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הסדר  להכנת הנוגעות הלכות

b.חירות בדר� שישב ההסיבה מקו� ויכי� יו� מבעוד נאי� בכלי� השולח� יסדר

b.יו"ט מערב לזרוע הדומה בשר לצלות יש שבקערה ה"זרוע" לצור�

b משובח הלב� אי� א� אדו� יי� אחר לחזר ומצוה טוב יי� יכי� הכוסות לד'

ממנו.

b לכל שיספיק שמורות מצות עוד לו שיהיה ויראה שלמות מצות ג' יכי�

אפיקומ�. כור�, מצה, של לכזתי� המסובי�

b.'וכדו צנו� נוהגי� ויש תפו"א נוהגי� יש ירק, יכי� כרפס לצור�

b מעט ביו"ט יכי� בעיו"ט להכי� שכח וא� והביצה, הכרפס לטיבול מלח מי יכי�

מלח. הרבה ית� ולא

b חסה שנקרא מה והוא "חזרת" לאכול ביותר והמהודר מר, ירק אוכלי� למרור

מתולעי�. היטב יו"ט מערב לבדק� צרי� אמנ� (סאלאט)

b,�אגוזי תאני�, תפוחי�, כגו� ישראל בה� שנמשלו מפירות עושי� חרוסת

מגבלי�  שהיו לתב� הדומה קינמו� כגו� תבלי� עליו ונותני� שקדי�. רימוני�,

לד�. זכר יי� בתוכו וית� עב. יעשנו ולכ� במצרי�, הטיט בו

b.לחגיגה זכר בסעודה לאכל� שנוהגי� מבושלות ביצי� להכי� יש

הגדה
של

פסח



|פו 

פסח של הגדה 

הגר"א  לפי הקערה האריז"ל לפי הקערה

הסדר  סימני 

c÷.ãébî .õçé .ñtøk .õçøe .L ©¥§©©§©©©©¦
.CøBk .øBøî .ävî .àéöBî .äöçø̈§¨¦©¨¨¥
.ìJä .Cøa .ïeôö .CøBr ïçìLª§¨¥¨¨¥©¥

:äöøð¦§¨

פז |

ÇÅ

ובשמחה. ובכוונה ביראה במתו� מעומד ומקדש ראשו� כוס לו מוזגי�

יעב"�) (סידור

לומר: נוהגים יש

éðéøäraøàî ïBLàø ñBk úåöîe Lec÷ úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©¦¦§©¦¥©§©
ì ,úBñBkéøa àLãe÷ ãeçé íLàeää éãé ìr dézðéëLe àeä C §¥¦§¨§¦§¦§¥©§¥©

äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå :ìàøNé ìk íLa íìrðå øéîè̈¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥
:eäððBk eðéãé äNrîe eðéìr äððBk eðéãé̈¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

מהחיצוני� שמירה  - למצוות  ההזמנה  מעלת

קידוש  מצות  לקיי�  ומזומ� מוכ�  הנני 

דמילתא  טעמא  רבינו מבאר וכו'.

שאומרי�  הטע�  וכ�  כ� , שאומרי� 

הזוה "ק 'ברשות ' עפ "י  קידוש, (בלק לפני 

לקוב"ה ,קפ"ו:) לברכא  נש  בר אזמי� כד

בכללא  לא  וסט "א אתכפיא, אחרא  סטרא 

הקב"ה , את  לבר�  עצמו  מזמי� [כשאד� 

בה] חלק  לסט "א  ואי�  נכנעת, הסט "א 

הרמ "ז ש�  בדברומבאר באה דהסט "א 

שורה  השכינה  אבל  מקרה , דר� הנעשית 

דבר כל ולכ�  בהזמנה , הנעשית בדבר 

הזמנה , צרי� הקל�שבקדושה עיבוד כגו�

שבקדושה , בדבר מילתא דהזמנה  לסת"� ,

ג ') סעי ' מ "ב , סי' באו"ח הטע� (כמבואר  וזהו .

אומרי�  ומזומ�,שאנו מוכ� והנני 'ברשות ',

בהקידוש. חלק להחיצוני�  יהיה שלא 

הקדושה הזמנת  - קידוש

רבינוועד"ז מפה מבאר שפורסי�  מה 

קידוש לאחר עד ההמוציא משו� לכסות  ,

אכילת  דוגמת היא  בשבת המזו� שאכילת 

נבלע וכולו רוחני , מאכל שהוא  המ�,

בה  חלק לחיצוני�  ואי� ,באיברי� ,

וא"כ  בספרי�, לחשושכמבואר מקו� יש 
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|פח 

כאן: מתחילים בשבת יו"ט כשחל

ø÷áבלחש: éäéå áør éäéå ãàî áBè äpäå äNr øLà ìk úà íéäìà àøiå©©§¡Ÿ¦¤¨£¤¨¨§¦¥§Ÿ©§¦¤¤©§¦Ÿ¤

íBéíBia íéäìà ìëéå :íàáö ìëå õøàäå íéîMä eJëéå :éMMä©¦¦©§ª©¨©¦§¨¨¤§¨§¨¨©§©¡Ÿ¦©
ìkî éréáMä íBia úaLiå ,äNr øLà Bzëàìî éréáMä©§¦¦§©§£¤¨¨©¦§Ÿ©©§¦¦¦¨
Lc÷éå éréáMä íBé úà íéäìà Cøáéå :äNr øLà Bzëàìî§©§£¤¨¨©§¨¤¡Ÿ¦¤©§¦¦©§©¥
:úBNrì íéäìà àøa øLà Bzëàìî ìkî úáL Bá ék ,BúàŸ¦¨©¦¨§©§£¤¨¨¡Ÿ¦©£

מתחילים: בחול יו"ט כשחל

:(éúBaøå ïðaøå) ïðøî éøáñ©§¦¨¨¨§©¨¨§©©

:ïôbä éøt àøBa íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà Ceøä©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¦©¨¤

CeøaøLà ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
ì ìkî eðîîBøå ,ír ìkî eða øça,ïBL ¨©¨¦¨¨§§¨¦¨¨

eðLc÷å,eðéäìà äåäé ,eðì ïzzå .åéúBöîa §¦§¨§¦§¨©¦¤¨§Ÿ̈¡Ÿ¥
äáäàa]:בשבת[e äçeðîì úBúaL,äçîNì íéãrBî §©£¨©¨¦§¨£¦§¦§¨

,ïBNNì íépîæe íébç]:בשבת[å äfä úaMä íBé úàúà ©¦§©¦§¨¤©©¨©¤§¤
eðúeøç ïîæ äfä úBvnä âç íBé]:בשבת[äáäàa, ©©©©¤§©¥¥§©£¨

zøçá eðá ék .íéøöî úàéöéì øëæ Lã÷ àø÷î¦§¨Ÿ¤¥¤¦¦©¦§¨¦¦¨¨©§¨
,íénrä ìkî zLc÷ eðúBàå]:בשבת[úaLåéãrBîe §¨¦©§¨¦¨¨©¦§©¨£¥

החיצוני� מכסי� שיתקנאו ולכ�  ,

קידוש , לאחר עד שעשה ההמוציא דכיו�

מקו� אי� שוב הקדושה , והזמי� קידוש ,

פחד, ואי� אחרא  כברלסטרא ויכול

ההמוציא  לגלות 
מ 
.

ס "ט] רע"א וסי ' סט"ז, נ"ג, סי ' [או "ח 

ליל מ. של בקידוש מיוחד עני� יש ואולי מקוד�, 'קדש' שמכריזי� העני� זה אולי העור�: אמר

'אנ�  הסדר שבליל שכתבו אתכא, ד"ה מ "ב. ברכות תוס' עי' כנ"ל, הסט"א, להבריח הסדר,

ע"ש. סמכינ�', דרחמנא אתכא

פט |

ELã÷]: בשבת[ïBöøáe äáäàaïBNNáe äçîNa ¨§¤§©£¨§¨§¦§¨§¨
Lc÷î ,äåäé äzà Ceøa .eðzìçðä]: בשבתúaMä ¦§©§¨¨©¨§Ÿ̈§©¥©©¨

[å:íépîfäå ìàøNé §¦§¨¥§©§©¦

שהחיינו: ברכת קודם והבדלה  האש " "מאורי ברכת אומרים שבת במוצאי טוב יום כשחל 

סיפור  כוסות, ד' שהם הסדר, בליל שמקיים המצוות כל לפטור יכוין שהחיינו בברכת

ומרור. מצה אכילת מצרים, יציאת

CeøaeðéçäL íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨
:äfä ïîfì eðrébäå eðîi÷å§¦§¨§¦¦¨©§©©¤

"שהחיינו": ברכת לפני אומרים שבת במוצאי טוב יום כשחל

:Làä éøBàî àøBa íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà Ceøä©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥§¥¨¥

Ceøaïéa ,ìçì Lã÷ ïéa ìécánä ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¥
ì éréáMä íBé ïéa ,íénrì ìàøNé ïéa ,CLçì øBàéîé úLL §Ÿ¤¥¦§¨¥¨©¦¥©§¦¦§¥¤§¥

éréáMä íBé úàå ,zìcáä áBè íBé úMã÷ì úaL úMã÷ ïéa ,äNrnä©©£¤¥§ª©©¨¦§ª©¦§©§¨§¤©§¦¦
.EúMã÷a ìàøNé Enr úà zLc÷å zìãáä .zLc÷ äNrnä éîé úLMî¦¥¤§¥©©£¤¦©§¨¦§©§¨§¦©§¨¤©§¦§¨¥¦§ª¨¤

:Lã÷ì Lã÷ ïéa ìécánä ,äåäé äzà Ceøä©¨§Ÿ̈©©§¦¥Ÿ¤§Ÿ¤

רביעית, שתיית מכדי יותר בשתייתו ישהה ולא יפסיק ולא שמאל בהסיבת הכוס ישתה

וישתה. יחזור פרס אכילת מכדי יותר שהה אם

שהוא  לוגמיו מלא ישתה ולפחות הכוס ברוב סגי ובדיעבד הכוס כל ישתה לכתחילה

רביעית. רוב

שבת בכל שיש  הקדושות  שני 

לחש�  אור בי� לחול קדש בי� המבדיל

השביעי  יו� בי� לעמי�  ישראל בי�

שבת  קדשת בי� המעשה, ימי  לששת

יו� ואת הבדלת, טוב יו�  לקדשת

קדשת , המעשה ימי  מששת  השביעי

ישראל עמ� את וקדשת הבדלת 

בי�  המבדיל ה ' אתה  ברו�  בקדשת�,

לקדש מהוקדש  להבי� יש העני� . כפל
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שהוא  לוגמיו מלא ישתה ולפחות הכוס ברוב סגי ובדיעבד הכוס כל ישתה לכתחילה

רביעית. רוב

שבת בכל שיש  הקדושות  שני 

לחש�  אור בי� לחול קדש בי� המבדיל

השביעי  יו� בי� לעמי�  ישראל בי�

שבת  קדשת בי� המעשה, ימי  לששת

יו� ואת הבדלת, טוב יו�  לקדשת

קדשת , המעשה ימי  מששת  השביעי
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בי�  המבדיל ה ' אתה  ברו�  בקדשת�,

לקדש מהוקדש  להבי� יש העני� . כפל



|צ 

ÀÇ

במשקה, שטיבולו הכרפס אכילת משו� הידי� את נוטלי�

ידיי�. נטילת על מברכי� ואי�

השביעי שמתחיל יו�  בי� 'המבדיל..

המעשה ' ימי הפע� לששת  עוד וחוזר ,

מש השביעי יו�  המעשה 'ואת ימי  שת 

מה קדשת ' הוי במה  להבי�, יש  ועוד .

ישראל עמ�  את וקדשת 'הבדלת דמסיי�

החתימה בקדשת�' 'המבדילמעי� של 

לקדש '. קודש  בי�

מה  בהקד� רבינו, שכתבומפרש 

קדושי�)האריז"ל קדושות (פרשת שני דיש

אחד שבת, בכל האד�  לנפש  -הבאות 

הבאה היא מאליה , הבאה  כללית  קדושה 

ושנית  שוה , באופ� אד�  דכל-לכל

עושה  שאד�  התורה  לימוד או מצוה 

קדושה  תוספות לו גור�  השבוע , באמצע

הכנתו,בשבת, כפי אד�  בכל תלוי  וזה

בשבת . יאכל שבת בערב שטרח דמי

- אחד העני�, שכפל מה 'המבדיל..וזהו

המעשה ', ימי לששת השביעי יו�  בי�

בכל אד� לכל הבאה  הקדושה  שהוא 

הפע�  עוד וחזר שוה, באופ� 'ואת שבת

קדשת  המעשה  ימי מששת השביעי ',יו� 

' לומר שדייק  המעשה ',מר"ל, ימי ששת

מכח האד� על הבאה בהקדושה דמדבר

וזהו  החול, בימות האד� של  עבודתו

' לומר עמ� הבדלשהמשי� את וקדשת ת 

בקדשת�  הקדושה ישראל דבזה  ר "ל, ,'

לישראל, ישראל בי� הבדלה יש  השניה 

כפי  מישראל איש  בכל זו קדושה דתלוי

החתימה  מעי�  זאת הוי  ולכ� הכנתו,

לקודש' קודש  בי�  דחילוק 'המבדיל ,

ג�  הוי לישראל, ישראל בי� הקדושות 

לקודש . קודש  בי� הבדלה  כ�

תע"ג ] סי ' [או"ח

צא |

ÇÀÇ

בורא  ומברכי� חומ� או מלח במי וטובלי�  הכרפס מירק חתיכה נוטלי�

את  להוציא בברכה לכוי� ויש הסיבה, בלי אותו ואוכלי� האדמה פרי

אח"כ. שיאכלו המרור

אחרונה. ברכה לברך יצטרכו  שלא כדי מכזית פחות הכרפס חתיכת שתהיה להזהר יש

הירק  לטבל  דרך  שאין  השנה מכל  משנים למה התינוקות שישאלו כדי הטיבול, טעם

הסעודה. קודם

בפרך. שעבדו רבוא ס' על מרמז פרך ס' אותיות הוא כרפס

CeøaàøBa íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥
:äîãàä éøt§¦¨£¨¨

ÇÇ

חלקי� , לשני  האמצעית  המצה את בוצעי� 

ההגדה, את  עליה שאומרי�  לקערה יחזיר  הקט� החלק  את 

לאפיקומ�  מצפיני� הגדול החלק .ואת

אבותינו  שיצאו למה זכר השכם על במפה כרוך כשהוא המצה לשים נוהגים יש

בשמלותם. צרורות כשמשארותם

נשתנה. מה וישאלו ישנו לא זה  ידי שעל האפיקומן, לחטוף לתינוקות שמניחים המנהג
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|צב 

ÇÄ

ההגדה. את אומרי�

b.ותשובה שאלה ובדר� לבניו, לספר המצוה ועיקר  מצרי� ביציאת  לספר  מצוה

עצמו. את שואל אשה לו אי� וא�  שואלתו אשתו ב� לו אי� וא� 

b.וביראה באימה לשבת וצרי�  כבוד  דר� זה דאי� הסיבה בלא ההגדה את קוראי�

b.המכות ועשרת ומרור  מצה  פסח יאמרו הפחות ולכל  ההגדה באמירת  חייבות נשי�

b.' וכו מוכ� הנני בכונה: יאמר  וקוד� עניא  לחמא  הא ויאמר הקערה יגביה 

הזוהר  לשון בתחילה לומר  נוהגים  ע "ב)יש מ  דף  בא יציאת (פר' סיפור במצות  העוסק

מעלתה: וגודל מצרים

àãewtLð øa ìr àáeiç eäéàc ,íéøöî úàéöéc àçáLa øtñì àc øúa ¦¨¨©¨§©¥¦§¨¨¦¦©¦§©¦§¦¦¨©©¨

érzLàc Lð øa ìk àðîé÷Bà éëäå ,ïéîìrì àçáL éàäa érzLàì§¦§¨¥§©§¨¨§¨§¦§¨¦¦§¨¨©¨§¦§¨¥

àîìrì àzðéëLa éãçîì eäéà ïénæ ,äåãça éãç øetñ àeääáe íéøöî úàéöéa¦¦©¦§©¦§©¦¨¥§¤§¨©¦¦§¤¡¥¦§¦§¨§¨§¨

àeä Céøa àLãe÷å ,déøîa éãçc Lð øa eäéà éàäc ,àJkî eãç àeäc éúàc§¨¥§¥¦Ÿ¨§©¦©¨§¨¥§¨¥§§¨§¦

déìéc àéìnt ìëì àeä Céøa àLãe÷ Léðk àzrL déa ,øetñ àeääa éãç̈¥§©¦¥©§¨¨¦§¨§¦§¨©©§¨¦¥

,éð÷øeôa ïàãçå éða erzLî à÷c éìéc àçáLc àøetñ erîLe eìéæ ïBì øîàå§¨©¦§¨¦¨¦§¨¨¦¦§¨¦§¨¨©§¨¨§§¨¦

àçáLc àøetñ ïérîLå ìàøNéc eäééãäa ïéøaçúîe ïééúàå ïéLpkúî eäJk ïéãk§¥ª§¦§©§¦§©§¨¦§©§¦©£©§§¦§¨¥§¨§¦¦¨¦§¨¨

Céøa àLãe÷ì déì ïãBàå ïééúà ïéãk ,ïBäéøîã àð÷øeôc äåãça ïàãç à÷c§¨¨¨§¤§¨§§¨¨§¨¥§¥©§¨§¨¥§§¨§¦

àrøàa déì úéàc àLéc÷ ànr ìr déì ïãBàå ,ïøeáâe ïéqð ïeðéà ìk ìr ,àeä©¨¦¦¦§¨§¨¥©©¨©¦¨§¦¥§©§¨

,àìérì àzøeáâe àìéç déì óñBzà ïéãk ,ïBäéøàîc àð÷øeôc äåãça ïàãçc§¨¨§¤§¨§§¨¨§¨¥§¥¦¨¥¥¨§§¨§¥¨

àzøeáâe àìéç óñBzàc àkìîk ,ïBäéøàîì àìéç éáäé àøetñ àeääa ìàøNéå§¦§¨¥§©¦¨©£¥¥¨§¨¥§©§¨§¦¨¥¨§§¨

ìr déø÷é ÷Jzñàå ,dénwî ïéìçc eäJëå ,déì ïãBàå dézøeáb ïéçaLî ãk©§©§¦§§¥§¨¥§ª§©£¦¦©¥§¦§©¥§¨¥©

àc àðåâk ,øîzàc äîk àc øetña érzLàìe àçaLì úéà Ck ïéâáe .eäJkª§§¦¨¦§©§¨§¦§¨¥§¦¨§¨§¦§©§©§¨¨

àñéð éîeñøôìe àeä Céøa àLãe÷ én÷ øéãz érzLàì Lð øa ìr eäéà äáBç¨¦©©©§¦§¨¥¨¦©¥§¨§¦§©§¥¦¨

.ãárc ïéqð ïepéà ìëa§¨¦¦¦§¨©

צג |

éàåäåäc äî ìk àJk rãé àeä Céøa àLãe÷ àäå ,àúáBç eäéà éànà àîéz §¦¥¨©©¦¨¨§¨§¨§¦¨©Ÿ¨¨©©£¨

,rãé eäéàå ãár eäéàc äî ìr dén÷ àc àîeñøt éàîà ,àðc øúáì éåäéå§¤¡¥§¨©§¨£©¦§¨¨©¥©©§¦¨©§¦¨©

àeä Céøa àLãe÷ dén÷ érzLàìe àñéð éîeñøôì Lð øa Céøèöà éàcå àJà¤¨©©¦§§¦©©§©§¥¦¨§¦§¨¥©¥§¨§¦

ïéLpkúî àìérìc àéìnt ìëå ïé÷Jñ ïéJî ïeðéàc ïéâa ,ãár eäéàc äî ìëa§¨©§¦¨©§¦§¦¦¦©§¦§¨©©§¨¦§¥¨¦§©§¦

.àzúå àìér eäéìr déø÷é ÷Jzñàå ,àeä Céøa àLãe÷ì eäJk ïàãBàå ïBì ïàîçå§¨¨§¨ª§§§¨§¦§¦§©¥§¨¥£©§¥¨§©¨

:ïîàå ïîà íìBrì äåäé Ceøä§Ÿ̈§¨¨¥§¨¥

לומר: נוהגים יש

éðéøäàLãe÷ ãeçé íLì ,íéøöî úàéöé øetñ úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©¦§¦©¦§©¦§¥¦§¨

:ìàøNé ìk íLa íìrðå øéîè àeää éãé ìr dézðéëLe àeä Céøa§¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥¨¦§¨¥

:eäððBk eðéãé äNrîe eðéìr äððBk eðéãé äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥

ואומרים: הקערה את מגביהים המצות, את מגלים

àäàðúäáà eìëà éc àéðr àîçì ¨©§¨©§¨¦£¨©§¨¨¨
éúéé ïéôëc ìk ,íéøöîã àrøàa§©§¨§¦§¨¦¨¦§¦¥¥

éøöc ìk ,ìBëéåàzLä ,çñôéå éúéé C §¥¨¦§¦¥¥§¦§©¨©¨
ì àëä,ìàøNéã àrøàa äàaä äðL ¨¨§¨¨©¨¨§©§¨§¦§¨¥

éãár àzLäì:ïéøBç éða äàaä äðL ¨©¨©§¥§¨¨©¨¨§¥¦
הסעודה, לפני כוס מוזגים למה התינוקות שישאלו כדי שני כוס ומוזגים הקערה, מסלקים

המצות. את ומכסים

הענוה מדת - עניא  לחמא הא 

דאיתא  מה מביא  בעלרבינו בסידור

בפסח,התניא  חמ� שנאסר בהטע�  ,

הרוח, וגסות  לגאוה  מרמז שכ� שהחמ�

תתפח בשאור , שנתחמצה  העיסה 

ולצדדי�, לגובה  למראית ותעלה רק  וזהו

בעיסה  ממשות שו�  שנתוס�  שלא עי�,
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הסעודה, לפני כוס מוזגים למה התינוקות שישאלו כדי שני כוס ומוזגים הקערה, מסלקים

המצות. את ומכסים

הענוה מדת - עניא  לחמא הא 

דאיתא  מה מביא  בעלרבינו בסידור

בפסח,התניא  חמ� שנאסר בהטע�  ,

הרוח, וגסות  לגאוה  מרמז שכ� שהחמ�

תתפח בשאור , שנתחמצה  העיסה 

ולצדדי�, לגובה  למראית ותעלה רק  וזהו

בעיסה  ממשות שו�  שנתוס�  שלא עי�,
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כלל גאוה ,זו הבעל אצל הוא  וכ� ,

ומתחצ� מתנשא  וסיבה טע�  שבלי

ממנו, הגדול מהמדריגה נגד  היפ� והוא 

שהיו  שאחרי  מצרי�, ביציאת  שהשיגו 

והנפלאות , הנסי� וראו במצרי� , עבדי� 

והביטול השפלות בתכלית והעדרהיו ,

מצה , אוכלי� ולכ� עצמו, הרגשת

כלל תתפח לא  המצה ולא שעיסת ,

שהיתה  כמו אלא  מאומה , בה ניתוס� 

האפי', אחר  נשארה כ� בעיסה, במדתה 

נקרא כ� עניא ועל  לחמא עכ "דהא  ,
מא 
.

בהגדה] ד "ה פ"ד: [בא

ע� ולהמו� חכמי� לתלמידי  - גלות סוגי  ב'

בארעא  הבאה  לשנה  הכא  השתא 

בני  הבאה  לשנה  עבדי , השתא דישראל,

שני חורי�. העני� שכפל מה  להבי� יש

פעמי� .

שאחז "ל  עפי"מ רבינו, ח .)ומפרש  (ב"ב

המס , מלשל�  פטורי� חכמי� דתלמידי

לפי "ז  אופני�,דנמצא בשני היא  שהגלות

- אחד הע�אופ�  שה�,להמו�

בעבודה  ממש המסי� משועבדי� ועול

- שני אופ� האומות, יד לתלמידי תחת 

וכל בפועל, משועבדי�  שאינ� חכמי� 

באר� דרי� שה�  במה  היא  גלות� 

נכרי'.

אחד פע�  פעמי�, שני  שכפל וזהו

שאינ�  חכמי� התלמידי כלפי אמר

האומות  תחת עבדי�
מב 

התפלה  וכל ,

הוא הבאה והתקוה  לשנה  הכא 'השתא 

דישראל' מקו� בארעא שינוי דהוא  -

ופע�  ישראל, לאר�  נכרי ', מאר�  דירת� 

שה�  הע� המו� כלפי אמר שני'

בפועל לשנה משועבדי� עבדי 'השתא 

חורי�' בני  הבאה 
מג 

ק "א:]. [יתרו

עפי"ז מא. רבינו שמפרש בפסח' הללו דברי� שלשה אמר שלא מי כל ר"ג 'אמר בקטע לקמ� ועיי�

ומרור'. מצה 'פסח של העני� בארוכה

שלט מב. ולא שלל, ולא שמד ולא שבי ראו לא ישיבות, שתי 'ואות� ג', נח פרשת תנחומא עי'

ע"ש. משיח, של בחבלו רואי� אי� המשיח לימות וא� וכו', אדו�, ולא יו� לא בה�

יתרומג. שאמר מה רבינו מפרש י')ובזה י"ח, ומיד (יתרו מצרי� מיד אתכ� הציל אשר ה' ברו�

פעמי�, שני ההצלה עני� שכפל מה להבי� דיש מצרי�, יד מתחת הע� את הציל אשר פרעה,

שאמר  ודייק - פרעה' ומיד מצרי� מיד אתכ� הציל 'אשר אמר ראשו� דפע� יוב�, ולהאמור

בפועל  נשתעבדו שלא לוי, שבט ושבטו, משה שהציל מה וכונתו למשה, שדיבר 'אתכ�'

יד  מתחת הע� את הציל 'אשר אמר שני ופע� פרעה, ומיד מצרי� מיד שהציל� בעבודה,

מצרי�, יד 'מתחת' כשהציל� ישראל, מבני ע� המו� שאר שהוא 'הע�' את שאמר - מצרי�'

העבודה. היא עליה�, מכבידי� שהיו היד ש�, שפירש"י כמו

צה |

נשתנה" "מה שואל הבן וכאן המסובין, לכל שני כוס :מוזגים

בן כל יכול זו ובלילה זה שבמקום  ומרמז ובקשה, שאלה מלשון  הוא שואל 

שצריך . מה כל שבשמים  מאבינו ולבקש  לשאול מקרלין )ישראל מהר "א (הרה"ק 

:úBìéJä ìkî äfä äìéJä äpzLp äî©¦§©¨©©§¨©¤¦¨©¥
ìëaL,ävîe õîç ïéìëBà eðà úBìéJä ¤§¨©¥¨§¦¨¥©¨

:ävî BJk äfä äìéJä©©§¨©¤ª©¨

ìëaL,úB÷øé øàL ïéìëBà eðà úBìéJä ¤§¨©¥¨§¦§¨§¨
:øBøî äfä äìéJä©©§¨©¤¨

ìëaLeJôà ïéìéaèî eðà ïéà úBìéJä ¤§¨©¥¥¨©§¦¦£¦
:íéîrô ézL äfä äìéJä ,úçà írt©©¤¨©©§¨©¤§¥§¨¦

ìëaLïéáe ïéáLBé ïéa ïéìëBà eðà úBìéJä ¤§¨©¥¨§¦¥§¦¥
:ïéañî eðJk äfä äìéJä ,ïéañî§ª¦©©§¨©¤ª¨§ª¦

נשתנה". "מה יחד המסובים כל אומרים שואלים שהבנים שאחר נוהגים יש

ושכינתיה  קב"ה יחוד לשם עצומה: בשמחה יאמר  ההגדה בסיפור שיתחיל קודם 

מצרים  ביציאת לספר ית"ש, בוראי שציוני מ"ע לקיים ומזומן מוכן הריני וכו',

והנפלאות  והגבורות הניסים ביתי ובני לבניי לספר מוכן והנני הזה, בלילה ביחוד

לתת  וכוונתי מצרים, יציאת בעת עמנו לעד זכרו ויתעלה ית"ש הבורא שעשה

וכו'. נועם ויהי וב"ש: ב"ה ובוראי ליוצרי רוח נחת הסיפור העבודה)בזה ושורש (יסוד

ואומרים: המצות את מגלים למקומה, הקערה את מחזירים

íéãáreðàéöBiå ,íéøöîa ärøôì eðééä £¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§¨¦©¦¥
ä÷æç ãéa íMî eðéäìà äåäé§Ÿ̈¡Ÿ¥¦¨§¨£¨¨
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Ceøa LBãwä àéöBä àì eJàå .äéeèð rBøæáe¦§©§¨§¦Ÿ¦©¨¨
eðéðáe eðà éøä ,íéøönî eðéúBáà úà àeä¤£¥¦¦§©¦£¥¨¨¥
.íéøöîa ärøôì eðééä íéãarLî eðéðá éðáe§¥¨¥§ª§¨¦¨¦§©§Ÿ§¦§¨¦
eðJk ,íéðBáð eðJk ,íéîëç eðJk eJôàå©£¦ª¨£¨¦ª¨§¦ª¨

היינו  עבדי�

כל  מוציאי�  ישראל, על  האומה בשליטת

מה�  הקדושה ניצוצי

ויוציאנו  במצרי�, לפרעה היינו  עבדי�

שהיינו  הדבר בטע� מש�. אלקינו ה'

ידוע  במצרי�, לפרעה עבדי�
מד 

היה כי

שנפל הקדושה  ניצוצות לתק� בשביל

הראשו�  אד�  מחטא ש�
מה 
.

עוד רבינו יסודיי�ומוסי� דברי� 

מהאריז"ל הגלות עני� תורהבהבנת (ליקוטי 

תצא) כי 
מו 

שולטת  שהאומה  ידי שעל ,

כל ישראל בני  מוציאי� ישראל, בכלל 

זו, אומה  בקרב אשר הקדושה ניצוצות

יעו"ש .

ירבה  כ�  אותו יענו כאשר

הפסוק  שאמר מה  רבינו  מפרש ובזה 

י "ב) א', ירבה (שמות כ� אותו יענו 'וכאשר

יפר�' מתאוי� וכ� המצריי� שהיו דמה  -

להאריז"ל.מד. תורה ליקוטי בש� אתו, יענו וכאשר בד"ה ש� זאת מביא רבינו

איש מה . יעקב את מצרימה הבאי� ישראל בני שמות 'אלה שמות בריש הפסוק רבינו מפרש ובזה

באו' א')וביתו א', עבר (שמות בלשו� ומסיי� 'הבאי�', - הוה בלשו� דהתחיל מה לדקדק ויש .

וביתו'. 'איש יחיד בלשו� ומסיי� ישראל', 'בני רבי� בלשו� שהתחיל מה להבי� יש ג� 'באו'. -

שהסיבה  - יעקב' את מצרי� הבאי� ישראל בני שמות 'ואלה הפסוק שאמר דזהו י"ל ולהנ"ל

באו  בעבר שכבר - באו' וביתו 'איש משו�  היינו למצרי�, עכשיו באי� ויעקב ישראל שבני

מעי�  דיעקב דשופרי' וכיו� האר�, לערות ממנו שנפלו הקדושה וניצוצות הראשו� אד� לש�

דאדה"ר פ"ד.)שופרי' בב"מ במצרי�.(כמבואר לברר� בא כ� על ,

תיבת  עזרא האב� שפירש עפי"מ 'וביתו', בתיבת מרומז שזה אי� יותר, רבינו מבאר [בפני�

קרי  טפות היינו 'וביתו' שכונת לדרכו, רבינו מבאר ועד"ז יעו"ש. חלציו, יוצאי דהיינו 'וביתו'

ובניו]. יעקב שרש מ� בו, כלולי� שהיו קדושות נשמות שה� שראה,

מה מו. כי קונה, ואי� באניות מצרי� ה' והשיב� לקמ� מ"ש לדעת יש 'ועוד ש�: האריז"ל ז"ל

לעבור  הוא עונש וכי לראותה, תוסיפו� לא ה' אמר אשר בדר� במצרי�, להושיב� זה עונש

ישובו  א� לו מה וכי גליות, בשאר כ� עשה ולא במצרי�, כ� הקב"ה צוה למה ועוד ד"ת, על

בבל  ד' רק הזכיר לא למה הגליות, כשהזכיר ועוד ולבבל, למדי ללכת שיכולי� כמו למצרי�,
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אות�  לענות
מז 

שעי "כ  כדי בהשגחה היה  ,

שכ� יפרו� , וכ� ירבה  שהיו כ� במה 

בני  את ומעני� שולטי� המצריי� 

ניצוצי ישראל, כל ישראל בני הוציאו

המצריי� , בתו� מעורב שהיה  הקדושה 

שלנו ו  הקדושה  כח נתרבה  בכ�
מח 
.

(הא')], שמות ואלה ד"ה א. [שמות

ויקצו] ד"ה  וא: וכאשר , וד"ה

לא  מכול� גדולה שהיא מצרי� וגלות כו', חשיכה אימה והנה ע"פ כמארז"ל ואדו�, יו� מדי

ד' נגד היו גליות הד' אלא מצרי�. יציאת פעמי� כמה בתורה הוזכר למה ועוד ש�, הזכיר

ולכ�  מה�, ויותר ככול� שקול שהוא יו"ד של קוצו נגד הוא מצרי� וגלות הוי"ה, אותיות

הוצר�  הגליות והנה מכול�, גדולה בחינה הוא כי בכלל� הוזכר לא ולכ� פעמי�, כמה הוזכר

וז"ס  כנודע. ברע טוב שעירב הקליפות בתו� אדה"ר בחטא שנתערבו קדושה ניצוצי לברר

לישראל  לה� שמציר במה כי הבליעל, אד�  של לרעתו לו, לרע באד� האד� שלט אשר

באותו  במצרי� והנה בקרבו. אשר קדושה נצוצי כל ממנו ישראל ומוציאי� לה�, ראש נעשה

עמה�  השכינה שגלו מקו� ובכל דבר, נשאר ולא בקרב�, שהיה הקדושה כל ביררו גלות

בררו  לא שעדיי� גליות, בשאר כ� עשה ולא עוד, לראות� שלא צוה ולכ� חלקי', כל לברר

קוצו  הטוב נגד מצרי� להיות כי באניות, מצרי� ה' והשיב� וזהו לגמרי. בקרב� שהיה מה כל

הכולל�  הראש אל בער� הגו� כל נגד  שה�  גליות שאר כל בירור בו  נשאר ועדיי�  יו"ד, של

עדיי�  מעורב הקדושה כשניצוצי כי קונה, ואי� אמר עצמו מצרי� בער� אבל למצרי�, ישובו

לה�  נשאר לא  לגמרי, שנתברר כיו� מצרי� אבל בישראל, להשתעבד מתאוי� היו בקרב�,

לקנות�'. ירצו לא לכ� ב�, להשתעבד תאוה שו�

הוא מז. דהכונה פירש, כ� ועל עתיד, לשו� יענו' 'כאשר דכתיב ממה לדייק רבינו שכונת יתכ�

יפר�'. וכ� ירבו ש'כ� כדי היה בנ"י, לענות מתאוי� שהיו מה על

ישראלמח. בני מפני ויקוצו

הפרשה, מלשו� 'ויקוצו' - ישראל' בני מפני 'ויקוצו הפסוק שהמשי� מה בזה מפרש ורבינו

המשנה "ג)[כלשו� מ פ"ב, מלשו� (חלה הוא - 'מפני' חלה], הפרשת דהיינו חלתה, אשה קוצה

וכונת  פנימיות. לה יש והקדושה חיצוניות, כולו הוא אחרא והסטרא הרע שכ� 'פנימיות',

ע�  מעורב הקדושה ניצוצי פנימיות היה עכשיו שעד - ישראל' בני מפני 'ויקוצו הוא הפסוק

ישראל. בני של הקדושה ניצוצי מ'פנימיות' הרע 'נפרש' ועכשיו המצריי�, של הרע

יו"ד של  קוצו - ויקוצו

שני באופ� מבאר רבינו וכאשר)והנה ד"ה בהערה (בקטע המובא האריז"ל דברי עפ"י ויקוצו, לשו�

באיזה  לרמז - בנ"י' בפני 'ויקוצו שאמר וזהו יו"ד, של קוצו כנגד היה מצרי� שגלות הקודמת,

עוד. ועיי"ש יו"ד. של קוצו בבחינת שהיה הבירור, היה בחינה
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היינו  עבדי�

כל  מוציאי�  ישראל, על  האומה בשליטת

מה�  הקדושה ניצוצי

ויוציאנו  במצרי�, לפרעה היינו  עבדי�

שהיינו  הדבר בטע� מש�. אלקינו ה'

ידוע  במצרי�, לפרעה עבדי�
מד 

היה כי

שנפל הקדושה  ניצוצות לתק� בשביל

הראשו�  אד�  מחטא ש�
מה 
.

עוד רבינו יסודיי�ומוסי� דברי� 

מהאריז"ל הגלות עני� תורהבהבנת (ליקוטי 

תצא) כי 
מו 

שולטת  שהאומה  ידי שעל ,

כל ישראל בני  מוציאי� ישראל, בכלל 

זו, אומה  בקרב אשר הקדושה ניצוצות

יעו"ש .

ירבה  כ�  אותו יענו כאשר

הפסוק  שאמר מה  רבינו  מפרש ובזה 

י "ב) א', ירבה (שמות כ� אותו יענו 'וכאשר

יפר�' מתאוי� וכ� המצריי� שהיו דמה  -

להאריז"ל.מד. תורה ליקוטי בש� אתו, יענו וכאשר בד"ה ש� זאת מביא רבינו

איש מה . יעקב את מצרימה הבאי� ישראל בני שמות 'אלה שמות בריש הפסוק רבינו מפרש ובזה

באו' א')וביתו א', עבר (שמות בלשו� ומסיי� 'הבאי�', - הוה בלשו� דהתחיל מה לדקדק ויש .

וביתו'. 'איש יחיד בלשו� ומסיי� ישראל', 'בני רבי� בלשו� שהתחיל מה להבי� יש ג� 'באו'. -

שהסיבה  - יעקב' את מצרי� הבאי� ישראל בני שמות 'ואלה הפסוק שאמר דזהו י"ל ולהנ"ל

באו  בעבר שכבר - באו' וביתו 'איש משו�  היינו למצרי�, עכשיו באי� ויעקב ישראל שבני

מעי�  דיעקב דשופרי' וכיו� האר�, לערות ממנו שנפלו הקדושה וניצוצות הראשו� אד� לש�

דאדה"ר פ"ד.)שופרי' בב"מ במצרי�.(כמבואר לברר� בא כ� על ,

תיבת  עזרא האב� שפירש עפי"מ 'וביתו', בתיבת מרומז שזה אי� יותר, רבינו מבאר [בפני�

קרי  טפות היינו 'וביתו' שכונת לדרכו, רבינו מבאר ועד"ז יעו"ש. חלציו, יוצאי דהיינו 'וביתו'

ובניו]. יעקב שרש מ� בו, כלולי� שהיו קדושות נשמות שה� שראה,

מה מו. כי קונה, ואי� באניות מצרי� ה' והשיב� לקמ� מ"ש לדעת יש 'ועוד ש�: האריז"ל ז"ל

לעבור  הוא עונש וכי לראותה, תוסיפו� לא ה' אמר אשר בדר� במצרי�, להושיב� זה עונש

ישובו  א� לו מה וכי גליות, בשאר כ� עשה ולא במצרי�, כ� הקב"ה צוה למה ועוד ד"ת, על

בבל  ד' רק הזכיר לא למה הגליות, כשהזכיר ועוד ולבבל, למדי ללכת שיכולי� כמו למצרי�,
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אות�  לענות
מז 

שעי "כ  כדי בהשגחה היה  ,

שכ� יפרו� , וכ� ירבה  שהיו כ� במה 

בני  את ומעני� שולטי� המצריי� 

ניצוצי ישראל, כל ישראל בני הוציאו

המצריי� , בתו� מעורב שהיה  הקדושה 

שלנו ו  הקדושה  כח נתרבה  בכ�
מח 
.

(הא')], שמות ואלה ד"ה א. [שמות

ויקצו] ד"ה  וא: וכאשר , וד"ה

לא  מכול� גדולה שהיא מצרי� וגלות כו', חשיכה אימה והנה ע"פ כמארז"ל ואדו�, יו� מדי

ד' נגד היו גליות הד' אלא מצרי�. יציאת פעמי� כמה בתורה הוזכר למה ועוד ש�, הזכיר

ולכ�  מה�, ויותר ככול� שקול שהוא יו"ד של קוצו נגד הוא מצרי� וגלות הוי"ה, אותיות

הוצר�  הגליות והנה מכול�, גדולה בחינה הוא כי בכלל� הוזכר לא ולכ� פעמי�, כמה הוזכר

וז"ס  כנודע. ברע טוב שעירב הקליפות בתו� אדה"ר בחטא שנתערבו קדושה ניצוצי לברר

לישראל  לה� שמציר במה כי הבליעל, אד�  של לרעתו לו, לרע באד� האד� שלט אשר

באותו  במצרי� והנה בקרבו. אשר קדושה נצוצי כל ממנו ישראל ומוציאי� לה�, ראש נעשה

עמה�  השכינה שגלו מקו� ובכל דבר, נשאר ולא בקרב�, שהיה הקדושה כל ביררו גלות

בררו  לא שעדיי� גליות, בשאר כ� עשה ולא עוד, לראות� שלא צוה ולכ� חלקי', כל לברר

קוצו  הטוב נגד מצרי� להיות כי באניות, מצרי� ה' והשיב� וזהו לגמרי. בקרב� שהיה מה כל

הכולל�  הראש אל בער� הגו� כל נגד  שה�  גליות שאר כל בירור בו  נשאר ועדיי�  יו"ד, של

עדיי�  מעורב הקדושה כשניצוצי כי קונה, ואי� אמר עצמו מצרי� בער� אבל למצרי�, ישובו

לה�  נשאר לא  לגמרי, שנתברר כיו� מצרי� אבל בישראל, להשתעבד מתאוי� היו בקרב�,

לקנות�'. ירצו לא לכ� ב�, להשתעבד תאוה שו�

הוא מז. דהכונה פירש, כ� ועל עתיד, לשו� יענו' 'כאשר דכתיב ממה לדייק רבינו שכונת יתכ�

יפר�'. וכ� ירבו ש'כ� כדי היה בנ"י, לענות מתאוי� שהיו מה על

ישראלמח. בני מפני ויקוצו

הפרשה, מלשו� 'ויקוצו' - ישראל' בני מפני 'ויקוצו הפסוק שהמשי� מה בזה מפרש ורבינו

המשנה "ג)[כלשו� מ פ"ב, מלשו� (חלה הוא - 'מפני' חלה], הפרשת דהיינו חלתה, אשה קוצה

וכונת  פנימיות. לה יש והקדושה חיצוניות, כולו הוא אחרא והסטרא הרע שכ� 'פנימיות',

ע�  מעורב הקדושה ניצוצי פנימיות היה עכשיו שעד - ישראל' בני מפני 'ויקוצו הוא הפסוק

ישראל. בני של הקדושה ניצוצי מ'פנימיות' הרע 'נפרש' ועכשיו המצריי�, של הרע

יו"ד של  קוצו - ויקוצו

שני באופ� מבאר רבינו וכאשר)והנה ד"ה בהערה (בקטע המובא האריז"ל דברי עפ"י ויקוצו, לשו�

באיזה  לרמז - בנ"י' בפני 'ויקוצו שאמר וזהו יו"ד, של קוצו כנגד היה מצרי� שגלות הקודמת,

עוד. ועיי"ש יו"ד. של קוצו בבחינת שהיה הבירור, היה בחינה
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הנשמה גלות - הגו�  גלות

ושעבוד מגלות דחו� מבאר, רבינו 

גלות  כ� ג� היה  במצרי�, שהיה הגופני

במ"ט  משוקעי�  שהיו רוחני, ושעבוד

ר"ל. טומאה הבינו שערי כול�  לא  והנה 

צער  על לה ' צועקי� שיהיו הנשמה  צער

במ"ט הנשמה , משוקעי� שהיו במה 

טומאה , שמעשערי בחסדו הקב"ה אבל

הגו� , צער על רק הצועקי�  לצעקת ג� 

כלל של האמתי כאב ידע שהקב"ה 

הנשמה  צער - ישראל
מט 
ויאמר]. ד "ה  ג . [שמות

רבינו  משה  של  הנפש גלות

ישראל  כלל שרש - משה א .

ע "ה  רבינו  שמשה  שהג�  מבאר, רבינו

השיעבוד, בכלל  היה  ולא  במצרי� , היה  לא 

והראש מ "מ  השורש  רבינו  משה  בהיות 

ישראל , נשמות  כל  כשהעקרבשל  כמו  לכ� 

כ�  הראש , ג�  מרגיש  להרגלי� , מה נוש� 

שערי  במ"ט  משוקעי�  היו ישראל  שבני

למשה  גדול  היזק  זה  היה  ר "ל , טומאה 

השגתו, ובעניני  נשמתו בעניני  ואי� רבינו 

למכאוביו שיעור
נ 

שאחר וראה , בא  .

לכמה  רבינו  משה  עלה  ממצרי� , יציאת� 

בינה . שערי  למ "ט  וזכה  מדריגות,

צעקת� מט. ואת במצרי�, אשר עמי עני את ראיתי ראה ה' ויאמר הפסוקי�, רבינו מפרש ובזה

מכאביו את ידעתי כי נגשיו, מפני ז')שמעתי ג', וג� (שמות ראיתי', 'ראה דכפל מה להבי� ויש .

יש  ג� 'מכאביו', 'נגשיו' - יחיד  בלשו� ומסיי� 'צעקת�', - רבי� בלשו� דפתח מה להבי�, יש

צעקת�. את ששמע לאחר מכאביו, את ידעתי' 'כי שהוסי� זה מהו להבי�,

צער  וראיית הגופני, צער ראיית ראיות, שני - ראיתי' 'ראה אמר דהקב"ה מבאר, זה ולפי

הנשמה, צער על לה' צועקי�  שיהיו הנשמה צער הבינו כול� לא והנה הנשמה. מצד הרוחני

הצועקי�  לצעקת ג� שמע בחסדו הקב"ה אבל ר"ל, טומאה שערי במ"ט משוקעי� שהיו במה

- מכאביו את ידעתי אני מ"מ הנשמה, מצער יודעי� לא שה� שהג� הגו�, צער על רק

הנשמה.מכאו  ב

בהקד�  'מכאביו', 'נגשיו' יחיד בלשו� וסיי� 'צעקת�', רבי� בלשו� דהתחיל מה מוב� ובזה

שורש  מצד וזהו נחשבו, אחד וכאיש שלימה לקומה נחשבי� ישראל דכלל מספרי�, הידוע

מצד  כשמדברי� ולכ� נפרדי�, אנו הגופי� מצד אבל כאחד, שנחשבו ישראל, בני של הנשמה

ששמע  דהיינו - שמעתי ' צעקת� 'ואת הפסוק, שאמר וזהו יחיד. בלשו� לדבר שיי� הנשמה,

שמעתי  מ"מ רבי�, לצעקת נחשב זה דמצד הגו�, מצד שצעקו לאלו ג� כול�, של לצעקת�

משו�  ידעו, לא שה� שהג� שלה�, הנשמה שורש צער מחמת יחיד, בלשו� - נגשיו' 'מפני

ויאמר] ד"ה ג. [שמות שלה�. הנשמה מכאוב את יודע שאני - מכאביו' את ידעתי 'כי

וג� נ. לבדו, להשי"ת רק נראה ואינו לעי�, נראה אינו הצדיק, של הללו ומכאובי� הצער והנה

באופ�  הפסוקי� רבינו מבאר ועפ"ז השי"ת. יודע כאשר כ�, כל הצער מרגיש אינו גופא הצדיק

בני  של ושיעבוד הצער - א' ראיות, שתי הקב"ה ראה - ראיתי' 'ראה לעיל], הערה [עי' אחר
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הכלל  במדרגת תלוי הדור גדול  מדרגת

הוא גלותינו ועד"ז שבכלבכל בצדיקי� 

שה� הדור , של הראשי�  שה�  ודור, דור

רוחניות  בעניני מירידה מכאובי� , סובלי� 

הדור, חטאי  ידי על נאמרנשמת�, וכ�

צדקינו משיח  החמורעני על על ורוכב

ט') ט ', מפשעינו(זכרי ' מחולל והוא  (ישעי',

ה ') נ"ג ,
נא 
משיח]. כי א "י  ד "ה ג : ויאמר, ד "ה [ג .

ששי�  ע�  רק  התורה  לקבל יכולי�  אי�  ב.

