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 הגדה של פסח 

Uאצבע אלהים היאT         
 

 כולל הלכות והנהגות למעשה
 פ "ע

  ל"זי "ע והאר"השו
 

 ע כפשוטן "על פי הלכות השו
 ל"ו ז"י למוהרח"ל האמיתיים כת"י ז"וכתבי האר

 
 
 

 עם פירוש 
 ''א"מישח זית''

 .''ואברהם זקן''ופירוש 
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נ"לע  
 

Pour l'élévation de l'âme 
 

De notre regretté père et grand-père 

 
SShhiimmoonn  RREEBBIIBBOO  bbeenn  RRaahh''eell  

ל"ז   
 

Que repose son âme dans le Gan Eden 
Avec le mérite des Tsadikim. Amen. 

 

ה.ב.צ.נ.ת  

WW  
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 נ "לע
 

 מליחא ארנסטין בת שרה 
 ל"ז

 
 

ה.ב.צ.נ.ת  
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EEהקדמת המחברהקדמת המחברRR  
 

אנשי מעשה הם אלו שמשתדלים לקדש שם , בדור היתום הזה
חכמת , ל הזהירו אותנו שבעקביתיה דמשיחא"חז, אולם, שמים

א מגלה את כל ערמימותה לעכב ולמנוע "הס, ולכן, סופרים תסרח
 . זה' קידוש ה

בהתפללו , ניחם אותנו ראש המשוררים דוד המלך חי וקיים, ולכן
ואין אויב אלא אנשי ". הצילני מאויבי ממתקוממי תשגבני"', לה

 . ל אויבי איש אנשי ביתו"ביתו כמאמר חז
יש לעשות מה שמוטל עלינו והוא לקדם את הגאולה אף , ובכל זאת

יקים דורי וראיה לזה מחלוקת בין הצד, שאין שלום מקיף ופנימי
דורות להביא את הגאולה ולהאריך את הגלות כדי לקרב עוד 

 . נפשות לבורא עולם
 ? איך לא תהיה מחלוקת בעם ובבית , מחלוקת יש ביניהם, ואם
, ועל זה נאמר, אין לנו להישען אלא על אבינו שבשמים, אלא

אלא הוא , לא שרף ולא אחר, לא שליח". המביא גואל לבני בניהם"
 . בעצמו ובכבודו ה"הוא הקב

ויסעיינו בכל אורך גלותנו הארוכה , יצילנו מכל טעות וכזב' ה
בישין ומכל הערב רב  ויגאל אותנו מכל מרעין, בלי די והמרה עד

 .אמן. הסובבים אותנו
שילכו תמיד ' שיחואלקנה בצלאל  , שעיהי  , חייא, רחמים, בנייברכת אב ל

 .כי זו אורך ימינו ויושר  דרכנו. בדרך האמת בתום לבב ובאמונה לאין חקר
   .ט.ס אברהם בן מכלוף זיתון

 להצלחת 
 

 ו "יצ משה פרשמשה פרש
  'שתח ומשפחתו

 
 

 .אמן. ישלם להם כל משאלות לבם לטובה ולברכה' ה 
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

 א "ועיין בדברי החיד בחורין ובסדקין
שהבדיקה היא דרך , ח ובשם הירושלמי"בשם הפ
ורק אנשי מעשה היו . כרוב העם נהג, העברה

וכך פירשו , מקפידים לבדוק בקפירה יתירה
אין , כידוע, אולם. בקפידה, בחורין ובסדקין

סגי בביטול , ולכן. לגוזר גזירה שאין העם ימוד בו
, מון העםובבדיקת החמץ בהעברה כמנהג ה, בלב

 . שסומכים על ניקיון הבית, ועוד
 

  ומה " :ל הבית יוסף הקדוש"וז ולא יאכל
ב "מ פ"חו)כן כתב הרב המגיד  .ולא יאכלשכתב 

בשם התוספות וכן כתב גם כן הגהות בשם ( ג"ה
ופשוט הוא דאתי במכל  (עב' צח עמ' סי)ק "סמ

 משמע שאפילו ".שכן מדין לא ליפתח בעידניה
אין לאכול בין , שהרי, ת עראילא יאכל אכיל

וזמן בדיקת . שקיעת החמה עד תפילת ערבית
חמץ עומד בסוף השקיעה כמובא להלן בשם 

בשם  (ב"שם לח ע)וכתב רבינו ירוחם  : ל"וז. י"הב
דהא דתנן אור  .(ף א"בהשגות על הרי)ד "הראב

לארבעה עשר בודקין היינו סמוך לאור כלומר 
ן גם כן בשמו "סמוך לכניסת הלילה וכן כתב הר

 ":(ותנא' ה גמ"ד. א)בריש פסחים 

וטוב שלא ]...[  ויזהר שלא ידבר
שאם דיבר בין אחרי , ע"מבואר מלשון השוידבר 

לא , בין בתוך הבדיקה, הברכה קודם הבדיקה
ע שאם דיבר "מדברי השוומשמע , הווה הפסק

אחרי הברכה יש , אולם. בתוך הבדיקה אינו כלום
ע נקט בלשון "ןלכן מרן השו, חשש לברכה לבטלה

 . לא החמיר לחזור ולברך, מ"ומ. אזהרה

 
 

 בדיקת חמץ
 

 ע סימן תלא "שו

, ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר"בתחלת ליל י (א)

שדרך להכניס שם חמץ בכל המקומות, בחורין ובסדקין. 
אנחנו סומכים על הניקיון והסדר שנעשה בימים . וזהו הבדיקת חמץ

 .לכבד את הבית לפני הבדיקה בצריך  א.הקודמים
 

, ולא יאכליזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ( ב)
לא ילמוד , ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד .עד שיבדוק

אין צריך , ואם התחיל ללמוד מבעוד יום; עד שיבדוק
 . להפסיק

 ע סימן תלב "שו
אשר קדשנו במצותיו וצונו : קודם שיתחיל לבדוק יברך( א)

ויזהר שלא ידבר בין הברכה לתחלת . על ביעור חמץ

וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור  . הבדיקה
כדי שישים אל לבו לבדוק בכל המקומות , כל הבדיקה

ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום : הגה .שמכניסים בו חמץ
(. ן"י ברי"מהר), כדי שלא יהא ברכתו לבטלה, שימצאם הבודק

דדעת כל אדם עם הברכה לבער אם , ומיהו אם לא נתן לא עכב
 .לא צריך לחזור ולברך, בשעת הבדיקה גאם דיבר .נמצא

 
 : פתיחים עשרהמנהג 

היה מצוה שיניחו לו לכתחילה ( רבי חיים ויטאל) דל"מורי ז
והיתה אמי , עשרה פתיחים לחם בעשרה מקומות מצוינים

ויצטרכו לבדוק , שלא יסחבום עכברים, הרבנית משגחת עליהם
לרמוז ללקט את עשר , ויש בזה סוד ליודעים. הבית פעם אחרת

ד "והיה מצניעין עד יום י. ד"כתרין הטומאה והקליפה מליל י
ועם . והיה שורפן עם שאר החמץ הנשאר בבית, בשעה רביעית

 .כתב שלא חוששין( ב"תל' ס)כל זה אנו חוששים אף שהטור 

                                                 
 .בשם הירושלמי( 'ג א"תל)ח "עיין פ, בשם חידושי פסחים להרב שפירא' ג ו"תל' י ס"ברכ א
 .  ד"תל' א אזולאי על הלבוש ס"מהר ב
 .ם מספר בית מועד"הרמב, ד"פ הראב"א אזולאי על הלבוש ע"מהר ג
 ו"מהרש –ל על הלבוש "הגהת רבי שמואל וויטאל זצ ד
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 ע סימן תלד "שו

כגון אם יטלנו , אחר הבדיקה יהא נזהר בחמץ שמשייר להצניע כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת
  .'וכו ככרות וימצא תשע אכגון שיניח עשרעכבר בפניו או אם יחסר לחמו 

 

ה  רּוְך ַאּתָּ ר  ּבָּ ֶ ם ֲאש  עֹולָּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ
יו  ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ש  נוּ  ִקּדְ   ַעל ְוִצּוָּ

ֵמץ יעּור חָּ  :ּבִ
 
 

כל חמירא דאיתיה ברשותי דלא חזיתיה ודלא : בלילה יבטלנו ויאמר אחר הבדיקה מיד( ב)סעיף 
 . ביערתיה לבטיל וליהוי כעפרא דארעא

א  ל ֲחִמירָּ א הּ ְדִאיֵתיּכָּ א א"לנוסח הרד ְדִאיּכָּ ּוִתי ְדלָּ  ִבְרש 

יהּ  יּה  ֲחִזּתֵ א ִבַעְרּתֵ א יְולֶ  לִטיִלבְ ּוְדלָּ ַעְפרָּ ֱהֵוי ּכְ
א  :ְדַאְרעָּ

 
 

שמשתגיע , קודם שתגיע שעה ששית, ד סוף שעה חמישית"וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י
כדי לקיים מצות , ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ: הגה. שעה ששית נאסר ואין בידו לבטלו

 . דביערתיה ודלא ביערתיה, דחזיתיה ודלא חזיתיה: בביטול היום יאמר( ג) .שריפה בחמץ שלו

א  ל ֲחִמירָּ א הּ ְדִאיֵתיּכָּ ּוִתי  א"לנוסח הרד ְדִאיּכָּ יהּ ְד ִבְרש   ֲחִזּתֵ
יּה  א ִבַעְרּתֵ יּה ּוְדלָּ יּה ְדִבַעְרּתֵ א ֲחִזּתֵ  לִטיִלבְ ּוְדלָּ

איְולֶ  א ְדַאְרעָּ ַעְפרָּ  :ֱהֵוי ּכְ

                                                 
. ע המביא לשון הטור הגורס דווקא עשר כיכרות שהוא מספר הפתיתין שמצניעין קודם בדיקת חמץ"והוא סמך גדול מהשו א

 .א"זית. ל"שקבעו רבותינו זצ ואין דבר שווא
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 חג הפסח 
( 
 
 

 חודש ניסן
 

ה שכל המשמר פסח כראוי בכל עניניו שהוא תועלת "א זלה"שמעתי משם כמהרי – כתוב אמצאתי
 .מצאתיכ "ע. והחברים היו מחמירין כמנהג אשכנזים, לנפש לכל השנה

 
 .בח עד הסדר של פסח"נהגו לא לאכול מצה מר

 

 
 קטניות ואורז

עיין (. או טריים) דאבל מותר לנו אפונים ופולים לחים( כגון פול יבש) גלא אוכלים קטניות יבשות
 . ''שולחן עורך''לעייל ב

 
 .  המנהג ירושלים לא לאכול אורז בפסח

 
 : ו"ק למוהרח"שער התפלה כתי: זווג בליל פסחענין ה

וגם לא בליל שביעי של ]ובזה מבין ענין איסור הזווג בליל פסח מה שאין כן בשאר לילי ימים טובים 
י "יען כי ע, שהותר הזווג אלינו ואדרבה יש חיוב מצות עונה [א"זית. י הקדוש"אדרבה לפי האר, פסח

 . התחתונים נעשה אז הזווג העליון
 .  נאסר לנו זווג התחתון, שאין הזווג העליון נעשה על ידינו, אבל בליל פסח

 

                                                 
 (ג"מעשה חושב י) א
 אנקוואה' למודי ה ב
 רחמיך רבים ג
 .שהפול אינו קטנית אלא עשב, ד"ע יו"ארץ החיים בשם בית דוד הסומך על השו ד
 .ריה'והוא מנהגנו באלג. רחמיך רבים באיגרות, ח"י בשם הפ"ברכ ה
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 :  ברכת האילנות
במקום  בולכל הפחות פירות ומגדניות לאכול, בכנפויה ועורכים סעודה אמשתדלים לברכה בימי חול המועד

, ששוכחים לברך ולאכול מאכלים, כ זרירים במצוות"וכמה למדנים טעו בזה שכ. שמברכים את ברכת האילנות
 .א דכיא"זית. ואינם מתקנים כלום

 
א "זית .לות כידוע לכל בעל ספרשהוא ערבוב דברים ותפילות נפו ג.אין לקרוא שום תפילות שהוסיפו המדפיסים

 .א דכיא"זית
 

 
 סימן רכו סעיף אע "שו

ה שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו "י אמ"בא: אומר, היוצא בימי ניסן וראה אילנות שמוציאין פרח
 ,אלא פעם אחת בכל שנה ושנהואינו מברך ; בריות טובות ואילנות טובות ליהנות בהם בני אדם

לברך לכתחילה אף  מוכרח שמותר, ע"מלשון השו .לא יברך עוד, ואם איחר לברך עד אחר שגדלו הפירות
וכך . כבר יצאו, משמע, והיא משמעות עד שגדלו. כל עוד אינו בישל לאכילה, ונשאר רק הפרי, אחרי שהפרח נפל

 .א"זית. י בשם המרדכי והגהות מיימוניות"הוא בב
 
  

ה רּוְך ַאּתָּ ּלֹא  , ּבָּ ֶ ם ש  עֹולָּ ֱאלֵֹקינּו ֶמֶלְך הָּ
ִרּיֹות טֹובֹות  א בֹו ּבְ רָּ ר ּובָּ בָּ מֹו ּדָּ עֹולָּ ִחּסר ּבְ

ם  דָּ ֵני אָּ ֶהם ּבְ נֹות טֹובֹות ְלַהּנֹות ּבָּ  :ְוִאילָּ
 
 

I

                                                 
 .בית הבחירה, חוקת הפסח א
 . שרק מברכים ולא אוכלים, עיין במנחת יהודה שקצת למדנים טעו בזה ב
 .י"נקמת ישראל ויהודה כ ג
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

ולא כמו שרצו  :ובערב חג השבועות
להתגלח ביום ל "י ז"פ האר"שיש ע, לפרש

כי סמכו , ח לעומר והיא טעות גמורה"מ
ו המעיד על מקרה אחד "על דברי מוהרש

 .ועיין סמוך. שקרה לרבי חיים וויטאל
 

ח אייר "ולא היה מגלח לא ביום ר
 :ג לעומר בשום אופן"ולא ביום ל

שראה , ו"י סאגיס למוהרח"העיד ר, אולם
ג "ה עולה למירון בל"י זלה"פעם מוהאר

ם משפחתו ועשו תגלחת לבן בעומר ע
שמותר לספר לקטנים , מזה. ל"י ז"האר

 . אולם בשום אופן לעצמו, ג בעומר"בל

 

ח "שהיה מגלח ראשו ביום מ
כבר נמצא כמה פעמים  :לעומר

ל "י ז"ו קצת שנה מהנהגות האר"שמוהרח
מ הרוצה "מ, ל"ואף שסיבה כמוסה לו זצוק

להבין ילך בספר החזיונות ובסידור חמדת 
אין זה , אולם. ו"י למוהרש"ראל כתיש

ורשאי לכל אדם , ל עצמו"י ז"דרכו להאר
ו "אף שמוהרח, ל"י ז"לנהוג הנהגות האר

. שנה ממנו לפי סיבות הכמוסות איתו
אין לנו לזוז , מ"ומ, והבוחר יבחר

ל כשאינו שונה מהנהגות "ו ז"ממוהרח
וזו היא . שהוא בעצמו מביא, ל"י ז"האר

ינו מנצל  דברי רבו שא, גדולתו האמיתית
והוא עץ חיים , ואינו מסלף אותם

 .  למחזיקים בה

 
 

 ערב פסח
 

 ענין הגילוח
ל מגלח "זרי לא היה מו (של העומר) ט ימים אלו"במ א .1

ולא  .ובערב חג השבועותראשו אלא בערב פסח 
ג לעומר בשום "ח אייר ולא ביום ל"היה מגלח לא ביום ר

  .אופן
 

שהיה מגלח ראשו  (ל"ו ז"מהרח)ל "למורי ז בראיתי .2
והוא הסתיר ... ולא ידעתי מה היה כוונתו, ח לעומר"ביום מ

ממני הדבר ודוחה אותי בקש ואמר לי שמא לא יכול 
היהודי המגלח לבא למחר לבית ולגלחני ואשב במועד בלא 

 .ד"תגלחת והאמת יורה דרכו כנלע
 

שבועות ' להה היה מחמיר כל הז"י אשכנזי ז"הרב מהר .3
מר זקנינו הרב  – ערב חג השבועות שלא להסתפר עד

כ בהגהות "י וכ"להה בהגהותיו כ"א אזולאי ז"החסיד מהר
וכן הוא האמת . להה"ר יעקב צמח ז"הרב המקובל מהר

ודלא . ל"ו זצ"י מהרח"הכונות מועתק מכ' ככתוב בס
ל להסתפר "י זצ"כהרב טור ברקת ומי שכתב משם האר

ו העיד "מהרחש בנו של הרב "והן אמת שמהר. ח"יום מ
ח ויאמר אביו שהיה "אביו נסתפר ביום מ' שפעם א
ל "י זצ"לכן הנוהגים כמנהג האר. הכונות' ש בס"לסיבה ע

 ג.דאוי להחמיר עד ערב שבועות אם לא על פי סיבה
 

 . י גוי בערב פסח אחרי חצות"התיר להסתפר ע דז"הרדב .4
 
 
 

  

                                                 
 (נגיד ומצוה) ('ז שער ספירת העומר פרקעח "פ) (ב"כ פסח דרוש י"שעה) א
 (כ"ל בהגהותיו על שעה"ש ויטאל ז"מוהר) ב
 ('ג אות ו"ברכי יוסף תצ) ג
 .ח"תס' א אזולאי על הלבוש ס"מהר ד
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

  מאד שלא לחתוך שער הזקן נזהר
 ... כל העובר על הפיקודים , ולכן :כלל

 

 שאיסור גדול מאד הוא לעקור או
והיה מן המלעיגים  :לתלוש בידו

שבכוונה תלשו את שערות זקנם בלעג 
חוטאים , ל"י ז"וקלס על דברי האר

 .ומחטיאים

 .בענין גידול פיאות הזקן
והענין כי הדינין הם צורך , אלהים' ולכן פאה גמ. כי ימרט ראשו טהור הואצריך לספר שערו בסוד ואיש  .א

היפך ) .ולכן משיירין הפאה, ולכן אין ראוי להעביר כולם, והעולם צריך להם, גבוה והם מכלל קיום העולם
 ( א דכיא"זיתד ה"כ. ש"האישה שמגדלת את שערותיה עיי

 
שהוא כל השערות שיש , לשייר כל השערות אשר בצדדיםה "היה נזהר מאד מורי זלה, בענין שיעור הפאה .ב

 ש בספר בית יוסף"וכמ, בשני צדדי הראש,מכאן ומכאן , בין האוזן לאותו המקום החלק שאין בו שער
 (. א"קפ' ד ס"יו)
 

נקרא פאה , ועד המקום שיגיע שם ראש האוזן, שיעורן עד מקום שיגביה ראש האוזן למעלה, וגובה הפאות .ג
, רק עד יגדלו, לא היה חותכן במספריים, ואף אם היו שערות הפאות גדולים מאור וארוכים. בבחינת הגובה

לפי שמה , ואז היה חותכן ומקצרן במספרים, ויכנסו למטה בגבול שערות הזקן, וירדו, וידלדלו, ויתארכו
 . אינו נקרא פאת הראש, שמשתשל משם ולמטה

 

נזהר מאד שלא לחתוך שער הזקן ה "והיה מורי זלה .ד
, לא למעלה ולא למטה, לא בתער ולא במספרים, כלל

אפילו למטה תחת הזקן , ולא בשום מקום מן הזקן
אבל , באותם שערות קטנים החופפים על הגרון ממש

היה קוצצו , שער שבשפה העליונה המעכב את האכילה
 . במספרים

 

שאיסור גדול מאד הוא אלא שהיה אומר , ולא עוד .ה
אפילו שער אחד בלבד בכל , לעקור או לתלוש בידו

ולכן צריך האדם , כי הם צינורות של שפע, מקום זקנו
ליזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא יעקור 

 . ויתלוש איזה שער

 

יכוון , הנזכרשבכל פעם שהאדם מזרז ומעמיד על עצמו שלא ליגע בזקנו לטעם , ל"גם היה אומר מורי ז .ו
 (.קדושים' שער המצוות פר. )שבזקן נרמז שם אל שדי', כוונה הנז
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

סי)ש "וכתב הרא( ג"ה)פרק אחרון . גרסינן במסכת סופרים:  ל מורנו ורבינו הבית יוסף הקדוש"וז :מתענין בערב פסח '
בשם רבינו יחיאל ( שם)וכתב המרדכי ( א"י ה"פ)דיש סעד למנהג זה בירושלמי ( ד"לז ע)והמרדכי בפרק ערבי פסחים ( יט

כן כתבו הגהות . שגם בכור לאב יש לו להתענות( י תקכה"סוס)וכתב אבי העזרי  :דמותרין לאכול מיני תרגימא ולא נהגו כן
' י סי"פ)דנקבה שהיא בכורה כתבו בספר אגודה ( יד' ל סי"ת מהרי"שו)וכתבו בתשובה אשכנזית (. אות כ)' מיימון בפרק ו

שאם חל ערב פסח בשבת מתענין ( קכו' א סי"ח)וכתוב בתרומת הדשן  :דצריכה להתענות וראיה מבתיה בת פרעה( צא
נ ' פ עמ"ע' הל)י מולין "בשם מהר( תשעא' סי)כ האגור "וכ( ער' סי)הבכורות ביום חמישי שלפני השבת וכן כתב הרוקח 

וכתב אכן אבי מורי לא הנהיג כן אלא שלא להתענות כל עיקר הואיל ונדחה ידחה מאחר ( י וקנח אות א"ק' ת סי"שו, י ד"סוס
 :שאינו אלא מנהג

 
אחרי שתענית זו אינו , והוא קצת תמוהה. ולא גרס שיש כך לנהוג, שהבכורות מתענין בערע פסח, ע הביא עובדה"מרן השו, ולכן

 : ל מסכת סופרים פרק אחרון"וז. ל"והצטרכו למצוא סמך בחז, אלא מנהג בעלמא

כורות שמתענין בערב הפסח לפיכך אין אומרין תחנונים כל ימי ניסן ואין מתענין עד שיעבור ניסן אלא הב( ג)
והצנועין בשביל המצה כדי שיכנסו בה בתאוה והתלמידים מתענין בו שני וחמישי מפני חילול השם ומפני כבוד 

 :ההיכל שנשרף
 

 .פ דיין ירא שמים"מנהג ישראל תורה היא ולא יבטל שום מנהג שנהגו אבותיו אלא ע, מ"מ

 .שאר הנהגות היום
 

 ע סימן תע "שו

ויש מי שאומר שאפילו נקבה . בין בכור מאם בין בכור מאב, מתענין בערב פסחהבכורות ( א)
  א.נערות ונשים לא מתענות תענית בכורות .בכורה מתענה

 ע סימן תעא "שו
או  אבל אוכל מעט פירות, כדי שיאכל מצה לתיאבון, אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה( א)

ולא עוגיות בקמח תפוח , לא אוכלים לא מצה עשירה, בערב פסח .אבל לא ימלא כריסו מהם, ירקות
 ב. ביצים קשים ונקניק, אלא פירות וירקות, אדמה

 

 

ולא רק משעה , איסור אכילת מצה חל כל היום .וקודם שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה( ב)
 . א"תע' ו על הלבוש ס"הגהת מוהרש. עשירית

 
 

                                                 
 ר"הח בשם מחב"כ א
 .אנקווה' למודי ה ב
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 טבילת מקווה ערב יום טוב
 
 
 

 : ל"ו ז"ק למוהרח"לשון שער התפלה כתי
 

]...[ חייב אדם לטהר עצמו ברגל : ל"ענין הטבילה בערבי ימים טובים כמו בערבי שבתות כי כך אמרו רז
וטבילה שנית יכוין להמשיך , לרמוז כי צריך לטבול פעם ראשונה להפשיט מעל נפשו בגדי קליפות החול

ה במילוי "ב ושם אהי"עהעולה ( י"ו ה"י וי"ד ה"יו)ן "ה במילוי יודי"עליו קדושת הרגל שהוא סוד שם יהו
 . ל"א ושניהם בגמטריא רג"העולה קס( י"ד ה"י יו"ף ה"אל)ן "יודי

 
העולה ( ה"ד ה"ה יו"ף ה"אל)ן "ה דמילוי ההי"גם תכוין בענין הטבילה כי בחינת המקוה היא שם אהי

 .ל"עכ. ה"מקו' בגמט
 

 
 ה"ה  ד"וי ה "ה ף "לא  'גמט ה'מקו

 

 
 נפשו בגדי קליפות החוללהפשיט מעל :   טבילה ראשונה

 
  ל"להמשיך עליו קדושת הרג: טבילה שנית

  'גמטל "רג

 י "ה  ו"יו י "ה ד "וי
 י"ה  ד"וי י "ה ף "לא
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

והוא המקור  :ל"י ז"בשם הר חיים כהן' להר
 . ל"י ז"י האר|היחיד שיש סדר ע

 
 ? מי הוא רבי חיים הכהן 

אם הוא אותו תלמיד מובהק לרבי חיים וויטאל 
אז . ל"לא יתכן שהוא הכיר את רבינו האריז, ל"זצ

ל "י ז"בשם האר( סידור הקערה)למה מביא הנהגה 
הוא , כשהיה אמור להביא אותה בשם רבו המובהק

 ? ו "מוהרח
בפרט כשרבי אברהם אזולאי ,הדברים לא ברורים

שום , ללבושלא גורס במעשה חושב ובהגהות , ל"זצ
יש לציין שהסדר הזה לא . ע"וצ. זכר לסדר הזה

וגם  לא בנגיד )ל "מובא בכתבי רבי יעקב צמח זצ
 .ל"וגם לא בכתבי רבי אברהם אזולאי זצ, (ומצוה

כותב ( ט"י' נספח תורת חיים ס)הרב שלחן אריאל 
ו חתום "לאו מוהרחשסדר הקערה בליל פסח 

כל ההולכים אמנם מיכון שהסכימו ונהגו בו . עליה
, (ג"תע)וכתבה הכף החיים , י"בתורת רבינו  האר

א "זית. שלו( י"שלחן האר)ע שלו "אז הביאו בשו
 . פ ספרי הקטן יד אברהם"דכיא ע

יש להניח את כל , לכאורה: מצות' ותניח על הג
שאינם חששו , והוא קצת תמוה. סימני הסדר על המצות

 ? לשבור המצות ושאינן יהיו שלימות לבצוע עליהם 
ל "י ז"שלא היא פעם הראשונה שדעת האר, דבר נוסף

 .כך שאין סדר הקערה מיוחד, ע"תואמת לדעת השו

 הכנות ליל הסדר
 

 סדר הקערה
 ע סימן תעב "שו

 יקום מפני, ואף אם הוא בבית המדרש; כדי לאכול מיד כשתחשך, יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום( א)
עורכים את . אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך, שמצוה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו

נ לתפילת ערבית ומשאירים הקערה מכוסה על השולחן אחרי הסדר עד "לבהכ אהסדר לפני ללכת
 . למחרת

 

: הגה. ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו( ב)
ב. את המים המלוחים לסדר, אם שכחו, מותר להכין ביום טוב .ישב על הספסל , פילו עני שאין לו כריםוא

 
 

 

 ע סימן תעג "שו
בה שיש  מביאין לפני בעל הבית קערה( ד)

או ירק  וחרוסת וכרפס שלשה מצות ומרור
אחד זכר לפסח ואחד , אחר ושני תבשילין

 .וביצה ונהגו בבשר, זכר לחגיגה

ל"ז[ י"האר] י"בשם הר גחיים כהן' להר ,
תקח , סדר סידור הקערה ליל פסח:  ייםחמעץ 

והלוי , ותניח הכהן למעלה, מצות מצה שמורה' הג
' בחי' והם ג, והישראל למטה ממנו, למטה ממנו

כ תקח "אח. דאבא עלאה( מוחין' א ג"ס)ד "חב

 .מצות' ותניח על הג, מרור וכרפס וזרוע וביצה
והביצה בצד , והזרוע הרומז לחסד מצד ימין שלך

מבריח מן הקצה , ת"ומרור הרומז לת, שמאל שלך
ת "א כי ת"ס) .באמצע בין הזרוע והביצה, אל הקצה

, סת בצד ימיןוהחרו(. מכריע בין חסד וגבורה
והכרפס הרומז . והוא נגד נצח, תחת הזרוע בקו ימין

. תניח תחת הביצה מצד שמאל בקו שמאל, להוד
לעשות בו , וחזרת תניח למטה מן המרור בקו אמצעי

והקערה בעצמה . והוא נגד יסוד, אחר כך כורך
 . נגד מלכות, הכוללת כולם

 
                                                 

 .ע"יר ועיין לשון השו'הגדת אלג א
 .'למודי ה ב
 (ו"אות ר' מורה באצבע ז) ('עח שער חג המצות פרק ו"פ) ג
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 . יירים בשלשה המצותמיני ציורים אלו איך מצט' ועתה נבאר גמצות ' ג
' ג והוא מוח בי"היא הויה דס' ב מוח חכמה והב"היא הויה דע' כי מצה הא' הנה נתבאר בענין גדלות הב

' והיא אות א' פרוסות כי היא כנגד החכמה הנקרא אות י' אינה נחלקת ונפרסת לב' ולסיבה זו המצה הא
לאכילת מצה וחציה לאפיקומן לפי  פרוסות כנודע חציה' נחלקת ונפרסת לב' שלימה אבל המצה הב

ן "ולכן נפרסת לשתי פרוסות שהם סוד זו' על ו' אותיות ד' והיא נחלקת לציור ב' אות ה' שהבינה נק
' של הה' א נרמז באות ו"וז' של ה' בציור אות ד' נרמז' ונוק' בכללותי' ה' בהיותם תוך הבינה כי הבינה נק

שצורתה ' וחציה הא' ולכן נחלקת לב .חתא' ים ונעשים אות הובהיותם בתוכה בסוד העיבור שניהם מתחבר
שהיא כנגד נוקבא אנו מחברים אותה עם החכמה שהיא מצה ' מניחין לאפיקומן וחציה השני שצורתה ד' ו

המוציא כנגד השלימה ואכילת מצה כנגד הפרוסה . השלימה ומברכים עליהם המוציא ואכילת מצה' הא
 .'הכ פסח ו"שע :אנו אומרים' של הה' ד אות דשהיא כנג' ועל זו הפרוסה הב

 
ט "שפירושו לצייר עליהם האותיות ממש שזה הסור ואפשר דהוי כמוחק השם ומוחק ביו אאל תחשוב

ה אות ''תע'י ס''ברכ)א ''ועיין בחיד .אלא פירוש הציור בכונה ('מ ג"הגה סימן ש)ש הרב בעל המפה "כמ
, ד"תע' א אזולאי על הלבוש ס"לדעת מהר, אולם !רק כוונה  מביא רבי יעקב צמח על שזוהגם  (שם', ז

  .במצות, יש לסמן את האותיות ממש,  ל"י ז"פ האר"ע
 

 ב. אחת על השני, אלא בקצה הקערה, אין להכניס המצות בווילונים נפרדים
 

 ויוצאים בעלין מרור ,חרחבינא, תמכא,  עולשין,  חזרת, אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו( ה)
ובקלחים יוצאים , אלא שבעלין אין יוצאין אלא אם כן הם לחים, אבל לא בשורש, שלהם ובקלחן

שהוא , וכולם מצטרפים  לכזית; אבל לא כבושים ולא שלוקים ולא מבושלים, בין לחים בין יבשים
כפי הסדר שהם , יחזור אחר ראשון ראשון, ואם אין לו חזרת. בחזרת ועיקר המצוה, השיעור שלהם

כ "ואח, זכר לטיט, וחרוסת יעשה עב. יקח לענה או שאר ירק מר, ואם אין לו אחד מאלו הירקות: הגה. וייםשנ
, תאנים, תפוחים, ועושין החרוסת מפירות שנמשלו בהם ישראל כגון. נותנין בו מעט חומץ או יין אדום זכר לדם

סלט . הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט כגון קנמון וזנגביל, ונותנין עליו תבלין; שקדים, רימונים, אגוזים
 שס פסח "לק: מכנפי יונה. ה ועלין יש לו"חזרת שלנו סרבילמרור וחזרת ( לטוגה)
 

  

                                                 
 (ל"י צמח ז"בשם מוהר' ה אות ז"ותע' ס אות ג"ברכי יוסף ת) (ג"חג המצות פשער , ל בספרו אור זרוע"מ פאפרש ז"מוהר) א
 .בורות לדעת בעל חוקת הפסח רבי אברהם אנקאווהוהוא מנהג  ב
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 ל"י ז"והארע "א דכיא על השו"זית

  אבל האשכנזים נוהגין לשים עיקר
ואלו הם היותר , דברים אלו' החרוסת מג

מלשון  :ן בלשון"ת אב"מוכרחים והם ר
ל לא היה נוהג "י ז"מוכרח שרבו האר, ו"מוהרח

י "אלא כעדות אמו של האר, כמנהג האשכנזים
 . א"הקדוש זיע

, פ מנהג האשכנזים"ו הוסיף שמוכרח ע"ומוהרח
ולכן מנהג , ל היה אשכנזי"י ז"שאביו האראחרי 

, ו רצה להביא"וזה מה שמוהרח. אבותיו הוא
 .א"זית. ד"לענ

 
' הז.ל יש להכין את החרןסת עם"י ז"לדעת האר

, ורימונים,ותאנים, ענבים: מיני פירות והם
ולהוסיף . ואגסים, ותפוחים, ואגוזים, ותמרים

 .זינגבולי וקינמון, נרד

 : הכנת החרוסת 
 .החרוסת הוא זכר לטיט אענין

 
  .'אינו אלא זכר בעלמא מדברי סופרים ואינו מצוה כמו היין והמצה כו בהחרוסת

 
ואמרה לי כי אלו הם , מה מיני פירות היה מניח בחרוסת (ל"האריז)ל "את פי אמו של מורי ז גהנה חקרתי

ובערבי נקרא סינבול )שבולת נרד : מיני תבלין' ג. ל להניח בחרוסת"הדברים שהיה רגיל תמיד מורי ז
' וז. ה הנקרא קנמון"וקאניל, וזינגבולי, (י"ובושש

, יםורימונ,ותאנים, ענבים: מיני פירות והם
. (אגסים)ש "ופירא, ותפוחים, ואגוזים, ותמרים

 אבל האשכנזים נוהגין לשים עיקר החרוסת
ואלו הם היותר מוכרחים והם , דברים אלו' מג

, ותפוחים, אגוזים: ן בלשון אשכנז והם"ת אב"ר
פרות אלו הם ' ת ג"כי בלשון אשכנז ר. ש"ופירא

מן ונותנים סי, (ס"ן ני"ל ביר"אפי)ן "נוטריקון אב
 .ן למלאת"ובחרוסת אב: לדבר

  
 . להוסיף יין לחרוסת ולערבב, דמותר ביום טוב

 
קודם  הישפוך, אם שכח בערב פסח שחל בשבת

, כ את החרוסת"ויוסיף אח, כל היין בקערה אחת
 . לשם שנוי

 

                                                 
 (ד"מעשה חושב י( )'הפסח דרוש כ "שעה) א
 (ד"מעשה חושב י( )'ופסח דרוש כ "שעה) ב
 .שער התפלה ('ופסח דרוש כ "ל על שעה"ו ז"ל בשם אביו מוהרח"ש ויטאל ז"הגהות מוהר) ג
 'למודי ה ד
 'למודי ה ה
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

 בשבת שחל בפסח ' ברכת מעין ז 
ראש , א''לרב יעקב הלל שליט( 'ח' ס)ת וישב הים ''יוצא מהשו

שמה ששאלו חכמי , א''ישיבת אהבת שלום שבירושלים תובב
יש להעיר . פ הסוד''הוא ע, (לב-נהר שלום דלא)ש ''מערב להרש

 . פ ההלכה''הוא גם ע, י''שלח

בשם כמה ראשונים , ת וישב הים''אף שמובא בשו, מ''מ
, ף''הרי, ם''כהרמב)ינם חלקו בנושא ואחרים שא, א''כהרד
ומה . מיכוון שאינה להלכה, ואין לסמוך על דעתם בזה, ש''והרא

מהצדדים ' לטובת מא, מועיל לפרש את דברי גאוני עולם האלו
הענין , (?כשברור שלא בררו את דעתם להלכה , של המחלוקת

ותלמידו המובהק , ל''י ז''נשאר סגור וסתום בכתבי האר
 . ו''ובנו מוהרשו ''מוהרח

' י הקדוש היא לא לברך ברכת מעיין ז''ופשיטא לן שדעת האר
, פ הסוד לאומרה''ש מסכים ע''ואף שהרש. בשבת שחל בפסח

ל שהוא הוא קבלם מאליהו הנביא ''י ז''אין לנו לזוז מדברי האר
 !מה שאין כן למקובלים האחרים , ל''ז

שאין לומר , א''זיעל הלך כדעת רבינו נסים גאון ''י ז''האר, הנה
וזה . כי פסח ליל שימורים הוא, בשבת שחל בפסח' ברכת מעיין ז

מה שכתב , עוד .ל לרבי חיים וויטאל''י ז''נמצא בשבחי האר
, א''דקמ', ח' ס)ת וישב הים ''א בשו''הג יעקב הלל שליט''הר
 .אינה טענה( ב''ע

? מסיבת גדולת חכמה או צדקות חכם אחד אפשר להשפיע בנדון 
חכם וצדיק , ל''י ז''ש היה מגדולי מפרשי האר''אין ספק שהרש

ואף לא . י הקדוש''אלא שהוא אינו האר, וחלילה לזלזל בו, גדול
וכבר . ל''ואכמ. לקונטרס שלנו', וכל זה מבואר בחלק ג. גלגולו
ל בלי ספק הינה ''י ז''ומביא שדעת האר, א הבין את זאת''החיד

 ( ב''תרמ' י ס''ברכ. )בפסח שחל בשבת' לא לומר ברכת מעיין ז

י לומר ''ש והח''יש מקום לאלו הסומכים על דברי הרש, לסיכום
פ ''בין ע, פ הפשט''בין ע, בשבת שחל בפסח' ברכת מעיין ז

 .הסוד

, לא לומר הברכה הזאת, היא להיפךי הקדוש ''אלא שדעת האר
 ! כי ליל שימורים הוא , ע''הבית יוסף והשו, כרוב הגאונים

 .א בשיורי ברכה''וגם זו דעת החיד

 

 

 : ' ברכת מעין ז
 

בפסח של ' אין לברך ברכת מעין ז
בין , ל"ע ז"פ השו"בין ע, חל בשבת

 .ל"י ז"פ האר"ע
 

ץ מגן "ואומר הש -מהחברים 
, אשר הוא מעין שבע, אבות

ט אין "ובי. שנתקנה בשביל הסכנה
אלא מקדש , ט"מזכירין בה י

 . השבת לבד
 
 

ואין אומרים ... אם חל בשבת
 ('ז א"ע תפ"ש. )ברכת מעין שבע
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 :קריאת ההלל גמור בליל פסח 
 

 ע סימן תפז "שו
וכן בליל שני של שני , בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוףבליל ראשון של פסח גומרין ההלל ( ד)

 .ימים טובים של גליות
 

מתקיימים בו כל הלילה ( האורות שנתגלו)והם . ט"כ בשאר לילי יו"משא, הלל גמור בליל פסח אאומרים .1
ואחר כך , כ מסתלקים לגמרי כמתחלה"ואח. של פסח' ולכן אומרים הלל גמור ביום א, של פסח' וכל יום א

יום של ספירת ' של פסח עד תשלום נ' זרים ליכנס בסדר המדרגות מדרגה אחר מדרגה מן היום הבחו
ולכן אין אומרים בשאר ימי הפסח הלל גמור . העומר' ה בענין ספי"ש בע"כמ. העומר שהוא חג השבועות

 . אלא בדילוג
 

שני של שני ימים טובים  וכן בליל, בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף .2
 ('ז ד"ע תפ"ש) .של גלויות

 
בבית בכנסת שהם נוהגים שלא לומר הלל בערבית ליל פסח יכול לומר ההלל ולברך עליו בינו  במי שהוא .3

 .לבין עצמו
 

עד סוף ההלל שהוא פסוק ' פעמים מן פסוק אודך כי עניתני וכו' ההלל צריך לכפול כל הפסוקים ב גבענין .4
אלי ', וכו' אל ה', ברוך הבא וכו, הצליחה נא' ואפילו הפסוקים שלאחר אנא ה. כי טוב האחרון' הודו לה

 . פעמים' כל אחד מהם תכפלנו ב', הודו וכו', אתה ואודך וכו
 

 .א דכיא"זית .בהלל בדילוג" לקרוא את ההלל"ש לברך ברכת ל שי"י ז"משמע מהאר .5

  

                                                 
 ('כ פסח דרוש ג"שעה) א
 ('ז אות ח"תפ ברכי יוסף) ב
 (כ דרושי סוכות הקדמה"שעה) ג
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 כוסות' שיעור כזית וד
 

 ע סימן תפו "שו
סוד מה שכתוב במנורת ( ה"דף קע)כתוב בספר החיזיונות  .יש אומרים דהוי כחצי ביצה, שיעור כזית( א)

.  ד שיעורה כזית"כי כל יו, פנחס' כמו שכתוב בריעא מהימנא פר, ן"יודי' הם ב, "ושנים זתים עליה( "ג,ד)זכריה 
ונמצא שכביצה , ואפשר לומר ששיעור הכזית הוא חצי ביצה, ן"יודי' שהם ב, בכוונת הבציעה, ב"ועיין לעיל  אות י

 .א דכיא"זית(. ד"יו' גמ)עשרים גרם ,  ד אחד"והכזית שהוא יו, גרם' שיעורה מ
 

ע סימן תעה "שו   
יצא ובלבד שלא ישהא  בין אכילה לחברתה יותר מכדי , וחזר ואכל כחצי זית, אכל כחצי זית( ו)

 . אכילת פרס
 

 תריב  'ע ס"שו
ם "זמן כדי אכילת פרס להרמב .ביצים' ויש אומרים ג; ביצים' יש אומרים ד, שיעור אכילת פרס

 .א אזולאי על הלבוש"מהר. ביצים' א הוא ג"ולהרשב
 

 

 . שיעור הכוס רביעית לאחר שימזגנו וישתה כולו או רובו( ט)
 

גם הנשים חייבות בארבע . אפילו מחזיק כמה רביעיות, ויש אומרים שצריך לשתות רוב הכוס
 . כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה

 
 

צריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלא ( יג)
כ "תק: שיעור ביצים(. משקל ביצה ומחצה)דרהם  4..2: שיעור רביעית הלוג :לוגמיו והוא רובו של רביעית

ואל תיטוש תורת אמך וכל דבר רופף . דרהם 420: שיעור הקב –( ליטרא 5)דרהם  505: שיעור הלוג –דרהם 
 (.י"ו בחש"מוהרש. )והנח לישראל כי נביאים הם, ד"בידיך זיל וחזי מאי ע
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 לדעת האחרונים הספרדים

 כזית מצה שמורה   

 עבודת יד

 מצה דקה

 כדי אכילת פרס רביעית

 רבי מרדכי אליהו 

 ל"ז

 

 גרם 27

 

 גרם  86

 

 דקות  4

 

רבי עובדיה יוסף 

 ל"ז

 

 גרם  27

 

 גרם  18

 

5.76/ 

  דקות

 

רבי שלום משאש 

 ל"ז

 

 גרם  30

 

  גרם90 

 

 דקות  6

רבי חיים הלוי 

 ל "ז

 (חייםמקור )

 

 גרם  28

 

  גרם87 

 

 דקות  4

רבי ציון אבא 

 ל"שאול ז

 

 גרם  20

 

 גרם  86

 

 דקות  /6/
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 ִסיָמֵני ַהֵסֶדר

 
 

 .הכ"שע .מ"ולכן צריך להרבות בספור שבח י' ח כי שם הוא הפה של התבו"ה ס"וזהו לשון פסח פ
 

ש   ס, ּוְרַחץ, ַקּדֵ ְרּפַ יד, ַיַחץ, ּכַ ה, ַמּגִ ְחצָּ , רָּ
המֹוִציא  רֹור, ַמּצָּ  ,מָּ

ן עֹוֵרךְ , ּכֹוֵרךְ   ְלחָּ ֻׁ פּון, ש  ֵרךְ , צָּ ל, ּבָּ , ַהּלֵ
ה  :ִנְרצָּ
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 קדש
 

 

 
 

 ע סימן תעב "שו
 . אלא על שמאלו, כשהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו ולא על ימינו( ג)
 

ויש  .וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות: הגה. כ היא חשובה"אשה אינה צריכה הסיבה אלא א( ד)
 . ב"תע' א אזולאי על הלבוש ס"מהר. אומרים שכל הנשים שלנו חשובות הן

 

וצריך לחזור לאכול ולשתות , אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא, כל מי שצריך הסיבה( ז)
וכן פסק , ש והטור פסקו לחזור ושותה בהסיבה"הרא, מי ששכח להסיב בשתיית הכוס .בהסיבה

חוזר , מסיב ואם סיים, כל עוד שאוכל או שותה, ואם לא הסיב. לשתות בהסיבהיש להיזהר  .שם. ע"השו
 (.י עיין שם"ברכ)אינו חוזר , ואם מצטער או אישה או קטן, (ה"ב ס"ע תע"שו)מראש בהסיבה 

 
ויש (. אחרי שפוך חמתך)וישתה היין בתוך הסעודה או בכוס הרביעי , יש שנהנו למלא כוס אליהו הנביא

 .בהבדלת יום טוב ראשוןהמברכים 
 

 ע סימן תעג "שו
ואם חל , אומר ויכולו, ואם חל בשבת. ומברך שהחיינו, מוזגין לו כוס ראשון ומקדש עליו( א)

ישלים ההגדה עד , ואם שכח להבדיל ולא נזכר עד שהתחיל ההגדה, ז"במוצאי שבת אומר יקנה
 . גאל ישראל ואחר כך יבדיל

 
 . שותה בהסיבה ואינו מברך אחריו( ב)
 

ומכל מקום ראוי ליזהר שלא לשתות בין ראשון ; הרשות בידו ,כמה כוסות אם ירצה לשתות( ג)
 . כדי שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר וקריאת ההגדה, אם לא לצורך גדול, לשני

 
ג "קח כוס שפיו צר כעין קלוואין לי: הגה. מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו, תינוקות שהגיעו לחינוך( טו)

  (.י"ב) ובכוס של ברכת המזון בלאו הכי אין לוקחים אותו. מפני שלא יוכל לשתות רביעית כאחד, ז"גלא
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

רבי ישראל אבוחצירא , ולסיים הסוגיא הזאת הברכות מפי שליח ציבור
י "ש בכתבי האר"ה וב"מסמיך סמך עניית בר, ל"זצ( ספר הנהגותיו סבא ישראל)
והוא . ל ברור"י ז"פ רבו האר"ו ע"כי הנה לשון מוהרח, צדק בזה, ד"ולענ. ל"ז

ולא הבדיל בין ברכה שיוצא ידי , ע ולשון הטור כפשוטם"נקט כלשון מרן השו
 . לאחובה או 

קל , יש לענות ברוך הוא וברוך שמו על כל ברכה ששומעים מפי חברו, ולכן
 . ץ"וחומר מפי הש

שחייב לענות אמן על ברכה שיוצא ידי חובה יותר מברכה שאינה , ע"וכך הוא בשו
 : והוא לשון מרן, מוציא את השומע ידי חובה

