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 :גדה של פסחה

 סימני הסדר

ׁש ׁש ַעל ַהַיִין  - ַקדֵּ  ְיַקדֵּ
ְך  - ּוְרַחץ  ִיטֹּל ָיָדיו ְולֹּא ְיָברֵּ
י ֶמַלח  - ַכְרַפס  יֹּאַכל ְיָרקֹות ְבמֵּ

 ִיְבַצע ַמָצה ָהֶאְמָצִעית ִלְׁשַנִים  - ַיַחץ
יד  יֹּאַמר ֶאת ַהַהָגָדה  - ַמגִּ

 ִיטֹּל ָיָדיו ִבְבָרָכה  - ָרְחָצה
יא ְך ַהּמֹוִציא  - מֹוצִּ  ְיָברֵּ
ְך ַעל ַהַּמָצה  - ַמָצה  ְיָברֵּ
 יֹּאַכל ִמן ַהָּמרֹור  - ָמרֹור
ְך   יֹּאַכל ַמָצה ַעל ְמרֹוִרים  - כֹורֵּ
ְל  ְך ׁשֻׁ  יֹּאַכל ְסעּוַדת ֶהָחג  - ָחן עֹורֵּ

 יֹּאַכל ִמן ָהֲאִפיקֹוָמן ֶׁשִהְצִפין  - ָצפּון
ְך  ְך ִבְרַכת ַהָּמזֹון  - ָברֵּ  ְיָברֵּ
ל ל  - ַהלֵּ  יֹּאַמר ְתִפַלת ַהלֵּ

ְרָצה א  - נִּ ֶדר ְוַהְתִפָלה ִכְרצֹון ַהבֹורֵּ  ַהסֵּ

 

 סדר הקערה

 

ְלָחן ֶהָערּוְך ָשִמ    ים ְקָעָרה ּוָבּה ָׁשלֹוׁש ַמצֹות ְוַעל ַהַּמצֹות ַמִניִחיםַעל ַהשֻּׁ

 

 



 קדש

 דיני קידוש

ׁש ַעל ַיִין ָאדֹּם. א ָבזֹו ַאַחר , ְבָׁשלׁש ַהְפָסקֹות, מֹוְזִגין ְמַעט ַמִים ְלתֹוְך ַהַיִין. ִמְצָוה ְלַקדֵּ
 . זֹו

 . ְבָכל ַפַעם ֶׁשּמֹוְזִגין ְלתֹוכֹו, ָצִריְך ִלְׁשטֹּף ֶאת ַהָגִביַע ִמִבְפִנים ּוִמַבחּוץ. ב

רּות, ֶאָחד ִמְבנֵּי ַהַבִית מֹוזֵּג ֶאת ַהַיִין ִלְגִביעֹו ֶׁשל ַבַעל ַהַבִית. ג ן מֹוְזִגים כֹוס . ֶדֶרְך חֵּ ְוכֵּ
ִבין  . ִׁשים ְוָנִׁשיםֲאנָ , ַיִין ְלָכל ֶאָחד ִמן ַהְּמסֻּׁ

ן. ד י ָיָדיו ִמן ַהנֹותֵּ ל ֶאת ַהכֹוס ִבְׁשתֵּ ׁש, ַבַעל ַהַבִית ְמַקבֵּ ְכֶׁשהּוא , ְואֹוֲחזֹו ִביִמינֹו ּוְמַקדֵּ
י חֹוַבת ִקדּוׁש  . ְמַכּוֵּן ְלהֹוִציא ַגם ֶאת ַהשֹוְמִעים ְידֵּ

ב. יֵּׁש ִלְׁשתֹות ֶאת ַהַיִין ַבֲהִסָבה ַעל ַצד ְשמֹּאל. ה סֵּ ָצִריְך ַלֲחזֹּר ְוִלְׁשתֹות , ִאם לֹּא הֵּ
 . ַבֲהִסָבה

ה, ִכְגִביַע ַיִין -ָהְרִביִעית )יֵּׁש ִלְׁשתֹות רֹּב ְרִביִעית . ו , ְבַבת ַאַחת( אֹו ַכֲחִצי כֹוס ְזכּוִכית ְלתֵּ
י ְׁשִתַית ְרִביִעית ּוְלַכְתִחָלהְולֹּא ִיְׁשֶהה ַבְש  ר ִמְכדֵּ  . ִיְׁשֶתה ֶאת ָכל ָהְרִביִעית, ִתָיה יֹותֵּ

ַע ּוַמְׁשִמיַע ְיַכְּונּו ָלצֵּ . ז י ָכל ְבנֵּי ַהַבִית ְצִריִכים ְלַהְקִׁשיב ֶאל ַהִקדּוׁש ְוׁשֹומֵּ את ּוְלהֹוִציא ְידֵּ
ן''ֶאָלא '' רּוְך ְׁשמֹוָברּוְך הּוא ּובָ ''חֹוָבה ְולֹּא ַיֲעֶנה   ”.''ָאמֵּ

 

 ?מדוע שותים ארבע כוסות בליל הסדר

והוצאתי אתכם מתחת גלות מצרים והצלתי אתכם : ארבע לשונות של גאולה (א
ולקחתי אתכם לי . מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים

 .לעם
 .מוזכרים בשיחה של יוסף ושר המשקים" כוס"פעמים  ארבע (ב
 .ורומי-יוון-מדי-בבל-המלכויות שהגלו את בני ישראל ארבעת (ג
ישקה בהם את אומות העולם בימות המשיח על ' ארבעת כוסות התרעלה שה (ד

 .ייחסם הרע לבני ישראל
 .ייתן לבני ישראל' ארבעת כוסות הנחמה שה (ה

 (מדרש רבה בראשית, ירושלמי פסחים)

 .ה רחל ולאהקרבשרה :ארבעת הכוסות הם כנגד ארבעת האמהות : פירוש נוסף

היא כנגד שרה שיחד עם אברהם גיירה אנשים רבים וקירבה  הכוס הראשונה*
 .'אותם לה

 ."אשר בחר בנו מכל עם"על הכוס זו אנו עושים קידוש ואומרים 

למרות שבאה ממשפחה , שהגיע לגבהים רוחניים, היא כנגד רבקה הכוס השנייה*
 .של עובדי אלילים



( אביה של רבקה)קטעי ההגדה  על המאבק בין לבן על כוס זו אנו אומרים את 
 .ויעקב

מוזגים אותה בסיום הסעודה ואומרים עליה , היא כנגד רחל הכוס השלישית*
 .ברכת המזון

 .שסיפק מזון ממצרים, בנה של רחל, היה זה יוסף

היא הייתה הראשונה , שהיא כנגד לאה הכוס הרביעיתאת ההלל אומרים על *
 (.ג, ברכות ז)' שהודתה לה

 (לה, בראשית כט" )' הפעם אודה את ה""" "כאשר היא ילדה את יהודה היא 

 ?למה ארבעת הכוסות דווקא של יין 

ארבע פעמים מתקבל המספר "  כוס יין"של המילים , הגימטרייהכשמכפילים את 
 ".חירות" בגימטרייהשהוא , שש מאות עשרים וארבע

ר ָעָליו ִקדּוׁש ַהיֹום, מֹוְזִגים כֹוס ִראׁשֹון ְך , ְואֹומֵּ ִיַקח ֶאת , ּוְגדֹול ַהַבִית ְמָברֵּ
י חֹוָבָתם ְוַהשֹוְמִעים . ַהכֹוס ְבַיד ָיִמין ּוְמַכּוֵּן ְלהֹוִציא ֶאת ָכל ַהשֹוְמִעים ְידֵּ

י חֹוָבָתם את ְידֵּ ֲאָבל ַיֲענּו '', ָברּוְך הּוא ּוָברּוְך ְׁשמֹו''ַיֲענּו ְולֹּא , ְיַכְּונּו ָלצֵּ
ן''  . ִויַכְּונּו ְלַקיֵּם ִמְצָוה ְדַרָבָנן ִלְׁשתֹות כֹוס ִראׁשֹון'', ָאמֵּ

י ינִּ ׁש ַעל ַהַיִין ֲהרֵּ  ּוְלַקיֵּם ִמְצַות כֹוס ִראׁשֹון ֶׁשל ִקדּוׁש, מּוָכן ְּומזָֻּּׁמן ְלַקדֵּ
י הַ  יּה ַעל ְידֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנתֵּ ם ִיחּוד קֻּׁ ַאְרַבע כֹוסֹות ְלׁשֵּ הּוא ָטִמיר מֵּ

ל ם ָכל ִיְשָראֵּ ינּו עָ . ְוֶנְעָלם ְבׁשֵּ ינּו כֹוְנָנהִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ  לֵּ
ינּו ינּו כֹוְננֵּהּו, ָעלֵּ ה ָידֵּ   :ּוַמֲעשֵּ

ין ילִּ  ְבַׁשָבת ַמְתחִּ

י שִּ ם ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבַָאם. יֹום ַהשִּ י: ַוְיכֻׁלּו ַהָׁשַמיִּ ים ַביֹום ַהְשבִּ י ַוְיַכל ֱאלֹהִּ עִּ
ְׁשבֹת ַביֹום , ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָשה ָכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָש ַויִּ י מִּ יעִּ : הַהְשבִּ

ָכל ְמ  י בֹו ָׁשַבת מִּ ׁש אֹותֹו כִּ י ַוְיַקדֵּ יעִּ ים ֶאת יֹום ַהְשבִּ ר ַלאְכּתֹו ֲאֶׁש ַוְיָבֶרְך ֱאלֹהִּ
ים ַלֲעשֹות   .ָבֶָרא ֱאלֹהִּ

ין ילִּ  :ַבחֹול ַמְתחִּ

י קֶֹּדׁש י ְיהָֹּוה ִמְקָראֵּ ֶלה מֹוֲעדֵּ ר מֶֹּׁשה . אּו אָֹּתם ְבמֹוֲעָדםֲאֶׁשר ִתְקְר . אֵּ ַוְיַדבֵּ
ל י ְיהָֹּוה ֶאל ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  : ֶאת מֲֹּעדֵּ

  ַסְבִרי ָמָרָנן

י ַהֶגֶפן א ְפרִּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם בֹורֵּ  . ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם כָ , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ְורֹוְמָמנּו , ל ָעםֲאֶׁשר ָבַחר ָבנּו מִּ
ְצֹוָתיו ְדָׁשנּו ְבמִּ ָכל ָלׁשֹון ְוקִּ ינּו ְבַאֲהָבה , מִּ ֶּתן ָלנּו ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ַׁשָבתֹות )ַוּתִּ

ְמנּוָחה ּו ְמָחה( לִּ ים ְלשִּ ים ְלָששֹון, מֹוֲעדִּ ים ּוְזַמנִּ ַהַׁשָבת ַהֶזה )ֶאת יֹום , ַחגִּ
נּו ְזַמן , ַחג ַהַמצֹות ַהֶזה( ְוֶאת יֹום רּותֵּ ְקָרא קֶֹדׁש, (ְבַאֲהָבה)חֵּ זֵֶּכר , מִּ



ם ְצָריִּ יַאת מִּ יצִּ ים. לִּ ָכל ָהַעמִּ ַדְׁשָּת מִּ י ָבנּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתנּו קִּ ( ְוַׁשָבתֹות ּו), כִּ
י ָקְדֶשָך  ְנַחְלָּתנּו, (ְבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון)מֹוֲעדֵּ ְמָחה ּוְבָששֹון הִּ ָברּוְך ַאָּתה . ְבשִּ

ׁש  ,ְיהָֹוה ים( ַהַׁשָבת וְ )ְמַקדֵּ ל ְוַהְזַמנִּ ְשָראֵּ  : יִּ

ין יפִּ י ַׁשָבת מֹוסִּ  :ְבמֹוָצאֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָברּוְך  ׁש, ַאָתה ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ י ָהאֵּ א ְמאֹורֵּ  . בֹורֵּ

ין קֶֹּדׁש ְלחֹּלָברּוְך  ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהַמְבִדיל בֵּ ין אֹו. ַאָתה ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ ר ּובֵּ
ל ָלַעִּמים, ְלחֶׁשְך  ין ִיְשָראֵּ י ַהַּמֲעֶשה, ּובֵּ ֶׁשת ְימֵּ ין יֹום ַהְשִביִעי ְלׁשֵּ ין . ּובֵּ בֵּ

י , ְקדַֻּׁשת ַׁשָבת ִלְקדַֻּׁשת יֹום טֹוב ִהְבַדְלָת  ֶׁשת ְימֵּ ְוֶאת יֹום ַהְשִביִעי ִמשֵּ
ל ִבְקדָֻּׁשֶתךָ  ְוִהְבַדְלָת ְוִקַדְׁשָת ֶאת. ַהַּמֲעֶשה ִקַדְׁשָת  ָברּוְך ַאָתה . ַעְּמָך ִיְשָראֵּ

ין קֶֹּדׁש ְלקֶֹּדׁש  . ְיהָֹּוה ַהַּמְבִדיל בֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם יָענּו ַלְזַמן ַה , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ גִּ ְיָמנּו ְוהִּ   .ֶזהֶׁשֶהֱחָינּו ְוקִּ

 ורחץ

ִבים  יֶהםַבַעל ַהַבִית ִעם ָכל ַהְמסֻּׁ ִכי ָכל '', ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים''ְולֹּא ְיָבְרכּו ִבְרַכת , נֹוְטִלים ְידֵּ
 .ָדָבר ֶׁשִטבּולֹו ְבַמְׁשֶקה ָצִריְך ְנִטיָלה

 כרפס

י ֶמַלח   ּוְמָבְרִכין, טֹוְבִלין ַכְרַפס ָפחֹות ִמְכַזִית ְבמֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם י ָהֲאָדָמה ,ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ א ְפרִּ   .בֹורֵּ

 יחץ

ְויֵּׁש נֹוֲהִגים , ְוִיְבָצֶעָנה ִלְׁשַנִים( ַהְשמּורֹות)ִיַקח ֶאת ַהַּמָצה ָהֶאְמָצִעית ִמְשלׁש ַהַּמצֹות 
ִני. ו''ת ָוא''ִלְבצַֹּע ְבצּוַרת ָדלֶ  ַהשֵּ ר מֵּ ֶלק ֶאָחד ָגדֹול יֹותֵּ ֶלק , ִויַכּוֵּן ִלְבצַֹּע חֵּ ַהָגדֹול ְוַהחֵּ

  .ַיְׁשִאיֶרנּו ְוַיְצִניֶענּו ַלֲאִפיקֹוָמן

יָנם ַמֲחִזיִרים ַלֲאִכיַלת , ְוָנֲהגּו ֶׁשַהְקַטִנים חֹוְטִפים ֶאת ַהַּמָצה ֶׁשל ָהֲאִפיקֹוָמן ְואֵּ
יֶזה ְפָרס י . ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאָלא ְלַאַחר ֶׁשַּמְבִטיִחים ָלֶהם אֵּ ֶׁשִיָשֲארּו ְוַטַעם ְלִמְנָהג ֶזה ְכדֵּ

ֶדר ְוִיְׁשְמעּו כָ  ִרים ָכל ַהסֵּ  :ל ִספּור ְיִציַאת ִמְצַרִיםַהְיָלִדים עֵּ

 :הגדה של פסחלסדר ה פירוש לסימני

, עורך, שולחן, כורך, מרור, מצה, מוציא, רחצה, מגיד, יחץ, כרפס, ורחץ, קדש
 .נרצה, הלל, ברך, צפון

 ,אשון פה סתוםר כלל, אזי כרפס, אם רצונך להתקדש ולטהר עצמך :קדש ורחץ

 .חלוק תאמר רק החצי ממה שרצית לומר, מה שאתה רוצה להגיד :יחץ מגידך

 .תחסוך מעצמך מחלוקת :מוציא מצה



אם תמנע , זה מרור. יהיה באיזה אופן שיהיה, משום שבכל מחלוקת :ךמרור כור
פרנסות וברגע שאדם  011דוחה  חתת אל מחלוק"עצמך ממחלוקת שהרי אמרו חז

 .מונע עצמו מן המחלוקת עורך שאז תזכה לפרנסה

ולזהב שמצפון יאתה שהרי בגלל שאתה מונע עצמך מן המחלוקת תזכה  :צפון
אז תהיה , ברך הלל נרצה, ואם תהיה לך פרנסה ומניעות ממחלוקת, לפרנסה ולזהב

 .תהא מרוצה אליולך הרחבת הדעת תוכל לברך ולהודות להשם יתברך ו

 .(א שיח זקנים"ישראל חיים אשרי שליט' ג ר"הרה)

 

קדש ורחץ כרפס : ביאר את סימני ליל הסדר ע "ק רבי מאיר מפרמישלאן זי"הרה
אם חפץ אתה להתקדש ולרחוץ את עצמך ולו במעט  -קדש ורחץ, רחצה,יחץ מגיד 

רומז " כר"פס  -צירוף תיבות כר" כרפס"העצה לכך היא , מהעוונות ומהחטאים 
 חצי, יחץ תחלק את מאכליך ומיטתך לשניים, רומז לפת לחץ" פס", למטה מוצעת

בהיכנס העני לביתך ד מגי? עליך לעשות זאת וכיצד. לך ואת החצי השני תן לעני
 .אמור לו מוך רחצה טול ידיך לסעודה

 .( ל"זצוקיניץ 'האמרי חיים מויז ר"אדמוק "כ)

 

 :קדש

להגיע לשפע , ע בספרו הקדוש והטהור ליקוטי מוהרן"ב זיכותב רבנו נחמן מברסל
תלוי במוח הקדוש ואי אפשר לבוא לזה אלא ', אלוקי היינו שהלב בוער תמיד לה

 .והן מאירים לו שפע אלוקי, שיקדש את פיו וחוטמו ועיניו ואוזניו

 :מהו קדושת הפה

, ורי חנופהדב, וגם איסור לשון הרע, הינו שישמור את עצמו מלהוציא שקר מפיו
, כל אלה הם אסורים ומציאותם הוא שקר, ניבולי פה, כפירהדבורי , גאווהדבורי 

כל , ואפילו אם האדם מאיים על חברו בפיו או מפחיד את חברו בכל מיני איומים
 .והרי הם שקר, התורה נגדאלה הם סוגי דיבור 

 :מהו קדושת החוטם

זה " הריחו"', נת והריחו ביראת הבבחי, חוטם בחינתא ושה, היה לו יראת שמיםיש
נמצא שהחוטם מרמז על יראת " 'יראת ה"ובפסוק זה מופיע גם בפעולת החוטם 

אז אפילו ' כי מי שאוהב את ה, שמים שנמשלה לריח שהוא דבר קטן ואין בו ממשות
 .לדברים קטנים הוא מקשיב ומשתדל לעשות ולקיים

 :מהו קדושת האוזניים 

התלוי באוזניים בבחינת מה שכתוב שמע דברי חכמים  ,שיהיה לו אמונת חכמים
בר אשר יגידו דשצריך לשמוע בכל מה שהחכמים אומרים כמו שכתוב לא תסור מן ה

לך ימין ושמאל וכשאתה מברך את חבר שלך אז אתה מקשיב לו ורוצה לעשות את 
אתה מכבד את בורא עולם וממלא אחר מצוותיו , יראת שמייםבכן גם , מבוקשו

אז אתה גם ירא ' ויראת תלמידי חכמים הרי הוא גם בכלל יראת ה, הבשמח
 .מהחכמים אפילו על דבר קטן

 



 :מהו קדושת העיניים

מראות ברע גם את העיניים יש לעצום מלראות רע ממראות אסורות  עיניוויעצום 
, ואת הרע שבחברוושיעצום את עיניו מלראות את הרע שבעצמו , בכל מיני אופנים

 .לראות רק את הטוב שבכולם ולדון את כולם ואת עצמו לכף זכותואדרבא 

כי העיניים הן עיקר האדם , כמו העיניים, אין עוד דבר כל כך חשוב אצל האדם
אלא במה שעיניו , אין יצר הרע שולט(: סנהדרין מה)ל הקדושים "ואומרים חז

 .רואות

צריכים הרבה לבקש ולכן , "קדושת העיניים"קדש את עיניך כי אין עוד קדושה כ 
עיניים "כי לא בנקל יכולים לזכות ל , "עיניים קדושות"שתהיינה לו , ה"את הקב
 ."קדושות

עולם הזה ועולם , עולמות שתייוצא לשוק וכל שכן נוסע לדרך עלול לאבד חס ושלום 
 .הבא

על ידי הסתכלות בנשים וכל שכן פריצות המטמאים ראשו וכל שכן נפשו ומורידו 
 .ליצלן שחת רחמנא

כותב שאדם אינו מרגיש שראיית ', ם בהלכות תשובה פרק ז הלכה ז"והרמב
חיים פרשת  חוכתוב בספר אור ,ן של עריותים הן הגורמים אחר כך לבוא לגופהעיני
לא יוכל בשום אופן להינצל מלהרהר ולבוא , שאם לא יעצור בעת ההסתכלות, אחרי

 .לידי עבירה

ל "וידוע מחז, הצופה בנשים סופו בא לידי עבירהל במסכת נדרים כל "ואומרים חז
כולם , אריכות ימיו ובריאות בניו, בריאותו פרנסתו, כי כל חיות האדם בעולם הזה

 .עולם הבאלוגם חייו , תלויים בהנהגתו בקדושה

אלא שתברח לך , אין לך עצה אחרת, כבר בחטא המגונה שמי שנפל לכן מאחר 
, ותתוודה על חטאיך, ותספר לו כל מה שעובר עלייך, ה"למקום פנוי ותדבר אל הקב

כי אי אפשר להגיע , ותצעק בקולי קולות אליו יתברך שתזכה לעיניים קדושות
 .לעיניים קדושות אלא על ידי ריבוי תפילה ובקשה

 :ורחץ

" קדש ורחץ", ל"מסטריקוב זצ( רבי מנחם מנדל)ר  הקדוש "וק מרן האדמ"אמר כ
ואם כן צריך לומר , שיטהר עצמו, ורחץ לשון טהרה, קדש לשון קדושה שיקדש עצמו

וטהרו ( "יט, ויקרא טז)רחץ וקדש כמו שנאמר , כ קדושה"הפוך קודם טהרה ואח
כ "חואמר משום שבפסח יכולים להתקדש שלא בהדרגה ובתנאי שיהיה א" וקדשו

כי בזה הלילה כל איש ישראל נתעלה ( ך"מהרי)ל "ר ז"ואמר אדמו" טהרה"
ואצל  מלאכים כתוב וכולם פותחים את פיהם בקדושה , במדרגות המלאכים

 ".קדש ורחץ"ולזה אומרים , שזוכים תכף לקדושה, ובטהרה

אומנם בפסח אנו מתקדשים באורות של קדושה וזה כמתנת חינם של הבורא יתברך 
וצריך לעמול עלייה ' מצוות הנקיות חשובה מאוד בעבודת השייבים להבין אבל ח

וטהרת , הגוף רחיצת הם שהאדם צריך לעמול עליהם ותטהרהכמו שכתוב ש
 .הנשמה

 :טהרת הגוף

, וגופו אינו נקי, ומי שמלבושיו אינם נקיים', מדת הנקיות חשובה מאוד בעבודת ה
זה סימן שגם מוחו ומחשבתו אינם נקיים והוא רחוק ממנו מאוד יתברך וכתוב 



ולכן , ן שהבגדים בעצמם טובעים את האדם אם לא נזהר בשמירתן"בליקוטי מוהר
 .צריך לכבדן כראוי ולהחזיקן בנקיות

מה שאין , שלא יתלכלך גופו ובגדיו, ושב יכול להיזהר ולהישמר תמידמי שמוחו מי
ולכן חשוב מאוד לשמור על נקיות , שכל הילוכו הוא בדרך פראית, כן איש פרא

 .ונקיות הגוף ולהתרחץ עם סבון בכל יום, הבגדים

ולקיים חסד עם , ידיו ורגליו בכל יום לכבוד קונו, ל רוחץ אדם פניו"כמו שאמרו חז
וכששאלו אותו מי , שהולך לגמול חסד עם אחד, וכמו שאמר הלל לתלמידיו, גופו

, ה כשנודף ריח רע מן האדםאין בזה שום עבוד, שזה הגוף שלו, ענה ואמר להם? זה
וזה יסוד גדול , ומכל זה יכולים להינצל קלות על ידי שרוחצים את הגוף בכל יום

