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  הגדה של פסח 

   '''פסח הוא להפסח הוא להפסח הוא לה
  פ "ע

  ל "י ז"האר
  ע "פסקי השועם 

  .ל"י ושאר צדיקים אמיתיים זצ"גורי הארו
  

   ל האמיתיים"י ז"נהגי הארמבהוספת דיני ו
  .פגע ומגע רענקיים מכל 

  
  ס "פ הפרד"ופירוש קצר ע
   שמו וקראתי

  ואברהם זקן
  
  
  
  
  

  ר מכלוף זיתון " אברהם באני הצעיר הקטן  
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  לעילוי נשמת 

   ליז כהן ליז כהן ליז כהן 
  ל"בת מרים ז

  שנפטרה בדמי חייה
  

  א"בטבת תשע' ביום המר י
  

. תהי מנוחתה בגן עדן עם גורל הצדיקים
 

לעילוי נשמות כל הנהרגים על 
דושת התורה ועל ק' קידוש ה

  . והארץ
  ינקום באויבינו ' ה

  .ויכלה את צורירנו
 .אמן
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  הקדמת המחבר
  

ההגדה הזאת . ברוך אשר בחר בנו וזיכנו לעשות לו נחת רוח אבן יסוד הבריאה
ך כתבי הפירוש הוא ליקוט מתו.   וגוריו האמיתייםל"י ז"הארכוללת מנהגי 

  ."ואברהם זקן"ס בשם "והכנסנו עוד פירוש קצר בדרך הפרד, ל"י ז"האר
רק , לכן.  אלא הצריכים בשעת ליל הסדר הקדוש, גם לא הוספנו הרבה הלכות

, ח"דהיינו להציג   לציבור הרחב ואף לת, מטרת החיבור הזה. לתזכורת הבאנום
אסיים . ריאה והבנה קלהכ  כוונות כדי לאפשר ק"י הקדוש שאין בהם כ"דברי האר

ולכן לא קשורים , ריה'י השייכים לכמה קהילות אלג"במנהגים הכתובים בכתב רש
וכבר ידוע שאין לבטל שום מנהג . לכל ספרדים בכלל ולבני עדות המזרח בפרט

  . טוב  ורע, עד שנברר אם המקור, שנהגו אבותינו
  

 מבית א" שליטר רבי אברהם ירחמיאל"הצדיק האדמואנני שוכח את תמיכת 
' ה. תמיד קיבל אותי בסבר פנים יפות באהבה ואחוה אמיתית, ביאלא אוסטרובה

  . יצליחהו בכל דרכיו ומעשי ידיו
 א"הג החסיד הרב דניאל דוב הכהן סטבסקי שליט"הרגם כבוד ואחווה גילה אלי 

מיוחד בדור של בלבולים רבים שיודע את , א"ט בירושלים תובב"בעל בית הבעש
א ובני "הוא שליט, ישמרהו מכל צרה וצוקה' ה. מכוון אליה בכל מעשיוהאמת ו

  . משפחתו
לא יכלו שבחים על הרב , א"יוסף אפרגן שליטחב ה"הרעת להודות לראש כולל 

ולכן , עניו מכל אדם, ה"א ודרכו הולכת אחרי נביא הנביאים משה רבינו ע"שליט
שזכה פנים אל ,  ליחודיותושענוונותו נהפכה, דווקא משה רבינו ולא רבינו משה

, ואישר לי לעסוק  זמני בכולל. והמבין יבין, דווקא מלפנים ולא חיצונית, פנים
גם לחברי הכולל היקרים שהשיאו את עבודתי . לכתוב לחבר ולהגות בחיבוריי

' ה.  ישלם כל משאלות לבם  לטוב ולנעימים' שה, בקודש בכבוד ובחשק רב
  .אמן. יןישמרם ויצילם מכל מרעין ביש

  
אף שנתון הייתי בידי מקטרגים , מלותיי יכלו ותודתי לקודשא בריך הוא  לא תכלה

ד "והטיב את נשמתי עב, נשא רוחי, האיר את נפשי' מ ה"מ,וניסיונות לאין מספר
אף שתקופה הזאת אינה  עוד עיקבתיה דמשיחה אלא , וחיזקני להמשיך בדרכי

  . ה"י הקדוש זללה"ר האר" כדברי מו,ממש סוף השני אלפים שנות דימות המשיח
  

שילכו תמיד בדרך האמת בתום לבב ובאמונה לאין ' ברכת אב לילדי שיח
  .כי זו אורך ימינו ויושר  דרכנו. חקר

אברהם בן מכלוף זיתון
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  .ברכות והסכמות כפי סדר קבלתם
  

  ואני תפילה לאל עליון שכיוון את צעדי בדרך הזאת 
  , ו"מסירה חומשגיח עלי ואלמלא היה 

  . לא הייתי זוכה לכתוב אפילו אות אחת
  

  .יצילני משגיאות ' אשמח לקבל הערות על טעויות וה
  

  .המחבר

ברכת רפואה שלימה לכל 
  ראלחולי עמו יש

   
  ובפרט להוריי היקרים 

ומליחא ומליחא מכלוף מכלוף א א ""אואו
  זיתון זיתון 

  'שיח
  

  שירבו ימיהם בטוב ובנעימים 
 .א"ויזכו לעלות ארצה בב
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  מוסדות
  

  
  א"א זיע"ש רבינו החיד"ע

  
  

עץ פרי עושה . חזיתי איש מהיר במלאכתו
 אברהם הרב רביפרי הילולים הלו הוא 

  מבחירי התלמידים  בבית א"שליטזיתון 
אשר יגע וטרח להוציא לאור , מדרשנו

י "הארהגדה של פסח עם ליקוט ומנהגי 
ומן המעט . 'הם זקןואבר'עם פירוש  ,  ל"ז

  .שראיתי נוכחתי לראות השקעתו הנפלאה
  

והנני להוסיף לברכו שיזכה להפיץ 
מעיינותיו חוצה וששם שמים יתקדש על 

מתוך בריאות אושר ועושר בני חיי , ידו
  .ומזוני

  
  

  המברכו מכל הלב
  אפרגן יוסף

 

  ראש כוללברכת הרב 
טט"" יוסף אפרגן ס יוסף אפרגן סהג הג """"הרבהרב
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  הסכמההסכמה
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    אא""הג דניאל דוב הכהן סטבסקי שליטהג דניאל דוב הכהן סטבסקי שליט""הסכמת הרהסכמת הר
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  אא""ל דוב הכהן סטבסקי שליטל דוב הכהן סטבסקי שליט""הג דניאהג דניא""הסכמת הרהסכמת הר
  

  ל חי העולמים ל חי העולמים ""ד אד אבעזרת מלך יחיבעזרת מלך יחי
    רר""א רמת בית שמש יעא רמת בית שמש יע""ש ונהפוך הוא התשעש ונהפוך הוא התשע""אדר השני ויבוא עמלק ימאדר השני ויבוא עמלק ימ' ' יום השישי ויום השישי ו

  לכבוד ידידי חביבי אהובי איש אמת ואמונה לכבוד ידידי חביבי אהובי איש אמת ואמונה 
  אמת ויציב אמת ויציב 

  א א ""ר אברהם זיתון שליטר אברהם זיתון שליט""ח מוח מו""הרההרה
  

ל ל ""ראה ראיתי  ההגדה של פסח אשר עשתה ידך הטובה עם ביאור אריזראה ראיתי  ההגדה של פסח אשר עשתה ידך הטובה עם ביאור אריז
  : :  שמח לבי  שמח לבי  גם גםיי ואורו עינ ואורו עינ––המקורי המקורי 

ך על דבר כבוד שמו לערוך מלאכת הסידור ך על דבר כבוד שמו לערוך מלאכת הסידור ""אלהיאלהי' ' ובמיוחד כי השכיל הובמיוחד כי השכיל ה
  : :  דבר נכון וממותק היטב  דבר נכון וממותק היטב ןןלהוציא אוכל מפסולת לאלתר ולתקלהוציא אוכל מפסולת לאלתר ולתק, , נאמנהנאמנה

כי במשך הדורות ניתוספו למגינת לבנו תוספות אשר לא מן המניין  כי במשך הדורות ניתוספו למגינת לבנו תוספות אשר לא מן המניין  , , והואוהוא
הטובה הטובה כ חשפת ידך כ חשפת ידך "" ע ע..לל""ל ובמיוחד למהדורא בתרא רחל ובמיוחד למהדורא בתרא רח""לכתבי האריזלכתבי האריז

לברר הדבר ולהוציא החוצה מן הקודש כל מה שלא אמר לברר הדבר ולהוציא החוצה מן הקודש כל מה שלא אמר ' ' מאת המאת ה
י אשר לא י אשר לא ""וביאור דברי החוביאור דברי הח, , אא""ו זיעו זיע""למהרחלמהרחא א ""ל הקדוש זיעל הקדוש זיע""אריזאריז

  ::הטוב יכפר הטוב יכפר ' ' שיערום אבותינו והשיערום אבותינו וה
היא הגדה של פסח נקייה וטהורה היא הגדה של פסח נקייה וטהורה ל עליון ל עליון ""התוצאה ברוך לאהתוצאה ברוך לא, , והנהוהנה

בני ישראל בני ישראל וכל וכל , , וראוייה לעלות על שולחן מלכיםוראוייה לעלות על שולחן מלכים, , מהשפעות הזרותמהשפעות הזרות
  : : קודשא בריך הוא קודשא בריך הוא --מאן מלכימאן מלכי, , מאן מלכים רבנןמאן מלכים רבנן, , מלכים ובני מלכיםמלכים ובני מלכים

ל ל ""ודבר נאה ומתקבל וטהור לישראל הגדה של פסח עם ביאור האריזודבר נאה ומתקבל וטהור לישראל הגדה של פסח עם ביאור האריז
להמשיך מלאכת הבירור להמשיך מלאכת הבירור ' ' ומברך אותך להבא מאת הומברך אותך להבא מאת ה. . הקדוש שעשיתהקדוש שעשית

ולהשלימה בשובה ונחת עם כל בני משפחתך ובני חיי ומזוני רוויחי ולהשלימה בשובה ונחת עם כל בני משפחתך ובני חיי ומזוני רוויחי 
  . . רר""א עילאה אכיא עילאה אכימעליא שפירתמעליא שפירת

ר שנזכה להקריב קרבן פסח בבית הבנוי לתלפיות עוד השנה בטהרה ר שנזכה להקריב קרבן פסח בבית הבנוי לתלפיות עוד השנה בטהרה ""ויוי
  ..סס""ובשמחה אובשמחה א

  ה ה --''אלואלו' ' המצפה למלכות ההמצפה למלכות ה          
    על הכל מארץ הקודשעל הכל מארץ הקודש          
  ידידך ידידך           
        

  ל דוב הכהן סטבסקיל דוב הכהן סטבסקי""דניאדניא
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eeהצלחה וברכההצלחה וברכהee  
  לתומכים ונדיבים היקריםלתומכים ונדיבים היקרים

  ו ו ""ר שמואל כהן יצר שמואל כהן יצ""שמעון מאיר כהן בשמעון מאיר כהן ב
    ''שתחשתחפחת פרנק פחת פרנק משמש

  ..יעקב משה ומשפחתםיעקב משה ומשפחתם, , נסיםנסים, , ישראלישראל
  

  ))סדרא דצפראסדרא דצפרא((..טט..לחכמי ורבני הכולל סלחכמי ורבני הכולל ס
  וו""נרנר אפרגן  אפרגן חייםחייםר ר "" הראש כולל רבי יוסף ב הראש כולל רבי יוסף בהגהג""הרהר
  וו"" נר נר מלכה מלכהתמותמור ר ""דוד בדוד בר ר ""הההכ הכ ""החהח
  וו""ר שבתאי איון נרר שבתאי איון נר""הש אליהו בהש אליהו ב""החהח
  וו""ר מרדכי אלטלף נרר מרדכי אלטלף נר""הש עזרא משה בהש עזרא משה ב""החהח
  וו""ר מרדבי אליהו נרר מרדבי אליהו נר""אילן באילן בהש הש ""החהח
  וו""הג יוסף אפרגן  נרהג יוסף אפרגן  נר""רר""מיכאל ישראל במיכאל ישראל בהש הש ""החהח
  וו""ר אליהו בן שטרית נרר אליהו בן שטרית נר""הש דוד בהש דוד ב""החהח
  וו""ר צבי הרשל נטע אלתר גולדצוויג נרר צבי הרשל נטע אלתר גולדצוויג נר""הש גרשם בהש גרשם ב""החהח
  וו""ר משה גורן נרר משה גורן נר""הש יניב צבי בהש יניב צבי ב""החהח
  וו""ורנו נרורנו נר''ר אליהו גר אליהו ג""הש אילן בהש אילן ב""החהח
  וו""ר דוד דהאן נרר דוד דהאן נר""הש יוסף בהש יוסף ב""החהח
  וו""ר מאיר דהן נרר מאיר דהן נר""הש שחר בהש שחר ב""החהח
  וו""ר אליהו דהן נרר אליהו דהן נר""נתנאל בנתנאל בהש הש ""החהח
    וו""ר נחום הייליג נרר נחום הייליג נר"" ב בהש שמואלהש שמואל""החהח
  וו""ר יצחק אליעזר כהן נרר יצחק אליעזר כהן נר""הש אריה יהודה בהש אריה יהודה ב""החהח
  וו""ר משה כהן נרר משה כהן נר""הש שמואל בהש שמואל ב""החהח
  ו ו ""ר סעדיה לוי נרר סעדיה לוי נר""הש יעקב בהש יעקב ב""החהח
  ו ו ""ר רחמן נסמיני נרר רחמן נסמיני נר""הש אליהו בהש אליהו ב""החהח
  וו""ר דניאל עוקשי נרר דניאל עוקשי נר""הש חיים בהש חיים ב""החהח
  וו""ר אבנר עוקשי נרר אבנר עוקשי נר""הש נתנאל בהש נתנאל ב""החהח
  וו""נרנרר דוד עמוס ר דוד עמוס ""הש שלמה בהש שלמה ב""החהח
  וו""ר מרדכי פארהאאנד נרר מרדכי פארהאאנד נר""הש משה בהש משה ב""החהח
  וו""ר יצחק צעירי נרר יצחק צעירי נר""הש דניאל בהש דניאל ב""החהח
  וו""נרנר  רוזנטלרוזנטלר דב ר דב ""בביצחק יצחק הש הש ""החהח
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  ::כוונת ופירוש הברכה כוונת ופירוש הברכה 
  

יכוין פירוש קריאתו ' השם'כשיזכיר . יכוין בברכות פירוש המלות: ע"לשון השו 
 .  ויהיההווה שהיה -א "ד ה" ביו-תו ויכוין בכתיב. באדנות שהוא אדון הכל

  
  . בעל הכוחות כולם, יכוין שהוא תקיף בעל היכולות' אלהים'ובהזכירו  

 
קטנה הנה בכל פעם שאתה מזכיר ומברך ומוציא מפיך שם ' הקדמה א: י"לשון האר 

ההויה בכל מקום תכוין לכלול ביחד הויה אדני לפי כי בכתיבתו הוא הויה ובקריאתו 
 .כנודעהוא אדני 

  

  הה  --יהויהו  
 הזהר לכוין בזה , גם צריך לכוין בכל פעם שתוציא מפיך שם הויה בכל מקום שיהיה 

' א באופן זה כי הנה כתוב בשם הויה ותכוין כי ג"כי הוא סוד קשר המלכות עם ז
א אחרונה שבשם שהיא מלכות תכוין שנעשה שם שלם "א וה"ו הוא ז"אותיות יה

אחרונה לשם אדני שהיא '  שם הויה בלבך ותכוין בהאשהיא שם אדני באופן שתצייר
  :א אחרונה של ההויה"והיא ה' הנוק

  
 ברכת הנהנין וברכת המצות כולם הם מלמעלה למטה' עוד ירצה יותר באורך כי כונ 

ח ברכות אלו דעמידה שהם כדי להעלות ממטה "כדי להמשיך השפע חוץ מן י
 :ש"מ וע"עקב בר' זה באר היטב בפ' כנז למעלה

  

                                                 
החרד , לכן.  המודפס בסידוריםשציור בלב הוא עמוק ואינו דומה לקריאת השם, ויש לשים לב ללשון הזה א

  .אב"ז. והיא מעלה שאין כדוגמתה, יעצום עיניו ויכוון בשם במקום לראותו בסידור', לה

 )הנוקבא( מלכות   -  א"ז 
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  כוונת ברכת המצוות והברכות 

  :י הקדוש"ע והאר"מרן השו
  )ח"לא של תפילת י(

  
  
  

ודך על 'נה ה'שר ת'ת של פסוק א" הוא ראתהונחזור לבאר מלת אתה כי מלת 
  .השמים

  

רּוךְ     י"להוריד שפע עליון ע ה אל ּבָ   יהוהכ אל   "שהוא חסד ואח ַאּתָ
י זה " וע– שהוא הגבורה ת כולםבעל הכוחו ֱאלֵהינוּ  שהוא התפארת אדון הכל

על כל (אשר הוא מולך עליהם  ֶמֶלךְ  יכולים לעלות אל הבינה הנקרא, השפע

ר ואז לוקחים השפע האמיתי הראוי להם וזה ָהעוָלם שהוא) חיליותיו  ֲאׁשֶ

נוּ  הוא בבינה ׁשָ ִמְצוָתיו בתפארת ִקּדְ נוּ  נצח והוד ּבְ ... יסוד  ְוִצּוָ

   . במלכותהכל, כ תשלום הברכה"ואח
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  בדיקת חמץ  בדיקת חמץ  
  
  ע סימן תלא "שו

וזהו הבדיקת , בחורין ובסדקין, ד בניסן בודקים את החמץ לאור הנר"בתחלת ליל י) א(
  א.אנחנו סומכים על הניקיון והסדר שנעשה בימים הקודמים. חמץ

  . לכבד את הבית לפני הבדיקהבצריך. שדרך להכניס שם חמץ בכל המקומות
ואפילו אם יש לו עת  .עד שיבדוק,  שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכליזהר כל אדם) ב(

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

  
  ע סימן תלב "שו

ויזהר שלא . אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ: קודם שיתחיל לבדוק יברך) א(

וטוב שלא ידבר בדברים אחרים עד שיגמור כל . קהידבר בין הברכה לתחלת הבדי

 בשעת גאם דיבר. כדי שישים אל לבו לבדוק בכל המקומות שמכניסים בו חמץ, הבדיקה
  . לא צריך לחזור ולברך, הבדיקה

, כדי שלא יהא ברכתו לבטלה, ונוהגים להניח פתיתי חמץ במקום שימצאם הבודק: הגה

 .ם עם הברכה לבער אם נמצאדדעת כל אד, עכבומיהו אם לא נתן לא ). ן"י ברי"מהר(
היה מצוה שיניחו לו לכתחילה עשרה פתיחים לחם בעשרה ) רבי חיים ויטאל (דל"מורי ז

ויצטרכו , שלא יסחבום עכברים, והיתה אמי הרבנית משגחת עליהם, מקומות מצוינים
טומאה לרמוז ללקט את עשר כתרין ה, ויש בזה סוד ליודעים. לבדוק הבית פעם אחרת

והיה שורפן עם שאר החמץ , ד בשעה רביעית"והיה מצניעין עד יום י. ד"והקליפה מליל י
 המהרב .כתב שלא חוששין) ב"תל' ס(ועם כל זה אנו חוששים אף שהטור . הנשאר בבית

ולכן , בענין הביעור צריך להניח קודם הביעור עשרה פתיתי חמץ לבערם, דע, ל"ז) י"האר(
 . כתרין דמסאבותא' העולם נגד ישורפין ומבטלין מן 

  
  ע סימן תלד "שו

כגון , אחר הבדיקה יהא נזהר בחמץ שמשייר להצניע כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת

   .' וכו ככרות וימצא תשעואם יטלנו עכבר בפניו או אם יחסר לחמו כגון שיניח עשר

                                                 
  .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

 )קמט"ה ד"של( )'ד עח שער חג המצות פרק"פ ה
ע המביא לשון הטור הגורס דווקא עשר כיכרות שהוא מספר הפתיתין שמצניעין "והוא סמך גדול מהשו ו

  .אב"ז. ל"ואין דבר שווא שקבעו רבותינו זצ. קודם בדיקת חמץ
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ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ׁשָ  ר ִקּדְ ִמְצֹוָתיו ֲאׁשֶ נוּ  נּו ּבְ    ַעל ְוִצּוָ

יעּור ָחֵמץ   :ּבִ
  

כל חמירא דאיתיה ברשותי דלא : בלילה יבטלנו ויאמר אחר הבדיקה מיד) ב(סעיף 

לא אומרים , בנוסח כל חמירא. חזיתיה ודלא ביערתיה לבטיל וליהוי כעפרא דארעא
 .גבקמץ גדול, ומילה כל, בפעמים' אומרים כל חמירא ג. אהמילה חמיעא

  

א ִבְרׁשּוִתי ְדָלא ל ֲחִמיָרא ְדִאיּכָ יהּ  ּכָ  ֲחִזּתֵ
יּה ִלב ַעְפָרא טיּוְדָלא ִבַעְרּתֵ ל ְוֶלֱהֵוי ּכְ

 :ְדַאְרָעא
  
  
  

, קודם שתגיע שעה ששית, ד סוף שעה חמישית"וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י

 לאחר ששרף ואין לבטלו ביום אלא: הגה. שמשתגיע שעה ששית נאסר ואין בידו לבטלו

דחזיתיה ודלא : בביטול היום יאמר) ג( .כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו, החמץ

  . דביערתיה ודלא ביערתיה, חזיתיה

יּה ּוְדָלא  א ִבְרׁשּוִתי ַדֲחִזּתֵ ל ֲחִמיָרא ְדִאיּכָ ּכָ
ט יּה ִלּבָ יּה ּוְדָלא ִבַעְרּתֵ יּה ְדִבַעְרּתֵ ל ְוֶלֱהֵוי יֵ ֲחִזּתֵ

ַעְפָרא ְדַאְר    :ָעאּכְ

                                                 
  .רבי יוסף גיאנסיאה בקצור מורה דרך. כולל בו גם שאור, החמץ, חמירא, אמנם. שחמיעא לשון שאור א

 מורה באצבע בב

  .רק שיכוון לבו לשמים, ואף קיימו נוכח השני,  פת לישרים לרבי חיים טולידאנו–פסח מעובין  ג
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  חג הפסח חג הפסח 
)  

  
  )עיין הגדה ויסף אברהם וזרע אברהם(

  
 חודש ניסן

  .אפסח הוא גדול מכל המועדים .1
  
ה שכל המשמר פסח כראוי בכל "א זלה" שמעתי משם כמהרי–  כתובבמצאתי .2

. והחברים היו מחמירין כמנהג אשכנזים, עניניו שהוא תועלת לנפש לכל השנה
 .מצאתיכ "ע

  
זכר להקמת המשכן ,  שמן עם חלב ונזמי זהב בתוכו נרגמדליקים, ח ניסן"בר .3

 .במדבר
  

 .דח עד הסדר של פסח"נהגו לא לאכול מצה מר .4
  

  
 קטניות ואורז

 ואבל מותר לנו אפונים ופולים לחים) כגון פול יבש (הלא אוכלים קטניות יבשות .1
   .''שולחן עורך''בלעייל עיין . )או טריים(

 
    .ז אורז בפסחלאכוללא מנהג ירושלים  .2

 
 . משאר השנהנהגנו להימנע לשתות כל מיני שתיות וסוכריות בפסח לשם שנוי .3

                                                 
  )נגיד ומצוה (א

 )ג"מעשה חושב י (ב

 זה השלחן ג

 אנקוואה' למודי ה ד

 רחמיך רבים ה

 .שהפול אינו קטנית אלא עשב, ד"ע יו"ארץ החיים בשם בית דוד הסומך על השו ו

  .ריה'ןהוא מנהגנו באלג. רחמיך רבים באיגרות, ח"י בשם הפ"ברכ ז
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   : ברכת האילנות
ולכל הפחות ,  בכנפויה ועורכים סעודהאמשתדלים לברכה בימי חול המועד .1

 וכמה למדנים . במקום שמברכים את ברכת האילנותבפירות ומגדניות לאכול
והוא מטעם . ן לברך במנייןששוכחים עניי, כ זרירים במצוות"טעו בזה שכ

 .אב"ז. י אחווה ורעות"התקשרות הנשמות בין חברים ע
  

  ג.אין לקרוא שום תפילות שהוסיפו המדפיסים .2
  
  

ה רּוְך ַאּתָ ּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֱאלֵֹקינְיֹהָוה , ּבָ
ּלֹא ִחּס  ָבר ּוָבָרא בֹו ׁשֶ עֹוָלמֹו ּדָ ר ּבְ

ִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ְלהַ  ּנֹות ּבְ
ֵני ָאָדם  ֶהם ּבְ   :ּבָ

                                                 
 .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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 ערב פסח
  ענין הגילוח

ל מגלח ראשו אלא בערב פסח "זרי  לא היה מו)של העומר( ט ימים אלו" במא .1
ג לעומר "ח אייר ולא ביום ל" ולא היה מגלח לא ביום ר.ובערב חג השבועות

   .בשום אופן
  

ולא ידעתי , ח לעומר" שהיה מגלח ראשו ביום מ)ל"ו ז"מהרח(ל " למורי זבראיתי .2
והוא הסתיר ממני הדבר ודוחה אותי בקש ואמר לי שמא לא ... מה היה כוונתו

יכול היהודי המגלח לבא למחר לבית ולגלחני ואשב במועד בלא תגלחת והאמת 
  .ד"יורה דרכו כנלע

  
שבועות שלא להסתפר עד ערב ' להה היה מחמיר כל הז"י אשכנזי ז"הרב מהר .3

כ "י וכ"להה בהגהותיו כ"א אזולאי ז"החסיד מהרמר זקנינו הרב  – חג השבועות
' וכן הוא האמת ככתוב בס. להה"ר יעקב צמח ז"בהגהות הרב המקובל מהר

ודלא כהרב טור ברקת ומי שכתב משם . ל"ו זצ"י מהרח"הכונות מועתק מכ
ו העיד "ש בנו של הרב מהרח"והן אמת שמהר. ח"ל להסתפר יום מ"י זצ"האר

לכן . הכונות' ש בס"ח ויאמר אביו שהיה לסיבה ע"ם מאביו נסתפר ביו' שפעם א
  ג.ל דאוי להחמיר עד ערב שבועות אם לא על פי סיבה"י זצ"הנוהגים כמנהג האר

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

  
אלא שלא לגלח השערות הם דינין בסוד , שאין אנו נוהגין אבילות הטעם - צמח  .5

  .ד כנודע"שהם כ' המתחלף בא, אלהים שהוא דין והם צירופי ,אלפין
  

  
  .בענין גידול פיאות הזקן

, אלהים' ולכן פאה גמ. צריך לספר שערו בסוד ואיש כי ימרט ראשו טהור הוא  .א
ולכן , והעולם צריך להם, והענין כי הדינין הם צורך גבוה והם מכלל קיום העולם

האישה שמגדלת את היפך . (ולכן משיירין הפאה, אין ראוי להעביר כולם
  ) אב"ד הז"כ. ש"שערותיה עיי

  

                                                 
 )נגיד ומצוה( )' זשער 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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ה לשייר כל השערות אשר "היה נזהר מאד מורי זלה, בענין שיעור הפאה  .ב
, שהוא כל השערות שיש בין האוזן לאותו המקום החלק שאין בו שער, בצדדים

 ). א"קפ' ד ס"יו(ש בספר בית יוסף "וכמ, בשני צדדי הראש,מכאן ומכאן 
  

ועד המקום שיגיע , רן עד מקום שיגביה ראש האוזן למעלהשיעו, וגובה הפאות  .ג
ואף אם היו שערות הפאות גדולים . נקרא פאה בבחינת הגובה, שם ראש האוזן

, וירדו, וידלדלו, ויתארכו, רק עד יגדלו, לא היה חותכן במספריים, מאור וארוכים
 שמה לפי, ואז היה חותכן ומקצרן במספרים, ויכנסו למטה בגבול שערות הזקן

 . אינו נקרא פאת הראש, שמשתשל משם ולמטה
  

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

אבל שער שבשפה , הזקן באותם שערות קטנים החופפים על הגרון ממש
 . היה קוצצו במספרים, העליונה המעכב את האכילה

  
, אלא שהיה אומר שאיסור גדול מאד הוא לעקור או לתלוש בידו, ולא עוד  .ה

ולכן צריך , כי הם צינורות של שפע, אפילו שער אחד בלבד בכל מקום זקנו
האדם ליזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא יעקור ויתלוש איזה 

 . שער
 

אדם מזרז ומעמיד על עצמו שלא ליגע שבכל פעם שה, ל"גם היה אומר מורי ז  .ו
' שער המצוות פר. (שבזקן נרמז שם אל שדי', יכוון כוונה הנז, בזקנו לטעם הנזכר

  ).קדושים
  

  : ל "ר משה ליריאה זצוק" מהאהנה לשון  .ז
אבל חסידים . (...) מנהג שרוב מדינה מניחים פיאה רוחב אצבע מראש האזן

  .ואנשי מעשה מניחים פיאה רוחב הצידה

                                                 
 ).המובא בסוף ספר החיזיונות דפוס שובנ נפשי( א



 

 
20

  .אר הנהגות היוםש
ויטבול טבילה שניה ויכוין . להפשיט מעל נפשו בגדי הקליפות החולפעם אחת  .1

ואם קרה קרי . א)אב"ז. לקבל קדושת יום טובוהוא . (להמשיך עליו קדושת הרגל
להיטהר מטומאת , יש לו לטבול פעם נוספת קודם טבילת קדושת יום טוב, ו"ח

  .קרי

 
הגה ואם היו שערות ראשו גדולות . ש"ם בעומצוה לחוף הראש ולגלח הצפרני .2

  ס"ר' ע ס"שו. מצוה לגלחן 

כ היה חותך וקוצץ צפורניו לכבוד שבת מידיו ומרגליו והיה "אח  .א
' קוצצן כסדרן ולא היה חושש ולא מקפיד אל אותו הסדר הנז

 :בספר אבודרהם בענין קציצת הצפרנים
מים חמין להורות על ההוא כ הרגלים ב"ש ולרחוץ אח"ס ענין קציצת הצפרנים בע"וז

שלהובא דאשא הנמשלת במים החמין כי היא המגרשת והדוחה את הקליפה ואת 
ואמנם צריך לכוין כי כל זה הוא . מן הרגלים העליונים ומורידין אותם בתהום' הזוהמ

ולכן צריך לרחוץ גם את ' ואחיזת הקלי' בעולם העשיה באדם דעשיה כי שם התדבקו
בקדושה דאדם דעשיה ולכן ' אלו הם מקום אחיזת הקלי'  מקומוהפנים והידים כי כל

כ רוחצין הידים ונדחין משם "בתחילה צריך לרחוץ הפנים העליונים ונדחין משם ואח
  :כ רוחצים הרגלים שהם למטה ואז נגמרו להפריד ולהסתלק לגמרי משם"כ ואח"ג

  

אך בערב , הארה מצד הקליפה) לצפרניים(יש להם , גם בחול  .ב
ונכרין בהם , הם מאירים מצד הקדושה, חר הטבילהשבת א

גם שערות של אדם . צש חוזרין לכמות שהיו"ובמו. דברים רבים
וכפי גוונם , מורים על דברים רבים, אל ראש ושל זרועות ושל גוף

וכן כל אבר ואבר יש בו , או נטייתם למעלה או למטה וכיוצא
אדם יש בהם וכן בעיני בני . אלא שבמצחם הוא עיקרם, אותיות

  . גלוי אותיות
  

כי כל המצוות שאדם עושה נרשמות , ה היה אומר"מורי זלה  .ג
דרך אותיות , וכל מצוה ומצוה נרשמת באות אחת. במצחו

מאיר האות של , ואם עושה מצוה אחת. המיוחדת לאותו מצווה
אז הארת אות מצוה ראשונה , ואם עשה מצוה אחרת, אותו מצוה

, אבל אם עשה מצווה של צדקה. חוונבלעת בפנים מצ, מסתלקת
אלא , אינה נבלעת בפנים כמו בשאר האורות של שאר אותיות

ולא נבלעת , בסוד וצדקתו עומדת לעד, מאיר כל השבוע במצחו
  )ח"פע.(תיכף

  
  

                                                 
  .כ"שעה א
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 .אלא אומרים מזמור לתודה בתפילת שחרית .3
  

  ע סימן תע "שו

ויש מי שאומר . בין בכור מאב בין בכור מאם, הבכורות מתענין בערב פסח) א(

  ב.נערות ונשים לא מתענות תענית בכורות .שאפילו נקבה בכורה מתענה
  

  ע סימן תעא "שו

אבל אוכל , כדי שיאכל מצה לתיאבון, אסור לאכול פת משעה עשירית ולמעלה) א(

לא אוכלים לא מצה , בערב פסח .אבל לא ימלא כריסו מהם, או ירקות מעט פירות

  ג. ביצים קשים ונקניק, אלא פירות וירקות,  תפוח אדמהולא עוגיות בקמח, עשירה
  

  

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

  

  
  
  
  
  
  
  

N

                                                 
  רבי יוסף גיאנסיה א

 ר"הח בשם מחב"כ ב

  .אנקווה' למודי ה ג
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  עירוב תבשילין
  
   שצה 'סע "שו

 השיתוף בזה: ואומר, עירוב מצות על יועל ומברך מבואות שיתופי אחר לחזור מצוה) א(

 בשם י"ב( לבתים ומהם למבוי מחצירות ולהכניס להוציא המבוי בני לכל מותר יהיה

 בשעה או, המבוי מבני אותו שמקבץ בשעה, עליו מברך אימתי. בשבת) לקט שבולי

 אין כי עירוב הוי, עליו ברכו ולא ושכחו עירוב לשם אותו גבו ואם: הגה. להם שמזכה

  ). ז"שס ס"עס ב לקט ושבולי אגור. (מעכבת הברכה
  

   :ה"ל מצות העירוב כמו שיתבאר בע"אחר תפלת המנחה היה מקיים מורי ז
ש שלא כאותם הנוהגים לעשותה "ל לקיים מצוה זו בכל ע"ענין העירוב היה נזהר מורי ז

ות על משנה לשנה וכיוצא בזה והיה מערב בכל ערב שבת שני מיני ערובין עירובי חצר
לחם אחד ושיתופו מבואות על לחם שני ובסעודת ליל שבת היה אומר המוציא בפת של 

 . ובסעודת שחרית של שבת היה אומר המוציא בפת של עירובי חצירות,תשיתופו מבואו
 בתחילה היה מברך על הפת ברכת העירוב ואומר בדין ערובא ,בואמנם בענין סדר העירו

כה הלחם ההוא לבני החצר על ידי אדם אחד גדול כי תחילה כ היה מז"ואח' יהא שרי לן כו
  .כ יזכה לאחרים"צריך שיערב לעצמו ואח

  

ה  רּוְך ַאּתָ ר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, ְיֹהָוהּבָ ֲאׁשֶ
נּו ַעל  ִמְצוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   :בּוירת עֵ וַ צְ מִ ִקּדְ

  
  

  שיתוף מבואות וחצרות

 יאצִ ֹוהלְ  יֹובּ מָ הַ  ינֵ בְּ  לכָּ לְ  רָת ּומ ההיֶ יִ  יתוףִש הַ  זהבָּ 
  .תבָּ שַ בְּ  יםִת בָּ לְ  םהֶ מֵ  ּויֹובּ מָ לְ  תֹוירצֵ חָ מֵ  יסנִ כְ הָ ולְ 

  
  עירוב תבשילין

י נֵ ְק ָת לְ ּוי נֵ מְ טָ לְ ּוי לֵ ׂשְ בָּ לְ ּוי יֵ ּופאַ ן לְ י לָ ֵר י שָ הִ א יְ בָ ּוירין עֵ ִד בְּ 
ת בָּ שַ ב לְ ֹום ּט ֹויא מִ נָ כָּ ְר ל צָ ד כָּ בֵּ עְ מֵ לְ ּוא גָ ְר י שָ קֵ ֹולְד אָ לְ ּו
  ):אתזיר הַ עִ בְּ ל שֶ אֶ ָר ְש י יִ נֵ ל בְּ כָ לְ ּוא נָ לָ (
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רק , אין איסור תחומין נוהג במדינה במקום שיש ישוב בני אדם ובתים .1
המצ "שע. (מהלך את כולה, כי אפילו עיר גדולה כאנטוכיא, בשדות

  ).'בשלח דרוש ב' פר
  

 , והחומשתל שבשחרית יום שבת היה מוליך עמו הטלי"ראיתי למורי ז .2
 וגם היה מוליכו לבית הטבילה אשר מחוץ לעיר צפת ,נ"מביתו לבהכ

 ולא היה מקפיד וחושש לחקור בענין העירוב .ו אותה הנודעת"ת
 , או אשר נעשה לבית הטבילה,ו"שנעשה בשיתוף כל מבואות צפת ת

  . אאם היו נעשין כהלכתן או לאו

  
  
  

 

N

                                                 
כשר , שלא היה מקפיד אם העירוב המקיף, י הקדוש היא שאין כיום דין רשות הרבים"כך שדעת רבינו האר א

 .לך נא קח משם, ת מים חיים"ל בשו"י משאש ז"והיא כדעת מוהר. או פסול
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  הדלקת נרות 
  

 . היפך שבשבת, יםכ מברכ" ואחאומדליקים, נרות ביום טוב' מדליקים ב .1
  

, ובקידוש.  בלי בגד או פרי חדשבברכת שהחיינו, מברכים אחרי ברכת ההדלקה .2
 )שער הכוונות- זה השולחן. (עונים אמן אחרי ברכת המקדש

  
  רסא ' ס .3

מי שאינו בקי בשיעור זה ידליק בעוד שהשמש בראש האילנות ) ג(

י "מבעואם הוא יום המעונן ידליק כשהתרנגולין יושבים על הקורה 

ואם הוא בשדה שאין שם תרנגולים ידליק כשהעורבים יושבים 

זמנים כי היום ' שעות ונחלקים לד ד"ונודע שהיום והלילה הם כ :י"מבע
חצאין וממשלת ' מתחלק לב חצאין וכן הלילה' זמנים שהם ב' מתחלק לב

מתעורר כח גבורת  עליון באלו ארבעה זמנים אינם שוין כי אחר חצי היום
  .יצחק

  

  'א רסג' ס  .א

 אחד פתילות' ב לעשות מכוונים ויש, יפה נר לעשות זהיר יהא

כונות ' ל כי ב"ד ששמעתי ממורי ז"נלע .שמור כנגד ואחד זכור כנגד
ה שצריכין להדליק "בס' נרות של שבת הנז' ר הם סוד ב"במלת נ' אלו הנז

  :ד"נרות בליל שבת וגם הם סוד זכור ושמור ויכוין בזו המצוה כנלע' ב
  

 ועוסקות בבית שמצויות גמפני, יותר בו מוזהרות הנשים )ג(   .ב

הנרות של שבת אמנם הדלקת הנר היא ' גם תזהר בתי. הבית בצרכי
  .מצוה על האשה בעלת הבית כנודע וגם זה הוא ענין מעשה

  

. במלאכה ונאסר שבת עליו חל שבת של נר שהדליק כיון, ג"לבה) י(  .ג

 הנרות והדליקו שברכו שאחר נשים קצתד נוהגות זה פי ועל

                                                 
 ויסף אברהם א

  .עיין פסקי הרב מרדכי אליהו ב

ואינה בכלל , כאילו בונה את בית המקדש בידיה, ומסדרת ביתה, יאישה המכינה את צרכי שבת כראו, ולכן ג

, והאישה הזאת הצדקת. כאילו גרם להחריבו, כל דור שלא ראה בבנין בית המקדש, שנאמר בהם, אנשי הדור

 . בית הוא מקדש מעט, מקרבת את הגאולה עד שאמרו

היה ראוי למרן , ואם כן. בידןמשמע שאינו מנהג רוב הנשים לברך להדליק ולהשליך לארץ הפתילה ש ד

מרן מביא , אלא אדרבא. אם דעת מרן הייתה לברך ולהדליק, שאינה צריכה להשליך הפתילה לארץ, להוסיף
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. אותה מכבות ואין, בה שהדליקו שבידן הפתילה לארץ משליכות

 שיאמר עד שבת מקבלת שאינה שהדליקה קודם מתנה שאם א"וי

אין תנאי להדלקת נרות של  .לה מועיל שאינו א"וי. מועיל, ברכו החזן
א אזולאי על "מהר(י ההדלקה "האישה תולה ומקבלת את השבת ע

 קבלת שאין ואומרים ג"ה בעל על חולקים ויש )'ד' ג ס"הלבוש רס

: החזן שאמר שכיון, ערבית בתפלת אלא הנר בהדלקת תלוי שבת

 שיר מזמור שהתחילו כיון, ולדידן. ממלאכתם פורשין הכל, ברכו

  .לדידהו כברכו הוי השבת ליום
  

ל דרוש אחר בענין נר שבת וזהו כי הנה " שמעתי ממורי ז,חתאעם ופ  .ד
 .קת נר בשבת חובהל הדל"ארז

  
בענין ההפרש שיש בין תוספות שבת לשבת עצמו ועתה נבאר ההפרש   .ה

ש ועדיין לא "שבת שהוא בעת קב' תוס' הנק' שיש בין קדושה הנמשכ
קדש היום כי אחר שקידש היום והוא ליל שבת גמור אז הוא קדושת שבת 

  .'תוס' ממש ואינה נק
  

ר מילוי של "פ נ"ב, והנה, ה"כמנין אהי, הנרות הם בינה ומלכות כי נר שבת חוב' גם ב
. נרות מסטרא אחרא' ויכוין לכבות ב. הכוללים' א עם ב"א קנ"י כמנין קס"והנה שד, י"שד

  . צ"ץ ד"קיצור לרי

ה  רּוְך ַאּתָ ר , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, יהוהּבָ ֲאׁשֶ
נוּ  ִמְצוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ד "ף למ"ועתה נקרא בשם אל ְלַהְדִליק ִקּדְ

' בשם הנז' נק' ולכן תכוין כי עתה המל' ר וכבר ידעת כי נר שבת רומז במל"נ' י וכל זה הוא בגי"אדנ
ה "ם יהו"ה אלקי"ה יהו"ה אהי"שמות יהו' כ תכוין כי ענין נר הוא חיבור ו"ר ואח"נ' העולה בגי

ת( .ר"נ' י כי כל זה בגי"אדנ ּבָ ל ׁשַ ל יום טוב .) וֵנר ׁשֶ   :ׁשֶ
  

כל באור הנר אשר ברכו עליו להדליק נר של שבת וזו הכונה שתכוין בעת הסתכלותך כ תסת"אח
  ).עיין לעיל במילה להדליק בברכה (בו

                                                                                                                   
בין , לכן. אלא ההדלקה, שלא הברכה טוענת קבלת שבת ואיסור מלאכה) שם(י "עולה מב. מנהג קצת נשים

  . י ההדלקה מקבל שבת"דעת מרן שרק עאין שום דבר ל, המדליק והמברך לבין המברך והמדליק

  .ולא בהדלקה, אף ביחיד, מקבלין שבת בתפילת ליל שבת, שלדעת מרן) א"י(ועיין סעיף הבא 
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 ליל הסדר
 .לבה' הקייטל או את הגאלובשים, כשחוזרים מתפילת ערבית .1

  
בשביל השני '  גר20ב-אלא שיש להדר ל. למצה'  גר20 ל9מידת הכזית היא בין  .2

 .  של הסדרהכזיתים הראשונים
  

 ) חוץ ממצה מצווה של הסדר (גנהגנו במצה שרוייה .3
  

 . אלא רוב התבשילים בסירים, בתנורה צלי בפסח וגם לא עוף דלא אוכלים בשר .4
  

 . בסעודת היום,  הסדרואוכלים הביצה והזרוע למחרת .5
  

  
   : )פ הסוד"ע(סדר הקערה 

  ע סימן תעב "שו

, ואף אם הוא בבית המדרש; ל מיד כשתחשךכדי לאכו, יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום) א(

אבל לא יאמר קידוש עד , שמצוה למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו יקום מפני

נ לתפילת ערבית ומשאירים הקערה " לבהכזעורכים את הסדר לפני ללכת. שתחשך
 . מכוסה על השולחן אחרי הסדר עד למחרת

  

. ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו) ב(

את , אם שכחו, מותר להכין ביום טוב .ישב על הספסל , ואפילו עני שאין לו כרים: הגה
 ח. המים המלוחים לסדר

  

  

  ע סימן תעג "שו

                                                 
 .זה השלחן, חוקת הפסח א

  .א"הרב מאיר מאזוז והרב מיכאל פרץ שליט, ל"צ אבא שאול זצ"פ הרב ב"ע, והוא בנפח ב

 .איגרות, רחמיך רבים ג

  .ז"נ' ית יהודה סחוקת הפסח בשם הב ד

  . כדעת המחמירים, שאין אנו מכשירים את התנור לפסח, ועוד, כי חששו בעוף שבמעיו חיטה ה

 ויקח עמרם ו

  .ע"יר ועיין לשון השו'הגדת אלג ז

 .'למודי ה ח
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סדר סידור : ח "מע, ל"י ז" בשם הראחיים כהן' להרמביאין לפני בעל הבית קערה ) ד(
, והלוי למטה ממנו, ותניח הכהן למעלה, צות מצה שמורהמ' תקח הג, הקערה ליל פסח

כ תקח מרור "אח. דאבא עלאה) מוחין' א ג"ס(ד "חב' בחי' והם ג, והישראל למטה ממנו
והביצה בצד , והזרוע הרומז לחסד מצד ימין שלך. מצות' ותניח על הג, וכרפס וזרוע וביצה

. באמצע בין הזרוע והביצה, מבריח מן הקצה אל הקצה, ת"ומרור הרומז לת, שמאל שלך
והוא נגד , תחת הזרוע בקו ימין, והחרוסת בצד ימין). ת מכריע בין חסד וגבורה"א כי ת"ס(

וחזרת תניח למטה . תניח תחת הביצה מצד שמאל בקו שמאל, והכרפס הרומז להוד. נצח
לת והקערה בעצמה הכול. והוא נגד יסוד, לעשות בו אחר כך כורך, מן המרור בקו אמצעי

ואשרי למי , ואל ישנה מזה הסדר, ד ספירות דחכמה"א הרי יו"ס. (נגד מלכות, כולם
 שפירושו לצייר עליהם האותיות באל תחשובשיש בה שלשה מצות  .)ל"שמכוין להנ

הגה (ש הרב בעל המפה "ט כמ"ממש שזה הסור ואפשר דהוי כמוחק השם ומוחק ביו
 גם )שם', ה אות ז''תע'י ס''ברכ(א ''ן בחידועיי . אלא פירוש הציור בכונה)'מ ג"סימן ש

' א אזולאי על הלבוש ס"לדעת מהר,  אולם!מביא רבי יעקב צמח על שזו רק כוונה ה
וחרוסת וכרפס  ומרור .במצות, יש לסמן את האותיות ממש,  ל"י ז"פ האר"ע, ד"תע

 ואחד זכר אחד זכר לפסח, או ירק אחר ושני תבשילין ''כרפס''ועיין לקמן ב) סלרי(כרפס 

ביצה קשה  וביצה צלוי על אש גכ"ואח) רמו- ב(זרוע כבש מבושל  ונהגו בבשר, לחגיגה
   .רגילה

  
  
  ? מי הוא רבי חיים הכהן [

  . ל"לא יתכן שהוא הכיר את רבינו האריז, ל"אם הוא אותו תלמיד מובהק לרבי חיים וויטאל זצ
אמור להביא אותה בשם רבו ל כשהיה "י ז"בשם האר) סידור הקערה(אז למה מביא הנהגה 

  ? ו "הוא מוהרח, המובהק
, לא גורס במעשה חושב ובהגהות ללבוש, ל"בפרט כשרבי אברהם אזולאי זצ,הדברים לא ברורים
וגם  לא (ל "יש לציין שהסדר הזה לא מובא בכתבי רבי יעקב צמח זצ. ע"וצ. שום זכר לסדר הזה

 .ל"זצוגם לא בכתבי רבי אברהם אזולאי , )בנגיד ומצוה
ו חתום "כותב שסדר הקערה בליל פסח לאו מוהרח) ט"י' נספח תורת חיים ס(הרב שלחן אריאל 

וכתבה הכף החיים , י"אמנם מיכון שהסכימו ונהגו בו כל ההולכים בתורת רבינו  האר. עליה
  ] פ ספרי הקטן יד אברהם"אב ע" ז.שלו) י"שלחן האר(ע שלו "אז הביאו בשו, )ג"תע(

  
כמו שמביא בהגהות .  רואים שזה מנהג שיש קערה עם הכל בתוכו לפני בעל הבית:ב "הגהות יש[

ובסדר שמביא הוא , שניהם בשם הספר סדר היום', ה הק"ל על הלבוש ובשל"א אזולאי ז"מוהר
). שהוא חוץ לקערה, ח"לפי הפע, חוץ ממי מלח. (א שלא לעבור על המצוה"גם כן כמו הרמ

                                                 
 )ו"אות ר' מורה באצבע ז( )'עח שער חג המצות פרק ו"פ( א

  

בשם ' ה אות ז"ותע' ס אות ג"ברכי יוסף ת( )ג"ת פחג המצושער , ל בספרו אור זרוע"מ פאפרש ז"מוהר (ב

 )ל"י צמח ז"מוהר

 .יר'ויש שרק צולין על האש והוא מנהג מכמה אנשים מאלג ג
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כדי , ובסדר הזה). שהוא לפי העשרה ספירות של חכמה(ר ח הוא רק בסד"והחידוש של הפע
צריך רק לכסות אותם במפה , א"לפי הרמ) מצות' והג, חזרת, חרוסת(שלא לעבור על המצוות 

כי הוא , ונראה שאין צריך לכסות החרוסת. (בנוסף למפה גדולה על כל הקערה כנהוג, מיוחדת
מצות לבד שצריך ' נשאר רק הג. וא טפל לכורךכי ה, ואין צריך לכסות החזרת. טפל למרור וכורך

ויותר טוב להניח הקערה לפני בעל הבית אבל מצד ימין שלו לאותו . לכסות עם מפה מיוחדת
מצות ' צריך לשים הג, א ותלמידי תלמידיאון"ט זיע"ח תלמידי הבעש"ולפי כל הצוה.) טעם

 ].ל"י ז"למתה בקערה ועליהם שאר הסימנים כסדר על פי האר

 
  . מיני ציורים אלו איך מצטיירים בשלשה המצות' ועתה נבאר ג מצות 'ג .1

היא ' ב מוח חכמה והב"היא הויה דע' כי מצה הא' הנה נתבאר בענין גדלות הב
פרוסות ' אינה נחלקת ונפרסת לב' ולסיבה זו המצה הא' ג והוא מוח בי"הויה דס

נחלקת ' מצה הבשלימה אבל ה' והיא אות א' כי היא כנגד החכמה הנקרא אות י
פרוסות כנודע חציה לאכילת מצה וחציה לאפיקומן לפי שהבינה ' ונפרסת לב

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

ובהיותם בתוכה בסוד העיבור שניהם '  ההשל' א נרמז באות ו"וז' של ה' אות ד
מניחין ' שצורתה ו' וחציה הא'  ולכן נחלקת לב.חתא' מתחברים ונעשים אות ה

שהיא כנגד נוקבא אנו מחברים אותה עם ' לאפיקומן וחציה השני שצורתה ד
. השלימה ומברכים עליהם המוציא ואכילת מצה' החכמה שהיא מצה הא

שהיא ' מצה כנגד הפרוסה ועל זו הפרוסה הבהמוציא כנגד השלימה ואכילת 
  .'הכ פסח ו"שע :אנו אומרים' של הה' כנגד אות ד

  
  

  א. אחת על השני, אלא בקצה הקערה, אין להכניס המצות בווילונים נפרדים .2
   

סלט ;  מרור,חרחבינא, תמכא,  עולשין,  חזרת, אלו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו) ה(
הנה חזרת שהוא מרור הוא סוד . ה ועלין יש לו" שלנו סרביחזרתלמרור וחזרת ) לטוגה(

רבוא נשמות בו והיו מתבררים ' ההגדה והנה לזעיר יש שרשים של ס' הזעיר כנזכר בפי
רבוא ענפים אשר הם יוצאים מן התפארת ויתוש שבארצינו היינו קליפות ' במצרים והם ס

זולת רק מחזיק השפע בגולה נוגה אשר כניסה יש לה ויציאה אין לה כי אינה משפעת ל
כ ששים רבוא קליפות "לעצמה והוא אחוז בארץ מצרים אשר היא הנוקבא יש לו ג

  שס פסח "לק: מכנפי יונה. ס רעמסס"וז' בהמסס שלו דהיינו מקום הבירורי
אלא שבעלין אין יוצאין אלא אם כן הם , אבל לא בשורש, ויוצאים בעלין שלהם ובקלחן

; אבל לא כבושים ולא שלוקים ולא מבושלים,  בין לחים בין יבשיםובקלחים יוצאים, לחים

, ואם אין לו חזרת. בחזרת ועיקר המצוה, שהוא השיעור שלהם, וכולם מצטרפים  לכזית

  . כפי הסדר שהם שנויים, יחזור אחר ראשון ראשון

                                                 
  .והוא מנהג בורות לדעת בעל חוקת הפסח רבי אברהם אנקאווה א
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 זכר, וחרוסת יעשה עב. יקח לענה או שאר ירק מר, ואם אין לו אחד מאלו הירקות: הגה

ועושין החרוסת מפירות . כ נותנין בו מעט חומץ או יין אדום זכר לדם"ואח, לטיט

, ונותנין עליו תבלין; שקדים, רימונים, אגוזים, תאנים, תפוחים, שנמשלו בהם ישראל כגון

  . כגון קנמון וזנגביל הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט

  
  : הכנת החרוסת 

  . החרוסת הוא זכר לטיטאענין .1
  

 שאינו אלא זכר בעלמא מדברי סופרים ואינו מצוה כמו היין והמצה בוסתהחר .2
   .'כו

  
 מה מיני פירות היה מניח )ל"האריז(ל " את פי אמו של מורי זגהנה חקרתי .3

ל להניח "ואמרה לי כי אלו הם הדברים שהיה רגיל תמיד מורי ז, בחרוסת
, וזינגבולי, )י"וששובערבי נקרא סינבול וב(שבולת נרד : מיני תבלין' ג. בחרוסת

, ותמרים, ורימונים,ותאנים, ענבים: מיני פירות והם' וז. ה הנקרא קנמון"וקאניל
אבל האשכנזים נוהגין לשים עיקר . )אגסים(ש "ופירא, ותפוחים, ואגוזים

ן בלשון אשכנז "ת אב"ואלו הם היותר מוכרחים והם ר, דברים אלו' החרוסת מג
פרות אלו הם נוטריקון ' ת ג"כי בלשון אשכנז ר. ש"ופירא, ותפוחים, אגוזים: והם
 .ן למלאת"ובחרוסת אב: ונותנים סימן לדבר, )ס"ן ני"ל ביר"אפי(ן "אב

וזו בלשון אשכנז , ט"ר צימרי"ס ענגבי"ן ני"ל ביר"ת אפי"ר...  על חרוסתדסימן .4
  .וקנמון, חתוכי קדה, אגוזים, אגסים, תפוחים: ל"ור

 
 . יין– רימון – תמרים – אגס – תפוח עץ –  שקדים– אגוזים –אגוזי מלך  .5

  
 . להוסיף יין לחרוסת ולערבב, המותר ביום טוב .6

  
ויוסיף ,  קודם כל היין בקערה אחתוישפוך, אם שכח בערב פסח שחל בשבת .7

 . לשם שנוי, כ את החרוסת"אח
  

                                                 
 )ד"מעשה חושב י) ('הפסח דרוש כ "שעה (א

 )ד"מעשה חושב י) ('ופסח דרוש כ "שעה (ב

  )'ופסח דרוש כ "ל על שעה"ו ז"ל בשם אביו מוהרח"ש ויטאל ז"מוהרהגהות ( ג

 
 )'עח שער חג המצות פרק ו"פ( )נגיד ומצוה (ד

 'למודי ה ה

 'למודי ה ו
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  : ' ברכת מעין ז
שנתקנה בשביל , אשר הוא מעין שבע, ץ מגן אבות" ואומר הש- מהחברים  .1

  . אלא מקדש השבת לבד, ט"ט אין מזכירין בה י"ובי. הסכנה
  

, לפי שמציאותו לא נמצא כי אם בליל שבת לבד,  טעם זהרוש פי- אצמח הגהה .2
  .כ כפי הפשט"משא, של פסח בשבת אומר אותו' אפילו כשחל יום א

  
  )'ז א"ע תפ"ש( .ואין אומרים ברכת מעין שבע... אם חל בשבת .3

  
  
וכן ראיתי שפסק אור , שזה תלוי במנהג המקום, ב"ז אות כ"כף החיים תפנראה מ: ב "הגהת יש[

י "אבל הב, י מהאבודרהם דנהגו לאומרה"כמו שמביא הב, כן בראשונים. כד' טו ס' ג פ"לציון ח
  . וכן באחרונים שבעיר אזמיר מנהג לאומרה. ממשיך שעכשיו פשט המנהג שלא לאומרה

 הנהגות(ח ובהגהה בספרו נגיד ומצוה "ותיו בפעל בהגה"י צמח ז"ונראה ממה שכתב מוהר
שכתב שצריך , )ל"והוא מראה ככה שזה ברור מעצמו ולא מהרב ז( ולא בגוף הספר )שבתה

שאם לא כן לא היה עושה , ל"י ז"שהענין הוא לא מהאר, פ הפשט"פ הסוד אבל לא ע"לאומרו ע
,  ועיין בליקוטי הלכות במפורש,ל"ן מברסלב ז"כ יש לנו כלל ממוהר"וע. הפרש בין הסוד להפשט

דהיינו , כ הענין נשאר לפי הפשט דהיינו לפי ההלכה"ע. שאסור לחדש בהלכה לפי דרושי הסוד
  ].כאן שזה תלוי במנהג המקום

  

                                                 
 )ג"י  פרקשבתעח שער חג ה"פ( א
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  :קריאת ההלל גמור בליל פסח 
  
  ע סימן תפז "שו

וכן בליל , בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף) ד(

  .שני של שני ימים טובים של גליות

  
) האורות שנתגלו(והם . ט"כ בשאר לילי יו"משא,  הלל גמור בליל פסחאאומרים .1

של ' ולכן אומרים הלל גמור ביום א, של פסח' מתקיימים בו כל הלילה וכל יום א
ואחר כך חוזרים ליכנס בסדר , כ מסתלקים לגמרי כמתחלה"ואח. פסח

יום של ' של פסח עד תשלום נ'  מן היום הבהמדרגות מדרגה אחר מדרגה
ולכן אין . העומר' ה בענין ספי"ש בע"כמ. ספירת העומר שהוא חג השבועות

 . אומרים בשאר ימי הפסח הלל גמור אלא בדילוג
  

עתה בקריאת הלל בבית הכנסת אחר התפילה , ל"ו ז"כ בשם הרח" מ- בח"צמ .2
  ...ערב פסח

  
וכן בליל , צבור בנעימה בברכה תחלה וסוףבליל ראשון של פסח גומרין ההלל ב .3

  .שני של שני ימים טובים של גלויות
  )'ז ד"ע תפ"ש( .4

  
 בבית בכנסת שהם נוהגים שלא לומר הלל בערבית ליל פסח יכול גמי שהוא .5

  .לומר ההלל ולברך עליו בינו לבין עצמו
 

' ופעמים מן פסוק אודך כי עניתני וכ'  ההלל צריך לכפול כל הפסוקים בדבענין .6
ואפילו הפסוקים שלאחר . כי טוב האחרון' עד סוף ההלל שהוא פסוק הודו לה

כל ', הודו וכו', אלי אתה ואודך וכו', וכו' אל ה', ברוך הבא וכו, הצליחה נא' אנא ה
 . פעמים' אחד מהם תכפלנו ב

  
                                                 

 )'כ פסח דרוש ג"שעה( א

  )'א עח שער חג המצות פרק"פ (ב

 )'ז אות ח"ברכי יוסף תפ( ג

 )מהכ דרושי סוכות הקד"שעה( ד
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  ע סימן תפו "שו

סוד מה ) ה"דף קע(כתוב בספר החיזיונות . יש אומרים דהוי כחצי ביצה, שיעור כזית) א(
' כמו שכתוב בריעא מהימנא פר, ן"יודי' הם ב, " עליהושנים זתים) "ג,ד(שכתוב במנורת זכריה 

ואפשר , ן"יודי' שהם ב, בכוונת הבציעה, ב"ועיין לעיל  אות י.  ד שיעורה כזית"כי כל יו, פנחס
,  ד אחד"והכזית שהוא יו, גרם' ונמצא שכביצה שיעורה מ, לומר ששיעור הכזית הוא חצי ביצה

  .אב"הז). ד"יו' גמ(עשרים גרם 
  

    ימן תעה ע ס"שו

יצא ובלבד שלא ישהא  בין אכילה לחברתה , וחזר ואכל כחצי זית, אכל כחצי זית) ו(

  . יותר מכדי אכילת פרס

  

   תריב 'ע ס"שו

זמן כדי אכילת פרס זמן כדי אכילת פרס   .ביצים' ויש אומרים ג; ביצים' יש אומרים ד, שיעור אכילת פרס
  ..א אזולאי על הלבושא אזולאי על הלבוש""מהרמהר. . ביציםביצים' ' א הוא גא הוא ג""ם ולהרשבם ולהרשב""להרמבלהרמב

  

  

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

גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל . אפילו מחזיק כמה רביעיות, לשתות רוב הכוס