מישראל  רבוא 

רבינו , מפרש אחר דקבלת כיו�באופ�

ריבוא  לששי�  רק אפשר היה לא התורה

נית�מישראל, היה לא אחד, חסר  היה וא�

בילקוט  כמבואר כ"ט ,התורה בראשית (שמעוני

קכ"ג ) א "כרמז  הנפש , בגלות היה משה ג�

ממצרי� , ישראל יצאו  שלא זמ� שלא כל

רבוא  הששי� בלי  התורה, לקבל יכול היה

אנכי]מישראל. מי  ד "ה ב : [שמות

- מצרי�  בגלות  היה  הדעת  מדריגת  ג.

דעה  והדור משה  בחינת שהיא 

שהיה  אי� רבינו, מבאר אופ� בעוד

רב למשה נוגע מצרי� ינו,גאולת

דאיתא מה פסח,בהקד� על בכונת

הקדושה  מדרגת  היה  מצרי�  דבגלות

בגלות , 'דעת' השיעבודשל והוצר�

הדעת, של הפג�  משה לתק� והנה 

דורו  כ� ועל הדעת, בחינת  היה  רבינו

דעה , דור המתפשט הוא  הדעת שהוא

היו  לא שלפניו הדורות אבל ממנו.

בפרשת  שכתוב וכמו דעת, בבחינת

ג')וארא  לה�(ו', 'נודעתי' לא ה ' ושמי

בבחינת  להאבות  נתגליתי שלא -

מצרי� , בגלות הדעת שהיה וכיו� הדעת.

לבחינת  זכי' ממצרי� הגאולה  היה כ� על

משה , של הגאולה הדעת עני� והיה 

לו. נוגע 

(הב')] הרעות  למה ד"ה [ה:

ישראל, בני של שיעבוד� מחמת שנגר� הצדיק של הצער - ב ' ובגלוי, בפועל  הנראית ישראל

בגלוי. נראית שאינו

לצעקת  רבי�, לשו� 'לצעקת�' שומע שהקב"ה דמה - שמעתי' צעקת� 'ואת אמר כ� ועל

הצדיק  של היסורי� מפני יחיד, לשו� - נגשיו' 'מפני הוא גלותינו, בכל וכ� במצרי� הע�,

מכאוביו' את ידעתי 'כי מ"מ בגלוי, צערו נראה ולא ובלבני�, בחומר עובד שאינו וא� העני,

נשמתו. רוחניות מכאובי את יודע בעצמו שהקב"ה -

שיש נא. שמה והכונה וחלחלה, חיל לשו� פי' ובמצודות פנימית, חולי לשו� 'ומחולל' פי' במלבי"�

הדור. מחטאי 'מפשעינו' נגרמת הוא חולי לצדיק



|צח 

הנשמה גלות - הגו�  גלות

ושעבוד מגלות דחו� מבאר, רבינו 

גלות  כ� ג� היה  במצרי�, שהיה הגופני

במ"ט  משוקעי�  שהיו רוחני, ושעבוד

ר"ל. טומאה הבינו שערי כול�  לא  והנה 

צער  על לה ' צועקי� שיהיו הנשמה  צער

במ"ט הנשמה , משוקעי� שהיו במה 

טומאה , שמעשערי בחסדו הקב"ה אבל

הגו� , צער על רק הצועקי�  לצעקת ג� 

כלל של האמתי כאב ידע שהקב"ה 

הנשמה  צער - ישראל
מט 
ויאמר]. ד "ה  ג . [שמות

רבינו  משה  של  הנפש גלות

ישראל  כלל שרש - משה א .

ע "ה  רבינו  שמשה  שהג�  מבאר, רבינו

השיעבוד, בכלל  היה  ולא  במצרי� , היה  לא 

והראש מ "מ  השורש  רבינו  משה  בהיות 

ישראל , נשמות  כל  כשהעקרבשל  כמו  לכ� 

כ�  הראש , ג�  מרגיש  להרגלי� , מה נוש� 

שערי  במ"ט  משוקעי�  היו ישראל  שבני

למשה  גדול  היזק  זה  היה  ר "ל , טומאה 

השגתו, ובעניני  נשמתו בעניני  ואי� רבינו 

למכאוביו שיעור
נ 

שאחר וראה , בא  .

לכמה  רבינו  משה  עלה  ממצרי� , יציאת� 

בינה . שערי  למ "ט  וזכה  מדריגות,

צעקת� מט. ואת במצרי�, אשר עמי עני את ראיתי ראה ה' ויאמר הפסוקי�, רבינו מפרש ובזה

מכאביו את ידעתי כי נגשיו, מפני ז')שמעתי ג', וג� (שמות ראיתי', 'ראה דכפל מה להבי� ויש .

יש  ג� 'מכאביו', 'נגשיו' - יחיד  בלשו� ומסיי� 'צעקת�', - רבי� בלשו� דפתח מה להבי�, יש

צעקת�. את ששמע לאחר מכאביו, את ידעתי' 'כי שהוסי� זה מהו להבי�,

צער  וראיית הגופני, צער ראיית ראיות, שני - ראיתי' 'ראה אמר דהקב"ה מבאר, זה ולפי

הנשמה, צער על לה' צועקי�  שיהיו הנשמה צער הבינו כול� לא והנה הנשמה. מצד הרוחני

הצועקי�  לצעקת ג� שמע בחסדו הקב"ה אבל ר"ל, טומאה שערי במ"ט משוקעי� שהיו במה

- מכאביו את ידעתי אני מ"מ הנשמה, מצער יודעי� לא שה� שהג� הגו�, צער על רק

הנשמה.מכאו  ב

בהקד�  'מכאביו', 'נגשיו' יחיד בלשו� וסיי� 'צעקת�', רבי� בלשו� דהתחיל מה מוב� ובזה

שורש  מצד וזהו נחשבו, אחד וכאיש שלימה לקומה נחשבי� ישראל דכלל מספרי�, הידוע

מצד  כשמדברי� ולכ� נפרדי�, אנו הגופי� מצד אבל כאחד, שנחשבו ישראל, בני של הנשמה

ששמע  דהיינו - שמעתי ' צעקת� 'ואת הפסוק, שאמר וזהו יחיד. בלשו� לדבר שיי� הנשמה,

שמעתי  מ"מ רבי�, לצעקת נחשב זה דמצד הגו�, מצד שצעקו לאלו ג� כול�, של לצעקת�

משו�  ידעו, לא שה� שהג� שלה�, הנשמה שורש צער מחמת יחיד, בלשו� - נגשיו' 'מפני

ויאמר] ד"ה ג. [שמות שלה�. הנשמה מכאוב את יודע שאני - מכאביו' את ידעתי 'כי

וג� נ. לבדו, להשי"ת רק נראה ואינו לעי�, נראה אינו הצדיק, של הללו ומכאובי� הצער והנה

באופ�  הפסוקי� רבינו מבאר ועפ"ז השי"ת. יודע כאשר כ�, כל הצער מרגיש אינו גופא הצדיק

בני  של ושיעבוד הצער - א' ראיות, שתי הקב"ה ראה - ראיתי' 'ראה לעיל], הערה [עי' אחר

צט |

äNrîøærìà éaøå rLBäé éaøå øæréìà éaøa ©£¤§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©§©¦¤§¨¨
eéäL ,ïBôøè éaøå àáé÷r éaøå äéøær ïa¤£©§¨§©¦£¦¨§©¦©§¤¨

å ,÷øá éðáa ïéañîíéøöî úàéöéa íéøtñî eéä §ª¦¦§¥§©§¨§©§¦¦¦©¦§©¦

הכלל  במדרגת תלוי הדור גדול  מדרגת

הוא גלותינו ועד"ז שבכלבכל בצדיקי� 

שה� הדור , של הראשי�  שה�  ודור, דור

רוחניות  בעניני מירידה מכאובי� , סובלי� 

הדור, חטאי  ידי על נאמרנשמת�, וכ�

צדקינו משיח  החמורעני על על ורוכב

ט') ט ', מפשעינו(זכרי ' מחולל והוא  (ישעי',

ה ') נ"ג ,
נא 
משיח]. כי א "י  ד "ה ג : ויאמר, ד "ה [ג .

ששי�  ע�  רק  התורה  לקבל יכולי�  אי�  ב.

מישראל  רבוא 

רבינו , מפרש אחר דקבלת כיו�באופ�

ריבוא  לששי�  רק אפשר היה לא התורה

נית�מישראל, היה לא אחד, חסר  היה וא�

בילקוט  כמבואר כ"ט ,התורה בראשית (שמעוני

קכ"ג ) א "כרמז  הנפש , בגלות היה משה ג�

ממצרי� , ישראל יצאו  שלא זמ� שלא כל

רבוא  הששי� בלי  התורה, לקבל יכול היה

אנכי]מישראל. מי  ד "ה ב : [שמות

- מצרי�  בגלות  היה  הדעת  מדריגת  ג.

דעה  והדור משה  בחינת שהיא 

שהיה  אי� רבינו, מבאר אופ� בעוד

רב למשה נוגע מצרי� ינו,גאולת

דאיתא מה פסח,בהקד� על בכונת

הקדושה  מדרגת  היה  מצרי�  דבגלות

בגלות , 'דעת' השיעבודשל והוצר�

הדעת, של הפג�  משה לתק� והנה 

דורו  כ� ועל הדעת, בחינת  היה  רבינו

דעה , דור המתפשט הוא  הדעת שהוא

היו  לא שלפניו הדורות אבל ממנו.

בפרשת  שכתוב וכמו דעת, בבחינת

ג')וארא  לה�(ו', 'נודעתי' לא ה ' ושמי

בבחינת  להאבות  נתגליתי שלא -

מצרי� , בגלות הדעת שהיה וכיו� הדעת.

לבחינת  זכי' ממצרי� הגאולה  היה כ� על

משה , של הגאולה הדעת עני� והיה 

לו. נוגע 

(הב')] הרעות  למה ד"ה [ה:

ישראל, בני של שיעבוד� מחמת שנגר� הצדיק של הצער - ב ' ובגלוי, בפועל  הנראית ישראל

בגלוי. נראית שאינו

לצעקת  רבי�, לשו� 'לצעקת�' שומע שהקב"ה דמה - שמעתי' צעקת� 'ואת אמר כ� ועל

הצדיק  של היסורי� מפני יחיד, לשו� - נגשיו' 'מפני הוא גלותינו, בכל וכ� במצרי� הע�,

מכאוביו' את ידעתי 'כי מ"מ בגלוי, צערו נראה ולא ובלבני�, בחומר עובד שאינו וא� העני,

נשמתו. רוחניות מכאובי את יודע בעצמו שהקב"ה -

שיש נא. שמה והכונה וחלחלה, חיל לשו� פי' ובמצודות פנימית, חולי לשו� 'ומחולל' פי' במלבי"�

הדור. מחטאי 'מפשעינו' נגרמת הוא חולי לצדיק
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מאפילה  לצאת יכולים  וכולם  וכו' רשע ובין חכם  בין האנשים  לכל  רפואה היא התורה

זאת. בלילה יצי"מ סיפור  ע "י שלימה לתשובה  לזכות גדול ישראל)לאור  (ישמח

CeøaïúpL Ceøa .àeä Ceøa íB÷nä ¨©¨¨¨¤¨©
.àeä Ceøa ìàøNé Bnrì äøBz¨§©¦§¨¥¨

נסתר  לשו� - הוא  ברו� המקו� ברו�

שנת�  ברו� הוא , ברו� המקו�  ברו�

בקדושתו  לעמו תורה
נב 

ארבעה  כנגד ,

חכ� אחד תורה , דברה יש בני�  וכו'.

הללו, בשבחי� מקדי� למה להבי� 

בני� . הארבעה  שאלת  שמזכיר לפני

כא� אמר למה להבי� יש  'ברו� וג�

הברכות הוא ' כשבכל נסתר, בלשו�

אומר נוכח,אנו  לשו� אתה' 'ברו� י� 

התורה  שנת�  הכונה מהו ועוד 

.'בקדושתו'

'בקדושתו'.נב. נאמר לא שלנו דבנוסחאות צ"ע

קא |
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ãçàå ,íz ãçàå ,rLø ãçàå ,íëç̈¨§¤¨¨¨§¤¨¨§¤¨

ì rãBé BðéàL:ìàL ¤¥¥©¦§Ÿ

íëçíéètLnäå íéwçäå úBãrä äî ,øîBà àeä äî ¨¨¨¥¨¨¥§©ª¦§©¦§¨¦
íëúà eðéäìà äåäé äeö øLà(כ ו, óàå(דברי� . £¤¦¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤§¤§©
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הסתר  - הבני� שאלת

וספיקות שאלות אי�  - ה ' אור  בגילוי

רבינו , האלוקי ומפרש  אור היה  דא� 

התורה  ידי על בעוה "ז  נגלה  השי"ת של

שואלי� בני�  הארבעה היו  לא והמצוות,

שאלות , שלשו� החכ�  שאלת לא  ג�

גלוי  היה כי  והחוקי�', העדות 'מה 

שהיה  האלוקי  האור ידי  על וברור

נתגלה  שלא  כיו� אבל מצוה, בכל מאיר

בעוה "ז , המצות  ידי  על שנמש�  האור

מקו�  יש  כ� על בעוה"ב, רק  ויתגלה 

לשאלות .

ההגדה בעל שאמר המקו�וזהו 'ברו�

הוא ' הטע� ברו� לבאר נסתר, לשו�

מפני  הוא הבני�, לשאלות מקו�  שיש

וממשי�  בעוה"ז , נסתר הוא ית' שאורו

ישראללומר לעמו תורה  שנת� 'ברו�

היינו בקדושתו' דקדושה היא, והכונה  -

פרישות 
נג 

מ�  עצמו פירש שהקב"ה  ,

אורו  ונעל� שנתרחק  כביכול, העוה"ז 

בני�  ארבעה  'כנגד ולכ� בעוה"ז , מאתנו

של השאלות לתר� תורה ', דברה

הבני� 
נד 
תוכל ]. לא  ד "ה קי "ג : [תשא 

תהיו.נג. פרושי� תהיו, קדשי� עה"פ ברש"י עיי�

בסידורו נד. התניא דברי עפ"י המקו�', 'ברו� בלשו� כא� שהתחיל מה רבינו שמוסי� בפני� עיי�

ועפי"ז  עיי"ש, בהעל�, שהוא סובב אור ויש הגלוי, אור שהוא פנימי אור דיש  האלול, שער

עול�, של מקומו שהקב"ה חז"ל שדרשו וכמו מקו�, בבחי' הקב"ה שנקרא דמה רבינו, כתב

יש  למה שמבאר למה ההמש� שהוא הנעל�, האור סובב, האור בחי' הוא מקומו, העול� ואי�

הבני�. לשאלת מקו�
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החכ� שאלת

שיטייל  לפני בש"ס כריסו שימלא  רמז 

בפרדס

והחקי� העדות מה  אומר, הוא  מה  חכ�

אתכ�, אלקינו  ה ' צוה אשר והמשפטי� 

אי�  הפסח  כהלכות  לו אמר אתה וא� 

אפיקומ�. הפסח  אחר מפטירי� 

ששאלת  מליצה , בדר� רבינו  ומפרש

וסודי  טעמי לידע  שרוצה  היא , החכ�

העדות  מה ששואל וזהו  בשרש�, המצות 

צוה  אשר אלקינו'וכו' דכל'ה ' היינו -

המצות  וכל הקב"ה , של שמותיו התורה

אלקות, עניני לכוי� ה� החכ� ורוצה 

ש� ולעשות העליוני�, בעולמות הכונות

המצוה . של התיקוני�

קיי"ל ד')אבל  סעי ' רמ "ו סי' 'ואי� (יו"ד

שמלא  לאחר רק בפרדס לטייל לאד�

איסור  לידע  והוא ויי�, בשר כריסו

המצות ' ודיני שמשיבי� והיתר וזהו ,

כהלכות להחכ� לו אמור אתה 'וא� 

בפרד"ס הפסח' ללמוד הזה  שדבר -

הפסח , הלכות כמו בפסחהוא דמה

הפסח אחר מפטירי� שאי�  הוא  הדי�

הוא אפיקומ�, שיהא והטע� כדי

השובע על נאכל הדברהפסח כ�  ,

בש"ס  כריסו שמילא לאחר שרק הזה ,

בטיול נפשו לשבוע יכול ופוסקי�,

פרד "ס .

ישאל�] כי  ד "ה  פ. [ואתחנ�

האריז"ל עפ "י החכ� שאלות

דחכ�  האריז "ל , מכתבי מביא רבינו 

זו  שבלילה המוחי� בחינת  על שואל
נה 
,

חיי�  ע�  הפרי עפ"י מבאר ורבינו
נו 

להמשי�  כח  בנו  אי� הזה  דבלילה

המוחי� 
נז 

הטבע , כדר� שלא דנכנסי� ,

ע"ש , לעשות, מפליא שמו יתבר� רק

מה  החכ�  שואל  דע"כ  רבינו, ומבאר 

כיו�  אתכ�, וכו' צוה  אשר וכו' העדות

המוחי�. להמשי� בכוחכ� דאי� 

פסח  ליל של הגדלות  להשהות 

רבינו , מבאר אחר והתשובה  דעכ"פ 

בידינו  יש  המוחי�, נמשכו שכבר

הלילה  כל שמבוארלהשהות� עפי"מ ,

המוחי� נה . ה� מה פי', העדות, מה אומר מהו חכ� ז: פרק המצות חג שער חיי�, ע� פרי ז"ל

חכמה, חוקי� דע"ת. עדות מדות, ג' באלו הרמוזי�  בינה, חכמה דעת בסוד לישראל אלו, חוק

בפסח, לו שיש  המוחי� כפי הפסח, כהלכות לו ומשיבי� המשפט. מל� בינה, משפטי� הוא.

חר"�. ס"ת הפסח אחר מפטירי� אי� וסימ� חר"�, שעולי� אלקי� ג' שה�

והעני�.נו. ד"ה א' פרק סו� המצות חג שער

אחיזת נז. שהיה דמחמת א'], [פרק המצות חג שער חיי� ע� הפרי רבינו מביא בא בפרשת

ולא  שיתבטלו כדי מאד עליוני� ומוחי� גדול גדלות להביא הוצר� לכ� מאד גדול החיצוני�

קג |

חז "ל שאמרו מה על חיי� ע�  בפרי 

שעה  שוהי� היו הראשוני�  דחסידי� 

שלא  הוא דהטע�  התפלה , אחר אחת

בתפלה, שנכנסו  המוחי� ע"ש .יסתלקו

הפסח אחר יאכל דלא הטע� דה "נ  וי"ל

היינו טעמו, לבטל יסתלקו שלא  שלא 

פסח באכילת  שנכנסו דגדלות  המוחי�

כוסות. וד' אמורומצה  אתה א� וע"כ 

מפטירי� לו אי� ממש , הפסח  כהלכות

אפיקומ�, הפסח  מצוות דאחר בשאר

בזה  די בכחנו, שנעשה  צריכי� כיו� ואי� ,

בפסח אבל שוהי�. חסידי�  רק לשהות,

בכחנו  נעשה  דלא 
נח 

במה  רק לנו אי� ,

ע "כ  המוחי�, להשהות בידינו שיכולת

עשינו  לא דאל"כ  מחוייב האד� כל זה

הוי בפסח  וממילא ממש הלכה כלו�,

אחר מפטירי� דאי� לחסידי� , רק  לא

אפיקומ�  הפסח
נט 
.

בארוכה  ע "ש  תע "ח ס' [שו"ע 

צפו�] על  שהבאנו מה לקמ� ועי '

החקי� כל  של  תכלית מה  - החכ� שאלת

תכלית  מה החכ� , שאלת מבאר רבינו

והמשפטי� , החקי� העדות של  המכוו�

דאורייתא  עיטי�  דה�  להשיבו וצרי�
ס 
,

אי�  אוצרו  ה' יראת  וא� 
סא 

לא , לאו א� ,

רבינו  ומבאר ה '. יראת  חכמה דראשית

בכוונות  דאיתא מה  פי על
סב 
דפסח,

ה ' יראת מצה כנגד ענוה , כנגד מרור ,

תורה . כנגד

להמשכה  בישראל כח היה ולא לחרות, מעבדות לצאת ויוכלו ש�, להתאחז החיצוני� יוכלו

דיל�. מסיטרא נעשה ולא הזאת,

נקשרו נח. לא ידינו על שלא שנעשה שמחמת ז"ל ש� הרמ"ז שכתב מה עפ"י עוד מבאר רבינו

שיסתלק  יותר חשש יש וע"כ עכ"ל, ימי�, הז' לכל להועיל האור התמיד לא כ� ומפני כראוי,

אור. הבוקר עד להשהות ישראל כל על וחיוב מהר,

בפסח,נט. לו שיש המוחי� כפי הפסח, כהלכות לו ומשיבי� הכונות: עפ"י התשובה מבאר ורבינו

רבינו, והקשה חר"�'. ס"ת הפס'ח אח'ר מפטירי'� אי� וסימ� חר"�, שעולי� אלקי� ג' שה�

אבל  עתה הנעשה ופלא נס שהוא דגדלות ולא דקטנות מוחי� משיבי� למה תמהתי 'ומעול�

עפ"י  ומבאר דוקא'. דאפיקומ� זאת מצוה ברמז טמנו מה וג� היה. פסח קוד� ג� דקטנות

הקטנות, וניעור חוזר הפסח דאחר התיבות, בסו� חר"� לרמז וכו' מפטירי� אי� אמר 'לזה הנ"ל

דעולי�  ומחמת הגדלות, וישאר ישכחנו שלא מפיו פסח טע� יבטל לא מיד, יחזרו שלא וכדי

נפלאי�, דברי� עוד ועי"ש החיצוני�'. תאחזו ולא לבד� ישארו שלא מה� להשמר צריכי� לחר�

צפו�. על בהגדה לקמ� קצת והבאנו

נש ס. לבר אורייתא יהיב עיטא זיני עשר ותלת מאה שית 'דתנ� פב: יתרו פרשת הזוה"ק: לשו�

מצות  התרי"ג שה� עצות מיני תרי"ג כי 'שלמדנו מדבש: המתוק ופי' במאריה', שלי� למהוי

ע"ש. קונו', ע� של� שיהיה כדי לאד� תורה נתנה

לא.סא. שבת גמ'

'וידוע סב. רבינו וכתב אנפי�', זעיר מוחי מצה לאה, מוחי מרור רחל, מוחי 'פסח איתא בכוונות

תורה'. אנפי� זעיר ענוה, לאה ה', יראת רחל כי
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המוחי� 
נז 

הטבע , כדר� שלא דנכנסי� ,

ע"ש , לעשות, מפליא שמו יתבר� רק
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קג |

חז "ל שאמרו מה על חיי� ע�  בפרי 

שעה  שוהי� היו הראשוני�  דחסידי� 
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בכחנו  נעשה  דלא 
נח 
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דאורייתא  עיטי�  דה�  להשיבו וצרי�
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הפסח  אחר  מפטירי�  אי� 

אחר מפטירי� אי� משיבי� זה ולפי 

דבגמ ' אפיקומ�, קי"ט:)הפסח  פסחי� (ערבי 

המצה , אחר מפטירי�  אי� אי מחלוקת  יש 

במתניתי�  קתני למה בגמ' 'אחר ודקדקו

המצה].הפסח' אחר  דמפטירי� [דמשמע

ליראה  מרמז  פסח - יראה תכליתו

אגדה , דר� על  רבינו דעיקרומתר�  כיו�

להשכיחו  שלא  תנא  הקפיד היראה , -הוא 

אי�  קתני ליראה , מרמז דפסח כיו� דהיינו 

הפסח'מפטירי� טעמו.'אחר  לבטל שלא ,

עצמ� קשוט - אתה ' 'א� 

קשוט  ואח "כ  עצמ� דקשוט  וכיו�

אחרי� 
סג 

אמר לכ�  אתה ', ג� 'א�  א� -

- עיקר מהיראה עשה לו אתה  'אמור 

אפיקומ�' הפסח אחר מפטירי� -אי�

הוא  הפסח ' 'אחר התנא דנקיט דמזה

העיקר. הוא דהיראה  ראיה

באגדה] ד "ה  יט. [בא 

הרשע  ושאלת  החכ� שאלת  בי�  חילוק 

הרשע: לכ�,בשאלת הזאת  העבודה  מה 

עצמו  את שהוציא ולפי  לו, ולא  לכ� 

הקהה  אתה  וא�  בעיקר, כפר הכלל, מ�

שיניו  וכו'.את 

הקושיא , משאלת וידוע שנא דמאי

והחוקי� החכ� העדות  מה ששואל:

אלקינו ה' צוה  אשר ,"אתכ�"ומשפטי�

באמרו  הכלל , מ� עצמו הוציא החכ�  דג� 

לו. ולא  אתכ�  ג"כ  לדרוש דיש "אתכ�",

ג"כ  עצמו כולל אתכ� 

מסידור בש�  מביא  עלהיעב"� רבינו

אתכ�  תיבת בי� החילוק  לפרש הגדה,

אחרי�.סג. לתק� ואח"כ קוד�, עצמו לתק� ופירושו ס:, ד� וב"ב קז:, ב"מ הגמ' לשו�

קה |

בשאלת  'לכ�' תיבת בי� החכ� , בשאלת

ד דיש 'אתכ�'הרשע , משו�  עצמו, כולל 

מלא  'אותכ�' כתוב כאילו למסורת, א� 

יהושע , בספר כתוב שמצינו כמו  וא"ו,

ל"ד .)שדחז"ל 'אותי (סוטה  זה על

ואתכ� '
סד 

ע"ש , כי ], א"י  ד"ה ט: [שמיני 

כמצחק רק שואל  אינו הרשע

מה  בניכ�  אליכ�  יאמרו כי והיה

פסח זבח  ואמרת�  לכ� , הזאת  העבודה 

וגו' כ"ז )הוא  - כ"ו למה (י"ב, לדייק, יש .

הפרשה  בסו� שכתב כמו כא�, כתב לא

י "ד) כי(י "ג , מחר'ישאל�'והיה 'לאמר'בנ�

ואמרת זאת, אומר'אליו',מה  שהב�

'לאמר', בתיבת ומסיי� 'שאלה', בלשו�

וכ�  'אליו', ואמרת בהתשובה הדגיש וכ�

ואתחנ� בפרשת כ "א)כתיב  - כ' כי (ו',

מחר'ישאל� ' העדות 'לאמר 'בנ�  מה

ואמרת .'לבנ�'וגו ',

עפ"י רבינו, בעלומפרש  שפירש

הרשע משאלת  מדבר שכא�  ההגדה,

לכ� , הזאת  העבודה  מה  ובסו� שאומר

ובפרשת  הת� , משאלת מדבר הפרשה

החכ�, משאלת מדבר נובע ואתחנ� ומזה

הנ"ל , אכ� חילוקי� והת� החכ�  שכ�

הדברי�, אמיתת על לעמוד באמת רוצי� 

שאלה , בתורת ה� שהמה ודבריה�

סיימו  כ� ועל לתשובה , מבקשי� 

בתיבת  ה� 'לאמר',דבריה� שמבקשי� 

עוני�  ואכ� תשובה , לה� שיאמרו

ואמרת כתיב כ�  ועל לה� , 'אליו',תשובה 

'לבנ�'.והגדת

ואינו  באמת, שואל אינו הרשע אבל

כלל תשובה רוצה 
סה 

כמצחק בא אלא  ,

הבל, מעשה רק  הכל אצלו כי הדבר, על

לא  וג�  שאלה, לשו� כתיב לא כ� ועל

שיאמרו  כלל  רוצה שאינו 'לאמר', תיבת

הפסוק אמר כ� ועל תשובה, 'ואמרת�'לו

'אליו', ואמרת� אמר ולא פסח, זבח 

אנו  אלא  לו, מדברי� אנו אי� שכ� 

פסח שזבח לזה , זה  לעצמינו מדברי�

לה ' הוא
סו 
והיה]. ד "ה [כ.

ביהושע סד. שמצאנו לפי וכו', ולכ�, אתכ� בי� מה תמהי� שהכל מה אמנ� היעב"�: לשו� זה

חז"ל ופירשו אותכ�, לד)כתוב אתכ� (סוטה מלת תסבול נמצא ואתכ�, אותי אותכ�, מהו

יורה  הוא בחול"�, ותקראנה למסורת א� יש וי"ו, חסרה שהיא אע"פ  מקו�, מכל זו הרכבה

שזה  וע� וכו', לעול�, לכ� מלת בכח שאי� מה המדוברי�, בכלל עצמו בעד המדבר על ג�

ע"ש. וכו', ספק, בלי גמור אמת דבר

לענות סה . רק שיוכל אמונה, של בשאלות עליו שהצי� למשכיל שהשיב בריסקער מהגר"ח ידוע

התנהגותו. על תירוצי� באמת ה� השאלות א� ולא שאלות, על

לי סו. לי ה' עשה זה בעבור לו ולומר שיניו, את להקהות סידר ההגדה בעל דרק רבינו, ומוסי�

לשאלה. תשובה בתורת בא אינו אבל לו, ולא
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בתיבת  ה� 'לאמר',דבריה� שמבקשי� 

עוני�  ואכ� תשובה , לה� שיאמרו

ואמרת כתיב כ�  ועל לה� , 'אליו',תשובה 

'לבנ�'.והגדת

ואינו  באמת, שואל אינו הרשע אבל

כלל תשובה רוצה 
סה 

כמצחק בא אלא  ,

הבל, מעשה רק  הכל אצלו כי הדבר, על

לא  וג�  שאלה, לשו� כתיב לא כ� ועל

שיאמרו  כלל  רוצה שאינו 'לאמר', תיבת

הפסוק אמר כ� ועל תשובה, 'ואמרת�'לו

'אליו', ואמרת� אמר ולא פסח, זבח 

אנו  אלא  לו, מדברי� אנו אי� שכ� 

פסח שזבח לזה , זה  לעצמינו מדברי�

לה ' הוא
סו 
והיה]. ד "ה [כ.

ביהושע סד. שמצאנו לפי וכו', ולכ�, אתכ� בי� מה תמהי� שהכל מה אמנ� היעב"�: לשו� זה

חז"ל ופירשו אותכ�, לד)כתוב אתכ� (סוטה מלת תסבול נמצא ואתכ�, אותי אותכ�, מהו

יורה  הוא בחול"�, ותקראנה למסורת א� יש וי"ו, חסרה שהיא אע"פ  מקו�, מכל זו הרכבה

שזה  וע� וכו', לעול�, לכ� מלת בכח שאי� מה המדוברי�, בכלל עצמו בעד המדבר על ג�

ע"ש. וכו', ספק, בלי גמור אמת דבר

לענות סה . רק שיוכל אמונה, של בשאלות עליו שהצי� למשכיל שהשיב בריסקער מהגר"ח ידוע

התנהגותו. על תירוצי� באמת ה� השאלות א� ולא שאלות, על

לי סו. לי ה' עשה זה בעבור לו ולומר שיניו, את להקהות סידר ההגדה בעל דרק רבינו, ומוסי�

לשאלה. תשובה בתורת בא אינו אבל לו, ולא
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הזאת  העבודה  מה אומר, הוא מה  רשע

עצמו  את שהוציא  ולפי לו , ולא  לכ�  לכ� ,

הקהה  אתה  וא�  בעקר, כפר הכלל מ�

ה ' עשה זה  בעבור לו, ואמור שניו את 

היה  אלו לו, ולא  לי  ממצרי� , בצאתי לי

נגאל היה  לא  העני� ש�  מהו להבי�, יש  .

שיניו'של את קובעי� 'הקהה  למה וג�  .

נגאל'ש  היה  לא ש�  היה .'אילו

שלו  הטוב ניצו� הוא  ה 'שי� ' א .

'רע' נשאר אותה  וכשמוציאי� 

מה  בהקד� רבינו , דאיתא ומפרש 

מ "ט)בספרי� פרק למשה בתפלה דאד�,(הובא 

טוב ניצו� בו יש  אבל חטאי�, שעושה

ניצו� שו�  בו אי� א� אבל 'רשע ', נקרא 

'רע' נקרא  אז רע, כולו והוא ומוב� טוב, ,

הזוה"ק  דברי  ב')עפ"י עמוד ב' ד� (בראשית

דקשוט  מאתוו� הוא  שי"� [דהיא שאות

אבות  לשלשה ומרמז  אמת], של אות 
סז 
,

אות  ניתוס� טוב, ניצו�  בו כשיש ולכ�

' מלת  ונעשה 'רע ' למלת ע '.שרשי"�

במ "ט וידוע משוקעי�  היו ישראל דבני 

וא� מצרי�, גאולת לפני טומאה שערי

לשער  ח "ו נופלי� היו נגאלי�  היו לא

שבזכות  אלא  תקומה , היתה ולא  הנו "�,

ומרור  ומצה  פסח הקרב� של העבודה 

שהרינגאלנו  לי , ה' עשה זה  'בעבור

ממצרי�' אבלבצאתי רוצה , שאינו הרשע

הכלל,בעבודה , מ� עצמו את שהוציא

ח "ו  נופל היה וא "כ  נגאל, היה  לא הרי 

כולו  נעשה והיה  טומאה, שערי בנו"�

ולכ� שיניו'רע , את 'שיניו''הקהה -

אות 'רשי "� היינו ממלת ע ',ששלו,

' מלת  רק '.רעשנשאר

ל 'רע' 'רשע' בי�  חילוק ב .

שני  דמלתאופ� על'רשע'- קאי 

ומלת הפועל, הרשעות, שעושה  האד�

על'רע' והמעשה הפעולה קאי
סח 

והנה  ,

ותמידי , קבוע אומנות לו שיש אד�

הפעולה  של התואר בש�  האד� ,נקרא 

דוד שאמר ד')כמו ק "ט, תפלה ,(תהלי� ואני 

שהיה  משו�  תפלה, איש  שאני  דהיינו 

עלמא,סז. בי למברי קמ� ניחא עלמי� רבו� קמיה אמרה קמיה, ש' את עאלת ש�: הזוה"ק וז"ל

אנת, וטב אנת, יאות לה אמר קדישא, בשמא עלמא למברי ויאות שד"י, שמ� אתקרי דבי

עלמא, ב� למברי בעינא לא עמהו�, למהוי ל� נטלי� דזיופא ואתוו� הואיל  אבל אנת, וקשוט

יסודא  יטול שקרא, למימר דבעי מא� מכא� ר. ק ל� יטלו� אי אלא שקרא אתקיי� דלא דבגי�

דאבהת�  קשוט את איהו, קשוט את ש' את דהא שקרא, ליה יוקי� ולבתר בקדמיתא, דקשוט

ש' את נטלי לאתקיימא ובגי� אינו�, בישא סטרא על דאתחזיאו אתוו� ר ק בה. דאתייחדו

עכ"ל. מקמיה, נפקת הכי דחמאת כיו� קשר, הוי בגווייהו,

שכתובסח. דר� על י')והוא ז', שהרשעי� (תהלי� הרע נא שיכלה פי', והמפרשי� רשעי�, רע נא יגמר

כתוב וכ� הפעולה, עושי� ה� ו'רשעי�' הפעולה, הוא ד'רע' הרי כ"ב)עושי�, ל"ד, תמותת (ש�

עושה. שהוא הרע הרשע, את שתמית והיינו רעה, רשע
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התואר בש� נקרא  בתמידות, מתפלל

הפעולה, 'רע'של שעושה  'רשע' ולפי"ז 

התואר  בש� 'רע ' נקרא  שלבתמידות,

הפעולה .

העבודה  את האד�  יעשה  לעול� והנה 

לשמה  שלא שמתו� לשמה, שלא  ג�

לשמה נ:)בא פסחי�  כונת ,(עי' א�  ואפילו

שיהיה  כדי  הוא  ה ' שעובד במה  האד� 

כמו  לעשות  הבריות בי� מעורב בכ�

לשמה  לעשות יבוא סופו  מ "מ  ,כול� ,

הוא סופו וכללא ש� על האד�  שדני� 

ע"א:) סנהדרי�  הרשע,(עי' היה  א� כ� ועל

כחלק להיות  כדי אפילו העבודה  עושה 

היה  שסופו ש�  על נגאל  היה הכלל, מ�

ללשמה , כיו�בא עצמו אבל 'שהוציא 

הכלל' עלמ� אפילו העבודה, עשה ולא  ,

שוב בודאי הרי לשמה , שלא  של חשבו�

וכופר מומר והוי  העבודה , את יעשה לא

סופו, על שנידו�  נגאל, היה  ולא  בעיקר,

העבודה, את עוד יעשה  וכיו� שלא 

ברשעות , בתמידות  מוחזק  אז שיהיה 

' בתואר ולכ� רע'נקרא  הפעולה , ש� על

של שי"�  אות היינו שיניו', את 'הקהה 

'רע '. שנקרא 'רשע', מלת

- בגלוי עבירות  כשעושה נקרא  'רע' ג.

ממנו  לומדי� שאחרי�

שלישי  דאחז "לאופ� מה בהקד� -

מ "א .) אלא 'רע'דמו� (בכורות נקרא  לא 

שבגלוי  מו� 
סט 
גדול, חילוק  יש ,והנה

תאוה שאד� מחמת  עבירות שעושה 

המה  שמגוני� שיודע  וכדומה, ועצלות

שעושה , כובש המעשי� שאינו אלא

מבני תאוותו  מעשיו מעלי�  בודאי אז ,

שאפשר,אד� שעושה כמה מי אבל

איכפת  לא  בעיקר, שכופר משו�  עבירות

מעשיו, יתגלו א� מחשיבלי' ואדרבה 

בעיניו  ומגונה  הרעי� , מעשיו את 

המצוות . מעשה

הג�והנה  ישראל, בני שנגאלו מה

משו� היינו מיכה , פסל בתוכ�  שהיה 

בסתר, כ� כ� שעשה  עושה היה  דא�

ולכ�  בידו, מוחי� היו בודאי  בגלוי ,

שיכולנגאל, בגלוי, עבירות  העושה  אבל

שבגלוי,סט. בטוב אלא כ� נקרא דלא לומר יש 'טוב' במלת ההיפ� ג� הדי� דהוא רבינו, והוסי�

הכתוב רבינו מפרש ובזה יעשו, וכ� אנשי� יראו ממנו י"א)כי - י' ג' טוב (ישעי' כי צדיק אמרו

'אמרו  הפסוק שאמר דזהו לו, יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי יאכלו, מעלליה� פרי כי

הכתו  מלשו� 'אמרו' ר"ל, - ד')בצדיק ' צ"ד, התפארות,(תהלי� מלשו� שהוא או�, פועלי כל יתאמרו

יאכלו' מעלליה� פרי 'כי בגלוי, מעשיו כשעשה ר"ל, - טוב' 'כי הצדיק, שיתפאר הוא, והכונה

עושי�  שאחרי� הטובי� המעשי� דהיינו ממעלליה�, הפירות של השכר, אוכלי� שה� ר"ל, -

מהצדיק. שלמדו מחמת�,

לומדי�  אחרי� [ועי"ז בגלוי, חטאיו שעושה לרשע שאוי ר"ל, - רע' לרשע 'אוי להיפ� וכ�

עונשו  הוא שכ� תשובה, לעשות בידו מספיקי� שאי� ר"ל, - לו' יעשה ידיו גמול 'כי ממנו],

הרבי� את המחטיא פ"ז.)של יומא שהרע (עי' ר"ל, - רעה' רשע 'תמותת הפסוק שאמר וזהו ,

הש�  וחילול הש�, חילול בו יש בגלוי, עבירות שבעשיית אותו, תמית בגלוי, עושה שהרשע

שימית עד מתכפר ש�)אינו ביומא .(כמבואר
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הזאת  העבודה  מה אומר, הוא מה  רשע

עצמו  את שהוציא  ולפי לו , ולא  לכ�  לכ� ,

הקהה  אתה  וא�  בעקר, כפר הכלל מ�

ה ' עשה זה  בעבור לו, ואמור שניו את 

היה  אלו לו, ולא  לי  ממצרי� , בצאתי לי

נגאל היה  לא  העני� ש�  מהו להבי�, יש  .

שיניו'של את קובעי� 'הקהה  למה וג�  .

נגאל'ש  היה  לא ש�  היה .'אילו

שלו  הטוב ניצו� הוא  ה 'שי� ' א .

'רע' נשאר אותה  וכשמוציאי� 

מה  בהקד� רבינו , דאיתא ומפרש 

מ "ט)בספרי� פרק למשה בתפלה דאד�,(הובא 

טוב ניצו� בו יש  אבל חטאי�, שעושה

ניצו� שו�  בו אי� א� אבל 'רשע ', נקרא 

'רע' נקרא  אז רע, כולו והוא ומוב� טוב, ,

הזוה"ק  דברי  ב')עפ"י עמוד ב' ד� (בראשית

דקשוט  מאתוו� הוא  שי"� [דהיא שאות

אבות  לשלשה ומרמז  אמת], של אות 
סז 
,

אות  ניתוס� טוב, ניצו�  בו כשיש ולכ�

' מלת  ונעשה 'רע ' למלת ע '.שרשי"�

במ "ט וידוע משוקעי�  היו ישראל דבני 

וא� מצרי�, גאולת לפני טומאה שערי

לשער  ח "ו נופלי� היו נגאלי�  היו לא

שבזכות  אלא  תקומה , היתה ולא  הנו "�,

ומרור  ומצה  פסח הקרב� של העבודה 

שהרינגאלנו  לי , ה' עשה זה  'בעבור

ממצרי�' אבלבצאתי רוצה , שאינו הרשע

הכלל,בעבודה , מ� עצמו את שהוציא

ח "ו  נופל היה וא "כ  נגאל, היה  לא הרי 

כולו  נעשה והיה  טומאה, שערי בנו"�

ולכ� שיניו'רע , את 'שיניו''הקהה -

אות 'רשי "� היינו ממלת ע ',ששלו,

' מלת  רק '.רעשנשאר

ל 'רע' 'רשע' בי�  חילוק ב .

שני  דמלתאופ� על'רשע'- קאי 

ומלת הפועל, הרשעות, שעושה  האד�

על'רע' והמעשה הפעולה קאי
סח 

והנה  ,

ותמידי , קבוע אומנות לו שיש אד�

הפעולה  של התואר בש�  האד� ,נקרא 

דוד שאמר ד')כמו ק "ט, תפלה ,(תהלי� ואני 

שהיה  משו�  תפלה, איש  שאני  דהיינו 

עלמא,סז. בי למברי קמ� ניחא עלמי� רבו� קמיה אמרה קמיה, ש' את עאלת ש�: הזוה"ק וז"ל

אנת, וטב אנת, יאות לה אמר קדישא, בשמא עלמא למברי ויאות שד"י, שמ� אתקרי דבי

עלמא, ב� למברי בעינא לא עמהו�, למהוי ל� נטלי� דזיופא ואתוו� הואיל  אבל אנת, וקשוט

יסודא  יטול שקרא, למימר דבעי מא� מכא� ר. ק ל� יטלו� אי אלא שקרא אתקיי� דלא דבגי�

דאבהת�  קשוט את איהו, קשוט את ש' את דהא שקרא, ליה יוקי� ולבתר בקדמיתא, דקשוט

ש' את נטלי לאתקיימא ובגי� אינו�, בישא סטרא על דאתחזיאו אתוו� ר ק בה. דאתייחדו

עכ"ל. מקמיה, נפקת הכי דחמאת כיו� קשר, הוי בגווייהו,

שכתובסח. דר� על י')והוא ז', שהרשעי� (תהלי� הרע נא שיכלה פי', והמפרשי� רשעי�, רע נא יגמר

כתוב וכ� הפעולה, עושי� ה� ו'רשעי�' הפעולה, הוא ד'רע' הרי כ"ב)עושי�, ל"ד, תמותת (ש�

עושה. שהוא הרע הרשע, את שתמית והיינו רעה, רשע
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התואר בש� נקרא  בתמידות, מתפלל

הפעולה, 'רע'של שעושה  'רשע' ולפי"ז 

התואר  בש� 'רע ' נקרא  שלבתמידות,

הפעולה .

העבודה  את האד�  יעשה  לעול� והנה 

לשמה  שלא שמתו� לשמה, שלא  ג�

לשמה נ:)בא פסחי�  כונת ,(עי' א�  ואפילו

שיהיה  כדי  הוא  ה ' שעובד במה  האד� 

כמו  לעשות  הבריות בי� מעורב בכ�

לשמה  לעשות יבוא סופו  מ "מ  ,כול� ,

הוא סופו וכללא ש� על האד�  שדני� 

ע"א:) סנהדרי�  הרשע,(עי' היה  א� כ� ועל

כחלק להיות  כדי אפילו העבודה  עושה 

היה  שסופו ש�  על נגאל  היה הכלל, מ�

ללשמה , כיו�בא עצמו אבל 'שהוציא 

הכלל' עלמ� אפילו העבודה, עשה ולא  ,

שוב בודאי הרי לשמה , שלא  של חשבו�

וכופר מומר והוי  העבודה , את יעשה לא

סופו, על שנידו�  נגאל, היה  ולא  בעיקר,

העבודה, את עוד יעשה  וכיו� שלא 

ברשעות , בתמידות  מוחזק  אז שיהיה 

' בתואר ולכ� רע'נקרא  הפעולה , ש� על

של שי"�  אות היינו שיניו', את 'הקהה 

'רע '. שנקרא 'רשע', מלת

- בגלוי עבירות  כשעושה נקרא  'רע' ג.

ממנו  לומדי� שאחרי�

שלישי  דאחז "לאופ� מה בהקד� -

מ "א .) אלא 'רע'דמו� (בכורות נקרא  לא 

שבגלוי  מו� 
סט 
גדול, חילוק  יש ,והנה

תאוה שאד� מחמת  עבירות שעושה 

המה  שמגוני� שיודע  וכדומה, ועצלות

שעושה , כובש המעשי� שאינו אלא

מבני תאוותו  מעשיו מעלי�  בודאי אז ,

שאפשר,אד� שעושה כמה מי אבל

איכפת  לא  בעיקר, שכופר משו�  עבירות

מעשיו, יתגלו א� מחשיבלי' ואדרבה 

בעיניו  ומגונה  הרעי� , מעשיו את 

המצוות . מעשה

הג�והנה  ישראל, בני שנגאלו מה

משו� היינו מיכה , פסל בתוכ�  שהיה 

בסתר, כ� כ� שעשה  עושה היה  דא�

ולכ�  בידו, מוחי� היו בודאי  בגלוי ,

שיכולנגאל, בגלוי, עבירות  העושה  אבל

שבגלוי,סט. בטוב אלא כ� נקרא דלא לומר יש 'טוב' במלת ההיפ� ג� הדי� דהוא רבינו, והוסי�

הכתוב רבינו מפרש ובזה יעשו, וכ� אנשי� יראו ממנו י"א)כי - י' ג' טוב (ישעי' כי צדיק אמרו

'אמרו  הפסוק שאמר דזהו לו, יעשה ידיו גמול כי רע לרשע אוי יאכלו, מעלליה� פרי כי

הכתו  מלשו� 'אמרו' ר"ל, - ד')בצדיק ' צ"ד, התפארות,(תהלי� מלשו� שהוא או�, פועלי כל יתאמרו

יאכלו' מעלליה� פרי 'כי בגלוי, מעשיו כשעשה ר"ל, - טוב' 'כי הצדיק, שיתפאר הוא, והכונה

עושי�  שאחרי� הטובי� המעשי� דהיינו ממעלליה�, הפירות של השכר, אוכלי� שה� ר"ל, -

מהצדיק. שלמדו מחמת�,

לומדי�  אחרי� [ועי"ז בגלוי, חטאיו שעושה לרשע שאוי ר"ל, - רע' לרשע 'אוי להיפ� וכ�

עונשו  הוא שכ� תשובה, לעשות בידו מספיקי� שאי� ר"ל, - לו' יעשה ידיו גמול 'כי ממנו],

הרבי� את המחטיא פ"ז.)של יומא שהרע (עי' ר"ל, - רעה' רשע 'תמותת הפסוק שאמר וזהו ,

הש�  וחילול הש�, חילול בו יש בגלוי, עבירות שבעשיית אותו, תמית בגלוי, עושה שהרשע

שימית עד מתכפר ש�)אינו ביומא .(כמבואר



|קח 

היה  לא בודאי במעשיו, אחרי�  לקלקל

להרשע ,נגאל, אומרי�  שאנו  וזהו

לכ� , הזאת העבודה  מה בגלוי ששואל

ואינו  בעיקר, כופר שהוא בזה ומראה

היה  שאז  תאוה, מחמת רק עושה 

הוצר� ולמה במעשיו, להוציא מתבייש

כופר, שהוא  ודאי אלא  הכלל, מ� עצמו

נגאל, היה לא ש�  היה אילו ולכ�

של העני� שיניו'וזהו את ,'הקהה 

ונעשה  'רשע ', מלת של שי "� האות

בגלוי. העושה  על שקאי 'רע ',

מה] ד"ה  פ"ד. [בא

דרוש ע"פ והחכ� הרשע שאלת  בי� חילוק

הרשע: לכ�,בשאלת הזאת  העבודה  מה 

עצמו  את שהוציא ולפי  לו, ולא  לכ� 

הקהה  אתה  וא�  בעיקר, כפר הכלל, מ�

שיניו  וכו'.את 

הקושיא , משאלת וידוע שנא דמאי

והחוקי� החכ� העדות  מה ששואל:

אלקינו ה' צוה  אשר ,"אתכ�"ומשפטי�

הכלל, מ� עצמו הוציא  החכ�  דג� 

אתכ�  ג"כ  לדרוש  דיש  "אתכ�", באמרו 

לו. ולא 

להבי�  יש  התשובה עוד בי� הקשר

- להחכ�  אחר שמשיבי�  מפטירי�  אי�

דוקא .אפיקומ�  החכ� של לשאלתו -

ק תשובה ,שה עוד כתוב בא  דבפרשת

הרשע, שאלת על כ"ו דכתיב אחרת  (י"ב,

כ"ז ) מה - בניכ�  אליכ�  יאמרו כי והיה 

לכ�, הזאת פסחהעבודה זבח  ואמרת� 

לה ' תשובה הוא  ההגדה בעל סידר ולמה ,

הפסוק  בלשו�  לדייק, יש  עוד אחרת.