שלא שמע כולה  פ"אע, מברך אחת מכל הברכות השומע אחד מישראל
 חייב לענות אחריו , פ שאינו חייב באותה ברכה"אף ע ,מתחלתה ועד סופה

 . אמן
 ב"סרטו  'ברכת הפירות ס ע"שו

 
 : ד ברור"קכ' ע בס"שלשון מרן השו, ועוד

 . ברוך הוא וברוך שמו: אומר, שאדם שומע בכל מקום כל ברכהעל 
שלא בין אותם , אותם שיצאו ידי תפלה בין, כל ברכהאחר , אמן: ויענו
ואני מאמין , אמת היא הברכה שבירך המברך: ובכוונה שיכוין בלבו, יצאו

 ו"סוה "סקכד ' הלכות תפלה סע "שו .בזה
  ? כל ברכהומה כוונת 

 !  שלא יצאובין אותם , אותם שיצאו ידי תפלה בין: ע"עונה השו
ע אינו מביא מנהג אלא פוסק שאומר ברוך הוא וברוך "וכבר כתבתי שמרן השו

בו בסימן מופיע עניית , ד"קכ' ומיכוון שדיני עניית אמן ברוחב נמצאים בס .שמו
ץ "ד שייך רק לברכות חזרת הש"אי אפשר לומר שסימן קכ, ברוך הוא וברוך שמו

 (. 'כי שאר דינים נמצאים במקום הזה כענין אמן יתומה ואמן חטופה וכו)
י ראיה "פילו עא, אין שום סמך לפוסק אחרון לחלוק על פוסק ראשון, מ"ומ

ונכדו רבי יעקב , ש"ובנו הרא, רבינו יחיאל, והלוא(. ב"עין יצחק ח)ס "מהמש
 .ובעל ספר המוסר, ע"ומרן מלכא השו, בעל הטורים

 א"ס סימן תפגע "שו
ומניח ידיו עליו עד שגומר , מקדש על הפת שמברך המוציא ובוצע, מי שאין לו יין בליל פסח

כ אוכל שאר ירקות ומסלק השלחן ואומר מה נשתנה "ואח, ואוכל, ומברך על אכילת מצה, הקידוש
בלא : הגה. ואוכל, כ כורך מצה ומרור"ואח, ואוכל, ומברך על המרור, וכל ההגדה עד גאל ישראל

יכול ליקח אותו משקה לארבע כוסות , ד"ובמקומות שנוהגים לשתות משקה הנעשה מדבש שקורין מע .ברכה
כוסות יש לסמוך אמאן ' ולי נראה דלענין ד. משקין א שאין עושין קידוש על שאר"וי(. ל"מהרי)אם אין לו יין 

  .ב"כמו שנתבאר לעיל סימן ער, דאמר דמקדשין על שאר משקין אם הוא חמר מדינה
 

 ד"קכ 'ס ע"שו
 . ברוך הוא וברוך שמו: אומר, על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום

 
ענין עניית הקהל השומעים 

 הברכות מפי שליח
ציבור ברוך הוא וברוך שמו 

ה של "בעת שמזכיר שם הוי
לשון שער התפלה . הברכה

 : ל"ו ז"ק למוהרח"כתי
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 כשבעל הבית עומד במקום מושבו אומר בשמחה 

  'זה השלחן אשר לפני ה
 (ץ"הגדת רשב)

 
 

 .בעל הבית מברך את ברכת הפרחים

ה רּוְך ַאּתָּ ם,  ּבָּ עולָּ ֵצי  ּבוֵרא, ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך הָּ עָּ
ִמים  .ְבשָּ

 

 

ויהי נועם . קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו בשם כל ישראל לייחדא

 יהיו לרצון אמרי פי . אלהינו עלינו ומעשי ידינו כוננה ומעשי ידינו כוננהו

 . צורי וגואלי והגיון לבי לפניך 
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 מקודש( שבת)שבת שלום  בשבת
י יֹום ִ ש ּ ִ ַמִים : ַהש ּ ָּ ּלּו ַהש ּ םַוְיכֻׁ אָּ ל־ ְצבָּ ֶרץ ְוכָּ אָּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים : ְוהָּ

ה ש ָּ ר עָּ ֶ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ְ ּיֹום ַהש ּ ִביִעי , ּבַ ְ ּיֹום ַהש ּ ּבֹת ּבַ ש ְ ַוּיִ
ה ש ָּ ר עָּ ֶ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאש  ִביִעי : ִמּכָּ ְ ֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת־יֹום ַהש ּ ַוְיבָּ

ש  ֹאתוֹ  ל־ְמַלאְכּתוֹ , ַוְיַקּדֵ ַבת ִמּכָּ ָּ י בֹו ש  א ֱאלִֹהים  ּכִ רָּ ר־ ּבָּ ֶ ֲאש 
ֹות  :ַלֲעש 

 

ה ֵאי ֹקֶדש   מֹוֲעֵדי  ֵאּלֶ , ִמְקרָּ
ם מֹוֲעדָּ ם ּבְ ְקְראּו ֹאתָּ ר־ּתִ ֶ  :ֲאש 

 
 .יושב אאצבעות שעליהם הכוס' ה

' ה ם"ם שהוא הקטנות השני בחינת תמורתו בשם אכדט"אלהי' ס גמט"כו
 ם חיים"אצבעות שהוא רחמים הנקרא אלהי' אותיות כנגד ה

 

ן נָּ רָּ ים  .ַסְבֵרי מָּ  .ְלַחּיִ
 

 .של כוס זה יכוין לפטור כוס שני בבברכה

רּוךְ  ה  ּבָּ ם, ַאּתָּ עֹולָּ ִרי , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ּבֹוֵרא ּפְ
 :ֶפןגֶּ הַ 

 

  

                                                 
 (ד"מעשה חושב י) (ו"ק למהרח"שער התפלה כתי) א
 ח "פע, ע"שו ב
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רּוךְ  ה  ּבָּ ם, ַאּתָּ עֹולָּ ר , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ֶ ֲאש 
ם ל־עָּ נּו ִמּכָּ ַחר ּבָּ ָּֽ ֹון. ּבָּ ש  ל־ לָּ נּו ִמּכָּ נּו . ְורֹוְממָּ ָּ ש  ְוִקּדְ

יו ִמְצֹותָּ נּו . ּבְ ן לָּ ּתֵ ה ַוּתִ ַאֲהבָּ תֹות ). ֱאלֵֹהינּו ּבְ ּבָּ ַ ש 

ה וּ  ה (ִלְמנּוחָּ ְמחָּ ֹון. מֹוֲעִדים ְלש ִ ש  ים ְלש ָּ ים ּוְזַמּנִ ֶאת . ַחּגִ
ת ַהזֶּה ְוֶאת יֹום)ֹום י ּבָּ ַ ּצֹות ַהזֶּה (ַהש ּ ֶאת יֹום טֹוב . ַחג ַהּמַ

א ֹקֶדש  ַהזֶּה א . ְזַמן ֵחרּוֵתנוּ . ִמְקרָּ ה ִמְקרָּ ַאֲהבָּ ּבְ
נּו . ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצַרִים. ֹקֶדש   ַחְרּתָּ ְואֹותָּ נּו בָּ י בָּ ּכִ

ים ַעּמִ ל הָּ ּתָּ ִמּכָּ ש ְ תֹות וּ ). ִקּדַ ּבָּ ַ ךָּ  (ש  ְדש ְ ה )מֹוֲעֵדי קָּ ַאֲהבָּ ּבְ

צֹון נוּ  (ּוְברָּ ֹון ִהְנַחְלּתָּ ש  ה ּוְבש ָּ ְמחָּ ש ִ ה . ּבְ רּוְך ַאּתָּ ּבָּ

 ,  ש ת וְ )ְמַקּדֵ ּבָּ ַ ים (ַהש ּ ַמּנִ ֵאל ְוַהזְּ רָּ  :ִיש ְ
 

ה  רּוְך ַאּתָּ ם, ּבָּ עֹולָּ ֵאש  , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ  :ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי הָּ

רּוךְ  ה ּבָּ ם,  ַאּתָּ עֹולָּ ין ֹקֶדש  ְלחֹול, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ יל ּבֵ ְבּדִ ךְ . ַהּמַ ֶ . ּוֵבין אֹור ְלחֹוש 
ים ַעּמִ ֵאל לָּ רָּ ה. ּוֵבין ִיש ְ ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ִביִעי ְלש  ְ ת . ּוֵבין יֹום ַהש ּ ַ ש ּ ת ִלְקדֻׁ ּבָּ ַ ת ש  ַ ש ּ ין ְקדֻׁ ּבֵ

ְלּתָּ  ּתָּ ְוֶאת יֹום ַהש ְּ . יֹום טֹוב ִהְבּדַ ש ְ ה ִהְקּדַ ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ּתָּ . ִביִעי ִמש ּ ש ְ ְלּתָּ ְוִהְקּדַ ְוִהְבּדַ

ךְ  תָּ ָּ ש ּ ְקדֻׁ ֵאל ּבִ רָּ ךָּ ִיש ְ ה . ֶאת ַעּמְ רּוְך ַאּתָּ ין ֹקֶדש  ְלֹקֶדש  , ּבָּ יל ּבֵ ְבּדִ  :ַהּמַ
 

 .בגד או פרי חדש אאף שאין, מברכים ברכת שהחיינו

ה  רּוְך ַאּתָּ ם, ּבָּ עֹולָּ נּו , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ יעָּ נּו ְוִהּגִ מָּ נּו ְוִקּיְ ֶהֱחיָּ ֶ ש 
ַמן ַהזֶּה  :ַלזְּ

 
 .ואז יושבים בהסבה ושותים רביעית לכתחילה

 

                                                 
 .שאין צריך בגד חדש בכלל. הכ קידוש ראש השנה"עיין שע א
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 ורחץ
 
 
 

 
  .נוטל ידיו לצורך טבול ראשון ולא יברך על הנטילה( ו)
 

 . וחוזרים לשולחן בלי לדבר, עם הכלי, נוטלים ידים בלי ברכה
 

עיין הלכות נטילת ידים  .י הקדוש"ע והאר"והוא דעת השו', פעמים על כל יד ולא ג' רק בנוטלים 
 ".רחצה"ב
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 כרפס
 

 


 . מין הכרפס הוא דווקא הסלרי

 
בשיעור פחות מכזית כוון לברכת , קודם הברכה אלוקחים חתיכת כרפס ביד ימין ששוקעים בחומץ

 . המרור
 

כדי שישאלו התינוקות ויאמרו עדיין לא אכלנו לחם ואנו  ל בענין הכרפם שמביאים אותו"ס משז"וז
ולכן הם ' רמז לזמן הקטנות הא' וסוד הענין הוא כי התינוקו. בתחילת הסעודהת אוכלים עתה ירקו

' שהוא אכילת הכרפם שלא כסדרן אחר שכבר נכנס גדלות א' עצמם תמהים איך נכנס הקטנות הא
 . בכוס של הקידוש' ב' וגדלו' וקטנות ב

 
שלוקח ירק אחר במקומו  ,קיםש הפוס"בליל פסח אינה בהזדמן כמ ובזה תבין כי לקיחת הכרפם

דוקא בואין הענין כך כי דברי חכמים ומנהגם תורה היא וצריך לדייק ולהזהר לאכול  .אם ירצה
 .'הכ פסח ו"שע :הכרפס ולא ירק אחר

 
 ע סימן תעב "שו

 .כדי שיראו שינוי וישאלו, מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים( טז) 
  .שואלים בטיבול הכרפס הזה בהתינוקות

 
 . ואינו מברך אחריו,  ויקח מהכרפס  פחות מכזית ומטבלו בחומץ ומברך בורא פרי האדמה ואוכל

 
 :ומברך בעל הבית 

ה  רּוְך ַאּתָּ ם, ּבָּ עֹולָּ ּבֹוֵרא , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ
ה מָּ ֲאדָּ ִרי הָּ  :ּפְ

 

                                                 
 .א אזולאי על הלבוש שכל המנהג"מהר א
 (ד"מעשה חושב י) ב
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 ל"י ז"ע והאר"א דכיא על השו"זית

אופנים לבצוע המצה' קיימים ב :ויבצענה לשתים :  

קצוות המצה ואז בוקע ' ידיו ב' אוחז בכל בב (א)
 . י לחץ הידים"ע

ושובר אותה , מניח המצה בידו השמאלית (ב)
 .י הכהת יד ימינו"באמצע ע

 

יש מקום לנוהגים לצייר , ובאמת ,חתוחציה הא
כדעת רבי אברהם , ממש האותיות במצה בשעת האפייה

 .ו בשער התפלה"פ פשט לשון מוהרח"והוא ע, אזולאי

 יחץ
 

 

ויתן חציה לאחד מהמסובין לשומרה לאפיקומן , ויבצענה לשתיםויקח מצה האמצעית : ע"שו
 וחציה השני ישים בין שתי השלימות , ונותנין אותה תחת המפה

 
 

 : ו"ק למהרח"התפלה כתישער 

מניחין  'ושצורתה  [אשיהיה יותר גדול] ראשונהוחציה ה ,'נחלקת לב (האמצעיתהמצה ) ולכן
  .לאפיקומן

שהיא  'דשצורתה  [ביהיה קטן]וחציה השני 
אותה עם החכמה  ןאנו מחברי ,כנגד נוקבא

 ןומברכי ,השלימה ראשונהשהיא מצה ה
המוציא כנגד  ,עליהם המוציא ואכילת מצה

  .ואכילת מצה כנגד הפרוסה ,השלימה
 
 

אנו  א"ההאות של  'שהיא כנגד ד 'זו הפרוסה הב גועל
מה דרכו של עני  ל"זש "וכמ .הא לחמא עניא אומרים

של  א"והענין הוא כי בתחלה צורתה ה. 'כוובפרוסה 
לחמא עניא  תואחר כך נפרסת ונעש ,הא לחמא עניא

ל "דוהוא לשון עני  ת"לד כי אות', שהוא הפרוסה כנז
' עם המצה השלימה שהיא אות י הוהנה בהתחבר . 'דא אות ינעשית לחמא עניא שה אכי מה שהיתה אות הנמצא 

ולפי שהיא פרוסה  ,ספירותיה' שהיא שלימה בי ,'ווהשלימה היא  'דהפרוסה היא ה .י"ד של ציור ןאז נעשו שתיה
 . י"ד ראה אנו צריכים לחברה עם השלימה ואז השלימה נק

 
 לוקח המצה האמצעית בידו השמאלית ואומר

 .ב קרעים ויצאו ממנו בני ישראל ביבשה''את הים לי' כך קרע ה
  

                                                 
 .ו"למוהרחק "ל מזולתו סוף שער התפלה כתי"ו ז"מה ששמע מוהרח א
 .ו"ק למוהרח"ל מזולתו סוף שער התפלה כתי"ו ז"מה ששמע מוהרח ב
 ('ופסח דרוש כ "שעה) ג
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 מגיד
 

 
 

בלשון ויאמרו : הגה. עד מה נשתנה, הא לחמא עניא:  ויגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר: ע "שו
כדי שיבינו הנשים  ,ז"י מלונדרי כל ההגדה בלשון לע"או יפרש להם הענין וכן עשה ר, שמבינים הנשים והקטנים

 .כדי שיראו התינוקות וישאלו, ואז יצוה להסירם מעל השלחן ולהניחם בסוף השלחן כאלו כבר אכלו. והקטנים
 

, אמנם מי שרוצה להחמיר. קדשים בחוץלהרים את הקערה עם כל מה שיש בתוכה ולא לחשוש לאוכל  איש .5
 . הזרוע והביצה, יטול מהקערה

 
 . נוהגים להגביה על ראש התינוקות בויש .2

 
 

 לחמא עניא ( ֶהא)נוסח ֵהא 
ששמע מפי ', ג אות ו''תע' ר ס''א במחב''בסומכם על דברי החיד,  א בנקוד צירי''לגבי מה שכמה נהגו לאמר ה 

, א ממש''שפירושו ניקוד צירי תחת ה', אות ב' ה' ס, והם דברי המשנת חסידים  סדר ליל פסח –' המקובלים וכו
בניקוד )א ''א עני''א לחמ''ל ה''צ –ג שכתב ''ג ע''ודלא כהרב אורחות צדיקים אות פסח בשם ספר הכוונות דף פ

וגם  –( ט בספר בראשית''דפרק ל' ד של מילת הלחם הנמצא בפסוק ו''א והוא הניקוד הלמ''וסגול תחת ה, דגש
 . כמה אחרונים חזרו על זה ואחרון אחרון הבן איש חי והכף החיים סופר

. בשמםאין לנו להוסיף , א''ו זיע''המובהק מוההרח י הקדוש ותלמידו''והוא פשוט שאם אין לנו לגרוע מדברי האר
. ל ונוסחאותם האמיתיים''י ז''בן ביתו דכתבי האר, א''זאת הכוונה לדברים הקצרים של הרחיד, ולדעתי הפשוטה

ל אלא ''י ז''שאינו ממקור דברי האר. 'לאמר וכו דעל דעת הסוד נכון "מפי המקובלים"ולסיבה הזאת כתב ששמע 
 . ל''י או בסגו''א בציר''לגרוס ה, י הקדוש''אין לנו שום יסוד בכתבי האר, ילה רבה מכבוד תורתםובמח. מזולתו

ל ''י צמח ז''בכתבי מוהרגם לא , א אזולאי בן דורו של רבי חיים וויטאל והכירו"בכתבי מוהרכך גם שלא מצאנו 
י  ''ע האר''וגם לא כתוב בשו,ל ''פיראש זמ פא''וגם לא בדברי אור צדיקים מרהר. ומצ רמז לדין זה''הש ובנג''בלחמ

ולא ( ל''ן הקדוש ז''לא החברים ולא הר)ובמחברת הקודש , (א''תרמ' דפוס ווילנא שנ)ל ''ח צמח ז''עם הגהות הרי
ל בספרו חמדת ''ו זצ''ל בנו הקדוש של מוררח''ש וויטאל ז''ולא בפירוש מוהר, לא בפרי עץ חיים, בפתורא דאבא

 .א דכיא"זית. ה בעיני אלוקים ואדםשוהטוב יע. ישראל
. ולא הא, אמורים גם לומר הא שתא הכא, גם לספרדים וגם לאשכנזים, יש להוסיף שהמשנים את נוסח הקדמון

 .א"זית. פ הסוד"בין ע, פ הפשט"בין ע, וכבר אמרנו שאין שום מקור לדבריהם

                                                 
 (.בשם פסח מעובין' ג'זה שלחן ג) א
 .ג"תע' א אזולאי על הלבוש ס"מהר ב
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 א"משח זית
~~~~~~~~~  

א א ַעְניָּא הָּ פרק לג בספר שמות והוא מפסוק  ן"אחתיבות שניות  ַלְחמָּ

, אחן היא בחינת גאולה ראשונה'' :ורחמתי את אשר ארחם אחןוחנתי את אשר ''
והוא רמז . זוהמת הנחש היתה נפסקת, שאילולא היו מוחים במעשה עגל הזהב

(.  עיין ספר החזיונות)המורה על כליית הנחש הקדמוני , ן"בסוף מילה אח' באות ן
, בטהרהובמקום להיות אחים ומאוחד . ם"אחי' גמט ן"אחולכן אתה מוצא שמילה 

לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרב אליו  אחיםואם אין ''התפלגו בחינת 
לשארו הקרוב אליו "שבחינת , כך. א"פסוק יבמדבר פרק כז   ' ''וכוממשפחתו וירש אתה 

שאף בצאתם ממצרים לא , יוצא .הוא הערב רב שהתערבבו באומה" ממשפחתו
-אח)יו אחים למעשה הנחש אלא דרך קטנות שנה, נהנו בבחינת הגאולה השלמה

והתקלקל הענין עד שהחן נהיה שקר . חן"א, במקום למצוא חן באלופו של עולם( 'ן
-כי מילה שקר הוא ש, והוא בחינת עמלק, "שקר החן"ה "כדברי שלמה המלך ע

נדרים )ואין העני אלא כמת , עילה זו גרמה מיתה באומה".  וקרך בדרך"בחינת , קר
וכדרך העני שאינו טובל , שאין בו טעם כמעט, לחם עניולכן אכלו מ(. ב"ד ע"ס

סימן שאין המתקת . 'ל מה דרכו של עני בפרוסה כו"וכמאז, פרוסתו במלח
 . ונשאר רושם הקטרוג על האומה עד היום, (המלח)הגבורות 

 ":ארחםורחמתי את אשר "בחינת , לא כן דרכה של גאולה אחרונה, אמנם
( עיין קדושת לוי)ו יולד המשיח כדברי רות שממנ, א רחםאל תקרא ארחם אלא 

: בחינת, המשיח'' הולדת''וידוע שהגאולה היא ". וישי הוליד את דוד"ב "כד "פ
אלהי אבתיכם  'הויאמר להם שמעוני הלוים עתה התקדשו וקדשו את בית "

מן  נדהאת ה"י "ופירש רש 'הכט "דברי הימים ב פ" :והוציאו את הנדה מן הקדש
, עלהאותיות , ע"ת הל"ר, ולכן הא לחמא עניא. ז"הוא חמור מטומאת ע" הקודש
שמן מים עכורים , דווקא לראש ולא בתחתית ההר, "אל ראש ההר עלה"בחינת 

בחינת , ת נדה שהוא הדן"ס, ה'ד ה'ן למ'עי)שהם מי נדה הרמוז במילה עלה 
י אלף "ברחמים ע, הריעלו עד ה, בחינת סופי תיבות שהוא סוף הגלות( גבורות

בן בטנה גם אלה תשכחנה ואנכי לא  אשה עולה מרחםהתשכח " ישעיהו מטכדכתיב 
בחינת פקד פקדתי בחינת " עוֶׁלה מרחם' אש ה"אל תקרא ִאָשה אלא " :אשכחך

', הא לחמא עניא'א מ"אלא אלופו של עולם הוא ה" אנכי"ואין ". ואנכי לא אשכחך"
 .אלף-אל תקרא הא אלא ה

 :ואומר רק פעם אחת ( שער הכוונות)בעל הבית לבד מרים בידו הימנית החצי המצה 

א א  הָּ א ַעְניָּ א ַלְחמָּ ַאְרעָּ א ּבְ נָּ תָּ לּו ַאְבהָּ י ֲאכָּ ּדִ

ְכִפין ֵיֵתי ְוֵיכּול. ְדִמְצַרִים ל ּדִ ְצִריְך ֵייֵתי , ּכָּ ל ּדִ ּכָּ
א. ְוִיְפַסח א הָּ כָּ א הָּ ּתָּ ַ א . ש  ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ ְלש 

ֵאל רָּ א ַעְבֵדי. ְדִיש ְ כָּ א הָּ ּתָּ ַ א ש  נָּה . הָּ ָּ ה ְלש  אָּ ַהּבָּ
ֵני חֹוִרין ֵאל ּבְ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ  .ומחזיר החצי מצה :ּבְ

 
 

 א"משח זית
~~~~~~~~~  

א ַעְבֵדי כָּ א הָּ ּתָּ ַ א ש   הָּ

, שהוא עולם העשיה בחינת עבד
ה ולכן סמיך ליה  אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ ְלש 

ֵאל רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ֵני  ּבְ ּבְ
עבד והוא בן מהפוך  :חֹוִרין

. החומרחורין דווקא מהארץ בחינת 
, בחינת עבד, והוא תקון לעבודה זרה

. שהוא משועבד לעולם העשייה
בחינת ארץ ישראל אינה אלא , אמנם

שהם בניו של , פירוש, י בני חורין"ע
שהוא היחיד , חור בן מרים ממש

. שמחה במעשיהם של הערב רב
ל  "ו זצוק"וכבר כתב מורנו מוהרח

שיש חיוב , בהקדמת השערים
למצות הוכיח והוא שונה . למחות
נדרש ביטול , כי לתוכחה. תוכיח

, גמור של המוכיח לטובת החוטא
ומגיע לדרגת , בלי שום פנייה כלל

אל תדון חברך עד שתעמוד "
, ומיכוון שביטל את עצמו". במקומו

. יכול לעמוד במקום חברו ולהוכיחו
שאינו , מה שאין כן בחיוב למחות

אלא מוחה לשם , מתבטל לשני
אף שבעיני ', דוש השמים לגרום קי

יראה , הבריות הקלות והמקולקלות
והוא מעשה חור בן . 'הדבר כחילול ה

שמחה במעשיהם הרעים אף , מרים
י "שגרם לעצמו מיתה משונה ע

 . שסיקלו אותו
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 ןואברהם זק
~~~~~~~~~  

  

ֵני חֹוִרין ֵאל ּבְ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ נָּה ַהּבָּ ָּ ֵני חֹוִריןְלש  ֵאל ּבְ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ נָּה ַהּבָּ ָּ  ::ְלש 
ֵאלשפעם הראשונה כתוב . ואל תתמה בכפול המשפט רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ ֵאלְלש  רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ א . . ְלש  ּתָּ ַ א ש  א הָּ ּתָּ ַ א ש  הָּ

א ַעְבֵדי כָּ א ַעְבֵדיהָּ כָּ ולכן אמר המגיד , שהוא עולם העשיה, שהוא שורה על בחינת ארץ ישראל בעולם הזה ..הָּ
עולם השפל שהוא , היות והוא נמצא בעולם החומר, אין דבר זה מושלם, אולם. פירושו עושה,  ַעְבֵדיַעְבֵדי

אין , שהרי, וקשה. עולם האמת נמצא אחרי המיתה, והנה. ועליו נאמר עלמא דשקרא, עולם העשיה
אחרי , ודבר זה קרוב למינות. אדם אלא לתפוס האמת אחרי הסתלקותו מהעולם הזהדרכו של ה

אם לא נכיר , ואיך נאמר אמת ויציב. בעולם הזה ולהמליכו ולשבחו' שדווקא אנו צריכים לגלות אור ה
 ? המ הקדוש ברוך הוא דווקא בעולם הזה "באמיתו של ממ

אמונתו היא , אולם. תו מוגבלת מחמת חסרונוויכול, שאין לו אמצעים רבים, והוא דרכו של העני
יקבחינת , חיותו ֱאמּונָּתֹו ִיְחֶיה, ְוַצּדִ  (. 'ד' חבקוק ב) .ּבֶ

, "שמתנתם מעוטה וחרפתם מרובה"המז "כדברי המהדיר בברכ, העני בעולם הזה תלוי באנשים, ולכן
והוא , שהוא בחינת פת במלח ומים במשרה, שכל הטועים והתועים בעולם הזה מביישים את העני

שאף , י אמונתו הפשוטה"וכך תופס את האמת ע. היהודי הנמצא בגלות ומשתתף בגלות השכינה
' יודע את ה, דרך אמונתו השלימה, הוא, ואף שאינו נהנה כמעט כלום מהעולם הזה, יד חכםשאינו תלמ

עּוִניולכן כתיב . כי העולם הזה לא מתוקן עד העולם הבא ה לֹא ְידָּ י ַהּתֹורָּ שעל (. 'ב' ירמיהו ח) ְוֹתְפש ֵ
כ "כ, אפשר לשכוח ממציאות הבורא כדברי המגיד בליקוטי אמרים האמיתי, דרך לימוד התורה

 . ולא מדבק לבוראו' מעלים את דעתו מה, התעמק בלימודו
ומחשיך את העולם ולא חס לכבוד , נמצא שהעולם הזה נעשה לו מקלט ואינו רוצה לתקן אותו עוד

 . ומסלף ומגדף ומתייהר', לא יודע את ה, ולכן. המלך ושכינתו המצוייה בצער
לא הדרש , ל אמרו"ולכן חז, ת לפני היוצר כל בשרשהם כקטור, י מעשיו"ע, רק המתקן עולם הזה, ולכן

 –ולכן מחשבה טובה מצטרפת למעשה , י מעשה"שעיקר תיקון העולם הוא ע, העיקר אלא המעשה
 . דווקא טובה

ֵני חֹוִריןוכופל המגיד  ֵאל ּבְ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ נָּה ַהּבָּ ָּ ֵני חֹוִריןְלש  ֵאל ּבְ רָּ א ְדִיש ְ ַאְרעָּ ה ּבְ אָּ נָּה ַהּבָּ ָּ  ::ְלש 
וראה הפגם . לעולם הבא, ונמצא בן חורין ,תורת חסד, י התורה של אמת"שאין העולם מתוקן אלא ע

 . אהבת חסד במקום אהבה וחסד, של הלשון בנוסח העמידה בשים שלום
שיש , והוא יותר אמיתי, אולם בנוסח השני כתיב אהבה וחסד. אין אהבה חינם, שבנוסח אהבת חסד

 . לחפש אחרי החסד וגם אחרי האהבה
י לימוד המשיח "א התיקון המושלם שיהיה בן חורין עאל. לא סגי שילמד תורה אף בארץ ישראל, ולכן

המורה על הגאולה , בלשון יחיד, ואינו גרס בן חורין. והוא בן חורין אמיתי –עצמו בארץ ישראל 
, והוא החסד האמיתי והחינם להיות מבני העולם הבא. על הגאולה הכללית, אלא בני חורין, הפרטית

' והוא שותף לה, מחדיר בעולם הזה חסד, עושו איזה מצווהוב. לעתיד לבוא, בחינת עולם חסד יבנה
שמגשר בין עולם הזה לבין עולם הבא כולו חסד , ונעשה לו טרקלין לעולם הבא, (עיין ספר המפואר)

ושבת כעין עולם הבא , (ב"ח ע"קי)שאינו סובל  שעבוד מלכויות כברכת השבת , ונמצא בן חורין. חינם
. לעולם הבא, לשבת, הקשור תמיד לקודש, ח בחינת שבת"בבחינת ת והוא נמצא, (ב"ז ע"ברכות נ)

 .והוא בן חורין מכל הבלי ודמינות העולם הזה
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 א"משח זית
~~~~~~~~~  

ְכִפין ֵיֵתי ְוֵיכּול ל ּדִ ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח, ּכָּ ל ּדִ   .ּכָּ
 ' ?כל דצריך'ל' כל דכפין'מה בין , והלוא

 : וצריך קצת ביאור בענין ההוא. שהם מעשה כפיו, (ידים ורגלים)כפין ' אלא כל ד' כל דכפין'אל תקרא 
אשרי ": דאילו גבי ירא שמים כתיב, גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים: אמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא

וטוב , אשריך בעולם הזה, "שריך וטוב לךיגיע כפיך כי תאכל א": ואילו גבי נהנה מיגיעו כתיב, " 'איש ירא את ה
ל לא כתבו "ולמה חז. תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א. ולגבי ירא שמים וטוב לך לא כתיב ביה, לך לעולם הבא

אולם משועבד למזלו , כי ירא שמים אינו אלא בוחר בין הטוב לרע ? ח"גדול הנהנה מיגיעת כפיו מלמוד ת
 . 'חכם או טיפש וכו, להיות עשיר או עני ה בחר בו"בין שקב, הפרטי

ומעלה ניצוצות , י עבודתו בקודש"שהוא מתייגע לשנות את מזלו ע, אלא שרמת המיגיע מכפיו גדול מירא שמים
 ? ה במילה יגיע כפיך ולא ביגיעת ידיו"ולמה בחר ראש המשוררים דוד המלך ע. הקדושה

שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה  ויקרא את: "כדכתיב, כי היא בחינת הבריאה עד נח
י "אלא שהיה עובד ע, שעד נח לא היה לבן אנוש חיתוך ידים, ל"ואמרו ז. (כט)בראשית פרק ה  ":'האשר אררה 

ל "דרשו חז, דווקא אכילה". יגיע כפיך כי תאכל: "ה"ולכן אמר דוד המלך ע. וזה אחרי חטא אדם הראשון. כפיו
כדכתיב ' ואין טוב אלא תורה ואין אושר אלא ההולכים בתורת ה. וטוב לך בעולם הבא, ולם הזהאשריך בע

 ". 'אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת ה"
. וגם כי חל עליהם חיתוך ידים', כי בנה להם כלי חרושת וכו, ילידת נח ניחמה העולם. צריך עוד ביאור, אמנם

וכך , למה בא דוד המלך ושיבח את אותה יגיעה דרך כפות ידים. משמע שיגיעת כפיו של האדם קשה הוא לו
 ? ל "למדונו רז

והיה צריך לומר .  אלא רק מלאכות גסות, אומןשלא יכלו עד נח לעשות מלאכת מחשבת והיא מלאכת , ועוד
קרא , ה היא שיגיעה בכפות ידים"אלא שכוונת דוד המלך ע. שהוא כוללת גם הכף  וגם האצבעות, יגיעת ידיך

המורה על , י אצבעות דוגמת עבודת הכהן גדול"היפך עבודה ע, י כלי גס"אפילו ע' אינו אלא עבודת ה, כפיים
, הרי שמקבל שכר גם בעולם הזה, י כלי גס"אפילו ע, ייגע לתקן את העולם ואת נשמתומי שמת, ולכן. דקות רוח
ה אלא לשון יגיע שהוא מורה על מעשי "ואין בדברי דוד המלך ע.  זך וטהור, וגם בעולם הבא שהוא דק, שהוא גס

חם לבדו לא על הל"אלא שכתוב ". ובזיעת אפיך תאכל לחם"כדכתיב , אדם בחינת אחרי חטא אדם הראשון
כי על כל מוצא פי ", בעולם הזה" לא על הלחם לבדו יחיה האדם". "יחיה האדם' יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה

אחרי המיתה הוא נקרא עולם האמת ואינו עולם הבא האמיתי שהוא עולם )בעולם הבא " יחיה האדם' ה
דקווא ידים והוא , פותח את ידיך מה שאין כן מפרנסת האדם שהיא בחינת. שאין בו אכילה ושתיה( התחייה

 . פשוט
ְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח"רמה עליונה היא , אולם ל ּדִ שאין לו צרכים , דצריךעולם הזה שהוא  צרכיעל  פוסחש" ּכָּ

סופי תיבות , ת"ך ח"י סמ"י ה"ן פ"ח והוא במילוי יודי"ה ס"שהוא פ, באמת וכל רצונו הוא להקריב קרבן פסח
בחינת רחמים שהוא שילוב בין שם " אלהיך' התמים תהיה עם "בחינת ' ולכן כל צורכו אינו אלא לעבודת ה, ם"ת

שממית את עצמו , באהל מתוהוא ה. אוהלים תםה בחיר האבות היושב "בחינת יעקב אבינו ע, ה לשם אלהים"הוי
 . באוהלה של תורה

' בעולם הזה ורגל הב' רגל א, פירוש, לא רגל אחר רגלואי אפשר לפסוח א, ָפַסח על בתי בני ישראל' וכמו שה
אלו , לדבר מצוה או תורה או מעשים טובים, שכל הליכה קדושה שדרכו בה רגליו של האדם היהודי, בעולם הבא

כדברי , ואין לשקר רגלים, מה שאין כן הליכה טריפה שהיא בחינת עלמא דשקרא. מעשי רגלים הקיימות לנצח
כתיב   (נח' עיין מדרש רבא ופסיקתא דרב כהנא על פ) תהלים פרק לו פסוק יב :גל גאוה ויד רשעים אל תנדניאל תבואני רהפסוק 

ונקרא , עולם השפל, שאינו יכול לפסוח על צרכיו בעולם הזה ונמצא שרגלו נתקע בעולם הזה, רגל  לשון יחיד
בחינת , עולם העשיה, ק"חינת רגלים דאאלו ב, בקיצור נמרץ, ובענין כפות רגלים .היפך מפסח, ל"ִפיֵסַח רח

 .והבן, דווקא קץ כפות הרגלים, עקביתיה דמשיחא
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וזה ממש עקירת , מסלקים הקערה מהשלחן ולא בסוף השלחן( הכ"שע, ע"שו)מוזגין כוס השני 
 שואל את אביו( ה)והילד  אהשולחן

ילֹות ַמה ל ַהּלֵ ה ַהזֶּה ִמּכָּ ְילָּ ּנָּה ַהּלַ ּתַ ש ְ ל : ּנִ כָּ ּבְ ֶ ש 

ִלין ילֹות ֵאין ֲאנּו ְמַטּבְ ַעם ַאַחת ַהּלֵ ה , ֲאִפּלּו ּפַ ְילָּ ְוַהּלַ
ִמים י ְפעָּ ּתֵ ל: ַהזֶּה ש ְ כָּ ּבְ ֶ ֵמץ  ש  ילֹות ֲאנּו אֹוְכִלין חָּ ַהּלֵ

ה ה,  אֹו ַמּצָּ ּלֹו ַמּצָּ ה ַהזֶּה ּכֻׁ ְילָּ ל: ְוַהּלַ כָּ ּבְ ֶ ילֹות  ש  ַהּלֵ
קֹות ר ְירָּ אָּ רֹור, ֲאנוּ אֹוְכִלין ש ְ ה ַהזֶּה מָּ ְילָּ ל :ְוַהּלַ כָּ ּבְ ֶ  ש 

ילֹות ין ַהּלֵ ּבִ ִבין ּוֵבין ְמסֻׁ ין יֹוש ְ ֹוִתין ּבֵ , ֲאנּו אֹוְכִלין ְוש 
ין ּבִ נּו ְמסֻׁ ּלָּ ה ַהזֶּה ּכֻׁ ְילָּ    :ְוַהּלַ

 

                                                 
 עיין הגדה שלמה א

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ה   ַמהַמה ְילָּ ּנָּה ַהּלַ ּתַ ש ְ ה ּנִ ְילָּ ּנָּה ַהּלַ ּתַ ש ְ ילֹותּנִ ל ַהּלֵ ילֹותַהזֶּה ִמּכָּ ל ַהּלֵ  ::ַהזֶּה ִמּכָּ
 ?וכי המאציל מושפע משנויים 

חזקה לא יפחד ולא יבהל מפני ' כי התופס באמונת ה. אולם בלי פחד. בזהירות רבה יש להתייחס לשאלה זו
והוא כעיוור המחפש את דרכו , המחפש תשובות דרך כל מיני שאלות, כי אין ספיקות אלא למין. הספיקות

. ואין בו סדקין וחורין באמונתו, הוא יודע, כפי שהוא מאמין. שכבר יודע את בוראו', ן בהלא כן המאמי. באפילה
כך שהשאלות אינן . ומביר באדון עולם אלהי ישראל, כדרך המסיב בשלחן פסח, אלא שאלות, אין לו ספקות, ולכן

 . ו של עולםמולכ, ידיעתו והכרתו באדוניו, אלא מחדדים אמונתו', ו על מידותיו של ה"חוזרות ח
 . ה בעולם הזה"מחזיק מלכותו של הקב, השואל אינו מקשה אלא אדרבה, הנה

והוא האין , שהוא הגבלת אורו שאין לו הגבלה, ברא את הזמן, המאציל את העולמות, בעיקר השאלה המקורית
 ? ושפע איך משפיע לא מ, אולם. אחרי שהמאציל המציאו ויצרו, לא חל מידת הזמן על הבורא, ולכן. סוף

ולכן ברא את . כדי שהבריאה תסבול אורו אין סוף, שהבורא עולם כביכול מתגלה ומסתתר בחינת הולך ושוב, אלא
' שהבורא נמצא בג, ימלוך לעולם ועד' מלך ה' מלך ה' והוא עניין ה. לבוא ולחזור ולהתעלם, הזמן שהוא כלי אורו

אחרי , אין שנוי ואין קביעות' אולם לה. לם הזהברא את השנוי בעו, ולכן. ו מושפע"הבחינות האלו בלי שיהיה ח
כדי שיכירו באורו , אינה אלא המצאתו ובריאתו, כל מידה הקיימת בבריאה, לכן. שהזמן אינו תופס במאציל כביכול

 .  וימליכוהו
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 .מחזירים הקערה לשולחן ומגלה ובעל הבית עונה לבנו

ִדים ִיינּו ְלַפְרֹעה ֲעבָּ ִמְצַרִים הָּ  ַוּיֹוִציֵאנּו . ּבְ

ם ָּ ה, ֱאלֵֹהינּו ִמש ּ ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּ ד ֲחזָּקָּ יָּ ְוִאּלּו לֹא . ּבְ
ְצַרִים רּוְך הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ דֹוש  ּבָּ , הֹוִציא ַהּקָּ

ֵנינוּ  ֵנינּו ּוְבֵני בָּ ִיינּו , ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּובָּ ִדים הָּ ְעּבָּ ֻׁ ְמש 
ִים ִמי. ְלַפְרֹעה ְבִמְצרָּ נּו ֲחכָּ ּלָּ נּו ְנבֹוִנים, םַוֲאִפּלּו ּכֻׁ ּלָּ , ּכֻׁ

ה נּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹורָּ ּלָּ ר , ּכֻׁ ֵלינּו ְלַסּפֵ ה עָּ ִמְצוָּ
יִציַאת ִמְצַרִים יִציַאת. ּבִ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ל ַהּמַ  ְוכָּ

ח ּבָּ ֻׁ  :ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְמש 

 עבדים היינו לפרעה
' שניהם מבחי, והנה פרעה וחירם. ה ותלכנה בנות ציון נטויות גרון"וכמש, ושם נתבאר כי כל הגאוה היא בגרון 

' כי הג, שהוא מקום צר מאד, כי מצרים הוא הגרון, ולכן נקרא פרעה מלך מצרים, א"הקליפות הנאחזות בגרון דו
ה "כאשר נכנסים המוחין דגדלות דהוי, אדיורדים שם בקבוץ צר מ, אלהים' שהם מבחי, מוחין דקטנות דזעיר

כי נאחז ונתיישב , מושב אלהים ישבתי, וכן חירם אמר.  כמו מצרים, הוא מלשון מצור, וכן צור. בראש כנודע
לפי שהאחוריים של אלהים , למה חיה חירם מלך צור אלף שנה, ובזה תבין: ם שבגרון כנזכר"במקום אלהי

לפי שהיה מעורב בו , ק נבנה על ידו בימי שלמה הוא"ואמנם סיבת היות בהמ. הם בגימטריא אלף, ן"דמילוי ההי
 : ולקחוה להם, א"שחטפוה הקליפות מן הגרון דז, ניצוץ קדושה

 
ֵנינוּ  ֵנינּו ּוְבֵני בָּ ִדים, ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּובָּ ְעּבָּ ֻׁ  ְמש 

 עדיין לא פסקה זוהמתם, כנזכרונבררים טוב מן הרע , י שדור המדבר היו נתקנים"כי הנה אעפ, אבל הענין הוא
, ר"כי עדיין לא נתקנו עבירות של אדה, וסוד הענין הוא. ל"ש חז"כמ, עד שעמדו על הר סיני, הראשון לגמרי מהם

י שקבלו ענשם בגלות "ואעפ, ל"ואנשי סדום כנז, ודור הפלגה, בהיותם בגלגול דור המבול, ועבירות שלהם
, ולכן הוכרחו לתקנם ולקיימם, אשר עברו עליהם, ולקיים המצות ההםלחזור , היו צריכים בקום עשה, מצרים

, ר גם כן"ז כמו אדה"שכפרו בעיקר ועבדו ע, כנגד עון דור הפלגה, הנה, וזה עניינם: טרם נתינת התורה בהר סיני
את שומר אשרי אנוש יעשה ז( 'ו ב"נ' ישעי)ס פסוק "וז. ז"ובזה נתקן עון ע, לכן נתן להם במרה שבת ודינים שלה

כי , מקיים השבת מוחלים לו כל עונותיו, שהיה בדור המבול, ז כאנוש"ל אפילו עובד ע"ודרשו רז, שבת מחללו
כאלו מקיים , והמקיים שבת כהלכתו, כמודה בתורה כלה, ז"והכופר בע. ז כאלו כופר בכל התורה כלה"המודה בע

שברא העולם בששת , מודה שיש עיקר למעלה, בתכי הרי המודה בש, וגם נתקן עון כופר בעיקר. כל התורה כלה
 : וישבות ביום השביעי, ימי בראשית



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

36 

ולא עוד . שכל דיני גזלה וגניבה נכתבים בה, נתן להם פרשת משפטים, ר"וכנגד עון דור המבול בעון הגזל כאדה
, ן עד שימכרואינו נתק, ד"י ב"מדבר בנמכר בגניבתו ע, כי תקנה עבד עברי( 'א ב"שמות כ)' אלא שהדין הא

לתקן עון , וכל בני ישראל היו עבדים למצרים, לעבד נמכר יוסף( ז"ה י"תהלים ק)ולכן גם הם . כ יצא לחירות"ואח
ונמחל , נחשב עליהם כאלו נתקיים בהם, והנה כיון שקבלו עליהם הדין הזה של עבד עברי. ואז יצאו לחירות, הגזל

 : להם עון הגזל
שכפרו בדינין , וכנגד עון אנשי סדום. ונתבררו מן הרע, ל"י שהושלכו ליאור כנז"ע כבר נתקן, ל"וענין הוצאת שז

 : ומינוי שופטים ודיינים, ואתה תחזה מכל העם( א"ח כ"שמות י)לכן ניתן להם פרשת , ר"כאדה
יה כי הנה משה ה, והענין הוא. שלא עשאו משה מתחלה, בענין מינוי הדיינים, ענין משה ויתרו, ובזה יתבאר לך

בהיותם מעורבות , היו ניצוצות נשמות טובות שחטאו בראשונה, ובהיותו שופט את העם, השרש לכלם כנזכר
ובזה יספיק להם כאלו הם , הגלגול' שהוא אחד מבחי, היו עתה מתעברות במשה בסוד העבור, באנשי סדום

ואותם המריבות , ים בעצמםובפרט אם הוי באים לפני משה אותם הדינ. והיה נמחל להם עונם, עצמם השופטים
ובזה כל מי שחטא בראשונה בדין , ועתה היה דן אותם במשפט כפי הדין, שבאו כיוצא בהם לפני דייני סדום

 : והיה נתקן, היה בא אז בסוד העבור בעת ההיא, כיוצא בו
קודם נתינת , למהר תיקון העון ההוא, ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב( ג"ח י"שם י)ש "וזהו טעם מ

בהיותך , כלומר לא תוכל לתקן הרע הזה ולהחזירו לטוב', ל לא טוב הדבר אשר אתה עושה וגו"ויתרו א. התורה
כי כבד הדבר לתקן כמה נצוצות , יושב לבדך שופט

ובפרט כי צריך שיבואו כל , רבות של נשמות ההם
, מציאות הדינים הראשונים שטעו בהם דייני סדום

והנה אתה יחידי ואינך יכול , לכשיותקנו על ידך
ולכן . לזמן רבוימשך התקון , לדון דינים הרבה

, ובהתרבות הדיינים, ושמת עליהם שרי אלפים
והדברים , ויתוקן הדבר במהרה, יתרבו הדינים

והדבר הקשה של העון , הקלים יתוקנו על ידיהם
ובזה תמהר , ויתוקן על ידך, הגדול יביאון אליך

 : תקונם
 

 ןואברהם זק
~~~~~~~~~  

ֵנינוּ  ֵנינּו ּוְבֵני בָּ ֵנינוּ ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּובָּ ֵנינּו ּוְבֵני בָּ ִדים, , ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּובָּ ְעּבָּ ֻׁ ִדיםְמש  ְעּבָּ ֻׁ   ְמש 

ִים ִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצרָּ ִיםהָּ ִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצרָּ  ..הָּ
 

שכמו האדם שאינו מקיים את כל , אפשר לפרש
מפני הגלגולים ומפני שבית המקדש , התורה כולה

אז מוציא ידי חובת קיום המצוות דרך לימודו , חרב
, שנה בשנה, כך אנו, (ו"י צמח בשם מהרח"מהר)

בימי מכת , מתקנים את הנפשות שמתו בגלות מצרים
שרק , ל על פסוק חמושים עלו"ברי חזכד, חושך

והשאר נקטף במכת , חמישית מעם יצאו ממצרים
 . י על זה"ועיין רש. חושך

 
אנו מתקנים הנפשות הנדודות מדחי אל , כל שנה, ולכן

עיין מנחת יהודה על שבט אפרים ונבואת )דחי 
שלא , אורך כל הדורות הללו, (יחזקיאל בעמק הדורא

המצווה לספר ביציאת מצרים  ומובן היטב. זכו להיגאל
שתיקון הנפשות הוא שיבוח אותה , הרי זה משובח

המאפשר לנפש המת להיכנס לגיהנום או , נפש
 .להתגלגל
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 ןואברהם זק
~~~~~~~~~  