  . מצות הנוהגות באותו לילה
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   דרושי הפסח דרוש א- שער הכוונות 
  :'דרוש א

  
  

רות הראשונות דור אנוש כי אותם הדול "ש ז"בענין פסח ויציאת מצרים הנה נודע מ
ודע כי .  סילקו את השכינה למעלה מרקיע השביעי מחמת עונותםהודור הפלג

 של קרי ת אותם הנצוצונת היו בחיםישראל שהיו באותו הדור של שעבוד מצרי
  . ל"ש ז"ל שנים עד שלא נולד שת כמ"ר באותם ק"שהוציא אדה

  
ו גם הם משחיתים זרעם על הארץ כעין כ באו בגלגול בדור המבול ולכן הי"ואח

כי רבה רעת האדם ' ה וירא ה"וזמש. השורש אשר משם נוצרו וחוצבו עד שנימוחו
ה ויהי ער בכור יהודה רע בעיני "רע כמש' רע והמוציאו נק' בארץ ונודע כי הקרי נק

ונמצא כי הדור ההוא היו . ה"וכתיב אוי לרשע רע וכתיב לא יגורך רע כנדרש בס' ה
ה אמחה את האדם אשר בראתי הוא "ר וזמש"ש רעת האדם הידוע הוא אדהממ

כ הם "ת עצמו ואלו ניצוצותיו ורצה למחותם ואח"י השי"ר עצמו שנברא ע"אדה
לראות את העיר ואת ' עצמם חזרו ונתגלגלו בדור הפלגה ועליהם כתיב וירד ה

  . המגדל אשר בנו בני האדם בנוי דאדם קדמאה והבן זה
  

'  לרמוז כי היו טיפות קרי ולכן הם בני האדם דכורא בלי נוק, בני האדםראולכן נק
 של ראשוןוגם אז הוסיפו לחטוא עוד למרוד בעליון אבל לא היו באותו עון ה

  . השחתת זרע כדור המבול
  

וצריך שתדע כי ענין הנשמות הם כענין הזהב הנוצר בבטן האדמה וכשמוציאין 
אשר לא ישוער ולא תואר זהב לו ולא הדר עד אותו הוא מלא טינוף וסיגים דבר 

יתחכם הצורף להגות סיגים מכסף פעם אחר פעם זיכוך אחר זיכוך לא ראי זה כראי 
זה ובכל זיכוך מזדכך לאט לאט עד אשר כל הסיגים נפרדים מן הזהב ואחר כך ניכר 

ר נתערב טוב ברע ובפרט "וכן הענין בנשמות כי בחטאו של אדה. היותו זהב
  . ל שנים"צות האלו של הקרי שהוליד בקבניצו

  
 הדעת ונודע כי נת ולהיות כי כל אותו הדור היו מבחי,חראקום וכבר נתבאר זה במ

 פות הנה הם גורמים הקלי, עליונהרהו פוגמים למטה באיזו מדה וספי"כשח
שיתאחזו ויקחו שפע מן המקור ההוא שנפגם ולכן ירדו ישראל למצרים שהם סוד 

   .בת באחוריים של דעת העליון היושפותהקלי
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קשה שבאחורי ש אצלנו בענין מצרים שהוא מצר העליון שהוא הגרון ופרעה הוא העורף ה"וכמ
   .א" נאחזים ויונקים כל שפע הנמשך מן הדעת דזפותהדעת והיו אותם הקלי

  
 נתולכן ישראל שבאותו הדור שהם מן הדעת אלא שהיו בסוד הפגם שהיו בחי

 נשתעבדו לפרעה ולמצרים היונקים כל שפע הדעת יען כי הם הנצוצות קרי לכן
 ניצוצות נתגרמו לכל זה וכל ענין הגלות הזה של מצרים היה לצרף ולתקן בחי

 כי נדמה . והבן זה, ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים : בסוד,הקדושות ההם
  . מצרים אל הכור אשר בתוכו ניתך הזהב ונפרד מן הסיגים ונתקן

  
 מחמת מעשה ,ו" חרהבאיזו ספי' דע כי בהיות למעלה אחיזת החיצווהנה נו
רב  הנה מסתלק השפע מן המקום ההוא כדי שלא יצא שפע , הרעיםניםהתחתו

   .םמשם אל החיצוני
  

ס שבו ונמצא " בלבד ולא כלול מיה"ו' א בתחילת אצילותו בבחי"וכמו שהודעתיך בענין אצילות ז
גו ' א לקדמותו כבזמן היותו בעיבור א"יון בדור ההוא חזר זכי בהתאחז פרעה ומצרים בדעת העל

  :כנודע אצלנו' כלילן בג' בסוד ג' עילא' אי
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ֶדר ֶדרִסיָמֵני ַהּסֵ   ִסיָמֵני ַהּסֵ
  

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

  
שׁ  שׁ ַקּדֵ ס, , ּוְרַחץּוְרַחץ, , ַקּדֵ ְרּפַ סּכַ ְרּפַ יד, , ַיַחץַיַחץ, , ּכַ ידַמּגִ , , ַמּגִ

ה, , ָרְחָצהָרְחָצה המֹוִציא ַמּצָ   ,,ָמרֹורָמרֹור, , מֹוִציא ַמּצָ
ְלָחן עֹוֵרךְ , ,  ּכֹוֵרךְ  ּכֹוֵרךְ  ְלָחן עֹוֵרךְ ׁשֻ ֵרךְ , , ָצפּוןָצפּון, , ׁשֻ ֵרךְ ּבָ , , ּבָ

ל לַהּלֵ   ::ִנְרָצהִנְרָצה, , ַהּלֵ
  

. אלא להכריז הסימן במקומו,  לשיר את כל הסימנים ביחד כמו שנהגו בני בבלאלא נהגנו
 מחשש הפסק בין נטילת ידים ורחץאומרים גם  ('' ורחץקדש,,טרם לקידוש מכריזים 

  .דות המזרחנהג בני עמ  אולם .)לכרפס
  

  
  

  

                                                 
  רבי יוסף גיאנסיה א
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  קדש
  
  

  רעא 'ס ע"שו

  

 .עונים ברוך הוא וברוך שמו ואמן, על כל ברכה וברכה  .א

  

צריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד ) יג(  .ב

 דרהם 26.4: שיעור רביעית הלוג :בפיו ויראה מלא לוגמיו והוא רובו של רביעית
 1( דרהם 105:  שיעור הלוג–כ דרהם "תק: עור ביציםשי). משקל ביצה ומחצה(

ואל תיטוש תורת אמך וכל דבר רופף בידיך זיל .  דרהם420:  שיעור הקב–) ליטרא
  ).י"ו בחש"מוהרש. (והנח לישראל כי נביאים הם, ד"וחזי מאי ע

  

 שלפני דיין, המזון שבתוך יין על לברך צ"א, המזון לפני לשתות קבע אם) ד(  .ג

כי ברכת היין פוטרת כל , אין צריך לכל זה, ואם ישתה יין בתוך הסעודה ;ופוטר המזון

, השלחן על המבדיל וכן; המזון שבתוך יין פוטר קידוש של יין וכן .מיני משקין

 ידיו נטל כ"א אלא, פוטר הבדלה יין ברכת שאין א"וי המזון שבתוך היין פוטר

 ט"רצ' סי ל"וע (יין להוציא שלא יכוין נטילה קודם המבדיל הילכך, הבדלה קודם

, הסעודה שבתוך יין פוטר, כך כוון שלא ובדיעבד; הסעודה שבתוך) 'ז סעיף

 . להקל דרבנן ברכות דספק

  

   קעד' ס  .ד

 שלפני יין פוטרת וכן; פוטרתו המזון דברכת, שבסעודה היין אחר לברך אין) ו(

   .המזון פנישל הבדלה של יין ולענין, המזון בתוך יין לו היה ואפילו, המזון

  

   קעד' ס  .ה

ל מזהיר אותנו מאוד שלא נשתה המים "היה מורי ז מים ושותה יין לו אין אם) ז(
שלא יניח האדם פיו על המעיין עצמו : ל "ר. בפה) מים ממעין ובור מקווה מים(ההם 

וישים , כ יקח המים בחפניו"ואח, ישהה מעט כל שהוא, אבל בלכתו למעיין, וישתה
אין חשש כלל , והובאו לבית,  שכבר נעקרו המים מן המעיין או הבוראחר, ואמנם. בפיו

חולין ' וכנזכר במס, טוב הוא לשפוך מעט מים קודם שישתה, ז"ועכ. לשתות מים
 עליהם לברך אין, משקה שאר או ,בההוא עובדא דיוסף שידה, ה בבי רב פפא"דק
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 לא יין ואף; שתייה בלא לאכול דרך שאין לפי, הסעודה מחמת כבאים דחשיבי

 מים אבל; לעצמו ברכה קובע חשוב שהוא מפני אלא, לפניו ברכה צריך היה

 קודם צמא היה אם לוואפי; ברכה טעונים ואינם, חשיבי לא משקים שאר או

 שתיית כי נמצא, המים לו יזיקו שלא כדי, אז לשתות רצה שלא כיון, סעודה

 ויש, שבסעודה המים על לברך א"וי. פוטרתם ופת ,היא הפת בסבת המים

 והרוצה; פעם בכל הוא נמלך דסתמא, פעם בכל עליהם לברך עוד מחמירין

 בתוך לשתות דעת על ויברך, סעודתו במקום נטילה קודם הספק מן להסתלק

כדי , טוב לנהוג לצאת ידי ספק שקודם שיטול ידיו ישתה מים פחות מרביעית. סעודתו
ש "א( .המים שבתוך הסעודה, רכה זוויכוון לפטור בב, שלא יתחייב בברכה אחרונה

 שאינו יכול לברך \קודם שיכנס אדם לבית המרחץ, כ"מדברי הרב נלמוד לעשות כן ג
ויברך ברכה , ולכן ישתה פחות מרביעית בחוץף קודם שיפשוט את בגדיו. בשנים

כ כשיצא לחוץ אם שתה "ואח. כ יכנס וישתה כל מה שירצה בפנים"ואח, ראשונה
  . הראשונה כסברא והמנהג: הגה . יברך ברכה אחרונה,כשיעור רביעית

  
  'א רעג' ס  .ו

  . אם קידש ולא סעד אף ידי קידוש לא יצא) ג. (אין קידוש אלא במקום סעודה

  

אכל דבר מועט או ' כתבו הגאונים הא דאין קידוש אלא במקום סעודה אפי) ה(  .ז

סעודתו שתה כוס יין שחייב עליו ברכה יצא ידי קידוש במקום סעודה וגומר 

 . במקום אחר ודוקא אכל לחם או שתה יין אבל אכל פירות לא

  

  
  
  
  
  

  .בעל הבית מברך את ברכת הפרחים

ה רּוְך ַאּתָ הּבָ רּוְך ַאּתָ   ּבוֵראּבוֵרא, , ֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלםֱאלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעוָלם, , יהוה  ּבָ
  ..ָעֵצי ְבָשִמיםָעֵצי ְבָשִמים
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  כשבעל הבית עומד במקום מושבו אומר בשמחה 

  ))ץץ""הגדת רשבהגדת רשב((  ''זה השלחן אשר לפני הזה השלחן אשר לפני ה
  

  
  לליותקידושים בכ

כ "ואח, ט"היה נוהג לומר כל הקידושין מעומד בשבת וי, ה" מורי זלה- אהגהה .1
   .יושב וטועם מן הכוס של קידוש

  
כי , והכוס יהיה נגד החזה,  צריך למזוג הכוס קודם שתאמר הקידוש- בח"מע .2

 ,ל"למורי ז, וישתה מהקידוש מיושב, משם יוצאת הנוקבא הנקרא כוס הברכה
 .ח לקמן וגם צמ,לעיל' וכו

  
,  כנגד החזה,קודם נטילה, ויאחז בימינו,  ימלא כוס של יין מחזיק רביעית: גח"מע .3

 ובין הכוסות הללו אם .יכוין לפטור כוס שני, ובברכה של כוס זה, ויברך מעומד
  .ירצה לשתות ישתה

  
  .'ל היה נוהג למזוג הכוס וכו"ו ז"שהרח,  וכן אמרו לי החברים-  דצמח .4

  
 בשתי ידיך משתי ך תקבל הכוס מזולתהבתחיל... ש מעומד תאמר הקידוהכ"אח .5

אז  ...כנגד החזה שלך... ידיך גם שניהם'  בבלהידיו אל שתי ידיך ותחזיקהו בתחי
  . לבדה מבלי סיוע ידיך השמאליתהתחזיק הכוס בידיך ימני

  
, בסוד אסוך שמן, ז"ובכוס בהמ,  להשאיר מעט יין בכוס הקידושווהיה נוהג .6

  .להשאיר ברכה
  

                                                 
  )ד"ישער השבת פרק עח "פ (א

  עח"פ (ב

 )נגיד ומצוה) (ד"ישער השבת פרק  

  )נגיד ומצוה) ('עח שער חג המצות פרק ו"פ( ג

  )ו"ישער השבת פרק עח "פ (ד

  )נגיד ומצוה( )'קידוש ליל שבת דרוש אכ "שעה (ה

  )נגיד ומצוה) (ד"ישער השבת פרק עח "פ( ו
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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(

  

וכל הנשים שלנו מיקרי : הגה. כ היא חשובה"אשה אינה צריכה הסיבה אלא א) ד(

  . ב"תע' א אזולאי על הלבוש ס"מהר. ויש אומרים שכל הנשים שלנו חשובות הן  .חשובות
  

וצריך לחזור לאכול , אם אכל או שתה בלא הסיבה לא יצא, ריך הסיבהכל מי שצ) ז(

ש והטור פסקו לחזור ושותה "הרא, מי ששכח להסיב בשתיית הכוס. ולשתות בהסיבה
  .שם. ע"וכן פסק השו, בהסיבה

, מסיב ואם סיים, כל עוד שאוכל או שותה, ואם לא הסיב. יש להיזהר לשתות בהסיבה
י "ברכ(אינו חוזר , ואם מצטער או אישה או קטן, )ה"ב ס"תעע "שו(חוזר מראש בהסיבה 

  ).עיין שם
  

ברוך ,,בעל הבית מברך את כל ברכות הסדר ומוציא ידי חובת בני ביתו שעונים  .1
חוץ מברכת המזון שכולם . על כל ברכה וברכה'' אמן,, וא''הוא וברוך שמו

  . ירים את קולו) מצווה על בעל הבית(ורק המברך , מברכים בלחש
  

חוץ מהברכות שהוא לבד מוציא ידי , נהגנו לומר את הקידוש עם בעל הבית .2
 .חובה את כל המסובין

  
  . ה"כדעת רבי מאיר ע' ולא בה, כוסות בליל הסדר' נהגנו בד .3

  
 או בכוס )הק"אא ( וישתה היין בתוך הסעודה,נהנו למלא כוס אליהו הנביאיש ש .4

  .דלת יום טוב ראשוןויש המברכים בהב ).אחרי שפוך חמתך(הרביעי 
 

לענות אמן לברכת , מותר לנשים שבירכו בהדלקת נרות הברכה שהחיינו .5
 . שהחיינו של הקידוש

 

                                                 
  .הםעיין יד אבר א
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והוא ענין הכוס בעצמו והיד האוחזת בו שהוא ' תכוין בתחילה אל קטנות הב' וזה סדר כוונת כוס א
' הקטנות הב'  בחיאצבעות יד ימינך אשר עליהם יושב הכוס הזה הם' מעשה ותכוין כי ה' בחי

' ש שכבר נכנס גדלות א"א וחכוין כי מכ"הנכנסין עתה בז' ת דאימ"שהוא הכלים והלבושים של חג
תמורתו שהוא ' אמנם הוא בבחי' אלקים שהוא הקטנות הב' ותכוין כי הכוס עצמו הוא בגימט' כנז

ל "שמעתי ממוזד ש"ונלע. ם"אותיות אכדט' אצבעות יד ימינך הם סוד ה' ל והה"ם כנ"שם אכדט
ז אלא על מה שכתבתי כי "אבל אין לסמוך ע' והכוס הוא קטנות הב' אצבעות הם קטנות הא' כי ה

  . ל"מן העת ששמעתי מפי מוז' מצאתי כתוב בקונט
  

מוחין ' שבתוכם הנק' וכלים שהם האורו' ואמנם פשוט הוא כי אף במוחין דקטנות יש בהם עצמו
והמוחין הם היין שבתוך הכוס והוא ' ה הכלי הוא הכוס כנזממש והכלים שהם הלבושים שלהם והנ

ה כמנין "בו הרי ע' ואם תחברהו עם חמשה אצבעות האוחזי' ע' ם כי הנה היין בגי"כ שם אכדט"ג
נכנס על ידי הדיבור ועל ידי הכוונה של ברכת הקידוש וברכת היין ' ם עם הכולל וגדלות הב"אכדט

ב דמילוי יודין כי מילוי יודין הוא במוח החכמה "הם הויה דעולכן תכוין בהויות שבברכות אלו ש
והנה הכוונת של הרחיצה היא . 'כ ורחץ והוא ענין הרחיצה הא"אח. כנודע והרי ביארנו מילת קדש

ד "ב דיודין כזה יו"ה במילוי ע"ותכוין בי. ה הוא סוד המוחין כנודע"ה במילואו כי שם י"בשם של י
  .'הכ פסח ו" שע: של אחר הקידושי וזהו כוונת הרחיצה זו"ה

  
  
  

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו ליחדא 
 ויהי נועם יהוה אלהינו עלינו  ויהי נועם יהוה אלהינו עלינו ..ה ביחודא שלים בשם כל ישראלה ביחודא שלים בשם כל ישראל''''ה בוה בו''''שם ישם י

יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך . . ומעשי ידינו כוננה ומעשי ידינו כוננהוומעשי ידינו כוננה ומעשי ידינו כוננהו
  . . לילייהוה צורי וגואיהוה צורי וגוא

  
  ע סימן תעג "שו

ואם , אומר ויכולו, ואם חל בשבת. ומברך שהחיינו, מוזגין לו כוס ראשון ומקדש עליו) א(

ישלים , ואם שכח להבדיל ולא נזכר עד שהתחיל ההגדה, ז"חל במוצאי שבת אומר יקנה

  . ההגדה עד גאל ישראל ואחר כך יבדיל

  . שותה בהסיבה ואינו מברך אחריו) ב(

ומכל מקום ראוי ליזהר שלא לשתות בין ; הרשות בידו ,כמה כוסות ה לשתותאם ירצ) ג(

כדי שלא ישתכר וימנע מלעשות הסדר וקריאת , אם לא לצורך גדול, ראשון לשני

  . ההגדה

ואין ליקח כוס שפיו : הגה. מצוה ליתן לכל אחד כוסו לפניו, תינוקות שהגיעו לחינוך) טו(

ובכוס של ברכת המזון . וכל לשתות רביעית כאחדמפני שלא י, ז"ג גלא"צר כעין קלו

  ). י"ב( בלאו הכי אין לוקחים אותו
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  מקודשמקודש  ))שבתשבת((שבת שלום שבת שלום   בשבתבשבת

  
י  יֹוםיֹום ִ ׁשּ ִ יַהׁשּ ִ ׁשּ ִ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ : : ַהׁשּ ָ ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל־ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ ָ ַוְיֻכּלּו ַהׁשּ

ִביִעי ְמַלאְכּתֹו : : ְצָבָאםְצָבָאם ְ ּיֹום ַהׁשּ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַוְיַכל ֱאלִֹהים ּבַ
ה ר ָעׂשָ הֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ּיוֹ , , ֲאׁשֶ ּבֹת ּבַ ׁשְ ּיוֹ ַוּיִ ּבֹת ּבַ ׁשְ ִביִעי ַוּיִ ְ ִביִעי ם ַהׁשּ ְ ם ַהׁשּ

ה ר ָעׂשָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ הִמּכָ ר ָעׂשָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים : : ִמּכָ
ׁש ֹאתוֹ  ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ׁש ֹאתוֹ ֶאת־יֹום ַהׁשּ ִביִעי ַוְיַקּדֵ ְ ַבת , , ֶאת־יֹום ַהׁשּ י בֹו ׁשָ ַבת ּכִ י בֹו ׁשָ ּכִ

ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ר־ ּבָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹותִמּכָ ר־ ּבָ ל־ְמַלאְכּתֹו ֲאׁשֶ   ::ִמּכָ

  
' האלה מועדי '' סוקב עילאין כמבואר שם בפ"לים עד חוי תפילותינו ודאי שעו"כ ע"אח

ב "חו' שהוא בבחי' גדלות הב' א אפי"אבל עתה בליל פסח גדל הז.'  כו''מקראי קודש
א זולתי גדלות "עילאין ולא עוד אלא שליל פסח גדולה מליל שבת כי בליל שבת אין אל ז

' דצלם אין לו בליל שבת כנז' המקיף דאות מ' מקיפין דצלם ואפי' של בחי' לבד והל' הא
מעלה אחרת ' עוד יש בחי' ב עילאין כנז"דחו' ש לו אף גדלות בבמקומו אבל בליל פסח י

א עולה מדרגותיו בפעם "ט ובשבת אין ז"ט ושבתות והוא כי ביו"בליל פסח יותר משאר י
אצלנו ' כנז' אחד אבל עולה מדרגה אחר מדרגה ובכל תפלה ותפלה עולה מדרגה א

ולה כל המדרגות שלא בתפלת שחרית ומוסף ומנחה דשבת אבל בליל פסח בפעם אחד ע
  :ה"ש בע"כמ' א עולה עד גדלות הב"י תפלות רבות זו אחר זו אלא בפ"ע
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ה הֵאּלֶ , , מֹוֲעֵדי ְיֹהָוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש מֹוֲעֵדי ְיֹהָוה ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש   ֵאּלֶ
מֹוֲעָדם ְקְראּו ֹאָתם ּבְ ר־ּתִ מֹוֲעָדםֲאׁשֶ ְקְראּו ֹאָתם ּבְ ר־ּתִ   ::ֲאׁשֶ

  
  . עומדאאצבעות שעליהם הכוס' ה

 למתקם המשמח צריך להגביהו בחמשה גבורות אלו לעלותם אל שרשם אל מקום היין
אל שרשם  חמשה אצבעות היד הימנית למתקם בסוד הימין ולהעלותם הם והם

 החזקה ולפי ויתמתקו בסוד הימין שבה ויהיו יין המשמח ולא יין המשכר מצד הגבורה
נקראים כוס ישועות  גבורות אלו לפיכך' ממנו נמשכו ה אשר אלהים בגמטריא שכוס

 .'רש ברא'אמ" שע :וכוס של ברכה בהדבקם בימין להתמתק
  

ים    ..ַסְבֵרי ָמָרָנןַסְבֵרי ָמָרָנן יםְלַחּיִ   ..ְלַחּיִ
מעט קפדנים היו אומרים מעט קפדנים היו אומרים , , גםגם. . פ נוסחאת הגמראפ נוסחאת הגמרא""עע, , שהרבה זקני עדותנו היו עונים לחיי ולא לחיים וזושהרבה זקני עדותנו היו עונים לחיי ולא לחיים וזו, , אמת היאאמת היא

  ..א רפויה ולא דגושהא רפויה ולא דגושה""אות פאות פ, , בורא פריבורא פרי
  

  .. של כוס זה יכוין לפטור כוס שני של כוס זה יכוין לפטור כוס שניבבבברכהבברכה

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהָוה  ּבָ ה ְיֹהָוהַאּתָ ּבֹוֵרא ּבֹוֵרא , , ְך ָהעֹוָלםְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמלֶ ֱאלֵֹהינּו ֶמלֶ , , ַאּתָ
ִרי הַ  ִרי הַ ּפְ   ::ֶפןֶפןגֶּ גֶּ ּפְ

  

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהָוה  ּבָ ה ְיֹהָוהַאּתָ ר , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ַאּתָ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ל־ָעם נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ֽ ל־ָעםּבָ נּו ִמּכָ ַחר ּבָ ֽ ל־ ָלׁשֹון. . ּבָ ל־ ָלׁשֹוןְורֹוְמָמנּו ִמּכָ . . ְורֹוְמָמנּו ִמּכָ

ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ִמְצֹוָתיוְוִקּדְ נּו ּבְ ׁשָ ן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו . . ְוִקּדְ ּתֵ ן ָלנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַוּתִ ּתֵ ַוּתִ
ַאֲהָבה ַאֲהָבהּבְ תֹות ִלְמנּוָחה וּ ((. . ּבְ ּבָ תֹות ִלְמנּוָחה וּ ׁשַ ּבָ ְמָחה))ׁשַ ְמָחה מֹוֲעִדים ְלׂשִ . .  מֹוֲעִדים ְלׂשִ

ׂשֹון ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ׂשֹוןַחּגִ ים ְלׂשָ ים ּוְזַמּנִ ת ַהזֶּה ְוֶאת ((ֶאת יֹום ֶאת יֹום . . ַחּגִ ּבָ ַ ת ַהזֶּה ְוֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ַהׁשּ

                                                 
 )ד"מעשה חושב י (א

  ח "פע, ע"שו ב
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ּצֹות ַהזֶּה))יֹוםיֹום ּצֹות ַהזֶּה ַחג ַהּמַ ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש . .  ַחג ַהּמַ
ַאֲהָבה ִמְקָרא ֹקֶדׁש . . ְזַמן ֵחרּוֵתנוּ ְזַמן ֵחרּוֵתנוּ . . ַהזֶּהַהזֶּה ַאֲהָבה ִמְקָרא ֹקֶדׁש ּבְ זֵֶכר זֵֶכר . . ּבְ

י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָת . . ִליִציַאת ִמְצַרִיםִליִציַאת ִמְצַרִים י ָבנּו ָבַחְרּתָ ְואֹוָת ּכִ ּתָ ּכִ ׁשְ ּתָ נּו ִקּדַ ׁשְ נּו ִקּדַ
ים ל ָהַעּמִ יםִמּכָ ל ָהַעּמִ תֹות וּ ((. . ִמּכָ ּבָ תֹות וּ ׁשַ ּבָ ָך ))ׁשַ ָך  מֹוֲעֵדי ָקְדׁשְ ַאֲהָבה (( מֹוֲעֵדי ָקְדׁשְ ַאֲהָבה ּבְ ּבְ

נוּ ))ּוְבָרצֹוןּוְבָרצֹון ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ נוּ  ּבְ ׂשֹון ִהְנַחְלּתָ ְמָחה ּוְבׂשָ ׂשִ ה . .  ּבְ רּוְך ַאּתָ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ׁש , , ְיֹהָוהְיֹהָוה ׁש ְמַקּדֵ ת וְ ((ְמַקּדֵ ּבָ ַ ת וְ ַהׁשּ ּבָ ַ ים))ַהׁשּ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהזְּ ים ִיׂשְ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהזְּ   :: ִיׂשְ

  
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ   ::ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש , ,  ָהעֹוָלם ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלךְ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלךְ , , ּבָ

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהָוה  ּבָ ה ְיֹהָוהַאּתָ ין ֹקֶדׁש ְלחֹול, , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ַאּתָ יל ּבֵ ְבּדִ ין ֹקֶדׁש ְלחֹולַהּמַ יל ּבֵ ְבּדִ ּוֵבין אֹור ּוֵבין אֹור . . ַהּמַ
ךְ  ךְ ְלחֹוׁשֶ ים. . ְלחֹוׁשֶ ָרֵאל ָלַעּמִ יםּוֵבין ִיׂשְ ָרֵאל ָלַעּמִ ה. . ּוֵבין ִיׂשְ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ הּוֵבין יֹום ַהׁשּ ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין . . ּוֵבין יֹום ַהׁשּ ין ּבֵ ּבֵ

ת לִ  ּבָ ת ׁשַ ַ ת לִ ְקֻדׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ְלּתָ ְקֻדׁשּ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ְלּתָ ְקֻדׁשּ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ְיֵמי . . ְקֻדׁשּ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְ ת ְיֵמי ְוֶאת יֹום ַהׁשּ ׁשֶ ֵ ִביִעי ִמׁשּ ְ ְוֶאת יֹום ַהׁשּ
ּתָ  ׁשְ ה ִהְקּדַ ֲעׂשֶ ּתָ ַהּמַ ׁשְ ה ִהְקּדַ ֲעׂשֶ ָתךְ . . ַהּמַ ָ ְקֻדׁשּ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִהְקּדַ ָתךְ ְוִהְבּדַ ָ ְקֻדׁשּ ָרֵאל ּבִ ָך ִיׂשְ ּתָ ֶאת ַעּמְ ׁשְ ְלּתָ ְוִהְקּדַ ה . . ְוִהְבּדַ רּוְך ַאּתָ ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ּבָ

ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש , , ְיֹהָוהְיֹהָוה יל ּבֵ ְבּדִ ין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁש ַהּמַ יל ּבֵ ְבּדִ   ::ַהּמַ
  

 . בגד או פרי חדשאאף שאין, מברכים ברכת שהחיינו

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ ָמנּו , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ּבָ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ָמנּו ׁשֶ ֶהֱחָינּו ְוִקּיְ ׁשֶ
ַמן ַהזֶּה יָענּו ַלזְּ ַמן ַהזֶּהְוִהּגִ יָענּו ַלזְּ   ::ְוִהּגִ

  
  .ואז יושבים בהסבה ושותים רביעית לכתחילה

  
  .יצא, אמנם מי ששתה לוג או רוב רביעית .1

  

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

   .נטילהן ולא יברך על הנוטל ידיו לצורך טבול ראשו) ו(
  

  . וחוזרים לשולחן בלי לדבר, עם הכלי, נוטלים ידים בלי ברכה .1
  

אלא בעל ) דווקא הילדים(אין זו סיבה להוכיח בכוח וברגז מי שדיבר , האמנם .2
 . סיבת השתיקה, הבית יסביר בנחת לילדיו ולאורחיו

  
  . הקדושי"ע והאר"והוא דעת השו', פעמים על כל יד ולא ג' נוטלים רק ב .3

  

  
ואין צדיק אלא בן , שהוא רוח הצדיק', ח צ'אותיות רו

בן תשעים : ל אמרו במשנה פרקי אבות "כמו שחז, תשעים
, יח בשדהמלשון ׂש, לׁשוח אלא לׂשוח ראאל תק. לׁשוח

עת , המתקן תפילת מנחהה "שהיא בחינת יצחק אבינו ע
   .רצון
אין צדיק אלא מי שמתקן את העולם אלא דרך שיחו , ולכן

 דווקא על והוא בחינת שפוך חמתך', ושופך שיחו לה
וכל עניינם הוא למשוך את דיבור . א"שהם מס, הגויים

נת המדבר עם האישה סופה בחי, הצדיק לדיבור חול
וגורם עיכוב מלשפוך שיחו , שהוא דיבור שווא, לבטלה

  . לבורא עולם
, הכירו באמיתות הדברים, ל בחכמתם הנפלאה"שרז, כך

טיהור  המעשה , שהוא סוף המחשבה, וכך תקנו ליטול ידים
שאף בשפילות גדולה ובצער , לומר, אלא בלי לברך, עצמו

הרשעים נטלו כוח הדיבור באופן ש, שאינו ניתן לשער
אפשר , מ"מ, וגזרות משונות, י עינויים וצרות"מהאדם ע

לתקן אותו אף , והיא מטרת העולם. עדיין לטהר את עצמו
) אין ברכה(אף שהדיבור ניטל , ולכן. במצבים קשים

 . המעשה מתקיים
 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  כרפסכרפס
  

  

  

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

 . מברך אחריו

  . . מין הכרפס הוא דווקא הסלרימין הכרפס הוא דווקא הסלרי  ..11
  

בשיעור פחות בשיעור פחות , ,  קודם הברכה קודם הברכהאאלוקחים חתיכת כרפס ביד ימין ששוקעים בחומץלוקחים חתיכת כרפס ביד ימין ששוקעים בחומץ  ..22
  :: ומברך בעל הבית  ומברך בעל הבית ..מכוון לברכת המרורמכוון לברכת המרורוו) )  גרם גרם2020((מכזית מכזית 

  
ל בענין הכרפם שמביאים אותו כדי שישאלו התינוקות ויאמרו עדיין לא "ס משז"וז

  .בתחילת הסעודהת אכלנו לחם ואנו אוכלים עתה ירקו
ולכן הם עצמם תמהים איך ' רמז לזמן הקטנות הא'  וסוד הענין הוא כי התינוקו

' שהוא אכילת הכרפם שלא כסדרן אחר שכבר נכנס גדלות א' נכנס הקטנות הא
ובזה תבין כי לקיחת הכרפם בליל פסח אינה . בכוס של הקידוש' ב' וגדלו' טנות בוק

שלוקח ירק אחר במקומו אם ירצה ואין הענין כך כי דברי ' ש הפוס"בהזדמן כמ
 :חכמים ומנהגם תורה היא וצריך לדייק ולהזהר לאכול דוקא הכרפס ולא ירק אחר

 .'הכ פסח ו"שע
  

  ע סימן תעב "שו

 שואלים בהתינוקות.כדי שיראו שינוי וישאלו, לק לתינוקות קליות ואגוזיםמצוה לח )טז (
   .בטיבול הכרפס הזה

  

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ּבָ
ִרי ָהֲאָדָמה ִרי ָהֲאָדָמהּבֹוֵרא ּפְ   ::ּבֹוֵרא ּפְ

  

  גג. . ואוכלים בלא הסיבהואוכלים בלא הסיבה

                                                 
  .א אזולאי על הלבוש שכל המנהג"מהר א

 )ד"מעשה חושב י (ב

  .פ הסוד"י ע"ברכ ג
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  יחץיחץ
  

ה לאפיקומן ויתן חציה לאחד מהמסובין לשומר, ויקח מצה האמצעית ויבצענה לשתים

  וחציה השני ישים בין שתי השלימות , ונותנין אותה תחת המפה

  
  לוקח המצה האמצעית בידו השמאלית ואומר לוקח המצה האמצעית בידו השמאלית ואומר 

ב קרעים ויצאו ממנו בני ישראל ב קרעים ויצאו ממנו בני ישראל ''''את הים ליאת הים לי' ' כך קרע הכך קרע ה
  ..ביבשהביבשה

  

לא נהגנו לבצוע את המצה אלא מניחים המצה לא נהגנו לבצוע את המצה אלא מניחים המצה , , אולםאולם. . ושובר המצה באמצעיתהושובר המצה באמצעיתה  ..11
    .. אותה באמצע אותה באמצע שוברים שובריםימיןימין וביד ה וביד השמאלשמאל  ידידבב

  
חלק קטן שהוא ימסור לילד חלק קטן שהוא ימסור לילד . . חלקיםחלקים' ' ושובר אותה באמצע בידו הימנית בבושובר אותה באמצע בידו הימנית בב  ..22

בין שתי בין שתי , , והחלק הגדול יחזיר הבעל הביתוהחלק הגדול יחזיר הבעל הבית) ) של השלחןשל השלחן ( (אאויצניע אותו תחת המפהויצניע אותו תחת המפה
    . . המצות השלמותהמצות השלמות

  
 , מניחין לאפיקומן'ו שצורתה ,חת וחציה הא,' נחלקת לב)האמצעיתהמצה ( ולכן

חברים אותה עם החכמה שהיא  אנו מ,שהיא כנגד נוקבא 'דוחציה השני שצורתה 
 המוציא כנגד , ומברכים עליהם המוציא ואכילת מצה, השלימהראשונהמצה ה

   . ואכילת מצה כנגד הפרוסה,השלימה
  

מה דרכו  ל" וכמאז.הא לחמא עניא  אנו אומרים' של הה' שהיא כנגד אות ד' זו הפרוסה הבבועל
 ואחר כך נפרסת ונעשה ,של הא לחמא עניא'  הוא כי בתחלה צורתה הוהענין. 'של עני בפרוסה כו

נעשית ' ל ועני כי מה שהיתה אות ה"הוא לשון ד' כי אות ד ,'לחמא עניא שהוא הפרוסה כנז
אז נעשו שתיהם '  והנה בהתחברו עם המצה השלימה שהיא אות י. 'לחמא עניא שהוא אות ד

 ולפי שהיא פרוסה ,ספירותיה' שהיא שלימה בי' יא ווהשלימה ה' הפרוסה היא אות הד.י"ציור ד
   .י" דראה ם לחברה עם השלימה ואז השלימה נקאנו צריכי

                                                 
  שבח פסח בשם טור ברקת א

  )'ופסח דרוש כ "שעה (ב
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  מגידמגיד
  

  ענין עסק התורה לשמה
איזה  עוסק בתורה כראוי לשמה זוכה להשיג שיתגלה אליו האדם כאשר כי דע

 ויבא ויתלבש דוגמת מלאכי אברהם אבינו נשמתו משורש שהם צדיק מאותם
סוד   וזהו. בההוא חלוקא דרבנן אשר לו כנודע מתלבש בהיותו גלה לו רזי תורהומ

  התקונין שהיה יורדפרהרבה בכל ס אחרים והמקומות משפטים' אותו הסבא דפ
 לו רזי תורה ודע כי לפעמים אותה הנפש של הצדיק י והיה מגלה"ומדבר עם רשב

 ולפעמים גם ,רוחמתלבש גם ה ולפעמים ההוא מתלבשת בההוא חלוקא דרבנן
   .הנשמה

המוליך  (נפש בלבד אז הוא בצורת טעין חמרי' נתואמנם בהיותו בא בבחי
 אלעזר 'ר והנה כבר ידעו והכירו. הנפש שמעולם העשיה כי הוא רמז אל  )אחמורים

 שנגלה עולם טעין חמרי היה בחינת צדיק אחד מאותו שהיה שזה אבא 'ור
אבל  חמרי  נפש בלבד כיון שראוהו טעיןשלא היה אלא בחינת וגם ידעו ללמדם

 נגלה לא ולכן שאלו אותו טעם ביאתו מה היתה וגם על מה זה. לא ידעו מי היה
 קרבא ד עבד"הנפש אשר על כן בא בצורת טעין חמרי והשיב להם יו נתבבחי אלא

  . 'כו בתרין אתוון
  

  מלחמה בין הנפש לבין רוחו ונשמתו
ף רומזת "כ ואות הנפש ד זעירא אשר ממנה בחינת"והענין הוא כי היוד הזו היא יו

עולם  והוא 'כו ף מעל כורסי יקריה אזדעזע"ת כל כד נח"אל כסא הכבוד כנ
 מלכות המה ך היא בחינת שש קצוות היצירה שהם סוד ששים"הבריאה ואות סמ

 הנקראת שש קצוות כל אחד כלול מעשר ספירות וכונת דבריו הם כי נפשו בסוד
 להתקשר ס שהם נשמתו ורוחו ורצתה"ומלחמה עם אותיות כ אקרב עבדא ד"יו

הגדולה  ז לעשות המצוה"ששלשתם יבאו ויתלבשו ויתגלו בעה כדי יחד בהם
  . תורה אל חכמי הדור ההוא של סודותיה ולגלות ההיא

  
בלבד הנקרא חלוקא דרבנן וסיפר  המלבוש עמהם הוא בחינת ואמנם זה המדבר

 להתלבש רצו לא ונשמתו רוחו כי נשמתו וסיפררוחו ו ענין מלחמת נפשו עם
והוא כי  אחד ענין שנודיעך צריך לסיבה הנזכרת כאן ולהבינה ולהתקשר עם הנפש

מה שצריך לו להשלים כפי  כל שהאדם עסק כל צרכו בתורה והשלים הנה אחר

                                                 
 .עיין הקדמת הזוהר א
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 באופן למעלה מרכבה נעשים הראוי לו כנודע אז נשמתו ורוחו ונפשו בחינת חלק
יכולה לצאת עוד משם כי  שבכסא ואיננה' מה נעשית מרכבה אל אות כהנש זה כי
עומדת שם בבחינת מרכבה אל קונה יתברך ועל דרך זה גם הרוח נעשה  תמיד

 לעיל מצינו ד שבעשיה כי גם"אשר ביצירה והנפש אל אות יו' ס מרכבה אל אות
 ה שיברא בה העולם"ף מעל כורסי יקריה כדי לומר אל הקב"כ נחיתת דכד

הנמשכת ' ה תוב לאתרך וכן הענין בנשמת הצדי"ואמר לה הקב העולם שנזדעזע
  :מן המקום ההוא

  
  ה"גלגול משה רבינו ע

רבינו  זה אשר נגלה להם היה רב המנונא סבא אשר הוא גלגולו של משה כי ודע
מרכבה דבוקה  והנה כבר נשמתו נעשית. בתקונין' כנז ודור דור בכל ה המתגלגל"ע

הזאת גם  א יכילת כורסייא למהוי אפילו שעה אחת בצתי הנשמהול אל הכסא
הנופלים  מרכבה אל היצירה ועמה יש סמך ועזר אל נעשה כבר ',סרוחו הנקראת 

ל "ארז לכל הנופלים אשר' סוד סומך ה הוא שם כי א ונוקביה דיצירה"שהם ז
ם יהמזמור י"ע' ה היה ביציר"כי תיקון דוד הע שסמכן דוד ברוח הקדש פירוש

אינם אפילו בגדר  שתיקן ברוח הקדש כי שם הם בחינת נופלים אבל בעולם העשיה
מנפילה ועל כן רוחו  גדר גרוע שהוא הקליפות בתוך נופלים אלא הם נתונים ממש

' היותו שם מרכבה אליה בבחינת 'הנז הנופלים אל עמד שם כדי להיותו שם סומך
  . 'כנז

  
  חלוקא דרבנן

אני הוא בחינת המלבוש הנקרא  יא אשר באה אצלי כיה ד שהיא הנפש"אמנם היו
י שלא "נחמה אחת והיא שאעפ והנפש אמרה אלי 'חלוקא דרבנן הנגלה לכם כנז

למעלה עמהם נפש  ותתקשר תעלה היא ו"רצו הנשמה והרוח שלי לרדת עמה עכ
' ורוח דאצי' ברוח דאצי דאצילות ברוח ורוח בנשמה ונשמה בנפש דאצילות ונפש

ד "ויחי בדף רכ' בפ' הנז כנודע כי התקשרות הזה נקרא צרור החיים' צידא' בנשמ
הנפש אצל החלוקא  תרד כ"ואח  ועל ידיהם תקבל הנפש שפע ואור עצום.ה"ורכ

 עבודתה שכר חליפי מלמעלה ותחלק לה שלל שפע רב מאשר לקחה' דרבנן הנז
 אשר ורהד לחכמי רזי תורה ל ומלמדת"אשר טורחת לילך בצורת טעין חמרי כנ

 רב שפע העושה כך מקבלים ז ובודאי הוא שנפש ורוח ונשמה של הצדיק"בעה
  .וגדול על הדבר הזה

  
ד כי היא "ונקראת יו אצילות עלאה כי היא מבחינת ד"והנה הרוח דאצילות היא יו

בתלת  דאצילות דבינה ן"שי ן הוא"יוצא הרוח והשי ד דיסוד שמשם"בחינת היו
ש וזהו "י נקראים ושתיהן ן וממנה בחינת הנשמה" השיקוי 'ספירן עילאין כנגד ג
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קראם שין עלאה ויוד  ש והם רוח ונשמה דאצילות ולכן"י סוד להנחיל אוהבי
  . עלאה

 ולהתלבש לרדת עולם ורשות ויכולת בשום נשמת צדיק שבאותו גם דע כי אין כח
 יצוץנ שם יתלבש אם לא שבתוך נקודה אמצעית פנימיותה' ז כנז"בעוה ולהתגלות

   :ב"ד ע"ה ועיין בסוף אדרת נשא בדקמ"נשמת משה רבינו ע מן אחד
 

 מן המקובלים הפשטנים שביארו במאמר הזה כפי הפשט שמעתי ,שמואל אמר
 הנה' כלו. 'ך לאתקשרא כחדא כו"ף וסמ"קרבא בתרין אתוון בכ ד עבד"ש יו"במ

 השיב להםלמיזל הכא ולמהוי טעין בחמרי והוא  לך יהב אתם שאלתם אותי מאן
 וכפי שיטתם .ולכן נעשה טעין חמרי מאד ידו  שמטהס"כיכי מחמת חסרון 

 לכן השיבם כפי שיטתם .בסוד נפש שהיה כי בראותו שלא הכירוהו עדין ,השיבם
ד עבד קרבא בתרין אתוון "ש יו"ס נעשה טעין חמרי וזהו מ"חסרון כי כי מחמת
  :בכף וסמך

  
 'אבא ונשקוהו כו 'אלעזר ור' נחתו ר'  במאמר הנזל הנוסחה השנית הנמצאת"אמר שמואל ז

  :'ולמהוי טעין בחמרי כו אמרו ליה מה יהב לך למיזל הכא' אנת כו מאן לה אמרו
שנשמת צדיק אחד  כאשר האדם הוא עוסק בתורה כראוי לשמה יש בידו יכולת להשיג כי דע

 וישא עיניו וירא' שנא ה"מאותם שהם מן שורש נשמתו שיתלבש כדוגמת מלאכי אברהם אע
 אצל מתלבש באיתו הלביש הנקרא ויבא ויגלה לו רזי תורה והוא' כו אנשים שלשה והנה

' דיניקה ועיבור כו קטון תעשה לו אמו והם מוחין אשר לו בסוד ומעיל דרבנן חלוקא המקובלים
א "ב ע"תורה כנזכר בתקונין בדס רזי י ומגלה לו"נחית וממלל עם רשב וזהו ענין ההוא סבא דהוה

 בא' ולפעמי. באותו חלוקא דרבנן מתלבשת באה נפש הצדיק לבדה' זולתו ולפעמי ובמקומות
בצורת טעין  הנפש לבדה אז היא באה אלא באה גם הנשמה ואמנם כשאינה' גם הרוח ולפעמי

יכולת בשום נפש צדיק  ודע כי אין. דעשיה תוך לבושה חמרי כי הוא רמז אל היותה נפש
יתלבש שם ניצוץ אחד מן נפש ' פנימיות של אמצעית נקודה אם לא שבתוך' ד הנז"להתלבש ע

  :ה"בע' זו יתבאר המאמר הנז 'ה בהקדמ"או רוח או נשמת משה רבינו ע
  
 הכירו בו שהיה נשמת אבא המלומדים בנסים כששמעו את חכמתו תיכף' אלעזר ור' הנה ר כי

רק  ידעו כי לא היתה המתלבשת גםצדיק שנתלבשה ובאה ללמד להם אבל לא ידעו בו מי היה ו
ועל כן שאלוהו שתי שאלות מאן את וגם מאן  ',בחינת נפש דעשיה בראותם אותו טעין חמרי כנז

נתלבשה במלבוש אלא הנפש בלבד  טעין בחמרי רוצה לומר למה לא יהיב לך למיזל הכא ולמהוי
 א כי ממנה בחינת הנפש ואותד זעיר"ד היא בחינת יו"ופירוש כי יו' עבד קרבא כו ד"והשיב להם יו

כף מעל כורסי  ל וכד נחתת"א וז"ע' בראשית דף ג' ל בפ"ף רמז אל הנשמה הבאה מן הכסא כנ"כ
ס בסוד ששים המה מלכות אשר "מי קצוות שביצירה כל אחד כלול' ו היא סוד' ואות ס' יקריה כו

ס שהם " בהדי כד עבדא קרבא"שלו הנקראת יו הנפש כי הוא הדברים משם בא הרוח ופירוש
 ולגלות  לבא וללמד,ההיא' המצו' שלשתם יחד לעשו ושיבאו בהם להדבק ורצתה נשמתו ורוחו

היה  הוא דרבנן והנה המלבוש הנקרא חלוקא. וסתרי תורה אל חכמי הדור ההוא הראוים רזי
בו לפי שנתנו  מלובשים המדבר עתה ולא הנפש עצמה וסיפר כי הנשמה והרוח לא רצו לבא
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עסק כל  שהאדם אחר כי בר והנה הנשמה נתנה טעם אליה והוא במה שצריך שתדעטעם לד
ורוחו ונפשו מרכבה למעלה כי  צרכו והשלים חלקו כל מה שהוא ראוי להשלים נעשים נשמתו

משם כלל והיא צריכה להיות  לצאת יכולה ף שבכסא ואינה"הנשמה נעשית מרכבה אל אות כ
שביצירה וכן נפשו נעשית ' ס אות אל נעשה מרכבה שם מרכבה אל קונה יתברך וכן רוחו

ת "יקריה לומר לפני השי כורסיה מעל כף נחתא וכן מצינו כאשר שבעשיה' מרכבה אל אות י
ה תוב "א אז נזדעזע העולם ואמר לה הקב"ע' בדף ג בראשית' ל בפ"בה כנ שיברא העולם

שנגלה  ובפרט כי זה הצדיקהבאה משם שצריכה שלא תזוז משם  ד זה בנשמה"וכן ע' כו לאתריך
ה המתגלגל בכל דור "מרע ה והוא היה גלגול"רב המנונא סבא ע הוא עתה אבא' אלעזר ולר' לר

 'טפשאי ינדעון מלין דרזי דחכמתא כו ש אי הני בבלאי"א אר"ה ע"ויחי בדף רכ' ש בפ"ודור וז
אל  ית מרכבהולכן הנה נשמתו נעש' בינייהו כו שבחא דרב המנונא סבא כד אשתכח ינדעון

וכן  הגדולה כרסיא למהוי אפילו שעתא חדא בלתי הנשמה הזו הכסא דבוקה שם ולא הוה יכלא
א וניקביה "שהם ז שלו כבר נעשה מרכבה ביצירה ועמו יש סמך אל הנופלים שהוא הרוח' אות ס

 תיקון דוד הקדש כי ברוח דוד לכל הנופלים וסמכן' ה סומך ה"אשר עליהם אמר דוד הע דיצירה
נקראים נופלים כי שם  אבל בעשיה אינם ה שתיקן במזמורים הוא ביצירה הנקראים נופלים"הע

רצה לבא כי  לא הרוח כי ואמר .נפילה ממדרגת הם עומדים ממש בתוך הקליפות והוא יותר
  :הצדיק הנעשה שם מרכבה סומכת אל הנופלים הוא שם ביצירה סומך אל הנופלים בסוד רוח

  
 המדבר הוא המלבוש ונתלבשה בי כי אני באה היא דעשיה שלו הנפש שהיא ד"היו אמנם

 אחת נחמה לי הנפש דגדלות ואמרה הנפש ואצלי באה של דיניקה מוחין דרבנן חלוקא הנקרא
 בזוהר 'הנז החיים צרור היא תעלה למעלה בסוד והוא כי אם ארצה לעשות מצוה זו עמה הלא

ונפש דאצילות ברוח  דאצילות בנפש ה ונשמהנפש ברוח ורוח בנשמ מות דאתצריר אחרי 'בפ
כ תרד " ואח.שפע ואור גדול הנפש תקבל ידיהם דאצילות בנשמה דאצילות ועל דאצילות ורוח

גדול בשביל שכר טירחה  לה שכר גדול ושפע אור ותחלק הזה הנפש אצלה אצל המלבוש
ספק שמקבלים התלמידי חכמים כי בלי  סודות התורה את ללמד חמרי שהולכת בצורת טעין

ש וזהו סוד להנחיל "נשמה ורוח דאצילות הם אותיות י והנה .הזה הדבר על שכר ושפע גדול
 ספירן 'ן היא בבינה בג"ד דיסוד שמשם יוצא סוד הרוח ואות שי"יו ד היא"היו כי יש אוהבי
האצילות  'הם שרש מחצב הנשמה והרוח ולהיותם מבחי אלו כי שבשין קוים 'ג כנגד עלאין
  ..רשרש""שער מאשער מא :'ד עלאה כו"ן עלאה ויו" עלאין באומרו שיקראם

  
  טעם מצוה לספר ביציאת מצרים בליל פסח 

ח שהם "ה ס"ל פ" כי פסח ר, טעם מצוה לספר ביציאת מצרים בליל פסחאבזה תבין
 לכן צריך לספר ביציאת , שיחה ודיבורת בבחינ, אור המקיף היוצא מן הפהנתבחי

  מצרים מקום צרראיציאת החסד מן הגרון הנקהוא   כי יציאת מצרים,מצרים
  כדי לכוין להמשיך לאותו יציאת מצרים, לכן אנו מספרים אותו,)א"ולמטה בגופא דז(

  . תצא דרך הפה הסמוך לגרוןןכם  שגכרהנז

                                                 
 )א"יפסח דרוש כ "שעה (א
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 ולכן בו נזכר ההגדה של , בינה-הוא כנגד אלקים דההין שבמוח '  הבאוהכוס
 וגם כי , שערי בינה יצאו ישראל ממצרים' ונודע כי בכח נ,סיפור יציאת מצרים

 קול עילאה דמינה נפקו קול רא כי היא סוד הגרון הנק,הסיפור עצמו הוא בבינה
    .ודיבור

  

 לספר ביציאת מצרים היא לקרוא ההגדה בניגון ולהסביר פשט ההגדה במצווה .1
חשוב גם שהתינוקות יחיו . כי עיקר המצווה מהאב לילדו ולא למסובין, ומדרשיה

ולכן אין דרך הנכונה להישאר , י המנהגים השונים"מש את יציאת מצרים עמ
. וכל דבר בעיתו. כשהילדים תינוקות, הרבה זמן בפירוט הניסים והנפלאות

המבוגרים יעסקו בלימוד ההגדה ועומקה אחרי שלחן עורך או תום ההלל עד 
   . מותר לשתות משקאות לא חריפות במשך קריאת ההגדה.שיחטפנה השינה

  

: הגה. עד מה נשתנה, הא לחמא עניא:  ויגביה הקערה שיש בה המצות ויאמר: ע "שו

י מלונדרי "או יפרש להם הענין וכן עשה ר, ויאמרו בלשון שמבינים הנשים והקטנים

ואז יצוה להסירם מעל השלחן .  כדי שיבינו הנשים והקטנים,ז"כל ההגדה בלשון לע

  . כדי שיראו התינוקות וישאלו,ולהניחם בסוף השלחן כאלו כבר אכלו

  
. ''אתמול,,פעמים ' לוקחים קערת הסדר ומרימים על ראשי המסובין באומרים ג .2

אלא שטוב שהאישה , כל אחד ואחד יכול לסבב על ראשי המסובין את הקערה
  . הרשות בידה ואין לעכבה, ואם היא רוצה. תימנע מלהרים

  
 לא היו אומרים הא לחמא שחלקם) הגדה שלמה(מקור המנהג מזמן הגאונים  .3

 ,קוסטנטניןנהוג אצל יהודי ". מה נשתנה,,ומתחילים מיד ב" אתמול,,עניא אלא 
  ) ג'ישמח משה ג(יר עצמה 'ובודדים מאלג, טוניס ולוב

  
.  להרים את הקערה עם כל מה שיש בתוכה ולא לחשוש לאוכל קדשים בחוץגיש .4

  . ההזרוע והביצ, יטול מהקערה, אמנם מי שרוצה להחמיר
  

  . גים להגביה על ראש התינוקותה נודויש .5
  

                                                 
  )'הפסח דרוש כ "שעה (א

 )זכרנו לחיים( ב

 ).בשם פסח מעובין' ג'זה שלחן ג( ג

 .ג"תע' א אזולאי על הלבוש ס"מהר ד
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  .הקערה תישאר מכוסה כל זמן הסיבובים
  

ֵני חֹוִרין ַהּיֹום   ֶאְתֹמלֶאְתֹמל ֵני חֹוִרין ַהּיֹום ָהִיינּו ֲעָבִדים ַהּיֹום ּבְ ָהִיינּו ֲעָבִדים ַהּיֹום ּבְ
אן אןּכָ ֵני , , ּכָ ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ֵני ְלׁשָ ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

  ::חֹוִריןחֹוִרין
  
  

  םם""פ הגדת הרמבפ הגדת הרמב""ויש  שאומרים עויש  שאומרים ע

  בבהילו יצאנו ממצריםבבהילו יצאנו ממצרים
    :: חורין  חורין בניבני

  
  
  
ג אות ג אות ''''תעתע' ' ר סר ס''''א במחבא במחב''''בסומכם על דברי החידבסומכם על דברי החיד,  ,  א בנקוד ציריא בנקוד צירי''''ולגבי מה שכמה נהגו לאמר הולגבי מה שכמה נהגו לאמר ה((
', ', אות באות ב' ' הה' ' סס, ,  והם דברי המשנת חסידים  סדר ליל פסח והם דברי המשנת חסידים  סדר ליל פסח––  ''ששמע מפי המקובלים וכוששמע מפי המקובלים וכו', ', וו

נות נות בשם ספר הכוובשם ספר הכווודלא כהרב אורחות צדיקים אות פסח ודלא כהרב אורחות צדיקים אות פסח , , א ממשא ממש''''שפירושו ניקוד צירי תחת השפירושו ניקוד צירי תחת ה
ד ד ''''א והוא הניקוד הלמא והוא הניקוד הלמ''''וסגול תחת הוסגול תחת ה, , בניקוד דגשבניקוד דגש((א א ''''א עניא עני''''א לחמא לחמ''''ל הל ה'''' צ צ––ג שכתב ג שכתב ''''ג עג ע''''דף פדף פ

 וגם כמה אחרונים חזרו על זה  וגם כמה אחרונים חזרו על זה ––) ) ט בספר בראשיתט בספר בראשית''''דפרק לדפרק ל' ' של מילת הלחם הנמצא בפסוק ושל מילת הלחם הנמצא בפסוק ו
ה לא ה לא עם כל זעם כל ז. . ממה שהשיגוממה שהשיגו' ' הק לא השגתי סהק לא השגתי ס''''ואהצואהצ. . ואחרון אחרון הבן איש חי והכף החיים סופרואחרון אחרון הבן איש חי והכף החיים סופר

י הקדוש ותלמידו המובהק י הקדוש ותלמידו המובהק ''''והוא פשוט שאם אין לנו לגרוע מדברי הארוהוא פשוט שאם אין לנו לגרוע מדברי האר. . נתקררה דעתינתקררה דעתי
זאת הכוונה לדברים הקצרים של זאת הכוונה לדברים הקצרים של , , ולדעתי הפשוטהולדעתי הפשוטה. . בשמםבשמםאין לנו להוסיף אין לנו להוסיף , , אא''''ו זיעו זיע''''מוההרחמוההרח

ששמע מפי ששמע מפי ולסיבה הזאת כתב ולסיבה הזאת כתב . . ל ונוסחאותם האמיתייםל ונוסחאותם האמיתיים''''י זי ז''''בן ביתו דכתבי הארבן ביתו דכתבי האר, , אא''''הרחידהרחיד
ובמחילה ובמחילה . . ל אלא בעלמאל אלא בעלמא''''י זי ז''''שאין זו חיוב מדברי הארשאין זו חיוב מדברי האר. . ''ן לאמר וכון לאמר וכונכונכודעת הסוד דעת הסוד המקובלים דעל המקובלים דעל 

  . . לל''''י או בסגוי או בסגו''''א בצירא בציר''''לגרוס הלגרוס ה, , י הקדושי הקדוש''''אין לנו שום יסוד בכתבי האראין לנו שום יסוד בכתבי האר, , רבה מכבוד תורתםרבה מכבוד תורתם
וגם לא בדברי אור וגם לא בדברי אור . . ומצ רמז לדין זהומצ רמז לדין זה''''הש ובנגהש ובנג''''ל בלחמל בלחמ''''י צמח זי צמח ז''''כך גם שלא מצאנו בכתבי מוהרכך גם שלא מצאנו בכתבי מוהר

וגם לא כתוב וגם לא כתוב ) ) וכידוע לנו שהם היו בקיים בכתבים הנכוניםוכידוע לנו שהם היו בקיים בכתבים הנכונים((ל ל ''''מ פאפיראש זמ פאפיראש ז''''מרהרמרהרצדיקים צדיקים 
לא לא ((ובמחברת הקודש ובמחברת הקודש , , ))אא''''תרמתרמ' ' דפוס ווילנא שנדפוס ווילנא שנ((ל ל ''''ח צמח זח צמח ז''''י  עם הגהות הריי  עם הגהות הרי''''ע הארע האר''''בשובשו

לא מצאתי שום מקור לא מצאתי שום מקור , , ואחרון אחרון חביבואחרון אחרון חביב,  ,  ולא בפתורא דאבאולא בפתורא דאבא) ) לל''''ן הקדוש זן הקדוש ז''''החברים ולא הרהחברים ולא הר
ל בנו הקדוש של ל בנו הקדוש של ''''ש וויטאל זש וויטאל ז''''ולא בפירוש מוהרולא בפירוש מוהר, , שהוא מהדורא בתרא כידועשהוא מהדורא בתרא כידוע, , יםיםלא בפרי עץ חילא בפרי עץ חי

  ..ל בספרו חמדת ישראלל בספרו חמדת ישראל''''ו זצו זצ''''מוררחמוררח
  ))נאום אני אברהם הקטןנאום אני אברהם הקטן. . והטוב יעשה בעיני אלוקים ואדםוהטוב יעשה בעיני אלוקים ואדם
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  :ואומר רק פעם אחת ) שער הכוונות(בעל הבית לבד מרים בידו הימנית החצי המצה 

י אֲ   ַלְחָמא ַעְנָיאַלְחָמא ַעְנָיא  ָהאָהא י אֲ ּדִ ַאְרָעא ּדִ ַאְרָעא ָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ ָכלּו ַאְבָהָתָנא ּבְ
ְכִפין ֵיֵתי ְוֵיכּול. . ְדִמְצַרִיםְדִמְצַרִים ל ּדִ ְכִפין ֵיֵתי ְוֵיכּולּכָ ל ּדִ ְצִריְך ֵייֵתי , , ּכָ ל ּדִ ְצִריְך ֵייֵתי ּכָ ל ּדִ ּכָ

א ָהָכא. . ְוִיְפַסחְוִיְפַסח ּתָ א ָהָכאָהא ׁשַ ּתָ ַאְרָעא . . ָהא ׁשַ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ַאְרָעא ְלׁשָ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ
ָרֵאל ָרֵאלְדִיׂשְ א ָהָכא ַעְבֵדי. . ְדִיׂשְ ּתָ א ָהָכא ַעְבֵדיָהא ׁשַ ּתָ ָאה . . ָהא ׁשַ ָנה ַהּבָ ָאה ְלׁשָ ָנה ַהּבָ ְלׁשָ