לכתוב: דהו"ל מיותר, "זבח " דמלת

לה '. הוא פסח  ואמרת� 

לא  העיקר  הוא  דזביחה  פסח בקרב� 

במצה  משא"כ  - גסה באכילה  רשע מיקרי

בהקד� רבינו, התוספות ומתר�  דברי

דילמא)בפסחי�  ד"ה הגמרא (ק "ז : בדברי

דערבי  המשנה  די� בטע� שחוקר ש�,

עד אד� יאכל לא למנחה סמו� פסחי�

קטנה  למנחה סמו� דדילמא  שתחש�,

למיכלא  אתי דילמא מצה , ומשו� תנ�,

דאינו  משו�  והיינו גסה , אכילה  למצה

מסוגיא  בתוס' והקשו יוצא , ואינו אכילה ,

גסה (כ "ג .)דנזיר אכילה הפסח  דבאוכל

מצוה  עביד  דלא דנהי  רשע , לקרותו אי�

עביד. קא מיהא  פסח  המובחר, ותירצו מ�

לא  פסחי� דאכילת  השניה בתירוצ�

בזביחת  פסח  קרב� מצות ויוצא מעכבא,

כתב הפסח ועפי "ז דמיושבהמהרש "א ,.

מצה  הגמרא דנקט מה הרשב "� , קושיית 

מעכבא דוקא , אכילה ודאי דבמצה  משו�

גסה . אכילה  באוכלו רשע, ונקרא ביה,

עבודה  מיקרי - גסה  אכילה

אמורוברמב"�  ז ')פרשת  וברמב"�,(כ "ג ,

ולח"מ] מ"מ [עי' יו"ט דהל' פ "א  ריש 

לא כתבו, עבודה  מלאכת  כל דהפסוק 

קט |

שאינה  נפש אוכל למעט בא  תעשו,

גסה עבודה , אכילה  באוכל ולפי "ז יעו"ש .

היא  עבודה  - נהנה ואינו לו שמזיק

אצלו.

בתורה  הכתוב העבודה' 'מה  של השאלה 

פסח  בקרב�  מיירי

ההגדה  בעל שינה  למה מיושב ובזה 

בתורה , שכתוב ממה  להרשע, התשובה 

שמקריבי�  בזמ�  מדבר שהתורה  משו� 

העבודה הפסח, מה של השאלה  וממילא

וממה  פסח , באכילת מיירי  לכ� הזאת

מוכרח עבודה , בלשו�  בשאלתו, דקראו

ואעפי"כ  גסה , באכילה  נקרא דמיירי אינה

ולכ� רשע מעכבא , לא פסחי� דאכילת

הוא: בתורה  "זבח"התשובה ואמרת�

לה  הוא  לומר,פסח  ומדייק פסח,זבח',

הזביחה ,לומר הוא יוצא שהעיקר ולכ�

גסה  באכילה  ג� 
ע 
.

במצה  - החורב�  בזמ�  מיירי ההגדה בעל

החורב� אבל בזמ� שמדבר ההגדה, בעל

העבודה  דמה שאלתו, כ� א�  פסח , דליכא

דמצה  גסה  באכילה  מיירי לכ�  הזאת

הוא  וע "ז  רשע, ומיקרי יוצא , דאינו

שיניו התשובה : את הקהה אתה  ,וא� 

ומעיו ור"ל, גרונו הנאת לו שאי� שכיו�

טחינת  לו הוה  בחנ�  כ�  א�  גסה, באכילה

בלבד, הביאורהשיני� וזהו בזה. יצא  דלא

שאמר היה במה  לא  ש� היה שאילו

המצה נגאל אוכל היה ש�  ג� דמסתמא  ,

דרק  נגאל, היה  לא  ולכ� גסה, באכילה 

ממצרי�  בצאתי לי ה' עשה  זה  בעבור

ח') י"ג, שאקיי� (בא  בעבור ופירש"י ,

הללו. ומרור  ומצה פסח  כגו�  מצותיו

ברמז להרשע התשובה  הזכיר  התורה 

הרשע שאלת הזכיר לא  שהתורה  ומה 

החורב�  לאחר מצה אכילת לא על כי ,

ושמרת�)ובמקו"אע. ד"ה כ. עפ"י (בא 'זבח', הלשו� הפסוק דהדגיש מה אחר באופ�  רבינו מיישב

דביצה והג� (כ"א.)הסוגיא לגבוה, ולא לכ� שדרשו משו� ביו"ט, קרבי� אי� ונדבות דנדרי�

ושוק, 'בחזה ופירש"י זכו, קא גבוה משלח� דכהני� בגמ' מבואר להבעלי�, נאכלי� דשלמי�

לש�  השחיטה כל נמצאת רבו, מבית פרס הנוטל כעבד הבשר, בשאר לבעלי� הדי� והוא

'עבודה', הפסח קרב� נקרא דלמה לכ�', הזאת העבודה 'מה הב� של השאלה היה וזהו גבוה'.

עבודה, נקרא אינו נפש אוכל הלוא הנ"ל והרמב"� הרמב"� ולדברי נפש , לאוכל 'לכ�' הוי הא

ממילא  לגבוה, הוא דהשחיטה דכיו� - לה' הוא פסח "זבח" 'ואמרת� הפסוק מתר� זה ועל

עיי"ש. עבודה, נקרא ושפיר הגמ', כתירו� לכ� מיקרי ולא זכו, קא גבוה משולח� האכילה ג�

ובמקו"א יאמרו)- כי והיה ד"ה בפני�,(כ: כא� רבינו שפי' ע"ד הנ"ל, דביצה הסוגיא עפ"י מבאר

מדבר  אינו בתורה, הכתוב לכ� הזאת העבודה מה שאלת כ� דעל קצת, אחר באופ� ורק

שפיר  הזאת, העבודה את ושמרת� בפסוק לעיל, מיני' דסליק פסח על דקאי דכיו� מרשע,

בזמ�  דמדבר הגדה בעל אבל קזכו, גבוה דמשולח� גסה, אכילה אינו א� ג� עבודה נקרא

קזכו, גבוה משולח� בו שיי� לא אכילה, מצות רק בו דליכא מצה רק פסח, דליכא החורב�

גסה, אכילה דאכל משו� ובהכרח עבודה, נקרא לא נפש אוכל מ"מ מצוה, בו שעושה דהג�

מצה, אכילת מצות לאחר בתורה הנאמר לי, ה' עשה זה בעבור הפסוק ההגדה בעל ונקט

אכילת  שנקרא שביאר עור�, שולח� אצל שהבאנו בזה, מרבינו נפלא ביאור -וע"ע עיי"ש.

עיי"ש. לש"ש, רק ולאכול אכילה התאות 'לזבוח' מאוד שקשה משו� 'עבודה', הפסח
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היה  לא בודאי במעשיו, אחרי�  לקלקל

להרשע ,נגאל, אומרי�  שאנו  וזהו

לכ� , הזאת העבודה  מה בגלוי ששואל

ואינו  בעיקר, כופר שהוא בזה ומראה

היה  שאז  תאוה, מחמת רק עושה 

הוצר� ולמה במעשיו, להוציא מתבייש

כופר, שהוא  ודאי אלא  הכלל, מ� עצמו

נגאל, היה לא ש�  היה אילו ולכ�

של העני� שיניו'וזהו את ,'הקהה 

ונעשה  'רשע ', מלת של שי "� האות

בגלוי. העושה  על שקאי 'רע ',

מה] ד"ה  פ"ד. [בא

דרוש ע"פ והחכ� הרשע שאלת  בי� חילוק

הרשע: לכ�,בשאלת הזאת  העבודה  מה 

עצמו  את שהוציא ולפי  לו, ולא  לכ� 

הקהה  אתה  וא�  בעיקר, כפר הכלל, מ�

שיניו  וכו'.את 

הקושיא , משאלת וידוע שנא דמאי

והחוקי� החכ� העדות  מה ששואל:

אלקינו ה' צוה  אשר ,"אתכ�"ומשפטי�

הכלל, מ� עצמו הוציא  החכ�  דג� 

אתכ�  ג"כ  לדרוש  דיש  "אתכ�", באמרו 

לו. ולא 

להבי�  יש  התשובה עוד בי� הקשר

- להחכ�  אחר שמשיבי�  מפטירי�  אי�

דוקא .אפיקומ�  החכ� של לשאלתו -

ק תשובה ,שה עוד כתוב בא  דבפרשת

הרשע, שאלת על כ"ו דכתיב אחרת  (י"ב,

כ"ז ) מה - בניכ�  אליכ�  יאמרו כי והיה 

לכ�, הזאת פסחהעבודה זבח  ואמרת� 

לה ' תשובה הוא  ההגדה בעל סידר ולמה ,

הפסוק  בלשו�  לדייק, יש  עוד אחרת.

לכתוב: דהו"ל מיותר, "זבח " דמלת

לה '. הוא פסח  ואמרת� 

לא  העיקר  הוא  דזביחה  פסח בקרב� 

במצה  משא"כ  - גסה באכילה  רשע מיקרי

בהקד� רבינו, התוספות ומתר�  דברי

דילמא)בפסחי�  ד"ה הגמרא (ק "ז : בדברי

דערבי  המשנה  די� בטע� שחוקר ש�,

עד אד� יאכל לא למנחה סמו� פסחי�

קטנה  למנחה סמו� דדילמא  שתחש�,

למיכלא  אתי דילמא מצה , ומשו� תנ�,

דאינו  משו�  והיינו גסה , אכילה  למצה

מסוגיא  בתוס' והקשו יוצא , ואינו אכילה ,

גסה (כ "ג .)דנזיר אכילה הפסח  דבאוכל

מצוה  עביד  דלא דנהי  רשע , לקרותו אי�

עביד. קא מיהא  פסח  המובחר, ותירצו מ�

לא  פסחי� דאכילת  השניה בתירוצ�

בזביחת  פסח  קרב� מצות ויוצא מעכבא,

כתב הפסח ועפי "ז דמיושבהמהרש "א ,.

מצה  הגמרא דנקט מה הרשב "� , קושיית 

מעכבא דוקא , אכילה ודאי דבמצה  משו�

גסה . אכילה  באוכלו רשע, ונקרא ביה,

עבודה  מיקרי - גסה  אכילה

אמורוברמב"�  ז ')פרשת  וברמב"�,(כ "ג ,

ולח"מ] מ"מ [עי' יו"ט דהל' פ "א  ריש 

לא כתבו, עבודה  מלאכת  כל דהפסוק 

קט |

שאינה  נפש אוכל למעט בא  תעשו,

גסה עבודה , אכילה  באוכל ולפי "ז יעו"ש .

היא  עבודה  - נהנה ואינו לו שמזיק

אצלו.

בתורה  הכתוב העבודה' 'מה  של השאלה 

פסח  בקרב�  מיירי

ההגדה  בעל שינה  למה מיושב ובזה 

בתורה , שכתוב ממה  להרשע, התשובה 

שמקריבי�  בזמ�  מדבר שהתורה  משו� 

העבודה הפסח, מה של השאלה  וממילא

וממה  פסח , באכילת מיירי  לכ� הזאת

מוכרח עבודה , בלשו�  בשאלתו, דקראו

ואעפי"כ  גסה , באכילה  נקרא דמיירי אינה

ולכ� רשע מעכבא , לא פסחי� דאכילת

הוא: בתורה  "זבח"התשובה ואמרת�

לה  הוא  לומר,פסח  ומדייק פסח,זבח',

הזביחה ,לומר הוא יוצא שהעיקר ולכ�

גסה  באכילה  ג� 
ע 
.

במצה  - החורב�  בזמ�  מיירי ההגדה בעל

החורב� אבל בזמ� שמדבר ההגדה, בעל

העבודה  דמה שאלתו, כ� א�  פסח , דליכא

דמצה  גסה  באכילה  מיירי לכ�  הזאת

הוא  וע "ז  רשע, ומיקרי יוצא , דאינו

שיניו התשובה : את הקהה אתה  ,וא� 

ומעיו ור"ל, גרונו הנאת לו שאי� שכיו�

טחינת  לו הוה  בחנ�  כ�  א�  גסה, באכילה

בלבד, הביאורהשיני� וזהו בזה. יצא  דלא

שאמר היה במה  לא  ש� היה שאילו

המצה נגאל אוכל היה ש�  ג� דמסתמא  ,

דרק  נגאל, היה  לא  ולכ� גסה, באכילה 

ממצרי�  בצאתי לי ה' עשה  זה  בעבור

ח') י"ג, שאקיי� (בא  בעבור ופירש"י ,

הללו. ומרור  ומצה פסח  כגו�  מצותיו

ברמז להרשע התשובה  הזכיר  התורה 

הרשע שאלת הזכיר לא  שהתורה  ומה 

החורב�  לאחר מצה אכילת לא על כי ,

ושמרת�)ובמקו"אע. ד"ה כ. עפ"י (בא 'זבח', הלשו� הפסוק דהדגיש מה אחר באופ�  רבינו מיישב

דביצה והג� (כ"א.)הסוגיא לגבוה, ולא לכ� שדרשו משו� ביו"ט, קרבי� אי� ונדבות דנדרי�

ושוק, 'בחזה ופירש"י זכו, קא גבוה משלח� דכהני� בגמ' מבואר להבעלי�, נאכלי� דשלמי�

לש�  השחיטה כל נמצאת רבו, מבית פרס הנוטל כעבד הבשר, בשאר לבעלי� הדי� והוא

'עבודה', הפסח קרב� נקרא דלמה לכ�', הזאת העבודה 'מה הב� של השאלה היה וזהו גבוה'.

עבודה, נקרא אינו נפש אוכל הלוא הנ"ל והרמב"� הרמב"� ולדברי נפש , לאוכל 'לכ�' הוי הא

ממילא  לגבוה, הוא דהשחיטה דכיו� - לה' הוא פסח "זבח" 'ואמרת� הפסוק מתר� זה ועל

עיי"ש. עבודה, נקרא ושפיר הגמ', כתירו� לכ� מיקרי ולא זכו, קא גבוה משולח� האכילה ג�

ובמקו"א יאמרו)- כי והיה ד"ה בפני�,(כ: כא� רבינו שפי' ע"ד הנ"ל, דביצה הסוגיא עפ"י מבאר

מדבר  אינו בתורה, הכתוב לכ� הזאת העבודה מה שאלת כ� דעל קצת, אחר באופ� ורק

שפיר  הזאת, העבודה את ושמרת� בפסוק לעיל, מיני' דסליק פסח על דקאי דכיו� מרשע,

בזמ�  דמדבר הגדה בעל אבל קזכו, גבוה דמשולח� גסה, אכילה אינו א� ג� עבודה נקרא

קזכו, גבוה משולח� בו שיי� לא אכילה, מצות רק בו דליכא מצה רק פסח, דליכא החורב�

גסה, אכילה דאכל משו� ובהכרח עבודה, נקרא לא נפש אוכל מ"מ מצוה, בו שעושה דהג�

מצה, אכילת מצות לאחר בתורה הנאמר לי, ה' עשה זה בעבור הפסוק ההגדה בעל ונקט

אכילת  שנקרא שביאר עור�, שולח� אצל שהבאנו בזה, מרבינו נפלא ביאור -וע"ע עיי"ש.

עיי"ש. לש"ש, רק ולאכול אכילה התאות 'לזבוח' מאוד שקשה משו� 'עבודה', הפסח



|קי 

החורב� , מ� כלו�  להזכיר התורה רצתה

בשעתה , לצרה  דיה שאחז "לכי  דר� על 

י "ד)עה "פ  ג ', אהיה (שמות אשר אהיה

ש�) בפירש"י התורה ,(והובא הזכיר ואעפי"כ

ברמז להרשע  התשובה  את  בפסוק רק ,

ח') י "ג , לאמר (בא ההוא  ביו� לבנ� והגדת 

ממצרי�, בצאתי לי ה' עשה  זה  בעבור 

רצה  לא  כי השאלה, בה  כתוב  ולא

להדיא, הרשע שאלת וכיו� להזכיר

לשאינו  התשובה  ג�  בזה לכלול התורה 

לשאול, שאלה ,יודע כא� כתוב שלא  כיו�

לבנ�. והגדת בקיו�  לו, פתח את רק 

כריסו  ממלא  ואינו הנולד את רואה החכ� 

כבר הנולד, את הרואה  החכ� אול� 

שעתיד שיודע  כיו� למנחה, סמו� מעת

כריסו, מלמלא  נזהר בערב , מצה  לאכול

אומר אינו כ�  על לתיאבו�, מצה ואוכל 

העבודה  והחוקי�,מה העדות מה  אלא  ,

אותו מזהירי� מפטירי� ולזה שאי� בדי�

אפיקומ�, הפסח  שהוא אחר שהיות

יאכל שלא אזהרה צרי� לאכול, תאב 

אפיקומ�. אחר

ענוה, דר� לפרשו יש "לכ� " כונת

גנאי  דר�  לפרשו ויש 

לשו�  שנא  מאי הקושיא מיישב ובזה 

"לכ� ""אתכ�" מלשו� החכ�, דנקט

דבעצ�  הרשע  בשני שאמר לפרש�  יש

הכלל,אופני�, מ� עצמו שהוציא  בזה

ענוה  שדר� לפרשו, יש  אחד שאופ�

כ�, שבתלדבר במס ' שמצינו (ל :)כמו

אותו  ששאלו השאלה ענה תנחו� דר'

דשאילנא  שאילתא  'ולעני�  בלשו� 

דהוה  אמר, ענוה  'דר� ופירש "י קדמיכו�',

דבאמת  קדמי ', דשאילתו�  למימר ליה

דר�  בה� הגדולה  ותלה אותו, שאלו  ה� 

כיו�  ועד"ז  הוא ענוה , הבריאה שעיקר 

טפלי� הבריות  ושאר הצדיקי� , בשביל

בה� ,לה�, החשיבות תולה  החכ� לכ�

מ"מ מצווה, הוא  דג� אות�א� עושה 

בהציווי  'אתכ�',לעיקר לשו� לפרש ויש

בזיו�  דר� שהוא  אצלו באופ� ובושה

ה', עובד  והבלי להיות התענוגי�  שעושה 

לעיקר  הכלל.עוה "ז מ� עצמו מוציא  ולכ�  ,

בצדיק  זכות לכ� האד� דיו�  בדיני תלוי

וברשע 

מ "ה )כתב והרמב"� דאבות, בדי� (בפ"א

דבאד�  זכות, לכ� האד� כל  את ד� דהוי 

המעשה  א� זכות לכ� לדו� צרי� בינוני

הצדדי�, לשני  אפילו שקול בצדיק  אבל

לדונו  צרי� חוב, לכ�  יותר נוטה  מעשהו

נוטה  מעשהו א� א�  וברשע  זכות, לכ� 

חובה . לכ�  לדונו  צרי� זכות לכ�  יותר

בש�  דמצה האכילה  שקורא  מי ולכ�

במה  רשע  שהוא  עצמו דהוכיח  "עבודה ",

כונתו  מפרשי� גסה , אכילה שאוכל

להוציא  שרוצה חובה לכ� "לכ�" דאמר 

הכלל, מ� בעיקר עצמו שכפר הראה ובכ� 

שעשה  הנכו� , העיקר מהו שכפר דהיינו -

לטפל ה' עבודת של העיקר את 
עא 
,

הגדה)ובמקו"אעא. בעל ד"ה פ"ט. י"ל (בא דבאמת אחר, באופ� בעיקר שכפר דמוכח מה רבינו מפרש

שכתבו  דר� ועל ה', עבודת שהוא המצוה ש� על 'עבודה', לקרוא שיי� נפש באוכל דג�

קיא |
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íéãár(�ש): £¨¦
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ìBëéíBia øîBì ãeîìz ,Lãç Làøî ¨¥ŸŸ¤©§©©
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éðôì íéçpî øBøîe ävî:E ©¨¨ª¨¦§¨¤

תענוגי  של הטפל  ומ� לו, נחשב ולבושה 

שלא  החכ� אבל לעיקר, עשה  עוה "ז 

הנולד, את  שרואה משו�  עבודה קראו

המצה  לאכול  כדי כריסו מילא ולא

לכ� כונתו מפרשי�  כ� על לתיאבו�,

ענוה . דר� יאמרו]זכות כי  והיה ד "ה  בא  [פרשת

החלה)בתוס' ועל ד"ה כ"ז: גבוה,(ביצה אצל הדיוט חלק בטל נפש אוכל בו שיש מצוה דבדבר

כריס�  והנאת מהמצוה, עיקר שעושי� ה' עובדי אצל זה כל אבל עיי"ש, לכ�, מיקרי ולא

אי�  אצלו, טפילה והמצוה כריסו, מאכילת עיקר שעושה בהרשע אבל המצוה, אצל בטילה

דייקא, לכ� שאמר לכ�', הזאת העבודה 'מה הרשע אומר כ� על לעבודה, נחשב המצוה אכילת

עבודה  אינה אצלי אבל העיקר, היא שהמצוה אצלכ� דוקא היא לעבודה האכילה שנחשב דמה

בעיקר  ר"ל בעיקר- כפר הכלל מ� עצמו שהוציא במה כ� על העיקר, היא האכילה שהרי

כ�  ועל לטפל, ומהמצוה לעיקר, מהאכילה עשה והוא האמיתי, העיקר היא שהמצוה האמיתי

עיי"ש. כריסו, הנאת בשביל בה� שאוכל משו� שיניו, את הקהה
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החורב� , מ� כלו�  להזכיר התורה רצתה

בשעתה , לצרה  דיה שאחז "לכי  דר� על 

י "ד)עה "פ  ג ', אהיה (שמות אשר אהיה

ש�) בפירש"י התורה ,(והובא הזכיר ואעפי"כ

ברמז להרשע  התשובה  את  בפסוק רק ,

ח') י "ג , לאמר (בא ההוא  ביו� לבנ� והגדת 

ממצרי�, בצאתי לי ה' עשה  זה  בעבור 

רצה  לא  כי השאלה, בה  כתוב  ולא

להדיא, הרשע שאלת וכיו� להזכיר

לשאינו  התשובה  ג�  בזה לכלול התורה 

לשאול, שאלה ,יודע כא� כתוב שלא  כיו�

לבנ�. והגדת בקיו�  לו, פתח את רק 

כריסו  ממלא  ואינו הנולד את רואה החכ� 

כבר הנולד, את הרואה  החכ� אול� 

שעתיד שיודע  כיו� למנחה, סמו� מעת

כריסו, מלמלא  נזהר בערב , מצה  לאכול

אומר אינו כ�  על לתיאבו�, מצה ואוכל 

העבודה  והחוקי�,מה העדות מה  אלא  ,

אותו מזהירי� מפטירי� ולזה שאי� בדי�

אפיקומ�, הפסח  שהוא אחר שהיות

יאכל שלא אזהרה צרי� לאכול, תאב 

אפיקומ�. אחר

ענוה, דר� לפרשו יש "לכ� " כונת

גנאי  דר�  לפרשו ויש 

לשו�  שנא  מאי הקושיא מיישב ובזה 

"לכ� ""אתכ�" מלשו� החכ�, דנקט

דבעצ�  הרשע  בשני שאמר לפרש�  יש

הכלל,אופני�, מ� עצמו שהוציא  בזה

ענוה  שדר� לפרשו, יש  אחד שאופ�

כ�, שבתלדבר במס ' שמצינו (ל :)כמו

אותו  ששאלו השאלה ענה תנחו� דר'

דשאילנא  שאילתא  'ולעני�  בלשו� 

דהוה  אמר, ענוה  'דר� ופירש "י קדמיכו�',

דבאמת  קדמי ', דשאילתו�  למימר ליה

דר�  בה� הגדולה  ותלה אותו, שאלו  ה� 

כיו�  ועד"ז  הוא ענוה , הבריאה שעיקר 

טפלי� הבריות  ושאר הצדיקי� , בשביל

בה� ,לה�, החשיבות תולה  החכ� לכ�

מ"מ מצווה, הוא  דג� אות�א� עושה 

בהציווי  'אתכ�',לעיקר לשו� לפרש ויש

בזיו�  דר� שהוא  אצלו באופ� ובושה

ה', עובד  והבלי להיות התענוגי�  שעושה 

לעיקר  הכלל.עוה "ז מ� עצמו מוציא  ולכ�  ,

בצדיק  זכות לכ� האד� דיו�  בדיני תלוי

וברשע 

מ "ה )כתב והרמב"� דאבות, בדי� (בפ"א

דבאד�  זכות, לכ� האד� כל  את ד� דהוי 

המעשה  א� זכות לכ� לדו� צרי� בינוני

הצדדי�, לשני  אפילו שקול בצדיק  אבל

לדונו  צרי� חוב, לכ�  יותר נוטה  מעשהו

נוטה  מעשהו א� א�  וברשע  זכות, לכ� 

חובה . לכ�  לדונו  צרי� זכות לכ�  יותר

בש�  דמצה האכילה  שקורא  מי ולכ�

במה  רשע  שהוא  עצמו דהוכיח  "עבודה ",

כונתו  מפרשי� גסה , אכילה שאוכל

להוציא  שרוצה חובה לכ� "לכ�" דאמר 

הכלל, מ� בעיקר עצמו שכפר הראה ובכ� 

שעשה  הנכו� , העיקר מהו שכפר דהיינו -

לטפל ה' עבודת של העיקר את 
עא 
,

הגדה)ובמקו"אעא. בעל ד"ה פ"ט. י"ל (בא דבאמת אחר, באופ� בעיקר שכפר דמוכח מה רבינו מפרש

שכתבו  דר� ועל ה', עבודת שהוא המצוה ש� על 'עבודה', לקרוא שיי� נפש באוכל דג�
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éðôì íéçpî øBøîe ävî:E ©¨¨ª¨¦§¨¤

תענוגי  של הטפל  ומ� לו, נחשב ולבושה 

שלא  החכ� אבל לעיקר, עשה  עוה "ז 

הנולד, את  שרואה משו�  עבודה קראו

המצה  לאכול  כדי כריסו מילא ולא

לכ� כונתו מפרשי�  כ� על לתיאבו�,

ענוה . דר� יאמרו]זכות כי  והיה ד "ה  בא  [פרשת

החלה)בתוס' ועל ד"ה כ"ז: גבוה,(ביצה אצל הדיוט חלק בטל נפש אוכל בו שיש מצוה דבדבר

כריס�  והנאת מהמצוה, עיקר שעושי� ה' עובדי אצל זה כל אבל עיי"ש, לכ�, מיקרי ולא

אי�  אצלו, טפילה והמצוה כריסו, מאכילת עיקר שעושה בהרשע אבל המצוה, אצל בטילה

דייקא, לכ� שאמר לכ�', הזאת העבודה 'מה הרשע אומר כ� על לעבודה, נחשב המצוה אכילת

עבודה  אינה אצלי אבל העיקר, היא שהמצוה אצלכ� דוקא היא לעבודה האכילה שנחשב דמה

בעיקר  ר"ל בעיקר- כפר הכלל מ� עצמו שהוציא במה כ� על העיקר, היא האכילה שהרי

כ�  ועל לטפל, ומהמצוה לעיקר, מהאכילה עשה והוא האמיתי, העיקר היא שהמצוה האמיתי

עיי"ש. כריסו, הנאת בשביל בה� שאוכל משו� שיניו, את הקהה
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בשבח ומסיים  בגנות ומתחיל ההגדה, תחילת הוא בו ).כאן שביום (כל ענינו

ולכן עליו דעתו תזוח שלא וגנותו שפלותו  תחילת יזכור אדם של לבו  שמחת

ולשבח. להודות צריך  זה ועל אבי  אובד  מארמי פסחים)דורש (מהרש "א

äJçzîåéLërå ,eðéúBáà eéä äøæ äãBár éãáBr ¦§¦¨§¥£¨¨¨¨£¥§©§¨
øîàiå ,øîàpL ,BúãBárì íB÷nä eðáø÷¥§¨©¨©£¨¤¤¡©©Ÿ¤
,ìàøNé éäìà äåäé øîà äk ,írä ìk ìà rLBäé§ª©¤¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¥

ëéúBáà eáLé øäpä øáraéáà çøz ,íìBrî í §¥¤©¨¨¨§£¥¤¥¨¤©£¦
çwàå .íéøçà íéäìà eãáriå ,øBçð éáàå íäøáà©§¨¨©£¦¨©©©§¡Ÿ¦£¥¦¨¤©
BúBà CìBàå øäpä øárî íäøáà úà íëéáà úà¤£¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨¨¥
úà Bì ïzàå ,Brøæ úà äaøàå ,ïrðk õøà ìëa§¨¤¤§¨©¨©§¤¤©§¨¤¥¤
ïzàå ,åNr úàå á÷ré úà ÷çöéì ïzàå .÷çöé¦§¨¨¤¥§¦§¨¤©£Ÿ§¤¥¨¨¤¥
åéðáe á÷réå ,BúBà úLøì øérN øä úà åNrì§¥¨¤©¥¦¨¤¤§©£Ÿ¨¨

íéøöî eãøé(ב �ד כד , :(יהושע  ¨§¦§¨¦

לשלשה אלא אבות קורי� אי� הא תרח ? אחר  יחוס

אבותינו  היו זרה עבודה  עובדי מתחלה

מביא ,וכו' רבינו בהקדמה . שכתב מה 

אפרי� בית  שאמרלשו"ת מה על יו"ד,

ההגדה , זרה בעל  עבודה  עובדי  מתחלה 

אבותינו  ה� היו מי קשה  דלכאורה  ,

אי�  הא זרה, עבודה עובדי שהיו אבותינו

נקרא  לא  ותרח  לשלשה , אלא אבות קורי�

דאחז "ל דהא  אפרי�, הבית ומפרש  אב.

ט"ז :) לשלשה ,(ברכות אלא  אבות קורי� אי� 

עובדי� ישראל בני  אי� א�  דוקא  היינו

זרה , נחשבעבודה  עבו"ז, עובדי�  א� אבל

לכ�  במעשיו, שאוחזי� כיו� לאב  תרח  ג�

אבותינו  היו עבו "ז  עובדי מתחלה  אומרי�

ולא  עבו"ז  בנ"י עבדו שבמצרי� משו�  -

דוקא  ויעקב יצחק אברה�  נתייחדו 

המקו�  שקרבנו  עכשיו רק לאבותינו,

מלהקרא  עבו"ז  עובדי נסתלקו לעבודתו,

עכ "ד. אליו]אבותינו, ויאמר ד"ה [ח:

קיג |

כך  הטובה על  שמברכין  דכשם  לפי  למצרים  האבות בירידת השם  מברכין לכך 

הרעה. על ההגדה)מברכין על (רש"י

Ceøa.àeä Ceøa ,ìàøNéì Búçèáä øîBL ¨¥©§¨¨§¦§¨¥¨
õwä úà áMç àeä Ceøa LBãwäL¤©¨¨¦©¤©¥
úéøáa eðéáà íäøáàì øîàL äîk úBNrì©£§¨¤¨©§©§¨¨¨¦¦§¦
rãé íøáàì øîàiå ,øîàpL ,íéøúaä ïéa¥©§¨¦¤¤¡©©Ÿ¤§©§¨¨Ÿ©
,íäì àì õøàa Erøæ äéäé øâ ék rãz¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤
íâå ,äðL úBàî raøà íúà eprå íeãárå©£¨§¦Ÿ¨©§©¥¨¨§©
ïë éøçàå ,éëðà ïc eãáré øLà éBbä úà¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦§©£¥¥

ìBãb Leëøa eàöé( יג �יד טו, :(בראשית  ¥§¦§¨

הגאולה זמ� סגולת  הקדי� - הק� את  חשב 

הקודש  מנזר  בביאור  רבינו לשו�  העתק 

מועד  קרב איתא, לשבועות שני דביוצר ונ"ל

קרב, עני� מה לדקדק ויש וכ'. זמ�, והגיע

לשו�. כפל הוא וג�

פ' רבה בראשית הקודש בנזר לפימ"ש ויתכ�

וזמ�  עת שכל אמת, חכמי בש� ג', סימ� צ"ח

בעול�  למעלה עליה מיוחד ומזל שר לו יש

בעול�  גבוה מעל גבוה יש כזה וכ� הגלגלי�,

עת  כל שעל הקב"ה, של בעולמו העליו�

המאיר  המיוחדת מדה עליה, ממונה יש וזמ�

התורה, אותיות מצירופי משתלשלי� וה� בו,

אחר  זה כסדר� באי� וה� א"ב, רל"א וצרופי

עול�, ימות סו� עד בראשית ימי משבעה זה,

בעול�, אחרת הנהגה יש וזמ�, עת בכל ולכ�

בק�  מצינו בזה כיוצא המדה. בחינת כפי

ימי  מז' ובא משומר שהיה מצרי�, גאולת

על  דילג שהקב"ה יתכ� אי� וא"כ בראשית,

אי�  הרי בעונתה, שלא הגאולה ולקרב הק�

לעת  המיוחד רצו� בעת אלא הגאולה ישועת

היינו  הזמני�, מחל� שהקב"ה אלא ק�,

כל  הזמני�, על הממוני� העליונות המדות

כפי  הנהגתו להיות לו, המיוחד בזמ� אחד

הזמני�, את מחל� שעה לצור�  לכ� בחינתו,

מעמידה  מאוחר לזמ� הראויה טובה שהמדה

סדר  ג"כ משתנה זה בעני� וכ� מוקד�, בזמ�



|קיב 

בשבח ומסיים  בגנות ומתחיל ההגדה, תחילת הוא בו ).כאן שביום (כל ענינו

ולכן עליו דעתו תזוח שלא וגנותו שפלותו  תחילת יזכור אדם של לבו  שמחת

ולשבח. להודות צריך  זה ועל אבי  אובד  מארמי פסחים)דורש (מהרש "א

äJçzîåéLërå ,eðéúBáà eéä äøæ äãBár éãáBr ¦§¦¨§¥£¨¨¨¨£¥§©§¨
øîàiå ,øîàpL ,BúãBárì íB÷nä eðáø÷¥§¨©¨©£¨¤¤¡©©Ÿ¤
,ìàøNé éäìà äåäé øîà äk ,írä ìk ìà rLBäé§ª©¤¨¨¨Ÿ¨©§Ÿ̈¡Ÿ¥¦§¨¥

ëéúBáà eáLé øäpä øáraéáà çøz ,íìBrî í §¥¤©¨¨¨§£¥¤¥¨¤©£¦
çwàå .íéøçà íéäìà eãáriå ,øBçð éáàå íäøáà©§¨¨©£¦¨©©©§¡Ÿ¦£¥¦¨¤©
BúBà CìBàå øäpä øárî íäøáà úà íëéáà úà¤£¦¤¤©§¨¨¥¥¤©¨¨¨¥
úà Bì ïzàå ,Brøæ úà äaøàå ,ïrðk õøà ìëa§¨¤¤§¨©¨©§¤¤©§¨¤¥¤
ïzàå ,åNr úàå á÷ré úà ÷çöéì ïzàå .÷çöé¦§¨¨¤¥§¦§¨¤©£Ÿ§¤¥¨¨¤¥
åéðáe á÷réå ,BúBà úLøì øérN øä úà åNrì§¥¨¤©¥¦¨¤¤§©£Ÿ¨¨

íéøöî eãøé(ב �ד כד , :(יהושע  ¨§¦§¨¦

לשלשה אלא אבות קורי� אי� הא תרח ? אחר  יחוס

אבותינו  היו זרה עבודה  עובדי מתחלה

מביא ,וכו' רבינו בהקדמה . שכתב מה 

אפרי� בית  שאמרלשו"ת מה על יו"ד,

ההגדה , זרה בעל  עבודה  עובדי  מתחלה 

אבותינו  ה� היו מי קשה  דלכאורה  ,

אי�  הא זרה, עבודה עובדי שהיו אבותינו

נקרא  לא  ותרח  לשלשה , אלא אבות קורי�

דאחז "ל דהא  אפרי�, הבית ומפרש  אב.

ט"ז :) לשלשה ,(ברכות אלא  אבות קורי� אי� 

עובדי� ישראל בני  אי� א�  דוקא  היינו

זרה , נחשבעבודה  עבו"ז, עובדי�  א� אבל

לכ�  במעשיו, שאוחזי� כיו� לאב  תרח  ג�

אבותינו  היו עבו "ז  עובדי מתחלה  אומרי�

ולא  עבו"ז  בנ"י עבדו שבמצרי� משו�  -

דוקא  ויעקב יצחק אברה�  נתייחדו 

המקו�  שקרבנו  עכשיו רק לאבותינו,

מלהקרא  עבו"ז  עובדי נסתלקו לעבודתו,

עכ "ד. אליו]אבותינו, ויאמר ד"ה [ח:

קיג |

כך  הטובה על  שמברכין  דכשם  לפי  למצרים  האבות בירידת השם  מברכין לכך 

הרעה. על ההגדה)מברכין על (רש"י

Ceøa.àeä Ceøa ,ìàøNéì Búçèáä øîBL ¨¥©§¨¨§¦§¨¥¨
õwä úà áMç àeä Ceøa LBãwäL¤©¨¨¦©¤©¥
úéøáa eðéáà íäøáàì øîàL äîk úBNrì©£§¨¤¨©§©§¨¨¨¦¦§¦
rãé íøáàì øîàiå ,øîàpL ,íéøúaä ïéa¥©§¨¦¤¤¡©©Ÿ¤§©§¨¨Ÿ©
,íäì àì õøàa Erøæ äéäé øâ ék rãz¥©¦¥¦§¤©§£§¤¤Ÿ¨¤
íâå ,äðL úBàî raøà íúà eprå íeãárå©£¨§¦Ÿ¨©§©¥¨¨§©
ïë éøçàå ,éëðà ïc eãáré øLà éBbä úà¤©£¤©£Ÿ¨¨Ÿ¦§©£¥¥

ìBãb Leëøa eàöé( יג �יד טו, :(בראשית  ¥§¦§¨

הגאולה זמ� סגולת  הקדי� - הק� את  חשב 

הקודש  מנזר  בביאור  רבינו לשו�  העתק 

מועד  קרב איתא, לשבועות שני דביוצר ונ"ל

קרב, עני� מה לדקדק ויש וכ'. זמ�, והגיע

לשו�. כפל הוא וג�

פ' רבה בראשית הקודש בנזר לפימ"ש ויתכ�

וזמ�  עת שכל אמת, חכמי בש� ג', סימ� צ"ח

בעול�  למעלה עליה מיוחד ומזל שר לו יש

בעול�  גבוה מעל גבוה יש כזה וכ� הגלגלי�,

עת  כל שעל הקב"ה, של בעולמו העליו�

המאיר  המיוחדת מדה עליה, ממונה יש וזמ�

התורה, אותיות מצירופי משתלשלי� וה� בו,

אחר  זה כסדר� באי� וה� א"ב, רל"א וצרופי

עול�, ימות סו� עד בראשית ימי משבעה זה,

בעול�, אחרת הנהגה יש וזמ�, עת בכל ולכ�

בק�  מצינו בזה כיוצא המדה. בחינת כפי

ימי  מז' ובא משומר שהיה מצרי�, גאולת

על  דילג שהקב"ה יתכ� אי� וא"כ בראשית,

אי�  הרי בעונתה, שלא הגאולה ולקרב הק�

לעת  המיוחד רצו� בעת אלא הגאולה ישועת

היינו  הזמני�, מחל� שהקב"ה אלא ק�,

כל  הזמני�, על הממוני� העליונות המדות

כפי  הנהגתו להיות לו, המיוחד בזמ� אחד

הזמני�, את מחל� שעה לצור�  לכ� בחינתו,

מעמידה  מאוחר לזמ� הראויה טובה שהמדה

סדר  ג"כ משתנה זה בעני� וכ� מוקד�, בזמ�



|קיד 

דכתיב  והיינו השמי�, במערכת למטה הזמני�

הזה, היו� בעצ� ויהי שנה ת"ל מק� ויהי

זמ�  מ"מ שני�, רד"ו אלא היה לא שאז א�

עת  ומדת מדרגות דהיינו שנה, ת"ל של הק�

מאתיי�  של הזה היו� בעצ� היה כבר רצו�,

הזמני�  סדר מדת נשתנה כי שני�, ועשר

משה  בישמח והובא את"ד, המאוחר, להקדי�

ישעי'. על

שנקבע  פסח החג זמ� מועד, קרב שאמר וזה

של  זמ� והגיע נתקרב, בראשית ימי  בששת

שנה. מאות שבועות ]ארבע הל' [או"ח

הדרוש ע"ד - הק� את  חשב 

שליח  כתפיסת נחשב ממצרי�  בנ"י גאולת 

זמנו  תו�  מהלוה

במשה  ה ' א�  ויחר תשלח, ביד נא  שלח

אח אהר�  הלא  כי ויאמר ידעתי הלוי  י� 

לקראת�  יצא  הוא  הנה  וג� הוא  ידבר דבר

בלבו  ושמח י"ד)ורא�  - י"ג  ד', יש (שמות .

לומר דהו"ל  אחר'.לדקדק  ביד נא  'שלח

מפרש  אונקלוס  -ובתרגו�  תשלח 'ביד

למשלח'. דכשר למה מא�  להבי� יש  ולפי"ז 

שליח. להיות כשר אינו דהוא  משה  חשב

שנה  מאות  ד' של זמ�  תו�  היה הגאולה 

זמנו  תו�  חוב כתפיסת  נחשב  לכ� 

דרוש , ע"ד רבינו ישראלומפרש דבני

לפרעה  משועבדי�  להיות  צריכי� היו

שנה  מאות הקב"ה ארבע שאמר כמו ,

וא "כ  הבתרי�, בי� בברית  אבינו לאברה�

מאות כיו� הד' של זמ� תו� היה  שעדיי�

ההלכות שנה , בזה שחל משה, סבר

ק"ה , סימ� משפט  בחוש� המבוארי� 

זמנו, תו� חובו לגבות יכול המלוה שאי�

ממנו.אבל מוציאי�  אי� המלוה  תפס  א� 

המלוה  תופס  א�  רק מהני זה  שכל אלא 

מהני ,בעצמו, לא  שליח  תפיסת  אבל

התפיסה  דבלא בזה, להלוה דחב כיו�

שחב ובמקו�  ממנו, גובי� בי"ד היו לא

שליחות . מועיל לא לאחריני

שערי  במ"ט  משוקעי�  שהיו מה  א�

או  מתמוטטי�  כנכסיו נחשב טומאה

מדעתו  כמבזבז 

בקטע  אנכי)עי' מי  ד"ה  רבינו (ב : שמארי�

א�  דיני� בחילוק זמנו, תו� גבי' בדיני

נכסיו  א� או מדעתו, נכסיו מבזבז  הלוה 

נחשב מה רבינו וד� מאיליה , מתמוטטי� 

צריכי�  שהיו כיו� מצרי�, שיעבוד היה

משוקעי�  שהיו כיו� אז , ממצרי� לצאת

היה  א� תלוי וזה טומאה, שערי  במ"ט

נכסיו, כמבזבז דהוי ישראל, בני  בפשיעת

מתמוטטי� , כנכסיו והוי כאונסי� היו או

רבינו  בזה  שפירש  מה עוד ועי ' עיי"ש.

בהפטורה שכתבתי)הפסוק  מה לפי א"י ד"ה .(ו:

ומשה  לנפשי', זכי א� מהני שליח  תפיסת

הוצר� כ�  ועל  הגלות , בתו�  היה לא 

לאהר� 

של זמנו תו� שעדיי�  כא�, כ� וכמו

אז  היה , הקב"ה השיעבוד א�  בשלמא

כתפיסת  נידו� היה  אז גואל� , היה בעצמו 

חלק המלוה , ה� ישראל שבני כיו� 

ממעל, יכולאלוקי אינו משה אבל

לגואל�, שליח  שחבלהיות כיו�

לנפשיה  דזכי מגו כא� ואי� להמצריי�,

לאחריני, נמי ביתו זכי ובני  שהוא  כיו�

קטו |

מצרי�. בגלות היו אמרלא  כ� על 

שכשר  מי ביד  - תשלח  ביד נא 'שלח

זכי 'למשלח' בהגאולה  שיהיה  מי היינו ,

לתפוס . ויוכל לנפשי',

ממצרי�  בנ"י הקב"ה הוציא  לא  למה

רשות ממנו ביקש אלא דפרעה , כרחו בעל

לזבוח ? שילכו

אנכי)במק"א מי  ד"ה לבאר(ב : רבינו כתב

ממצרי�  בנ"י את  הקב"ה הוציא לא  למה 

רשות  מפרעה ביקש  ולמה  כרחו, בעל

ולזבוח. לחוד במדבר ליל� שיניח�

יתבאר גובי� ולהנ"ל אי� הדי� דמ�  דכיו�

שישלח�  רשות ביקש כ� על זמנו, תו�

מרשות  ישראל בני שיצאו  וכיו� לזבוח ,

בעצמ� , תפוסי� נעשו אז  פרעה ,

פרעה  רצה כדי�  שלא  ואז  מהני, ותפיסה

יעו"'ש . כרח� , בעל להחזיר� 

במק "א משה )ועי' למה  ד"ה שמפרש (ה.

פרעה דברי בזה ד')רבינו ויאמר(ה ',

ואהר�  משה למה  מצרי� מל� אלה�

לכו  ממעשיו  הע�  את תפריעו 

פרעה , לה�  שאמר דהיינו לסבלתיכ� ,

שיהיה  צרי� הוא , זמנו תו� שעדיי� דכיו�

אבל בעצמו, הקב"ה  ע "י המלוה, תפיסת 

הע�  את תפריעו ואהר� משה  'למה

שליח, תפיסת  מהני  לא  דהרי - ממעשיו'

לכ�  ויש  בגלות, את�  שג� תאמרו  וא� 

לסבלותיכ� ' 'לכו א"כ  לנפשי', דזכי מגו

את�  שאי� וכיו� תגאלו, שלא  זמ�  כל -

ובזה  לכ�. נוגע  הגלות אי� הלוא  עובדי� ,

המדרש  דברי רבינו ט"ז )מבאר  ה', (רבה

משה  למה  מצרי� מל�  אליה�  ויאמר

למה , את� לה� אמר למה , מהו ואהר�,

היינו  - לסבלותיכ� ' לכו למה , ודבריכ�

לתפוס  באי� את� שאי� תאמרו שא�

לשלח שארצה  בדברי� אלא מכח,

'ודבריכ�  פרעה לה� השיב ע"ז  מעצמי,

דבריכ�  יועילו שלא פשיטא  כי - למה '

רב ע� להשבית אותי לפייס כלל אצלי

בזה . שני באופ� שפי' ש� ועי' מסבלות�.

' למשה  הקב "ה  שהשיב אהר� וזהו  הלא

- הוא' ידבר דבר כי ידעתי  הלוי אחי�

את�, לשליח  ג"כ יהיה הוא  ויש ואהר�

במצרי�  שדר לנפשי' דזכי מגו לו
עב 
.

ע"י  נעשית מצרי� שיציאת מצינו וכ�

מסעי  בפרשת שכתוב כמו ואהר�, משה

א') לצבאת�(ל "ג , מצרי�  מאר� יצאו אשר

ואהר�  משה  .ביד 

- אחד בכתר  משתמשי�  מלכי�  שני אי� 

קנאה  יש א�  רק 

תטעו�  שא�  למשה, הקב"ה והמשי� 

אחד בכתר משתמשי� מלכי� שני שאי�

תדע ס:], בחולי�  הירח שזהו [כטענת

קנאה , יהא  שלא השלו�, מפני רק 

אמלו�, אני אומר אחד אהר� שכל אבל

' ושמחאחי� ורא� לקראת� יצא הוא 

- ביחדבלבו ' מנהיג להיות  יכול שפיר

שלח]עמ�. ד "ה [ב .