יִציַאת ִמְצַרִים ּכָּ  ִרים ּבִ יּו ְמַסּפְ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָּ ְוהָּ ִרים ּבִ יּו ְמַסּפְ הְוהָּ ְילָּ הל אֹותֹו ַהּלַ ְילָּ  ..ל אֹותֹו ַהּלַ
 ( : ב"א ס"תפ)ע פסק "מרן השו

חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בנסים ובנפלאות שעשה הקדוש ברוך הוא 
 . עד שתחטפנו שנה, לאבותינו

והדבר מוסבר בשער . שדווקא כל הלילה ולא עד שתחטפנו שנה, לא כן משמע מדברי המשנה, אולם
 . 'מנהג אנשי מעשה לספר ביציאת מצרים כל אותו הלילה': ל "ז י"המצוות להאר

כי , שאין בו ממש, המעלים דרך מעשיהם את ניצוצות הקדושה עד עולם האצילות, דווקא אנשי מעשה
ולא היו , להיות נוכחים בקריעת ים סוף, ה"י זה יכלו התנאים הקדושים ע"וע. רוחני בלי שום התגשום

אּו : והוא מוכרח מלשון ההגדה . בו שום בר נש אליהםאו לא התקר, בעולם הזה ּבָּ ֶ אּו ַעד ש  ּבָּ ֶ ַעד ש 
שהתנאים היו מסובין לבד , אלא מורה. ואין זה דרך התלמידים להיות מרוחקים מרבותם . ַתְלִמיֵדיֶהםַתְלִמיֵדיֶהם

ואולי הוא כעין מעמד . כי לא עמדו שמה, ולכן באו ולא רק אמרו. ולא עמדו שמה תלמידיהם, ביניהם
ח אחרים לא יכלו "עד שת, והוא גלוי שכינה, ואש נוראה העוטפת את המקום, י בבית מדרשו"הרשב

 . ב למקוםלהתקר
י "כי ע, שלא ינזוקו  מלימודם, עד שתחטפנו שנה, שההלכה נפסקה לכולי עלמא, ואפשר לפרש

, וכמו שארעה לאותו חכם שמת בליל פסח. יבואו לידי קטטה, או שתיית הארבע כוסות, העייפות
ק "ס א"תפ' א בס"בענין ליל שימורים הוא וכמו שפסק הרמ, א"י הקדוש זיע"ו הקשה על האר"ומוהרח

. אחרי שהוא ליל שמורים, שאומרים רק פרשה ראשונה ולא שאר דברים בקריאת שמע על המיטה' ב
מוגן בליל , כל עוד שלא חטא: ל  עמוקה "י ז"ותשובת האר. אותו איש נפל מהגג ומת בליל פסח, הלוא

 . שמורים
, ולהכיר בגבולותיו, עהנפסק להלכה לא לדחוק את הש, ו"ח, כדי להציל יהודים מתקלה כל שהיא, ואולי

ואכילת הסעודה , כוסות' שאחרי שתיית ד, מן הטבע, לכן. ס ולא לצאת משם בשלום"פן להיכנס בפרד
אחרי , רוגזו תוקפו וחוטא בכעס, אך אם ממשיך. ומה נעים זה. אף בלימודו, האדם ירדם, כיד המלך

כי אחרי שעמד תחת . עסוכ, וחטא, והוא דומה למתענה בצום. שיצרו מחפש אחרי מנוחת הגוף
נמצא אז , אם חטא, אולם. לא הרגיש בחוסר אכילה, שהיא למעלה מהטבע, ההשגחה העליונה

, ואין דבר יותר טבעי באדם  שהוא רעב. ועומד תחת ממשלת וכוח הטבע, שמסתלק ממנו השכינה
 (פ קיצור ראשית חכמה"ע. )מלכעוס בגלל חוסר אכילה

כי אש , ואינם מותשים ועייפים, לא חל עליהם כוח הטבע, טבעלאלו העומדים מלמעלה מה, אולם
 . אלא בשלום יחדיו, בלי וויכוח ומחלוקת, באחווה ורעות, ונשארים באותו לילה ערים, קדושה בקרבם

 
  

 

ה י ֱאִליֶעֶזר ַמֲעש ֶ ִרּבִ עַ , ּבְ ֻׁ י ְיהֹוש  זָּר , ְוִרּבִ י ֶאְלעָּ ְוִרּבִ

ה ן ֲעַזְריָּ א, ּבֶ י ֲעִקיבָּ י ַטְרפֹון, ְוִרּבִ ין , ְוִרּבִ ּבִ יּו ְמסֻׁ הָּ ֶ ש 

ְבֵני ְבַרק ל אֹותֹו . ּבִ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָּ ִרים ּבִ יּו ְמַסּפְ ְוהָּ

ה ְילָּ ְמרּו לָּ . ַהּלַ ָּֽ אּו ַתְלִמיֵדיֶהם ְואָּ ּבָּ ֶ . ֶהםַעד ש 

ְחִרית, ַרּבֹוֵתינוּ  ַ ל ש  ֶ ַמע ש  יַע ְזַמן ְקִריַאת ש ְ  : ִהּגִ
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 א"משח זית
~~~~~~~~~  

ה י ֱאִליֶעֶזר ַמֲעש ֶ ִרּבִ עַ , ּבְ ֻׁ י ְיהֹוש  זָּר , ְוִרּבִ י ֶאְלעָּ ְוִרּבִ
ה ן ֲעַזְריָּ י ֲעקִ , ּבֶ אְוִרּבִ י ַטְרפֹון, יבָּ  .ְוִרּבִ

 ? במה רבי עקיבא בחר להתיישב בבני ברק 

ְבֵני ְבַרק:     יש להבין כך המשפט ין ּבִ ּבִ יּו ְמסֻׁ הָּ ֶ  .ש 
ותקנו מדת עם הארצות , אלא תקרא שהיו מהסובין בבני ברק

(: 'י' אליהו רבה פ)ל "שעליו אמרו רז, של ברק בן אבינועם
זכה ברוח הקודש , ובכל זאת. בעלה של דבורה עם הארץ היה

ילות עבות שהיה עושה פת)בגלל מעשיו הטובים והתמימים 
ולמה חמישה התנאים (. ש"עיי. כדי שיהיה אורן מרובה

 ? הקדושים אלו 
  הוא רבי אליעזר הגדול , בן הורקנוס רבי אליעזרכי

כדאיתא בפרק קמא )ח שנה "היה עם הארץ עד כ
ובכל זאת זכה לגלוי אליהו ( דפרקי דרבי אליעזר

 . ל"הנביא ז

 היההרי בר פלוגתא של רבי אליעזר , ורבי יהושע .
 . והוא ענין מין במינו ובשאינו מינו

 הוא היפוכו של רבי אליעזר ורבי  רבי אלעזר בן עזריה
בחינת יין ישן בחינת , שחכמתו בצעירותו, עקיבא

 .קנקן חדש מלא ישן

 כידוע שהיה עם הארץ עד גיל מ, רבי עקיבא בן יוסף' . 

  רבי טרפון תלמיד חבר לרבי עקיבא היה והוא בחינת
 .יהושערבי 

ח שנים של עם "הרי ס,  הנה בין רבי אליעזר לרבי עקיבא
 .ח"ה ס"פ" ח ש"כנגד ס, הארצות

 

ה י ֱאִליֶעזֶר ַמֲעש ֶ ִרּבִ י , ּבְ ְוִרּבִ

עַ  ֻׁ ן , ְיהֹוש  זָּר ּבֶ י ֶאְלעָּ ְוִרּבִ
ה א, ֲעַזְריָּ י ֲעִקיבָּ  : ְוִרּבִ

ה להיות שהוא היה אחד "ע ע"נחזור עתה לר
בן  - ע בן יוסף"ר 'מאותם עשר טיפין לכן נק

שנה שלא למד תורה ' ולכן ישב מ .יוסף סתם
' ך האירו פניו בתורה והוא התקון של מ"ואח

יום של השובבים של ספר שמות שהם 
סאה של מי ' נעשים על תקון הקרי וכנגד מ

' כ ואז נק"הטבילה המטהרים את בעל קרי ג
 . ה וכל יקר ראתה עינו"יקר כמש

מעיקרא בשביל הענין הוא ש ,אמר שמואל
מה שראה בעינו לאשת אדוניו והביט בה 

טפות של קרי ועתה נתקן ' בעינו יצא ממנו י
 '',וכל יקר ראתה עינו,,הקרי ליקר ונאמר בו 

 ,ה"עקיבא שהשיג מה שלא השיג מרע' זה ר
ט שערים והוא "ה לא השיג אלא מ"כי מרע

ורמז אומרו ראתה עינו  ,השיג החמשים
 .בן פורת עלי עין הרי בן פורת יוסף ,ה"למש

 .ן "ן ועי"נזכר עי
ע עלה בחכמתו ותורתו על העין "וכן ר

ל "ש רז"ה כנודע וזמ"העליונה שהוא שם י
' ה הראה למשה דור ודור ופרנסיו כו"שהקב

עקיבא שהיה דורש כתרי ' והראה לו את ר
ע יש לך אדם כזה "ל רבש"וא' אותיות כו

 עד שהראה לו' י כו"ואתה נותן התורה ע
 .ל שתוק כך עלה במחשבה ירצה"מיתתו וא

 ,שתוק כי על ידי מיתה כזו עלה במחשבה
 .ובמקום העינים

ל "ה לאדם וא"ר וכאשר קללו הקב"עקב של אדה' כ וקבלנו שהיה מבחי"ועתה יש לדקדק כי מאחר שהשיג כ
ושופריה  ,'ה כי ירא אנכי אותו כו"ה כמש"ומן העקב הזה הוא אשר היה מתיירא יעקב אע ,ואתה תשופני עקב

  ? ע"כ כיצד נהרג ר"א .דיעקב מעין שופריה דאדם
י "ישראל מלשון ל' והענין הוא כי בזמן יעקב לא יכול לו הנחש להיות שעלה יעקב למדרגת הראש שלכן נק

 ,כ עד שהיה מכהה גלגל חמה"היה מזוכך כ ,העקבנת שהיה מבחיי "ע אז יכול לו ואעפ"האמנם בזמן ר .ש"רא
 .ר מכהה גלגל חמה"ל תפוח עקיבו של אדה"ש חז"כמ

ר "ר מכהה גלגל חמה ירצה כי ידוע הוא כי כל הנשמות מזמן אדה"ל תפוח עקיבו של אדה"ש חז"עוד ירצה במ 
תלויים באיבריו מהם  םשהיו הצדיקיל "ש בחז"כמ ,ר קודם שחטא"כולם היו נכללים באדה ,עד ביאת משיחנו

 .עד שמכהה גלגל חמה ,כ מזוקק"והיה כ ,עקיבא היה מסוד העקב' ור .בראשו מהם בזרועותיו ומהם בעקיבו
שהוא חרס שהוא גלגל  ,חוצפא מלשון חספא ,ודרשינן .בעקבות משיחא חוצפא יסגא ,ל"ש חז"כמ ,ונרמז זה

 :תלמידים רבני ישראל' היו לו ה ,כ"ולהיותו מזוקק כ .כאמור ,'כו וירצה שהעקבים ישיגו יותר מגלגל חמה ,חמה
  .רז שבת"שער מא .ה"יוחנן הסנדלר ע' ר ,והקטן שבהם ,מאיר' ר ,הגדול שבהם
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ַמר ן ֲעַזְריָּה אָּ זָּר ּבֶ י ֶאְלעָּ ְבִעים . ִרּבִ ֶבן ש ִ ֲהֵרי ֲאִני ּכְ

ה נָּ ָּ ֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים , ש  אָּ ּתֵ ֶ ילֹותְולֹא זִָּכיִתי ש  ּלֵ , ּבַ
א ן זֹומָּ ּה ּבֶ ָּ ש  רָּ ּדְ ֶ ֱאַמר, ַעד ש  ּנֶ ֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ", ש  ְלַמַען ּתִ

יךָּ  יךָּ ". ֵצאְתךָּ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ , ְיֵמי ַחּיֶ
ִמים יךָּ . ַהּיָּ ילֹות, ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ִמים אֹוְמִרים. ַהּלֵ : ַוֲחכָּ

יךָּ  ם ַהזֶּה, ְיֵמי ַחּיֶ עֹולָּ יךָּ ּכֹל ְימֵ . הָּ ִביא ִלימֹות , י ַחּיֶ ְלהָּ
יחַ  ש ִ  :ַהּמָּ

 
 א"משח זית

~~~~~~~~~  
ִביא ִלימֹות  יחַ ְלהָּ ש ִ   :ַהּמָּ

' מדו אותנו שזמן העולם נחלק לגל ִל "רז
אלפיים , אלפיים שנה של תוהו ובוהו : זמנים

שנה של תורה ואלפיים שנה של ימות 
ם "כך שיש להבין את דברי הרמב. המשיח

אל יעלה  :כפשוטם( א 'לה יב"פ מלכים' הל)
על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו 

דוש במעשה או יהיה שם חי, של עולם
ובימות  ]...[ אלא עולם כמנהגו נוהג, בראשית

, המלך המשיח יודע לכל לאי זה דבר היה משל
רבו לטעות והוא פלא שִה   .ומה ענין רמזו בהן

כי מיכוון שימות המשיח . ם"בדברי הרמב
אלו האלפיים שנה האחרונים של ששת 

ואין , וודאי שהעולם כמנהגו נוהג, אלפים שנה
כ ניכר בעיני "שנוי במעשה בראשית שכ

ם מסיים בבחינה "שהרמב, אלא. הבריות
והיא ". ובימות מלך המשיח", והיא. אחרת

כות שאין מל, תקופה שונה מימות המשיח
וכשהוא . המשיח מתגלה עד שנמשח כדין

, ם"אז הכל גלוי כדברי הרמב, מלך המשיח
, כך ההגדה כותבת .  ואז השנוי ניכר באמת

להביא לימות "אלא " לימות המשיח"לא 
שכל החיים של האדם יהיה להביא את ,  "ולשבי פשע ביעקב"וסמיך ליה " ובא לציון גואל"והוא , "המשיח

 ואברהם זקן
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ילֹות ּלֵ ֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ אָּ ּתֵ ֶ ילֹותְולֹא זִָּכיִתי ש  ּלֵ ֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ אָּ ּתֵ ֶ   ְולֹא זִָּכיִתי ש 
חשק להגיע לדרגת , אפשר לפרש שרבי אלעזר בן עריה

 שאספרולא זכיתי "לא כתוב , ולכן, התנאים האחרים
ֵמראלא , ביציאת מצרים אָּ ּתֵ ֶ ֵמרש  אָּ ּתֵ ֶ והוא . בנפעל, פירוש, ש 

כעין התגלות המשנה לרבי יוסף קרו ולרבי שלמה הליוי 
כמפורסם , בשעת לימודם בליל שבועות, א"אלקבץ זיע
 . ה הקדוש"מספר בשל

י "ע, הגיע לחלקו בנשמה, ה"רבי אלעזר בן עזריה ע, ולכן
ואמר , שהשלים את תיקונו, שהוא היה כבן שבעים שנה

תיבות . נו בהם שבעים שנהה ימי שנותי"דוד המלך ע

עים בם שהותינו בשני מין ''ה ב'אמצעיות נשמ

י התפילה אפשר להגיע לדרגה של "להורות שע.  הנש

רבי אלעזר בן עזריה השלים את , וכך. תיקון הנשמה
ה, חבריו ובזכותו הגיעו למעשה הַמֲעש ֶ י ֱאִליֶעֶזר  ַמֲעש ֶ ִרּבִ י ֱאִליֶעֶזרּבְ ִרּבִ , , ּבְ

עַ  ֻׁ י ְיהֹוש  עַ ְוִרּבִ ֻׁ י ְיהֹוש  זָּר , , ְוִרּבִ י ֶאְלעָּ זָּר ְוִרּבִ י ֶאְלעָּ הְוִרּבִ ן ֲעַזְריָּ הּבֶ ן ֲעַזְריָּ א, , ּבֶ י ֲעִקיבָּ אְוִרּבִ י ֲעִקיבָּ , , ְוִרּבִ
י ַטְרפֹון י ַטְרפֹוןְוִרּבִ  . צדיקים' שהם היו רק ה, ְוִרּבִ

נָּה  והוא רמוז במילה ָּ ְבִעים ש  ֶבן ש ִ הֲהֵרי ֲאִני ּכְ נָּ ָּ ְבִעים ש  ֶבן ש ִ במילה  ,  ֲהֵרי ֲאִני ּכְ

 'העם ( למצרים) ו"רדפירוש , 'ה-ו י"רשהוא  ֲהֵריֲהֵרי
 .ה"תנאים הקדושים ע
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, "קווינו לו"שמידת מצוות . ולא כל יום" כל היום"כתיב , "כי לישותך קווינו כל היום: " ל"ת דזכנוסח תקנ, המשיח
 .היא תמידית ואין לה שיעור כשאר המצוות, ולא מלכות אנוש' המלכת מלכות היח היא כל המטרה דרך המשכי 

יךָּ . ל"ולכן אמרו רז יחַ , ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ש ִ ִביא ִלימֹות ַהּמָּ כל ימי , 'אלא להביאו, העולם הבא מרוולא א :ְלהָּ
   .'היום כלקווינו 'כנגד ' חייך

 
 
 

 

 ל"י ז"פ האר"ע
 

 'אליעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה וגו' אמר ר
. מיצחק, ונשא. מאברהם, ירום, הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה( ג"ב י"ישעיה נ), והנה משיח בן דוד נאמר בו 

הנקראת נשמה , חיה דאבא דאצילות' יזכה אף לבחי, שמשיח בן דוד, ועניינו הוא. ממשה, מאד. מיעקב, וגבה
כמו , הוא עצמו הרועה האחרון, משה ונמצא כי הרועה הראשון שהוא. מה שלא זכה אליה אפילו משה, לנשמה

, ולכן שילה שהוא המשיח ומשה( 'מיכה ז), ס כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות"וז. ל במדרש"שרמזו רז
 : אלא שהמשיח הוא הנשמה לנשמה של משה, כי הוא הוא עצמו', עולים בחשבון א

 
. תקן מבחינת שני אלפים דעולם העשיהוהתחילו לה, כי הנה התחלתם ממטה למעלה, ונבאר עתה סדר חלוקם

' שם א)בסוד , כי תהו הם בחינת הקליפות, לכן נקרא שני אלפים תהו, ולהיות כי שרש כל הקליפות הם בעשיה
 . והארץ היתה תהו( 'ב
 

כ נתקנו "אח. וכיוצא בזה, אנשי סדום, דור הפלגה, דור המבול, דור אנוש, היו רשעים, ולכן רוב אותם הדורות
ולכן בהם ניתנה , ולכן נקרא שני אלפים תורה. הנקרא תורה שבכתב, א"שהם כנגד ז, שני אלפים דיצירה בחינת

 . הנקראת ימי המשיח, אימא, שהם שני אלפים דבריאה, כ שני אלפים ימות המשיח"אח. התורה לישראל
 

כי כל בחינת , הטעם הואו, ז כל השני אלפים נקראים ימות המשיח"עכ, ועם היות שבן דוד אינו בא אלא בסופם
שער ): אימא דמשיח בן דוד, והיא הנקראת לאה, הנקראת דרור וחורין, היא מסטרא דאימא עילאה, גאולה

 .('ג' הפסוקים ברא
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רּוךְ  קֹום ּבָּ רּוְך הּוא, ַהּמָּ ה . ּבָּ ַתן ּתֹורָּ ּנָּ ֶ רּוְך ש  ּבָּ

ֵאל רָּ רּוְך הּוא, ְלַעּמֹו ִיש ְ ה . ּבָּ עָּ ֶנֶגד ַאְרּבָּ ִנים ּכְ בָּ
ה ה תֹורָּ רָּ ּבְ ם .ּדִ כָּ ד חָּ ע. ֶאחָּ ָּ ש  ד רָּ ם. ְוֶאחָּ ד ּתָּ . ְוֶאחָּ

אול ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלש ְ ֶ ד ש   :ְוֶאחָּ
 

 א"משח זית
~~~~~~~~~ 

רּוךְ  קֹום ּבָּ " איה מקומו" ַהּמָּ
האור  השתלשלותוזו  'ברוך'הנה הוא ב

  .'ברוך'ס בתיבת "א
ה מתלבש "ס ב"צמצום אור א, לכן

הבורא ' מקום'ונמצא ש', ברוך'במילה 
בדברי , והוא סוד. י המברך"נתקדש ע

שאין ', גדול העונה מהמברך'ל "חז
והוא .  ה"ברצון אלא קהעונה בעת 

צרה  .(ד"ירושלמי ברכות פ)בכל צרה  עונה
והמעיין יראה  . אותיות רצה

ה בעולמות "ס ב"השתלשלות אור א
עולם ] |קדוש"והוא , ה המברךעד פֶ 

ק מורה על הבדל בין האצילות והפסָ 
עולם האצילות שהוא עולם האלהות 

[ בריאה] קדוש[ כידוע לשאר עולמות
צבאות מלוא כל ' ה[ יצירה] קדוש
' ונמצא קידוש ה" כבודו[ עשיה] הארץ

והוא אור חוזר מלתתא לעילא ולכן 
לעולם ' ימלוך ה"ואז  , י ברכתו"במקום שהוא העלה הניצוץ ע ,והוא ממקום המברך" ממקומו' ברוך כבוד ה"

 .הוא עלמא דאתי, אל תקרא ְלעולם אלא ַלעולם" אלהיך ציון לדור ודור הללויה

  

 ואברהם זקן
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

רּוךְ  רּוךְ ּבָּ קֹום  ּבָּ קֹוםַהּמָּ ' ' ברוך הברוך ה""שכתוב שכתוב ' ' כנגד העולם שהכיר בהכנגד העולם שהכיר בה, , ַהּמָּ
והוא בחינה החכם והוא בחינה החכם " " מלא עולםמלא עולם""שאין כבודו אלא שאין כבודו אלא , , ""ממקומוממקומו
  ..בבוראובבוראוהמכיר המכיר 

רּוְך הּוא רּוְך הּואּבָּ וגאל את עמו כמו וגאל את עמו כמו , , עשה שפטים במצריםעשה שפטים במצרים' ' שהשה. . ּבָּ
י י ""ולא עולא ע, , י שרףי שרף""ולא עולא ע, , י מלאךי מלאך""ממצרים לא עממצרים לא ע' ' ויוציאנו הויוציאנו ה: : שכתוב שכתוב 

והוא כנגד הרשע שאינו יכול והוא כנגד הרשע שאינו יכול . . אלא הקדוש ברוך הואאלא הקדוש ברוך הוא,  ,  שליחשליח
  . . אלא ביד קשה ובלי שליחאלא ביד קשה ובלי שליח' ' להכיר את הלהכיר את ה

אֵ  רָּ ה ְלַעּמֹו ִיש ְ ַתן ּתֹורָּ ּנָּ ֶ רּוְך ש  אֵ ּבָּ רָּ ה ְלַעּמֹו ִיש ְ ַתן ּתֹורָּ ּנָּ ֶ רּוְך ש  הכיר בזרעו של הכיר בזרעו של ' ' שהשה, , ללּבָּ
והוא והוא . . ה וקיים הבטחתו בנותנו לנו את התורהה וקיים הבטחתו בנותנו לנו את התורה""עבדיו הקדושים עעבדיו הקדושים ע

  ..יעקב איש יושב אוהליםיעקב איש יושב אוהלים, , םם""כנגד תכנגד ת
רּוְך הּוא רּוְך הּואּבָּ , , שהכניסנו לארץ ישראל ובנה את בית הבחירהשהכניסנו לארץ ישראל ובנה את בית הבחירה. . ּבָּ

והוא בחינת האנוס שאינו והוא בחינת האנוס שאינו (. (. היא השכינההיא השכינה))ונודע בשערים מעשיה ונודע בשערים מעשיה 
, , ומחפש את קונו בחשיכהומחפש את קונו בחשיכה, , כי אין לו חכמה ותבונהכי אין לו חכמה ותבונה, , יודע לשאוליודע לשאול

וזו בחינת וזו בחינת . . י ניצול מהאבדוןי ניצול מהאבדון""ועוע, , ואינו מחזיק אלא באמונת אבותיוואינו מחזיק אלא באמונת אבותיו
  ..אתרערותא דלעילאאתרערותא דלעילא
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ם כָּ ים ", ַמה הּוא אֹוֵמר חָּ ּקִ ֵעֹדת ְוַהחֻׁ ה הָּ מָּ

ה  ר ִצּוָּ ֶ ִטים ֲאש  ּפָּ ש ְ ַאף "  ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ְוַהּמִ
ַסח ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר , ַאּתָּ

ַסח ֲאִפיקֹוֶמן  :ַהּפֶ
 

 א"זיתמשח 
~~~~~~~~~ 

ה . וחמה אףתענה לו ב ַאף ַאּתָּ
 ? ואמאי דרכי נועם 

 :הפסוקים הבאים ' ויש ליישב את ג
ארך ימים בימינה בשמאולה עשר "

דרכיה דרכי נעם וכל נתיבתיה : וכבוד
עץ חיים היא למחזיקים בה : שלום

 משלי פרק ג  ":ותמכיה מאשר
 : והוא בדרך הזה

[ והיא נשמה הנצחית]ארך ימים "
שהוא למוד סתרי תורה ] בימינה

י והוא עץ חיים והיא "פירש רשכ
שהוא ] בשמאולה [המתקת הדינים

 עשר וכבוד [הדין והוא ברור ההלכה
הפרי , בחינות כנגד הטוב והרע' יש לו ב]

דרכיה : [ולכן טעון ברור, והקליפה
שהוא קיום המצוות כדאיתא במדרש ]

דרכי [ שלום הבא לקראתך תקדים לו
שהיא חיות המשכת אור התורה ] נעם

שהוא נאה דורש ונאה מקיים י "שמניע את העם לחזור בתשובה ע, פירוש, ם"ע ע"י המעשה והוא נ"בעולם הזה ע
 שלום [שהוא דרקיעא, אל תקרא נתיבתיה אלא מטיבתא] וכל נתיבתיה  [ב"גה פחגיל עיין ירושלמי "ברי רזכד

רמז לרבי חיים ויטאל שנשמתו גלגול ] עץ חיים: [עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלוםשממטיבתא דרקיעא רבי ]
' אות א-'יאותיות הרי ' מתחילת הפסוק עד ח הבים קלמחזי יאה ץ חייםע] בה היא למחזיקים  [רבי עקיבא

היא ' א ממנה ח"דתיבת הי' מאות א -' קהיא אות ' א ממנה ח"דתיבת הי' מאות ה -' אהיא אות ' וממנה ח' עהיא 
אל תקרא מאשר אלא  ":ותמכיה מאשר [חכמהה נתיבותב "לאותיות כנגד ' פעמים ח' והוא ד א"עקיב ',ב

משלי : חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה"ואלמא כתיב  (.'ז מ"פ' הי א"דבר. )מָאֵשר שהם גבורי חיל

ולכן בעלי ההגדה כתבו , הוא עולם הברור והוא ברור בין הטוב מן הרע, ולכן, חכםאין פה נער אלא , אלא פרק כב 
שהוא , י אש ברור ההלכה"ע, פירוש, אף אתה אמור לו, ולכן, שיש בה מחלוקות, דווקא הלכה, כהלכות הפסח

 .אף וחמה לחכם

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  

ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ר ִצּוָּ ֶ ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכםֲאש  ר ִצּוָּ ֶ     ֲאש 
ולכן ולכן . . שהוא מיןשהוא מין, , ללמדנוללמדנו. . בעלי ההגדה לא גרסו תלמיד חכםבעלי ההגדה לא גרסו תלמיד חכם

אולם אולם . . שמכיר בהקדוש ברוך הוא ומאמין בושמכיר בהקדוש ברוך הוא ומאמין בו''  ''  אלקינואלקינו' ' הה''''אומר אומר 
ועליו יש ועליו יש . . ''אתכםאתכם''ואומר ואומר . . פורש מעמו וממסורת אמונת אבותיופורש מעמו וממסורת אמונת אבותיו

. . שאפשר עדיין להצילו מהבאר שחת ומכרת נשמתושאפשר עדיין להצילו מהבאר שחת ומכרת נשמתו, , להתרגזלהתרגז
שהוא כנוי שהוא כנוי ', ', ףףאא''ולכן חלה עליו מצוות הוכיח תוכיח בלשון ולכן חלה עליו מצוות הוכיח תוכיח בלשון 

טוב כעס : : ב ב ""עע' ' שבת לשבת ל' ' ל במסל במס""ואילו מקדושה כדחזואילו מקדושה כדחז, , לכעסלכעס
ז "ה על הצדיקים בעוה"טוב כעס שכועס הקב: משחוק 

  ..ה על הרשעים בעולם הזה"משחוק שמשחק הקב
עליו נאמר שהמחדש בתורה נפולה וממציא דברים חדשים , לכן

ַחר ַחר ִרין אַ ִרין אַ ֵאין ַמְפִטיֵאין ַמְפִטיעליו נאמר , ל"הלא נמצאים בדברי חז
ַסח ֲאִפיקֹוֶמן ַסח ֲאִפיקֹוֶמןַהּפֶ שאינו מכלל ישראל ויש להוציאו , פירוש  ַהּפֶ

, שאינו פטור מן המצוות ואין לו לערער אחרי הפסח' , מנחלת ה
ַסח  פ שהם"שהוא תורה שבע ִהְלכֹות ַהּפֶ ַסחּכְ ִהְלכֹות ַהּפֶ ואומרים לו ,  ּכְ

 .ֲאִפיקֹוֶמןֲאִפיקֹוֶמן
 .תוציאו המין  מקרבנו, ןןֲִִאִפיקֹו מֲאִפיקֹו מאלא   ֲאִפיקֹוֶמןֲאִפיקֹוֶמןואל תקרא 
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ע ָּ ש  ֶכם", ַמה הּוא אֹוֵמר רָּ ה ַהזֹּאת לָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ  "מָּ

ֶכם ְולֹא לוֹ  ל. לָּ לָּ הֹוִציא ַעְצמֹו ִמן ַהּכְ ֶ ַפר  ּוְלִפי ש  ּכָּ
ר ִעּקָּ יו ֶוֱאמֹור לוֹ  ּבָּ ּנָּ ה ַהְקֵהה ֶאת ש ִ ֲעבּור , ַאף ַאּתָּ ּבַ

ה  ש ָּ ִים ֶזה עָּ ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ . ִלי ְולֹא לוֹ . ִלי ּבְ
ל ה ִנְגאָּ יָּ ם לֹא הָּ ָּ יָּה ש   :ְוִאּלּו הָּ

 
 א"משח זית

~~~~~~~~~ 
ֶכם ה ַהזֹּאת לָּ ֲעבֹודָּ ה הָּ  " מָּ
 -הוא שעבוד וגלות הרי העבודה היא לכם 

ת "והוא כמוס בר. ולי היא עונג

ה הַ 'הָּ   ל"הה ֶכם'זֹּאת לָּ 'ֲעבֹודָּ

העם התיבה   . ה"מילהרי אותיות  מָּ
הוא להתענג בעולם , כי כל רוחו של הרשע

ועבודתו היא זרה ולעונג בתענוגי , הזה
. שהוא רוב האנושות והוא הכלל, העולם

, אלא שרשעים אינם נקראים מנין או כלל
ואין ברעה יחוד , כי כל מעשיהם לרעה

א ספירות "והוא ענין י, ואחדות ושלום
שאין זיווג , פירוש, זוגי-דווקא אי, דתמורה

 את  כל מטרת הֵרשע היא לזווג, ולכן .יוןעל
י אותם "ע, ואם לא, עם ישראל לערב רב

המביישים את עם , שליחים מרעין בישין
י החמדה או "ישראל וכופים אותם ע

 הרשעיםמעשי להזדווג עם , כפייהה
בחינות האלו ' וב. ודרכיהם המטונפות

הנרמזות במילים  ת "זפ' גמט ַאף ַאּתָּ
אשת , ת'לילי' ת גמט"פ, ת"והיא זה פ

אלהי ' מאת ה הבטחה היא, ולכן . ו"י כפייה הוא המקרה לילה ח"או ע, י החמדה הוא הניאוף"זנונים שפועלת ע
, שנית ויגאלנוככתוב  בדו במכת חושךאָ יְ , שכל הפקידים שליחי אשת זנונים בראש מלכות הרשעה ,ישראל
י השמד שמטילים על יהודים "ע, ממצרים שהיא גאולת בני ישראל כראשית ,ושלמה שהיא גאולת עולם אחרית

שואה נפשית והיא , על עם ישראל העניים והמדוכאים גודרים, ואחרי השואה הרוחנית והגופנית –אמיתיים 
 .ל"רח'' עד שיתייאשו'בחינת 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
יו ּנָּ יוַהְקֵהה ֶאת ש ִ ּנָּ     ַהְקֵהה ֶאת ש ִ

ה ה ""עיקר שמות הקבעיקר שמות הקב, , ולכןולכן. . אין רשע אלא כופר בעיקראין רשע אלא כופר בעיקר
כופר בשם , , הרשעהרשע, , וכמו פרעהוכמו פרעה. . ה כידועה כידוע""''הוא שם הויהוא שם הוי

, ה"פ שם י"שהם ז, ה"ק ה"ה, הה""ַהְקהֵ ַהְקהֵ ולכן כתוב . ה"הוי
שהוא פוגם בשם , ה"ו-ה"ה אלו אחוריים  של שם י"וה

והוא היובל ' מז' שהם ז, שנים' ד זכנג, ימי השבוע' ה ז"הוי
שהוא  תת""אֶ אֶ . ט שערים של טומאה"כמנין מ, חסר שנה

עיין חסד )ימות השנה רצופים ' הרשע הגמור שחוטא ת
, כוחות הטומאה כמנין אנשי עשיו' כנגד ת( לאברהם

כי אין שלימות , המורה על חיסרונו אף ברשעותו', חסר א
י  .ברע ּנָּ יש ִ ּנָּ המורה על חיסרון  ,ן שהם ימי הלבנה"ש, וו""ש ִ

, ו"י-ה"ה  שהם ה"עם ארבע אותיות שם הוי, העולם הזה
שהרשע , ו"נשארות אותיות י. ד ימי הלבנה"שנ, סך הכל

הרשע חוטא בין , לכן. ה"ניסה לעקור אותם מהשם הוי
שהוא יסוד דת אותו , ד ימים"שהם שנ הלבנהבימי שנת 

ו בלי "שהוא שני השמשבין בימי שנת , ד'רשע מחמו
ה גידיו של אותו "ה ימים כנגד שס"שהוא שס, כוללה

 .י"עיסה בן מרים שר
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ם ַמה הּוא  ּתָּ

ַמה זֹּאת  , אֹוֵמר
יו ַמְרּתָּ ֵאלָּ , ְואָּ

נּו " ד הֹוִציאָּ ֹחזֶק יָּ ּבְ

  ְצַרִים ִמּמִ
ִדים ית ֲעבָּ  ":ִמּבֵ

 
ֵאינוֹ  ֶ ַאל ְוש  ַתח לוֹ , יֹוֵדַע ִלש ְ ּנֱֶאַמר. ַאּתְ ּפְ ֶ , ש 

ה " ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ּבַ ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ְוִהּגַ

 ִים ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ כֹול ֵמֹראש  ֹחֶדש  " . ִלי ּבְ , יָּ
ּיֹום ַההּוא ְלמּוד לֹוַמר ּבַ כֹול , ִאי ַבּיֹום ַההּוא. ּתַ יָּ

עֹוד יֹום ְלמּוד לֹוַמר בַּ , ִמּבְ ֲעבּור זֶה לֹא . ֲעבּור ֶזהּתַ ּבַ
ֶניךָּ  ִחים ְלפָּ ּנָּ רֹור מֻׁ ה ּומָּ ּצָּ ּמַ ֶ ה ש  עָּ ָּ ש  א ּבְ י ֶאּלָּ ַמְרּתִ   :אָּ

 
 א"משח זית

~~~~~~~~~ 
ה עָּ ָּ ש  א ּבְ רֹור  ֶאּלָּ ה ּומָּ ּצָּ ּמַ ֶ ש 
ֶניךָּ  ִחים ְלפָּ ּנָּ הרי שרמז בזה שיש  :מֻׁ

היה , ואם לא, גבול זמני לאכול מצה ומרור
. צריך לכתוב כשמצה ומרור מונחים לפניך

מורה על מצוות שהזמן " בשעה"המילה 
  .גרמא

 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  

נּו ְיֹהוה  ד הֹוִציאָּ ֹחֶזק יָּ נּו ְיֹהוה ּבְ ד הֹוִציאָּ ֹחֶזק יָּ ִדיםּבְ ית ֲעבָּ ְצַרִים ִמּבֵ ִדיםִמּמִ ית ֲעבָּ ְצַרִים ִמּבֵ     ִמּמִ
אולם אין תורה אלא הממית אולם אין תורה אלא הממית . . אין תם אלא יעקב אבינו כידועאין תם אלא יעקב אבינו כידוע

להורות . . ת ת ''ה זאה זא''והוא מוהוא מ. . והתם נעשה מתוהתם נעשה מת, , את עצמו לקנותהאת עצמו לקנותה
, כי הכלי שלו. ולא בנחת, שהתם מקבל את התורה בחוזק

תמים תהיה עם 'כתיב , ולכן. היא אמונתו, דהיינו אופן הבנתו
והיא . שהתם מקבל בלי שום ספק את התורהכך ', אלקיך' ה

כי התם מקבל . ת עם הכוללא'ז האותיות מ' ד גמט"בחית י
 .תוכחה ומוסר

  
 

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ה "וזמש ְוִהּגַ
והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר כי הבן הבכור 
הנמשך מן הבן הקדוש הבכור העליון הוא אשר 
ישאלך שאלה זו יען אליו נוגע זו השאלה כי בו היה 
רוצה פרעה לכפור בו ולעכב את ישראל בגלות 