ֵני חֹוִרין ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ֵני חֹוִריןּבְ ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ                   ::ּבְ
        

                ..ומחזיר החצי מצהומחזיר החצי מצה
  

 והענין הוא כי בתחלה .'ל מה דרכו של עני בפרוסה כו" וכמאז.הא לחמא עניא
של הא לחמא עניא ואחר כך נפרסת ונעשה לחמא עניא שהוא הפרוסה ' צורתה ה

נעשית לחמא עניא שהוא ' ל ועני כי מה שהיתה אות ה"הוא לשון ד' כי אות ד' כנז
. אז נעשו שתיהם ציור די' ה השלימה שהיא אות יוהנה בהתחברו עם המצ' אות ד

ספירותיה ולפי שהיא ' שהיא שלימה בי' והשלימה היא ו' הפרוסה היא אות הד
' די והרי נתבאר הציור הב' פרוסה אנו צריכים לחברה עם השלימה ואז השלימה נק

שהוא די נרמז בהתחברות השלימה ' טרם שנפרסה והציור הא' שהוא דו במצה הב
מצות ' כי עמה הם ג' הנז' ווין נרמז במצה התחתונ' שהוא ג' והציור הג' פרוסעם ה

' דמצד אבא בבחי' וקטנות א' דגדלות ב' והרי נכנסו כל המוחי' כמנין שלשה ווין הנז
  :'שלשה המצות כנז

  
לחם עוני בחסרון ' אחרונה שבשם הנק' ה' פי' עוד ירצה ביאור הא לחמא עניא כו

א כי אם "לחם עוני כמד' עני והיא נק' העליון מקבל שפע נקהלבנה כשאין היסוד 
א "הלחם אשר הוא אוכל והיא היתה בגלות מצרים עם אבותינו ומשפעת להם כמד

  .'הכ פסח ו"שע .ש די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"וזמ. עמו אנכי בצרה
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ֵני חֹוִרין ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ֵני חֹוִריןְלׁשָ ָרֵאל ּבְ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ   ::ְלׁשָ
ָרֵאלשפעם הראשונה כתוב . ואל תתמה בכפול המשפט ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ָרֵאלְלׁשָ ַאְרָעא ְדִיׂשְ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ָהא ָהא . . ְלׁשָ

א ָהָכא ַעְבֵדי ּתָ א ָהָכא ַעְבֵדיׁשַ ּתָ ולכן , שהוא עולם העשיה, ל בעולם הזה שהוא שורה על בחינת ארץ ישרא..ׁשַ
היות והוא נמצא בעולם , אין דבר זה מושלם, אולם. פירושו עושה , ַעְבֵדיַעְבֵדיאמר המגיד 

עולם האמת , והנה. ועליו נאמר עלמא דשקרא, עולם השפל שהוא עולם העשיה, החומר
קותו אין דרכו של האדם אלא לתפוס האמת אחרי הסתל, שהרי, וקשה. נמצא אחרי המיתה

בעולם הזה ' אחרי שדווקא אנו צריכים לגלות אור ה, ודבר זה קרוב למינות. מהעולם הזה
המ הקדוש ברוך "אם לא נכיר באמיתו של ממ, ואיך נאמר אמת ויציב. ולהמליכו ולשבחו

  ? הוא דווקא בעולם הזה 
 אמונתו ,אולם. ויכולתו מוגבלת מחמת חסרונו, שאין לו אמצעים רבים, והוא דרכו של העני

יקבחינת , היא חיותו ֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה, ְוַצּדִ   ). 'ד' חבקוק ב (.ּבֶ
שמתנתם מעוטה וחרפתם "המז "כדברי המהדיר בברכ, העני בעולם הזה תלוי באנשים, ולכן

שהוא בחינת פת במלח ומים , שכל הטועים והתועים בעולם הזה מביישים את העני, "מרובה
י "וכך תופס את האמת ע. גלות ומשתתף בגלות השכינהוהוא היהודי הנמצא ב, במשרה

, הוא, ואף שאינו נהנה כמעט כלום מהעולם הזה, שאף שאינו תלמיד חכם, אמונתו הפשוטה
ולכן כתיב . כי העולם הזה לא מתוקן עד העולם הבא' יודע את ה, דרך אמונתו השלימה

י ַהּתֹוָרה לֹא ְיָדעּוִני אפשר לשכוח ממציאות ,  דרך לימוד התורהשעל). 'ב' ירמיהו ח (ְוֹתְפׂשֵ
' מעלים את דעתו מה, כ התעמק בלימודו"כ, הבורא כדברי המגיד בליקוטי אמרים האמיתי

  . ולא מדבק לבוראו
ומחשיך את העולם ולא חס , נמצא שהעולם הזה נעשה לו מקלט ואינו רוצה לתקן אותו עוד

  . ומסלף ומגדף ומתייהר',  את הלא יודע, ולכן. לכבוד המלך ושכינתו המצוייה בצער
, ל אמרו"ולכן חז, שהם כקטורת לפני היוצר כל בשר, י מעשיו"ע, רק המתקן עולם הזה, ולכן

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

ַאְרָעא ְד וכופל המגיד  ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ַאְרָעא ְד ְלׁשָ ָאה ּבְ ָנה ַהּבָ ֵני חֹוִריןְלׁשָ ָרֵאל ּבְ ֵני חֹוִריןִיׂשְ ָרֵאל ּבְ   ::ִיׂשְ
. לעולם הבא, ונמצא בן חורין, תורת חסד, י התורה של אמת"שאין העולם מתוקן אלא ע

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

  . ש לחפש אחרי החסד וגם אחרי האהבהשי, אמיתי
י "אלא התיקון המושלם שיהיה בן חורין ע. לא סגי שילמד תורה אף בארץ ישראל, ולכן

, בלשון יחיד, ואינו גרס בן חורין.  והוא בן חורין אמיתי–לימוד המשיח עצמו בארץ ישראל 
חסד האמיתי והוא ה. על הגאולה הכללית, אלא בני חורין, המורה על הגאולה הפרטית

, ובעושו איזה מצווה. לעתיד לבוא, בחינת עולם חסד יבנה, והחינם להיות מבני העולם הבא
, ונעשה לו טרקלין לעולם הבא, )עיין ספר המפואר(' והוא שותף לה, מחדיר בעולם הזה חסד

שאינו סובל  שעבוד , ונמצא בן חורין. שמגשר בין עולם הזה לבין עולם הבא כולו חסד חינם
והוא נמצא , )ב"ז ע"ברכות נ(ושבת כעין עולם הבא , )ב"ח ע"קי(לכויות כברכת השבת מ

והוא בן חורין מכל . לעולם הבא, לשבת, הקשור תמיד לקודש, ח בחינת שבת"בבחינת ת
  .הבלי ודמינות העולם הזה

  

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ס שני קודם כדי שישאלו התינוקות למה שותים כו, מוזגין לו מיד כוס שני) ז(: ע"שו

הוא , ואם לאו; אשתו שואלתו, אם אין לו בן. אביו מלמדו, ואם אין חכמה בבן. סעודה

וכשהבן או '  מה נשתנה וכו: ואפילו תלמידי חכמים שואלים זה לזה. שואל את עצמו

וכשמתחיל עבדים . אלא מתחיל עבדים, מה נשתנה: אין צריך לומר, האשה שואלת

   .השבה המצות לפניו וקורא כל ההגדמחזיר הקערה , היינו לפרעה

  
וזה וזה , , מסלקים הקערה מהשלחן ולא בסוף השלחןמסלקים הקערה מהשלחן ולא בסוף השלחן) ) הכהכ""שעשע, , עע""שושו((מוזגין כוס השני מוזגין כוס השני 

  שואל את אביושואל את אביו) ) הה((  והילד  והילדאאממש עקירת השולחןממש עקירת השולחן

ילֹות  ַמהַמה ל ַהּלֵ ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ ילֹותּנִ ל ַהּלֵ ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ : : ּנִ
ִלין ֲאִפּלּו ּפַ  ילֹות ֵאין ֲאנּו ְמַטּבְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ִלין ֲאִפּלּו ּפַ ׁשֶ ילֹות ֵאין ֲאנּו ְמַטּבְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ַעם ַעם ׁשֶ

י ְפָעִמים, , ַאַחתַאַחת ּתֵ ְיָלה ַהזֶּה ׁשְ י ְפָעִמיםְוַהּלַ ּתֵ ְיָלה ַהזֶּה ׁשְ ָכל: : ְוַהּלַ ּבְ ָכלׁשֶ ּבְ   ׁשֶ

ילֹות אֲ  ילֹות אֲ ַהּלֵ הַהּלֵ הנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ְיָלה , , נּו אֹוְכִלין ָחֵמץ אֹו ַמּצָ ְיָלה ְוַהּלַ ְוַהּלַ
ה ּלֹו ַמּצָ הַהזֶּה ּכֻ ּלֹו ַמּצָ ָכל: : ַהזֶּה ּכֻ ּבְ ָכלׁשֶ ּבְ ילֹות אֲ   ׁשֶ ילֹות אֲ ַהּלֵ נּו אֹוְכִלין נּו אֹוְכִלין ַהּלֵ

ָאר ְיָרקֹות ָאר ְיָרקֹותׁשְ ְיָלה ַהזֶּה ָמרֹור, , ׁשְ ְיָלה ַהזֶּה ָמרֹורְוַהּלַ ָכל: : ְוַהּלַ ּבְ ָכלׁשֶ ּבְ   ׁשֶ

ילֹות אֲ  ילֹות אֲ ַהּלֵ ִבין ּוֵבין נּו אֹוְכלִ נּו אֹוְכלִ ַהּלֵ ין יֹוׁשְ ִבין ּוֵבין ין ְוׁשֹוִתין ּבֵ ין יֹוׁשְ ין ְוׁשֹוִתין ּבֵ
ין יןְמֻסּבִ ין, , ְמֻסּבִ נּו ְמֻסּבִ ּלָ ְיָלה ַהזֶּה ּכֻ יןְוַהּלַ נּו ְמֻסּבִ ּלָ ְיָלה ַהזֶּה ּכֻ       ::ְוַהּלַ

  
  .. ובעל הבית עונה לבנוהמחזירים הקערה לשולחן ומגל

שבכל הלילות אין אנו מטבילין ' ז יתבאר שאלת מה נשתנה הלילה הזה כו"וגם עד
ולכן כדי שלא ישלטו ' כושאלה והיא באמרנו עבדים היינו לפרעה ' ותי' כו

  .ל"ד הנ"ע' החיצונים הוצרך להקדים כניסת הגדלות אל הקטנות הא

  

                                                 
 עיין הגדה שלמה א
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ל ַהלֵּ   ַמהַמה   ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ ל ַהלֵּ ּנִ ְיָלה ַהזֶּה ִמּכָ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ׁשְ   ::ילֹותילֹותּנִ
  ?וכי המאציל מושפע משנויים 

כי . אולם בלי פחד. בזהירות רבה יש להתייחס לשאלה זו
. חזקה לא יפחד ולא יבהל מפני הספיקות' התופס באמונת ה

המחפש תשובות דרך כל מיני , כי אין ספיקות אלא למין
לא כן . והוא כעיוור המחפש את דרכו באפילה, שאלות

הוא , כפי שהוא מאמין.  בוראושכבר יודע את', המאמין בה
אלא , אין לו ספקות, ולכן. ואין בו סדקין וחורין באמונתו, יודע

יר באדון עולם אלהי כומ, כדרך המסיב בשלחן פסח, שאלות
', ו על מידותיו של ה"חכך שהשאלות אינן חוזרות . ישראל

מולכו של , ידיעתו והכרתו באדוניו,  אמונתואלא מחדדות
  . עולם

מחזיק מלכותו של , ואל אינו מקשה אלא אדרבההש, הנה
  . ה בעולם הזה"הקב

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

  ? איך משפיע לא מושפע , אולם. ויצרו
 עולם כביכול מתגלה ומסתתר בחינת הולך שהבורא, אלא
ולכן ברא את הזמן . כדי שהבריאה תסבול אורו אין סוף, ושוב

' מלך ה' והוא עניין ה. לבוא ולחזור ולהתעלם, שהוא כלי אורו
הבחינות האלו ' שהבורא נמצא בג, ימלוך לעולם ועד' מלך ה

. ברא את השנוי בעולם הזה, ולכן. ו מושפע"בלי שיהיה ח
אחרי שהזמן אינו תופס , אין שנוי ואין קביעות' ם להאול

אינה אלא , כל מידה הקיימת בבריאה, לכן. במאציל כביכול
  .  כדי שיכירו באורו וימליכוהו, המצאתו ובריאתו

 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ִמְצַרִים ָהִיינּו ְלַפְרֹעהָהִיינּו ְלַפְרֹעה  ֲעָבִדיםֲעָבִדים ִמְצַרִיםּבְ ַוּיֹוִציֵאנּו ַוּיֹוִציֵאנּו . . ּבְ
ם ָ םְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ִמׁשּ ָ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה, , ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ִמׁשּ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהּבְ . . ּבְ

רּוְך הּוא אֶ  דֹוׁש ּבָ רּוְך הּוא אֶ ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ת ת ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהּקָ
ְצַרִים ְצַרִיםֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני , , ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים, , ָבֵנינוּ ָבֵנינוּ  ְעּבָ ִדים ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִיםְמׁשֻ ְעּבָ . . ְמׁשֻ
נּו ֲחָכִמים ּלָ נּו ֲחָכִמיםַוֲאִפּלּו ּכֻ ּלָ נּו ְנבֹוִנים, , ַוֲאִפּלּו ּכֻ ּלָ נּו ְנבֹוִניםּכֻ ּלָ נּו , , ּכֻ ּלָ נּו ּכֻ ּלָ ּכֻ
ר , , יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרהיֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה ר ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ ִמְצָוה ָעֵלינּו ְלַסּפֵ

יִציַאת ִמְצַרִים יִציַאת ִמְצַרִיםּבִ יִציַאת . . ּבִ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ יִציַאת ְוָכל ַהּמַ ר ּבִ ה ְלַסּפֵ ְרּבֶ ְוָכל ַהּמַ
ח ּבָ חִמְצַרִים ֲהֵרי זֶה ְמׁשֻ ּבָ   ::ִמְצַרִים ֲהֵרי זֶה ְמׁשֻ

ענין גאות חירם מלך צור לאמר מושב אלהים , הנה נודע עבדים היינו לפרעה
במה שהודעתיך בפרעה מלך , אבל זה יובן, כנראה שהוא דבר מתמיה מאד, ישבתי
  .רי ואני עשיתינילי יא, ה"כמש, שגם הוא נתגאה לומר שהיה אלוה, מצרים

והנה . ה ותלכנה בנות ציון נטויות גרון"וכמש,  ושם נתבאר כי כל הגאוה היא בגרון
ולכן נקרא פרעה מלך , א"הקליפות הנאחזות בגרון דו' שניהם מבחי, פרעה וחירם

, מוחין דקטנות דזעיר' כי הג, שהוא מקום צר מאד, כי מצרים הוא הגרון, מצרים
כאשר נכנסים המוחין דגדלות , דים שם בקבוץ צר מאדיור, אלהים' שהם מבחי

  . כמו מצרים, הוא מלשון מצור, וכן צור. ה בראש כנודע"דהוי
  

וכן חירם בגימטריא גרון עם . שיש באחורי הגרון, הוא חילוף אתוון הערף, גם פרעה
' כי גרון בגימטריא ג, וכבר ביארנו. ולא מצד הערף, כי הוא מצד פני הגרון, הכולל

, וכל החיצונים והקליפות. מוחין דקטנות הנזכר שירדו שם' שהם ג, ם"מות אלהיש
ה "הם מוחין דהוי, לפי שלמולה במקום הראש, ראשית יניקתם הוא כאן בגרון

ששם מוחין , ולכן כל הקליפות הנאחזים באבר הגרון, ואין להם אחיזה שם, דגדלות
ומעלתם ,  שאר הקליפותהם גדולים מכל, והוא ראשית מקום אחיזתם, דקטנות

ולכן נתגאו , הם גבוהים מאד, ולכן פרעה וחירם הנאחזים שם כנזכר. גדולה מאד
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לפי שאין לו אחיזה למעלה ', לא ידעתי את ה, ש פרעה"וז. להעשות אלוהות
  . אלא במוחין דקטנות דאלהים, ה"במוחין דהוי

  
  וכן חירם . הים אותךאחרי אשר הודיע אל, ש ליוסף"וז. אצבע אלהים היא, כ"ש ג"וז

 : ם שבגרון כנזכר"כי נאחז ונתיישב במקום אלהי, מושב אלהים ישבתי, אמר
לפי שהאחוריים של אלהים דמילוי , למה חיה חירם מלך צור אלף שנה, ובזה תבין

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

  : להם
  
  

ִדים, , ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינוּ ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינוּ  ְעּבָ ִדיםְמׁשֻ ְעּבָ   ְמׁשֻ
ונבררים טוב מן הרע , י שדור המדבר היו נתקנים"כי הנה אעפ, אבל הענין הוא

ש "כמ, עד שעמדו על הר סיני, עדיין לא פסקה זוהמתם הראשון לגמרי מהם, כנזכר
, ועבירות שלהם, ר"כי עדיין לא נתקנו עבירות של אדה, וסוד הענין הוא. ל"זח

י שקבלו ענשם "ואעפ, ל"ואנשי סדום כנז, ודור הפלגה, בהיותם בגלגול דור המבול
אשר עברו , לחזור ולקיים המצות ההם, היו צריכים בקום עשה, בגלות מצרים

 : ורה בהר סיניטרם נתינת הת, ולכן הוכרחו לתקנם ולקיימם, עליהם
  

, ר גם כן"ז כמו אדה"שכפרו בעיקר ועבדו ע, כנגד עון דור הפלגה, הנה, וזה עניינם
) 'ו ב"נ' ישעי(ס פסוק "וז. ז"ובזה נתקן עון ע, לכן נתן להם במרה שבת ודינים שלה

, ז כאנוש"ל אפילו עובד ע"ודרשו רז, אשרי אנוש יעשה זאת שומר שבת מחללו
ז כאלו "כי המודה בע, יים השבת מוחלים לו כל עונותיומק, שהיה בדור המבול

, והמקיים שבת כהלכתו, כמודה בתורה כלה, ז"והכופר בע. כופר בכל התורה כלה
מודה , כי הרי המודה בשבת, וגם נתקן עון כופר בעיקר. כאלו מקיים כל התורה כלה

  : וישבות ביום השביעי, שברא העולם בששת ימי בראשית, שיש עיקר למעלה
  

שכל דיני גזלה , נתן להם פרשת משפטים, ר"וכנגד עון דור המבול בעון הגזל כאדה
, כי תקנה עבד עברי) 'א ב"שמות כ(' ולא עוד אלא שהדין הא. וגניבה נכתבים בה

ולכן גם . כ יצא לחירות"ואח, ואינו נתקן עד שימכר, ד"י ב"מדבר בנמכר בגניבתו ע
לתקן , וכל בני ישראל היו עבדים למצרים, ףלעבד נמכר יוס) ז"ה י"תהלים ק(הם 

נחשב , והנה כיון שקבלו עליהם הדין הזה של עבד עברי. ואז יצאו לחירות, עון הגזל
  : ונמחל להם עון הגזל, עליהם כאלו נתקיים בהם
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וכנגד . ונתבררו מן הרע, ל"י שהושלכו ליאור כנז"כבר נתקן ע, ל"וענין הוצאת שז
) א"ח כ"שמות י(לכן ניתן להם פרשת , ר"בדינין כאדהשכפרו , עון אנשי סדום

  : ומינוי שופטים ודיינים, ואתה תחזה מכל העם
  

. שלא עשאו משה מתחלה, בענין מינוי הדיינים, ענין משה ויתרו, ובזה יתבאר לך
היו , ובהיותו שופט את העם, כי הנה משה היה השרש לכלם כנזכר, והענין הוא

היו עתה , בהיותם מעורבות באנשי סדום, או בראשונהניצוצות נשמות טובות שחט
ובזה יספיק להם כאלו , הגלגול' שהוא אחד מבחי, מתעברות במשה בסוד העבור

ובפרט אם הוי באים לפני משה אותם . והיה נמחל להם עונם, הם עצמם השופטים
ועתה היה דן , ואותם המריבות שבאו כיוצא בהם לפני דייני סדום, הדינים בעצמם

היה בא אז , ובזה כל מי שחטא בראשונה בדין כיוצא בו, אותם במשפט כפי הדין
  : והיה נתקן, בסוד העבור בעת ההיא

  
למהר תיקון , ויעמוד העם על משה מן הבקר עד הערב) ג"ח י"שם י(ש "וזהו טעם מ
', ל לא טוב הדבר אשר אתה עושה וגו"ויתרו א. קודם נתינת התורה, העון ההוא

כי כבד , בהיותך יושב לבדך שופט, וכל לתקן הרע הזה ולהחזירו לטובכלומר לא ת
ובפרט כי צריך שיבואו כל , הדבר לתקן כמה נצוצות רבות של נשמות ההם

והנה אתה , לכשיותקנו על ידך, מציאות הדינים הראשונים שטעו בהם דייני סדום
 ושמת עליהם שרי ולכן. וימשך התקון לזמן רב, יחידי ואינך יכול לדון דינים הרבה

והדברים הקלים , ויתוקן הדבר במהרה, יתרבו הדינים, ובהתרבות הדיינים, אלפים
ובזה , ויתוקן על ידך, והדבר הקשה של העון הגדול יביאון אליך, יתוקנו על ידיהם

  : תמהר תקונם
  

אם הילדים , אולם. כל אחד ואחד קורא בתור שלו לפי סיבוב השולחן, מכאן והילך
  .טוב שכולם שירו כמה פיסקאות ביחד, קטנים
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ִדים ָהִיינּו , , ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינוּ ֲעַדִין ֲאַנְחנּו ּוָבֵנינּו ּוְבֵני ָבֵנינוּ  ְעּבָ ִדים ָהִיינּו ְמׁשֻ ְעּבָ ְמׁשֻ
  ..ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִיםְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים

  
, כמו האדם שאינו מקיים את כל התורה כולהש, אפשר לפרש

אז מוציא ידי חובת , מפני הגלגולים ומפני שבית המקדש חרב
, כך אנו, )ו"י צמח בשם מהרח"מהר(קיום המצוות דרך לימודו 

בימי מכת , מתקנים את הנפשות שמתו בגלות מצרים, שנה בשנה
שרק חמישית מעם , ל על פסוק חמושים עלו"כדברי חז, חושך

  . י על זה"ועיין רש. והשאר נקטף במכת חושך, או ממצריםיצ
  
  

עיין (אנו מתקנים הנפשות הנדודות מדחי אל דחי , כל שנה, ולכן
, )מנחת יהודה על שבט אפרים ונבואת יחזקיאל בעמק הדורא

ומובן היטב המצווה . שלא זכו להיגאל, אורך כל הדורות הללו
ן הנפשות הוא שתיקו, לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח

המאפשר לנפש המת להיכנס לגיהנום או , שיבוח אותה נפש
  .להתגלגל
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ה הַמֲעׂשֶ י ֱאִליֶעזֶר  ַמֲעׂשֶ ִרּבִ י ֱאִליֶעזֶרּבְ ִרּבִ עַ , , ּבְ י ְיהֹוׁשֻ עַ ְוִרּבִ י ְיהֹוׁשֻ י , , ְוִרּבִ י ְוִרּבִ ְוִרּבִ
ן ֲעַזְרָיה ן ֲעַזְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבא, , ֶאְלָעָזר ּבֶ י ֲעִקיָבאְוִרּבִ י ַטְרפֹון  ,,ְוִרּבִ י ַטְרפֹוןְוִרּבִ , , ְוִרּבִ

ְבֵני ְבַרק ין ּבִ ָהיּו ְמֻסּבִ ְבֵני ְבַרקׁשֶ ין ּבִ ָהיּו ְמֻסּבִ ִרים . . ׁשֶ ִרים ְוָהיּו ְמַסּפְ ְוָהיּו ְמַסּפְ
ְילָ  ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ְילָ ּבִ ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ אּו . . ההּבִ ּבָ אּו ַעד ׁשֶ ּבָ ַעד ׁשֶ

ְמרּו ָלֶהם ְמרּו ָלֶהםַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאֽ יַע ְזַמן , , ַרּבֹוֵתינוּ ַרּבֹוֵתינוּ . . ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאֽ יַע ְזַמן ִהּגִ ִהּגִ
ְחִרית ל ׁשַ ַמע ׁשֶ ְחִריתְקִריַאת ׁשְ ל ׁשַ ַמע ׁשֶ   : : ְקִריַאת ׁשְ

הביט בה בעת ששמה ברזל בצוארו ומתוך ) יוסף(אמר שמואל הענין הוא בשביל ש
ה מדקדק עם חסידיו ובאה נפשו "ז הקב"י שהיה אנוס עכ"כך ראה קרי ואעפ

צרפתהו ונדרוש מלת אמרת לשון חתוך ' ן הרוגי מלכות ואז אמרת הלגלגול בזמ
 שהוא רמז אל ''השולח אמרתו ארץ עד מהרה ירוץ דברו,,כמו שפירשנו בפסוק 

   .הערלה שחותכים אותה ומשימים אותה בארץ ובעפר

שהיא '  וכן נדרוש כאן אמרת ה, שתתקבל תפלתו''עד מהרה ירוץ דברו,,ואז 
והואיל . רוגי מלכות צרפתהו בצורף ויצא נקי צדיק יסוד עולםהמיתה ההיא בזמן ה

כשחזרו השבטים בעשרה הרוגי מלכות כי ) א"ע' דף ג(ואתא לידן נחזור לדרושינו 
ש כי אביו ואמו לא "ג וכמ"אלישע כ' ישמעאל ן' יוסף הצדיק היה אחד מהם והיה ר

 להביט באשת  ולכן כמו שהוא חטא. ותשכח המעשה הזה במקומו,היו להם בנים
לכן הפשיטו עור פניו בההוא וכן אשת פוטיפר ' אדוניו וכיוצא לתקן בגופו כו

  : נתגלגלה גם היא בבתו של קיסר וחמדה עור פניו

שבאה עתה ' אמר שמואל להיות כי מעיקרא היא היתה כוונתה לשם שמים אפי
  : לתקן בגלגול הזה בהיותו בבת קיסר

ה הַמֲעׂשֶ י ֱאִליֶעזֶר  ַמֲעׂשֶ ִרּבִ י ֱאִליֶעזֶרּבְ ִרּבִ עַ ,,ּבְ י ְיהֹוׁשֻ עַ  ְוִרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ן ֲעַזְרָיה, ,  ְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיהְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ , , ְוִרּבִ

י ֲעִקיָבא י ֲעִקיָבאְוִרּבִ   : : ְוִרּבִ
ע בן "ר' ה להיות שהוא היה אחד מאותם עשר טיפין לכן נק"ע ע"נחזור עתה לר

ך האירו פניו בתורה "שנה שלא למד תורה ואח'  ולכן ישב מ. בן יוסף סתם- יוסף
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 שמות שהם נעשים על תקון הקרי יום של השובבים של ספר' והוא התקון של מ
ה וכל "יקר כמש' כ ואז נק"סאה של מי הטבילה המטהרים את בעל קרי ג' וכנגד מ

  . יקר ראתה עינו
  

 הענין הוא שמעיקרא בשביל מה שראה בעינו לאשת אדוניו והביט בה ,אמר שמואל
ראתה וכל יקר ,,טפות של קרי ועתה נתקן הקרי ליקר ונאמר בו ' בעינו יצא ממנו י

ט "ה לא השיג אלא מ" כי מרע,ה"עקיבא שהשיג מה שלא השיג מרע'  זה ר'',עינו
 בן פורת יוסף בן פורת ,ה" ורמז אומרו ראתה עינו למש,שערים והוא השיג החמשים

  .ן "ן ועי" נזכר עי.עלי עין הרי
ל "ש רז"ה כנודע וזמ"ע עלה בחכמתו ותורתו על העין העליונה שהוא שם י"וכן ר

עקיבא שהיה דורש ' והראה לו את ר'  הראה למשה דור ודור ופרנסיו כוה"שהקב
עד שהראה ' י כו"ע יש לך אדם כזה ואתה נותן התורה ע"ל רבש"וא' כתרי אותיות כו

 שתוק כי על ידי מיתה כזו עלה .ל שתוק כך עלה במחשבה ירצה"לו מיתתו וא
  . ובמקום העינים,במחשבה

  
ר וכאשר "עקב של אדה' כ וקבלנו שהיה מבחי"כועתה יש לדקדק כי מאחר שהשיג 

 ומן העקב הזה הוא אשר היה מתיירא ,ל ואתה תשופני עקב"ה לאדם וא"קללו הקב
כ " א. ושופריה דיעקב מעין שופריה דאדם,'ה כי ירא אנכי אותו כו"ה כמש"יעקב אע

    ?ע"כיצד נהרג ר
ב למדרגת הראש שלכן והענין הוא כי בזמן יעקב לא יכול לו הנחש להיות שעלה יעק

נת י שהיה מבחי"ע אז יכול לו ואעפ" האמנם בזמן ר.ש"י רא"ישראל מלשון ל' נק
ל תפוח עקיבו של "ש חז" כמ,כ עד שהיה מכהה גלגל חמה" היה מזוכך כ,העקב

  .ר מכהה גלגל חמה"אדה
  

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

 . עד שמכהה גלגל חמה,כ מזוקק" והיה כ,עקיבא היה מסוד העקב'  ור.ומהם בעקיבו
 חוצפא מלשון ,ן ודרשינ. בעקבות משיחא חוצפא יסגא,ל"ש חז" כמ,ונרמז זה

 ,' וירצה שהעקבים ישיגו יותר מגלגל חמה כו, שהוא חרס שהוא גלגל חמה,חספא
 ,מאיר'  ר, הגדול שבהם:תלמידים רבני ישראל'  היו לו ה,כ" ולהיותו מזוקק כ.כאמור

   .ה"יוחנן הסנדלר ע'  ר,והקטן שבהם
  
'  ולכן הי, ו כשמו כן הוא שהיה מאיר העולם בתורתו ושמו מוכיח עלי,מאיר' ור

 ,הרי אור נתקיים בו,' א וה,ר" והרי הם נ,'נשל מאיר הם ' יוה' מ והנה ה.בדיק בשמא
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מאיר מצאו כתוב ' ל באומרם בתורתו של ר" ולזה  כוונו חז.כי נר מצוה ותורה אור
 . מה שאין זולתו יכול לחדש, ירצה בתורתו העצומה ובחכמתו מצאו החדוש הזה,'כו

 והתפוח והאור של זה העקב המכהה גלגל ,עקיבא' יבו היה רועתה כבר אמרנו שעק
    .רז שבת"שער מא: יוחנן הסנדלר'  והמלביש אותם הוא ר,מאיר' חמה היה ר

  
תלמידיהם היו , אם לא, מזה אפשר להבין שהיו עוסקים בסיפור יציאת מצרים אחרי כל הסדר

  ...'וכו, רביעיבאים ואומרים לחכמים ששכחו לאכול אפיקומן או לשתות הכוס ה

ְיָלה ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ ְיָלהְוָהיּו ְמַסּפְ ל אֹותֹו ַהּלַ יִציַאת ִמְצַרִים ּכָ ִרים ּבִ   ..ְוָהיּו ְמַסּפְ
  ) : ב"א ס"תפ(ע פסק "מרן השו

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

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

  . 'הלילה
שאין , המעלים דרך מעשיהם את ניצוצות הקדושה עד עולם האצילות, דווקא אנשי מעשה

להיות נוכחים , ה"י זה יכלו התנאים הקדושים ע"וע. כי רוחני בלי שום התגשום, בו ממש
והוא מוכרח מלשון . או לא התקרבו שום בר נש אליהם, ולא היו בעולם הזה, בקריעת ים סוף

אּו ַתְלִמיֵדיֶהם: ההגדה  ּבָ אּו ַתְלִמיֵדיֶהםַעד ׁשֶ ּבָ אלא .  ואין זה דרך התלמידים להיות מרוחקים מרבותם. ַעד ׁשֶ
ולכן באו ולא רק . ולא עמדו שמה תלמידיהם, סובין לבד ביניהםשהתנאים היו מ, מורה
ואש נוראה העוטפת , י בבית מדרשו"ואולי הוא כעין מעמד הרשב. כי לא עמדו שמה, אמרו

  . ח אחרים לא יכלו להתקרב למקום"עד שת, והוא גלוי שכינה, את המקום
כי , ינזוקו  מלימודםשלא , עד שתחטפנו שנה, שההלכה נפסקה לכולי עלמא, ואפשר לפרש

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

שאומרים רק פרשה ראשונה ולא שאר דברים בקריאת שמע על ' ק ב"א ס"תפ' א בס"הרמ
ותשובת . אותו איש נפל מהגג ומת בליל פסח, הלוא. חרי שהוא ליל שמוריםא, המיטה

  . מוגן בליל שמורים, כל עוד שלא חטא: ל  עמוקה "י ז"האר
ולהכיר , נפסק להלכה לא לדחוק את השעה, ו"ח, כדי להציל יהודים מתקלה כל שהיא, ואולי

' שאחרי שתיית ד, הטבעמן , לכן. ס ולא לצאת משם בשלום"פן להיכנס בפרד, בגבולותיו
, אך אם ממשיך. ומה נעים זה. אף בלימודו, האדם ירדם, ואכילת הסעודה כיד המלך, כוסות

, והוא דומה למתענה בצום. אחרי שיצרו מחפש אחרי מנוחת הגוף, רוגזו תוקפו וחוטא בכעס
לא הרגיש , שהיא למעלה מהטבע, כי אחרי שעמד תחת ההשגחה העליונה. וכעס, וחטא

ועומד תחת ממשלת וכוח , נמצא אז שמסתלק ממנו השכינה, אם חטא, אולם. סר אכילהבחו
פ קיצור "ע. (מלכעוס בגלל חוסר אכילה, ואין דבר יותר טבעי באדם  שהוא רעב. הטבע

  )ראשית חכמה
, ואינם מותשים ועייפים, לא חל עליהם כוח הטבע, לאלו העומדים מלמעלה מהטבע, אולם

, בלי וויכוח ומחלוקת, באחווה ורעות,  ונשארים באותו לילה ערים,כי אש קדושה בקרבם
  . אלא בשלום יחדיו
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ן ֲעַזְרָיה  ָאַמרָאַמר י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיהִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֶבן . . ִרּבִ ֶבן ֲהֵרי ֲאִני ּכְ ֲהֵרי ֲאִני ּכְ
ָנה ְבִעים ׁשָ ָנהׁשִ ְבִעים ׁשָ ָאֵמר ְיִציַאת , , ׁשִ ּתֵ ָאֵמר ְיִציַאת ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ּתֵ ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ

ילֹות ּלֵ ילֹותִמְצַרִים ּבַ ּלֵ ן זֹוָמא, , ִמְצַרִים ּבַ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ן זֹוָמאַעד ׁשֶ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ , , ַעד ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ "", , ׁשֶ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ְלַמַען ּתִ ְלַמַען ּתִ

יךָ ִמְצַרִים ּכֹל יְ ִמְצַרִים ּכֹל יְ  יךָ ֵמי ַחּיֶ ִמים, , ְיֵמי ַחּיֶיךָ ְיֵמי ַחּיֶיךָ ". ". ֵמי ַחּיֶ ִמיםַהּיָ ּכֹל ּכֹל . . ַהּיָ
יךָ  יךָ ְיֵמי ַחּיֶ ילֹות, , ְיֵמי ַחּיֶ ילֹותַהּלֵ יךָ : : ַוֲחָכִמים אֹוְמִריםַוֲחָכִמים אֹוְמִרים. . ַהּלֵ יךָ ְיֵמי ַחּיֶ , , ְיֵמי ַחּיֶ

יךָ . . ָהעֹוָלם ַהזֶּהָהעֹוָלם ַהזֶּה יךָ ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ ְלָהִביא ִלימֹות ְלָהִביא ִלימֹות , , ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ
יחַ  ׁשִ יחַ ַהּמָ ׁשִ   ::ַהּמָ

  
  

דע כי נשמת . 'אליעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה וגו' אמר ר
 ,ה"א שבו כלולים כל קומת הזעיר שהוא בסוד ו"שרשו מיסוד הזע היה "ראב

תיקונים דדיקנא ' ח דרי דשערות בסוד ט" ולכן ניתוספו לו י.שנין' ועטרה שהוא ע
י יסוד דאבא כי "מאמא ובכח השפעת האריך ע' מאבא וט' דזעיר שהם כפולים ט

א יש "סוד דזוב. ל שהיה עשירי לעזרא ולכן שערותיו לבנות"היה מעזרא כמשארז
  .ס שבת" לקוטי ש:ה"עזרא סופר והבן זה מהרב זלה' בו שם הכתיבה ולכן הי

  
יחַ   ִלימֹותִלימֹות ׁשִ יחַ ַהּמָ ׁשִ אם נאמר שהיו בו כל , ל"ובזה אני מסופק איך שמעתי ממורי ז ַהּמָ

ולא זכה אל נשמה , א דאצילות"רוח דז' עד בחי, שיש מן נפש דעשיה', הבחי
' , הבירושוזה הפ, נשמה מאימא דאצילותשגם זכה ליקח , או אם נאמר. דאצילות

הנה ישכיל ) ג"ב י"ישעיה נ(, והנה משיח בן דוד נאמר בו. ד שהוא האמיתי"נלע
. ממשה, מאד. מיעקב, וגבה. מיצחק, ונשא. מאברהם, ירום, עבדי ירום ונשא וגבה

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

ס כימי צאתך מארץ מצרים "וז. ל במדרש"כמו שרמזו רז, הוא עצמו הרועה האחרון
כי ', עולים בחשבון א, ולכן שילה שהוא המשיח ומשה) 'מיכה ז(, אראנו נפלאות
 : אלא שהמשיח הוא הנשמה לנשמה של משה, הוא הוא עצמו
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והתחילו להתקן מבחינת , כי הנה התחלתם ממטה למעלה, ר עתה סדר חלוקםונבא
לכן נקרא שני , ולהיות כי שרש כל הקליפות הם בעשיה. שני אלפים דעולם העשיה

  . והארץ היתה תהו) 'ב' שם א(בסוד , כי תהו הם בחינת הקליפות, אלפים תהו

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

. ולכן בהם ניתנה התורה לישראל, ולכן נקרא שני אלפים תורה. תורה שבכתב
הנקראת ימי , אימא, שהם שני אלפים דבריאה, כ שני אלפים ימות המשיח"אח

  . המשיח
  

ז כל השני אלפים נקראים ימות "עכ, א אלא בסופםועם היות שבן דוד אינו ב
הנקראת , היא מסטרא דאימא עילאה, כי כל בחינת גאולה, והטעם הוא, המשיח

  )'ג' שער הפסוקים ברא(: אימא דמשיח בן דוד, והיא הנקראת לאה, דרור וחורין
  

בחינות ' שהם כל אורות ט, והיא כל שאר הנשמות, שלישית גרועה משניהם
שבכל ספירה מעשר הספירות שבכל פרצוף מעשר הפרצופים , חתונותנפרדות הת

ונפלו לעמקי , ונשרו ממנו, ר"י חטאו של אדה"ובאלו שלטו הקליפות ע, ל"הנז
וכשיושלמו כלם , ל"ולא יושלם תיקונם אלא עד בא משיח בן דוד כנז, הקליפות

  : אז משיח בן דוד בא, לבא בעולם ולהתקן
  

רק , אי אפשר להם לתקן בכל פעם שיבאו,  השלישית'אבל הנשמות הבאות מבחי
מן המלכות דנוקבא , הרי שהיתה הנפש ההיא, כיצד. מדרגת עולם אחד בלבד

ואחר שנתקן בכל , הנקרא כתר שבה, יכולה ליתקן עד כל נפש דעשיה כלה, דעשיה
כ "ואח, כ"ויתגלגל אח, אז ימות, ל"אשר כללותה נקראת נפש בלבד כנז, העשיה

ויתגלגל לקחת הנשמה של , ימות, וכשישלים הרוח דיצירה.  שביצירהיקח רוח
שכולם צריכות ,  הנזכר הואנותאבל הצד השוה שבשתי הבחי. וכיוצא בזה, הבריאה

' ואין בהם רק בחי, נתמעט אורם, שהם הכתרים, השנית' כי גם הבחי, תקון כנזכר
  : אור של נפש בלבד

  
' כי הבחי.  יתוקנו כלם ויחזרו למדרגתםאז, ה"והנה אחר ביאת משיח בן דוד בע

אור ' עד בחי, עם כל האורות שבהם, כתרים גמורים' תחזור להיות בבחי, השנית
ושל , ע"שהיא זיהרא דבי', הא' ויקחו עמהם הבחי, שבכל כתר וכתר מהם, יחידה

, אחת בלבד' אינם רק בחי, הראשונה והשניה, אלו' בחי' כל האצילות כי הרי ב
, יחד' בחי' שיש בה ט, השלישית' כ בבחי"משא.  הכתרים בשלימותם'שהיא בחי

  : כמו שיתבאר, הכתרים' שלמטה מבחי, ס תחתונות"שהם ט
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ילֹות ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ ילֹותְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ ּלֵ ָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבַ ּתֵ    ְולֹא ָזִכיִתי ׁשֶ

חשק להגיע לדרגת , אפשר לפרש שרבי אלעזר בן עריה
 ביציאת שאספרי ולא זכית"לא כתוב , ולכן, התנאים האחרים

ָאֵמראלא , מצרים ּתֵ ָאֵמרׁשֶ ּתֵ והוא כעין התגלות . בנפעל, פירוש, ׁשֶ
, א"המשנה לרבי יוסף קרו ולרבי שלמה הליוי אלקבץ זיע

ה "כמפורסם מספר בשל, בשעת לימודם בליל שבועות
  . הקדוש

י "ע, הגיע לחלקו בנשמה, ה"רבי אלעזר בן עזריה ע, ולכן
ואמר דוד , ת תיקונושהשלים א, שהוא היה כבן שבעים שנה

תיבות אמצעיות . ה ימי שנותינו בהם שבעים שנה"המלך ע

להורות .  הנעים שבם שהותינו בשני מין ''ה ב'נשמ

, וכך. י התפילה אפשר להגיע לדרגה של תיקון הנשמה"שע
, רבי אלעזר בן עזריה השלים את חבריו ובזכותו הגיעו למעשה

ה הַמֲעׂשֶ י ֱאִליֶעֶזר  ַמֲעׂשֶ ִרּבִ י ֱאִליֶעֶזרּבְ ִרּבִ עַ ְוִרבִּ ְוִרבִּ , , ּבְ עַ י ְיהֹוׁשֻ ן ֲעַזְרָיה, , י ְיהֹוׁשֻ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ן ֲעַזְרָיהְוִרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבֶ , , ְוִרּבִ
י ֲעִקיָבא י ֲעִקיָבאְוִרּבִ י ַטְרפֹון, , ְוִרּבִ י ַטְרפֹוןְוִרּבִ   . צדיקים' שהם היו רק ה, ְוִרּבִ

ָנה  והוא רמוז במילה ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ ָנהֲהֵרי ֲאִני ּכְ ְבִעים ׁשָ ֶבן ׁשִ  ֲהֵריֲהֵריבמילה   , ֲהֵרי ֲאִני ּכְ

 תנאים 'העם ) למצרים (ו"רדפירוש , 'ה- וי"רשהוא 

  .ה"הקדושים ע
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רּוךְ  רּוךְ ּבָ קֹום  ּבָ קֹוםַהּמָ רּוְך הּוא, , ַהּמָ רּוְך הּואּבָ ַתן ּתֹוָרה . . ּבָ ּנָ רּוְך ׁשֶ ַתן ּתֹוָרה ּבָ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ
ָרֵאל ָרֵאלְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך הּוא, , ְלַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך הּואּבָ ָעה ָבִנים . . ּבָ ֶנֶגד ַאְרּבָ ָעה ָבִנים ּכְ ֶנֶגד ַאְרּבָ ּכְ
ָרה תֹוָרה ּבְ ָרה תֹוָרהּדִ ּבְ ע. . ֶאָחד ָחָכםֶאָחד ָחָכם  ..ּדִ עְוֶאָחד ָרׁשָ ְוֶאָחד ְוֶאָחד . . ְוֶאָחד ָרׁשָ

ם םּתָ אול. . ּתָ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ אולְוֶאָחד ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ   ::ְוֶאָחד ׁשֶ

' אחד שמצאתי כתוב קרוב אל הנז' אמר שמואל מצאתי עזר וסיוע לדברי במאמ
  : הגדת פסח' וזהו במא

בנים ' ברוך המקום שנתן תורה לישראל ברוך הוא כנגד ד
א ובו מלובש היסוד דאבא "וך זשבת' המקום הוא יסוד דאי 'דברה תורה כו

והנה בסיום המקום הזה שהוא יסוד ' תורה ונעשה מקום לתת בו התורה הנז' הנק
א "תורה ונתנת בגלוי אל ז' א משם נגלה היסוד דאבא הנק"דאימא הנשלם בחזה דז

מקום כפשוטו מפני שהוא המקום ' נק' ישראל ואמנם זולת היות היסוד דאי' הנק
יא יסוד דאבא עוד יש ענין אחר ואני מסופק מה ששמעתי שה' שבו עומדת התו

ה אם פירושו הוא כנודע שהוא סוד ההויה הפשוטה כשתכה אותה "בזה ממורי זלה
ד שהוא שני המלויים של "מקום או נלע' ה הרי הכל בגי"ו הפ"ה ופ"י הפ"כאמור יפ

א והנה "אוד' היסודות הנז' א שהם סוד ב"ן קס"ה דיודי"ב ואהי"ן דע"ה דיודי"הוי
' ן ושניהם בגי"ה דיודי"של אהי ם"ב וק"ו של ע"שני המלויים לבדם שלהם הם מ

  . ברכותרז"שער מא: ם"מקו

רּוךְ  קֹום ּבָ שאין כבודו אלא , "ממקומו' ברוך ה"שכתוב ' כנגד העולם שהכיר בה, ַהּמָ
  .והוא בחינה החכם המכיר בבוראו" מלא עולם"

רּוְך הּוא ממצרים ' ויוציאנו ה: וגאל את עמו כמו שכתוב , עשה שפטים במצרים' שה. ּבָ
והוא כנגד הרשע שאינו . אלא הקדוש ברוך הוא,  חי שלי"ולא ע, י שרף"ולא ע, י מלאך"לא ע

  . אלא ביד קשה ובלי שליח' יכול להכיר את ה
ָרֵאל ַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּנָ רּוְך ׁשֶ ה וקיים "הכיר בזרעו של עבדיו הקדושים ע' שה, ּבָ

  .יעקב איש יושב אוהלים, ם"והוא כנגד ת. הבטחתו בנותנו לנו את התורה
רּוְך הּוא היא (ונודע בשערים מעשיה , שהכניסנו לארץ ישראל ובנה את בית הבחירה. ּבָ

ומחפש את קונו , כי אין לו חכמה ותבונה, והוא בחינת האנוס שאינו יודע לשאול). השכינה
וזו בחינת אתרערותא . י ניצול מהאבדון"וע, ואינו מחזיק אלא באמונת אבותיו, בחשיכה
  .דלעילא
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ים "", , ַמה הּוא אֹוֵמרַמה הּוא אֹוֵמר  ָחָכםָחָכם ים ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחּקִ ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחּקִ
ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכםְוַהּמִ ר ִצּוָ ִטים ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ? ? " " ְוַהּמִ

ַסח ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ַסחַאף ַאּתָ ִהְלכֹות ַהּפֶ ה ֱאמֹור לֹו ּכְ ֵאין ֵאין , , ַאף ַאּתָ
ַסח ֲאִפיקֹוֶמן ַסח ֲאִפיקֹוֶמןַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ   ::ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶאְתֶכם ר ִצּוָ    ֲאׁשֶ
ולכן . שהוא מין, ללמדנו. בעלי ההגדה לא גרסו תלמיד חכם

אולם . שמכיר בהקדוש ברוך הוא ומאמין בו''  אלקינו' ה''אומר 
ועליו יש . 'אתכם'ואומר . פורש מעמו וממסורת אמונת אבותיו

. כרת נשמתושאפשר עדיין להצילו מהבאר שחת ומ, להתרגז
שהוא כנוי ', אף'ולכן חלה עליו מצוות הוכיח תוכיח בלשון 

טוב כעס : ב "ע' שבת ל' ל במס"ואילו מקדושה כדחז, לכעס
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

ַסח עליו נאמר , ל"לא נמצאים בדברי חזה ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
' , שאינו מכלל ישראל ויש להוציאו מנחלת ה,   פירושֲאִפיקֹוֶמן

שהוא תורה , שאינו פטור מן המצוות ואין לו לערער אחרי הפסח
ַסח פ שהם"שבע ִהְלכֹות ַהּפֶ   .ֲאִפיקֹוֶמןואומרים לו  , ּכְ

  .תוציאו המין  מקרבנו, ן◌ִ ֲאִפיקֹו מ אלא  ןֲאִפיקֹומֶ ואל תקרא 
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ע עָרׁשָ ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהזֹּאת "", , ַמה הּוא אֹוֵמרַמה הּוא אֹוֵמר  ָרׁשָ
הֹוִציא ַעְצמֹו ִמן . . ָלֶכם ְולֹא לוֹ ָלֶכם ְולֹא לוֹ ? ? " " ָלֶכםָלֶכם הֹוִציא ַעְצמֹו ִמן ּוְלִפי ׁשֶ ּוְלִפי ׁשֶ

ָלל ָללַהּכְ ר, , ַהּכְ ִעּקָ ַפר ּבָ רּכָ ִעּקָ ַפר ּבָ יו . . ּכָ ּנָ ה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ יו ַאף ַאּתָ ּנָ ה ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ ַאף ַאּתָ
ה ְיֹהוה, , ֶוֱאמֹור לוֹ ֶוֱאמֹור לוֹ  ֲעבּור זֶה ָעׂשָ ה ְיֹהוהּבַ ֲעבּור זֶה ָעׂשָ ֵצאִתי ּבַ ֵצאִתי  ִלי ּבְ  ִלי ּבְ
ְצָרִים ְצָרִיםִמּמִ ם לֹא ָהָיה . . ִלי ְולֹא לוֹ ִלי ְולֹא לוֹ . . ִמּמִ ם לֹא ָהָיה ְוִאּלּו ָהָיה ׁשָ ְוִאּלּו ָהָיה ׁשָ

  ::ִנְגָאלִנְגָאל
  

יו ּנָ    ַהְקֵהה ֶאת ׁשִ
ה הוא שם "עיקר שמות הקב, ולכן. אין רשע אלא כופר בעיקר

ולכן כתוב . ה"כופר בשם הוי, הרשע, וכמו פרעה. ה כידוע"'הוי
יים  של ה אלו אחור"וה, ה"פ שם י"שהם ז, ה"ק ה"ה, ה"ַהְקהֵ 
' כנגד ז, ימי השבוע' ה ז"שהוא פוגם בשם הוי, ה"ו-ה"שם י
ט שערים "כמנין מ, והוא היובל חסר שנה' מז' שהם ז, שנים

ימות השנה '  שהוא הרשע הגמור שחוטא תת"אֶ . של טומאה
כוחות הטומאה כמנין ' כנגד ת) עיין חסד לאברהם(רצופים 

כי אין , ברשעותוהמורה על חיסרונו אף ', חסר א, אנשי עשיו
י.שלימות ברע ּנָ המורה על , ן שהם ימי הלבנה"ש, ו" ׁשִ

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

הרשע חוטא בין בימי , לכן. ה"ניסה לעקור אותם מהשם הוי
וד דת אותו רשע שהוא יס, ד ימים" שהם שנהלבנהשנת 
שהוא , ו בלי הכולל" שהוא שניהשמשבין בימי שנת , ד'מחמו

  .י"ה גידיו של אותו עיסה בן מרים שר"ה ימים כנגד שס"שס
   

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ם םּתָ , , ְוָאַמְרּתָ ֵאָליוְוָאַמְרּתָ ֵאָליו? ? ַמה זֹּאת ַמה זֹּאת , , ַמה הּוא אֹוֵמרַמה הּוא אֹוֵמר  ּתָ
ית "" ְצַרִים ִמּבֵ ֹחזֶק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹהוה ִמּמִ ית ּבְ ְצַרִים ִמּבֵ ֹחזֶק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹהוה ִמּמִ ּבְ

  ":":ֲעָבִדיםֲעָבִדים
  

ית ֲעָבִדים ְצַרִים ִמּבֵ ֹחזֶק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹהוה ִמּמִ ית ֲעָבִדיםּבְ ְצַרִים ִמּבֵ ֹחזֶק ָיד הֹוִציָאנּו ְיֹהוה ִמּמִ     ּבְ
תורה אלא הממית תורה אלא הממית אולם אין אולם אין . . 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 . כך שהתם מקבל בלי שום ספק את התורה', אלקיך' ה

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

   

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ֵאינוֹ  ֵאינוֹ ְוׁשֶ ַאל  ְוׁשֶ ַאליֹוֵדַע ִלׁשְ ַתח לוֹ , , יֹוֵדַע ִלׁשְ ַתח לוֹ ַאּתְ ּפְ . . ַאּתְ ּפְ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר "", , ׁשֶ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ְוִהּגַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ְוִהּגַ

ְצָרִים ֵצאִתי ִמּמִ ה ְיֹהוה ִלי ּבְ ֲעבּור זֶה ָעׂשָ ְצָרִיםּבַ ֵצאִתי ִמּמִ ה ְיֹהוה ִלי ּבְ ֲעבּור זֶה ָעׂשָ " . " . ּבַ
ּיֹום ַההּוא, , ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש ָיכֹול ֵמֹראׁש ֹחֶדׁש  ְלמּוד לֹוַמר ּבַ ּיֹום ַההּואּתַ ְלמּוד לֹוַמר ּבַ . . ּתַ

עֹוד יֹום, , ִאי ַבּיֹום ַההּואִאי ַבּיֹום ַההּוא עֹוד יֹוםָיכֹול ִמּבְ ְלמּוד לֹוַמר , , ָיכֹול ִמּבְ ְלמּוד לֹוַמר ּתַ ּתַ
ֲעבּור זֶה ֲעבּור זֶהּבַ עֲ . . ּבַ עֲ ּבַ ָעה ּבַ ׁשָ א ּבְ י ֶאּלָ ָעה בּור זֶה לֹא ָאַמְרּתִ ׁשָ א ּבְ י ֶאּלָ בּור זֶה לֹא ָאַמְרּתִ

ִחים ְלָפֶניךָ  ה ּוָמרֹור ֻמּנָ ּצָ ּמַ ִחים ְלָפֶניךָ ׁשֶ ה ּוָמרֹור ֻמּנָ ּצָ ּמַ   ::ׁשֶ
  

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמרְוִהּגַ ְדּתָ ְלִבְנָך ּבַ ה והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר כי "וזמש  ְוִהּגַ
הבן הבכור הנמשך מן הבן הקדוש הבכור העליון הוא אשר ישאלך שאלה זו יען 

ו היה רוצה פרעה לכפור בו ולעכב את ישראל בגלות תחת אליו נוגע זו השאלה כי ב
  :רשותו

ה ִחּלָ הִמּתְ ִחּלָ , , עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינוּ עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינוּ    ִמּתְ
קֹום ַלֲעבֹוָדתוֹ  יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ קֹום ַלֲעבֹוָדתוֹ ְוַעְכׁשָ יו ֵקְרָבנּו ַהּמָ ֱאַמר. . ְוַעְכׁשָ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ , , ׁשֶ

ל ָהָעם ַע ֶאל ּכָ ל ָהָעםַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ ַע ֶאל ּכָ ּכֹה ָאַמר ְיֹהוה ּכֹה ָאַמר ְיֹהוה , , ַוּיֹאֶמר ְיהֹוׁשֻ
ָרֵאל ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵעֶבר , , ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ֵעֶבר ּבְ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ּבְ ׁשְ ֽ ָהר יָ בּו ֲאבֹוֵתיֶכם ַהּנָ ׁשְ ֽ ָהר יָ ַהּנָ

ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם, , ֵמעֹוָלםֵמעֹוָלם ַרח ֲאִבי ַאְבָרָהםּתֶ ַעְבדּו   ּתֶ ַעְבדּו ַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ ַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ
ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת . . ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ָוֶאּקַ ָוֶאּקַ

ָהר ָהרַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָכל ֶאֶרץ , ,  ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהּנָ ָכל ֶאֶרץ ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ
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ָנַען ָנַעןּכְ ן לֹו ֶאת ִיְצָחק, , ּכְ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ ן לֹו ֶאת ִיְצָחקָוַאְרּבֶ ה ֶאת ַזְרעֹו ָוֶאּתֵ . . ָוַאְרּבֶ
ווָ וָ  ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ וֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ ו , , ֶאּתֵ ן ְלֵעׂשָ ו ָוֶאּתֵ ן ְלֵעׂשָ ָוֶאּתֵ

ת אֹותוֹ  ִעיר ָלֶרׁשֶ ת אֹותוֹ ֶאת ַהר ׂשֵ ִעיר ָלֶרׁשֶ ְרדּו , , ֶאת ַהר ׂשֵ ֽ ְרדּו ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו יָ ֽ ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו יָ
  ::ִמְצָרִיםִמְצָרִים

ה ִחּלָ הִמּתְ ִחּלָ ענין הנשמות אשר היו כלם כלולים  )'שער הפסוקים בראשית דרוש ג( ונבאר ִמּתְ
שני אלפים ,  שני אלפים תורה,שני אלפים תהו, ל"ובזה יתבאר ענין מארז. באדם

כנזכר בפרשת כי , כל הנשמות נכללו בו אז, ר"כי כשנברא אדה, דע. ימות המשיח
, ה שיהיה שנות העולם ששת אלפים שנה"ורצה הקב. במצות שילוח הקן, תצא

ונודע כי , שהם ששת אלפים כנזכר, ע"שיתוקנו בהם כל הנשמות ההם הבאים מבי
כנודע מפסוק , גבורות שבדעת' חסדים וה' מטיפת ה, וןכל הנשמות באות מזווג עלי

לפי שטיפת , כי הזיווג נקרא לשון ידיעה, וידע אדם את חוה אשתו) 'בראשית ד(
  :וכבר נתבאר זה לעיל, הזיווג נמשכת ממוח הדעת

וכמו . בני רשעים גמורים, למה מצינו היות צדיקים גדולים, ובה יתבאר טעם
ועושה פסילים למכור לכל העולם , כומר גדול, רחשהיה בן ת, שמצינו באברהם

עד כי , כ להחטיא את האדם"למה הקליפות מתאוים כ, ובזה יתבאר. ולהחטיאם
ת "ולהכעיס את השי, ולהגלות שכינתו יתברך בין הגוים, גרמו להחריב בית המקדש

  . אשר בראם
  

.  הקליפותנפלו כל הנשמות לתוך עמקי, ר"י חטאו של אדה"כי ע, וסוד הענין דע
והנה הקליפות הם שיורי הזוהמא והפסולת שנברר מן הקדושה במיתת המלכים 

הנקראים בשם דרגא , כמבואר אצלינו והקליפות האלו הם בעצמם, של אדום
  . דמותא

  
ולכן הם רודפים אחר הקדושה , היא אלהים חיים ומלך עולם, אבל הקדושה
הם חיים ונזונים , שהקדושה בתוכהובעוד . כדי ליזון ולהחיות ממנה, הנקראת חיים

  .ואין להם חיות ושפע, הם מתים, וכשאין קדושה בתוכה. ממנה
  

כי אז , ומחטיאים את נשמת האדם הקדושה,  ולכן הם טורחים אחר הקדושה
והם חיים ונזונים על , ואל אותה הנשמה שתכנס ברשותם, גורמים אל הקדושה
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כי הבורא , ת ממקום הקדושהלפי שהנשמה הקדושה אי אפשר לה להכר. ידה
, אפילו נצוץ קטן של נשמה קדושה, יתברך חשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח

וממשיך מזון אל אותם הנשמות שבתוך , וממקום קדושתו יתברך משפיע
ולכן רודפים להחטיא את , ומאותו השפע נותנים גם הקליפות, הקליפות ההם

לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ו, כאחד הרודף וטורח אחר מזונותיו, האדם
  : ירעב

  
לפי שהנשמות שגלו , גלתה שכינה בין הקליפות, והנה כאשר נחרב בית המקדש

כ שכינתו "וע. כיון שנפגמו בחטאם, אין בהם כח ויכולת לצאת מתוכם, ביניהם
נכנסת ביניהם כדי ללקט אותם , אלהיך אש אוכלה' אשר עליה נאמר כי ה, יתברך
, ומבררת אותם ומעלה אותם למקום הקדושה,  נשמות אטר בתוכםנצוצות

  . בגופות האנשים, ז"ומורידם בעה, ומחדשם
  

, זו מלאכתו יתברך, ומיום שנחרב בית המקדש. ובזה תבין היטב סוד גלות שכינה
עד שיכלה מלאכתו ללקוט כל הנשמות שנפלו בין הקליפות של האדם הבליעל 

, ועד שיגמר ללקט אפילו אותם שנפלו עד הרגלים, וונתערבו בו מראשו ועד רגלי
  . ואין ישראל נגאלים, אין המשיח נגלה

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

  . ו עז לאלהיםבסוד תנ, מעשה התחתונים ותפלותיהם
  

ואלו כל . כך גדר הוצאות הנשמות והנצוצות ההם, וכפי גדר מעשה התחתונים
היה כת בשכינתו יתברך להוציא כל הנשמות , ישראל היו שבים בתשובה גמורה