נחשב עב. האר� בערות שגרו הדבר דעצ� י"ל מ"מ השיעבוד, בכלל היה לא לוי  דשבט והג�

רבינו שכתב ע"ד י"ל או למה)לגלות. את� א"י שרצה (ה. עת בכל פרעה של בידו שהיה דכיו�

עי"כ  נחשב לעבודה, בדבר.לכופ� לנוגעי�
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דכתיב  והיינו השמי�, במערכת למטה הזמני�

הזה, היו� בעצ� ויהי שנה ת"ל מק� ויהי

זמ�  מ"מ שני�, רד"ו אלא היה לא שאז א�

עת  ומדת מדרגות דהיינו שנה, ת"ל של הק�

מאתיי�  של הזה היו� בעצ� היה כבר רצו�,

הזמני�  סדר מדת נשתנה כי שני�, ועשר

משה  בישמח והובא את"ד, המאוחר, להקדי�

ישעי'. על

שנקבע  פסח החג זמ� מועד, קרב שאמר וזה

של  זמ� והגיע נתקרב, בראשית ימי  בששת

שנה. מאות שבועות ]ארבע הל' [או"ח

הדרוש ע"ד - הק� את  חשב 

שליח  כתפיסת נחשב ממצרי�  בנ"י גאולת 

זמנו  תו�  מהלוה

במשה  ה ' א�  ויחר תשלח, ביד נא  שלח

אח אהר�  הלא  כי ויאמר ידעתי הלוי  י� 

לקראת�  יצא  הוא  הנה  וג� הוא  ידבר דבר

בלבו  ושמח י"ד)ורא�  - י"ג  ד', יש (שמות .

לומר דהו"ל  אחר'.לדקדק  ביד נא  'שלח

מפרש  אונקלוס  -ובתרגו�  תשלח 'ביד

למשלח'. דכשר למה מא�  להבי� יש  ולפי"ז 

שליח. להיות כשר אינו דהוא  משה  חשב

שנה  מאות  ד' של זמ�  תו�  היה הגאולה 

זמנו  תו�  חוב כתפיסת  נחשב  לכ� 

דרוש , ע"ד רבינו ישראלומפרש דבני

לפרעה  משועבדי�  להיות  צריכי� היו

שנה  מאות הקב"ה ארבע שאמר כמו ,

וא "כ  הבתרי�, בי� בברית  אבינו לאברה�

מאות כיו� הד' של זמ� תו� היה  שעדיי�

ההלכות שנה , בזה שחל משה, סבר

ק"ה , סימ� משפט  בחוש� המבוארי� 

זמנו, תו� חובו לגבות יכול המלוה שאי�

ממנו.אבל מוציאי�  אי� המלוה  תפס  א� 

המלוה  תופס  א�  רק מהני זה  שכל אלא 

מהני ,בעצמו, לא  שליח  תפיסת  אבל

התפיסה  דבלא בזה, להלוה דחב כיו�

שחב ובמקו�  ממנו, גובי� בי"ד היו לא

שליחות . מועיל לא לאחריני

שערי  במ"ט  משוקעי�  שהיו מה  א�

או  מתמוטטי�  כנכסיו נחשב טומאה

מדעתו  כמבזבז 

בקטע  אנכי)עי' מי  ד"ה  רבינו (ב : שמארי�

א�  דיני� בחילוק זמנו, תו� גבי' בדיני

נכסיו  א� או מדעתו, נכסיו מבזבז  הלוה 

נחשב מה רבינו וד� מאיליה , מתמוטטי� 

צריכי�  שהיו כיו� מצרי�, שיעבוד היה

משוקעי�  שהיו כיו� אז , ממצרי� לצאת

היה  א� תלוי וזה טומאה, שערי  במ"ט

נכסיו, כמבזבז דהוי ישראל, בני  בפשיעת

מתמוטטי� , כנכסיו והוי כאונסי� היו או

רבינו  בזה  שפירש  מה עוד ועי ' עיי"ש.

בהפטורה שכתבתי)הפסוק  מה לפי א"י ד"ה .(ו:

ומשה  לנפשי', זכי א� מהני שליח  תפיסת

הוצר� כ�  ועל  הגלות , בתו�  היה לא 

לאהר� 

של זמנו תו� שעדיי�  כא�, כ� וכמו

אז  היה , הקב"ה השיעבוד א�  בשלמא

כתפיסת  נידו� היה  אז גואל� , היה בעצמו 

חלק המלוה , ה� ישראל שבני כיו� 

ממעל, יכולאלוקי אינו משה אבל

לגואל�, שליח  שחבלהיות כיו�

לנפשיה  דזכי מגו כא� ואי� להמצריי�,

לאחריני, נמי ביתו זכי ובני  שהוא  כיו�

קטו |

מצרי�. בגלות היו אמרלא  כ� על 

שכשר  מי ביד  - תשלח  ביד נא 'שלח

זכי 'למשלח' בהגאולה  שיהיה  מי היינו ,

לתפוס . ויוכל לנפשי',

ממצרי�  בנ"י הקב"ה הוציא  לא  למה

רשות ממנו ביקש אלא דפרעה , כרחו בעל

לזבוח ? שילכו

אנכי)במק"א מי  ד"ה לבאר(ב : רבינו כתב

ממצרי�  בנ"י את  הקב"ה הוציא לא  למה 

רשות  מפרעה ביקש  ולמה  כרחו, בעל

ולזבוח. לחוד במדבר ליל� שיניח�

יתבאר גובי� ולהנ"ל אי� הדי� דמ�  דכיו�

שישלח�  רשות ביקש כ� על זמנו, תו�

מרשות  ישראל בני שיצאו  וכיו� לזבוח ,

בעצמ� , תפוסי� נעשו אז  פרעה ,

פרעה  רצה כדי�  שלא  ואז  מהני, ותפיסה

יעו"'ש . כרח� , בעל להחזיר� 

במק "א משה )ועי' למה  ד"ה שמפרש (ה.

פרעה דברי בזה ד')רבינו ויאמר(ה ',

ואהר�  משה למה  מצרי� מל� אלה�

לכו  ממעשיו  הע�  את תפריעו 

פרעה , לה�  שאמר דהיינו לסבלתיכ� ,

שיהיה  צרי� הוא , זמנו תו� שעדיי� דכיו�

אבל בעצמו, הקב"ה  ע "י המלוה, תפיסת 

הע�  את תפריעו ואהר� משה  'למה

שליח, תפיסת  מהני  לא  דהרי - ממעשיו'

לכ�  ויש  בגלות, את�  שג� תאמרו  וא� 

לסבלותיכ� ' 'לכו א"כ  לנפשי', דזכי מגו

את�  שאי� וכיו� תגאלו, שלא  זמ�  כל -

ובזה  לכ�. נוגע  הגלות אי� הלוא  עובדי� ,

המדרש  דברי רבינו ט"ז )מבאר  ה', (רבה

משה  למה  מצרי� מל�  אליה�  ויאמר

למה , את� לה� אמר למה , מהו ואהר�,

היינו  - לסבלותיכ� ' לכו למה , ודבריכ�

לתפוס  באי� את� שאי� תאמרו שא�

לשלח שארצה  בדברי� אלא מכח,

'ודבריכ�  פרעה לה� השיב ע"ז  מעצמי,

דבריכ�  יועילו שלא פשיטא  כי - למה '

רב ע� להשבית אותי לפייס כלל אצלי

בזה . שני באופ� שפי' ש� ועי' מסבלות�.

' למשה  הקב "ה  שהשיב אהר� וזהו  הלא

- הוא' ידבר דבר כי ידעתי  הלוי אחי�

את�, לשליח  ג"כ יהיה הוא  ויש ואהר�

במצרי�  שדר לנפשי' דזכי מגו לו
עב 
.

ע"י  נעשית מצרי� שיציאת מצינו וכ�

מסעי  בפרשת שכתוב כמו ואהר�, משה

א') לצבאת�(ל "ג , מצרי�  מאר� יצאו אשר

ואהר�  משה  .ביד 

- אחד בכתר  משתמשי�  מלכי�  שני אי� 

קנאה  יש א�  רק 

תטעו�  שא�  למשה, הקב"ה והמשי� 

אחד בכתר משתמשי� מלכי� שני שאי�

תדע ס:], בחולי�  הירח שזהו [כטענת

קנאה , יהא  שלא השלו�, מפני רק 

אמלו�, אני אומר אחד אהר� שכל אבל

' ושמחאחי� ורא� לקראת� יצא הוא 

- ביחדבלבו ' מנהיג להיות  יכול שפיר

שלח]עמ�. ד "ה [ב .

נחשב עב. האר� בערות שגרו הדבר דעצ� י"ל מ"מ השיעבוד, בכלל היה לא לוי  דשבט והג�

רבינו שכתב ע"ד י"ל או למה)לגלות. את� א"י שרצה (ה. עת בכל פרעה של בידו שהיה דכיו�

עי"כ  נחשב לעבודה, בדבר.לכופ� לנוגעי�
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השיעבוד גר� להמצריי� חיבור 

יהיה  גר כי תדע  ידע לאבר�  ויאמר

את� ועינו ועבדו�  לה� , לא באר� זרע� 

שנה  מאות  י"ג)ארבע  ט"ו, יש (בראשית .

שכפל מה תדע'לדייק  פעמי� .'ידע שני

ושיעבוד גרות , ידיעות, שני - תדע ידע

דהקב"ה רבינו, כא� ומפרש  אמר

ידיעות , שני אחדלאברה�  שא� ידיעה -

לגרי� , עצמ� יחזיקו ישראל בני 

לה� לא  באר� שהמה  ויהיו שירגישו  ,

ושפלות, גלות בהכנעה יתקיי�  אז

כגרי� שה�  בזה  לה� מצרי�  לא  באר� 

השני 'לבד, שא�ידיעה כאילו - יתנהגו

במצרי�, תושבי�  ע� המה ויתחברו

יגרו�  זה  אז  ועינו הגוי�, שעבדו�

אות�
עג 
הב']. ארמי  ד "ה ק"ב . [תבא

שיעבוד - א' מהרשע, הקדושה ניצוצי  לברור  אופני� ב'

תורה של  לחמה  האכילהו - ב' הרשע, תחת 

רבינו מפרש שני שכפלבאופ� מה 

בהקד�  פעמי�, שני תדע' 'ידע  הפסוק

האריז"ל, אי� דברי אופני� שני דיש

דהיינו, מהרשע, הקדושה  ניצוצי לברר

בנ "י  של השיעבוד שע"י - אחד אופ�

ניצוצי  מבררי� אנו האומות , יד  תחת 

אצל�  המונחי� הקדושה 
עד 

שני  ואופ� .

משלי)מתבאר תורה (משלי עה "פ(ליקוטי 

כ "ב) - כ"א  האכילהו כ "ה, שנאי� רעב א�

על חותה אתה  גחלי� כי  וגו' לח�

ראשו 
עה 

תורה  של לחמה  האכילהו ,
עו 
,

השונא  אצל שיש  הטוב חלק  קצת  מפני

על חותה  אתה 'גחלי� עי "ז כי הרשע,

מתעורר לחייביא, שמזכה שבכ�  ראשו',

ונתערב הרשע, של הטוב חלק אותו

ואז  עמו, ומחבר שעסוק  הצדיק  ע� 

המצריי� עג. של לב� הפ� להמצריי�, שהתחברו שבמה בזה, שהארי� שמות פרשת הלוי בית עיי�

עצו�  גדול לגוי ש� 'ויהי זה לפי מבאר שרבינו מה באגדה להל� ועיי� עיי"ש, עמו, לשנוא

ויענונו'. המצרי� אותנו וירעו ורב,

בזה.עד. רבינו שכתב מה היינו, עבדי� על בקטע לעיל עייל

רשעעה . אל  נית� של�  הטוב  החלק ולפעמי�  ורע, טוב  מעורבי� הנשמות כי 'דע ש� : האריז"ל ז "ל 

רשעי�  המה דברי�  ובשאר כתקונ�, מצות כמה שעושי� רשעי�  כמה כי בעצמ� תראה  לכ� אחד,

מה�. להפריש יכולי� שאי� עבירות קצת בה�  יש  א�  גמורי� , צדיקי�  יש להיפ� וכ� גמורי� ,

הרשע של הרע וקצת ברשע, נתערב הצדיק של  טוב וקצת הנשמות, התערובות כפי הוא והעני�

רעב א�  וזהו אשנא, ה ' משנא� הלא  כמ "ש  לחייביא, מזכי להיות האד�  צרי� לזה  בצדיק, נתערב

ואמנ�  חבירו, את לשנוא לאד�  התיר  האי�  דאל "כ הצדיק שונא הרשע כי לח� , האכילהו שונא� 

הטוב ואז עמו, ומחבר שעסוק הצדיק ע�  רשע , שבאותו הטוב אותו יתער לחייביא שיזכה שע"י

האכילהו  שונא�  רעב א�  וזהו נבררי�. ואז לרשע, נית� שבצדיק והרשע לצדיק, נית� שברשע

על חותה אתה גחלי�  עי"ז כי תורה , של ומימיה תורה של לחמה האכילהו שבו, טוב קצת מפני

עונות� '. כל את עליו השעיר ונשא בסוד ראשו על  וזהו בו, נדבק ב� שנדבק הרע אותו פי' ראשו,

ט'.עו. פיסקא עקב פרשת זו פסוק על הספרי דרשת הוא

קיז |

על ולכוין  קול  בהרמת ויאמר הכוס יגביה שעמדה והיא כשאומר האריז"ל כתב 

ישועות. כוס הנקראת עליה הרומז  בידו הכוס בהחזיק  עוזנו  שכינת רוממות

כמו סיפור רק אינה שהיא ניכר  שיהא כדי  ובזמרה, בשירה נאמרת  זו  פיסקא

להשי "ת. והודיה שבח אלא יצחק)למעלה, (שיח

ואומרים: הכוס את מגביהים המצות, את מכסים
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הרע  וחלק  לצדיק, נית� שברשע  הטוב

תו"ד. ע "כ  לרשע, נית� שבצדיק 

שיי� אינו רע חלק בו שאי�  תמי�  צדיק 

הבירור לעבודת

מוסי�, תמי�,רבינו  דהיינו דצדיק

טוב חלק שו�  חסר שלא של�, שהוא 

חלק  מתערובות פג� שו� לו ואי� ממנו,

הבירור רע , עבודת  לפעול יכול אינו

להרשע וקשר יחס שו�  לו שאי� הנ"ל,
עז 
.

ובירור חיבור  מיני שני - תדע ידע

אמר כ� יהיה ועל גר כי תדע 'ידע

הלשו�זרע�' כפל תדע'- שהוא 'ידע  ,

שכתוב'חיבור 'מלשו� ח ',[כמו (שופטי�

סוכות ט"ז ) אנשי בה�  וידע
עח 

משו�  ,[

שני  תהיה  להמצריי�, השיעבוד ידי דעל

התחברות , שלמיני הרע חלק חיבור

הטוב חלק וחיבור המצריי� , אל בנ"י 

בנ"י. אל המצריי� של

בלק"ת ] עפימ"ש  א"י  ד"ה  ה: ויאמר, ד "ה ב: [שמות

בנחעז. כתיב כ� דעל  רבינו, ט')ומבאר ו', האלקי� (בראשית את בדורותיו היה תמי� צדיק איש נח

הבירור, אופני בשו�  הרשעי� ע�  נתערב לא כ� על תמי�, צדיק שהיה דכיו� - נח התהל�

נח. התהל� האלקי� את אלא תורה, דברי של באופ� ולא להרשע, שיעבוד של באופ� לא

בכל עח. הובא חיבור לשו� היא שדעת העני� עצ� אבל אחר. באופ� שפירשו ש� מהמפרשי� צ"ע

הקרא מלשו� והביאו א')הספרי�, ד', את (בראשית ידע אשתו.והאד� חוה



|קטז 

השיעבוד גר� להמצריי� חיבור 

יהיה  גר כי תדע  ידע לאבר�  ויאמר

את� ועינו ועבדו�  לה� , לא באר� זרע� 

שנה  מאות  י"ג)ארבע  ט"ו, יש (בראשית .

שכפל מה תדע'לדייק  פעמי� .'ידע שני

ושיעבוד גרות , ידיעות, שני - תדע ידע

דהקב"ה רבינו, כא� ומפרש  אמר

ידיעות , שני אחדלאברה�  שא� ידיעה -

לגרי� , עצמ� יחזיקו ישראל בני 

לה� לא  באר� שהמה  ויהיו שירגישו  ,

ושפלות, גלות בהכנעה יתקיי�  אז

כגרי� שה�  בזה  לה� מצרי�  לא  באר� 

השני 'לבד, שא�ידיעה כאילו - יתנהגו

במצרי�, תושבי�  ע� המה ויתחברו

יגרו�  זה  אז  ועינו הגוי�, שעבדו�

אות�
עג 
הב']. ארמי  ד "ה ק"ב . [תבא

שיעבוד - א' מהרשע, הקדושה ניצוצי  לברור  אופני� ב'

תורה של  לחמה  האכילהו - ב' הרשע, תחת 

רבינו מפרש שני שכפלבאופ� מה 

בהקד�  פעמי�, שני תדע' 'ידע  הפסוק

האריז"ל, אי� דברי אופני� שני דיש

דהיינו, מהרשע, הקדושה  ניצוצי לברר

בנ "י  של השיעבוד שע"י - אחד אופ�

ניצוצי  מבררי� אנו האומות , יד  תחת 

אצל�  המונחי� הקדושה 
עד 

שני  ואופ� .

משלי)מתבאר תורה (משלי עה "פ(ליקוטי 

כ "ב) - כ"א  האכילהו כ "ה, שנאי� רעב א�

על חותה אתה  גחלי� כי  וגו' לח�

ראשו 
עה 

תורה  של לחמה  האכילהו ,
עו 
,

השונא  אצל שיש  הטוב חלק  קצת  מפני

על חותה  אתה 'גחלי� עי "ז כי הרשע,

מתעורר לחייביא, שמזכה שבכ�  ראשו',

ונתערב הרשע, של הטוב חלק אותו

ואז  עמו, ומחבר שעסוק  הצדיק  ע� 

המצריי� עג. של לב� הפ� להמצריי�, שהתחברו שבמה בזה, שהארי� שמות פרשת הלוי בית עיי�

עצו�  גדול לגוי ש� 'ויהי זה לפי מבאר שרבינו מה באגדה להל� ועיי� עיי"ש, עמו, לשנוא

ויענונו'. המצרי� אותנו וירעו ורב,

בזה.עד. רבינו שכתב מה היינו, עבדי� על בקטע לעיל עייל

רשעעה . אל  נית� של�  הטוב  החלק ולפעמי�  ורע, טוב  מעורבי� הנשמות כי 'דע ש� : האריז"ל ז "ל 

רשעי�  המה דברי�  ובשאר כתקונ�, מצות כמה שעושי� רשעי�  כמה כי בעצמ� תראה  לכ� אחד,

מה�. להפריש יכולי� שאי� עבירות קצת בה�  יש  א�  גמורי� , צדיקי�  יש להיפ� וכ� גמורי� ,

הרשע של הרע וקצת ברשע, נתערב הצדיק של  טוב וקצת הנשמות, התערובות כפי הוא והעני�

רעב א�  וזהו אשנא, ה ' משנא� הלא  כמ "ש  לחייביא, מזכי להיות האד�  צרי� לזה  בצדיק, נתערב

ואמנ�  חבירו, את לשנוא לאד�  התיר  האי�  דאל "כ הצדיק שונא הרשע כי לח� , האכילהו שונא� 

הטוב ואז עמו, ומחבר שעסוק הצדיק ע�  רשע , שבאותו הטוב אותו יתער לחייביא שיזכה שע"י

האכילהו  שונא�  רעב א�  וזהו נבררי�. ואז לרשע, נית� שבצדיק והרשע לצדיק, נית� שברשע

על חותה אתה גחלי�  עי"ז כי תורה , של ומימיה תורה של לחמה האכילהו שבו, טוב קצת מפני

עונות� '. כל את עליו השעיר ונשא בסוד ראשו על  וזהו בו, נדבק ב� שנדבק הרע אותו פי' ראשו,

ט'.עו. פיסקא עקב פרשת זו פסוק על הספרי דרשת הוא

קיז |

על ולכוין  קול  בהרמת ויאמר הכוס יגביה שעמדה והיא כשאומר האריז"ל כתב 

ישועות. כוס הנקראת עליה הרומז  בידו הכוס בהחזיק  עוזנו  שכינת רוממות

כמו סיפור רק אינה שהיא ניכר  שיהא כדי  ובזמרה, בשירה נאמרת  זו  פיסקא

להשי "ת. והודיה שבח אלא יצחק)למעלה, (שיח
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ואומרים: המצות את מגלים הכוס, את מניחים

àöá÷réì úBNrì énøàä ïáì Lwa äî ãîìe ¥§©©¦¥¨¨¨£©¦©£§©£Ÿ
,íéøëfä ìr àJà øæâ àì ärøtL ,eðéáà̈¦¤©§ŸŸ¨©¤¨©©§¨¦

úà øB÷rì Lwa ïáìå:øîàpL .ìkä §¨¨¦¥©£¤©Ÿ¤¤¡©

énøàøâiå äîéøöî ãøiå éáà ãáà £©¦Ÿ¥¨¦©¥¤¦§©§¨©¨¨
éBâì íL éäéå ,èrî éúîa íL̈¦§¥§¨©§¦¨§

áøå íeör ìBãb( ה כו, :(דברי� ¨¨¨¨

או  ארמי  אביביאור בד

בעני�  נפלא  ביאור רבינו בדברי עי'

אבי, אובד ד "הארמי  קב. תבא כי  (בפרשת

דאד� ארמי) שופריה מעי� דיעקב ,

אבידתו  אחר ללכת והוצר� הראשו� ,

בסט"א , הראשו�  אד� בחטא  שנאבד 

לארמי  ליל� הוצר� זה ובשביל
עט 
,

ולמצרי� 
פ 

עיי"ש  אבידתו, להוציא

נפלאי� . דברי�

גאוה הבעל  לגנות  רמז 

אבי  אבד פסוק ארמי רבינו דורש  וגו'.

שאחז "ל למה  ט"ו:)זו, שהקב"ה (ערכי�

והוא  אני שאי� גאוה הבעל על אומר

כאחד, לדור הפסוק יכולי�  שאמר וזהו

עצמי ,'ארמי ' ומגביה מרי� שאני  מה -

אבי ' לדור'אבד היכולת ממני מאבד -

שבשמי�  אבי  ע�
פא 
.

ארמי ] ד "ה ק "א : תבוא  [כי 

לארמי'.עט. ובאו בסט"א הראשו� אד� חטא מזמ� נאבדו נשיו ולאה רחל 'כי כתב, רבינו

בקטע פ. היינו בעבדי� לעיל [עי' הראשו� אד� חטא משו� מצרי� דגלות בכוונות מבואר

ובהערות]. הראשו�,

יצי"מ פא. של דהיסוד שמבאר הללו' דברי� שלשה אמר שלא מי כל אומר 'ר"ג בקטע להל� ועי'

ענוה. מדת הוא

קיט |

לוי שבט  - גדול לגוי 

לכל  ושורש עיקר - בתורה  העוסקי� 

האומה 

וגו'. גדול לגוי  ש� מה ויהי להבי� יש

וכתיב גדול. בגוי ג')הכונה  מ "ו, (ויגש

תירא  אל אבי�  אלקי  הקל אנכי ויאמר

ש�. אשימ� גדול לגוי כי מצרימה  מרדה 

לירד ירא יעקב  היה למה  להבי�  יש 

גוי  של ההבטחה  היה ובמה  למצרי�,

עוד. ירא יהיה  שלא פיוס גדול

רבינו, שלא ומפרש ירא  יעקב  שהיה 

ולכ�  מצרי�, בטומאת בנ"י ישתקעו

הקב"ה אשימ� הבטיחו גדול לגוי כי

שפירשש�  דר� על ר"ל, עזרא - האב�

ז ')עה"פ ד', מי(דברי� גדולכי  אשרגוי

גדול שגוי  - אליו  קרובי�  אלקי� לו

ה ', ויראי לב חכמי ההבטחה היינו וכונת

בתורה ,היתה עסקו לוי  דשבט וה� מה

גדול, הגוי כלהיו נתקנו ידיה� שעל

מתקני� היו בתורה  ובקריאת�  ישראל,

כול�, תורה את  בליקוטי  שכתב כמו

שדייקבסופו. כיוזהו לומר גוי להפסוק

ש� , אשימ� גדול גוי כי אמר ולא גדול ,

הגדולי�,לומר אל נתחברו  כולו  דהע� 

האומה , לכל ושורש  עיקר היו ה�  כי

ש� תירא ].כמ "ש אל  א "י  ד"ה ס "ז : [ויגש 

והחזקתה תורה  בזכות  מצרי� יציאת 

מה  עפ "י  אחר, במקו� רבינו ומבאר

להאריז"ל,שכתב תורה  ליקוטי בספר

התורה  ידי על  במצרי�  נצרפו דישראל

בלב הקב"ה נת� ולכ� לוי, שבט שלמדו

בתורה  לעסוק לוי  שבט להניח פרעה 
פב 
,

אות�  יתוקנו  אי� רבינו והקשה עיי"ש.

ומבאר למדו , למדו שלא שלא  אות�  דג� 

ביד והחזיקו שתמכו במה תיקונ� היתה 

לוי ללמוד,שבט  כ� שיוכלו ידי ועל

ממצרי� לצאת זכו
פג 
.

התורה פב. לעמל - לסבלותיכ� 'לכו ואהר� למשה אמר פרעה 

רבינו מבאר האריז"ל של זו אליה�)ביסוד ויאמר ד"ה פרעה(ד: דברי ד')את ה', 'ויאמר (שמות 

מוב�  דאינו לסבלותיכ�', לכו ממעשיו הע� את תפריעו ואהר� משה למה מצרי� מל�  אליה�

ברש"י]. [ועי' מצרי�, בסבלות עבדו לא ואהר� משה הא לסבלותיכ�', 'לכו של הכונה

כבר  בזה הרי בתורה, עוסקי� הע� שורש שה� ואהר� שמשה דכיו� פרעה שטע� יוב�, ולהנ"ל

את  תפריעו 'למה שאמר וזהו מצרי�. בשיעבוד לעבוד הע� שאר ויכולי� הע�, כל מתוק�

כלשו�  בתורה, בעמילות היינו - לסבלותיכ�' 'לכו הא מצרי�, משיעבוד - ממעשיו' הע�

ט"ו)הפסוק מ"ט, הע�.(בראשית כל יתוקנו כבר ובזה לסבול', שכמו 'ויט ביששכר

כול�'.פג. את מתקני� היו בתורה ובקריאת� האומה, לכל ושרש עיקר היו ה� 'כי כתב, באריז"ל

האחרי�. בקטעי� רבינו הביא וכ�

והיו  חכמי�, התלמידי שהחזיקו ע"י רק שיי� כול�' את 'דמתקני� כא�, רבינו כונת ואפשר

ע"ש. חכמי�. להתלמידי מתחברי� דהיו גדול' 'לגוי לעיל רבינו שפי' וכעי� לשרש�, מתחברי�
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שבשמי�  אבי  ע�
פא 
.

ארמי ] ד "ה ק "א : תבוא  [כי 

לארמי'.עט. ובאו בסט"א הראשו� אד� חטא מזמ� נאבדו נשיו ולאה רחל 'כי כתב, רבינו

בקטע פ. היינו בעבדי� לעיל [עי' הראשו� אד� חטא משו� מצרי� דגלות בכוונות מבואר

ובהערות]. הראשו�,

יצי"מ פא. של דהיסוד שמבאר הללו' דברי� שלשה אמר שלא מי כל אומר 'ר"ג בקטע להל� ועי'

ענוה. מדת הוא

קיט |

לוי שבט  - גדול לגוי 

לכל  ושורש עיקר - בתורה  העוסקי� 

האומה 

וגו'. גדול לגוי  ש� מה ויהי להבי� יש

וכתיב גדול. בגוי ג')הכונה  מ "ו, (ויגש

תירא  אל אבי�  אלקי  הקל אנכי ויאמר

ש�. אשימ� גדול לגוי כי מצרימה  מרדה 

לירד ירא יעקב  היה למה  להבי�  יש 

גוי  של ההבטחה  היה ובמה  למצרי�,

עוד. ירא יהיה  שלא פיוס גדול

רבינו, שלא ומפרש ירא  יעקב  שהיה 

ולכ�  מצרי�, בטומאת בנ"י ישתקעו

הקב"ה אשימ� הבטיחו גדול לגוי כי

שפירשש�  דר� על ר"ל, עזרא - האב�

ז ')עה"פ ד', מי(דברי� גדולכי  אשרגוי

גדול שגוי  - אליו  קרובי�  אלקי� לו

ה ', ויראי לב חכמי ההבטחה היינו וכונת

בתורה ,היתה עסקו לוי  דשבט וה� מה

גדול, הגוי כלהיו נתקנו ידיה� שעל

מתקני� היו בתורה  ובקריאת�  ישראל,
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שדייקבסופו. כיוזהו לומר גוי להפסוק

ש� , אשימ� גדול גוי כי אמר ולא גדול ,

הגדולי�,לומר אל נתחברו  כולו  דהע� 

האומה , לכל ושורש  עיקר היו ה�  כי

ש� תירא ].כמ "ש אל  א "י  ד"ה ס "ז : [ויגש 

והחזקתה תורה  בזכות  מצרי� יציאת 

מה  עפ "י  אחר, במקו� רבינו ומבאר
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פב 
,
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פג 
.

התורה פב. לעמל - לסבלותיכ� 'לכו ואהר� למשה אמר פרעה 
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חכ�  התלמיד קדש  - בכור כל  לי קדש

הפסוקי�  רבינו מפרש ב'-ג')ובזה  (י"ג,

בבני  רח�  כל פטר בכור כל לי קדש

ויאמר  הוא, לי ובבהמה  באד�  ישראל

אשר  הזה  היו�  את זכור הע� אל משה

בחזק כי עבדי�  מבית ממצרי� יצאת� 

מזה  אתכ�  ה ' הוציא א� יד להבי� ויש  .

רח�אמר כל לומרפטר הוצר� למה ,

בכור  דהקדי� כל מה להבי�, יש  עוד .

רבינו הזה משה  היו� את לפני זכור

הקב"ה  הלוא חמור, פטר מצות  שאמר

מיד  לו בכור אמר כל לי .קדש

הפסוק כונת דזהו  כלומפרש  לי קדש 

אינו בכור  כא� שמדבר הבכור ר"ל, -

שהוא  במעלה , מהבכור אלא  רח� מפטר

השי"ת  ועובד חכ� 
פד 

המצוה  וכונת ,

לי  שצרי�קדש התלמידהוא לקדש

לעשות חכ� יצטר� שלא בכור, שנקרא 

חול וליעשות שישאר מלאכה רק ,

קודש בבחינת
פה 

.

הת "ח  שהחזיקו ע"י מצרי�  יציאת

עני� , באותו רבינו משה הקדי� ולכ�

הע� אל משה  אלויאמר שמדבר ר"ל,

ע�, אשר ההמו� הזה  היו� את זכור

ממצרי�  זכות יצאת� באיזה  שיזכרו -

ממצרי�, ה 'יצאו הוציא  יד בחוזק כי 

ידאתכ� שהחזיקו מחמת ר"ל, -

חכ� . התלמיד

בת "ח  שנקשרו  ע"י מצרי�  יציאת 

הפסוק  את ש�  רבינו מפרש  ובזה 

ז ')בתהלי� יחידי� (ס"ח, מושיב אלקי� 

א�  בכושרות אסירי� מוציא  ביתה 

הפסוק  דכונת צחיחה, שכנו סוררי� 

ביתה א הוא יחידי�  מושיב ר"ל,לקי� -

משבט  סגולה  היחידי  הושיב שהקב"ה 

אהל, יושבי להיות המדרש  בבית לוי

אסירי�ועי "ז  שהוציא מוציא ר"ל, -

מצרי� , בגלות אסירי�  שהיו ישראל בני

שכתבבכושרות  דר�  על ר"ל, האב� -

והרד"ק הואעזרא ,בקושרות דהכונה 

והיינו  אחד, ממוצא  והקו"� שהכ "�

בזכות  שבט שנקשרו שיצאו  ע� עצמ�

כתיב ולכ� ידיה� , שהחזיקו במה  לוי,

מלשו�בכושרות אוכלמכשירי בכ "�

שבט  הוכשרו אות� שהחזיקו שע "י נפש ,

אבל תמיד, בתורה לעסוק הסוררי�לוי

לוי , שבט את מלהחזיק שסרו ר"ל, -

צחיחה  אפילה שכנו בימי  שמתו ר"ל, -

בגיהנ�  להזדכ�
פו 
ויתכ�]. ד"ה י "ז . [בא

עה"פפד. רש"י ל')עיי� י"ב, בכור,(בא ש� אי� מת, בכור ש� יש - מת ש� אי� אשר בית אי� כי

שנאמר בכור, קרוי שבבית פ"ט)גדול א (תהלי� ש� א� פירשו והמפרשי� עכ"ל. אתנהו, בכור ני

גדולה. מלשו� הוא דבכור בתהלי�

שאחז"ל פה . דר� על ט"ו:)הוא להשכיחו,(ביצה שבא מאחר זכרהו לקדשו, השבת יו� את זכור

מחול  ההכנה הוא לקדשו דעני� דמבואר לשבת, יפה מנה שיברור כדי רבא אמר טעמא מאי

הקודש. בזמ� מלאכה בעשיית לחללו צרי� יהיה שלא שבת, מערב להכי� לקודש

סלעפו. צחיח כמו ויובש צמאו� עני� - צחיחה ש�, ציו� כ"ד)במצודות 'שכנו (יחזקאל פי' וברד"ק ,

מפרש  דרבינו ויתכ� חנית', ובלא חרב בלא מתו כי בצמא, מתו כאילו כלומר, צמא, במקו�

זיכו�. מלשו� צחיחה
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בגאוה - ורב  עצו�  גדול  גוי 

וירעו  ורב, עצו�  גדול לגוי ש�  'ויהי

ויענונו', המצרי� שנעשו אותנו דמה 

ד'גוי  שיענונו, גר� ורב , עצו�  גדול לגוי

ל שנעשו היינו - ורב' עצו� 'גדול'גדול

שיחטאו, שגר� בגדלות , שהתנהגו

ויבעט' ישורו� 'וישמ� ל "ב ,דהלוא  (דברי�

באר� 'ועצו�'כתיב,ט"ו) שהתעצמו  -

שלה� , שבאר�  תושבי� המה  כאילו 

בגאוה .'ורב' רב שנעשו היינו  -

לרעי�  אותנו שעשו - אותנו  וירעו

ש  גר� המצרי�'וזה  אותנו ,'וירעו

'וירעו  לכתוב דהו"ל המפרשי� ודקדקו

שבמה  היא, הכונה אלא המצרי�, לנו

להמצריי�  שנתחברו
פז 

המצרי�  עשו ,

לרעי�  אותנו 
פח 

כ� ועל .'ויענונו',

הב', ארמי ד "ה  ק"ב. [תבא

ענוה] כי  א "י  ד "ה ק. תצא וע "ע 

לגרי�,פז. עצמ� יחזיקו ישראל בני שא� - אחד ידיעה - תדע בידע רבינו שפירש מה לעיל עי'

שה�  בזה מצרי� גלות יתקיי� אז ושפלות, בהכנעה ויהיו לה�, לא באר� שהמה שירגישו

ויתחברו  במצרי�, תושבי� המה כאילו יתנהגו שא� - השני' ידיעה לבד, לה� לא באר� כגרי�

אות�. ועינו שעבדו� יגרו� זה אז הגוי�, ע�

לרעי�.פח. אותנו שעשו כ�, שפירש הפסוק על ש� הק' באוה"ח עיי�
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ל שנעשו היינו - ורב' עצו� 'גדול'גדול

שיחטאו, שגר� בגדלות , שהתנהגו
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באר� 'ועצו�'כתיב,ט"ו) שהתעצמו  -
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פז 

המצרי�  עשו ,

לרעי�  אותנו 
פח 

כ� ועל .'ויענונו',

הב', ארמי ד "ה  ק"ב. [תבא

ענוה] כי  א "י  ד "ה ק. תצא וע "ע 

לגרי�,פז. עצמ� יחזיקו ישראל בני שא� - אחד ידיעה - תדע בידע רבינו שפירש מה לעיל עי'

שה�  בזה מצרי� גלות יתקיי� אז ושפלות, בהכנעה ויהיו לה�, לא באר� שהמה שירגישו

ויתחברו  במצרי�, תושבי� המה כאילו יתנהגו שא� - השני' ידיעה לבד, לה� לא באר� כגרי�

אות�. ועינו שעבדו� יגרו� זה אז הגוי�, ע�

לרעי�.פח. אותנו שעשו כ�, שפירש הפסוק על ש� הק' באוה"ח עיי�
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פרעה דאגת

ישראל  אחדות 

לו  נתחכמה  דיבוריו הבה תחלת  וגו '.

היה, פרעה  רבשל ישראל בני  ע�  הנה

ירבה  פ� לו נתחכמה הבה ממנו, ועצו�

הוא  ג� ונוס�  מלחמה תקראנה כי והיה 

האר� מ� ועלה  בנו ונלח� שנאינו על

ט'-י') א', "(שמות מלת כונת להבי�  ."הנה ויש

רבינו  במדרש ומפרש  דאיתא עפי"מ ,

א') י "ב , שמות אחד(רבה פירושו שכ� דה�  ,

שהקדי�  וזהו ה�, לאחד קורי� יוני בלשו� 

לעמו לאמר באחדות הנה פרעה ר"ל , -

היה  וכונתו ישראל, בני שורי� המה

המצריי� , אצל הדאגה שכיו� לעורר

בה� נמצא יהיה ולא באחדות, ה� שבנ"י

קכג |
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מסתור�  שיגלו  הרע לשו�  [עי 'בעלי

גילו  שלא שבזכות כ "ב כ ', במדבר מד"ר

ממצרי�], נגאלו שלה�  ישמסתורי�

הוא  ג� ונוס�  מלחמה תקראנה כי לדאוג

לנו  שיגלה  מי יהיה ולא שנאינו, ,על

לו. נתחכמה  הבה הנה]ולכ� ד "ה  א . ד� [שמות

המצריי�  ע�  ישראל בני התערבו שלא

רבינו  מפרש  שני הק'ובאופ� דהאוה "ח ,

משתנה כתב שאינו  בדבר שיי� הנה  ,דמלת 

ולשונ�  שמ� שינו לא ישראל  שבני וכיו�

ולא  המצריי�, ע� נתחתנו ולא ומלבוש�

עמה� י "ט)נתערבו י"ג, במדבר במד"ר ,(כמבואר

שהיות  פרעה  ר"להנה חשש - בנ"י ע�

דרכ�  משני�  שאינ� במצב המה  שבנ "י

מלחמה  שבמצב  לדאוג יש עמנו, להתערב

לשונאינו. [ש�]יצטרפו

להצלחת הסיבה  - ה' לעבודת  נשבר  לב

בנ"י 

רבינו  מדייק הנה עוד פרעה, דאמר מה  ,

מיותר.'ע�' 'ע�' דמלת וגו', ישראל בני

הזוה"ק  דברי בהקד�  רבינו , ומפרש

ק"ס:) בני (תרומה שנקראו מקו� דבכל 

'ע�',ישראל שברו היינובלשו� כאשר

השי"ת  לעבודת לבב�  את
פט 
.

פרעה  שאמר ישראלוזהו בני  ע�  'הנה 

ממנו' ועצו�  ישראלרב שבני  שמה -

דר�  היפ� היא ממנו ועצו� רב  ה� 

משו�הטבע, היא  להצלחת�  והסיבה

'ע�', בדרגת לעבודת שה�  לבב� שנשבר

כ�  על לו'ה', נתחכמה  לחפש 'הבה  -

ה '. מעבודת לבטל� עצות

ע�] ואמר ד "ה  א. [שמות

האר� מעמי  פרעה קנאת

בתורה  העוסקי�  - ישראל ' 'בני

האר� עמי - ישראל' בני 'ע� 

שני, באופ� רבינו מבני ומפרש  דאות�

בידיה� ,ישראל אבותיה� מעשה  שאחזו

ובמצות  בתורה  ה� ועסקו לוי, כשבט

אביה� ש� על ישראל',נקראו אבל'בני

האר� נקראו העמי בתורה , עסקו שלא

ישראל', בני ה�'ע�  האר� ,ע�דעמי

לפלחנא'.פט. לבייהו אתברו כד ע�, אתר בכל 'אלא הזוה"ק ז"ל
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גחלי�  מאור'עוממות 'מלשו�  שנכבו ,

התורה .

'הנה לומר הפסוק שדייק  בני ע�וזהו

שגרמו  ה�  האר� העמי  שהרי - ישראל'

מצרי� . לשיעבוד

העמי  היו אי� הדבר בביאור והנה 

סיבות . שני יש להשיעבוד, גורמי� האר�

מצרי�  שר של הקטרוג מצד - חדא 

למטה  פרעה  מצד - ושנית בשמי�.
צ 
.

האר� עמי בשביל - פורענות 

מצרי�  של השר מצד הסיבה והנה 

שאחז "ל מה  בהקד� להבי�  יש למעלה ,

מ "ה ) פ"ג, תורה (אבות עול עליו  המקבל

דר�  ועול מלכות עול ממנו מעבירי�

אחז "לאר�. ח .)ועוד רבי (ב "ב אי� אמר

עמי  בשביל אלא לעול�  בא  פורענות 

האר�
צא 

אלו  דבזכות מתבאר, הרי  .

עול מעבירי� תורה  עול שמקבלי�

בא  שהפורענות ח "ו ולהיפ� מלכות,

סיבת  היה  וזה  האר�. עמי  בשביל

למעלה , מצרי� השר של  הקטרוג

עמי  בשביל  לבוא  צרי�  דהפורענות 

האר� 
צב 
.

חשש  וג�  האר� בעמי נתקנא  פרעה

בו  שימרדו

דלמטה  ומצרי� פרעה  קנאת והנה 

בש  ובאו היה, הלכו אשר האר�, עמי ביל

ואז צ. מצרי�' 'מל� בפרשה שכתוב פעמי� שיש כא�, מקומות בכמה רבינו שיטת על מיוסד זה

דלמטה. לפרעה הכונה ואז 'פרעה', הכתוב אמר ולפעמי� דלמעלה, מצרי� של השר על הכונה

א"כ  וגו', ישראל בני ע� הנה עמו' אל 'ויאמר סתמא כתב שכא� דהיות רבינו, כונת אולי וא"כ

שניה�. על זה כולל

רבנ� צא. שישתתפו רצו האר� דהעמי דהיינו אטבריה. דשדו כלילא דמי דההוא בעובדא ע"ש

דברחו  עד הסכי�, לא ורבי כול� בהמס, ברחו המס, חצי מחל והמל� האר�, מעמי פלגא

המס. ופקע הכובס דברח עד הכובס, על המס והטילו אחד, כובס ונשאר

מה צב. הנה תקופות. בשני שנכתבו וכנראה חילוקי�, באיזהו פעמי� שני זו פירוש כתב  רבינו

הטענה  מצד היה האר�, עמי בשביל אלא לעול� בא פורענות דאי� דמה למעלה, שכתבנו

א"י, ד"ה ש� הראשו� בקטע אבל ויאמר, ד"ה א. מעמוד מקורו דלמעלה, מצרי� השר של

גורמי�  האר� דעמי דמה כפשוטו, החז"ל מאמר לבאר כונתו דש� ויתכ� זאת. כתב לא

בה�. מתקנאי� והגויי� וגאות�, עשר� מראי� שה�  מה ידי על גופא היא שבעול�, לפורענות 

על  מצרי�, שר טענת דהוא מפורש כתב השני ובקטע ש�, מפורש כ� כתב שלא היות אול�

בפני�. כ� כתבנו כ�
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וגאות� , עשר�  וראו כ� בתוכ�, ועל

ימרדו  שה�  שחששו ועוד  בה� , נתקנאו 

אבל מה בו. היה  לא חכמי� מהתלמידי

פרעה  ירא  היה לא וג�  מה� , להתקנאות

מגמת� שכל למרוד  דרכ�  שאי� מה� ,

בתורה  רק 
צג 
השיעבוד, נגזר לא ולכ�

שאמר וזהו לוי . שבט בני על ע�  'הנה 

האר�-ישראל' לעינינו,עמי 'רב'אשר

-בגאוה ,- וכל'ועצו�' יותר, בעשירות

לה�  בא -זה מסחר� 'ממנו ' ע "י  כי 

נתעשרו  ובארצ�, המצריי� ע�
צד 
.

ויאמר] וד "ה המקבל  כי  א"י  א . [שמות 

פר� ? עבודת - לוי  שבט 

בפר� ישראלבני את מצרי�ויעבדו 

י"ג) א ', מה (שמות על להקשות ויש  .

' נקראו לוי  דשבט לעיל, בני שנתבאר

'ויעבדו ישראל הפסוק  אמר אי� וא "כ  ,'

שבט  הלא בפר�', ישראל בני את  מצרי�

בפר�. עבדו לא  לוי

תורה  להתומכי הכוונה א.

אופני�, בשני רבינו  דאחאופ� ומפרש

' מלת  לפרש דיש  'את - דכונתו  ',ע�',

לוי  שבט שהחזיקו אות� דהיינו 

קרא�  ולכ� לה� ], בני [ונתחברו 'את

שהיוישראל' אות� אות� ע�דהיינו

שבט  דהיינו - ישראל בני  הנקראי�

התמכי  לבטל פרעה וכונת לוי,

דאורייתא .

אחיה�  צרת על  נשבר  לב�  ב .

לוי , שבט ישראל' ד'בני - שני אופ�

אחיה�, צרת  על בקרב�  נשבר לב� היה

עבדו  עצמ� ה� כאילו  נחשב והיה

המקבל ]בפר�. כי  א"י  א . ד� [ש� 

היה צג. לא ומצרי� פרעה 'וקנאת כתב 'א"י' ד"ה בקטע הקטעי�. שני של צירו� יש בזה ג� הנה

ד"ה  ובקטע וגאות�'. עשר� וראו בתוכ� ובאו הלכו אשר האר� עמי על רק אהלי�, יושבי על

מגמת�  כל כי למרוד דרכ� שאי� בתורה שעסקו מהת"ח פרעה ירא לא למטה 'וכ� כתב 'ויאמר'

בעיקר  דיבר השני ובקטע האר�, עמי של החסרו� מה בעיקר דיבר א' בקטע הנה בתורה'. רק

הפחד  הדגיש השני ובקטע בעשר�, הקנאה עני� הדגיש הא' בקטע ועוד, מהת"ח. ירא לא למה

על  שנאינו'. על  הוא ג� ונוס� מלחמה תקראנה 'פ� בפסוק כ� מפורש דביסודו בו, ימרדו שמא

מהת"ח. ולא הארצי� מהעמי פרעה דאגת עיקר היה למה לבאר יחד, הסברות שני צירפנו כ�

ישראלצד. בני מפני ויקצו

שכתוב מה הנ"ל עפ"י רבינו י"ב)ומבאר א', ישראל',(שמות בני מפני ויקצו וגו' אותו יענו 'וכאשר

הנ"ל  ועפ"י ישראל. מבני  כא� מדובר דהרי מפניו', 'ויקוצו אומר היה א� דסגי לדקדק דיש
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גחלי�  מאור'עוממות 'מלשו�  שנכבו ,

התורה .

'הנה לומר הפסוק שדייק  בני ע�וזהו

שגרמו  ה�  האר� העמי  שהרי - ישראל'

מצרי� . לשיעבוד

העמי  היו אי� הדבר בביאור והנה 

סיבות . שני יש להשיעבוד, גורמי� האר�

מצרי�  שר של הקטרוג מצד - חדא 

למטה  פרעה  מצד - ושנית בשמי�.
צ 
.

האר� עמי בשביל - פורענות 

מצרי�  של השר מצד הסיבה והנה 

שאחז "ל מה  בהקד� להבי�  יש למעלה ,

מ "ה ) פ"ג, תורה (אבות עול עליו  המקבל

דר�  ועול מלכות עול ממנו מעבירי�

אחז "לאר�. ח .)ועוד רבי (ב "ב אי� אמר

עמי  בשביל אלא לעול�  בא  פורענות 

האר�
צא 

אלו  דבזכות מתבאר, הרי  .

עול מעבירי� תורה  עול שמקבלי�

בא  שהפורענות ח "ו ולהיפ� מלכות,

סיבת  היה  וזה  האר�. עמי  בשביל

למעלה , מצרי� השר של  הקטרוג

עמי  בשביל  לבוא  צרי�  דהפורענות 

האר� 
צב 
.