 :תחת רשותו
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 א"משח זית
~~~~~~~~~  

תוֹ  קֹום ַלֲעבֹודָּ נּו ַהּמָּ יו ֵקְרבָּ ָּ  .ְוַעְכש 
והוא חסד . ולא כתבו ואז קרבנו המקום לעבודתו

, ולכן, ש מחדש כל יום את עולמו"ית' עליון שה
. מורה על זמן הווה ולא על העבר" עכשיו"תיבת 

תמיד חושק לקרב את בניו לעבודתו כאמור ' שה
 ". וקרבנו מלכנו לעבודתך"

ה ִחּלָּ יּו ֲאבֹוֵתינוּ   ִמּתְ ה הָּ ה זָּרָּ , עֹוְבֵדי ֲעבֹודָּ

תוֹ  קֹום ַלֲעבֹודָּ נּו ַהּמָּ יו ֵקְרבָּ ָּ ֱאַמר. ְוַעְכש  ּנֶ ֶ ַוּיֹאֶמר , ש 

ם עָּ ל הָּ ַע ֶאל ּכָּ ֻׁ ַמר , ְיהֹוש  ֵאל ּכֹה אָּ רָּ , ֱאלֵֹהי ִיש ְ
ם בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹולָּ ש ְ ָּֽ ר יָּ הָּ ֵעֶבר ַהּנָּ ַרח ֲאִבי , ּבְ ּתֶ

ם ַוֲאבִ  הָּ ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםַאְברָּ חֹור ַוּיַ ח . י נָּ ֶאּקַ וָּ
ר  הָּ ם ֵמֵעֶבר ַהּנָּ הָּ אֹוֵלְך אֹותֹו , ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְברָּ וָּ

ַען נָּ ל ֶאֶרץ ּכְ כָּ ן לֹו ֶאת , ּבְ ֶאּתֵ ה ֶאת ַזְרעֹו וָּ ַאְרּבֶ וָּ
ק ו. ִיְצחָּ ק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעש ָּ ן ְלִיְצחָּ ֶאּתֵ ן , וָּ ֶאּתֵ וָּ

ו ֶאת ַהר ת אֹותוֹ  ְלֵעש ָּ ֶ ֶרש  ִעיר לָּ ְרדּו , ש ֵ ָּֽ יו יָּ נָּ ְוַיֲעֹקב ּובָּ
ִים  :ִמְצרָּ

ה ִחּלָּ שער הפסוקים בראשית דרוש ) ונבאר ִמּתְ
ובזה . ענין הנשמות אשר היו כלם כלולים באדם ('ג

שני אלפים , שני אלפים תהו, ל"יתבאר ענין מארז
כי כשנברא , דע. שני אלפים ימות המשיח, תורה
כנזכר בפרשת כי , נכללו בו אז כל הנשמות, ר"אדה
ה שיהיה "ורצה הקב. במצות שילוח הקן, תצא

שיתוקנו בהם כל , שנות העולם ששת אלפים שנה
שהם ששת אלפים , ע"הנשמות ההם הבאים מבי

( 'בראשית ד)כנודע מפסוק , גבורות שבדעת' חסדים וה' מטיפת ה, ונודע כי כל הנשמות באות מזווג עליון, כנזכר
וכבר נתבאר זה , לפי שטיפת הזיווג נמשכת ממוח הדעת, כי הזיווג נקרא לשון ידיעה, את חוה אשתו וידע אדם

 :לעיל
, שהיה בן תרח, וכמו שמצינו באברהם. בני רשעים גמורים, למה מצינו היות צדיקים גדולים, ובה יתבאר טעם

כ להחטיא את "הקליפות מתאוים כ למה, ובזה יתבאר. ועושה פסילים למכור לכל העולם ולהחטיאם, כומר גדול
 . ת אשר בראם"ולהכעיס את השי, ולהגלות שכינתו יתברך בין הגוים, עד כי גרמו להחריב בית המקדש, האדם

והנה הקליפות הם שיורי . נפלו כל הנשמות לתוך עמקי הקליפות, ר"י חטאו של אדה"כי ע, וסוד הענין דע
, כמבואר אצלינו והקליפות האלו הם בעצמם, מלכים של אדוםהזוהמא והפסולת שנברר מן הקדושה במיתת ה

 . הנקראים בשם דרגא דמותא
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כדי ליזון ולהחיות , ולכן הם רודפים אחר הקדושה הנקראת חיים, היא אלהים חיים ומלך עולם, אבל הקדושה
להם חיות  ואין, הם מתים, וכשאין קדושה בתוכה. הם חיים ונזונים ממנה, ובעוד שהקדושה בתוכה. ממנה
 .ושפע

ואל אותה , כי אז גורמים אל הקדושה, ומחטיאים את נשמת האדם הקדושה, ולכן הם טורחים אחר הקדושה 
לפי שהנשמה הקדושה אי אפשר לה להכרת ממקום . והם חיים ונזונים על ידה, הנשמה שתכנס ברשותם

וממקום , ץ קטן של נשמה קדושהאפילו נצו, כי הבורא יתברך חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח, הקדושה
ומאותו השפע נותנים גם , וממשיך מזון אל אותם הנשמות שבתוך הקליפות ההם, קדושתו יתברך משפיע

ולא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא , כאחד הרודף וטורח אחר מזונותיו, ולכן רודפים להחטיא את האדם, הקליפות
 : נפשו כי ירעב

אין בהם כח ויכולת , לפי שהנשמות שגלו ביניהם, תה שכינה בין הקליפותגל, והנה כאשר נחרב בית המקדש
נכנסת , אלהיך אש אוכלה' אשר עליה נאמר כי ה, כ שכינתו יתברך"וע. כיון שנפגמו בחטאם, לצאת מתוכם

, ומחדשם, ומבררת אותם ומעלה אותם למקום הקדושה, ביניהם כדי ללקט אותם נצוצות נשמות אטר בתוכם
 . בגופות האנשים, ז"עהומורידם ב

 
עד שיכלה מלאכתו ללקוט כל , זו מלאכתו יתברך, ומיום שנחרב בית המקדש. ובזה תבין היטב סוד גלות שכינה

ועד שיגמר ללקט אפילו אותם , הנשמות שנפלו בין הקליפות של האדם הבליעל ונתערבו בו מראשו ועד רגליו
 . ואין ישראל נגאלים, אין המשיח נגלה, שנפלו עד הרגלים

כדין כתיב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר , כד מטו רגלין ברגלין, ל"בזוהר בפרשת פקודי וז כמבואר אצלינו
 . בסוד תנו עז לאלהים, י מעשה התחתונים ותפלותיהם"אלא ע, ואמנם אין השכינה מלקטת אותם. הזיתים

, בתשובה גמורה ואלו כל ישראל היו שבים. כך גדר הוצאות הנשמות והנצוצות ההם, וכפי גדר מעשה התחתונים
ה צור ילדך "וכמש, אבל חטאתינו מתישים כחה. היה כת בשכינתו יתברך להוציא כל הנשמות משם ברגע אחד

, וימותו הקליפות, ויסתלק חיותם, אז גם שכינתו יתברך תצא משם, וכאשר יכלו הנשמות מלצאת משם. תשי
יכלו ויבולעו , שהקליפות הנקראות מות, ומרלצה ר. 'ס פסוק בלע המות לנצח וגו"וז, והרשעה כלה בעשן תכלה

 .ו"ט' הג הקד"שע: וכל נצוצות נשמות אשר ביניהם כנזכר. מסבת הסתלקות שכינתו יתברך מתוכם, ברגע אחד
 

ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים חֹור ַוּיַ ר. ַוֲאִבי נָּ הָּ ם ֵמֵעֶבר ַהּנָּ הָּ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְברָּ ֶאּקַ   וָּ
ותשאר , שלא תוכל להתקן, כדי לאבדה, רוצים לטנפה בתכלית, איזו נשמה יקרה עד מאדוהנה בראות הקליפות 

ה מי יתן טהור מטמא "כמש, צדיק בן רשע ודסה וז. ולכן מביאים אותה בטיפת זרע איזה רשע. תמיד בחלקה
אלא , לא די שהיא נתקנת, ואמנם כשגובר הטוב של הנשמה הזאת. ולכן אין לתמוה מן אברהם שנולד מן תרח

בשרו שיחזור אביו , ל על פסוק ואתה תבא אל אבותיך בשלום"ש ז"ס מ"וז. גם היא מתקנת את כל הקריבים לה
 : כ לבא בגלגול איוב כמו שנבאר"ולכן הוצרך להתתקן אח, תרח בתשובה

 
טיפה הכניסו ב, וכראות הקליפות טנוף כזה, היתה נדה, כי כאשר תרח בעל את אמתלאי אשתו, דע, והענין הוא

אם בהיות שניהם אביו , כי חשבו שיתאבד שם, והניחוה לצאת מתוכם ברצונם, כדי לאבדה, ההיא נשמת אברהם
בהיות הבעילה עצמה בעילת נדות , ואם בפרט. ז"חוטאים ומחטיאים למכור פסילים לע, ואמו עומדי אלילים

  :כי בראשונה היה תוך הקליפות, וזהו הטעם שנקרא אברהם גר צדק. כנזכר
מאחר שאינם טובלים לנדותם ומאי אולמיה דהאי , כי כל בעילות הגוים הם בנדות, לא תיקשי לי, מואלשמר א

וזו הביאה היתה בעת , ז בימי הנדה עצמה הם פורשים מנשותיהם"פ שאינם טובלים עכ"כי יש לתרץ שאע, ביאה
 : ד"כנלע, נדותה עצמה

ה וארכביה לאברהם בההיא "משום דארתח ליה לקוב, י תרחה איקר"דמשו, סוד זה נרמז בזוהר בפרשת קדושים
ה לאברהם בההיא "מה הוא הטעם הזה לכשירכיב קב, ואם הרתיחה הזאת שהכעיסוהו בפסיליהם. טיפה וכר

ה עילה "ואז מצא הקב, בהיותו בועל אשתו בזמן נדותה ממש, ת"כי הכעיסו לשי, אבל הכוונה היא. טיפה
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ז לא יקטרגו "ועי, והרכיבה באותה טיפה עצמה, ה מתוכם"א נשמת אברהם עולהוצי, להטעות את החיצונים
 : ל"כיין שהטיפה ההיא מטונפת כנז, החיצונים בהוציאו אותה מביניהם

ולכן היה , ז"ר שעבד ע"משום שאברהם הוא אדה, מדה כנגד מדה, ועוד זה הרכיבו בטיפת תרח משאר בני אדם
ת בפרשת קדושים "כנזכר שם בס, ז"ולא עבד ע, כשהושלך לכבשן האש ,כ נתקן"ואח. ז"כומר לע, בנו של תרח

כ "אא. כי אי אפשר להוציא נשמה טהורה מתוך קליפה טמאה, ד איתמר מי יתן טהור מטמא"וע, ש בזוהר"וז
 : יכניסוה במקום טפה טמאה כנזכר

כי , הודעתיך בשער הגלגוליםוכבר . או בני רשעים ועמי הארץ, היו בבי גוים, כמה צדיקים גדולים, ובזה תבין
ונשמת תרח היתה הפסולת המעורב בנשמת . אלא שנכנס בקליפות, שניהם משרש הבל, אברהם ותרח אביו

 : ל"ש ז"כמ, כ להחזיר את תרח אביו בתשובה"ולכן טרח אברהם ג, ולכן נתגלגל הדבר שיתוקן על ידו, אברהם
ז "האמנם לא הספיקה תשובתו לתקן עון ע, חזר בתשובה ובסיבתו, היה נצוץ קדושה מעורב בו, ואמנם גם בתרח

נתגלגלה בדינה בת לאה , אמיה דאברהם, וגם אמתלאי אשתו: ולכן הוצרך להתגלגל באיוב, שחטא בה לאין קץ
שהגוי אינו , אירע לה אותו מעשה שנבעלה לשכם בן חמור החוי, ולפי שנבעלה לתרח בהיותה נדה. אשת איוב

 : ה בזהונקנס, שומר דם נדות
, אותה טומאת הנדות קופצת על בועלה, כי הבועל נדה, ותהי נדתה עליו, כי הכתוב אומר, ועוד יש תועלת בזה

ונשארה היא טהורה , בענין הנדה, כל הטומאה ההיא של דינה, ואז שכם בן חמור נשא עליו באותה הבעילה
 : ומתוקנת

כדי שלא יחרפו את , שטלטלם. ם העביר אותו לעריםואת הע( א"ז כ"בראשית מ)ל על פסוק "ש חז"נודע הוא מ
ידוע תדע , וזהו שאמר הכתוב. כי הלא גם הם מטולטלים בארץ לא להם, שעתידים להיות גרים ביניהם, ישראל

ל אינה "ר, בעבור כי הנה הארץ ההיא אינה שלהם, ואל תאמר כי חרפה היא להם להיותם גרים, כי גר יהיה זרעך
חוזר , ה בארץ לא להם"ונמצא כי מש, כי הרי את העם העביר אותו לערים כנזכר, בה של המצריים השוכנים

 : שהיו בארץ לא להם, שאם היו גרים שם, קשה דפשיטא, ואם היה חוזר לישראל. למצרים

 : 'ואתה תבא אל אבותיך בשלום וגו
, ן הגלות ובשורת הגאולה יחדהמדברים בעני, והיה לו לכתוב יחד שני הפסוקים, הפסוק זה לכאורה אינו במקומו

. ופסוק ודור רביעי ישובו הנה, ופסוק וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, פסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, והם
ענין , אבל נודע הוא. ולא יפסיק הענין ביניהם, יבא לפניהם או לאחריהם, ופסוק ואתה תבא אל אבותיך בשלום

 .נקרא ירא אלהיםשנתגלגל באיוב ה, תרח אבי אברהם
ש "כמ. באומרו ואתה תבא אל אבותיך בשלום, ורמז לו זה, חזר בתשובה שלימה, ועל ידי היסורין שעברו עליו 

, יועצי פרעה' שהיה אחד מג, ל"ש חז"הוא כמ, ואמנם סיבת היסורין שבאו על איוב. שתרח חזר בתשובה, ל"חז
היה על ידי עצת , ונמצא כי ענין ועבדום וענו אותם. יסוריןוכנגדם לקה גם הוא ב, ויעץ לו שידון אותם ביסורין

כי , ולכן סמך אליו ואתה תבא אל אבותיך בשלום. ועל ידי כך חזר בתשובה, ולכן נדון גם הוא ביסורין, איוב
, כ ודור רביעי ישובו הנה"ואח, גרם לו ואתה תבא אל אבותיך בשלום, והיא ועבדום וענו אותם, בסיבת עצתו

 : שנה שהלכו במדבר 'בסוף מ
 

ַען נָּ ל ֶאֶרץ ּכְ כָּ אֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ה ֶאת ַזְרעוֹ , וָּ ַאְרּבֶ  כי עוג הוא ,נחש נתמבחי הוהנה עוג מלך הבשן הי וָּ
ולכן נאמר לו בא  .והוא היה ארור ויצא מכלל ארור ונעשה ברוך .אליעזר עבד אברהם והוא כנען בן בנו של נח

 .'ברוך ה
אליעזר ' והכוונה כי הקדושה שנפלה שם היא בלועה תוך קליפת הנחש אשר נאחזת ברגלי הנוקבא שהוא בחי 

שהיה הקדושה ההיא בלועה בתוך  ,ולכן נאמר בו שיצא מכלל ארור .והטומאה עצמה היה עוג מלך הבשן
ן היה הוא עבד אברהם ולכ (.הזכר) שהיא טפת הדכורא ,שהם בפנים ,והלך אל הפנים ונתדבק בחסדים ,הטומאה

    ס ברכות"לקוטי ש.שהם החסדים ,כי היה נדבק באברהם
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ק ן לֹו ֶאת ִיְצחָּ ֶאּתֵ ו. וָּ ק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעש ָּ ן ְלִיְצחָּ ֶאּתֵ ִעיר , וָּ ו ֶאת ַהר ש ֵ ן ְלֵעש ָּ ֶאּתֵ וָּ
ת אֹותוֹ  ֶ ֶרש  ִים, לָּ ְרדּו ִמְצרָּ ָּֽ יו יָּ נָּ ' ל אל תיראי וגו"ו וז"קל' וישלח סי' ילקוט פ דרשבמ מרמא :ְוַיֲעֹקב ּובָּ

ותוסף ללדת ' ל בפ"זה יובן עמש' תאומה יתירה נולדה עם בנימין כו. אלא כל שבט ושבט נולדה תאומתו עמו
ש והענין הוא כי גם בנימין ניתוספה עמו ולפי שכשנאבד יוסף הצדיק הושם בנימין "וע' את אחיו את הבל כו

 .רז מדרשים"שער מא: וברית חשבינן חד ה וגוף"בס' במקומו כנז

א "שאל ר, בפרשת שמות, ואפילו בספר הזוהר, שנתחבטו בה גדולי עולם, ובזה יתורץ לך קושיא אחת גדולה
ועוד יש  ? יותר משאר ארצות, ועוד למה במצרים ? למה היה הגלות ההוא, טעם לגלות מצרים, י אביו"לרשב

וימררו את חייהם בעבודה ( ג"י' שמות א), אופן השעבוד המכוער ההואלמה היה הגלות ב, והוא, תוספת שאלה
 ? 'קשה בחומר ובלבנים וגו

ולכן לפי שבתחלה בדור המבול חטאו , כי נשמות אלו נטבעו בקליפות באומת מצרים, ל"והענין מבואר עם הנז
כל ( ב"כ' שם א), פרעהלכן גם עתה גזר עליהם , אשר לכן נמוחו אז בימי המבול מים רותחין, בהשחתת זרעם

וכנגד מה . ולא הנקבות, לפי שהם חטאו בהשחתה הזרע, ולא גזר אלא על הזכרים, הבן הילוד היאורה תשליכוהו
, לבנות את העיר ואת המגדל, ונשרפה לשרפה, הבה נלבנה לבנים( 'א ד"בראשית י), שחטאו בגלגול דור הפלגה

וימררו , הבה נלבנה לבנים( שם)כנגד . במקומו הבה נתחכמה לולכן עתה נאמר , לעלות ולכפור בעיקר להלחם בו
 : כנגד העיר והמגדל ההם, לבנות פיתום ורעמסס, את חייהם

ונתגלגלו בבני ישראל ההם שבדור ההוא אחר שירדו , כי יש נשמות שנתקנו לגמרי, בחינות היו' כי ב, ודע
בראשית )ל בפסוק "כנז, אותם שמל יוסף, ם עצמםונתגלגלו בבני המצרי, שלא נתקנו, ויש בהם נשמות. למצרים

והנה תחלה . 'ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל', כתובה"וזש. לכו אל יוסף אשר יאמר לכם תעשו( ה"א נ"מ
ושאלה זו נשאלה בספר הזוהר בפרשת . ולא הזכיר עם, כ ויקוצו מפני בני ישראל"ואח, קראם עם בני ישראל

ל שגם הוא היה מגייר "ארז, וגם יעקב אביו. יוסף גזר מילה על אותם המצרים כנזכרכי הנה , והענין הוא. שמות
 : הנשמות הנזכר' והם בחי, גיורים במצרים

, שהיה מגייר גיורים, בפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו קרי ביה מגיורי אביו, ל"נזכר זה בדברי רז, ש"הגהה א
 : כאבותיו אברהם ויצחק

שמות )ש בפסוק "וכמ. והיו בעריהם נוהגים מנהג בני ישראל, נתערבו עם שאר המצרייםוהאנשים האלה לא 
והיו , והפרישם בערים מיוהדות, שהם אותם הגרים שקיימו מצות המילה, ואת העם העביר אותו לערים( ז"מ

ם בני ישראל אמר הנה ע, וכנגד הגרים. אלו' בחי' ופרעה ראה ב. ולא היו מעורבים בהם, ניכרים משאר המצריים
והם העם של . ל"ש רז"כמ, שהיו כפלי כפלים מישראל, הערב רב שעלו עם ישראל' כי הם בחי, רב ועצום ממנו

כ "משא, הנקרא עמו של פרעה, והם היו רב ועצום משאר המצרים, ואינם בני ישראל עצמם, בני ישראל
וכנגד ישראל . ל אחד ואחד מישראלכנגד כ, שהיו שלשים מצריים, כנודע מפסוק ושלישים על כלו, בישראל

שהם , כי עיקר שנאתו היתה עם בני ישראל, ולא נאמר מפני עם בני ישראל, אמר ויקוצו מפני בני ישראל, עצמם
והרי נתבאר טעם . כ יתבטלו הגרים הנקראים עם בני ישראל"ועי, העיקר ולכן הבה נתחכמה לו לישראל עצמו

ואותם הגזרות , וגם למה היו אותם השעבודים, למה היה במצריםוגם , שעבוד וגלות ישראל בדור ההוא
 :יש רמז גדול למה שביארנו, ובספר הזוהר פרשת תשא על פסוק כשושנה בין החוחים. המשונות
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רּוךְ  ֵאל ּבָּ רָּ תֹו ְלִיש ְ חָּ ֹוֵמר ַהְבטָּ רּוְך הּוא. ש  , ּבָּ

ץ ב ֶאת ַהּקֵ ֵ רּוְך הּוא ִחש ּ דֹוש  ּבָּ ַהּקָּ ֶ ֹות , ש  מֹו ַלֲעש  ּכְ
ִרים תָּ ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ִבינּו ּבִ ם אָּ הָּ ַמר ְלַאְברָּ אָּ ֶ . ש 

ֱאַמר ּנֶ ֶ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעךָּ , ש  ַדע ּכִ ֹדַע ּתֵ ם יָּ ַוּיֹאֶמר ְלַאְברָּ
ֶהם ֶאֶרץ לֹא לָּ ע ֵמאֹות , ּבְ ם ַאְרּבַ דּום ְוִעּנּו אֹותָּ ַוֲעבָּ

ה נָּ ָּ ר ַיֲעבֹודוּ . ש  ֶ ֹנָּֽ , ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאש  ן אָּ ְוַאֲחֵרי , ִכיּדָּ
דֹול  :ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכּוש  ּגָּ

 
י חטאו של "ע, כי הנשמות הקדושות נמסרו ביד הקליפות, כבר הודעתיך בשער הגלגולים

 . כפי ערך חטאו כך גורם, וכן בכל פעם שחוטא כל אדם מישראל. ר"אדה
  
 
 

 מהשלחן ואומרים (באו בגובת החזה)  אמכסים הקערה וכל אחד מרים כוסו טפח

נוּ  ְוִהיא ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ ְמדָּ ָּֽ עָּ ֶ ד . ש  ְלבָּ ד ּבִ ּלֹא ֶאחָּ ֶ ש 

ֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנוּ  ַמד עָּ דֹור עֹוְמִדים , עָּ ל ּדֹור וָּ כָּ ּבְ ֶ א ש  ֶאּלָּ
ם דָּ יֵלנּו ִמּיָּ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוש  ּבָּ ֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהּקָּ   :עָּ

 
 

 הקערהמחזירים הכוס על השלחן ומגלים 

                                                 
 ע"שו א
 הכ"י הקדוש בשע"האר ב
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ֹות ְלַיֲעֹקב  ֵצא י ַלֲעש  ֲאַרּמִ ן הָּ בָּ ש  לָּ ּקֵ ּוְלַמד ַמה ּבִ

ִבינוּ  א ַעל . אָּ ַזר ֶאּלָּ ְרֹעה לֹא גָּ ּפַ ֶ ש  ש  ּקֵ ן ּבִ בָּ ִרים ְולָּ כָּ ַהזְּ
ֱאַמר . ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל ּנֶ ֶ י ֹאֵבד"ש  ִבי ֲאַרּמִ ֶרד , אָּ ַוּיֵ

ט ְמֵתי ְמעָּ ם ּבִ ָּ ר ש  גָּ ה ַוּיָּ ָּ , ִמְצַרְימָּ דֹול ַוְיִהי ש  ם ְלגֹוי ּגָּ
צוּ    .ם ורבעָּ

 
ִרים כָּ א ַעל ַהזְּ  'ועתה נדבר בבחי. וגם בענין התלמידים עם הרב שלהם, הבנים שאדם מוליד' בבחי ֶאּלָּ

אין חלוק ביניהם , בין אם לוקח אשה שאינה בת זוגו, כי בין אם האדם לוקח בת זוגו, דע, הבנים שאדם מוליד
או להוליד מנשמות שרשים , והוא כי יכול הוא להוליד בנים מן הנצוצות של הנשמות של שרשו עצמו, לענין זה

 . אחרים
 

ומסייעו ומדריכו , חלק נעשה לבוש אל נשמת הבןואותה ה, כי האב הוא נותן חלק מנשמתו אל בניו, עוד דע
ק "רק פחות מת, ואמנם אם אין חלוק בין נשמת האב לנשמת הבן. ולסבה זו חייב הבן בכבוד אביו, בדרך הטובה

אבל בתחית המתים או לעולם . הנה אז נשאר חלק נשמת האב עם נשמת הבן אפילו לימות המשיח, מדרגות
אז , ק"או יותר מת, ק מדרגות"האמנם אם יש הפרש ביניהם שעור ת. רדים לגמריונפ, כל דבר חוזר לשרשו, הבא

 : ושניהם הם בשרש אחד, ד לא יפרדוווע, ומתחברים חבור גמור לעולם, מתבטלת הגרועה בגדולה
 

כי הרב נותן רוחא גו , כבר נתבאר אצלינו לקמן, אבל ענין הרב עם התלמיד, האב עם הבן' והנה זה הוא מבחי
כי לעולם ועד נשאר ההוא רוחא עם התלמיד קיים , אלא שהוא חבור יותר נמרץ, האב לבנו רךדל ע, דיהתלמי

 . וזהו טעם יתרון כבוד הרב מכבוד האב. בסוד ותדבק נפש דוד ביהונתן, לעולם לא יפרדו
 

ולכן אם . נוואחד לפי שהוא ב. אחד לפי שהוא רבו, דבוקים' יש לו ב, והנה אם הרב של התלמיד הוא בנו ממש
לפי , והבן עם אביו. לפי שהוא רבו, האב עם בנו, אז שניהם מתדבקים זה עם זה, ק מדרגות"יש ביניהם יותר מת

 .'י' הג הקד"שע: 'הנז' אלו הבחי' ושניהם מתדבקים יחד זה בזה וזה בזה מב. שהוא אביו
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ּבּור י ַהּדִ נּוס ַעל ּפִ ה אָּ ֶרד ִמְצַרְימָּ ם :ַוּיֵ ָּ ר ש  גָּ ד , ַויָּ ְמַלּמֵ
א  ִמְצַרִים ֶאּלָּ ַע ּבְ ּקֵ ּתַ ִבינּו ְלִהש ְ ַרד ַיֲעֹקב אָּ ּלֹא יָּ ֶ ש 

ם גּור ש ָּ ּנֱֶאַמר. לָּ ֶ ֶרץ , ש  אָּ גּור ּבָּ ְרֹעה לָּ ַוּיֹאְמרּו ֶאל ּפַ
י ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן  אנּו ּכִ ֶדיךָּ ּבָּ ב , ַלֲעבָּ עָּ רָּ ֵבד הָּ י כָּ ּכִ

ַען נָּ ֶאֶרץ ּכְ דֶ , ּבְ בּו נָּא ֲעבָּ ה ֵיש ְ ןְוַעּתָּ ֶ ש  ֶאֶרץ ּגֹ  ":יךָּ ּבְ
 
 

 א"משח זית
~~~~~~~~~  

שהחוטא בדיבור גורם רעה [ על התורה שער התפלה]ט "י הבעש"עיין מה שגילה לנו מהר :פ הדיבור"אנוס ע
, כך. וניצלו הנקבות מאותו טעם,  גזרת פרעה נפלה דווקא על הזכרים, ולכן. בינו לבין אשתו ושאר הבריות

ם את מ לקטרג על הזכרים מחמת קלקול הדיבור וסת"ולא נתן פתחון פה לס, ה שהקדים רפואה למכה"שהקב
המרבה שיחה עם : ל"ועל זה אמרו רז, וכל זה כדי שישרה עליהם שלום בית. דבור בני ישראל היורדים מצריימה

יש , אמנם.  שמשלב את דוכרא ונוקבא היחוד ומעורר דינים, ה"שיחה הוא שח י, פירוש. האישה סופו לגיהנום
 . כל הילוד תשליכוהו היאורה: למה הילדים כדכתיב, לשאול

 
ה ברחמיו המרובים הפך את הגזרה "הקב, ולכן[. שם, ט על התורה"בעש]שהחוטא במחשבה פוגם בילדיו  ,אלא

שתיקן את המחשבה הפסולה שגרמה , "את הקץ חישבה "והקב"והוא , ולכן הציל את הילודים הזכרים מהיאור
 . ק עם הכולל"ה צדי"שהם פ, י"ף צד"ץ במלואה היא קו"וראה שמילה ק. גזרת מיתת הילודים הזכרים

ראייה שהצרעת , ומכאן. י פרעה לרפואת צערתו"כי כמה אלפי תינוקות בני ישראל נרצחו ע, צריך ביאור, אולם
מכה הראשונה על היאור , ולכן. שהמדבר לשון הרע כרוצח דמי, בעיקר הלשון הרע, י קלקול הפה"היא נגרמה ע

, י הצרעת שהוא עונש לשון הרע"א כמו שמוכה עהו. שנהכפו מימיו לדם על שפרעה היה מחשיב עצמו כאליל
י פרעה "כנגד הזכרים שנשחטו ע, הכה את היאור בדם' ה, ולכן. י שעיקם את דיבורו"כך רצח אלפי תינוקות ע

כך שגזרת פרעה חלה רק [.  ן"עיין לקוטי מוהר]כי הדם הוא הממון ואין ממון אלא ילדים , והוא. הרשע למחלתו
 . ולא על שאר ילדי בני ישראל שסבלו מרציחות המצריים, טרם נולדועל הילודים הזכרים ש

 
, י התעוררות הטוב שבדיבור אשתו או שלו"יתקן דיבורו ע, שהרוצה אישה טובה וחכמה :פ הדיבור"אנוס עוהוא 

עיין . ]ואין הגוף אלא אשתו שהיא כגופו, בחינת לא מצאתי טוב לגוף אלא השתיקה, ותרדמת הרע שבדיבור
 [.ט"ן י"לקוטי מוהר
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ְמֵתי ּנֱֶאַמר ּבִ ֶ מֹו ש  ט ּכְ ְרדּו , ְמעָּ ָּֽ ְבִעים ֶנֶפש  ויָּ ש ִ ּבְ

ה ְימָּ ָּֽ ְָּֽמךָּ , ֲאבֹוֶתיךָּ ִמְצרָּ ה ש ָּ ֱאלֶֹהיךָּ  ְוַעּתָּ
ֹרב ַמִים לָּ ָּ כֹוְכֵבי ַהש ּ  :ּכְ

דֹול ַוְיִהי ם ְלגֹוי ּגָּ ָּ , ש 

ֵאל  רָּ יּו ִיש ְ הָּ ֶ ד ש  ְמַלּמֵ
ם ְלגֹוי ָּ ִנים ש  ּיָּ דֹול . "ְמצֻׁ ּגָּ

צּום ֱאַמר" ְועָּ ּנֶ ֶ מֹו ש  , ּכְ
רּו  ֵאל ּפָּ רָּ ּוְבֵני ִיש ְ
ַעְצמּו  ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ש ְ ַוּיִ

ְמֹאד ְמֹאד ֵלא , ּבִ ּמָּ ַוּתִ
ם ֶרץ ֹאתָּ אָּ  :הָּ

 

  

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
דֹול  ַוְיִהיַוְיִהי ם ְלגֹוי ּגָּ ָּ דֹולש  ם ְלגֹוי ּגָּ ָּ     ש 

םאל תקרא אל תקרא  םש ָּ ָּ , אף בגלותם, שבני ישראל, ֵשםאלא  ש 
. והוא עיקר השם יהודי, על שם אלהי ישראל נקראים

ה "ה בשם הוי"מלמד גם על שלא נגלה להם הקב, אולם
ולכן ממשיך . המורה על הפוריות כידוע, י"אלא בשם שד

בני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד המגיד ב
, ראשונים ן"והם ארבע ווי. ותמלא הארץ אותם, מאד
בא ללמדנו . שהיא השכינה, ד שהם קישוטי הכלה"כ' גמט

 . י"שהשכינה ירדה איתנו למצרים כפירש רש
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ב רָּ ּנֱֶאַמר ,וָּ ֶ מֹו ש  יךְ , ּכְ ֶדה ְנַתּתִ ָּ ֶצַמח ַהש ּ ה ּכְ בָּ , ְרבָּ

ִיים ֲעִדי ֲעדָּ בֹוִאי ּבַ ִלי ַוּתָּ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ֹכנּו , ַוּתִ ַדִים נָּ ָּ ש 
חַ  ֵרְך ִצּמֵ עָּ הְוַאּתְ עֵ , ּוש ְ ַלִיךְ : ֹרם ְוֶעְריָּ ֶאֱעֹבר עָּ , וָּ

ִיךְ  מָּ דָּ ֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ַמִיְך ֲחִיי, וָּ דָּ ְך ּבְ ֹאַמר לָּ , וָּ
ַמִיְך ֲחִיי דָּ ְך ּבְ ֹאַמר לָּ   :וָּ

 ל"י ז"פ האר"ע
 

ַלִיךְ  ֶאֱעֹבר עָּ ִיךְ , וָּ מָּ דָּ ֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ַמִיְך ֲחִיי, וָּ דָּ ְך ּבְ ֹאַמר לָּ ְך , וָּ ֹאַמר לָּ ַמִיְך ֲחִייוָּ דָּ  :ּבְ
כי סיבת היותך מתבוססת בעבודות  ,ומרלצה ר' ש ביחזקאל ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך כו"וזמ

לכן יש  .א"שהם המאירים ומתפשטים בז םדמי ול כי בסיבת אלו הי"ר ,הוא בסיבת דמיך ,םקשות בחומר ובלבני
 .בהם ניםאל החיצו ההתגברות ויניק

 
ל כי "ר ,ואומר לך בדמיך חייולתקן ענין זה לכן . את ישראל באלו העבודות הקשותולכן נתגברו לשעבד 

ואז  ,א והתגדלותו"ז לידת  ימשכו לך חיים העליונים שהוא ענין ,ותמורת אלו הדמים אשר בסיבתם נשתעבד
תצאו מן  י חיים אלו"ע .ה כמבואר אצלנו"ה אהי"ה יהו"שהם סוד אהי ,חיים ראיםיכנסו בו מוחין דגדלות הנק

וגם נרמז  .פ בדמיך חיי בדמיך חיי"לכן כפל ואמר ב ,דם טוהר ודם טמא ,דמים הם' ותבחינ' הגלות ולפי שב
 . דמיך' במלת בדמיך כאלו אמר ב

 
דמים דם פסח ודם מילה והענין הוא כי דם מילה הם דם טוהר כי הם ' ל שהם ב"ודע כי אלו עצמם הם סוד משז
כנודע כי סוד הפסח הוא ' שהם בנוק' מה יסוד דדכורא ודם פסח הוא כנגד הגבומן החסד המתגלים בפומא דא

ונמצא כי ענין  .ולסיבה זו תיקנו המסדרים ההגדה פסוק זה באמצע סדר הגדה ליל פסח ,ה"בס' כנז ,בהבנוק
כ "עה היו כוזהו ענין גדולת נס יציאת מצרים כי הנה עם מצרים ופר .גאולת גלות מצרים היה על ידי נס גדול מאד
' שהיא בחי ,'כלילן בג' בסוד ג ,א בסוד העבור"א עד שגרם לחזור ז"אחוזים ומשורשים לינק מן הדעת העליון דז

א ולהגדילו "את ז ''להוליד''והוצרך המאציל העליון לחזור  .בתכלית המיעוט והגירעון שאין למטה ממנה
כ יצאו "ועי ,מחמת תוקף האור הגדול ההוא ,כדי שיתבטל יניקת החיצונים משם ,בתכלית האחרן של ההגדלה

 : מן הגלות
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ֵרעוּ  ְצִרים ַוְיַעּנּונוּ  ַוּיָּ נּו ַהּמִ ה . ֹאתָּ ֵלינּו ֲעֹבדָּ נּו עָּ ּתְ ַוּיִ

ה ָּ ש    :קָּ
 

ֵרעוּ  ְצִרים ַוּיָּ נּו ַהּמִ ֱאַמר. ֹאתָּ ּנֶ ֶ מֹו ש  ה : "ּכְ בָּ הָּ

ן  ה לֹו ּפֶ מָּ הִנְתַחּכְ ה , ִיְרּבֶ מָּ ה ִמְלחָּ י ִתְקֶראנָּ ה ּכִ יָּ ְוהָּ
ְֹנֵאינוּ  ם הּוא ַעל ש  ה ִמן , ְונֹוַסף ּגַ לָּ נּו ְועָּ ְוִנְלַחם ּבָּ

ֶרץ אָּ  ":הָּ
 

ּנֱֶאַמר ַוְיַעּנּונוּ  ֶ מֹו ש  ים ", ּכְ ֵרי ִמּסִ יו ש ָּ לָּ ימּו עָּ ש ִ ַוּיָּ

ם ִסְבלֹתָּ נֹות , ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ֵרי ִמְסּכְ ֶבן עָּ ְלַפְרֹעה ַוּיִ
ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס  ":ֶאת ּפִ

 

  
 אברהם זקןו

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ֵרעּו   ַוְיַעּנּונוּ  -ַוּיָּ
 ?מה בין להריע ולענות 

אל תחמוד אשת ככתוב , שאין מריע אלא בסיבת החמדה והניאוף

ֵרעוּ כך גם במילה . רעיך  . שהוא הזולת, קיים המושג של ריע ַוּיָּ

, כי הרצון לענות את הזולת, שורה על הרצח וההרג ַוְיַעּנּונוּ אמנם 
. הוא לשלוט בו ולכלותו מהעולם, לעשות אותו עני ומדוכה ביסורין

ואין . ממית אותו, העושה מחבירו עני, לכן. וכבר אמרנו שעני נקרא מת
שהגוזל , ל"ן מברסלב זצ"כדברי לקוטי מוהר, הרג אלא הגוזל מחבירו

ועל . כי הממון הוא הדם ממש, עו של הגזלממון חבירו הורג ממש את זר
 .ח"וביותר אם הוא ת, זה יש לחוס על ממון חבירו
. עיקרים שבל נעבור' בחינת הג, בגזל ובהרג, כך שהמצריים עברו בניאוף

 .והבן
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נוּ  ּתְ ֵלינּו  ַוּיִ עָּ

ה ָּ ש  ה קָּ . ֲעֹבדָּ
ּנֱֶאַמר ֶ מֹו ש  , ּכְ

ֲעִבדּו  ַוּיַ
ִמְצַרִים ֶאת 

ֵני  ֵאל ּבְ רָּ ִיש ְ
ֶרךְ  פָּ  :ּבְ

 

ְצַעק ַמע  ֶאל  ַוּנִ ש ְ  ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו ַוּיִ

ֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנוּ  ְנֵינּו ְוֶאת ֲעמָּ ְרא ֶאת עָּ   :ֶאת ֹקֵלנּו ַוּיַ
 

 ל"י ז"פ האר"ע
י "כי אעפ, ודע

ז אין כח ביד "שבעה
האדם לתקן גרעונות 

י "אפילו ע, אלו
ז "עכ, מעשים טובים

אם האדם יטיב 
זוכה , ז"מעשיו בעה

כי לעתיד לבא בימי 
יתוקנו , ה"המשיח בע

, הפגמים האלה
והדעת יעלה למעלה 

ואז , במקומו בראש
יאירו פנימיות 
' הנשמות הנז

הג "שע: שהוא מן הגלגלתא, צוניותם יהיה אז ממקים עליון הראוי להםוגם חי, כמתחלה בהיותם למעלה בראש
 .ח"כ

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ְצַעק ְצַעקַוּנִ  ' ' ֶאל הֶאל ה  ַוּנִ
 : אופנים קיימים ' ג

ְצֲעקּו ֶאלככתוב , כל אחד בצר שלו, שהוא קורא לעזרה:  ויצעקו ה-ַוּיִ ֶהם, ְיהוָּ ר לָּ ּצַ ; ּבַ

צּוקֹוֵתיֶהם    יֵלם, ִמּמְ  . כל אחד בצערו ולא השתתף בצער חברו, ('ז ו"תהילים ק) ַיּצִ
ולכן כתוב מיד איבינו , שהוא קורא להצילו מהמיתה ומשתתף לצער הרבים:  ויזעקו

ְזֲעקּו ֶאל. בלשון רבים ה-ַוּיִ אנוּ , ְיהוָּ טָּ ַזְבנּו ֶאת, ַוּיֹאְמרּו חָּ י עָּ ה-ּכִ ֲעֹבד ֶאת, ְיהוָּ -ַוּנַ
ִלים ְוֶאת עָּ רֹות-ַהּבְ ּתָּ ַעש ְ ה; הָּ ד ֹאְיֵבינוּ , ְוַעּתָּ יֵלנּו ִמּיַ   .ְוַנַעְבֶדּךָּ --ַהּצִ

והוא , שאין לא עוד כח להרים קולו, והוא קורא בלחש, שהיא גם כן נאקה:  ויאנחו
 ונשאר לו רק הרוח הפועמת. בגלל היסורין וצרות הגלות התכופות, גם כן קול פנימי

פרעה יאנח  - ונאק)כדרך שהחללים נואקים בצאת נפשם , בקרבו היוצאת מפיו
 (ד"ל כ"מצודת דוד על יחקיאל פ)לפני נבוכדנצר נאקות חלל 

 
 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  
נוּ  ּתְ ה ַוּיִ ש ָּ ה קָּ ֵלינּו ֲעֹבדָּ   עָּ

, שמלאכה מורה על הפרנסה, ויש להעיר שאין עבודה אלא בקודש
, ולכן אין פרנסה אלא מזון. ששת ימים תעשה מלאכה, כמאמר הכתוב

 . כי אותיות מלאכה המאכל. ככתוב הזן את העולם
 ?במה נתנו המצריים עבודה קשה עלינו , ליישב הענייןויש 

אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים "בחינת ,  שהוא פה רך, אלא בפרך
. והוא הגרוע במוחין דקטנות, כי לא נמצא עוד איתנו צלם אלוקים, "ראש
כך . ד"היפך חוזק י, ב"רכות ל-ב' המצריים גזרו עלינו עבודת ה, ולכן

כשהמחנפים למיניהם קונים ומוכרים או , ד קשההיא מאו' שעבודת ה
וקל להוליכו , אז היהודי נעשה רך ככבש בן שנתו.  נשמת העם היהודי

, ר"ואין לו אלא בחינת פ, נמצא היהודי בלי דמות. פר-אותיות כ, פרך
 .שהיא התבנית הבהמתית הגסה מכל הבחינות
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ְצַעק ֱאַמר, ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ  ֶאל  ַוּנִ ּנֶ ֶ מֹו ש  , ּכְ

ֵהם" ים הָּ ַרּבִ ִמים הָּ ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוְיִהי ַבּיָּ מָּ , ַוּיָּ
קוּ  ְזעָּ ה ַוּיִ ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ רָּ ְנחּו ְבֵני ִיש ְ ָּֽ אָּ ַעל . ַוּיֵ ַוּתַ

ה ֲעֹבדָּ ֱאלִֹהים ִמן הָּ ם ֶאל הָּ תָּ ְועָּ ַ  ":ש 
 

 ל"י ז"פ האר"ע
ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים מָּ  ש בן לקיש אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית"ל אר"ב וז"ג ע"ט דפ"שם פ, ַוּיָּ

א שער ההקדמות והענין הוא "כבר נתבאר אצלינו בש .'זאת התורה אדם כי ימות באהל כו' נפשו עליה שנא
י "א עאל ,ואין המוחין שלו נכנסים ב ,חיי המלך ראיםא וכל חיותו הם המוחין שלו הנק"כי תורה היא ז ,בקצרה

 .א ויורדים למטה ממדרגתם"י שהם מתלבשים תוך ז"מרא הנק ,מאי דאי"הנה
 ,שממית עצמו בלשון זכר רואמ ,ל על וימת מלך מצרים שהורידוהו מגדולתו"ש רז"ולזה נחשב להם למיתה כמ 

 .רז שבת"שער מא: ויחי' הזוהר בפ' בס' כנז ,עילאה איקרי דכורא מאלפי שאי
 

הסנה שהוא בענין גלות מצרים היה חושב כי כיון שישראל שבאותו הדור גרמו אל ה במראה "אמנם מרע
כ המשך שני גלותם יהיה "א , חמישה גבורותוחמישה חסדים הסתלקות הדעת העליון שהם עשר הויות של ה

ו ל שכפי ראות שכל"ר ,ר לראות"כי ס' ש וירא ה"וזמ .ס"ר 'מטשהם בגי ,הויות אשר נסתלקו בעונם' כמספר הי
ז לא הגיע עדיין זמן "וכפ ,תולכן כפי מספרם יהיו בגלו .ר"הויות שחשבונם ס' של משה היה העון תלוי בי

 .הגאולה
כי אין קץ גלותם תלוי בהויות הדעת שנסתלקו אלא באחוריים דשמות אהיה שנשארו בדעת  ,ת"השי ולמר אז א 

והם רדו  .ניקתם כך המשך מספר שני ממשלתםוכפי מספר מקום י .בגלות הזה ניםא אשר מהם יונקים החיצו"דז
 םלהורות כי אחוריים של אהיה הם המתגלי '',י אהיה שלחני אליכם"ויאמר כה תאמר לבנ''ה "וזמש' כנז ,שנה
 . כ כבר הגיע זמן גאולתם"וא .ו שנה"שהם רד וניםהחיצו תומהם אחיזת ממשל ,עתה

א הקדוש וחזרתו ליכנס בסוד "וידע בחכמתו הסתלקות ז .ל"כמשז ,והנה פרעה הרשע מכשף גדול היה אין כמוהו
ולכן בבא משה אליו  .משגיח ושליט אז בעולם ,שם הויה' ראא הנק"וראה כי אין ז .עילאה מא העיבור תוך אי

כי ראה כי יניקת קליפה העליונה השולטת עליו על פרעה לא היתה יונקת  ,'כפר בעיקר ואמר לא ידעתי את ה
 .הויה כנודע' א הנק"הוא ז,, 'תי את הלא ידע"וזהו  .משם

היכן הוא  ,אלי תואשר אתה בא בשליחו ,ה"יהו' א הנק"הנה ז , צה לומרר '', אשר אשמע בקולו' מי ה''גם אמר  
 ? כדי שאשמע בקולו

 !  והלא סילק השגחתו ונכנס בסוד העיבור 
היה גורם לו לחזק את לבו  ,מפי משה זה' כי כשהיה שומע שם ה ',את לב פרעה' ויחזק ה'' ה בפ"ז ביארו בס"ועד 

מר כי הרי יוסף א ,האמנם בשם אלקים היה מודה. והיה נעלם בסוד העיבור ,כי ידע בחכמתו שלא היה אז מתגלה
ונמצא שהיה כופר בשם ' .כו ''אחרי הודיע אלקים אותך''והוא השיב ואמר  '', ם יענה את שלום פרעה"יהאל'' ו ל
 . ויה ומודה בשם אלקיםה
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, ב"גם כשהרג את המצרי בשם המפורש של מ. שיש לו שבעה שמות, כ"י משה ג"תיקונו ע גם רמז אל התחלת
ובלקיחת צפורה בת יתרו לו , ונמצא כי תקונו של קין בהריגת נפש המצרי. לתקנו ולהעלותו אל הקדושה כנזכר

 : שהיו שבעה שמות, י משה"היה ע, לאשה
 

, אז תכף נדבקה ונכנסה ביתרו, ותקן את נפש הרע של קין, כי כאשר הרג את המצרי, הוא יותר בביאורוהענין 
, ז"ומצא ליתרו שכפר בע. והלך למדין, ובו ביום ברח משה מפני פרעה, ז"ונתגייר וכפר בע, ז"שהיה כומר לע

ז הכל ענין "וכפירת יתרו בע, ריהרי כי הריגת המצ. ואז התחיל קין לתקן, ונתגייר ביום שהמית הוא את המצרי
 : י משה"והכל היה ע, אחד

 
וגם שהוא קרוב אל . כי שבעתים יקם קין[ והוא מזולתו, ל"בפסוק הנז, עוד מצאתי דרך אחרת, אמר שמואל]

. מצרי, קרח, ת יתרו"ם ר"יק, כי שבעתים יקם קין, ל"וז. לבל יהיה חסר ספר זה כלום, לא נמנעתי מלכתבו, ל"הנז
ונבלע , לתקן מה ששפך דם הבל אחיו, שבלעו הארץ, והנה בקרח נתקן. אלה גלגולי קין להתקן' כי ג, ן הואוהעני

שגם בגלגול המצרי , ש ואפשר לומר"א, הגהה. )על שבא על אשת הבל אחיו, שנהרג, ובמצרי נתקן. דמו בארץ
 (.צריך הפסוק לאמרוולא היה , ויך את המצרי ויטמנהו בחול( ב"י' שמות ב), ה"כמש. נטמן בארץ

 
, ונתנה למשה, כי אז החזיר את התאומה היתירה שלקח מהבל אחיו, היה שלימות תקונו לגמרי, כ ביתרו"אח 

, חבר, היו לו שבעה שמות, ואז יתרו שהוא קין. שהיא התאומה היתירה ההיא, ונתן לו צפורה בתו, שהוא הבל
ל "ש ז"כמ', אבי סוכו וגו, יקותיאל חבר, טוב, שמות' כ ז"לו גהיו , ומשה שהוא הבל. ל"ש רז"כמ, קני, יתרו, יתר

ויהיה יקם , אז קם קין ונתקן, שהם שבעה ושבעה שמות, שאז היו להם שבעתים, כי בהיות משה ויתרו, ונמצא
 ('ד' שער הפסוקים ברא ):לשון קימה ותקון, קין

  
  

  אא""משח זיתמשח זית

ֵהם ים הָּ ַרּבִ ִמים הָּ ת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוְיִהי ַבּיָּ מָּ  , ַוּיָּ
ו הנסתרים "ל ראש הל"לרבי מנחם מנשה זצ' אהבת חיים'המובא גם בקיצור נמרץ בספר )ועיין סדר הדורות 

וכבשו , צאצאי קטורה, אלו מזרע אברהם, עד שהגיעו זרים במצרים, המסביר את שלשלת מלכות מצרים( בדורו
אלו מתנות שנתן להם , אף שקבלו הטומאה והכישוף, ובהיותם קרובים למשפחת יעקב אבינו. יםאת מצר

, שלא היה מצרי מלידה אלא כבש את המלכות עם אנשיו, שמח אז אותו פרעה  ,ה לבני קטורה"אברהם אבינו ע
 . ''משפחה''כשראה את יוסף שהוא מאותה 

, שדחף את עמו מצריים האמיתיים, גדולחכם ורשע , ם ריקיןאחד בש( עיין להלן)קומה נמוכה בכשמצרי , ולכן
ואז קמו על בני ישראל ועל כל הזרים שהגיעו עם כיבוש . 'הטהורה'למרוד בכובשים ולהחזיר הממלכה המצרית 

ואלו הזרים התערבבו בין בני ישראל ואלו הנקראים . זו היתה הנקמה המצרית הגדולה. י בני קטורה"מצרים ע
על השעבוד שגם , וזכו לצאת ביציאת מצרים. שהתערבו בבני ישראל והיו רב וגדול מעם ישראל. 'ערב רב'בשם 
 . והוא בקיצור גדול. קלקלו את זרע יעקב וטאמאו אותם בחטא העגל, ובסוף. עם בני ישראל בעבדות בפרך סבלו

 
    



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

58 

  אא""משח זיתמשח זית

קוּ  ְזעָּ ה ַוּיִ ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ רָּ ְנחּו ְבֵני ִיש ְ ָּֽ אָּ  . ַוּיֵ
, בני ישראל עזרו למצרים לבנות ערי מסכנות, אלא אדרבה שהעבודה לא היתה בכפיה בהתחלה. הוא פלא גמור

. עד שבני ישראל הצטרכו לעבוד לבד, השטמתו המצריים מאתרי הבנייה, ובאורך הבניות, למסכנים ולאביונים
להיטיב להם , כאים והמסכניםלרומם את היהודים הנד, שמלכי הרשעה מתכננים לעזור, והיא הגלות האמיתית

ואלו יותר גרועים מהערב . בין לכלל בין לפרט, כל התכניות שלהם מוכנות, אמנם. 'רווחה'ולגרום להם נחת וה
לא , שעבודה לבני ישראל, כך. התרבות והחברה, החומר, לבם נמכר לאלילות, כי בצורה היהודית החיצונית, רב

כתיב , ולכן. ואינה גדירה בעצמה אלא מניעה לשעבוד. תועלתאלא חיובית ול, בהתחלה, היתה מחוייבת
ֵאלבהתחלה  רָּ ְנחּו ְבֵני ִיש ְ ָּֽ אָּ אלא כל אחד בסתר נושא את משאו ביגון , שלא צעקו בפומבי על רעתם  ַוּיֵ

קוּ ואז כתוב , עד שהגיעו עד נפש. ובצער ְזעָּ אלא , שאינם הכירו בגורם השעבוד, שלא זעקו בגלל העבודה ַוּיִ
 .ולא שמו לב שזאת העבודה היא שגרמה להדרדרות הרבה והתהומית, וד עצמובשעב

תָּ  ְועָּ ַ ַעל ש  ה ַוּתַ ֲעֹבדָּ ֱאלִֹהים ִמן הָּ   :ם ֶאל הָּ
אלא , הם הגורמים, והמחלות וכל עינא בישא, שלא הצרות, הזכיר לנו, ה בחמלתו"שהקב, א השלב הסופיווה

כי עבודה זאת נהייתה רק במזימת . זעו כל העולמותונזד, צעקת בני ישראל נשמעה ברקיע שמחמת, העבודה
מלכות 'שה, ב"ט ע"ל גילו לנו בסוטא מ"שכבר חז. ודרך אגב יש דברים בגו)אנשי זימה השולטים במלכות 

בין , שמלכות  היא כנוי לכל שלטון שיהיה, אם כן, אלא? ואיה מלכות במשך אלפיים שנה ', תהפוך למינות
כ "ולא יבכו אח, יהפוך גם הוא למינות, שכל המשתף עם המלכות, נמצא. בקודש( כעין)שיהיה משרת בחול או 

( ל מזהירים את דור עקביתיה דמשיחא שאנו נמצאים בו"שכבר חז', לא ידעו'באומרם ', על השרפה שישרף ה
ת ותועבה לעבודה בחינ, בחינת רועה צאן, שהוא חשק לתורה, שכל חשקם הוא למחוק את אופי היהודי האמיתי

'', תורה הנאורה''אלו הנביאים השקריים שמצייגים ה, י זרע בלעם"המסתייעת ע, שעבוד וכפיפות לתרבות הרעה
שמטבעו התבדל , אכזריות ורדיפת נגד הפשוט. מתדמיינים לזרע ישראל אלא שאכזריותם מגלה את רשעותם

 . מהמון הרדום והמקולקל בתועבות העבודה והחברה
ולא ', הכשרה היא עבודת ה' עבודה'שהוא תחליף ה, שהוא השעבוד' עבודה'לה התורה השתמשה במי, ולכן

בחוקים שאינם שהולכים , עבודה זרה לקודש, ל"או רח, כי עבודה היא או קודש. 'מלאכה'השתמשה במילה 
ונעשה מרכבה לסתרא אחרא המתלבשת בהשקפות . ובכל זאת מייצגים אותם ומכבדים אותם, חוקי התורה

  .ובסברות
היהודי הזה היה גובה . מאות שנה' לפני בד, ישראל שהיה עובד אצל מלכות תורמן' והוא דומה למה שקרה לא

, שבשבילה עבד, שהשפעת המלכות הרשעה, אלא. בין אצל אחיו היהודים, בין אצל הנכרים והמוסלמים, מס
שגם העני וגם העשיר , כך. (הזר והנמזר)כל האנשים שווים לפני החוק . עשתה את שלה, והכיר, כיבד, הציג

ונטל את מעיל של בעל , ופעם עבר בצפת וגבה ממשפחה עניה. אין פטור מן המס ומן העבודה. צריכים לשלם
מה רע לבנו על אלו שאינם נוטלים , ולערנו. )ושועתם עלתה עד השחקים. משפחה עניה מרודה היתה, הבית

כי כמו החזיר שחי . (אבות' מס)' נזם זהב באף חזיר'בצער עניי ישראל ומתרבים בנכסיהם והם ממש בחינת 
, באותה חברה, ולפעמים. הוא מטבעו דוחף ועושה את הכל כדי להגיעו לחפצו, בחווה עם בריאות אחרות