 .יתברך' מאוד בעבודת ה

 :נקיות הנשמה

לא רק , ת הנשמה היא שיהיה האדם נקי לגמרי מכל מדה רעה ומכל חטאמידת נקיו
 אסור לעשות אותו כגון חילול שבת או אכילת מאכלותשמחטא מפורסם וידוע 

אלא אפילו בחטא שיש לו ספק אם מותר או אסור לעשות אותו והלב נוטה  אסורות
הם מכילים מאכלים שיש ספק עם  או,לומר שאפשר להקל או שזו רק מידת חסידות

כי שם הלב אומר שאפשר להקל בדבר לא בטוח שיש ' , איסור לשון הרע וכו, תולעים
כ "תה מדבר על אדם אחר והלב אומר מה כבר עשית סהכאן איסור לפעמים א

 מדיבור זה אמרת שהאוכל אתמול אצל החברים היה מלוח קצת ואי אפשר לדעת
 .לאן זה יתפתח ויגיע

, העבירות האלו נמצא שאין שום היתר לעבור עליהםנחקור על כל וכאשר באמת 
הישמר האדם ואז הוא יוכל להגיע בעמל למידת שלכן אפילו מפיתויים קלים נכון 

  .היה דוד שמח בעצמו ואומר, והנה על מידה זו, הנקיות

כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל ', ארחץ בניקיון כפי ואסובבה את מזבחך ה"
 (תהילים כו). "'לראות את פני המלך ה הוא הראוי, חטא ועוון

כי העבירות , והנה ודאי כי מלאכה רבה היא לאדם להגיע אל שלמות המידה הזאת
אך הדקדוק הזה , כיוון שרעתם גלויה, הניכרות וידועות קלות הם להישמר מהם

כי הוראת ההיתר מכסה על החטא והוא כעניין , הוא הקשה יותר, המדרבן לנקיות
ועל זה אמרו סובבות אותו ביום הדין , עבירות שאדם דש בעקביול "שאמרו חז

כי מפני רוב , וכולם באבק לשון הרע, בעריות ומיעוטם זיכרונם לברכה רובם בגזל
 .כל בני האדם נכשלים בו במה שאין מכירים אותו, דקותו

כי בפני מלחמה חזקה , ובוודאי שמי שהגיע לזאת המידה כבר הגיע למדרגה גדולה
 .ונצח דעמ

שערי תשובה עיקר התשובה היא החרטה של האדם לעשות חשבון נפש  בספר וכתוב
בכל יום מה עשה מאתמול בערב עד היום בערב ולחפש באילו חטאים חטא ומה 

כל  עלויפשפש במעשיו ויודה , ניסה לעשות כדי להימנע מלעבור על חטאים אלו
יתברך ' חם ביצר ויתפלל להעבירות בפה ויתחרט חרטה גמורה ויקבל על עצמו שילה

יזכה לנקיות ו ,חטאיו ושיעזור לו במלחמה עם היצר הרעשיעזור לו לא לעבור על 
 .הנשמה וכל ימיו יהיו בתשובה אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא

 :כרפס

 לל  'ככרפס ראשי תיבות , ל"זצוק יוחנן מרחמיסטריווקא' אמר הרב הקדוש ר

 .שצריך לסתום פיו מלדבר, תום 'סה  'פאשון  'ר



וצריך האדם לשמור את פיו , "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו"כתוב במשלי 
אשר צריך האדם השלם לשמור , יותר מכל הענייניים, ולשונו למניעת צרה מהנפש

 .בימי חייו

ולא , שמעון בנו של רבן גמליאל אומר כל ימי גדלתי בין חכמים"כתוב במסכת אבות 
מי ששומע חרפתו  שזה נאמר על אפשר לפרש" מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה

מפני שאחד משישה דברים שיש , וזה סימן שיש בו גם את מידת הענווה ,ושותק
 .במידת הענווה היא ששומע חרפתו ושותק ולכן ניכר שיש בו את מידת הענווה

יש לו וממנו  ויש לו להינקם, כגון שמישהו ביזה אותו מאוד בדברים או במעשה
ולכן בעבור הבורא ברוך הוא ומידת הענווה שיש בו הוא מושל , אפשרות לנקום בו

 .ברוחו ומוחל לאותו אדם

ידוע לנו מדוד המלך שהיה ידוע כגדול הדור וקיים את כל התורה כולה ויש מחלוקת 
דקות  עשריםבגמרא על שיטת לימודו לשיטה אחת היה לומד תורה כל היום וישן 

, ה"מר כל הלילה שירות ותשבחות לקבואו בחצות זמן חצות והיה מתעוררלפני 
ולדעה שנייה היה כל היום דן דינים בעם ישראל והיה ישן רק עשרים דקות 

 .ומתעורר בחצות לילה ולומד תורה עד אור הבוקר

 בכתבנוסף , והלכה כמותו בשמים ובארץבכל אופן לשתי השיטות היה גדול הדור 
לים שבכל דורות עם ישראל קוראים בספר זה בין שיש שמחה ובין את כל ספר תהי
רק  אלא ובכל זאת לא זכה דוד המלך להיות רגל רביעית במרכבה, חס ושלום צרה

 .ודוד המלך לא ענה, אותו את שמעי בן גרא מקללאחרי ששמע 

כידוע היה דוד המלך באותו זמן מלך והיה נמצא שם עם צבאו והיה יכול בקלות 
  .את שמעי להרוג

אבל מכיוון שלא החזיר לו אלא אמר הקדוש ברוך הוא אמר לו קלל ובאמונה 
 .אמתית זו זכה באותו הרגע ששמע חרפתו ולא ענה זכה להיות רגל רביעית במרכבה

הוא מורה על , ומי שמקלל את זולתו, מאידך צריך לדעת שאסור גם לקלל אף אחד
 .רת לא היה מקללכי אח, שהוא בטבעו איש רע, גריעות נפשו

: ניצול מכמה עבירות, רגיל בשתיקהה אדם, כתוב בספר הקדוש אורחות צדיקים
, ומגדף אותו ףרחכי כשאדם מ, משקרים וגידופים, מלשון הרע, ומליצנות, מחניפות

 .יוסיף לדבר כפליים -אם יענה לו

אם : אמר להם? אמרו לו למה, ואני שותק, אני שומע דבר הרע: וכן אמר החכם
 .אשיב ואענה להם אני ירא שאשמע גידופים אחרים יותר קשים מן הראשונים

ועל זה נאמר , לו בכשהכסיל מצטער בשתיקת החכם יותר משאם היה משי: ואמר
 ". לתואל תען כסיל כאיוו(: "יד, משלי כו)

 : יחץ

? ק רבי אהרון צבי מביאלא מדוע דווקא בוצעים את המצה האמצעית"אמר הרה
, ושם צריך שיהיה בבחינת שבירה , האמצעית מרמז לפנימיות האדם ואומר שהמצה

 .ובוצעים אותה לשני חלקים

 ?ומדוע מצפינים את החלק הגדול שואל כבוד קדושתו

יתברך יצפין האדם ולא יוציא החוצה להראות ' משום שחלק הגדול מעבודותו לה
שבירת לבבו ולכן צריך האדם שיסתיר את , ורק ההכרח יצא לחוץ, בפני אחרים



לפני כל אדם ויראה פנים שמחות  יחייךוכלפי חוץ , בפנים ולא יראה אותה לחוץ
 .ומחייכות

ג מצוות שום מצווה להיות "אומר רבי נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו שאין בתרי
 .אבל מה שאפשר להגיע על ידי שמחה אי אפשר להגיע על ידי שום מצווה, בשמחה

כי כל היהדות , שמחה צריך האדם למסור את נפשוש על נקודת ה"אומר מוהרא
כי המאמין האמיתי בו , כי אמונה ושמחה הולכות ביחד, תלויה במידת השמחה

ואפילו אם כבר עשה מה שעשה וחטא ופגם , ראוי לו לשמוח כל ימי חייו, יתברך
וראוי לו בזה בעצמו , עם כל זאת מאחר שעדיין מאמין במלך חי וקיים, שחטאבמה 
ובוודאי על ידי תוקף האמונה והשמחה יזכה סוף כל סוף לצאת , ח מאוד מאודלשמו

הכל סובב על שמחה ,  ויזכה לחזור בתשובה שלמה, מהבוץ והלכלוך שנפל בהם
כי עיקר גדולת הצדיק נמדדת כפי מידת השמחה והדבקות שיש לו בו , ועצבות
, שהאדם בעצבותכי בזה , מתבטאת הכפירות והאפיקורסיות שלו בעצבות, יתברך

ומתרעם עליו שאינו עושה , שהוא בכעס עליו יתברך, הוא מגלה את פנימיות לבבו
 .את רצונו

 מגיד

י ֲחזַ , יֹּאַמר ֶאת ַהַהָגָדה ִמתֹוְך ִשְמָחה ְוִהְתַלֲהבּות ר ְבִמְדְרׁשֵּ ל ַבִנְפָלאֹות ''ְוַיְרֶבה ְלַספֵּ
ינּו' ֲאֶׁשר ָעָשה ה ה ִמן ַהתֹוָרה ִויַכּוֵּן. ִעם ֲאבֹותֵּ ְוִהַגְדָת ''ֶׁשֶנֱאַמר , ְלַקיֵּם ָבֶזה ִמְצַות ֲעשֵּ

  ְוקֶֹּדם ֶׁשַיְתִחיל יֹּאַמר ַבָקָׁשה זֹו. ְוַגם ַהָנִׁשים ַחָיבֹות ְבִספּור ְיִציַאת ִמְצַרִים. ''ְלִבְנךָ 

ם ּה ִבְדִחילּו ּוְר  ְלׁשֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנתֵּ ם , ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִחימּוִיחּוד קֻּׁ ְלַיֲחָדא ׁשֵּ
ל''ה ְבו''י ם ָכל ִיְשָראֵּ ם ָכל ַהְנָפׁשֹות ְוָהרּוחֹות ְוַהְנָׁשמֹו, ה ְבִיחּוָדא ְׁשִלים ְבׁשֵּ ת ּוְבׁשֵּ

יֶהם ְוַהְקרֹוִבים ָלֶהם י ּו, ֶׁשִּמְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה, ּוַמְלבּוׁשֵּ ִמָכל ְפָרטֵּ
י ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה ְדָכל ַפְר , ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה צּוף ּוִמָכל ְפָרטֵּ

ר ִביִציַאת. ּוְסִפיָרה ה ִמן ַהתֹוָרה ְלַספֵּ ִמְצַרִים  ִהנֵּה ָאנִֹּכי מּוָכן ּוְמזָֻּּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ
ינּו ְבתֹוָרתֹו ַהְקדַבַלְיָלה  יל ַחג ַהַּמצֹות ְכמֹו ֶׁשִצַּוִני ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ : ֹוָׁשהַהזֹּאת ֶׁשִהיא לֵּ

אִתי ִמִּמְצַרִים אמֹּר ַבֲעבּור ֶזה ָעָשה ְיהָֹּוה ִלי ְבצֵּ י ַלֲעשֹות , ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא לֵּ ְכדֵּ
ן ׁשֶֹּרׁש ִמְצָוה זֹו ְבָמקֹום ֶעְליֹון, צֹון בֹוְרִאיַנַחת רּוַח ְליֹוְצִרי ְוַלֲעשֹות ְר   : ְלַתקֵּ

י יהִּ ֶבלֶ  וִּ ינּו ֶׁשִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה ּוְמקֻּׁ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאלֹּהֵּ ת ּוְמרָֻּׁצה ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ
נּו ִמִּמְצַרִים ַבַלְיָלה ַהזֹּאת  ְוַיֲעֶלה ְלָפֶניָך ְכִאלּו ִכַּוְנִתי, ְלָפֶניָך ִמְצָוה זֹו ֶׁשל ִספּור ְיִציָאתֵּ

ְקנּו ָכל ְנָפׁשֹות, אּויֹות ְלַכּוֵּן ְבַמֲעֶשה ְוִדבּור ּוַמֲחָׁשָבה ּוְרעּוָתא ְדִלָבאְבָכל ַהַכָּונֹות ָהְר   ִויתֻּׁ
י , רּוחֹות ּוְנָׁשמֹות ַחיֹות ְיִחידֹות ֶׁשל ְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה ְוֶׁשל ָכל ְפָרטֵּ

ם''ְוִיְתַיֲחדּו ַאְרַבע אֹוִתיֹות ֲהָויָ , ָכל ַפְרצּוף ּוְסִפיָרהְד , ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה  ה ֶׁשהֵּ
ְבִיחּוָדא ְׁשִלים , ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ַחָיה ְיִחיָדה ִדְכָללּות ֲאִצילּות ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשָיה

ין סֹוף ָברּו( ה''ְיהֹּוָ ) ט ֶׁשַפע אֹור אֵּ ְך ֶׁשַפע ּוְבָרכָ , ְך הּואֲאֶׁשר ָבֶהם ִיְתַפשֵּ ה ְבָכל ּוִמָשם ִיָּמׁשֵּ
ר מ נּו ֶׁשִיְהיּו ְראּוִיים לעֹורֵּ נּו ְוִנְׁשָמתֵּ נּו רּוחֵּ ְך ַנְפׁשֵּ ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה . ן''ָהעֹוָלמֹות ְלַזכֵּ

ינּו כֹוְננֵּ  ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו כֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו ָעלֵּ  : הּוֱאלֹּהֵּ

יל ֶפַסח ר ִביִציַאת ִמְצַרִים ְבלֵּ ה ְלַספֵּ  . יֵּׁש ְלַכּוֵּן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ

יָמָנא]יֵּׁש אֹוְמִרים קֶֹּדם ַהַהָגָדה ֶאת ַמֲאַמר ַהזַֹּהר ַהָקדֹוׁש   [ ְבָפָרַׁשת בֹּא, ַרְעָיא ְמהֵּ

ּקּוָדא ר ִבְׁשָבָחא ִדיִציַאת ִמְצַריִ  פִּ י ְדִאיהּו ִחיּוָבא ַעל ַבר ַנׁש ְלִאְׁשָתעֵּ , םָבַתר ָדא ְלַספֵּ
י ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְבַהאי ְׁשָבָחא ְלַעְלִמין ּוְבַההּוא , ְוָהִכי אֹוִקיְמָנא ָכל ַבר ַנׁש ְדִאְׁשָתעֵּ

י ְבֶחְדָוא י ְדהּוא , ִספּור ֲחדֵּ י ִבְׁשִכיְנָתא ְלָעְלָמא ְדָאתֵּ ידּו ִמכָֻּׁלאַזִּמין ִאיהּו ְלֶמֱחדֵּ ְדַהאי . חֵּ



ּה י ְבָמארֵּ י ְבַההּוא ִספּור. ִאיהּו ְלֶמֱחדֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ֲחדֵּ ְדָׁש . קֻּׁ ּה ַׁשְעָתא ַכִניׁש קֻּׁ א בֵּ
ּה ָתעּו ִזילּו ּוְׁשָמעּו ִספּוָרא ִדְׁשָבָחא ִדיִלי ְדָקא ִמְׁש : ָאַמר לֹון, ְבִריְך הּוא ְלָכל ָפַמְלָיא ִדילֵּ

ין כְֻּׁלהּו ִמְתַכְנִׁשין ְוָאְתָין ּוִמְתַחְבָרן ַבֲהַדְיהּו ְדִיְשָראֵּ . ַני ַוֲחָדאן ְבפּוְרָקָנאבָ  ְוָׁשְמִעין . לְכדֵּ
יהֹון ּה . ִספּוָרא ִדְׁשָבָחא ְדָקא ֲחָדאן ְבֶחְדָוא ְדפּוְרָקָנא ְדָמארֵּ ין ָאְתָין ְואֹוָדאן לֵּ ְכדֵּ

ְדָׁשא ְבִריְך הּוא  ּה, ַעל ָכל ִאינּון ִנִסין ּוְגבּוָרןְלקֻּׁ ּה ַעל ַעָּמא ַקִדיָׁשא ְדִאית לֵּ  ְואֹוָדאן לֵּ
יהֹון, ְבַאְרָעא ָלא. ַדֲחָדאן ְבֶחְדָוא ְדפּוְרָקָנא ְדָמארֵּ יָלא ּוְגבּוְרָתא ְלעֵּ ּה חֵּ ין ִאתֹוַסף לֵּ . ְכדֵּ

יָלא ְלָמארֵּ  י חֵּ ל ְבַההּוא ִספּוָרא ַיֲהבֵּ יָלא ּוְגבּוְרָתא, יהֹוןְוִיְשָראֵּ ּה חֵּ  ְכַמְלָכא ְדִאתֹוַסף לֵּ
ּה ּה ְואֹוָדאן לֵּ ּה ַעל כְֻּׁלהּו, ַכד ְמַׁשְבִחין ְגבּוְרתֵּ ּה ְוִאְסְתַלק ְיָקרֵּ ּוְבִגין . ְוכְֻּׁלהּו ַדֲחִלין ִמַקּמֵּ

י ְבִספּור ָדא ְכַמה ְדִאְתַמר   .ָכְך ִאית ְלַׁשְבָחא ּוְלִאְׁשָתעֵּ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ר ְבֶׁשַבח ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַהִּמְצָוה ֶׁשְלַאַחר זֹו: ַּתְרגּום לִּ ֶׁשהּוא , ִהיא ְלַספֵּ
לּו ר ַבְשָבִחים ָהאֵּ ר ִביִציַאת , ָכְך ֶהֱעַמְדנּו. חֹוב ַעל ָהָאָדם ְלעֹוָלם ְלַספֵּ ָכל ָאָדם ַהְמַספֵּ

ַח ַבִספּור , ָעִתיד הּוא ִלְשמַֹּח ִעם ַהְשִכיָנה ָלעֹוָלם ַהָבא, ַההּוא ְבִשְמָחה ִמְצַרִים ְוָשמֵּ
ַח ַבאדֹונֹו, ֶׁשִהיא ִשְמָחה ִמָכל ַצד ַח ַבִספ, ֶׁשֶזהּו ָאָדם ַהָשמֵּ ּור ְוַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָשמֵּ

לָ , ִליְלכּו ְוִׁשְמעּו ַהִספּור ֶׁשל ֶׁשַבח ֶׁש : ֶׁשלֹו ְוָאַמר ָלֶהם ִחים ִבְגאֻּׁ . ִתיֶׁשְּמַסְפִרים ָבַני ּוְשמֵּ
ל ְוׁשֹוְמִעים ִספּור ַהֶשַבח ִחים  ָאז ִמְתַקְבִצים כָֻּׁלם ּוָבִאים ּוִמְתַחְבִרים ִעם ִיְשָראֵּ ֶׁשְשמֵּ

ֲאדֹוָנם ָלה מֵּ לּו ַהִנִסים ָאז ָבִאים ּומֹוִדים ְלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא עַ , ְבִשְמַחת ַהְגאֻּׁ ל ָכל אֵּ
ִחים ְבִשְמ  ָלה ֶׁשל ְוַהְגבּורֹות ּומֹוִדים לֹו ַעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש ֶׁשיֵּׁש לֹו ָבָאֶרץ ֶׁשְשמֵּ ַחת ַהְגאֻּׁ

ף לֹו עֹּז ּוְגבּוָרה ְלַמְעָלה, ֲאדֹוָנם ל ַבִספּור ַההּוא נֹוְתִנים עֹּז ַלאדֹוָנם, ָאז ִנתֹוסֵּ , ְוִיְשָראֵּ
ת ֶׁשְּמַׁשְבִחים ְגבּוָרתֹו ּומֹוִדים לֹוְכֶמ  ף לֹו כַֹּח ּוְגבּוָרה ְבעֵּ ִאים ִמָפָניו , ֶלְך ֶׁשִנתֹוסֵּ ְוַהכֹּל ְירֵּ

ר ַבִספּור ַהֶזה ְכמֹו ֶׁשָלַמ . ְועֹוֶלה ְכבֹודֹו ַעל כָֻּׁלם ַח ּוְלַספֵּ הגדה ): ְדנּוּוִמשּום ֶזה יֵּׁש ְלַׁשבֵּ
 (.אלאור דני –של פסח 

 אמיתות ממצאים ארכאולוגיים

הממצאים הארכיאולוגיים העדכניים הולכים ומחזקים את המידע שידוע לנו 
ולכן אפשר לראות בגילויי הארכיאולוגיה אמצעי נוסף שההשגחה מסרה , מהתורה

 .גם עבור האנשים הספקניים ביותר, לידינו לחיזוק האמונה

התענית המאוחרת ובתקופת ההתנחלות י "בא"ר אהרוני בספרו "מדבריו של ד
  :2-5עמודים " בישראל

, מתברר כי כל מה שכתוב בתורה מדויק, על פי המחקר הארכיאולוגי .א
 .ומתאים לתקופה המדוברת

כפי שהדברים , שנה 0011 -מתברר שהתורה נכתבה לפני למעלה מ, כמו כן .ב
 .ידועים על פי מסורת

המקרא שספגה מכת מחץ עקב התגליות כתב על ביקורת , 205עמוד " זה אלי"בספר 
 :הארכיאולוגיות

, שבתקופת משה לא נודעה עדיין חכמת הכתב , הניח הנחה עיקרית ויל האוזן
 ,ממצאי אור, של הוכחות להיפוכו של דבר ותשלמ תגליותהארכיאולוגיה גילתה 

מלמדים שזה " אבלה"ואשור  ולאחרונה , בבל, נינווה, נוזי, מארי מארצות העבר
 .אלפים שנה ידעו בני האדם את מלאכת הכתיבה ר ארבעת כב

 :כותב, 01עמוד , בעבר הירדן המזרחיבספרו , פרופסור נלסון גליק

ועד היום לא הוצאתי ממעבה האדמה , ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה מקראית"
 ".שהיה בו סתירה כביכול לדברי המקרא, שום חפץ כלשהו



סיפור היהודים כפי שגולל " סטוריה של התרבותההי" כותב בספרו  ויל דורנט 
, כל שנה מוסיפה אישורים מתעודות, עמך במבחן הביקורת והארכיאולוגיה, ך"בתנ

 ".ך"עלינו לקבל את דיווח התנ, מונומנטים וחפירות 

 :כותב 20עמוד , "מחניים"ב בספרו,פרופסור בנימין מזר

לא זו בלבד שאינם , בארץשהממצאים הארכיאולוגים , בסיכום אפשר לומר"
אלא אדרבא משמשים הם חומר רב ערך , עומדים בסתירה למסורת המקרא

 .כתו של המקרא להכרת רקעו ההיסטוריוחשיבות להער

כשהוא מספר על חפירותיו , 090-091עמודים , "חצור"בספרו  הארכיאולוג יגאל ידין
 :כותב כדלהלן, בחצור

יאולוג איני יכול לתאר לעצמי כארכ, אהאמת היא שמקורנו העיקרי היה המקר"
אם נרצה להזדקק ללשון , ך ביד אחד"התרגשות רבה יותר מאשר עבודה כשתנ

וזה היה עובדן העיקרי של תגליותינו מתקופת שלמה , ואת החפירה בשניה, ציורית
 .המלך

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 ":ברוקלין"מתוארים בפאפירוס -שמות עבריים

, כול דייוידפרופסור , אחד הפרופסורים המכובדים והידועים כיום בממסד המדעי
עתיק שנמצא בחפירות  ךמסמ" ממיתוס לאמת היסטורית -ך"התנ"מביא בספרו 

בתחילת הפאפירוס מובא צו מלכותי של המלך , "ברוקלין"במצרים ונקרא פאפירוס 
באזור חוה  אל מסויםהמצווה להעביר קבורת עבדים מאזור , סובקוטעב השלישי

בצד האחורי של הדף מופיעים שמות : וכאן מתגלה ממצא מרתק, אחר במצרים
 .ועוד, מנחם, שפרה, אשר, יששכר: וחלק מן השמות הינם שמות עבריים, העבדים

 ":הריס" בפאפירוסמתוארת -עליית יוסף לגדולה



וזאת על , עצם מציאותו של יוסף במצרים היא עובדה מוחלטת אצל החוקרים כיום
הפרטים המתוארים בסיפורי יוסף מוכרים ", פי המחקר הארכאולוגי בלבד

באלף השני לפני הספירה רווחה בחצר המלוכה המצרית תופעת , מהתרבות המצרית
( 0-9 55טור )הריס  כן אנו קוראים בפאפירוס, עלייתו לגדולה של אדם ממוצא שמי