חשש  וג�  האר� בעמי נתקנא  פרעה

בו  שימרדו

דלמטה  ומצרי� פרעה  קנאת והנה 

בש  ובאו היה, הלכו אשר האר�, עמי ביל

ואז צ. מצרי�' 'מל� בפרשה שכתוב פעמי� שיש כא�, מקומות בכמה רבינו שיטת על מיוסד זה

דלמטה. לפרעה הכונה ואז 'פרעה', הכתוב אמר ולפעמי� דלמעלה, מצרי� של השר על הכונה

א"כ  וגו', ישראל בני ע� הנה עמו' אל 'ויאמר סתמא כתב שכא� דהיות רבינו, כונת אולי וא"כ

שניה�. על זה כולל

רבנ� צא. שישתתפו רצו האר� דהעמי דהיינו אטבריה. דשדו כלילא דמי דההוא בעובדא ע"ש

דברחו  עד הסכי�, לא ורבי כול� בהמס, ברחו המס, חצי מחל והמל� האר�, מעמי פלגא

המס. ופקע הכובס דברח עד הכובס, על המס והטילו אחד, כובס ונשאר

מה צב. הנה תקופות. בשני שנכתבו וכנראה חילוקי�, באיזהו פעמי� שני זו פירוש כתב  רבינו

הטענה  מצד היה האר�, עמי בשביל אלא לעול� בא פורענות דאי� דמה למעלה, שכתבנו

א"י, ד"ה ש� הראשו� בקטע אבל ויאמר, ד"ה א. מעמוד מקורו דלמעלה, מצרי� השר של

גורמי�  האר� דעמי דמה כפשוטו, החז"ל מאמר לבאר כונתו דש� ויתכ� זאת. כתב לא

בה�. מתקנאי� והגויי� וגאות�, עשר� מראי� שה�  מה ידי על גופא היא שבעול�, לפורענות 

על  מצרי�, שר טענת דהוא מפורש כתב השני ובקטע ש�, מפורש כ� כתב שלא היות אול�

בפני�. כ� כתבנו כ�
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וגאות� , עשר�  וראו כ� בתוכ�, ועל

ימרדו  שה�  שחששו ועוד  בה� , נתקנאו 

אבל מה בו. היה  לא חכמי� מהתלמידי

פרעה  ירא  היה לא וג�  מה� , להתקנאות

מגמת� שכל למרוד  דרכ�  שאי� מה� ,

בתורה  רק 
צג 
השיעבוד, נגזר לא ולכ�

שאמר וזהו לוי . שבט בני על ע�  'הנה 

האר�-ישראל' לעינינו,עמי 'רב'אשר

-בגאוה ,- וכל'ועצו�' יותר, בעשירות

לה�  בא -זה מסחר� 'ממנו ' ע "י  כי 

נתעשרו  ובארצ�, המצריי� ע�
צד 
.

ויאמר] וד "ה המקבל  כי  א"י  א . [שמות 

פר� ? עבודת - לוי  שבט 

בפר� ישראלבני את מצרי�ויעבדו 

י"ג) א ', מה (שמות על להקשות ויש  .

' נקראו לוי  דשבט לעיל, בני שנתבאר

'ויעבדו ישראל הפסוק  אמר אי� וא "כ  ,'

שבט  הלא בפר�', ישראל בני את  מצרי�

בפר�. עבדו לא  לוי

תורה  להתומכי הכוונה א.

אופני�, בשני רבינו  דאחאופ� ומפרש

' מלת  לפרש דיש  'את - דכונתו  ',ע�',

לוי  שבט שהחזיקו אות� דהיינו 

קרא�  ולכ� לה� ], בני [ונתחברו 'את

שהיוישראל' אות� אות� ע�דהיינו

שבט  דהיינו - ישראל בני  הנקראי�

התמכי  לבטל פרעה וכונת לוי,

דאורייתא .

אחיה�  צרת על  נשבר  לב�  ב .

לוי , שבט ישראל' ד'בני - שני אופ�

אחיה�, צרת  על בקרב�  נשבר לב� היה

עבדו  עצמ� ה� כאילו  נחשב והיה

המקבל ]בפר�. כי  א"י  א . ד� [ש� 

היה צג. לא ומצרי� פרעה 'וקנאת כתב 'א"י' ד"ה בקטע הקטעי�. שני של צירו� יש בזה ג� הנה

ד"ה  ובקטע וגאות�'. עשר� וראו בתוכ� ובאו הלכו אשר האר� עמי על רק אהלי�, יושבי על

מגמת�  כל כי למרוד דרכ� שאי� בתורה שעסקו מהת"ח פרעה ירא לא למטה 'וכ� כתב 'ויאמר'

בעיקר  דיבר השני ובקטע האר�, עמי של החסרו� מה בעיקר דיבר א' בקטע הנה בתורה'. רק

הפחד  הדגיש השני ובקטע בעשר�, הקנאה עני� הדגיש הא' בקטע ועוד, מהת"ח. ירא לא למה

על  שנאינו'. על  הוא ג� ונוס� מלחמה תקראנה 'פ� בפסוק כ� מפורש דביסודו בו, ימרדו שמא

מהת"ח. ולא הארצי� מהעמי פרעה דאגת עיקר היה למה לבאר יחד, הסברות שני צירפנו כ�

ישראלצד. בני מפני ויקצו

שכתוב מה הנ"ל עפ"י רבינו י"ב)ומבאר א', ישראל',(שמות בני מפני ויקצו וגו' אותו יענו 'וכאשר

הנ"ל  ועפ"י ישראל. מבני  כא� מדובר דהרי מפניו', 'ויקוצו אומר היה א� דסגי לדקדק דיש
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äãBárä ïî íéäìàä ìà íúråL ìrzå( כג ב , :(שמות  ©©©©§¨¨¤¨¡Ÿ¦¦¨£¨

eðì÷ úà äåäé rîLiårîLiå ,øîàpL äîk Y ©¦§©§Ÿ̈¤Ÿ¥§¨¤¤¡©©¦§©
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לנאקת�? צרי� למה הברית את  זכר  א�

אלקי� ויזכר  נאקת� את  אלקי� וישמע

יעקב ואת  יצחק  את  אברה�  את  בריתו את 

כ "ד ) ב ', נאקת .(שמות את  שמעתי אני וג�

אות� מעבידי�  מצרי� אשר ישראל בני

בריתי את  ד ')ואזכר ו', להבי�(וארא ויש .

בני לנאקת  הוצר� למה  הברית , זוכר א�

בזה ישראל רצה מה להבי�, יש ועוד .

אות�.שאמר מעבידי� מצרי� אשר 

ישראל', 'בני אביה� ש� על נקראו וה� לוי, כשבט ובמצות בתורה העוסקי� ה� ישראל' ד'בני

בני  מ'ע� כא� מדבר שאינו ישראל', 'בני לומר שדייק - ישראל' בני מפני 'ויקוצו אמר לכ�

רק  עבדו�, שלא ישראל' מ'בני אלא להמצריי�, עובדי� שהיו עכשיו עד  מה� שדיבר ישראל'

שקצו  דהיינו בחייה�', 'קצו פירש"י עפ"י  רבינו דכונת [נראה 'ויקצו'. זה ומשו� היו, ה' עבדי

ישראל  בני של גדלות� מפני והוא חכמי�, השפתי שכתב כמו עצמ� של בחייה� המצריי�

בתורה]. העוסקי�

קכז |
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רבינו, שאחז"לומפרש  (ילקוט עפ "י

תתקנ"ה ) רמז  הברכה וזאת שאמרפרשת במה

לוי שבט אודות רבינו ט')משה  ל "ג , (ש� 

במצרי� , - ינצורו לוי וברית� דשבט

במצרי�, מילה  ברית את שמרו שעבדו

המצריי�, את ולא חידושה' אי� ולכ�

לשבט  הברית  מקיי� הקב "ה  היה א�

עצמ� מלו שלא  שבטי�  שאר אבל לוי,

למדוד אפשר היה הברית, קיימו ולא 

הברית , לשכוח כיו� במדת�  אבל

ואזכר לכ� ישראל בני נאקת ששמעתי

בריתי. את

אחז "ל  ט"ו:)והנה  כ ',עה "פ (ביצה  (יתרו 

לקדשו,ח') השבת יו� את זכרהו זכור

להשכיחו  שבא אי� מאחר ופירש "י: ,

מוב�  ולפי"ז  המשתכח, בדבר אלא זכירה

הפסוק שאמר בריתי מה  את ואזכור

זכירה  בשארבלשו� מדבר שהרי -

הברית , שוכח  היה מדת� שכפי השבטי� 

וזהו  נאקת� , מפני הברית זכר ומ"מ

הפסוק מעבידי�שהוסי� מצרי�  אשר

השבטי� אות� משאר שמדבר  דר"ל -

שעבדו  לוי משבט ולא  המצריי�, שעבדו

ה '. לוי ]את דבני  א"י  ד "ה  [ז:

אלקי� וידע

מרבינו  הבאנו היינו, בעבדי�  לעיל

הנשמה , מצד  ג "כ  היה מצרי� דגלות 

הגדה  בעל 'והנה  מבאר, דבריו ומתו�

אר� , דר� פרישת זו אלקי� וידע פירש

יזיק  יותר אבל גופי� , צער זה  והנה 

נזק  הבינו כול�  לא והנה כנודע, לנשמה 

משוקעי�  שהיו  מחמת בזה , הנשמה 

הכשרי�  אבל ר"ל, טומאה שערי במ"ט

ראה  אמר וע "כ  זה , על צעקו שבה�

צער עמי עני  את ראיות, שתי ראיתי

של צעקת� ואת הנשמה , ומכאוב  הגו�,

הגו�, נזק  מצד  שצעקו א� שמעתי , כול�

לצעוק  אחד בכונה  התאחדו לא ועכ "פ

מפני  שמעתי מ"מ הנשמה, מכאוב על

ה�  א�  כי נשמת�, שורש  של נוגשיו

ידעתי  אני מ "מ ידעו, לא 
צה 

מכאוביו'. את

האמתי.צה . צער ידע בעצמו דהקב"ה אלקי�' 'וידע כא� הכונה זה ועפ"י
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לנאקת�? צרי� למה הברית את  זכר  א�

אלקי� ויזכר  נאקת� את  אלקי� וישמע

יעקב ואת  יצחק  את  אברה�  את  בריתו את 

כ "ד ) ב ', נאקת .(שמות את  שמעתי אני וג�

אות� מעבידי�  מצרי� אשר ישראל בני

בריתי את  ד ')ואזכר ו', להבי�(וארא ויש .

בני לנאקת  הוצר� למה  הברית , זוכר א�

בזה ישראל רצה מה להבי�, יש ועוד .

אות�.שאמר מעבידי� מצרי� אשר 

ישראל', 'בני אביה� ש� על נקראו וה� לוי, כשבט ובמצות בתורה העוסקי� ה� ישראל' ד'בני

בני  מ'ע� כא� מדבר שאינו ישראל', 'בני לומר שדייק - ישראל' בני מפני 'ויקוצו אמר לכ�

רק  עבדו�, שלא ישראל' מ'בני אלא להמצריי�, עובדי� שהיו עכשיו עד  מה� שדיבר ישראל'

שקצו  דהיינו בחייה�', 'קצו פירש"י עפ"י  רבינו דכונת [נראה 'ויקצו'. זה ומשו� היו, ה' עבדי

ישראל  בני של גדלות� מפני והוא חכמי�, השפתי שכתב כמו עצמ� של בחייה� המצריי�

בתורה]. העוסקי�

קכז |

eðéðr úà àøiåäîk ,õøà Cøc úeLéøt Bæ Y ©©§¤¨§¥§¦¤¤¤¤§¨
rãiå ,ìàøNé éða úà íéäìà àøiå ,øîàpL¤¤¡©©©§¡Ÿ¦¤§¥¦§¨¥©¥©

íéäìà( כה ב , :(שמות  ¡Ÿ¦

רבינו, שאחז"לומפרש  (ילקוט עפ "י

תתקנ"ה ) רמז  הברכה וזאת שאמרפרשת במה

לוי שבט אודות רבינו ט')משה  ל "ג , (ש� 

במצרי� , - ינצורו לוי וברית� דשבט

במצרי�, מילה  ברית את שמרו שעבדו

המצריי�, את ולא חידושה' אי� ולכ�

לשבט  הברית  מקיי� הקב "ה  היה א�

עצמ� מלו שלא  שבטי�  שאר אבל לוי,

למדוד אפשר היה הברית, קיימו ולא 

הברית , לשכוח כיו� במדת�  אבל

ואזכר לכ� ישראל בני נאקת ששמעתי

בריתי. את

אחז "ל  ט"ו:)והנה  כ ',עה "פ (ביצה  (יתרו 

לקדשו,ח') השבת יו� את זכרהו זכור

להשכיחו  שבא אי� מאחר ופירש "י: ,

מוב�  ולפי"ז  המשתכח, בדבר אלא זכירה

הפסוק שאמר בריתי מה  את ואזכור

זכירה  בשארבלשו� מדבר שהרי -

הברית , שוכח  היה מדת� שכפי השבטי� 

וזהו  נאקת� , מפני הברית זכר ומ"מ

הפסוק מעבידי�שהוסי� מצרי�  אשר

השבטי� אות� משאר שמדבר  דר"ל -

שעבדו  לוי משבט ולא  המצריי�, שעבדו

ה '. לוי ]את דבני  א"י  ד "ה  [ז:

אלקי� וידע

מרבינו  הבאנו היינו, בעבדי�  לעיל

הנשמה , מצד  ג "כ  היה מצרי� דגלות 

הגדה  בעל 'והנה  מבאר, דבריו ומתו�

אר� , דר� פרישת זו אלקי� וידע פירש

יזיק  יותר אבל גופי� , צער זה  והנה 

נזק  הבינו כול�  לא והנה כנודע, לנשמה 

משוקעי�  שהיו  מחמת בזה , הנשמה 

הכשרי�  אבל ר"ל, טומאה שערי במ"ט

ראה  אמר וע "כ  זה , על צעקו שבה�

צער עמי עני  את ראיות, שתי ראיתי

של צעקת� ואת הנשמה , ומכאוב  הגו�,

הגו�, נזק  מצד  שצעקו א� שמעתי , כול�

לצעוק  אחד בכונה  התאחדו לא ועכ "פ

מפני  שמעתי מ"מ הנשמה, מכאוב על

ה�  א�  כי נשמת�, שורש  של נוגשיו

ידעתי  אני מ "מ ידעו, לא 
צה 

מכאוביו'. את

האמתי.צה . צער ידע בעצמו דהקב"ה אלקי�' 'וידע כא� הכונה זה ועפ"י



|קכח 

eðìîr úàåìk ,øîàpL äîk ,íéðaä eJà Y §¤£¨¥¥©¨¦§¨¤¤¡©¨
ëéìLz äøàéä ãBJiä ïaäúaä ìëå ,eä ©¥©¦©§Ÿ̈©§¦ª§¨©©

ïeiçz( כב א , :(שמות  §©
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íúà( ט ג , :(שמות  Ÿ¨

eðàéöBiåä÷æç ãéa íéøönî äåäé ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦§¨£¨¨
,ìãb àøîáe äéeèð røæáe¦§Ÿ©§¨§Ÿ̈¨Ÿ

íéúôîáe úBúàáe( ח כו , :(דברי�  §Ÿ§Ÿ§¦

íéøönî äåäé eðàéöBiåCàìî éãé ìr àì Y ©¦¥§Ÿ̈¦¦§©¦Ÿ©§¥©§¨
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äNrà íéøöî éäìà ìëáe ,óøN àìå éðà Y íéøöî¦§©¦£¦§Ÿ¨¨§¨¡Ÿ¥¦§©¦¤¡¤
éðà ,çéìMä àìå àeä éðà Y äåäé éðà íéèôL§¨¦£¦§Ÿ̈£¦§Ÿ©¨¦©£¦
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טז) :כא ,

שליח ע"י  היה  לא  בכורות מכת  למה 

ולא  אני  מצרי�  באר� בכור כל והכיתי

להבי�שר�  יש דמילתא וכו'. טעמא

שליח ידי על היה לא  בכורות ,דמכת

משה  ע"י  דנעשו  המכות שאר משא"כ 

ואהר�.

לידה  בבחינת  מצרי�  גאולת

המבואר בהקד�  רבינו, בפרי ומפרש

חיי� המצות)ע� חג דשער  א' דגלות ,(פרק

של והריו� עיבור בבחינת היה  מצרי�

ישראל הלידה ע�  היה מצרי�  ויציאת  ,

ישראל. ע� בחז "לשל מבואר והנה

קי "ג .) חיה (סנהדרי�  של [יולדת]דמפתח 

שליח לידי נמסר במכות לא  ולכ�  ,

של הלידה  והיתה נגאלו דאז  בכורות

בלא  לפה "ק אפשר  [ואי  ישראל ע� 

שליח ידי על היה  לא  כ�  ועל ד�],
צו 
.

מי ] ד"ה ג . [שמות 

ה'צו. ויאמר ה' אל משה וישב הפסוקי� רבינו מפרש שלחתני ובזה זה למה הזה לע� הרעת למה

כ"ב) ה', וגו'(שמות לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל ה' ויאמר א'), ו', להבי� (ש� דיש ,
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íéìLeøé ìr äéeèð Bãéa äôeìL �הימי (דברי §¨§¨§¨©§¨¨¦

טז) :כא ,

שליח ע"י  היה  לא  בכורות מכת  למה 

ולא  אני  מצרי�  באר� בכור כל והכיתי

להבי�שר�  יש דמילתא וכו'. טעמא

שליח ידי על היה לא  בכורות ,דמכת

משה  ע"י  דנעשו  המכות שאר משא"כ 

ואהר�.

לידה  בבחינת  מצרי�  גאולת

המבואר בהקד�  רבינו, בפרי ומפרש

חיי� המצות)ע� חג דשער  א' דגלות ,(פרק

של והריו� עיבור בבחינת היה  מצרי�

ישראל הלידה ע�  היה מצרי�  ויציאת  ,

ישראל. ע� בחז "לשל מבואר והנה

קי "ג .) חיה (סנהדרי�  של [יולדת]דמפתח 

שליח לידי נמסר במכות לא  ולכ�  ,

של הלידה  והיתה נגאלו דאז  בכורות

בלא  לפה "ק אפשר  [ואי  ישראל ע� 

שליח ידי על היה  לא  כ�  ועל ד�],
צו 
.
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כ"ב) ה', וגו'(שמות לפרעה אעשה אשר תראה עתה משה אל ה' ויאמר א'), ו', להבי� (ש� דיש ,
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הדי�  מדת  לכבוש - חזקה ביד

מבאר שמוטלרבינו ומה  הנס 'דעיקר

דלא  מחמת  הוא שנה , בכל לזכרו� עלינו

כמו  הדי�, מעומק  להגאל ראויי�  היינו

והללו  זרה , עבודה  עובדי הללו הקטרוג 

החזקה  יד  עיקר וזה  זרה, עבודה  עובדי 

דלולא  קל, זכות  ע"י הדי� מדת לכבוש

לעשות  יכול הטבע  שברא  מי זאת 

נסי� היפוכו', הקב"ה  שעשה [דבמה 

חידוש  כ "כ  הוי לא  הטבע, כדר� שלא 

הקב"ה  כלפי
צז 

תע"ב]]. סי ' [או"ח

שכינה גילוי  ע"י  בכורות  מכת

שכינה  גילוי זו גדול אחז "לובמורא .

ח:) חמה (נדרי� מוציא הקב"ה  לבוא  לעתיד

נידוני�, ורשעי�  ברמזי מנרתיקה ומפרש

תורה 
צח 

בגאוה  עצמ�  שמחזיקי�  שמי

עצמ�, את להקטי� רוצי�  ואינ�  ובגדלות,

אורו, מגדיל מדה , כנגד  מדה  הקב"ה ג� 

יכולי� ואינ� מנרתיקה, חמה  ומוציא 

אורו, שמקטיני� לסבול להצדיקי�  אבל

'למה  משה דטע� לומר, יש ולהנ"ל הקב"ה, לו השיב ומה שלחתני, זה למה משה שטע� מה

הוא  שהגאולה וכיו� לידה, חבלי צער דיש לידה, דר� שכ� תאמר: וא� הזה', לע� הרעת

והלוא  לשליח, אותי עשית למה - שלחתני' זה 'למה כ� א� הצער, נתגבר לכ� לידה, בבחינת

לפרעה' אעשה אשר תראה 'עתה הקב"ה לו השיב זה ועל שליח, ביד  אינה חיה של מפתח

שליח. ידי על לא לפרעה, בעצמי אעשה שאני תראה שעכשיו דהיינו -

כ"כ צז. היה לא נגאלו דבזכות� דלנשי� לפי"ז רבינו דמחדש הנס, באותו היו ה� א� בקטע עי'

באנשי�. כמו נס

קע"ז)צח. סימ� אמרי� ליקוטי זי"ע, ממעזריטש מהמגיד תהלי� י"ב)עה"פ(על פ"ד, ה'(תהלי� ומג� שמש כי

אלקי�.

קלא |

עצמו, את מצמצ�  הקב"ה ג�  אז  עצמ� ,

עיי"ש . ית ', אלקותו להשיג  ויכולי�

האור תוק�  לסבול  יכולי�  היו לא 

דכתיב מה  הפסוק  רבינו מפרש  ובזה

ד'-ה ') י"א, ה '(בא אמר כה  משה  ויאמר

מצרי�, בתו� יוצא' 'אני הלילה  כחצת

מצרי� , באר� בכור כל להבי� ומת דיש 

הלילה כחצת לכתוב לי' נכנס 'דהיה  'אני

דאמר מה  להבי� יש  ועוד מצרי� , בתו�

בכור' כל לומר'ומת  דהו "ל כל, 'והרגתי

פירש בכור'. דהתרגו� יוב�, 'אני ולהנ"ל 

מתגלי ' אנא  - הראה יוצא שהקב"ה  ,

עד אורו, ובתוק� גדלותו, בכל עצמו

וממילא  אורו, לסבול  יכולי�  היו שלא 

גדול הוא  שבכור בכור', כל 'מתו

הבית 
צט 

הקב"ה  גדול כל נגד והרי  ,

וכנ"ל בגדלות  מתגלה 
ק 
אני ]. ד "ה פ"ב : [בא 

בנ"י  ע� במצרי� היה השכינה 

דכתיב מה  אופ� , בעוד  מפרש  רבינו 

מצרי�, בתו� יוצא ' נכנס 'ולא 'אני 'אני

מצרי� . בתו�

רבינו, היה ומבאר  כבר דהשכינה

מצרימה ,במצרי�  עמ�  ארד אנכי כמ"ש

עלה  ג� אעל� ואנכי
קא 

מה  מוב� ובזה ,

יוצא 'דכתב דהרי 'אני נכנס, אני ולא ,

כשירד מקוד� ש� שכינה  קדמה  כבר

ועכשיו  גדול, בהסתר דהיה  אלא יעקב,

ונתגלה . ביוצר]יצא ד "ה פ"ב: [בא

הפסוקצט. ע"ד שהוא  רבינו כ"ח)ופי' פ"ט, ופירש"י (תהלי� האר�', כל על עליו� אתנהו, בכור אני 'א�

שאר  על הבכור כמו כל, על גדול להיות אתנהו, בכור פי' ובמצודות גדול, היינו דבכור ש�

עה"פ פירש"י ועי' עכ"ל. ביאור, לתוספת שאמר במה הדבר כפל - וגו' עליו� ל')הבני�. (י"ב,

שנאמר  בכור קרוי שבבית גדול  בכור ש� אי� מת בכור ש� 'יש מת, ש� אי� אשר בית אי� כי

פט) עכ"ל.(תהלי� אתנהו', בכור אני א�

הפסוקק. כונת רבינו מפרש א')ובזה ט"ו, גותניא,(בשלח על מתגאה פי' ובתרגו� גאה, גאה כי

הפסוק  מפרש ובזה אורו. והגדיל התגאה כביכול מדה כנגד מדה אז גאוה, בעלי שהיו דכיו�

כ"א) ה', דהיו (שמות וישפוט', עליכ� ה' 'ירא מפרעה כשחזרו ואהר� למשה ישראל בני שאמרו

ואהר�  משה את ישראל בני דחשדו רבינו, מבאר ולהנ"ל עליכ�', ה' 'ישפוט רק לומר לה�

עליכ�' ה' 'ירא אמרו ולכ� בה�, שהיתה הלב גסות מתו� פרעה מאת כזאת לבקש שהלכו

ולא  בהירות, ברוב עליכ� הוי"ה ש� יתגלה בגדלות עצמכ� מחזיקי� שאת� מה שנגד היינו

'וישפוט'. יהיה וממילא האור, את לסבול תוכלו

ירידת קא. הזכיר ואח"כ 'ארד', אנכי - השכינה ירידת הקדי� דבירידה מה דמדייק יקר הכלי והביא

עלית  הזכיר ואח"כ 'אעל�', שאמר במה יעקב עלית הקדי�  ובעלי' 'עמ�', שאמר במה יעקב,

עלה'. 'ג� שאמר במה השכינה,

פ�  שמה, לרדת מפחד וחבירו עמוקי�, למי� חבירו את שמולי� לאחד משל עפ"י ומבאר

המוליכו, זה תחילה שמה שירד עד המי�, לתו� יורד אינו לכ� עומק�, לרוב בה� יטבע

שהוא  אלא לבדו, במי� ישאר והוא תחילה, מוליכו שיצא רוצה אינו מהמי�, לצאת וכשרוצה

אחת  רגע לבדו הוא ישאר לא בעלי' ובי� בירידה שבי� כדי אחריו, יצא והמוליכו תחילה יצא

בירידה  הקדי� לכ� השכינה, בלא אחד רגע בגלות ישראל שיהיו הקב"ה רצה לא כ� במי�.

עכ"ד. יעקב, עלית הקדי� ובעלי' השכינה, ירידת
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מבאר שמוטלרבינו ומה  הנס 'דעיקר
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צז 
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בגאוה  עצמ�  שמחזיקי�  שמי
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úà Ba äNrz øLà Eãéa çwz äfä©¤¦©§¨¤£¤©£¤¤
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íéúôBîáeézúðå ,øîàpL äîk ,ícä äæ Y §§¦¤©¨§¨¤¤¡©§¨©¦
,õøàáe íéîMa íéúôBî§¦©¨©¦¨¨¤

פעמים. ג' הכוס מן יין מטיפים עשן" ותמרות ואש "דם כשאומרים

בקמיצה, נוהגים ויש באצבע להטיף נוהגים יש

באצבעו. יטיף ולא עצמה הכוס מן שישפוך כתבו האריז"ל ובשם

ïLr úBøîúå Làå íc( ג ג , :(יואל ¨¨¥§¦§¨¨
øác,øçàä÷æç ãéa,íézL YrBøæáe ¨¨©¥§¨£¨¨§©¦¦§©

äéeèð,íézL YìBãb àøBîáe,íézL Y §¨§©¦§¨¨§©¦

úBúàáe,íézL YíéúôBîáe:íézL Y §Ÿ§©¦§§¦§©¦

eJàCeøa LBãwä àéáäL úBkî øNr ¥¤¤©¤¥¦©¨¨
:ïä eJàå ,íéøöîa íéøönä ìr àeä©©¦§¦§¦§©¦§¥¥

גודל ביתו  לבני ויבינם יסביר וכו' צפרדע, דם , מכות העשר האדם  כשימנה

ומדרשים . הק' גמ' פי  על כידוע ומכה, מכה כל של ומכתה הכאב

ותמצאם  הים  על לאבותנו שנעשו ניסים  העשרה כן גם  ביתו  לבני לספר  וראוי 

הברטנורא פ "ה)בפירוש וכו'.(אבות  לאבותנו  נעשו ניסים  דעשרה  (יסודבמשנה

העבודה) ושורש 

קלג |

הכוס. מן יין באצבע מטיפים ומכה מכה כל אמירת בעת

.áBør .íépk .rcøôö .íc̈§©§¥©¦¦¨

.äaøà .ãøa .ïéçL .øác¤¤§¦¨¨©§¤
:úBøBëa úkî .CLçŸ¤©©§

ב  עד"ש דצ"ך הכוס.באמירת מן יין באצבע מטיפים אח"ב

,íéðîéñ íäa ïúBð äéä äãeäé éaø©¦§¨¨¨¥¨¤¦¨¦

:á"çàa ,L"ãr ,C"öc§©£©§©©
הכוס. שפת עד שיהיה שבכוס היין את להשלים צריך המכות את שאמרו לאחר

האותיות של  כוח�

של  בכוח�  המכות את פעל  רבינו משה

האותיות

חיי� , בע� שכתוב מה מביא רבינו 

יצירה בספר שכתוב אות במה  'המלי�

ע�,פלוני ' העולמות את ברא הקב"ה כי

של צירופ� ידי ועל האותיות, צירופי

בהבריאה  כוחות  פועלי� ה� .האותיות

בכוח�והנה  המכות פעל רבינו משה 

לשרש�, האותיות וקישור צירו�  ובזה של

שכתוב מה רבינו פרעה 'מפרש  אל ,'בא

פרעה ', אל 'ל� לכתוב דהו"ל דקשה

פירושו, פרעה ולהנ "ל אל שיבוא בא  -

ממנה , יונק  שפרעה  האותיות כח  לקשר

הפסוק  והמשי� שרשו, אל ולקשרו

בקרבו' אלה  אותותי שתי ר"ל,'למע� -

מל�', עלי�  תשי� 'שו�  מלשו� 'שתי'

המכות , של האותיות שהמלי� והיינו

בחוזק . שיפעלו

- בר"ד לעומת  ארב"ה של אותיות כח 

המצריי�  כח  על

ארבה  במכת רבינו מפרש  ולדוגמא

שכתוב, הפלטה מה יתר את ואכל

הברד מ� לכ� ה ')וגו'הנשארת  יש (י', .

דכתיב דכיו�  הנשארת לדייק  ,הפלטה

מלת מיותר .יתר א"כ 
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גודל ביתו  לבני ויבינם יסביר וכו' צפרדע, דם , מכות העשר האדם  כשימנה

ומדרשים . הק' גמ' פי  על כידוע ומכה, מכה כל של ומכתה הכאב

ותמצאם  הים  על לאבותנו שנעשו ניסים  העשרה כן גם  ביתו  לבני לספר  וראוי 

הברטנורא פ "ה)בפירוש וכו'.(אבות  לאבותנו  נעשו ניסים  דעשרה  (יסודבמשנה

העבודה) ושורש 
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הכוס. מן יין באצבע מטיפים ומכה מכה כל אמירת בעת

.áBør .íépk .rcøôö .íc̈§©§¥©¦¦¨

.äaøà .ãøa .ïéçL .øác¤¤§¦¨¨©§¤
:úBøBëa úkî .CLçŸ¤©©§

ב  עד"ש דצ"ך הכוס.באמירת מן יין באצבע מטיפים אח"ב

,íéðîéñ íäa ïúBð äéä äãeäé éaø©¦§¨¨¨¥¨¤¦¨¦

:á"çàa ,L"ãr ,C"öc§©£©§©©
הכוס. שפת עד שיהיה שבכוס היין את להשלים צריך המכות את שאמרו לאחר

האותיות של  כוח�
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האותיות

חיי� , בע� שכתוב מה מביא רבינו 

יצירה בספר שכתוב אות במה  'המלי�

ע�,פלוני ' העולמות את ברא הקב"ה כי

של צירופ� ידי ועל האותיות, צירופי

בהבריאה  כוחות  פועלי� ה� .האותיות

בכוח�והנה  המכות פעל רבינו משה 

לשרש�, האותיות וקישור צירו�  ובזה של

שכתוב מה רבינו פרעה 'מפרש  אל ,'בא

פרעה ', אל 'ל� לכתוב דהו"ל דקשה

פירושו, פרעה ולהנ "ל אל שיבוא בא  -

ממנה , יונק  שפרעה  האותיות כח  לקשר

הפסוק  והמשי� שרשו, אל ולקשרו

בקרבו' אלה  אותותי שתי ר"ל,'למע� -

מל�', עלי�  תשי� 'שו�  מלשו� 'שתי'

המכות , של האותיות שהמלי� והיינו

בחוזק . שיפעלו

- בר"ד לעומת  ארב"ה של אותיות כח 

המצריי�  כח  על

ארבה  במכת רבינו מפרש  ולדוגמא

שכתוב, הפלטה מה יתר את ואכל

הברד מ� לכ� ה ')וגו'הנשארת  יש (י', .

דכתיב דכיו�  הנשארת לדייק  ,הפלטה

מלת מיותר .יתר א"כ 



|קלד 

éaøe÷JL øîBà äzà ïépî ,øîBà éìéìbä éñBé ©¦¥©§¦¦¥¦©¦©¨¥¤¨
íiä ìrå ,úBkî øNr íéøöîa íéøönä©¦§¦§¦§©¦¤¤©§©©¨
,øîBà àeä äî íéøöîa .úBkî íéMîç e÷ì̈£¦¦©§¦§©¦©¥
íéäìà raöà ärøt ìà íénèøçä eøîàiå©Ÿ§©©§ª¦¤©§Ÿ¤§©¡Ÿ¦

àéä(טו ח , àøiå(שמות  ,øîBà àeä äî íiä ìrå , ¦§©©¨©¥©©§
äåäé äNr øLà äìãbä ãiä úà ìàøNé¦§¨¥¤©¨©§Ÿ¨£¤¨¨§Ÿ̈
äåäéa eðéîàiå ,äåäé úà írä eàøéiå ,íéøöîa§¦§©¦©¦§¨¨¤§Ÿ̈©©£¦©§Ÿ̈

Bcár äLîáe( לא יד, raöàá,(שמות  e÷ì änk . §Ÿ¤©§©¨¨§¤§©
øNr e÷ì íéøöîa äzrî øîà ,úBkî øNr¤¤©¡Ÿ¥©¨§¦§©¦¨¤¤

:úBkî íéMîç e÷ì íiä ìrå úBkî©§©©¨¨£¦¦©

רבינו  מה ומפרש עפ"י לומר דאפשר ,

רהבשמצינו נקראי�  כמו שמצרי� ,

ד')שכתוב פ"ז , ובבל(תהלי�  רהב אזכיר

מצרי�], היינו דרהב המפרשי�  [ופירשו

הוא הביאור להמצריי�ומסתמא דיש

הללו  מאותיות והנה רה "ב-כח  המספר .

מכת של האותיות חסר של בר"ד

אחד רה"ב שלטה ממספר לא  כ�  ועל ,

ונשאר המצריי�  כח  על לגמרי ברד מכת

מכת  ש� אותיות אבל פלטה , לה� 

ונוס�ארב"ה  רה"ב, של אותיות בו יש  ,

ג� יש זה  אל� על מכת אות לכ� ,

שאכלה  האל� יתרו� בכח  גברה ארבה 

הנשארת . הפלטה

הפסוק שאמר יתר וזהו את  -ואכל

במלת  אל� האות יתרו� שבכח  ר"ל,

אכל הברד.ארבה  מ� הנשארת הפלטה

של בשני 'את'והכונה  לפרש  יש  יתר

מלשו�  שפירושו או  שע� 'ע�',אופני�,

או  הפלטה , אכל האל"� יתרו� כח 

מלשו� היתר'אות',ש'את' האל"� שא�

. הפלטה את אכל

וכסה] ד "ה י "ח : בא , ד"ה פ"א . [בא 
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aøéäkîe äkî ìkL ïépî ,øîBà øæréìà ©¦¡¦¤¤¥¦©¦¤¨©¨©¨
íéøönä ìr àeä Ceøa LBãwä àéáäL¤¥¦©¨¨©©¦§¦
øîàpL ,úBkî raøà ìL äúéä íéøöîa§¦§©¦¨§¨¤©§©©¤¤¡©
úçìLî äøöå íræå äøár Btà ïBøç ía çJLé§©©¨£©¤§¨¨©©§¨¨¦§©©

íérø éëàìî(מט עח, íræå(תהלי� ,úçà Y äøár . ©§£¥¨¦¤§¨©©¨©©
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å ,íézL Y äøárìL Y íræ,raøà Y äøöå ,L ¤§¨§©¦¨©©¨Ÿ§¨¨©§©

äzrî øBîà .Lîç Y íérø éëàìî úçìLî¦§©©©§£¥¨¦¨¥¡¥©¨
e÷ì íiä ìrå úBkî íéMîç e÷ì íéøöîa§¦§©¦¨£¦¦©§©©¨¨

:úBkî íéúàîe íéMîç£¦¦¨©¦©
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|קלו 

לקום  השכחה, מתרדמת  להקיץ עוררנו בכאן גיקטלי', יוסף ר ' האלקי המקובל  הגאון כתב 

שלם, בלב  מ "ש עול ולקבל  עלינו המוטל החוב  ולהתבונן, ולתור ולדעת  העצלות  מבור

אדם  לנו ייטיב  אם נפשותינו, עם  חשבון לעשות  לנו יש כי טהורה ונפש יפה ובעין ובדעת 

ורודפים  לפניו ומתביישים  נכלמים  היינו כמה הקדמנוהו ולא  גמלנוהו לא  ואנו טובות כמה

ונפלאות . ניסים  עמנו שעשה  עולם בורא  מק"ו בעניו, הטוב לעשות  ישראל )ובוחרים  (אישי

:eðéìr íB÷nì úBáBè úBìrî änk©¨©£©¨¨¥
eJàíéøönî eðàéöBä ¦¦¨¦¦§©¦

,íéèôL íäá äNr àìå:eðic §Ÿ¨¨¨¤§¨¦©¥
eJàíéèôL íäá äNr ¦¨¨¨¤§¨¦

,íäéäìàá äNr àìå:eðic §Ÿ¨¨¥Ÿ¥¤©¥
eJàíäéäìàá äNr ¦¨¨¥Ÿ¥¤

,íäéøBëa úà âøä àìå:eðic §Ÿ¨©¤§¥¤©¥
eJàíäéøBëa úà âøä ¦¨©¤§¥¤

,íðBîî úà eðì ïúð àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤¨¨©¥
eJàíðBîî úà eðì ïúð ¦¨©¨¤¨¨

,íiä úà eðì rø÷ àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤©¨©¥

ממונ� את  לנו נת� אילו 

עבודת�  שכר לה�  מגיע לא  למה 

ממונ�, את לנו נת� בשני אילו היה 

והנה  הי�, ובביזת מצרי�  בביזת שלבי� ,

שבקשו  ידי  על קבלו מצרי� , בביזת

ממונ�  לה� שישאלו מהמצריי�

שכתוב כמו ב')בשאלה, י "א, וישאלו (בא
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eJàíiä úà eðì rø÷ ¦¨©¨¤©¨
,äáøça BëBúá eðøéárä àìå:eðic §Ÿ¤¡¦¨§¤¨¨¨©¥

eJàäáøça BëBúá eðøéárä ¦¤¡¦¨§¤¨¨¨
,BëBúá eðéøö rwL àìå:eðic §Ÿ¦©¨¥§©¥

רעהו מאת למה וגו',איש  להבי� ויש

מגיע היה  הא מהמצריי� , לשאול הוצרכו 

שעבדו  העבודה  שכר מדי� הממו� לה� 

בחז "ל לה�, דמבואר צא .)כמו .(סנהדרי� 

לבסו�  אלא  משתלמת שכירות  אי� 

אופני� , בשני רבינו  אחדומתר�  אופ� 

להבי�, דיש  מה  בהקד�  בתורת - היה  דא�

להחזיק  ישראל לבני  מותר היה  אי�  שאלה ,

להחזירו  ולא  הותרבהממו� , לא  [דעדיי� 

היה  גוי�  ויתר דראה  הלואתו, הפקעת

הוא  דדינא  רבינו , ומתר�  תורה ]. במת�

לבסו�  אלא  משתלמת  שכירות  א "כ שאי�  ,

יכולי�  היו  לא  הזמ�, בא  לא  שעדיי�  כיו�

לא  הזמ�  וכשהגיע  שכירות, מדי� לתבוע 

לשאלה  הוצרכו לכ�  להתמהמה , יכלו

להחזירו , הוצרכו דלא  ומה  הזמ�, קוד� 

שכירות. מדי�  חל  דבסו� משו�  היינו 

ישראל  לבני פדיו�  - המצריי� טביעת

שני  שמביא אופ� מה  בהקד�  -

וירא)הריקאנטי אליהו,(סו� דבי  מהתנא 

על הקב"ה מפי  שיצאה  גזירה  כל

משלחי�  אי�  תשובה, שעשה  כיו� האד� ,

אותה  משלחי� אלא  לפורענות, אותו

נחל� מצרה  צדיק  שנאמר אחר, לאיש 

תחתיו, רשע פני ויבא  [עי ' עיי "ש,

נגזרה  כשכבר דלפעמי� נ. ב"ק יהושע 

הגזירה, לבטל אפשר אי רק הגזירה 

במקומו], אחר לית� פדיו�  ידי  על

פדיו� , ישראל בכורי הוצרכו ולכ�

המצריי� . בבכורי

לומר, יש  ליקחובזה  הוצרכו כ� שעל

דוקא , שאלה  בתורת מהמצריי�  הממו�

שכירות , בתורת בהולולא  שאד� דכיו�

בני  אחרי המצריי�  רדפו ממונו, על

ישראל
קב 

בי�, המצריי�  נטבעו ועי"כ ,

ישראל בני  להציל פדיו� היו ובזה

עליה� שהיה  בספרי� מהגזירה  דאיתא ,

מדור גלגול היו  מצרי� יוצאי  שדור

במבול, טביעה  מגזירת ונפדו המבול,

סו� בי� המצריי�  שנטבעו במה
קג 
.

ונצלת�] וד"ה ושאלה ד "ה  ג: [שמות

ויהפ�קב. ד"ה בשלח רש"י ה')עי' שהשאילו�'.(י"ד, ממונ� בשביל אחריה� לרדו� נהפכו 'ועכשיו

הפסוקקג. רבינו מפרש כ"ב)ובזה ג', זהב (שמות וכלי כס� כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה

זאת  היתה דהלוא נפעל, לשו� 'ונצלת�' דאמר מה להבי� דצרי� מצרי�, את ונצלת� וגו',
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:eðéìr íB÷nì úBáBè úBìrî änk©¨©£©¨¨¥
eJàíéøönî eðàéöBä ¦¦¨¦¦§©¦

,íéèôL íäá äNr àìå:eðic §Ÿ¨¨¨¤§¨¦©¥
eJàíéèôL íäá äNr ¦¨¨¨¤§¨¦

,íäéäìàá äNr àìå:eðic §Ÿ¨¨¥Ÿ¥¤©¥
eJàíäéäìàá äNr ¦¨¨¥Ÿ¥¤

,íäéøBëa úà âøä àìå:eðic §Ÿ¨©¤§¥¤©¥
eJàíäéøBëa úà âøä ¦¨©¤§¥¤

,íðBîî úà eðì ïúð àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤¨¨©¥
eJàíðBîî úà eðì ïúð ¦¨©¨¤¨¨

,íiä úà eðì rø÷ àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤©¨©¥

ממונ� את  לנו נת� אילו 
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שכתוב כמו ב')בשאלה, י "א, וישאלו (בא

קלז |
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,äáøça BëBúá eðøéárä àìå:eðic §Ÿ¤¡¦¨§¤¨¨¨©¥
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,BëBúá eðéøö rwL àìå:eðic §Ÿ¦©¨¥§©¥
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יכולי�  היו  לא  הזמ�, בא  לא  שעדיי�  כיו�
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לשאלה  הוצרכו לכ�  להתמהמה , יכלו

להחזירו , הוצרכו דלא  ומה  הזמ�, קוד� 
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וירא)הריקאנטי אליהו,(סו� דבי  מהתנא 
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תחתיו, רשע פני ויבא  [עי ' עיי "ש,
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הגזירה, לבטל אפשר אי רק הגזירה 
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פדיו� , ישראל בכורי הוצרכו ולכ�

המצריי� . בבכורי

לומר, יש  ליקחובזה  הוצרכו כ� שעל

דוקא , שאלה  בתורת מהמצריי�  הממו�

שכירות , בתורת בהולולא  שאד� דכיו�

בני  אחרי המצריי�  רדפו ממונו, על

ישראל
קב 

בי�, המצריי�  נטבעו ועי"כ ,

ישראל בני  להציל פדיו� היו ובזה

עליה� שהיה  בספרי� מהגזירה  דאיתא ,

מדור גלגול היו  מצרי� יוצאי  שדור

במבול, טביעה  מגזירת ונפדו המבול,

סו� בי� המצריי�  שנטבעו במה
קג 
.

ונצלת�] וד"ה ושאלה ד "ה  ג: [שמות

ויהפ�קב. ד"ה בשלח רש"י ה')עי' שהשאילו�'.(י"ד, ממונ� בשביל אחריה� לרדו� נהפכו 'ועכשיו

הפסוקקג. רבינו מפרש כ"ב)ובזה ג', זהב (שמות וכלי כס� כלי ביתה ומגרת משכנתה אשה ושאלה

זאת  היתה דהלוא נפעל, לשו� 'ונצלת�' דאמר מה להבי� דצרי� מצרי�, את ונצלת� וגו',



|קלח 

eJàBëBúá eðéøö rwL ¦¦©¨¥§
øaãná eðkøö ÷tñ àìå§Ÿ¦¥¨§¥©¦§¨

,äðL íéraøà:eðic ©§¨¦¨¨©¥

eJàäðL íéraøà øaãná eðkøö ÷tñ ¦¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦¨¨
,ïnä úà eðìéëàä àìå:eðic §Ÿ¤¡¦¨¤©¨©¥

eJàïnä úà eðìéëàä ¦¤¡¦¨¤©¨
,úaMä úà eðì ïúð àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤©©¨©¥

eJàúaMä úà eðì ïúð ¦¨©¨¤©©¨
,éðéñ øä éðôì eðáø÷ àìåeðic §Ÿ¥§¨¦§¥©¦©©¥

eJàéðéñ øä éðôì eðáø÷ ¦¥§¨¦§¥©¦©
,äøBzä úà eðì ïúð àìå:eðic §Ÿ¨©¨¤©¨©¥

סיני הר לפני  קרבנו  אילו 

התורה , ידעו דהאבות 'דידוע  כתב רבינו

היתה  ומורשה מצווה, כאינו וקיימוה 

מה  פרשו ומפרשי�  יעקב, לקהלת

המגיד סיני שאמר הר לפני קרבנו אלו

פסקה  דאז דיינו, התורה  את  לנו נת�  ולא 

התורה  כל בעצמ�  והשיגו זוהמת�,
קד 
,

וכונת  'ע�', דפירושו 'את', ,'ומלת 'הצלה מלשו� 'ונצלת�' מלת לפרש יש ולהנ"ל פעולתינו.

שנצ  דהיינו - מצרי�', את 'ונצלת� בי�,הפסוק שנטבעו המצריי�, פדיו� ע� ישראל בני ולו

אחריה�. המצריי� רדפו כ� דעל משכנתה, אשה ששאלה במה נגרמה וזאת

בארוכה.קד. א' בקדושה פורי� על לוי קדושת עי'
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äìeôë äáBè änëå änk úçà ìr©©©©¨§©¨¨§¨
,eðéìr íB÷nì úìtëîe§ª¤¤©¨¨¥

eðàéöBäL,íéèôL íäá äNrå ,íéøönî ¤¦¨¦¦§©¦§¨¨¨¤§¨¦
úà âøäå ,íäéäìàá äNrå§¨¨¥Ÿ¥¤§¨©¤
eðì rø÷å ,íðBîî úà eðì ïúðå ,íäéøBëa§¥¤§¨©¨¤¨¨§¨©¨
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íéraøà øaãîa eðkøö ÷tñå ,BëBúá eðéøö̈¥§§¦¥¨§¥©¦§¨©§¨¦
úà eðì ïúðå ,ïnä úà eðìéëàäå ,äðL̈¨§¤¡¦¨¤©¨§¨©¨¤

כיו�  [היינו ועושה', מצווה להיות  ונית�

לנו  לית�  צרי� למה  התורה  ידענו דכבר

מצווי�  שנהיו כדי והתירו�  התורה,

ועושי�]
קה 
כה:]. ביצה הש"ס  על ש "י  [ער�

עזי�,קה . שה� מפני לישראל תורה ניתנה מה מפני כ"ה: בביצה הגמ' רבינו מבאר זה פי ועל

רק  הוא התורה דניתנה דהא מבואר ועפ"ז התורה, נתינת של סיבה זה הא� דקשה ע"ש.

כמ"ש  העונש, מפני דאגה גור� דהציווי העזות, משו� צריכי�  מצווי� ולהיות מצווי�, שנהיו

העזות. מתיש וזה ל"א, ד� דקדושי� פ"ק תוס'
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מצווי�  שנהיו כדי והתירו�  התורה,
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קה 
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עזי�,קה . שה� מפני לישראל תורה ניתנה מה מפני כ"ה: בביצה הגמ' רבינו מבאר זה פי ועל

רק  הוא התורה דניתנה דהא מבואר ועפ"ז התורה, נתינת של סיבה זה הא� דקשה ע"ש.