וזה בחינת , וחושב שזאת לטובתו, אחד מהם לא מרגיש את סבל השני עד שגורם לו צער על צער, משפחה או זוג
אם כבר , את הבדל בין הרע לטוב הרוחנינשמתו מרגישה , כי אף הוא אנוס. שיצא מגדר תינוק שנשבה, משומד

 (הוא שכפה וכבה את אור נשמתו לטובת אנשי בצע, נמשומד. התבשם משקר העולם
י "האר, פתאום. וש מגלה לתלמידיוי הקד"שהיה האר, פעם ללמוד בשדההגיע ו, התגלגל בעורב, מותואחרי 

 [. ל"י ז"שבחי האר. ]הקדוש הבריח את העורב ואמר לו שלא יתקן את נשמתו
, אם לא, וגורמים רעה לערות, עד כמה קשה להצטרף למערכות הרעות מחמת ההשקפה העקומה, רואים מכאן

ון ביד ידים המחבלים אותם בזרע יעקב נת, זאת היא העבודה האמיתית. בשם הצדק והתרבות, למאות משפחות
 .יצילנו מידם הרווחה' וה. בשם הצדק הטוב והחוק, ואת משפחתם
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ַמע ש ְ ֱאַמר. ֶאת ֹקֵלנוּ  ַוּיִ ּנֶ ֶ מֹו ש  ַמע , ּכְ ש ְ ַוּיִ

ם תָּ ִריתוֹ , ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאקָּ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ֶאת , ַוּיִ
ק ְוֶאת ַיֲעֹקב ם ֶאת ִיְצחָּ הָּ  : ַאְברָּ

ש ְ   ה וכמו שמשה ברח מפני"ניצוץ ממשה רבינו ע' ה הי"י ע"דע כי הרשב. יהרג ,שמעון שגינה   ַמעַוּיִ

י ברח מפני הקיסר והשיג שלימותו שם במערה המדברה "חרב פרעה והשיג שלימותו שם במדבר כך הרשב

 .ל"זי "פ האר"ע .ס שבת"לקוטי ש :ה"מהרב זלה. ש בזוהר רות מי לנו גדול כמשה"בלוד וז

ְרא ֶרְך ֶאֶרץ ַוּיַ ּות ּדֶ ִריש  ְנֵינּו זֹו ּפְ מֹו , ֶאת עָּ ּכְ

ּנֶאֱ  ֶ ַדע ֱאלִֹהים, ַמרש  ֵאל ַוּיֵ רָּ ֵני ִיש ְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ  :ַוּיַ
 ואברהם זקן

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ְרא ְראַוּיַ ֶרְך ֶאֶרץ  ַוּיַ ּות ּדֶ ִריש  ְנֵינּו זֹו ּפְ ֶרְך ֶאֶרץֶאת עָּ ּות ּדֶ ִריש  ְנֵינּו זֹו ּפְ  ֶאת עָּ

 (. פרקי אבות)חיי צער ? מה היא דרכה של תורה 
ִמים : טזה במשלי "במה אמר שלמה המלך ע, אם כן הּ , ֹאֶרְך יָּ יִמינָּ הּ ; ּבִ ֹמאולָּ ש ְ בֹוד , ּבִ ר ְוכָּ ֶ אמר רב הונא   ?ֹעש 

שאם (. ב"מכות י ע) אלעזר מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותור "א
מה היא : כי כך כתבה התורה. ולא ידאג לפרנסתו, ילמוד תורה ויקיים את המצוות בתמימות רבה', רוצה להידבק לה
ִמיםֹאֶר  שהיא' ואף שמקבל ברכת ה(. פרקי אבות)חיי צער ? דרכה של תורה  הּ , ְך יָּ יִמינָּ הּ ; ּבִ ֹמאולָּ ש ְ ר , ּבִ ֶ ֹעש 

בֹוד אף , שענוות האדם, מ אף עבדיו לא זהו אותו"מ, שאף שעשיר מופלג היה, כרבי טרפון, לא ישאף לזה, מ"מ, ְוכָּ
אלא בפשיטות לבושיו כך מוכרת אמונתו הפשוטה , ואין הפירוש בבגדים קרועים ומוזנחים)מוכרת בבגדיו , ח"ת

', ברוך הגבר אשר יבטח בה, כפסוק, ברוך הוא', הבוטח בה, ולכן(. ומלאים ספקות, על אחרים המתחכמים והעליונה
במה שנקבע לו ', כי אין לו שום ספק בקבלת שפע מאת ה. וזו היא ההשתדלות האמיתית הבאה מסתרא דקדושה

שלא היה להם אמונה , שהרבה עשו כמוהו ולא עלתה בידם, י"והיא בחינת רשב. מראש השנה עד ראש השנה
שמש ומגן )ודעתם נחלשה בגלל הצרות ודאגו בעניין הפרנסה , (חגיגה' מס)שפרנסה מן השמים , שלימה כמוהו

, בחינת וידע האדם את אשתו, כי ביטל דעתו מפני דעת המקום, שדעתו נחושה היתה, י"לא כך היה הרשב(. ד"ח
אף שהעני , ולכן. וקיבל מה שקיבל, דעתו אלא על דעת תורהולכן לא סמך על . ואין כלה אלא תורה, שהיא כלתו

. ואין דרכו של העני אלא כלי היחידי שהעשיר יפעל. אין עני אלא בתורה במצוות ובמעשים טובים, מ"מ, נקרא מת
בא המגיד , ולכן. ואין חכם אלא לטיפש, אין רשע אלא לצדיק, אין עני אלא לעשיר( :ויחי' סוף פ)כדברי הזוהר 

ְראַוּיְַראמר ואו ְנֵינּו   ַוּיַ ְנֵינּו ֶאת עָּ הדוחקת את הצדיק לזעוק לבורא עולם ולבטל דעתו , גרם לבני ישראל לעניות' שהֶאת עָּ
, שעל כורחו הוא מתרחק מגסות העולם הזה שהוא דרך ארץ, נמצא. בגלל הצער ולהתחזק בדרך התורה הקדושה

ֶרְך ֶאֶרץ  . ופורש ממנה ּות ּדֶ ִריש  ֶרְך ֶאֶרץזֹו ּפְ ּות ּדֶ ִריש  פורש מן , שהוא צער הגורם להסיח דעת, שבגלל עניותו, אפשר גם. זֹו ּפְ
ואז , שובר את המדמה שלו ומצליח להתגבר על קליפתו, (משנה אבות)שהוא הדרך ארץ , התרבות שלו, הנימוסים

 . שלא כדרך כל הארץ', צועק וזועק לה
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ֵלנוּ  ְוֶאת ִנים, ֲעמָּ ֱאַמר, ֵאּלּו ַהּבָּ ּנֶ ֶ מֹו ש  ְרֹעה , ּכְ ַוְיַצו ּפַ

ל ַעּמֹו ֵלאֹמר הוּ , ְלכָּ ִליכֻׁ ש ְ ה ּתַ ּלֹוד ַהְיֹארָּ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ , ּכָּ
ַחּיּון ת ּתְ ל ַהּבַ   :ְוכָּ

  
  אא""משח זיתמשח זית

ֵלנוּ   ְוֶאתְוֶאת ֵלנוּ ֲעמָּ ִנים , , ֲעמָּ ִנים ֵאּלּו ַהּבָּ , חוצפא יסגה( ב"ט ע"סוטא מ)שעל  זה נאמר , והוא סימן אחרית ימיםֵאּלּו ַהּבָּ
מילה היארה . ללמד את הבנים שלא יָשְלחו היארה תורה הואהכל עיקר העמל , ולכן. אויבי איש אנשי ביתו, ועוד
האם יארה , ללמדנו, ה אלא היארהשלא כתוב יאר, כך. חרנה-כמו אל חרן, כי היה צריך לומר יארה, שאלההיא 

ה  ת"סולכן ? לשלוח את בנינו למוסדות הניאורים ? הוא האור האמיתי  ּלֹוד ַהְיֹארָּ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָּ
הוּ  ִליכֻׁ ש ְ כ "א אחשלא יבו, דוינלשון לנדות אותו בוהוא .  י טומאת הנידה"לטמאו ע, פירוש, הוא לנדהו  ּתַ

ַחּיּון ת"רה 'ונעשה תו, ו"בקהל עם ישראל ח ת ּתְ ל ַהּבַ שאינו סומך אלא בבת שהיא תחיה שהיא דעת  ְוכָּ
י עליית הנוקבא בדעת ונמצא שגורם התעוררות הגבורות בבינה "התעוררות הגבורות בעולם ע, פירוש, קלה

          . י התעוררות הגבורות"דוחה את הגאולה ע ם הזהדווקא בש. ה כידוע"בשם אהי

  
 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ֵלנוּ   ְוֶאתְוֶאת  ֵלנוּ ֲעמָּ   ֲעמָּ
 וכל ,מזיע שהיה ,הגמרא בלמוד מתייגע כ"כ לשהיה"ז י"האר כעין ,בתורה הוא עמל שדווקא חושבים היינו

 ,אולם .בו הנמצאים נוראים סודות מלביש כולו הוא התלמוד שלשון ידוע וכי .הקליפות לשבור כדי,זה
 ,אדום בגלות הנמצאים ,אנחנו אמנם.גלות קשה וסבלו במצרים שהו ,התורה את קבלו לא שעדיין אבותינו

 .מצרים יציאת אחרי אבותינו שקבלו תורה ללמוד משתדלים ,הסופית גאולה הימין קץ לפני אחרונה גלות
 כ"כ למה אז ,כן לא ואם .התנאים או הראשונים דור מחכמי יותר התורה והבנת נגיע ללמוד איך ,היא השאלה

 בתורה לחדש אולם ,אבותינו לימוד לדרגת להגיע נוכל לא .ליישב יש ולכן? כלשהוא למודי הספק לרצות
 עמ ,ולכן (.לאברהם חסד. )והשגות חידושים של בוחלק טמון ויהודי יהודי שכל ,בידינו ניתן ,הקדושה
 שאין מי אף ,ולכן .תורה וחידושי הלימוד י"ע ,העליון בעולם הצדיקים נשמות בזווג ,פירושו כן גם ,לבילדים

 של שביעי שבליל הסיבה וזו .וצדיקים גרים ונשמות מלאכים לברוא יכול, אף שחייב שיהיה לו ,אישה לו
, לימודו י"ע עליונים זיווגים יזווג? נשוי שאינו ומי .הקדוש י"האר לדברי ,אשתו עם בזיווג מצווה יש ,פסח

 ותוכל ,רווק להישאר שמותר עלדעתך יעלה לא אולם) .ל"רח, מ ישתדל לא לצאת מן העולם הזה ערירי"ומ
 .ל"ואמ. סופרים מסופרי כידוע גדולה תועבה זו כי ,אישה בלא קונך את לעבוד

 



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

60 

ק, ַלֲחֵצנוּ  ְוֶאת חָּ ֱאַמר, זֶה ַהּדְ ּנֶ ֶ מֹו ש  ִאיִתי : ּכְ ְוַגם רָּ

ם ר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים ֹאתָּ ֶ ַחץ ֲאש   : ֶאת ַהּלַ

  אא""משח זיתמשח זית

ק חָּ חזקים , שרק קומץ של נאמנים ישארו על טילם ,היא הפרישות דרך ארץ, הראשונה. גזרות' והם ג זֶה ַהּדְ
אלו הצדיקים הינם פרושים , ולכן. בביאת גואל צדק בארץ ישראל, בדעותם באמונה הפשוטה והאמיתית

שאינם רצויים בשום ', הקהילה'שמפרישים אותם משאר , ועוד. ממציאות השקרית והעקומה של עולם זה
כדי לשלוט בהם ולענותם , דוחים אותם מדרך שהארץ הולכת בה, כי מפרישים, והיא גזרה ממש. יםמקום ונרדפ

שמפרידים אותם מכל , כי פרישות לשון פרדה, וזו שמד ממש. עד שייעלמו מהארץ, בכל מיני יסורים ופחדים
 . אוהביהם

שמידת בשר , ן"כידוע לבעלי ח, והוא ידיעת אשתו שאינה אשתו, מפריש אותם מטומאת הנידה' ה, פירוש אחר
. והורסת את ביתהאשת כסילות שיש בה רוח סערה ורוח שטות , ו"אם זכה אישה חכמה ואם לאו ח, מבשרו

מיכוון שנשמות הילדים מצד , וכי]בחינת אשת קורח שהיא גרמה רעה לבעלה ולילדיה [ ט"ן י"עיין לקוטי מוהר]
דוחה , המתנגדת לבעלה והמפילה אותו מקדושתו ומתפקידו אשת כסילות, לכן, (שער הגלגולים)שורש האבא 

שהיא , והיא מידת אשת חיל, שהיא אישה חכמה בונתה ביתה, וזה היפך מידת אשת הון בן פלת[. גם את ילדיו
היא שמעקרת ,  ומידת אשת כסילות. שהיא עיקר הבית, והיא ממש עקרת בית, לטובת ביתה[ לשון חיל]נלחמת 

 . ודי למבין, ונמצא הבית שמם בחינת ארץ לא זרועה, שעוקרת כל השרשים, יתבית נעשה עוקרת ב
תלוייה , פירוש, אין הדבר תלוי אלא באישה שהיא בשר מבשרו, לאשת כסילות, בין אישה חכמה, אמנם

 .  במעשיו של הבעל
אישה . ובקיצור נמרץ. והיא בחינת אישה רעה שעליה נצטוונו להתפלל להינצל ממנה, יש בחינה אחרת, מנםא

מפילה ומחטיאה אותו , ואינה מקבלת סמכות האיש, שאינה בשר מבשרו( 'ליל)רעה אינה אלא בחינת פלונית 
מ אם כתובה מרובה "מ, שהל אמרו אישה רעה מצווה לגר"ואף שחז. עד שמבקש למות, ל"בכל מיני טומאות רח

והיא בחינת אשת . הרי שקשור לאישה זאת, (שאינו רוצה לאבדם)או מחמת הילדים ( ואינו יכול לשלמה)
לילה "והיא , לילה-תקרא ד, מנערת אותו בחינת דלילה , נעורים שמעירה את תאוותו אבל אינה מספקת לו

ח היפך "והוא י' יחוה, 'זעירא' שהיא ליל' ללילה, 'מ"הסבת זוגו של ' שהיא ליל' לילה, 'והוא. "ללילה יחוה דעת
שהוא מלשון זיווג ' דעת,  'ל"ה רח"ה לו"פירוש בין י, ונעשה פירוד ביניהם, ה"כי היא ממיתה את הו, המילה חי

, (לועג ורש)מלשון עניות , זרש אותיות זה רש  ".זרש אשתו"והיא בחינת . (וידע אדם עוד את אשתו)כידוע 
 .בין רוחני ובין גשמי, נהיה דעתו עניה, פירוש, ונופל מדעתו, ת בעלהשמענה א

שאדם רע הוא , וההבדל הוא. מאישה רעה]...[ מאדם רע ( נו)שתצילני: ל תקנו לנו בנוסח ברכות השחר"רז, ולכן
ה ולא ממ, ואנשים יודעים עליו שהוא ממה שהם רואים, שהוא רע בין בפנים בין מבחוץ, פירוש, איש בליעל

 . בליעל אדם רע פנימי ומקיף –והוא איש רע  .שהם שומעים משמועות רבות
שבעלה מתלונן עליה היפך על אישה טובה , היא טובה חיצונית ורעה פנימיתשמידת אישה רעה לא כן , אמנם

קמו בניה ויאשרוה בעלה  :נודע בשערים בעלה בשבתו עם זקני ארץ"עליה נאמר 
. שבעלה מהלל את אשתו לאחרים" :יהללוה בשערים מעשיהתנו לה מפרי ידיה ו :ויהללה

נפש תחת "והוא , י יסורין"שאינה נקנית לבעלה אלא ע, "אחר"תחת רשותו של ה, זאת הישה הלוא הגונה לוו
וההבדל . 'תקרא מוץ א .או מוצא מצאאם . ל בשחרית אחרי החופה"רבותינו זמהסימנים שנתנו  ' וזו א. "נפש

אלהיך  'האל תערץ ואל תחת כי עמך  אמץהלוא צויתיך חזק ו"והוא בחינת  ,הוא שמץ מלשון מציץ מן החרכים
 " :בכל אשר תלך
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היא פסולת ' כמוץ'מצודת ציון מסביר ". דוחה' לפני רוח ומלאך ה מוץיהיו כ"מלשון , 'א מוץהוא  מוצא, והשני 
 .(ט על התורה שער התפלה"בעש)כי פגם בדבור שהוא בחינת רוח " לפני רוח"ולמה . התבואה

 
 ". וכל הבת תחיון]...[ עמלנו אילו הבנים "היא  הגזרה השניה

הנחשבים , כי הוא ענין העמל לריק. בלשון יחיד" כל בת"ו, בלשון רבים" הבנים"למה הפסוק נקט , צריך ביאור
, שהוא ברור ההלכה לאמיתה, ואין זה עמל התורה לשמה, "מלא נכסים מרבה דאגה"כנכסים כדברי התנא 
לכלותם , ו"יד הרשעה על הבנים ח, ולעומת זה. ולא להרבות בפלפולים וסברות סרק, להגיע להלכה למעשה

השוא כנוי , "הבת תחייון"ורק . ל"רח, שלא יקיימו תורה ומצות ויהיו נכרתים מהעולם הזה ומהעולם הבא
, "וכל הבת"ולכן כתיב , "הבת"ולהחיות הגבורות שהם " הבנים"לכללות את החסדים  פרעה רצה, ולכן. לגבורות

' בנים'תחליף ל, היא הגבורות', הבת'כך ש, ('קונה הכל'עיין כוונת העמידה ) הוא כנוי ליסוד הוא הברית "כל"כי 
, ת החסדיםשבה הגבורות מתרבות ומכלות א, כי היא בחינת אחרית הימים, והבן זה מאוד. שהם החסדים

 .  ו"לכלות את זרע יעקב חמשתמשים בבנות ישראל , ולכן. היא לעליונה' הבת'כוח , ובמציאות
אלא אין לנו על מי להישען אלא על . היא גזרה מוחלטת ולא נותנת שום פתח להינצל" וכל הבת תחיון"כך ש

פלפולים או חכמת נכרים נפולה שמזווגים לתורה , ולא סברות, שהיא העצה האמיתית, אבינו שבשמים
 . ונמצא התורה זועקת וצועקת בשדה, הקדושה

 
אינו ניצול מהדחק , מ"מ, שאף שנתפרנס בכבוד, ענין זה הוא הפרנסה .הוא הלחץ, הוא הדחק, הגזרה השלישית

ויצא אל אחיו וירא ויהי בימים ההם ויגדל משה :  "ככתוב, ה"וזו בחינת משה רבינו ע, וסבל אחיו עם ישראל
עד , עלמא דשקרא, ועומדים במציאות היעולם הזה, קיימים יהודים שניתקו ממציאות הבורא, אולם ":בסבלתם

שיצא אל אחיו , ה"ומעשיהם הפוכים ממעשה משה רבינו ע. ואינם מרגישים כלל צער זרע יעקב, לעו בידושנב
אינו . על צער השכינה בגלותה, קל וחומר, האינם בוכים על צער אחיו, ואלו ערב רב זעירא. וראה בסבלותם

המצריים לחצו את בני ישראל ש, ק"ד ח"התיבה הדחק הוא , והרי. ואינו חושש למידה כנגד מידה מצפה לגאולה
שמפחד , (י"רש)לשון צעקת הכרזה ( 'ז' יחזקיאל ז" )ולא הד הרים"ד הוא מלשון הד "י חוקיהם הטמאים וה"ע

הפחד והאימה , היא הבהלה, "באה הצפירה אליך יושב הארץ בא העת קרוב היום מהומה", אנשי חוק ומבציעם
 ".מאש ואנו בשר ודם( מ"הס)הוא "כמו שאומרים בתפילה . י החוק"של האיש היהודי תחת מלכות הרשעה ע

 
ה "עתיד הקב:  "וזה לשון המדרש ל"כדברי חז, מלכים שעומדים באותה תקופה' גזירות כנגד ג' וכל אחת מהג

ה להעמיד שלשה מלכים וכופרים בדעתם "עתיד הקב, האות הראשון. לעשות עשרה אותות קודם ביאת הגואל
ם ומבלבלים כל הבריות וכופרים ומתעי ,ה ואינם עובדים"לבני אדם שהם עובדים להקבומשקרים ומראים עצמם 

ועל , ה ועוזבים את יראתו"ואף פושעי ישראל המתיאשים מן הגאולה כופרים בהקב, בדיניהם עולםהמות או
ומהו נעדרת שבעלי האמת נעשו עדרים עדרים והולכים ובורחים , אותו הדור נאמר ותהי האמת נעדרת

עולם ומתחבאים במערות ובמחילות עפר ונאספים כל גבורי הדור ובטלו אנשי אמונה ונגנזין שערי חכמה וה
ובאותו זמן אין מלך ולא נשיא בישראל שנאמר כי ימים רבים ישבו ישראל אין מלך ואין שר אין , עומד משונה

וננעלים דלתי , לא רועים נאמנים ולא חסידים ובעלי השם, ולא ראשי ישיבות וגאון יעקב. 'זבח ואין מצבה וגו
 . שחקים ונסגרים שערי פרנסה וכלכלה

שגוזרים שלשה ורתו דור הולך ונופל בחייו מפני גזירות קשות ומשונות ומבוהלות ובזמן שמשיח יתגלה בגב
ה גזר שתמלוך מלכות הרשעה תשעה חדשים "והקב, ובתורה' ועוד שגוזרים לכפור במקדש בה. מלכים הללו

 וגוזרים. ואין לכן אלא שבועה שנאמר לכן נשבעתי לבית עלי, מכיפה לכיפה שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה
וכל מי שהיה נותן שמונה , מי שהיה נותן עשרה נותן מאה, גזרות קשות וכופלים מס על ישראל על אחד עשרה

רות זו קשה וכל אלו תשעה חדשים מתחדשות גזרות אחר גז. וכל מי שאין לו חותכין את ראשו, נותן שמונים
 (עיין אבקת רוכל)ל המדרש "עכ. "מזו
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 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ק, , ַלֲחֵצנוּ ַלֲחֵצנוּ   ְוֶאתְוֶאת חָּ קֶזה ַהּדְ חָּ   ֶזה ַהּדְ

גלות , כל הגלויות הסתיימו בחוץ לארץ. שונה מגלויות הקודמות, גלות אדום וישמעאל, גלות האחרונה, הנה
אומות מתאספים בארץ הקודש ונלחמים ' עמלק והע, ערב רב, בסוף גלות אדום, אולם. יוון, בבל, מצרים

ואין לך סימן גאולה ברור ביותר מצמיחת ופריחת אדמת ארץ . וזה היא מלחמת גוג ומגוג, באלהי ישראל
אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם  ישראל כדברי הגמרא

היות הגאולה . גרותיו בעניין הגאולהו באי"וכך פירש מוהרח, ( א"ח ע"סנהדרין צ) 'תשאו לעמי ישראל וגו
לכן כל , שהיא בחינת דין'', אחרית כראשית להיות לכם לאלהים''בבחינת , הקודשהסופית מתרחשת בארץ 

ן לא יסבול את אוויר ואף המתייו, ולכן. בגלל חוסר גלוי שכינה, שהוא הלחץ, א דוחקים אותנו"כליה של הס
על ל "שכך אמרו חז. שאינו תלוי באומות העולם ובשעבוד גלויות, שבארץ ישראל שורה הלחץ. ארץ ישראל

ארץ , מ"מ, שאף שיש לו כל ההטבות שבחיים, והוא הדוחק האמיתי. (א"ז ע"גיטין נ)ארץ ישראל ארץ צבי 
, עם ישראל תא פועל לצרף אווה, אין לך מתח כמו בארץ, ולכן. ישראל תחת מתח כל עוד שהשכינה בגלות

ְצֹרף ֶאתבבחינת  ים ּכִ ֶסף-ּוְצַרְפּתִ תחת לחץ יום , סבל הגלות במתיחות גדולהוהוא עניין (. 'ג ט"זכריה י) ַהּכֶ
לאפוקי . והוא בחינת הגיהנום שאין שמה שום נחת ורגע לנשמות הרשעים הנידונים על עוונותיהם, יומי

בלקוטי הלכות ברכות השחה הלכה )ן מברסלב "וכבר אמר מהר(. מנחת יהודה. )הרוחות הנידונות בכף הקלע
אישה , פירוש, מי שיש לו אישה רעה, ואחד מהם.  בעולם הזה שאפשר שהאדם יעבור עונשו בגיהנום, ('ה

אין ל "כדברי חז, עד שהוא מבקש למות, וממיתה אותו ביסורין קשין, בעלה( הראוי של)שאינה עושה רצון 
רואין פני גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים אף מי שיש לו אשה 

והיא , גוי קדוש, א וחיליותיה המצערת את עם כהנים"ין אישה רעה יותר מהסוא(. ב"א ע"עירובין מ) רעה
נקראים , רשעים בחייהם, ולכן, שאש הטומאות שלהם אוכלת אותם בחיים'', ארץ אוכלת יושביה''בחינת 

 .  רשעים בעולם הזה סובלים אש הגיהנום בחייהם ונחשבים כמתים הנידונים בגהינום, פירוש, מתים
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ְצַרִים ַוּיֹוִציֵאנוּ  ה ּוִבְזֹרַע , ִמּמִ ד ֲחזָּקָּ יָּ ּבְ

ֹדל א ּגָּ ה ּוְבֹמרָּ  :ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. ְנטּויָּ
  
  

    

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתיםּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים
לומד אלא . 'ברור שאין הגואל צריך להראות נסים ונפלאות כאות בחירתו כמשיח ה, ם"מלשון הרמב

ראינו רשעים גדולים , לאורך הדורי דורות, אולם. תורה ומלמדה ומשיב לב הבנים לאב שבשמים
הרואה יראה בכתבי . ואין אף אחד מהם שפעל ישועות באמת. המכנים והמכתרים את עצמם משיח

היה , ואחד מאופניותיו של אותו רשע, שהוא נלחם נגד משיח שקר, א"רבי יעקב ששפורטש זיע
משיח שקר מצליח לפעול , אולם. כי לא ידו השיגה שום רושם, ולדחותם, ישועות וקיצים להבטיח

הוא )שקיבל מסורת משפחתית , מביא רבי יעקב ששפורטאש בהקדמתו, ולכן. י סברות וחכמות"ע
לכלל , שדווקא המשיח צריך לפעול נסים ומופתים, א"ן זיע"מזקנו הרמב( ן"היה מצאצאי הרמב

 .א"ם זיע"היפך דעת הרמב. שאז נחשד כמכשף, יחידים ולא לכמה, ישראל
השונים ממעשי חרטומי  , באותות ובמופתים, י מלכו העולם"שנשלח ע, ה"והוא ענין משה רבינו ע

אינו יכול להחזיר את הפעולה , אולם. י מעשיו את הטבע"שמכשף משנה ע, וההבדל הוא. מצרים
לא , אולם מכשפי פרעה, לח את מטהו שנהפך לתניןש', בצווי ה, ה"משה רבינו ע, ולכן. לקדמותה

אולם מטה משה כן חזר למצב הראשון שהוא מטה ואל . הצליחו להפוך את הנחשים שלהם למטות
 .'אז הבינו שאינו מכשף אלא שליח ה. נשאר תנין

 . ועל זה כתוב בזוהר הקדוש משיח דא משה
משה רבינו נשלח לגאול את אבותינו שהמשיח האמיתי יגאל את עם ישראל מגלותו באותה צורה ש

 . ממצרים
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 אא""משח זיתמשח זית
 

ֹדל א ּגָּ ה ּוְבֹמרָּ ה ּוִבְזֹרַע ְנטּויָּ ד ֲחזָּקָּ יָּ  . ּבְ
יבור גתה אוכמו שכתוב , אלא בגבורות. ואין דעת חכמים נוחה מאלו החושבים שגאולתנו תהיה בנחת ובשלום

מחייה מתים אתה רב להושיע משיב : וסמיך ליה. מקור הגבורות, ד"א שהוא גם שם אל"ת אגל"ר, י"דנאעולם ל
 . הרוח ומוריד הגשם או מוריד הטל

 
אלא שגם הוא . ברחמנותו מגלגל בעולם הזה לתקנם' מחייה מתים הם אלו הגלולי נשמות שה: ואפשר לפרש כך

ה רב "והוא הקב. בחינת גבורות, הקליפות המקטרגות על עם ישראלאלו , פירוש מעורר המתים, ש מחייה"ית
, אותו בעולם הזה ומורידהחוטא  משיב רוח, ולכן. ומושיע את עמו בחינת מצילנו מידם שמרבה להטיב, להושיע

, ואם זכה רק בעיבור בלי להתגשם בגוף. שמגשים את הרוח הזה בגוף שהוא גשמי, פירוש, שםהגשהוא עולם 
שעוונות החוטא אינן אלא בחינת , ('י ג"תהלים ק) "לך טל ילדותיך"מלשון , טלבאותו בעולם  מוריד' הרי שה

  (.הג"עיין שע.)צטרך לחזור בגלגול ממשהולכן לא , שהם קלים, ילדים

 
ואל יעלה על דעתך שהמלך : "יא"ם הלכות מלכים פ"כתב הרמב. צריך ביאור :ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים

, אין הדבר כך, שות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלוהמשיח צריך לע
והוא היה אומר עליו , והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך, שהרי רבי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה

ן שנהרג נודע להם כיו, עד שנהרג בעונות, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, שהוא המלך המשיח
 ". שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופתולא , שאינו

 
 : אנו למדים עיקר אחד בהלכה זאת

אלא אינו צריך בכך שיכירו בו חכמי ישראל שהוא , שהמלך המשיח יכול לעשות נסים ונפלאות -
 . המשיח

י משיחגדולי ראינו שאחד מ ,והנה! ה באותות ומופטים "שלח משה רבינו ע' שה, דבר זה סותר את הכתוב, אמנם
. שהיו תמיד דוחים את המועד להתגלות נסים ונפלאות, ולשקר לעם כולו, כדי לכזב, ניצל את הלכה זו, שקר

וכך . ו"ח, ל"י ז"היו מפרשים וגוזלים דברחי הזוהר הקדוש או האר, שאז לא היה לא קורה דבר, יבבוא המועד
רבי יעקב ששפורטאש מוואהרן , הצדיק הנקי והטהור, ור חילאיש גיב( עיין קיצור ציצת נובל צבי)טוען 

, ל"והגאון הצדיק הזה זצוק. י"שר, שהתנגד ונלחם הוא בעצמו נגד משיח שקר ונביאו הנפול( מרוקו-ריה'אלג)
 . נרדף וכמעט קצו חייו וחיי משפחתו מהרודפים

 
, א"ן הקדוש זיע"כי קיבל מזקנו הרמב( ציצת נובל צבי)וכן כתב בהקדמת ספרו . בכל זאת קיים מצוות למחות

ויש בידי הצדיקים לדעת מה טבעו של , שכן המשיח יעשה נסים ונפלאות', שרבי יעקב ששפוראש היה דור ט
  .או כישוף, אם הוא ממקור קדוש, הנס

 
 לקדש, ויעשה אותות ומופתים לעיני העולם כולו, שהמשיח דא משה ככתוב בזוהר, וכך גם קבלו רוב הצדיקים

  .שם שמים ברבים
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ְצַרִים ַוּיֹוִציֵאנוּ  ךְ , ִמּמִ , לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלאָּ

ף רָּ ִליחַ , ְולֹא ַעל ְיֵדי ש ָּ ָּ דֹוש  , ְולֹא ַעל ְיֵדי ש  א ַהּקָּ ֶאּלָּ
ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ  רּוְך הּוא ּבִ ּנֱֶאַמר, ּבָּ ֶ י , ש  ַבְרּתִ ְועָּ

ה ַהזֶּה ְילָּ ּלַ ֶאֶרץ , ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ כֹור ּבְ ל ּבְ יִתי כָּ ְוִהּכֵ
ה ֵהמָּ ם ְוַעד ּבְ דָּ ל ֱאלֵֹהי מִ , ִמְצַרִים ֵמאָּ ְצַרִים ּוְבכָּ

ִטים פָּ ה ש ְ   :ֲאִני , ֶאֱעש ֶ
 ל"י ז"פ האר"ע

ךְ  ְולֹא ַעל , לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלאָּ
ף רָּ ִליחַ , ְיֵדי ש ָּ ָּ  ְולֹא ַעל ְיֵדי ש 

ודע כי הנשמות של הצדיקים הם יותר 
מן  חוץ' מכל המלאכים כולם םפנימיי

 .הנשמות שהם מבריאה יצירה ועשיה
 כפי הערך עצמו של ואמנם אף הם יהיו

והיצירה והעשיה כי נשמות  הבריאה
ממלאכי הבריאה  גדולים הם ,ההבריא

 הענין אבל. האצילות ופחותות ממלאכי
מן החיצוניות  הםם המלאכי כל כי ,הוא

ואמנם יש  .והנשמות הם מן הפנימיות
על שם  ,מלאכים הנקראים מלאכי שלום

הצדיק  להקביל פני נשמת םשהם מיוחדי
 'כנז ''שלום יבא'' לו ואומר ,פטירתו בעת
ינוחו על  פסוק יבא שלום על ל"ברז

 שאלו הראוי מן והיה .'כו משכבותם
זה עם נשמות  קירוב להם שיש המלאכים

הצדיקים יותר ממה שיש לשאר 
 .ולכן היה ראוי שיכנסו בפנים .המלאכים

 ,מלאכי שלום אלו ולכן השמיעונו שאפילו
' כנז ףיש לה אור פנימי ואור מקי ,השתים מאלו נותבחי ודע כי כל. 'החיצוניות כנז אינן נכנסין להיותם גם הם מן

  .ש"ת שחרית ועילבדרוש סדר תפ
 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

  
  ::ֲאִני ְיֹהוהֲאִני ְיֹהוה

הוא כעין גזל המלוכה והוא . המנצלים מציאות השם למען תאוותם
ספר כתם . ה"שגזל כסא מלכות שלמה המלך ע' מלך השד' עניין אשמ

 .פז
 גודל את משיגיםאיננו  ,גסותנו שמחמת ,האלו המילים נוראות וכמה 

 לרעוד גופנו כל את להרגיש שאנו צריכים ,ש"ית הבורא מציאות מעלת
 קידוש הוא מהם 'וא ,התורה בסודות וגדוש והוא מלא .הזה בדיבור

 הוא שאין ,הקדוש שמו את לנו בגילה בעולמו המאציל הבריאה והכרת

 אותיות אני ולכן .נבראו לא שעדיין אחרי ,לנבראים בשמו הכריות

 ,העולמות ובורא שפע הוא משפיע ברוך סוף שהאין ,לך לומר .אין
 ,כדוגמתו שאין חינם החסד הוא והוא ,שמו הנורא את לגלות לפני

 שהוא,הבריאה את אציל מ"מ ,וממליכו שמו הקוראת שאין בריה שאף

 הכתר מידת שהוא,'ה אני ולכן ,גבורה שום בה שאין מלא חסד
 .וכפולים מרובים רחמים אלא,וגבורה דין בכלל בו ואין ,ולמעלה
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י ַבְרּתִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְועָּ ךְ , ּבְ יִתי . ֲאִני ְולֹא ַמְלאָּ ְוִהּכֵ

כֹור ל ּבְ ף ,כָּ רָּ ל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים . ֲאִני ְולֹא ש ָּ ּוְבכָּ

ִטים פָּ ה ש ְ ִליחַ , ֶאֱעש ֶ ָּ ֲאִני  ,ֲאִני . ֲאִני ְולֹא ש 
 :הּוא ְולֹא ַאֵחר

 
 ל"י ז"פ האר"ע

 פיםד צירו"וכ ,'באות י לתד צירופים מתחי"י הם כ"מ תאותיו' והנה להיות כי הנה הצירופים שהתחלתם בב
בארץ חם ' ה נפלאו"וכמש .ם"חש ארץ "לכן נקרא ארץ מצרים ע ,פיםצירו ח"מושניהם הם ' באות מ ליםמתחי

 . 'ה בני חם כוש ומצרים כו"חם בן נח אבי מצרים כמש ודסה גם ז' ח צירופים הנז"על היותם יונקים ממ
ל העליון השולט ישראל גם הם ישארו בגלות תוך מצרים כיון שישרא )...(והנה פרעה הרשע היה חושב כי 

לרמוז אל הבן בכור  ',בני בכורי ישראל' כה אמר ה'י משה "ת ע"לכן שלח לו השי .ו מציאותו"עליהם נתבטל ח
לכן יהיה נענש מדה כנגד  ,והודיעו כי לפי שכפר במציאותו .ו"כי קיומו קיים ולא נתבטל ח ,ישראל ראהעליון הנק

הנה אנכי הורג בנך ' ה ואם מאן אתה לשלח כו"יתברך וזמש לפי שכפר בבן הבכור העליון ,תמדה במכת בכורו
  .'הכ פסח א"שע .'בכורך כו

ף רָּ ִטים. ֲאִני ְולֹא ש ָּ פָּ ה ש ְ ל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעש ֶ ִליחַ , ּוְבכָּ ָּ כי נח , ודע .ֲאִני ְולֹא ש 
כי הוא גרם . 'כי מי נח זאת לי וגו( 'ד ט"נ' ישעי)ל על פסוק "ש חז"כמ, ולא רצה להתפלל על בני דורו, היה משה

ך "ז בזכותו נתלה להם ק"עכ, י שלא התפלל עליהם"ואמנם אעפ. ולכן נקראו על שמו מי נח, שיבאו מי המבול
, ובשגם זה הבל. ך שנה"והיו ימיו ק, בשגם הוא בשר, ה"זשו. ה"אולי יחזרו בתשובה כמנין שנותיו של מרע, שנה

 'ד' שער בפסוקים ברא: כנודע, וזה משה

 
  



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

68 

ד יָּ ה ּבְ ֶבר, ֲחזָּקָּ ּנֱֶאַמר, זֹו ַהּדֶ ֶ מֹו ש   ִהּנֵה ַיד , ּכְ

ֶדה ָּ ש ּ ר ּבַ ֶ ה ְבִמְקְנךָּ ֲאש  ֲחֹמִרים , הֹויָּ ּסּוִסים ּבַ ּבַ
ר ּוַבּצֹאן קָּ ּבָּ ַמִלים ּבַ ּגְ ֵבד ְמֹאד, ּבַ ֶבר ּכָּ  :ּדֶ

ּנֱֶאַמר, זֹו ַהֶחֶרב, ְנטּויָּה ּוִבְזֹרעַ  ֶ מֹו ש  ְוַחְרּבֹו ", ּכְ

ִים לָּ ָּ ה ַעל ְירּוש  דֹו ְנטּויָּ יָּ ה ּבְ לּופָּ   ":ש ְ

א ֹדל ּוְבֹמרָּ ה, ּגָּ ִכינָּ ּלּוי ש ְ ֱאַמר, ֶזה ּגִ ּנֶ ֶ מֹו ש  אֹו ", ּכְ

ֶרב ּגֹוי ַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ בֹוא לָּ ה ֱאלִֹהים לָּ ַמּסֹת , ֲהִנּסָּ ּבְ
ה מָּ ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלחָּ ה ּוִבְזרֹוַע , ּבְ ד ֲחזָּקָּ ּוְביָּ

ה ֹדִלים, ְנטּויָּ ִאים ּגְ ֶכם . ּוְבמֹורָּ ה לָּ ש ָּ ר עָּ ֶ ֹכל ֲאש  ּכְ

  ִָּמְצַרִים ְלֵעיֶניך  ":ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ
 

 

ה ּוְבֹאתֹות ּטֶ ֱאַמר, זֶה ַהּמַ ּנֶ ֶ מֹו ש  ה ", ּכְ ּטֶ ְוֶאת ַהּמַ

ֶדךָּ  יָּ ח ּבְ ּקַ ֹאֹתת, ַהזֶּה ּתִ ה ּבֹו ֶאת הָּ ֲעש ֶ ר ּתַ ֶ  ":ֲאש 
 
ה אשר נהפך והטעם הוא לפי שענין המט .''וינס משה מפניו,,בו  מרה רבן של נביאים שנא"ס משה רבינו ע"וז 

מתעסק בדרוש ההוא נתיירא ( ה"משה רבינו ע)ה ובהיותו "ש בע"א הנקרא נחש כמ"קטנות דז נתלנחש הוא בחי
טפת גרגיר ' ולכן הסוד הזה צריך להעלימו אם מפאת עצמו ואם מפני שאין אנו יודעים אמיתתו אפי .וינס מפניו

 .ב"הכ פסח י"שע :של חרדל מן הדרוש ההוא
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ם ּוְבֹמְפִתים ֱאַמר, זֶה ַהּדָּ ּנֶ ֶ מֹו ש  י : ּכְ ַתּתִ ְונָּ

ֶרץ אָּ ַמִים ּובָּ ָּ ש ּ  :מֹוְפִתים ּבַ
  

 אא""משח זיתמשח זית
ם ' ם גמט"גם הד. ומשה בסוף כי הוא הגואל, שה'וד מ'בל ד'שהוא ה, ם"הד, ה"רמז למשה רבינו ע  זֶה ַהּדָּ

 .ח'משי' ש גמט'כידוע נח, ולכן. של הנחש' ה ניצלו מלהיטמא בדם השער הן"שבזכות משה רבינו ע, ט"מ
 
 

 הימנית בכוסו ומטיף כל פעם מחוץ לשלחן אבעל הבית טובל אצבע הזרת

ם ֵאש  , ּדָּ ן, וָּ ָּ ש   :ְוִתיְמרֹות עָּ
 

 ל"י ז"פ האר"ע
בסוד . ש"בדרוש ליל פסח ויציאת מצרים וע, כמבואר אצלינו באורך, נמשך הדם של אורח הנשים

נעשים שאור לצייר צורת , ואותם דמים שהם לבושי הגבורות. דמים טמאים' וה, דמים טהורים' ה
, זולתו אין עיסה חדשה להתחמץ, ואין בו כח להחמיץ, כשכלה השאור. שהוא מן החדשות, הוולד

 . אר בה רק כח והרוחניות שצריכים לעצמהולא נש
 

השארית ' כי מבחי, ש לקמן על בצאת נפשה כי מתה"כמ, היתה מתה, ואם גם זאת היה יוצא ממנה
  .הפס וארא"שע :נעשה בנימין, הזה

 
. 