, מסוריה וארץ ישראל עבריכי איש , (שנה 0111-לפני כ)לפני הספירה  2מהמאה ה 
 (.215מ "ך ע"אנציקלופדיה עולם התנ) .הפך נסיך במצרים ואת כל הארץ שם לימד

תואמים בדיוק , למושל הכתובים בתורהיוסף כל הטקסטים שנעשו סביב מינוי 
נכתב ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו וייתן אותה בתורה , לממצאים הארכאולוגים

וכותבים על כן , (ב"מ, א"בראשית מ)וישם רביד הזהב על צווארו , על יד יוסף
לטקסי מינוי מעין מינויו , בתמונות מצריות שונות נמצא ביטוי מדויק: "החוקרים

פני עולם ), הטבעת ורביד הזהב הן סמלים ממלכתיים, של יוסף למעמדו הרם
 (.015מ "א עהמקר

 :מבצע איסוף התבואה על ידי יוסף

ונשתמרו , של יוסף נעשה מבצע בסדר גודל עצום של איסוף תבואה שבימיוידוע לנו 
ל לספור כי דויצבור יוסף בר כחול הים הרבה מאוד עד כי ח"במגורות ענק כנאמר 

 (ט"א מ"בראשית מ.)"אין מספר

האסמים אף נמצא  ברצפת, ריך-אל-ביר באתרמגורות ענק  או במצריםכיום נמצ
 .שכבה של גרגרי תבואה

זכר לסיפורי : א מובא"עמוד קס, מאת משה סלוביטשיק, "שכיות במקרא"בספר 
ובציור מצרי קדום , יוסף הם גם אוצרות הבר הגדולים שנשתמרו במצרים עד היום

ה בצורת הבר בגרנות בידי עבדים ולבלר עמך על גריהם ירושם מכס מתוארת
 ".התבואה

בתמונות מצריות רבות מודגמים המחסנים : מובא 015מ "בספר פני עולם המקרא ע
 ".התבואה"ובהם רושמים הסופרים את כמות , הללו

  (יב-שמות פרקים ז)עשר המכות 

הפאפירוס אשר נכתב . נמצא פאפירוס המאשר את עובדת המכות שירדו על מצרים
, נרכש על ידי המוזיאון של ליידן בהולנד, על ידי מצרי בן התקופה בשם איפובר

והוא מכיל שבעה עשר , הפאפירוס כתוב על שני צדדיו. 011 -ומספרו הקטלוגי 
מן העמוד הראשון נותר שלם רק . ברוב העמודים ארבע עשרה שורות. עמודים

והעמודים כולם פגומים בשוליהם , הינם במצב גרוע ביותר -01ו 9העמודים . שליש
די במה שנותר בכדי לקבל תמונה ברורה , ובכל זאת. תחתונים כאחתהעליונים וה

והוא מדבר על עשר . אודות חלק מן הקטסטרופות עליהן מדווח הכותב
 ! קטסטרופות

עמנואל וליקובסקי הוא זה שעמד על הדמיון שבין תיאורי המצרי איפובר לבין ' פרופ
 . הנאמר בספר שמות

בעליל שאין הוא כותב שירה או נבואה כל מרוח הדברים של הכותב המצרי ניכר 
לדעת . אלא תיאור עצוב וכואב של מאורעות יוצאי דופן שהוא עד להן, שהיא לעתיד

שייכת תעודה זו , מומחה ידוע לכרונולוגיה של מלכויות מצרים, וליקובסקי' הפרופ
ופאפירוס איפובר , בדיוק לתקופת יציאת מצרים על פי התאריך המקובל ביהדות

 ". מן השטח"דיווח  הוא



 . מתוך מה שנותר בידינו, הנה מספר הקבלות בין פסוקי התורה ופאפירוס איפובר

  ספר שמות

 
 ( כ, ז)ַויֵָּהְפכּו ָכל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַבְיאֹּר ְלָדם 

 ( כא, ז)ַוְיִהי ַהָדם ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 

י ַהְיאֹּר ... ַוַיְחְפרּו ָכל ִמְצַרִים ימֵּ  ( כה, ז)ִכי לֹּא ָיְכלּו ִלְׁשתֹות ִמּמֵּ

 ( ג, ט... )ַבסּוִסים ַבֲחמִֹּרים, הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַבָשֶדה' ִהנֵּה ַיד ה

ׁש ָאְרָצה ' ַוה  ( כג, ט)ָנַתן קֹּלֹּת ּוָבָרד ַוִתֲהַלְך אֵּ

ץ ֲאֶׁשר הֹוִתיר ַהבָ וַ ... ַוַיַעל ָהַאְרֶבה ת ָכל ְפִרי ָהעֵּ ֶשב ָהָאֶרץ ְואֵּ -יד, י)ָרד יֹּאַכל ֶאת ָכל עֵּ
 ( טו

ֶשב ַהָשֶדה ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ץ ּוְבעֵּ  ( טו, י)ְולֹּא נֹוַתר ָכל ֶיֶרק ָבעֵּ

ין ַבִית . ְגדָֹּלה ְבִמְצָרִיםַוָיָקם ַפְרעֹּה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל ִמְצַרִים ַוְתִהי ְצָעָקה  ִכי אֵּ
ת  ין ָׁשם מֵּ  .(ל, יב)ֲאֶׁשר אֵּ

 
 

  פאפירוס איפובר

 
 ( 2:01)הנהר הוא דם 

 ( 2:5)דם בכל מקום 

זהו , אלה הם מימינו( 2:01. )בני אנוש צמאים למים, האנשים נרתעים מלטעום
 ( 0:01)? מה נעשה! אושרנו

 ( 5:5)כל החיות לבם בוכה 

 ( 2:01)נאכלו על ידי האש  ...אמנם כן

האדמה נשארה ללאותה כמו אחרי . הושחת כל אשר אתמול עוד נראה, אמנם כן...
 ( 5:02)קציר פשתה 

 ( 1:0)אין למצוא פירות ולא ירק 

הנהמה נשמעת בכל הארץ מעורבת בקינות ( 02:01)היתה צעקה גדולה במצרים 
(0:01) 

 



  (שמות פרק יג)יציאת מצרים 

ומציין בהתפעלות , "אויבי הארץ"ל מתייחס הכותב המצרי ל"פובר הנבפאפירוס אי
. כאשר הוא עד ראיה לכך. תופעה מופלאה של להבת אש גבוהה ההולכת לפניהם

 . הנה נצטט את האמור בתורה ואת דברי העד המצרי

  ספר שמות

 
ְך ִלְפנֵּיֶהם יֹוָמם ' ַוה... ַוְיִהי ְבַׁשַלח ַפְרעֹּה ֶאת ָהָעם ְוַלְיָלה , ְבַעּמּוד ָעָנן ַלְנחָֹּתם ַהֶדֶרְך הֹּלֵּ

ׁש ְלָהִאיר ָלֶהם   (כא, יג)ְבַעּמּוד אֵּ

 
  פאפירוס איפובר

 
 .ולהבתו הולכת נגד אויבי הארץ, האש עלתה גבוה גבוה! ראה

 

בעמודים הבאים ניתן לראות מבחר קטן מתוך אין ספור המוצגים הארכיאולוגיים 
ם מחדש לאויר העולם מספרת שוב את המסופר אשר יציאת, שנתגלו לאחרונה

ומסירתה מדור לדור עד עצם היום , ומצביעה על רצף שמירת מצוות התורה, ך"בתנ
 . הזה

 
 

 



כל דכפין יתי , אכלו אבהתנא בארעא דמצרים, הא לתמא עניא"
לשנה הבאה בארעא , השתא הבא, כל דצריך ייתי ויפסח, ויכול

הבאה בארעא דישראל בני לשנה , השתא הבא עבדי, דישראל
 .חורין

 ,"כל דכפין ייתי ויפסח"א "ליטמשה יעקב הלוי ש' ה והגאון ר"אומר הרק

במידת הכנסת , פסח הוא הרגל כנגד אברהם אבינו ולכן פותחים אנו במידתו
. גם ניתנו בליל פסח, ופרטי מצוותה שלמדנו מאבינו הראשון בפרשת וירא, אורחים

ואת המידה הזו השריש אבינו אברהם , הכנסת אורחים ידוע על מעלתה הגדולה של
 .בנו זרעו אחריו במצוות הכנסת אורחים

שאברהם אבינו יושב ( יט)במסכת עירובין נאמר : א"י זיע'כתב רבינו חיים פלאג
. אברהם אבינו מצילו מגיהינום, וכל מי שהוא מהול ולא פגם בבריתו, בפתח גיהינום

האם גם  -את אותו אדם לפני שיצילו מגיהינוםאולם שאלה נוספת ישאל אברהם 
ואז יבוש האדם שלא עשה הכנסת  ?אתה השתדלת כמוני במצוות הכנסת אורחים

ובפרט אם היה אדם עשיר והיה לו בית גדול ומרווח לקיים בו הכנסת , אורחים
 .אורחים כראוי

היא  אנחנו למדים שהכנסת אורחים, וחוששני שאברהם אבינו לא יצילהו מגיהינום
ולכן חייב כל אחד ואחד מאתנו להשתדל לקיימה כיאה , המפתח להינצל מגיהינום

 .וכיאות

 ?כיצד מקבלים אורחים

פעם אחת עברו בעירו , שהיה מכניס אורחים גדול, מעשה ביהודי ושמו רבי ישעיה
וביקש , וכמובן רבי ישעיה יצא לקראתם, כמה סוחרים יהודים בערב שבת קודש

והבטיח להם שיתן להם כל מעדני מלכים , קודש שבתארח אצלו בהתמהם שיבואו ל
 .אך זאת בתנאי שכל סוחר יש לו במוצאי שבת חמישה זהובים, שיש ברשותו

בלית ברירה מוכרחים האורחים לשבות אצלו ובגלל המחיר הרב שרצה מהם כדי 
 לשבות אצלו הם הרגישו בנחת ואכלו ושתו ודרשו ממש מעדני מלך ויין טוב ולא
התביישו כלל משום שאמרו שבכל מקרה הם משלמים על האוכל לכן מגיע להם 

 .הטוב ביותר

במוצאי שבת באו לצאת לדרכם ולשלם לרב ישעיה אבל למרבה הפתעתם סירב 
ענה להם ? לקבל מהם כסף וכאשר שאלו מדוע לא תיקח ומדוע ביקשת בתחילה

, ותשתו בנחת ולא תתביישוידעתי שאם אבקש מכם כסף אז תרגישו בנוח ותאכלו 
 .ולכן זכיתי לקיים מצוות הכנסת אורחים כתיקונה

מזבח מכפר על האדם על ידי , בית המקדש שהיה בזמן: אמרו רבותינו בתלמוד
על , שולחנו של אדם מכפר עליו, ועכשיו שחרב בית המקדש, שמקריב עליו קרבנות

 .ידי שמכניס אורחים לביתו ומאכילם על שולחנו

יזכה , ובזכות זה שמכניס אורחים לביתו, יש לחזר אחר מצווה יקרה זו ועל כן
ודואג לו לאכילה , כל המארח תלמיד חכם בביתו, לבנים חכמים גדולים בתורה

וכאילו קיים את כל , ושתיה ולינה מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב קורבן תמיד
 .החמישה חומשי תורה

שהוריו אף על פי , מצווה גדולה וחשובהמקיים , המארח את אביו ואת אמו בביתו
 .גרים באותה שכונה שהוא גר



מכל מקום אל ירבה האדם רעים , אף שנתבאר שיש מצווה גדולה להכניס אורחים
העולם הזה ועל זה נאמר  בהבלי עימהםבתוך ביתו כדי לצחוק ולדבר ( חברים)
 ". ובמושב לצים לא ישב"

וגם אין להסתכל על המנה , בשעת הסעודהיש להיזהר שלא להסתכל על האורחים 
 .כדי שלא יתביישו לאכול, שהוגשה לפניהם

, ולסיים את הארוחה אחרון, יש לו לאכול לאט, כאשר בעל הבית סועד עם אורחיו
 .כדי שהאורחים לא יתבייש להמשיך לאכול כשיראו שבעל הבית סיים את ארוחתו

בתלמוד  כתוב:שיחות הקודשהתבטא באחת מ ל"זצוק מליובאוויטשר "ק אדמו"כ
מה שהוא עושה אומר לישראל "ה "שהקב( גלכה א ה"ה פ"ר) במסכת ירושלמי

אף הוא יתברך כביכול , מובן שכשם שמצווה לישראל לתת לכל דכפין, "לעשות
, כל אדם מישראל שרק רעב לאלוקות, כל דכפין ייתי וייכול: מכריז בלילה זה

לו במידה של עשירות  שייתןהיינו , ייתי ויפסחוכל דבריך , ה ישביעו"ומובטח שהקב
 ".פסח נאכל על השובע"וגדולה שהרי 

האפשרות לפסוח , כל הצריך מקבל בלילה זה: שב היה מפר"ר מוהרש"ק האדמו"כ
 ....'דלג ולהגיע לרום המעלה בעבודת הול

אור כמו אותו אור שירד על חשוב מאוד לדעת שבליל הסדר שופך הקדוש ברוך הוא 
היו שערי אמונה ואם  19הרי עם ישראל היו נמצאים ב , תינו כשיצאו ממצריםאבו

 .לעולם יםנטמא ולא היה עוד תקנה לעם ישראל והי 51 -נכנסים לשער ה

ולכן לא , 51 -ה ישתבח שמו גאל את עם ישראל כשהיה על פתח השער ה"לכן הקב
לרמת אמונה גבוהה ובשביל שיגיעו , יכלו להתעכב שניה אחת מעבר לזמן הגאולה

ה "לכן הקב, היה צריך המון זמן לזה אם בכלל היו מצליחים להגיע לאמונה גבוהה
 .נתן להם אור גדול כל כך עד שהגיעו לדרגה הכי גבוהה של שירה לבורא העולם

שיהיה לו , צהריים בערב החגלכן חכם בראשו ידע לעשות הכנה נכונה לישון טוב 
כי הלילה הזה מסוגל לתת אור של קדושה , כהלכתוכוח לעשות את הסדר באמונה ו

מצוות וללמוד תורה ולהתפלל ואמונה כל כך גדולה שלפעמים אדם יכול לקיים 
 .מה שיכול לקבל בלילה הזה בכוונה ולא להגיע למידה כזאת של קדושה וטהרה

לישון ולנוח צהריים ולא להשאיר , חשוב מאוד מבעוד יום לטבול במקווה טהרה
 .חרון לא תספורת ובישולים וניקיוןעד הרגע הא שום דבר

וכמעט בכל בית ישנם ', היום בזמנינו ישנו גל של חזרה בתשובה גדול מאוד ברוך ה
אנשים שחזרו בתשובה ורוצים לקיים את הסדר כהלכתו ומצד שני ישנם אנשים 

 לכן לא להיכנס חס ושלום לשום מחלוקת וכעס אלא יקבל הכל, שרחוקים בעונותינו
 .ה רוצה שיתנהל הסדר שלו"באמונה שככה הקב

, גדול שהיה עני מרוד והגיע חג סוכות ולא היה לו כסף לקנות אתרוג היה מעשה ברב
בזמני קדם היו קונים אתרוג אחד לכל העיירה משום שהיה קשה מאוד להשיג 
אתרוג גם בגלל הקושי בגידול וגם בגלל המחיר הרב לכן היו קונים כל העיירה 

 .ג אחד לכולםאתרו

, לרב זה היו זוג תפילין קדושות מאוד שעברו בירושה מאב לבן וערכם היה רב מאוד
ומצא קונה , בהגיע זמן החג החליט הרב למכור את התפילין שלו ולקנות אתרוג

כשהוא חזר הביתה הראה את האתרוג , פילין והוא קנה אתרוג מהודרתומכר את ה
שומעת באיזה מחיר גבוה קנה הרב את לשכנו ואשתו של הרב עמדה בחלון ו

מיד רצה למטה וצעקה על בעלה קראה לו לעלות הביתה לקחה את , האתרוג



מה עשה אותו צדיק האם יתחיל במחלוקת קשה עם , ונגסה בו ופסלה אותו האתרוג
ממש לא הוא ניגש לחלון וסגר אותו  ,לא, אשתו שכעת אין לו לא תפילין ולא אתרוג

מפני שיש רוח והוא  א סוגר את החלון ובתגובה אומר לההוואשתו שואלת למה 
 מיד יצאה בת קול מן השמיים, חושש שהיא תתקרר ולא כעס ולא נכנס למחלוקת

עיקר הניסיון היה האם יעמוד בניסיון , שהמעשה השני גדול מן הראשון והכריזה 
לכן חשוב מאוד שאם קורה שהסדר לא הולך כמו שחשבנו ידוע שזה ניסיון  ,הכעס

יתברך ואם יעמוד בניסיון זה יזכה לאור קדושה ואמונה יותר ממה שאם ' מעת ה
 .'שירים וכו, הלכות, היה עושה את כל הסדר כמו שרצה עם פירושים

סביר רואה שאנשים מדברים דברים בטלים ינסה בנועם ובחיוכים לה אדם  אם
להם על מעלת הלילה וכידוע שאנשים נמשכים אחרי דברי אגדה יספר להם סיפורים 

 .על יציאת מצרים בשמחה ואמונה וללא כל ספק שזה יוצא מהלב זה נכנס ללב

ה בלב שהוא מקיים את רצונו יתברך וככה "ואם בכל זאת זה לא עזר יתפלל לקב
ה ובשמחה וזה עיקר ליל הסדר רוצה בורא עולם שיהיה הסדר שלו ואני מקבל באהב

ככה גם זוכה לקיים , האמונה שמאמין שהכל זה מאתו יתברך ואין מקרה בעולם
וכל הטומאה , יציאת מצרים גם עכשיו שהרי במצרים היה כל העבודה זרה שבעולם

לכן באו כל , וכישופים ורצו להפיל גם את אמונתם שהכל זה כישופים וטומאה
 .ה ובזכות האמונה יצאו משם"נה של עם ישראל בקבעשרת המכות לחזק את האמו

כן גם כל אחד ואחד מאתנו צריכים לדעת שבכל יום יוצאים ממצרים על ידי חיזוק 
ה ככה על אחת כמה וכמה בליל הסדר עצמו שמאמין שכל "האמונה והביטחון בהקב

 ה ואם זוכים לעמוד בניסיון מקיימים בזה"עיכוב או כל הפרעה זה ניסיון מהקב
לכן כל הזמן יתפלל בלב ויבקש מהשם יתברך שיעזור לו , ממש בפועל יציאת מצרים 

 .גם זה לטובה הפרעות להאמין שהכל לטובה ושלא יהיו הפרעות ואם יהיה אז

ר והחסידים שלו שערכו את ליל הסדר אם כוונות מהקבלה "היה מעשה עם אדמו
ם יצאו ממצרים ועברו וה, עד שהם ממש הרגישו שהם נמצאים באותה תקופה ממש

לפתע שמע , וכל זה הייתה קדושה אדירה על השולחן שלהם, בתוך ים סוף ממש
ר בת קול שאומרת שישנו סדר אחד שהוא גבוה בעולם מן הסדר של "האדמו
ר היה על פי הבת קול הגבוה ביותר מלבד "למרות שהסדר של האדמו, ר"האדמו

הסדר ומי אותו צדיק ובאיזה כוונות ר לדעת של מי "היה סקרן האדמו, אותו הסדר
 .הוא מקיים ועושה את הסדר

קבלה וגם מהפשט המ ראה ברוח הקודש איש פשוט ובוודאי לא היו שם שום כוונות
היה ? יה באותו הסדרה כן אבל מה, לא היה שום הסבר ושום פירוש על האגדה

בעלה  על האישה צועקתהיו בעל ואישה לבדם  ,אמונה פשוטה ותמימה בבורא עולם
 ?ולמה אתה לא עוזר בבית ?ואומרת לו למה אתה לא מביא מספיק כסף הביתה

ה ואומר לו "ומה תשובתו של הבעל הכל באמונה הוא פונה לקב ?ולמה ?ולמה ?ולמה
כדי לכפר לי על  לי מגיעלי בורא עולם הכל בגלל העוונות שלי כל מה שקורה 

   .העוונות

לא ולא היה שם  ?או חידושים אדירים ?מהקבלהמה היה בשולחן הזה כוונות 
ה לא "אמונה שכל מה שקורה לאדם זה בהשגחה פרטית וזה מה שמחפש הקב

ה "אלא כמו שהקב להגיע להתעלות רוחנית שאדם יעשה סדר כמו שהוא רוצה
ועלינו להבין שמה שכתוב במסכת אבות עשה רצונך כרצונו שכל מטרתו של , רוצה

לכן אם לא , ה"רצון שלו זה יהיה לעשות את רצונו של הקבהאדם בעולם זה שכל ה
סדר לדעת שזה רצונו של בורא עולם ושנזכה לעשות רצוננו בליל הסדר כ הולך

 .כרצונו



שבכל הלילות אין אנחנו , מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות"
שבכל , הלילה הזה שתי פעמים, מטבילין אפילו פעם אחת

שבכל , הלילה הזה כולו מצה, מצההלילות אנחנו אוכלין חמץ ו
 ".הלילה הזה מרור, הלילות אנחנו אוכלין שאר ירקות

הלילה הזה כולנו , שבכל הלילות אנחנו אוכלין ושותין בין יושבין ובין מסובין
 .מסובין

הלילה הזה כולנו "ע פירש פעם זה שאמרנו בליל הסדר "ענסק זי'הרבי אלימלך מליז
מהו הסיבה שעדיין אנו נמצאים בגלות היא משום , לילה מרמז על גלות" מסובין

טבע של חיטים הוא כשמערבבים אותה עם מים אזי היא נדבקת " שכולנו מסובין
: וזה בכוונה, ובין אינה מתערבת ונדבקת היטב עם המיםסמה שאין כן , יחד

עשויים " מסובין"מפני שכולנו , הגלות הזה מתארכת ומתעכבת" הלילה הזה"
 .ואין האחדות שורר בכלל ישראל, ינם נדבקים אחד עם השנישא, מסובין

, כידוע דור שלא נבנה בית המקדש בדורו כאילו נחרב בדורו ועל מה חרבה ירושלים
מה הן העצות , א שאלה"כתוב בספר בר לבב לרב לוגאסי שליט, בגלל שנאת חינם

 ?לפתרון שנאת הבריות

 :תשובה

המושחת ביותר יש לדון לזכות שקשה לו וגם את , לדון כל אדם לכף זכות .א
 .לכבוש את יצריו

התפלל עליו והזכירהו בתפלה לישועה ורחמים  -אם יש לך שנאה על מישהו .ב
 .ובזה תוסר ותסולק השנאה

נאה דווקא לשוחח עימו כי השתיקה והפרוד , אדם שדחוי ומאוס אדלן .ג
רת והוא כלל גדול להס, מגבירים את השנאה והדיבור דוחה את השנאה

הכל סר כלא  -רעים של וכן בדוק שאותו אחד ששנאת לאחר דיבור, השנאה
 .היה

אלא שוחח איתו והגד לו מה , אם יש לך על חברך משהו אל תשאיר בלבך .ד
 .שבלבך

לאהוב את מי שנותנים  ייבוהטבע מח, צדקה או מתנה, תן לשונאך מתת יד .ה
 .לו מה שבלבך

 .היפות וחיוך לשונא משבית את השנאסבר פנים  .ו
 .לחפש נקודות טובות בשונא .ז
לה את הצלחת חברך בכוחו ועוצמתו אלא תאמין שזו מתת אלוקים עאל ת  .ח

ואז אין מה לקנא שהרי האמונה מחייבת לדעת שהשפע של האדם זה לא , לו
 .ומערער עליה' ואם כן המקנא הרי מתמרד נגד הנהגת ה, מכוח האדם כלל

 .נוממשתוסר שנאת הבריות  -תפילה על זה עצמו .ט
שי חסד והטבה עם הבריות ומעשים חיצונים משנים את עלהרבות במ .י

 (מסילת ישרים". )אחר המעשים ימשכו הלבבות" כי , הפנימיות
 ומה שהוא פוסק לחברוכשם שהוא דן את חברו כן דנים אותו  -יאמת לעצמו .יא

 .פוסק הוא דין לעצמו

 

 



 :מכתב מלב אוהב לעם ישראל

אחים , משפחה, עוונותינו הרבים אנחנו עדים שהמחלוקת בין שכנים בגלל לאחרונה
והאמת שצריך לברוח , מצויה היא מאוד ולא מסתכלים על זה כדבר חמור', וכו