וכאשר . ה צור ילדך תשי"וכמש, אבל חטאתינו מתישים כחה. משם ברגע אחד
, ויסתלק חיותם, תצא משםאז גם שכינתו יתברך , יכלו הנשמות מלצאת משם

  . 'ס פסוק בלע המות לנצח וגו"וז, והרשעה כלה בעשן תכלה, וימותו הקליפות
  
מסבת הסתלקות , יכלו ויבולעו ברגע אחד, שהקליפות הנקראות מות, ומרלצה ר

  .ו"ט' הג הקד"שע: וכל נצוצות נשמות אשר ביניהם כנזכר. שכינתו יתברך מתוכם
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עַ  עַ ַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם . . ְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִריםַוֲאִבי ָנחֹור ַוּיַ ח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ַאְבָרָהם ָוֶאּקַ ָוֶאּקַ
ָהר ָהרֵמֵעֶבר ַהּנָ ואת העם ) א"ז כ"בראשית מ(ל על פסוק "ש חז"נודע הוא מ  ֵמֵעֶבר ַהּנָ

שעתידים להיות גרים , כדי שלא יחרפו את ישראל, שטלטלם. העביר אותו לערים
ידוע תדע כי , וזהו שאמר הכתוב. כי הלא גם הם מטולטלים בארץ לא להם, ביניהם

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

  : שהיו בארץ לא להם, שםשאם היו גרים , קשה דפשיטא, לישראל

  : 'ואתה תבא אל אבותיך בשלום וגו
המדברים בענין , והיה לו לכתוב יחד שני הפסוקים, הפסוק זה לכאורה אינו במקומו

ופסוק וגם את , פסוק ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, והם, הגלות ובשורת הגאולה יחד
פסוק ואתה תבא אל ו. ופסוק ודור רביעי ישובו הנה, הגוי אשר יעבדו דן אנכי

אבל נודע . ולא יפסיק הענין ביניהם, יבא לפניהם או לאחריהם, אבותיך בשלום
  .שנתגלגל באיוב הנקרא ירא אלהים, ענין תרח אבי אברהם, הוא

   
באומרו ואתה תבא , ורמז לו זה, חזר בתשובה שלימה, ועל ידי היסורין שעברו עליו

ואמנם סיבת היסורין שבאו . בתשובהשתרח חזר , ל"ש חז"כמ. אל אבותיך בשלום
ויעץ לו שידון אותם , יועצי פרעה' שהיה אחד מג, ל"ש חז"הוא כמ, על איוב

היה על ידי , ונמצא כי ענין ועבדום וענו אותם. וכנגדם לקה גם הוא ביסורין, ביסורין
 ולכן סמך אליו ואתה. ועל ידי כך חזר בתשובה, ולכן נדון גם הוא ביסורין, עצת איוב

גרם לו ואתה , והיא ועבדום וענו אותם, כי בסיבת עצתו, תבא אל אבותיך בשלום
שנה שהלכו ' בסוף מ, כ ודור רביעי ישובו הנה"ואח, תבא אל אבותיך בשלום

  : במדבר
  

ָנַען ָכל ֶאֶרץ ּכְ ָנַעןָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ָכל ֶאֶרץ ּכְ ה ֶאת ַזְרעוֹ , , ָואֹוֵלְך אֹותֹו ּבְ ה ֶאת ַזְרעוֹ ָוַאְרּבֶ  הוהנה עוג מלך הבשן הי  ָוַאְרּבֶ
 והוא היה .אליעזר עבד אברהם והוא כנען בן בנו של נח כי עוג הוא , נחשנתמבחי

  .' ולכן נאמר לו בא ברוך ה.ארור ויצא מכלל ארור ונעשה ברוך
 והכוונה כי הקדושה שנפלה שם היא בלועה תוך קליפת הנחש אשר נאחזת ברגלי 

 ולכן נאמר בו .אליעזר והטומאה עצמה היה עוג מלך הבשן' הנוקבא שהוא בחי
 והלך אל הפנים , שהיה הקדושה ההיא בלועה בתוך הטומאה,ורשיצא מכלל אר

 ולכן היה הוא עבד ).הזכר ( שהיא טפת הדכורא, שהם בפנים,ונתדבק בחסדים
        ס ברכות"לקוטי ש. שהם החסדים,אברהם כי היה נדבק באברהם



 

 
76

ן לֹו ֶאת ִיְצָחק ן לֹו ֶאת ִיְצָחקָוֶאּתֵ ו. . ָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ וָוֶאּתֵ ן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעׂשָ ן, , ָוֶאּתֵ ןָוֶאּתֵ ו ָוֶאּתֵ ו  ְלֵעׂשָ  ְלֵעׂשָ
ת אֹותוֹ  ִעיר ָלֶרׁשֶ ת אֹותוֹ ֶאת ַהר ׂשֵ ִעיר ָלֶרׁשֶ ְרדּו ִמְצָרִים, , ֶאת ַהר ׂשֵ ֽ ְרדּו ִמְצָרִיםְוַיֲעֹקב ּוָבָניו יָ ֽ  דרש בממרמא  ::ְוַיֲעֹקב ּוָבָניו יָ

אלא כל שבט ושבט נולדה תאומתו ' ל אל תיראי וגו"ו וז"קל' וישלח סי' ילקוט פ
ותוסף ללדת את אחיו ' ל בפ"זה יובן עמש' תאומה יתירה נולדה עם בנימין כו. עמו

הענין הוא כי גם בנימין ניתוספה עמו ולפי שכשנאבד יוסף ש ו"וע' את הבל כו
רז "שער מא: ה וגוף וברית חשבינן חד"בס' הצדיק הושם בנימין במקומו כנז

  .מדרשים
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רּוךְ  רּוךְ ּבָ ָרֵאל  ּבָ ָרֵאלׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ רּוְך הּוא. . ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיׂשְ רּוְך הּואּבָ , , ּבָ
ץ ב ֶאת ַהּקֵ ֵ רּוְך הּוא ִחׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ץׁשֶ ב ֶאת ַהּקֵ ֵ רּוְך הּוא ִחׁשּ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ַלֲעׂשֹות ַלֲעׂשֹות , , ׁשֶ

מֹו ׁשֶ  מֹו ׁשֶ ּכְ ין ּכְ ְבִרית ּבֵ ין ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ְבִרית ּבֵ ָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ
ָתִרים ָתִריםַהּבְ ֱאַמר. . ַהּבְ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ַדע , , ׁשֶ ַדע ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ּתֵ ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ּתֵ

ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהםּכִ י ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ּבְ ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו , , ּכִ
ָנה ע ֵמאֹות ׁשָ ָנהאֹוָתם ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ׁשָ ר . . אֹוָתם ַאְרּבַ ר ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאׁשֶ

ִכי, , ַיֲעבֹודוּ ַיֲעבֹודוּ  ן ָאֹנֽ ִכיּדָ ן ָאֹנֽ דֹולְואַ ְואַ , , ּדָ דֹולֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכּוׁש ּגָ   ::ֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִבְרכּוׁש ּגָ
  

י "ע, כי הנשמות הקדושות נמסרו ביד הקליפות, כבר הודעתיך בשער הגלגולים
  . כפי ערך חטאו כך גורם, וכן בכל פעם שחוטא כל אדם מישראל. ר"חטאו של אדה

  
כדי , רוצים לטנפה בתכלית, והנה בראות הקליפות איזו נשמה יקרה עד מאד

אים אותה בטיפת זרע ולכן מבי. ותשאר תמיד בחלקה, תוכל להתקןשלא , לאבדה
ה מי יתן טהור מטמא ולכן אין לתמוה מן "כמש,  צדיק בן רשעודסה וז. איזה רשע

לא די שהיא , ואמנם כשגובר הטוב של הנשמה הזאת. אברהם שנולד מן תרח
ואתה ל על פסוק "ש ז"ס מ"וז. אלא גם היא מתקנת את כל הקריבים לה, נתקנת

ולכן הוצרך להתתקן , בשרו שיחזור אביו תרח בתשובה, תבא אל אבותיך בשלום
 : כ לבא בגלגול איוב כמו שנבאר"אח

  
וכראות , היתה נדה, כי כאשר תרח בעל את אמתלאי אשתו, דע, והענין הוא

והניחוה , כדי לאבדה, הכניסו בטיפה ההיא נשמת אברהם, הקליפות טנוף כזה
אם בהיות שניהם אביו ואמו עומדי , כי חשבו שיתאבד שם, לצאת מתוכם ברצונם

בהיות הבעילה , ואם בפרט. ז"חוטאים ומחטיאים למכור פסילים לע, אלילים
כי בראשונה היה , וזהו הטעם שנקרא אברהם גר צדק. עצמה בעילת נדות כנזכר

  : תוך הקליפות
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חר שאינם טובלים מא, כי כל בעילות הגוים הם בנדות, לא תיקשי לי, מואלשמר א
ז בימי "פ שאינם טובלים עכ"כי יש לתרץ שאע, לנדותם ומאי אולמיה דהאי ביאה

  : ד"כנלע, וזו הביאה היתה בעת נדותה עצמה, הנדה עצמה הם פורשים מנשותיהם
  

משום דארתח ליה , ה איקרי תרח"דמשו, סוד זה נרמז בזוהר בפרשת קדושים
ואם הרתיחה הזאת שהכעיסוהו . כרה וארכביה לאברהם בההיא טיפה ו"לקוב

אבל . ה לאברהם בההיא טיפה"מה הוא הטעם הזה לכשירכיב קב, בפסיליהם
ואז מצא , בהיותו בועל אשתו בזמן נדותה ממש, ת"כי הכעיסו לשי, הכוונה היא

והרכיבה , ה מתוכם"ולהוציא נשמת אברהם ע, ה עילה להטעות את החיצונים"הקב
כיין , א יקטרגו החיצונים בהוציאו אותה מביניהםז ל"ועי, באותה טיפה עצמה

  : ל"שהטיפה ההיא מטונפת כנז
  

משום שאברהם הוא , מדה כנגד מדה, ועוד זה הרכיבו בטיפת תרח משאר בני אדם
כשהושלך , כ נתקן"ואח. ז"כומר לע, ולכן היה בנו של תרח, ז"ר שעבד ע"אדה

ד "וע, ש בזוהר"ושים וזת בפרשת קד"כנזכר שם בס, ז"ולא עבד ע, לכבשן האש
כי אי אפשר להוציא נשמה טהורה מתוך קליפה , איתמר מי יתן טהור מטמא

  : כ יכניסוה במקום טפה טמאה כנזכר"אא. טמאה
  

וכבר . או בני רשעים ועמי הארץ, היו בבי גוים, כמה צדיקים גדולים, ובזה תבין
אלא שנכנס , הבלשניהם משרש , כי אברהם ותרח אביו, הודעתיך בשער הגלגולים

ולכן נתגלגל הדבר , ונשמת תרח היתה הפסולת המעורב בנשמת אברהם. בקליפות
  : ל"ש ז"כמ, כ להחזיר את תרח אביו בתשובה"ולכן טרח אברהם ג, שיתוקן על ידו

  
האמנם לא , ובסיבתו חזר בתשובה, היה נצוץ קדושה מעורב בו, ואמנם גם בתרח

: ולכן הוצרך להתגלגל באיוב,  בה לאין קץז שחטא"הספיקה תשובתו לתקן עון ע
ולפי . נתגלגלה בדינה בת לאה אשת איוב, אמיה דאברהם, וגם אמתלאי אשתו

, אירע לה אותו מעשה שנבעלה לשכם בן חמור החוי, שנבעלה לתרח בהיותה נדה
  : ונקנסה בזה, שהגוי אינו שומר דם נדות

  
אותה , כי הבועל נדה, עליוותהי נדתה , כי הכתוב אומר, ועוד יש תועלת בזה

כל , ואז שכם בן חמור נשא עליו באותה הבעילה, טומאת הנדות קופצת על בועלה
  : ונשארה היא טהורה ומתוקנת, בענין הנדה, הטומאה ההיא של דינה
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  מהשלחן ואומריםמהשלחן ואומרים) ) בבאו בגובת החזהאו בגובת החזה((אאמכסים הקערה וכל אחד מרים כוסו טפחמכסים הקערה וכל אחד מרים כוסו טפח

ְמָדה ַלֲאבֹוֵתינוּ   ְוִהיאְוִהיא ָעֽ ְמָדה ַלֲאבֹוֵתינוּ ׁשֶ ָעֽ ּלֹא ֶאָחד . .  ְוָלנוּ  ְוָלנוּ ׁשֶ ּלֹא ֶאָחד ׁשֶ ׁשֶ
ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנוּ  ְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנוּ ּבִ ָכל ּדֹור , , ּבִ ּבְ א ׁשֶ ָכל ּדֹור ֶאּלָ ּבְ א ׁשֶ ֶאּלָ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ רּוְך ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהּקָ דֹוׁש ּבָ ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו ְוַהּקָ
ָדם יֵלנּו ִמּיָ ָדםהּוא ַמּצִ יֵלנּו ִמּיָ     ::הּוא ַמּצִ

  
ָכל ּדֹור ָודֹור ּבְ ָכל ּדֹור ָודֹורׁשֶ ּבְ בענין המגולגל בכמה , ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים  ׁשֶ

  . באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה, פעמים
  

על פסוק כצפור נודדת מקנה , ש בהקדמת התיקונים"כי הלא נתבאר אצלינו מ, דע
עד דמטאת , איך גלתה בקליפות, ש בזוהר פרשת פקודי בענין השכינה"וכן מ. 'וגו

  . 'רגלין ברגלין וכו
ם בזמנים ואמנ. איך גם נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה, ואמרנו

אותם הניצוצים והחלקים אשר הם ' בחי, היו הנשמות ההם הגולים עמה, הקדמונים
  . בכל דור ודורז "ועד, ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא, מדרגה' מבחי

  
וגם הנשמות , כבר השכינה ירדה עד רגלין, ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו

ילה גלו כל הנשמות כולם שם עם ולפי שבתח. הם מבחינת הרגלים, שבדורות אלו
אז הם , שכבר עלו ונתקנו, לכן עתה אותם הנשמות הראשונות העליונות, השכינה

  . כדי שיתוקנו, יורדות להדריך ולהיישיר את אלו הנשמות השפלות
  

וכל החלקים ההם נקראים , ונמצא כי כמה חלקים ונצוצות יש בכל נשמה ונשמה
כל גוף , וכאשר יהיה זמן התחיה, שמה ונשמהוכן הענין בכל נ, בשם נשמה אחת

' הג הקד"שע: כפי חלק הזמן שלו באיזו מדרגה היתה, וגוף יקח חלקו של נשמתו
  .'ה

  
  

                                                 
 ע"שו א

 הכ"י הקדוש בשע"האר ב
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  מחזירים הכוס על השלחן ומגלים הקערהמחזירים הכוס על השלחן ומגלים הקערה

י ַלֲעׂשֹות   ֵצאֵצא ׁש ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּקֵ י ַלֲעׂשֹות ּוְלַמד ַמה ּבִ ׁש ָלָבן ָהֲאַרּמִ ּקֵ ּוְלַמד ַמה ּבִ
א ַעל . . ְלַיֲעֹקב ָאִבינוּ ְלַיֲעֹקב ָאִבינוּ  ְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ א ַעל ׁשֶ ְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאּלָ ּפַ ׁשֶ

ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹל ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ ׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהּכֹלַהזְּ ּקֵ ָכִרים ְוָלָבן ּבִ ֱאַמר . . ַהזְּ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ
י ֹאֵבד ָאִבי"" י ֹאֵבד ָאִביֲאַרּמִ ם , , ֲאַרּמִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ם ַוּיֵ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ ַוּיֵ

ְמֵתי ְמָעט ְמֵתי ְמָעטּבִ דֹול ָעצוּ , , ּבִ ם ְלגֹוי ּגָ דֹול ָעצוּ ַוְיִהי ׁשָ ם ְלגֹוי ּגָ     ..ם ורבם ורבַוְיִהי ׁשָ
  

ָכִרים א ַעל ַהזְּ ָכִריםֶאּלָ א ַעל ַהזְּ וגם בענין התלמידים עם הרב , הבנים שאדם מוליד' בבחי  ֶאּלָ
, כי בין אם האדם לוקח בת זוגו, דע, הבנים שאדם מוליד'  ועתה נדבר בבחי.שלהם

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

  . שרשים אחרים
  

ואותה החלק נעשה לבוש אל , אל בניוכי האב הוא נותן חלק מנשמתו , עוד דע
ואמנם . ולסבה זו חייב הבן בכבוד אביו, ומסייעו ומדריכו בדרך הטובה, נשמת הבן

הנה אז נשאר , ק מדרגות"רק פחות מת, אם אין חלוק בין נשמת האב לנשמת הבן
אבל בתחית המתים או . חלק נשמת האב עם נשמת הבן אפילו לימות המשיח

האמנם אם יש הפרש ביניהם . ונפרדים לגמרי,  חוזר לשרשוכל דבר, לעולם הבא
ומתחברים חבור , אז מתבטלת הגרועה בגדולה, ק"או יותר מת, ק מדרגות"שעור ת

  : ושניהם הם בשרש אחד, ד לא יפרדוווע, גמור לעולם
  

כבר נתבאר אצלינו , אבל ענין הרב עם התלמיד, האב עם הבן' והנה זה הוא מבחי
אלא שהוא חבור יותר ,  האב לבנורךדל ע, ותן רוחא גו תלמידיהכי הרב נ, לקמן
בסוד , כי לעולם ועד נשאר ההוא רוחא עם התלמיד קיים לעולם לא יפרדו, נמרץ

  . וזהו טעם יתרון כבוד הרב מכבוד האב. ותדבק נפש דוד ביהונתן
  

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

ושניהם . לפי שהוא אביו, והבן עם אביו. לפי שהוא רבו, האב עם בנו, זה עם זה
  .'י' הג הקד"שע: 'הנז' אלו הבחי' מתדבקים יחד זה בזה וזה בזה מב
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מצרימה אנוס על פי הדבור ויגר שם מצרימה אנוס על פי הדבור ויגר שם   וירדוירד
ד להשתקע אלא לגור שם ד להשתקע אלא לגור שם מלמד שלא ירמלמד שלא יר

לגור בארץ באנו לגור בארץ באנו   שנאמר ויאמרו אל פרעהשנאמר ויאמרו אל פרעה
ר ַלֲעָבֶדיךָ  ר ַלֲעָבֶדיךָ כי אין מרעה לצאן  ֲאׁשֶ י ָכֵבד , , כי אין מרעה לצאן  ֲאׁשֶ י ָכֵבד ּכִ ּכִ

ָנַען ֶאֶרץ ּכְ ָנַעןָהָרָעב ּבְ ֶאֶרץ ּכְ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך , , ָהָרָעב ּבְ ה ֵיׁשְ בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ְוַעּתָ ה ֵיׁשְ ְוַעּתָ
ן ׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹ ןּבְ ׁשֶ ֶאֶרץ ּגֹ   ":":ּבְ

  
כבר נודע כי הלל הוא בחינת ' אף הוא ראה גולגולת אחת וגו  ויאמרו אל פרעהויאמרו אל פרעה

ה פרנס "ך שנה וכשם שמרע"ך שנה כך הלל חי ק"ה חי ק"ה וכשם שמרע"עמר
  . עניו מאד כנודע' עניו מאוד וכן הלל הי' כ ומשה הי"שנה כך הלל ג' ישראל מ

  
ה הטביע את פרעה בים אף הלל בדור הזה ראה גולגולת אחת שהוא "וכשם שמרע

על דאטפת כל הבן ל "פרעה אותו הידוע צפה על המים שהוא על המים הזדונים וא
אטפוך והפך פניו נגד ישראל ואמר וסוף מטיפיך יטופון כי כל מי ' הילוד היאורה וגו

. 'ל ואלה לדראון וגו"שמיצר לישראל בעת התחיה יטופון ויחזרו ויטופון כמשאחז
  .שס אבות"לק: ה"גם זה מהרב זל

ְמֵתי ְמֵתיּבִ ּנֱֶאַמר  ּבִ מֹו ׁשֶ ֱאַמרְמָעט ּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְבִעים ֶנֶפׁש , , ְמָעט ּכְ ׁשִ ְבִעים ֶנֶפׁש ּבְ ׁשִ ּבְ
ְרדוו ֽ ְרדיָ ֽ ְיָמהיָ ְיָמהּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרֽ ְֽמָך ְיֹהוה , , ּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרֽ ה ׂשָ ְֽמָך ְיֹהוה ְוַעּתָ ה ׂשָ ְוַעּתָ

ַמִים ָלֹרב ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ ַמִים ָלֹרבֱאלֶֹהיָך ּכְ ָ כֹוְכֵבי ַהׁשּ   ::ֱאלֶֹהיָך ּכְ

ְיָמה ְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרֽ ֽ ְבִעים ֶנֶפׁש יָ ׁשִ ְיָמהּבְ ְרדּו ֲאבֹוֶתיָך ִמְצָרֽ ֽ ְבִעים ֶנֶפׁש יָ ׁשִ  ודסה וז. בפיך אמת' א ודבר ה"כד  ּבְ
כי להיותו , משיח בן יוסף הוא, אותו הנער שהחייתי, ל תנא דבי אליהו"ש רז"מ

ומה שישאר אחר כך , ולכן הוא יהיה משיח בן יוסף במהרה בימינו, סףמטפת יו
ועבור נדב . הוא אותו אליהו דשבט בנימין, לעתיד לבא לחלק אליהו עצמו האמיתי
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ס מה ששאל "וז. כשעלה לשמים, נתנו אל אלישע הנביא בסוד עבור, ואביהוא
 הם נדב ''פי שנים,,, ובספר הקנה כתוב. ''ויהי נא פי שנים ברוחך אלי,, אלישע

שהם פי שנים שנתעברו ברוחו של , ת נדב ואביהוא"א ר"כי נ, והענין הוא. ואביהוא
, כי נדב ואביהוא, ל"ר, הוא נפש בא. אלי"ברוחך "שנים "פי "נא "ת "גם ר. אליהו

תתנם , שבא אליך בעבור שהרגת לזמרי, ל"ר כנז"נפש דאצילות דאדה' שהם מבחי
  .ג"הג ל"שע: עתה אלי

דֹול  ְיִהיְיִהיוַ וַ  ם ְלגֹוי ּגָ דֹולׁשָ ם ְלגֹוי ּגָ ָרֵאל , , ׁשָ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ ָרֵאל ְמַלּמֵ ָהיּו ִיׂשְ ד ׁשֶ ְמַלּמֵ
ם ְלגֹוי ִנים ׁשָ ם ְלגֹויְמֻצּיָ ִנים ׁשָ דֹול ְוָעצּום. ". "ְמֻצּיָ דֹול ְוָעצּוםּגָ ֱאַמר" " ּגָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ , , ּכְ

ְמֹאד  ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ְמֹאד ּוְבֵני ִיׂשְ ַעְצמּו ּבִ ְרּבּו ַוּיַ ְרצּו ַוּיִ ׁשְ רּו ַוּיִ ָרֵאל ּפָ ּוְבֵני ִיׂשְ
ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם, , ְמֹאדְמֹאד ּמָ ֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתםַוּתִ ּמָ   ::ַוּתִ

  

דֹול  ַוְיִהיַוְיִהי ם ְלגֹוי ּגָ דֹולׁשָ ם ְלגֹוי ּגָ     ׁשָ

םאל תקרא אל תקרא  םׁשָ נקראים , אף בגלותם, שבני ישראל, ֵשם אלא ׁשָ
מלמד גם , אולם. והוא עיקר השם יהודי, על שם אלהי ישראל

, י"ה אלא בשם שד"ה בשם הוי"על שלא נגלה להם הקב
בני ישראל ולכן ממשיך המגיד ב. פוריות כידועהמורה על ה

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

  . י"למצרים כפירש רש
 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ֱאמַ   ,,ָוָרבָוָרב ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאמַ ּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֶדה , , ררּכְ ָ ֶצַמח ַהׂשּ ֶדה ְרָבָבה ּכְ ָ ֶצַמח ַהׂשּ ְרָבָבה ּכְ
יךְ  יךְ ְנַתּתִ ֲעִדי ֲעָדִיים, , ְנַתּתִ בֹוִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ ֲעִדי ֲעָדִייםַוּתִ בֹוִאי ּבַ ִלי ַוּתָ ְגּדְ י ַוּתִ ְרּבִ , , ַוּתִ

חַ  ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנֹכנּו ּוׂשְ חַ ׁשָ ָעֵרְך ִצּמֵ ַדִים ָנֹכנּו ּוׂשְ : : ְוַאּתְ ֵעֹרם ְוֶעְרָיהְוַאּתְ ֵעֹרם ְוֶעְרָיה, , ׁשָ
ָדָמִיךְ , , ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיךְ ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיךְ  ָדָמִיךְ ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ , , ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ

ָדַמִיְך ֲחִיי ָדַמִיְך ֲחִייָוֹאַמר ָלְך ּבְ ָדַמִיְך ֲחִייָואֹ ָואֹ , , ָוֹאַמר ָלְך ּבְ ָדַמִיְך ֲחִייַמר ָלְך ּבְ     ::ַמר ָלְך ּבְ

ָדָמִיךְ , , ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיךְ ָוֶאֱעֹבר ָעַלִיךְ  ָדָמִיךְ ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ָדַמִיְך ֲחִיי, , ָוֶאְרֵאְך ִמְתּבֹוֶסֶסת ּבְ ָדַמִיְך ֲחִייָוֹאַמר ָלְך ּבְ , , ָוֹאַמר ָלְך ּבְ
ָדַמִיְך ֲחִיי ָדַמִיְך ֲחִייָוֹאַמר ָלְך ּבְ ש ביחזקאל ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך "וזמ ::ָוֹאַמר ָלְך ּבְ

 הוא בסיבת ,םניבוססת בעבודות קשות בחומר ובלב כי סיבת היותך מת,ומרלצה ר' כו
 לכן יש .א" שהם המאירים ומתפשטים בזם דמיול כי בסיבת אלו הי" ר,דמיך

  . בהםנים אל החיצוההתגברות ויניק
  

ואומר לך ולתקן ענין זה לכן . ולכן נתגברו לשעבד את ישראל באלו העבודות הקשות
 ימשכו לך חיים ,ול כי תמורת אלו הדמים אשר בסיבתם נשתעבד" ר,בדמיך חיי

 , חייםראים ואז יכנסו בו מוחין דגדלות הנק,א והתגדלותו" זלידת  העליונים שהוא ענין
' י חיים אלו תצאו מן הגלות ולפי שב" ע.ה כמבואר אצלנו"ה אהי"ה יהו"שהם סוד אהי

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

  
דמים דם פסח ודם מילה והענין הוא כי דם ' ל שהם ב"ודע כי אלו עצמם הם סוד משז

מילה הם דם טוהר כי הם מן החסד המתגלים בפומא דאמה יסוד דדכורא ודם פסח 
 ולסיבה זו ,ה"בס'  כנז,בהכנודע כי סוד הפסח הוא בנוק' נוקשהם ב' הוא כנגד הגבו

 ונמצא כי ענין גאולת .זה באמצע סדר הגדה ליל פסחתיקנו המסדרים ההגדה פסוק 
 וזהו ענין גדולת נס יציאת מצרים כי הנה עם .גלות מצרים היה על ידי נס גדול מאד

א עד שגרם לחזור "כ אחוזים ומשורשים לינק מן הדעת העליון דז"מצרים ופרעה היו כ
 והגירעון שאין למטה בתכלית המיעוט'  שהיא בחי,'כלילן בג'  בסוד ג,א בסוד העבור"ז

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

  : יצאו מן הגלות
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ֵרעוּ  ֵרעוּ ַוּיָ ְצִרים ַוְיַעּנּונוּ   ַוּיָ ְצִרים ַוְיַעּנּונוּ ֹאָתנּו ַהּמִ נּו ָעֵלינּו . . ֹאָתנּו ַהּמִ ּתְ נּו ָעֵלינּו ַוּיִ ּתְ ַוּיִ
הֲעבֹ ֲעבֹ  הָדה ָקׁשָ    ::ָדה ָקׁשָ

  
היו , ה"ל כי מרע"כי הנה נתבאר בדברי רז, ל"ר, כי שבעתים יקם קין, גם פירוש אחר

היה , והתחלת תיקונו של קין. היו לו שבעה שמות, וכן יתרו חמיו. לו שבעה שמות
, ה"וזש. 'קניתי איש את ה) 'א' בראשית ד(כ בספר התקונין על פסוק "כמש. ביתרו

, משה ויתרו, כי כאשר נתחברו יחד, ירצה, שון קימה ועלייהל, כי שבעתים יקם קין
  .אז יקם קין מנפילתו ונתקן, שביעיות של שמות כנזכר' שהם ב

  
גם כשהרג את . שיש לו שבעה שמות, כ"י משה ג"גם רמז אל התחלת תיקונו ע
ונמצא כי . לתקנו ולהעלותו אל הקדושה כנזכר, ב"המצרי בשם המפורש של מ

י "היה ע, ובלקיחת צפורה בת יתרו לו לאשה, בהריגת נפש המצריתקונו של קין 
  : שהיו שבעה שמות, משה

אז , ותקן את נפש הרע של קין, כי כאשר הרג את המצרי, והענין הוא יותר בביאור
ובו ביום ברח , ז"ונתגייר וכפר בע, ז"שהיה כומר לע, תכף נדבקה ונכנסה ביתרו

ונתגייר ביום שהמית הוא , ז"ליתרו שכפר בעומצא . והלך למדין, משה מפני פרעה
ז הכל ענין "וכפירת יתרו בע, הרי כי הריגת המצרי. ואז התחיל קין לתקן, את המצרי

  : י משה"והכל היה ע, אחד
  
כי שבעתים ] והוא מזולתו, ל"בפסוק הנז, עוד מצאתי דרך אחרת, אמר שמואל[

לבל יהיה חסר ספר זה , בולא נמנעתי מלכת, ל"וגם שהוא קרוב אל הנז. יקם קין
אלה ' כי ג, והענין הוא. מצרי, קרח, ת יתרו"ם ר"יק, כי שבעתים יקם קין, ל"וז. כלום

, לתקן מה ששפך דם הבל אחיו, שבלעו הארץ, והנה בקרח נתקן. גלגולי קין להתקן
ש "א, הגהה. (על שבא על אשת הבל אחיו, שנהרג, ובמצרי נתקן. ונבלע דמו בארץ

ויך את ) ב"י' שמות ב(, ה"כמש. שגם בגלגול המצרי נטמן בארץ, ואפשר לומר
  ).ולא היה צריך הפסוק לאמרו, המצרי ויטמנהו בחול

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

שהיא התאומה היתירה , ונתן לו צפורה בתו, שהוא הבל, ונתנה למשה, מהבל אחיו
. ל"ש רז"כמ, קני, יתרו, יתר, חבר, היו לו שבעה שמות, ז יתרו שהוא קיןוא. ההיא

ל "ש ז"כמ', אבי סוכו וגו, יקותיאל חבר, טוב, שמות' כ ז"היו לו ג, ומשה שהוא הבל
, שהם שבעה ושבעה שמות, שאז היו להם שבעתים, כי בהיות משה ויתרו, ונמצא

  )'ד' שער הפסוקים ברא (:קוןלשון קימה ות, ויהיה יקם קין, אז קם קין ונתקן
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  .. 'נתן עיניו ונעשה גל של עצמות וגו
ם "ם כי א"י של אלהי"ט המתחלפות מן לה"ל שהוא אותיות כד"כבר ידעת שם אמג

והנה אלהים הוא מדת הדין והאש אוכלת הבשר ונשארו עצמות וזהו . אינם נזכרים
העינים ' הם הבחיה למה תכה רעך ו"גל עצמות ובזה השם הכה משה את המצרי תכ

ל של עצמות "ן דלעילא וזהו נתן עיניו בו ונעשה ג"של מעלה כי שם זה הוא סוד עייני
    .ס ברכות" לקוטי ש:גם זה מהרב. כנזכר
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ֵרעוּ  ֵרעוּ ַוּיָ ְצִרים  ַוּיָ ְצִריםֹאָתנּו ַהּמִ ֱאַמר. . ֹאָתנּו ַהּמִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ָהָבה ָהָבה : ": "ּכְ
ה ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ הִנְתַחּכְ ן ִיְרּבֶ ָמה לֹו ּפֶ י ִתְקֶראָנה , , ִנְתַחּכְ י ִתְקֶראָנה ְוָהָיה ּכִ ְוָהָיה ּכִ

ם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינוּ ִמְלָחָמה ִמְלָחָמה  ם הּוא ַעל ׂשְֹנֵאינוּ ְונֹוַסף ּגַ נּו , , ְונֹוַסף ּגַ נּו ְוִנְלַחם ּבָ ְוִנְלַחם ּבָ
  ":":ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ

ּנֱֶאַמר  ַוְיַעּנּונוּ ַוְיַעּנּונוּ  מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ים "", , ּכְ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ים ַוּיָ ֵרי ִמּסִ ימּו ָעָליו ׂשָ ׂשִ ַוּיָ
ִסְבלָֹתם ִסְבלָֹתםְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ נֹות , , ְלַמַען ַעּנֹתֹו ּבְ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ נֹות ַוּיִ ֶבן ָעֵרי ִמְסּכְ ַוּיִ

ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס ֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵססְלַפְרֹעה ֶאת ּפִ   ":":ְלַפְרֹעה ֶאת ּפִ

ֵרעּו  ֵרעּו ַוּיָ   ּנּונוּ ּנּונוּ  ַוְיעַ  ַוְיעַ --ַוּיָ
  ??מה בין להריע ולענות מה בין להריע ולענות 

אל תחמוד אל תחמוד ככתוב ככתוב , , שאין מריע אלא בסיבת החמדה והניאוףשאין מריע אלא בסיבת החמדה והניאוף
ֵרעוּ כך גם במילה כך גם במילה . . אשת רעיךאשת רעיך ֵרעוּ ַוּיָ שהוא שהוא , ,  קיים המושג של ריע קיים המושג של ריעַוּיָ

  . . הזולתהזולת
כי הרצון לענות את כי הרצון לענות את , ,  שורה על הרצח וההרג שורה על הרצח וההרגַוְיַעּנּונוּ ַוְיַעּנּונוּ אמנם אמנם 
הוא לשלוט בו הוא לשלוט בו , , לעשות אותו עני ומדוכה ביסוריןלעשות אותו עני ומדוכה ביסורין, , הזולתהזולת

העושה העושה , , לכןלכן. . וכבר אמרנו שעני נקרא מתוכבר אמרנו שעני נקרא מת. . לותו מהעולםלותו מהעולםולכולכ
כדברי כדברי , , ואין הרג אלא הגוזל מחבירוואין הרג אלא הגוזל מחבירו. . ממית אותוממית אותו, , מחבירו ענימחבירו עני

שהגוזל ממון חבירו הורג ממש שהגוזל ממון חבירו הורג ממש , , לל""ן מברסלב זצן מברסלב זצ""לקוטי מוהרלקוטי מוהר
ועל זה יש לחוס ועל זה יש לחוס . . כי הממון הוא הדם ממשכי הממון הוא הדם ממש, , גזלגזלננאת זרעו של האת זרעו של ה
  ..חח""וביותר אם הוא תוביותר אם הוא ת, , על ממון חבירועל ממון חבירו

עיקרים עיקרים ' ' בחינת הגבחינת הג, , בגזל ובהרגבגזל ובהרג, , ים עברו בניאוףים עברו בניאוףכך שהמצריכך שהמצרי
  ..והבןוהבן. . שבל נעבורשבל נעבור

  

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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נוּ  ּתְ נוּ ַוּיִ ּתְ ה  ַוּיִ הָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ֱאַמר. . ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ , , ּכְ
ָפֶרךְ  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ ָפֶרךְ ַוּיַ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ ֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ּבְ   ::ַוּיַ

  

נוּ  ּתְ נוּ ַוּיִ ּתְ ה  ַוּיִ הָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ     ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקׁשָ
שמלאכה מורה על שמלאכה מורה על , , ויש להעיר שאין עבודה אלא בקודשויש להעיר שאין עבודה אלא בקודש

ולכן אין ולכן אין . . ששת ימים תעשה מלאכהששת ימים תעשה מלאכה, , כמאמר הכתובכמאמר הכתוב, , הפרנסההפרנסה
כי אותיות מלאכה כי אותיות מלאכה . . את העולםאת העולםככתוב הזן ככתוב הזן , , פרנסה אלא מזוןפרנסה אלא מזון

  . . המאכלהמאכל
  ??במה נתנו המצריים עבודה קשה עלינו במה נתנו המצריים עבודה קשה עלינו , , ויש ליישב הענייןויש ליישב העניין

אין לנו פה להשיב ולא אין לנו פה להשיב ולא ""בחינת בחינת ,  ,  שהוא פה רךשהוא פה רך, , אלא בפרךאלא בפרך
והוא והוא , , כי לא נמצא עוד איתנו צלם אלוקיםכי לא נמצא עוד איתנו צלם אלוקים, , ""מצח להרים ראשמצח להרים ראש

--בב' ' המצריים גזרו עלינו עבודת ההמצריים גזרו עלינו עבודת ה, , ולכןולכן. . הגרוע במוחין דקטנותהגרוע במוחין דקטנות
, , היא מאוד קשההיא מאוד קשה' ' כך שעבודת הכך שעבודת ה. . דד""היפך חוזק יהיפך חוזק י, , בב""רכות לרכות ל

.  .  כשהמחנפים למיניהם קונים ומוכרים או נשמת העם היהודיכשהמחנפים למיניהם קונים ומוכרים או נשמת העם היהודי
אותיות אותיות , , וקל להוליכו פרךוקל להוליכו פרך, , אז היהודי נעשה רך ככבש בן שנתואז היהודי נעשה רך ככבש בן שנתו

שהיא שהיא , , רר""ואין לו אלא בחינת פואין לו אלא בחינת פ, , נמצא היהודי בלי דמותנמצא היהודי בלי דמות. . פרפר--ככ
  ..התבנית הבהמתית הגסה מכל הבחינותהתבנית הבהמתית הגסה מכל הבחינות

  
 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ְצַעק ְצַעקַוּנִ ַמע ְיֹהוה   ַוּנִ ׁשְ ַמע ְיֹהוה ֶאל ְיֹהוה ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו ַוּיִ ׁשְ ֶאל ְיֹהוה ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינּו ַוּיִ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת  ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ֶאת ֹקֵלנּו ַוּיַ ֶאת ֹקֵלנּו ַוּיַ

    ::ַלֲחֵצנוּ ַלֲחֵצנוּ 
  

י מעשים "אפילו ע,  אין כח ביד האדם לתקן גרעונות אלוז"י שבעה"כי אעפ, ודע
, ה"זוכה כי לעתיד לבא בימי המשיח בע, ז"ז אם האדם יטיב מעשיו בעה"עכ, טובים

ואז יאירו פנימיות , והדעת יעלה למעלה במקומו בראש, יתוקנו הפגמים האלה
ם וגם חיצוניותם יהיה אז ממקי, כמתחלה בהיותם למעלה בראש' הנשמות הנז

  .ח"הג כ"שע: שהוא מן הגלגלתא, עליון הראוי להם

ְצַעק ְצַעקַוּנִ     ''ההֶאל ֶאל   ַוּנִ
  : אופנים קיימים ' ג

ְצֲעקּו ככתוב , כל אחד בצר שלו, שהוא קורא לעזרה : ויצעקו ַוּיִ
ר ָלֶהם, ְיהָוה-ֶאל ּצַ צּוקֹוֵתיֶהם  ; ּבַ יֵלם,  ִמּמְ כל , )'ז ו"תהילים ק (ַיּצִ

  . אחד בצערו ולא השתתף בצער חברו
,  מהמיתה ומשתתף לצער הרביםשהוא קורא להצילו : ויזעקו

ְזֲעקּו ֶאל. ולכן כתוב מיד איבינו בלשון רבים ַוּיֹאְמרּו , ְיהָוה-ַוּיִ
י ָעַזְבנּו ֶאת, ָחָטאנוּ  ֲעֹבד ֶאת, ְיהָוה-ּכִ ָעִלים ְוֶאת-ַוּנַ -ַהּבְ

רֹות ּתָ ה; ָהַעׁשְ ד ֹאְיֵבינוּ , ְוַעּתָ יֵלנּו ִמּיַ    .ְוַנַעְבֶדךָּ --ַהּצִ
שאין לא עוד , והוא קורא בלחש,  כן נאקהשהיא גם : ויאנחו

בגלל היסורין וצרות , והוא גם כן קול פנימי, כח להרים קולו
ונשאר לו רק הרוח הפועמת בקרבו היוצאת . הגלות התכופות

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

 )ד"כ
  
 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ְצַעק ְצַעקַוּנִ מֹו , , ֶאל ְיֹהוה ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ ֶאל ְיֹהוה ֱאלֵֹהי ֲאֹבֵתינוּ   ַוּנִ מֹו ּכְ ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ים ָהֵהם"", , ׁשֶ ִמים ָהַרּבִ ים ָהֵהםַוְיִהי ַבּיָ ִמים ָהַרּבִ ָמת ֶמֶלְך , , ַוְיִהי ַבּיָ ָמת ֶמֶלְך ַוּיָ ַוּיָ
ְזָעקוּ   ,,ִמְצַרִיםִמְצַרִים ָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוּיִ ְנחּו ְבֵני ִיׂשְ ָאֽ ְזָעקוּ ַוּיֵ ָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוּיִ ְנחּו ְבֵני ִיׂשְ ָאֽ . . ַוּיֵ

ְוָעָתם אֶ  ַעל ׁשַ ְוָעָתם אֶ ַוּתַ ַעל ׁשַ   ":":ל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדהל ָהֱאלִֹהים ִמן ָהֲעֹבָדהַוּתַ
  

ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִיםַוּיָ ש בן לקיש אין דברי תורה "ל אר"ב וז"ג ע"ט דפ"שם פ, , ַוּיָ
 .'זאת התורה אדם כי ימות באהל כו' מתקיימים אלא במי שממית נפשו עליה שנא

א וכל "ז כי תורה היא ,א שער ההקדמות והענין הוא בקצרה"כבר נתבאר אצלינו בש
י " אלא ע, ואין המוחין שלו נכנסים ב, חיי המלךראיםהמוחין שלו הנקחיותו הם 

  .א ויורדים למטה ממדרגתם"י שהם מתלבשים תוך ז"מרא  הנק,מאי דאי"הנה
 , שהורידוהו מגדולתווימת מלך מצריםל על "ש רז" ולזה נחשב להם למיתה כמ

הזוהר '  בס' כנז, עילאה איקרי דכוראמא לפי שאי, שממית עצמו בלשון זכררואמ
  .רז שבת"שער מא: ויחי' בפ

    
ה במראה הסנה שהוא בענין גלות מצרים היה חושב כי כיון שישראל "אמנם מרע

חמישה שבאותו הדור גרמו אל הסתלקות הדעת העליון שהם עשר הויות של ה
הויות אשר ' כ המשך שני גלותם יהיה כמספר הי" א, חמישה גבורותוחסדים 

ל שכפי ראות " ר,ר לראות"כי ס' ש וירא ה" וזמ.ס" ר'מטי שהם בג,נסתלקו בעונם
 ולכן כפי מספרם יהיו .ר"הויות שחשבונם ס' שכלו של משה היה העון תלוי בי

  .ז לא הגיע עדיין זמן הגאולה" וכפ,תבגלו
 כי אין קץ גלותם תלוי בהויות הדעת שנסתלקו אלא באחוריים ,ת" השיולמר  אז א

 וכפי . בגלות הזהניםא אשר מהם יונקים החיצו"זדשמות אהיה שנשארו בדעת ד
ה "וזמש'  כנז, והם רדו שנה.מספר מקום יניקתם כך המשך מספר שני ממשלתם

 להורות כי אחוריים של אהיה הם '',י אהיה שלחני אליכם"ויאמר כה תאמר לבנ''
כ כבר הגיע " וא.ו שנה" שהם רדונים החיצות ומהם אחיזת ממשל, עתהםהמתגלי

  . ולתםזמן גא
  

 וידע בחכמתו הסתלקות .ל" כמשז,והנה פרעה הרשע מכשף גדול היה אין כמוהו
' ראא הנק" וראה כי אין ז. עילאהמא א הקדוש וחזרתו ליכנס בסוד העיבור תוך אי"ז

לא  ולכן בבא משה אליו כפר בעיקר ואמר . משגיח ושליט אז בעולם,שם הויה
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יונה השולטת עליו על פרעה לא היתה  כי ראה כי יניקת קליפה העל,'ידעתי את ה
  .הויה כנודע' א הנק"הוא ז,, 'לא ידעתי את ה" וזהו .יונקת משם

  
 אשר אתה ,ה"יהו' א הנק" הנה ז, צה לומר ר'', אשר אשמע בקולו' מי ה'' גם אמר 

   ? היכן הוא כדי שאשמע בקולו, אליתובא בשליחו
   !  והלא סילק השגחתו ונכנס בסוד העיבור

  
מפי משה '  כי כשהיה שומע שם ה',את לב פרעה' ויחזק ה'' ה בפ"ז ביארו בס" ועד

 והיה נעלם , היה גורם לו לחזק את לבו כי ידע בחכמתו שלא היה אז מתגלה,זה
ם יענה "יהאל'' ו למר  כי הרי יוסף א,האמנם בשם אלקים היה מודה. בסוד העיבור

ונמצא שהיה ' . כו''אלקים אותךאחרי הודיע '' והוא השיב ואמר '', את שלום פרעה
  . כופר בשם הויה ומודה בשם אלקים

  
 ובהיותו בזמן ,א יש לו מוחין דשם ההויה"והענין הוא זה כי הנה בהיות זמן גדלות דז

 והנה עתה שהיה .  אצלנואר כמבו,יםההקטנות או בזמן העיבור יש לו מוחין דאל
 ולכן היה כופר בהויה ומודה ,ים ולא דהויההא בסוד העיבור היה לו מוחין דאל"ז

 אלא ,ו בשם ההויה" אינם חנים הנה נודע ששליטת החיצוגם הענין הוא כי. באלקים
 ,הים מוחין דאלנתא היה בסוד העיבור היה בבחי"שר ז א, ולכן עתה.םיהבשם אל

  .הכ"שע.  לינק ולהתאחז שםניםוהיה יכולת אז בחיצו

  
ַמע ׁשְ ַמעַוּיִ ׁשְ מוֹ . . ְיֹהוה ֶאת ֹקֵלנוּ ְיֹהוה ֶאת ֹקֵלנוּ   ַוּיִ מוֹ ּכְ ֱאַמרּכְ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ , ,  ׁשֶ

ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם ׁשְ ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתםַוּיִ ׁשְ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת , , ַוּיִ ְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ַוּיִ ַוּיִ
ִריתוֹ  ִריתוֹ ּבְ     ::ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקבֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב, , ּבְ

ַמע ׁשְ ַמעַוּיִ ׁשְ ה "ניצוץ ממשה רבינו ע' ה הי"י ע"דע כי הרשב.  יהרג,שמעון שגינה  ְיֹהוהְיֹהוה  ַוּיִ
י ברח "דבר כך הרשבוכמו שמשה ברח מפני חרב פרעה והשיג שלימותו שם במ

ש בזוהר רות מי לנו גדול "מפני הקיסר והשיג שלימותו שם במערה המדברה בלוד וז
  .ס שבת" לקוטי ש:ה"מהרב זלה. כמשה
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ְראַוּיְַרא ֶרְך ֶאֶרץ  ַוּיַ ִריׁשּות ּדֶ ֶרְך ֶאֶרץֶאת ָעְנֵינּו זֹו ּפְ ִריׁשּות ּדֶ מֹו , , ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ּפְ מֹו ּכְ ּכְ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ַדע , , ׁשֶ ָרֵאל ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַדע ַוּיַ ָרֵאל ַוּיֵ ֵני ִיׂשְ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ּבְ ַוּיַ

  ::יםיםֱאלֹהִ ֱאלֹהִ 
  
ְרא   ְראַוּיַ ֶרְך ֶאֶרץ  ַוּיַ ִריׁשּות ּדֶ ֶרְך ֶאֶרץֶאת ָעְנֵינּו זֹו ּפְ ִריׁשּות ּדֶ   ֶאת ָעְנֵינּו זֹו ּפְ

  ). פרקי אבות(חיי צער ? מה היא דרכה של תורה 
יִמיָנהּ , ֹאֶרְך ָיִמים : טזה במשלי "במה אמר שלמה המלך ע, אם כן ; ּבִ

ֹמאוָלהּ  ׂשְ ר ְוָכבֹוד, ּבִ התורה ומן ר אלעזר מן "אמר רב הונא א  ? ֹעׁשֶ
מכות י  (הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו

ילמוד תורה ויקיים את המצוות ', שאם רוצה להידבק לה. )ב"ע
מה היא דרכה  :כי כך כתבה התורה. ולא ידאג לפרנסתו, בתמימות רבה

ֹאֶרְך  שהיא' ואף שמקבל ברכת ה). פרקי אבות(חיי צער ? של תורה 
יִמיָנהּ , םָיִמי ֹמאוָלהּ ; ּבִ ׂשְ ר ְוָכבֹוד, ּבִ כרבי , לא ישאף לזה, מ"מ, ֹעׁשֶ

שענוות , מ אף עבדיו לא זהו אותו"מ, שאף שעשיר מופלג היה, טרפון
, ואין הפירוש בבגדים קרועים ומוזנחים(מוכרת בבגדיו , ח"אף ת, האדם

 אלא בפשיטות לבושיו כך מוכרת אמונתו הפשוטה והעליונה על אחרים
, כפסוק, ברוך הוא', הבוטח בה, ולכן). ומלאים ספקות, המתחכמים

וזו היא ההשתדלות האמיתית הבאה ', ברוך הגבר אשר יבטח בה
במה ', כי אין לו שום ספק בקבלת שפע מאת ה. מסתרא דקדושה

שהרבה , י"והיא בחינת רשב. שנקבע לו מראש השנה עד ראש השנה
,  להם אמונה שלימה כמוהושלא היה, עשו כמוהו ולא עלתה בידם

ודעתם נחלשה בגלל הצרות ודאגו , )חגיגה' מס(שפרנסה מן השמים 
שדעתו נחושה , י"לא כך היה הרשב). ד"שמש ומגן ח(בעניין הפרנסה 

, בחינת וידע האדם את אשתו, כי ביטל דעתו מפני דעת המקום, היתה
על דעת ולכן לא סמך על דעתו אלא . ואין כלה אלא תורה, שהיא כלתו

אין עני אלא , מ"מ, אף שהעני נקרא מת, ולכן. וקיבל מה שקיבל, תורה
ואין דרכו של העני אלא כלי היחידי . בתורה במצוות ובמעשים טובים

אין , אין עני אלא לעשיר) :ויחי' סוף פ(כדברי הזוהר . שהעשיר יפעל
ְר בא המגיד ואומר , ולכן. ואין חכם אלא לטיפש, רשע אלא לצדיק ְר ַוּיַ   אאַוּיַ

 לזעוק הדוחקת את הצדיק, גרם לבני ישראל לעניות' שהֶאת ָעְנֵינּו ֶאת ָעְנֵינּו 
. לבורא עולם ולבטל דעתו בגלל הצער ולהתחזק בדרך התורה הקדושה

, שעל כורחו הוא מתרחק מגסות העולם הזה שהוא דרך ארץ, נמצא

ֶרְך ֶאֶרץ  . ופורש ממנה ִריׁשּות ּדֶ ֶרְך ֶאֶרץזֹו ּפְ ִריׁשּות ּדֶ , שבגלל עניותו, אפשר גם. זֹו ּפְ
שהוא , התרבות שלו, פורש מן הנימוסים,  הגורם להסיח דעתשהוא צער

שובר את המדמה שלו ומצליח להתגבר על , )משנה אבות(הדרך ארץ 
 . שלא כדרך כל הארץ', ואז צועק וזועק לה, קליפתו

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ִנים, , ֲעָמֵלנוּ ֲעָמֵלנוּ   ְוֶאתְוֶאת ִניםֵאּלּו ַהּבָ ֱאַמר, , ֵאּלּו ַהּבָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַוְיַצו ַוְיַצו , , ּכְ
ְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמר ְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאֹמרּפַ ּלֹוד ַהְיֹאָרה , , ּפַ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּלֹוד ַהְיֹאָרה ּכָ ן ַהּיִ ל ַהּבֵ ּכָ

ִליֻכהוּ  ׁשְ ִליֻכהוּ ּתַ ׁשְ ַחּיּון, , ּתַ ת ּתְ ַחּיּוןְוָכל ַהּבַ ת ּתְ     ::ְוָכל ַהּבַ
  

, ואפילו בספר הזוהר, שנתחבטו בה גדולי עולם, ובזה יתורץ לך קושיא אחת גדולה
למה היה הגלות , טעם לגלות מצרים, י אביו"א לרשב"שאל ר, שמותבפרשת 

, והוא,  ועוד יש תוספת שאלה? יותר משאר ארצות,  ועוד למה במצרים? ההוא
 וימררו את חייהם) ג"י' שמות א(, למה היה הגלות באופן השעבוד המכוער ההוא

   ?'בעבודה קשה בחומר ובלבנים וגו
ולכן לפי , מות אלו נטבעו בקליפות באומת מצריםכי נש, ל"והענין מבואר עם הנז

אשר לכן נמוחו אז בימי המבול מים , שבתחלה בדור המבול חטאו בהשחתת זרעם
כל הבן הילוד היאורה ) ב"כ' שם א(, לכן גם עתה גזר עליהם פרעה, רותחין

. ולא הנקבות, לפי שהם חטאו בהשחתה הזרע, ולא גזר אלא על הזכרים, תשליכוהו
ונשרפה , הבה נלבנה לבנים) 'א ד"בראשית י(, מה שחטאו בגלגול דור הפלגהוכנגד 

לכן עתה , לעלות ולכפור בעיקר להלחם בו, לבנות את העיר ואת המגדל, לשרפה
, וימררו את חייהם, הבה נלבנה לבנים) שם(כנגד . נאמר במקומו הבה נתחכמה לו

  : כנגד העיר והמגדל ההם, לבנות פיתום ורעמסס
ונתגלגלו בבני ישראל ההם , כי יש נשמות שנתקנו לגמרי, בחינות היו' י בכ, ודע

ונתגלגלו בבני , שלא נתקנו, ויש בהם נשמות. שבדור ההוא אחר שירדו למצרים
לכו אל יוסף ) ה"א נ"בראשית מ(ל בפסוק "כנז, אותם שמל יוסף, המצרים עצמם

והנה . 'בני ישראלויאמר אל עמו הנה עם ', כתובה"וזש. אשר יאמר לכם תעשו
ושאלה . ולא הזכיר עם, כ ויקוצו מפני בני ישראל"ואח, תחלה קראם עם בני ישראל

כי הנה יוסף גזר מילה על אותם , והענין הוא. זו נשאלה בספר הזוהר בפרשת שמות
והם , ל שגם הוא היה מגייר גיורים במצרים"ארז, וגם יעקב אביו. המצרים כנזכר

  : הנשמות הנזכר' בחי
בפסוק וישב יעקב בארץ מגורי אביו קרי ביה , ל"נזכר זה בדברי רז, ש"גהה אה

  : כאבותיו אברהם ויצחק, שהיה מגייר גיורים, מגיורי אביו
והיו בעריהם נוהגים מנהג בני , והאנשים האלה לא נתערבו עם שאר המצריים

שהם אותם , ואת העם העביר אותו לערים) ז"שמות מ(ש בפסוק "וכמ. ישראל
והיו ניכרים משאר , והפרישם בערים מיוהדות, גרים שקיימו מצות המילהה

אמר הנה , וכנגד הגרים. אלו' בחי' ופרעה ראה ב. ולא היו מעורבים בהם, המצריים
שהיו כפלי , הערב רב שעלו עם ישראל' כי הם בחי, עם בני ישראל רב ועצום ממנו
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,  ואינם בני ישראל עצמם,והם העם של בני ישראל. ל"ש רז"כמ, כפלים מישראל
כנודע , כ בישראל"משא, הנקרא עמו של פרעה, והם היו רב ועצום משאר המצרים

. כנגד כל אחד ואחד מישראל, שהיו שלשים מצריים, מפסוק ושלישים על כלו
, ולא נאמר מפני עם בני ישראל, אמר ויקוצו מפני בני ישראל, וכנגד ישראל עצמם

שהם העיקר ולכן הבה נתחכמה לו לישראל ,  ישראלכי עיקר שנאתו היתה עם בני
והרי נתבאר טעם שעבוד . כ יתבטלו הגרים הנקראים עם בני ישראל"ועי, עצמו

, וגם למה היו אותם השעבודים, וגם למה היה במצרים, וגלות ישראל בדור ההוא
ובספר הזוהר פרשת תשא על פסוק כשושנה בין . ואותם הגזרות המשונות

  : מז גדול למה שביארנויש ר, החוחים

ִנים, , ֲעָמֵלנוּ ֲעָמֵלנוּ   ְוֶאתְוֶאת ִניםֵאּלּו ַהּבָ    ֵאּלּו ַהּבָ
ל "י ז"כעין האר,  חושבים שדווקא עמל הוא בתורההיינו

, וכל זה, שהיה מזיע, כ מתייגע בלמוד הגמרא"שהיה כ
וכי ידוע שלשון התלמוד הוא כולו . כדי לשבור הקליפות

אבותינו , אולם. ת נוראים הנמצאים בומלביש סודו
שהו במצרים וסבלו גלות  ,שעדיין לא קבלו את התורה

  .קשה
גלות אחרונה לפני , הנמצאים בגלות אדום, אמנם אנחנו

משתדלים ללמוד תורה שקבלו ,  גאולה הסופיתקץ הימין
איך נגיע , השאלה היא. אבותינו אחרי יציאת מצרים

מי דור הראשונים או ללמוד והבנת התורה יותר מחכ
כ לרצות הספק למודי כל "אז למה כ, ואם לא כן. התנאים

   ?שהוא 
  . ולכן יש ליישב

אולם לחדש , לא נוכל להגיע לדרגת לימוד אבותינו
שכל יהודי ויהודי טמון בו , ניתן בידינו, בתורה הקדושה

עמל , ולכן). חסד לאברהם(.חלק של חידושים והשגות
בזווג נשמות הצדיקים בעולם , גם כן פירושו, בילדים
ין לו אאף מי ש, ולכן. י הלימוד וחידושי תורה"ע, העליון
וזו . יכול לברוא מלאכים ונשמות גרים וצדיקים, אישה

יש מצווה בזיווג עם , הסיבה שבליל שביעי של פסח
  ?ומי שאינו נשוי . י הקדוש"לדברי האר, אשתו

 לא יעלה על אולם. (י לימודו"יזווג זיווגים עליונים ע
ותוכל לעבוד את קונך בלא , דעתך שמותר להישאר רווק

. כי זו תועבה גדולה כידוע מסופרי סופרים, אישה
  ).ל"ואמ

 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ָחק, , ַלֲחֵצנוּ ַלֲחֵצנוּ   ְוֶאתְוֶאת ָחקֶזה ַהּדְ ֱאַמר, , ֶזה ַהּדְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוַגם ְוַגם : : ּכְ
ר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים ֹאָתם ַחץ ֲאׁשֶ ר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים ֹאָתםָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ ַחץ ֲאׁשֶ     ::ָרִאיִתי ֶאת ַהּלַ

  

ָחק, , ַלֲחֵצנוּ ַלֲחֵצנוּ   ְוֶאתְוֶאת ָחקזֶה ַהּדְ    זֶה ַהּדְ

 שונה מגלויות ,גלות אדום וישמעאל, גלות האחרונה, הנה
. יוון, בבל, גלות מצרים, כל הגלויות הסתיימו בחוץ לארץ. הקודמות

אומות מתאספים ' עמלק והע, ערב רב, בסוף גלות אדום, אולם
. וזה היא מלחמת גוג ומגוג, בארץ הקודש ונלחמים באלהי ישראל

ואין לך סימן גאולה ברור ביותר מצמיחת ופריחת אדמת ארץ 
אמר רבי אבא אין לך קץ מגולה מזה שנאמר  אישראל כדברי הגמר

 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל וגו
. גרותיו בעניין הגאולהו באי"וכך פירש מוהרח, ) א"ח ע"סנהדרין צ(

אחרית ''בבחינת , היות הגאולה הסופית מתרחשת בארץ הקודש
כל כליה של לכן , שהיא בחינת דין'', כראשית להיות לכם לאלהים

, ולכן. בגלל חוסר גלוי שכינה, שהוא הלחץ, א דוחקים אותנו"הס
שבארץ ישראל . ן לא יסבול את אוויר ארץ ישראלואף המתייו

שכך . שאינו תלוי באומות העולם ובשעבוד גלויות, שורה הלחץ
והוא הדוחק . )א"ז ע"גיטין נ(ל על ארץ ישראל ארץ צבי "אמרו חז
ארץ ישראל , מ"מ, ל ההטבות שבחייםשאף שיש לו כ, האמיתי

, אין לך מתח כמו בארץ, ולכן. תחת מתח כל עוד שהשכינה בגלות
ְצֹרף ֶאתבבחינת ,  עם ישראלתא פועל לצרף אווה ים ּכִ -ּוְצַרְפּתִ

ֶסף תחת , והוא עניין סבל הגלות במתיחות גדולה). 'ג ט"זכריה י (ַהּכֶ
ה שום נחת ורגע והוא בחינת הגיהנום שאין שמ, לחץ יום יומי

לאפוקי הרוחות . לנשמות הרשעים הנידונים על עוונותיהם
ן מברסלב "וכבר אמר מהר). מנחת יהודה. (הנידונות בכף הקלע

שאפשר שהאדם יעבור , )'בלקוטי הלכות ברכות השחה הלכה ה(
, מי שיש לו אישה רעה, ואחד מהם.  עונשו בגיהנום בעולם הזה