 

  

                                                 
 .ב בעל הכנסת הגדולה"החביפ פסח מעובין להגאון "פ הגהות מימוניות וע"והוא ע א

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ם ֵאש  , ּדָּ ן, וָּ ָּ ש   :ְוִתיְמרֹות עָּ
 אל ,ש"והא ,הטמא ם"ד שהם ,של טומאה שערים 'ן היו מצרים בארץ ששם' ן שם והוא .ן'שמ ת"ס

 ן"שי ן"עי :כך ן'עש ותקרא ,זרה עבודה שהוא ,ׂשה הוא מתחלפות באותיות אלא שא אש תקרא
 כדכתיב בספר להורג כנוי שהוא ,ונד נע ,ן"שי תחת ן"שי ,ן"תחת עי ן"עי נוטריקון שהוא ן"נו

ּתָּ  ֵהן: ד"י ,'בראשית ד ַרש ְ ֵני ֵמַעל ,ַהּיֹום ֹאִתי ּגֵ ה הָּ  ּפְ מָּ ֶניךָּ ,אדָּ ֵתר , ּוִמּפָּ ִייִתי ;ֶאּסָּ  ְוהָּ

נָּד נָּע ֶרץ ,וָּ אָּ ל ,ּבָּ הכָּ יָּ   ..ַיַהְרֵגִני ,ֹמְצִאי-ְוהָּ
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ר בָּ ִים, ַאֵחר ּדָּ ּתַ ה ש ְ ד ֲחזָּקָּ יָּ ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּה . ּבְ

ִים ּתַ  . ש ְ

א ִים ּוְבֹמרָּ ּתַ ֹדל ש ְ ִים. ּגָּ ּתַ ּוְבמֹוְפִתים . ּוְבֹאתֹות ש ְ

ִים ּתַ  :ש ְ
 

 

 . בענין שפיכות היין מהכוס
 

במהדורא לא  שאינו רמז להנהגה הזאת, ל''ו ז''מוהרחואף לא מ, ל''י הקדוש בעצמו ז''האראין הנהגה זו מקור ה
. ל''וגם פלא בעיני איך דבר כזה התעלם מבנו היקר מורנו רבי שמואל וויטאל ז. במהדורא בתראולא קמא 

ואין . ל"ויטאל ז שמואלהיקר רבי ל ולא מפי עדות נאמנה דבנו ''ו ז''בשם מוהרח' ותמהני שמקורו מפי חכם א
ל הביא את עדות ''י צמח ז''הרל וראייה גדולה מזו שאפילו מו''ן שפירא ז''ל ולא ממוהר''י ז''הערה מגורי האר

מעלים את החכם וקובע שזה הרב , ובספרו לחם מן השמים, ח ששמע מפי חכם אחד''זאת בהגהותיו לפע
רבי יעקב לא חוזר על , נגיד ומצווה, ותימה שבספרו המפורסם, ו בהגיע לפיסקא הזו היה שופך מן הכוס''הרח

ו לזלזל ''הבת הבורא העליתי על דף את הערות האלה וחורק בא. דיבוריו ומעלים מספרו החשוב את העינין
 .שבראני לכבודו' פר ואפר וברוך הואני ע. בכבוד הצדיקי עליון

 
בין )י אצבע "א שהיו מתידים ע"ל או שאר ראשונים זיע"ל היה נוהג כמהרי"י ז"האר, שבוודאות רבה, דבר היוצא

, י הכוס"כמנהג בני ספרד שלא נהגו לשפוך בכלל בין על "ו ז"ומנהג מוהרח( אגודל או זרת או קמיצה או אצבע
 . ו לא הביא שום הנהגה"מובן שמוהרח, ולכן. י האצבע"עבין 

 
שעבר כמה שנים טובות בבית אביו ומעיד על מנהגי אביו הנהגות שאינן מובאות במקומות , ל"ו ז"שמוהרש, ועוד

עשרה , כ"טלית גדול בברכה בערב יוה, ית קטןוכעין בענין הטל, כמעיד על מנהג אביו בכמה דוכתי) אחרים
שרבי יעקב צמח לא הכיר את , וראייה. אם היה קיים, לא היה מעלים אף מנהג כזה ( ועוד, פתיחים לבדיקת חמץ

י זכרונותיו ממה "כל ספריו אינם אלא ע, וכמו שמעיד הוא בעצמו, ובקושי הכיר רבי שמואל ויטאל, ו"מוהרח
כי רבי שמואל ויטאל לא היה נותן כמעט לאף אחד ללמוד בכתבי מור אביו רבי , חרכיםלהציץ מן השהוא הצליח 

 . ל"חיים ויטאל זצוק
 
 

ש "ך עד"לזרוק מעט מן הכוס באצבעו  כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן וכן כשמזכיר המכות דצ אונוהגין
 (.ל"מהרי) ז פעמים"ב בכלל ובפרט הכל ט"באח

                                                 
 ( 'ז ג"עא ת"רמ) א
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רּוְך הּוא ַעל  ֵאּלוּ  דֹוש  ּבָּ ֵהִביא ַהּקָּ ֶ ר ַמּכֹות ש  ֶעש ֶ

ִים ָּֽ ִמְצרָּ ים ּבְ ְצִרּיִ  : ְוֵאּלּו ֵהן: ַהּמִ
 

ם עַ , ּדָּ ים, ְצַפְרּדֵ ּנִ רֹוב, ּכִ ֶבר, עָּ , ּדֶ
ִחין ד, ש ְ רָּ ה, ּבָּ ךְ , ַאְרּבֶ ֶ ת , ֹחש  ַמּכַ

כֹורֹות  :ּבְ
 

 
 ממשיכים לשפוך 

י ֶהם  ִרּבִ ה נֹוֵתן ּבָּ יָּ ה הָּ ִניםְיהּודָּ  :ִסימָּ

צַ  ַאחַ  ש  "ְך ֲעַד "ּדְ  :ב"ּבְ
 
 

מפני המחלוקת בין רבי יוסי לבין רבי , לא בא רבי יהודה ליתן סימנים אלא למכות שלקו בים
 . ג"תע' א אזולאי על הלבוש ס"מהר. עקיבא
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י  ִליִלי אֹוֵמר ִרּבִ קּו , יֹוֵסי ַהּגָּ ּלָּ ֶ ה אֹוֵמר ש  ִין ַאּתָּ ִמּנַ

ים  ְצִרּיִ ר ַמּכֹותַהּמִ ִמְצַרִים ֶעש ֶ קּו , ּבְ ם לָּ ְוַעל ַהּיָּ
ים ַמּכֹות ִ ִמְצַרִים ַמה הּוא אֹוֵמר .ֲחִמש ּ ַוּיֹאְמרּו ", ּבְ

ע ֱאלִֹהים ִהוא ְרֹעה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ּמִ ם ". ַהַחְרטֻׁ ְוַעל ַהּיָּ
ר , ַמה הּוא אֹוֵמר ֶ ה ֲאש  ֹדלָּ ד ַהּגְ ֵאל ֶאת ַהּיָּ רָּ ְרא ִיש ְ ַוּיַ

ה  ש ָּ ם ֶאת  עָּ עָּ יְראּו הָּ ָּֽ ִמְצַרִים ַוּיִ  ּבְ

ֲאִמינּו בַּ  ה ַעְבּדֹו  ַוּיַ ֶ   :ּוְבֹמש 
 

ה ֶ מסכת בבא בתרא חכם עדיף מנביא כי הוא מן  -ס "ספר ליקוטי הש :ַעְבּדוֹ   ּוְבֹמש 
. החכמה ויוכל להשיג בכל אבל הנביא אינו מתנבא אלא מנצח והוד שאינו משיג כי אם לנבואה

ל שצד החכמה שלו "וי. 'ל אין הנבואה שורה אלא וכו"כ חכם כמו שארז"ת הלא הנביא הוא ג"וא
 : ה"מהרב זל. חכמתו הוא גובר ועולה הוא קטנה מצד הנבואה אבל צד חכם מצד

ה ּמָּ ר ַמּכֹות ּכַ ע ֶעש ֶ קּו ְבֶאְצּבַ ה. לָּ , ֱאֹמר ֵמַעּתָּ

ר ַמּכֹות קּו ֶעש ֶ ִמְצַרִים לָּ ים , ּבְ ִ קּו ֲחִמש ּ ם לָּ ְוַעל ַהּיָּ
 :ַמּכֹות

ל כי בתחלה היה רהב שרו "ש רז"לרמוז אל מ, ב"במצולות הוא רה'השלכת 'רודפיהם 'ת "הנה ר
שהוא , א"ת בכ"ר, אבן'כמו 'במצולות 'ת "ולכן נרמז ר. כ נתמנה שר של גיהנם"ואח, של מצרים

 ל"י ז"פ האר"ע: שכתוב בו עובר בעמק הבכא, גיהנם
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י ל , ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר ִרּבִ ּכָּ ֶ ִין ש  ֵהִביא ִמּנַ ֶ ה ש  ה ּוַמּכָּ ַמּכָּ

ל  ֶ ה ש  ְיתָּ ָּֽ ִמְצַרִים הָּ ים ּבְ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוש  ּבָּ ַהּקָּ
ע ַמּכֹות ֱאַמר .ַאְרּבַ ּנֶ ֶ ם ֲחרֹון ַאּפוֹ ", ש  ח ּבָּ ּלַ ַ ה , ְיש  ֶעְברָּ
ה רָּ ַזַעם ְוצָּ ִעים, וָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ה ַאַחת ".ִמש ְ . ֶעְברָּ
ִים ּתַ ַזַעם ש ְ ה . וָּ רָּ לֹש  ְוצָּ ָּ ִעים . ש  ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ִמש ְ

ע ה. ַאְרּבַ ִעים ַמּכֹות , ֱאֹמר ֵמַעּתָּ קּו ַאְרּבָּ ִמְצַרִים לָּ ּבְ
אַתִים ַמּכֹות קּו מָּ ם לָּ  :ְוַעל ַהּיָּ

 ל"י ז"פ האר"ע

ִעים ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ הוא דק עד מאד ' ע כי עולם האצי"וביאור הענין תלוי בדרוש אבי ִמש ְ
בבריאה אם תשאר שוה כמו שהיא יחזור עולם ' הוא עב ממנו וברדת אור האצי' הבריא' ועול

' ואז יחשב האצי' האמנם מוכרח הוא שהאור העליון יגנז ויתלבש בברי' הבריאה להעשות אצי
 .הבריאה' היורד בבריאה בבחי

 .כל העולמות אצילות וכדוגמא זו הנשמות והמלאכים' כ יהי"עולם ועולם שאלוכן בכל  

י א אֹוֵמר ִרּבִ ֵהִביא  ,ֲעִקיבָּ ֶ ה ש  ה ּוַמּכָּ ל ַמּכָּ ּכָּ ֶ ִין ש  ִמּנַ

ל  ֶ ה ש  ְיתָּ ָּֽ ִמְצַרִים הָּ ים ּבְ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוש  ּבָּ ַהּקָּ
ֵמש  ַמּכֹות ֱאַמר .חָּ ּנֶ ֶ ם ֲחרוֹ ", ש  ח ּבָּ ּלַ ַ ה , ן ַאּפוֹ ְיש  ֶעְברָּ
ה רָּ ַזַעם ְוצָּ ִעים, וָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ֲחרֹון ַאּפֹו ". ִמש ְ

ִים. ַאַחת ּתַ ה ש ְ לֹש  . ֶעְברָּ ָּ ַזַעם ש  ע. וָּ ה ַאְרּבַ רָּ . ְוצָּ
ֵמש   ִעים חָּ ַלַחת ַמְלֲאֵכי רָּ ִמְצַרִים . ִמש ְ ה ּבְ ֱאֹמר ֵמַעּתָּ



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

74 

ים ַמּכֹות ִ קּו ֲחִמש ּ אַתיִ , לָּ קּו מָּ ם לָּ ים ְוַעל ַהּיָּ ִ ם ַוֲחִמש ּ
 :ַמּכֹות

 ל"י ז"פ האר"ע

י א ִרּבִ כ נתגלגל "ואח. הנזכר בזהר פרשת משפטים, כ נתגלגלו ברב ייבא סבא"ואח ֲעִקיבָּ
כ "ואח. והויות דאביי ורבא', ז לא הניח מקרא משנה וכו"ל במסכת כי ריב"ש חז"וז. באביי

. פריך רב אחאי, והוא אותו שהזכירוהו בתלמוד, הנקרא רב אחאי, מרבנן סבוראי' נתעברו בא
שזה , כי כמדומה לו, ל"ל מורי ז"וא, בעל השאלתות, גאון, ואחר כך נתעברו ברב אחא משבחא

כ נתגלגלו ברבי "ואח. כ נתגלגלו ברב דוסתאי גאון"ואח. הוא עצמו רב אחא משבחא, רב אחאי
כ "ואח. בעל ספר המאורות, והוא בן בנו של רבינו זרחיה הלוי, רבו של מגיד משנה, אהרן הלוי

' כ בר"ואח. שאול טרישטי' כ בר"ואח. ר מגיד משנהבעל ספ, נתגלגלו בדון וידאל דיטולושא
היה לו שייכות , כי הרב המגיד משנה, ודע. כ בבחור אחד שמו אברהם"ואח. יהושע סוריאנו

 : ל"ם ז"ביאור לספר היד של הרמב, ולכן עשה וחבר ספר מגיד משנה, ל"ם ז"וקורבה עם הרמב

, הסבה היא, שנה הראשונים שלהם כנזכר' ששניהם היו עמי הארץ במ, עקיבא' ז ור"ובענין ריב
שיצאו מיוסף הצדיק מעשר , מאותם עשר טפין, טפת זרע אחת' לפי שהנפש שלהם היתה מבחי

, ונתאחזו בהם הקליפות קצת בימים ההם, הראשונים' מ, שנה עמי הארץ' לכן היו מ, אצבעותיו
ומזה . נשכנו כחמורח וא"מי יתן לי ת, ט"שהיה אומר במסכת פסחים דמ, עקיבא' ובפרט ר

ה עם היות שאמרו בגמרא דבת כלבא שבוע "שהיו בו בהיותו ע, תקיש לכמה דברים אחרים
ולסבה זו הוצרכו , עקיבא חטאת נעורים' ז ור"ובהכרח שהיו לריב, חזיתיה דהוא צנוע ומעלי

 . כ בכל אותם הגלגולים שכתבנו למעלה"להתגלגל אח

לפי , עקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ישראל' של רגם לסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה 
 . שהיתה גויה, בעת הרהורו באשת אדוניו, שהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסף

, ע"עקיבא איננה כשאר נפשות הגרים הנבראת מזווג הצדיקים בג' כי נפשו של ר, והאמת הוא
שבחטאו של אדם ושל  אלא, אמנם היא נפש קדושה וגדולה מאד, כנזכר בזוהר פרשת שלח לך

 . יצאה ונפלה לעמקי הקליפה, קין בנו

ז "ולכן הוכרחה ליכנס בעת ביאתם בעה, כ גרם ענין הנזכר שיצאה מטפת זרע יוסף כנזכר"וגם אח
הנה , כי הנפש הזו שנכנסת בגוף הגר אחר שנתגייר, וכבר נתבאר לעיל בדרושים שקדמו. בגוף גר

והיא נקראת , ע כנזכר"מתולדת זווג של הצדיקים בגהנעשת , היא מתלבשת בתוך נפש אחרת
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' ה מ"גרמה לו להיותו ע, הנזכר בסבא דמשפטים דף ואותה נפש הגר, נפש הגר הראשונה באמת
 . 'ל קשים גרים לישראל כספחת וכו"בסוד מה שנתבאר אצלינו במרז, שנה הראשונים

גיורא , ד"ל מסכת סנהדרין דף צ"מרזוא, הנקרא יוסף כנודע, עקיבא היה בן גרים' ועוד כי כיון שר
לכן כיון , עד תלתא דרי לא תבזי ארמאה באפיה דקשה ולא עברא זוהמא מיניה עד תלתא דרי

שנה הראשונים ' מוכרח הוא שיתאחזו בו הקליפות והחיצונים באותן מ, עקיבא היה בן גרים' שר
 .ד"הג ל"שע: כשהיה עם הארץ

כשקרא לבניו ואמר , ה"יעקב אבינו ע' הא, בענין הקץל כי שלשה היו שטעו "ל מורי ז"גם א
הוא שמואל ' הב. האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באתרית הימים ונעלם ממנו הקץ

' ר' הג. כי חשב שממנו יצא המשיח, משיחו' ואמר אך נגד ה, שטעה בענין אליאב, ה"הנביא ע
לרמוז כי טעותם , ותיות יעקב הם עקיבאולכן א. 'שטעה וחשב כי בן כוזיבא היה משיח ה, עקיבא

 :הג שם"שע: ולכן שלשתם נתגלגלו כדי לתקן טעות זה, שוה

כפרה בשביל ' עקיבא שיצאה נשמתך באחד כבר נודע כי העשרה הרוגי מלכות הי' אשריך ר
עקיבא בן יוסף היה לכפר על השכינה אשר שיתפו עמהם ' עשרת השבטים שמכרוהו ליוסף ור

ע היה בן גרים והגרים הם תלוים במלכות ואינם זזים "כי ר. אחי יוסף שעשו החרם ביניהם כנודע
ועוד כי האחים היו יחד באחוה ולגרים אין . דק כי המלכות נקרא צדק כנודעמשם בסוד גירי צ

ע שיצאה נשמתך "ס אשריך ר"כ יחידה וז"ע היה יחיד ולכן בא במקום השכינה שהיא ג"אחוה ור
 : ל"ו ז"גם זה מהרח. בשביל אחד שהיא השכינה הנקראת יחידו של עולם' באחד פי

והנה יעקב . 'שאותיות עקיבא הם אותיות יעקב א' יפ. ע שיצאה נשמתך באחד"ועוד אשריך ר
ל "ו הפריד את היוד ולכן ארז"חטא על ששלח את יוסף צדיק יסוד עולם בלא לויה ואז כמעט ח

י שליחות "ש ומייחד השם לחזור ולזווג מה שהפריד ע"קורא ק' כשראה את יוסף במצרים הי
ס כל ימי נצטערתי על פסוק זה "ע וז"רז לא הספיק את זה וחזר ונתגלגל ב"יוסף בלא לויה ועכ

' ע שיצאה נשמתך באחד פי"ואמרתי מתי יבא לידי ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו וזהו אשריך ר
גם . ש"א יחוד ק"נ לאו"ביחד כי חזרת לתקן את היחוד וגרמת את זיווג העליון במיתתך בסוד מ

 : ה"זה מהרב זלה
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קֹום עָּ  ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָּ ּמָּ  :ֵלינוּ ּכַ
 

ְצַרִים נּו ִמּמִ ִטים, ִאּלּו הֹוִציאָּ פָּ ֶהם ש ְ ה בָּ ש ָּ נוּ    ְולֹא עָּ ּיֵ  :ּדַ
ִטים פָּ ֶהם ש ְ ה בָּ ש ָּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, ִאּלּו עָּ ש ָּ נוּ    ְולֹא עָּ ּיֵ  :ּדַ

ה ֵבאלֵֹהיֵהם ש ָּ כֹוֵריֶהם, ִאּלּו עָּ ַרג ּבְ נוּ     ְולֹא הָּ ּיֵ  :ּדַ
כֹוֵריֶהם ַרג ּבְ םְולֹא , ִאּלּו הָּ מֹונָּ נּו ֶאת מָּ ַתן לָּ נוּ    נָּ ּיֵ  :ּדַ

ם מֹונָּ נּו ֶאת מָּ ַתן לָּ ם   , ִאּלּו נָּ נּו ֶאת ַהּיָּ ַרע לָּ נוּ   ְולֹא קָּ ּיֵ  :ּדַ
ם נּו ֶאת ַהּיָּ ַרע לָּ ה, ִאּלּו קָּ בָּ רָּ נּו ְבתֹוכֹו ְבחָּ נוּ   ,ְולֹא ֶהֱעִבירָּ ּיֵ  :ּדַ

ה בָּ רָּ חָּ נּו ְבתֹוכֹו ּבֶ ֵר , ִאּלּו ֶהֱעִבירָּ ע צָּ ּקַ נוּ  ,ינּו ְבתֹוכוֹ ְולֹא ש ִ ּיֵ  :ּדַ
ֵרינּו ְבתֹוכוֹ  ע צָּ ּקַ נּו , ִאּלּו ש ִ ְרּכֵ ק צָּ  ְולֹא ִסּפֵ
ה נָּ ָּ ִעים ש  ר ַאְרּבָּ ְדּבָּ נוּ       , ַבּמִ ּיֵ  :ּדַ

ה נָּ ָּ ִעים ש  ר ַאְרּבָּ ְדּבָּ נּו ַבּמִ ְרּכֵ ק צָּ  , ִאּלּו ִסּפֵ
ן נּו ֶאת ַהּמָּ נוּ        ,ְולֹא ֶהֱאִכילָּ ּיֵ  :ּדַ

ןִאּלּו ֶהֱאִכילָּ  ת, נּו ֶאת ַהּמָּ ּבָּ ַ נּו ֶאת ַהש ּ ַתן לָּ נוּ   ,ְולֹא נָּ ּיֵ  :ּדַ
ת ּבָּ ַ נּו ֶאת ַהש ּ ַתן לָּ נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני, ִאּלּו נָּ נוּ   ,ְולֹא ֵקְרבָּ ּיֵ  :ּדַ
נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ה, ִאּלּו ֵקְרבָּ נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ נוּ   ,ְולֹא נָּ ּיֵ  :ּדַ

נּו ֶאת ַהּתוֹ  ַתן לָּ הִאּלּו נָּ ֵאל, רָּ רָּ נּו ְלֶאֶרץ ִיש ְ נוּ  ,ְולֹא ִהְכִניסָּ ּיֵ  :ּדַ
ֵאל רָּ נּו ְלֶאֶרץ ִיש ְ נּו , ִאּלּו ִהְכִניסָּ ה לָּ נָּ  ְולֹא בָּ

ש   ְקּדָּ ית ַהּמִ נוּ         ֶאת ּבֵ ּיֵ  :ּדַ
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ֶלת  ַעל ה ּוְמכּוּפֶ פּולָּ ה ּכְ ה טֹובָּ ה ְוַכּמָּ ּמָּ ַאַחת ּכַ

ֵלינוּ  קֹום עָּ נּו . ַלּמָּ ְצַרִיםהֹוִציאָּ ֶהם . ִמּמִ ה ּבָּ ש ָּ עָּ
ִטים פָּ ה ֵבאלֵֹהיֶהם. ש ְ ש ָּ כֹוֵריֶהם. עָּ ַרג ּבְ נּו . הָּ ַתן לָּ נָּ

ם מֹונָּ ם. ֶאת מָּ נּו ֶאת ַהּיָּ ַרע לָּ נּו ְבתֹוכֹו . קָּ ֶהֱעִבירָּ
ה בָּ רָּ ֵרינּו ְבתֹוכוֹ . ֶבחָּ ע צָּ ּקַ ר . ש ִ ְדּבָּ נּו ַבּמִ ְרּכֵ ק צָּ ִסּפֵ

נָּה ָּ ִעים ש  נּו ֶאת . ַאְרּבָּ ןֶהֱאִכילָּ נּו ֶאת . ַהּמָּ ַתן לָּ נָּ
ת ּבָּ ַ נּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני. ַהש ּ ה. ֵקְרבָּ נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ  .נָּ

ֵאל רָּ נּו ְלֶאֶרץ ִיש ְ ה . ִהְכִניסָּ ִחירָּ ית ַהּבְ נּו ֶאת ּבֵ ה לָּ נָּ ּובָּ
ל ֲעֹונֹוֵתינוּ  ר ַעל ּכָּ   :ְלַכּפֵ

 ל"י ז"פ האר"ע

ה נּו ֶאת ַהּתֹורָּ ַתן לָּ הנה בזה יתיישב פסוק . אלא לצרף בה ישראל לא נתנה תורה לישראל .נָּ
כ העם אלא "בתחלה קראם ישראל ואח' כ אמר וייראו העם את ה"וירא ישראל את היד הגדולה ואח

ה בלב פרעה להניח שבט לוי לעסוק "ולכן נתן הקב. שישאל כבר נצרפו במצרים על ידי התורה
ומה ובקריאתם בתורה היו מתקנים בתורה כדי לצרף את ישראל כי הם היו העיקר ושורש דכל הא

יסוד המתפשט ' את כולם והתורה הוא מחכמה כי נובלת החכמה של מעלה הוא תורה והיא בחי
י שהיא מחכמה ומתפשט בזעיר "מהחכמה כנודע ולכן נתנה התורה ע' מאבא ונכנס בזעיר ומשה הי

וי התורה מחכמה ולכן אומרים בשבת אתה הראת שהוא גיל' ועל משה נאמר השליך משמים וגו
כי כל אלו הנשמות שנתעברו במצרים הם ' ת ונמצא כי עיקר החיבור הוא מחכמ"בעת הוצאת הס

י התורה ואותם שכבר נתקנו במצרים כראוי לא הוצרך הפסוק "ניצוצות שיצאו לחוץ וחזרו ונצרפו ע
ולזה ' וגו וירא ישראל את היד הגדולהואלו ישראל עליהם נאמר ' להעיד עליהם ויאמן העם וגו

לא נאמר בהם עכשיו שהאמינו אבל השאר שהם לא נתקנו כראוי נקרא עם אלו הם שהאמינו עתה 
  שס"לק: ה"ז מהרב זלה"ג. 'ועליהם נאמר וייראו העם וגו

ֵאל רָּ נּו ְלֶאֶרץ ִיש ְ ל . ִהְכִניסָּ ר ַעל ּכָּ ה ְלַכּפֵ ִחירָּ ית ַהּבְ נּו ֶאת ּבֵ נָּה לָּ ּובָּ
היו מתבררים ומתתקנים כל , י הקרבנות הנקרבים שם"ע, והנה בזמן בית המקדש קיים :ֲעֹונֹוֵתינוּ 
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והבעלי חיים היו . שהיה מתודה שם על קרבנו, י התשובה והוידוי"כי האדם היה נתקן ע. המדרגות
ס "וז. שהוא דומם, י המלח"ע, והדומם. י המנחות והנסכים"ע, והצומח. י הקרבן עצמו"ע, נתקנים

  :על כל קרבנך תקריב מלח( ג"י' א בויקר)פסוק 

 

ן ְמִליֵאל ַרּבָּ ה אֹוֵמר ּגַ יָּ ַמר , הָּ ּלֹא אָּ ֶ ל ִמי ש  ּכָּ

תוֹ  א ְיֵדי חֹובָּ צָּ ַסח לֹא יָּ ּפֶ ִרים ֵאּלּו ּבַ בָּ ה ּדְ ָּ לֹש  . ש ְ
 :בין אנשים ובין נשים , כולם אומרים :ְוֵאּלּו ֵהן

 

ַסח ה. ּפֶ רֹור. ַמּצָּ  :ּומָּ
 

 

וכן כשיגיע . להראותה למסובין שתחבב המצוה עליהם, צריך להגביהוכשיגיע למצה זו : ע "שו
ונוהגין לזרוק : הגה. מגביה כל אחד כוסו בידו עד שחותם גאל ישראל, וכשיגיע ללפיכך; למרור זה

, ב בכלל ובפרט"ש באח"ך עד"וכן כשמזכיר המכות דצ, מעט מן הכוס באצבע כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן
 .ואז ל יכסה הפת.  שאוחז הכוס בידו, יה הפת מגולה בשעה שאומר ההגדה עד לפיכךויה. ז פעמים"הכל ט

 

 
ַסח ש   ּפֶ ְקּדָּ ית ַהּמִ ּבֵ ֶ ְזַמן ש  יּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ הָּ ֶ ש 

ם ה, ַקּיָּ ּום מָּ רּוְך   .ַעל ש  דֹוש  ּבָּ ַסח ַהּקָּ ּפָּ ֶ ּום ש  ַעל ש 
ּנֱֶאַמר ֶ ִמְצַרִים ש  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ ם ", הּוא ַעל ּבָּ ַוֲאַמְרּתֶ

ַסח הּוא לַ  ֵני  ֶזַבח־ּפֶ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָּ ר ּפָּ ֶ ֲאש 
ְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים נָּ ִמְצַרִים ּבְ ֵאל ּבְ רָּ ינּו , ִיש ְ ּתֵ ְוֶאת ּבָּ

יל ּקֹ, ִהּצִ ֲחווּ ַוּיִ ּתַ ש ְ ם ַוּיִ עָּ  ":ד הָּ
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האחרון קורא , ומעביר למסובין'' מצה זו,,ואומר  השלמה העליונה מצההנוטל הבעל הבית את 

 הפיסקא הבאה אחרי שהחזיר את המצה למקומה

ה אֲ  ַמּצָּ ֶ הזֹו ש  ּום מָּ ּום  .ַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ש  ַעל ש 

ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהְחִמיץ ֶ ם ש  ֵצקָּ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ֶ ַעד , ש 
רּוְך  דֹוש  ּבָּ ִכים ַהּקָּ לָּ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ְגלָּ ּנִ ֶ ש 

ּנֱֶאַמר ֶ ד ש  ם ִמּיָּ לָּ ר ", הּוא ּוְגאָּ ֶ ֵצק ֲאש  ַוּיֹאפּו ֶאת ַהּבָּ
ֵמץ י לֹא חָּ ֹגת ַמּצֹות ּכִ ְצַרִים עֻׁ ּו  הֹוִציאּו ִמּמִ י ֹגְרש  ּכִ

ְצַרִים ּו , ִמּמִ ש  ה לֹא עָּ ְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצדָּ ָּֽ ְולֹא יָּ
ֶהם  ":לָּ

 
 

 
. 

 אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ֵצא. מצה זו ֵאר ,ַיֲעֹקב ַוּיֵ ַבע ִמּבְ ָּ ֶלךְ  ;ש  נָּה , ַוּיֵ רָּ  .חָּ

 שיצא הגדול וקלקול השבטים לעתיד העשרה מעשה ,'ה מאת אף בחרון חשש ה"ע אבינו שיעקב מיכוון
 בחינת ,הסתרה אלא גלוי מקום אינו בור אולם .ספירות' לז כנוי שהוא מבאר שבע לצאת הצטרך ,מזה

 השכינה השראת מקום שאינו הזה יצא מהמחבוא אבינו שיעקב ,כך .מקום באותו חודר אור שאין מחבוא
 הדינים הבאים להמתיק כדי ,אולם .בלבד מזעיר אור ומקבל ,בחדרו ח המסתגר"הת בחינת והיא .בגלוי

 הן ,במסעות שהרבו ,א"זיע הקדושים כדוגמת התנאים ,להסתכן ואף ,בחוץ לצאת יש ,ישראל עם על
 כשצדיקים,גדולה נחמה והיא ,בצרה השרוי ישראל עם בעד להמליץ הן ,גלות השכינה צער עליהם לקבל

 .בלבד אמיתיים בצדיקים מדובר זה שאין ואל תשחוב .ל"רח בעמנו הרג או צרות אחרי העם את מנחמים
 .לימודו בתוך האור בשבת את לכבות והגיע חביריו לדעת חש שלא תנא כאותו ,מהם נענשו כמה ,והלוא

 על הבאים את הדינים להמתיק ממקומו יצא ,אהלים תם איש ,ה"ע אבינו יעקב ,ולכן.'אחר' אותו ולהבדיל
 ובשביל .דטומאה שערים 'בן 'ה חמת שהוא ,'ן שהוא חרה ,חרנה וילך והוא מצרים שעבוד בתוך זרעו

 הקדושה ניצוצות,החומר שהוא מה אלא מצה תקרא שאל כך .בחומר לשלוט היה צריך כזאת פעולה

 .תורתו כבוד את המקטין ח"הת שהוא ,ממוחין דקטנות לצאת שצריך ,צאו ,הקליפות בתוך
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 .ומעביר למסובין'' מרור זה,,נוטל הבעל הבית עלי מרור ואומר 

רֹור ה מָּ ּום מָּ ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ש  ֶ ּום  .ֶזה ש  ַעל ש 

ִמְצַרִים י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ים ֶאת ַחּיֵ ְצִרּיִ ְררּו ַהּמִ ָּֽ ּמֵ ֶ . ש 
ֱאַמר ּנֶ ֶ ה", ש  ָּ ש  ה קָּ ֲעֹבדָּ יֶהם ּבַ ְררּו ֶאת ַחּיֵ ָּֽ ֹחֶמר , ַוְימָּ ּבְ
ֶדה ּוִבְלֵבִנים ָּ ש ּ ה ּבַ ל ֲעֹבדָּ ם. ּוְבכָּ תָּ ל ֲעֹבדָּ , ֵאת ּכָּ

ֶרךְ  פָּ ֶהם ּבְ ְבדּו בָּ ָּֽ ר עָּ ֶ  ": ֲאש 

 
 ל"י ז"פ האר"ע

ה ש ָּ ה קָּ ֲעֹבדָּ יֶהם ּבַ ְררּו ֶאת ַחּיֵ ָּֽ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, ַוְימָּ כבר נתבאר אצלנו בדרוש שכיבת ו ּבְ
כי ניצוצות הקרי הם חשובות מאד וקדושות אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים  ,ה"ש שע"הלילה ובק

ז היו אלו הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט עד אשר התחילו להתקן ולהראות "בירור אחר בירור לתקנם ועד
 . וזה היה בדור מצרים ,הזהב שבהםנת בחי

הקשה שאין כמותו כי כגגד מה שחטאו בדור המבול ובזה תבין טעם נכון למה נגזר עליהם אותו השעבוד 
 . תשליכוהו דוגמת עונש המבול עצמו הלהשחית את זרעם נגזר עליהם כל הבן הילוד היאור

וכבר הארכתי  ,'נאמר וימררו את חייהם בחומר ובלבנים כו' וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה הבה נלבנה לבנים כו
ואמנם היות השעבוד בארץ מצרים הטעם הוא כי . ש היטב"איפקוד ועבזה בסוד שבת ודינין במרה  חראקום במ

ה והאדם ידע "אשר במוח הדעת כי שם תלוי סוד הזווג כמש' הנה נודע שכל הנשמות באות מן החסדים והגבו
 . 'בלשון ידיעה כנז' ואיש לא ידעה לכן נקרא דעת להורות כי משם נמשכת טפת הזווג הנק' את חוה אשתו כו

הדעת וכן כל הדור ' ה וכבר נתבאר אצלנו כי משה הוא מבחי"ותם הנשמות של הדור ההוא של מרעומה גם א
ל שנים קודם שנולד שת אבל "לסבת היותם טיפות קרי בק תהדעת אלא שהם יצאו אל הקליפו' ההוא הם מבחי
ר "רעות של אדה שת עצמו כנודע ולכן עליו אתמר ותרא אותו כי טוב הוא ואינו כשאר טיפות' משה היה מבחי

ל שנה כי אחר כלם נולד שת בדמותו כצלמו אבל האחרים היו בדמות שדין ורוחין ולילין ולכן אמר משה "בק
 :עליהם ואל אראה ברעתי

, שבנו מגדל, וכנגדם היו דור הפלגה. כנזכר בגמרא סנהדרין, שכפר בעיקר, ר הוא"שחטא אדה, כ"והנה מצינו ג
ר עבר על "שאדה, גם מצינו. כנודע, להלחם בעיקרו של עולם, ורצו לעלות בקרדומות לרקיע, וכפרו בעיקר

וכנגד זה היו אנשי סדום . בר על כלםוע, מצות שנצטווה עליהם' כנודע כי היא אחת מז, הדינים שנצטווה עליהם
 : ל"כנזכר בתלמוד ובמדרשי רז, להעמיד עליהם דיינים זייפנים שקרנים, מרשיעים במצוה זו

אז , הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר( ט"ג כ"איוב ל)וכתיב , דורות הנזכר' פ בג"והנה אחר שנתגלגלו ג
 : ואז התחילו ליתקן, שהיו נולדים אז בדור הגלות ההוא, בבני ישראל, חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים

, א"הדעת עצמו דז' הוא בחי, ה"הנה מרע, ה"ולכן נבאר ענין מרע. ה"י מרע"ולמה היו ע, ועתה נבאר ענין גאולתם
, שבאותו הדור דגלות מצרים כנזכר, כל בני ישראל' שהם בחי, ר"אשר ממנו יצאו טיפי השחתת הזרע של אדה

שיצאו מן הדעת עצמו , כלם ענפים וניצוצות טיפי הזרע, וגם כל הערב רב שיצאו ממצרים, י כל ישראלונמצאו כ
לא היו נשמות נתקנים עדיין כפי הראוי , והערב רב. אלא שישראל היו נתקנים. ה"והם ענפיו של מרע, העליון

 :להם כנזכר
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ל כָּ ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו כְּ  ּבְ דָּ ב אָּ דֹור ַחּיָּ ִאּלּו ּדֹור וָּ

ְצַרִים א ִמּמִ צָּ ּנֱֶאַמר. הּוא יָּ ֶ ּיֹום ", ש  ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ ְוִהּגַ

ה , ַההּוא ֵלאֹמר ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ ֵצאִתי  ּבַ ִלי ּבְ
ִים ְצרָּ דֹוש  ". ִמּמִ ַאל ַהּקָּ ד ּגָּ ְלבָּ ּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ּבִ ש ְ

רּוְך הּוא  ֶהםּבָּ ַאל ִעּמָּ נּו ּגָּ א ַאף אֹותָּ נֶּ . ֶאּלָּ ֶ , ֱאַמרש 
נּו  ֶתת לָּ נּו לָּ ִביא אֹותָּ ם ְלַמַען הָּ ָּ נּו הֹוִציא ִמש ּ ְואֹותָּ

ע ַלֲאבֹוֵתינוּ  ּבַ ר ִנש ְ ֶ ֶרץ ֲאש  אָּ  :ֶאת הָּ
 

 ל"י ז"פ האר"ע

ל כָּ דֹור ּבְ ְצַרִים ּדֹור וָּ א ִמּמִ צָּ ִאּלּו הּוא יָּ ם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ דָּ ב אָּ  גם ַחּיָּ
שעליהם נאמר כימי צאתך מארץ , אנשי דור המדבר' הם בחי, כי כל הבעלי תורה אשר בדור הזה עתה, דע

וזהו הטעם שנשותיהם מושלות . 'וכמבואר אצלינו בפסוק הנך שוכב עם אבותיך וקם וגו, מצרים אראנו נפלאות
ולכך , לתת נזמי הזהב לעגלאבל הנשים לא רצו , עליהם לפי שבימיהם עשו הערב רב את העגל ולא מיחו בהם

 : הם מושלות עתה עליהם נשיהם
ה עצמו יחזור בגלגול בדרא בתראה שכי הנה עתיד מ, ושניהם אמת, נמשכו לפניו ולאחריו, כי מלת וקם, פירוש

וזהו וקם , יתגלגלו כל דור המדבר עם הערב רב, גם אז בדרא בתראה. וזהו הנך שוכב עם אבותיך וקם, ואז יקום
 . 'וגו העם הזה

 
כדי לתקן , דור הולך ודור בא, ה אינו בתוכו בסוד וזרח השמש ובא השמש"כי אין לך דור ודור שמרע, והענין הוא

 . כימי צאתך מארץ מצרים, כלם יתגלגלו בדרא בתראה, עם הערב רב, וגם דור המדבר עצמו. את הדור ההוא
 

כמבואר אצלינו בפרשת , וגם הערב רב, ודור המדבר, משה, כי כלם הם מסוד הדעת, וגם משה יקום בתוכם
ח "ס כל הת"וז. כי משה יתגלגל עמהם כנזכר, ה"והם אותיות מש, ה"אשר הוא בא שמ, כ"ה אח"וזש. שמות

, והאנשים חטאו. ם לעגלשהם לא נתנו נזמיה, לפי שהם מזמן דור המדבר, נשותיהם שולטות עליהם, שבדור הזה
 .'הג כ"שע: ש"כ לעיל ע"וכ, אמר שמואל. ונתנו נזמיהם לעגל
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, "גאל ישראל"את כוסו עד הברכה ( עד החזה או טפח)וכל אחד נוטל ומגביה , מכסים את הקערה
 :ואומרים את ההלל בשיר ושבחה

ךְ  ִבים ְלהֹודֹות ְלִפיכָּ ל, ֲאנּו ַחּיָּ חַ , ְלַהּלֵ ּבֵ ַ , ְלש 

ֵאר ר, ְלרֹוֵמם, ְלפָּ ה .  סלֵ וְלקָּ , ְלַהּדֵ ש ָּ עָּ ֶ ְלִמי ש 
ֵאּלוּ  ים הָּ ּסִ ל ַהּנִ נּו ֵאת ּכָּ נּו . ַלֲאבֹוֵתינּו ְולָּ הֹוִציאָּ

ה. ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ּלָּ ְעּבּוד ִלְגאֻׁ ִ גֹון  .ּוִמש ּ ּוִמּיָּ
ה ְמחָּ דֹול. ְליֹום טֹובּוֵמֵאֶבל . ְלש ִ ה ְלאֹור ּגָּ . ּוֵמֲאֵפלָּ

הּ  יו ַהְללּויָּ נָּ  .ְוֹנאַמר ְלפָּ
 

 ל"י ז"פ האר"ע

ה ּלָּ ְעּבּוד ִלְגאֻׁ ִ  אבל משם, ל"נמשכים עד ביאת המשיח ואליהו ז, ואמנם ענין ערובים אלו .ּוִמש ּ
והרוח . קין' שר מבחיא, יתחבר יחד עם הנפש הדומה אליו, קין' כי הרוח שמבחי, כל דבר ישוב לשרשו, ואילך

 . אותה הדומה אליה בפרטות, אדם הראשון' יתחבר עם הנפש מבחי, ר"אדה' שמבחי
הגדול והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים ' ס פסוק הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה"וז

 . והבן זה. כי יחזיר וישיב כל אחד ואחד משרשו הראוי לו בפרטות, פירוש. על אבות
 

הּ  ם  .ַהְללּו ַעְבֵדי . ַהְללּויָּ ֵ  :ַהְללּו ֶאת ש 

ם  ֵ ךְ  ְיִהי ש  ם. ְמֹברָּ ה ְוַעד עֹולָּ ְזַרח : ֵמַעּתָּ ִמּמִ

ֶמש  ַעד ְמבֹואוֹ  ֶ ם . ש  ֵ ל ש  ּלָּ ל ּגֹוִים  :ְמהֻׁ ם ַעל ּכָּ רָּ

.  ֹבֹודו ַמִים ּכְ ָּ . ֱאלֵֹהינוּ  ִמי כַּ : ַעל ַהש ּ
ֶבת ָּ ש  יִהי לָּ ְגּבִ יִלי ִלְראֹות: ַהּמַ ּפִ ש ְ ַמִים . ַהּמַ ָּ ש ּ ּבַ

ֶרץ אָּ ל: ּובָּ ר ּדָּ פָּ ִרים ֶאְביֹון. ְמִקיִמי ֵמעָּ ּפֹת יָּ : ֵמַאש ְ
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יִבי ִעם ְנִדיִבים יִבי : ִעם ְנִדיֵבי ַעּמוֹ . ְלהֹוש ִ מֹוש ִ
הּ  ה ַהְללּויָּ ֵמחָּ ִנים ש ְ ִית ֵאם ַהּבָּ  :ֲעֶקֶרת ַהּבַ

 

ִיםבְּ  ְצרָּ ֵאל ִמּמִ רָּ ית ַיֲעֹקב. ֵצאת ִיש ְ : ֵמַעם לֵֹעז ּבֵ
וֹ  ְדש  ה ְלקָּ ה ְיהּודָּ ְיתָּ יו. הָּ לֹתָּ ֵאל ַמְמש ְ רָּ ה : ִיש ְ אָּ ם רָּ ַהּיָּ

ֹנס חֹור. ַוּיָּ ן ִיּסֹב ְלאָּ ְרּדֵ ְקדּו ְכֵאיִלים: ַהּיַ ִרים רָּ . ֶההָּ
ְבֵני ֹצאן עֹות ּכִ בָּ נּוס: ּגְ י תָּ ם ּכִ ךָּ ַהּיָּ ְרדֵּ . ַמה ּלְ ן ַהּיַ

חֹור ּסֹב ְלאָּ ְרְקדּו ְכֵאיִלים: ּתִ ִרים ּתִ ְבֵני . ֶההָּ עֹות ּכִ בָּ ּגְ
ֶרץ: ֹצאן דֹון חּוִלי אָּ ְפֵני אָּ ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעֹקב. ִמּלִ : ִמּלִ

ִים ִים. ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם מָּ ִמיש  ְלַמְעְינֹו מָּ  :ַחּלָּ

 

 ל"י ז"פ האר"ע

ֵצאת ִים ּבְ ְצרָּ ֵאל ִמּמִ רָּ ית ַיֲעֹקב. ִיש ְ , ובפרט האחרון הסמוך לימות ביאת המשיח ּבֵ

ולכן יובל זה שהוא בפרצוף יעקב , כמבואר לקמן כי דור זה נקרא בית יעקב, אשר הוא נקרא בשם בית יעקב
 . ה כנזכר"י מרע"וזה ע, יתוקן עתה
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רּוךְ  ה  ּבָּ ר  ַאּתָּ ֶ ם ֲאש  עֹולָּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ

ְצַרִים ַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ נּו ְוגָּ לָּ אָּ ה . ּגְ ְילָּ נּו ַלּלַ יעָּ ְוִהּגִ

רֹור ,ַהזֶּה ה ּומָּ ן . ֶלֱאכֹול ּבֹו ַמּצָּ ֱאלֵֹהינּו  ּכֵ
ִלים ֲאֵחִרים  יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַהּגִ

א ִאים ִלְקרָּ לֹוםַהּבָּ ָּ ִבְנַין . ֵתנּו ְלש  ֵמִחים ּבְ  ךרָּ ִעיש ְ
ך תָּ ֲעבֹודֶָּ ים ּבַ ש ִ ִחים ּוִמן . ְְוש ָּ בָּ ם ִמן ַהזְּ ָּ ְוֹנאַכל ש 

צֹון ֲחך ְלרָּ ם ַעל ִקיר ִמְזּבַ מָּ יַע ּדָּ ר ַיּגִ ֶ ִחים ֲאש  סָּ  .ַהּפְ
נוּ  ֵ דּות ַנְפש  ֵתנּו ְוַעל ּפְ ּלָּ אֻׁ ש  ַעל ּגְ דָּ יר חָּ  : ְונֹוֶדה ְלךָּ ש ִ

רּוךְ    ה  ּבָּ ֵאל ,ַאּתָּ רָּ ַאל ִיש ְ  :ּגָּ
 

 ל"י ז"פ האר"ע
ֵתנוּ  ּלָּ אֻׁ הנה כבר ידעת סוד גילגולי האדם ואיך שהוא מתגלגל . כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ַעל ּגְ

רק שזה יתקן עצמו בזמן מועט וזה בזמן ' ש התנא כל ישראל וגו"וז. עד שסוף סוף הוא נתקן' מדומם לצומח וגו
ם רשעים ה כביכול מטריח את עצמו ע"מרובה אבל סופם הוא להמנות עם הצדיקים ומשום טעם זה שהקב

כלומר אחר מיתוק עוונם ולמה כן ' כאלו תקנם בא בעל המשנה לתרץ שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם וגו
ספר  : ה"מהר זל. בשביל שהם נצר מטעי שהוא נצחיי והם רושם אור עצמותיו וכל הנופח מעצמו הוא נופח

 מסכת אבות -ס "ליקוטי הש
 

 שותים רביעית או לוג בהסיבהו
 

 תעד ע סימן "שו
שאין מברכין בורא פרי , שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה( א)

 . א אחר כוס רביעי"ואין מברכין על הגפן כ, הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של ברכת המזון
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 רחצה 
 

והנה כוס . אלקים' אלקים במילויהם כי כן כוס הוא בגי' של ליל פסח הם כנגד ג' כוסו' והנה ענין הד
הוא כנגד אלקים דיודין שבמוח החכמה ולפי שהחכמה נקרא קדש כנודע לכן הקידוש של ליל ' הא

 . 'פסח נאמר על הכוס הא

. דה של סיפור יציאת מצריםהוא כנגד אלקים דההין שבמוח בינה ולכן בו נזכר ההג' והכוס הב
שערי בינה יצאו ישראל ממצרים וגם כי הסיפור עצמו הוא בבינה כי היא סוד הגרון ' ונודע כי בכח נ

 . קול עילאה דמינה נפקו קול ודיבור' הנק

היא ' שבחס' ושניהם הם אלקים במילוי אלפין אלא שהא' הם כנגד חסדים וגבו' והד' והכוס הג
לא ישתה ' לד' ד ולפי ששניהם כלולים יחד במוח הדעת לכן בין ג"יא צורת יוה' ו ושבגבו"צורת יו

' הדינים הקשים שצריך לטחנן וללעסן בשיניים כדי למתק המרירו' ת והוא בחי"מו' וענין המרור בגי
ל בלע מרור לא יצא כי "ש רז"ש מ"ל וז"שבהם כנודע בסוד השחקים הטוחנים מן לצדיקים לעת

 . כדי למתק הדינים שבו. נוצריך ללועסו ולטוח

' י' כ והנה או"וענין החרוסת הוא זכר לטיט והוא בסוד לאה כי אנו צריכים למתק הדינים שבה ג
' ט והוא בגי"ט והוא סוד מילוי ההויה דאלפין שעולה י"י י"הטיתין עולה לכאן ולכאן ט' שבאמצע ב

  .'הכ פסח ה"שע :ט הם לאה ורחל"פ י"ה וב"חו
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  ג"סימן קסב ס
 . טמא לחם אוכל כאילו ידים נגוב בלי שהאוכל, שיבצע קודם היטב וינגבם( יב) 
 

 (ד) קסא יס
 כדעת לנהוג וראוי, היד לכף האצבעות חיבור מקום עד א"וי; זרוע של קנה עד היד כל, י"נט שיעור

נתבאר וטעם זה . אצבעות והכף עצמה עד פרק הזרוע' שיעורה כל היד שהוא ה, נטילת ידים .הראשון
 .ב"ל ע"אצלינו באדרת נשא דק

 

  קסב סימן
כ תטול ידיך "אח .הידים ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ מים יצאו שלא, למעלה ידיו להגביה צריך הנוטל

. צדדי ראשך' ידיך זקופות למעלה כנגד ראשך מב' י תגביה ב"וצריך שבעת שתנגב ידיך ובשעה שתברך ענ
 :ז מעומד"גם יהיה כ

 

ולא יהיו יוצאין ובולטין כמנהגם לאחורי , תכווין להכניס קשר הזרועות לפנים, תגביה ידיךוהנה כאשר 
צריך עתה בנטילת ידים ( 'ז' מלכים א)וכל אחוריהם ביתה , בסוד, ש בלשון לעז"והם הנקראים קובדו, הגוף

 ה"וה: גהה .שהיו בבחינת רישא הנזכר, ולהעלותם אל מדרגתם הראשונה, להגביהם למעלה כנגד הראש
 כ"ואח אצבעותיו ראשי תחילה יגביה שלא שיזהר רק, דמי דשפיר סופה עד הנטילה מתחילת משפילן אם

 היד כל נוטל כשאינו והיינו; (חביב בן י"מהר בשם י"ב) הידים ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ המים יצאו דאז, ישפילם
 .הזרוע עם היד חבור מקום עד
 

 שופך כ"ואח, שחוצץ דבר וכל הלכלוך מהם להסיר מהרביעית קצת עליהם שופך ידיו הנוטל (ב)
 שעל המים לטהר שלישית פעם עליהם שופך כ"ואח, טמאים הם המים אלו וגם שנית פעם עליהם

 מים צ"וא, אחת בבת רביעית ידיו שתי על שופך, החוצץ ודבר לכלוך בידים אין ואם; הידים גבי
. ד הכוונה הנזכרת ממש"כ תרחוץ שמאלך ע"ואח)...( לרחוץ יד ימין  אכ כשתחזור שנית"ואח .שניים

 שופך כ"ואח, הלכלוך להסיר כדי מעט תחילה רוחץ, רבים מים לו היו אם ה"וה: הגה (עקב' שער המצוות פר)
 בו וכל מקואות מהלכות א"י' פ מיימוני) בזה זה לשפשפם צריך ידיו הנוטל. שלישים מים צ"וא כאחד רביעית

 (. הבשר כל' פ ש"הרא ג"וסמ
 
 .זו את זו מטמאות שהם מפני, מים בו שנפלו ממקום חוץ יגע שלא יזהר, בזו זו ידיו שפשף אם (ז)