מפני שהאש תשרוף רק את הגוף ואילו המחלוקת , מפניו יותר מהבורח מפני אש
פילו ה מקיים מצוות וא"אדם החושב לעצמו אני ב, את הגוף והנשמה שורפת

אבל מתיר לעצמו לעשות מחלוקת עם שכן פלוני על , בהידור רב ואף עוסק בתורה
חייבים לדעת אדם שעושה או , טועה הוא' איזה שהיא בניה שלא נראית לו וכו

ממחלוקת ? מהיכן לומדים זאת, מחזיק במחלוקת כל תורתו לא יכולה להגן עליו
מה ראה לשטות הזו אלא עינו נאמר במדרש תנחומא וקרח שפיקח היה , קרח ועדתו

שמואל ששקול כנגד משה ואהרון , הטעתו ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו
אמר אפשר , וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכולן מתנבאים ברוח הקודש

ולא ראה יפה לפי דרך ודיני , הגדולה הזו עתידה לעמוד ממני ואני אובד אותה
 .ם שאולהוירדו הם וכל אשר להם חיי, התורה

אולי עד היום חשבנו שהיה אדם רשע שלא קיים תורה ? הבה נתבונן מי היה קורח
משום שהמדרש אומר , זה לא נכון, וכל ימיו היה רודף אחר הכבוד והשררה, ומצוות

בהכרח שהיה צדיק  ולכן,לא כל אדם זוכה לרוח הקודשו, רוח הקודש לקרחהיה ש
טהרה עד שזכה העל כל עניני הקדושה ו רומחמילומד תורה ומדקדק במצוות , גדול

, לרוח הקודש עם כל זה בגלל שעשה מחלוקת כל תורתו וקדושתו לא יכלו להגן בעדו
השאול זהו , אומר רבנו, והיכן הוא השאול, וירד הוא ואנשי ביתו חיים שאולה

 .המדור השביעי בגיהינום

רי תורה ומצוות לצערנו הגדול שומעים וגם רואים במו עינינו אנשים שהם שומ
מוכנים לעשות , שבשביל איזה צרות עין או להרוויח איזה שטח, ואפילו בני תורה

ויש כאלה , את חינם וללשון הרענלש', ואף גורמים לחילול ה, מחלוקת עם שכנים
וזה כלל לא , ובהתערבות המשטרה שעושים את כל זה אף לעיני הילדים והשכנים

, "בני תורה"ו" שומרי תורה ומצוות"יני עצמם ל מפריע להם ועדיין הם נחשבים בע
 ."אברכים"ו

עבר אדם על מצוות עשה ועשה , ביומא אומרת ארבעה חילוקי כפרה הן' הגמ
 .אינו זז משם עד שמוחלים לו, תשובה

תות יעבר על כר, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, עבר על מצוות לא תעשה
אך אם היה בזה . ואיסורים שבאים עליו מכפריםכ "תשובה ויוה, בית דיןומיתות 
מכאן , ורק המיתה מכפרת, כ וייסורים שבאים עליו תולים"תשובה ויוה', חילול ה

 .חמור יותר מכל העברות שבתורה' שחילול ה

שהרי בית המקדש הראשון נחרב בעבור , וראה עד כמה היא חמורה בואם שנאת חינ
אך בית , ה לאחר שבעים שנה נבנה מחדשעם כל ז, העברות החמורות שבתורה' ג

 .לאלפיים שנה שעדיין לא נבנה קרובזה , המקדש השני שנחרב עבור שנאת חינם

עיין בספריו של מרן ? לשון הרע מה היא חומרתו ,עד כמה קשה היא שנאת חינם
ל באורך "שהביא את מאמרי חז, ה ובפרט בספרו שמירת הלשון"החפץ חיים ע

ראינו במו עינינו שבשביל איזה שטח אדמה יש , ן קחנו משםוברוחב בחומרת העוו
ולגרום לשנאת , גמור' אנשים שהיו מוכנים לעשות מחלוקת ולעבור על חילול ה

 ?מי התיר להם כל זאת, וללשון הרע, חינם

 .." והלא בלי זה לא אוכל להשיג את מבוקשי: " יבוא אדם ויאמר

האם , תחלל שבת תשיג את מבוקשךאם יאמרו לך שרק אם , נאמר לאותו אדם
ואפילו אם יאמרו . 'והרי שבת פחות חמורה מחילול ה? תהיה מוכן לחלל את השבת



ואז  -ד"ן התורה ואין בו כרתות ומיתות במ שזה רק לאו -אכול חזיר, פחות מזהלו 
אז מי , ואם תאמרו שלא? חזירהאם הוא יהיה מוכן לאכול  -תשיג את מבוקשך
כ הרבה עבירות חמורות שמספיק אחת מהם בשביל להפסיד "על כהתיר לכם לעבור 

אם כן יבוא אדם  .בשביל להשיג את מבוקשכם, את העולם הזה  והעולם הבא
" ?אני לא יכול לדרוש ולתבוע את המגיע לי ?אני צריך לוותר, אז מה: " וישאל

אסור לך אולם , אף לתבוע את המגיע לךהתשובה היא שבוודאי שאתה יכול לדרוש ו
כן אסור לך לגרום , כמו שלא תאכל חזיר בשביל לקבל, לעשות עברות בשביל זה

 .ולשאר העברות שהזכרנו' לחילול ה, למחלוקת

אז אין ברירה לא תקבל משום , ואם בכל זאת אתה חושב שמבלי זה לא תוכל לקבל
ר ש לא לעבו"כ, אומרת יפסיד אדם כל ממונו ואל יעשה איסור קל שבקלים' שהגמ

לצערנו ישנם הרבה אנשים שהאיסורים של מחלוקת , את כל העברות שהזכרנו
אנחנו , נשכחו מהם וכביכול לא קיימים אצלם בתורה כלל העברות הללו' וחילול ה

רואים אנחנו במו עינינו כמה צרות גדולות , פונים לכל עם ישראל בכל אתר  ואתר
כמה נוער , ונותשנות וממחלות שו, יתומים ואלמנות, וקשות יש בעם ישראל
תו של שעל זה הגמרא אומרת קשה תרבות רעה בתוך בי, שיוצאים לתרבות רעה

 . ל"ועוד ועוד רח, אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג

ין פעוט מוכנים מיד יל כל ענע, וכל הצרות הללו הם בגלל השנאת חינם והמחלוקת
ולא , לי לא לומדולמה הבן ש, שאלות למה ולמהואז שואלים , לגרום למחלוקת

אתה מוכן , וכי אתה כן מכבד את הקדוש ברוך הוא? שומע בקולי ולא מכבד אותי
 ?י מעשיך"נזהר שלא לגרום צער לשכינה ע, ה"לותר לכבוד הקב

עושה זאת לעצמו להרוויח , ידע האדם שאם הוא נזהר שלא לחטוא בעברות שמנינו
ת השכינה יתכן שהוא יפסיד ותר בשביל לא לצער אווכי אם הוא מ. את הנצח שלו

האם הוא יתברך , אם אתה ויתרת לכבודו יתברך, ה"הרי כל העולם של הקב? מזה
לשני אחים קטנים שיש להם ויכוח על , משל למה הדבר דומה? שמו יקפח אותך

האב נמצא בחדר השני והוא שומע את אחד , כל אחד טען שזה שייך לו, ח"מאה ש
ער את ני חושב שהצדק איתי אבל בשביל לא לצלמרות שא, הבנים אומר לאחיו

 .תר לךוולא לגרום לו עוגמת נפש לכבודו אני מואבא

תן לבן הזה יכל אשר ביכולתו י, דבר כזה הרי הוא מתמוגג מנחת ששומעהאב 
 .ובפרט אם הוא עשיר יתן לו עשרת מונים

, בריאות, הרי כל החיים שלנו... 'ותרים לכבוד הווהנמשל נתאר לעצמנו שאנחנו מ
אדם כזה שמכבד , ה והוא כל יכול"פרנסה והילדים בעצם הכל נמצא בידיו של הקב

הרי אותו האב יוכל להעניק לבנו , ה יעניק לו מטובו"את השכינה הקדושה כמה הקב
חינוך , שלום בית, אבל לדוגמא חיים יכול להוסיף או בריאות, לכל היותר כסף

אנחנו צריכים לשמוח שיש לנו הזדמנות  ה הכל בידיו אז כמה"אבל הקב? הילדים
 .תר ולגרום לשלום אמיתיולו

 ?מדוע דווקא הוא, ן נבחר לברך את עם ישאלהאהרון הכ

הרי לך שאדם שרודף אחר השלום כל , משום שהיה אוהב שלום ורודף שלום
הגמרא במסכת ראש השנה מספרת על רב הונא שהגיע זמנו , הברכות מסורות בידיו

מכיוון שהוא לא עומד על מידותיו והוא , ה התערב ואמר"והקב, העולםלהיפטר מן 
שאנשים , את החיים? מה הוא הרוויח בזה .גם אנחנו לא נעמוד אתו על הדין, ותרומ

ל על הספק שאולי יתרפאו וימשיכו "מוכנים לשלם מאות אלפי דולרים ולטוס לחו
אדם שנפגע , על כל פשעיואומרת כל המעביר על מידותיו מעבירין לו ' הגמ, לחיות

הגמרא . מוחקים לו את כל העברות, בצורה כלשהי ומעביר על מידותיו ומוחל וסולח
כ אם אדם מעביר על מידותיו מוחלים לו "א, בשבת אומרת שאין יסורין בלא עוון



מסופר בגמרא בברכות מעשה בהלל . ואז חוסך מעליו הרבה ייסורים, על עוונותיו
, אמר מובטח אני שאין בתוך ביתי, וחה בעירצושמע קול והזקן שהיה בא בדרך 

 ".' נכון לבו בטוח ב ה ,ראי"ועליו הכתוב אומר משמועה רעה לא 

וכי לא ראינו גדולי ישראל שהייתה , אומר דבר כזההזקן  נשאלת השאלה כיצד הלל 
אלא כידוע שהלל היה ותרן גדול מאוד והיה מעביר על ? ל "פורענות בתוך ביתם ר

שכל מי  מצאנוכמו שמסופר עליו במסכת שבת והרי , ידותיו בצורה מופלאהמ
ואם , וגם למדנו שאין יסורין בלא עוון, שמעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו

אז אין סיבה שהוא , כ כיפר בכך על כל עוונותיו"היה מעביר על מידותיו א הלל הזקן
אחרי , ל לומר בטוח אני שזה לא בתוך ביתיעכשיו מובן כיצד יכול הל. יקבל ייסורים

כל זאת שראינו ולמדנו את חומרת עוון המחלוקת וממנה נכשלים בעוד הרבה 
ולשון הרע אז כמה אנחנו צריכים ' חילול ה, עברות חמורות מאוד כגון שנאת חינם

ו רק מתחיל להיות איזו שהיא מחלוקת או מעורבות במחלוקת "להזדעזע אם ח
 .ולא לתת לזה שום קיום, כמפני האש ממש מפניהולברוח 

ז "וגם למדנו עד כמה חשוב לאחוז במידת הויתור שאדם קונה בזה לעצמו חיי עוה
 .ב כל הנצח תלוי בזה"וחיי עוה

עיקר העמל של האדם צריך להיות על עברות שבין אדם : "הגאון מווילנה היה אומר
 (מ תלד"ענדפס בסוף ספר נפש החיים ". )לחברו בכל הדקדוקים

? השיא אליה יכול אדם להגיע בעולם הזה מה דרגת: "שאלו את מרן החזון איש
מובא בספר מעשה איש ! )לעבור את השבעים שנה מבלי לפגוע בשום אדם : השיב

 (.מ קסו"ב ע"ח

 

 :טוב עשה

ועל זה אמר , ואהבת לרעך כמוך( יח , ויקרא יט) נאמר בתורה , מצוות אהבת ישראל
וכן בזה  ,שלנו תלויה בזה' עבודת ה שכללהלן נראה . רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה

 .במצווה זו אם משתדלים ובעולם הבא ז"האדם עושה טובה נצחית לעצמו בעוה

תלמידיו של רבי עקיבא שמתו בין הגמרא ביבמות מספרת על עשרים וארבעה אלף 
אחד את לא כתוב שביזו , משום שלא נהגו כבוד זה לזה ?זה למהוכל , פסח לעצרת

זאת אומרת שלא , גו כבוד זה בזה בשב ואל תעשהאלא שלא נה, השני בקום ועשה
בתנאים קדושים ענקים , במי מדובר, נתנו כבוד כל אחד לחברו לפי כבודו ומעלתו

הייתה ' כמה תורה למדו ובוודאי כמה עבודת ה, של רבי עקיבא תלמידיו, בתורה
עם כל זה מספיק שלא כיבדו אחד את השני כראוי לו ומידת הדין פגעה בהם , בהם

עד כמה זה קשה אם לא מכבדים ואוהבים כל  למדים נמצינוו ,כ קשה"בצורה כ
 .יהודי ויהודי כראוי לו

ואחד מעם ישראל י אוהב כל אחד הרינ! י הקדוש כתב שלפני התפלה יאמר "האר
ל "י ז"מדוע האר, כל מצווה בפני עצמה ן אהבת ישראל לתפלה הריהקשר בי מה' וכו

ה וככל שאנחנו נאהב "אלא משום שכל עם ישראל הם בניו של הקב ?תלה זה בזה
 .ה יאהב אותנו יותר ויקבל את תפילתנו"הקב, ה"יותר את בניו של הקב

ככל שאני אוהב יותר את , שיעזור במשהו בקשה אליוכדוגמת אדם עשיר שיש לי 
כן הוא לא ירצה לענות , ואם יש בן אחד שאני לא אוהב, הבנים שלו כן יענה לי יותר

 .לבקשתי



 במצות כיצד אני יכול להדר , ר מסטרטין שאל אותו פעם"אחד מחסידיו של האדמו
' לאהבת ה זה המסלול להגיע, י אהבת ישראל"ר ע"ענה לו האדמו', אהבת ה
ה לעם ישראל כלום חסרתי מכם "אמר הקב, "תנא דבי אליהו"כתוב בספר .אמתית

  .מה אני מבקש מכם שתהיו אוהבים אחד את השני ומכבדים את השני, דבר

ה אוהב אלא למי שאוהב "כי אין הקב": ל"מסילת ישרים וז ול בספר"כותב הרמח
ואלה . ה מגדיל אהבתו עליו"כן הקב ,וכל מי שמגדיל אהבתו לישראל -אלראת יש

ה חפץ בהם הרבה שמוסרים עצמם על "הם הרועים האמתיים של ישראל שהקב
רצונו ודורשים ומשתדלים על שלומם ואהבתם בכל הדרכים ועומדים תמיד בפרץ 

הא למה זה  -ולהתפלל עליהם לכל הגזרות הקשות ולפתוח עליהם שערי ברכה
מי שהוא רואה שאוהב את בניו אהבה לאב שאינו אוהב שום אדם יותר מ, דומה

 .ל"עכ" והוא הדבר שהטבע יעיד עליו, נאמנה

ל העשיר הגדול ומקורב חד היה רוצה להיות אהוב במיוחד אצכל אחד וא, לדוגמא
משום שהעשיר אוהב אותו , משום שהוא מרגיש בטוח שלא יחסר כל, אליו מאוד

אותו עשיר תלויה בכך שהוא אבל הוא יודע שאהבת , מאוד לא יתן לו לעולם ליפול
הרי , תגדל אהבתו אליו יותר, ככל שיאהב אותם יותר, יאהב את הבנים של העשיר

ובוודאי שאם יתנהגו כלפיו או , שאותו אדם יהיה מוכן אפילו לנשק אותם כל יום
כי הוא לא היה רוצה להפסיד את  ,מיד להם ותרוכ יפה ימחל וי"שלא יתנהגו אליו כ

, הבה נתבונן הרי אותו עשיר יכול לתמוך לכל היותר בכסף. הגדול אהבת אותו עשיר
וכן הוא לא יכול להבטיח לו , הוא לא יכול לתת לו חיים אפילו שניה אחת יותר

ובכל זאת היה מוכן להשתדל מאוד באהבת ', שלום בית וכו, חינוך הילדים, בריאות
, החיים, ך ורק בידיוהפרנסה א, ה שהכל בידיו"על אחת כמה וכמה אצל הקב, בניו

לתת יותר הוא יכול , ה רוצה לתת"ה ואם הקב"הכל בידיו של הקב', הבריאות וכו
ותנאי , יותר מכולם לו נותן את בניו מי שהוא אוהבובוודאי ש, מכל אחד אחר

וככל שנאהב , ל במסילת ישרים היא אהבת ישראל"מגלה לנו הרמח -אהבתו אלינו
אז כמה אנחנו צריכים להשתדל בזה מאוד לאהוב כל , כך תגדל אהבתו אלינו, יותר

מי שטוב איתי  -יש כאלה שאומרים, ולא רק את האוהבים אותו, אחד ואחד באמת
הרי אפילו התינוק מי שטוב איתו גם , חכמה יש בזה לא ידעתי איזה, אני טוב איתו

, וכן הוא לגבי החיות והבהמות, זה אותו הדבר, גם אצל הגוי להבדיל, הוא טוב איתו
ה ונשמתך "ן של הקבבראת להיות יהודי ונבחרת להיות הבכ במה אתה מיוחד שנ"א

כאן את איפה מתבט? ה שונה מכל אלה שמנינובמה את, קדושה מתחת כסא הכבוד
אלא מתי באמת אתה נקרא ? ואהבת ישראל שלך , העבודה של בין האדם לחברו

כל אלה שהם בעצם לא מתנהגים  כאשר אתה אוהב דווקא את, אוהב ישראל אמיתי
, אם בכל זאת אתה בשלום איתם, כמו שרצית והם כביכול לא בסדר אתך אליך

 .זה נקרא אהבת ישראל, מוותר להםואוהב אותם 

ולא יהיה אפילו אדם , ישתדל מאוד להיות בשלום עם כל אחד ואחדהאדם החכם 
מידה כנגד , לומשום שהגמרא אומרת כל המידות נתבט אחד שהוא לא בשלום איתו

ובכל יום ויום , והרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, מידה לא בטלה
עם הבריות  אם אדם לא בשלום, שיסלח לנו על עוונותינו' אנחנו מבקשים מאת ה

 .גם לו לא ימחלו ויסלחו -ולא מוחל וסולח מיד

מים ימחלו ויסלחו גם בש, ואם הוא מוחל וסולח למרות שהוא חושב שהוא הצודק
וכן אומרת הגמרא הקדושה כל הדן את חברו לכף זכות דנים אותו , לו על עוונותיו

שדנים , א אומרהרי הזוהר בפרשת ב, מי לא זקוק שידונו אותו לכף זכות, לכף זכות
ואם אנחנו נדון , והמקטרג עומד תדיר לקטרג על האדם, את האדם בכל לילה

הרי שעשינו כאן טובה נצחית , אחרים לכף זכות ממילא ידונו אותנו לכף זכות
שלעולם לא נוכל להגיע למצב של , אנחנו צריכים לדעת נקודה חשובה מאוד, לעצמנו

כי כמו , בלי שיהיה לנו את מידת הוויתורמ, שלום עם כולם ולאהוב כל אחד ואחד



, כי תמיד יהיו אנשים שיחטאו כלפינו, שאין פרצופיהן שווים כן אין דעותיהן שוות
, ת האחוזים שהוא לא היה בסדראמואפילו שאתה צודק ב, כפי שציפינולא יתנהגו 

אילולי זה . ם ולאהבת ישראלולתזכה לש ויתורובכל זאת אם תהיה לך את מידת ה
רק  -ולם לא תוכל להגיע לשלום אמיתי עם כל הסובבים אותך ולאהבת ישראללע

' עבודת ה, ובעצם פה נמדדת יהדותך ,אם תשתדל מאוד במידת הוויתור וההכנעה
 .ושנזכה כולנו לאהבת חינם, שלך ועבודת המידות האמתית שלך

אלוקינו ' ויוציאנו ה, עבדים היינו לפרעה במצרים" 
ה "ואילו לא הוציא הקב, ובזרועה נטויה, ביד חזקה, משם

עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו , את בנותינו ממצרים
 ".משועבדים היינו לפרעה במצרים

אזי מוטל על העבד הזה חובה , עבד שאדונו שחררו לחרות עולם מרצונו הטוב
מה שאין כן כשהוכרח האדון , להחזיק לאדונו טובה כל ימי חייו על אשר היטיב עמו

אזי אין על , ריחו לשחרר עבדיוככגון מלך אחר שעשה מלחמה עם אדונו וה, לשחררו
 .העבד שום חובה להחזיר טובה לאדונו של ששחררו לחרות

ה מוציא את אבותינו אלא "שאילו לא היה הקב, ובזה יבואר כוונת בעל ההגדה
הרי היינו גם עתה אחר צאתנו ממצרים , פרעה היה מתעורר מעצמו לשחררם

מה שאין כן , בכל ימינו היינו צריכים להחזיק לו טובה על זה, שועבדים לפרעהמ
ה הוציאנו משם בעל כרכו שלא בטובתו שאין אנו משועבדים אליו "עכשיו שהקב

ק רבי ישראל "הרה) . ואין אנו צריכים להחזיר לו טובה על השחרור ,כלל בשום עניין
 .(ע"שלום יוסף מבוהוש זי

ואילו פינו מלא "שאומרים אותה בשבת קודש בבוקר  תפלהכתוב בנשמת כל חי 
ועינינו מאירות , ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ולשוננו רינה כהמון גליו, שירה כים

אין אנחנו , ורגלינו קלות כאיילות, וידינו פרושות כנשרי שמים, כשמש וכירח
ף אלפי אלפים על אחת מאל, אלוקינו ולברך את שמך מלכנו' להודות לך ה מספיקין

 .הטובות ניסים ונפלאות שעשית עימנו ועם אבותינו, ורוב רבי רבבות פעמים

ה על כל "לתן תודה והודאה לקבשהאדם צריך להרגיל את עצמו , ש אומר"מהורא
ואף שעל פי רוב נדמה לאדם כאילו רעים ומרים לו , שעשה ועושה עימו החסד
תמיד מר וחשוך לו מרוב צרותיו ו, וכאילו אף פעם לא ראה אור בחייו, החיים

עם כל זאת ראוי לכל בר ישראל לבקש את , עניותו ודחקותו שעוברת עליו, וייסוריו
ועושה , ה מלא רחמים"ואז יראה באמת איך שהקב, ה"הטוב שעושה עימו הקב

, ה על כל פרט ופרט"ויתן תודה והודאה להקב, עימו רק חסדים ורחמים גמורים
עם , דיין אין מבינים איך תצא מזה טובה ואיך שהכל לטובהואפילו שיש דברים שע

 .כל זאת ראוי לתן תודה והודאה להקדוש ברוך הוא

ודבר הרבה , ל"שפעם נכנס אפיקורס אחד אל מרנו הרב נתן ז, ש"וסיפר מוהרא
, ל ישב כן בשקט ובסבלנות גדולה"ומורנו הרב נתן ז, רחמנא ליצלן, כנגדו יתברך

ת "וכשסיים ענה ואמר לו מוהרנ, מות שלו שהתרעם עליו יתברךוושמע את כל התרע
 רואה אני ,יודע מה רע עשה לך הקדוש ברוך הוא לא אני: ל בתמימות בזו הלשון"ז

ועל כן מה , ולא חסר לכם שום איבר, הילדים בריאים בריא ואשתך בריאה  אותך
לו יוצאים וכששמע האפיקורס דיבורים א, ולמה אתה מתרעם כל כך אליו יתברך

, נכנסו הדברים עמוק לתוך לבבו, ל בתמימות ובפשיטות כזו"רנת זמוהמפיו של 
רבנו נחמן , והתחיל לבכות והתחרט על מה שדיבר, ונתעורר באמת בתשובה

אדם אומר גם  כאשר איזו  מברסלב זכותו יגן עלינו אמן ועל כל ישראל אמר אם
, "זה נקרא טוב" יים אומרים אז בשמ, הוא אומר עליה תודהו צרה מגיעה לאדם



רגיל להתלונן האבל עם אדם  ,תנים לו טוב יותרונו, ומראים לו באמת מה זה טוב
וכאילו נוצר , ה חייב לו"גם על טובות שיש לו אז מה קורה כאילו הוא טוען שהקב