וממיתה אותו , בעלה) הראוי של(ן אישה שאינה עושה רצו, פירוש
אין רואין פני ל "כדברי חז, עד שהוא מבקש למות, ביסורין קשין

גיהנם אלו הן דקדוקי עניות וחולי מעיין והרשות ויש אומרים 
ואין אישה רעה ). ב"א ע"עירובין מ( אף מי שיש לו אשה רעה

והיא , גוי קדוש, א וחיליותיה המצערת את עם כהנים"יותר מהס
שאש הטומאות שלהם אוכלת אותם '', ארץ אוכלת יושביה''חינת ב

רשעים בעולם , פירוש, נקראים מתים, רשעים בחייהם, ולכן, בחיים
הזה סובלים אש הגיהנום בחייהם ונחשבים כמתים הנידונים 

 .  בגהינום

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ְצַרִים  ַוּיֹוִציֵאנוּ ַוּיֹוִציֵאנוּ  ְצַרִיםְיֹהוה ִמּמִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע , , ְיֹהוה ִמּמִ ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזֹרַע ּבְ ּבְ
ֹדל ֹדלְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ּגָ   ::ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתיםּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים. . ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ּגָ

  
  

   ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתיםּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפִתים
 הגואל צריך להראות נסים ברור שאין, ם"מלשון הרמב

אלא לומד תורה ומלמדה . 'ונפלאות כאות בחירתו כמשיח ה
, לאורך הדורי דורות, אולם. ומשיב לב הבנים לאב שבשמים

. ראינו רשעים גדולים המכנים והמכתרים את עצמם משיח
הרואה יראה בכתבי . ואין אף אחד מהם שפעל ישועות באמת

, נלחם נגד משיח שקרשהוא , א"רבי יעקב ששפורטש זיע
היה להבטיח ישועות , ואחד מאופניותיו של אותו רשע

משיח , אולם. כי לא ידו השיגה שום רושם, ולדחותם, וקיצים
מביא רבי יעקב , ולכן. י סברות וחכמות"שקר מצליח לפעול ע

הוא היה (שקיבל מסורת משפחתית , ששפורטאש בהקדמתו
שדווקא המשיח צריך , א"ן זיע"מזקנו הרמב) ן"מצאצאי הרמב

שאז , ולא לכמה יחידים, לכלל ישראל, לפעול נסים ומופתים
  .א"ם זיע"היפך דעת הרמב. נחשד כמכשף

באותות , י מלכו העולם"שנשלח ע, ה"והוא ענין משה רבינו ע
, וההבדל הוא. השונים ממעשי חרטומי  מצרים, ובמופתים

להחזיר אינו יכול , אולם. י מעשיו את הטבע"שמכשף משנה ע
שלח ', בצווי ה, ה"משה רבינו ע, ולכן. את הפעולה לקדמותה

לא הצליחו , אולם מכשפי פרעה, את מטהו שנהפך לתנין
אולם מטה משה כן חזר . להפוך את הנחשים שלהם למטות

אז הבינו שאינו . למצב הראשון שהוא מטה ואל נשאר תנין
  .'מכשף אלא שליח ה

  . א משהועל זה כתוב בזוהר הקדוש משיח ד
שהמשיח האמיתי יגאל את עם ישראל מגלותו באותה צורה 

 . שמשה רבינו נשלח לגאול את אבותינו ממצרים

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ְצַרִים  ַוּיֹוִציֵאנוּ ַוּיֹוִציֵאנוּ  ְצַרִיםְיֹהוה ִמּמִ לֹא ַעל ְיֵדי לֹא ַעל ְיֵדי , , ְיֹהוה ִמּמִ
ָרף  ,,ַמְלָאךְ ַמְלָאךְ  ָרףְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ ִליחַ , , ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ ִליחַ ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ , , ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ

ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ  רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ ְכבֹודֹו ּוְבַעְצמוֹ ֶאּלָ רּוְך הּוא ּבִ דֹוׁש ּבָ א ַהּקָ , , ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ְיָלה ַהזֶּה, , ׁשֶ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ְיָלה ַהזֶּהְוָעַבְרּתִ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ , , ְוָעַבְרּתִ

יִתי ָכל בְּ  יִתי ָכל בְּ ְוִהּכֵ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְוִהּכֵ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד כֹור ּבְ כֹור ּבְ
ֵהָמה ֵהָמהּבְ ָפִטים, , ּבְ ה ׁשְ ָפִטיםּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ה ׁשְ , , ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ

  ::ֲאִני ְיֹהוהֲאִני ְיֹהוה
  

ָרף, , לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאךְ  ָרףְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ ִליחַ , , ְולֹא ַעל ְיֵדי ׂשָ ִליחַ ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ ודע כי   ְולֹא ַעל ְיֵדי ׁשָ

מן הנשמות  חוץ' מכל המלאכים כולם םהנשמות של הצדיקים הם יותר פנימיי
 הבריאה כפי הערך עצמו של  ואמנם אף הם יהיו.הם מבריאה יצירה ועשיהש

ממלאכי הבריאה ופחותות   גדולים הם,הוהיצירה והעשיה כי נשמות הבריא
  . האצילות ממלאכי

 והנה גם באצילות עצמו. במקומו  בשאר העולמות כמו שיתבארהזרך דל וכן ע
 החיצוניות תאחת היא בחינבחינות ה  יש בהם שתי,הונוקביה עצמ א"ז בבחינת
 כל ומן החיצוניות הזה נבראו ,שלפנים נהנשמ אל גוף כדמיון שהיא שבהם

  כי כל הבריות שבעולם כולם הם בסוד.ויצירה ועשיה כולם של בריאה העולמות
 ,' דכל שייפא ושייפא אתקרי אדם כולה בתחי:ל"תולדות וז 'בפ'  כנז,אדם פיפרצו

  . א ונוקביה"החיצוניות של ז ןמ נבראו המלאכים כל ואפילו
  

ונוקביה ומשם נבראו כל נשמות הצדיקים  א"שבז והשנית היא בחינת הפנימיות
פסוק הן אראלם  על ל"רז ש"מ תבין ובזה .נוקביה א והנקבות מן"הזכרים מן ז

ל "וקשה מה ענין אומרם ז. 'יכולין ליכנס כו  מלאכי השלום אינןלו אפי,צעקו חוצה
מה נשתנו אלו משאר המלאכים לשיצטרך  וכי .לום אינן נכנסיןדאפילו מלאכי ש

    ?לומר בהם שאינם נכנסין לפנים
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 .מן החיצוניות והנשמות הם מן הפנימיות הםם המלאכי כל כי ,הוא הענין אבל
 להקביל פני ם על שם שהם מיוחדי,ואמנם יש מלאכים הנקראים מלאכי שלום

פסוק יבא  על ל"ברז 'כנז ''שלום באי'' לו ואומר ,פטירתו הצדיק בעת נשמת
 קירוב להם שיש המלאכים שאלו הראוי מן והיה .'כו ינוחו על משכבותם שלום

 ולכן היה ראוי שיכנסו .זה עם נשמות הצדיקים יותר ממה שיש לשאר המלאכים
  .בפנים

  אינן נכנסין להיותם גם הם מן,מלאכי שלום אלו ולכן השמיעונו שאפילו
' כנז ף יש לה אור פנימי ואור מקי,השתים מאלו נותבחי  ודע כי כל.'החיצוניות כנז

   .ש"ת שחרית ועילבדרוש סדר תפ
  

  .עיבורים הם  דע כי שני.לבך והבן בדברים שים ועתה
ועבר עליו  ך נולד" ואח,בסוד תלת כלילן בתלת א"ז  אחד בראשונה בבחינת היות

ך חזר שנית בעיבור "ואח .עויום אחד כנוד שנים זמן היניקה ונמשך זה עד תשעה
יה ונוקב א"ז נתעבר בתחילה והנה .שקדמו בדרושים ל"כנ שני לקבל המוחין שלו

כ היה בו זמן " ואח.כלילן בתלת  בסוד תלת, שבותהחיצוניו בבחינתבעיבור ראשון 
וכל זה הוא לצורך . לצורך המוחין העיבור השני בחינת כ היה בו" ואחההיניק

 .א ונוקביה"בחינת החיצוניות דז
 בסוד א ונוקביה" נכנס זלהכי בתחי ך"אח שנית להיות הזה הענין כל חזר ך"ואח 

 בהם ך היה" ואח, שלהםהפנימיות בבחינת ,ראשון בסוד תלת כלילן בתלת עיבור
   .היניקה זמן

 ועתה .שלהם הפנימיות ך היה בהם עיבור שני לצורך המוחין וכל זה לבחינת"ואח
 אל קדם הוא החיצוניות אשר ונתחיל מן. וק שביניהםנבאר סדרן ונבאר החיל

 של עיבור דילן שלשה מיני עיבורים ונאמר כי הנה מצינו בגמרא. ל"כנ הפנימיות
 תשעה  ועיבור של.ה"אמו של מרע חדשים בלבד בענין עיבור יוכבד שבעה

 'בתלמוד בההוא עובד' חדש כנז ועיבור של שנים עשר. כמנהג רוב העולם חדשים
  .רבה תוספאה ואכשר ירחי תריסר הידאשת

  
חדשים ושל שנים ' שהם של ט העיבורים והנה בבחינת החיצוניות שימשו שני

' את ר הרשע טורנוסרופוס  ששאל,אמרו'  וכמו שנבאר הנה בגמ.חדשים עשר
 לשאול היתה וכונתו .'ה או של בשר ודם כו"מעשים נאים של הב  איזה,עקיבא

 בשר ידי על להמול ולא יצטרך' הול על ידי מעשיו יתנברא האדם מ ממנו למה לא
  והאדם עושה מהם,םה בורא חטי"יה מן הגלוסקאות שהקברא ואז הביא לו .ודם

ידי  על נתקנו והרי כי יש דברים נתקנים על ידי בשר ודם ולא. גלוסקאות הנאות
  . הבורא יתברך
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 נפיןאריך א נתמבחי היה ,לתת כלילן והנה גם בזה היה דומה לזה כי העיבור הראשון דתלת
בתלת אבל העיבור השני שלצורך  כלילן  ומהזווג אשר בו עצמו נעשו תלת, שלוסודיוד והצח מנ

א והמוחין עליונים היו "היו מא' קצוות תחתוני א עצמו ואין לתמוה אם השש"המוחין היה מן או
ים על ידי התחתונים כי יש דברים נתקנ טורנוסרופוס של המעשה א כי הרי נתבאר בזה"מן או

    רב'מא"שע.  .עליונים על ידי ואינם נתקנים
  

ח צירופים " כי בכח יניקתו מן מ'',אשר אשמע בקולו' מי ה'' ודסה וז  ::ֲאִני ְיֹהוהֲאִני ְיֹהוה
 לפי שאם . היה כופר בשם ההויה,ם"יה של אלי"מהאחרונים שכנגד שני אותיות 

 דעיבור ,יםה של אלי"מיות  היתה יניקתו מן אות,מוחין דהויה דגדלות היו מתגלים
 ,יםה של אלי"מם באותיות  ָש הואחיזה  ובראותו שהיה לו אז יניק.מתבטלת כנודע

  .הכ" שע. ולכן היה כופר בשם ההויה,היתה הוראתו כי לא נגלית ההויה
  

  

  ::ֲאִני ְיֹהוהֲאִני ְיֹהוה
איננו , שמחמת גסותנו, וכמה נוראות המילים האלו

שאנו , ש"מעלת מציאות הבורא יתם את גודל משיגי
והוא . צריכים להרגיש את כל גופנו לרעוד בדיבור הזה

מהם הוא קידום הבריאה ' וא, מלא וגדוש בסודות התורה
הוא , והכרת המאציל בעולמו בגילה לנו את שמו הקדוש

.  אחרי שעדיין לא נבראו, שאין הכריות בשמו לנבראים

שהאין סוף ברוך הוא , ומר לךל. אין אותיות אניולכן 
לפני לגלות את שמו , השפיע שפע וברא את העולמות

שאף שאין , והוא הוא החסד חינם שאין כדוגמתו, הנורא
, מ קידם את הבריאה"מ, בריה הקוראת שמו וממליכו

, 'אני הולכן , שהוא חסד מלא שאין בה שום גבורה
, ה ואין בו בכלל דין וגבור, ולמעלהשהוא מידת הכתר

  . אלא רחמים מרובים וכפולים
  

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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י יְוָעַבְרּתִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים  ְוָעַבְרּתִ ֶאֶרץ ִמְצַרִיםּבְ . . ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ ֲאִני ְולֹא ַמְלָאךְ , , ּבְ
כֹור יִתי ָכל ּבְ כֹורְוִהּכֵ יִתי ָכל ּבְ ָרףֲאִני ְולֹאֲאִני ְולֹא  ,,ְוִהּכֵ ָרף ׂשָ ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ּוְבָכל ֱאלֵֹהי . .  ׂשָ

ָפִטים ה ׁשְ ָפִטיםִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ה ׁשְ ִליחַ , , ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ִליחַ ֲאִני ְולֹא ׁשָ  ֲאִני  ֲאִני ..ֲאִני ְולֹא ׁשָ
  ::ֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחרֲאִני הּוא ְולֹא ַאֵחר, , ְיֹהוהְיֹהוה

  
כי ראש ארבע נהרות גן עדן הוא פישון , תואל תתמה אם מצרים ראש הממלכו

   ?יםה של אלנותאותיות אחרו' כ איך יונק מב"וא
פ מי "בסבא דמשפטים ע'  וכנז, אלהת מאותיותי מעולו" בעבור כי הנה אותיות מ

'  ובאולי כי כנגד ב. כמבואר סודו אצלינו, מאלההי הוא למעל" מ,אלה כעב תעופינה
 כנגד ,תב דגדלו"ש'  והם סוד נ.ת ימים שבין פסח לעצר'ני הם סוד " אלו דמתאותיו

  . אצלינוארי כמבו" מתדקטנות ואלו הם אותיו' הנ
ד צירופים "ם כי ה" מתאותיו' צירופים שהתחלתם בב הנה ה והנה להיות כי

 לכן ,פים צירוח"מושניהם הם '  באות מלים מתחיפיםד צירו" וכ,' באות ילתמתחי
בארץ חם על היותם יונקים ' ה נפלאו" וכמש.ם"חש ארץ "נקרא ארץ מצרים ע

ה בני חם כוש ומצרים " חם בן נח אבי מצרים כמשודסה גם ז' ח צירופים הנז"ממ
  . 'וכ

 ישראל גם הם ישארו בגלות תוך מצרים כיון (...)והנה פרעה הרשע היה חושב כי 
י "ת ע" לכן שלח לו השי.ו מציאותו"שישראל העליון השולט עליהם נתבטל ח

 כי , ישראלרא לרמוז אל הבן בכור העליון הנק',בני בכורי ישראל' כה אמר ה'משה 
יה נענש מדה  לכן יה,י שכפר במציאותו והודיעו כי לפ.ו"קיומו קיים ולא נתבטל ח

ה ואם מאן " לפי שכפר בבן הבכור העליון יתברך וזמש,תכנגד מדה במכת בכורו
    .'הכ פסח א"שע .'הנה אנכי הורג בנך בכורך כו' אתה לשלח כו

ָרף ָרףֲאִני ְולֹא ׂשָ ָפִטים. . ֲאִני ְולֹא ׂשָ ה ׁשְ ָפִטיםּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ ה ׁשְ ֲאִני ְולֹא ֲאִני ְולֹא , , ּוְבָכל ֱאלֵֹהי ִמְצַרִים ֶאֱעׂשֶ
ִליחַ  ִליחַ ׁשָ ל על פסוק "ש חז"כמ, ולא רצה להתפלל על בני דורו,  נח היה משהכי, ודע ..ׁשָ

ולכן נקראו על , כי הוא גרם שיבאו מי המבול. 'כי מי נח זאת לי וגו) 'ד ט"נ' ישעי(
, ך שנה"ז בזכותו נתלה להם ק"עכ, י שלא התפלל עליהם"ואמנם אעפ. שמו מי נח

והיו ימיו , שגם הוא בשרב, ה"וזש. ה"אולי יחזרו בתשובה כמנין שנותיו של מרע
  'ד' שער בפסוקים ברא: כנודע, וזה משה, ובשגם זה הבל. ך שנה"ק
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ָיד ָידּבְ ֶבר, , ֲחָזָקהֲחָזָקה  ּבְ ֶברזֹו ַהּדֶ ֱאַמר, , זֹו ַהּדֶ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ִהּנֵה ַיד ִהּנֵה ַיד , , ּכְ
ֶדה ָ ׂשּ ר ּבַ ֶדהְיֹהוה הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאׁשֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ּסּוִסים , , ְיֹהוה הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאׁשֶ ּסּוִסים ּבַ ּבַ

ָקר ּוַבּצֹאן ּבָ ַמִלים ּבַ ּגְ ֲחֹמִרים ּבַ ָקר ּוַבּצֹאןּבַ ּבָ ַמִלים ּבַ ּגְ ֲחֹמִרים ּבַ בֵ , , ּבַ ֶבר ּכָ בֵ ּדֶ ֶבר ּכָ ד ד ּדֶ
  ::ְמֹאדְמֹאד

  

ֱאַמר, , זֹו ַהֶחֶרבזֹו ַהֶחֶרב, , ְנטּוָיהְנטּוָיה  ּוִבְזֹרעַ ּוִבְזֹרעַ  ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ , , ּכְ
ָלִים"" ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ לּוָפה ּבְ ָלִיםְוַחְרּבֹו ׁשְ ָידֹו ְנטּוָיה ַעל ְירּוׁשָ לּוָפה ּבְ     ":":ְוַחְרּבֹו ׁשְ

ד "יו, ד של ציון"יו, חזה"של ' ח,  בפסוק זה)ו"מוהרח (ל שם אבא מארי"ועוד רמזו ז
לא היה , ל" ז)י"האר (ולשבזמן הרב הגד, ל"וא. הוא חיים, של מועדנו' מ, ת"של קרי

שאם יעשו , ה היתכן"האמנם בזמן אבא מארי זלה, אפשר כלל להבנות ירושלם
עיניך , וזהו מה שרמז כאן. ל משיח בן יוסף"שיהיה אבא מארי ז, ישראל תשובה
ולכן ראה . ה" זלה)רבי חיים וויטאל (אלה דברי מורי אבי, ולא עיני, תחזינה ירושלם

כ "ואח, ו"ה מאד מאומות העולם שלא יהרגוהו ח"בי זלהכי היה מפחד א, ראיתי
גם זה חלף הלך לו כמו הנס הראשון שהיה בשנת שנפטר בה מורנו , בעונות הדור
   .ו"הג ל" שע :ה והיה בכזיב מלשון כל אדם כוזב"וזש, ל"הרב הגדול ז
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מילה מילה הכוונה להכוונה ל(('' '' זהזה,,,,כל אחד ואחד מהמסובין נוטל ביד ימין את הביצה ואומר כל אחד ואחד מהמסובין נוטל ביד ימין את הביצה ואומר 

  ".".ובאותותובאותות,,,,ויש שמגביהים בפיסקא הבאה ויש שמגביהים בפיסקא הבאה ) ) ''''זה גלוי שכינהזה גלוי שכינה,,,,

ֹדל  ּוְבֹמָראּוְבֹמָרא ֹדלּגָ ִכיָנה, , ּגָ ּלּוי ׁשְ ִכיָנהזֶה ּגִ ּלּוי ׁשְ ֱאַמר, , זֶה ּגִ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ , , ּכְ
ֶרב "" ה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ ֶרב אֹו ֲהִנּסָ ה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמּקֶ אֹו ֲהִנּסָ

ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה, , ּגֹויּגֹוי ַמּסֹת ּבְ ֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמהּבְ ַמּסֹת ּבְ , , ּבְ
ֹדִלים, , רֹוַע ְנטּוָיהרֹוַע ְנטּוָיהּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבזְ ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבזְ  ֹדִליםּוְבמֹוָרִאים ּגְ . . ּוְבמֹוָרִאים ּגְ

ִמְצַרִים  ה ָלֶכם ְיֹהוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ִמְצַרִים ּכְ ה ָלֶכם ְיֹהוה ֱאלֵֹהיֶכם ּבְ ר ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ּכְ
  ":":ְלֵעיֶניךָ ְלֵעיֶניךָ 

  
  

הכוונה למילה הכוונה למילה (('' '' זהזה,,,,כל אחד ואחד מהמסובין נוטל ביד ימין את הביצה ואומר כל אחד ואחד מהמסובין נוטל ביד ימין את הביצה ואומר 

  ) ) ''''זה המטהזה המטה,,,,

ה  ּוְבֹאתֹותּוְבֹאתֹות ּטֶ הזֶה ַהּמַ ּטֶ ֱאַמר, , זֶה ַהּמַ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְוֶאת ְוֶאת "", , ּכְ
ָיֶדךָ ַהמַּ ַהמַּ  ח ּבְ ּקַ ה ַהזֶּה ּתִ ָיֶדךָ ּטֶ ח ּבְ ּקַ ה ַהזֶּה ּתִ ה ּבֹו ֶאת , , ּטֶ ֲעׂשֶ ר ּתַ ה ּבֹו ֶאת ֲאׁשֶ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֲאׁשֶ

  ":":ָהֹאֹתתָהֹאֹתת
  

' ס בפ"ב בענין קריעת י"ב ע"נ' בשלח בד' ה בפ"מס' ובזה יתבאר לך לשון מאמר א
ובודאי ' ה בהאי מלה לא תשאל ולא תנסה את ה"י ע"מה תצעק אלי ואמר שם רשב

סודו ' ה שהפליג בהסתר"עי "שביאור המאמר הזה עמוק מאד כיון שמצינו לרשב
  . ואמר בהאי מלה לא תשאל

  
ל ביאר לנו המאמר הזה היינו יושבים בשדה תחת האילנות "ז) י"האר(רי וביום שמו

 .ל ענה ואמר אחריו ברוך דיין האמת"ועבר עליו עורב אחד צועק וקורא כדרכו ומוז
 הזה לכל בני  כי לפי שגילה הסוד, העורב ההואולמר  כי א,ילמר שאלתי את פיו וא

 . וגזרו עליו שימות בנו הקטן,ד של מעלה"האדם בפרהסיא לכן נענש בעת ההיא בב
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'  ובאותה הלילה חלה את חליו ומת אחר ג.ותיכף הלך לביתו ובנו היה מטייל בחצר
 ולכן ראוי לכל בעל נפש הרואה הדברים האלו להסתירם .ימים רחמנא ליצלן

 החכמה הזו כי כבוד אלקים הסתר דבר ואין בתכלית ההסתר זולת הכלל הנודע בכל
מקום להאריך בזה כי הדברים נודעים וכל מה שיסתיר האדם הסודות מלגלותם 

והעושה היפך מזה מכניס . למי שאינו ראוי הוא משובח ומכובד בפמליא של מעלה
ו ובמיתת בניו הקטנים נוסף "ז במיתת עצמו בהכרת ח"עצמו בסכנה עצומה בעוה

ז "ה בסוף אדר"י ע"תו בגהינם שאין קץ לעונשו וכמו שהזכיר רשבעל עונש נשמ
  . ש"וע
  

ה עצמו שאמר בהאי "י ע"ל בביאור מאמר זה וכמו שהזכיר רשב"והטעם שנענש מוז
 של ןמלה לא תשאל הענין הוא כי הנה נודע שאין החיצונים נאחזין אלא במוחי

תורה אם יהיה בענין זמן קטנות כי הם דינין תקיפין ובהיות האדם מתעסק בסודות ה
 אין לאדם כל כך ,הגדלות העליון או בשאר דרוש חכמת האמת שהם ענינים למעלה

 נים כי בהתעסקו בהם הנה החיצו.סכנה כמו בזמן שעוסק בסודות זמן הקטנות
  .מתעוררים בהם ומתאחזין שם ומזכירים עונותיו של האדם המתעסק בהם

  
 והטעם הוא .''וינס משה מפניו,, בו מר שנאה רבן של נביאים"משה רבינו עס " וז

ש "א הנקרא נחש כמ" קטנות דזנתענין המטה אשר נהפך לנחש הוא בחילפי ש
 ולכן .מתעסק בדרוש ההוא נתיירא וינס מפניו) ה"משה רבינו ע(ה ובהיותו "בע

' הסוד הזה צריך להעלימו אם מפאת עצמו ואם מפני שאין אנו יודעים אמיתתו אפי
  .ב"הכ פסח י" שע: של חרדל מן הדרוש ההואטפת גרגיר
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ם  ּוְבֹמְפִתיםּוְבֹמְפִתים םזֶה ַהּדָ ֱאַמר, , זֶה ַהּדָ ּנֶ מֹו ׁשֶ ֱאַמרּכְ ּנֶ מֹו ׁשֶ י : : ּכְ י ְוָנַתּתִ ְוָנַתּתִ
ַמִים ּוָבָאֶרץ ָ ׁשּ ַמִים ּוָבָאֶרץמֹוְפִתים ּבַ ָ ׁשּ   ::מֹוְפִתים ּבַ

  
  טיף כל פעם מחוץ לשלחן טיף כל פעם מחוץ לשלחן ממ הימנית בכוסו ו הימנית בכוסו ואא אצבע הזרת אצבע הזרתטובלטובל  בעל הביתבעל הבית

ם םּדָ ן, , ָוֵאׁש ָוֵאׁש , , ּדָ ןְוִתיְמרֹות ָעׁשָ   ::ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ
  

בדרוש ליל פסח ויציאת , מבואר אצלינו באורךכ, נמשך הדם של אורח הנשים
ואותם דמים שהם לבושי . דמים טמאים' וה, דמים טהורים' בסוד ה. ש"מצרים וע

ואין , כשכלה השאור. שהוא מן החדשות, נעשים שאור לצייר צורת הוולד, הגבורות
ולא נשאר בה רק כח והרוחניות , זולתו אין עיסה חדשה להתחמץ, בו כח להחמיץ

  . יכים לעצמהשצר
  

כי , ש לקמן על בצאת נפשה כי מתה"כמ, היתה מתה, ואם גם זאת היה יוצא ממנה
  הפס וארא הפס וארא "" שע שע:נעשה בנימין, השארית הזה' מבחי

  

                                                 
  .ב בעל הכנסת הגדולה"פ פסח מעובין להגאון החבי"פ הגהות מימוניות וע"והוא ע א

ם םּדָ ן, , ָוֵאׁש ָוֵאׁש , , ּדָ ןְוִתיְמרֹות ָעׁשָ   ::ְוִתיְמרֹות ָעׁשָ
   .ת שמן"ס

שערים של ' ששם בארץ מצרים היו ן', והוא שם  ן
אל תקרא אש אלא , ש"והא, ם הטמא" דשהם, טומאה

, שהוא עבודה זרה, שא באותיות מתחלפות הוא ׂשה
ןותקרא  ןָעׁשָ ן תחת "ן שהוא נוטריקון עי"ן נו"ן שי"עי:  כךָעׁשָ

 כדכתיב שהוא כנוי להורג, נע ונד, ן"ן תחת שי"שי, ן"עי
  ) : ד"י', ד(בספר בראשית 

ּתָ ֹאִתי ַהּיֹום ַרׁשְ ֵני ָהאֲ , ֵהן ּגֵ , ָדָמהֵמַעל ּפְ
ֶניךָ  ֵתר, ּוִמּפָ ָאֶרץ, ְוָהִייִתי ָנע ָוָנד; ֶאּסָ ְוָהָיה , ּבָ

   .ַיַהְרֵגִני, ֹמְצִאי-ָכל
 

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ָבר ָברּדָ ִים, , ַאֵחרַאֵחר  ּדָ ּתַ ָיד ֲחָזָקה ׁשְ ִיםּבְ ּתַ ָיד ֲחָזָקה ׁשְ ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה . . ּבְ
ִים ּתַ ִיםׁשְ ּתַ   . . ׁשְ

ִים  ּוְבֹמָראּוְבֹמָרא ּתַ ֹדל ׁשְ ִיםּגָ ּתַ ֹדל ׁשְ ִים. . ּגָ ּתַ ִיםּוְבֹאתֹות ׁשְ ּתַ . . ּוְבֹאתֹות ׁשְ
ִיםוּ וּ  ּתַ ִיםְבמֹוְפִתים ׁשְ ּתַ   ::ְבמֹוְפִתים ׁשְ
  

בעוד , אהאישה או אחד מהמסובין מחזיק הכוס מים. מכינים קערה וכוס של מים
בעל זרת( ועל כל מכה ומכה שופכים ביחד מן הכוס, הב נוטל את כוסו"שב

תוך ב)  
  . ''גויים,,יש שעונים על כל מכה . הקערה הריקה וקוראים המכה

  
  . בענין שפיכות היין מהכוס(

י '' השפל מחמת קוצר דעתי לא הבינותי את דברי הגאונים האלו שאם מקור הדבר היה מהארואני
ל היה מביא את העינין בכתביו הן במהדורא קמא הן במהדורא ''ו ז''מוהרח, ל''הקדוש בעצמו ז

ותמהני . ל''וגם פלא בעיני איך דבר כזה התעלם מבנו היקר מורנו רבי שמואל וויטאל ז. בתרא
ואפלו לא הביאו . ל ולא מפי עדות נאמנה דבנו שמואל''ו ז''בשם מוהרח' י חכם אשמקורו מפ

ן ''ל ולא ממוהר''י ז''ל אלא בשם תלמידו המובהק ואין שום הערה מגורי האר''י ז''בשם האר
ח ''ל הביא את עדות זאת בהגהותיו לפע''י צמח ז''ל וראייה גדולה מזו שאפילו מוהר''שפירא ז

ו בהגיע ''מעלים את החכם וקובע שזה הרב הרח, ובספרו לחם מן השמים, דששמע מפי חכם אח
רבי יעקב לא חוזר על , נגיד ומצווה, ותימה שבספרו המפורסם, לפיסקא הזו היה שופך מן הכוס

ורק באהבת הבורא העליתי על דף את הערות האלה . דיבוריו ומעלים מספרו החשוב את העינין
  .)שבראני לכבודו' ואני עפר ואפר וברוך ה. ליוןו לזלזל בכבוד הצדיקי ע''וח
  

, מכות' מי' שבהגיע לכל א, ל"ו ז" שמעתי מחכם אחד בשם הרח-  צמח גהגהה .1
ואפשר . ולא כיש נוהגין לטבול אצבעו בכוס, היה שופך מעט מן הכוס עצמו

כנודע מדרוש , הנקראת כוס של ברכה, לרמז שהמכות יצאו ממלכות, שהטעם
 . ה"הרב זלה

  
 לזרוק מעט מן הכוס באצבעו  כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן וכן דנוהגיןו .2

  ).ל"מהרי( ז פעמים"ב בכלל ובפרט הכל ט"ש באח"ך עד"כשמזכיר המכות דצ

                                                 
 כתר שם טוב א

 .והוא פשרה בין שתי הדעות הללו. פ נגיד ומצווה"ות מימוניות ועפ הגה"והוא מנהג משפחתנו ע ב

 )'עח שער חג המצות פרק ז"פ( ג

  ) 'ז ג"עא ת"רמ (ד
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רּוְך הּוא   ֵאּלוּ ֵאּלוּ  דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ רּוְך הּוא ֶעׂשֶ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֶעׂשֶ
ִים ִמְצָרֽ ים ּבְ ְצִרּיִ ִיםַעל ַהּמִ ִמְצָרֽ ים ּבְ ְצִרּיִ   : : ְוֵאּלּו ֵהןְוֵאּלּו ֵהן: : ַעל ַהּמִ

  

ם םּדָ עַ , , ּדָ עַ ְצַפְרּדֵ יםכִּ כִּ , , ְצַפְרּדֵ יםּנִ , , ָערֹובָערֹוב, , ּנִ
ֶבר ֶברּדֶ ִחין, , ּדֶ ִחיןׁשְ ָרד, , ׁשְ ָרדּבָ ה, , ּבָ הַאְרּבֶ , , ַאְרּבֶ

ךְ  ךְ ֹחׁשֶ כֹורֹות, , ֹחׁשֶ ת ּבְ כֹורֹותַמּכַ ת ּבְ   ::ַמּכַ
  
  

  

   גם לסימנים הבאים גם לסימנים הבאיםהכוסות לתוך הקערההכוסות לתוך הקערהממשיכים לשפוך מן ממשיכים לשפוך מן 

י יִרּבִ ֶהם ִסיָמִנים  ִרּבִ ֶהם ִסיָמִניםְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ   ::ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ

צַ  צַ ּדְ ַאחַ , , ׁש ׁש ""ֲעַד ֲעַד , , ךְ ךְ ""ּדְ ַאחַ ּבְ   ::בב""ּבְ
  

מפני המחלוקת בין רבי יוסי מפני המחלוקת בין רבי יוסי , , ביםבים רבי יהודה ליתן סימנים אלא למכות שלקו  רבי יהודה ליתן סימנים אלא למכות שלקו אאלא בלא ב
  . . גג""תעתע' ' א אזולאי על הלבוש סא אזולאי על הלבוש ס"" מהר מהר..לבין רבי עקיבאלבין רבי עקיבא

  

 חוזרים למלא את כוס הבעל  חוזרים למלא את כוס הבעל ..זורקים אז את היין שבקערה במקום שאין בו דורכיםזורקים אז את היין שבקערה במקום שאין בו דורכים
  ..ואין צריך לשתופוואין צריך לשתופו, , הבית בייןהבית ביין
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י   יִרּבִ ִליִלי אֹוֵמר  ִרּבִ ִליִלי אֹוֵמריֹוֵסי ַהּגָ ה אֹוֵמר , , יֹוֵסי ַהּגָ ִין ַאּתָ ה אֹוֵמר ִמּנַ ִין ַאּתָ ִמּנַ
צְ  קּו ַהּמִ ּלָ צְ ׁשֶ קּו ַהּמִ ּלָ ר ַמּכֹותׁשֶ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ים ּבְ ר ַמּכֹותִרּיִ ִמְצַרִים ֶעׂשֶ ים ּבְ ְוַעל ְוַעל , , ִרּיִ

ים ַמּכֹות  ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹות ַהּיָ ִ ם ָלקּו ֲחִמׁשּ ִמְצַרִים ַמה הּוא ? ? ַהּיָ ִמְצַרִים ַמה הּוא ּבְ ּבְ
ע "", , אֹוֵמראֹוֵמר ְרֹעה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ע ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ ְרֹעה ֶאְצּבַ ים ֶאל ּפַ ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטּמִ

ם ַמה הּוא אֹוֵמר". ". ֱאלִֹהים ִהואֱאלִֹהים ִהוא ם ַמה הּוא אֹוֵמרְוַעל ַהּיָ ְרא , , ְוַעל ַהּיָ ְרא ַוּיַ ַוּיַ
ר ָעשָׂ  ֹדָלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ר ָעשָׂ ִיׂשְ ֹדָלה ֲאׁשֶ ד ַהּגְ ָרֵאל ֶאת ַהּיָ ה ְיֹהוה ה ְיֹהוה ִיׂשְ

יֹהָוה ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹהוה ַוּיַ ֽ ִמְצַרִים ַוּיִ יֹהָוהּבְ ֲאִמינּו ּבַ יְראּו ָהָעם ֶאת ְיֹהוה ַוּיַ ֽ ִמְצַרִים ַוּיִ   ּבְ
ה  ה וְּבמֹׁשֶ    ::ַעְבּדֹו ַעְבּדֹו וְּבמֹׁשֶ

  
ה הוְּבמֹׁשֶ , משה, והם, ך שנה"ל בגמרא כי שלשה חיו ק"ש רז"ס מ"ל כי ז"וא  וְּבמֹׁשֶ

שנה פרנס ' ומ, שנה במדין' ומ, שנה בבית פרעה' ומשה עשה מ. עקיבא' ור, ז"וריב
' וכן ר. שנה לימד' שנה למד ומ' שנה עסק בפרקמטיא ומ' מ, ז"וכן ריב. את ישראל

  . שנה לימד' ומ, שנה למד' ומ, שנה היה עם הארץ' מ, עקיבא
ז לא הניח מקרא ומשנה והויות "ל כי ריב"ש חז"נרמז במ, כ באביי"וגם גלגולו אח

הנקרא , ש זו באחד מרבנן סבוראיואחר כך נתלבשה נפ. והבן ענין זה, דאביי ורבא
, ל כי כמדומה לו שרב אחאי זה"וא, פריך רב אחאי, ש בתלמוד עליו"וז, רב אחאי

  .בעל השאלתות, הוא עצמו רב אחא משבחא
עד , ואחר כך עברו כמה גלגולים. כ נפש זו נתגלגלה ברב דוסתאי גאון"ואח

כ נתגלגלה בהרב "ואח. ז הלוי בעל המאור"נכדו של הר, אהרן הלוי' שנתגלגלה בר
כ "ואח. ל"כ בבחור אברהם הנז"ואח. יהושע סוריאנו' כ בר"ואח. בעל מגיד משנה

  .ז"הג ל"שע: נתגלגלה בי אני עכשיו הצעיר חיים

 מסכת בבא בתרא חכם עדיף מנביא כי הוא מן -ס "ספר ליקוטי הש  ::ַעְבּדוֹ ַעְבּדוֹ 
הוד שאינו משיג כי החכמה ויוכל להשיג בכל אבל הנביא אינו מתנבא אלא מנצח ו

ל אין הנבואה שורה אלא "כ חכם כמו שארז"ת הלא הנביא הוא ג"וא. אם לנבואה
ל שצד החכמה שלו הוא קטנה מצד הנבואה אבל צד חכם מצד חכמתו הוא "וי. 'וכו

  : ה"מהרב זל. גובר ועולה
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ה ּמָ הּכַ ּמָ ר ַמּכֹות  ּכַ ע ֶעׂשֶ ר ַמּכֹותָלקּו ְבֶאְצּבַ ע ֶעׂשֶ ה. . ָלקּו ְבֶאְצּבַ הֱאֹמר ֵמַעּתָ , , ֱאֹמר ֵמַעּתָ
ִמְצַרִים ָלקוּ  ִמְצַרִים ָלקוּ ּבְ ר ַמּכֹותּבְ ר ַמּכֹות ֶעׂשֶ ם ָלקּו , ,  ֶעׂשֶ ם ָלקּו ְוַעל ַהּיָ ְוַעל ַהּיָ
ים ַמּכֹות ִ ים ַמּכֹותֲחִמׁשּ ִ   ::ֲחִמׁשּ

ל כי בתחלה "ש רז"לרמוז אל מ, ב"במצולות הוא רה'השלכת 'רודפיהם 'ת "הנה ר
במצולות 'ת "ולכן נרמז ר. כ נתמנה שר של גיהנם"ואח, היה רהב שרו של מצרים

 : שכתוב בו עובר בעמק הבכא, שהוא גיהנם, א"ת בכ"ר, אבן'כמו '

יִר ִר  יּבִ ה , , ֱאִליֶעזֶר אֹוֵמרֱאִליֶעזֶר אֹוֵמר  ּבִ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ה ִמּנַ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ים  ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ים ׁשֶ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ׁשֶ

ע ַמּכֹות  ל ַאְרּבַ ְיָתה ׁשֶ ִמְצַרִים ָהֽ ע ַמּכֹות ּבְ ל ַאְרּבַ ְיָתה ׁשֶ ִמְצַרִים ָהֽ ֱאַמר? ? ּבְ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ , , ׁשֶ
ם ֲחרֹון ַאּפוֹ "" ח ּבָ ּלַ ם ֲחרֹון ַאּפוֹ ְיׁשַ ח ּבָ ּלַ , , ֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרהֶעְבָרה ָוַזַעם ְוָצָרה, , ְיׁשַ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםִמׁשְ ָוַזַעם ָוַזַעם . . ֶעְבָרה ַאַחתֶעְבָרה ַאַחת  ".".ִמׁשְ
ִים ּתַ ִיםׁשְ ּתַ לֹשׁ . . ׁשְ לֹשׁ ְוָצָרה ׁשָ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים . . ְוָצָרה ׁשָ ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ִמׁשְ ִמׁשְ
ע עַאְרּבַ ה. . ַאְרּבַ הֱאֹמר ֵמַעּתָ ִעים , , ֱאֹמר ֵמַעּתָ ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרּבָ ִעים ּבְ ִמְצַרִים ָלקּו ַאְרּבָ ּבְ

ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות ם ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹותַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ   ::ַמּכֹות ְוַעל ַהּיָ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםִמׁשְ א הו' ע כי עולם האצי"וביאור הענין תלוי בדרוש אבי ִמׁשְ
בבריאה אם תשאר שוה ' הוא עב ממנו וברדת אור האצי' הבריא' דק עד מאד ועול

האמנם מוכרח הוא שהאור העליון ' כמו שהיא יחזור עולם הבריאה להעשות אצי
  .הבריאה' היורד בבריאה בבחי' ואז יחשב האצי' יגנז ויתלבש בברי

 זו הנשמות כל העולמות אצילות וכדוגמא' כ יהי" וכן בכל עולם ועולם שאל
  .והמלאכים
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ה "הקב' ל בעשרה לבושים נתלב"ש ז"כמ'  ואף גם זו כביכול בשכינת עוזו ית
' י רוחניתו ית"כשברא את העולם כי לא היה אפשר להעשות עולם החומריי כזה ע

ה עוטה אור כשלמה "וכמש' הפשוט זולתי אחרי התלבש בכל אותם המלבושי
ה ומה גם בבריאת הארץ השפלה והנה כ נוטה שמים כיריע"לברא את השמים אח

ז בתוך האויר הזה הנה האויר בעצמו הוא אור "ענין לבוש המלאכים ברדתם בעה
אור קדמון ' נתפס כי לא יש אויר שאין נתפס אלא ההוא אוירא קדמאה דכלא הנק

נתפסים הם ' הנב' יצירה אמנם כל שאר האוירי' אור שאינו נתפס בס' והוא הנק
  .יסודות המעורבים בו' נה זה האויר אשר עלינו הוא כלול מדאלא שהם דקים וה

 האמנם עיקר היסודות הגוברים בו הם אש רוח מים עפר כי יש מים מעל השמים 
וברדתם מתערבים האויר אמנם יסוד העפר אין בו ולכן המלאך שמתערב באויר 

שבים ימים דאלמלא יו' יסודות היותר זכים יש בהם יכולת להתפשט עד ז' שהם ג
והכי ' יומין לא יכלי לאתפשטא מהאי מלבוש' המלאכים ומתערבים בהאי עלמא ז

יומין הענין הוא כי בכל רביע חדש הלבנה ' נ וטעם היות ז"א ועזא"אירע לעז
   .היסודות בהכרח ויש אז חדוש נוסף כנודע' מתערבים כל כחות ד

בהרבה ' ביסודות נזוהנה ענין התלבשות זה של המלאכים והיותם נגלמים באוירים ו
ם שהם אש רוח "היסודות העליונים הם חגת) ב"ע(מקומות בזוהר ונודע כי סדר 

 הנגלם באויר זה אינו נגלם לז אינו כן כסדרם ולכן מיכא"י שבעה"מים עפר אעפ
אלא ביסוד המים כנגד החסד ולכן בקפיצה אחת יכול לקפוץ כל העולם אחרי רדתו 

ג שמדתו "ז מתלבש במים ובאש שהם חו" לעהאל ברדתו"והתלבשו בו אך גברי
  . ש במים כי לעולם שמאלא אצטריכא לימינא"ואם יהיה נגלם באש מכ' מצד הגבו

יסודות ' בזוהר ולכן מוכרח הוא להתלבש בב'  אך ימינא לא אצטריכא לשמאלא כנז
' בפ' מים ואש אמנם אליהו בארבע כי אליהו דרגיה איהו לתתא מן האי באר כנז

יסודות ולא כשאר ' ל פסוק וירא והנה באר בשדה ולכן מתלבש בכל הדויצא ע
 ומי שנתעסק בחכמת הקבלה ידע . ולא יותר' המלאכים שאינם מתלבשים אלא בג

ל דאית שמושא דאוירא דקדושה "הגאונים ז' בתשו' כמה מיני אוירים הם כנז
ים אלא הם מתלבשים באויר' ושמושא דאוירא דשידי והענין הוא כי גם השידי

שהם דומים למלאכים והענין הוא כי להיותם מתלבשים באוירים הדומים 
מתלבשים שם תמיד ואינם מתפשטים מהם כמו המלאכים לענין ' למלאכים ובהיו

ה אינם יכולים "גדולה ממ' י שנשמת"זה דומים לבני אדם כי בני אדם אעפ
עולמות כמו שנתלבש בהם החומר העכור לקשר כל ה' להתפשט מזה הלבוש להיו

  .מאמר פסיעות אברהם אבינו: שנפרש לקמן
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י יִרּבִ ה  ,,ֲעִקיָבא אֹוֵמרֲעִקיָבא אֹוֵמר  ִרּבִ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ה ִמּנַ ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִין ׁשֶ ִמּנַ
ים  ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ים ׁשֶ ְצִרּיִ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ׁשֶ

ל ָחֵמׁש ַמּכֹות  ְיָתה ׁשֶ ִמְצַרִים ָהֽ ל ָחֵמׁש ַמּכֹות ּבְ ְיָתה ׁשֶ ִמְצַרִים ָהֽ ֱאַמר? ? ּבְ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ , , ׁשֶ
ם ֲחרֹון ַאּפוֹ "" ח ּבָ ּלַ ם ֲחרֹון ַאּפוֹ ְיׁשַ ח ּבָ ּלַ , , ָוַזַעם ְוָצָרהָוַזַעם ְוָצָרהֶעְבָרה ֶעְבָרה , , ְיׁשַ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעיםִמׁשְ . . ֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחתֲחרֹון ַאּפֹו ַאַחת". ". ִמׁשְ
ִים ּתַ ִיםֶעְבָרה ׁשְ ּתַ לֹׁש . . ֶעְבָרה ׁשְ לֹׁש ָוַזַעם ׁשָ ע. . ָוַזַעם ׁשָ עְוָצָרה ַאְרּבַ . . ְוָצָרה ַאְרּבַ

ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש  ַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ָחֵמׁש ִמׁשְ ה . . ִמׁשְ ה ֱאֹמר ֵמַעּתָ ֱאֹמר ֵמַעּתָ
ים ַמּכֹות ִ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמׁשּ ים ַמּכֹותּבְ ִ ִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמׁשּ ם ָלקּו , , ּבְ ם ָלקּו ְוַעל ַהּיָ ְוַעל ַהּיָ

ים ַמכּ  ִ ים ַמכּ ָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ ִ   ::ֹותֹותָמאַתִים ַוֲחִמׁשּ

י יִרּבִ . עקיבא' ור, ז"וריב, משה, כ שנה"ל כי שלשה חיו ק"ש ז"ס מ"וז  ֲעִקיָבאֲעִקיָבא  ִרּבִ
שנה ' ז מ"ריב. פרנס את ישראל' ומ, במדין' ומ, שנה בבית פרעה' משה עשה מ

, שנה עם הארץ היה' עקיבא מ' ר. שנה לימד' ומ, שנה למד' ומ, עסק בפרקמטיא
  . שנה לימד' ומ, שנה למד' ומ

כי כל , ה"יש להם אחיזה ושייכות וקורבה עם מרע, כי שרש נשמות אלו, אוהענין הו
כי כל מה , וכבר ביארנו במקום אחר. ובפרט נשמות הצדיקים, הנשמות כלולות בו

אבל בחלק . שנתגלגלה בהם, הנפש בלבד' הוא בבחי, שאנו מדברים בשרש הזה
   :יש מהם שאינם מן השרש הזה, או הנשמה שלהם, הרוח

. כ נתגלגל באביי"ואח. הנזכר בזהר פרשת משפטים, נתגלגלו ברב ייבא סבאכ "ואח
כ "ואח. והויות דאביי ורבא', ז לא הניח מקרא משנה וכו"ל במסכת כי ריב"ש חז"וז

פריך , והוא אותו שהזכירוהו בתלמוד, הנקרא רב אחאי, מרבנן סבוראי' נתעברו בא
ל מורי "וא, בעל השאלתות, גאון, ואחר כך נתעברו ברב אחא משבחא. רב אחאי

כ נתגלגלו "ואח. הוא עצמו רב אחא משבחא, שזה רב אחאי, כי כמדומה לו, ל"ז
והוא בן , רבו של מגיד משנה, כ נתגלגלו ברבי אהרן הלוי"ואח. ברב דוסתאי גאון
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כ נתגלגלו בדון וידאל "ואח. בעל ספר המאורות, בנו של רבינו זרחיה הלוי
יהושע ' כ בר"ואח. שאול טרישטי' כ בר"ואח.  משנהבעל ספר מגיד, דיטולושא

היה לו , כי הרב המגיד משנה, ודע. כ בבחור אחד שמו אברהם"ואח. סוריאנו
ביאור לספר , ולכן עשה וחבר ספר מגיד משנה, ל"ם ז"שייכות וקורבה עם הרמב

  : ל"ם ז"היד של הרמב

, אשונים שלהם כנזכרשנה הר' ששניהם היו עמי הארץ במ, עקיבא' ז ור"ובענין ריב
, מאותם עשר טפין, טפת זרע אחת' לפי שהנפש שלהם היתה מבחי, הסבה היא

, הראשונים' מ, שנה עמי הארץ' לכן היו מ, שיצאו מיוסף הצדיק מעשר אצבעותיו
שהיה אומר במסכת , עקיבא' ובפרט ר, ונתאחזו בהם הקליפות קצת בימים ההם

, ומזה תקיש לכמה דברים אחרים. כחמורח ואנשכנו "מי יתן לי ת, ט"פסחים דמ
ה עם היות שאמרו בגמרא דבת כלבא שבוע חזיתיה דהוא צנוע "שהיו בו בהיותו ע

ולסבה זו הוצרכו להתגלגל , עקיבא חטאת נעורים' ז ור"ובהכרח שהיו לריב, ומעלי
  . כ בכל אותם הגלגולים שכתבנו למעלה"אח

עקיבא בהיותו בן גרים ולא מזרע ' גם לסבה זו נכנסה נפש קדושה ומעולה של ר
, בעת הרהורו באשת אדוניו, לפי שהיא טפת זרע לבטלה שיצאה מיוסף, ישראל

  . שהיתה גויה

עקיבא איננה כשאר נפשות הגרים הנבראת מזווג ' כי נפשו של ר, והאמת הוא
, אמנם היא נפש קדושה וגדולה מאד, כנזכר בזוהר פרשת שלח לך, ע"הצדיקים בג

  . יצאה ונפלה לעמקי הקליפה, ו של אדם ושל קין בנואלא שבחטא

ולכן הוכרחה ליכנס בעת , כ גרם ענין הנזכר שיצאה מטפת זרע יוסף כנזכר"וגם אח
כי הנפש הזו שנכנסת , וכבר נתבאר לעיל בדרושים שקדמו. ז בגוף גר"ביאתם בעה

 זווג הנעשת מתולדת, הנה היא מתלבשת בתוך נפש אחרת, בגוף הגר אחר שנתגייר
הנזכר בסבא , והיא נקראת נפש הגר הראשונה באמת, ע כנזכר"של הצדיקים בג

בסוד מה , שנה הראשונים' ה מ"גרמה לו להיותו ע, דמשפטים דף ואותה נפש הגר
  . 'ל קשים גרים לישראל כספחת וכו"שנתבאר אצלינו במרז

מסכת סנהדרין ל "ואמרז, הנקרא יוסף כנודע, עקיבא היה בן גרים' ועוד כי כיון שר
גיורא עד תלתא דרי לא תבזי ארמאה באפיה דקשה ולא עברא זוהמא , ד"דף צ

מוכרח הוא שיתאחזו בו , עקיבא היה בן גרים' לכן כיון שר, מיניה עד תלתא דרי
  .ד"הג ל"שע: שנה הראשונים כשהיה עם הארץ' הקליפות והחיצונים באותן מ
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כשקרא , ה"יעקב אבינו ע' הא, הקץל כי שלשה היו שטעו בענין "ל מורי ז"גם א
לבניו ואמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באתרית הימים ונעלם ממנו 

כי , משיחו' ואמר אך נגד ה, שטעה בענין אליאב, ה"הוא שמואל הנביא ע' הב. הקץ
. 'שטעה וחשב כי בן כוזיבא היה משיח ה, עקיבא' ר' הג. חשב שממנו יצא המשיח

ולכן שלשתם נתגלגלו כדי , לרמוז כי טעותם שוה, יעקב הם עקיבאולכן אותיות 
  :הג שם"שע: לתקן טעות זה

' עקיבא שיצאה נשמתך באחד כבר נודע כי העשרה הרוגי מלכות הי' אשריך ר
עקיבא בן יוסף היה לכפר על ' כפרה בשביל עשרת השבטים שמכרוהו ליוסף ור

ע היה בן "כי ר. ביניהם כנודעהשכינה אשר שיתפו עמהם אחי יוסף שעשו החרם 
גרים והגרים הם תלוים במלכות ואינם זזים משם בסוד גירי צדק כי המלכות נקרא 

ע היה יחיד ולכן "ועוד כי האחים היו יחד באחוה ולגרים אין אחוה ור. צדק כנודע
' ע שיצאה נשמתך באחד פי"ס אשריך ר"כ יחידה וז"בא במקום השכינה שהיא ג

  : ל"ו ז"גם זה מהרח. השכינה הנקראת יחידו של עולםבשביל אחד שהיא 

. 'שאותיות עקיבא הם אותיות יעקב א' פי. ע שיצאה נשמתך באחד"ועוד אשריך ר
ו "והנה יעקב חטא על ששלח את יוסף צדיק יסוד עולם בלא לויה ואז כמעט ח

ש ומייחד השם "קורא ק' ל כשראה את יוסף במצרים הי"הפריד את היוד ולכן ארז
ז לא הספיק את זה וחזר "י שליחות יוסף בלא לויה ועכ"חזור ולזווג מה שהפריד על

ס כל ימי נצטערתי על פסוק זה ואמרתי מתי יבא לידי ועכשיו "ע וז"ונתגלגל בר
ביחד כי חזרת ' ע שיצאה נשמתך באחד פי"שבא לידי לא אקיימנו וזהו אשריך ר

גם זה . ש"א יחוד ק"נ לאו"בסוד מלתקן את היחוד וגרמת את זיווג העליון במיתתך 
  : ה"מהרב זלה

דע כי משה זכה לבינה הוא זה כי היכל לבנת הספיר נקרא אספקלריא שאינה 
ק "מהיכל ק' ה נבואתו הי"מאירה ומשם מתנבאים שארי הנביאים אבל מרע

ל שזכה לבינה דהיינו האריך "ב דבריאה והנה ארז"דבריאה אשר שם הוא סוד הכח
בגויה השאר בסוד קודש הקדשים והנה וידבר אלהים אל משה הוא דבריאה הכולל 

אל משה הוא בסוד ' ויאמר ה. אל משה הוא בסוד החכמה' בסוד הבינה וידבר ה
  ס שבת"לקוטי ש :ה"גם זה מהרב זלה. אמנם כל המראות היו מתוך הבינה. הכתר



 

 
112

קֹום ָעֵלינוּ  ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ קֹום ָעֵלינוּ ּכַ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ   ::ּכַ
  

ְצַרִיםִאּלּו הֹוִציָאנִאּלּו הֹוִציָאנ ְצַרִיםּו ִמּמִ ָפִטים, , ּו ִמּמִ ה ָבֶהם ׁשְ ָפִטיםְולֹא ָעׂשָ ה ָבֶהם ׁשְ נוּ     ְולֹא ָעׂשָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
פָ  ה ָבֶהם ׁשְ פָ ִאּלּו ָעׂשָ ה ָבֶהם ׁשְ ה ֵבאלֵֹהיֶהם, , ִטיםִטיםִאּלּו ָעׂשָ ה ֵבאלֵֹהיֶהםְולֹא ָעׂשָ נוּ     ְולֹא ָעׂשָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ

ה ֵבאלֵֹהיֵהם ה ֵבאלֵֹהיֵהםִאּלּו ָעׂשָ כֹוֵריֶהם, , ִאּלּו ָעׂשָ כֹוֵריֶהםְולֹא ָהַרג ּבְ נוּ       ְולֹא ָהַרג ּבְ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
כֹוֵריֶהם כֹוֵריֶהםִאּלּו ָהַרג ּבְ יֵּ     ַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנםַתן ָלנּו ֶאת ָממֹוָנםְולֹא נָ ְולֹא נָ , , ִאּלּו ָהַרג ּבְ יֵּ ּדַ   ::נוּ נוּ ּדַ

ם, , םםִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ָממֹונָ  םְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ נוּ           ְולֹא ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
ם םִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ נוּ   ,,ֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ְבָחָרָבהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ְבָחָרָבהְולֹא הֶ ְולֹא הֶ , , ִאּלּו ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ

ָחָרָבה ָחָרָבהִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶ ע ָצֵרי, , ִאּלּו ֶהֱעִביָרנּו ְבתֹוכֹו ּבֶ ּקַ ע ָצֵריְולֹא ׁשִ ּקַ נוּ   ,,נּו ְבתֹוכוֹ נּו ְבתֹוכוֹ ְולֹא ׁשִ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
ע ָצֵרינּו ְבתֹוכוֹ ִאּלּו ׁשִ ִאּלּו ׁשִ  ע ָצֵרינּו ְבתֹוכוֹ ּקַ נּו , , ּקַ ק ָצְרּכֵ נּו ְולֹא ִסּפֵ ק ָצְרּכֵ   ְולֹא ִסּפֵ

ר ְדּבָ רַבּמִ ְדּבָ ָנה ַאְרבָּ  ַאְרבָּ ַבּמִ ָנהִעים ׁשָ נוּ           , , ִעים ׁשָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
ָנה ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ נּו ַבּמִ ק ָצְרּכֵ ָנהִאּלּו ִסּפֵ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ נּו ַבּמִ ק ָצְרּכֵ   , , ִאּלּו ִסּפֵ

ןְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו ְולֹא ֶהֱאִכיָלנּו  ןֶאת ַהּמָ נוּ           ,,ֶאת ַהּמָ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
ן ןִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ תא ָנַתן ָלנּו ֶאתא ָנַתן ָלנּו ֶאתְולְֹולֹ, , ִאּלּו ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ּבָ ַ ת ַהׁשּ ּבָ ַ נוּ     ,, ַהׁשּ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ

ת ּבָ ַ תִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ נוּ   ,,א ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַניא ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַניְולְֹולֹ, , ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשּ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
נוּ   ,,לֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרהלֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרהוְ וְ , , ִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַניִאּלּו ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ
ָר ְולֹא הִ ְולֹא הִ , , ִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרהִאּלּו ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה ָר ְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ נוּ   ,,ֵאלֵאלְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ

ָרֵאל ָרֵאלִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ְולֹא ָבָנה ָלנּו ְולֹא ָבָנה ָלנּו , , ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
שׁ ֶאת ֶאת  ְקּדָ ית ַהּמִ שׁ ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ נוּ             ּבֵ ּיֵ נוּ ּדַ ּיֵ   ::ּדַ

ֶלת   ַעלַעל פּוָלה ּוְמכּוּפֶ ה טֹוָבה ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ֶלת ַאַחת ּכַ פּוָלה ּוְמכּוּפֶ ה טֹוָבה ּכְ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ
קֹום ָעֵלינוּ  קֹום ָעֵלינוּ ַלּמָ ְצַרִים. . ַלּמָ ְצַרִיםהֹוִציָאנּו ִמּמִ ֶהם . . הֹוִציָאנּו ִמּמִ ה ּבָ ֶהם ָעׂשָ ה ּבָ ָעׂשָ

ָפִטים ָפִטיםׁשְ ה ֵבאלֹהֵ . . ׁשְ ה ֵבאלֹהֵ ָעׂשָ כֹוֵריֶהם. . יֶהםיֶהםָעׂשָ כֹוֵריֶהםָהַרג ּבְ ָנַתן ָנַתן . . ָהַרג ּבְ
ם. . ָלנּו ֶאת ָממֹוָנםָלנּו ֶאת ָממֹוָנם םָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ ֶהֱעִביָרנּו ֶהֱעִביָרנּו . . ָקַרע ָלנּו ֶאת ַהּיָ
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ע ָצֵרינּו ְבתֹוכוֹ . . ְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבהְבתֹוכֹו ֶבָחָרָבה ּקַ ע ָצֵרינּו ְבתֹוכוֹ ׁשִ ּקַ ק . . ׁשִ ק ִסּפֵ ִסּפֵ
ָנה ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ נּו ַבּמִ ָנהָצְרּכֵ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ נּו ַבּמִ ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת . . ָצְרּכֵ

ן ןַהּמָ ת. . ַהּמָ ּבָ ַ תָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ י ַהר י ַהר ֵקְרָבנּו ִלְפנֵ ֵקְרָבנּו ִלְפנֵ . . ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהׁשּ
ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ   ..ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרהָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה. . ִסיַניִסיַני

ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ר ַעל . . ִיׂשְ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ר ַעל ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ּוָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ
ל ֲעֹונֹוֵתינוּ  ל ֲעֹונֹוֵתינוּ ּכָ    ::ּכָ

הנה בזה . לא נתנה תורה לישראל אלא לצרף בה ישראל ..ָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרהָנַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה
בתחלה ' כ אמר וייראו העם את ה"אחיתיישב פסוק וירא ישראל את היד הגדולה ו

ולכן נתן . כ העם אלא שישאל כבר נצרפו במצרים על ידי התורה"קראם ישראל ואח
ה בלב פרעה להניח שבט לוי לעסוק בתורה כדי לצרף את ישראל כי הם היו "הקב

העיקר ושורש דכל האומה ובקריאתם בתורה היו מתקנים את כולם והתורה הוא 
יסוד המתפשט מאבא ונכנס ' כמה של מעלה הוא תורה והיא בחימחכמה כי נובלת הח

י שהיא מחכמה ומתפשט בזעיר "מהחכמה כנודע ולכן נתנה התורה ע' בזעיר ומשה הי
ולכן אומרים בשבת אתה הראת שהוא גילוי ' ועל משה נאמר השליך משמים וגו