כמ"ש  העונש, מפני דאגה גור� דהציווי העזות, משו� צריכי�  מצווי� ולהיות מצווי�, שנהיו
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|קמ 

eðì ïúðå ,éðéñ øä éðôì eðáø÷å ,úaMä©©¨§¥§¨¦§¥©¦©§¨©¨
äðáe ,ìàøNé õøàì eðñéðëäå ,äøBzä úà¤©¨§¦§¦¨§¤¤¦§¨¥¨¨
ìk ìr øtëì äøéçaä úéa úà eðì̈¤¥©§¦¨§©¥©¨

úBðBr:eðé £¥

ïaøøîà àJL ìk øîBà äéä ìàéìîb ©¨©§¦¥¨¨¥¨¤Ÿ¨©
ìLàöé àì ,çñta eJà íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¥©¤©Ÿ¨¨

:ïä eJàå .BúáBç éãé§¥¨§¥¥

:øBøîe .ävî .çñt¤©©¨¨

מרור  מצה פסח  אמירת  עני�

חיי�  ע� פרי מהשר� מביא רבינו
קו 

מצה  'פסח בפה  להוציא שצרי� דהעני�

המצוה  תיקו�  דשלימות  משו�  מרור',

ביחד והדיבור המעשה הוא 
קז 

זה  ויסוד .

בזוה"ק  מבואר
קח 

רב�  אמר כ� על .

דברי�  שלשה  אמר שלא  מי 'כל גמליאל

משו�  חובתו, ידי יצא לא בפסח  הללו

מצה  פסח של התיקוני� דשלימות

דברי�  של האמירה  בצירו� הוא ומרור

הללו 
קט 
.

שה�.קו. אמרי בעמח"ס הבעש"ט, של תלמידו מדאלינא, ד� ב"ר משה ר' חיברו

כמו קז. בדיבור שהוא ומצוה בכלי�, שהוא העולמות חיצוניות תיקו� רק הוא המצוה דמעשה

העולמות. פנימיות תיקו� הוא ותפלה, התורה לימוד

צ"ט:)קח. אתמש� (וירא ובדא לאתדבקא, וברעותא ובעובדא במלי� תליא דמילתא דעיקרא דאיתא:

להתדבק, וברצו� ובמעשה בדיבור תלוי הדבר [עיקר בה. דאתדבק סטרא ההוא לתתא, מלעילא

הסול�]. מפי' בו, שנתדבק הצד אותו למטה, ממעלה נמש� ובזה

בהארות.קט. ש� שהארכנו ומה ודורשי� בשואלי� ההגדה בתחלת עיי�

קמא |

הקערה, שעל בזרוע מסתכלים וכו'", אבותינו שהיו "פסח כשאומרים

אותו. מגביהים ואין

çñtúéaL ïîæa íéìëBà eðéúBáà eéäL ¤©¤¨£¥§¦¦§©¤¥
ìr .äî íeL ìr ,íi÷ äéä Lc÷nä©¦§¨¨¨©¨©¨©
eðéúBáà éza ìr àeä Ceøa LBãwä çñtL íeL¤¨©©¨¨©¨¥£¥
àeä çñt çáæ ízøîàå ,øîàpL .íéøöîa§¦§©¦¤¤¡©©£©§¤¤©¤©
íéøöîa ìàøNé éðá éza ìr çñt øLà äåäéì©§Ÿ̈£¤¨©©¨¥§¥¦§¨¥§¦§©¦
írä ãwiå ,ìévä eðéza úàå íéøöî úà Btâða§¨§¤¦§©¦§¤¨¥¦¦©¦Ÿ¨¨

eåçzLiå( כז יב, :(שמות ©¦§©£

לענוה מרמזי� - ומרור מצה פסח

אמר  שלא  כל אומר, היה  גמליאל רב�

ידי  יצא לא בפסח אלו דברי� שלשה

פסח ומרור. מצה, פסח, ה� : ואלו  חובתו,

שבית  בזמ� אוכלי� אבותינו שהיו

מצה  וכו', מה  שו� על קי�  היה  המקדש

שאנ שו�זו על מה, שו� על אוכלי�  ו

להחמי� אבותינו של בצק� הספיק שלא 

המלכי� מלכי מל� עליה� שנגלה  עד 

וגאל� הוא ברו� להבי�,הקדוש  יש  מה .

הללו, דברי�  שלשה  של השוה  ג� הצד

שאלה , בלשו�  דנקט מה 'מה שו�  .'על

' דאמר מה  להבי�, יש הספיקועוד שלא

שנגלה  עד להחמי�  דמה בצק� וכו',

שלא  למה  שכינה הגילוי  של ענינו

עיקר דלכאורה להחמי� , בצק� הספיק

בדר�  לצאת שהצריכו מה  הוא הנקודה 

בחפזו�.

שהמדריגה  - בפסח  חמ� שנאסר טע� 

ענוה  היה  ביצי"מ שהשיגו

דאיתא  מה  בהקד� רבינו, ומפרש

התניא  בעל בסידור
קי 

שנאסר בהטע�  ,

בפסח, וגסות חמ� לגאוה  מרמז שהחמ�

בשאור,הרוח, שנתחמצה  העיסה שכ�

ולצדדי�, לגובה  ותעלה היפ� תתפח  והוא 

מצרי�, ביציאת שהשיגו מהמדריגה 

וראו  במצרי�, עבדי�  שהיו שאחרי 

השפלות  בתכלית היו  והנפלאות, הנסי�

במילואה.קי. התניא הבעל דברי שהבאנו עניא' לחמא 'הא קטע על לעיל עיי�
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eðì ïúðå ,éðéñ øä éðôì eðáø÷å ,úaMä©©¨§¥§¨¦§¥©¦©§¨©¨
äðáe ,ìàøNé õøàì eðñéðëäå ,äøBzä úà¤©¨§¦§¦¨§¤¤¦§¨¥¨¨
ìk ìr øtëì äøéçaä úéa úà eðì̈¤¥©§¦¨§©¥©¨

úBðBr:eðé £¥

ïaøøîà àJL ìk øîBà äéä ìàéìîb ©¨©§¦¥¨¨¥¨¤Ÿ¨©
ìLàöé àì ,çñta eJà íéøác äL §Ÿ¨§¨¦¥©¤©Ÿ¨¨

:ïä eJàå .BúáBç éãé§¥¨§¥¥

:øBøîe .ävî .çñt¤©©¨¨

מרור  מצה פסח  אמירת  עני�

חיי�  ע� פרי מהשר� מביא רבינו
קו 

מצה  'פסח בפה  להוציא שצרי� דהעני�

המצוה  תיקו�  דשלימות  משו�  מרור',

ביחד והדיבור המעשה הוא 
קז 

זה  ויסוד .

בזוה"ק  מבואר
קח 

רב�  אמר כ� על .

דברי�  שלשה  אמר שלא  מי 'כל גמליאל

משו�  חובתו, ידי יצא לא בפסח  הללו

מצה  פסח של התיקוני� דשלימות

דברי�  של האמירה  בצירו� הוא ומרור

הללו 
קט 
.

שה�.קו. אמרי בעמח"ס הבעש"ט, של תלמידו מדאלינא, ד� ב"ר משה ר' חיברו

כמו קז. בדיבור שהוא ומצוה בכלי�, שהוא העולמות חיצוניות תיקו� רק הוא המצוה דמעשה

העולמות. פנימיות תיקו� הוא ותפלה, התורה לימוד

צ"ט:)קח. אתמש� (וירא ובדא לאתדבקא, וברעותא ובעובדא במלי� תליא דמילתא דעיקרא דאיתא:

להתדבק, וברצו� ובמעשה בדיבור תלוי הדבר [עיקר בה. דאתדבק סטרא ההוא לתתא, מלעילא

הסול�]. מפי' בו, שנתדבק הצד אותו למטה, ממעלה נמש� ובזה

בהארות.קט. ש� שהארכנו ומה ודורשי� בשואלי� ההגדה בתחלת עיי�

קמא |

הקערה, שעל בזרוע מסתכלים וכו'", אבותינו שהיו "פסח כשאומרים

אותו. מגביהים ואין

çñtúéaL ïîæa íéìëBà eðéúBáà eéäL ¤©¤¨£¥§¦¦§©¤¥
ìr .äî íeL ìr ,íi÷ äéä Lc÷nä©¦§¨¨¨©¨©¨©
eðéúBáà éza ìr àeä Ceøa LBãwä çñtL íeL¤¨©©¨¨©¨¥£¥
àeä çñt çáæ ízøîàå ,øîàpL .íéøöîa§¦§©¦¤¤¡©©£©§¤¤©¤©
íéøöîa ìàøNé éðá éza ìr çñt øLà äåäéì©§Ÿ̈£¤¨©©¨¥§¥¦§¨¥§¦§©¦
írä ãwiå ,ìévä eðéza úàå íéøöî úà Btâða§¨§¤¦§©¦§¤¨¥¦¦©¦Ÿ¨¨

eåçzLiå( כז יב, :(שמות ©¦§©£

לענוה מרמזי� - ומרור מצה פסח

אמר  שלא  כל אומר, היה  גמליאל רב�
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פסח ומרור. מצה, פסח, ה� : ואלו  חובתו,
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הללו, דברי�  שלשה  של השוה  ג� הצד
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בדר�  לצאת שהצריכו מה  הוא הנקודה 

בחפזו�.

שהמדריגה  - בפסח  חמ� שנאסר טע� 

ענוה  היה  ביצי"מ שהשיגו

דאיתא  מה  בהקד� רבינו, ומפרש

התניא  בעל בסידור
קי 

שנאסר בהטע�  ,

בפסח, וגסות חמ� לגאוה  מרמז שהחמ�

בשאור,הרוח, שנתחמצה  העיסה שכ�

ולצדדי�, לגובה  ותעלה היפ� תתפח  והוא 

מצרי�, ביציאת שהשיגו מהמדריגה 

וראו  במצרי�, עבדי�  שהיו שאחרי 

השפלות  בתכלית היו  והנפלאות, הנסי�

במילואה.קי. התניא הבעל דברי שהבאנו עניא' לחמא 'הא קטע על לעיל עיי�



|קמב 

שאין  [ויש הפרוסה המצה את מגביהים זו" "מצה כשאומרים

למסובין. אותה ומראים בה] נוגעים אלא מגביהים

ävîíeL ìr .äî íeL ìr ,íéìëBà eðàL Bæ ©¨¤¨§¦©¨©
,õéîçäì eðéúBáà ìL í÷öa ÷étñä àJL¤Ÿ¦§¦§¥¨¤£¥§©£¦
LBãwä íéëìnä éëìî Cìî íäéìr äìâpL ãr©¤¦§¨£¥¤¤¤©§¥©§¨¦©¨
÷öaä úà eôàiå ,øîàpL .íìàâe àeä Ceøä§¨¨¤¤¡©©Ÿ¤©¨¥
,õîç àì ék úBvî úbr íéøönî eàéöBä øLà£¤¦¦¦§©¦ªŸ©¦Ÿ¨¥
íâå ,dîäîúäì eìëé àìå íéøönî eLøb ék¦Ÿ§¦¦§©¦§Ÿ¨§§¦§©§¥©§©

íäì eNr àì äãö(לט יב , :(שמות  ¥¨Ÿ¨¨¤

מצה,והביטול אוכלי�  ולכ�  שעיסת ,

כלל תתפח  לא עכ "ד.המצה  ,

הקב"ה  עליה� שנגלה עד כ�  כל  ענוה 

הספיק  'שלא  הגדה  בעל שאמר וזהו

אבותינו  של שנגלה בצק� עד להחמי�

ברו�  הקדוש המלכי�  מלכי מל� עליה�

מה  ידי שעל הוא דכונתו וגאל� ', הוא 

זכו  והשפלות , הענוה לתכלית  שבאו

כתיב כי שכינה , ט"ו)לגילוי נ "ז , (ישעי '

רוח' ושפל דכא ואת  'אשכו�,
קיא 
,

על שכינתו משרה  שהקב"ה שמבואר

הספיק  'שלא  שאמר וזהו השפלי�,

ר"ל, - להחמי� ' אבותינו של בצק�

באו  לא  בעצמ� ישראל שבני שמרמז 

נשארו  הנסי� כשראו אלא  גאות , לידי

עליה�  שנגלה  'עד  השפלות, בתכלית

הוא ' ברו� הקדוש  המלכי� מלכי מל�

עליה� . שכינה לגילוי שזכו ר"ל, -

מרור עניות, - מצה החיי�, עצ�  - פסח

עבדות -

דברי�וזהו שלשה של השוה  הצד

ומרור,הללו  ומצה פסח סוגי , דשלש

- שני ארוכי� , בחיי�  - אחד יש , גאוה 

על בממשלה  - ושלישי בעשירות ,

דברי� אחרי� שלשה  ניתנו  זו ונגד .

להתגאות דפסחהללו, דאי� עמנו לומדת

על הקב"ה  פסח  לא דאי החיי�, על

במכת  מצרי� את בנגפו ישראל בני בתי

ח"ו , כמות� היינו אז  ומצה בכורות,

וגבעות קיא. הרי� כל הניח הוא ברו� הקדוש שהרי דכא את אני כמ"ד ומסתברא ה'. סוטה ועי'

סיני. הר על שכינתו והשרה

קמג |

למסובין. אותו ומראים המרור את מגביהים זה" "מרור כשאומרים

øBøîíeL ìr .äî íeL ìr ,íéìëBà eðàL äæ ¨¤¤¨§¦©¨©
eðéúBáà éiç úà íéøönä eøønL¤¥§©¦§¦¤©¥£¥
äãára íäéiç úà eøøîéå ,øîàpL ,íéøöîa§¦§©¦¤¤¡©©§¨£¤©¥¤©£Ÿ̈
úà ,äãOa äãár ìëáe íéðáìáe øîça äL÷̈¨§Ÿ¤¦§¥¦§¨£Ÿ̈©¨¤¥

Cøôa íäá eãár øLà íúãár ìk( יד א, :(שמות  ¨£Ÿ̈¨£¤¨§¨¤§¨¤

של הגאוה נגד עניא, לחמא נקרא

שהיינו ומרור עשירות, אותנו  מזכיר

נגד המצריי�, תחת ומשועבדי� עבדי� 

אחרי� . על מושל להיות הגאוה 

ענוה  מדת - 'מה ' שו�  על

בלשו� שמתחיל מה הביאור 'עלוזהו

מה ' שאלה ,-שו�  ללשו� באה  שאינה 

הוראה  בלשו� פסחאלא אוכלי�  שאנו  ,

מדת  אתנו  ללמד ומרור, שהוא מצה  'מה '

ענוה  משה מדת  שאמר [כמו  ט"ז ,, (שמות

מה']ז ') ההרגשה 'ונחנו בתוכינו להחדיר

אנחנו, והממשלה שמה והעושר שהחיי�

השי "ת . ביד בהגדה]תלויי� ד "ה פ"ד: [בא

דילוג - פסח 

מתקיי�  אינה  בהדרגה שלא  עלייה

לה ' הוא פסח  זבח  מובא ואמרת�  וגו'.

היו בכונות  ישראל כשבני  פסח  דבליל ,

ר"ל, טומאה שערי במ"ט באה משוקעי�

עליה� להשפיע מלעילא , אתערותא

שהשפיע בהדרגה, שלא  דילוג  באופ�

נעלות  מדריגות משמי� מתנה  הקב"ה

כלל, מדרגת�  כפי  היו� שלא  נקרא  ולכ�

בש�  אבל'פסח'טוב דילוג, כיו� מלשו�

דרגת�, כפי שלא במתנה  לה�  שנית�

ולמחרת  מתקיימת, זאת  השפעה אי�

מצות  לה�  נית� ולכ� המדרגות, כל אבדו

עצמ�, בכוחות שישיגו העומר ספירת 

למדרגה , ממדרגה ביד�לעלות  ,ויתקיי� 

עכ "ד.

בחפזו�  הפסח אכילת  טע� 

הפסוק רבינו  בזה י "א)ומפרש  י "ב, (בא

לה ' הוא פסח  בחפזו� אותו ,ואכלת� 

לכ�  בהדרגה , שלא  בדילוגי� שהיה דמה 

של באופ� בחפזו� , לאכול הוצרכו

ואכלת�]דילוג. ד"ה  י "ט. [בא 
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אבותינו  של שנגלה בצק� עד להחמי�
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זכו  והשפלות , הענוה לתכלית  שבאו

כתיב כי שכינה , ט"ו)לגילוי נ "ז , (ישעי '

רוח' ושפל דכא ואת  'אשכו�,
קיא 
,

על שכינתו משרה  שהקב"ה שמבואר

הספיק  'שלא  שאמר וזהו השפלי�,

ר"ל, - להחמי� ' אבותינו של בצק�

באו  לא  בעצמ� ישראל שבני שמרמז 

נשארו  הנסי� כשראו אלא  גאות , לידי

עליה�  שנגלה  'עד  השפלות, בתכלית

הוא ' ברו� הקדוש  המלכי� מלכי מל�

עליה� . שכינה לגילוי שזכו ר"ל, -

מרור עניות, - מצה החיי�, עצ�  - פסח

עבדות -

דברי�וזהו שלשה של השוה  הצד

ומרור,הללו  ומצה פסח סוגי , דשלש

- שני ארוכי� , בחיי�  - אחד יש , גאוה 

על בממשלה  - ושלישי בעשירות ,

דברי� אחרי� שלשה  ניתנו  זו ונגד .

להתגאות דפסחהללו, דאי� עמנו לומדת

על הקב"ה  פסח  לא דאי החיי�, על

במכת  מצרי� את בנגפו ישראל בני בתי

ח"ו , כמות� היינו אז  ומצה בכורות,

וגבעות קיא. הרי� כל הניח הוא ברו� הקדוש שהרי דכא את אני כמ"ד ומסתברא ה'. סוטה ועי'

סיני. הר על שכינתו והשרה

קמג |

למסובין. אותו ומראים המרור את מגביהים זה" "מרור כשאומרים
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Cøôa íäá eãár øLà íúãár ìk( יד א, :(שמות  ¨£Ÿ̈¨£¤¨§¨¤§¨¤

של הגאוה נגד עניא, לחמא נקרא

שהיינו ומרור עשירות, אותנו  מזכיר

נגד המצריי�, תחת ומשועבדי� עבדי� 

אחרי� . על מושל להיות הגאוה 

ענוה  מדת - 'מה ' שו�  על

בלשו� שמתחיל מה הביאור 'עלוזהו

מה ' שאלה ,-שו�  ללשו� באה  שאינה 

הוראה  בלשו� פסחאלא אוכלי�  שאנו  ,

מדת  אתנו  ללמד ומרור, שהוא מצה  'מה '

ענוה  משה מדת  שאמר [כמו  ט"ז ,, (שמות

מה']ז ') ההרגשה 'ונחנו בתוכינו להחדיר

אנחנו, והממשלה שמה והעושר שהחיי�

השי "ת . ביד בהגדה]תלויי� ד "ה פ"ד: [בא

דילוג - פסח 

מתקיי�  אינה  בהדרגה שלא  עלייה

לה ' הוא פסח  זבח  מובא ואמרת�  וגו'.

היו בכונות  ישראל כשבני  פסח  דבליל ,

ר"ל, טומאה שערי במ"ט באה משוקעי�

עליה� להשפיע מלעילא , אתערותא

שהשפיע בהדרגה, שלא  דילוג  באופ�

נעלות  מדריגות משמי� מתנה  הקב"ה

כלל, מדרגת�  כפי  היו� שלא  נקרא  ולכ�

בש�  אבל'פסח'טוב דילוג, כיו� מלשו�

דרגת�, כפי שלא במתנה  לה�  שנית�

ולמחרת  מתקיימת, זאת  השפעה אי�

מצות  לה�  נית� ולכ� המדרגות, כל אבדו

עצמ�, בכוחות שישיגו העומר ספירת 

למדרגה , ממדרגה ביד�לעלות  ,ויתקיי� 

עכ "ד.

בחפזו�  הפסח אכילת  טע� 

הפסוק רבינו  בזה י "א)ומפרש  י "ב, (בא

לה ' הוא פסח  בחפזו� אותו ,ואכלת� 

לכ�  בהדרגה , שלא  בדילוגי� שהיה דמה 

של באופ� בחפזו� , לאכול הוצרכו

ואכלת�]דילוג. ד"ה  י "ט. [בא 



|קמד 

ìëaBîör úà úBàøì íãà áiç øBãå øBc §¨¨©¨¨¨¦§¤©§
,øîàpL ,íéøönî àöé àeä eJàk§¦¨¨¦¦§©¦¤¤¡©

ðáì zãbäåäæ øeára øîàì àeää íBia E §¦©§¨§¦§©©¥Ÿ©£¤
íéøönî éúàöa éì äåäé äNr( ח יג , .(שמות ¨¨§Ÿ̈¦§¥¦¦¦§¨¦

àì,àeä Ceøa LBãwä ìàb ãáìa eðéúBáà úà Ÿ¤£¥¦§©¨©©¨¨
eðúBàå ,øîàpL ,íänr ìàb eðúBà óà àJà¤¨©¨¨©¦¨¤¤¤¡©§¨
úà eðì úúì eðúBà àéáä ïrîì íMî àéöBä¦¦¨§©©¨¦¨¨¤¨¤

eðéúBáàì raLð øLà õøàä(כג ו , :(דברי� ¨¨¤£¤¦§©©£¥

ממש - מש�  הוציא ואותנו

י"ג)כתיב ו', גדעו� (שופטי� אליו ויאמר 

כל מצאתנו  ולמה  עמנו ה' ויש  אדני בי

לנו  ספרו אשר נפלאתיו כל ואיה זאת 

ה ' העלנו ממצרי� הלא לאמר אבותינו

מדי�. בכ�  ויתננו ה ' נטשנו ועתה 

לו, אמר היה, פסח הקרני ופירש"י: אמש 

אומר  שהיה  ושמעתיו ההלל, את אבא 

א') קי "ד, ממצרי�,(תהלי�  ישראל בצאת 

אבותינו  היו  צדיקי�  א�  נטשנו, ועתה

היו  רשעי�  וא� בזכות� , לנו יעשה 

כ�  חנ� נפלאותיו לה� שעשה כש� 

עכ "ל. נפלאותיו , כל ואיה לנו, יעשה 

רבינו פרשת כתב  קודש שבת  'ליל

חלו� חלמתי תרכ"ג  שנת  דהוא שמות ,

היה פליאה, יומו ב� תינוק  גדעו� וכי

מצרי�, מיציאת שמע  ולא  ידע שלא 

ההלל את אביו שהקרהו אמש  ו עד כי ,

היה  נביא  והרי עדיי�, בתורה קרא לא

אז '
קיב 
.

ה',קיב. שאלה פתחי� במבא ג"כ וכמבואר האריז"ל, כתבי ע"פ כנדע כונתו דכ� אלא רבינו: וז"ל

שהיה  ממרומי�, ואור שפע אותו וניעור חוזר לעול� מועד דבכל עליונה ההנהגה סוד כי

מה  כי ידוע והנה עיי"ש. דורות, לפסח מצרי� בי� הפרש ואי� זמני�, באות� העולמות לכל

שאלת  וזה מועד, לאותו השיי� כפי מקיימי� שאנו ומעשינו תפלותינו ע"י הוא וניעור שחוזר

נטשנו  למה עתה וא"כ עתה, ג� הארה אותו לעורר כדי ההלל את אבא הקרני אמש גדעו�

קמה |

לבני  ויפרש  ובמתון מאד  עד  עצומה ובשמחה רם  בקול אדם  יאמר זו  הודאה

הללויה. חדשה שירה עד  המילות  פירוש העבודה)ביתו  ושורש  (יסוד

ואומרים: הכוס את מגביהים המצות, את מכסים

Cëéôìì íéáiç eðçðàìJäì úBãBä §¦¨£©§©¨¦§§©¥
ìøcäì íîBøì øàôì çaL §©¥©§¨¥§¥§©¥

eðéúBáàì äNrL éîì ñJ÷ìe äJrì Cøáì§¨¥§©¥§©¥§¦¤¨¨©£¥
eðàéöBä ,äJàä íéqpä ìk úà eðìå§¨¤¨©¦¦¨¥¤¦¨
ìáàî ,äçîNì ïBâiî ,úeøçì úeãárî¥©§§¥¦¨§¦§¨¥¥¤
ãearMîe ,ìBãb øBàì äìôàîe ,áBè íBéì§¥£¥¨§¨¦¦§

) øîàðå ,äJàâì:�גורסי äøéLיש  åéðôì (øîàðå ¦§ª¨§Ÿ©§¤¡©§¨¨¦¨
:déeììä ,äLãç£¨¨©§¨

ואומרים: המצות את מגלים הכוס, את מניחים

,déeììä:äåäé íL úà eììä ,äåäé éãár eììä ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤¥§Ÿ̈
:íìBr ãrå äzrî ,Cøáî äåäé íL éäé§¦¥§Ÿ̈§Ÿ̈¥©¨§©¨
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|קמו 

úàöa:ærì írî á÷ré úéa ,íéøönî ìàøNé §¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©Ÿ¥
:åéúBìLîî ìàøNé ,BLã÷ì äãeäé äúéä̈§¨§¨§¨§¦§¨¥©§§¨
eã÷ø íéøää :øBçàì áqé ïcøiä ,ñðiå äàø íiä©¨¨¨©¨Ÿ©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¨§
,ñeðú ék íiä EJ äî :ïàö éðák úBráb ,íéìéàë§¥¦§¨¦§¥Ÿ©§©¨¦¨
úBráb ,íéìéàë eã÷øz íéøää :øBçàì áqz ïcøiä©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¦§§§¥¦§¨

ממש  - מצרי� ישראל בצאת

מעוררי�  אנו פסח  בליל ההלל בקריאת

מצרי�  יציאת בשעת  שהיו ההארות  אות� 

בכתבי  דאיתא עפי"מ רבינו, ומפרש

אותו אריז "ל, וניעור חוזר טוב יו� דבכל

הזמני� , באות� שהיה והאור, ואי� השפע 

דורות , לפסח  מצרי� פסח  בי� הפרש 

מצרי�  יציאת של והאורות שההשפעות 

בפסח . שנה  בכל וניעורי� והנה חוזרי�

מעשינו  ידי על נפעלת  זאת כי ידוע

ובזה  מועד, לאותו השייכי�  ותפלותינו

למעלה  ההארה  אותו מעוררי�  .אנו

גדעו� שאמר אבא וזהו הקרני 'אמש 

בצאת  אומר שהיה  ושמעתיו  ההלל את 

ממצרי� ' היה ישראל דבקריאתו ר"ל, -

שהיה  והשפעה הארה אותו מעורר

עולה  כ� וא�  מצרי� , יציאת בשעת

' ספרו השאלה  אשר נפלאותיו כל איה 

ה ' נטשנו ועתה וגו', אבותינו .לנו

רבינו  נכו�'ומסיי�  והוא  החלו� , כא� .'עד

ואיה  שאמר גדעו� דברי  ג "כ  יובנו ובזה

אבותינו  לנו ספרו אשר נפלאותיו כל

ד' העלנו ממצרי� הלא  לאמר,
קיג 

דמאי  ,

עשה  הלא  נפלאותיו , כל איה  הקושיא

לעשות�  צרי� ולמה במצרי�, נפלאות ה'

דמשמע  'העלנו' פירש מה  ועוד עכשיו,

במצרי� . היו לא ה� הלא  העלנו, דאות�

ממש  - מש� הוציא ואותנו

לאמר אבותינו  לנו  דספרו שאל 'אבל

העלנו , ממצרי�  ממשהלא  אותנו

הגאולה העלנו  וניעור חוזר כי נאמר כ�  ,

באמירתנו, מצרי�  יציאת הזכרת ע"י

אומרי�  שאנו אותנו והיינו ד' ויוציאנו

הקושיאממש וה� נפלאותיו , כל ואיה 

ממש פסח  בכל כ� רואי� אנו אי� '.למה 

שהשיב מה  שזהו רבינו, מפרש  ובזה 

לגדעו� הקב"ה זה 'לו  בכוח�  ר"ל,'ל� -

מה בזה לכוי� ונראה נכו�, והוא החלו� ע"כ נ"מ ד', דמה אבל הקרני, ואמש היה, פסח שאמר

בזמ�  במצרי� כמו הגאולה הארת וניעור חוזר יהא שעתה דרצה אלא עתה, או כבר קרא א�

הזה. היו� בעצ� יצאו הזה,

קמז |

dBìà éðôJî ,õøà éìeç ïBãà éðôJî :ïàö éðák¦§¥Ÿ¦¦§¥¨¦¨¤¦¦§¥¡©
:íéî Bðérîì LéîJç ,íéî íâà øevä éëôää :á÷ré©£Ÿ©Ÿ§¦©£©¨¦©¨¦§©§§¨¦

השפעות  כל וניעור שחזר זה בכוח 

ידי  על מצרי�, יציאת של ואורות

ומסיי� מצרי�. יציאת  'ומה הסיפור

דודאי  לומר צרי� פסח , בכל כ� שאינו

כמו  וניעור, חוזר העליוני�  בעולמות

הרבי� שבעונותינו אלא מצרי� , בפסח 

עד נגלי�  הנסי�  להמשי�  כח  בנו  אי�

בעינינו  ונראה  נזכה  עד הזה , עול� 

פסח בכל הנעשה  הגאולה
קיד 
והב�'.,

ויאמר] ד "ה הש "ס  על  ש"י  ער� בסו� [ליקוטי�

הפסחי� מ� ש� ונאכל 

הבטיח ישראלהקב "ה  לבני אמר 'לכ�

אשר  האר�  אל אתכ� והבאתי וגו',

לאברה� אתה  לתת ידי את נשאתי

וליעקב' ח')ליצחק  ו', ומקשה (וארא .

הק', הקב"ה האוה"ח  אמר דורדאי�  על

מצרי� אתכ�יוצאי ה�,והבאתי א� 

לאר� נכנסו במדבר.לא מתו רק

רבינו  שאחז "לומפרש מה  עפ"י ,

לאר� הענ� נשא�  הפסח אכילת  שבשעת 

יונת�ישראל בתרגו�  ד')[ועי' י"ט, (יתרו

על אתכ� ואשא  הפסוק  כ� שפירש 

הי  ענני� על יתכו� וטענית נשרי�, כנפי 

ואובילית  פילוסי� מ� נשרי� גדפי כעל

תמ�  למעבד  מוקדשא  בית לאתר  יתכו� 

אתכ�פסחא], והבאתי נתקיי� וא "כ

ממש. והבאתי ]בפועל ד"ה  [ח.

ומרור  מצה בו לאכול  הזה  הלילה והגיענו

הקדושה  קניית - ומרור  מצה פסח

י "ד)במדרש ל', פרשה  אמור  דרשו (רבה

כ "ט)הפסוק ל ', מטיבי (משלי  המה  שלשה 

בגבורת� ,צעד ומצליחי' [הולכי�

המה  דהשלשה  מצה פירש"י ], פסח 

בזה .ומרור. הכונה להבי� ויש 

דאכילת  דידוע, עפי"מ  רבינו, ומפרש

לעבירות  ומביאו הלב מטמט�  איסור

ממדת  מרובה  טובה מדה  והרי ח "ו,

א "כ  שלפורענות , מצוה אכילת  ידי על

איכות  בנפש�  קוני�  ומרור מצה  פסח

מצות , לעשיית ומביא  ובכחקדושה ,

ואיה,קיג. קושיא ומאי במצרי�, היו נפלאות מ"מ בגלות, עתה שה� א� חדא 'דיל"ד רבינו: לשו�

זה'. בכח� ל� מה וג"כ הוציא, אות� אטו העלנו, מה וג"כ לאמר, מה וג"כ

משנה קיד. כי בתוככ�', 'להתקדש א"י החודש], לפרשת ליוצר [בביאור בא פרשת רבינו לשו� ועי'

בפע�  שהיה והמוחי� הקדושה פסח בכל דנתעורר נהי והלאה, מצרי� יציאת של  ראשונה

ע"ש. ישראל, בני בפנימיות רק ראשונה כשנה מפורס� אינו אבל הראשו�,
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דורות , לפסח  מצרי� פסח  בי� הפרש 

מצרי�  יציאת של והאורות שההשפעות 

בפסח . שנה  בכל וניעורי� והנה חוזרי�

מעשינו  ידי על נפעלת  זאת כי ידוע

ובזה  מועד, לאותו השייכי�  ותפלותינו

למעלה  ההארה  אותו מעוררי�  .אנו

גדעו� שאמר אבא וזהו הקרני 'אמש 

בצאת  אומר שהיה  ושמעתיו  ההלל את 

ממצרי� ' היה ישראל דבקריאתו ר"ל, -

שהיה  והשפעה הארה אותו מעורר

עולה  כ� וא�  מצרי� , יציאת בשעת

' ספרו השאלה  אשר נפלאותיו כל איה 

ה ' נטשנו ועתה וגו', אבותינו .לנו

רבינו  נכו�'ומסיי�  והוא  החלו� , כא� .'עד

ואיה  שאמר גדעו� דברי  ג "כ  יובנו ובזה

אבותינו  לנו ספרו אשר נפלאותיו כל

ד' העלנו ממצרי� הלא  לאמר,
קיג 

דמאי  ,

עשה  הלא  נפלאותיו , כל איה  הקושיא
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בזמ�  במצרי� כמו הגאולה הארת וניעור חוזר יהא שעתה דרצה אלא עתה, או כבר קרא א�

הזה. היו� בעצ� יצאו הזה,

קמז |

dBìà éðôJî ,õøà éìeç ïBãà éðôJî :ïàö éðák¦§¥Ÿ¦¦§¥¨¦¨¤¦¦§¥¡©
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קיד 
והב�'.,
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ואיה,קיג. קושיא ומאי במצרי�, היו נפלאות מ"מ בגלות, עתה שה� א� חדא 'דיל"ד רבינו: לשו�

זה'. בכח� ל� מה וג"כ הוציא, אות� אטו העלנו, מה וג"כ לאמר, מה וג"כ

משנה קיד. כי בתוככ�', 'להתקדש א"י החודש], לפרשת ליוצר [בביאור בא פרשת רבינו לשו� ועי'

בפע�  שהיה והמוחי� הקדושה פסח בכל דנתעורר נהי והלאה, מצרי� יציאת של  ראשונה

ע"ש. ישראל, בני בפנימיות רק ראשונה כשנה מפורס� אינו אבל הראשו�,



|קמח 

ויתעלה ית"ש  להבורא ועצומה  גדולה  הודאה  במחשבתו  האדם  יתן אלו  בתיבות

ממצרים. הזה  בלילה  בניו  ואת אותו  ופדה  שגאל ממש  במחשבתו ויצייר  הגאולה , על

העבודה ) ושורש  (יסוד

בכל עולם  גאולת להגאל  לפעול יכול אבותנו את  וגאל גאלנו אשר שמברך  בשעה 

ישראל)עניניו . (אוהב

ואומרים: הכוס את מגביהים המצות, את מכסים

CeøaøLà ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
,íéøönî eðéúBáà úà ìàâå eðìàb§¨¨§¨©¤£¥¦¦§©¦
,øBøîe ävî Ba ìBëàì äfä äìéJä eðrébäå§¦¦¨©©§¨©¤¤¡©¨¨
íéãrBîì eðrébé eðéúBáà éäìàå eðéäìà äåäé ïk¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©¦¥§£¦

ì eðúàø÷ì íéàaä íéøçà íéìâøìå,íBìL §¦§¨¦£¥¦©¨¦¦§¨¥§¨
ìëàðå ,EúãBára íéNNå Eøér ïéðáa íéçîN§¥¦§¦§©¦¤§¨¦©£¨¤§Ÿ©

] íéçñtä ïîe íéçáfä ïî íL:�אומרי יש  ïîבמוצ"ש ¨¦©§¨¦¦©§¨¦¦
øLà ,[íéçáfä ïîe íéçñtäøé÷ ìr íîc rébé ©§¨¦¦©§¨¦£¤©¦©¨¨©¦

eðúJàb ìr Lãç øéL Eì äãBðå ,ïBöøì Eçaæî¦§©£§¨§¤§¦¨¨©§ª¨¥
:ìàøNé ìàb äåäé äzà Ceøa .eðLôð úeãt ìrå§©§©§¥¨©¨§Ÿ̈¨©¦§¨¥

בני  התחילו ומרור מצה  פסח אכילת 

שהיו  אחר ה', בדרכי ליל� ישראל

שדרש  וזהו מצרי�, בטומאות משוקעי�

הפסוק צעד'המדרש מטיבי המה  'שלשה 

שאכלו  הללו מצות שלשה  ידי שעל -

צעד' 'מטיבי  נעשו ומרור, מצה  פסח 

ה ' בדרכי ליל� התחילו
קטו 
.

עוד ] וי "ל ד"ה  כ"ו. [אמור

לבארקטו. בצפו� , להל� בקטע שיסד  עפי"מ אחר באופ� שפירש  המה שלשה א"י ד"ה ש�  עוד ועיי�

בהדרגה שלא פסח  בליל  שבאי� דהמדריגות  דהג� אפיקומ� , הפסח אחר  מפטירי�  דאי� מה

לאט , לאט  העומר ספירת  ע"י המדריגות להחזיר  שיוכלו רשימה נשאר מ "מ אחריו , נסתלקי�

פסיעה לעשות נוכל  מ"מ  גדול, כדר� הליכה דאינה א� יתב "ש, אליו ליל� צעד  'דמטיבי וז"ל 

צעד'. אמר  לכ� אחת, מדרגה לעלות  יו�  בכל אחת

קמט |

הברכה: קודם לומר נוהגים יש

éðéøäãeçé íLì ,úBñBk raøàî éðL ñBk úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©¥¦¥©§©§¥¦

íLa íìrðå øéîè àeää éãé ìr dézðéëLe àeä Céøa àLãe÷§¨§¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥

eðéìr äððBk eðéãé äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå .ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥

:eäððBk eðéãé äNrîe©£¥¨¥§¥

CeøaíìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
:ïôbä éøt àøBa¥§¦©¨¤

ואי  שמאל בהסיבת הכוס את אחרונה.שותים ברכה מברכים ן

שהוא  לוגמיו מלא ישתה ולפחות הכוס ברוב סגי ובדיעבד הכוס כל ישתה לכתחילה

רביעית. רוב

ÈÀÈ

ידיי�". נטילת  "על ומברכי�  לסעודה ידיי� נוטלי� 

חירות. דרך במקומו מים הסדר לעורך להביא נוהגים

הידים. משמירת דעתו שהסיח כיון שוב, נוטל הכרפס אכילת לפני  ידיו שנטל מי גם

הנטילה. קודם ידיו שיטמא נכון היטב ידיו ששמר לו ברור אם ומ"מ

CeøaíìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
ìr eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©

:íéãé úìéèð§¦©¨¨¦
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ÄÇÈ

המצה. את  ואוכלי� מצה", אכילת  ו"על "המוציא" מברכי� 

זצ"ל איגר  עקיבא  רבי מהגאון ומרור מצה  אכילת למצות התעוררות

הזה, בלילה אותנו ה' שזיכה במצוות  ולשמוח וביראה בקדושה יתנהג פסח בליל

אך - הלל  ואמירת כוסות  וד' מרור , מצה, אכילת  של ומ"ע קידוש , של מ "ע 

כי במרור , כן  וכמו בצמצום, ולא ברווחה מצה כזית שיאכל ליזהר שצריך בתנאי

המצוות . הפסיד מזעיר  מעט יחסר  אם

ולא נפשו  על יחוס לא איך ה', בתורת ומאמין בקדקדו מח לו  שיש מי ולדעתי

בעו"ה  לנו ודי  שנה יעבור  עד  בה לזכות שאין כזו  גדולה שמצוה מתיירא  יהא

נעשה  ולמה בה, מדקדקים אנו שאין המזון  וברכת  תפילין  כמו  הרגילים במצוות

ר "ל. אלו, במצוות כזו 

בכל ה' לעבוד מקבלים  אנו יום בכל הלא קצת לו שקשה גם מה במרור ואף

בחשק  מצוה שיעשה מי באמונה מבטיח אני כזה, מועט בצער נקפיד  ולמה נפשנו 

כלל , מרירות  ירגיש לא כמעט בורא, מצוות  מקיים אני הרגע  בזו  בשמחה, ויחשוב 

לאותה  אוי  כוס , רביע  כמו מעט  לשתות  לדקדק שמדרכן כוסות בד ' ובפרטות 

כבדות . ובלי טענה בלי נפשם בשאט  יבעטו  אם המשולש )בושה (חוט
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משום  והפרוסה משנה לחם משום השלמות השלמות, ב' בין כשהפרוסה המצות  יקח

וכו'. מוכן הריני יאמר ומקודם המוציא, ויברך עוני לחם

CeøaíìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
:õøàä ïî íçì àéöBnä©¦¤¤¦¨¨¤
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ויכוין  מצה, אכילת על ברכת העליונה עם הפרוסה על ויברך התחתונה המצה מידו יניח

האפיקומן. אכילת וגם שלישית, ממצה ה"כורך" אכילת גם בזה לפטור

CeøaíìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
ìr eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©

:ävî úìéëà£¦©©¨
לאכלם ימהר  הפחות ולכל יחד , ויאכלם וילעסם מהפרוסה וכזית  העליונה מהמצה כזית בוצע 

ואח"כ מהעליונה תחילה יאכל יחד , הכזיתים שני לאכול יכול אינו אם פרס , אכילת  כדי תוך

אחרות. ממצות להוסיף יכול מהמסובים א ' לכל כזית  שיעור  אלו במצות  אין אם  מהפרוסה .

ואין כרמ "א נוהגים האשכנזים בדיעבד. דקות 9 לכתחילה , דקות 2 פרס  אכילת כדי שיעור

עוני. כלחם שיהא כדי  במלח  המצה טובלים 

È

אכילת  "על ומברכי� בחרוסת  מקצתו טובלי�  מרור, כזית  נוטלי�

ה"כור� ". של המרור את  ג� לפטור ומכווני�  מרור ",

חרוסת. ריבוי  עליה יהיה שלא החרוסת  את מנערים 
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הסיבה. ללא המרור  את אוכלים
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בחרוסת וטובל המרור, ע� וכורכה השלישית ממצה כזית שאי� נוטל (ויש

לטבול) בהסיבה.נוהגי� ואוכל� כהלל למקדש זכר ואומר

ואומר: בידו הכריכה נוטל

øëæúéaL ïîæa ìJä äNr ïk ,ìJäk Lc÷îì ¥¤§¦§¨§¦¥¥¨¨¦¥¦§©¤¥
ävî çñt CøBk äéä ,íi÷ äéä Lc÷nä©¦§¨¨¨©¨¨¨¥¤©©¨
úBvî ìr øîàpM äî íi÷ì ,ãçéa ìëBàå øBøîe¨§¥§©©§©¥©¤¤¡©©©

eäìëàé íéøBøîe(יא ט  :(במדבר §¦Ÿ§ª

הדרוש  דר�

במצרי� הגאולה קירוב על  רומז  כור�

מבאר הכריכה רבינו בהקד� בטע�  ,

לעתי�דברי לבארהבינה צאת ) (בעת

אמר המשנה שלא מי כל אומר ר"ג

ידי  יצא  לא  בפסח הללו דברי�  שלשה 

דשלשה  ומרור, מצה  פסח  ה� ואלו חובתו,

ק� קירוב על רומזי� הללו דברי� 

במצרי� שהיה הפסח,הגאולה  דשחיטת

בזה  בעבודה היה שקלקלו למה  תיקו� 

דהש זרה  של, זרה  העבודה היה  ה

בזה המצריי� , תקנו מצה מצות  ובקיו� 

והמידות  מהמצוות  חסרי� שהיו  מה 

השיעבוד, לקושי מרמז  והמרור טובות ,

השיעבוד, שנות השלימו ידיה  שעל

שנה , מאות ארבע  להיות  צרי� שהיה 

קושי  לחשוב הק� , את חישב והקב"ה

עיי"ש . הזמ�, אריכות נגד  השעבוד

לומר, יש  פסחובזה  לכרו�  צרי� דלכ� 

רומזי� שלשת� כי לרמז ביחד ומרור מצה 

הגאולה  ק� לקירוב אחד, עני� על
קטז 

.

המד"רקטז. דברי רבינו מפרש י"ח)ובזה סי' פתיחתא בלילי (איכה במרורי�, השביעני פתח אבי� ר' ,

של  ראשו�  יו"ט בלילי  שהשביעני ממה באב, בתשעה לענה, הרוני ראשו�, יו"ט של פסח

קנג |

שלימה  הגאולה היתה שלא  להורות

לחירות , רומז  המצה  כי  - שני אופ�

שלימה , גאולה  היתה  שלא  היות  אבל

גלות , אחריה  יש שבית שהרי בזמ� לכ� 

היו קיי�  היה  ומרור,המקדש מצה  כורכי�

שלימה  הגאולה היתה  שלא  ,להורות

שבית  בזמ�  זה  וכל בה, וקו� ואליה

קיי�, היה בגלות המקדש  עכשיו אבל

גופא  בגלות דהרי זה , על רמז צרי� אי�

שרויי�  מרוראנו אחד בכזית  סגי והיה ,

מצרי� , של למרירות שאנו זכר רק 

מצד כ� עושי�  שהיו למקדש, זכר עושי�

החיוב
קיז 

.

שיש  בהכרח ישראל כל שעושי� מצוה

ספק  מטע�  רק  ואינה  טע� , בה

בגו� אנו והנה הזה  שבזמ� הדבר טע� 

מרור, כזיתי�  שני אחדאוכלי�  כזית

ע�  בכור�  שני וכזית עצמו, בפני מרור

דפסחי�המצה , בסוגיא (קט"ו .)מבואר

לאכול די היה  קיי� היה שביהמ "ק  דבזמ�

ומצה , פסח  ע� לבד בכריכה מרור כזית

אי�  ומצות  דאורייתא , היו כול� כי

החורב�  אחר אבל  זה , את זה מבטלי�

ויבטל דאורייתא, ומצה דרבנ�  דמרור

מצה  לאכול צרי� כ� על להמצה , המרור

לאכול יכול אינו  שוב ועכשיו לבד ,

מקונ�  היה זה ועל באב, תשעה לילי הוא פסח של ראשו� יו"ט לילי הוי לענה, הרוני פסח

ביאור. צריכי� והדברי� עכ"ל, בדד, ישבה איכה ירמי'

במצרי�, שנה מאות הארבע נשל� דלא העני� שמפרשי� דיש עפי"מ רבינו, מפרש ולהנ"ל

שנה, מאות הת' השלי� השיעבוד דקושי להמהל� סותר וזה הגליות, בשאר נשלמו דה�

קושי  ע"י גופא במצרי� נשלמו דכבר שנה, מאות להת' תשלומי� הגליות שאר אי� דא"כ

מפני  רק או מצרי�, שיעבוד של תשלומי� מפני הוא הגליות שאר א� יש ונפק"מ השיעבוד.

לגלות  ישראל בני שהוצרכו מה מוב� מצרי�, שיעבוד של תשלומי� מפני דא�  החטאי�,

שאר  א� אבל לה�', לא באר� זרע� יהיה גר 'כי הבתרי� בי� בברית נאמר דכ� מארצ�,

ובמקומ�, בארצ� לענש� דאפשר מארצ�, לגלות צריכי� היו לא החטאי�, מפני רק הוא גליות

למקו�. ואופני� שלוחי� דהרבה

א"כ  השובע, על נאכל שיהיה צרי� הפסח א� דהרי במרורי�', 'השביעני הנביא שתמה וזהו

השוב  על נאכל היה בכור� עמה שנאכל המרור ע� ג� מצה לכרו� שתיקנו מה והרי ע,

הגאולה, שקירב השיעבוד קושי מפני הגאולה קירוב על מרמז שהמרור משו� היינו המרור,

מצרי�, שיעבוד תשלומי משו� הגליות שאר ואי� במצרי�, השיעבוד נשל� דכבר דמוכח

שאינה  כיו� מארצינו, גולי� להיות באב, תשעה בליל לענה' 'הרוני אי� א"כ הנביא תמה

שבעצמי  בנפשי ידעתי כי יגו�, על יגו� מוסי� הנני כ� ועל הבתרי�, בי� ברית גזירת מכח

ירושלי�  שנשאר מה דהרי בדד', ישבה 'איכה זה על ירמי' ומקונ� עוונות, ברוב זאת לי גרמתי

איכה  מתמה וע"ז הרבה, כ"כ ר"ל החטא שגבר אלא הבתרי�, בי� ברית מגזירת אינה בדד,

כ�. לידי באו

דבברכותקיז. הקודמת, בהערה המובא המדרש דברי שני באופ� רבינו מפרש מבואר (נ"ט:)ובזה

ממרור  שובע שאני דמה במרורי�' 'השביעני הנביא שאמר וזהו זיתי�, בשני הוא דשביעה

ש'הרוני  מה נבע דמזה שלימה, הגאולה שאי� שמרמז כור�, מצות לקיי� היינו זיתי�, בשני

באב. תשעה בליל לענה'
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.