תחילה תרחוץ ידיך , ואמנם סדרן כך, כ ישפשף שניהם יחד ולחברם"ואח, כבר הודעתיך כי צריך בכל יד ויד
 (.עקב' שער המצוות פר. )ותשפשפםכ תחבר שתיהם יחד "ואח, הימנית ואחר כך השמאלית

 

 .תטול ידיךבכ "אח

 

                                                 
 .ולא שלושה פעמים, ולא אחת, רק פעמיים, לנטילת הסעודה, שיש לשפוך על הידים, הרי מפורש בשער המצוות א
שאף שאינו ( ב"השלחן דעא ע/עניין הקידוש)הכ "מבואר בשע, אף שיש כמה שחשבו לומר יהא רעוא ואתקינו לפני הקידוש ב

, ובפרט קודם נטילת ידיים, יש לאומרו לפני כל סעודה, אמנם. ו הכניסו אותם בסדרם"ו ומוהרש"מוהרח, ל עצמו"זי "מהאר
 .הכ"כמבואר בשע
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כי אז צריך להרחיק הקליפה  ,ובפרט אם הוא ביום השבת ,בנטילה להגביה ידיו נגד ראשו ממש אצריך .1
 .בתכלית הריחוק

 
והוא רמז לקבלת , כמי שרוצה לקבל בתוכה איזה דבר, כפות הידים בשעת הברכה' לפשוט ב בוצריך .2

 .הטהרה בהם
 

 (א) קסו סימן
. גליזהר וטוב, ליזהר שצריך אומרים ויש, להמוציא נטילה בין מלהפסיק ליזהר צ"שא אומרים יש

 . הפסק מקרי, אמה ב"כ הלוך כדי שהה ואם
נכון לעזור לאשתו וליטול , אולם כשהילדים קטנים. נהגו שכל אחד ואחד נוטל ידיו והראשון בעל הבית

טוב שבעל הבית יטול , אולם בסדר של פסח. וכך ימנע מלעבור על הפסק או הסיח דעת, ידים אחרון
 . ראשון להראות לילדים שהוא דומה למלך עין מזיגת הכוס

 

 

 
 'שאו ידיכם קודש וכו

ר ה  ּוךְ ּבָּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך , ַאּתָּ
ם עֹולָּ יו, הָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ש  ר ִקּדְ ֶ נּו , ֲאש  ְוִצּוָּ

ִים דָּ  :ַעל ְנִטיַלת יָּ
 
 

                                                 
 (ן"ח שער פרצופי זו"ע)  א
 
 (ד"י' עולת תמיד ד( )'שער הברכות פרק העח "פ) ב
 .אין זה איסור אלא הזהרה, מ"ומ ג
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 מוציא מצה
 
 
 
 

  תעה סימן ערוך שולחן
 א סעיף

 ויאחזם, השלימות שתי בין הפרוסה, שהניחם כסדר המצות ויקח, ידים נטילת על ויברך ידיו יטול
, ביחד משתיהן, ומהפרוסה העליונה מהשלימה יבצע כך ואחר, מצה אכילת ועל המוציא ויברך בידו

  .מלח צריך אין נקי דפת, ראשונה בלילה במלח לטבלה המנהג ואין: הגה. במלח ויטבלם
 

 המוציא של יאכל, ביחד זיתים כשני לאכול יכול אינו ואם, אחד מכל כזית ביחד בהסיבה ויאכלם
  .מצה אכילת של כך ואחר תחלה

 
 ד סעיף

 יודע שהוא כיון חובתו ידי יצא, לאכול לסטים או ם"עכו שאנסוהו כגון, כוונה בלא מצה אכל
 . יצא לא, מצה זו שאין או, חול שהוא סבור אם אבל; מצה באכילת חייב ושהוא פסח שהלילה

 
 ה סעיף

 שאותה לפי, שנתרפא אחר לאכול חייב נתרפא כ"ואח, שטותו בעת, נכפה והוא מצה כזית אכל
. ועיין סעיף הקודם, מיכוון שלא היתה דעתו עליו כשהוא אכל. המצות מכל פטור שהיה בשעה היתה אכילה

 .א"זית

 
 ו סעיף

 אכילת מכדי יותר לחברתה אכילה בין ישהא שלא ובלבד יצא, זית כחצי ואכל וחזר, זית כחצי אכל
 . פרס

 
 ז סעיף

 זכר, מעשרון סדר של מצות שלש לעשות ונהגו: הגה. בלבד הראשון בלילה אלא מצה אכילת חיוב אין
 והשניה עליונה הראשונה ומניחים, שלישית או שנייה או ראשונה איזה לידע סימן בהם ועושים, תודה ללחמי

 לוקחין מהן אחת נשברה ואם, כסדר כ"ג אותם ואופין. עכב לא שינה ואם, לכריכה בתחתונה והשלישית באמצע
  .בכזית יוצא הראשון בלילה ואף. אותה פורסין הכי דבלאו, לשניה אותה

 
 יכוין והמברך, אמן ויענו ברכה לשמוע לבם יכוונו מסובים רבים ואם. הארץ מן לחם המוציא: יברך

 ג נימין"שהוא בחינת י' גם במלת לחם תכוין אל הלחם הנז .מן ובין לחם בין ריוח יתן . שאומרים לאמן
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והוא כנגד החכמה אשר משם נמשך ' ה כנז"של הוי' תבצע מן הלחם הימני שהוא כנגד אות יכ "ל ואח"הנ
 .המזון המעולה מכל השאר

 
 האוכל ביד נותן הבוצע ואין, בידו פרוסה נוטל והאחד אחד כל לפני פרוסה נותן לח הבוצע( יח) 

של ' שהכזית הזה הוא כנגד אות יותבצע ממנו תחלה שיעור כזית ותאכלנו אתה ותכוין  . אבל היה כ"אא
אחרונה ' כשיעור כביצה ותתן לאשתך ותכוין שהיא כנגד אות י' כ תבצע בציעה ב"א ואח"ה שהוא הז"הוי

' כ תבצע ותתן לשאר בני הסעוד"א ותכוין שיתחברו ויעשו שם יאהדונהי ואח"דז' י שהיא בנוק"של אדנ
 .היושבים שם

  
של ' ותדקדק בה, ידיך' והלחם יהא נתון בין ב, במלת המוציא תגביה ידיך למעלה, כשתברך המוציא

 . המוציא
 

המזון  והוא כנגד החכמה אשר משם נמשך' ה כנז"של הוי' הלחם הימני שהוא כנגד אות י כ תבצע מן"ואח
' שהכזית הזה הוא כנגד אות י ותבצע ממנו תחלה שיעור כזית ותאכלנו אתה ותכוין .המעולה מכל השאר

 א "ה שהוא הז"של הוי
 

 
 מצות בין שתי ידיו ומגביהן ואומר' הבעל הבית אוחז הג

 

רוּ  ּבֵ ִעּתו. ֵעיֵני כל ֵאֶליךָּ ְיש ַ ם ּבְ ְכלָּ ֶהם ֶאת אָּ ה נוֵתן לָּ  :ְוַאּתָּ

 על כל אהודך בכל מעשי ידיך 

 

ֶדךָּ כאמור  ל ַחי . ּפוֵתַח ֶאת יָּ יַע ְלכָּ ּבִ צוןּוַמש ְ  :רָּ

 
 ע סימן תעה "שו

ידי חובתו כיון שהוא יודע  איצא, ם או לסטים לאכול"כגון שאנסוהו עכו, אכל מצה בלא כוונה( ד) 
 . לא יצא או שאין זו מצה, אבל אם סבור שהוא חול; שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה

 
ואפילו אם בלע מצה . לא יצא דטעם מרור בעינן וליכא, אבל אם בלע מרור; יצא, בלע מצה( ג)

אף ידי מצה לא יצא לפי , ובלעו, ואם כרכם  בסיב. ידי מרור לא יצא, ידי מצה יצא,  ומרור כאחד
 . שאין דרך אכילה בכך

                                                 
 ..בגלל היכר המצווהע שמצווה לא צריכה כוונה "ברור מהשו א
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רּוךְ  ה  ּבָּ ם ,ַאּתָּ עֹולָּ  אימא עילהאַה , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ

 ה"ה אחרונה דשם הוי"ה מלכותִמן הָּ  תפארתּמֹוִציא ֶלֶחם  ה"ראשונה דשם הוי אה"ה
ֶרץ  :אָּ

 
 
 

ובעודו מגביה השלמה הראשונה והפרוסה ( השלמה התחתית)מניח המצה השלישית 
 ביחד אומר

רּוךְ  ה  ּבָּ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך  ,ַאּתָּ
ם עֹולָּ יו, הָּ ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ש  ר ִקּדְ ֶ נּו , ֲאש  ְוִצּוָּ

ה  :ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָּ
 

מחלק את הכזיתים לשאר ,  ובעודו בהסיבה ואוכל, מצות כזית מכל אחת ואוכלן בהסיבה' ובוצע מהב
 . המסובין

 
חוזר מראש בהסיבה , ב ואם סייםמסי, כל עוד שאוכל או שותה, ואם לא הסיב. יש להיזהר לאכול בהסיבה

 (.י עיין שם"ברכ)אינו חוזר , ואם מצטער או אישה או קטן, (ה"ב ס"ע תע"שו)
 

הקטנות דקטנות ראשון ' סוד ההסיבה בליל פסח הוא כי אז עלה הזעיר ולקח כל בחי. לא יאכל עד שיסב
א ועל כן צריך להיות מיסב "לאוודגדלות ראשון וקטנות שני ודגדלות שני ואז המלך נקרא בן חורין דנסיב 

 .שס פסח"לק :ה"מהרב זלה. דרך חירות
 

 

  
                                                 

 . נא"י סרוק בשבח אמרי חן ד"מוהר א
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 מרור
 

 א"ה ס"ע תע"שו
 ומטעם מרירותו טעם יבטל שלא בתוכו ישהנו ולא, בחרוסת כולו וישקענו מרור כזית יקח כך ואחר

 .הסיבה בלא ויאכלנו מרור אכילת על ויברך, מעליו החרוסת לנער צריך זה
 

 ב סעיף
 ועל האדמה פרי בורא: ראשון בטיבול עליו יברך, מרור אלא ראשון לטיבול ירקות לו אין אם

 . ברכה בלא ויאכלנו בחרוסת יטבלנו השני ובטיבול, מרור אכילת
 

 ג סעיף
 ומרור מצה בלע אם ואפילו. וליכא בעינן מרור דטעם יצא לא, מרור בלע אם אבל; יצא, מצה בלע

 דרך שאין לפי יצא לא מצה ידי אף, ובלעו, בסיב כרכם ואם. יצא לא מרור ידי, יצא מצה ידי, כאחד
שאם משקיע . אם צריך להשקיע המרור כולו בחרוסת או לא, קיימת פלוגתא בין הפוסקים. בכך אכילה

צריך ממש ללעוס , ל"י ז"ולפי דרך האר. מבטל את טעמו המר של המרור, י החרוסת"כולו נמצא שע
כי אין הטעימה או ההבלעה , לא חש לטבול כולו בחרוסת, אם כן. את המרור לעורר את מרירותו

כפי שקיבל  ו"ק למהרח"שער התפלה כתיוזה לשון . א"זית. ע"והוא כדעת מרן השו, עיקר אלא הלעיסה
ואם בלעו לא יצא ידי חובתו עד  חרוסתטעם שצריך שירגיש טעם הוזהו  :א"י הקדוש זיע"מרבו האר

נת וכובבה כמבואר אצלנו ר שאי טחינת השיניים מתמתקים ומתדקדקים כחות הדין "שילעסנו בשיניו כי ע
  .עקב' ש בשער המצות פ"ב שיניים וע"י ל"האכילה ע

 
 .אמן-ח את כל המסובין שעונים ברוך הוא וברוך שמו ו"בעל הבית מברך ומוציא יד

 
ת "מו' הנק' ת שהם סוד דינים המרים שבה אשר בהם נאחזים הקלי"מו' שהיא בגימטס המרור "וז

ולהיות כי אין זווג בלאה בליל פסח לכן לא הוזכרה רק דרך . ח"שהם ס' י המשכת החיים הנז"ולמתקה ע
הכ פסח "שע. 'עראי במנין החרוסת שאינו אלא זכר בעלמא מדברי סופרים ואינו מצוה כמו היין והמצה כו

 .'ו

 

רּוךְ  ה  ּבָּ ם ,ַאּתָּ עֹולָּ ר , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ֶ ֲאש 
יו ִמְצֹותָּ נּו ּבְ ָּ ש  רֹור, ִקּדְ נּו ַעל ֲאִכיַלת מָּ  :ְוִצּוָּ

 

 ואינו אוכל בהסיבה
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 כורך
 

 
 א"ה ס"תע' ע ס"שו

 דאין אומרים ויש: הגה. בחרוסת וטובלה המרור עם וכורכה ממנה ובוצע שלישית מצה נוטל כך ואחר
 . בהסיבה ביחד ואוכלן, כהלל למקדש זכר: ואומר. נוהגין ראיתי וכן במנהגים הוא וכן, לטובלו

 
 שתעלה כדי, זו כריכה שיאכל עד הסעודה מענין שאינו בדבר יסיח לא מצה אכילת על ומשבירך

 .זו לכריכה גם מרור אכילת וברכת מצה אכילת ברכת
 
 

 

ש   ֵזֶכר  ְקּדָּ ל , ַלּמִ ִהּלֵ ן , ַהזֵָּּקןּכְ ה כֹוְרכָּ יָּ הָּ ֶ ש 
ַבת ַאַחת ן ּבְ ּנֱֶאַמר. ְואֹוְכלָּ ֶ ַעל , ְלַקּיֵם ַמה־ש ּ

 :ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכלּוהוּ 
 

 

 

 .בהסיבהואוכלים 
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  שולחן עורך 
 
 
 
 

 . עיין קמח סולת בערך ברכת מזונות. א וברכת מעין שלוש בסוף"כדעת החיד ס'הספריאמברכים מזונות על  
 

מותר ללוש , שאמר, שדעת ההלכות כרבי עקיבא, ה הלכות חמץ ומצה"ע מהרב המגיד בפ"וכן כתב הרב הש
אין ממהרין להחמיץ יותר , פ שהם מחמיצים עם תערובת המים"לפי שאע, עיסה בין שמן ודבש שיש בהם מים

ואין , ין שרויים במיםראיתי נכון מקילים ללוש לכתחילה ביין הנעשה מצימוק, ומטעם זה. ש"מהמים לבדן יע
 . אבל האשכנזים מחמירין, מקפידים בזה

 
, ד"ע יו"ארץ החיים בשם הבית דוד בשם השו)מנהג אבותינו לאסור אורז וקטניות חוץ מאפונים ופולים טריים 

נו א, ואף שיש שערערו במנהג הזה. ניםטחינה תירס ובוט, גם לא אוכלים חומוס(. שהפול אינו קטנית אלא עשב
אין , פ הזוהר"א ע"שלדעת החיד, והוא כעניין הדג בסדר ראש השנה. שומרים הטעם שחומוס קרוב ללשון חמץ

 . לאוכלו כי דג קרוב מלשון דאג
 

' א אזולאי על הלבוש ס"מהר. זכר אבילות שמת בו אברהם אבינו, אוכלים ביצה הסדר בלילה פסח
 . ו"תע

 
' א אזולאי על הלבוש ס"מהר. ע"ם והשו"כדעת הרמב, ואוכל אינו חוזר, מי שישן בתוך הסעודה והקיץ

 . ח"תע
 

כ יברך בורא פרי "אא, דאינו נראה כמוסיף על הכוסות, מותר לברך ברכת הטוב והמטיב על שנוי היין
 . א אזולאי על הלבוש"מהר. הגפן
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 צפון 
 ע סימן תעז "שו

זכר לפסח הנאכל , כזית כל אחד  אלאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה (א)
אין , מ אם עבר זמן"מ .ויהא זהיר לאכלו קודם חצות, ויאכלנו בהסיבה ולא יברך עליו, על השובע

  .ע כתב לשון אזהרה ולא חיוב"שמרן השו, קפידא
 

 ,בני חבורה שישנו מקצתן בתוך הסעודה. אינו חוזר לאכול, מי שישן בתוך הסעודה והקיץ( ב)
וכל זה אינו אלא שישנו : הגה. יאכלו, נתנמנמו כולם. לא יאכלו, ונעורו, נרדמו כולם. כליםחוזרים ואו

ל לעטוף האפיקומן "מנהג מהרש .לא הוי הפסק אבל שינה קודם לזה, לאחר שהתחילו לאכול האפיקומן
 .א אזולאי על הלבוש"מהר. זכר צרורות בשמלותם, במטפחת ולהשיא על כתפו ולהוליך כמה אמות

 
 כל אחד אומר אחרי הבעל הבית

ַבע ֵזֶכר  ָֹּֽ ל ַעל ַהש ּ ַסח ַהּנֱֶאכָּ ן ּפֶ ְרּבַ  :ְלקָּ
 

 .ואוכל בהסיבה ובתאבון ובשמחה רבה
 ע סימן תעט "שו

ולא ; ושותהו בהסיבה, ומברך עליו ברכת המזון ובורא פרי הגפן, אחר כך מוזגין לו כוס שלישי(א)
 . אחרי סעודת ליל הסדר בחלא אוכלים קינו .יברך אחריו ולא ישתה יין בינו לכוס רביעי

 

והגדול יכול ליתן לקטן . והאחרים עונין אחריו, והגדול שבהן אומר הודו ואנא: הגה. מצוה לחזור אחר זימון
, שבעל הבית מברך ברכת המזון בליל פסח ונהגו. ג שלא אכל עמהם"אע, ויכול לצרף לזימון לענין הלל. רשות

  .'והוא מיקרי טוב עין שאמר כל דכפין ייתי וייכול וכו( ט, משלי כב)יבורך טוב עין הוא : שנאמר
 

 סימן תעח  ע"שו
דלא עדיף מאלו הפסיק בשינה , שני מקומותולא יאכלנו ב: הגה. אחר אפיקומן אין לאכול שום דבר. א"ס

והוא , חוץ מיין וחמר מדינה, ואף משקין, אבל לשתות מותר  (.טור)דאסור לאכלו משום דהוי כשני מקומות 
 .א"זית. פשוט

 
, בני חבורה שישנו מקצתן בתוך הסעודה. אינו חוזר לאכול, מי שישן בתוך הסעודה והקיץ. ב"ס

וכל זה אינו אלא שישנו : הגה. יאכלו, נתנמנמו כולם. לא יאכלו, ונעורו, נרדמו כולם. חוזרים ואוכלים
 .הוי הפסקאבל שינה קודם לזה לא , לו לאכול האפיקומןלאחר שהתחי

                                                 
 משמע לא במטפחת אן בווילון אלא ממש תחת המפה שעל השלחן א
 .והטעם הוא כדי להראות שנוי בלילה הזה. 'למודי ה ב
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 ברך
 
 

 .מוזגין כוס שלישי
 

 'א קפא סימן ערוך שולחן
 . חובה, אחרונים מים

 
  .אצבעות של שני פרק עד אלא ליטול צ"א

 
יחבר ארבע , עת נטילת מים אחרוניםב .הזוהמא שתרד כדי, למטה אצבעותיו ראשי שישפיל צריך

 . וישפיל אצבעותיו כלפי מטה, והגודל לבד, האצבעות בלבד
 

 . מברך כ"ואח מנגב ם"ולהרמב; נגוב צריכים אינם אחרונים שמים א"י
 

ולא יספיק , צריך לזהר להסיר הסכין על השלחן בעת ברכת המזון לגמרי, ל שמי שהוא משורש קין"גם א
 . יען כי כלי זין הם בקין כנודע, לכסותו בלבד

 
 : טעמים ' מובא שאין לכסות את הסכינים בשבת מב, י"ו בחש"אולם מדברי מוהרש

ואין להניף ברזל על המזבח רמז לשלחןף לנימוק )ת שאין קרבן יחיד בשב, כי בשבת השלחן לא נקרא מזבח סתם
 .ל כתבו שאין בניין בית המקדש דוחה שבת"חז(.  הבית יוסף

 
, ת"ואם הוא רוצה לעסוק בד, אפילו בדברי תורה, והנה אין להפסיק כלל בין מים אחרונים לברכת המזון

 . יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, ל"ש רז"כמ

 
ל ובא לפני אדם אחד ואמר לי כי זה לו שני ימים שאירע לו כאב חזק "לפני מורי ז אחת הייתי אפעם

בקריאת , ואמר לו כי בא לו כאב זה מפני שהפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון, ל"ונסתכל בו מורי ז
ף נהפכו "ולכן תכ, ל תכף לנטילה ברכהף גהיינו נטילת מיים אחרונים"ועבר על מה שאמרו חז, משניות

אפילו , ולכן צריך להיזהר שלא להפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון כלל. והרגיש בו כאב, ף"לכת
 . יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, ל"ש רז"ואם הוא רוצה לעסוק בדברי תורה כמ. בדברי תורה

, כולו' ר אלהים יחננו כומזמו, אלו הפסוקים צריכים לאומרם אחר מים אחרונים קודם ברכת המזון, אמנם
צריך לומר הב לן ( השלחן)משם ( הסתרא אחרא)וכדי לסלקו ', בכל עת כו' כ פסוק אברכה את ה"ואח

. תמורת הב לן ונבריך', בכל עת כו' ולכן אומרים זה הפסוק אברכה את ה, בלק' ש בינוקא פ"ונבריך כמ
. כ פסוק ואנחנו נברך יה וגומר"ואח, י וגומרידבר פ' כ פסוק תהלת ה"ואח', כ פסוק סוף דבר הכל כו"ואח

                                                 
 .א"ה ע"עקב דמ 2המצ פ"שע א
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 ה לברכת"והיא הזמנה לקב .כ יאמר ברכת המזון"ואח', כ יאמר וידבר אלי זה השלחן אשר לפני ה"ואח
   .א"זית. אפילו ביחיד, המזון

 

ה ֶאת  ְרכָּ ל ֵעת ֲאבָּ כָּ ִפי. ּבְ תֹו ּבְ ִהּלָּ ִמיד ּתְ  : ּתָּ
ן ְוִנְבִריךְ    :ַהב לָּ

 
 (עקב' המצ פר"שע. )'תאמר המזמור והפסוקים הנזכרים עד סוף הפסוק ואנחנו נברך יה וגוכי תחלה 

 
ויכוין בברכת היין  ,זוןהמרכת ויברך ב, ויאחזנו בימין, וימלאנו יין, כוס של ברכת המזון בחוץ ומבפנים אוידיח

 .ואין לשתות יין בין שני הכוסות האלו', לפטור כוס ד
 

אנשים שאכלו ' ואם יש עמו ג. כנזכר בפרשת תרומה, לא יברך ברכת המזון על הכוס, הנה אם הוא יחידי
 . כ יברכו ברכת המזון"ואח, פ שאין יין"אע, יברכו ברכת הזימון, ואין שם יין, כאחד

 
 : אז תברך ברכת המזון על היין באופן זה , ויש יין' ואם הם ג

 
עד שיגמור ברכה , ידיו' שאוחז הכוס בב, א ינוקא דפרשת בלק משמעכי מלשון ההו, ל"ל מורי ז"וא

ז "ועכ. אצבעות יד ימינו' ל שיעמדנו על ה"ר, כדין יתיישב כסא על תיקוניה', וכשמתחיל ברכה ב. ראשונה
 . אלא כמו שכתוב לעיל, לא נהג מורי כן

 
 (עקב' המצ פר"שע. )גביהם ממש על, אצבעותיך הימיניים' כ תטול הכוס בימינך ותעמידנו על ה"ואח

, ג זו על החזה ועוצם עיניו אם אין שם כוס"וידיו אסורות זו ע. כבר נתבאר שיברך ברכת המזון בכוונה גמורה
 . ובפרט אם הוא ביחיד, א קאי תמן לקטרגא עליו"לפי שס

 
כר ברעיא כז, נ"דהיינו בכובע שהולך בו לבהכ, צריך ליזהר שלא לומר ברכת המזון בלתי עטיפת הראש

 . ש"ה וע"מהימנא רמ
ואז . ולא כצרי עין, ובשמחה יתירה להראות לפניה כנדיבים בעין טובה, ז בעין טובה"ולכן צריך לברך ברהמ

אנו צריכין , סעודות ההם' י ג"ע, גם היא נותנת לנו מזונותינו בשמחה ועין טובה כי מן השפע שנמשך בשבת
ימים ' ובג. בת שעברהלהשאיר מן התוספת הנזכרת של ש, להמשיך מהם בששת ימי השבוע הראשונים

שיכוון האדם בברכת , וזו היא עיקר הכוונה. כנזכר שם, יכוון להמשיך לצורך יום השבת הבא, אחרונים
 . כנזכר' ל אשר בברכה זו הג"ובפרט בשם א, המזון

וישים ידו השמאלי , יסגור עיניו ויברך ברכת המזון בכוונה, ואם אין שם כוס. תתן עיניך בכוס ברכת המזון
 .ויד ימינו על שמאלו, לבו כנגד החזה על

 

                                                 
 ( נגיד ומצוה( )'עח שער חג המצות פרק ו"פ) א
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צריך , ולכן)...( ובפרט אם הוא יחידי )...( א עומד שם לקטרג "ויברך ברכת המזון בכוונה גמורה כי הס
ואז גם , ולא כצרי עין, כנדיבים בעין טובה אלהראות לפניה, לברך ברכת המזון בעין טובה ובשמחה יתירה

 .(עקב' המצ פר"שע.  )בעין טובההיא נותנת לנו מזונותינו בשמחה ו
 

 .כדי שיאמרו בניו אחריו אות באות מילה במילה, ברכת המזון בקול רם ביש לברך
 

 מזמין  המסובין למים אחרונים באומרו  גבעל הבית
 הב לן נברך 

 
 והמסובין עונים 

 וקמים למים אחרונים   נברך

 

ע מָּ ר ַהּכֹל ִנש ְ בָּ א . סֹוף ּדָּ ֱאלִֹהים ְירָּ יו ֶאת הָּ ְוֶאת ִמְצֹותָּ
מֹור ם, ש ְ דָּ אָּ ל הָּ י זֶה ּכָּ  :ּכִ

ת  ִהּלַ י ּתְ ר ּפִ ֹו . ְיַדּבֶ ְדש  ם קָּ ֵ ר ש  ש ָּ ל ּבָּ ֵרְך ּכָּ ִויבָּ
ֶעד ם וָּ  :ְלעֹולָּ

הּ  ם ַהְללּויָּ ה ְוַעד עֹולָּ ּה ֵמַעּתָּ ֵרְך יָּ  :ַוֲאַנְחנּו ְנבָּ
 

תבות ' ז', אלי זה השולחן אשר לפני הוידבר ' כ יאמר פ"ואח, אצבעות ממש' הכוס עומד על גבי ה דשיהיה
 .ויתן עיניו בכוס באומרו כל הברכה, אלו בלבד

ר ֵאַלי ר ִלְפֵני , ַוְיַדּבֵ ֶ ן ֲאש  ְלחָּ ֻׁ  :זֶה ַהש ּ
ואם הם ( מצווה בלילה הזה שבעל הבית יזמן)ולכל הפחות המברך , כל אחד נוטל בידו הכוס ומגביהו טפח

 לפחות שלושה אומר

ּות  ּוְתֶכם, מֹוַרי ְוַרּבֹוַתיִבְרש   ,ּוִבְרש 
ֵרְך   ּלוֹ  ) ֱאלֵֹהינו(ְנבָּ ֶ ַכְלנּו ִמש ּ אָּ ֶ  ש 

רּוךְ   ּלֹו ּוְבטּובֹו )ֱאלֵֹהינּו   (ּבָּ ֶ ַכְלנּו ִמש ּ אָּ ֶ ִיינוּ ( הגדול)ש   :חָּ

רּוךְ  - ּלֹו ּוְבטּובֹו )ֱאלֵֹהינּו   (ּבָּ ֶ ַכְלנּו ִמש ּ אָּ ֶ ִיינוּ (  הגדול)ש   :חָּ
 

                                                 
 .בנוקבא העליונה א
 .דפוס שובי נפשי, ספר החזיונות בנספחים. י"ח' ל ס"ק זצוק"הרמהנהגות  ב
 .המז"פרק הברכ, ל בספרו וזאת ליהודה"עיין רבי יהודה עייאש זצ ג
 (נגיד ומצוה( )ג"מעשה חושב י) (עקב' שער טעמי המצוות פ)  ד
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רּוך הּוא ּו רּוך ִזְכרֹו ְלעֹוְלֵמי ַעדבָּ מֹו ּובָּ רּוך שֶּׁ בָּ  

 

ה  רּוְך ַאּתָּ ם ,ּבָּ עֹולָּ הזננו ולא ממעשינו המפרנסנו ולא מצדקותינו המעדיף ( ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ

ֵאל) הגדת רינה וישועה ליוורנועיין . 'קצף' נגף' היא מקור לכעס כידוע כמו אף' כי אות ף, יש שנהגו למנוע מלאמר את המשפט הזה -עלינו  טובו ַהזָּּן   הָּ
ים ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו ּבְ ם ּכֻׁ עֹולָּ נּו ְוֶאת הָּ הוא .אֹותָּ

ל ר ֹנֵתן ֶלֶחם ְלכָּ ש ָּ ם ַחְסּדוֹ . ּבָּ י ְלעֹולָּ נּו : ּכִ ַסר לָּ ִמיד לֹא חָּ דֹול ּתָּ ּוְבטּובֹו ַהּגָּ
זֹון  נּו מָּ ֶעדְוַאל ֶיְחַסר לָּ ם וָּ ִמיד ְלעֹולָּ י הּוא )בעבור שמו הגדול(.ּתָּ ובאומרך כי  ּכִ

שפע מעולם האצילות שבשמות  אלהמשיך ֵאל .צריך להגיה כי הוא אל זן ומפרנס לכל, הוא זן ומפרנס לכל
שהוא ֵשם עולם ן "מג' כל השמות אלו גי, בעשייהל אדני "א –ביצירה  ל יי"א–בעולם הבריאה  ל שדי"א) אלו 

אשר בו שם , בעלם השני שהוא יצירה ל"אושיתפשט משם בחינת שם , כנזכר ל"אשמות ' הנכלל מג( העליון

רּוְך ַלּכֹל  זָּן ן"ל ז"אוזהו , ן"ז' ה שהוא גי"ל בהוי"ואז יתחברו א, ה"יהו נֹו עָּ ְלחָּ ֻׁ ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוש 
ִרּיֹותָּ  ל ּבְ זֹון ְלכָּ ה ּומָּ יוְוִהְתִקין ִמְחיָּ דָּ יו ּוְברֹוב ֲחסָּ א ְבַרֲחמָּ רָּ ר ּבָּ ֶ  יו ֲאש 

מּור אָּ פ בתפלת השחר ופעם "פ ביום כנודע בסדר התפלה ב"פסוק פותח את ידיך הנה מזמור הזה נתקן לאומרו ג .ּכָּ
ך והוא שם קדוש "ת פותח את ידיך חת"גם ס יש כוונה בפני עצמה עם היותם דרך אחד' זמנים הנז' במנחה בכל זמן מג' א

ֶדךָּ  המכונה בספרי המקובלים שם הפרנסה יעַ . ּפֹוֵתַח ֶאת יָּ ּבִ צֹון ּוַמש ְ ל ַחי רָּ  :ְלכָּ

ה  רּוְך ַאּתָּ  :ַהזָּּן ֶאת ַהּכֹל ,ּבָּ

 

ה נֹוֶדה ְלךָּ  ִהְנַחְלּתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָּ ֶ ה  ֱאלֵֹהינּו ַעל ש  בָּ ה ּוְרחָּ טֹובָּ
ים  ה ַחּיִ ִרית ְותֹורָּ זֹוןּבְ נוּ  ַעל. ּומָּ הֹוֵצאתָּ ֶ ית  ש  נּו ִמּבֵ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיתָּ

ִדים ַתְמּתָּ . ֲעבָּ חָּ ֶ ִריְתךָּ ש  ֵרנוּ  ְוַעל ּבְ ְבש ָּ נוּ . ּבִ ְדּתָּ ּמַ ּלִ ֶ ְתךָּ ש  י  .ְוַעל ּתֹורָּ ּקֵ ְוַעל חֻׁ
נוּ  הֹוַדְעּתָּ ֶ ְך ש  ים . ְרצֹונָּ זֹוןְוַעל ַחּיִ ַאּתָּ  חן וחסד שחוננתנו ועל אכילת המָּ ֶ  ה זָּןש 

נוּ   :ּוְמַפְרֵנס אֹותָּ
 

מּור  ְוַעל ַהּכֹל  אָּ ְך ּכָּ מָּ ְרִכים ֶאת ש ְ ְך ּוְמבָּ ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים לָּ
ְעּתָּ  בָּ ַכְלּתָּ ְוש ָּ , בהגיעך אל תיבת את שבפסוק ואכלת ושבעת וברכת את', בברכה ג ּוֵבַרְכּתָּ . ְואָּ

ותסתכל במים ההם בעת שתתנם . א המלכות הנקראת כוסומילת את הי. כנודע' אז תמזוג הכוס במים כו

                                                 
 .עקב' המצ פר"שע א
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ֶרץ ֶאת . בכוס אָּ ךְ  ֱאלֶֹהיךָּ ַעל הָּ ַתן לָּ ר נָּ ֶ ה ֲאש  ה  :ַהּטֹובָּ רּוְך ַאּתָּ ּבָּ

, זֹון ֶרץ ְוַעל ַהּמָּ אָּ  :ַעל הָּ

 

ךְ  ַרֵחם  ֵאל ַעּמָּ רָּ ֵלינּו ְוַעל ִיש ְ ךְ . ֱאלֵֹהינּו עָּ ַלִים ִעירָּ ָּ ְוַעל ַהר . ְוַעל ְירּוש 
ךְ  בֹודָּ ן ּכְ ּכַ ךְ . ִצּיֹון ִמש ְ לָּ ךְ  .ְוַעל ֵהיכָּ ךְ . ְוַעל ְמעֹונָּ ִבירָּ דֹול . ְוַעל ּדְ ִית ַהּגָּ ְוַעל ַהּבַ

יו לָּ ְמךָּ עָּ א ש ִ ְקרָּ ּנִ ֶ דֹוש  ש  ִבינּו ְרֵענּו זּונֵ  .ְוַהּקָּ ְרְנֵסנוּ . נוּ אָּ ֵלנוּ . ּפַ ְלּכְ ַהְרִויֵחנּו  .ּכַ

רֹוֵתינוּ  ל צָּ ה ִמּכָּ נּו ְמֵהרָּ ְצִריֵכנּו . ַהְרַוח לָּ ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי  ְונָּא ַאל ּתַ
נֹות ם ַמּתְ דָּ ר וָּ ש ָּ ם ְולֹא ִליֵדי. ּבָּ תָּ אָּ ה. ַהְלוָּ ם ְמרּוּבָּ תָּ ה ְוֶחְרּפָּ ם ְמעּוטָּ ְתַנתָּ מָּ ֶ  ש ּ

ְדךָּ ַהמְּ  א ְליָּ הֶאּלָּ בָּ ְרחָּ ה ְוהָּ ה. ֵלאָּ תּוחָּ ה ְוַהּפְ ירָּ ֲעש ִ ם . הָּ עֹולָּ ּלֹא ֵנבֹוש  ּבָּ ֶ ש 
א. ַהזֶּה ם ַהּבָּ ֵלם ְלעֹולָּ ֲחִזיֶרּנָּה  .ְולֹא ִנּכָּ ְך ּתַ יחָּ ִוד ְמש ִ ית ּדָּ ּוַמְלכּות ּבֵ

הּ  ֵמינו ִלְמקֹומָּ ה ְביָּ ְמֵהרָּ  ּבִ
 

 :בשבת אומרים

ִמְצֹוֶתיךָּ ּוְבִמְצַות יֹום ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו  ִביִעי ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְ דֹוש  . ַהש ּ דֹול ְוַהּקָּ ת ַהּגָּ ּבָּ ַ ַהש ּ
דֹול. ַהזֶּה י יֹום ּגָּ ֶניךָּ  ּכִ פָּ דֹוש  הּוא ִמּלְ י. ְוקָּ ּקֵ ִמְצַות חֻׁ נּוַח ּבֹו באהבה ּכְ ּבֹות ּבֹו ְונָּ  ִנש ְ

ךְ  גֹון. ְרצֹונָּ ה ְויָּ רָּ ִהי צָּ יֹום ְמנּוחָּ  ְוַאל ּתְ ֵמינוּ . ֵתנוּ ּבְ ה ְביָּ ְמֵהרָּ ַמת ִצּיֹון ּבִ ֶנחָּ י  ְוַהְרֵאנּו ּבְ ּכִ
מֹות ל ַהְנחָּ עָּ ה ּבַ  : ַאתָּ

 

ֵקד  ַמע ְוִיּפָּ ָּ ֶצה ְוִיש ּ ֶאה ְוֵירָּ יַע ְוֵירָּ ֹבא ְוַיּגִ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְויָּ
ךְ  וִזְכרֹון  .ְוִיזֵָּּכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ  ַלִים ִעירָּ ָּ ן . ְירּוש  יַח ּבֶ ש ִ ְוִזְכרֹון מָּ

ךְ  ִוד ַעְבּדָּ ה. ּדָּ ה ְלטֹובָּ ֶניךָּ ִלְפֵליטָּ ֵאל ְלפָּ רָּ ית ִיש ְ ךָּ ּבֵ ל ַעּמְ ְלֵחן  .ְוִזְכרֹון ּכָּ
 ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים

ּצֹות ַהזֶּה יֹום ַחג ַהּמַ יֹום טֹוב, ּבְ א ֹקֶדש  ַהזֶּה ּבְ  :ִמְקרָּ

 

יֵענוּ  ֵלינּו ּוְלהֹוש ִ ה זְָּכֵרנּו . ְלַרֵחם ּבֹו עָּ ְקֵדנּו בֹו . ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹובָּ ּופָּ
ה כָּ ים. ִלְברָּ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְדַבר. טֹוִבים ְוהֹוש ִ ה ְוַרֲחִמים ּבִ ּועָּ ּנֵנּו . ְיש  חּוס ְוחָּ

ֵלינוּ  י ֵאֶליךָּ ֵעינֵ . ַוֲחמֹול ְוַרֵחם עָּ יֵענּו ּכִ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון. ינוּ ְוהֹוש ִ  ְוַרחּום ּכִ

ה ּתָּ  :אָּ
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ַלִים ִעיר ַהקֹוֶדש   ָּ ֵמינוּ  ְוִתְבֶנה ְירּוש  ה ְביָּ ְמֵהרָּ  :ּבִ

ה  רּוְך ַאּתָּ ן ,ּבָּ ְניָּ יו ּבִ ֲחמָּ רָּ ִים ּבֹוֵנה ּבְ לָּ ָּ ֵמן -. ְירּוש   אָּ

 

ה  רּוְך ַאּתָּ ם ּבָּ עֹולָּ יֵרנוּ . ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ נּו ַאּדִ ִבינּו ַמְלּכֵ ֵאל אָּ ַעד הָּ . לָּ
נוּ . ּגֹוֲאֵלנוּ . ּבֹוְרֵאנוּ  ֵ ֵאל .ַיֲעֹקב ְקדֹוש  . ְקדֹוש  רָּ ֶלְך ַהּטֹוב . רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיש ְ ַהּמֶ

ִטיב ַלּכֹל ל יֹום. ְוַהּמֵ כָּ ּבְ ֶ נוּ  ש  יֹום הּוא ֵהִטיב לָּ נוּ . וָּ הּוא ֵייִטיב   .הּוא ֵמִטיב לָּ
נוּ  נוּ  הּוא. לָּ לָּ ֶחֶסד ְוַרֲחִמים. הּוא גֹוְמֵלנוּ . ְגמָּ ַעד ֵחן וָּ ְוֵריַוח  הּוא ִיְגְמֵלנּו לָּ

ל טֹוב  ה ְוכָּ לָּ ֵרנוּ ְוַהּצָּ ל טּוב תמיד ַאל ְיַחּסְ  :     ּוִמּכָּ

 

א ְכבֹודוֹ  ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ ן הּוא ִיש ְ ַרֲחמָּ ֵמן -    :הָּ  :אָּ

ן הּוא ִיש ְ  ַרֲחמָּ ֶרץהָּ אָּ ַמִים ּובָּ ָּ ש ּ ח ּבַ ּבַ ֵמן -    :ּתַ  :אָּ

נּו ְלדֹור ּדֹוִרים ח ּבָּ ּבַ ּתַ ן הּוא ִיש ְ ַרֲחמָּ ֵמן -    :הָּ  :אָּ

ִרים ן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו יָּ ַרֲחמָּ ֵמן -     :הָּ  :אָּ

ִחים ֶנַצח ְנצָּ נּו לָּ ַאר ּבָּ ן הּוא ִיְתּפָּ ַרֲחמָּ ֵמן -    :הָּ  :אָּ

ן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו  ַרֲחמָּ ַנַחת ְולֹא הָּ ר ְולֹא ְבִאּסּור ּבְ ֶהּתֵ בֹוד ְולֹא ְבִבזּּוי ּבְ כָּ ּבְ
ִצְמצּום ח  ְולֹא ּבְ ֵריוָּ ֵמן -      ְבַצַער ּבְ  :אָּ

יֵנינוּ  לֹום ּבֵ ָּ ן ש  ן הּוא ִיּתֵ ַרֲחמָּ ֵמן -     :הָּ  :אָּ

ה  חָּ ה ְרוָּ כָּ רָּ ַלח ּבְ ן הּוא ִיש ְ ַרֲחמָּ  הָּ
חָּ  ֵדינוּ ְוַהְצלָּ ה יָּ ל ַמֲעש ֵ כָּ ֵמן      -:ה ּבְ  :אָּ

ֵכינוּ  רָּ ן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ ַרֲחמָּ ֵמן -     :הָּ  :אָּ

אֵרנוּ  ה ֵמַעל ַצּוָּ לּות ְמֵהרָּ ּבֹור עֹול ּגָּ ן הּוא ִיש ְ ַרֲחמָּ ֵמן   -:הָּ  :אָּ

ה קֹוְמִמּיּות בַאְרֵצנוּ  ן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהרָּ ַרֲחמָּ ֵמן    -:הָּ  :אָּ

ֵלמָּ  ה ש ְ ֵאנּו ְרפּואָּ ן הּוא ִיְרּפָּ ַרֲחמָּ  ה ְרפּוַאת ַהּנֶֶפש  הָּ
ה מָּ ָּ ֵמן    -  :ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְרפּוַאת ַהְנש   :אָּ

ה בָּ ְרחָּ דֹו הָּ נּו ֶאת יָּ ח לָּ ן הּוא ִיְפּתַ ַרֲחמָּ ֵמן -    :הָּ  :אָּ
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ְרכּו  ְתּבָּ ּנִ ֶ מֹו ש  דֹול ּכְ מֹו ַהּגָּ ש ְ ּנּו ּבִ ד ִמּמֶ ד ְוֶאחָּ ל ֶאחָּ ֵרְך ּכָּ ן הּוא ְיבָּ ַרֲחמָּ הָּ
ּכֹלֲאבֹוֵתינּו  ק ְוַיֲעֹקב ּבַ ם ִיְצחָּ הָּ ה . ִמּכֹל ּכֹל ַאְברָּ כָּ רָּ נּו ַיַחד ּבְ ֵרְך אֹותָּ ן ְיבָּ ּכֵ

ה ֵלמָּ צֹון ְוֹנאַמר. ש ְ ֵמן -      ְוֵכן ְיִהי רָּ  :אָּ
לֹומוֹ  ת ש ְ ּכַ ֵלינּו סֻׁ ן הּוא ִיְפרֹוש  עָּ ַרֲחמָּ ֵמן -     :הָּ  :אָּ

ִלבֵּ  תֹו ּבְ תֹו ְוַאֲהבָּ ע ּתֹורָּ ן הּוא ִיּטַ ַרֲחמָּ תוֹ הָּ  נּו ְוִתְהֶיה ִיְראָּ
א י ֶנֱחטָּ ֵנינּו ְלִבְלּתִ ם. ַעל ּפָּ ֵ ינּו ְלש  ל ַמֲעש ֵ ִים ְוִיְהיּו כָּ מָּ ָּ    :ש 

ֵמן          -  :אָּ

ֵלא ן הּוא ְימָּ ַרֲחמָּ ה  הָּ נּו ְלטֹובָּ ֲאלֹות ִלּבֵ ֵמן -   :ִמש ְ  :אָּ
 

ה ְלחַ  ת ּוְמנּוחָּ ּבָּ ַ ּלֹו ש  ּכֻׁ ֶ ם ש  ן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹולָּ ַרֲחמָּ ִמיםהָּ עֹולָּ י הָּ ֵמן   -:ּיֵ  :אָּ

 
ִלים ֲאֵחִרים יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרגָּ ן הּוא ַיּגִ ַרֲחמָּ ִאים , הָּ  ַהּבָּ

לֹום ָּ אֵתנּו ְלש  ֵמן-        :ִלְקרָּ  :אָּ

ּלֹו טֹוב ּכֻׁ ֶ ן הּוא ַיְנִחיֵלנּו ְליֹום ש  ַרֲחמָּ ֵמן     -:הָּ  :אָּ
 

ן ַהזֶּה  ְלחָּ ֻׁ ֵרְך ֶאת ַהש ּ ן הּוא ְיבָּ ַרֲחמָּ ם ְוִיְהֶיההָּ ל ַמֲעַדּנֵי עֹולָּ ר ּבֹו ּכָּ יו ִויַסּדֵ לָּ ַכְלנּו עָּ אָּ ֶ  ש 

ה ּתֶ ּנּו ִיש ְ ֵמא ִמּמֶ ל צָּ ּנּו ֹיאַכל ְוכָּ ֵעב ִמּמֶ ל רָּ ִבינּו ּכָּ ם אָּ הָּ ל ַאְברָּ ֶ נֹו ש  ְלחָּ ֻׁ ש  ְוַאל ֶיְחַסר . ּכְ
ַעד ל טּוב לָּ ּנּו ּכָּ ֵמן ִמּמֶ ִמים אָּ  :ּוְלעֹוְלֵמי עֹולָּ

ן הּוא ְיבָּ  ַרֲחמָּ ה ַהזֹּאתהָּ ּדָּ עֻׁ ִית ַהזֶּה ּוַבַעל ַהּסְ ַעל ַהּבַ ר . ֵרְך ּבַ ֶ ל ֲאש  ּתֹו ְוכָּ יו ְוִאש ְ נָּ הּוא ּובָּ

ְחיוּ . לוֹ  ּיִ ֶ ִנים ש  בָּ ְרּבוּ  .ּבְ ּיִ ֶ ִסים ש  ֵרְך  .ּוִבְנכָּ ְרֶצה ּבָּ יו ּתִ דָּ יו . ֵחילֹו ּוֹפַעל יָּ סָּ ְוִיְהיּו ְנכָּ
ֵסינוּ  ִחים ּוְקרֹוִבים לָּ  ּוְנכָּ ְצלָּ ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור  ְוַאל. ִעירמֻׁ ּום ּדְ ֵנינּו ש  יו ְולֹא ְלפָּ נָּ ק ְלפָּ ּקֵ ִיְזּדַ

ֹון ה ְוַעד. עָּ בֹוד ֵמַעּתָּ ר ְוכָּ ֶ ֹעש  ִמים ּבְ ל ַהּיָּ ֵמַח ּכָּ ש  ְוש ָּ ם ש ָּ ם ַהזֶּה ְולֹא . עֹולָּ עֹולָּ לֹא ֵיבֹוש  ּבָּ
א ם ַהּבָּ ֵלם ְלעֹולָּ צֹון. ִיּכָּ ן ְיִהי רָּ ֵמן ּכֵ  :אָּ