 אלו כי כל' ת ונמצא כי עיקר החיבור הוא מחכמ"התורה מחכמה בעת הוצאת הס
י התורה ואותם "הנשמות שנתעברו במצרים הם ניצוצות שיצאו לחוץ וחזרו ונצרפו ע

ואלו ' שכבר נתקנו במצרים כראוי לא הוצרך הפסוק להעיד עליהם ויאמן העם וגו
ולזה לא נאמר בהם עכשיו '  וגווירא ישראל את היד הגדולהישראל עליהם נאמר 

קרא עם אלו הם שהאמינו עתה ועליהם שהאמינו אבל השאר שהם לא נתקנו כראוי נ
    שס"לק: ה"ז מהרב זלה"ג. 'נאמר וייראו העם וגו

ָרֵאל ָרֵאלִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ל . . ִהְכִניָסנוּ ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ר ַעל ּכָ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ ל וָּבָנה ָלנוּ ֶאת ּבֵ ר ַעל ּכָ ִחיָרה ְלַכּפֵ ית ַהּבְ וָּבָנה ָלנוּ ֶאת ּבֵ
היו מתבררים , י הקרבנות הנקרבים שם"ע, והנה בזמן בית המקדש קיים ::ֲעֹונֹוֵתינוּ ֲעֹונֹוֵתינוּ 

שהיה מתודה שם , י התשובה והוידוי"כי האדם היה נתקן ע. דרגותומתתקנים כל המ
. י המנחות והנסכים"ע, והצומח. י הקרבן עצמו"ע, והבעלי חיים היו נתקנים. על קרבנו

   :על כל קרבנך תקריב מלח) ג"י' ויקרא ב(ס פסוק "וז. שהוא דומם, י המלח"ע, והדומם
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ן ןַרּבָ ְמִליֵאל  ַרּבָ ְמִליֵאלּגַ ל מִ , , ָהָיה אֹוֵמרָהָיה אֹוֵמר  ּגַ ל מִ ּכָ ּלֹא ּכָ ּלֹא י ׁשֶ י ׁשֶ
ַסח לֹא ָיָצא ְיֵדי  ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ ה ּדְ לֹׁשָ ַסח לֹא ָיָצא ְיֵדי ָאַמר ׁשְ ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ ה ּדְ לֹׁשָ ָאַמר ׁשְ

  ::בין אנשים ובין נשים בין אנשים ובין נשים , , כולם אומרים ביחדכולם אומרים ביחד  ::ְוֵאּלּו ֵהןְוֵאּלּו ֵהן. . חֹוָבתוֹ חֹוָבתוֹ 
  

ַסח ַסחּפֶ ה. . ּפֶ הַמּצָ   ::ּוָמרֹורּוָמרֹור. . ַמּצָ
  

  

וכן . להראותה למסובין שתחבב המצוה עליהם, וכשיגיע למצה זו צריך להגביה: ע "שו

. מגביה כל אחד כוסו בידו עד שחותם גאל ישראל, שיגיע ללפיכךוכ; כשיגיע למרור זה

וכן , ונוהגין לזרוק מעט מן הכוס באצבע כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן: הגה

ויהיה הפת . ז פעמים"הכל ט, ב בכלל ובפרט"ש באח"ך עד"כשמזכיר המכות דצ

  .תואז ל יכסה הפ.  שאוחז הכוס בידו, מגולה בשעה שאומר ההגדה עד לפיכך

  
מכיוון שלא אומר , ולא חוששים לאוכל קדשים בחוץ, מגביהים את הזרוע כל אחד ואחדיש שו

-ו" מצה זו,,ולא דומה לפסקאות הבאות שהם ... 'אלא פסח שהיו אבותינו וכו, )אדווק" (זהפסח ,,

 לא צריך: לשונות ' ששם מופיע ב, ב"ז ע"י על פסחים דקט"ל ולשון רש"ועיין מהרי". מרור זה,,

בגלל שלא ) ד בעניין קניית בשר ליום טוב ואמירתו בשר זה לפסח"ולא כתוב אסור כדף נ(להגביה 

' ו' ה' ג ס"לדעת רבינו פרץ המובא בטור תע(ושהפסח אף שהוא זכר בעלמא , "זו,,או " זה,,כתוב 

רוב הראשונים כתבו כנוסח . יש לחשוש לומר פסח זה וכאילו מראה שאוכל קדשים בחוץ, )'ז

, י ותוספות היא שאיסור לומר בשר זה לפסח"גם דעת רש. מרא שאן זה אסור אלא לא צריךהג

לדעת , אם כן. האיסור חל רק על בהמה חיה, דעת הגאונים, אמנם .בבהמה חיה או שחוטה

ע השמיט את הדין "שהשוו. אינו אסור ומותר, לומר בשר זה לפסח על בהמה שחוטה, הגאונים

  .אב"ז  .מליץ בעד מנהגם והנח להם לישראלוכל זיה כתבתי לה .הזה
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ַסח ַסחּפֶ ית   ּפֶ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ית ׁשֶ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ָהיּו ֲאבֹוֵתינּו אֹוְכִלים ּבִ ׁשֶ
ם ׁש ַקּיָ ְקּדָ םַהּמִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ַסח ? ? ַעל ׁשּום ָמה ַעל ׁשּום ָמה , , ַהּמִ ּפָ ַסח ַעל ׁשּום ׁשֶ ּפָ ַעל ׁשּום ׁשֶ

ִמְצַרִים  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ִמְצַרִים ַהּקָ י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ רּוְך הּוא ַעל ּבָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ַסח ה"", , ׁשֶ ם זֶַבח־ּפֶ ַסח הַוֲאַמְרּתֶ ם זֶַבח־ּפֶ ּוא ַלְיֹהוה ּוא ַלְיֹהוה ַוֲאַמְרּתֶ

ִמְצַרִים  ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ִמְצַרִים ֲאׁשֶ ָרֵאל ּבְ ֵני ִיׂשְ י ּבְ ּתֵ ַסח ַעל ּבָ ר ּפָ ֲאׁשֶ
ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִיםּבְ יל, , ּבְ ינּו ִהּצִ ּתֵ ילְוֶאת ּבָ ינּו ִהּצִ ּתֵ ּקֹד , , ְוֶאת ּבָ ּקֹד ַוּיִ ַוּיִ

ֲחווּ  ּתַ ׁשְ ֲחווּ ָהָעם ַוּיִ ּתַ ׁשְ   ":":ָהָעם ַוּיִ
  
  

ַסח ַסחּפֶ    ּפֶ

,  בכל מקום שאתה עומד,פירוש. ה סחֹפ והוא– ֶפה סח
   . תשיח בחוקיו של בוראך

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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האחרון קורא האחרון קורא , , ומעביר למסוביןומעביר למסובין'' ''  זו זומצהמצה,,,,נוטל הבעל הבית את החצי מצה ואומר נוטל הבעל הבית את החצי מצה ואומר 
  יר את המצה למקומהיר את המצה למקומההפיסקא הבאה אחרי שהחזהפיסקא הבאה אחרי שהחז

ה הַמּצָ ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה   ַמּצָ ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה זֹו ׁשֶ ַעל ַעל ? ? זֹו ׁשֶ
ל ֲאבֹוֵתינּו  ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ל ֲאבֹוֵתינּו ׁשּום ׁשֶ ֵצָקם ׁשֶ יק ּבְ ּלֹא ִהְסּפִ ׁשּום ׁשֶ

ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי , , ְלַהְחִמיץְלַהְחִמיץ ּנִ ְגָלה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַעד ׁשֶ ּנִ ַעד ׁשֶ
רּוְך הּוא ּוְגָאָלם ִמּיָד  דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ רּוְך הּוא ּוְגָאָלם ִמּיָד ַהּמְ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ַהּמְ

ֱאַמר ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ר הֹוִציאּו ַוּיֹאפּו ֶאתַוּיֹאפּו ֶאת"", , ׁשֶ ֵצק ֲאׁשֶ ר הֹוִציאּו  ַהּבָ ֵצק ֲאׁשֶ  ַהּבָ
י ֹגְרׁשּו  י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ י ֹגְרׁשּו ִמּמִ י לֹא ָחֵמץ ּכִ ְצַרִים ֻעֹגת ַמּצֹות ּכִ ִמּמִ

ְצַרִים ְצַרִיםִמּמִ ְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא , , ִמּמִ ֽ ְכלּו ְלִהְתַמְהֵמּהַ ְוַגם ֵצָדה לֹא ְולֹא יָ ֽ ְולֹא יָ
  ":":ָעׂשּו ָלֶהםָעׂשּו ָלֶהם

  
ה   הַמּצָ    זוֹ זוֹ   ַמּצָ

ַבע, ַוּיֵֵצא ַיֲעֹקב ֵאר ׁשָ ֶלךְ ; ִמּבְ     .ָחָרָנה, ַוּיֵ
  לעתידמעשה',  מאת הה חשש בחרון אף"מיכוון שיעקב אבינו ע

 הצטרך לצאת מבאר ,העשרה השבטים וקלקול הגדול שיצא מזה
, אולם בור אינו מקום גלוי אלא הסתרה. ספירות' שבע שהוא כנוי לז

שיעקב אבינו יצא , כך. בחינת מחבוא שאין אור חודר באותו מקום
ח "והיא בחינת הת. שאינו מקום השכנת השכינה בגלוימהמחבוא הזה 

י להמתיק הדינים דכ,  אולם.ומקבל אור מזעיר בלבד, המסתגר בחדרו
כדוגמת ,  להסתכןואף, יש לצאת בחוץ,  על עם ישראלהבאים

הן לקבל עליהם צער גלות , שהרבו במסעות, א"התנאים הקדושים זיע
, והיא נחמה גדולה,  הן להמליץ בעד עם ישראל השרוי בצרה,השכינה

ואל . ל"כשצדיקים מנחמים את העם אחרי צרות או הרג בעמנו רח
כמה מהם , והלוא. תשחוב שאין זה מדובר בצדיקים אמיתיים בלבד

אותו תנא שלא חש לדעת חביריו והגיע לכבות את האור כ, נענשו
  . 'אחר'ולהבדיל אותו . בשבת בתוך לימודו

יצא ממקומו להמתיק את , איש תם אהלים, ה"יעקב אבינו ע, ולכן
שהוא ,  והוא וילך חרנההדינים הבאים על זרעו בתוך שעבוד מצרים

את היה ובשביל פעולה כז. שערים דטומאה' בן' שהוא חמת ה', חרה ן
,  שהוא החומרמה אלא מצהכך שאל תקרא . לשלוט בחומרצריך 

שצריך לצאת ממוחין , צאו, ניצוצות הקדושה בתוך הקליפות
    .ח המקטין את כבוד תורתו"שהוא הת, דקטנות

  אברהם זקןו
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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  .ומעביר למסובין''  זהמרור,,נוטל הבעל הבית עלי מרור ואומר 
 את חתיכת המרור לארץ או בחוץ לדירה אם יש עירוב האחרון קורא הפיסקא הבאה אחרי שהשליך

  .בשכונה

. ש, שושנה.וגם העידותי הרבנים ע) ' זה השלחן גג-המנהג מובא ב(וכן נהגו חכמי קוסטנטין 

)  וראה הגאון לנהוג גם הוא בזה' פרגשעבר כמה סדרי פסח בקטנותו אצל רבו רבי סידי (ירט ש

המרירות והמוות , סיבת המנהג הזה הוא להשליך הרע. ל"יב זובנו של הרב יצחק זרב' ורב ראובן גג

  .מות' מרור גמט, ממנו) בילע המוות לנצח(

ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה   ָמרֹורָמרֹור ֲאַנְחנּו אֹוְכִלים ַעל ׁשּום ָמה זֶה ׁשֶ ַעל ַעל ? ? זֶה ׁשֶ
י ֲאבֹוֵתינּו  ים ֶאת ַחּיֵ ְצִרּיִ ְררּו ַהּמִ ֽ ּמֵ י ֲאבֹוֵתינּו ׁשּום ׁשֶ ים ֶאת ַחּיֵ ְצִרּיִ ְררּו ַהּמִ ֽ ּמֵ ׁשּום ׁשֶ

ִמְצַרִים ִמְצַרִיםּבְ ֱאַמר. . ּבְ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ יהֶ "", , ׁשֶ ְררּו ֶאת ַחּיֵ יהֶ ַוְיָמֽ ְררּו ֶאת ַחּיֵ ֲעֹבָדה ַוְיָמֽ ֲעֹבָדה ם ּבַ ם ּבַ
ה הָקׁשָ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, , ָקׁשָ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִניםּבְ ֶדה  ּבְ ָ ׂשּ ֶדהּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ ָ ׂשּ . . ּוְבָכל ֲעֹבָדה ּבַ

ל ֲעֹבָדָתם ל ֲעֹבָדָתםֵאת ּכָ ָפֶרךְ , , ֵאת ּכָ ְבדּו ָבֶהם ּבְ ר ָעֽ ָפֶרךְ ֲאׁשֶ ְבדּו ָבֶהם ּבְ ר ָעֽ   ": ": ֲאׁשֶ

  ..וזורק את עלי המרורוזורק את עלי המרור
  

ה ֲעֹבָדה ָקׁשָ ְררּו ֶאת ַחּיֵיֶהם ּבַ הַוְיָמֽ ֲעֹבָדה ָקׁשָ ְררּו ֶאת ַחּיֵיֶהם ּבַ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִנים, , ַוְיָמֽ ֹחֶמר ּוִבְלֵבִניםּבְ וכבר נתבאר אצלנו   ּבְ
 כי ניצוצות הקרי הם חשובות מאד וקדושות ,ה" שעש"בדרוש שכיבת הלילה ובק

ז היו אלו "אלא שיוצאים ומתערבים בקליפות וצריכים בירור אחר בירור לתקנם ועד
נת הניצוצות הולכות ונתקנות לאט לאט עד אשר התחילו להתקן ולהראות בחי

  .  וזה היה בדור מצרים,הזהב שבהם
  

השעבוד הקשה שאין כמותו כי כגגד מה ובזה תבין טעם נכון למה נגזר עליהם אותו 
 הם נגזר עליהם כל הבן הילוד היאורשחטאו בדור המבול להשחית את זרע

  . תשליכוהו דוגמת עונש המבול עצמו
  

וימררו את חייהם נאמר ' וכנגד מה שחטאו בדור הפלגה הבה נלבנה לבנים כו
ין במרה  בזה בסוד שבת ודינחראקום  וכבר הארכתי במ,' כובחומר ובלבנים

ואמנם היות השעבוד בארץ מצרים הטעם הוא כי הנה נודע . ש היטב"איפקוד וע
אשר במוח הדעת כי שם תלוי סוד הזווג ' שכל הנשמות באות מן החסדים והגבו

ואיש לא ידעה לכן נקרא דעת להורות כי ' ה והאדם ידע את חוה אשתו כו"כמש
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  . 'בלשון ידיעה כנז' משם נמשכת טפת הזווג הנק
  

ה וכבר נתבאר אצלנו כי משה הוא "ומה גם אותם הנשמות של הדור ההוא של מרע
 תהדעת אלא שהם יצאו אל הקליפו' הדעת וכן כל הדור ההוא הם מבחי' מבחי

שת ' ל שנים קודם שנולד שת אבל משה היה מבחי"לסבת היותם טיפות קרי בק
שאר טיפות רעות של עצמו כנודע ולכן עליו אתמר ותרא אותו כי טוב הוא ואינו כ

ל שנה כי אחר כלם נולד שת בדמותו כצלמו אבל האחרים היו בדמות "ר בק"אדה
  :שדין ורוחין ולילין ולכן אמר משה עליהם ואל אראה ברעתי

  
וכנגדם . כנזכר בגמרא סנהדרין, שכפר בעיקר, ר הוא"שחטא אדה, כ"והנה מצינו ג

להלחם ,  לעלות בקרדומות לרקיעורצו, וכפרו בעיקר, שבנו מגדל, היו דור הפלגה
, ר עבר על הדינים שנצטווה עליהם"שאדה, גם מצינו. כנודע, בעיקרו של עולם

וכנגד זה היו אנשי . ועבר על כלם, מצות שנצטווה עליהם' כנודע כי היא אחת מז
כנזכר בתלמוד , להעמיד עליהם דיינים זייפנים שקרנים, סדום מרשיעים במצוה זו

 : ל"ובמדרשי רז
  

הן כל אלה יפעל ) ט"ג כ"איוב ל(וכתיב , דורות הנזכר' פ בג"והנה אחר שנתגלגלו ג
, בבני ישראל, אז חזרו להתגלגל פעם רביעי במצרים, אל פעמים שלש עם גבר

  : ואז התחילו ליתקן, שהיו נולדים אז בדור הגלות ההוא
  

הנה , ה"עולכן נבאר ענין מר. ה"י מרע"ולמה היו ע, ועתה נבאר ענין גאולתם
אשר ממנו יצאו טיפי השחתת הזרע של , א"הדעת עצמו דז' הוא בחי, ה"מרע
ונמצאו כי כל , שבאותו הדור דגלות מצרים כנזכר, כל בני ישראל' שהם בחי, ר"אדה

שיצאו , כלם ענפים וניצוצות טיפי הזרע, וגם כל הערב רב שיצאו ממצרים, ישראל
והערב . אלא שישראל היו נתקנים. ה"עוהם ענפיו של מר, מן הדעת עצמו העליון

  :לא היו נשמות נתקנים עדיין כפי הראוי להם כנזכר, רב
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ָכל ָכלּבְ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּדֹור ָודֹור ּדֹור ָודֹור   ּבְ ב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ַחּיָ ַחּיָ
ִאּלּו  ִאּלּו ּכְ ְצַרִיםּכְ ְצַרִיםהּוא ָיָצא ִמּמִ ֱאַמר. . הּוא ָיָצא ִמּמִ ּנֶ ֱאַמרׁשֶ ּנֶ ְדּתָ "", , ׁשֶ ְדּתָ ְוִהּגַ ְוִהּגַ

ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ּיֹום ַההּוא ֵלאֹמרְלִבְנָך ּבַ ה, , ְלִבְנָך ּבַ ֲעבּור זֶה ָעׂשָ הּבַ ֲעבּור זֶה ָעׂשָ  ְיֹהוה  ְיֹהוה ּבַ
ְצָרִים ֵצאִתי ִמּמִ ְצָרִיםִלי ּבְ ֵצאִתי ִמּמִ ּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ". ". ִלי ּבְ ּלֹא ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ׁשְ ׁשְ

רּוְך הּוא אלא אף אותנו  דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ רּוְך הּוא אלא אף אותנו ּבִ דֹוׁש ּבָ ַאל ַהּקָ ְלָבד ּגָ ּבִ
למען למען , , הוציא משםהוציא משם, , ואותנוואותנו"" שנאמר  שנאמר --גאל גאל 

לתת לנו את הארץ אשר נשבע לתת לנו את הארץ אשר נשבע , , הביא אותנוהביא אותנו
  ""לאבותינולאבותינו

ָכל ָכלּבְ כי אותה ', וכוס פסוק כי אם עונותיכם היו מבדילים "וז  ּדֹור ָודֹורּדֹור ָודֹור  ּבְ

אלהים שממנה ' אל ה, מלבישתו ומבדלת בין הנשמה, הקליפה הנעשת מפני העון
אשר , והאור הנמשך אליה מאתו יתברך אינו נמשך ומאיר בה מחמת קליפתה, חוצבה

. 'ל מלמד שבא נחש על חוה והטיל בה זוהמא וכו"ש ז"וענין זה נרמז במ, סובבת עליה
לפי , אין אדם נצול ממנה, אחריו עד ימות המשיחוגם על האדם ועל זרעו הבאים 

שבכל הנשמות אפילו , וזהו הצד השוה. ר כשחטא"שכלם היו אז כלולים באדה
  .ג"הג כ"שע: היה בהם הטלת זוהמא הנזכר, באותם שמתו בעטיו של נחש

ְצַרִים ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ ְצַרִיםַחּיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ ִאּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ כי כל , גם דע ַחּיָב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ
שעליהם נאמר כימי , אנשי דור המדבר' הם בחי, לי תורה אשר בדור הזה עתההבע

וכמבואר אצלינו בפסוק הנך שוכב עם אבותיך , צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
וזהו הטעם שנשותיהם מושלות עליהם לפי שבימיהם עשו הערב רב את . 'וקם וגו

ולכך הם מושלות , לעגלאבל הנשים לא רצו לתת נזמי הזהב , העגל ולא מיחו בהם
  : עתה עליהם נשיהם

נתערבו כל , י חטאם של קין והבל"כי ע, כי כבר נתבאר בדרושים אחרים, גם דע
ומאז והילך הולכים ומתבררים , וזה נקרא ערוב הטוב ברע, הנשמות בתוך הקליפות
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והברור הזה נמשך עד אשר , כצרוף הכסף הטוב מן הסיגים, הנשמות מתוך הקליפות
עד שיושלם , ח איברים של אדם הבליעל"מו להתברר כל הנשמות שנפלו ברמיושל

מתוך רגליו דאדם , שהוא עד סוף רגליו של אדם דקדושה, להתברר עד סיום קומתו
כדין כתיב , עד דמטי רגלין ברגלין, ל בזוהר פרשת פקודי"אשר לזה רמזו רז, דקליפה

  .ועמדו רגליו ביום ההוא
אז אין אדם דקליפה שהוא הסיגים צריכים , ות לגמרי וכיון שיתבררו כל הנשמ

כי הקדושה שהיא , כי מאליו יפול ויבולע בבל יראה ובל ימצא, י מעשה"להסירם ע
ה "וזש, ובעיבן יכלו, ואין להם עוד חיות כלל, החיים הובדלה מן הסיגים הנקראים מות

  . כי לא יבולע עד שיתבררו כל הנשמות כלם', בלע המות לנצח וגו
  

שהוא , לרמוז כי עד שיושלם גלגולו של הבל, ת הבל"לנצח ר'המות 'בלע 'ת "לכן בר
אז יבא , וכשיכלו, לברר כל הנשמות בתוך הסיגים, ה המתגלגל בכל דור ודור"מרע

  : ואז בלע המות לנצח, המשיח
. מן המקראות שאין להם הכרע' הנך שוכב עם אבותיך וקם והוא א, ה"ובזה תבין מש

איני יכול להכריע , ל"ר, לאפוקי ממאן דפירוש שאין להם הכרע, מר שמואל א-הגהה (
  ).אם נדרש לפניו או לאחריו

ה עצמו שכי הנה עתיד מ, ושניהם אמת, נמשכו לפניו ולאחריו, כי מלת וקם,  פירוש
גם אז בדרא . וזהו הנך שוכב עם אבותיך וקם, יחזור בגלגול בדרא בתראה ואז יקום

  . 'וזהו וקם העם הזה וגו, ל דור המדבר עם הערב רביתגלגלו כ, בתראה
  

, ה אינו בתוכו בסוד וזרח השמש ובא השמש"כי אין לך דור ודור שמרע, והענין הוא
, עם הערב רב, וגם דור המדבר עצמו. כדי לתקן את הדור ההוא, דור הולך ודור בא

  . כימי צאתך מארץ מצרים, כלם יתגלגלו בדרא בתראה
  

, וגם הערב רב, ודור המדבר, משה, כי כלם הם מסוד הדעת,  בתוכםוגם משה יקום
והם אותיות , ה"אשר הוא בא שמ, כ"ה אח"וזש. כמבואר אצלינו בפרשת שמות

נשותיהם שולטות , ח שבדור הזה"ס כל הת"וז. כי משה יתגלגל עמהם כנזכר, ה"מש
, שים חטאווהאנ. שהם לא נתנו נזמיהם לעגל, לפי שהם מזמן דור המדבר, עליהם

  .'הג כ"שע: ש"כ לעיל ע"וכ, אמר שמואל. ונתנו נזמיהם לעגל
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 עד הברכה את כוסו) עד החזה או טפח(כל אחד נוטל ומגביה ו, מכסים את הקערה
  : בשיר ושבחהואומרים ביחד את ההלל, גאל ישראל

ִבים ְלהֹודֹות אֲ ְלִפיָכךְ  ל, נּו ַחּיָ חַ , ְלַהּלֵ ּבֵ , ְלׁשַ
ר, ֵמםְלרוֹ , ְלָפֵאר ה . .   ססלֵ לֵ וְלקָ וְלקָ , , ְלַהּדֵ ָעׂשָ ה ְלִמי ׁשֶ ָעׂשָ ְלִמי ׁשֶ

ים ָהֵאּלוּ  ּסִ ל ַהּנִ ים ָהֵאּלוּ ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֵאת ּכָ ּסִ ל ַהּנִ הֹוִציָאנּו הֹוִציָאנּו . . ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֵאת ּכָ
ה. . ֵמַעְבדּות ְלֵחרּותֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ הּוִמׁשּ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ גֹון  ..ּוִמׁשּ גֹון ּוִמּיָ ּוִמּיָ

ְמָחה ְמָחהְלׂשִ ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור . . ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹובּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב. . ְלׂשִ
דֹול דֹולּגָ  ..ָיהּ ָיהּ ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללוּ ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללוּ . . ּגָ

  
ה ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ הּוִמׁשּ ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ נמשכים עד ביאת המשיח , ואמנם ענין ערובים אלו ..ּוִמׁשּ

יתחבר , קין' כי הרוח שמבחי, כל דבר ישוב לשרשו, אבל משם ואילך, ל"ואליהו ז
יתחבר עם , ר"אדה' והרוח שמבחי. קין' אשר מבחי, יחד עם הנפש הדומה אליו

  . ה בפרטותאותה הדומה אלי, אדם הראשון' הנפש מבחי
  
הגדול והנורא ' ס פסוק הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ה"וז

כי יחזיר וישיב כל אחד ואחד , פירוש. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבות
  . והבן זה. משרשו הראוי לו בפרטות

  
ל רב על היה מעו"כי גם אליהו ז, ל הוא"י אליהו ז"ואמנם טעם הדבר הזה נעשה ע

 קין כמו שיתבאר נתשהם מבחי,  נדב ואביהואנתכי נפשו היתה מבחי, ל" הנזרךד
פ "ואע, ל"ולא קבלתי פרטותיו בו ממורי ז, אבל רוחו היה מבחינה אחרת, לקמן

 .'הג ל"שע: שעוד יש טעמים אחרים בענין

  



 

 
122

ם ְיֹהָוה. . ַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוהַהְללּו ַעְבֵדי ְיֹהָוה. . ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ  ם ְיֹהָוהַהְללּו ֶאת ׁשֵ : : ַהְללּו ֶאת ׁשֵ
ה ְוַעד עֹוָלם. . ם ְיֹהָוה ְמֹבָרךְ ם ְיֹהָוה ְמֹבָרךְ ְיִהי ׁשֵ ְיִהי ׁשֵ  ה ְוַעד עֹוָלםֵמַעּתָ ְזַרח : : ֵמַעּתָ ְזַרח ִמּמִ ִמּמִ

ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ  ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ ׁשֶ ם ְיֹהָוה. . ׁשֶ ל ׁשֵ ם ְיֹהָוהְמֻהּלָ ל ׁשֵ ל : : ְמֻהּלָ ל ָרם ַעל ּכָ ָרם ַעל ּכָ
בֹודוֹ . . ּגֹוִים ְיֹהָוהּגֹוִים ְיֹהָוה ַמִים ּכְ ָ בֹודוֹ ַעל ַהׁשּ ַמִים ּכְ ָ יֹהָוה : : ַעל ַהׁשּ יֹהָוה ִמי ּכַ ִמי ּכַ

ֶבת. . ֱאלֵֹהינוּ ֱאלֵֹהינוּ  יִהי ָלׁשָ ְגּבִ ֶבתַהּמַ יִהי ָלׁשָ ְגּבִ יִלי ִלְראֹות: : ַהּמַ ּפִ ׁשְ יִלי ִלְראֹותַהּמַ ּפִ ׁשְ . . ַהּמַ
ַמִים ּוָבָאֶר  ָ ׁשּ ַמִים ּוָבָאֶר ּבַ ָ ׁשּ ל: : ץץּבַ לְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ּפֹת . . ְמִקיִמי ֵמָעָפר ּדָ ּפֹת ֵמַאׁשְ ֵמַאׁשְ

יִבי ִעם ְנִדיִבים: : ָיִרים ֶאְביֹוןָיִרים ֶאְביֹון יִבי ִעם ְנִדיִביםְלהֹוׁשִ ִעם ְנִדיֵבי ִעם ְנִדיֵבי . . ְלהֹוׁשִ
ֵמָחה : : ַעּמוֹ ַעּמוֹ  ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ֵמָחה מֹוׁשִ ִנים ׂשְ ִית ֵאם ַהּבָ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ מֹוׁשִ

  ::ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ 
  

ְצָרִים ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ְצָרִיםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ ית ַיֲעֹקב. . ּבְ ית ַיֲעֹקבּבֵ : : ֵמַעם לֵֹעזֵמַעם לֵֹעז  ּבֵ
לָֹתיו. . ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשוֹ  ָרֵאל ַמְמׁשְ לָֹתיוִיׂשְ ָרֵאל ַמְמׁשְ ם : : ִיׂשְ ם ַהּיָ ַהּיָ

ֹנס ֹנסָרָאה ַוּיָ ן ִיּסֹב ְלָאחֹור. . ָרָאה ַוּיָ ְרּדֵ ן ִיּסֹב ְלָאחֹורַהּיַ ְרּדֵ ֶהָהִרים ָרְקדּו ֶהָהִרים ָרְקדּו : : ַהּיַ
ְבֵני ֹצאן. . ְכֵאיִליםְכֵאיִלים ָבעֹות ּכִ ְבֵני ֹצאןּגְ ָבעֹות ּכִ י : : ּגְ ם ּכִ ָך ַהּיָ י ַמה ּלְ ם ּכִ ָך ַהּיָ ַמה ּלְ

ּסֹב ְלָאחֹור. . ָתנּוסָתנּוס ן ּתִ ְרּדֵ ּסֹב ְלָאחֹורַהּיַ ן ּתִ ְרּדֵ ְרְקדּו : : ַהּיַ ְרְקדּו ֶהָהִרים ּתִ ֶהָהִרים ּתִ
ְבֵני ֹצאן. . ְכֵאיִליםְכֵאיִלים ָבעֹות ּכִ ְבֵני ֹצאןּגְ ָבעֹות ּכִ פְ : : ּגְ פְ ִמּלִ ֵני ָאדֹון חּוִלי ֵני ָאדֹון חּוִלי ִמּלִ

ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעֹקב. . ָאֶרץָאֶרץ ְפֵני ֱאלֹוּהַ ַיֲעֹקבִמּלִ ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם ַההְֹפִכי ַהּצּור ֲאַגם : : ִמּלִ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים. . ָמִיםָמִים ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִיםַחּלָ   :ַחּלָ
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ֵצאת ֵצאתּבְ ְצָרִיםּבְ ָרֵאל ִמּמִ ְצָרִים ִיׂשְ ָרֵאל ִמּמִ ית ַיֲעֹקב. .  ִיׂשְ ית ַיֲעֹקבּבֵ ובפרט האחרון הסמוך לימות   ּבֵ

ת כמבואר לקמן כי דור זה נקרא בי, אשר הוא נקרא בשם בית יעקב, ביאת המשיח
  . ה כנזכר"י מרע"וזה ע, ולכן יובל זה שהוא בפרצוף יעקב יתוקן עתה, יעקב

  
כי גם יששכר בן , והנה הודעתיך. והבן זה, ת יובל"ר, למענכם"בי "' ה"ויתעבר "ס "וז

, מצד אימא עילאה בינה, א"חמש גבורות שבז' שהוא בחי, יעקב הוא משרש קין
ת "הוא ר, ת יודעי בינה לעתים"רמז ברגם נ. ולכן מבני יששכר יודעי בינה לעתים

, והנה בני בניו הם יבל ויובל, בקין' כי יש כמה בחי, והוא במה שהודעתיך, יובל
  .ו"הג ל"שע: יבל' ואמנם יששכר הוא מבחי
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  בעוד שכוסו בידו וכולם עונים אחריובעוד שכוסו בידו וכולם עונים אחריו, , הבעל הבית לבד קורא בקול רם ומברךהבעל הבית לבד קורא בקול רם ומברך

רּוךְ  ה ְיֹהוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלךְ  ּבָ ר ַאּתָ  ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ
ְצַרִים ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ יָענּו . ּגְ ְוִהּגִ

ְיָלה ַהזֶּה ה ּוָמרֹור ,ַלּלַ ן ְיֹהוה . ֶלֱאכֹול ּבֹו ַמּצָ ּכֵ
יֵענּו ְלמֹוֲעִדים  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַהּגִ
לֹום ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ . ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים ַהּבָ

ִבְנַין ׂשְ  ֲעבֹוָדֶ ךָר ִעיֵמִחים ּבְ ים ּבַ ׂשִ ְוֹנאַכל . ךָת  ְוׂשָ
ָסִחים ָבִחים ּוִמן ַהּפְ ם ִמן ַהזְּ ָסִחים ּוִמן  ִמןא "נ( ׁשָ ַהּפְ

ָבִחים ר ַיגִּ )ַהזְּ ֲחך ֲאׁשֶ ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ  . ְלָרצֹוןיַע ּדָ
דּות  ֵתנּו ְוַעל ּפְ ֻאּלָ יר ָחָדׁש ַעל ּגְ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ

נוּ נַ    : ְפׁשֵ
ה ְיֹהוה     רּוְך ַאּתָ ָרֵאל, ּבָ ַאל ִיׂשְ   :ּגָ

        
        בהסיבהבהסיבהבהסיבהבהסיבהבהסיבהבהסיבהבהסיבהבהסיבהוכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג וכולם שותים רביעית או לוג 

        
  ע סימן תעד "שו

שאין , שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה) א(

ואין , מברכין בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של ברכת המזון

  . א אחר כוס רביעי"הגפן כמברכין על 

        

ְיָלה ַהזֶּה יָענּו ַלּלַ הנה הוא , כי האדם מתעסק בעשית המצות לבד, עוד דע  ְוִהּגִ
לאשה שהלך בעלה למדינת , והוא דומה. זוכה אל הנפש הנקרא עשיה ולא יותר

וביתה , והיא דומה אל השכינה היושבת בגלות, והניחה ערומה רעבה וצמאה, הים
אין לה , כך נפש האדם בהיותה בלתי רוח שהיא בעלה, גלות בחושךנחרב ויושבת ב
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ולומד , לעסוק גם בתורה, ואם ישתדל עוד האדם הזה. לא אור ולא שכל להשכיל
אז יזכה גם אל הרוח , ועוסק תמיד לשמה בה, פ"והוגה ושונה בה תמיד בתורה שבע

, ומלבישה, ודר עמה בביתה תמיד, ואז ידמה לאשה שבא בעלה. שהוא מן יצירה
וישרה תוך , כשיבא בו הרוח, כך האדם הזה. וחוזרת למעלתה, ומשקה, ומאכילה

  .ח"הג י"שע: ותתעלה נפשו מעשיה ליצירה, אז תתמלא נפשו ברוח חכמה, נפשו

ֲחָך ְלָרצֹון  ָמם ַעל ִקיר ִמְזּבַ יַע ּדָ ר ַיּגִ והם , השלישית' ואמנם הבחי .ֲאׁשֶ
והנה , כמו מצות הקרבנות וכיוצא בזה, זמן הזההמצות שהוא מן הנמנע לקיימם ב

, ולהתגלגל עד שיקיים אותם, ג מצות"נתבאר שהאדם מוכרח לקיים כל התרי
אמנם אחר ביאת . כיון שאין יכולת לקיימם, ואמנם בזמן הזה לא יתגלגל לקיימם

אז יתגלגלו בגלגול ממש כדי , המשיח שיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן
שאמר , ג כשהטה את הנר בליל שבת"ישמעאל בן אלישע כ'  זה רמז רואל, לקיימם

  .ז"הג ט"שע: לכשיבנה בית המקדש אביא חטאת שמנה, אכתוב על פנקסי

יר ָחָדׁש   ש "ואחר כך נתגלגל בחזקיהו מלך יהודה לרמוז אל מ ְונֹוֶדה ְלָך ׁשִ
. ל היקוםועליו נאמר וימח את כ, ה לקין ברפיון"ל כי בימי המבול תלאו הקב"ז

ו מן "אותיות יה' כי בו נתחזק קין מרפיונו ובו נתקנו ג, נקרא חזקיהו, ועתה כשנתקן
משלשה חלקי הבכורה הראוים לקין שהיה ' ובחזקיהו זכה אל חלק א, אליהו הנביא

כנזכר בתרגום פסוק ראובן , וחלק בכורה, ומלכות, כהונה, והם, ר"בכורו של אדה
ה "ל בקש הקב"ש ז"ס מ"וז, הו לקח כתר המלכותועתה בחזקי. 'בכורי אתה וגו

והיה ראוי ליקח , לפי שהוא מן קין הבכור, והטעם הוא. 'לעשות לחזקיהו משיח וכו
הג " שע:מפני שלא אמר שירה, ונתבטל, ולהיות משיח לעתיד לבא, כתר המלכות

   .ג"ל

ֵתנוּ   ֻאּלָ  גילגולי הנה כבר ידעת סוד. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ַעל ּגְ
ש התנא "וז. עד שסוף סוף הוא נתקן' האדם ואיך שהוא מתגלגל מדומם לצומח וגו

רק שזה יתקן עצמו בזמן מועט וזה בזמן מרובה אבל סופם הוא ' כל ישראל וגו
ה כביכול מטריח את עצמו עם רשעים "להמנות עם הצדיקים ומשום טעם זה שהקב

כלומר ' כולם צדיקים לעולם וגוכאלו תקנם בא בעל המשנה לתרץ שנאמר ועמך 
אחר מיתוק עוונם ולמה כן בשביל שהם נצר מטעי שהוא נצחיי והם רושם אור 

 מסכת -ס "ספר ליקוטי הש : ה"מהר זל. עצמותיו וכל הנופח מעצמו הוא נופח
  אבות
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  רחצה רחצה 
  

והנה המצה הוא בסוד ' בציור יוד הוא בגבו' י הוא בחסדים והא"בציור יו' אבל הא
פ שהם של קטנות אין שום אחיזה אל הקליפה ונקרא "ב ואע"חו' תי מוחין הנקש

  .'ליל שמורים הוא לה' ל על פ"מצה שמורה כי הוא שמורה מן המזיקין וכמשז

ל אינו נגדל עד חג השבועות לכן נצטוינו "א כנז"בימי הפסח הוא זמן היניקה של ז 
ג של "חיצונים מן החושלא יראה בפסח לא חמץ ולא שאור כדי שלא יינקו ה

  . א וצריך לבער אותם מקודם הפסח כדי שלא יתאחזו בהם החיצונים"הקטנות דז

' 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 ' והנה כוס הא. אלקים

  . ' של ליל פסח נאמר על הכוס האקדש כנודע לכן הקידוש

הוא כנגד אלקים דההין שבמוח בינה ולכן בו נזכר ההגדה של סיפור ' והכוס הב
שערי בינה יצאו ישראל ממצרים וגם כי הסיפור ' ונודע כי בכח נ. יציאת מצרים

  . קול עילאה דמינה נפקו קול ודיבור' עצמו הוא בבינה כי היא סוד הגרון הנק

' ושניהם הם אלקים במילוי אלפין אלא שהא' הם כנגד חסדים וגבו' והד' והכוס הג
ד ולפי ששניהם כלולים יחד במוח "היא צורת יו' ו ושבגבו"היא צורת יו' שבחס

הדינים הקשים ' ת והוא בחי"מו' לא ישתה וענין המרור בגי' לד' הדעת לכן בין ג
ע בסוד השחקים שבהם כנוד' שצריך לטחנן וללעסן בשיניים כדי למתק המרירו

ל בלע מרור לא יצא כי צריך ללועסו "ש רז"ש מ"ל וז"הטוחנים מן לצדיקים לעת
  . כדי למתק הדינים שבו. ולטוחנו

וענין החרוסת הוא זכר לטיט והוא בסוד לאה כי אנו צריכים למתק הדינים שבה 
 ט והוא סוד מילוי"י י"הטיתין עולה לכאן ולכאן ט' שבאמצע ב' י' כ והנה או"ג

   .'הכ פסח ה" שע:ט הם לאה ורחל"פ י"ה וב"חו' ט והוא בגי"ההויה דאלפין שעולה י
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  ג "סימן קסב ס
  ).י"ו בחש"מוהרש. (יש להחמיר שאין אנו בקיאים איזה נקרא רפוי שאינו חוצץ

 אוכל כאילו ידים נגוב בלי שהאוכל, שיבצע קודם היטב וינגבם) יב( .1

 . טמא לחם

  

  )ד( קסא יס

 לכף האצבעות חיבור מקום עד א"וי; זרוע של קנה עד היד כל, י"נט שיעור .2

אצבעות ' שיעורה כל היד שהוא ה, נטילת ידים .הראשון כדעת לנהוג וראוי, היד
  .ב"ל ע"וטעם זה נתבאר אצלינו באדרת נשא דק. והכף עצמה עד פרק הזרוע

    

   קסב סימן

 ויטמאו חזרווי לפרק חוץ מים יצאו שלא, למעלה ידיו להגביה צריך הנוטל .3

ידיך ' י תגביה ב"כ תטול ידיך וצריך שבעת שתנגב ידיך ובשעה שתברך ענ"אח .הידים
  :ז מעומד"גם יהיה כ. צדדי ראשך' זקופות למעלה כנגד ראשך מב

  

ולא יהיו יוצאין , תכווין להכניס קשר הזרועות לפנים, והנה כאשר תגביה ידיך .4
וכל , בסוד, ש בלשון לעז"קובדווהם הנקראים , ובולטין כמנהגם לאחורי הגוף

צריך עתה בנטילת ידים להגביהם למעלה כנגד ) 'ז' מלכים א(אחוריהם ביתה 
: הגה .שהיו בבחינת רישא הנזכר, ולהעלותם אל מדרגתם הראשונה, הראש

 שיזהר רק, דמי דשפיר סופה עד הנטילה מתחילת משפילן אם ה"וה

 המים יצאו דאז, לםישפי כ"ואח אצבעותיו ראשי תחילה יגביה שלא

 והיינו; )חביב בן י"מהר בשם י"ב (הידים ויטמאו ויחזרו לפרק חוץ

 .הזרוע עם היד חבור מקום עד היד כל נוטל כשאינו
  

 וכל הלכלוך מהם להסיר מהרביעית קצת עליהם שופך ידיו הנוטל )ב( .5

 הם המים אלו וגם שנית פעם עליהם שופך כ"ואח, שחוצץ דבר

 גבי שעל המים לטהר שלישית פעם עליהם שופך כ"ואח, טמאים

 רביעית ידיו שתי על שופך, החוצץ ודבר לכלוך בידים אין ואם; הידים

(...)  לרחוץ יד ימין אכ כשתחזור שנית"ואח .שניים מים צ"וא, אחת בבת
 )עקב' שער המצוות פר. (ד הכוונה הנזכרת ממש"כ תרחוץ שמאלך ע"ואח
 להסיר כדי מעט תחילה רוחץ, רבים מים לו היו אם ה"וה: הגה

 ידיו הנוטל. שלישים מים צ"וא כאחד רביעית שופך כ"ואח, הלכלוך

 ג"וסמ בו וכל מקואות מהלכות א"י' פ מיימוני (בזה זה לשפשפם צריך

, כי צריך בכל יד ויד, ענין נטילת ידים כבר הודעתיך ).הבשר כל' פ ש"הרא

                                                 
ולא שלושה , ולא אחת, רק פעמיים, לנטילת הסעודה, שיש לשפוך על הידים, הרי מפורש בשער המצוות א

 .פעמים
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תחלה תרחוץ ידך : ן כך ואמנם סדר. ויחברם, ואחר כך ישפשף שניהם יחד
  .ותשפשפם, כ תחבר שתיהם יחד"ואח, ואחר כך השמאלית, ימנית

  
, מים בו שנפלו ממקום חוץ יגע שלא יזהר, בזו זו ידיו שפשף אם )ז( .6

כ "ואח, כבר הודעתיך כי צריך בכל יד ויד .זו את זו מטמאות שהם מפני
ידיך הימנית תחילה תרחוץ , ואמנם סדרן כך, ישפשף שניהם יחד ולחברם

שער המצוות . (כ תחבר שתיהם יחד ותשפשפם"ואח, ואחר כך השמאלית
  ).עקב' פר

  

 לו די, עליה) ז"בלע נטו"אינגו' פי (ורטיה בידו מכה לו שיש מי) י(  .7

, ברטיה יגע שלא ליזהר וצריך; הרטיה במקום שלא היד שאר שיטול

 היד על רביעית ישפוך או; היד ויטמאו הרטיה שעל המים יחזרו שלא

 כלי גבי על בין ראשונים מים נוטלים. המים נטמאו לא שאז, כאחד

  ). טור (קרקע גבי על בין
  

  .תטול ידיךאכ "אח .8

לכן תגביה ידיך עד כנגד ראשך וגם לסיבה זו צריך לברך ברכה זו מעומד לפי שהיא 

א ונודע כי עלמא דדכורא כל עובדוי מעומד ולכן עתה אשר "בסוד המוחין דז' למע

' גם בכל נטילה מג. ונתך להעלות את הנקבה וליחדא עם בעלה צריך שיהיה מעומדכ

  :שיהיה מעומד ושיגביה ידיו עד כנגד ראשו' הדברים הנז' סעודות דשבת צריך לקיים ב

  

 כי אז צריך , ובפרט אם הוא ביום השבת, בנטילה להגביה ידיו נגד ראשו ממשבצריך .9
  .להרחיק הקליפה בתכלית הריחוק

  
, כמי שרוצה לקבל בתוכה איזה דבר, כפות הידים בשעת הברכה'  לפשוט בגיךוצר .10

  .והוא רמז לקבלת הטהרה בהם
  

  )א( קסו סימן

 וטוב, ליזהר שצריך אומרים ויש, להמוציא נטילה בין מלהפסיק ליזהר צ"שא אומרים יש

  ). נאמרים אלו' פ' תוס (הפסק מקרי, אמה ב"כ הלוך כדי שהה ואם. אליזהר

                                                 
השלחן דעא /עניין הקידוש(הכ "מבואר בשע, שאף שיש כמה שחשבו לומר יהא רעוא ואתקינו לפני הקידו א

יש לאומרו לפני כל , אמנם. ו הכניסו אותם בסדרם"ו ומוהרש"מוהרח, ל עצמו"י ז"שאף שאינו מהאר) ב"ע

  .הכ"כמבואר בשע, ובפרט קודם נטילת ידיים, סעודה

  )ן"ח שער פרצופי זו"ע ( ב

 
 )ד"י' עולת תמיד ד) ('שער הברכות פרק העח "פ( ג
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נכון נכון , , אולם כשהילדים קטניםאולם כשהילדים קטנים. . שכל אחד ואחד נוטל ידיו והראשון בעל הביתשכל אחד ואחד נוטל ידיו והראשון בעל הביתנהגו נהגו 
אולם אולם . . וכך ימנע מלעבור על הפסק או הסיח דעתוכך ימנע מלעבור על הפסק או הסיח דעת, , לעזור לאשתו וליטול ידים אחרוןלעזור לאשתו וליטול ידים אחרון

טוב שבעל הבית יטול ראשון להראות לילדים שהוא דומה למלך טוב שבעל הבית יטול ראשון להראות לילדים שהוא דומה למלך , , בסדר של פסחבסדר של פסח
  . . עין מזיגת הכוסעין מזיגת הכוס

  

הפרוסה בין , ויקח המצות כסדר שהניחם, ילת ידיםיטול ידיו ויברך על נט) א(: ע"שו

ואחר כך יבצע , ויאחזם בידו ויברך המוציא ועל אכילת מצה, שתי השלימות

ואין המנהג :  הגה. ויטבלם במלח, משתיהן ביחד, מהשלימה העליונה ומהפרוסה

ויאכלם בהסיבה ביחד כזית .  דפת נקי אין צריך מלח, לטבלה במלח בלילה ראשונה

יאכל של המוציא תחלה ואחר כך , ואם אינו יכול לאכול כשני זיתים ביחד, אחדמכל 

ולא ישהנו בתוכו , ואחר כך יקח כזית מרור וישקענו כולו בחרוסת, של אכילת מצה

ויברך על אכילת , שלא יבטל טעם מרירותו ומטעם זה צריך לנער החרוסת מעליו

שית ובוצע ממנה וכורכה עם ואחר כך נוטל מצה שלי, מרור ויאכלנו בלא הסיבה

ומשבירך . ואוכלן ביחד  בהסיבה, זכר למקדש כהלל: המרור וטובלה בחרוסת ואומר

כדי ,  יסיח בדבר שאינו מענין הסעודה עד שיאכל כריכה זואעל אכילת מצה ל

  . שתעלה ברכת אכילת מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו

  

  

  ''שאו ידיכם קודש וכושאו ידיכם קודש וכו

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה   ּבָ ה ַאּתָ ר , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ְיֹהוהְיֹהוהַאּתָ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ
ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ִמְצֹוָתיוִקּדְ נּו ּבְ ׁשָ נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים, , ִקּדְ נּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִיםְוִצּוָ   ::ְוִצּוָ

  
  

                                                                                                                   
 .אין זה איסור אלא הזהרה, מ"ומ א



 

 
130

  מוציא מצהמוציא מצה
  
  
  
  

 לשמוע לבם יכוונו מסובים רבים ואם. הארץ מן לחם המוציא: יברך .1

 בין ריוח יתן). ז"א) (שאומרים לאמן יכוין והמברך, אמן ויענו ברכה

 ג נימין"שהוא בחינת י' גם במלת לחם תכוין אל הלחם הנז .מן ובין לחם
והוא ' ה כנז"של הוי' כ תבצע מן הלחם הימני שהוא כנגד אות י"ל ואח"הנ

 .כנגד החכמה אשר משם נמשך המזון המעולה מכל השאר
  

' י כנגד אצבעות' י בהן שיש, ברכה בשעת הפת על ידיו שתי יתן .2

 תיבות' וי המוציא בברכת תיבות' י יש ולכך בפת התלויות מצות

 עיני בפסוק תיבות' וי) יד, קד תהילים (לבהמה חציר מצמיח בפסוק

 חטה ארץ בפסוק תיבות' וי) טו, קמה תהילים (ישברו אליך כל

 ).כח, כז בראשית (לך ויתן בפסוק תיבות' וי) ח, ח דברים (ושעורה
מצעים א' לחמים העליונים שבד' וברצותך לומר ברכת המוציא אז תקח ב

   .ידיך' ותחבר שניהם בב
  

 דבר כל י"רש' פי (ליפתן או מלח לפניו שיביאו יא עד יבצע לא .3

צריך , אחר שתבצע הלחם ,הבציעה פרוסת בו ללפת) הפת עם הנאכל
 .לטבל פרוסת המוציא במלח

  
, בידו פרוסה נוטל והאחד אחד כל לפני פרוסה נותן לח הבוצע) יח ( .4

 בידיה ציון פרשה. (אבל היה (כ"אא האוכל ביד נותן הבוצע ואין

 י"ב) (אבילות בשעת בידו שנותנין המוציא לפרוסת רמז) יז, א איכה(

). א"הרשב ותשובות ברכות מהלכות ז"פ ם"רמב בשם ואבודרהם
ותבצע ממנו תחלה שיעור כזית ותאכלנו אתה ותכוין שהכזית הזה הוא כנגד 

כשיעור כביצה ותתן ' בכ תבצע בציעה "א ואח"ה שהוא הז"של הוי' אות י
א ותכוין "דז' י שהיא בנוק"אחרונה של אדנ' לאשתך ותכוין שהיא כנגד אות י

' כ תבצע ותתן לשאר בני הסעוד"שיתחברו ויעשו שם יאהדונהי ואח
 .היושבים שם
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והלחם יהא נתון בין , תגביה ידיך למעלה במלת המוציא, כשתברך המוציא .5
 . יאשל המוצ' ותדקדק בה, ידיך' ב

  
והוא כנגד '  כנזה"הוי של 'יהלחם הימני שהוא כנגד אות  כ תבצע מן"ואח .6

 ותבצע ממנו תחלה .המזון המעולה מכל השאר  אשר משם נמשךהחכמה
 ה"הוי של 'ישהכזית הזה הוא כנגד אות  שיעור כזית ותאכלנו אתה ותכוין

  א"הזשהוא 
  

תכוין שהיא כנגד כביצה ותתן לאשתך ו  כשיעור,שניתכ תבצע בציעה "ואח .7
א ותכוין שיתחברו ויעשו שם "דז בהבנוק שהיא י"אדנ אחרונה של 'יאות 

  יאהדונהי
  

  
  

  מצות בין שתי ידיו ומגביהן ואומרמצות בין שתי ידיו ומגביהן ואומר' ' הבעל הבית אוחז הגהבעל הבית אוחז הג
  

רוּ  ּבֵ ִעּתו. ֵעיֵני כל ֵאֶליָך ְיׂשַ ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ּבְ   :ְוַאּתָ

  על כל אהודך בכל מעשי ידיךעל כל אהודך בכל מעשי ידיך 

  

יַע ְלָכל ַחי ָרצון. ֵתַח ֶאת ָיֶדךָ ּפוכאמור כאמור  ּבִ   :ּוַמׂשְ

  
  ע סימן תעה "שו

 ידי חובתו כיון איצא, ם או לסטים לאכול"כגון שאנסוהו עכו, אכל מצה בלא כוונה) ד (

או , אבל אם סבור שהוא חול; שהוא יודע שהלילה פסח ושהוא חייב באכילת מצה

  . לא יצא שאין זו מצה

  

ואפילו אם . לא יצא דטעם מרור בעינן וליכא, אם בלע מרוראבל ; יצא, בלע מצה) ג(

אף , ובלעו, ואם כרכם  בסיב. ידי מרור לא יצא, ידי מצה יצא,  בלע מצה ומרור כאחד

  . ידי מצה לא יצא לפי שאין דרך אכילה בכך

                                                 
 ..ע שמצווה לא צריכה כוונה בגלל היכר המצווה"ברור מהשו א
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רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהוה  ּבָ ה ְיֹהוהַאּתָ אימא   הַ הַ , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ַאּתָ

ה "ה מלכות  ִמן הָ ִמן הָ  תפארתּמֹוִציא ֶלֶחם ּמֹוִציא ֶלֶחם   ה" ראשונה דשם הויאה"ה עילהא

  ::ָאֶרץָאֶרץ  ה"אחרונה דשם הוי
  

ובעודו מגביה השלמה הראשונה והפרוסה ובעודו מגביה השלמה הראשונה והפרוסה ) ) השלמה התחתיתהשלמה התחתית(( המצה השלישית  המצה השלישית ניחניחממ
  ביחד אומרביחד אומר

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהוה  ּבָ ה ְיֹהוהַאּתָ ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך , , ַאּתָ
ִמְצֹוָתיו, , ָהעֹוָלםָהעֹוָלם נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ִמְצֹוָתיוֲאׁשֶ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ , , ֲאׁשֶ

נּו ַעל ֲאִכיַלת מַ  נּו ַעל ֲאִכיַלת מַ ְוִצּוָ הְוִצּוָ הּצָ   ::ּצָ
  

,  ,  ובעודו בהסיבה ואוכלובעודו בהסיבה ואוכל, , מצות כזית מכל אחת ואוכלן בהסיבהמצות כזית מכל אחת ואוכלן בהסיבה' ' ובוצע מהבובוצע מהב  ..11
  . . מחלק את הכזיתים לשאר המסוביןמחלק את הכזיתים לשאר המסובין

  
  ..גג את המצה במלח את המצה במלחבבלא נהגנו לטבוללא נהגנו לטבול  ..22

  
מסיב ואם מסיב ואם , , כל עוד שאוכל או שותהכל עוד שאוכל או שותה, , ואם לא הסיבואם לא הסיב. . יש להיזהר לאכול בהסיבהיש להיזהר לאכול בהסיבה  ..33

, , ו אישה או קטןו אישה או קטןואם מצטער אואם מצטער א, , ))הה""ב סב ס""ע תעע תע""שושו((חוזר מראש בהסיבה חוזר מראש בהסיבה , , סייםסיים
  ).).י עיין שםי עיין שם""ברכברכ((אינו חוזר אינו חוזר 

  
' סוד ההסיבה בליל פסח הוא כי אז עלה הזעיר ולקח כל בחי. לא יאכל עד שיסב  ..44

הקטנות דקטנות ראשון ודגדלות ראשון וקטנות שני ודגדלות שני ואז המלך 
  :ה"מהרב זלה. א ועל כן צריך להיות מיסב דרך חירות"נקרא בן חורין דנסיב לאו

   פסח פסחשסשס""לקלק

                                                 
 . נא"י סרוק בשבח אמרי חן ד"מוהר א

  . אלא שכן טובלים בשאר ימי פסח. וזה רק לסדר של פסח ב

  .שבח פסח. כי המצה נקראת לחם עוני ולחם נקי ג
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  מרורמרור
  

  
  

אין צורך לנער המרור אין צורך לנער המרור . . וטובלו בחרוסתוטובלו בחרוסת) ) '' גר גר2020כזית כזית ((כל אחד לוקח עלה מרור כל אחד לוקח עלה מרור   ..11
  . . מהחרוסתמהחרוסת

  
--ובין שעונים ברוך הוא וברוך שמו וובין שעונים ברוך הוא וברוך שמו וח את כל המסח את כל המס"" הבית מברך ומוציא יד הבית מברך ומוציא ידבעלבעל  ..22

  ..אמןאמן
  

ת שהם סוד דינים המרים שבה אשר בהם נאחזים "מו' ס המרור שהיא בגימט"וז
וזהו טעם שצריך . ח"שהם ס' י המשכת החיים הנז"קה עת ולמת"מו' הנק' הקלי

י "שירגיש טעם מרירות ואם בלעו לא יצא ידי חובתו עד שילעסנו בשיניו כי ע
טחינת השיניים מתמתקים ומתדקדקים כחות הדין שבה כמבואר אצלנו בענין כונת 

 בליל ולהיות כי אין זווג בלאה. עקב' ש בשער המצות פ"ב שיניים וע"י ל"האכילה ע
פסח לכן לא הוזכרה רק דרך עראי במנין החרוסת שאינו אלא זכר בעלמא מדברי 

  ..''הכ פסח והכ פסח ו""שעשע. . 'סופרים ואינו מצוה כמו היין והמצה כו
  

 אשר , טיבול המרור בחרוסתדייל וזה נעשה ע...  צריכים להמתיק את הדיניןאאנו
 המרור שהיא ודסה  וז...ח"חיי המלך כמנין ס... ח"ת ס"מלת חרוסת הוא חיבור רו

 רההנקפה  אשר בהם נאחזים הקלי,ת שהם סוד דינים המרים שבה" מוריאבגימט
  . ח" שהם סכר המשכת החיים הנזדייל  ולמתקה ע,ת"מו

  
רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהוה  ּבָ ה ְיֹהוהַאּתָ ר , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ַאּתָ ר ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ִמְצֹוָתיו נּו ּבְ ׁשָ ִמְצֹוָתיוִקּדְ נּו ּבְ ׁשָ נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור, , ִקּדְ נּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹורְוִצּוָ   ::ְוִצּוָ
  

  ו אוכל בהסיבהו אוכל בהסיבהואינואינ

  

  

                                                 
  )'ופסח דרוש כ "שעה( א
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  כורךכורך
  

  
  

וגם כזית וגם כזית ) ) התחתוניתהתחתונית((לוקח כזית מצה ונהגו בחלק מהמצה השלמה השלישית לוקח כזית מצה ונהגו בחלק מהמצה השלמה השלישית   ..11
וכורכים המרור בין שני חלקי וכורכים המרור בין שני חלקי ) ) אבל לא מקפידים שיהיה ממש כזית מרוראבל לא מקפידים שיהיה ממש כזית מרור((מרור מרור 

וטובלים בחרוסת ואומרים וטובלים בחרוסת ואומרים ) ) אפשר להשלים עם מצה שמורה אחרתאפשר להשלים עם מצה שמורה אחרת((המצה המצה 
  ביחדביחד

  
 . וסת אומרים שאין לשקוע כולו בחראויש .2

ׁש   זֵֶכרזֵֶכר   ְקּדָ ׁש ַלּמִ ְקּדָ ל ַהזֵָּקן, , ַלּמִ ִהּלֵ ל ַהזֵָּקןּכְ ִהּלֵ ָהָיה כֹוְרָכן , , ּכְ ָהָיה כֹוְרָכן ׁשֶ ׁשֶ
ַבת ַאַחת ַבת ַאַחתְואֹוְכָלן ּבְ ֱאַמר. . ְואֹוְכָלן ּבְ ּנֶ ֶ ֱאַמרְלַקּיֵם ַמה־ׁשּ ּנֶ ֶ ַעל ַעל , , ְלַקּיֵם ַמה־ׁשּ

  ::ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכלּוהוּ ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים ֹיאְכלּוהוּ 
  
  
  

  ..בהסיבהבהסיבהואוכלים ואוכלים 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ד"תע' ש סא אזולאי על הלבו"מהר א .1

 



 

 
135

    שולחן עורך שולחן עורך 
  
  

כ " ואח...ן"פווזהו צ, ואחר אכילה יאכל האפיקומן,  ואוכל די צרכו-שולחן עורך  .1
 )'עח שער חג המצות פרק ז"פ( .כ ברך"ואח. רוחץ מים אחרונים

  

חוץ ממצה שמורה חוץ ממצה שמורה . . וקל וחומר בשאר ימי חג הפסחוקל וחומר בשאר ימי חג הפסח, , נהגו במצה שרויה אף בסדרנהגו במצה שרויה אף בסדר  ..22
  ). ).  וצפון וצפון–– כורך  כורך ––למוציא מצה למוציא מצה ((של ליל הסדר שאסור לשרות במים של ליל הסדר שאסור לשרות במים 