המד"רקטז. דברי רבינו מפרש י"ח)ובזה סי' פתיחתא בלילי (איכה במרורי�, השביעני פתח אבי� ר' ,

של  ראשו�  יו"ט בלילי  שהשביעני ממה באב, בתשעה לענה, הרוני ראשו�, יו"ט של פסח

קנג |
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|קנד 

ËÀÈÅ

טוב . יו�  סעודת  אוכלי� 

שתהא  עד מדאי יותר יאכל שלא יזהר רק  מטעמים, וכל ודגים בשר יו"ט סעודת אוכלים

גסה. אכילה האפיקומן אכילת

בהסיבה. הסעודה כל לאכול המובחר מן (שו"ע)מצוה

תשעה  גם חל פסח שחל שביום לאבלות זכר מבושלות, ביצים בסעודה לאכול נוהגים

הקב"ה. ונחמם הצרות, על במצרים שהתאבלו לאבלות זכר או (שו"ע)באב,

חובת  יצא  אולי כי המצה, ע� המרור

הכריכה, בלי איתמר מצה  לא  דהרי

כרבנ�, ולא  כהלל לא אולי הלכתא  וא "כ 

על המרור, את ויבטל רשות , המצה הוי

לבד, מרור כזית תחלה  לאכול צרי� כ�

עיי"ש . ביחד , והמרור המצה כור� ואח"כ 

מחמת  כור�  אוכלי� נגלה  דעפ"י נמצא

טע�  לזה  יש מ "מ אבל דדינא , ספיקא 

יעשו כמוס, ישראל עדת  שכל לומר ח"ו כי

יש סוד עפ"י כ� על לריק, מצוה  פעולת 

מרור כזיתי�  שני לאכול וכאשרהכרח ,

ויש  לבד למרור טע� שיש  בכונות, מבואר

לבד לכור� טע� 
קיח 

דבזמ�  צ"ל ועפי"ז .

לבד, בכור�  די שהיה  קיי� היה  שביהמ"ק

מחמת  ודוקא  כ�, היה  הסוד לפי ג�  דודאי

כזיתי�  לשני צריכי� שנהיה  נגר� החורב�

מרור
קיט
א"י ]. וד"ה עו"ש  וד"ה אבי� , ר' ד "ה נ. [איכה

שמי� לש� אכילה

כי  והיה  הזאת העבודה  את  ושמרת� 

הזאת  העבודה מה  בניכ�  אליכ�  יאמרו

לה'. הוא פסח  זבח  ואמרת�  יש לכ� ,

וטריא . השקלא  מה  להבי�

תקיעה קיח. התקיעות, לכל סוד עפ"י טע� דיש שופר תקיעות אצל מצינו דכעי"ז רבינו והוסי�

לתפילי�  טע� יש וכ�  הנכונה, תרועה מהו ספיקא מחמת הוא נגלה דעפ"י הג� ותרועה, שברי�

סוד. עפ"י ודר"ת דרש"י

שצריכי� קיט. היינו במרורי�, שהשביעני דמה הנ"ל, המדרש דברי שלישי באופ� מפרש ועפי"ז

לענה  שהרוני מה ע"י נגר� זה לעיל, כמבואר שביעה, שיעור שהוא מרור כזיתי� שני לאכול

הביהמ"ק. שחרב במה באב, תשעה בלילי

קנה |

בא: מפר' הזוהר לקרות טוב
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שפירש  מה בהקד� רבינו ומפרש

בדברי תשא , כי סי'הטור בפרשת (או "ח

ה ')דהמשנהרמ "ב) יהודה (אבות ר' של

אומר תימא לעשות ב� וכו' כנמר עז הוי

שבשמי� אבי� כבודרצו� מעני� מדבר ,

אבות  בפרקי ש� פירש "י וכ� שבת ,

עקיבא  דר' למימרא  דסמו� ראי', שמביא

קי "ב) ואל(בפסחי� חול שבת� עשה 

לבריות  משנה תצטר�  אותה  נאמרה ,

הסמיכות , רבינו ומבאר כנמר, עז  דהוי 

בספה "ק, המבואר קשה עפ "י שיותר

תענוג  שהוא  דבר שמי� לש�  לעשות

ממה  הגו� , לתענוגי נמש� שכונתו  לגו� ,

עושה  ודאי שזה  עצמו, מסג�  שהוא 

שמי�, המשנהלש� שאמר 'הוי וזהו

כנמר' עלעז שבת בעונג להתגבר

כדי הגו�, אבי� משיכת  רצו� 'לעשות

רצונ�.שבשמי�' בשביל לא  דייקא,

בניכ� , אליכ�  שיאמרו מה וזהו

לכ� הזאת יתכ� 'העבודה ' אי� ר"ל , -

הגו� תענוגי הוא  והלוא עבודה , לקראו

זה לאכו  ועל כוסות, ארבע  ולשתות ל

התשובה  לה 'באה הוא פסח  -'זבח

לזבוח הכונה להיות הוא העבודה  ר"ל,

הנאה , לכונת ולא  שמי�, לש�  לה ' הפסח 

רבינו הוא ,ומסיי� עבודה  באמת 'וזה 

נזכה ' וכ�
קכ 
ושמרת�]. ד "ה פ"ט. [בא

פסח בליל ביצי� לאכול  בהמנהג

בשו"ע תע"ו)איתא סי ' דמנהג (או"ח

לאבילות  זכר פסח בליל ביצי� ,לאכול

סק "ג)ובפמ"ג משבצ "ז בש� (ש� מביא

יוס�, בערבהיד נפטר אבינו אברה�  כי

לאבלות ,פסח, זכר ביצי�  אוכלי� לכ�

לנו  היה דלפי"ז  עיו�, וצרי� עיי"ש.

ולא  ביו� פסח בערב  ביצי� לאכול

בלילה .

חיי�קכ. בשנות העור�: 564)[אמר עמ' הסדר (ח"ב שבליל מסופר זצ"ל, ברי� הגר"ח של תולדותיו

ועתה  הקטנה, מהמלחמה חזרנו ואמר: בנו באוזני לחש עור� לשולח� הגענו כשהגיעו

גדולה  המלחמה מול קטנה מלחמה בגדר היה הסדר עבודת שכל כאמור הגדולה, להמלחמה

פחות  מה� שטע� אחר הסעודה, מנות את סילק כיצד ראה שלא מי ואכ� סעודה. שעת של

יעו"ש]. מהי, גדולה מלחמה ראה לא שיעור, מכפי
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ממה  הגו� , לתענוגי נמש� שכונתו  לגו� ,

עושה  ודאי שזה  עצמו, מסג�  שהוא 

שמי�, המשנהלש� שאמר 'הוי וזהו

כנמר' עלעז שבת בעונג להתגבר

כדי הגו�, אבי� משיכת  רצו� 'לעשות

רצונ�.שבשמי�' בשביל לא  דייקא,

בניכ� , אליכ�  שיאמרו מה וזהו

לכ� הזאת יתכ� 'העבודה ' אי� ר"ל , -

הגו� תענוגי הוא  והלוא עבודה , לקראו

זה לאכו  ועל כוסות, ארבע  ולשתות ל

התשובה  לה 'באה הוא פסח  -'זבח

לזבוח הכונה להיות הוא העבודה  ר"ל,

הנאה , לכונת ולא  שמי�, לש�  לה ' הפסח 

רבינו הוא ,ומסיי� עבודה  באמת 'וזה 

נזכה ' וכ�
קכ 
ושמרת�]. ד "ה פ"ט. [בא

פסח בליל ביצי� לאכול  בהמנהג

בשו"ע תע"ו)איתא סי ' דמנהג (או"ח

לאבילות  זכר פסח בליל ביצי� ,לאכול
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בלילה .

חיי�קכ. בשנות העור�: 564)[אמר עמ' הסדר (ח"ב שבליל מסופר זצ"ל, ברי� הגר"ח של תולדותיו

ועתה  הקטנה, מהמלחמה חזרנו ואמר: בנו באוזני לחש עור� לשולח� הגענו כשהגיעו

גדולה  המלחמה מול קטנה מלחמה בגדר היה הסדר עבודת שכל כאמור הגדולה, להמלחמה
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.àñéð éîeñøt àeä àc ,øBëa ìk íäa äåäé äkä øLà úà¥£¤¦¨§Ÿ̈¨¤¨§¨¦§¥¦¨

eúàøîà ,'eëå eëáe éBãé e÷Lðå dén÷ eçhzLà éñBé éaøå àiç éaø ¨©¦¦¨§©¦¥¦§©§©¥§¨§§¨§¨©
ïðéðz àäc ,ïBëìéc àzìàLc äJî àðîéiñ àì àzLä ãr ïBì©©§¨¨¦©§¨¦¨¦§¤§¨¦§§¨¨¥¨
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àéìéì øéäð äåä ,àðúå .àzrL àéääa àJëa éBðéc àéìéì ãárå§¨¥¥§¨¦§Ÿ¨§©¦©§¨§¨¨£¨¨¦¥§¨

éøa àLãe÷ã éBðéc ànr ìk àîçå ,æenúc äôe÷úc àîBék,àeä C §¨¦§¨§©§¨¨¨©¨¦§§¨§¦
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àJëáe ,àñéb Cãéàa ïBäéúéîì eîçå àñéb ãça ïBäéðérì ïé÷ôð ìàøNéì§¦§¨¥¨§¦§¥¥§©¦¨§¨§¥¥§¦¨¦¨§Ÿ¨

במסכת  איתא דהנה  רבינו, ומתר� 

כ "א)סופרי� מתעני� (פרק  דהבכורות

פסח, כלבערב קיימו דהאבות  וידוע

שעתידי�  דרבנ� מילי  אפילו התורה

דכיו�  לומר, יתכ�  וא"כ  להתחדש,

ומגאולתה , מצרי�  מגלות  ידעו שהאבות 

שיתחדשו, סופרי� דברי כל לכ� וידעו

ערב התענה  בכור שהיה אבינו יצחק

סעודה  הלילה  עד אכל ולא  פסח,

ולכ� ראשונה , עדשי�, או ביצי� ואכל

פסח בליל ביצי� אוכלי�  אנו
קכא 
.

ויאמר] ד "ה מ. [תולדות 

יוס�קכא. בבית שמבואר עפי"מ לתר�, אופ� עוד רבינו ש� שכתב מה שצ"ג)ועיי� סי ' דליל (יו"ד

וסעודת  הלילה, עד בהבראה דנתאחרו י"ל ולפי"ז עיי"ש, הבראה, לעני� הוא ראשו�  מיו� שני

ביצי�  אוכלי� אנו כ� על בפסח, אוכלי� אנו אי� ועדשי� בביצי�, או בעדשי� היא הבראה

יעו"ש. אביו, על אבינו יצחק להבראת זכר בפסח,

קנז |
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È

ב"יח�" שהטמינו המצה את  בהסיבה אוכלי�

לאפיקומ�. האמצעית מהמצה

הפסח. עם הנאכלת למצה זכר וא' לפסח זכר א' כזיתים ב' ממנו ואוכלים

אחד. בכזית יוצא לו שקשה ומי

של יד בבתי  ומניחין  אפיקומן של זו  מצה  מאכילת דמשיירין עשיה בני  נהגו

באניות הים  ויורדי מצוה, לחיבוב  לשמירה חיקם  אל בשמלותם  צרורות בגדיו 

אל בחיקם  אשר אפיקומן של המצה מן יטילו  בים  גדול סער ראו  המה כאשר

ולתלותה. לנקרה נוהגין ויש מזעפו , הים  ויעמוד  החיים ).הים , (כף

האפיקומן: אכילת קודם לומר נוהגים יש
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אפיקומן. לשם מצה כזית ויאכל יחזור האפיקומן אחר אכל אם (מ"ב)האפיקומן,

יסתלקו  שלא  - אפיקומ�  הפסח  אחר מפטירי� אי�  טע�

דגדלות המוחי� 

מפטירי�  אי�  של  העני� מבאר רבינו 

דמבואר עפי"מ נפלא, באופ� הפסח  אחר

חז "ל שאמרו מה על חיי� ע�  בפרי 

שעה  שוהי� היו הראשוני�  דחסידי� 
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|קנח 

שלא  הוא דהטע�  התפלה , אחר אחת

בתפלה, שנכנסו  המוחי� ע"ש .יסתלקו

הפסח אחר יאכל דלא הטע� דה "נ  וי"ל

היינו טעמו, לבטל  יסתלקו שלא  שלא 

פסח באכילת  שנכנסו דגדלות  המוחי�

כוסות. וד' ומצה 

המאור בעל שיטת  ביאור 

דגדלות והנה מוחי� על מורה  גמור ,הלל

רבינו מבאר דכלוע "כ  המאור בעל דעת

יסתלקו  שלא  הלל אחר עד  רק האיסור

הפע"ח].המוחי�, עפ"י  שמבאר מה [עיי "ש

המלחמות שיטת ביאור 

הלילה ,ודעת  כל דאסור המלחמות

רבינו, כלוביאר הגדלות להשהות  דצרי�

הבוקר, עד ממצרי� יצאו לא  דהרי  הלילה,

לצאת , שיוכלו הוצר� הגדלות כמ"ש וכ�

לספר ו בפע "ח , מצוה  הלילה כל ג�

מצרי�, חצות ,ביציאת עד  לאכול והמצוה

שעות  שש  הבוקר עד ומאז
קכב 

שמוש� 

מעוכל חשוב ולא בפיו הבשר דע "כ טע� ,

שעות  שש בשר אחר חלב יאכלו לא

ביו"ד, עדכמבואר רק דנאכל א�  וע "כ

שו� אח "כ אוכלי� דאי� מחמת  חצות,

המוחי�  ונשארי� הטע�, נתבטל לא  דבר

שלחו'. והאנשי�  אור 'הבוקר עד

שכתב מה  עפ"י עוד ש� הרמ "זוי "ל 

לא ז "ל ידינו על שלא שנעשה שמחמת

האור  התמיד לא  כ� ומפני כראוי, נקשרו

ימי� , הז' לכל יש להועיל וע"כ  עכ "ל,

כל על וחיוב  מהר, שיסתלק יותר חשש

אור הבוקר עד להשהות  ישראל
קכג 
.

עשייתנו  כל זה בפסח 

בכחנו,וע"כ  שנעשה  כיו� מצוות בשאר

בזה  חסידי� די  רק  לשהות, צריכי� ואי� ,

בכחנו, נעשה  דלא בפסח  אבל שוהי�.

להשהות  בידינו שיכולת  במה  רק לנו  אי�

דאל"כ  מחוייב האד� כל זה  ע "כ  המוחי� ,

הוי  בפסח  וממילא  כלו�, עשינו לא

דאי� הלכה  לחסידי� , רק לא ממש 

אפיקומ�  הפסח  אחר מפטירי�
קכד 
.

ע"ש ] תע "ח  ס' [שו"ע

זמ� קכב. סו� עד רק הוי הפסח אחר אכילה דאיסור נזר, האבני כשיטת סובר לא דרבינו משמע

ודו"ק. אכילתו

בנו קכג. אי�  הזה דבלילה חיי�, ע� בפרי  עפימ"ש מבאר שרבינו מה הבאנו החכ� בשאלת ולעיל

שואל  וע"כ ע"ש, לעשות, מפליא יתב"ש רק הטבע, כדר� שלא דנכנסי� המוחי�, להמשי� כח

המוחי�. להמשי� בכוחכ� דאי� כיו� אתכ�', אלוקינו ה' צוה אשר וכו' העדות 'מה החכ�

שמבואר  עפי"מ הלילה, כל להשהות� בידינו יש המוחי�, נמשכו שכבר אחר דעכ"פ ומשיבי�

התפלה, אחר אחת שעה שוהי� היו הראשוני� דחסידי� חז"ל שאמרו מה על חיי� ע� בפרי

אחר  יאכל דלא הטע� דה"נ וי"ל ע"ש. בתפלה, שנכנסו המוחי� יסתלקו שלא הוא דהטע�

ומצה  פסח באכילת שנכנסו דגדלות המוחי� יסתלקו שלא היינו טעמו, לבטל שלא הפסח

אפיקומ�  הפסח אחר מפטירי� אי� ממש , הפסח כהלכות לו אמור אתה א� וע"כ כוסות. וד'

מיד, הגדלות מסתלק היה דבלא"ה הפסח, לעשות נצטוינו ע"כ הגדלות, מסתלק אי� שעי"כ

המוחי�. משהי� טעמו מבטלי� כשאי� אכילתו וע"י

במקו"אקכד. רבינו שכתב מה המה)ועיי� שלשה א"י ד"ה כ"ו. אמור דמאחר (פרשת ומרור, מצה 'פסח

קנט |

מצה - השנה לכל האפיקומ� שתולי� המנהג  טע�

המזיקי�  כל  שמברחת

היטבב סק"ד)באר תע "ז , 'נהגו כתב,(סי'

אותה  ולנקוב  מהאפיקומ� חתיכה  לשבור 

אותה ' בעי ותולי� וטעמא  .
קכה 
.

דברי  בהקד� הדבר, טע� רבינו דורש

הזוה"ק
קכו 

רנ"א:) ד�  נקרא ש (פינחס  מצה

ומריבה , מצה  לשו� לשו� ע"ש  שהוא

כ� , נקרא  שק"י שש� דכמו מחלוקת,

די  לעולמי הקב"ה שאמר חגיגהע "ש  (עי '

די ,י "ב .) לצרותינו שיאמר מרמז וזה ,

להבריח במזוזה, שק "י  הש� פעולת וזהו

הוא  כ� מהבית, המזיקי� המצה כל פעולת

הצרות  כל ומברחת קטטה  שעושה

יעו"ש .והדיני� ,

כ� אפיקומ� ועל הפסח אחר ,מניחי�

בו  ואיתעביד מצוה, לש�  דמשומר

די ,מצוה, שאומרת העני� בה  עלויש 

האמירה  בה שיש  אחריו, לאכול אי� כ�

לשמירה  אותה שתולי� וזהו  'די'. של

המזיקי�  מ�
קכז 
בבאה "ט]. ד "ה תע "ז  סי ' [שו"ע

וכו', הללו מצות על נצטוינו למה א"כ מעצמו, נעשה והכל  המוחי�, להמשי� בכוחינו שאי�

בידינו  דאי� דהג� הטע�, לומר ואפשר נסתלקו, ראשו� יו� אחר שמיד ממני, נפלאו וג�

כמו  ולהשהות� לעכב� בידינו יש עכ"פ ממילא, נמשכו כאשר אבל בהדרגה, שלא להמשיכ�

להמשיכ�  וכח רשימו, עכ"פ שישאר כדי ומועיל  אפיקומ�, הפסח אחר מפטירי� אי� שפירשתי

לאט'. לאט העומר ספירת ידי על

מצרי�.קכה . ליציאת זכרו� דהוא שכתב תשובה להשערי מציי� רבינו

די,קכו. לצרותינו דיאמר די, לעולמו דאמר בגי� שק"י, תנינ�, הכי אלא אמאי, 'מצה הזוה"ק ז"ל

דשק"י  כגוונא בהו, קטטה ועביד בישי�, סטרי� לכל ומברחת משדד דקא בגי� מצה, הכי או�

קדושה, משכני מכל לו� מברחת איהי הכי או� דתרעא, ומזיקי� לשדי� דמבריח דמזוזה

אמר דאת כמה בהו, וקטטה מריבה ז)ועביד יז והא (ש� מצה, כתיב דא על ומריבה, מסה

מצותא'. איהו דמסה, תרגומו אלא איהו, בסמ"� מסה

והיא קכז. דההי�, אלקי� הוא אמצעי מצה 'כי חיי� ע� בשר� עפימ"ש הקבלה, ע"ד רבינו ומוסי�

עליונה  ומצה די, לצרותינו שיאמר די, בו אומרי� שממנה האפיקומ� לכ� צר"ה, גימטריא

ממצה  חתיכה במוציא מחברי� לכ� שק"י, והוא ד"י, בציור שבה ות' שי"�, עולה דיודי"� אלק'י�

ד"י'. לצר"ה שיאמר מעליונה, חתיכה ע� אמצעי



|קנח 

שלא  הוא דהטע�  התפלה , אחר אחת

בתפלה, שנכנסו  המוחי� ע"ש .יסתלקו

הפסח אחר יאכל דלא הטע� דה "נ  וי"ל

היינו טעמו, לבטל  יסתלקו שלא  שלא 

פסח באכילת  שנכנסו דגדלות  המוחי�

כוסות. וד' ומצה 

המאור בעל שיטת  ביאור 

דגדלות והנה מוחי� על מורה  גמור ,הלל

רבינו מבאר דכלוע "כ  המאור בעל דעת

יסתלקו  שלא  הלל אחר עד  רק האיסור

הפע"ח].המוחי�, עפ"י  שמבאר מה [עיי "ש

המלחמות שיטת ביאור 

הלילה ,ודעת  כל דאסור המלחמות

רבינו, כלוביאר הגדלות להשהות  דצרי�

הבוקר, עד ממצרי� יצאו לא  דהרי  הלילה,

לצאת , שיוכלו הוצר� הגדלות כמ"ש וכ�

לספר ו בפע "ח , מצוה  הלילה כל ג�

מצרי�, חצות ,ביציאת עד  לאכול והמצוה

שעות  שש  הבוקר עד ומאז
קכב 

שמוש� 

מעוכל חשוב ולא בפיו הבשר דע "כ טע� ,

שעות  שש בשר אחר חלב יאכלו לא

ביו"ד, עדכמבואר רק דנאכל א�  וע "כ

שו� אח "כ אוכלי� דאי� מחמת  חצות,

המוחי�  ונשארי� הטע�, נתבטל לא  דבר

שלחו'. והאנשי�  אור 'הבוקר עד

שכתב מה  עפ"י עוד ש� הרמ "זוי "ל 

לא ז "ל ידינו על שלא שנעשה שמחמת

האור  התמיד לא  כ� ומפני כראוי, נקשרו

ימי� , הז' לכל יש להועיל וע"כ  עכ "ל,

כל על וחיוב  מהר, שיסתלק יותר חשש

אור הבוקר עד להשהות  ישראל
קכג 
.

עשייתנו  כל זה בפסח 

בכחנו,וע"כ  שנעשה  כיו� מצוות בשאר

בזה  חסידי� די  רק  לשהות, צריכי� ואי� ,

בכחנו, נעשה  דלא בפסח  אבל שוהי�.

להשהות  בידינו שיכולת  במה  רק לנו  אי�

דאל"כ  מחוייב האד� כל זה  ע "כ  המוחי� ,

הוי  בפסח  וממילא  כלו�, עשינו לא

דאי� הלכה  לחסידי� , רק לא ממש 

אפיקומ�  הפסח  אחר מפטירי�
קכד 
.

ע"ש ] תע "ח  ס' [שו"ע

זמ� קכב. סו� עד רק הוי הפסח אחר אכילה דאיסור נזר, האבני כשיטת סובר לא דרבינו משמע

ודו"ק. אכילתו

בנו קכג. אי�  הזה דבלילה חיי�, ע� בפרי  עפימ"ש מבאר שרבינו מה הבאנו החכ� בשאלת ולעיל

שואל  וע"כ ע"ש, לעשות, מפליא יתב"ש רק הטבע, כדר� שלא דנכנסי� המוחי�, להמשי� כח

המוחי�. להמשי� בכוחכ� דאי� כיו� אתכ�', אלוקינו ה' צוה אשר וכו' העדות 'מה החכ�

שמבואר  עפי"מ הלילה, כל להשהות� בידינו יש המוחי�, נמשכו שכבר אחר דעכ"פ ומשיבי�

התפלה, אחר אחת שעה שוהי� היו הראשוני� דחסידי� חז"ל שאמרו מה על חיי� ע� בפרי

אחר  יאכל דלא הטע� דה"נ וי"ל ע"ש. בתפלה, שנכנסו המוחי� יסתלקו שלא הוא דהטע�

ומצה  פסח באכילת שנכנסו דגדלות המוחי� יסתלקו שלא היינו טעמו, לבטל שלא הפסח

אפיקומ�  הפסח אחר מפטירי� אי� ממש , הפסח כהלכות לו אמור אתה א� וע"כ כוסות. וד'

מיד, הגדלות מסתלק היה דבלא"ה הפסח, לעשות נצטוינו ע"כ הגדלות, מסתלק אי� שעי"כ

המוחי�. משהי� טעמו מבטלי� כשאי� אכילתו וע"י

במקו"אקכד. רבינו שכתב מה המה)ועיי� שלשה א"י ד"ה כ"ו. אמור דמאחר (פרשת ומרור, מצה 'פסח

קנט |

מצה - השנה לכל האפיקומ� שתולי� המנהג  טע�

המזיקי�  כל  שמברחת

היטבב סק"ד)באר תע "ז , 'נהגו כתב,(סי'

אותה  ולנקוב  מהאפיקומ� חתיכה  לשבור 

אותה ' בעי ותולי� וטעמא  .
קכה 
.

דברי  בהקד� הדבר, טע� רבינו דורש

הזוה"ק
קכו 

רנ"א:) ד�  נקרא ש (פינחס  מצה

ומריבה , מצה  לשו� לשו� ע"ש  שהוא

כ� , נקרא  שק"י שש� דכמו מחלוקת,

די  לעולמי הקב"ה שאמר חגיגהע "ש  (עי '

די ,י "ב .) לצרותינו שיאמר מרמז וזה ,

להבריח במזוזה, שק "י  הש� פעולת וזהו

הוא  כ� מהבית, המזיקי� המצה כל פעולת

הצרות  כל ומברחת קטטה  שעושה

יעו"ש .והדיני� ,

כ� אפיקומ� ועל הפסח אחר ,מניחי�

בו  ואיתעביד מצוה, לש�  דמשומר

די ,מצוה, שאומרת העני� בה  עלויש 

האמירה  בה שיש  אחריו, לאכול אי� כ�

לשמירה  אותה שתולי� וזהו  'די'. של

המזיקי�  מ�
קכז 
בבאה "ט]. ד "ה תע "ז  סי ' [שו"ע

וכו', הללו מצות על נצטוינו למה א"כ מעצמו, נעשה והכל  המוחי�, להמשי� בכוחינו שאי�

בידינו  דאי� דהג� הטע�, לומר ואפשר נסתלקו, ראשו� יו� אחר שמיד ממני, נפלאו וג�

כמו  ולהשהות� לעכב� בידינו יש עכ"פ ממילא, נמשכו כאשר אבל בהדרגה, שלא להמשיכ�

להמשיכ�  וכח רשימו, עכ"פ שישאר כדי ומועיל  אפיקומ�, הפסח אחר מפטירי� אי� שפירשתי

לאט'. לאט העומר ספירת ידי על

מצרי�.קכה . ליציאת זכרו� דהוא שכתב תשובה להשערי מציי� רבינו

די,קכו. לצרותינו דיאמר די, לעולמו דאמר בגי� שק"י, תנינ�, הכי אלא אמאי, 'מצה הזוה"ק ז"ל

דשק"י  כגוונא בהו, קטטה ועביד בישי�, סטרי� לכל ומברחת משדד דקא בגי� מצה, הכי או�

קדושה, משכני מכל לו� מברחת איהי הכי או� דתרעא, ומזיקי� לשדי� דמבריח דמזוזה

אמר דאת כמה בהו, וקטטה מריבה ז)ועביד יז והא (ש� מצה, כתיב דא על ומריבה, מסה

מצותא'. איהו דמסה, תרגומו אלא איהו, בסמ"� מסה

והיא קכז. דההי�, אלקי� הוא אמצעי מצה 'כי חיי� ע� בשר� עפימ"ש הקבלה, ע"ד רבינו ומוסי�

עליונה  ומצה די, לצרותינו שיאמר די, בו אומרי� שממנה האפיקומ� לכ� צר"ה, גימטריא

ממצה  חתיכה במוציא מחברי� לכ� שק"י, והוא ד"י, בציור שבה ות' שי"�, עולה דיודי"� אלק'י�

ד"י'. לצר"ה שיאמר מעליונה, חתיכה ע� אמצעי
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ÈÅ

המזו�. ברכת  ומברכי� אחרוני� מי�  נוטלי� שלישי, כוס מוזגי�

אורח. יש אם אף מברך שבעה"ב (שו"ע)נהגו

øéLæà .íéîìçk eðééä ïBiö úáéL úà äåäé áeLa úBìrnä ¦©©£§§Ÿ̈¤¦©¦¨¦§Ÿ§¦¨
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:åéúnìà àNð ,äpøá àáé àa ,røfä CLî àNð äëáe Cìé CBìä̈¥¥¨ŸŸ¥¤¤©¨©Ÿ¨Ÿ§¦¨Ÿ¥£ªŸ¨

לומר: נוהגים יש

éððäzìëàå áeúkk ïBænä úkøa ìL äNr úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî ¦§¦¨§ª¨§©¥¦§©£¥¤¦§©©¨©¨§¨©§¨

.Cì ïúð øLà äáBhä õøàä ìr Eéäìà äåäé úà zëøáe zráNå§¨¨§¨¥©§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¤©¨¨¤©¨£¤¨©¨
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הכוס. על מזמן הבית בעל פסח שבליל ונוהגים  בזימון, מברכים מסובים שלושה כשיש

אומר: ïLèðra:המזמן ïìråå øéî éúBaø©©¦¤§¤§§§

עונים: íìBr:המסובים ãrå äzrî Cøáî äåäé íL éäé:ואומר המזמן וחוזר §¦¥§Ÿ̈§Ÿ̈¥©¨§©¨
וכו'. שם יהי

אומר: [המזמן Cøáð ,éúBaøå ïðaøå ïðøî úeLøa:אומר עשרה eðéäìà]כשיש ¦§¨¨¨§©¨¨§©©§¨¥¡Ÿ¥

:BJMî eðìëàL¤¨©§¦¤

עונים: [המסובים Ceøa:בעשרה:eðééç Báeèáe BJMî eðìëàL [eðéäìà ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦

אומר: [המזמן Ceøa:בעשרה:eðééç Báeèáe BJMî eðìëàL [eðéäìà ¨¡Ÿ¥¤¨©§¦¤§¨¦

אומר: אינו BîL:יחיד Ceøáe àeä Ceøä¨§

קסא |

Ceøaïfä ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©¨
ãñça ïça ,Báeèa BJk íìBrä úà¤¨¨ª§§¥§¤¤
ék ,øNa ìëì íçì ïúBð àeä .íéîçøáe§©£¦¥¤¤§¨¨¨¦
øñç àì ãéîz ìBãbä Báeèáe .Bcñç íìBrì§¨©§§©¨¨¦Ÿ¨©
øeára ,ãrå íìBrì ïBæî eðì øñçé ìàå ,eðì̈§©¤§©¨¨§¨¨¤©£
,ìkì ñðøôîe ïæ ìà àeä ék ,ìBãbä BîL§©¨¦¥¨§©§¥©Ÿ
øLà åéúBiøa ìëì ïBæî ïéëîe ,ìkì áéèîe¥¦©Ÿ¥¦¨§¨§¦¨£¤
ìëì réaNîe Eãé úà çúBt ,øeîàk .àøä¨¨¨¥©¤¨¤©§¦©§¨

Böø éç:ìkä úà ïfä äåäé äzà Ceøa .ï ©¨¨©¨§Ÿ̈©¨¤©Ÿ
äãBðõøà eðéúBáàì zìçðäL ìr ,eðéäìà äåäé ,Eì ¤§§Ÿ̈¡Ÿ¥©¤¦§©§¨©£¥¤¤

eðéäìà äåäé eðúàöBäL ìrå ,äáçøe äáBè äcîç¤§¨¨§¨¨§©¤¥¨§Ÿ̈¡Ÿ¥
Eúéøa ìrå ,íéãár úéaî eðúéãôe ,íéøöî õøàî¥¤¤¦§©¦§¦¨¦¥£¨¦§©§¦§
éwç ìrå ,eðzãnJL EúøBz ìrå ,eðøNáa zîúçLE ¤¨©§¨¦§¨¥§©¨§¤¦©§¨§©ª¤
úìéëà ìrå ,eðzððBçL ãñçå ïç íéiç ìrå ,eðzrãBäL¤©§¨§©©¦¥¨¤¤¤©§¨§©£¦©
ìëáe íBé ìëa ãéîz eðúBà ñðøôîe ïæ äzàL ïBæî̈¨©¨¨§©§¥¨¨¦§¨§¨

:ärL ìëáe úr¥§¨¨¨

ìråCì íéãBî eðçðà ,eðéäìà äåäé ,ìkä §©©Ÿ§Ÿ̈¡Ÿ¥£©§¦¨
éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦
zìëàå ,áeúkk .ãrå íìBrì ãéîz ,éç ìk̈©¨¦§¨¨¤©¨§¨©§¨



|קס 

ÈÅ

המזו�. ברכת  ומברכי� אחרוני� מי�  נוטלי� שלישי, כוס מוזגי�
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:eäððBk eðéãé äNrîe eðéìr äððBk eðéãé äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥©£¥¨¥§¥
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|קסב 

éäìà äåäé úà zëøáe zráNåõøàä ìr E §¨¨§¨¥©§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ¤©¨¨¤
äåäé äzà Ceøa .Cì ïúð øLà äáBhä©¨£¤¨©¨¨©¨§Ÿ̈

:ïBænä ìrå õøàä ìr©¨¨¤§©©¨

íçøíéìLeøé ìrå ,Enr ìàøNé ìr ,eðéäìà äåäé ,àð ©¥¨§Ÿ̈¡Ÿ¥©¦§¨¥©¤§©§¨©¦
úéa úeëìî ìrå ,EãBák ïkLî ïBiö ìrå ,Eøér¦¤§©¦¦§©§¤§©©§¥
EîL àø÷pL ,LBãwäå ìBãbä úéaä ìrå ,EçéLî ãåc̈¦§¦¤§©©©¦©¨§©¨¤¦§¨¦§
eðìkìëå ,eðñðøt ,eððeæ ,eðrø ,eðéáà ,eðéäìà .åéìr̈¨¡Ÿ¥¨¦§¥¥©§§¥§©§§¥
.eðéúBøö ìkî äøäî eðéäìà äåäé eðì çåøäå ,eðçéåøäå§©§¦¥§©§©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥§¥¨¦¨¨¥
øNa úðzî éãéì àì ,eðéäìà äåäé ,eðëéøöz ìà àðå§¨©©§¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥Ÿ¦¥©§©¨¨
,äçeútä ,äàìnä Eãéì íà ék ,íúàåìä éãéì àìå ,íãå̈¨§Ÿ¦¥©§¨¨¨¦¦§¨§©§¥¨©§¨
:ãrå íìBrì íìkð àìå LBáð àJL ,äáçøäå äLBãwä©§¨§¨§¨¨¤Ÿ¥§Ÿ¦¨¥§¨¨¤

כאן: אומר בשבת כשחל

äöøéúBöîa ,eðéäìà äåäé ,eðöéìçäå,éréáMä íBé úåöîáe E §¥§©£¦¥§Ÿ̈¡Ÿ¥§¦§¤§¦§©©§¦¦
àeä LBã÷å ìBãb äæ íBé ék ,äfä LBãwäå ìBãbä úaMä©©¨©¨§©¨©¤¦¤¨§¨

éðôìì ,EðBöø úåöîk äáäàa Ba çeðìå Ba úaLðBöøáe .EE §¨¤¦§¨§¨©§©£¨§¦§©§¤¦§§
íBéa äçðàå ïBâéå äøö àäú àJL ,eðéäìà äåäé ,eðì çéðä̈¦©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤Ÿ§¥¨¨§¨©£¨¨§
íéìLeøé ïéðááe ,Eøér ïBiö úîçða eðéäìà äåäé eðàøäå ,eðúçeðî§¨¥§©§¥§Ÿ̈¡Ÿ¥§¤¨©¦¦¤§¦§©§¨©¦
:úBîçpä ìráe úBreLéä ìra àeä äzà ék ,ELã÷ øér¦¨§¤¦©¨©©©§©©©¤¨

eðéäìàäàøéå rébéå àáéå äìré ,eðéúBáà éäìàå ¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥©£¤§¨Ÿ§©¦©§¥¨¤
eððBøëæ øëféå ã÷téå ,rîMéå äöøéå§¥¨¤§¦¨©§¦¨¥§¦¨¥¦§¥
ãåc ïa çéLî ïBøëæå ,eðéúBáà ïBøëæå ,eððBã÷ôe¦§¥§¦§£¥§¦§¨¦©¤¨¦

קסג |

ìk ïBøëæå ,ELã÷ øér íéìLeøé ïBøëæå ,Ecár©§¤§¦§§¨©¦¦¨§¤§¦§¨
éðôì ìàøNé úéa Enrïçì ,äáBèì ,äèéìôì ,E ©§¥¦§¨¥§¨¤¦§¥¨§¨§¥

çìeìe íéáBè íéiçì ,íéîçøìe ãñâç íBéa ,íBìL §¤¤§©£¦§©¦¦§¨§©
eðã÷ôe ,äáBèì Ba eðéäìà äåäé eðøëæ .äfä úBvnä©©©¤¨§¥§Ÿ̈¡Ÿ¥§¨¨§¥
øáãáe .íéáBè íéiçì Bá eðréLBäå ,äëøáì Bá¦§¨¨§¦¥§©¦¦¦§©
,eðréLBäå eðéìr íçøå ,eðpçå ñeç íéîçøå äreLé§¨§©£¦§¨¥§©¥¨¥§¦¥

éìà ék:äzà íeçøå ïepç Cìî ìà ék ,eððér E ¦¥¤¥¥¦¥¤¤©§©¨¨

äðáeäøäîa Lãwä øér íéìLeøé §¥§¨©¦¦©Ÿ¤¦§¥¨
äðBa äåäé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§Ÿ̈¥

:ïîà .íéìLeøé åéîçøá§©£¨§¨¨¦¨¥
וחוזר  שם אומרו ירושלים, בונה מברכת השם שאמר לפני ונזכר ויבוא, יעלה לומר שכח

והמטיב  הטוב ברכת שהתחיל לפני השם שהזכיר אחר נזכר אם אבל ירושלים", "ובנה לומר

יעו"י]: רק ושכח בש"ק שחל ביו"ט או בחול שחל [ביו"ט אומר

CeøaïBNNì ìàøNé Bnrì íéáBè íéîé ïúð øLà íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¦§©¦§¨¥§¨

:íépîfäå ìàøNé Lc÷î äåäé äzà Ceøa .äfä úBvnä âç íBé úà äçîNìe§¦§¨¤©©©©¤¨©¨§Ÿ̈§©¥¦§¨¥§©§©¦

שהתחיל  לפני נזכר ואם ויבוא, יעלה בשכח כמו דינו רצה, לומר ושכח בש"ק שחל יו"ט

ויבוא]: יעלה ולא רצה רק ששכח [באופן אומר והמטיב הטוב ברכת

CeøaìàøNé Bnrì äçeðîì úBúaL ïúð øLà íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©©¨¦§¨§©¦§¨¥

:úaMä Lc÷î äåäé äzà Ceøa .úéøáìå úBàì äáäàa§©£¨§§¦§¦¨©¨§Ÿ̈§©¥©©¨

המזון. ברכת ויתחיל יחזור "האל" תיבת ואמר והמטיב הטוב ברכת שהתחיל אחר נזכר

אומר: והמטיב הטוב ברכת שהתחיל לפני ונזכר ויבוא  יעלה וגם רצה שכח אם

CeøaìàøNé Bnrì äçeðîì úBúaL ïúð øLà íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©©¨¦§¨§©¦§¨¥

úBvnä âç íBé úà äçîNìe ïBNNì íéáBè íéîéå úéøáìå úBàì äáäàa§©£¨§§¦§¦§¨¦¦§¨§¦§¨¤©©©

:íépîfäå ìàøNéå úaMä Lc÷î äåäé äzà Ceøa .äfä©¤¨©¨§Ÿ̈§©¥©©¨§¦§¨¥§©§©¦
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|קסד 

Ceøa,eðéáà ìàä ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¥¨¦
,eðøöBé ,eðìàBb ,eðàøBa ,eðøécà ,eðkìî©§¥©¦¥§¥£¥§¥
Cìnä ,ìàøNé ärBø eðrBø ,á÷ré LBã÷ eðLBã÷§¥§©£Ÿ¥¥¦§¨¥©¤¤

ìkì áéènäå áBhä,áéèéä àeä íBéå íBé ìëaL , ©§©¥¦©Ÿ¤§¨¨¥¦
àeä ,eðìîb àeä ,eðì áéèéé àeä ,áéèéî àeä¥¦¥¦¨§¨¨
íéîçøìe ãñçìe ïçì ,ãrì eðìîâé àeä ,eðìîBb§¥¦§§¥¨©§¥§¤¤§©£¦
äñðøt ,äîçð ,äreLéå äëøa ,äçìöäå äìvä çåøìe§¤©©¨¨§©§¨¨§¨¨¦¨¤¨¨©§¨¨
,áBè ìëå íBìLå íéáBè íéiçå íéîçøå ,äìkìëå§©§¨¨§©£¦§©¦¦§¨§¨

:eðøqçé ìà íìBrì áeè ìkîe¦¨§¨©§©§¥

,ïîçøä,ïîçøä .ãrå íìBrì eðéìr Cìîé àeä ¨©£¨¦§Ÿ¨¥§¨¨¤¨©£¨
,ïîçøä .õøàáe íéîMa Cøaúé àeä¦§¨¥©¨©¦¨¨¤¨©£¨
çöðìe ãrì eða øàtúéå ,íéøBc øBãì çazLé àeä¦§©©§¦§¦§¨©¨¨©§¥©
,ïîçøä .íéîìBr éîìBrìe ãrì eða øcäúéå ,íéçöð§¨¦§¦§©©¨¨©§§¥¨¦¨©£¨
eðJr øaLé àeä ,ïîçøä .ãBáëa eðñðøôé àeä§©§§¥§¨¨©£¨¦§Ÿª¥
.eðöøàì úeiîîB÷ eðëéìBé àeäå ,eðøàeö ìrî¥©©¨¥§¦¥§¦§©§¥
,äfä úéaa äaøî äëøa eðì çìLé àeä ,ïîçøä̈©£¨¦§©¨§¨¨§ª¨©©¦©¤
çìLé àeä ,ïîçøä .åéìr eðìëàL äæ ïçìL ìrå§©ª§¨¤¤¨©§¨¨¨©£¨¦§©
eðì øOáéå ,áBhì øeëæ àéápä eäiìà úà eðì̈¤¥¦¨©¨¦¨©¦©¤¨

:úBîçðå úBreLé ,úBáBè úBøBNa§§§¤¨
אומר: éäéíìké[אורח àìå ,äfä íìBra úéaä ìra LBáé àJL ïBöø §¦¨¤Ÿ¥©©©©¦¨¨©¤§Ÿ¦¨¥

eðéñëðe åéñëð eéäéå ,åéñëð ìëa ãàî çìöéå ,àaä íìBrì̈¨©¨§¦§©§Ÿ§¨§¨¨§¦§§¨¨§¨¥

קסה |

éNrîa àìå åéãé éNrîa àì ïèN èBìLé ìàå ,øérì íéáBø÷e íéçìöeî§¨¦§¦¨¦§©¦§¨¨Ÿ§©£¥¨¨§Ÿ§©£¥
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,ïîçøä) Cøáé àeä:יאמר עצמו שולח� על úàåהסמו� éúBà ¨©£¨§¨¥¦§¤
úà ,(éì øLà ìk úàå érøæ úàå ézLà¦§¦§¤©§¦§¤¨£¤¦¤
(éúøBî énà) úàå ,äfä úéaä ìra (éøBî éáà)¨¦¦©©©©¦©¤§¤¦¦¨¦
úàå írøæ úàå íúéa úàå íúBà ,äfä úéaä úìra©£©©©¦©¤¨§¤¥¨§¤©§¨§¤
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:íéîìBrä̈¨¦
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|קסו 

,ïîçøäíìBrä éiçìe çéLnä úBîéì eðkæé àeä ¨©£¨§©¥¦©¨¦©§©¥¨¨
ãñç äNrå ,Bkìî úBreLé ìBcâî ,àaä©¨¦§§©§§Ÿ¤¤¤
íBìL äNr .íìBr ãr Brøæìe ãåãì ,BçéLîì¦§¦§¨¦§©§©¨Ÿ¤¨
ìàøNé ìk ìrå eðéìr ,íBìL äNré àeä ,åéîBøîa¦§¨©£¤¨¨¥§©¨¦§¨¥

:ïîà eøîàå§¦§¨¥

eàøéíéøéôk .åéàøéì øBñçî ïéà ék ,åéLã÷ äåäé úà §¤§Ÿ̈§Ÿ¨¦¥©§¦¥¨§¦¦
.áBè ìë eøñçé àì äåäé éLøãå ,eárøå eLø̈§¨¥§Ÿ§¥§Ÿ̈Ÿ©§§¨
Eãé úà çúBt .Bcñç íìBrì ék ,áBè ék äåäéì eãBä©§Ÿ̈¦¦§¨©§¥©¤¨¤
äåäéa çèáé øLà øábä Ceøa .ïBöø éç ìëì réaNîe©§¦©§¨©¨¨©¤¤£¤¦§©©§Ÿ̈
éúéàø àìå ézð÷æ íb éúééä ørð .Bçèáî äåäé äéäå§¨¨§Ÿ̈¦§©©©¨¦¦©¨©§¦§Ÿ¨¦¦
,ïzé Bnrì ær äåäé .íçì Lwáî Brøæå ,áærð ÷écö©¦¤¡¨§©§§©¤¨¤§Ÿ̈Ÿ§©¦¥

:íBìMá Bnr úà Cøáé äåäé§Ÿ̈§¨¥¤©©¨

לומר: נוהגים יש

éðéøäãeçé íLì ,úBñBk raøàî éLéìL ñBk úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©§¦¦¥©§©§¥¦

íLa íìrðå øéîè àeää éãé ìr dézðéëLe àeä Céøa àLãe÷§¨§¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥

eðéìr äððBk eðéãé äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå .ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥

:eäððBk eðéãé äNrîe©£¥¨¥§¥

CeøaíìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
:ïôbä éøt àøBa¥§¦©¨¤

אחרונה. ברכה מברכים ואין שמאל בהסיבת שותים

שהוא  לוגמיו מלא ישתה ולפחות הכוס ברוב סגי ובדיעבד הכוס כל ישתה לכתחילה

רביעית. רוב

קסז |

שימורים. ליל שהוא לזכור כדי הדלת את לפתוח נוהגים

CôLéBbä ìà Eúîç,Eerãé àì øLà í §Ÿ£¨§¤©¦£¤Ÿ§¨
àì EîLa øLà úBëìîî ìrå§©©§¨£¤§¦§Ÿ
eäåð úàå ,á÷ré úà ìëà ék .eàø÷̈¨¦¨©¤©£Ÿ§¤¨¥

enLä(ו�ז עט ïBøçå(תהלי� Eîræ íäéìr CôL . ¥©§¨£¥¤©§¤©£
íâéOé Età( כה סט  óàa(ש� ócøz . ©§©¦¥¦§Ÿ§©

äåäé éîL úçzî íãéîLúå(סו ג :(איכה §©§¦¥¦©©§¥§Ÿ̈

ÇÅ

ההלל  את  עליו  וגומרי� רביעי כוס מוזגי�

אליהו". של "כוס אותו וקורין נוסף כוס למזוג ונוהגין

àìì ék ,eðì àì ,äåäé ,eðììr ãBák ïz EîL Ÿ¨§Ÿ̈Ÿ¨¦§¦§¥¨©
äià ,íéBbä eøîàé änì :Ezîà ìr Ecñç©§§©£¦¤¨¨Ÿ§©¦©¥

הלל 
מעוררי�  אנו פסח  בליל  ההלל  בקריאת 

מצרי�  יציאת בשעת שהיו ההארות  אות� 

מה  ממצרי�' ישראל ב'בצאת לעיל  עי'

בכתבי  דאיתא עפי"מ מרבינו, שהבאנו

אותו אריז "ל, וניעור חוזר טוב יו� דבכל

הזמני� , באות� שהיה והאור, ואי� השפע 

דורות , לפסח  מצרי� פסח  בי� הפרש 

מצרי�  יציאת של והאורות שההשפעות 

בפסח . שנה  בכל וניעורי� והנה חוזרי�

מעשינו  ידי על נפעלת  זאת כי ידוע
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äià ,íéBbä eøîàé änì :Ezîà ìr Ecñç©§§©£¦¤¨¨Ÿ§©¦©¥

הלל 
מעוררי�  אנו פסח  בליל  ההלל  בקריאת 

מצרי�  יציאת בשעת שהיו ההארות  אות� 

מה  ממצרי�' ישראל ב'בצאת לעיל  עי'

בכתבי  דאיתא עפי"מ מרבינו, שהבאנו

אותו אריז "ל, וניעור חוזר טוב יו� דבכל

הזמני� , באות� שהיה והאור, ואי� השפע 

דורות , לפסח  מצרי� פסח  בי� הפרש 

מצרי�  יציאת של והאורות שההשפעות 

בפסח . שנה  בכל וניעורי� והנה חוזרי�

מעשינו  ידי על נפעלת  זאת כי ידוע



|קסח 

õôç øLà ìk ,íéîMá eðéäìàå :íäéäìà àð̈¡Ÿ¥¤¥Ÿ¥©¨¨¦Ÿ£¤¨¥
ät :íãà éãé äNrî ,áäæå óñk íäéaör :äNr̈¨£©¥¤¤¤§¨¨©£¥§¥¨¨¤
íéðæà :eàøé àìå íäì íéðér ,eøaãé àìå íäì̈¤§Ÿ§©¥¥©¦¨¤§Ÿ¦§¨§©¦
íäéãé :ïeçéøé àìå íäì óà ,erîLé àìå íäì̈¤§Ÿ¦§¨©¨¤§Ÿ§¦§¥¤

ובזה  מועד, לאותו השייכי�  ותפלותינו

למעלה  ההארה  אותו מעוררי�  .אנו

גדעו� שאמר אבא וזהו הקרני 'אמש 

בצאת  אומר שהיה  ושמעתיו  ההלל את 

ממצרי� ' היה ישראל דבקריאתו ר"ל, -

שהיה  והשפעה הארה אותו מעורר

עולה  כ� וא�  מצרי� , יציאת בשעת

' ספרו השאלה  אשר נפלאותיו כל איה 

וגו'. אבותינו לנו

פסח  בליל ההלל את  שאומרי�  בטע�

בישיבה 

בישיבה קורי� פסח  בליל ההלל .את

השנה  בכל  מהלל שנא  מאי בעי , וטעמא

בשו"ע  כמבואר בעמידה, אותו שאומרי� 

ז ')או"ח  סעי' תכ"ב .(סי'

עפ"י רבינו, הזוה"קומפרש (רעי'דברי

צ"ז :)מה ד� אמור ספירת ימנא  שמצות בטע�

כיו�  בעמידה , אותו אומרי�  העומר

לזכרי� , רק  ניתנה ספירה של  שהחשבו�

עיי"ש  בעמידה, הוי כ� על
קכח 
.