הרי למה לאדם זה יש ייסורים בגלל אי צדק שיש עליו הרי הוא  ו"ח מצב שאין צדק
לו רק טוב ותמיד טוב ולא עוד אלא שזה צריך להיות טוב כזה שהוא צדיק ומגיע 

  .יבין שזה טוב בשבילו שאם יהיה לו טוב והוא לא יבין שזה טוב אז הוא גם לא יקבל

 וה פותחים את הספרים של אות"לכן בית דין של מעלה שחסים על כבוד הקב
ם לאחר פתיחת ומה מגלי, המתלונן לראות האם באמת נעשה איתו דין לא נכון

אלא עוד כמה חובות יש לו ואז מתחילים רחמנא  הספרים לא רק שלא חייבים
 .ליצלן לשלוח לו באמת ייסורים קשים ומרים

ואז  והודאה יאמר תודה על הכול ',לכן יזהר אדם תמיד להגיד על כל דבר ברוך ה
ל הקדושים שכל מה "ואומרים חז ,ה עושה הכל לטובה"באמת יראה איך הקב

ואפילו שזה באותו הרגע לא נראה שזה לטובה אם , ה לטובה עושה"שעושה הקב
ה יראה "אדם באמת יחפש מה הסיבה של אותו המעשה או המקרה שקרה אז הקב

לו את הנהגתו והוא יבין איך קרה לו לטובה ואיזה מזל שזה קרה לו כי אחרת מי 
 .יודע מה היה באמת קורה

כמה סיבות מדוע אנשים  לא  כותב רבנו בחיי בספרו הקדוש והטהור חובות הלבבות
 תאוותיהםו, רוב עיסוקם בענייני העולם הזה ותענוגותיו וזה בגללה "לקב מודים

ולכן הם מתעלמים מלהכיר בטובות שהבורא מיטיב , לעולם ותמיד למה שלא ישיג
תם להשיג את תאוותיהם עמם מכיוון שבלבם יש צפייה גדולה שתתמלא תקוו

מבקשים , ומפני כן כאשר ישיגו ממעלות העולם הזה, ולהגשים את משאלות ליבם
, ודורשים ומצפים להשיג את מה שמאחריה, לה שמעליההם מיד להגיע אל המע

ומועטות בעיניהם , ולכן מעטות בעיניהם הטובות הרבות שהבורא מיטיב עמהם
לאחרים כביכול נלקחה  הל טובה המגיעאך שהם חושבים שכ, מתנותיו הגדולות

ואין הם , יחשיבו זאת כרעה שהשיגה אותם -ומה שהגיע אליהם מן הטובות, מהם
רשע : "כמו שנאמר בפסוק, הן טובות שהוא מטיב בהן להם' מבינים שכל פעולות ה

 ."כגובה אפו בל ידרוש אין אלוקים כל מזימותיו

ה בהכרח הוא בוטח בכוחות "בהקבוכתוב בשער הביטחון בהקדמה מי שלא בוטח 
על  או שסומך, או מזלות, ני אדם אחריםכוחות אחרים יכולים להיות ב, אחרים

, ה מסיר ממנו השגחתו המיוחדת"הקב, והבוטח בכוחות אחרים, כוחו וחכמתו שלו
ים יכי שת( יג, ירמיה ב)וידמה למי שנאמר עליהם , והוא ניתן בידי מי שהוא בוטח בו

אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להב בוארות בוארות ושברים , ירעות עשה עמ
' אך על מי שבוטח בה, עשב ונאמר בתהילים וימירו את כבודם בתבנית שור אכל

ונאמר , מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב' נאמר בפסוק ברוך הגבר אשר שם ה
 . יאר ליבו 'ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן ה(: ה, ירמיה יז)

אל תבטחו בנדיבים בבן אדם שאין לו תשועה תצא "אומר דוד המלך בספר תהילים 
אשרי שאל יעקב בעזרו שיברו על , רוחו ישוב לאדמתו ביום ההוא אבדו עשתונותיו

 ".אלוקיו' ה

 ,על מזמור קדוש זה מפורש במדרש הגדול שכאשר מגיע רשע לבית דין של מעלה
 .החוטא בעריות ורשע שמתכוונים אליו זה

, אם אמר נאה היה וטרוד ביצרו, ושואלים אותו רשע מפני מה לא עסקת בתורה
אמרו עליו על יוסף הצדיק שבכל . אומרים לו כלום נאה הייתה יותר מיוסף הצדיק

בבגדים שלבשה לו שחרית לא , יום הייתה אשת פוטיפר משדלת אותו בדברים
 .ערבית לא לבשה לו שחרית, לבשה ערבית



, הריני מעברת עליו את הדין לפני רבו אמר לה. לא, האמר ל, השמע לי, אמרה לו
הריני חובשתו , אומר נותן לחם לרעבים, הריני מרעבת אותו, עושה משפט לעשוקים

זוקף ' אמר ה, הריני כופפת קומתו לשעבוד, מתיר אסורים' אומר ה, בבית האסורים
כל סופא דמילתא לא שמע , ח עיווריםפוק' אמר ה ,הריני מסמא את עיניו ,כפופים

 .אליה לשכב אצלה להיות עמה

הוא עצמו ראה , לפיכך, יתברך' יוסף הצדיק היה כל כך מופלג במידת הביטחון בה
הרי , ואם כן. וקיבל עונש על עצמו , את הדבר לחטא מה שהשתדל אצל בשר ודם
, ו שתי שניםנוספו ל, רתני והזכרתניעצם הדבר שבשביל שאמר לשר המשקים זכ

יוסף , מוכיח בראיה ברורה, לחטא לגביונחשבה , שהשתדלות כזו המותרת לכל אדם
עד שכל , שמדרגת הביטחון שלו הייתה כל כך גבוהה, מבטחו' היה הגבר אשר שם ה

לפיכך נאמר למעלה , נחשבה לו לחטא ונענש על כן, השתדלות קלה אצל בשר ודם
אם , פילות בלשוןשהרי לכאורה יש כאן כ, ר המשקים את יוסף וישכחהוולא זכר ש

אלא יוסף הצדיק נמלך מיד בדעתו שעשה מעשה , לא זכר הרי מסתבר כי וישכחהו
ולהתפלל לפני השם יתברך שישכח שר , רע בפנותו אל בשר ודם בהשתדלות

, וזהו פשוטו של פסוק, המשקים את העניין למען לא יפיק כל תועלת מהשתדלותו
לפיכך לא זכר שר המשקים את יוסף משום , ם את יוסףולא זכר שר המשקי

 .(מעינה של תורה. )לפי שיוסף פעל להשכיח ממנו את העניין, וישכחהו

 .יתברך יזכה אותנו תמיד להודות ולהלל ולשבח אותו בכל עת ורגע' וה

מצווה עלינו לספר ביציאת , ואפילו כולנו יודעים את התורה"
 ".חמצרים הרי זה משוב ספר ביציאתוכל המרבה ל, מצרים

ולמען ", ה על פרעה ומצרים"כתוב על המכות שהביא הקב' בפרשת בא פסוק ב
שמתי בם  -אותותיי אשר-תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת

לפי פסוק קדוש זה העיקר של כל מכות מצרים וכל יציאת ". 'וידעתם כי אני ה
חשוב מאוד בליל הסדר שכל אב ילמד פירושים על  .מצרים היא למען יספר אב לבנו

האגדה באמונה וקדושה וילמד את בני ביתו את סדר יציאת מצרים וההגדה בדרך 
זוהר כתוב ב. של חיזוק באמונה וקדושה וטהרה כי זה עיקרו של לילה קדוש זה

כחיצים ביד גיבור כן בני " (קכז)תהילים הקדוש בפרשת וישב על הפסוק ב
, פסוק זה נאמר על אבא שמלמד את בניו ללכת בדרך תורה ומצוות ".הנעורים

ויהיה לאבא שמלמד את בניו ללכת בדרך זו שכר טוב , וקדושה, ויראת שמיים
אשרי הגבר אשר מילא את אשפתו מהם לא "כתוב בתהילים שכמו . לעולם הבא

יעמדו  ולם הבא בזמן שבעלי הדיןעלא יבושו ב. "יבשו כי ידברו את אויביהם בשער
האדם שהרי ידוע שעונש הקשה ביותר בעולם הבא זה הבושה כמה . ויקטרגו עליהם

וכאשר הוא רואה כמה טוב , מתבייש בזה שהוא מרד ולא עשה את רצון בוראו
לכן , וכמה בורא עולם אוהב אותו נהיית בזה בושה גדולה לאדם עושה איתו ה"הקב

בדרך התורה והמצוות לא אומר הזוהר הקדוש שאדם שמלמד את בניו ללכת 
ואין שכר טוב בעולם הבא כמו אותו שכר שמקבל האדם שמלמד , יתבייש בזמן הדין

  .את בניו לשמור תורה ומצוות

 

כתוב בספר , ואומר בוא וראה מה כתוב באברהם אבינו הקדוש ממשיך הזוהר
' כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה"בראשית 

, הרי ידוע כמה היה אברהם אבינו ירא שמים וגומל חסדים, "לעשות צדקה ומשפט
 היה לו אוהל שפתוח מכל ארבעת, כי גדולשהרי אברהם אבינו מחזיר בתשובה ה

היה מוכן , צדדיו מי שרוצה יכול לבוא לאכול לשתות לישון בחינם כמה זמן שירצה
ה אומר על "למרות כל זה הקב ,ה"להקריב את בנו יחידו אהובו את יצחק למען הקב



אלא  ל,?בגלל איזו מעלה מהמעלות שכתבנו למעלה ?אברהם אבינו כי ידעתיו למה
לעשות צדקה ' למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה"רק בגלל 

 ".ומשפט

' ולכן ראו איזו מעלה גבוהה נמצא אדם שמלמד את בניו ובנותיו ללכת בדרך ה
, ר זרע את זרעךבבוק"גבוהה הזו מפרש הזוהר את הפסוק ובגלל המעלה ה, יתברך

אפילו בזמן הזקנה שלא יגיד האדם או שכבר יש לי ילדים או  ,"ולערב אל תנח ידך
ומה , אלא גם בזמן הזה ימשיך להביא ילדים, שאני כבר זקן ואין לי צורך בילדים

ולם ובזכות ילד זה תהיה לו הטעם משום שלא תדע איזה ילד יהיה כשר לפני בורא ע
 .תקומה לעולם הבא

ה "קבמי זוכה לאותה הנחלה של ה, "בנים' הנה נחלת ה"ועל זה כתוב בתהילים 
 .שמלמד את בניו ללכת בדרך תורה ומצוות אותו אדם חכם, שזה העולם הבא

אלו ש למי שמלמד תורה לתינוקות וכל שכן אם ובואו ונראה איזו מעלה גדולה י
והב אותו ולכן גם א המוכיחשהוא מרגיש שכ תוכחה  שהרי אדם מקבל ?בניו שלו

משום שמרגיש את האהבה הגדולה  תוכחה ילד שיקבל מאביו מקבל ממנו כל שכן
 .שיש לאבא אליו

זוהר והמשכילים יזהירו כ( "'ב פסוק ג"ידניאל ) ב דרשו על הפסוק "במסכת ב
הם " מצדיקי הרבים"' הגמ מבארת, "הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד

, א היינו שמחנכים את תלמידיהם בדרך טובה"ומרחיב המראש, מלמדי תינוקות
 .י כן מצדיקים אותם"וע

עולליה הלכו שבי לפני "דרשו על הפסוק  ,(ג"ב ל"באיכה פרשה ל)כתוב במדרש רבה 
לפני בואו ראו כמה חביבין תינוקות , אמר רבי יהודה" ויצא מבת ציון כל הדרה, צר

 .גלתה סנהדרין ולא גלתה שכינה עמהם, ה"הקב

וכיוון שגלו תינוקות גלתה שכינה , ולא גלתה שכינה עמהם( כהונה)גלו משמרות 
 ."ויצא מבת ציון כל הדרה"מיד " עולליה הלכו שבי לפני צר" שנאמר , עמהם

 .ט בסוף היום"לא יבוטלו התינוקות כלל חוץ מערב שבת וערב יו"ע כתב "מרן השו 

תורה : "פסוק, קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה( דף מב)כתוב במסכת סוכה 
מבואר , וכן פסוק ראשון של קריאת שמע, "ציווה לנו משה מורשה קהלת יעקב

 .שהרי אינו יודע לדבר, כיון שאינו בשל עדיין ללמוד, שלפני כן אין ללמדו

ללמד את הילד לפני כן בדבר ואין , לכל לימוד יש זמן ותקופה המתאימה ללימוד זה
לפי  וצריך ללמד לכן,כיון שזה יהיה מעמסה על שכלו, שאינו בשל עדיין בדבר זה

 .בזמן שהוא בשל ללימוד זה, רך הגידול הטבעי שלווצ

 ,שהוא עייף או אינו מרגיש טוב: כגון, את הילד ללמוד יש להיזהר שלא לאלץ
, ללמודים צריך לכפות את הילד לילך ולפעמ, לפי כוחותיו לפעמים יש לשלחו ללמוד 

 .והכל בשקול דעת והתייעצות כיצד לנהוג

לבקר אותו בישיבה להתקשר , צריך להיות בקשר עם הילד, כשהילד לומד בישיבה
 .כדי שהוא ירגיש אהבה וחום מצד הוריו, לשבח אותו, תן לו דבר שאוהביל, אליו

 .חיסרון ובדידות בישיבה ואינו מרגיש, וזה נותן לו כוחות ללמוד ולהתמיד

ב "א  -את אותיות ה תן לו ממתק או פרס כשלמדיל, יש להאריך את הלימוד של הבן
ללבוש בגדי חג , וכן לעשות מסיבה קטנה, או מסכת וכדומה משניות או סיים פרק

 .זה משרה אהבת תורה וערך גדול ללימוד התורה, ולהכין עוגה וממתקים



כשחוזר מתלמוד תורה או מהישיבה ולשבח אותו על יש לאב ולאם לנשק את בנם 
 .שלמד

שאת זה הילדים קולטים אף שהם קטנים , עיקר החינוך תלוי בהתנהגות ההורים
בין בענייני צניעות ובין , ולחקות אותם ריהםוהילדים רוצים להדמות להו, מאוד

יותר  והתנהגות ההורים כראוי לפני ילדיהם מועילה הרבה, בדבורים ובין במעשים
ולכן לפני שההורים רוצים לחנך את ילדיהם , מדיבורים ושכנועים ומוסר לילדים

 .צריך שיחנכו בראשונה את עצמם

, השם שהם עבדי השם ושואפים לשלימות בעבודת לילדים ככל שההורים יראו
מברכים  ,הן מהתורה והן מדרבנן מצוותב, לימוד התורהב ועושים הכל בשמחה

וגם הם ישאפו להיות , זה נותן רושם חזק בלב הילדים, 'וכובכל יום  מאה ברכות
 .כמו ההורים

שליטה על הכעס וההסתפקות במועט : ובעיקר הדוגמא האישית במידות כגון
 .מועילה מאוד בחינוך, וכדומה

כדי שיוכלו , ובדרך ארץ טובות ד מוסר ולהתחזק במידותוולכן צריכים ההורים ללמ
כדי , לקרב את בניהם להעניק להם הרבה אהבה וחום וכן ,לחנך את ילדיהם כראוי

 .שהילדים ידבקו בהם ויעשו כמעשיהם

מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי "
והיו מספרים , עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובין בבני ברק

עד שבאו תלמידיהם ואמרו , ביציאת מצרים כל אותו הלילה
  ".קריאת שמע של שחריתלהם רבותינו הגיע זמן 

 

י מה שהיה עם יעקב אבינו "יש לפרש דבריהם עפ -ש של שחרית"רבותינו הגיע זמן ק
יס כל אהבתו וחביבותו קריאת שמע כדי להכנ אבינו קרא יעקב, כשראה את יוסף

 .למצוות הבורא יתברך

 ,וייפול על צוואריו' כתוב בספר מעינה של תורה ויעל לקראת ישראל אביו וגו

ל שהיה קורא את שמע "ואמרו חז, בל יעקב לא נפל על צוואר יוסף ולא נשקוא
, דרכם של צדיקים בשעה שמזדמן להם מעשה כל שהוא הדורש הבעת אהבה (.י"רש)

 .יתברך' מיד הריהם משקיעים את כל אהבתם באהבת ה

, ובלבו מתלקחת אהבה האנושית הגבוהה ביותר, כאשר יעקב רואה את יוסף אהובו
 .זה עשרות בשנים לא האמין עוד לראות אותואשר 

תגבר על עצמו ולכן ה, יתברך' הרי חשש יעקב פן תשיג אהבתו ליוסף את אהבת ה
ש ומתעמק באהבת את "באותה שעה היה קורא ק, יתברך' ון את אהבתו כלפי הוכי

אצל יוסף הרי לא , אלא? ש"כלום לא היה צריך לקרות אז ק, ויוסף, אלוקיו' ה
בגלל כיבוד אב ולפיכך לא , כי אם אהבה של מצווה, אהבה גשמית פשוטההייתה 

, אהבת השם שכן עצם מצווה זו זאת, ברךית' היה צריך לכוון את אהבתו כלפי ה
 .והעוסק במצווה פטור מן המצווה

וכמו כן הפירוש כאן שהתנאים הקדושים נתעלו ובאו לדרגה כה גבוהה עד שבאו 
רבותינו " סו זאת למצוות קריאת שמע וזהו שאמרו תלמידיהם ואמרו להם שיכני



דהיינו שיכניסו את דרגתם המרוממת והגבוהה למצווה , "הגיע זמן קריאת שמע
 ( ל "ר מלעלוב זצוק"ק האדמו"כ. )קדושה ונעלה זו

 :האמונה תמציתה בצו החיים של יהודי: ר מסלונים"אומר האדמו

והוא שירת , הוא נשמת כל היהדות ההפסוק הז". אחד' אלוקינו ה' שמע ישראל ה" 
 .חייו של יהודי

בהיכנסו בבריתו של אברהם אבינו משמיעים באוזניו , את חייו מתחיל בפסוק זה
וגם טרם לכן חוזרים כל הלילה ליד מיטתו את שורש אמונתנו כי , קריאה קדושה זו

 .אחד' אלוקינו ה' ה

ואחר כך כל ימיו פותח , (ב"סוכה מ)וכשהילד מתחיל לדבר מלמדים אותו פסוק זה 
שמך  ומייחדיםאשרינו שאנו משכימים ומעריבים . ומסיים את יומו בקריאת שמע

את  מסיים', אחרי היטהרו לפני ה, קדושביום ה. בכל יום וקוראים פעמיים באהבה
 .היום בקבלת עול מלכות שמיים בקריאת שמע

יסיים בה , בטרם תאפס נשימתו, ר עובר לעולם העליון וגומר תפקידו בעולמווכאש
  . אחד' את שירת חייו בקריאת האמונה כי ה

 .לדקדק ולכוון בקרית שמע -נפסק להלכה בשולחן ערוך ילקוט יוסף סימן סא

שהוא בא ( קודם שיתחיל הקריאה)כשבא לקרוא קריאת שמע יכוון  -'הלכה א
 .ויקרא אותה באימה ביראה וברתת ובזיע, לייחד שמו יתברךלקיים מצוות עשה 

וזו . כשקורא קריאת שמע צריך לכוון שמקבל עליו עול מלכות שמיים -'הלכה ב
 .הכוונה המעכבת

שהרי לא קיבל , לא יצא , ואם הסיח לבו באמצע הקריאה וחשב על דברים אחרים
 .ולכתחילה נכון שיכוון גם פירוש המלים .עליו עול מלכות שמים

ל נפשך טובכל נפשך אפילו נו, אלוקיך בכל לבבך הכוונה בשני יצריך' ואהבת את ה
וזה מסופר על רבי עקיבא כאשר נטלו את נשמתו על ידי שסרקו את בשרו במסרקות 
של ברזל היה קורא קריאת שמע בכוונה אמרו לו תלמידיו רבינו אפילו עכשיו במצב 

אמר להם כל חיי רציתי לקיים את הפסוק בכל נפשך , זה אתה קורא קריאת שמעכ
 .ועכשיו שהגעתי למצב זה ודאי שאני יקיים אותו

 .ה"מצב כלכלי שאתה נמצא בו עלייך לאהוב את הקב בכל בכל מאודך

ודאי  -ה מביט עלינו ועל מעשינו בכל רגע ורגע"לו היינו מבינים ויודעים שהקב
 .ם באופן שונה מהתנהגותנו כיוםשהיינו מתנהגי

בדיוק , היינו משתדלים ומתאמצים לעשות את מעשינו בצורה שתמצא חן בעיניו
ום קליטת כשם שאנו משתדלים לעבוד בזריזות רבה יותר כאשר אנו נמצאים בתח

ה מצלם "כיום איננו מבינים ויודעים כי הקב אך, ם העבודהמקובהמצלמה הנסתרת 
על מנת להראות לנו את המעשים הללו , ומתעד את כל מעשינומקליט אותנו , אותנו

 .לעתיד לבוא ולדרוש מאתנו לתת עליהם דין וחשבון

לרכוש יראת שמים נשתדל להזכיר לעצמנו כי העולם כולו נמצא תחת עינו אם נרצה 
מתועד ונשמר לנצח על מנת לתת לנו עליו  -טוב ורע -הפקוחה של הבורא וכל מעשה

 "אם יסתתר איש מסתרים ואני לא אראנו" .כראוי לנו, עונששכר או חלילה 



הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי , אמר רבי אלעזר בן עזריה"
שנאמר , שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא

ימי חייך , למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
ימי חייו בעולם וחכמים אומרים , כל ימי חייו הלילות, הימים

 ".כל ימי חייך להביא לימות המשיח, הזה

 

היינו קודם שדרשה בן , ל בנתיבות עולם"ר מסלונים זצוק"ק מרן האדמו"מפרש כ
המרמז שאפילו , זומא לא נתגלה עדיין האור של יציאת מצרים בלילות הגנוז בתורה

וזהו לא זכיתי שתאמר , יציאת מצרים לכ יש  ההארה ש"בלילות בזמן חשכות ג
י "עד שדרשה בן זומא והמשיך ההארה של יציאת מצרים וע, יציאת מצאים בלילות

שיהודי אומר בקריאת שמע את פסוקי יציאת מצרים הרי הוא ממשיך ומעורר את 
 .ההארה של יציאת מצרים בלילות

שהי צרה אז כל כאשר אדם נתון באיזו, לילה כאמור מדמים אותו כביכול לצרות
 .העולם נראה באותו הזמן כחושך מוחלט ולא רואים את האור בקצה המנהרה

של ערפל על עיניים וזה מונע מהאדם לחשוב בבהירות ולכן הוא מחפש  יש גם ענן
 .אחר בני אדם שיתנו לו עצות כיצד לצאת מהמצב הקשה שהוא נמצא בו

אור ' אשב בחושך ה -קמתי כיאל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי "כתוב בתפילת חנה 
לילה שהכל חשוך ולא רואים מכאן כאשר יש צרה לאדם זה נמשל ל רואים, "לי

 .כלום

 .ידוע גם שלילה על פי חכמת הקבלה הוא זמן של דין ובוקר הוא זמן של חסד

למה , למה היה ערפל במעמד הר סיני, כותב רבנו נחמן מברסלב זכותו יגן עלינו
אלא אומר רבנו יש כאן יסוד גדול מאוד , ר מתוך הענןה היה צריך לדב"הקב

באמונה כאשר יהודי נמצא בניסיון אז מהשמיים לוקחים לו את יראת שמיים 
והאמונה ואז נותנים לפניו ניסיון כי אם היה לו אמונה אז היה לו דעת ואם היה לו 

ת ולכן הערפל במעמד הר סיני דומה לדע, דעת ודאי שהיה עומד בניסיון הזה
מהאדם וזה הערפל שיש כנגד עיניו והוא לא רואה מה האמת והוא כמו  לוקחיםש

כמה קשה לאותו עיוור להגיע ככה למקום  ,ללא מקלועיוור שמנסה ללכת ללא עזרה 
ככה , חפצו כמה טעויות הוא יכול לעשות וכל טעות שהוא יעשה תרחיק אותו מביתו

א נמצא בחושך הוא מבולבל הוא נמצא אדם בניסיון יש לו ערפל על העיניים הו
, ת של התפילה לומדים ממנהאובד עצות לכן אומרת חנה בתפילתה שאת כל ההלכו

יתברך יכול לעזור לך כאשר אתה נמצא במצב של ' רק ה "אור לי' בחושך ה כי אשב"
ה "ה תוכל להגיע למחוז חפצך רק אם תישען על הקב"חושך רק אם תתפלל לקב