  

עיין עיין . . וףוףא וברכת מעין שלוש בסא וברכת מעין שלוש בס"" כדעת החיד כדעת החידסס''הספריאהספריא  מברכים מזונות על מברכים מזונות על   ..33
    ..קמח סולת בערך ברכת מזונותקמח סולת בערך ברכת מזונות

  

שדעת ההלכות כרבי שדעת ההלכות כרבי , , ה הלכות חמץ ומצהה הלכות חמץ ומצה""ע מהרב המגיד בפע מהרב המגיד בפ""וכן כתב הרב השוכן כתב הרב הש  ..44
פ פ ""לפי שאעלפי שאע, , מותר ללוש עיסה בין שמן ודבש שיש בהם מיםמותר ללוש עיסה בין שמן ודבש שיש בהם מים, , שאמרשאמר, , עקיבאעקיבא

אין ממהרין להחמיץ יותר מהמים לבדן אין ממהרין להחמיץ יותר מהמים לבדן , , שהם מחמיצים עם תערובת המיםשהם מחמיצים עם תערובת המים
 מקילים ללוש לכתחילה ביין הנעשה מצימוקין  מקילים ללוש לכתחילה ביין הנעשה מצימוקין ראיתי נכוןראיתי נכון, , ומטעם זהומטעם זה. . שש""יעיע

  . . אבל האשכנזים מחמיריןאבל האשכנזים מחמירין, , ואין מקפידים בזהואין מקפידים בזה, , שרויים במיםשרויים במים
  

ארץ החיים ארץ החיים ((מנהג אבותינו לאסור אורז וקטניות חוץ מאפונים ופולים טריים מנהג אבותינו לאסור אורז וקטניות חוץ מאפונים ופולים טריים   ..55
גם לא אוכלים גם לא אוכלים ). ). שהפול אינו קטנית אלא עשבשהפול אינו קטנית אלא עשב, , דד""ע יוע יו""בשם הבית דוד בשם השובשם הבית דוד בשם השו

ונו שומרים הטעם ונו שומרים הטעם , , ואף שיש שערערו במנהג הזהואף שיש שערערו במנהג הזה. . יםיםטחינה תירס ובוטנטחינה תירס ובוטנ, , חומוסחומוס
א א ""שלדעת החידשלדעת החיד, , והוא כעניין הדג בסדר ראש השנהוהוא כעניין הדג בסדר ראש השנה. . שחומוס קרוב ללשון חמץשחומוס קרוב ללשון חמץ

  ..ו על הלבושו על הלבוש""הגהת מוהרשהגהת מוהרש  ..אין לאוכלו כי דג קרוב מלשון דאגאין לאוכלו כי דג קרוב מלשון דאג, , פ הזוהרפ הזוהר""עע
  

יר עצמה יר עצמה ''אולם יש מאלגאולם יש מאלג). ). לא עוף ולא בשרלא עוף ולא בשר((אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר אנחנו לא אוכלים צלי בליל הסדר   ..66
כל עוד שאינו כל עוד שאינו , , מותרמותר, , ובמקום שנהגוובמקום שנהגו. . צלויצלוי) ) כבשכבש((שהיו אוכלים בשר שהיו אוכלים בשר , , ודרומהודרומה

  ..שלםשלם

  

    ..''פ זה השלחן גיגפ זה השלחן גיג"" ע ע..אוכלים את הזרוע והביצה למחרת בסעודת שחריתאוכלים את הזרוע והביצה למחרת בסעודת שחרית  ..77
  

  ). ). מה נשתנהמה נשתנה((לא אוכלים פירות או עוגיות בסוף הסעודה לשם שנוי לא אוכלים פירות או עוגיות בסוף הסעודה לשם שנוי   ..88
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לא לא נמנעים מלשתות יין בתוך הסעודה ומי שרוצה הרשות בידו אלא שיזהר ונמנעים מלשתות יין בתוך הסעודה ומי שרוצה הרשות בידו אלא שיזהר ו  ..99
    ..וגם סלטיםוגם סלטים) ) ערקערקכעין כעין ((שותים חמר מדינה שותים חמר מדינה , , בהתחלת הסעודהבהתחלת הסעודה, , אמנםאמנם. . ישתכרישתכר

א א ""מהרמהר. . זכר אבילות שמת בו אברהם אבינוזכר אבילות שמת בו אברהם אבינו, , אוכלים ביצה הסדר בלילה פסחאוכלים ביצה הסדר בלילה פסח  ..1010
  . . וו""תעתע' ' אזולאי על הלבוש סאזולאי על הלבוש ס

  

  . . למחרת בזמן סעודת היוםלמחרת בזמן סעודת היום, , אולם מנהגנו לאכול הזרוע והביצהאולם מנהגנו לאכול הזרוע והביצה  ..1111
  

א א ""מהרמהר. . עע""ם והשום והשו""כדעת הרמבכדעת הרמב, , ואוכלואוכלאינו חוזר אינו חוזר , , מי שישן בתוך הסעודה והקיץמי שישן בתוך הסעודה והקיץ  ..1212
  . . חח""תעתע' ' הלבוש סהלבוש ס  אזולאי עלאזולאי על

  

, , דאינו נראה כמוסיף על הכוסותדאינו נראה כמוסיף על הכוסות, , מותר לברך ברכת הטוב והמטיב על שנוי הייןמותר לברך ברכת הטוב והמטיב על שנוי היין  ..1313
  . . א אזולאי על הלבושא אזולאי על הלבוש""מהרמהר. . כ יברך בורא פרי הגפןכ יברך בורא פרי הגפן""אאאא

  

  ..))וו""ח פח פ""פעפע. (. (ובין הכוסות הללו אם ירצה לשתות ישתהובין הכוסות הללו אם ירצה לשתות ישתה  ..1414
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  צפון צפון 
  

  

  ז ע סימן תע"שו

זכר , כזית כל אחד  אלאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה) א(

ויהא זהיר לאכלו קודם , ויאכלנו בהסיבה ולא יברך עליו, לפסח הנאכל על השובע

וחלק מהאפיקומן שהילד )  גרם20(כל אחד לוקח כזית מצה , אחרי הסעודה. חצות
  .הסתיר תחת המפה

  

בני חבורה שישנו מקצתן בתוך . אינו חוזר לאכול, והקיץמי שישן בתוך הסעודה ) ב(

: הגה. יאכלו, נתנמנמו כולם. לא יאכלו, ונעורו, נרדמו כולם. חוזרים ואוכלים ,הסעודה

לא הוי  אבל שינה קודם לזה, וכל זה אינו אלא שישנו לאחר שהתחילו לאכול האפיקומן

 כתפו ולהוליך כמה ל לעטוף האפיקומן במטפחת ולהשיא על"מנהג מהרש .הפסק
  .א אזולאי על הלבוש"מהר. זכר צרורות בשמלותם, אמות

  
  כל אחד אומר אחרי הבעל הביתכל אחד אומר אחרי הבעל הבית

ַבע  זֵֶכרזֵֶכר   ֹֽ ֱאָכל ַעל ַהׂשּ ַסח ַהּנֶ ן ּפֶ ַבעְלָקְרּבַ ֹֽ ֱאָכל ַעל ַהׂשּ ַסח ַהּנֶ ן ּפֶ   ::ְלָקְרּבַ
  

  .. ובתאבון ובשמחה רבה ובתאבון ובשמחה רבהואוכל בהסיבהואוכל בהסיבה
  ע סימן תעט "שו

ושותהו , רי הגפןומברך עליו ברכת המזון ובורא פ, אחר כך מוזגין לו כוס שלישי)א(

 אחרי בחלא אוכלים קינו. ולא יברך אחריו ולא ישתה יין בינו לכוס רביעי; בהסיבה
  . סעודת ליל הסדר

  

. והאחרים עונין אחריו, והגדול שבהן אומר הודו ואנא: הגה. מצוה לחזור אחר זימון

 ונהגו. מהםג שלא אכל ע"אע, ויכול לצרף לזימון לענין הלל. והגדול יכול ליתן לקטן רשות

) ט, משלי כב(טוב עין הוא יבורך : שנאמר, שבעל הבית מברך ברכת המזון בליל פסח

    .'והוא מיקרי טוב עין שאמר כל דכפין ייתי וייכול וכו
  

  ..מוזגין כוס שלישימוזגין כוס שלישי

                                                 
  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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  ברךברך
  
  

  'א קפא סימן ערוך שולחן .1

  . חובה, אחרונים מים

  

  .אצבעות של שני פרק עד אלא ליטול צ"א .2

  

עת נטילת  .הזוהמא שתרד כדי, למטה אצבעותיו ראשי שישפיל צריך .3
וישפיל אצבעותיו , והגודל לבד, יחבר ארבע האצבעות בלבד, מים אחרונים

  .כלפי מטה
  

  . מברך כ"ואח מנגב ם"ולהרמב; נגוב צריכים אינם אחרונים שמים א"י .4

  

צריך לזהר להסיר הסכין על השלחן בעת , ל שמי שהוא משורש קין"גם א .5
  . יען כי כלי זין הם בקין כנודע, ולא יספיק לכסותו בלבד, זון לגמריברכת המ

  
' מובא שאין לכסות את הסכינים בשבת מב, י"ו בחש"אולם מדברי מוהרש .6

  : טעמים 
ואין להניף ברזל על (שאין קרבן יחיד בשבת , כי בשבת השלחן לא נקרא מזבח סתם

שאין בניין בית המקדש דוחה ל כתבו "חז).  המזבח רמז לשלחןף לנימוק הבית יוסף
 .שבת

  
, אפילו בדברי תורה, והנה אין להפסיק כלל בין מים אחרונים לברכת המזון .7

יעסוק בתורה קודם שיטול מים , ל"ש רז"כמ, ת"ואם הוא רוצה לעסוק בד
 . אחרונים

 
ל ובא לפני אדם אחד ואמר לי כי זה לו שני " אחת הייתי לפני מורי זאפעם .8

ואמר לו כי בא לו כאב , ל"ונסתכל בו מורי ז, ב חזק בכתפוימים שאירע לו כא
ועבר על , בקריאת משניות, זה מפני שהפסיק בין מים אחרונים לברכת המזון

ולכן , ל תכף לנטילה ברכהף גהיינו נטילת מיים אחרונים"מה שאמרו חז
ולכן צריך להיזהר שלא להפסיק בין . והרגיש בו כאב, ף"ף נהפכו לכת"תכ

ואם הוא רוצה לעסוק . אפילו בדברי תורה, ונים לברכת המזון כללמים אחר
  . יעסוק בתורה קודם שיטול מים אחרונים, ל"ש רז"בדברי תורה כמ

                                                 
 .א"ה ע" עקב דמ2המצ פ"שע א
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מזמור , אלו הפסוקים צריכים לאומרם אחר מים אחרונים קודם ברכת המזון, אמנם .9
הסתרא  (וכדי לסלקו', בכל עת כו' כ פסוק אברכה את ה"ואח, כולו' אלהים יחננו כו

ולכן אומרים זה , בלק' ש בינוקא פ"צריך לומר הב לן ונבריך כמ) השלחן(משם ) אחרא
', כ פסוק סוף דבר הכל כו"ואח. תמורת הב לן ונבריך', בכל עת כו' הפסוק אברכה את ה

כ יאמר "ואח. כ פסוק ואנחנו נברך יה וגומר"ואח, ידבר פי וגומר' כ פסוק תהלת ה"ואח
ה לברכת "והיא הזמנה לקב. כ יאמר ברכת המזון"ואח', חן אשר לפני הוידבר אלי זה השל

    .אב"ד הז"כ, אפילו ביחיד, המזון

  

ָכל ֵעת יהוה ֲאָבְרָכה ֶאת ִפי. ּבְ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ   : ּתָ
ח"פע( :ַהב ָלן ְוִנְבִריךְ 

א
( 

  

כי תחלה תאמר המזמור והפסוקים הנזכרים עד סוף הפסוק ואנחנו נברך יה  .1
 )עקב' המצ פר"שע (.'וגו

  
ויברך , ויאחזנו בימין, וימלאנו יין,  כוס של ברכת המזון בחוץ ומבפניםבוידיח .2

ואין לשתות יין בין שני ',  ויכוין בברכת היין לפטור כוס ד,זוןהמרכת ב
 .הכוסות האלו

  
. כנזכר בפרשת תרומה, לא יברך ברכת המזון על הכוס, הנה אם הוא יחידי .3

פ "אע, יברכו ברכת הזימון, ואין שם יין, ם שאכלו כאחדאנשי' ואם יש עמו ג
 . כ יברכו ברכת המזון"ואח, שאין יין

  
 : אז תברך ברכת המזון על היין באופן זה , ויש יין' ואם הם ג .4

  
' שאוחז הכוס בב, כי מלשון ההוא ינוקא דפרשת בלק משמע, ל"ל מורי ז"וא .5

כדין יתיישב כסא על ', וכשמתחיל ברכה ב. עד שיגמור ברכה ראשונה, ידיו
אלא , ז לא נהג מורי כן"ועכ. אצבעות יד ימינו' ל שיעמדנו על ה"ר, תיקוניה

  . כמו שכתוב לעיל
  

ממש על , אצבעותיך הימיניים' כ תטול הכוס בימינך ותעמידנו על ה"ואח .6
  )עקב' המצ פר"שע. (גביהם

                                                 
דרוש . 'וכו', אחר כך פסוק סוף דבר הכל נשמע וגו', וצריך לומר הב לן ונבריך אחר פסוק אברכה וגו א

שהפסוק אברכה במקום הב לן , שאין לומר בכלל הב לן ונבריך, ער הכוונותמשמע מש, אמנם. להבדלה

 .וזאת ליהודה, ל בפירושו על הברכת המזון"י עאייש זצ"וכך הבין הגאון מהר. ונבריך

  ) נגיד ומצוה) ('עח שער חג המצות פרק ו"פ( ב
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ג זו על החזה ועוצם "וידיו אסורות זו ע. כבר נתבאר שיברך ברכת המזון בכוונה גמורה .7
 . ובפרט אם הוא ביחיד, א קאי תמן לקטרגא עליו"לפי שס, עיניו אם אין שם כוס

  
דהיינו בכובע שהולך בו , צריך ליזהר שלא לומר ברכת המזון בלתי עטיפת הראש .8

  . ש"ה וע"כזכר ברעיא מהימנא רמ, נ"לבהכ
ניה כנדיבים ובשמחה יתירה להראות לפ, ז בעין טובה"ולכן צריך לברך ברהמ

ואז גם היא נותנת לנו מזונותינו בשמחה ועין טובה . ולא כצרי עין, בעין טובה
אנו צריכין להמשיך מהם , סעודות ההם' י ג"ע, כי מן השפע שנמשך בשבת

להשאיר מן התוספת הנזכרת של שבת , בששת ימי השבוע הראשונים
כנזכר , ת הבאיכוון להמשיך לצורך יום השב, ימים אחרונים' ובג. שעברה

ל "ובפרט בשם א, שיכוון האדם בברכת המזון, וזו היא עיקר הכוונה. שם
 . כנזכר' אשר בברכה זו הג

  
, יסגור עיניו ויברך ברכת המזון בכוונה, ואם אין שם כוס. תתן עיניך בכוס ברכת המזון .9

 .ויד ימינו על שמאלו, וישים ידו השמאלי על לבו כנגד החזה
  

ובפרט אם הוא יחידי (...) א עומד שם לקטרג "בכוונה גמורה כי הסויברך ברכת המזון  .10
 אלהראות לפניה, צריך לברך ברכת המזון בעין טובה ובשמחה יתירה, ולכן(...) 

.  ואז גם היא נותנת לנו מזונותינו בשמחה ובעין טובה, ולא כצרי עין, כנדיבים בעין טובה
 .)עקב' המצ פר"שע(

  
  
  

 .כדי שיאמרו בניו אחריו אות באות מילה במילה, קול רם ברכת המזון בביש לברך
  

  

                                                 
 .בנוקבא העליונה א

  . דפוס שובי נפשי,ספר החזיונות בנספחים. י"ח' ל ס"ק זצוק"הנהגות הרמ ב
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   המסובין למים אחרונים באומרו  המסובין למים אחרונים באומרו    מזמין מזמיןאאבעל הביתבעל הבית
  הב לן נברך הב לן נברך 

  
  והמסובין עונים והמסובין עונים 

  וקמים למים אחרוניםוקמים למים אחרונים      נברךנברך
  

ָמע ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ָמעסֹוף ּדָ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת ֶאת ָהֱאלִֹהים ְיָרא ְוֶאת . . סֹוף ּדָ
מֹור מֹורִמְצֹוָתיו ׁשְ ל ָהָאָדם, , ִמְצֹוָתיו ׁשְ י זֶה ּכָ ל ָהָאָדםּכִ י זֶה ּכָ   ::ּכִ

  
י ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ יּתְ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ם ָקְדׁשֹו . . ּתְ ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ם ָקְדׁשֹו ִויָבֵרְך ּכָ ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ ִויָבֵרְך ּכָ

  ::ְלעֹוָלם ָוֶעדְלעֹוָלם ָוֶעד

  
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיהּ  ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיהּ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ   ::ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

  

                                                 
  .המז"פרק הברכ, ל בספרו וזאת ליהודה"עיין רבי יהודה עייאש זצ א



 

 
142

וידבר אלי זה השולחן אשר לפני ' כ יאמר פ"ואח, אצבעות ממש'  הכוס עומד על גבי האשיהיה
  .תן עיניו בכוס באומרו כל הברכהוי, תבות אלו בלבד' ז', ה

ר ֵאַלי ר ֵאַליַוְיַדּבֵ ר ִלְפֵני ְיֹהָוה, , ַוְיַדּבֵ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ִלְפֵני ְיֹהָוהזֶה ַהׁשּ ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ   ::זֶה ַהׁשּ
) ) מצווה בלילה הזה שבעל הבית יזמןמצווה בלילה הזה שבעל הבית יזמן((ולכל הפחות המברך ולכל הפחות המברך , , כל אחד נוטל בידו הכוס ומגביהו טפחכל אחד נוטל בידו הכוס ומגביהו טפח

  ואם הם לפחות שלושה אומרואם הם לפחות שלושה אומר

  ,,ּוִבְרׁשּוְתֶכםּוִבְרׁשּוְתֶכם, , ִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתיִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי
ּלוֹ ))  ֱאלֵֹהינוֱאלֵֹהינו(( ְנָבֵרְך  ְנָבֵרְך  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ּלוֹ  ׁשֶ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ    ׁשֶ

רּוךְ  רּוךְ  ּבָ ּלֹו ּוְבטּובֹו )) ֱאלֵֹהינּו  ֱאלֵֹהינּו   (( ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ּלֹו ּוְבטּובֹו ׁשֶ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ::ָחִיינוּ ָחִיינוּ ) ) הגדולהגדול((ׁשֶ

רּוךְ -- רּוךְ  ּבָ ּלֹו ּוְבטּובֹו )) ֱאלֵֹהינּו  ֱאלֵֹהינּו   (( ּבָ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ ּלֹו ּוְבטּובֹו ׁשֶ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ   ::ָחִיינוּ ָחִיינוּ )  )  הגדולהגדול((ׁשֶ
  

רּוך ִזְכרֹו ְלעֹוְלֵמי ַעד מֹו ּוּבָ ֶ רּוך ׁשּ רּוך הּוא ּוּבָ   ּבָ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ הזננו ולא ממעשינו המפרנסנו ולא הזננו ולא ממעשינו המפרנסנו ולא ((  ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ּבָ

היא מקור לכעס היא מקור לכעס ' ' כי אות ףכי אות ף, , יש שנהגו למנוע מלאמר את המשפט הזהיש שנהגו למנוע מלאמר את המשפט הזה  --עלינו עלינו   מצדקותינו המעדיף טובומצדקותינו המעדיף טובו

ּלֹו ַהזָּן אֹוָתנּו ְואֶ ַהזָּן אֹוָתנּו ְואֶ     ָהֵאלָהֵאל))  עיין הגדת רינה וישועה ליוורנועיין הגדת רינה וישועה ליוורנו. . ''קצףקצף' ' נגףנגף' ' כידוע כמו אףכידוע כמו אף ּלֹו ת ָהעֹוָלם ּכֻ ת ָהעֹוָלם ּכֻ
ים ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ יםּבְ ֵריַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ֶחֶסד ּבְ ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ   הוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכלהוא ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל..ּבְ

ר ׂשָ רּבָ ׂשָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . . ּבָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ::  ּכִ דֹול ּתָ ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ּוְבטּובֹו ַהּגָ דֹול ּתָ ּוְבטּובֹו ַהּגָ
ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעדֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ּתָ י הּוא))בעבור שמו הגדולבעבור שמו הגדול((..ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ּתָ י הּוא ּכִ   ּכִ

 שפע בלהמשיך  ֵאלֵאל  .צריך להגיה כי הוא אל זן ומפרנס לכל, באומרך כי הוא זן ומפרנס לכלו
, בעשייהל אדני "א – ביצירה ל יי"א– בעולם הבריאה ל שדי"א( מעולם האצילות שבשמות אלו 

ושיתפשט משם ,  כנזכרל"אשמות ' הנכלל מג) שהוא ֵשם עולם העליוןן "מג' כל השמות אלו גי
' ה שהוא גי"ל בהוי"ואז יתחברו א, ה"אשר בו שם יהו,  בעלם השני שהוא יצירהל"אבחינת שם 

ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון   ָזןָזן ן"ל ז"אוזהו , ן"ז ְלָחנֹו ָערּוְך ַלּכֹל ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוׁשֻ ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוׁשֻ
ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיוְלָכל ּבְ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָאמּור  ְלָכל ּבְ ָאמּורּכָ פסוק פותח את  ..ּכָ

במנחה בכל ' פ בתפלת השחר ופעם א"פ ביום כנודע בסדר התפלה ב"ידיך הנה מזמור הזה נתקן לאומרו ג
ך והוא שם קדוש "ת פותח את ידיך חת"גם ס יש כוונה בפני עצמה עם היותם דרך אחד' זמנים הנז' זמן מג

יעַ . . ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדךָ   המכונה בספרי המקובלים שם הפרנסה ּבִ יעַ ּוַמׂשְ ּבִ   ::ַחי ָרצֹוןַחי ָרצֹוןְלָכל ְלָכל   ּוַמׂשְ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ   ::ַהזָּן ֶאת ַהּכֹלַהזָּן ֶאת ַהּכֹל, , ּבָ

                                                 
 )נגיד ומצוה) (ג"מעשה חושב י( )עקב' שער טעמי המצוות פ ( א

 
 .עקב' המצ פר"שע ב
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ה ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ הנֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ טֹוָבה טֹוָבה   נֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ׁשֶ
ים ּוָמזֹון ִרית ְותֹוָרה ַחּיִ ים ּוָמזֹוןּוְרָחָבה ּבְ ִרית ְותֹוָרה ַחּיִ הֹוֵצאָתנוּ   ַעלַעל. . ּוְרָחָבה ּבְ הֹוֵצאָתנוּ ׁשֶ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים   ׁשֶ

ית ֲעָבִדים ית ֲעָבִדיםּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ָחַתְמּתָ וְ וְ . . ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ִריְתָך ׁשֶ ָחַתְמּתָ ַעל ּבְ ִריְתָך ׁשֶ ֵרנוּ   ַעל ּבְ ְבׂשָ ֵרנוּ ּבִ ְבׂשָ ְוַעל ּתֹוָרְתָך ְוַעל ּתֹוָרְתָך . . ּבִ
נוּ  ְדּתָ ּמַ ּלִ נוּ ׁשֶ ְדּתָ ּמַ ּלִ נוּ   ..ׁשֶ הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נוּ ְוַעל ֻחּקֵ הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ ים . . ְוַעל ֻחּקֵ ים ְוַעל ַחּיִ חן וחסד שחוננתנו ועל חן וחסד שחוננתנו ועל ְוַעל ַחּיִ

ה ָזןאכילת הָמזֹוןאכילת הָמזֹון ַאּתָ ה ָזן ׁשֶ ַאּתָ   ::ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנוּ ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנוּ    ׁשֶ
  

ָמְך ְוַעל ַהּכֹל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדיםְוַעל ַהּכֹל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָמְך  ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ  ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ
ָבְעּתָ  ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ָבְעּתָ ּכָ ָאמּור ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ בהגיעך אל תיבת את שבפסוק ואכלת ', בברכה ג  ּוֵבַרְכּתָ ּוֵבַרְכּתָ . . ּכָ

. ומילת את היא המלכות הנקראת כוס. כנודע' אז תמזוג הכוס במים כו, ושבעת וברכת את

ַהּטֹוָבה ַהּטֹוָבה   ָהָאֶרץָהָאֶרץֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל . ותסתכל במים ההם בעת שתתנם בכוס
ר ָנַתן ָלךְ  ר ָנַתן ָלךְ ֲאׁשֶ ה ְיֹהָוה  ::ֲאׁשֶ רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ זֹון, , ּבָ זֹוןַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ  ::ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ

  

ךְ  ָרֵאל ַעּמָ ךְ ַרֵחם ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ָרֵאל ַעּמָ ַלִים ִעיָרךְ . . ַרֵחם ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ַלִים ִעיָרךְ ְוַעל ְירּוׁשָ . . ְוַעל ְירּוׁשָ
בֹוָדךְ  ן ּכְ ּכַ בֹוָדךְ ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ ן ּכְ ּכַ ִביָרךְ וְ וְ . . ְוַעל ְמעֹוָנךְ ְוַעל ְמעֹוָנךְ   ..ְוַעל ֵהיָכָלךְ ְוַעל ֵהיָכָלךְ . . ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ ִביָרךְ ַעל ּדְ . . ַעל ּדְ

ְמָך ָעָליו ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְמָך ָעָליוְוַעל ַהּבַ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ . . ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננוּ ָאִבינּו ְרֵענּו זּוֵננוּ   ..ְוַעל ַהּבַ
ְרְנֵסנוּ  ְרְנֵסנוּ ּפַ ֵלנוּ . . ּפַ ְלּכְ ֵלנוּ ּכַ ְלּכְ ל ָצרֹוֵתינוּ   ..ּכַ ל ָצרֹוֵתינוּ ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְוָנא ַאל ְוָנא ַאל . . ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ

נֹות ְצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמּתְ נֹותּתַ ְצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִליֵדי ַמּתְ ר ָוָדםבָּ בָּ   ּתַ ר ָוָדםׂשָ . . ַהְלָוָאָתםַהְלָוָאָתם  ְולֹא ִליֵדיְולֹא ִליֵדי. . ׂשָ
ה ָתם ְמרּוּבָ ָמְתַנָתם ְמעּוָטה ְוֶחְרּפָ ֶ הׁשּ ָתם ְמרּוּבָ ָמְתַנָתם ְמעּוָטה ְוֶחְרּפָ ֶ ֵלָאה ְוָהְרָחָבה  ׁשּ א ְלָיְדָך ַהּמְ ֵלָאה ְוָהְרָחָבהֶאּלָ א ְלָיְדָך ַהּמְ . . ֶאּלָ

תּוָחה יָרה ְוַהּפְ תּוָחהָהֲעׁשִ יָרה ְוַהּפְ עֹוָלם ַהזֶּה. . ָהֲעׁשִ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַהזֶּהׁשֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ֵלם ְלעֹוָלם . . ׁשֶ ֵלם ְלעֹוָלם ְולֹא ִנּכָ ְולֹא ִנּכָ
א אַהּבָ יָחְך ּתַ   ..ַהּבָ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ יָחְך ּתַ ּוַמְלכּות ּבֵ ִוד ְמׁשִ ית ּדָ ה ִלְמקֹוָמהּ ּוַמְלכּות ּבֵ ה ִלְמקֹוָמהּ ֲחִזיֶרּנָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינו  ֲחִזיֶרּנָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּבִ   ּבִ

  

  ::בשבת אומריםבשבת אומרים
ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹוםְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ִביִעי  ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְ ִביִעיַהׁשּ ְ דֹול . . ַהׁשּ ת ַהּגָ ּבָ ַ דֹול ַהׁשּ ת ַהּגָ ּבָ ַ ַהׁשּ

דֹוׁש ַהזֶּה דֹוׁש ַהזֶּהְוַהּקָ דֹול. . ְוַהּקָ י יֹום ּגָ דֹולּכִ י יֹום ּגָ ָפֶניךָ   ּכִ ָפֶניךָ ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ ּבֹות ּבֹו ְוָננוּ . . ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ ּבֹות ּבֹו ְוָננוּ ִנׁשְ ַח ּבֹו באהבה ַח ּבֹו באהבה ִנׁשְ
י ִמְצַות ֻחּקֵ יּכְ ִמְצַות ֻחּקֵ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון. . ְרצֹוָנךְ ְרצֹוָנךְ   ּכְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹוןְוַאל ּתְ יֹום ְמנּוָחֵתנוּ   ְוַאל ּתְ יֹום ְמנּוָחֵתנוּ ּבְ ֶנָחַמת ִצּיֹון . . ּבְ ֶנָחַמת ִצּיֹון ְוַהְרֵאנּו ּבְ ְוַהְרֵאנּו ּבְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ ּבִ ָעל ַהְנָחמֹות  ּבִ י ַאָתה ּבַ ָעל ַהְנָחמֹותּכִ י ַאָתה ּבַ   ::  ּכִ

  

יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרצֶ  יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרצֶ ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיּגִ ַמע ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיּגִ ָ ַמע ה ְוִיׁשּ ָ ה ְוִיׁשּ
ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ  ֵקד ְוִיזֵָּכר ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינוּ ְוִיּפָ ַלִים ִעיָרךְ   ִזְכרֹוןִזְכרֹוןוו    ..ְוִיּפָ ַלִים ִעיָרךְ ְירּוׁשָ . . ְירּוׁשָ
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ךְ  ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ּבֶ ךְ ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ִוד ַעְבּדָ ן ּדָ יַח ּבֶ ָרֵאל ְלָפֶניָך . . ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָרֵאל ְלָפֶניָך ְוִזְכרֹון ּכָ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְוִזְכרֹון ּכָ
  ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמיםְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  ..ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבהִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה

יֹום יֹוםּבְ ּצֹות ַהזֶּה  ּבְ ּצֹות ַהזֶּהַחג ַהּמַ יֹום טֹוב, , ַחג ַהּמַ יֹום טֹובּבְ   ::ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶּהִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהזֶּה  ּבְ
  

יֵענוּ  יֵענוּ ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִ ּוָפְקֵדנּו ּוָפְקֵדנּו . . ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבהָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה. . ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוׁשִ
ים. . בֹו ִלְבָרָכהבֹו ִלְבָרָכה יֵענּו בֹו ְלַחּיִ יםְוהֹוׁשִ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ְדַבר. . טֹוִביםטֹוִבים  ְוהֹוׁשִ ְדַברּבִ . . ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמיםְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים  ּבִ
נוּ  נוּ חּוס ְוָחּנֵ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינוּ . .  ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  ַוֲחמֹול ְוַרֵחם ָעֵלינוּ חּוס ְוָחּנֵ יֵענּו ּכִ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינוּ ְוהֹוׁשִ יֵענּו ּכִ י ֵאל . . ְוהֹוׁשִ י ֵאל ּכִ ּכִ
ה  ְוַרחּוםְוַרחּום  ֶמֶלְך ַחּנּוןֶמֶלְך ַחּנּון הָאּתָ   ::ָאּתָ

  

ַלִים ִעיר ַהקֹוֶדשׁ  ַלִים ִעיר ַהקֹוֶדשׁ ְוִתְבֶנה ְירּוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ   ְוִתְבֶנה ְירּוׁשָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ ּבִ   ::ּבִ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ ְנָין, , ּבָ ָרֲחָמיו ּבִ ְנָיןּבֹוֵנה ּבְ ָרֲחָמיו ּבִ ָלִים  ּבֹוֵנה ּבְ ָלִיםְירּוׁשָ    ָאֵמן ָאֵמן--. . ְירּוׁשָ

  

רּוךְ  רּוךְ ּבָ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםּבָ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַאּתָ נּו . .  ַאּתָ נּו ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָלַעד ָהֵאל ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֵרנוּ  יֵרנוּ ַאּדִ נוּ . . ּגֹוֲאֵלנוּ ּגֹוֲאֵלנוּ . . ּבֹוְרֵאנוּ ּבֹוְרֵאנוּ . . ַאּדִ נוּ ְקדֹוׁשֵ רֹוֵענּו רֹוֵעה רֹוֵענּו רֹוֵעה   ..ַיֲעֹקבַיֲעֹקב  ְקדֹושׁ ְקדֹושׁ . . ְקדֹוׁשֵ
ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ִטיב ַלּכֹל. . ִיׂשְ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ִטיב ַלּכֹלַהּמֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָכל יֹום. . ַהּמֶ ּבְ ָכל יֹוםׁשֶ ּבְ ָויֹום הּוא ֵהִטיב ָויֹום הּוא ֵהִטיב   ׁשֶ

הּוא הּוא . . הּוא גֹוְמֵלנוּ הּוא גֹוְמֵלנוּ . . ְגָמָלנוּ ְגָמָלנוּ   הּואהּוא. . הּוא ֵייִטיב ָלנוּ הּוא ֵייִטיב ָלנוּ     ..א ֵמִטיב ָלנוּ א ֵמִטיב ָלנוּ הוּ הוּ . . ָלנוּ ָלנוּ 
ָלה ְוָכל טֹוב   ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָלה ְוָכל טֹוב ְוֵריַוח ְוַהּצָ ל טּוב ְוֵריַוח ְוַהּצָ ל טּוב ּוִמּכָ   תמידתמידּוִמּכָ

ֵרנוּ  ֵרנוּ ַאל ְיַחּסְ   ::          ַאל ְיַחּסְ

  

א ְכבֹודוֹ  ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ א ְכבֹודוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

ַמִים ּוָבָאֶרץָהַרחֲ ָהַרחֲ  ָ ׁשּ ח ּבַ ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץָמן הּוא ִיׁשְ ָ ׁשּ ח ּבַ ּבַ ּתַ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::ָמן הּוא ִיׁשְ

נּו ְלדֹור ּדֹוִרים ח ּבָ ּבַ ּתַ נּו ְלדֹור ּדֹוִריםָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ח ּבָ ּבַ ּתַ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ

  :: ָאֵמן ָאֵמן--        ::ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִריםָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים

נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים ַאר ּבָ נּו ָלֶנַצח ְנָצִחיםָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ ַאר ּבָ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּפָ

ָכבֹוד ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרנְ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרנְ  ָכבֹוד ֵסנּו ּבְ ר ְולֹא ֵסנּו ּבְ ֶהּתֵ ר ְולֹא ְולֹא ְבִבזּּוי ּבְ ֶהּתֵ ַנַחת ְולֹא ְבִבזּּוי ּבְ ַנַחת ְבִאּסּור ּבְ ְבִאּסּור ּבְ
ִצְמצּום ֵריָוח  ְולֹא ּבְ ִצְמצּוםְולֹא ְבַצַער ּבְ ֵריָוח  ְולֹא ּבְ   ::ָאֵמןָאֵמן  --          ְולֹא ְבַצַער ּבְ

יֵנינוּ  לֹום ּבֵ ן ׁשָ יֵנינוּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ לֹום ּבֵ ן ׁשָ   :: ָאֵמן ָאֵמן--        ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיּתֵ
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ָרָכה ְרָוָחה  ַלח ּבְ ָרָכה ְרָוָחה ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ַלח ּבְ   ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ
ה ָיֵדינוּ  ָכל ַמֲעׂשֵ ה ָיֵדינוּ ְוַהְצָלָחה ּבְ ָכל ַמֲעׂשֵ   :: ָאֵמן ָאֵמן--          ::ְוַהְצָלָחה ּבְ

ָרֵכינוּ  ָרֵכינוּ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ   :: ָאֵמן ָאֵמן--        ::ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ

ּבֹור עֹול גָּ  ּבֹור עֹול גָּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ אֵרנוּ ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ אֵרנוּ לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ   :: ָאֵמן ָאֵמן--  ::לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ

  :: ָאֵמן ָאֵמן--    ::ַאְרֵצנוּ ַאְרֵצנוּ בבָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות 

ֵלמָ  ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ֵלמָ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ֶפׁש ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ ֶפׁש ה ְרפּוַאת ַהּנֶ   ה ְרפּוַאת ַהּנֶ
ָמה ָמהּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְרפּוַאת ַהְנׁשָ   :: ָאֵמן ָאֵמן--        ::ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ּוְרפּוַאת ַהְנׁשָ

ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבהָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ

  

מֹו  דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ מֹו ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרהָ  ְתּבָ ּנִ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרהָ ׁשֶ ְתּבָ ּנִ ּכֹלׁשֶ ּכֹלם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ ן ְיָבֵרְך . . ִמּכֹל ּכֹלִמּכֹל ּכֹל  ם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ ן ְיָבֵרְך ּכֵ ּכֵ

ֵלָמה ָרָכה ׁשְ ֵלָמהאֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ָרָכה ׁשְ   ::ָאֵמןָאֵמן  --      ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמרְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר. . אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ
לֹומוֹ  ת ׁשְ לֹומוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ת ׁשְ   :: ָאֵמן ָאֵמן--        ::ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ

נּו ְוִתְהיֶ  ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ נּו ְוִתְהיֶ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ   ה ִיְרָאתוֹ ה ִיְרָאתוֹ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ
י ֶנֱחָטא ֵנינּו ְלִבְלּתִ י ֶנֱחָטאַעל ּפָ ֵנינּו ְלִבְלּתִ ם. . ַעל ּפָ ינּו ְלׁשֵ םְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ ינּו ְלׁשֵ ָמִים  ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ ָמִיםׁשָ     ::ׁשָ

  :: ָאֵמן ָאֵמן--                

נּו ְלטֹוָבה  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָמֵלאָהַרֲחָמן הּוא ְיָמֵלא ֲאלֹות ִלּבֵ נּו ְלטֹוָבה ִמׁשְ ֲאלֹות ִלּבֵ   :: ָאֵמן ָאֵמן--    :: ִמׁשְ
  

ת ּוְמנּוחָ  ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ ת ּוְמנּוחָ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ י ָהעֹוָלמִ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ י ָהעֹוָלמִ ה ְלַחּיֵ   :: ָאֵמן ָאֵמן--  ::יםיםה ְלַחּיֵ

  
יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִרים יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ֲאֵחִריםָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ ִאים , , ָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ ִאים ַהּבָ   ַהּבָ

לֹום לֹוםִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ   ::ָאֵמןָאֵמן--              ::ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ

ּלֹו טֹובָהַרֲחָמן הּוא ַיְנחִ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנחִ  ּכֻ ּלֹו טֹוביֵלנּו ְליֹום ׁשֶ ּכֻ   :: ָאֵמן ָאֵמן--      ::יֵלנּו ְליֹום ׁשֶ
  

ָאַכְלנּו ָעָליו ְלָחן ַהזֶּה ׁשֶ ֻ ָאַכְלנּו ָעָליוָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ ְלָחן ַהזֶּה ׁשֶ ֻ י עֹוָלם ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת ַהׁשּ ל ַמֲעַדּנֵ ר ּבֹו ּכָ י עֹוָלם  ִויַסּדֵ ל ַמֲעַדּנֵ ר ּבֹו ּכָ  ִויַסּדֵ
ה  ְוִיְהֶיהְוִיְהֶיה ּתֶ ּנּו ִיׁשְ ּנּו ֹיאַכל ְוָכל ָצֵמא ִמּמֶ ל ָרֵעב ִמּמֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכָ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ הּכְ ּתֶ ּנּו ִיׁשְ ּנּו ֹיאַכל ְוָכל ָצֵמא ִמּמֶ ל ָרֵעב ִמּמֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכָ ְלָחנֹו ׁשֶ ׁשֻ . . ּכְ

ל טּוב ָלַעד ּנּו ּכָ ל טּוב ָלַעדְוַאל ֶיְחַסר ִמּמֶ ּנּו ּכָ   ::ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמןּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ָאֵמן  ְוַאל ֶיְחַסר ִמּמֶ
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יִ  ַעל ַהּבַ יִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ ַעל ַהּבַ ה ַהזֹּאתָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּבַ ֻעּדָ ה ַהזֹּאתת ַהזֶּה ּוַבַעל ַהּסְ ֻעּדָ ּתֹו . . ת ַהזֶּה ּוַבַעל ַהּסְ ּתֹו הּוא ּוָבָניו ְוִאׁשְ הּוא ּוָבָניו ְוִאׁשְ
ר לוֹ  ר לוֹ ְוָכל ֲאׁשֶ ְחיוּ . . ְוָכל ֲאׁשֶ ּיִ ָבִנים ׁשֶ ְחיוּ ּבְ ּיִ ָבִנים ׁשֶ ְרּבוּ   ..ּבְ ּיִ ְרּבוּ ּוִבְנָכִסים ׁשֶ ּיִ ֵרְך ְיֹהָוה ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו   ..ּוִבְנָכִסים ׁשֶ ֵרְך ְיֹהָוה ֵחילֹו ּוֹפַעל ָיָדיו ּבָ ּבָ

ְרֶצה ְרֶצהּתִ ק ְלָפָניו ְולֹא ִיְזּדַ ִיְזּדַ   ְוַאלְוַאל. . ֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעירֻמְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר  ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינוּ ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכֵסינוּ . . ּתִ ק ְלָפָניו ְולֹא ּקֵ ּקֵ
ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹון ַבר ֵחְטא ְוִהְרהּור ָעֹוןְלָפֵנינּו ׁשּום ּדְ ר ְוָכבֹוד . . ְלָפֵנינּו ׁשּום ּדְ ֹעׁשֶ ִמים ּבְ ל ַהּיָ ֵמַח ּכָ ׂש ְוׂשָ ר ְוָכבֹוד ׂשָ ֹעׁשֶ ִמים ּבְ ל ַהּיָ ֵמַח ּכָ ׂש ְוׂשָ ׂשָ

ה ְוַעד ה ְוַעדֵמַעּתָ א. . עֹוָלםעֹוָלם  ֵמַעּתָ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ִיּכָ אלֹא ֵיבֹוׁש ּבָ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהזֶּה ְולֹא ִיּכָ ן ְיִהי . . לֹא ֵיבֹוׁש ּבָ ן ְיִהי ָאֵמן ּכֵ ָאֵמן ּכֵ
  ::ָרצֹוןָרצֹון

  

ינּו וִ  ינּו וִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ ית ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ית יַזּכֵ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ יַזּכֵ
א י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ אַהּמִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ     ..ַהּמִ

יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. . ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ ְיׁשּועֹות ַמְלּכוֹ   ִמְגּדֹולִמְגּדֹול   ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםְוֹעׂשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ : : ְוֹעׂשֶ
ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבוּ  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבוּ ּכְ י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרוּ . . ּכְ י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרוּ ְוֹדְרׁשֵ ם : : טֹובטֹוב  ָכלָכל  ְוֹדְרׁשֵ ם ַנַער ָהִייִתי ּגַ ַנַער ָהִייִתי ּגַ

יק ֶנֱעָזב י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ יק ֶנֱעָזבָזַקְנּתִ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ׁש ָלֶחם. . ָזַקְנּתִ ׁש ָלֶחםְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ל ַהּיֹום חֹוֵנן : : ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּכָ ּכָ
ְבָעה: : ִלְבָרָכהִלְבָרָכה  ְוַזְרעוֹ ְוַזְרעוֹ . . ּוַמְלֶוהּוַמְלֶוה ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ְבָעהַמה ׁשֶ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ִתינּו . . ַמה ׁשֶ ָ ׁשּ ִתינּו ּוַמה ׁשֶ ָ ׁשּ ּוַמה ׁשֶ

הֹוַתְרנּו ִיְהיֶ . . ִיְהֶיה ִלְרפּוָאהִיְהֶיה ִלְרפּוָאה הֹוַתְרנּו ִיְהיֶ ּוַמה ׁשֶ ִדְכִתיבּוַמה ׁשֶ ִדְכִתיבה ִלְבָרָכה ּכְ ן ִלְפֵניֶהם   ה ִלְבָרָכה ּכְ ּתֵ ן ִלְפֵניֶהם ַוּיִ ּתֵ ַוּיִ
ְדַבר ְיֹהָוה ְדַבר ְיֹהָוהַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ּכִ ם ַליֹהָוה: : ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתירּו ּכִ רּוִכים ַאּתֶ ם ַליֹהָוהּבְ רּוִכים ַאּתֶ ַמִים . . ּבְ ה ׁשָ ַמִים עֹוׂשֵ ה ׁשָ עֹוׂשֵ

ר: : ָוָאֶרץָוָאֶרץ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ רּבָ ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ יֹהָוה  ּבָ יֹהָוהִיְבַטח ּבַ ְיֹהָוה ֹעז ְיֹהָוה ֹעז : : ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבָטחוֹ ְוָהָיה ְיֹהָוה ִמְבָטחוֹ . . ִיְבַטח ּבַ
ן ןְלַעּמֹו ִיּתֵ לֹוםְיֹהָוה ְיָבֵר ְיֹהָוה ְיָבֵר . . ְלַעּמֹו ִיּתֵ ָ לֹוםְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ ָ יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ::  ְך ֶאת ַעּמֹו ַבׁשּ ּבִ י ִהׂשְ יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה ּכִ ּבִ י ִהׂשְ ּכִ

א טֹוב א טֹובְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ   ::ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ י טֹוב ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ י טֹוב ּכִ ה   ::הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ ה עֹוׂשֶ עֹוׂשֶ
ל ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ל ַעּמֹו ׁשָ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ׁשָ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמןִיׂשְ   ::ִיׂשְ
  
  

א ָ אּכֹוס ְיׁשוּעֹות ֶאׂשּ ָ ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. . ּכֹוס ְיׁשוּעֹות ֶאׂשּ ם ְיֹהָוה ֶאְקָראוְּבׁשֵ   ::וְּבׁשֵ

  ::ַסְבִרי ָמָרָנןַסְבִרי ָמָרָנן

  ..חח""פעפע, , עע""שושו. . ברך ומכוון בברכת היין לפטור כוס רביעיברך ומכוון בברכת היין לפטור כוס רביעיממ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ ֶפן, , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ּבָ ִרי ַהּגֶ ֶפןּבֹוֵרא ּפְ ִרי ַהּגֶ   ::ּבֹוֵרא ּפְ
  

  ושותים בהסיבה
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וחד מלא העולם כל טוב אשר אז כי השם אחד המי. לא ישתה' לד' בין כוס ג
ף "ס הוא כ"ב וסימן כו"רל' ן שגי"ה ב"ג מ"ב ס"מלואין ע' מתפשט כחו ומתמלא בד

אלהים ויש ' ב והנה כוס גי"ס כף וו סמך מנין רל"כי מלוי כו' ך מלא ברכת ה"ו סמ"ו
  . כוס התרעלה שהוא מדת הדין

אותיות השם וכן ' ד דכוסות דפסח הם נג' ויש כוס ישועות שהוא מדת הרחמים וד
כדי ' לד' וכן אין רשאי לשתות בין ג' לד' פרשיות ולכן אין הפסקה בין פרשה הג' ד

ס מצה פרוסה "ר להפריד החסדים מן הגבורות וז"שלא ליכשל בחטא של אדה
  שס פסח"לק: ה"גם זה מהרב זלה. 'פרוס ה

  

  מוזגין כוס רביעימוזגין כוס רביעי
  

  
  ע סימן תפ "שו

אלא אומר , ואינו אומר יהללוך; ו וגומר עליו את ההללכוס רביעי מתחיל לא לנ) א(

ו כי לעולם " עד על נהרות בבל שהם כ'האחר גמר ההלל הלל הגדול שהוא מהודו ל

ואז יאמר , ואחר כך אומר נשמת כל חי וישתבח עד ומעולם ועד עולם אתה אל, חסדו

ך אחריו ומבר, ושותהו בהסיבה בלא ברכה תחלה, יהללוך עד מלך מהולל בתשבחות

ומברך לפניו , צריך לשתות פעם אחרת בהסיבה ,ואם שותהו בלא הסיבה; על הגפן

א שיש לומר שפוך חמתך "וי: הגה. לפי שהסיח דעתו מלשתות עוד, בורא פרי הגפן

כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא , קודם לא לנו ולפתוח הפתח' וכו

ויכול לגמור הלל אף שלא במקום .  וכן נוהגין'משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה

  . סעודה
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  הללהלל
  

  

  ..לכבוד אליהו הנביא זכור לטובלכבוד אליהו הנביא זכור לטוב  פותחים דלת הבית ואומריםפותחים דלת הבית ואומרים

ֹפךְ  ֹפךְ ׁשְ ר לֹא ְיָדעּוךָ   ׁשְ ְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר לֹא ְיָדעּוךָ ֲחָמֽ ְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ְוַעל ְוַעל   ֲחָמֽ
ְמָך לֹא ָקָראוּ  ׁשִ ר ּבְ ְמָך לֹא ָקָראוּ ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ׁשִ ר ּבְ י ָאַכל ֶאת . . ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ י ָאַכל ֶאת ּכִ ּכִ

ּמוּ ַיֲעֹקב ְוֶאת נָ ַיֲעֹקב ְוֶאת נָ  ּמוּ ֵוהּו ֵהׁשַ   : ֵוהּו ֵהׁשַ

ֹפךְ  ֹפךְ ׁשְ ר לֹא ְיָדעּוךָ   ׁשְ ְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ר לֹא ְיָדעּוךָ ֲחָמֽ ְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ כבר נתבאר , ענין בנות לוט  ֲחָמֽ
וכשנפרד לוט מעל . כי הוא הקליפה היונקת מאחוריים דזעיר, למעלה בענין לוט

. שנתערבו בחטאו של אדם הראשון, הוציא עמו שתי נשמות קדושות, אברהם
' הנקראת נועם ה, והנה נעמה היא מן בינה. ה העמוניתונעמ, רות המואביה, והנה הם

אין אחיזה גדולה אל הקליפה , ולהיותה מן בינה. 'נועם ה, ויש בה אותיות. כנודע
, עלמא דאתגלייא, היא מן מלכות, אבל רות. כ נשמות"ולא היו כלולות בה כ, בה

,  דודולכן נאחזו בה הקליפות במאד מאד וכל הנשמות הקדושות של מלכות בית
, ולא נתבררו משם, וכולם נתערבו בקליפות, כלם היו כלולות בה כנודע, עד המשיח

ולכן רות היא בגימטריא מלוי של שם . ובה היו כלולות כלם, עד שנתגיירה רות
וכשתסיר אותיותיו הפשוטות . א"והיא בגימטריא תרע, שהוא במלכות, י"אדנ

: הם רות ונעמה, בנות לוט'  והנה ב,נשארו אותיות המלוי בגימטריא רות, ה"שהם ס
  .הפס לך לך"שע

ְמָך לֹא ָקָראוּ  ׁשִ ר ּבְ ְמָך לֹא ָקָראוּ ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ ׁשִ ר ּבְ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו . . ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאׁשֶ י ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ּכִ ּכִ
ּמוּ  ּמוּ ֵהׁשַ והנה ישראל בצאתם ממצרים ' יכירו בניך וידעו כו' מנוחת אמת ואמונ  ::ֵהׁשַ

ידע ולהכיר את השפעתם בקרבנו אם אין וביארו באדרת נשא כי רצו ל' אמרו היש ה
ואמר . 'אין' רא הנקנפיןאריך ה או מן א"יהו' א הנק"מהיכן היתה נמשכת להם אם מז

כי עתה בודאי יכירו בניך שהם ישראל וידעו כי מאתך היא מנוחתם ומלת מאתך 
הכ מנחה של "שע.והוא הכתר משם נמשך להם מנוחתם עתה בשעה זו' היא מאת ך

  .שבת
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בֹוד. . א ָלנוּ א ָלנוּ לֹא ָלנּו ְיֹהָוה לֹ לֹא ָלנּו ְיֹהָוה לֹ  ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ בֹודּכִ ן ּכָ ְמָך ּתֵ י ְלׁשִ ַעל ַעל . . ּכִ
ךָ  ָך ַעל ֲאִמּתֶ ךָ ַחְסּדְ ָך ַעל ֲאִמּתֶ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִים  ::ַחְסּדְ ה ֹיאְמרּו ַהּגֹוִיםָלּמָ ַאּיֵה ָנא ַאּיֵה ָנא . . ָלּמָ

ָמִים  ::ֱאלֵֹהיֶהםֱאלֵֹהיֶהם ָ ָמִיםֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ ָ ר ָחֵפץ . . ֵואלֵֹהינּו ַבׁשּ ר ָחֵפץ ּכֹל ֲאׁשֶ ּכֹל ֲאׁשֶ
ה הָעׂשָ ֶסף ְוָזָהב  ::ָעׂשָ יֶהם ּכֶ ֶסף ְוָזָהבֲעַצּבֵ יֶהם ּכֶ ה ְיֵדי ָאָדם. . ֲעַצּבֵ ה ְיֵדי ָאָדםַמֲעׂשֵ   ::ַמֲעׂשֵ

רוּ  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ רוּ ּפֶ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ   :: ָלֶהם ְולֹא ִיְראוּ  ָלֶהם ְולֹא ִיְראוּ ֵעיַנִיםֵעיַנִים ..ּפֶ
ָמעוּ  ָמעוּ ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ   ::ַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּוןַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. . ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיׁשְ

כוּ  כוּ ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ לֹא לֹא . . ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהּלֵ
ְגרֹוָנם ְגרֹוָנםֶיְהּגּו ּבִ יֶהם  ::ֶיְהּגּו ּבִ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעׂשֵ יֶהםּכְ מֹוֶהם ִיְהיּו ֹעׂשֵ ר . . ּכְ ר ּכֹל ֲאׁשֶ ּכֹל ֲאׁשֶ

ֶהם ֵטַח ּבָ ֶהםּבֹ ֵטַח ּבָ יֹהָוה  ::ּבֹ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ יֹהָוהִיׂשְ ַטח ּבַ ָרֵאל ּבְ ם ֶעְזָר ֶעְזָר . . ִיׂשְ ם ם ּוָמִגּנָ ם ּוָמִגּנָ
ית ַאֲהֹרן   ::הּואהּוא ית ַאֲהֹרן ּבֵ ְטחּו ַביֹהָוה  ּבֵ ְטחּו ַביֹהָוהּבִ ם . . ּבִ ם ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
ְטחּו ַביֹהָוה  ::הּואהּוא ְטחּו ַביֹהָוהִיְרֵאי ְיֹהָוה ּבִ ם . . ִיְרֵאי ְיֹהָוה ּבִ ם ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ ֶעְזָרם ּוָמִגּנָ
  ::הּואהּוא

  
רוּ  ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ רוּ ּפֶ ה ָלֶהם ְולֹא ְיַדּבֵ ולא 'להם 'וכן אזנים . הוא לוי, ידברו'ולא 'להם 'ת "הנה ר ..ּפֶ

, ת"ובכלם נרמז שם לוי בר. הוא לוי, יראו'ולא 'להם 'עינים , וכן. ישמעו הוא לוי'
לא , כ במעשה העגל"וכן אח, כי שבט לוי בהיותם במצרים, ל"ש חז"לרמוז אל מ

כ "ע. (ולא נטו אחר עובדיה, ז ועשו עצמם כאלמים וסומים וחרשים"עבדו ע
    ):מזולתו

  
ית ַאֲהֹרן ית ַאֲהֹרןּבֵ , ןלפי שמשה היה כבד פה וכבד לשו, ש והוא יהיה לך לפה"כמ    ּבֵ

וגם , וילמד תורה לכל ישראל, ה בגלגול"יבוא מרע, ולעתיד לבא בדורו של משיח
והוא , שהוא חי וקים, ל"והמתורגמן שלו יהיה אליהו הנביא ז, יהיה הוא ערל שפתים

אם ללצים הוא יליץ , ה"וזש. ה"אחיו של מרע, פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן
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ל "הנה אליהו ז, ה מליץ ומתורגמן"רך מרעכי כשיצט, ל אם ללצים"ר, ולענוים יתן חן
איך לקשר ענין זה עם , ולא רצה לבאר לי יותר, ויהיה מתורגמן שלו, שהוא חי יליץ

  .ח"הג ל"שע: הויכוח הראשון שהיינו מווכחים יחד

  
  

ָרֵאל. . ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרךְ ְיֹהָוה ְזָכָרנּו ְיָבֵרךְ  ית ִיׂשְ ָרֵאלְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ ית ִיׂשְ . . ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ
ית ַאֲהֹרן ית ַאֲהֹרןְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ . . ִיְרֵאי ְיֹהָוהִיְרֵאי ְיֹהָוהְיָבֵרְך ְיָבֵרְך   ::ְיָבֵרְך ֶאת ּבֵ

ֹדִלים ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ֹדִליםַהּקְ ים ִעם ַהּגְ ַטּנִ ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם . . ֹיֵסף ְיֹהָוה ֲעֵליֶכםֹיֵסף ְיֹהָוה ֲעֵליֶכם  ::ַהּקְ
ֵניֶכם ֵניֶכםְוַעל ּבְ ם ַליֹהָוה  ::ְוַעל ּבְ רּוִכים ַאּתֶ ם ַליֹהָוהּבְ רּוִכים ַאּתֶ ַמִים . . ּבְ ה ׁשָ ַמִים ֹעׂשֵ ה ׁשָ ֹעׂשֵ

ַמִים ַליֹהָוה  ::ָוָאֶרץָוָאֶרץ ַמִים ׁשָ ָ ַמִים ַליֹהָוהַהׁשּ ַמִים ׁשָ ָ ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני . . ַהׁשּ
ִתים ְיַהְללּו ָיהּ   ::ָאָדםָאָדם ִתים ְיַהְללּו ָיהּ לֹא ַהּמֵ ל ֹיְר . . לֹא ַהּמֵ ל ֹיְר ְולֹא ּכָ ֵדי ֵדי ְולֹא ּכָ

ה ְוַעד עֹוָלם   ::דּוָמהדּוָמה ה ְוַעד עֹוָלם ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ
  ::ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ 

  
ַמע ְיֹהָוה י ִיׁשְ י ּכִ ַמע ְיֹהָוהָאַהְבּתִ י ִיׁשְ י ּכִ ֲחנּוָני. . ָאַהְבּתִ ֲחנּוָניֶאת קֹוִלי ּתַ י   ::ֶאת קֹוִלי ּתַ י ּכִ ּכִ

ה ָאְזנֹו ִלי ה ָאְזנֹו ִליִהּטָ ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי ָמֶות   ::ּוְבָיַמי ֶאְקָראּוְבָיַמי ֶאְקָרא. . ִהּטָ
אֹול ְמָצאּוִני אֹול ְמָצאּוִניּוְמָצֵרי ׁשְ ם וּ וּ   ::ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצאָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. . ּוְמָצֵרי ׁשְ ם ְבׁשֵ ְבׁשֵ

י. . ְיֹהָוה ֶאְקָראְיֹהָוה ֶאְקָרא ָטה ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ַמּלְ יָאּנָ ָטה ַנְפׁשִ ה ְיֹהָוה ַמּלְ ַחּנּון ַחּנּון   ::ָאּנָ
יק יקְיֹהָוה ְוַצּדִ ָתאִים   ::ֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחםֵואלֵֹהינּו ְמַרֵחם. . ְיֹהָוה ְוַצּדִ ָתאִים ׁשֵֹמר ּפְ ׁשֵֹמר ּפְ

יעַ . . ְיֹהָוהְיֹהָוה ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ יעַ ּדַ ּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ י   ::ּדַ י ׁשּוִבי ַנְפׁשִ ׁשּוִבי ַנְפׁשִ
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ַמל ָעָלְיִכי. . ִלְמנּוָחְיִכיִלְמנּוָחְיִכי י ְיֹהָוה ּגָ ַמל ָעָלְיִכיּכִ י ְיֹהָוה ּגָ ְצּתָ   ::ּכִ י ִחּלַ ְצּתָ ּכִ י ִחּלַ ּכִ
י ִממָּ  י ִממָּ ַנְפׁשִ ְמָעה. . ֶותֶותַנְפׁשִ ְמָעהֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ ֶאת ַרְגִלי ֶאת ַרְגִלי . . ֶאת ֵעיִני ִמן ּדִ

ִחי ִחיִמּדֶ ְך ִלְפֵני ְיֹהָוה  ::ִמּדֶ ְך ִלְפֵני ְיֹהָוהֶאְתַהּלֵ ים. . ֶאְתַהּלֵ ַאְרצֹות ַהַחּיִ יםּבְ ַאְרצֹות ַהַחּיִ   ::ּבְ
ר י ֲאַדּבֵ י ּכִ רֶהֱאַמְנּתִ י ֲאַדּבֵ י ּכִ ֲאִני ֲאִני   ::ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאדֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד. . ֶהֱאַמְנּתִ

י ְבָחְפִזי י ְבָחְפִזיָאַמְרּתִ ל ָהָאָדם ּכֹזֵב. . ָאַמְרּתִ ל ָהָאָדם ּכֹזֵבּכָ   ::ּכָ
  

יב ַליֹהָוה יב ַליֹהָוהָמה ָאׁשִ ְגמּולֹוִהי ָעָלי. . ָמה ָאׁשִ ל ּתַ ְגמּולֹוִהי ָעָליּכָ ל ּתַ ֹוס ֹוס כּ כּ   ::ּכָ
א ָ אְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ָ ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. . ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ם ְיֹהָוה ֶאְקָראּוְבׁשֵ ְנָדַרי ַליֹהָוה ְנָדַרי ַליֹהָוה   ::ּוְבׁשֵ