דאי�  השנה , בכל דהלל מוב�  ובזה 

אותו  אומרי� בה�, מחוייבי�  הנשי�

אבל  נשי�בעמידה, דג� פסח בליל הלל

בו  השקלחייבות במחצית הובא (ש� ,

בישיבה .סק "ה ) אותו אומרי� ,

ז '] סעי ' תכ"ב סי ' או"ח [שו"ע

לנו' לא  ה' לנו  'לא הלשו� כפל 

נסי� , שני לנו'- לא ה ' לנו 'לא ביאור 

לגויי�  נקמה - ב' לישראל, -ישועה  א '

קי"ז  ד� רבינו: בשעה (פסחי�)לשו�

ד' לנו 'לא אמרו ה�  הי�, על שעמדו

לה� ואומרת רוה"ק  משיבה  לנו', לא

אעשה '. למעני הכפל'למעני להבי� 

ותשובה  בשאלה 
קכט 

באמצע  והש� ,
קל 
.

ישועה  היה כא� שחישב אלו בכל כי

אלא קכח. דא חושבנא אתמסר לא דדכורא דעלמא יומי� יומי�, דאלי� 'ובגי� מהימנא הרעיא לשו�

בעמידה'. דא חושבנא דא ועל בלחודייהו, לגברי

למעני'.קכט. 'למעני כפל ובתשובה לנו', לא לנו 'לא פעמי� שני כפל דבשאלה היינו

לנו.קל. לא של פעמי� הב' באמצע ה' ש� שכתוב

קסט |

:íðBøâa ebäé àì ,eëJäé àìå íäéìâø ,ïeLéîé àìå§Ÿ§¦©§¥¤§Ÿ§©¥Ÿ¤§¦§¨
ìàøNé :íäa çèBa øLà ìk ,íäéNr eéäé íäBîk§¤¦§Ÿ¥¤Ÿ£¤¥©¨¤¦§¨¥
eçèa ïøäà úéa :àeä ípâîe íøær ,äåäéa çèa§©©§Ÿ̈¤§¨¨¦¨¥©£Ÿ¦§
,ééá eçèa äåäé éàøé :àeä ípâîe íøær ,äåäéá©§Ÿ̈¤§¨¨¦¨¦§¥§Ÿ̈¦§©¨

:àeä ípâîe íøær¤§¨¨¦¨

äåäé,ìàøNé úéa úà Cøáé ,Cøáé eðøëæ §Ÿ̈§¨¨§¨¥§¨¥¤¥¦§¨¥
éàøé Cøáé :ïøäà úéa úà Cøáé§¨¥¤¥©£Ÿ§¨¥¦§¥
äåäé óñé :íéìãbä ír íépèwä ,äåäé§Ÿ̈©§©¦¦©§Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ̈

שני  וה� לשונאיה� , ומפלה  לישראל,

לנו  קרע אילו המגיד וכמאמר נסי� ,

דיינו  לתוכו  צרכו שיקע  ולא הי�
קלא 
,

נשרפו  ועזריה  מישאל חנניה בנס וג�

כדלקמ�  קי "ח)שונאיה� בפני� (ד�  מקרר

נס  לו שעושי� ומי בחו� , מנכי� ומקדיח 

מזכיותיו 
קלב 

הש� ' לנו 'לא אמרו לכ� ,

'לא  בזכותינו, להצילנו הרחמי�  בעל -

מיחד הקב"ה  ואי� מצרינו, ליפרע לנו'

הרעה  על שמו
קלג 

ד' אמרו לא לכ� ,

שני  פע�
קלד 

על כבוד ת� 'לשמ� כדי ,

לעשות  - אמית�' 'ועל להצילנו, - חסד� '

וכדאיתא  אתה, אמת דיי� כי בצרינו, די�

דכתיב תורה ע "ב, ד ' ד� דע"ז  בפ "ק 

לפני�  עושה הקב"ה  אי� אמת , ביה

בזכות�  תלוי  שלא וכיו�  הדי� . משורת

הקודש  רוח  השיבה עצמ�, ובשביל

שלא  כדי שניה� ', אעשה  למעני 'למעני

מזכיותיה�. לנכות בשביל� הנס יחשב

קי "ז ] ד� פסחי� הש "ס על ש "י  [ער�

לשונאינו.קלא. המפלה חלק הוא לתוכו, צרינו ששיקע ומה לישראל, הנס היה הי� דקריעת

ל"ב.קלב. בשבת כמבואר

ו'.קלג. ג', בראשית מד"ר עי'

בזכותינו,קלד. יהיה לא להצילנו שעשה דהנס - אחד פע� לנו', 'לא פעמי� שני כפל כ� דעל והיינו

על  ה' ש� מייחד שלא מה מיישב ובזה בזכותינו. יהיה לא הרשעי� דמפלת - שנית ופע�

. הרעה על שמו מיחד הקב"ה ואי� בגויי�, הנקמה על קאי השנית פע� שכ� השנית, פע�
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נשרפו  ועזריה  מישאל חנניה בנס וג�

כדלקמ�  קי "ח)שונאיה� בפני� (ד�  מקרר

נס  לו שעושי� ומי בחו� , מנכי� ומקדיח 

מזכיותיו 
קלב 

הש� ' לנו 'לא אמרו לכ� ,
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|קע 

ízà íéëeøa :íëéða ìrå íëéìr ,íëéìr£¥¤£¥¤§©§¥¤§¦©¤
íéîL íéîMä :õøàå íéîL äNr ,äåäéì©§Ÿ̈Ÿ¥¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦
íéúnä àì :íãà éðáì ïúð õøàäå ,äåäéì©§Ÿ̈§¨¨¤¨©¦§¥¨¨Ÿ©¥¦
eðçðàå :äîeã éãøé ìk àìå ,dé eììäé§©§¨§Ÿ¨Ÿ§¥¨©£©§
:déeììä íìBr ãrå äzrî ,dé Cøáð§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨

,ézáäàék :éðeðçz éìB÷ úà äåäé rîLé ék ¨©§¦¦¦§©§Ÿ̈¤¦©£¨¦
éðeôôà :àø÷à éîéáe ,éì Bðæà ähä¦¨¨§¦§¨©¤§¨£¨¦
:àöîà ïBâéå äøö ,éðeàöî ìBàL éøöîe úåî éìáç¤§¥¨¤§¨¥§§¨¦¨¨§¨¤§¨
ïepç :éLôð äèJî äåäé àpà ,àø÷à äåäé íLáe§¥§Ÿ̈¤§¨¨¨§Ÿ̈©§¨©§¦©

å äåäé,äåäé íéàút øîL :íçøî eðéäìàå ,÷écö §Ÿ̈§©¦¥Ÿ¥§©¥Ÿ¥§¨¦§Ÿ̈
äåäé ék ,éëéçeðîì éLôð éáeL :réLBäé éìå éúJc©Ÿ¦§¦§¦©¦©§¦¦§¨§¦¦§Ÿ̈
ïî éðér úà ,úånî éLôð zöJç ék :éëéìr ìîb̈©¨¨§¦¦¦©§¨©§¦¦¨¤¤¥¦¦
úBöøàa äåäé éðôì CJäúà :éçcî éìâø úà ,ärîc¦§¨¤©§¦¦¤¦¤§©¥¦§¥§Ÿ̈§©§
éðà :ãàî éúéðr éðà ,øaãà ék ézðîàä :íéiçä©©¦¤¡©§¦¦£©¥£¦¨¦¦§Ÿ£¦

:áæk íãàä ìk ,éæôçá ézøîà̈©§¦§¨§¦¨¨¨¨Ÿ¥

äî:éìr éäBìeîâz ìk ,äåäéì áéLà ¨¨¦©§Ÿ̈¨©§¦¨¨
äåäé íLáe ,àOà úBreLé ñBk§¤¨§¥§Ÿ̈
ìëì àp äãâð ,íJLà äåäéì éøãð :àø÷à¤§¨§¨©©§Ÿ̈£©¥¤§¨¨§¨

קעא |

:åéãéñçì äúånä äåäé éðéra ø÷é :Bnr©¨¨§¥¥§Ÿ̈©¨§¨©£¦¨
ïa Ecár éðà ,Ecár éðà ék ,äåäé ,àpà̈¨§Ÿ̈¦£¦©§¤£¦©§§¤
çáæ çaæà Eì :éøñBîì zçzt ,Eúîà£¨¤¦©§¨§¥¨§¤§©¤©
äåäéì éøãð :àø÷à äåäé íLáe ,äãBz¨§¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©§Ÿ̈
úéa úBøöça :Bnr ìëì àp äãâð ,íJLà£©¥¤§¨¨§¨©§©§¥

:déeììä ,íéìLeøé éëëBúa ,äåäé§Ÿ̈§¥¦§¨¨¦©§¨

eììäék :íénàä ìk eäeçaL ,íéBb ìk äåäé úà ©§¤§Ÿ̈¨¦©§¨¨ª¦¦
:déeììä ,íìBrì äåäé úîàå ,Bcñç eðéìr øáb̈©¨¥©§¤¡¤§Ÿ̈§¨©§¨

גוי� כל  ה' את הללו

דנשמות  שלו� מהנהר מביא רבינו 

החסד, במדת  בניס� נבראו ישראל כלל

השנה  בראש  נבראו העול�  שאר משא"כ 

הדי�  במדת 
קלה 
.

הא  א ' באופ�  רבינו מבאר ולפי "ז

משו�  הוא  לה', להלל צריכי� דהגוי� 

חסדו  'עלינו' גבר הוא כי  דלה�  דא� ,

די�  בבחינת  נוהג
קלו 

כיו� קיו�, דכל

ישראל ע"י להללהעול�  לגוי� יש  לכ� ,

ישראל. א�  חסד שעשה לה '

כל 'שבחוהו רבינו, מבאר אחר באופ�

גבר', כי גבר האמי� דעליה�  א�  דהיינו

הגבורה  מבחינת שה� היה ה ' לא  א"כ  ,

הדי�, במדת להתקיי� לה�  מ "מאפשר

בכללות קלה . הנקרא העולמות פנימיות שה� בניס� נבראו [ישראל ] 'דנשמות שלו�: הנהר כתב

גבורה  בכללות הנקרא העולמות חיצוניות בער� העולמות, כל דכללות ימי� קו שהוא חסד
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כיו� קיו�, דכל

ישראל ע"י להללהעול�  לגוי� יש  לכ� ,

ישראל. א�  חסד שעשה לה '

כל 'שבחוהו רבינו, מבאר אחר באופ�

גבר', כי גבר האמי� דעליה�  א�  דהיינו

הגבורה  מבחינת שה� היה ה ' לא  א"כ  ,

הדי�, במדת להתקיי� לה�  מ "מאפשר

בכללות קלה . הנקרא העולמות פנימיות שה� בניס� נבראו [ישראל ] 'דנשמות שלו�: הנהר כתב

גבורה  בכללות הנקרא העולמות חיצוניות בער� העולמות, כל דכללות ימי� קו שהוא חסד

החדש  זה לפי מבאר ורבינו ע"ש. העולמות, כל דכללות שמאל שהוא נבראו השנה שבראש

ני  דחודש 'לכ�', הוא ראשו� 'לכ�' הרת הזה היו� אומרי� בר"ה וכ� ישראל, לכלל דוקא ס�

ישראל. נשמות משא"כ השנה בראש נבראו ה'עול�' דדוקא דייקא, 'עול�'

החיצוניות קלו. לעול� - לעול� דלעיל], קטע [עי' הדי� מדת הוא דאמת - לעול� ה' ואמת

העול�. בחינת שהוא



|קעב 
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מדת  שהוא  ממוצעת  במדה  מתנהג  שהוא 

א"י ].אמת  וד "ה  לכ� , הזה החדש  ד"ה  יט. [בא
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ãr íéúBára âç eøñà ,eðì øàiå äåäé ìà :äåäé§Ÿ̈¥§Ÿ̈©¨¤¨¦§©©£¦©



|קעד 

âç eøñà ,eðì øàiå äåäé ìà :çaænä úBðø÷©§©¦§¥©¥§Ÿ̈©¨¤¨¦§©
,jãBàå äzà éìà :çaænä úBðø÷ ãr íéúBára©£¦©©§©¦§¥©¥¦©¨§¤¨
:jîîBøà éäìà ,jãBàå äzà éìà :jîîBøà éäìà¡Ÿ©£§¤¨¥¦©¨§¤¨¡Ÿ©£§¤¨
äåäéì eãBä :Bcñç íìBrì ék ,áBè ék äåäéì eãBä©§Ÿ̈¦¦§¨©§©§Ÿ̈

:Bcñç íìBrì ék ,áBè ék¦¦§¨©§

הגדול  הלל

áBè ék äåäéì eãBä:Bcñç íìBrì ék ©§Ÿ̈¦¦§¨©§

íéäìàä éäìàì eãBä:Bcñç íìBrì ék ¥Ÿ¥¨¡Ÿ¦¦§¨©§

íéðãàä éðãàì eãBä:Bcñç íìBrì ék ©£Ÿ¥¨£Ÿ¦¦§¨©§

Bcáì úBìãb úBàìôð äNrì:Bcñç íìBrì ék §Ÿ¥¦§¨§Ÿ§©¦§¨©§

äðeáúa íéîMä äNrì:Bcñç íìBrì ék §Ÿ¥©¨©¦¦§¨¦§¨©§

íénä ìr õøàä r÷Bøì:Bcñç íìBrì ék §©¨¨¤©©¨¦¦§¨©§

íéìãb íéøBà äNrì:Bcñç íìBrì ék §Ÿ¥¦§Ÿ¦¦§¨©§

íBia úìLîîì LîMä úà:Bcñç íìBrì ék ¤©¤¤§¤§¤¤©¦§¨©§

äìéJa úBìLîîì íéáëBëå çøiä úà:Bcñç íìBrì ék ¤©¨¥©§¨¦§¤§§©¨§¨¦§¨©§

íäéøBëáa íéøöî äkîì:Bcñç íìBrì ék §©¥¦§©¦¦§¥¤¦§¨©§

íëBzî ìàøNé àöBiå:Bcñç íìBrì ék ©¥¦§¨¥¦¨¦§¨©§

äéeèð rBøæáe ä÷æç ãéa:Bcñç íìBrì ék §¨£¨¨¦§©§¨¦§¨©§

íéøæâì óeñ íé øæâì:Bcñç íìBrì ék §Ÿ¥©¦§¨¦¦§¨©§

BëBúa ìàøNé øéáräå:Bcñç íìBrì ék §¤¡¦¦§¨¥§¦§¨©§
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óeñ íéá Bìéçå ärøt ørðå:Bcñç íìBrì ék §¦¥©§Ÿ§¥§©¦§¨©§

éìBîìøaãna Bnr C:Bcñç íìBrì ék §¦©©¦§¨¦§¨©§

íéìãb íéëìî äkîì:Bcñç íìBrì ék §©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨©§

íéøécà íéëìî âøäiå:Bcñç íìBrì ék ©©£Ÿ§¨¦©¦¦¦§¨©§
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íéîMä ìàì eãBä:Bcñç íìBrì ék §¥©¨¨¦¦§¨©§

הגדול והלל המצרי  בהלל מקום  של בשבחו הזה בלילה התעסקו הנה עד  יען 

שהוזכר מלבד  כי שבת של  שחרית  של זו  תפילה לומר ג"כ נהגו  השיר , וברכת 

העולמים . לחיי  רבה ותודה שבח כולה גאלתנו, ממצרים  (אברבנאל )בה 

úîLð,eðéäìà äåäé EîL úà Cøáz éç ìk ¦§©¨©§¨¥¤¦§§Ÿ̈¡Ÿ¥
Eøëæ íîBøúe øàôz øNa ìk çeøå§©¨¨¨§¨¥§¥¦§§
äzà íìBrä ãrå íìBrä ïî .ãéîz eðkìî©§¥¨¦¦¨¨§©¨¨©¨

éãrìaîe ,ìàìî eðì ïéà E,réLBîe ìàBb C ¥¦©§¨¤¥¨¤¤¥¦©
ìëa íçøîe äðBrå ñðøôîe ìévîe äãBt¤©¦§©§¥§¤§©¥§¨



|קעד 
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íäéøBëáa íéøöî äkîì:Bcñç íìBrì ék §©¥¦§©¦¦§¥¤¦§¨©§

íëBzî ìàøNé àöBiå:Bcñç íìBrì ék ©¥¦§¨¥¦¨¦§¨©§
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קעה |

óeñ íéá Bìéçå ärøt ørðå:Bcñç íìBrì ék §¦¥©§Ÿ§¥§©¦§¨©§

éìBîìøaãna Bnr C:Bcñç íìBrì ék §¦©©¦§¨¦§¨©§

íéìãb íéëìî äkîì:Bcñç íìBrì ék §©¥§¨¦§Ÿ¦¦§¨©§
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|קעו 

úrCîBñå øæBr Cìî eðì ïéà ,ä÷eöå äøö ¥¨¨§¨¥¨¤¤¥§¥
,íéðBøçàäå íéðBLàøä éäìà .äzà àJà¤¨¨¨¡Ÿ¥¨¦¦§¨©£¦
ìJänä ,úBãìBz ìk ïBãà ,úBiøa ìk dBìà¡©¨§¦£¨¨©§ª¨
BîìBr âäðîä ,úBçaLzä (áøa) ìëa§¨§Ÿ©¦§¨©§©¥¨
àì äpä ,ør ééå .íéîçøa åéúBiøáe ãñça§¤¤§¦¨§©£¦©¨¥¦¥Ÿ
õé÷näå ,íéðLé øøBrnä .ïLéé àìå íeðé̈§Ÿ¦¨©§¥§¥¦§©¥¦
ç÷Bt íéìBç àôBøå íéúî äéçî) ,íéîcøð¦§¨¦§©¥¥¦§¥¦¥©
,íéîJà çéNnäå (íéôeôk ó÷Bæå íéøår¦§¦§¥§¦§©¥¦©¦§¦
ó÷Bfäå ,íéìôBð CîBqäå ,íéøeñà øéznäå§©©¦£¦§©¥§¦§©¥
Ecáì Eìe ,íéîìrð çðrôîäå ,íéôeôk§¦§©§©§¥©¤§¨¦§§©§
,íik äøéL àìî eðéô eJàå .íéãBî eðçðà£©§¦§¦¦¨¥¦¨©¨

ìeçáL eðéúBúôNå ,åéJb ïBîäk äpø eððBL §¥¦¨©£©¨§¦§¥¤©
LîMk úBøéàî eðéðérå ,ré÷ø éáçøîk§¤§£¥¨¦©§¥¥§¦©¤¤
eðéìâøå ,íéîL éøLðk úBNeøô eðéãéå ,çøiëå§©¨¥©§¨¥§§¦§¥¨¨¦§©§¥
úBãBäì íé÷étñî eðçðà ïéà ,úBìiàk úBJ÷©¨©¨¥£©§©§¦¦§
Cøáìe ,eðéúBáà éäìàå eðéäìà äåäé ,Eì§§Ÿ̈¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥§¨¥
óìà óìàî úçà ìr ,eðkìî EîL úà¤¦§©§¥©©©¥¨¤¤¤
,úBáBhä íéîrt úBááø éaøå íéôìà éôìà©§¥£¨¦§¦¥§¨§¨¦©
.eðnrå eðéúBáà ír úéNrL úBàìôðå íéqð¦¦§¦§¨¤¨¦¨¦£¥§¦¨

קעז |

,eðéäìà äåäé ,eðzìàb íéøönî íéðôìî¦§¨¦¦¦§©¦§©§¨§Ÿ̈¡Ÿ¥
ráNáe ,eðzðæ árøa ,eðúéãt íéãár úéaîe¦¥£¨¦§¦¨§¨¨©§¨§¨¨
,eðzèJî øácîe ,eðzìvä áøçî ,eðzìkìk¦§©§¨¥¤¤¦©§¨¦¤¤¦©§¨
ãr .eðúéJc íéðîàðå íéaøå íérø íééìçîe¥¢¨¦¨¦§©¦§¤¡¨¦¦¦¨©

פדיתנו  עבדי� מבית  - גאלתנו ממצרי�

עבדי� מבית  אלקינו  ד' גאלתנו ממצרי�

ב'פדיתנו. למה  לשו� מצרי�וצ "ב אומרי�  '

וב'גאלתנו ' עבדי�', 'בית אומרי� '.פדיתנו '

זמ�  נשל� לא דעדיי� רבינו, ומבאר

מצרי� , שעבוד של  שנה מאות הד'

אותו  דמשלימי� פירשו והמפרשי� 

'מבית  והיינו  מלכיות, שאר בשעבוד

הוא  למלכיות שעבוד - פדיתנו' עבדי� 

אבל מצרי�, שעבוד בעד פדיו�

הפדיו�  נית�  שלא  - גאלתנו' 'ממצרי� 

נהיה  לא  שוב שהרי להמצריי�,

אלא  לעול�, להמצריי� משועבדי� 

אומות  לשאר
קלז 
.

הראשי�  יהיו רב הערב  משיח, לפני

הפסוקי�  רבינו מפרש  הנ"ל דר� ועל

בשלח , כי בפרשת  מצרי� למל� ויגד

אל ועבדיו פרעה לבב ויהפ�  הע� ברח 

שלחנו  כי עשינו זאת מה  ויאמרו  הע�

אחרי  וירד�  וגו', מעבדינו ישראל את 

וגו' ישראל ח')בני - ה' לדייק (י"ד, ויש  .

בלשו� דהתחיל בלשו� 'הע�',מה  וסיי�

.'ישראל'

דאי ' עפי"מ רבינו, (ח"ב בזוה"קומפרש

דכתיבמ "ה:) מקו� סת� ,'הע�'דבכל

ש�  אי' ועוד רב, להערב ד�הכונה  (ח"א

ישלטו ש כ "ה.) דמשיחא עקבתא בדור

דפדיו� קלז. פ', אות דאעלת אהא הזהר בהקדמת בזהר"ק דכתב א"י וז"ל: אופ� בעוד רבינו ומבאר

פדיו�  צרי� ואזי נקבה יולדת תחלה מזריע דאיש ומע"ט, בתשובה אתעדל"ת בלא מנוקבא

הברית  ושמרו בתורה שעסקו לוי שבט כגו� אלקינו, ד' גאלתנו ממצרי� וז"ש לסט"א, לית�

נשתעבדו  לא וה� מדכורא, גאולה היה אלקותו שקבלו וכיו� וכו', אמרת� שמרו כי כמ"ש מילה,

מיד  וגאלו הע�, המו� יעקב את ד' פדה כי וז"ש פדיתנו, ע�, שאר עבדי�, מבית בעבודה,

הלוי�  בזכות נגאלו הע� המו� ג� וי"ל אתעדל"ת, לו שהיה זה ישראל, גאל בא"י ממנו חזק

ות"ח  מלכיות, בשעבוד אח"ז לפדיו� הוצרכו עצמ� בזכות היה שלא מחמת רק  שעה, לפי

ע�  בחסד, רק אתעדל"ת, בלא בחסד� נחית וז"ש ביד�, קדושיו כל כמ"ש מארנוניא פטורי�

פדיו�, בלא דכורא, בבחינת גאולה היה זו לע� רק אות�, יפדו בניה� כי דוקא, זו גאלת, זו

מלכנו  מלכי�, מיד 'הפודינו נוסח ערבית בתפלת שמבאר אי� ש�, להל� קצת עוד ועיי� ע"ש.

ע"ש. הנ"ל, לפי העריצי�' כל מכ� הגואלנו



|קעו 
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עבדי� מבית  אלקינו  ד' גאלתנו ממצרי�
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הוא  למלכיות שעבוד - פדיתנו' עבדי� 
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אלא  לעול�, להמצריי� משועבדי� 

אומות  לשאר
קלז 
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|קעח 

éîçø eðeøær äpäéãñç eðeáær àìå ,Eäåäé ,E ¥¨£¨©£¤§Ÿ£¨£¨¤§Ÿ̈
ìr .çöðì ,eðéäìà äåäé ,eðLhz ìàå ,eðéäìà¡Ÿ¥§©¦§¥§Ÿ̈¡Ÿ¥¨¤©©
zçôpL äîLðe çeøå ,eða zâJtL íéøáà ïk¥¥¨¦¤¦©§¨¨§©§¨¨¤¨©§¨

ìå ,eðtàáeãBé íä ïä ,eðéôá zîN øLà ïBL §©¥§¨£¤©§¨§¦¥¥
eîîBøéå eøøBLéå eøàôéå eçaLéå eëøáéå¦¨§¦©§¦¨£¦§¦§
eðkìî EîL úà eëéìîéå eLéc÷éå eöéøréå§©£¦§©§¦§©§¦¤¦§©§¥

ì ìëå ,äãBé Eì ät ìë ék .ãéîzEì ïBL ¨¦¦¨¤§¤§¨¨§

הראשי� והמה  ישראל, בני  על רב הערב

לישראל שמצירי� הרשעי�
קלח 

וטע�  .

רבינו, מבאר נשלמו לדבר שלא  דכיו�

להשתעבד בנ"י שהוצרכו  שנה  מאות הד '

שנשל� במצרי�, המפרשי�  וכתבו

קוד�  ע "כ  אחרות , בגליות השיעבוד 

כל להשלי�  שצרי� המשיח  ביאת 

רבהשיעבוד, הערב עלינו שולטי�

החוב לשל� מצרי� , מזרע שהמה 

מצרי�. מגלות לנו פרעה שנשאר והנה 

זאת , ידעו היו, שאצטגנוני� ועבדיו

באחרית  בנ"י על ימשלו רב שהערב

הימי� .

הפסוק שאמר  מצרי�וזהו למל� 'ויגד

'הע�' - הע�' ברח  רב,כי הערב  המה

הע�'וע"כ  אל ועבדיו  פרעה לבב 'ויהפ� 

הערב ע�  באהבה מקוד� היה שפרעה -

כי  כשראה רב עכשיו אבל מעמו, היו ה�

על הממשלה ליקח גבולו, ישיגו שה�

וזהו  לה� , לשנוא  לבו הפ� לעצמ� , בנ"י 

המצריי�  כי שאמרו עשינו זאת 'מה 

מעבדינו' ישראל את  דהיינו שלחנו -

בנ"י  את -ששלחנו מלעבוד'מעבדינו'

הערב את יעבדו ה�  זה  ותחת אותנו,

הפסוק  אמר כ� ועל אחרי רב, 'וירדו� 

ישראל' יעבדו בני שבנ"י רצה כי -

רב. הערב תחת ולא תחתיו,

שסדרנו, מה ד "ה הש"ס  על  ש "י  ער� [ליקוטי� 

מבואר] כי  א"י  ד "ה  צ : בשלח 

נחקלח. בפרשת הפסוק לשו� עליה� רבינו י"ג)וממלי� דהיינו (ו', מפניה�, חמס האר� מלאה כי

שלמה באב� וראה ר"ל. הדור [ראשי] י"א)מפני הציבור (פרק בראש יעמדו רב דהערב להגר"א

חיי� ובדברי דמשיחא. י"ל)בעקבתא וזה ד"ה שבדור (ויקהל בתי� והבעלי והחסידי� 'שהרבני�

הציבור'. על לשרור ורוצי� רב מערב רוב� בעוה"ר המה
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:úBçaLza ìJäî Cìî äåäé äzà Ceøa .ìà äzà©¨¥¨©¨§Ÿ̈¤¤§ª¨©¦§¨

בהסיבה. רביעי כוס שותים

שהוא  לוגמיו מלא ישתה ולפחות הכוס ברוב סגי ובדיעבד הכוס כל ישתה לכתחילה

אחרונה). ברכה לברך יוכל לא רביעית ישתה לא שאם (אלא רביעית רוב

לומר: נוהגים יש

éðéøäãeçé íLì ,úBñBk raøàî úéréáø ñBk úåöî íi÷ì ïnæîe ïëeî £¥¦¨§ª¨§©¥¦§©§¦¦¥©§©§¥¦

íLa íìrðå øéîè àeää éãé ìr dézðéëLe àeä Céøa àLãe÷§¨§¦§¦§¥©§¥©¨¦§¤¡¨§¥

eðéìr äððBk eðéãé äNrîe eðéìr eðéäìà éðãà írð éäéå .ìàøNé ìk̈¦§¨¥¦¦Ÿ©£Ÿ¨¡Ÿ¥¨¥©£¥¨¥§¨¨¥

:eäððBk eðéãé äNrîe©£¥¨¥§¥

CeøaàøBa íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨¥
:ïôbä éøt§¦©¨¤

הכוסות. ארבעת כל את לפטור ומכוונים אחרונה ברכה מברכים

Ceøaéøt ìrå ïôbä ìr ,íìBrä Cìî eðéäìà äåäé äzà ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨©©¤¤§©§¦
äáBè äcîç õøà ìrå äãOä úáeðz ìrå ïôbä©¤¤§©§©©¨¤§©¤¤¤§¨¨
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קטן תשב"ץ ובספר התוספות. מבעלי  מלונדרץ חזן צט )יעקב שמהר "ם(סי' הביא

עיי"ש]. רביעי , כוס ששתה [קודם זה  פיוט  אומר היה מרוטנבורג 

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨
à,äëeìîa øéca,äëìäk øeçb,Bì eøîàé åéãeã ©¦¦§¨¨©£¨¨§¨Ÿ§

:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨

c,äëeìîa ìeâä,äëìäk øeãå,Bì eøîàé åé÷éú ¨¦§¨¨©£¨¨§¦¨Ÿ§
:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨
æ,äëeìîa éàkç,äëìäk ïéñè,Bì eøîàé åéøñô ©©¦§¨¨¦©£¨¨©§§¨Ÿ§

:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨

é,äëeìîa ãéçk,äëìäk øéaì,Bì eøîàé åéãen ¨¦¦§¨©¦©£¨¨¦¨Ÿ§
:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨

î,äëeìîa Cìð,äëìäk àøBñ,Bì eøîàé åéáéá ¤¤¦§¨¨©£¨¨§¦¨Ÿ§
:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨



|קפח 

r,äëeìîa åéðt,äëìäk äãBö,Bì eøîàé åé÷éc ¨¨¦§¨¤©£¨¨©¦¨Ÿ§
:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨

÷,äëeìîa LBãø,äëìäk íeçL,Bì eøîàé åépàð ¨¦§¨©©£¨¨¦§©¨Ÿ§
:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨
zéwìîa óeøîàé åéîéîz ,äëìäk CîBz ,äëe ©¦¦§¨¥©£¨¨§¦¨Ÿ§

,Bì:äëìînä äåäé Eì .Eì óà Eì .Eì ék Eì ,Eìe Eì§§§¦§§©§§§Ÿ̈©©§¨¨

:äëeìî øúk ,äàé Bì ék ,äàð Bì ék¦¨¤¦¨¤¤¤§¨

יושר בלקט הובא מחברו. שם נודע ולא הא"ב סדר  ע"פ  מיוסד זה צה )פיוט עמוד (ח "א

המנהגים בתרגום(טירנא)ובספר גם  רבות בהגדות זה פיוט  נדפס חשיבותו מחמת .

באשכנז . מדוברת שהייתה הגרמנית לשפה 

ààeä øéc.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨
:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

a,àeä øeçb,àeä ìBãc.àeä ìeâ ¨¨¨
.áBø÷a Búéá äðáé¦§¤¥§¨

:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

קפט |

ä,àeä øeãå,àeä ÷éúæ,àeä éàk ¨¨¦©©
ç.àeä ãéñ.áBø÷a Búéá äðáé ¨¦¦§¤¥§¨

:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

è,àeä øBäé,àeä ãéçk,àeä øéa ¨¨¦©¦
ì,àeä ãeîî,àeä Cìð,àeä àøB ¨¤¤¨
N,àeä áébr,àeä æeft,àeä äãB ©¦¦¤

ö.àeä ÷éc.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨
:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

÷,àeä LBãø,àeä íeçL,àeä éc ¨©©©
zéw.àeä ó.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨

:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨



|קפח 
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המנהגים בתרגום(טירנא)ובספר גם  רבות בהגדות זה פיוט  נדפס חשיבותו מחמת .

באשכנז . מדוברת שהייתה הגרמנית לשפה 

ààeä øéc.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨
:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

a,àeä øeçb,àeä ìBãc.àeä ìeâ ¨¨¨
.áBø÷a Búéá äðáé¦§¤¥§¨
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:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

קפט |

ä,àeä øeãå,àeä ÷éúæ,àeä éàk ¨¨¦©©
ç.àeä ãéñ.áBø÷a Búéá äðáé ¨¦¦§¤¥§¨

:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

è,àeä øBäé,àeä ãéçk,àeä øéa ¨¨¦©¦
ì,àeä ãeîî,àeä Cìð,àeä àøB ¨¤¤¨
N,àeä áébr,àeä æeft,àeä äãB ©¦¦¤

ö.àeä ÷éc.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨
:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨

÷,àeä LBãø,àeä íeçL,àeä éc ¨©©©
zéw.àeä ó.áBø÷a Búéá äðáé ©¦¦§¤¥§¨

:áBø÷a eðéîéa äøäîa ,äøäîa¦§¥¨¦§¥¨§¨¥§¨

:áBø÷a Eúéá äða ,äða ìà ,äða ìà¥§¥¥§¥§¥¥§§¨



|קצ 

מחברו. שם ידוע ולא הראשונים בתקופת באשכנז נתחבר זה פיוט

ש"נ. בשנת בפראג שנדפסה פסח של בהגדה לראשונה נדפס

ירידת ועיקר לנו  לטוב  האומות מכל בהם  הבדלנו אשר טובות  י "ג והולך  מונה

שעיקר ה ' מעשי  בעל כתב וכן  ההן , הטובות  תכלית בשביל  רק היה לא מצרים 

וע "ז ידנו, על  אלקותו  ושיתפרסם  חזקה ביד  להוציאנו כדי היתה מצרים  ירידת

ולשבחו . להודות  חייבים  ניסים)אנחנו  (מעשה 

.rãBé éðà ãçà .rãBé éî ãçà¤¨¦¥©¤¨£¦¥©
:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà íéðL .rãBé éî íéðL§©¦¦¥©§©¦£¦¥©
.úéøaä úBçeì éðL§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

ìLìL .rãBé éî äL.rãBé éðà äL §Ÿ¨¦¥©§Ÿ¨£¦¥©
ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà raøà .rãBé éî raøà©§©¦¥©©§©£¦¥©
ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

ðà äMîç .rãBé éî äMîç.rãBé é £¦¨¦¥©£¦¨£¦¥©
.úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

קצא |

.rãBé éðà äML .rãBé éî äML¦¨¦¥©¦¨£¦¥©
.äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨

ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà äráL .rãBé éî äráL¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©
.äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML .àzaL éîé äráL¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨

ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà äðBîL .rãBé éî äðBîL§¨¦¥©§¨£¦¥©
äMîç ,äðLî éøãñ äML ,àzaL éîé äráL ,äìéî éîé äðBîL§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨

ìL ,úBänà raøà ,äøBú éLîç.úéøaä úBçeì éðL ,úBáà äL ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà ärLz .rãBé éî ärLz¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©
.àzaL éîé äráL .äìéî éîé äðBîL .äãì éçøé ärLz¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨
.úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤



|קצ 

מחברו. שם ידוע ולא הראשונים בתקופת באשכנז נתחבר זה פיוט

ש"נ. בשנת בפראג שנדפסה פסח של בהגדה לראשונה נדפס

ירידת ועיקר לנו  לטוב  האומות מכל בהם  הבדלנו אשר טובות  י "ג והולך  מונה

שעיקר ה ' מעשי  בעל כתב וכן  ההן , הטובות  תכלית בשביל  רק היה לא מצרים 

וע "ז ידנו, על  אלקותו  ושיתפרסם  חזקה ביד  להוציאנו כדי היתה מצרים  ירידת

ולשבחו . להודות  חייבים  ניסים)אנחנו  (מעשה 

.rãBé éðà ãçà .rãBé éî ãçà¤¨¦¥©¤¨£¦¥©
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ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà raøà .rãBé éî raøà©§©¦¥©©§©£¦¥©
ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

ðà äMîç .rãBé éî äMîç.rãBé é £¦¨¦¥©£¦¨£¦¥©
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ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

קצא |

.rãBé éðà äML .rãBé éî äML¦¨¦¥©¦¨£¦¥©
.äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨

ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà äráL .rãBé éî äráL¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©
.äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML .àzaL éîé äráL¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨

ìL .úBänà raøà.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà äðBîL .rãBé éî äðBîL§¨¦¥©§¨£¦¥©
äMîç ,äðLî éøãñ äML ,àzaL éîé äráL ,äìéî éîé äðBîL§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨

ìL ,úBänà raøà ,äøBú éLîç.úéøaä úBçeì éðL ,úBáà äL ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà ärLz .rãBé éî ärLz¦§¨¦¥©¦§¨£¦¥©
.àzaL éîé äráL .äìéî éîé äðBîL .äãì éçøé ärLz¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨
.úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤



|קצב 

.rãBé éðà äøNr .rãBé éî äøNr£¨¨¦¥©£¨¨£¦¥©
éîé äráL .äìéî éîé äðBîL .äãì éçøé ärLz .àiøaã äøNr£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥
.úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML .àzaL©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ìL.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà øNr ãçà .rãBé éî øNr ãçà©©¨¨¦¥©©©¨¨£¦¥©
äðBîL .äãì éçøé ärLz .àiøaã äøNr .àiáëBk øNr ãçà©©¨¨§©¨£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨
éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML .àzaL éîé äráL .äìéî éîé§¥¦¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥

ìL .úBänà raøà .äøBú.úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL ¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

.rãBé éðà øNr íéðL .rãBé éî øNr íéðL§¥¨¨¦¥©§¥¨¨£¦¥©
øNr .àiáëBk øNr ãçà .àièáL øNr íéðLärLz .àiøaã ä §¥¨¨¦§©¨©©¨¨§©¨£¨¨¦§©¨¦§¨

éøãñ äML .àzaL éîé äráL .äìéî éîé äðBîL .äãì éçøé©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥©©¨¦¨¦§¥
ìL .úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç .äðLîéðL .úBáà äL ¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨§Ÿ¨¨§¥

.úéøaä úBçeì©§¦

:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

ìLìL .rãBé éî øNr äL.rãBé éðà øNr äL §Ÿ¨¨¨¦¥©§Ÿ¨¨¨£¦¥©
ìL.àiáëBk øNr ãçà .àièáL øNr íéðL .àicî øNr äL §Ÿ¨¨¨¦©¨§¥¨¨¦§©¨©©¨¨§©¨

éîé äráL .äìéî éîé äðBîL .äãì éçøé ärLz .àiøaã äøNr£¨¨¦§©¨¦§¨©§¥¥¨§¨§¥¦¨¦§¨§¥
.úBänà raøà .äøBú éLîç äMîç .äðLî éøãñ äML .àzaL©©¨¦¨¦§¥¦§¨£¦¨ª§¥¨©§©¦¨

ìL:õøàáe íéîMaL eðéäìà ãçà .úéøaä úBçeì éðL .úBáà äL §Ÿ¨¨§¥©§¦¤¨¡Ÿ¥¤©¨©¦¨¨¤

קצג |
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שינה. שתחטפנו עד הלילה כל הפסח ובהלכות מצרים יציאת בסיפור לעסוק אדם חייב

לה'. הוא שימורים ליל כי שמע, של ראשונה פרשה אלא מיטתו על יקרא לא

שי  ערך פירוש עם השירים שיר שהבאנו לקמן עיין

קצה |

מצרי�  יציאת זמ� � פסח  של א' יו�
בגדעו�, מרבינו לעיל שהבאנו מה עי '

י"ג)כתיב ו', גדעו� (שופטי� אליו ויאמר

כל מצאתנו  ולמה  עמנו ה' ויש  אדני בי

לנו  ספרו אשר נפלאתיו כל ואיה זאת 

ה ' העלנו ממצרי� הלא לאמר אבותינו

מדי�. בכ�  ויתננו ה ' נטשנו ועתה 

לו, אמר היה, פסח הקרני ופירש"י: אמש 

שהיה  ושמעתיו ההלל, את אומראבא 

א') קי "ד, ממצרי�,(תהלי�  ישראל בצאת 

אבותינו  היו  צדיקי�  א�  נטשנו, ועתה

וא�  בזכות�, לנו היו יעשה  רשעי� 

כ�  חנ� נפלאותיו לה� שעשה כש� 

עכ "ל. נפלאותיו , כל ואיה לנו, יעשה 

מה  ע "פ רבינו שביאר מה  לעיל ועי'

אריז "ל , בכתבי טובדאיתא יו�  דבכל

שהיה  והאור , השפע אותו וניעור חוזר

הזמני� , פסחבאות� בי� הפרש ואי�

שההשפעות  דורות , לפסח  מצרי�

חוזרי�  מצרי�  יציאת של והאורות

בפסח . שנה  בכל כי וניעורי� ידוע והנה 

ותפלותינו  מעשינו ידי על נפעלת  זאת 

מעוררי� אנו ובזה  מועד, לאותו השייכי� 

למעלה  ההארה  .אותו

גדעו� שאמר אבא וזהו הקרני 'אמש 

בצאת  אומר שהיה  ושמעתיו  ההלל את 

ממצרי� ' היה ישראל דבקריאתו ר"ל, -

שהיה  והשפעה הארה אותו מעורר

עולה  כ� וא�  מצרי� , יציאת בשעת

' ספרו השאלה  אשר נפלאותיו כל איה 

ה ' נטשנו ועתה וגו', אבותינו .לנו

היציאה  זמ�  עכשיו א"כ - הקרני אמש

רבינו  ומבאר
קלט 

שאמר מה  דהתינח ,

ההלל' את אבא  הקרני ואמש  היה 'פסח 

נתעוררו  ההלל עבודת דע "י - מוב�

מה  להבי� יש עדיי� אבל הפסח. נסי

שאמר מה לנו הקרני ,'אמש'נוגע 

הלל. קרא בדיוק מתי נפק "מ  דמה 

חוזר יהא  שעתה דרצה  רבינו, ומבאר

במצרי� , כמו הגאולה הארת וניעור

יצאו  - ביו� היינו - ממש הזה דבזמ�

הקרני  דאתמול [היינו הזה. היו� בעצ�

זמ�  עכשיו וא"כ  סדר, בליל ההלל

היציאה ]
קמ 
.

ממש  - מש� הוציא ואותנו

ד' שאל 'אבל רבינו: לנו ומסיי�  ספרו

העלנו ' ממצרי�  הלא לאמר -אבותינו

חוזר כי נאמר כ� העלנו, ממש  אותנו 
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במצרי� , כמו הגאולה הארת וניעור

יצאו  - ביו� היינו - ממש הזה דבזמ�

הקרני  דאתמול [היינו הזה. היו� בעצ�

זמ�  עכשיו וא"כ  סדר, בליל ההלל

היציאה ]
קמ 
.

ממש  - מש� הוציא ואותנו

ד' שאל 'אבל רבינו: לנו ומסיי�  ספרו

העלנו ' ממצרי�  הלא לאמר -אבותינו

חוזר כי נאמר כ� העלנו, ממש  אותנו 

מצרי�  יציאת  הזכרת ע"י הגאולה וניעור 

אומרי�  שאנו והיינו 'ויוציאנו באמירתנו,

כבר קלט. קרא א� נ"מ דמה אבל הקרני, ואמש היה, פסח שאמר מה בזה לכוי� 'ונראה רבינו: ז"ל

יצאו  הזה, בזמ� במצרי� כמו הגאולה הארת וניעור חוזר יהא שעתה דרצה אלא עתה, או

הזה'. היו� בעצ�

אבותינו קמ. לנו ספרו אשר נפלאותיו כל ואיה שאמר גדעו� דברי ג"כ יובנו 'ובזה רבינו: לשו�

מ"מ  בגלות , עתה שה�  א�  חדא דיל "ד ד' העלנו ממצרי�  הלא במצרי�,לאמר, היו נפלאות

זה'. בכח� ל� מה וג"כ הוציא, אות� אטו העלנו, מה וג"כ לאמר, מה וג"כ ואיה, קושיא ומאי



|קצו 

הקושיאד' וה�  ממש , אותנו 'ואיה -

נפלאותיו' כ� כל רואי� אנו אי�  למה  -

ממש ' פסח  בכל
קמא 
.

ויאמר] ד"ה הש "ס  על  ש "י  ער� בסו� [ליקוטי�

היציאה זמ� - הבוקר עד פסח ליל  של הגדלות  להשהות

רבינו  שביאר מה  הבאנו, בצפו�  לעיל

הלילה ,בדעת כל דאסור המלחמות

רבינו, כלדביאר הגדלות להשהות דצרי�

הבוקר, עד ממצרי� יצאו לא  דהרי  הלילה,

לצאת , שיוכלו הוצר� הגדלות כמ"ש וכ�

לספר בפע "ח , מצוה  הלילה כל וג�

מצרי�, חצות ,ביציאת עד  לאכול והמצוה

שעות  שש  הבוקר עד ומאז 
קמב 

שמוש� 

מעוכל חשוב ולא בפיו הבשר דע "כ טע� ,

שעות  שש בשר אחר חלב יאכלו לא

ביו"ד, עדכמבואר רק דנאכל א�  וע "כ

דבר  שו�  אח "כ אוכלי� דאי� מחמת חצות,

עד המוחי� ונשארי� הטע� , נתבטל לא

שלחו'. והאנשי�  אור תע "ח]'הבוקר [שו"ע 

שחזר קמא. זה בכוח ר"ל, - זה' בכוח� 'ל� לגדעו� הקב"ה לו שהשיב מה שזהו רבינו, מפרש ובזה

'ומה  ומסיי� מצרי�. יציאת הסיפור ידי על מצרי�, יציאת של ואורות השפעות כל וניעור

מצרי�, בפסח כמו וניעור, חוזר העליוני� בעולמות דודאי לומר צרי� פסח, בכל כ� שאינו

ונראה  נזכה עד הזה, עול� עד נגלי� הנסי� להמשי� כח בנו אי� הרבי� שבעונותינו אלא

והב�'. פסח, בכל הנעשה הגאולה בעינינו

זמ� קמב. סו� עד רק הוי הפסח אחר אכילה דאיסור נזר, האבני כשיטת סובר לא דרבינו משמע

ודו"ק. אכילתו

קצז |

שני) (לליל העומר ספירת סדר
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העומר  ספירת � דפסח  ב' ליל
כת� מכל  נקיי� כספיר  מאירי� תהיו - לכ� וספרת�

מיו� השבת ממחרת לכ�  וספרת� 

שבתות  שבע התנופה  עמר את הביאכ�

ט"ו)תהיינה תמימת  מהו (כ "ג , לדייק  יש .

במלת 'לכ� '.הכונה

הזוה"ק דברי רבינו  לכ� ומביא שפירש,

שהיו  שכיו� [לצרכיכ�], לגרמיכו�

טומאה שערי במ "ט היו משוקעי�

עצמ� שיטהרו שבועות  שבעה  צריכי� 

והפגמי� העבירות .מכתמי

של הלשו�  רבינו מפרש 'וספרת�ועפי"ז 

שתהיולכ�' ר"ל, כ'ספיר'- מאירי� 

כ "ד, שמות [עי ' לטהר השמי� וכעצ�

השמי�  וכעצ�  הספיר לבנת כמעשה  י',

הפסוק  הזוה "ק שפירש  דר� על לטהר ],