תוכל לצאת מהמצב הקשה לכן חכם כאשר יהיה בעת ניסיון תפקיד את עצמך בידיו 
ה ולא משום בשר "ה ישתבח שמו לעד ויצפה לישועה רק מהקב"יתפלל אך ורק לקב

 .ודם

ה זה מראה "הכלי מלחמה של האיש הישראלי זו התפילה כאשר יהודי מתפלל לקב
 .ניסיון שנקלע אליוה שיציל אותו מאותו "שהוא מאמין בקב

ר לשון צרה כאשר עם ישראל היו במצרים הם היו .צ.היא מהמילה מ ידוע שמצרים
עובדים כל כך קשה שלא היה להם זמן להתפלל ורק כאשר מת פרעה היה כמה 

ה "מסוגי תפלה מיד שמע הקב רגעים להתפלל ובאותו רגע של צעקה שזה אחד
 .תפילתם ושלח להם את המושיע משה רבנו



ה וכמובן שיש לבורא הרבה "יון פונים רק לקבמכאן נלמד כל אחד מאתנו בזמן ניס
 .שלוחים לעשות רצונו

כל ימי חייך הלילות אפילו שאתה נמצא בחושך כה גדול כמו , לכן אומר בן זומא
אז , צרה -ה במצב שאתה נמצא בבחינת לילה"כאשר תתפלל לקב, גלות מצרים

תך כאשר תראה כך זה יחזק את אמונ ועוד שעל ידי. ח לך ישועה וגאולהה ישל"הקב
 .התפילה  ואיזה ישועות אפשר להשיג על ידיאיזה דברים נפלאים 

התבודדות לשפוך נפשו ולבו כמים הממעלת התפילה ו הנפש כתוב בספר השתפכות
הן בדרכיו הגשמיים והן בעבודת , ולבקשו על כל מה שיחסר לו להאדם' נוכח פני ה

דרך הקדוש הזה הוא הדרך הישן כי ה. השם ורק על ידי זה יכול להיוושע בכל דבר
 .שצרכו בה אבותינו ונביאנו ורבותינו הקדושים זיכרונם לברכה מעולם

במעט התבוננות  -ל בספר מסילת ישרים פרק יט מי שהוא בעל שכל נבון"כתב הרמח
איך הוא בא ונושא ונותן עימו ממש , יוכל לקבוע בלבו אמיתות הדברושימת לב 

והוא יתברך שמו מאזין לו ומקשיב , ומאיתו הוא מבקש ,ולפניו הוא מתחנן, יתברך
 .ורעהו שומע ומקשיב אליו, כאשר ידבר איש אל רעהו, לדבריו

שהנך עומד , יהא לבך שמח עלייך, בשעה שאתה עומד להתפלל: אמר רבי איבו
 .('מדרש שוחר טוב מזמור ק)שאין כיוצא בו , להתפלל לפני אלוקים

ברוך , ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא, ברוך המקום"
, ואחד רשע, אחד חכם, כנגד ארבעה בנים דברה תורה, הוא

 ":ואחד שאינו יודע לשאול, ואחד תם

 

" צבי הצדיק"בן ה" קרן ישועה"ע בעל "ק רבי יהושע מריבאטיטש זי"הסביר הרה
ברוך " :ע בטוב טעמו את הקשר בין שני החלקים של הפסקה בהגדה"וב זי'מבלאז

 ".כנגד ארבעה בנים דיברה התורה-נתן תורה לעמו ישראלש

( א"ט ע"שבת פ)ל "אלא מצינו בחז? מה שייכות יש פה בין הרישא לסיפא, לכאורה
 ק "שמלאכי השרת טענו לתן התוה

ק ראויה "והוא הוכיח שהתוה, ה למשה רבנו שיחזיר להם תשובה"אמר הקב, להם
?, ר יש לכם"יצה, ום יש קנאה ביניכםכל' לבני אדם דווקא מן הדברות לא תרצח וכו

 .ה"ומיד הודו להקב

לעמו , והנה לכך נתכוון בעל הגדה במה שכתב ברוך שנתן תורה לעמו ישראל דווקא
אחד חכם ואחד רשע , כי כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, מדוע, ולא למלאכים

ר המסיח "אם לברואים שיש בהם יצה -אין אפשרות לתן התורה כי, הכוונה ',וכו
להתגבר , וכנגדו ניתנה הבחירה והאיש החכם יודע לבחור בטוב, לאדם שיהיה רשע

 .על יצרו ולנצחו

ממילא יתכן , וגם שאינו יודע לשאול, ויש בהם גם תם, אפס לאו כל אנפין שווין
שהתורה הקדושה  ההוכחהוהיא , זדון ומריבה, ותחרותשתפרוץ בניהם קנאה 

 .ראויה רק לישראל ולא למלאכים

, ה לא ברא את כולם כיהודים דתיים מאמינים"ישנם אנשים ששואלים מדוע הקב
 ?ואז היו נחסכות הרבה בעיות מעם ישראל

 ,ישנן שתי קבוצות נבראים העושים בדיוק רב את רצון הבורא



והקבוצה , ל החייםהינה קבוצת בע-הקבוצה הראשונה. מבלי לסטות ימין או שמאל
 .קבוצת המלאכים -השנייה

פשוט מכיוון שאין להם , שתי קבוצות כאחת אינן מקבלות שכר על מעשיהם
 .באופן מוכרח' והן עושות את רצון ה, אפשרות לנהוג אחרת

לא  -הבחירה כיצד לנהוג לל ממנו אתווש, לו היה הבורא בוחר גם לאדם את דרכו
אין , כשם שיודע כל מורה מתחיל, שהרי, בעולםכל מערכת חיינו כאן היה טעם ל

 .טעם לתת לנבחן את תוצאות הבחינה מראש

צריך האדם לבחור בין טוב לרע על מנת להיות , ה לא בוחר לאדם את דרכו"הקב
 .זכאי לשכר הממתין לו בעולם הזה ובעולם הבא

צפוי הכל "כמו שאומר התנא בפרקי אבות , האדם נולד על מנת לבחור כיצד לחיות
 (שאלה של חיים". )והרשות נתונה

 .העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא"כתוב בספר הקדוש מסילת ישרים 

' הם המצוות אשר ציוונו עליהן ה, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה
 .ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה, יתברך שמו

שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו על כן הושם האדם בזה העולם בתחילה כדי 
לרווחת שם טוב אשר , שהוא העולם הבא, כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו

 (.עירובין כב א)זיכרונם לברכה , והוא מה שאמרו. קנה לו על ידי אמצעים אלה

 .היום לעשותם ומחר לקבל שכרם

והם , יתברך ה לאדם במקום שרבים בו המרחיקים אותו ממנו"והנה שמו הקב
התאוות החמורות אשר אם ימשך אחריהן הנה הוא מתרחק והולך מן הטוב 

כי כל עניני העולם בין , באמת בתוך המלחמה החזקה ונמצא שהוא מושם, האמיתי
ואם יהיה . העוני מצד אחד והעושר מצד שני, לטוב ובין לרע הנה הם ניסיונות לאדם

וא יהיה האדם השלם אשר יזכה לדבק ה, לגיבור חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים
וכפי השיעור . בבוראו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים

, אשר כבש את יצרו ותאוותיו ונתרחק מן המרחיקים אותו מהטוב ונשתדל לדבק בו
 .ל"עכ, כן ישיגהו וישמח בו

 

מה העצות והחוקים והמשפטים אשר , חכם מה הוא אומר"
אין , כהלכות הפסחואף אתה אמור לו , אלוקינו אתכם' ציווה ה

 ".מפטירין אחר הפסח אפיקומן

ולפי , לכם ולא לי, מה העבודה הזאת לכם, רשע מה הוא אומר
ואף אתה הקהה את , שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר

, לי ולא לו, לי בצאתי ממצרים' בעבור זה עשה ה, שניו ואמור לו
 .היה נגאלאילו היה שם לא 

' ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה, תם מה הוא אומר מה זאת"
 ".ממצרים מבית עבדים



והגדת לבנך ביום , שנאמר, ושאינו יודע לשאול את פתח לו"
 ".לי בצאתי ממצרים' ההוא לאמור בעבור זה עשה ה

 :חכם מה הוא אומר

כל שכחמתו : אומרז רבי אלעזר בן עזריה "כתוב במסכת אבות פרק שלישי משנה י
שאפילו כל , לאילן שענפיו מועטים ושורשיו מרובין, מרובה ממעשיו למה הוא דומה

 ".אין מזיזות אותו ממקומו, הרוחות שבעולם באות ונושבות בו

 .ושמונה שער יראת שמים-שער עשרים בספר אורחות צדיקים

' ת הכי אם ליראה א, אלוקיו שואל מעמך' כתוב בתורה ועתה ישראל מה ה"
 (ו, ישעיהו לג)כתוב (יב, דברים י" )אלוקיך

ה בעולמו אלא יראת שמים "אין לקב( שבת לא ב)ואמרו ". יראת שמים היא אוצרו "
כל (: לא ב -שבת לא א)ועוד בספר אורחות צדיקים אמר רבה בר רב הונא ". בלבד

, ותאדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימי
 .ואיך אם כן יכנס לבית ,ומפתחות החיצוניות לא מסרו לו

 :ישנם שלושה מיני יראה

וא שאדם זה עושה מצוות או נמנע מעבירות כשה, יראה זו גרועה מאוד (א
יעשה עבירות וימנע עצמו מלקיים  נמצא ליד אנשים וכאשר יהיה לבד

 .מצוות סופו של אדם בעל יראה זו להגיע לאבדון
מפחד מבורא עולם ולא עושה עבירות בשביל שלא יכנס השנייה אדם  (ב

לגיהינום או מקיים מצוות בשביל להיכנס לגן עדן ואם לא היה שכר על 
מצוות ולא עונש על עבירות אז אדם זה היה נמנע מלעבוד את בורא 

 .עולם
אדם , השלישית היא המעולה שבכולם זאת נקראת יראת הרוממות (ג

ולא בגלל שכר ועונש אלא בגלל , אדם בנימפחד מבורא עולם לא בגלל 
לקדוש ברוך הוא ולמדרגה זו קשה להגיע לכן  וכבודגדולתו וגבורתו 

 .התירו חכמים לעשות המצוות ליראת העונש ולתקוות הגמול

יזעזע ויהיה , בכל בוקר בהקיצו משנתו"כתוב בספר היראה לרבי יונה מגירונדי 
כי , עשה לו ומאמונתו אשר שמר לונרתע ונחפז מאימת הבורא בזכרו חסדו אשר 

 ".החזיר לו נשמתו אשר הפקיד אצלו

שעיקר הכלי לקבל רוחניות אלוקות ממנו יתברך הוא על ידי מידת , ש אמר"מוהרא
על ידי זה , ומכניע את עצמו נגדו, כי בזה שהאדם מתיירא ממנו יתברך, היראה

יהיה לו כלי , ידת היראהוכל מה שימשיך על עצמו ביותר מ, יושפע עליו אור אלוקות
 .גדול לקבל בו רוחניות אלוקות

רגיש היטב את יעד ש, צריכה להיות כל כך חזקהשיראה , ש"ועוד אמר מוהרא
כאשר שאלו ובקשו תלמידי רבי יוחנן בן , אמיתת מציאותו יתברך על פניו ולא יחטא

כמורא הלוואי שיהיה מורא שמיים עליכם : וברכם, זכאי קודם הסתלקותו שיברכם
 .בשר ודם

 

 

 



 :רשע מה הוא אומר

 לא נאמר בתורה הקדושה על שום עבירה בלשון רע או שנאמר על פלוני רשע אלא
 .כן פוגם בברית קודש אם

בתאוות האדם בעולם הזה הוא הפגם הנורא  צריכים אנו לדעת שעיקר הניסיון של
 .אשרי הזוכה לנצח במלחמה הזאת, הניאוף

ועוון זה חמור , אסור להוציא שכבת זרע לבטלה: ערוךוכן נפסק להלכה בשולחן 
 .מכל העבירות שבתורה

ומרת חושאר ספרים קדושים שלא מדברים מ, זוהר, גמרא ,תורני, אין ספר הלכתי
 .המעשה הזה

עוד נזק שנגרם לאדם על ידי , מלבד הנזק הגופני שנעשה לאדם על ידי עוון חמור זה
ו וחה הזה מתגלגל ומשפיע גם על חייהמנ חוסר, הוא חוסר המנוחה -פגם הברית

 .הרוחניים

ר זלמן ומר רבי שניאוא, אין רצון ללמוד או לקיים מצוות, אין חשק להתפלל
זרע  -חמור עוון זה: ואלו דבריו( 'פרק ז)ד בספר התניא "מייסד חסידות חב, מלאדי
בבחינת הגדלות וריבוי הטומאה  -ת אסורותוהוא מעוון ביאוגדול  -לבטלה

 ".הקליפות שמוליד ומרבה מאוד בהוצאת זרע לבטלה יותר מביאת אסורותו

יעקב אבוחצירא  רר"כמוה( א "סבו של הבבא סאלי זיע)וכן כותב האביר יעקב 
כידוע מי : וזה לשונו הקדוש( ב"דף רל) ל בפתוחי חותם פרשת בחוקותי"זצוק

וכמו שמובא בזוהר , לריק יגע, פ שמקיים כל התורה כולה"אע, שפוגם בברית קודש
שמי שאין לו מורא מצד ברית אין יראת שמים חלה עליו בכל מה שהוא , הקדוש

, נמצא כל מה שהוא עושה פגום הוא, כיוון שהגוף שעושה בו מצוות הוא פגום, עושה
ה שיעשה האדם ממצוות ומעשים טובים כל עוד שבריתו פגום הכל הולך וכל מ

 .לסטרא אחרא רחמנא ליצלן

ל שיצר הרע לוקח לאדם את הכסף הגדול "אומר המקובל רבי יצחק כדורי זצוק
כל התורה זה הכסף הקטן ושמירת הברית והעיניים זה , ונותן לו את הכסף הקטן

 .הכסף הגדול

הוא לוקח לו ר הכל חוץ משמירת העיניים והברית ואז יצר הרע נותן לאדם לשמו
 .ונותן לו את הכסף הקטן שזה הכסף הגדול את העיקר שלו

שמירת . הסיבה העיקרית והחשובה מכולם לשמירת הברית היא שמירת העיניים
ועיקר פגם , העיניים היא בסיס לכל התורה כולה והיא המפתח לשמירת הברית

 ל הקדושים במסכת סוטה אין יצר"כמו שאמרו חז, יםהברית מתחיל עם פגם העיני
 .לא במה שעיניו רואותאשולט  הרע

אחרי : "ל"ודרשו חז "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם"כתוב בתורה 
ל שיש איסור דאורייתא להסתכל על שום "זו ראייה ומכאן למדו חז -"עיניכם
 .בין נשואה ובין פנויה, אישה

המסתכל אפילו באצבע קטנה של אישה ונתכוון : בשולחן ערוךוכן נפסק להלכה 
 .עוונו גדול מאוד ועובר על איסור דאורייתא, ליהנות ממנה

לא ינקה מדינה של , ופסק בעל המשנה ברורה שאפילו יש בידו תורה ומעשים טובים
 .גיהינום על עוון זה



לבלק להכשיל את  לכן יעץ בלעם, ידוע שהניאוף הוא הדבר הנוגד ביותר את היהדות
 ."אלוקים של אלו שונא זימה": ישראל בניאוף ואמר לו

 :(פרק כא הלכה ב)ם בהלכות איסורי ביאה "ברמב מבואר

, או לשחוק עימה, העריות או לרמוז לאחת מן, אסור לאדם לקרוץ ברגליו או בידיו"
 ."או להביט ביופייה אסור, ואפילו להריח בשמים שעליה, או להקל בראשו

אם ישנה , אם כן, סופו בא לידי עבירה: כל הצופה בנשים רא הקדושה אומרתהגמ
איך תוכל להיות מקל בעניין הראיה ולחשוב , ל שסופו בא לידי עבירה"הבטחה מחז

 .חלילה מלסמוך על דעותינו. שמה בכך שרק עוון זה יהא בידי

אני שהיצר יסתפק בפגם העיניים ויסכים להתפשר בהסכם כזה ש, אנו חושבים
אין הסכם , והוא תמורת זאת יבטיח לי שלא יחטיא אותי בעריות, אשחרר את עיני
 .כזה עם יצר הרע

". חייני ות שווא בדרכיךהעבר עיני מרא( : "קיט לז)ה אמר בתהילים "דוד המלך ע
דוד המלך עליו השלום רמז לנו שיותר טוב לאדם להעביר וליקח עינו קודם שיראה 

 .מנא ליצלןבהם דבר שווא ותפל רח

, ובכל זאת המסתכל בטלוויזיה ובעיתונות הטמאה שהינם מוקצה מחמת מיאוס
ח בשעה "וכן המסתכל בבע, עתיד להיכשל בפגם הברית, ובספרי מינות למיניהם

סופו לבוא לידי זרע , ש בברית חברו"וכן המסתכל בבריתו וכ, שנזקקין זה לזה
 .(קונטרס ברית שלום), לבטלה

 

 :אומרתם מה הוא 

 (.י"רש)מי שאינו חריף לרמות קרוי תם , ויעקב איש תם

 ,וכתוב בספר אורחות צדיקים שיש חילוק בין שקר לשקר

 .אותו שקר ידוע בוא -האומר על האף שהוא זהב? כיצד

כי יש לשניהם דמות , אותו שקר צריך הבחנה -האומר על נחושת קלל שהוא זהב
ואז אפילו הבקיאים אינם : כדמות הזהב ויש זייפנים העושים דמות הנחושת, אחד

 .יכולים להבחין כי אם בקושי גדול

. אדם צריך להיות אדון ומושל על מידותיו כדי שיוכל לנצלן במקום ובאופן הראוי
ל כל "כפי שאמרו חז, שכן לפעמים יש גם צורך להשתמש במידה רעה לשם שמיים

 .ם רחמנילבסוף נעשה אכזר במקו, מי שנעשה רחמן במקום אכזרי

אלא יש גם לשלוט על מידה זו , לכן אין די אפוא רק ברכישת המידה של הרחמנות
לפי שהיה מושל ואדון על התמימות , "איש תם"לפיכך נקרא יעקב , ולנצלה כראוי

אחיו אני , ואימתי לסלקה לצדדין ולקיים עם עקש תתפתל, ידע כיצד לנצלה כראוי
מי שאינו מסוגל בכלל , שאינו חריף לרמות י מי"זוהי הכוונה בדברי רש, ברמאות

 .רק תם ולא איש תם, הריהו קרוי תם, לרמות

י "לפי שבאמת מסוגל היה יעקב להשתמש בחריפות וערמומיות בשעת הצורך ואעפ
 .איש אדון התמימות, זוהו פירושו של איש תם .כן הייתה בו במידת התמימות

 (.מעיינה של תורה)



בספר אורחות צדיקים הנשמה נבראת ממקום רוח האמת כתוב מידת ומאידך 
ונבראת מזוהר , ונחצבה ממקום טהרה ,"יפח באפיו נשמת חיים"שנאמר , דשהקו

 .העליון מכסא הכבוד

אלוקים ' וה"שנאמר , אלא הכל אמת, ואין למעלה במקום קודשי הקודשים שקר
 ".אמת

מדבר שקר "אמר ונ": אמת -ראש דברך"וכן כתיב , אין מעלה כמוה -והמדבר אמת
 ".תרחק

ך לכן ירגיל עצמו ליל, כי שכר האמת גדול מאוד, גם הרמיזות של אדם יהיו אמת
 .שיוכל לעשות המצוות על אמיתותן וכהלכתן, וילמד תורה וידע האמת, באמת

כדי , קיום המצוות ילמדאפילו בדברי האגדה שאין בו , ולעולם יודה על האמת
אפילו מקטן , ל האמת מאיזה אדם שיהיהואל תבוש לקב, דבר אמת שיאמין

, בה שהיא ביד קטן ונבזהכי מרגלית טו. אפילו הכי תקבל ממנו -שבקטנים ונבזה
 .חשובה היא מרגלית אפילו כך

הלכו תלמידיו ומצאו אבן , אלי אחדעשקנה חמור מישמ, מעשה ברבי שמעון בן שטח
אמר להם , "יא תעשירה' ברכת ה", רבי: אמרו לו תלמידיו, טובה תלויה בצווארו

הלך והחזיר לאותו הישמעאלי קרא עליו אותו , אבן טובה לא קניתי, חמור קניתי
 .אלוקי שמעון בן שטח' ברוך ה: ישמעאלי

רגיל הייתי להכנס אצל חסיד גדול מחסידי עליון מאחינו : ה הקדוש"מספר השל
נותנים לו שאפילו היו , ומעלתו הייתה שהיה זהיר מאוד במידת האמת, הספרדים

 .לא היה משנה דיבורו, כל העולם כולו

 .שמידה זו קנה הודות לחינוכו של אביו, והשיב, ושאלתיו כיצד זכה לזה

זה אומר הוא התחיל וזה  -כדרך הילדים שרבים בניהם: וכן היה דרך אביו בחינוכו
י מי שיודה יהיה האב אומר בנ, כשהיה קורה ריב כזה בין האחים, אומר הוא התחיל

ומי שיכחיש  ,ולתויובתנאי שיזהר מהיום והלאה שלא ישנה בא, אמחל לו, על האמת
 .אז אני הענישנו בכפל כפליים, דעו לכם שאחקור ואדרוש מי המשקר

ולכן נזכר בו , ולא מצינו אזהרה כאזהרת השקר, יתברך כשקר' אין מאוס בעיני ה
פילו מדבר אמת וא. שיש להתרחק מהשקר ולמאוס בו -"מדבר שקר תרחק"לשון 

וכל , "עובר על מצוות עשה מהתורה מדבר שקר תרחק, ורק מערב סיפורו דבר שקר
 .בהגם בגנאזי נכשל הוא , שכן אם כתוצאה משקריו מפסיד הוא את חברו

גדול מאוד  -ואף שאינו גורם בכך שום נזק לזולתו, והמערב שקר בסיפוריו להנאתו
מכלל כת השקרנים  גם הוא, בסיפוריו  המשקר מתוך שאינו נותן ליבו וגם. ענשו
 (.לרבי יעקב לוגאסי נקי כפיו ), ימנה

  

 :ושאינו יודע לשאול מה הוא אומר

 .את פתח לו כלומר תלמד אותו -ושאינו יודע לשאול

כי אחד הסימנים לזה ' פרק ו' כתוב בספר חובת הלבבות הקדוש שער אהבת ה
בדברים , האדם לעבוד את האלוקיםיתברך שיחזק וילמד לבני ' שהאדם אוהב את ה

ובהתאם לסוג בני האדם , כפי שנצרך לזמן ולמקום ההוא, רכים ובדברים קשים
 .מהגדולים ועד אנשי השוק, וכפי מידת חשיבותם



אפילו אם יגיע אל הדרגה , כי זכיותיו של האדם המאמין, וראוי לך אחי שתדע
ואף יגיע קרוב למעלתם של , העליונה ביותר בתיקון נפשו לפני האלוקים יתברך

בעבודת  ולהשתדלותם, המשובחים יהםולמנהג, ולמידותיהם הטובות, הנביאים
לא יהיו רבות כזכויותיו של מי שמכין את בני , ולאהבתם הטהורה אליו, הבורא

שזכויותיו מתרבות , ומקרב את הרשעים אל עבודת הבורא, האדם אל הדרך הטובה
 .קרבם לעבודת הבוראבכל יום ובכל זמן מכוח אלה ש

אך מי שדואג לתיקון נפשו וגם , יהיו זכויותיו מועטות, מי שדואג לתיקון נפשו בלבד
יוכפלו זכויותיו כפי מספר זכויותיהם של אלו שתיקן , לתיקון נפשם של אחרים

כל המזכה את (: יח, אבות ה)כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה , וקרב לאלוקים
 .זכות הרבים תלוי בו, ל ידו ואמרו משה זכה וזיכה את הרביםהרבים אין חטא בא ע

 

שאין לתאר ואין לשער את גודל הזכות של האדם המזכה את , ש אמר"מוהרא
אזי זכותו גדולה , ולקרב אנשים אליו יתברך שמחזיר בהם אמונה וביטחון, הרבים