ם ּלֵ םֲאׁשַ ּלֵ א ְלָכל ַעּמוֹ . . ֲאׁשַ א ְלָכל ַעּמוֹ ֶנְגָדה ּנָ ֵעיֵני ְיֹהָוה  ::ֶנְגָדה ּנָ ֵעיֵני ְיֹהָוהָיָקר ּבְ . . ָיָקר ּבְ
ְוָתה ַלֲחִסיָדיו ְוָתה ַלֲחִסיָדיוַהּמָ ךָ   ::ַהּמָ י ֲאִני ַעְבּדֶ ה ְיֹהָוה ּכִ ךָ ָאּנָ י ֲאִני ַעְבּדֶ ה ְיֹהָוה ּכִ ֲאִני ֲאִני . . ָאּנָ

ן ֲאָמֶתךָ  ָך ּבֶ ן ֲאָמֶתךָ ַעְבּדְ ָך ּבֶ ְחּתָ ְלמֹוֵסָרי. . ַעְבּדְ ּתַ ְחּתָ ְלמֹוֵסָריּפִ ּתַ ח ְלָך ֶאזְ ְלָך ֶאזְ   ::ּפִ ח ּבַ ּבַ
ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא. . זֶַבח ּתֹוָדהזֶַבח ּתֹוָדה ם ְיֹהָוה ֶאְקָראּוְבׁשֵ ְנָדַרי ַליֹהָוה ְנָדַרי ַליֹהָוה   ::ּוְבׁשֵ

ם ּלֵ םֲאׁשַ ּלֵ א ְלָכל ַעּמוֹ . . ֲאׁשַ א ְלָכל ַעּמוֹ ֶנְגָדה ּנָ ית ְיֹהָוה   ::ֶנְגָדה ּנָ ַחְצרֹות ּבֵ ית ְיֹהָוה ּבְ ַחְצרֹות ּבֵ ּבְ
ָלִים ַהְללּוָיה תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ ָלִים ַהְללּוָיהּבְ תֹוֵכִכי ְירּוׁשָ   ::ּבְ

  
ל ּגֹוִים ל ּגֹוִיםַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ּכָ ים. . ַהְללּו ֶאת ְיֹהָוה ּכָ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ יםׁשַ ל ָהֻאּמִ חּוהּו ּכָ ּבְ   ::ׁשַ
י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ  י ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ ּכִ  ֶוֱאֶמת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם  ֶוֱאֶמת ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ּכִ

י טֹוב  ::ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ  י טֹובהֹודּו ַליֹהָוה ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . . הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ   ::ּכִ
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ָרֵאל ָרֵאלֹיאַמר ָנא ִיׂשְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . . ֹיאַמר ָנא ִיׂשְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ ֹיאְמרּו ָנא ֹיאְמרּו ָנא   ::ּכִ
י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ   ..ֵבית ַאֲהֹרןֵבית ַאֲהֹרן י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ֹיאְמרּו ָנא ִיְרֵאי   ::ּכִ

י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . . ְיֹהָוהְיֹהָוה י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ    ::ּכִ
  

, והמתורגמן שלו היה אהרן הכהן, רבן של כל ישראל א ֵבית ַאֲהֹרןא ֵבית ַאֲהֹרןֹיאְמרּו נָ ֹיאְמרּו נָ 
ובאחרית הימים , לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון' ה הוא יהיה לך לפה וגו"כמש

, וגם אז יהיה ערל שפתים, יבא משה בגלגול וילמד תורה לישראל, בדורו של משיח
ס פסוק פינחס בן אלעזר בן "וז. שהוא חי וקיים, ל"והמתורגמן שלו אז יהיה אליהו ז

הנה , כי כאשר יצטרך מתורגמן למשה, ה אם ללצים הוא יליץ"וזש, אהרן הכהן
  ::ה"הג ל" שע:ויהיה מתורגמן שלו, אליהו חי הוא יליץ

  

ַצר ָקָראִתי ָיהּ  ַצר ָקָראִתי ָיהּ ִמן ַהּמֵ ְרָחב ָיהּ . . ִמן ַהּמֵ ּמֶ ְרָחב ָיהּ ָעָנִני ּבַ ּמֶ ְיֹהָוה ִלי ְיֹהָוה ִלי   ::ָעָנִני ּבַ
ה ִלי ָאָדם. . לֹא ִאיָראלֹא ִאיָרא ֲעׂשֶ ה ִלי ָאָדםַמה ּיַ ֲעׂשֶ ֹעְזָריְיֹהָוה לִ ְיֹהָוה לִ   ::ַמה ּיַ ֹעְזָריי ּבְ . . י ּבְ

יֹהָוה  ::ַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאיַוֲאִני ֶאְרֶאה ְבׂשְנָאי יֹהָוהטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ . . טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ
ָאָדם ֹטַח ּבָ ָאָדםִמּבְ ֹטַח ּבָ יֹהָוה  ::ִמּבְ יֹהָוהטֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ֹטַח . . טֹוב ַלֲחסֹות ּבַ ֹטַח ִמּבְ ִמּבְ

ְנִדיִבים ְנִדיִביםּבִ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִני  ::ּבִ ל ּגֹוִים ְסָבבּוִניּכָ י . . ּכָ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ י ּבְ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ּבְ
ם ְסָבבּוִני  ::ֲאִמיַלםֲאִמיַלם ם ְסָבבּוִניַסּבּוִני ּגַ י . . ַסּבּוִני ּגַ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ י ּבְ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ּבְ
ֵאׁש קֹוִציםַסּבּונִ ַסּבּונִ   ::ֲאִמיַלםֲאִמיַלם ֵאׁש קֹוִציםי ִכְדֹבִרים ּדֲֹעכּו ּכְ . . י ִכְדֹבִרים ּדֲֹעכּו ּכְ

י ֲאִמיַלם ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ י ֲאִמיַלםּבְ ם ְיֹהָוה ּכִ ׁשֵ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹל  ::ּבְ ֹחה ְדִחיַתִני ִלְנּפֹלּדָ . . ּדָ
י ְוִזְמָרת ָיהּ   ::ַויֹהָוה ֲעָזָרִניַויֹהָוה ֲעָזָרִני י ְוִזְמָרת ָיהּ ָעזִּ   ::ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעהַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. . ָעזִּ

יִקים ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ יִקיםקֹול ִרּנָ ָאֳהֵלי ַצּדִ ה ִויׁשּוָעה ּבְ ְיִמין ְיֹהָוה ְיִמין ְיֹהָוה . . קֹול ִרּנָ
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ה ָחִיל ה ָחִילֹעׂשָ ה . . ֹוֵמָמהֹוֵמָמהִמין ְיֹהָוה רִמין ְיֹהָוה ר ְ◌  ְ◌ ::ֹעׂשָ ה ְיִמין ְיֹהָוה ֹעׂשָ ְיִמין ְיֹהָוה ֹעׂשָ
י ֶאְחֶיה  ::ָחִילָחִיל י ֶאְחֶיהלֹא ָאמּות ּכִ י ָיהּ . . לֹא ָאמּות ּכִ ר ַמֲעׂשֵ י ָיהּ ַוֲאַסּפֵ ר ַמֲעׂשֵ   ::ַוֲאַסּפֵ

  
י ָיהּ  ַרּנִ י ָיהּ ַיּסֹר ִיּסְ ַרּנִ ֶות לֹא ְנָתָנִני. . ַיּסֹר ִיּסְ ֶות לֹא ְנָתָנִניְוַלּמָ ְתחּו ִלי   ::ְוַלּמָ ְתחּו ִלי ּפִ ּפִ

ֲעֵרי ֶצֶדק ֲעֵרי ֶצֶדקׁשַ ַער   ::ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיהּ ָאֹבא ָבם אֹוֶדה ָיהּ . . ׁשַ ַ ַער זֶה ַהׁשּ ַ זֶה ַהׁשּ
יִקים ָיֹבאּו בוֹ . . ַליֹהָוהַליֹהָוה יִקים ָיֹבאּו בוֹ ַצּדִ י עֲ   ::ַצּדִ י עֲ אֹוְדָך ּכִ . . ִניָתִניִניָתִניאֹוְדָך ּכִ

ִהי ִלי ִליׁשּוָעה ִהי ִלי ִליׁשּוָעהַוּתְ י ֲעִניָתִני  ::ַוּתְ י ֲעִניָתִניאֹוְדָך ּכִ ִהי ִלי . . אֹוְדָך ּכִ ִהי ִלי ַוּתְ ַוּתְ
ָהְיָתה ְלֹראׁש ָהְיָתה ְלֹראׁש . . ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִניםֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  ::ִליׁשּוָעהִליׁשּוָעה

ה ּנָ הּפִ ּנָ ה. . ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִניםֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים  ::ּפִ ּנָ הָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ ּנָ   ::ָהְיָתה ְלֹראׁש ּפִ
ֵעיֵנינוּ . . ֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה זֹּאתֵמֵאת ְיֹהָוה ָהְיָתה זֹּאת ֵעיֵנינוּ ִהיא ִנְפָלאת ּבְ   ::ִהיא ִנְפָלאת ּבְ

ֵעיֵנינוּ . . ה ָהְיָתה זֹּאתה ָהְיָתה זֹּאתֵמֵאת ְיֹהוָ ֵמֵאת ְיֹהוָ  ֵעיֵנינוּ ִהיא ִנְפָלאת ּבְ   ::ִהיא ִנְפָלאת ּבְ
ה ְיֹהָוה ה ְיֹהָוהזֶה ַהּיֹום ָעׂשָ ְמָחה בוֹ . . זֶה ַהּיֹום ָעׂשָ ְמָחה בוֹ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   ::ָנִגיָלה ְוִנׂשְ
ה ְיֹהָוה ה ְיֹהָוהזֶה ַהּיֹום ָעׂשָ ְמָחה בוֹ . . זֶה ַהּיֹום ָעׂשָ ְמָחה בוֹ ָנִגיָלה ְוִנׂשְ   ::ָנִגיָלה ְוִנׂשְ

  
א יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ אָאּנָ יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ א. . ָאּנָ יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ אָאּנָ יָעה ּנָ א ְיֹהָוה הֹוׁשִ   ..ָאּנָ

א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנא א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָנאָאּנָ א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה א ְיֹהָוה ַהְצִליָחה ָאנָּ ָאנָּ . . ָאּנָ
  ::ָנאָנא

  וחוזרים אחרי בעל הביתוחוזרים אחרי בעל הבית
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ם ְיֹהָוה ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ם ְיֹהָוהּבָ ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ ית ְיֹהָוה. . ּבָ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ית ְיֹהָוהּבֵ ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ ֶאר ָלנוּ   ::ּבֵ ֶאר ָלנוּ ֵאל ְיֹהָוה ַוּיָ . . ֵאל ְיֹהָוה ַוּיָ
ֲעֹבִתים ֲעֹבִתיםִאְסרּו ַחג ּבַ חַ . . ִאְסרּו ַחג ּבַ ְזּבֵ חַ ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ְזּבֵ ה ְואֹוֶדךָּ   ::ַעד ַקְרנֹות ַהּמִ ה ְואֹוֶדךָּ ֵאִלי ַאּתָ ֱאלַֹהי ֱאלַֹהי . . ֵאִלי ַאּתָ

  ::ֲארֹוְמֶמךָּ ֲארֹוְמֶמךָּ 
  

י טֹובהֹודּו ַליֹהָוההֹודּו ַליֹהָוה י טֹוב ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . .  ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ   ::ּכִ
י טֹוב י טֹובהֹודּו ַליֹהָוה ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ . . הֹודּו ַליֹהָוה ּכִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּכִ   ::ּכִ

  
לְ           ..הֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהיםהֹודּו ֵלאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
לְ           ..הֹודּו ַלֲאדֹוֵני ָהֲאֹדִניםהֹודּו ַלֲאדֹוֵני ָהֲאֹדִנים לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ֹדלֹות ְלַבּדוֹ  ה ִנְפָלאֹות ּגְ ֹדלֹות ְלַבּדוֹ ְלֹעׂשֵ ה ִנְפָלאֹות ּגְ לְ         ..ְלֹעׂשֵ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ְת  ַמִים ּבִ ָ ה ַהׁשּ ְת ְלֹעׂשֵ ַמִים ּבִ ָ ה ַהׁשּ לְ           ..בּוָנהבּוָנהְלֹעׂשֵ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ִים ִיםְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ לְ           ..ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהּמָ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ֹדִלים ה אֹוִרים ּגְ ֹדִליםְלֹעׂשֵ ה אֹוִרים ּגְ לְ             . . ְלֹעׂשֵ לְ ּכִ   ::חַ חַ ""ּכִ

ּיֹום ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ ּיֹוםֶאת ַהׁשּ ֶלת ּבַ ֶמׁש ְלֶמְמׁשֶ ֶ לְ         ..ֶאת ַהׁשּ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ְיָלה ּלָ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ ְיָלהֶאת ַהּיָ ּלָ לֹות ּבַ ֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמׁשְ לְ       ..ֶאת ַהּיָ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ְבכ ה ִמְצַרִים ּבִ ְבכְלַמּכֵ ה ִמְצַרִים ּבִ לְ           ..ֹוֵריֶהםֹוֵריֶהםְלַמּכֵ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם ָרֵאל ִמּתֹוָכםַוּיֹוֵצא ִיׂשְ לְ           ..ַוּיֹוֵצא ִיׂשְ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיהּבְ לְ           ..ּבְ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
לְ                     ..ְלֹגזֵר ַים סּוף ִלְגָזִריםְלֹגזֵר ַים סּוף ִלְגָזִרים לְ ּכִ   ::חַ חַ ""ּכִ

תֹוכוֹ  ָרֵאל ּבְ תֹוכוֹ ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ ָרֵאל ּבְ לְ               ..ְוֶהֱעִביר ִיׂשְ לְ ּכִ   ::חַ חַ ""ּכִ
ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סוּ  ְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סוּ ְוִנֵער ּפַ לְ           ..ףףְוִנֵער ּפַ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ר ְדּבָ ּמִ רְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ ְדּבָ ּמִ לְ           ..ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ּבַ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ֹדִלים ה ְמָלִכים ּגְ ֹדִליםְלַמּכֵ ה ְמָלִכים ּגְ לְ           ..ְלַמּכֵ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

יִרים ֲהֹרג ְמָלִכים ַאּדִ יִריםַוּיַ ֲהֹרג ְמָלִכים ַאּדִ לְ           ..ַוּיַ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
לְ             ..ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִריְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ן ׁשָ ןּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ׁשָ לְ             ..ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
לְ             ..ם ְלַנֲחָלהם ְלַנֲחָלהְוָנַתן ַאְרצָ ְוָנַתן ַאְרצָ  לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
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ָרֵאל ַעְבּדוֹ  ָרֵאל ַעְבּדוֹ ַנֲחָלה ְלִיׂשְ לְ           ..ַנֲחָלה ְלִיׂשְ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ  ׁשִ ּבְ ְפֵלנּו ָזַכר ָלנוּ ׁשֶ ׁשִ ּבְ לְ             ..ׁשֶ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ֵרינוּ  ְפְרֵקנּו ִמּצָ ֵרינוּ ַוּיִ ְפְרֵקנּו ִמּצָ לְ                 ..ַוּיִ לְ ּכִ   ::חַ חַ ""ּכִ
ר ׂשָ רֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ׂשָ לְ             ..ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ

ָמִים ָ ָמִיםהֹודּו ְלֵאל ַהׁשּ ָ לְ             ..הֹודּו ְלֵאל ַהׁשּ לְ  ּכִ   ::חַ חַ "" ּכִ
  

ל ַחיִנׁשְ ִנׁשְ  ל ַחיַמת ּכָ ל   ַמת ּכָ ְמָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ל ּתְ ְמָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְורּוַח ּכָ ָבֵרְך ֶאת ׁשִ ּתְ

ִמיד נּו ּתָ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ִמידּבָ נּו ּתָ ָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרָך ַמְלּכֵ ר ּתְ ׂשָ ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם . . ּבָ
ה ֵאל ה ֵאלַאּתָ ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו . . ַאּתָ ְלֲעֶדיָך ֵאין ָלנּו ּוִמּבַ יעַ ) ) ֶמֶלךְ ֶמֶלךְ ((ּוִמּבַ יעַ ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ יל. . ּגֹוֵאל ּומֹוׁשִ ילּפֹוֶדה ּוַמּצִ . . ּפֹוֶדה ּוַמּצִ
ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה. . ַרֵחםַרֵחםְועֹוֶנה ּומְ ְועֹוֶנה ּומְ  ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקהּבְ א . . ּבְ א ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוזֵר ְוסֹוֵמְך ֶאּלָ

ה הָאּתָ   ::ָאּתָ
  

ִרּיֹות. .  ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִניםֱאלֵֹהיֱאלֵֹהי ל ּבְ ִרּיֹותֱאלֹוּהַ ּכָ ל ּבְ ל . . ֱאלֹוּהַ ּכָ ל ֲאדֹון ּכָ ֲאדֹון ּכָ

חֹות. . ּתֹוָלדֹותּתֹוָלדֹות ּבָ ׁשְ ָכל ַהּתִ ל ּבְ ֻהּלָ חֹותַהּמְ ּבָ ׁשְ ָכל ַהּתִ ל ּבְ ֻהּלָ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו . . ַהּמְ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ַהּמְ ַנֵהג עֹוָלמֹו ּבְ ַהּמְ
ן. . ערערַויֹהָוה ַויֹהָוה . . ַרֲחִמיםַרֲחִמיםבְּ בְּ  ןלֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִקיץ . . לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִנים ְוַהּמֵ ִקיץ ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ ִנים ְוַהּמֵ ַהְמעֹוֵרר ְיׁשֵ

ִמים ִמיםִנְרּדָ פּוִפים. . ּפֹוֵקַח ִעְוִריםּפֹוֵקַח ִעְוִרים. . ְורֹוֵפא חֹוִליםְורֹוֵפא חֹוִלים. . ְמַחּיֶה ֵמִתיםְמַחּיֶה ֵמִתים. . ִנְרּדָ פּוִפיםְוזֹוֵקף ּכְ . . ְוזֹוֵקף ּכְ
ִמים יַח ִאּלְ ׂשִ ִמיםַהּמֵ יַח ִאּלְ ׂשִ ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדים. . ְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמיםְוַהְמַפֲעֵנַח ֶנֱעָלִמים. . ַהּמֵ ָך ֲאַנְחנּו מֹוִדיםּוְלָך ְלַבּדְ   ::ּוְלָך ְלַבּדְ

  

יָרה ַכּיָם  ְוִאּלוּ ְוִאּלוּ  םִפינּו ָמֵלא ׁשִ יָרה ַכּיָ יו. . ִפינּו ָמֵלא ׁשִ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ יוּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ ּלָ ֲהמֹון ּגַ ה ּכַ . . ּוְלׁשֹוֵננּו ִרּנָ

ֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ  ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ֶמְרֲחֵבי ָרִקיעַ ְוׂשִ ַבח ּכְ ְפתֹוֵתינּו ׁשֶ ֵרחַ . . ְוׂשִ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ׁשּ ֵרחַ ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ ֶמׁש ְוַכּיָ ֶ ׁשּ . . ְוֵעיֵנינּו ְמִאירֹות ּכַ
ָמִים ֵרי ׁשָ ִנׁשְ ָמִיםְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ֵרי ׁשָ ִנׁשְ לֹותְוַרְגֵלינּו קַ ְוַרְגֵלינּו קַ . . ְוָיֵדינּו ְפרּוׂשֹות ּכְ ַאּיָ לֹותּלֹות ּכָ ַאּיָ נּו נּו ן אֲ ן אֲ ֵאיֵאי. . ּלֹות ּכָ

יִקין ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינוּ  יִקין ְלהֹודֹות ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינוּ ַמְסּפִ נוּ . . ַמְסּפִ ְמָך ַמְלּכֵ נוּ ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ ְמָך ַמְלּכֵ ַעל ַעל . . ּוְלָבֵרְך ֶאת ׁשִ
ָעִמים י ְרָבבֹות ּפְ ָעִמיםַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרּבֵ י ְרָבבֹות ּפְ ים . . ַאַחת ֵמֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְורֹוב ִרּבֵ ים ַהּטֹובֹות ִנּסִ ַהּטֹובֹות ִנּסִ

נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינוּ  יָת ִעּמָ ָעׂשִ נּו ְוִעם ֲאבֹוֵתינוּ ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ יָת ִעּמָ ָעׂשִ ְצַרִים. . ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ָפִנים ִמּמִ ְצַרִיםִמּלְ ָפִנים ִמּמִ נּו ִמּלְ ַאְלּתָ נּו  ּגְ ַאְלּתָ  ּגְ
ִדיָתנוּ . . ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינוּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינוּ  ית ֲעָבִדים ּפְ ִדיָתנוּ ִמּבֵ ית ֲעָבִדים ּפְ נוּ . . ִמּבֵ ָרָעב ַזְנּתָ נוּ ּבְ ָרָעב ַזְנּתָ ָבע . . ּבְ ָבע ּוְבׂשָ ּוְבׂשָ
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נוּ  ְלּתָ ְלּכַ נוּ ּכִ ְלּתָ ְלּכַ נוּ . . ּכִ ְלּתָ נוּ ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְלּתָ נוּ . . ֵמֶחֶרב ִהּצַ ְטּתָ ֶבר ִמּלַ נוּ ִמּדֶ ְטּתָ ֶבר ִמּלַ ים . . ִמּדֶ ים ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרּבִ ּוֵמֳחָלִאים ָרִעים ְוַרּבִ
יָתנוּ  ּלִ יָתנוּ ּדִ ּלִ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו חֲ . . ּדִ ה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו חֲ ַעד ֵהּנָ ן ֵאָבִרים . . ָסֶדיךָ ָסֶדיךָ ַעד ֵהּנָ ן ֵאָבִרים ַעל ּכֵ ַעל ּכֵ

נוּ  ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ נוּ ׁשֶ ְגּתָ ּבָ ּלַ ּפִ ינוּ . . ׁשֶ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ ינוּ ְורּוַח ּוְנׁשָ ַאּפֵ ַפְחּתָ ּבְ ּנָ ָמה ׁשֶ ְמּתָ . . ְורּוַח ּוְנׁשָ ר ׂשַ ְמּתָ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ ר ׂשַ ְוָלׁשֹון ֲאׁשֶ
ִפינוּ  ִפינוּ ּבְ חוּ . . יֹודּו ִויָבְרכוּ יֹודּו ִויָבְרכוּ . . ֵהן ֵהםֵהן ֵהם. . ּבְ ּבְ חוּ ִויׁשַ ּבְ נּו . . ִויָפֲארוּ ִויָפֲארוּ . . ִויׁשַ ְמָך ַמְלּכֵ נּו ֶאת ׁשִ ְמָך ַמְלּכֵ ֶאת ׁשִ
ה ְלָך יֹוֶדה. . ָתִמידָתִמיד י ָכל ּפֶ ה ְלָך יֹוֶדהּכִ י ָכל ּפֶ חַ ֹון ְלךָ ֹון ְלךָ ְוָכל ָלשׁ ְוָכל ָלשׁ . . ּכִ ּבֵ חַ  ְתׁשַ ּבֵ ְוָכל ַעִין ְלָך ְוָכל ַעִין ְלָך . .  ְתׁשַ

התצתצ הּפֶ ֶרְך ְלָך ִתְכַרע. . ּפֶ ֶרְך ְלָך ִתְכַרעְוָכל ּבֶ ֲחֶוה. . ְוָכל ּבֶ ּתַ ֲחֶוהְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ּתַ ָבבֹות . . ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך ִתׁשְ ָבבֹות ְוַהּלְ ְוַהּלְ
ֶמךָ כל ְ◌ כל ְ◌ ִייָראּוָך וִייָראּוָך ו רּו ִלׁשְ ָליֹות ְיַזּמְ ֶרב ְוַהּכְ ֶמךָ ַהּקֶ רּו ִלׁשְ ָליֹות ְיַזּמְ ֶרב ְוַהּכְ ל . . ַהּקֶ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ל ּכַ ֱאַמר ּכָ ּנֶ ָבר ׁשֶ ּדָ ּכַ

ּנוּ ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוךָ ַעְצֹמַתי ּתֹאַמְרָנה ְיֹהָוה ִמי ָכמֹוךָ  יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ּנוּ  ַמּצִ יל ָעִני ֵמָחָזק ִמּמֶ ְוָעִני ְוֶאְביֹון ְוָעִני ְוֶאְביֹון . .  ַמּצִ
ְזלוֹ  ְזלוֹ ִמּגֹ   ::ִמּגֹ

ַמע ׁשְ ה ּתִ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ַמעׁשַ ׁשְ ה ּתִ ים ַאּתָ ְוַעת ֲעִנּיִ ל . . ׁשַ ל ַצֲעַקת ַהּדַ יעַ תאזין תאזין ַצֲעַקת ַהּדַ יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ יעַ ּתַ יב ְותֹוׁשִ ְקׁשִ . . ּתַ
יֹהָוה יִקים ּבַ נּו ַצּדִ יֹהָוהְוָכתּוב ַרּנְ יִקים ּבַ נּו ַצּדִ ה. . ְוָכתּוב ַרּנְ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ הַלְיׁשָ ִרים ָנאָוה ְתִהּלָ   ::ַלְיׁשָ

  

ְתרֹוָמם ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ ְתרֹוָמםּבְ ִרים ּתִ ִפי ְיׁשָ   ::ּבְ
פְ  פְ ּוְבׂשִ ַרךְ ּוְבׂשִ ְתּבָ יִקים ּתִ ַרךְ ֵתי ַצּדִ ְתּבָ יִקים ּתִ   ::ֵתי ַצּדִ

ׁש  ְתַקּדָ ׁש ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ ְתַקּדָ   ::ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ּתִ
ל ְתַהּלָ ים ּתִ לּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ ְתַהּלָ ים ּתִ   ::ּוְבֶקֶרב ְקדֹוׁשִ

ִמְקֲהלֹות ִמְקֲהלֹותּבְ ָרֵאל  ּבְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ָרֵאלִרְבבֹות ַעּמְ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל . . ִרְבבֹות ַעּמְ ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ל ׁשֶ ן חֹוַבת ּכָ ּכֵ ׁשֶ

ל. . ַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹותַהְיצּוִרים ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלהֹודֹות לְלַהּלֵ . . ְלַהּלֵ
חַ ְלׁשַ ְלׁשַ  חַ ּבֵ ר. . ְלרֹוֵמםְלרֹוֵמם. . ְלָפֵארְלָפֵאר. . ּבֵ רְלַהּדֵ חַ . . ְלַהּדֵ חַ ּוְלַנּצֵ ירֹות . . ּוְלַנּצֵ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ירֹות ַעל ּכָ ְבֵרי ׁשִ ל ּדִ ַעל ּכָ

יֶחךָ  ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבָ יֶחךָ ְוִתׁשְ ָך ְמׁשִ י ַעְבּדְ ן ִיׁשַ ִוד ּבֶ חֹות ּדָ ּבָ     ::ְוִתׁשְ
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דֹוׁש , , ּוְבֵכןּוְבֵכן דֹול ְוַהּקָ ֶלְך ַהּגָ נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ דֹוׁש ִיׁשְ דֹול ְוַהּקָ ֶלְך ַהּגָ נּו ָהֵאל ַהּמֶ ְמָך ָלַעד ַמְלּכֵ ח ׁשִ ּבַ ּתַ ִיׁשְ

י ְלָך ָנאֶ  ַמִים ּוָבָאֶרץ ּכִ ָ ׁשּ י ְלָך ָנאֶ ּבַ ַמִים ּוָבָאֶרץ ּכִ ָ ׁשּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ּבַ
יר ) ) אא. (. (ָוֶעדָוֶעד יר ׁשִ ָבָחה) ) בב((ׁשִ ָבָחהּוׁשְ ל ) ) גג. (. (ּוׁשְ ל ַהּלֵ ָלה) ) וו. (. (ֹעזֹעז) ) הה. (. (ְוִזְמָרהְוִזְמָרה) ) דד((ַהּלֵ ָלהּוֶמְמׁשָ . . ּוֶמְמׁשָ

דּוָלה) ) חח. (. (ֶנַצחֶנַצח) ) זז(( דּוָלהּגְ בּוָרה) ) טט. (. (ּגְ בּוָרהּגְ ה) ) יי. (. (ּגְ ִהּלָ הּתְ ִהּלָ ) ) יביב. (. (ְוִתְפֶאֶרתְוִתְפֶאֶרת) ) יאיא. (. (ּתְ
ה הְקֻדׁשָ ָרכֹות וְ . . ּוַמְלכּותּוַמְלכּות) ) יגיג. (. (ְקֻדׁשָ ָרכֹות וְ ּבְ דֹושׁ ּבְ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ דֹושׁ הֹוָדאֹות ְלׁשִ דֹול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ . . הֹוָדאֹות ְלׁשִ

ה ֵאל ה ֵאלּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ   ..ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ
  

י   ְיַהְללּוךָ ְיַהְללּוךָ  יִקים עֹוׂשֵ יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ י ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּכָ יִקים עֹוׂשֵ יָך ַוֲחִסיֶדיָך ְוַצּדִ ל ַמֲעׂשֶ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּכָ

חּו ִויָפֲאר ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ם ּבְ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ חּו ִויָפֲארְרצֹוֶנָך ְוַעּמְ ּבְ ה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויׁשַ ִרּנָ ם ּבְ ּלָ ָרֵאל ּכֻ ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ּו ּו ְרצֹוֶנָך ְוַעּמְ
בֹוֶדךָ  ם ּכְ בֹוֶדךָ ֶאת ׁשֵ ם ּכְ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות. . ֶאת ׁשֵ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹותּכִ ר. . ּכִ ְמָך ָנִעים ְלַזּמֵ רּוְלׁשִ ְמָך ָנִעים ְלַזּמֵ ּוֵמעֹוָלם ּוֵמעֹוָלם . . ּוְלׁשִ

ה ֵאל ה ֵאלְוַעד עֹוָלם ַאּתָ   ::ְוַעד עֹוָלם ַאּתָ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ חֹות, , ּבָ ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ חֹותֶמֶלְך ְמֻהּלָ ּבָ ׁשְ ּתִ ל ּבַ   ::ָאֵמןָאֵמן. . ֶמֶלְך ְמֻהּלָ

  
  ושותים בהסיבהושותים בהסיבה

  ..א אזולאי על הלבושא אזולאי על הלבוש""מהרמהר. . ומנהגינו שלא לברך על הגפןומנהגינו שלא לברך על הגפן
  

   תפא ע סימן"שו

 .וכל המשקין דינן כיין:  הגה. אלא מים, אחר ארבע כוסות אינו רשאי לשתות יין) א(

יכול לשתות כוס חמישי ויאמר עליו הלל , ומי שהוא איסטניס או תאב הרבה לשתות

  . הגדול
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ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ ִרי , , ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלםֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, , ּבָ ֶפן ְוַעל ּפְ ִרי ַעל  ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ַעל  ַהּגֶ
ֶפן ֶפןַהּגֶ   ַהּגֶ

  
ָרִציָת וְ וְ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ָ נּוַבת ַהׂשּ ָרִציָת ַעל ּתְ ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ָ נּוַבת ַהׂשּ ַעל ּתְ

ּבֹועַ  ְרָיּה ְוִלׂשְ ּבֹועַ ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמּפִ ְרָיּה ְוִלׂשְ ַרֵחם ַרֵחם . . ִמּטּוָבהּ ִמּטּוָבהּ   ְוִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאכֹול ִמּפִ
ַלִים ִעיָרְך  ְך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ַלִים ִעיָרְך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ְך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ

בֹוָדךְ ְוַעל ַהר ִצּיֹון מִ ְוַעל ַהר ִצּיֹון מִ  ן ּכְ ּכַ בֹוָדךְ ׁשְ ן ּכְ ּכַ ָחךְ   ְוַעלְוַעל. . ׁשְ ָחךְ ִמְזּבָ ּוְבֵנה ּוְבֵנה . . ְוַעל ֵהיָכָלךְ ְוַעל ֵהיָכָלךְ . . ִמְזּבָ
ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ְמֵהָרה ְבָיֵמינוּ ְירּוׁשָ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ   ..ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכהּ ְוַהֲעֵלנּו ְלתֹוָכהּ . . ְירּוׁשָ

ִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכךְ  ֵחנּו ּבְ ּמְ ִבְנָיָנּה ּוְנָבְרָכךְ ְוׂשַ ֵחנּו ּבְ ּמְ ה ּוְבָטֳהָרה  ְוׂשַ ָ ְקֻדׁשּ ה ּוְבָטֳהָרהָעֶליָה ּבִ ָ ְקֻדׁשּ   ::ָעֶליָה ּבִ

  
בָּ ּוְרֵצה וְ ּוְרֵצה וְ (( ַ יֹום ַהׁשּ בָּ ַהֲחִליֵצנּו ּבְ ַ יֹום ַהׁשּ   ))תתַהֲחִליֵצנּו ּבְ

  
ּצֹות  ַהזֶּה יֹום  ַחג  ַהּמַ ֵחנּו  ּבְ ּמְ ּצֹות  ַהזֶּהְוׂשַ יֹום  ַחג  ַהּמַ ֵחנּו  ּבְ ּמְ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש .  .  ְוׂשַ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ּבְ ּבְ

  ::ַהזֶּהַהזֶּה
ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל  י ַאּתָ ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל ּכִ י ַאּתָ ּכִ

ְפָנהּ  ִרי ּגַ ְפָנהּ ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ ִרי ּגַ   ::ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ
  

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ ה ְיֹהָוהּבָ רּוְך ַאּתָ ְפָנהּ , , ּבָ ִרי ּגַ ְפָנהּ ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ ִרי ּגַ   ::ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ּפְ
  

  ..ותר לשתות מים או קפה אחרי נרצהותר לשתות מים או קפה אחרי נרצהממ
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  נרצהנרצה
  

ַלִים הבנויה  ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ ַלִים הבנויה ְלׁשָ ירּוׁשָ ָאה ּבִ ָנה ַהּבָ   ְלׁשָ
  

ִהְלָכתוֹ   ֲחַסלֲחַסל ַסח ּכְ ִהְלָכתוֹ ִסּדוּר ּפֶ ַסח ּכְ תוֹ . . ִסּדוּר ּפֶ טֹו ְוֻחּקָ ּפָ ָכל ִמׁשְ תוֹ ּכְ טֹו ְוֻחּקָ ּפָ ָכל ִמׁשְ . . ּכְ
ר אֹותוֹ  ר ָזִכינוּ ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ר אֹותוֹ ּכַ ר ָזִכינוּ ְלַסּדֵ ֲאׁשֶ ה ַלֲעׂשֹותוֹ . . ּכַ ן ִנְזּכֶ ה ַלֲעׂשֹותוֹ ּכֵ ן ִנְזּכֶ ָזְך ׁשֹוֵכן ָזְך ׁשֹוֵכן . . ּכֵ

ה. . ָמָנהָמָנהקֹוֵמם ְקַהל ִמי קֹוֵמם ְקַהל ִמי . . ְמעֹוָנהְמעֹוָנה ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ הּבְ ָקרֹוב ַנֵהל ִנְטֵעי ַכּנָ . . ּבְ
ה ִרּנָ דוִּים ְלִצּיֹון ּבְ הּפְ ִרּנָ דוִּים ְלִצּיֹון ּבְ   ::ּפְ

  
  

  

  ע סימן תפא "שו

ולספר בניסים ובנפלאות שעשה , חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים) ב(

כ בליל "וכל דין ליל ראשון יש ג: הגה. עד שתחטפנו שינה, הקדוש ברוך הוא לאבותינו

ולא שאר דברים שקורין בשאר , קרות על מטתו רק פרשת שמעונוהגים שלא ל. שני

  .כי ליל שמורים הוא מן המזיקין, לילות כדי להגן
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ְדָיא ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ ְתֵרי זּוזֵי  ..ַחד ּגַ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   ..ּדְ
ְדָיא ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ

  
ְכָלה ְלַגְדָיא. . ַוֲאָתא ׁשּוְנָראַוֲאָתא ׁשּוְנָרא ְכָלה ְלַגְדָיאְוָאֽ   ..ְוָאֽ

ְתֵר  א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵר ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא      . . י זּוזֵיי זּוזֵיּדְ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
  

א אַוֲאָתא ַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָרא. . ַוֲאָתא ַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָראְוָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיא. . ְוָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ   ..ּדְ
ְתֵרי זּוזֵי א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא      . . ּדְ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ

  
א. . ַוֲאָתא חּוְטָראַוֲאָתא חּוְטָרא ה ְלַכְלּבָ אְוִהּכָ ה ְלַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָרא. . ְוִהּכָ ָנׁשַ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ָנׁשַ ָאַכל . . ּדְ ָאַכל ּדְ ּדְ

ְתֵרי זּוזֵיּדְ ּדְ ..ְלַגְדָיאְלַגְדָיא א ּבִ ין ַאּבָ ְתֵרי זּוזֵיַזּבִ א ּבִ ין ַאּבָ ְדָיא    . . ַזּבִ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
  

ַרף ְלחּוְטָרא. . ַוֲאָתא נּוָראַוֲאָתא נּוָרא ַרף ְלחּוְטָראְוׂשָ א. . ְוׂשָ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ אּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ְך . . ּדְ ָנׁשַ ְך ּדְ ָנׁשַ ּדְ
ָאַכל ְלַגְדָיא. . ְלׁשּוְנָראְלׁשּוְנָרא ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ ְתֵרי זּוזֵי..ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ     . . ּדְ

ְדָיא             ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
  

א אַוֲאָתא ַמּיָ ה ְלנּוָראְוכִ ְוכִ . . ַוֲאָתא ַמּיָ ה ְלנּוָראּבָ ַרף ְלחּוְטָרא. . ּבָ ׂשָ ַרף ְלחּוְטָראּדְ ׂשָ א. . ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ אּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ . . ּדְ
ְך ְלׁשּוְנָרא ָנׁשַ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיא. . ּדְ ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ ְתֵרי זּוזֵי..ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ   . . ּדְ

ְדָיא             ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
  

א. . ַוֲאָתא ּתֹוָראַוֲאָתא ּתֹוָרא ָתה ְלַמּיָ אְוׁשָ ָתה ְלַמּיָ ה ְלנּוָרא. . ְוׁשָ ִכּבָ ה ְלנּוָראּדְ ִכּבָ ַרף ְלחּוְטָרא. . ּדְ ׂשָ ַרף ְלחּוְטָראּדְ ׂשָ . . ּדְ
הִ  הִ ּדְ אּדְ ה ְלַכְלּבָ אּכָ ה ְלַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָרא. . ּכָ ָנׁשַ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיא. . ּדְ ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ א ..ּדְ ין ַאּבָ ַזּבִ א ּדְ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ

ְתֵרי זּוזֵי ְתֵרי זּוזֵיּבִ ְדָיא          . . ּבִ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
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ֹוֵחט ֹוֵחטַוֲאָתא ַהׁשּ ַחט ְלתֹוָרא. . ַוֲאָתא ַהׁשּ ַחט ְלתֹוָראְוׁשָ א. . ְוׁשָ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ אּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ה . . ּדְ ִכּבָ ה ּדְ ִכּבָ ּדְ
ַרף ְלחּוְטָרא. . ְלנּוָראְלנּוָרא ׂשָ ַרף ְלחּוְטָראּדְ ׂשָ א. . ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ אּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ נָ . . ּדְ נָ ּדְ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ְך ְלׁשּוְנָראׁשַ . . ׁשַ

ָאַכל ְלַגְדָיא ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ ְתֵרי זּוזֵי..ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא. . ּדְ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
  

ֶות ֶותַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהּמָ ַחט ְלׁשֹוֵחט. . ַוֲאָתא ַמְלַאְך ַהּמָ ַחט ְלׁשֹוֵחטְוׁשָ ַחט ְלתֹוָרא. . ְוׁשָ ׁשָ ַחט ְלתֹוָראּדְ ׁשָ . . ּדְ
א ָתה ְלַמּיָ ׁשָ אּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ה ְלנּוָרא. . ּדְ ִכּבָ ה ְלנּוָראּדְ ִכּבָ ַרף ְלחּוְטָרא. . ּדְ ׂשָ ַרף ְלחּוְטָראּדְ ׂשָ ה . . ּדְ ִהּכָ ה ּדְ ִהּכָ ּדְ

א אְלַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ּדְ . . ְלַכְלּבָ ְך ְלׁשּוְנָראָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיא. . ָנׁשַ ָאַכל ְלַגְדָיאּדְ ְתֵרי ..ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי ּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ּדְ
ְדָיא            . . זּוזֵיזּוזֵי ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ

  
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ רּוְך הּואַוֲאָתא ַהּקָ דֹוׁש ּבָ ֶות. . ַוֲאָתא ַהּקָ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ ֶותְוׁשָ ַחט ְלַמְלַאְך ַהּמָ ַחט . . ְוׁשָ ׁשָ ַחט ּדְ ׁשָ ּדְ

ַחט ְלתֹוָרא. . ְלׁשֹוֵחטְלׁשֹוֵחט ׁשָ ַחט ְלתֹוָראּדְ ׁשָ א. . ּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ אּדְ ָתה ְלַמּיָ ׁשָ ה ְלנּוָרא. . ּדְ ִכּבָ ה ְלנּוָראּדְ ִכּבָ . . ּדְ
ַרף ְלחּוְטָרא ׂשָ ַרף ְלחּוְטָראּדְ ׂשָ א. . ּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ אּדְ ה ְלַכְלּבָ ִהּכָ ְך ְלׁשּוְנָרא. . ּדְ ָנׁשַ ְך ְלׁשּוְנָראּדְ ָנׁשַ ָאַכל . . ּדְ ָאַכל ּדְ ּדְ

ְתֵרי זּוזֵי..ְלַגְדָיאְלַגְדָיא א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְתֵרי זּוזֵיּדְ א ּבִ ין ַאּבָ ַזּבִ ְדָיא    . . ּדְ ְדָיאַחד ּגַ ְדָיא. . ַחד ּגַ ְדָיאַחד ּגַ   ::ַחד ּגַ
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  סחמנהגי ליל הסדר ושאר ימי פ
חייב אדם לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים ולספר בנסים ובנפלאות  .1

  )'א ב"ע תפ"ש(. לאבותינו עד שתחטפנו שנהה"שעשה הקב
  

 . ולומדים פירושי הגדה או עניני פסח עד להירדם בשינה .2
  

 ,ודע כי ראיתי אנשי מעשה נוהגים לעסוק בתורה כל ליל פסח עד הבוקר .3
מ כל " בן עזריא שהיו מספרים ביצלעזראבי  ורליעזראבי כ מעשה בר"וכמש

  )נגיד ומצוה) ('פסח דרוש גכ "שעה(.'אותו הלילה כו
  

ך ברכת המפיל כי ליל שימורים הוא ורק קוראים פרשת ראשונה של ראין לב .4
 .  ש"ק

טוב לקום באשמורת לזכר נס קריעת ים סוף ולקרוא פרשת , בשביעי של פסח .5
אין ללמוד שום תקון שאינו סידר , אולם. והוא מנהג הקדמון. בשלח והשירה

  .ל בעצמו ובכבודו"י ז"האר
  

ט שהותר הזווג אלינו "כ בשאר הי" משא,ן איסור הזווג בליל פסחובזה תבין עני
 אבל , נעשה אז הזווג העליוןניםי התחתו" יען כי ע,ואדרבה יש חיוב מצות עונה

  .  נאסר לנו הזווג התחתוןל ידינובליל פסח שאין הזווג העליון נעשה ע
וק כנודע כי הדם ואז היה זמן היניקה ונודע כי אז הוא זמן הבלעת הדם בגופו של תינ

שבאשה מתהפך לחלב וממנו יונק התינוק ואחר כך חוזר החלב ההוא לקדמותו 
והענין הוא כי הנה תחלה היה . ומתהפך בגוף התינוק לדם ונבלע בתוך הוורידין שבו

דם ' למטה ויוצאים בבחי' דם מותרות מעורב בסיגים ובזמן הלידה יורדין הסיגי
כ כשיונק "האשה ואז יכול להתהפך לחלב ואחהלידה ונשאר הדם המזוקק בתוך 

עתה הוא חיות התינוק ' אותו התינוק חוזר להיות דם טהור וזך כבתחלה ואדרב
וכבר נתבאר אצלנו כי הדם המתהפך לחלב הוא בירור מן זוהמת הדם שלא יכול 

ט "העומר במ' ס ספי"וז. ש"וע' חדשי העיבור ועתה הוברר ונזדכך כנז' להתברר בט
ימי נקיים וימי טוהר הדם ההוא מתברר ונהפך ' שבועות כנגד ז' ו שהם זימים אל

  .'הכ פסח ט" שע:א היונק אותו"לחלב ונכנס בז
 

הוא ב "ב' מ למקומ"בה' הרחמן הוא יחזיר עבוד: י הוא "נוסח האר
  .ב"הכ פסח י"שע. תיקון האור הפנימי
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  )מספר יד אברהם( של פסח' תקון ליל ז

א " של פסח יש חיוב זווג לפי שכבר עתה יכול ז'והנה לכן ביום ז

  להזדווג עם המלכות

דספירת העומר ' של שבוע א' של פסח שהוא יום ו' ועתה ביום ז

שהוא ' ת ולכן הרי הוא כאלו נתקנה גם המל"הת' נתקן בחי

  ט וראוי לזווג "באחוריו ולכן הוא יו
לשמש את , נויאין לו זמן פ, של פסח' ואם הנוהג ללמוד את אותו סדר לז

  .   ומיטת
על סדר למוד , ל חידש את לימוד חג שבועות וגם ליל הושענא רבה"י ז"האר

  .מה שאין כן בליל שביעי של פסח. כבר קיים לפניו ועתיק יומין
' ג' ס, סוף ספר החזיונות דפוס שובי נפשי, מנהגי צפת לרבי אברהם גלנטי(המנהג הקדום 

והמנהג הידוע והקבוע מימי . דווקא אחרי חצות,  דהיינו, להיות ניעור כל הלילה)'אות ו
, הקריעת ים סוף, ולקורא בפרשת בשלח, היה לקום קצת לפני אשמורת הבוקר, קדם

 . ה ובני ישראל''את שירת משה רבינו ע, לשיר בנעימות, ואחריה
ודווקא , ק''פ הרמ''והוא ע. כתוב לעמוד בחצות לילה, ל''מ גלנטי ז''ובספר מגיני ארץ להר

 ). 'עיין אבן השוהם דף ע. (אחר חצות
לא נהגו לקיים , א''זיע, וגם הבבא סאלי, האביר יעקב הוא רבי יעקב אבוחצירא, והנה

 . לבטל המנהג הזר הזה) תאפיללת(גם האביר יעקב תיקן בעירו . התקון הזה
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rענייני חג פסח s  
  

 מוצאי פסח
ושופכים ) או דשא(ים טריים עלי פול, מניחים בפינות הבית, במוצאי פסח .1

 .  עליהם קצת חלב עד למחרת
  

, בצלחת, )ח ניסן"כמו בר(מדליקין נר שמן ומוסיפים בו קצת חלב ותכשיט זהב  .2
 . או דבש וריבה, קצת מתוק כמו תמרים, גם מניחים בצלחת. על השולחן

  
ושותים ,  חלביהקוסקוסכדי לאכול תבשיל , מחכים עד למחרת אחרי חצות .3

אני זוכר שהיינו אוכלים חמץ , מילדותי, אמנם. אסרו חג-הוא סעודת הו. לבן
כדי לא לערבב בין כלים של פסח , א"היא מהרמ, ואזהרה למחרת. במוצאי פסח

שהיו עוברים , הירי'באלגל היה מתלונן על אלו "ורבי רחמים נהורי זצ. לכלי חמץ
של פסח '  ליום חכבר בשעות הצהריים, והיו אוכלים חמץ, על איסור דאורייתא

 (!)או היו הולכים אצל הערבי כדי לקנות קמח !!) עדיין יום טוב (
 

 הלכות יום טוב

 . היפך שבשבת, כ מברכים"ומדליקים ואח, נרות ביום טוב' מדליקים ב .1
  

, ובקידוש. ברכת שהחיינו בלי בגד או פרי חדש, מברכים אחרי ברכת ההדלקה .2
 )שער הכוונות- לחןזה השו. (עונים אמן אחרי ברכת המקדש

  
וגם בהבדלה לא שופכים יין מהכוס כמו , אין עניין של נשמה יתירה ביום טוב .3

והנשים מותרות . וטיפת יין על מקום הלוז, ואין הזכרת אליהו הנביא, בשבת
 . ש"אם ההבדלה חלה בשבוע ולא במוצ, וכל זה. לטעום מכוס ההבדלה

  
 .אלא בעלמא,  בשבתלא נהגנו לאכול דגים ביום טוב בסעודות כמו .4

  
 )פוסקיםגמרא ו. (נהגנו לאכול בשרי בכל סעודות שבת ויום טוב .5

  
 . לא אומרים שלום עליכם ולא אשת חיל,  בשבת פסחכשחל .6
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ע"ב.ל"ש.ו"ת



 

 
166

  ו "י בקדוש או ממוהרח"קצת מנהגים שאינם מהאר
  . ונמצאים בספר המפוקפק הידוע

  .פ ספרי הקטן נקמת ישראל ויהודה"ע
  

 ]א''ע-ד[ח ניסן עד ערב פסח '' פרשת הנשיאים מרקריאת
 .ה או בסדר היום''מקור הסדר העדיף נמצא בשל

 
 ]א''ע-ז[סדר ברכת האילנות 

שהוא הוספות על , התפילה שלפני הסדר הרגיל. י''תפילת נשמות הנפטרים הינה מהח
 .  שנה130אחרון מלפני , מקורה בפתח הדביר לרבי בנימין פונטרימולי מאיזמיר, הוספות

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

הוא , )לב-נהר שלום דלא(ש ''שמה ששאלו חכמי מערב להרש, א''שבירושלים תובב
 . פ ההלכה''הוא גם ע, י''יש להעיר שלח. פ הסוד''ע
ואחרים שאינם חלקו , א''בשם כמה ראשונים כהרד, היםת וישב ''אף שמובא בשו, מ''מ

. מיכוון שאינה להלכה, ואין לסמוך על דעתם בזה, ש''והרא, ף''הרי, ם''כהרמב(בנושא 
, מהצדדים של המחלוקת' לטובת מא, ומה מועיל לפרש את דברי גאוני עולם האלו

, ל''י ז''י הארהענין נשאר סגור וסתום בכתב, )?כשברור שלא בררו את דעתם להלכה 
 . ו''ו ובנו מוהרש''ותלמידו המובהק מוהרח
ואף . בשבת שחל בפסח' י הקדוש היא לא לברך ברכת מעיין ז''ופשיטא לן שדעת האר

ל שהוא הוא קבלם ''י ז''אין לנו לזוז מדברי האר, פ הסוד לאומרה''ש מסכים ע''שהרש
 !מה שאין כן למקובלים האחרים , ל''מאליהו הנביא ז

בשבת שחל ' שאין לומר ברכת מעיין ז, א''ל הלך כדעת רבינו נסים גאון זיע''י ז''האר, הנה
, עוד .ל לרבי חיים וויטאל''י ז''וזה נמצא בשבחי האר. כי פסח ליל שימורים הוא, בפסח

 .אינה טענה) ב''ע, א''דקמ', ח' ס(ת וישב הים ''א בשו''הג יעקב הלל שליט''מה שכתב הר
ש ''אין ספק שהרש? ה או צדקות חכם אחד אפשר להשפיע בנדון מסיבת גדולת חכמ

י ''אלא שהוא אינו האר, וחלילה לזלזל בו, חכם וצדיק גדול, ל''י ז''היה מגדולי מפרשי האר
א ''וכבר החיד. ל''ואכמ. לקונטרס שלנו', וכל זה מבואר בחלק ג. ואף לא גלגולו. הקדוש

בפסח שחל ' לי ספק הינה לא לומר ברכת מעיין זל ב''י ז''ומביא שדעת האר, הבין את זאת
 ) ב''תרמ' י ס''ברכ. (בשבת

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

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

 .א בשיורי ברכה''וגם זו דעת החיד
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 ]א''ע-כ[סדר הקערה והחומץ חוץ לקערה  
 . המובא  גם בפרי עץ חיים, ו''י מביא סדר הקערה לרבי חיים הכהן תלמיד מוהרח''הח

לה מצות מלמע' ששם כתוב בג, י שונה מהפרי עץ חיים''מאוד מענין לבדוק שגירסאת הח
שאינו , י מביא האנדיבה בחזרת''הח, עוד דבר. י ההיפך''ובח).  כהן-  לוי - ישראל (למטה 

, )כורך(ל בחוקת הפסח ''וכך מסביר רבי אברהם אנקווה ז. המין הראשון אחרי המרור
ולא כמו כמה , גם שמשלימים אחד עם השני אם חסר, שמרור וחזרת הם אותו מין

 !ל '' זי''חכמים שטעו בהבנת דברי האר

 
  י' ח הנפול ההגדה לספרמנהגי 

 
 ' ו-ו' שבירת האפיקומן בצורה ד

יש רק לכוון ולא לשבור , י''שלטעם האר, ל''י ז''ופשוט הוא שעיקם עוד פעם דברי האר
שם גם מביא רבי יעקב צמח על שזו רק כוונה ', ה אות ז''תע'י ס''ברכ(א ''ועיין בחיד. ממש

(! 
 

 ם מנהג זכר צרורות בשמלות
ללכת כמה צעדים עם חלק האפיקומן במתפחת על , ל''ת המהרש''המנהג יצא משו

גם אחרי , שגורס לקיים המנהג הזה, י הוא הערבוב''חידוש הח. לפני צפון, וכל זה. הכתף
 .וגם לפני צפון, יחץ

 
 לחמא עניא ) ֶהא(נוסח ֵהא 

וזה גזל . א'' הההניקוד ממש תחת, כמה תמוה שמצאנו בכמה דפוסים של שער הכוונות
ואיך הוסיפו את הניקוד הזה אם לא . ל''י ז''שמקור הדבר לא בא מכתבי האר, דעת גמור

לשונו , בכל זאת(א ''מחילה מכבוד תורתם של כל הגאונים שהסכימו לחיד!בדרך עקומה 
' ר ס''מחב" הא בצירי, שמעתי מהמקובלים דעל דרך הסוד נכון לומר הא לחמא: "ברור 

י הקדוש ואף לא מהזוהר ''א אין זה מהאר''בלי שום ספק שלחיד, אבל). 'וג אות ''תע
ונכון ! י ''ומקור המקובלים האלו הוא בח.אלא החליט להביא את השמועה הזאת.הקדוש

עד שדעת כמה חכמים שאף בזמן (אלא שנוסח קדמון הוא . הטעם יפה, שעל פי סברה
במיוחד , ואין לנו לעבד אותו) בעל פה, היו אומרים הפיסקא של הא לחמא עניא, בית שני

א ''מתחכמים עוזבים הנוסח המקורי שהוא ּה , והיום .י''במים זידונים שהם דברי הח
ובמיוחד . ומתבוללים לחדשים לבקרים, שקבלו מאבותיו, א בפתח''ה, א''א עני''לחמ

 .א באותו ניקוד''היו מנקדים את המילה ה, אשכנזים וספרדים ביחד, שכל העדות
 . י וגרם פירוד''גיע החה

ומה מוזר . ואימצו הנוסח החדשני הזה ועזבו מסורת אבותם, וכמה לא יכלו להתאפק
שהרבה פוסקים מביאים מקורות לא , כך גם. י''שהביאו המשנת חסידים במקום הח

להביא כל , ומה גם. י''הוא מהח, שמקור האמיתי, ומעדיפים להסתיר את האמת, מקוריות
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כשהוא המקור הראשון לכל הפוסקים שהביאו דין זה או דין , י''ובכללן הח, מיני מקורות
 .אחר

וכל , להקדים אותו בהתחלת הרשימה, י הוא המקור הראשון''כשהח, ויש לתקן את הענין
 . י''וגם לציין ממש שהנהגה פלונית מקורה בח. הלכו בעקבעותיו, החכמים שבאו אחריו

 .א בפתח'' והאמיתי שהוא הדי מקורות כדי לשמור הנוסח המקורי
 

 ְוֶנֱאַמר שירה חדשה 
 . ל''ה הקדוש ובמהרש''מקור הנוסח בשל

 .י''הנוסח הזה שימש כונותיו השבתאים של הח, אמנם
ו ונתן העזתי ''צ יש''הלך בעיקבות ש, י''ואין תימה שפראנק הפולני שר! (הגואל כבר הגיע 

 .)שכבר לדעתם  נגעלו, ובסוף נהיה נוצרי, י''שר
 

 ]ד''ע-מו[של פסח ' תקון ליל ז
' ג' ס, סוף ספר החזיונות דפוס שובי נפשי, מנהגי צפת לרבי אברהם גלנטי(המנהג הקדום 

והמנהג הידוע והקבוע מימי . דווקא אחרי חצות, דהיינו,  להיות ניעור כל הלילה)'אות ו
, ם סוףהקריעת י, ולקורא בפרשת בשלח, היה לקום קצת לפני אשמורת הבוקר, קדם

מ ''ובספר מגיני ארץ להר. ה ובני ישראל''את שירת משה רבינו ע, לשיר בנעימות, ואחריה
עיין אבן . (ודווקא אחר חצות, ק''פ הרמ''והוא ע. כתוב לעמוד בחצות לילה, ל''גלנטי ז

 ). 'השוהם דף ע
מזלזל , עוד יותר חמור. לעקור מנהגים ישנים, וזה עוד שקר עצום שהמציא תקון זה

' הוא ז, שזיווג בליל הזה) ולא רק טעם בעלמא(שגלה שיש מצווה , י הקדוש''בדברי האר
אלא , י''לא רק שדוחה את אשתו לחכות עד שיחזור מהלמוד הזה שתיקן הח. של פסח

 !כאילו עד חצות , ולא רק חלק, צריך לנדוד שינה כל הלילה, י''שלפי הח, גם
כך שהוא מזלזל . עייף ויגע, ל''י ז''דברי הארלקיים , ואף מי שחוזר הביתה אחרי חצות

לקום , איך יקום לקיים המנהג המקורי מדורי דורות, אחרי תשמישו, ועוד. בכבוד אשתו
 ? באשמורת 

 : י רצה לבטל ''יוצא לנו שהח
 י הקדוש ''לדעת האר, מצוות הזיווג בליל  קדוש הזה
 מנהג קדמון לקום באשמורת 
 . י''כי לא קיים המנהג הזה לפני הח, שלא היולהתנהג כחסידים הראשונים 

 לקום מאוחר בגלל שחזרו מהלמוד הטפל הזה 
 

לא נהגו לקיים , א''זיע, וגם הבבא סאלי, האביר יעקב הוא רבי יעקב אבוחצירא, והנה
 . לבטל המנהג הזר הזה) תאפיללת(גם האביר יעקב תיקן בעירו . התקון הזה

, ואין לתקון הזה מקור. להיפך,  שום פירות טוביםוזה רק טירדא בעלמא ואינו עושה
להתחיל מחצות או לקום , במיוחד מלהתחיל לפני חצות שהוא גם כן נגד המנהג המקורי

 .באשמורת
 סגולה לתלות מצה לקיר 
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ולא חששו לבזוי . י''בשם הח, ל''המנהג הזה מובא בבית הבחירה לרבי אברהם חמוי ז
 ?ימן לעניות כידוע ס, וגם למי שתולה פיתו, אוכלים

 
  עומר

 
 לספירת העומר ' שקית מלח בליל א

 .י''והמקור הוא בח
 

 ]א''ע-מב[ט ''ח לעומר ולא ביום מ''להסתפר ביום מ
 . בטור ברקת, י מביא דעת רבי חיים הכהן''הח

ל ''לא היה מורי ז" ט מים אלו ''ענין הגילוח במ,: מפורש כתוב בשער הכוונות , אמנם
ולא ביום , ח אייר''ולא היה מגלח לא ביום כ. ובערב שבועותלא בערב פסח א, מגלח ראשו

למה , ולמשפט השני. המשפט הראשון מתייחס לכללות המנהג. "ג לעומר בשום אופן''ל
 . ג בעומר''ח אייר ולל''ע על ר''שמובא בשו

שובה להסתיר דמות הח, י''וזו כוונה ברורה לח(מה שכתב  רבי שמואל וויטאל , נוסף לזה
ומיכוון . (ח לעומר''ו במ''התגלח מוהרח, כי רק בגלל סיבה מיוחדת, )ו''של מוהרש

, ואף אולי, אלא באופן אקראי, ו לא נהג כן''מסתמא שלא מוהרח, שהשתמש בלשון עבר
 ").היה מתגלח או נחג להתגלח", היה אומר, ואם לאו. פעמי-חד
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  :נדפסו להמחבר 
   קהילותסדר ראש השנה לפי ה, בית אברהם -
  ל"י ז"ברור וביאור מנהגי האר, יד אברהם -

 מים 'מדת י'בענין ספר המתועב הח, נקמת ישראל ויהודה -

  הנכון ו בשבט"סדר טפרי עץ נהדר  -
 יריה'אלג, מנהג קונסטנטיןהגדה של פסח זית רענן  -

 יר'מנהג אלגהגדה של פסח השלום והאמת  -

  מנהג טוניסהגדה של פסח בני שמואל  -
  מרוקו, מנהג מקנס שלום בך הגדה של פסח -
  מרוקו, מנהג מקנסהגדה של פסח ובית יוסף להבה  -
  פ הסוד" על עם פירושים"י ז"הגדה להאר', פסח הוא לה -
 ענייני המיתה וסדר תקון נשמת הנפטר שער הנחמות  -

ל ומנהגי מרוקו "י ז"פ האר"ענניני ברית מילה עברית אברהם  -
  .הספרדית

  

  :ה"בקרוב בע
  לכל בר ישראל, ל לשבת"י ז"סידור האר, שבת וינפש -
 לספרדים   שבתי והלכותבירור מנהג, נתן אברהם -

  סדר ובירור אופני התשובה, שער התיקונים והעיקרים -
 וודוי ובקשות , סדר תפילות, שער הגאולה -

 .שער הרפואות -

z  
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