 

ן ַרֲחמָּ ש   הָּ ְקּדָּ ית ַהּמִ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ש ִ ְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָּ נּו ִויקָּ ינּו ִויַזּכֵ הּוא ְיַחּיֵ
א ם ַהּבָּ עֹולָּ י הָּ   .ּוְלַחּיֵ

ּועֹות ַמְלּכוֹ  ִמְגּדֹול  ם. ְיש  ִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹולָּ יחֹו ְלדָּ ה ֶחֶסד ִלְמש ִ : ְוֹעש ֶ

ֵעבוּ  ּו ְורָּ ש  ִפיִרים רָּ י . ּכְ ֵ ל לֹא ַיְחְסרוּ  ְוֹדְרש  ם : טֹוב כָּ ִייִתי ּגַ ַנַער הָּ
יק ֶנֱעזָּב ִאיִתי ַצּדִ י ְולֹא רָּ ֶחם. זַָּקְנּתִ ש  לָּ ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה: ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ . ּכָּ
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ה ְוַזְרעוֹ  כָּ ה: ִלְברָּ ְבעָּ ַכְלנּו ִיְהֶיה ְלש ָּ אָּ ֶ ה. ַמה ש  ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּואָּ ָּ ש ּ ֶ . ּוַמה ש 
ִדְכִתיבּוַמה ש ֶ  ה ּכְ כָּ ְדַבר  הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְברָּ ן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ּכִ ּתֵ ַוּיִ

:  ַם ל רּוִכים ַאּתֶ ֶרץ .ּבְ אָּ ַמִים וָּ ָּ ה ש  ר: עֹוש ֵ ֶ ֶבר ֲאש  רּוְך ַהּגֶ  ּבָּ

ה  .ִיְבַטח בַּ  יָּ חוֹ  ְוהָּ ן : ִמְבטָּ ֵרְך  . ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ְיבָּ
לֹום ָּ א טֹוב: ֶאת ַעּמֹו ַבש ּ ה ִמּלֵ ה ְוֶנֶפש  ְרֵעבָּ ֵֹקקָּ יַע ֶנֶפש  ש  ּבִ י ִהש ְ הֹודּו  :ּכִ

ם ַחְסּדוֹ  לַ  י ְלעֹולָּ י טֹוב ּכִ יו  :ּכִ יו הּוא ְבַרֲחמָּ ְמרֹומָּ לֹום ּבִ ָּ ה ש  עֹוש ֶ
ֵלינּו ְוַעל ּכָּ  לֹום עָּ ָּ ה ש  ֵמןַיֲעש ֶ ֵאל ְוִאְמרּו אָּ רָּ  :ל ַעּמֹו ִיש ְ

 

 

א ָּ ּועֹות ֶאש ּ ם . ּכֹוס ְיש  ֵ א ּוְבש   :ֶאְקרָּ

ן נָּ רָּ  :ַסְבִרי מָּ

 
 .ע"שו. מברך ומכוון בברכת היין לפטור כוס רביעי

ה  רּוְך ַאּתָּ ם ,ּבָּ עֹולָּ ֶפן, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ִרי ַהּגֶ  :ּבֹוֵרא ּפְ
 

 בהסיבהכוס שלישי ושותים 
 
 

כי השם אחד המיוחד מלא העולם כל טוב אשר אז מתפשט  .כל אחר של רשות לא ישתה' לד' בין כוס ג
ס "כי מלוי כו' ך מלא ברכת ה"ו סמ"ף ו"ס הוא כ"ב וסימן כו"רל' ן שגי"ה ב"ג מ"ב ס"מלואין ע' ומתמלא בד כחו

 . מדת הדיןאלהים ויש כוס התרעלה שהוא ' ב והנה כוס גי"כף וו סמך מנין רל

פרשיות ' אותיות השם וכן ד' כוסות דפסח הם נגד ד' ויש כוס ישועות שהוא מדת הרחמים וד
כדי שלא ליכשל בחטא של ' לד' וכן אין רשאי לשתות בין ג' לד' ולכן אין הפסקה בין פרשה הג

שס "לק: ה"גם זה מהרב זלה. 'ס מצה פרוסה פרוס ה"ר להפריד החסדים מן הגבורות וז"אדה
 סחפ

 
 

  



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

013 

 הלל
 

 ע סימן תפ "שו
אלא אומר אחר גמר ההלל , ואינו אומר יהללוך; כוס רביעי מתחיל לא לנו וגומר עליו את ההלל( א)

ואחר כך אומר נשמת כל , ו כי לעולם חסדו"עד על נהרות בבל שהם כ 'ההלל הגדול שהוא מהודו ל
ושותהו , ואז יאמר יהללוך עד מלך מהולל בתשבחות, חי וישתבח עד ומעולם ועד עולם אתה אל

צריך לשתות פעם  ,ואם שותהו בלא הסיבה; ומברך אחריו על הגפן, בהסיבה בלא ברכה תחלה
א שיש לומר "וי: הגה. לפי שהסיח דעתו מלשתות עוד, הגפןומברך לפניו בורא פרי , אחרת בהסיבה

כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך , קודם לא לנו ולפתוח הפתח' שפוך חמתך וכו
  .ויכול לגמור הלל אף שלא במקום סעודה. וכן נוהגין' חמתו על המכחשים בה

 

 תים אותו בהסיבהמוזגין כוס רביעי ובסוף קריאת ההלל שו
 .לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב פותחים דלת הבית ואומרים

 
 ע סימן תפא "שו

ומי שהוא איסטניס  .וכל המשקין דינן כיין:  הגה. אלא מים, אחר ארבע כוסות אינו רשאי לשתות יין( א)
 .א"זית. משמע שקפה או טה מותרים. יכול לשתות כוס חמישי ויאמר עליו הלל הגדול, או תאב הרבה לשתות

ֹפךְ  עּוךָּ ְוַעל  ש ְ ר לֹא ְידָּ ֶ ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאש  ָּֽ ֲחמָּ

אוּ  רָּ ְמךָּ לֹא קָּ ש ִ ר ּבְ ֶ כֹות ֲאש  ַכל ֶאת ַיֲעֹקב . ַמְמלָּ י אָּ ּכִ
ּמוּ  ַ ֵוהּו ֵהש   : ְוֶאת נָּ

ֹפךְ  עּוךָּ  ש ְ ר לֹא ְידָּ ֶ ְתךָּ ֶאל ַהּגֹוִים ֲאש  ָּֽ  נתבאר למעלה בעניןכבר , ענין בנות לוט ֲחמָּ
הוציא עמו שתי , וכשנפרד לוט מעל אברהם. כי הוא הקליפה היונקת מאחוריים דזעיר, לוט

. ונעמה העמונית, רות המואביה, והנה הם. שנתערבו בחטאו של אדם הראשון, נשמות קדושות
אין , בינה ולהיותה מן. 'נועם ה, ויש בה אותיות. כנודע' הנקראת נועם ה, והנה נעמה היא מן בינה

עלמא , היא מן מלכות, אבל רות. כ נשמות"ולא היו כלולות בה כ, אחיזה גדולה אל הקליפה בה
עד , ולכן נאחזו בה הקליפות במאד מאד וכל הנשמות הקדושות של מלכות בית דוד, דאתגלייא

 עד שנתגיירה, ולא נתבררו משם, וכולם נתערבו בקליפות, כלם היו כלולות בה כנודע, המשיח
והיא , שהוא במלכות, י"ולכן רות היא בגימטריא מלוי של שם אדנ. ובה היו כלולות כלם, רות
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נשארו אותיות המלוי בגימטריא , ה"וכשתסיר אותיותיו הפשוטות שהם ס. א"בגימטריא תרע
 .הפס לך לך"שע: הם רות ונעמה, בנות לוט' והנה ב, רות

ְמךָּ לֹא  ש ִ ר ּבְ ֶ כֹות ֲאש  אוּ ְוַעל ַמְמלָּ רָּ ּמוּ . קָּ ַ ֵוהּו ֵהש  ַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת נָּ י אָּ  :ּכִ
בקרבנו אם ' והנה ישראל בצאתם ממצרים אמרו היש ה' יכירו בניך וידעו כו' מנוחת אמת ואמונ

א "אין וביארו באדרת נשא כי רצו לידע ולהכיר את השפעתם מהיכן היתה נמשכת להם אם מז
ואמר כי עתה בודאי יכירו בניך שהם ישראל וידעו כי . 'יןא' ראהנק נפיןאריך ה או מן א"יהו' הנק

והוא הכתר משם נמשך להם מנוחתם עתה בשעה ' מאתך היא מנוחתם ומלת מאתך היא מאת ך
 .הכ מנחה של שבת"שע.זו

נּו  נוּ  לֹא לָּ בֹוד. לֹא לָּ ן ּכָּ ְמךָּ ּתֵ י ְלש ִ ַעל . ּכִ
ךָּ  ךָּ ַעל ֲאִמּתֶ ה ֹיאְמרּו  :ַחְסּדְ ּמָּ ַאּיֵה נָּא . ַהּגֹוִיםלָּ

ִים :ֱאלֵֹהיֶהם מָּ ָּ ה. ֵואלֵֹהינּו ַבש ּ ש ָּ ֵפץ עָּ ר חָּ ֶ  :ּכֹל ֲאש 
ב ֶסף ְוזָּהָּ יֶהם ּכֶ ם. ֲעַצּבֵ דָּ ה ְיֵדי אָּ ֶהם ְולֹא  :ַמֲעש ֵ ה לָּ ּפֶ

רוּ  ֶהם ְולֹא ִיְראוּ  .ְיַדּבֵ ֶהם ְולֹא  :ֵעיַנִים לָּ ְזַנִים לָּ אָּ
עוּ  מָּ ֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ִיש ְ ּון יְ  :ַאף לָּ ֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיש 

כוּ  ם. ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ ְגרֹונָּ מֹוֶהם ִיְהיּו  :לֹא ֶיְהּגּו ּבִ ּכְ
יֶהם ֶהם. ֹעש ֵ ֵטַח ּבָּ ר ּבֹ ֶ ַטח  :ּכֹל ֲאש  ֵאל ּבְ רָּ ִיש ְ

ִגּנָּם הּוא .בַּ  ם ּומָּ ית ַאֲהֹרן  :ֶעְזרָּ ְטחּו  ּבֵ ּבִ

ִגּנָּם הּוא .בַ  ם ּומָּ ְטחּו  ִיְרֵאי  :ֶעְזרָּ ּבִ

ִגּנָּם הּוא .בַ  ם ּומָּ  :ֶעְזרָּ
 

רוּ  ֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ה לָּ  ישמעו'ולא 'להם 'וכן אזנים . הוא לוי, ידברו'ולא 'להם 'ת "הנה ר .ּפֶ
כי , ל"ש חז"לרמוז אל מ, ת"ובכלם נרמז שם לוי בר. הוא לוי, יראו'ולא 'להם 'עינים , וכן. הוא לוי

ז ועשו עצמם כאלמים וסומים "לא עבדו ע, כ במעשה העגל"וכן אח, ותם במצריםשבט לוי בהי
  (:כ מזולתו"ע. )ולא נטו אחר עובדיה, וחרשים
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ית ַאֲהֹרן  ולעתיד לבא, לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון, ש והוא יהיה לך לפה"כמ  ּבֵ
, וגם יהיה הוא ערל שפתים, וילמד תורה לכל ישראל, ה בגלגול"יבוא מרע, בדורו של משיח

, והוא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, שהוא חי וקים, ל"והמתורגמן שלו יהיה אליהו הנביא ז
כי כשיצטרך , ל אם ללצים"ר, אם ללצים הוא יליץ ולענוים יתן חן, ה"וזש. ה"אחיו של מרע

ולא רצה לבאר לי , ויהיה מתורגמן שלו, ל שהוא חי יליץ"הנה אליהו ז, ומתורגמן ה מליץ"מרע
 .ח"הג ל"שע: איך לקשר ענין זה עם הויכוח הראשון שהיינו מווכחים יחד, יותר
 

 

  ְֵרך נּו ְיבָּ רָּ ֵאל. ְזכָּ רָּ ית ִיש ְ ֵרְך ֶאת ּבֵ ֵרְך . ְיבָּ ְיבָּ

ית ַאֲהֹרן ֵרְך ִיְרֵאי  :ֶאת ּבֵ ים ִעם  .ְיבָּ ַטּנִ ַהּקְ

ֹדִלים ֵניֶכם. ֲעֵליֶכם ֹיֵסף  :ַהּגְ  :ֲעֵליֶכם ְוַעל ּבְ

ם לַ  רּוִכים ַאּתֶ ֶרץ .ּבְ אָּ ַמִים וָּ ָּ ה ש  ַמִים  :ֹעש ֵ ָּ ַהש ּ

ַמִים לַ  ָּ ם .ש  דָּ ַתן ִלְבֵני אָּ ֶרץ נָּ אָּ ִתים  :ְוהָּ לֹא ַהּמֵ
הּ  ל ֹיְרֵדי . ְיַהְללּו יָּ הְולֹא ּכָּ ּה  :דּומָּ ֵרְך יָּ ַוֲאַנְחנּו ְנבָּ

הּ  ם ַהְללּויָּ ה ְוַעד עֹולָּ  :ֵמַעּתָּ
 

ַמע  י ִיש ְ י ּכִ ַהְבּתִ י .אָּ ֲחנּונָּ ה  :ֶאת קֹוִלי ּתַ י ִהּטָּ ּכִ
ְזנֹו ִלי א. אָּ ַמי ֶאְקרָּ ֵרי  :ּוְביָּ ֶות ּוְמצָּ פּוִני ֶחְבֵלי מָּ ֲאפָּ

אּוִני אֹול ְמצָּ א. ש ְ גֹון ֶאְמצָּ ה ְויָּ רָּ  ם ְבש ֵ וּ  :צָּ

א ה . ֶאְקרָּ ּנָּ י אָּ ה ַנְפש ִ טָּ  ַחּנּון  :ַמּלְ

יק אִים  :ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. ְוַצּדִ תָּ ֵֹמר ּפְ  .ש 
יעַ  ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוש ִ ְיִכי :ּדַ י ִלְמנּוחָּ ּוִבי ַנְפש ִ י . ש  ּכִ
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 ְיִכי לָּ ַמל עָּ ֶות :ּגָּ י ִמּמָּ ְצּתָּ ַנְפש ִ י ִחּלַ ֶאת ֵעיִני . ּכִ

ה ְמעָּ ִחי. ִמן ּדִ ְך ִלְפֵני  :ֶאת ַרְגִלי ִמּדֶ  .ֶאְתַהּלֵ
ים ַאְרצֹות ַהַחּיִ ר :ּבְ י ֲאַדּבֵ י ּכִ ִניִתי . ֶהֱאַמְנּתִ ֲאִני עָּ

ְפִזי :ְמֹאד י ְבחָּ ַמְרּתִ ם ּכֵֹזב. ֲאִני אָּ דָּ אָּ ל הָּ  :ּכָּ
 

יב לַ  ש ִ ה אָּ י .מָּ לָּ ְגמּולֹוִהי עָּ ל ּתַ ּועֹות  :ּכָּ ּכֹוס ְיש 

א ָּ ם . ֶאש ּ ֵ א ּוְבש  ַרי לַ  :ֶאְקרָּ ם ְנדָּ ּלֵ ַ . ֲאש 

ל ַעּמוֹ  ה ּנָּא ְלכָּ ֵעיֵני  :ֶנְגדָּ ר ּבְ קָּ ה  .יָּ ְותָּ ַהּמָּ

יו ה  :ַלֲחִסידָּ ּנָּ ךָּ  אָּ י ֲאִני ַעְבּדֶ ן . ּכִ ךָּ ּבֶ ֲאִני ַעְבּדְ
ֶתךָּ  י. ֲאמָּ ְחּתָּ ְלמֹוֵסרָּ ּתַ הְלךָּ אֶ  :ּפִ ח ֶזַבח ּתֹודָּ . ְזּבַ

ם  ֵ א ּוְבש  ַרי לַ  :ֶאְקרָּ ם ְנדָּ ּלֵ ַ ה . ֲאש  ֶנְגדָּ

ל ַעּמוֹ  א ְלכָּ ית  :ּנָּ ַחְצרֹות ּבֵ תֹוֵכִכי  ּבְ ּבְ
ה ִים ַהְללּויָּ לָּ ָּ  :ְירּוש 

 

ל ּגֹוִים ַהְללּו ֶאת  ים. ּכָּ ּמִ אֻׁ ל הָּ חּוהּו ּכָּ ּבְ ַ י  :ש  ּכִ

ֵלינּו ַחסְ  ַבר עָּ הּ  ּדֹו ֶוֱאֶמת גָּ ם ַהְללּויָּ הֹודּו  :ְלעֹולָּ

י טֹוב לַ  ם ַחְסּדוֹ . ּכִ י ְלעֹולָּ ֹיאַמר נָּא  :ּכִ
ֵאל רָּ ם ַחְסּדוֹ . ִיש ְ י ְלעֹולָּ י  .ֹיאְמרּו נָּא ֵבית ַאֲהֹרן :ּכִ ּכִ
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ם ַחְסּדוֹ  א ִיְרֵאי  :ְלעֹולָּ ם  .ֹיאְמרּו נָּ י ְלעֹולָּ ּכִ
  :ַחְסּדוֹ 

 

 ה הוא"כמש, והמתורגמן שלו היה אהרן הכהן, רבן של כל ישראל ֹיאְמרּו נָּא ֵבית ַאֲהֹרן
יבא , ובאחרית הימים בדורו של משיח, לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון' יהיה לך לפה וגו

והמתורגמן שלו אז יהיה אליהו , וגם אז יהיה ערל שפתים, משה בגלגול וילמד תורה לישראל
כי , ה אם ללצים הוא יליץ"וזש, ס פסוק פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן"וז. וקיים שהוא חי, ל"ז

 :ה"הג ל"שע :ויהיה מתורגמן שלו, הנה אליהו חי הוא יליץ, כאשר יצטרך מתורגמן למשה
 

הּ  אִתי יָּ רָּ ַצר קָּ הּ . ִמן ַהּמֵ ב יָּ ְרחָּ ּמֶ ִני ּבַ נָּ ִלי   :עָּ

א ם. לֹא ִאירָּ דָּ ה ִלי אָּ ֲעש ֶ י  :ַמה ּיַ ֹעְזרָּ . ִלי ּבְ

י ְנאָּ ֹטַח  .טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  :ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבש  ִמּבְ

ם דָּ אָּ ְנִדיִבים .טֹוב ַלֲחסֹות בַּ  :ּבָּ ֹטַח ּבִ ל  :ִמּבְ ּכָּ

בּוִני ם . ּגֹוִים ְסבָּ ֵ ש  י ֲאִמיַלם ּבְ ם  :ּכִ ַסּבּוִני ּגַ

בּוִני ם . ְסבָּ ֵ ש  י ֲאמִ  ּבְ ַסּבּוִני ִכְדֹבִרים  :יַלםּכִ

ֵאש  קֹוִצים ם . ּדֲֹעכּו ּכְ ֵ ש  י ֲאִמיַלם ּבְ ֹחה  :ּכִ ּדָּ

ִני וַ . ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל הּ  :ֲעזָּרָּ ת יָּ י ְוִזְמרָּ זִּ ַוְיִהי . עָּ
ה ּועָּ יִקים :ִלי ִליש  ֳהֵלי ַצּדִ אָּ ה ּבְ ּועָּ ה ִויש  ְיִמין . קֹול ִרּנָּ

 ִיל ה חָּ ה  ִמיןיְ  :ֹעש ָּ  ְיִמין . רֹוֵממָּ
ִיל ה חָּ י ֶאְחֶיה :ֹעש ָּ מּות ּכִ הּ . לֹא אָּ י יָּ ר ַמֲעש ֵ  :ַוֲאַסּפֵ
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הּ  י יָּ ַרּנִ ִני. ַיּסֹר ִיּסְ נָּ ֶות לֹא ְנתָּ ֲעֵרי  :ְוַלּמָּ ַ ְתחּו ִלי ש  ּפִ

הּ . ֶצֶדק ם אֹוֶדה יָּ ֹבא בָּ ַער לַ  :אָּ ַ  .ֶזה ַהש ּ
ֹבאּו בוֹ  יִקים יָּ ִני :ַצּדִ י ֲעִניתָּ ִהי ִלי . אֹוְדךָּ ּכִ ַוּתְ

ה ּועָּ ִני :ִליש  י ֲעִניתָּ ה. אֹוְדךָּ ּכִ ּועָּ ִהי ִלי ִליש  ֶאֶבן  :ַוּתְ
ֲאסּו ַהּבֹוִנים ה. מָּ ּנָּ ה ְלֹראש  ּפִ ְיתָּ ֲאסּו  :הָּ ֶאֶבן מָּ

ּנָּה. ַהּבֹוִנים ה ְלֹראש  ּפִ ְיתָּ ה  ֵמֵאת  :הָּ ְיתָּ הָּ

ֵעיֵנינ. זֹּאת את ּבְ ה  ֵמֵאת  :וּ ִהיא ִנְפלָּ ְיתָּ הָּ

ֵעיֵנינוּ . זֹּאת את ּבְ ה  :ִהיא ִנְפלָּ ש ָּ  .זֶה ַהּיֹום עָּ

ה בוֹ  ְמחָּ ה ְוִנש ְ ִגילָּ ה  :נָּ ש ָּ ה  .ֶזה ַהּיֹום עָּ ִגילָּ נָּ
ה בוֹ  ְמחָּ  :ְוִנש ְ

 

א  ּנָּ ה ּנָּא אָּ יעָּ ּנָּא . הֹוש ִ א אָּ ה ּנָּ יעָּ  .הֹוש ִ

א  ּנָּ א אָּ ה נָּ ּנָּא . ַהְצִליחָּ ה נָּא אָּ  :ַהְצִליחָּ
 וחוזרים אחרי בעל הבית

 

ם  ֵ ש  א ּבְ רּוְך ַהּבָּ ית  .ּבָּ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ נוּ  ֵאל  :ּבֵ ֶאר לָּ . ַוּיָּ
ֲעֹבִתים חַ . ִאְסרּו ַחג ּבַ ְזּבֵ ה ְואֹוֶדּךָּ  :ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ  :ֲארֹוְמֶמּךָּ ֱאלַֹהי . ֵאִלי ַאּתָּ

 

י טֹוב הֹודּו לַ  ם ַחְסּדוֹ . ּכִ י ְלעֹולָּ  :ּכִ

י טֹוב הֹודּו לַ  ם ַחְסּדוֹ . ּכִ י ְלעֹולָּ  :ּכִ
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ֱאלִֹהים לְ        .הֹודּו ֵלאלֵֹהי הָּ  :חַ "ּכִ
ֲאֹדִנים לְ        .הֹודּו ַלֲאדֹוֵני הָּ  :חַ "ּכִ

ֹדלֹות ְלַבּדוֹ  אֹות ּגְ ה ִנְפלָּ לְ       .ְלֹעש ֵ  :חַ "ּכִ
ְתבּונָּה ַמִים ּבִ ָּ ה ַהש ּ לְ        .ְלֹעש ֵ  :חַ "ּכִ
ִים ֶרץ ַעל ַהּמָּ אָּ לְ        .ְלרֹוַקע הָּ  :חַ "ּכִ

ֹדִלים ה אֹוִרים ּגְ לְ        . ְלֹעש ֵ  :חַ "ּכִ
ּיֹום ֶלת ּבַ ֶ ֶמש  ְלֶמְמש  ֶ לְ       .ֶאת ַהש ּ  :חַ "ּכִ

לֹות  ִבים ְלֶמְמש ְ ֵרַח ְוכֹוכָּ הֶאת ַהּיָּ ְילָּ ּלָּ לְ      .ּבַ  :חַ "ּכִ
ְבכֹוֵריֶהם ה ִמְצַרִים ּבִ לְ        .ְלַמּכֵ  :חַ "ּכִ

ם ֵאל ִמּתֹוכָּ רָּ לְ        .ַוּיֹוֵצא ִיש ְ  :חַ "ּכִ
ה ה ּוִבְזרֹוַע ְנטּויָּ ד ֲחזָּקָּ יָּ לְ        .ּבְ  :חַ "ּכִ

לְ           .ְלֹגזֵר ַים סּוף ִלְגזִָּרים  :חַ "ּכִ
תֹוכ ֵאל ּבְ רָּ לְ         .וֹ ְוֶהֱעִביר ִיש ְ  :חַ "ּכִ

ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף לְ       .ְוִנֵער ּפַ  :חַ "ּכִ
ר ְדּבָּ ּמִ לְ        .ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ  :חַ "ּכִ
ֹדִלים ִכים ּגְ ה ְמלָּ לְ        .ְלַמּכֵ  :חַ "ּכִ
יִרים ִכים ַאּדִ ֲהֹרג ְמלָּ לְ        .ַוּיַ  :חַ "ּכִ
ֱאֹמִרי לְ        .ְלִסיחֹון ֶמֶלְך הָּ  :חַ "ּכִ

ן ָּ ש  לְ         .ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָּ  :חַ "ּכִ
ה ם ְלַנֲחלָּ ַתן ַאְרצָּ לְ         .ְונָּ  :חַ "ּכִ

ֵאל ַעְבּדוֹ  רָּ ה ְלִיש ְ לְ        .ַנֲחלָּ  :חַ "ּכִ
נוּ  ְפֵלנּו זַָּכר לָּ ש ִ ּבְ ֶ לְ         .ש   :חַ "ּכִ

ֵרינוּ  ְפְרֵקנּו ִמּצָּ לְ          .ַוּיִ  :חַ "ּכִ
ל ר ֹנֵתן ֶלֶחם ְלכָּ ש ָּ לְ        .ּבָּ  :חַ "ּכִ

ִים מָּ ָּ לְ         .הֹודּו ְלֵאל ַהש ּ  :חַ "ּכִ
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ל ַחי ַמת ּכָּ ְמךָּ  ִנש ְ ֵרְך ֶאת ש ִ בָּ ר  ּתְ ש ָּ ל ּבָּ ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ּכָּ

ִמיד נּו ּתָּ ֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרךָּ ַמְלּכֵ פָּ ה ֵאל. ּתְ ם ַאּתָּ עֹולָּ ם ְוַעד הָּ עֹולָּ . ִמן הָּ
ְלֲעֶדיךָּ  נּו ּוִמּבַ יעַ ( ֶמֶלךְ )ֵאין לָּ יל. ּגֹוֵאל ּומֹוש ִ ל . ְועֹוֶנה ּוְמַרֵחם. ּפֹוֶדה ּוַמּצִ כָּ ּבְ

ה ה ְוצּוקָּ רָּ ה. ֵעת צָּ ּתָּ א אָּ נּו ֶמֶלְך עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָּ  :ֵאין לָּ
 

ַאֲחרֹוִנים ֱאלֵֹהי ֹוִנים ְוהָּ ִראש  ִרּיֹות. הָּ ל ּבְ דֹות. ֱאלֹוּהַ ּכָּ ל ּתֹולָּ . ֲאדֹון ּכָּ

ּלָּ  הֻׁ חֹותַהּמְ ּבָּ ש ְ ל ַהּתִ כָּ ַרֲחִמים. ל ּבְ יו ּבְ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹותָּ מֹו ּבְ ַנֵהג עֹולָּ . ַהּמְ

ן. ער וַ  ָּ נּום ְולֹא ִייש  ִמים. לֹא יָּ ִקיץ ִנְרּדָּ ִנים ְוַהּמֵ ֵ ְמַחּיֶה . ַהְמעֹוֵרר ְיש 
פּוִפים. ּפֹוֵקַח ִעְוִרים. ְורֹוֵפא חֹוִלים. ֵמִתים יחַ . ְוזֹוֵקף ּכְ ש ִ ִמים ַהּמֵ . ִאּלְ

ִמים ךָּ ֲאַנְחנּו מֹוִדים. ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעלָּ  :ּוְלךָּ ְלַבּדְ
 

ה ַכּיָּם ְוִאּלוּ  ירָּ ֵלא ש ִ יו. ִפינּו מָּ ּלָּ ֲהמֹון ּגַ ֹוֵננּו ִרּנָּה ּכַ ַבח . ּוְלש  ֶ ְפתֹוֵתינּו ש  ְוש ִ

ִקיעַ  ֶמְרֲחֵבי רָּ ֵרחַ . ּכְ ֶמש  ְוַכּיָּ ֶ ש ּ ֵרי . ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ ִנש ְ ֹות ּכְ ֵדינּו ְפרּוש  ְויָּ

ִים מָּ ָּ לֹות. ש  ַאּיָּ יִקין ְלהֹודֹות ְלךָּ ֵאין ֲאנּו ַמסְ . ְוַרְגֵלינּו ַקּלֹות ּכָּ  ּפִ
נוּ . ֱאלֵֹהינוּ  ְמךָּ ַמְלּכֵ ֵרְך ֶאת ש ִ י . ּוְלבָּ ִפים ְורֹוב ִרּבֵ ַעל ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאלָּ

ִמים עָּ בֹות ּפְ נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינוּ . ְרבָּ יתָּ ִעּמָּ ש ִ עָּ ֶ אֹות ש  ים ְוִנְפלָּ . ַהּטֹובֹות ִנּסִ

ַאְלּתָּ  ְצַרִים ּגְ ִנים ִמּמִ פָּ נוּ . ֱאלֵֹהינוּ  נּו ִמּלְ ִדיתָּ ִדים ּפְ ית ֲעבָּ ב . ִמּבֵ עָּ רָּ ּבְ
נוּ  נוּ . ַזְנּתָּ ְלּתָּ ְלּכַ ע ּכִ בָּ נוּ . ּוְבש ָּ ְלּתָּ נוּ . ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְטּתָּ ֶבר ִמּלַ ִעים . ִמּדֶ ִאים רָּ ּוֵמֳחלָּ

נוּ  יתָּ ּלִ ים ּדִ ֶדיךָּ . ְוַרּבִ ִרים עַ . ַעד ֵהּנָּה ֲעזָּרּונּו ַרֲחֶמיךָּ ְולֹא ֲעזָּבּונּו ֲחסָּ ן ֵאבָּ ל ּכֵ
נוּ  ְגּתָּ ּבָּ ּלַ ּפִ ֶ ינוּ . ש  ַאּפֵ ַפְחּתָּ ּבְ ּנָּ ֶ ה ש  מָּ ָּ ִפינוּ . ְורּוַח ּוְנש  ְמּתָּ ּבְ ר ש ַ ֶ ֹון ֲאש  ש  ֵהן . ְולָּ

ְרכוּ . ֵהם חוּ . יֹודּו ִויבָּ ּבְ ַ ֲארוּ . ִויש  ִמיד. ִויפָּ נּו תָּ ְמךָּ ַמְלּכֵ ה ְלךָּ . ֶאת ש ִ ל ּפֶ י כָּ ּכִ
ֹון ְלךָּ ְת . יֹוֶדה ש  ל לָּ חַ ְוכָּ ּבֵ ַ ה. ש  ל ַעִין ְלךָּ תצּפֶ ֶרְך ְלךָּ ִתְכַרע. ְוכָּ ל ּבֶ ל . ְוכָּ ְוכָּ

ֲחֶוה ּתַ ֶניךָּ ִתש ְ ה ְלפָּ אּוךָּ ו. קֹומָּ בֹות ִיירָּ בָּ רּו כל ְוַהּלְ יֹות ְיַזּמְ לָּ ֶרב ְוַהּכְ ַהּקֶ

ֶמךָּ  ל ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרנָּה . ִלש ְ ּנֱֶאַמר ּכָּ ֶ ר ש  בָּ ּדָּ נִ  ּכַ יל עָּ מֹוךָּ ַמּצִ י ִמי כָּ
ּנוּ  זָּק ִמּמֶ ְזלוֹ . ֵמחָּ ִני ְוֶאְביֹון ִמּגֹ  :ְועָּ



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

000 

ַמע ש ְ ה ּתִ ים ַאּתָּ ְוַעת ֲעִנּיִ ַ ל . ש  יעַ תאזין ַצֲעַקת ַהּדַ יב ְותֹוש ִ ְקש ִ תּוב . ּתַ ְוכָּ

יִקים בַּ  נּו ַצּדִ ה .ַרּנְ ה ְתִהּלָּ ִרים נָּאוָּ ָּ  :ַלְיש 
 

ם ְתרֹומָּ ִרים ּתִ ָּ ִפי ְיש   :ּבְ
יקִ  ְפֵתי ַצּדִ ַרךְ ּוְבש ִ ְתּבָּ  :ים ּתִ

ש   ְתַקּדָּ ֹון ֲחִסיִדים ּתִ  :ּוִבְלש 
ל ְתַהּלָּ ים ּתִ  :ּוְבֶקֶרב ְקדֹוש ִ

ִמְקֲהלֹות ֵאל ּבְ רָּ ית ִיש ְ ךָּ ּבֵ ל ַהְיצּוִרים . ִרְבבֹות ַעּמְ ן חֹוַבת ּכָּ ּכֵ ֶ ש 

ֶניךָּ  ל. ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות ְלפָּ חַ . ְלַהּלֵ ּבֵ ַ ֵאר. ְלש  . ְלפָּ
ר. ְלרֹוֵמם חַ . ְלַהּדֵ ךָּ . ּוְלַנּצֵ י ַעְבּדְ ַ ן ִיש  ִוד ּבֶ חֹות ּדָּ ּבָּ ירֹות ְוִתש ְ ְבֵרי ש ִ ל ּדִ ַעל ּכָּ
יֶחךָּ    :ְמש ִ

ֶלְך הַ , ּוְבֵכן ֵאל ַהּמֶ נּו הָּ ַעד ַמְלּכֵ ְמךָּ לָּ ח ש ִ ּבַ ּתַ ַמִים ִיש ְ ָּ ש ּ דֹוש  ּבַ דֹול ְוַהּקָּ ּגָּ

ֶאה  י ְלךָּ נָּ ֶרץ ּכִ אָּ ֶעד ּובָּ ם וָּ יר ( א. )ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹולָּ ש ִ
ה( ב) חָּ בָּ ל ( ג. )ּוש ְ ה( ד)ַהּלֵ ה( ו. )ֹעז( ה. )ְוִזְמרָּ לָּ ָּ ( ח. )ֶנַצח( ז. )ּוֶמְמש 

ה דּולָּ ה( ט. )ּגְ בּורָּ ה( י. )ּגְ ִהּלָּ ה( יב. )ְוִתְפֶאֶרת (יא. )ּתְ ָּ ש  . ּוַמְלכּות( יג. )ְקדֻׁ
דֹוש   דֹול ְוַהּקָּ ְמךָּ ַהּגָּ אֹות ְלש ִ כֹות ְוהֹודָּ רָּ ה ֵאל. ּבְ ם ַאּתָּ ם ְוַעד עֹולָּ  .ּוֵמעֹולָּ

 

י ְרצֹוֶנךָּ   ְיַהְללּוךָּ  יִקים עֹוש ֵ יךָּ ַוֲחִסיֶדיךָּ ְוַצּדִ ל ַמֲעש ֶ ֱאלֵֹהינּו ּכָּ

ֵאל רָּ ית ִיש ְ ךָּ ּבֵ ם  ְוַעּמְ ֵ ֲארּו ֶאת ש  חּו ִויפָּ ּבְ ַ ְרכּו ִויש  ִרּנָּה יֹודּו ִויבָּ ם ּבְ ּלָּ ּכֻׁ
בֹוֶדךָּ  י ְלךָּ טֹוב ְלהֹודֹות. ּכְ ר. ּכִ ִעים ְלַזּמֵ ְמךָּ נָּ ה . ּוְלש ִ ם ַאּתָּ ם ְוַעד עֹולָּ ּוֵמעֹולָּ

 :ֵאל

ה  רּוְך ַאּתָּ חֹות ,ּבָּ ּבָּ ש ְ ּתִ ל ּבַ ּלָּ ֵמן. ֶמֶלְך ְמהֻׁ  :אָּ
 רביעי ושותים בהסיבה

 .א אזולאי על הלבוש"מהר. על הגפןברכה ומנהגינו שלא לברך 
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ה  רּוְך ַאּתָּ ם ,ּבָּ עֹולָּ ִרי , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך הָּ ֶפן ְוַעל ּפְ ַעל  ַהּגֶ
ֶפן  ַהּגֶ

 
ִציתָּ  רָּ ֶ ה ש  בָּ ה ּוְרחָּ ה טֹובָּ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָּ ָּ נּוַבת ַהש ּ ְוַעל ּתְ

ּבֹועַ ְוִהְנַחְלּתָּ ַלֲאבֹוֵתינּו  ּה ְוִלש ְ ְריָּ הּ  ֶלֱאכֹול ִמּפִ  ַרֵחם . ִמּטּובָּ
ְך ְוַעל ַהר ִצּיֹון  ַלִים ִעירָּ ָּ ְך ְוַעל ְירּוש  ֵאל ַעּמָּ רָּ ֵלינּו ְוַעל ִיש ְ ֱאלֵֹהינּו עָּ

ךְ  בֹודָּ ן ּכְ ּכַ ךְ  ְוַעל. ִמש ְ חָּ ךְ . ִמְזּבָּ לָּ ַלִים ִעיר . ְוַעל ֵהיכָּ ָּ ּוְבֵנה ְירּוש 
ְמֵהרָּ  ֵמינוּ ַהּקֶֹדש  ּבִ הּ . ה ְביָּ ךְ  .ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוכָּ ְרכָּ ּה ּוְנבָּ נָּ ִבְניָּ ֵחנּו ּבְ ּמְ  ְוש ַ

ה ֳהרָּ ה ּוְבטָּ ָּ ש ּ ְקדֻׁ ֶליהָּ ּבִ  :עָּ
 

ת) ּבָּ ַ יֹום ַהש ּ  (ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

 
ּצֹות  ַהזֶּה יֹום  ַחג  ַהּמַ ֵחנּו  ּבְ ּמְ א ֹקֶדש  ַהזֶּה.  ְוש ַ יֹום טֹוב ִמְקרָּ  :ּבְ

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלךָּ  י ַאּתָּ ֶרץ  ּכִ אָּ ֱאלֵֹהינּו ַעל הָּ
הּ  ְפנָּ ִרי ּגַ  :ְוַעל ּפְ

 

ה  רּוְך ַאּתָּ הּ  ,ּבָּ ְפנָּ ִרי ּגַ ֶרץ ְוַעל ּפְ אָּ  :ַעל הָּ
 
 

 



 
 ה ולקרבא משיחיה"ה בו"ה עם שכינתיה ולייחדא י"לייחדא קב

 

003 

 נרצה
 

ַלִים  ָּ ירּוש  ה ּבִ אָּ ה ַהּבָּ נָּ ָּ  ְלש 
 

תוֹ  ֲחַסל ִהְלכָּ ַסח ּכְ ל . ִסּדּור ּפֶ כָּ תוֹ ּכְ ּקָּ טֹו ְוחֻׁ ּפָּ ר . ִמש ְ ֶ ֲאש  ּכַ
ר אֹותוֹ  ֹותוֹ . זִָּכינּו ְלַסּדֵ ה ַלֲעש  ן ִנְזּכֶ ה. ּכֵ ֹוֵכן ְמעֹונָּ . זְָּך ש 
ה נָּ רֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָּה. קֹוֵמם ְקַהל ִמי מָּ קָּ דּוִים ְלִצּיֹון . ּבְ ּפְ

ה ִרּנָּ  :ּבְ
 

 

 

 ע סימן תפא "שו
ולספר בניסים ובנפלאות שעשה הקדוש , חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים( ב)

ונוהגים שלא לקרות על . כ בליל שני"וכל דין ליל ראשון יש ג: הגה. עד שתחטפנו שינה, ברוך הוא לאבותינו
 .יקיןכי ליל שמורים הוא מן המז, ולא שאר דברים שקורין בשאר לילות כדי להגן, מטתו רק פרשת שמע

 
בן מעשה בר ש"וכמ ,קריל פסח עד הבתורה כל לדברי ודע כי ראיתי אנשי מעשה נוהגים לעסוק ב

ק "שער התפלה כתי).'מ כל אותו הלילה כו"ביצ ןשהיו מספרי 'וכו בן עזריא לעזראבי ור גמליאל
 (ו"למהרח
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ְדיָּא א. ַחד ּגַ ְדיָּ ְתֵרי זּוזֵי. ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ  .ּדְ
אַחד  ְדיָּ א. ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ

 
א ּוְנרָּ א ש  א. ַוֲאתָּ ה ְלַגְדיָּ ְכלָּ ָּֽ ְתֵרי זּוזֵי .ְואָּ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ   . ּדְ

א        ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
 

א א ַכְלּבָּ א. ַוֲאתָּ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  א. ְונָּ ַכל ְלַגְדיָּ אָּ ְתֵרי  .ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ
א       . זּוֵזי ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
 

א א חּוְטרָּ א. ַוֲאתָּ ה ְלַכְלּבָּ א. ְוִהּכָּ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ ַכל . ּדְ אָּ ּדְ
א ְתֵרי זּוזֵי.ְלַגְדיָּ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ א  . ּדְ ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ

 
א א נּורָּ א. ַוֲאתָּ ַרף ְלחּוְטרָּ א. ְוש ָּ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א. ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ . ּדְ

ַכל לְ  אָּ אּדְ ין .ַגְדיָּ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ א . ַאּבָּ ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
 

א א ַמּיָּ א. ַוֲאתָּ ה ְלנּורָּ א. ְוִכּבָּ ַרף ְלחּוְטרָּ ש ָּ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ . ּדְ
א ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א. ּדְ ַכל ְלַגְדיָּ אָּ ְתֵרי זּוזֵי.ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ   . ּדְ

א        ְדיָּ אחַ . ַחד ּגַ ְדיָּ  :ד ּגַ
 

א א ּתֹורָּ א. ַוֲאתָּ ה ְלַמּיָּ תָּ ָּ א. ְוש  ה ְלנּורָּ ִכּבָּ א. ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ש ָּ . ּדְ
א ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א. ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א. ּדְ ַכל ְלַגְדיָּ אָּ ְתֵרי .ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ

א       . זּוֵזי ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
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ֹוֵחט א ַהש ּ א. ַוֲאתָּ ַחט ְלתֹורָּ ָּ א. ְוש  ה ְלַמּיָּ תָּ ָּ ש  א. ּדְ ה ְלנּורָּ ִכּבָּ . ּדְ
א ַרף ְלחּוְטרָּ ש ָּ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א. ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ ַכל . ּדְ אָּ ּדְ

א ְתֵרי זּוזֵי.ְלַגְדיָּ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ א  . ּדְ ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
 

וֶ  א ַמְלַאְך ַהּמָּ ֹוֵחט. תַוֲאתָּ ַחט ְלש  ָּ א. ְוש  ַחט ְלתֹורָּ ָּ ש  ה . ּדְ תָּ ָּ ש  ּדְ
א א. ְלַמּיָּ ה ְלנּורָּ ִכּבָּ א. ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ש ָּ א. ּדְ ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ ְך . ּדְ ַ ש  נָּ ּדְ

א ּוְנרָּ א. ְלש  ַכל ְלַגְדיָּ אָּ ְתֵרי זּוֵזי.ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ     . ּדְ
א        ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ

 
א ַהּקָּ  רּוְך הּואַוֲאתָּ ֶות. דֹוש  ּבָּ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָּ ָּ ֹוֵחט. ְוש  ַחט ְלש  ָּ ש  . ּדְ

א ַחט ְלתֹורָּ ָּ ש  א. ּדְ ה ְלַמּיָּ תָּ ָּ ש  א. ּדְ ה ְלנּורָּ ִכּבָּ א. ּדְ ַרף ְלחּוְטרָּ ש ָּ . ּדְ
א ה ְלַכְלּבָּ ִהּכָּ א. ּדְ ּוְנרָּ ְך ְלש  ַ ש  נָּ א. ּדְ ַכל ְלַגְדיָּ אָּ ְתֵרי .ּדְ א ּבִ ין ַאּבָּ ַזּבִ ּדְ

א       . זּוֵזי ְדיָּ א. ַחד ּגַ ְדיָּ  :ַחד ּגַ
 

 
 

jj
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 מנהגי ליל הסדר ושאר ימי פסח
 . ולומדים פירושי הגדה או עניני פסח עד להירדם בשינה .5

 
 .  ש"אין לברך ברכת המפיל כי ליל שימורים הוא ורק קוראים פרשת ראשונה של ק .2

 
והוא . פרשת בשלח והשירהטוב לקום באשמורת לזכר נס קריעת ים סוף ולקרוא , בשביעי של פסח .3

 .ל בעצמו ובכבודו"י ז"אין ללמוד שום תקון שאינו סידר האר, אולם. מנהג הקדמון
 

ט שהותר הזווג אלינו ואדרבה יש חיוב "כ בשאר הי"משא ,ובזה תבין ענין איסור הזווג בליל פסח
אבל בליל פסח שאין הזווג העליון  ,נעשה אז הזווג העליון ניםי התחתו"יען כי ע ,מצות עונה

 . נאסר לנו הזווג התחתון ל ידינונעשה ע
ואז היה זמן היניקה ונודע כי אז הוא זמן הבלעת הדם בגופו של תינוק כנודע כי הדם שבאשה 
מתהפך לחלב וממנו יונק התינוק ואחר כך חוזר החלב ההוא לקדמותו ומתהפך בגוף התינוק 

והענין הוא כי הנה תחלה היה דם מותרות מעורב בסיגים ובזמן . שבולדם ונבלע בתוך הוורידין 
דם הלידה ונשאר הדם המזוקק בתוך האשה ואז יכול ' למטה ויוצאים בבחי' הלידה יורדין הסיגי

עתה הוא ' כ כשיונק אותו התינוק חוזר להיות דם טהור וזך כבתחלה ואדרב"להתהפך לחלב ואח
כי הדם המתהפך לחלב הוא בירור מן זוהמת הדם שלא יכול חיות התינוק וכבר נתבאר אצלנו 

ט ימים אלו "העומר במ' ס ספי"וז. ש"וע' חדשי העיבור ועתה הוברר ונזדכך כנז' להתברר בט
א היונק "ימי נקיים וימי טוהר הדם ההוא מתברר ונהפך לחלב ונכנס בז' שבועות כנגד ז' שהם ז

 .'הכ פסח ט"שע :אותו
 

 : ברכת העומר
הוא תיקון האור ב "ב' מ למקומ"בה' הרחמן הוא יחזיר עבוד: י הוא "האר נוסח

  .ב"הכ פסח י"שע. הפנימי
 

 (ו"ק למהרח"שער התפלה כתי)(: של ספירת העומר)ט ימים אלו "ענין הגלוח במ
ח "ל מגלח ראשו אלא בערב הפסח ובערב חג השבועות ולא היה מגלח לא ביום ר"לא היה מורי ז

 . ג לעומר בשום אופן"אייר ולא ביום ל
 

 : ג בעומר"ענין ל
י הוא אחד מחמישה תלמידיו "ובפרט כי רשב. ]...[ שאסור בהספד ובתענית ובנפילת אפים

ג "כפי מה שביארנו לעיל בעניל ל, ג לעומר"ום להגדולים של רבי עקיבא ולכן זמן שמחתו הוא בי
ושיבשו , ג לעומר אלא שמחתו"י בל"ל בענין פטירת רשב"י ז"אין ענין מפורש בכתבי האר, ולכן. לעומר

וינו כן למי שמעיין בדברי . ששמחתו הגדולה נמצאת בהסתלקותו כמובא בסוף האדרא זותא, הדברים
 .א דכיא"זית .א"י הקדוש זיע"הזוהר ובדברי האר
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