ט מי ובפר, אין לתאר ואין לשער כלל –כי שכר המזכה את הרבים , מאוד מאוד
כי אין לך עוד דבר , עליו למסור את נפשו בעבור זיכוי הרבים, שיודע שחטא הרבה

, כי מי שמזכה את  חברו בזה העולם, שכל כך מתקן את החטאים כמו זיכוי הרבים
יתברך מאוד חשוב מי שמזכה את  לשם כי, הוא חשוב עד למאוד למעלה בשמים

 .הרבים

וזה ( 'פרק ה)נו של הספר הקב הישר כתוב בספר תיקון הברית המביא את לשו
שהוא , אמרו רבותינו זיכרונם לברכה זה הוא הפסוק "אהבת לרעך כמוך: "לשונו

, כשרואה האדם דבר מגונה באחיו ישראל, ואין לך אהבה יותר, כלל גדול בתורה
 קשוריםכי נשמתן של ישראל הן , שצריך להוכיחו על זה, שעושה איזה חטא עוון

 .זה בזה ודבוקים

שצריך האדם מי שהוא יודע ההרפתקאות והסיבות והאנשים , אבל הכלל הוא
אולי על ידו , צריך להודיע לחברו, שבאים לנשמת האדם אחר יציאת הנשמה מהגוף

 .עד כאן לשונו" ושב ורפא לו"יזכה חברו גם כן ויעזוב דרכו הרשעה 

והוא אינו  נענש  שחברוומה נוראים הם דברי הספר חסידים שכתב מכאן שכל 
לפי שהיה לו , עליו על זה כאילו הרגוומר אל תעשה הרי כל העונש שמקבל מזהירו ל

 .להזהירו ולא הזהירו

ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט " :כתוב בספר בראשית פרשת לך לך פסוק ה
בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה 

 ".או ארצה כנעןכנען ויבו

, שהכניסן תחת כנפי השכינה, "אשר עשו בחרן"י הקדוש את הפסוק "ומפרש רש
ומעלה עליהם הכתוב כאילו , ושרה מגיירת את הנשים, אברהם מגייר את האנשים

 ".עשאום

אמר רבי אבא ואת ": ואת הנפש אשר עשו בחרן"כתוב בזוהר הקדוש  על הפסוק 
שכל מי שמזכה את . הנפשות שהיו הולכות עימוהנפש את לרבות את הזכות של כל 

 .אותו הזכות תלויה בו ולא זזה ממנו, האחר

הפליגו בזוהר הקדוש בשבח המגיע למאן דמזכי : כתוב בספר פלא יועץ בזו הלשון
 .ין שם ותראה נפלאות הפלא ופלאיע, ביאילחי



תלוי  ועל אחת כמה וכמה יגדל החיוב להיות מזכה את בניו ובני ביתו שהקולר
ואם יזכה שיועיל דבריו בדור מן הדורות לאחד מני אלף די לו אם לא בא , בצווארו

 .ל הקדוש"עכ, לעולם אלא לדבר זה

 כוללת שנהיה קוראים לבני האדם' ה מצוות אהבת: כותב' ם במצוות עשה ג"הרמב
צריך לדעת שבורא עולם אוהב את מי שאוהב ". כולם לעבודתו יתעלה ולהאמין בא

 .יואת בנ

עמוד ואם תוציא יקר מזולל כפי אם תשוב ואשיבך לפני ת' כתוב בפסוק כה אמר ה
 .יה ישובו המה אלייך ואתה לא תשוב אלהםתה

דהיינו אדם שלא הולך בדרך התורה הוא  -אם תוציא יקר מזולל"י מסביר "רש
זה  אתה עושה אותו יקר בזכות, נקרא זולל ואתה מוציא יקר מתוך הזולל הזה

( 'שהפה שלך הוא כמו הפה של ה)דהיינו " כפי תהיה" ה "קרב אותו לקבשאתה מ
 ".ה שאני גוזר גזרה ואתה מבטלה"אומר הקב

: ל מסבירים שחכם הוא זה הלוקח נפשות כמו שנאמר בספר משלי"חז? איזהו חכם 
 :י"מסביר רש". ולקוח נפשות חכם"

ם לו כאילו שהוא קונה לו נפשות שמלמד אותם דרך טובה והרי ה, מי שהוא חכם
 .קנה אותם

אי ביום ההוא יכול , יכול מראש חודש תלמוד לומר ביום ההוא"
בעבור זה לא אמרתי אלא , תלמוד לומר בעבור זה, מבעוד יום

 ".בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך

כתוב בספר אגדה של פסח אדרותיהם של צדיקים פירוש של מרן הבית ישראל מגור 
כלומר אולי תחשוב כי רק שמאיר לך כיום תיטיב לעבוד " מבעוד יוםיכול : "ע"זי

תלמוד לומר בעבור זה "? דהיינו כשאין הסתרה והכל מתקדם למישרין , את השם
מצה ומרור הכוונה לקשיים , "לפניך בשעה שיש מצה ומרור מונחים אלא לא אמרתי

 .ומרור מלשון מרירות, ולמכשולות מצה מלשון מריבה

 ".ת אפילו בזמנים קשים ובהסתר פנים"א שתעבוד את השיהדרישה הי

וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים "על הפסוק ( 'מ א"דף ה ע)כתוב במסכת מגילה 
 ".והסתרתי פני מהם והיה לאכול

ק כלומר מי שצוע, "הסתר פנים"אמר רב ברקלא בר טביומי אמר רב כל מי שאינו ב
סימן , אלא נענה לו שלא יבואו, ת פניו ממנומסתיר א' על הצרות הבאות עליו ואין ה

 .שכן על בני ישראל נגזר גזירת הסתר פנים, (מזרע ישראל)שאינו מהם 

" שכן רק אל ישראל, הסתר פנים שייך לגבי ישראל"אומרים המפרשים העונש של 
 ".פניו אלייך' יישא ה"כביכול שנאמר בברכת כוהנים , "את פניו' נושא ה

 .נושא להם פנים' שלעולם אין ה, "הסתר פנים"שייכות בשאר האומות שאינן 

כל מי , כלומר, "והיה לאכול" ממשיכה הגמרא הקדושה ואומרת כל מי שאינו ב
 (.מזרע ישראל)שאין עובדי כוכבים שוללים את ממונו סימן שאינו מהם 

כל הייסורים המגיעים לאדם הם כולם : כתוב בספר הפיקדון לרב מרדכי ארם צובה
 .ת האדם או הכלללטוב

 



 :ושלוש בחינות בהם

ושופט כל משפט ברחמיו  , משמיים דנים את האדם על עונותיו: הבחינה הראשונה
באים הייסורים , לא רוצה שיצטרך האדם לסבול הרבה עונשים בעולם העליון

 .בעולם הזה בין קלים או כבדים

מבין את הטובה  אותו תינוק אינו, ודומה לכך כמו שהאם רוחצת את בנה שהתלכלך
אבל האם עושה את הטוב ביותר , מפריע מטריד, לתינוק זה כואב, וצועק ובוכה

 .לבנה

אילו היה מבין התינוק את החסד שעושה איתו אמו היה מנשקה ומחבבה מרוב 
 .שמחה ואהבה

סורים לא בסיבת יי"נשלחים לאדם , מעלה גבוהה יותר שהיא: הבחינה השנייה
 ."לו שכר על שכרו כי אם להוסיף, עונותיו

ועל , שמתייסר האדם בשביל כלל ישראל, והיא הגבוהה ביותר: בחינה השלישיתה
 .ידי ייסורים אלו נמחקים דינים

ובאו לבעל שם , שבא פעם אחת לעיר והיה שם חולה, היה אצל הבעל שם טוב מעשה
ואמר הטעם כי החולה ירא שמיים ומחמת , טוב לבקש ממנו שייתן רפואה ולא רצה

ורק לאחר שיצאו , ייסוריו הינו מגן על העיר משודדים ופורעים שחונים סביב העיר
 .וכך היה ממש, אותם פורעים מהאזור ירפא את החולה

כדי -והטעם, שאין אדם שלא תהיה לו איזו ירידה ונפילה בכל יום, ש אמר"מוהרא
ועל כן מסבבים עמו מלמעלה , כי תענוג תמידי אינו תענוג, שיזכה להתעלות יותר

וזה עובר על כל בר ישראל מדי יום , כדי שיתחיל שוב, שתהיה לו ירידה ונפילה
 .ומדי שעה בשעתה, ביומו

העם  -ילוק וההפרש בין הצדיקים האמתיים ובין המוןש אמר שזה הח"מוהרא
רק עושים בכל , ועל כן אין הם נופלים בדעתם כלל, הצדיקים האמתיים יודעים זאת

ועל כן מתייאשים , העם אינם יודעים מזה -מה שאין כן המון, פעם התחלה חדשה
 .תכף ומיד כשעוברת עליהם איזו ירידה ונפילה

כאשר , כוונתו באמת לעבוד את השם יתברך או לא שזה הסימן אם ש אמר"מוהרא
אף על פי כן אינו לפי הניסיון שלו ו יש לו איזו ירידה ונפילה קטנה או גדולה כל אחד

, היהיוממשיך עצמו אליו יתברך יהיה איך ש, רק רודף אחריו יתברך אלא ,מתייאש
ונופל  מתרשל אבל אם חס ושלום, להתקרב אליו יתברך באמת זה סימן שכוונתו
 .זה סימן שאין כוונתו כלל לעבוד את השם יתברך ויש לו פניות, בדעתו ומתייאש

שיש כי ירידות ונפילות , זכותו יגן עלינו ש אמר בשם הבעל שם טוב הקדוש"הראמו
תי מה שייך שתהיה אצלו איזו בחינה של יכי מי שהוא ענו אמ, רק לבעל גאווהזה 

זה סימן , וכשהוא חושב שנפל, הארץ כבודוכי הלא השם יתברך מלא כל , נפילה
 .שאינו מאמין בו יתברך כלל

ועכשיו קרבנו המקום , מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"
אלוקיי ' ויאמר יהושע אל כל העם כה אמר ה, שנאמר, לעבודתו

ישראל בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי 
 :"אחרים( אלוקים)נחור ויעבדו 

, ל בעל הנחל יצחק ובאר יצחק"מספרים על הגאון רבי יצחק אלחנן מקובנא זצ
כינוי לאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות ) וגם המשכילים, שהיה מפורסם בדורו



פעם שמע ראש , חכמותאמרו שהוא משלהם שהיה גאון גם בשאר ה ,(בזמנם
, הוא לפוגשו ואמר שהולך, עובר ברכבת בווראש המשכילים שרבי יצחק אלחנן

בהגיעו לתחנת הרכבת עלה לרכבת וציפה לפוגשו במחלקה הראשונה כפי שמתאים 
ובהגיעו למחלקה השלישית שם מצא , וגם לא במחלקה שניה, אך לא מצאו שם

ונדהם בראותו כן שהיה בטוח שהוא איש נאה  ,יהודי כפוף מעוטר בטלית ותפילין
, ואמר, וענה בהן, ובנאהרב דק הנך :ניגש אליו ראש המשכילים ואמר לו, ומתקדם

, מהדור הישן נוכחתי לראות שגם אתהועתה , לדור המתקדם חשבתי שאתה שייך
 :אמר לו רבי יצחק אלחנן

התפלא ההוא , ואתם מהמיושנים, שאני הוא מהדור המתקדם, טעות היא בידך
, חהנה אנו אומרים בהגדה של פס: הסביר לו רבי יצחק אלחנן, למשמע דברים אלו

ואנו שייכים לדור , ז היו אבותינו ועתה קרבנו המקום לעבודתו"מתחילה עובדי ע
מהדור ... ז"ואתם שייכים למתחילה היו עובדי ע, החדש שקרבנו המקום לעבודתו

 .מימות תרח, הישן

שובה ( "הושע יד ב)שנאמר : כסא הכבודשמגעת עד , גדולה תשובה: רבי לויאמר  
 (.רחות צדיקיםאו)".אלוקיך' ישראל עד ה

י עם ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת "מן הטובות אשר היטיב הש
 .נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפוך ולנוס מפח פשעיהם לחשו, מעשיהם

ולמדם והזהירם לשוב אליו כי יחטאו לו לרוב טובו וישרו כי הוא ידע יצרם שנאמר 
ואם הרבו לפשוע ולמרוד ובגד , חטאים בדרךעל כן יורה ' טוב וישר ה( תהילים כה)

שובו לאשר העמיקו ( ישעיה לא)בוגדים בגדו לא סגר בעדם דלתי תשובה שנאמר
 (.שערי תשובה)שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם ( ירמיה ג)ונאמר , סרה

לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן  מצוות ביןלעשה  מצוות תורה ביןכל מצוות ה
יתברך ' ב להתוודות לפני התשובה וישוב מחטאו חיין בשגגה כשיעשה בין בזדון בי

 (ו-במדבר ה)שנאמר 

זה " והתוודו את חטאתם אשר עשו( :" ז-ה  במדבר) 'וגו" איש או אישה כי יעשו"
כיצד מתוודין אומר אנא השם חטאתי עוויתי . וידוי זה מצוות עשה. וידוי דברים

 נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זהוהרי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך 
ם הלכות תשובה "הרמב)המרבה להתוודות ומאריך בעניין זה הרי זה משובח וכל 

 (.'הלכה א' פרק א

ואל ידמה אדם בעל תשובה (: "מהלכות תשובה הלכה ד' פרק ז)ם "כתב הרמב
אלא , ךשהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאים שעשה אין הדבר כ

, ולא עוד אלא ששכרו הרבה. אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם
 .שהרי טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו

אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד , במקום שבעלי תשובה עומדים: "אמרו חכמים
מפני שהם כובשים יצרם , מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם: כלומר -'בו

 .עד כאן לשונו, "ר מהםיות

כשאחד חוטא לחברו , מדרך בני אדם. ה כמידת בשר ודם"הרי שאין מידת הקב
מכל מקום לא חוזרת האהבה , פי שאחר כך מבקש ממנו מחילה-על-אף, ופושע נגדו

ה אינו כן "אולם גבי הקב, ביניהם כמקודם ובהכרח שנשארת עדין הקפדה בלב
וזה ממידת טובו , "כאילו לא חטא מעולם אהוב ונחמד הוא לפני הבורא: "אלא

 .ורחמנותו יתברך



שובה ": גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה שנאמר: "ם"ועוד שם ברמב
אם תשוב ": ונאמר, " 'ולא שבתם עדי נאום ה": ונאמר, "אלוקיך' ישראל עד ה

 .אם תחזור בתשובה בי תדבק: כלומר, "אלי תשוב' ישראל נאום ה

משוקץ ומרוחק , לפני המקום שנואאמש היה זה : את הרחוקיםהתשובה מקרבת 
 .'קרוב וידיד וכו, והיום הוא אהוב ונחמד, תועבהו

: ישראל שנאמר יאלוקי' מה אמש היה זה מובדל: לה מעלת התשובהכמה מעו
עושה מצוות , צועק ואינו נענה, "עונותיכם היו מבדלים ביניכם לבין אלוקיכם"

והיום הוא מודבק , מי ביקש זאת מידכם רמס חצרי: אמרוטורפין אותן בפניו שנ
 ".אלוקיכם חיים היום' ואתם הדבקים ב ה: "בשכינה שנאמר

ועושה מצוות ומקבלים , "והיה טרם יקראו ואני אענה: "צועק ונענה מיד שנאמר
 ".כי כבר רצה האלוקים את מעשייך: "אותן בנחת ושמחה שנאמר

מנחת יהודה וירושלים כימי ' וערבה לה: "ולא עוד אלא שמתאווים להם שנאמר
 (שובה ישראל: )עולם וכשנים קדמוניות

בכל ארץ כנען  אביכם אברהם מעבר הנהר ואולך אותוואקח את "
ואתן ליצחק את יעקב ואת : וארבה את זרעו ואתן לו את יצחק

עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו 
 ".מצרים

אברהם מעבר הנהר רוצה לומר שכל העולם בצד אחד ואברהם אבינו בצד  על נאמר
יהודי ויהודייה שרוצים לחזור בתשובה כמה חשוב שגם  שכלאחר לכן חשוב מאוד 

 .הם יהיו בצד אחד לעומת שאר העולם

עליהם להתרחק מכל הדברים שעלולים שוב לערער את אמונתם ולהרחיק אותם 
 .מדרך הישר

יר הטלוויזיה על ידי תוכן שסותר את זה מכש א קל ליפול בגללםאחד הדברים שנור
והתשובה ? ומדוע כל כך קל להיכשל באיסור זה.שמציגים בו דרך ההלכה והתורה

צופה בטלוויזיה זאת עבירה שאפשר  הטלוויזיה נמצאת בבית מי רואה אותך ,לכך
 .ליק ולראותרק להד ומה צריך, ולכן גם נורא קל להיכשל בעוון זה, לעשות בסתר

ודיווחים בתוצאות הנזק החינוכי והנפשי , מחקרים, הנה לקט קטעי מאמרים
 .האדיר של הצפייה במכשירי הצפייה

רציחות ובעוד  1111 -צופה ילד בממוצע בכ' עד כיתה א:" 5\4\69ידיעות אחרונות 
 .מעשי אלימות אחרים בטלוויזיה 011,111

לשבת יום אקראי אחד מול תוכניות מוזמן , מי שחושב שהמספרים מוגזמים
כמה פעמים במהלך התוכנית הוא רואה מכות , הילדים בטלוויזיה ולהתחיל לספור

כמה פעמים המכות המוצגות . סטירות, דחיפות, רציחות, שימוש בנשק, חמורות
כמה פעמים האלימות מוצגת כמוצדקת על ידי האיש , כפתרון לגיטימי לבעיות

כמה פעמים הרע , כמות הוונדליזם והשחתת רכוש, יםכמה קללות מקלל, הטוב
או  והאם תמיד הילד מבחין מיהו הטוב, אם בכלל, מקבל עונש על התנהגות אלימה

  ?הרע בתכנית

שכמות האלימות שילדים נחשפים לה , נקודה נוספת שעולה מהמחקרים היא
צע שוטר אמתי משתמש בממו, ת אחוזים על זו שבמציאותטלוויזיה עולה במאו

 .בסרטים הוא משתמש בו עשרות פעמים ואילו, שנים בנשק 25אחת ל 



וכן רוכשים את מרבית , הילדים צופים באינסוף מעשים שלא יתקלו בהם בחייהם
 .אלא מהטלוויזיה, הידע שלהם על העולם לא מהתנסות

ראש בית   - מההורים ומהאינטרנט, הילדים לומדים להיות אלימים מהטלוויזיה
יש ניגוד חמור בין "ר כי אומ, פרופסור דוד חן, ך באוניברסיטת תל אביבספר לחינו
המונעת על ידי שיקולים כלכליים ושיקולי , מפיצה הטלוויזיה המסחריתהערכים ש

 .אומר חן, "לבין הערכים שהחברה מסודרת מנסה להקנות, רייטינג

שראו  רוב הרוצחים שאבו את השראתם לביצוע הרצח מסרט אלים" -"יום ליום"
 ".זמן קצר קודם לכן

מגלה אמת עגומה " גהה"הפסיכיאטרי מחקר שנערך בעשור האחרון בבית חולים 
רק שלושה מהם סבלו בעת ביצוע המעשה ממחלת : למדי על הרוצחים הצעירים

 .כפי שהיא מוגדרת בחוק, נפש

, ובמחצית מהמקרים הכיר הרוצח את הנרצח, רוב הרציחות תוכננו מראש
 .מהמקרים היה הנרצח בן אדם הקרובבחמישית 

רוב הרוצחים שאבו את השראתם לביצוע הרצח מסרט : גילוי נוסף שעולה מהמחקר
, רובם לא זכרו את שם הסרט שממנו הושפעו, אלים שראו זמן קצר קודם לכן

 סצנתאבל הצליחו לשחזר בפרוטרוט את , ואפילו לא את שם השחקנים שהופיעו בו
 .תה בדיוק מצמררוא שלימים העתיקו, הרצח

, אף שכמעט לכולם יש ילדים והם בוודאי בבת עינם" -אוטוזיס משלהם":מעריב"
ולהפקיד , אנחנו מעדיפים לעבור על העניינים הנוגעים לילדים בשתיקה ציבורית

 .אותם בשקט יחסי בידיהם של אלה שעיסוקם ופרנסתם על כך

יך לכתוב בחומרה על מה צר, אחרי כמה שנים של הידרדרות גדולה, ובכל זאת
שעות שידור לא בחדים להם וחות הילדים ערוצי הטלוויזיה המיושעושים למ

 ".ערוץ מיוחד-בעיקר לכן מכוונים הדברים -ואף, מועטות

 בעשרת. רצח הנער את הוריו "ברוצחים מלידה"לאחר שצפה : ידיעות אחרונות
 .י ילדיהםב שלושה זוגות הורים על יד"הימים האחרונים נרצחו בארה

נער  -"ובישל אותו בתנור 5-רצח את חברו בן ה 01בהשפעת סרט אימה בן  -מעריב
רצח ופשט את , שהושפע מסרט אימה שצפה בו עשר פעמים לפחות, מקנדה 01בן 

נודע שלשלום בבית המשפט  -ולאחר מכן בישל את בשרו בתנור, עורו של ילד בן שבע
 .וואן ' בססק ד

 

 .הנערים שרצחו את נהג המונית אהב לצפות בסרטי זוועה אחד: ידיעות אחרונות

 .התרגז על אשתו הצופה בערוץ הקניות וירה במסך הטלוויזיה :ידיעות אחרונות

נה מחרידה בתאילנד תלה את ובתא -הילד חיקה את הנידון למוות עד הסוף:מעריב
 מתח פולפרית שלדרת הקורבן בס שניסה לחקות את, עצמו למוות ילד בן תשע

 .הטלוויזיה הסינית

 :נזקים נוספים הנגרמים מן הצפייה בטלוויזיה

הפסיכולוגים טלוויזיה ודיכאון לפי חשבון שנעשה באיגוד : 82.6.62הארץ 
רציחות טלוויזיוניות  1111צופה ילד אמריקאי בממוצע ב  92האמריקאי בשנת 

ר עד שהוא מסיים את בית הספ -מעשי אלימות אחרים 011,111ובלמעלה מ 



מחקר חשוב אחר מעלה את האפשרות שאלימות בטלוויזיה עלולה לעודד .היסודי
 .תוקפנות

צפייה , ללא ספק"הגיע האיגוד הפסיכולוגים האמריקאי למסקנה כי  90בשנת 
מרובה באלימות בטלוויזיה מעלה את הסבירות כי הילדים הצופים בתוכניות שיש 

 .יותיאמצו התנהגויות וגישות אגרסיב, בהן אלימות

שימוש קבוע באינטרנט עלול לגרום לדיכאון  מחקר אמריקאי : 89.2.62מעריב 
 -רשת התקשורת הבינלאומית יכולה לגרום לצמצום חוג המכרים: אזהרה למכורים

כך עולה ממחקר  -ת ודיכאוןשימוש קבוע באינטרנט עלול לגרום לתחושת בדידו
המחקר שהושקעו בו . "יימסניו יורק ט": שהתפרסם ביום ראשון בעיתון אמריקאי

 .מיליון בדק את ההשלכות הנפשיות של השימוש הביתי באינטרנט 0.5 -כ

 

מסתמנת מגמה של , ררבגרמניה מתב? מי בכלל צריך טלוויזיה  :99.9.69מעריב 
פתאום הם , אלפי אזרחים זורקים כל חודש את הטלוויזיה שלהם מרד טלוויזיה

 .מגלים שיש גם חיים

מחקר מגלה צעירים נכנסים לדיכאון בגלל צפייה  :89.5.64אחרונות ידיעות 
גילה קשר , פנסילבניה, מחקר שנערך באחרונה באוניברסיטת בן סטייט -בטלוויזיה

בין התפתחות הטלוויזיה לעלייה בתופעת הדיכאון בקרב " חזק בצורה דרמטית" 
 .הצעירים בארצות הברית

זיה היא סיבה אפשרית לגילוי תופעות של ן ספק שההשפעה החברתית של הטלוויאי
אלפי שעות . "ר פול קוטל פרופסור לפסיכיאטריה"אומר ד, דיכאון בקרב צעירים

ההתאחדות "אמר קוטל בהרצאה במסגרת הכינוס השנתי של " צפייה בטלוויזיה
חושפות את הילדים לפעולות חוזרות ונשנות של , "הפסיכיאטרית האמריקנית

 .גרום לילד להיות מנוכר לחבריו ולמשפחתושעלולות ל ,אלימות

הכתבות . )במצב שכזה יש סיכוי גבוה יותר שהילד או הנער המתבגר ישקע בדיכאון
 (של הרב זמיר כהן צוהר לארחות חרדי נלקחו מספרו

שהקדוש ברוך הוא , ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל"
 ".חישב את הקץ לעשות

וכבר גילו רבותינו הקדושים שקודם וזה לשונו הקדוש  כתב הרב שומר אמונים
ועוד כמה , ולא ידענו במה נתנסה עוד, ביאת המשיח יתחזק ניסיון האמונה מאוד

 ."נתנסה ויגיעו ניסיונות ישראל הקדושים עוד

ועליהם אשר ', לעמוד כעמודא תקיפא בעניין האמונה והאהבה לה ייעוצהוזו העצה 
והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים (" 'ישעיה ד)ב מתחזקים באמונה אמר הכתו

 ".בירושליםכל הכתוב לחיים , קדוש יאמר לו

כי כדאי אלוקינו שנמסור , ולא נירא ולא נפחד משום ניסיון, לכן נתחזק בכל כוחנו
שמסרו תמיד , כאשר עשו אבותינו ואבותינו הקדומים, נפשנו לפניו בכל מיני נפש

 .ושמו הגדול והקדוש שנקרא עלינו' ד הגופם ונפשם ומאודם לכבו

כי באחרית , וכיוון שכבר ידענו מדברי תורתנו הקדושה": שולחן הטהור"כתב הרב 
ודברי תנאים , וכן בדברי נביאים וכתובים, הימים ומצאוהו רעות רבות וצרות

יתגברו   ולמה, משיח בימות כולם נתנבאו על הצרות והחשכות, ראשונים ואחרונים
רק  -הלא דיה לצרה בשעתה ?לנו וגילו לנו כל זאתולמה כתבו  ?לביאת השיחוך סמ



כי אין דומה למי שבא עליו צער או פחד פתאום חס , למען נדע שנתחזק בעצמנו
מה שאין כן אם יודע מקודם ומכין עצמו , אז בקושי יכול ליבו לסבול זאת, וחלילה

 .אז לא נתרגש הלב כל כך ויש בכוחו לסבול, לזה

ובפרט כי , כן צריכים אנחנו להכין כל מיני כלי קרב בענייני האמונה והביטחוןול
ולכם צריך האדם למסור , מקובל מפי הצדיקים כי ניסיון האמונה יגדל עד למאוד

, ולדבר כל פעם עם חברים ויראי השם מענייני אמונה והביטחון, נפשו על זה ממש
מזרע משחיתים ומרעים העוזבים ולהרחיקם , ולהשריש ולנטוע בלב בניו האמונה

 .תורת אמת

 "(רגע לפני הסוף"מחוברת )? כיצד -התגלות המשיח

פי שאין אנו רואים שום ל, רבים טועים לחשוב שאין עתה זמן ביאת משיח צדקנו
 ?פתאום יביא אדוננו לגאלנו, אם כן, וכיצד, עולם כמנהגו נוהגסימן לכן ה

, אומר "הבעל שם טוב"בשם , נ"וד שמאמר הגאולה פרק י עמ, "שומר אמונים"
וכל ישראל לא יחשבו על זה , שהתגלות המשיח יהא בפתע פתאום בלא הודעה כלל

ובלי הודעה , ויהא כל אחד טרוד בענייניו או בעסקיו ויתייאשו, היום של הגאולה
 .'בעזרת ה, נשמע בשורות הגאולה" פתאום"כלל 

(" פרשת ויחי" )הבעל שם טוב"ל מוכן מבואר בספר תולדות אדם ברמזי שבת הגדו
ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית 

שכל אחד ישב על עבודתו בהסח הדעת , "מקרה"אשר יקרא מלשון דרך " הימים
 .ופתאום יבוא משיח

שאף על ": ינסק'רבי אלימלך מליז"בשם " מלבוש שבת ויום טוב"וכן מובא בספר 
ומלחמת גוג , מלחמות גדולותמרו כמה פסוקים אשר בשעת ביאת משיח יהיו פי שנא

רק המוכר קמח יעמוד , אומנם הוא הפעיל בתפלתו שלא יהיו אז מלחמות, ומגוג
והמוכר סחורה על מלבוש יעמוד עם האמה וימכור , בעמידה וימכור הקמח

 ".ופתאום יבוא אליהו ויבשר אשר הנה משיח בא, הסחורה

: ין בתוארו את אופן ביאת המשיח בזה הלשון'עולה מדברי רבי חיים מוולאזכמו כן 
חיים אתה יושב : פתאום נדחפת אשתי בבהלה, יושב אני בחדרי ועוסק בתורה"

תצא ? זו מנין לך: והרי משיח בא מכעכע אני שלוש פעמים ושואל? עוסק בתורה
 .עריסתו לא נשאראף תינוק ב, הכל יצאו לקראת המשיח, לשוק וראה היא אומרת

באורך פתאומי  -ין שכאשר יבוא המשיח'חיים מוולאז' הנה ברור היה לו לגאון ר
 ...משיח: באין בהסח הדעת אלו הן' ג( " עא, צו)וזהו ששנו חכמים סנהדרין . יבוא

 :'פסוק א' מצודת דוד מלאכי ג

אתם יבוא אל היכל האדון אשר " פתאום"ופינה דרך לפני ו , הנני שולח מלאכי
 ".צבאות' הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר ה ומלאך, קשיםמב

אשר עין כל אדם מצפה ומייחל לו , האדון זה מלך המשיח: ופרש המצודת דוד
 .ומבקש ביאתו

 

 :פרק לו" מדרש פרקי היכלות הקדמון"

כן ", והודיע על בנין בית המקדש" לפתע"כשם שבגאולת בית שני בא כורש מלך פרס 
 ".הדהגאולה העתיתהא אף 



טוב לא ( "ח,א)על הפסוק בשיר השירים " תרגום אונקלוס"זה מובא גם ב וכעניין
 ".היפה בנשים תדעי לך

" בית יוסף"המלאך המגיד שהיה מתגלה ומלמד את מרן ה, מגיד מישרים פרשת צו
ראשון לציון הנה הינם ולירושלים מבשר אתן הגאולה : "ומגלה לו סודות עליונים

שלפני בוא המלך באים כמה מבשרים ומודיעים שבעוד , כפי שנהוג בעולם לא תהיה
אלא  .'ואחר כך מכריזים שבעוד חמשה ימים יבוא וכו, עשרה ימים יבוא המלך

  (יעקב לוגאסי ' בעקבתא דמשיחא ר)".הגאולה תבוא בפתע פתאום ותהיה כהרף עין

 

, שנאמר, כמה שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים"
מר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ויא

וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי : ועינו אותם ארבע מאות שנה
 ".ואחר כך יצאו ברכוש גדול

הרי חס , לכאורה נשאלת שאלה מדוע עם ישראל היה צריך להיות משועבד במצרים
אם כן עם , ה יעשה עוול לאיזה אדם אם לא מגיע לאותו אדם עונש"ושלום שהקב

יך להעניש אותם בשעבוד כל כך היה צרמדוע הוא מזרעו של אברהם אבינו שישראל 
 ?קשה

ינו כאשר האדם הראשון גורש מגן י הקדוש זכותו יגן על"על פי האר ,התשובה לכך
שנה יצאו ממנו ניצוצות קרי כאמור שכל טיפה מזרע לבטלה אמורה  001עדן במשך 

 .להיות אדם חי

 .טיפה אחת מספיקה להביא לעולם נשמה וגוף, שהרי תינוק נולד מטיפת זרע אחת

ים אין ילגו, נפש ונשמהידוע שרק ליהודי יש נשמה שהיא החלק הגבוה מבין רוח 
 -כמו שיש ליהודי ולכן נשמתו של אדם הראשון התחלקה ל מצד הקדושה נשמה

 .נשמות שהם עם ישראל 111,111

הוא נברא בתוך עולם שלם ללא שום , כאשר בורא עולם ברא את האדם הראשון
 .לאחר החטא נתקלקל העולם ונפגם, פגמים

ריכים תיקון לאחר החטא גורש האדם מגן עדן וכאמור היו חלקים מנשמתו שהיו צ 
 .כדי לחזור למצבם לפני החטא

שהיו צריכים  נשמתו של אדם הראשוןמשורש לכן כל הניצוצות והחלקים שהיו 
 .מצריםגלגלו בתוך הגופות של בני ישראל בארץ הם יתש נגזר ,תיקון

וכתוב בתורה הקדושה שיעקב ובניו נפטרו וכל הדור ההוא לפני שהתחיל השעבוד 
לנשמתם שהרי בניו של יעקב היו צדיקים  תיקון היו צריכיםמשום שאותו הדור לא 

השתעבד ולכן לאחר שנפטרו כל הדור ההוא הגיע הדור שהיה צריך תיקון , גמורים
 .בפרך כדי להביא את נשמת האדם הראשון ואת העולם למצב שלפני החטא

התיקון הגדול ביותר לפגם הברית זה שיעבוד הגוף כאשר הגוף נשבר הנשמה 
ת לתקן נמתרוממת ומתנקה מכל החטאים שלה לכן היה צורך בשעבוד מצרים על מ

 .את אותם חלקי הנשמה של אדם הראשון ולהביא אותם לשלמות

משפטים , יתרו, בשלח, בא, וארא, י הקדוש שפרשיות שמות"וזה שאומר האר
ם שמסוגלים מאוד לתיקון הברית שבאלו "הם ימי השובבי, ם"נוטריקון שובבי

 .שיות הגיעו עם ישראל לתיקון הברית ותיקון נשמת האדם הראשוןהפר



שלא אחד בלבד עמד עלינו , והיא שעמדה לאבותינו ולנו"
והקדוש , אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, לכלותינו

 ".ברוך הוא מצילנו מידם

היה לו לומר מיד , יש לדקדק למה אמר שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו
שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו , תחילה והיא שעמדה לאבותינו ולנומ

 .ה מצילנו מידם"והקב

בכל , כך מתפשטת בחינת עמלק, אלא לעומת שיש בחינת משה רבינו בכל דור ודור
, ת עמלק מלך שגזרותיו קשות כהמןנה בעולם בחי"שבכל דור מעמיד הקב, דור ודור

 ."מדור לדורבעמלק ' מלחמה לה"וכן נאמר 

שאין זו סתם אומה ככל האומות , וזהו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו
, כי אם אותה אומה שהיא עומדת עלינו לכלותינו, שעומדת עלינו לכלותינו

וכיוון שכך לא , שהאומות שעמדו עלינו לכלותינו בכל  הדורות באו משורש עמלק
ת בתפלה שיצילנו מידם "ינו לשינוכל לו בכוחות עצמנו וצריכים אנו להרים יד

ק "כ. )ה מצילנו מידם"וזהו והקב". והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל"כנאמר 
 (.ר מסדיגוראה שליטא"מרן האדמו

קיומן של ההבטחות הגדולות האלו של : נס ופלא שאין כדוגמתו -קיום עם ישראל
עם ישראל עתיק  ,הוא אחד הנסים והפלאים הגדולים ביותר בעולם, ה לעמו"הקב

הוא היחידי מבין העמים , שנהיה לעם לפני יותר משלשת אלפים שנה, היומין
והוא האחד והיחיד , העתיקים שנשאר חי וקיים עד היום הזה במתכונתו ובצביונו
 .ששמר על אמונתו ודתו ועל יחודו ואחדותו כעם לבדד ישכון

נשאר קיים למרות שזה הנס והפלא גדולים עוד יותר בהתחשב בכך שעם ישראל 
כאלפיים שנה הוא נתון בגלות קשה ומרה כשהוא מפוחד ומפוזר מקצה הארץ ועד 

ללא שום ארגון לאומי וללא שום כוח ארצי השומר , ללא ארץ ומולדת משלו, קצה
עמים אחרים שמסביבו , באותה עת עצמה. עליו ועל הקשר בין חלקיו הנפרדים

מתבוללים ומתמזגים ולבסוף , מחליפים צורה, מתאחדים ונפרדים, גדלים ונופלים
 .נעלמים אף מן העולם ולא יכירם עוד מקומם

ישראל נוהגים  עםולא עוד אלא שכל , לא נתערב ונטמע בגויים, ואילו עם ישראל חי
ולמרות , למרות המרחקים העצומים שהפרידו בניהם בדיוק באותם הלכות ומנהגים

 .ו בניהםשפה ומנהגים שנוצר, הבדלי התרבות

וכפול ומכופל הוא הנס כאשר לא עבר דור שבו לא , גדול פלא קיומו של עם ישראל
 .עמדו על עם ישראל לכלותו גופנית או להשכיח ממנו את תורתו ולהשמידו רוחנית

שבכל דור ודור עומדים "בלבד מה שאומרים אנו בהגדה של פסח  אימרהאין זו 
 ".עלינו לכלותינו

 :חלק מהתקופות הן

 .עבדים היינו לפרעה -מצרים (0
 .חורבן בית ראשון העם גולה לבבל -פרס, אשור, בבל (2
 .כיבוש וגזרות חיללו את המקדש -יוון (0
 .חורבן בית שני גזרות השמד -רומא (1



, מנודים, מגורשים, פזורים ומפולגים בעולם עוין -שלטון הכנסייה הנוצרית (5
ש במסתור שומרים שריפת ספרי קוד, עלילות דם אנוסים ולהתנצר, נרדפים

 .על השבת
, פרעות אל פי שנים של אנטישמיות, במסתור שומרים מצוות -אינקוויזיציה (1

 .פוגרומים ומעשי טבח

השואה אדם רואה ואינו , שנים שעצם המילה יהודי פירושה מוות -גרמניה הנאצית
ו ואנחנ אימפריות קמו ונפלו, תרבויות היו ונעלמו, אדם יודע אך אינו מאמין, מבין

 .כאן יהודים ואבותינו מאז ומעולם

שפרעה , צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו"
, לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר

ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי 
 ."גדול עצום ורב

הלשון . הטהור בליל הסדרא בשולחנו "ר מצאנז שליט"אומר כבוד קדושת אדמו.
שמתחילה נישק וחיבק , מלבן הארמישאנו צריכים ללמוד , להורות לנו צא ולמד בא

כ נודע "ורק אח, את יעקב אבינו בחביבות יתירה והיה נראה כאוהבו אהבת נפש
ע שכל אומות העולם רוצים להשמידנו דומזה נ, כוונתו הרעה וביקש לעקור את הכל

 .ואף שנדמה שאוהבים הם לנו, שעותםברוב ר ברעתנווחפצים 

החדשה רוצה לעקור כל דבר מה שאנו רואים בעוונותינו הרבים איך ממשלת ישראל 
כמובן שאנו מאמינים שהכל מהשם יתברך ואף אחד לא יכול , שביהדות קדוש

לעשות כלום ללא שבורא עולם החליט שכך צריך להיות והאדם הוא רק השליח של 
 .ירההבורא לקיים את הגז

 2111צריך להבין שכל הגזירות על התורה שרוצים לגזור הם כלל לא חדשות כבר 
וכמובן לא עלתה בידם , שנה מנסים אנשי רשע שונים לגדוע את היהדות מהיהודים

 .הבטיח שלא תשכח מפי זרענו וזרע זרענו עד עולם עולם משום שבורא

כגון חג החנוכה שאנו , גלותב שונות תקופותרק ההבדל הגדול בין זמנינו אנו לבין 
ומטרתם הייתה לא להרוג אף , חוגגים שבאו היוונים לארץ ישראל וכבשו אותה

כל מטרתם הייתה לשכנע יהודים לעזוב את דתם ואמונתם ועל זה אנו , יהודי
 .מסרת טמאים ביד טהוריםאומרים 

ר את לא לשמו, בגלות רומא גזרו גזרות קשות על היהודים לא לקיים ברית מילה
וכל מי שהיה מלמד , רצו לסגור את כל הישיבות, לא ללמוד תורה, השבת הקדושה

 .תורה היו אוסרים אותו בבית הסוהר

, שנה היו אלה אומות העולם שגזרו את הגזרות האלו 2111ההבדל הגדול שבמשך 
אבל הפעם זה שונה אלו יהודים כמונו שהולכים נגד הקדוש ברוך הוא ותורתו 

 . הקדושה

בוחרת להוציא את הדתיים מהממשלה וללכת עם אדם שכל  02 -ממשלת ישראל ה
מטרותיו הפוליטיות הן לעקור את היהדות מעם ישראל הלא הוא יאיר לפיד 

 (.אנטיוכוס השני)

לסגור את , יאיר לפיד רוצה לעקור את היהדות על ידי חוקים של חילול שבת המוני
וללות אדירה על ידי גיור הנוגד את ההלכות התב, הישיבות וגיוס בני הישיבות לצבא

 .ממש כמו בתקופת מלכות יון הרשעה, נישואים אזרחיים, שבתורה



הוא לא השר הראשון שמנסה ורוצה לעקור הכל היו הרבה מנהיגים שישבו 
 .שום זיקה לתורת ישראל לה בממשלה שלא היה

נפתח , ם ליהדותלגבי דעותיה, שרים ואחרים, נביא כמה ציטוטים של ראשי ממשלה
תאודור הרצל אודות תוכניתו הגדולה , יטוטים מתוך יומנו של חוזה המדינהבצ

 .להעביר את כל היהודים את דתם ולהמיר אותה בנצרות רחמנא ליצלן

. בערך לפני שנתיים חפצתי לפתור את שאלת היהודים בעזרת הכנסייה הקתולית" 
כנסייה באוסטריה ולהשיג על בקשתי להבטיח לעצמי בראשונה את עזרת נסיכי ה

ואני מחולל , ידיהם ראיון אצל האפיפיור כדי להגיד לו עזור לנו מפני האנטישמים
 .תנועה כבירה בין היהודים שיעברו באופן חופשי ונאה לנצרות

שמו וזכרו התאבדו או התאשפזו ומתו תוך כדי  יימחכידוע שכל ילדיו של הרצל 
 .לעולםולא נשאר שום זרע מזרעו  האשפוז

נותר ללא , אפשר רק להרהר בעובדה שהאיש שזלזל קשות במסורת של עם ישראל
 .שריד בעם ישראל

אשר העיד ידידו , ועוד מעניינת העדות הבוטה ויוצאת הדופן בחריפות ניסוחה
, ישעיהו לייבוביץ' הלא הוא פרופ, גוריון –הקרוב של ראש הממשלה הראשון דוד בן 

לייבוביץ נאמרו בראיון ' דבריו של פרופ)מסורת היהודית על יחסו של בן גוריון ל
הוא היה אכול שנאה ליהדות נתקלתי באנשים ובדעות (: "21.00.51לעיתון מעריב 

זה היה , אך מעולם לא נפגשתי עם אדם ששנא את היהדות כמו בן גוריון, שונות
 ".אצלו לא רציונאלי

 :תורת ישראל אומרת כי

 .יותר מן ההורגו( מזיק לו) קשה לו, המחטיא את האדם"

הרגו  –והמחטיאו . חלק לעולם הבא( לנהרג)ויש לו , הרגו בעולם הזה, שההורגו
והרי אין זה סוד שדור מייסדי (. מדרש רבה במדבר כא". )בעולם הזה ובעולם הבא

לנתק את רוב העם  –ולמרבה הכאב גם הצליחו  –ומקימי המדינה היהודית ביקשו 
ומאורח החיים היהודי המבוסס על מצוות ', משרשי הקשר העמוק שלו עם תורת ה

 . תורה נפלאה זו

בחודש " הצופה"מדווח עיתון " האינקוויזיציה של הסוכנות"במאמר שכותרתו 
 (:0951)י "שבט תש

לשיא הגיע הדבר . המחנה של העולים התימנים ליד כרכור נהפך לאינקוויזיציה"
. המדריך הודיע שמי שילך להתפלל הוא יגרש אותו מן המחנה, בשבועות האחרונים

העולים . העולים אינם אוכלים ומסתפקים בלחם יבש. בשר מבשלים בכלים של חלב
 ".תושיעו אותנו: "משוועים

, יעקב חזן(. "01' במה חופשית עמ)והרי קטע מסכם מתוך מאמרו של יצחק מלצר 
רצינו לגדל דור של : כשאמר" והודה"ורית התלונן ם ההיסט"מנהיגה של מפ

 ". וגידלנו דור של עמי ארצות אפיקורסים

לעג ורמיסה , אחת הדרכים לגדל כופרים הייתה לחנך לכפירה והיא שנאת היהדות
ל "שהיה מזכ, יצחק בן אהרון: של כל היקר והקדוש במסורת ישראל לדוגמא

שבפסח הם הניחו לחם , וויזיה סיפר פעם בטל, כ מטעם המערך"ההסתדרות וח
 .חינוך יהודי שכזה.... בחלונות הבתים כדי שכולם יראו ולא יפחדו מהלחם



הממשלה השלושים ושתיים מעוניינת לגייס בחורי ישיבה והמטרה היא לא בגלל 
שהצבא צריך אותם או לא צריך אותם אלא משנאה ליהדות בכל מדינות העולם 

מתוך הבנה , ומה פטורים משירות צבאימקובל שאנשי הדת והרוח של הא
שהאינטרס הלאומי מחייב להניח לעוסקים בתחום הרוחני של הלאום להתפתח 

ולא לפגוע ברמת התפתחותם באמצעות הפעילות הצבאית שמטבעה , בתחומם
לאנושות את ספר אצל העם אשר הנחיל  שדווקאאין שום סיבה . איננה כל כך עדינה

 .יהיה מצב שונה, רוח האונברסלייםואיתו את ערכי ה, הספרים

, מורכבות ועומק התורה האלוקית אשר כל הדתות רק ניסו לחקותה, ואדרבה
הפסקות באמצעות שירות . מחייבות ריכוז ורצף כידוע לכל מי שעוסק בה כראוי

צבאי ימחקו כל האפשרות של צמיחת גדולי תורה בסדר גודל הראוי להנהיג על פי 
 .תיתדעת תורה ופסיקה הלכ

השתרשה טעות אצל , בהשפעת סגנון הדיבור המגמתי של התקשורת בארץ, אגב
והם סוברים שהלומדים בישיבות מקבלים פטור משירות , המון העם בנושא זה

החוק מאפשר ללומד בישיבה רק לדחות את גיוסו בשנה , הדבר איננו נכון. צבאי
רק אם ממשיך הוא ו. כאשר לאחר שנה נדרש הוא להתייצב בלשכת הגיוס, אחת

אם , כלומר. לשנה נוספת וכן הלאה הדחייההרי הוא רשאי לחדש את , בלימודיו
ואכן לא . חלה עליו חובת הגיוס ככל אזרח אחר, וכאשר הוא מפסיק את לימודיו

אך את זאת התקשורת כדרכה . מעט בחורי ישיבות מתגייסים בסופו של דבר
 .מעלימה

השימושי כל כך " משתמטים"האם התיאור , ועוד נקודה חשובה למחשבה 
בתקשורת הישראלית אכן ראוי הוא לבני הישיבות הדוחים את גיוסם בתוקף החוק 

לא דתיים המשתמטים באמת מגיוס בכל  01% -או לאותם כ, המאפשר להם זאת
 .כנגד החוק, שנתון

על אדם לשהות במקום אשר אין לכפות , בהתאם לכללי היסוד של הדמוקרטיה
 . נוגדת את אמונתואווירתו 

, חילולי השבת. איננו סוד, המצב הרוחני העגום השורר בקרב מחנות הצבא, לצערנו
', אפשרות לתפילה מסודרת כדין וכו, צורת ההתנהגות, סגנון הדיבור, מצב הצניעות

 .ותהשקפתו ואמונתו של שומר המצו, רחוקים מלהיות מותאמים לאורחותיו

. פשוט מתנגדים לגיוס תלמידי הישיבות, והדרג המדיני הבכיר, שלטונות הצבא
ל יהפוך למחנה ענק "יש המתנגדים מחשש שמא צה: איש איש וסיבותיו, ובהם

שהרי אם כיום כאשר מרצה תורני אחד נכנס . השוקק פעילות של חזרה בתשובה
ים והם חוזרים או בדרך חיילים רב –ל ומצליח לפקוח את עיניהם של בחורים "לצה

מה יהיה אם עשרות אלפים כאלה יכנסו וישהו במחנות עשרים , לחזרה בתשובה
ויש המתנגדים מחמת העלות הגבוהה ? וארבע שעות ביממה במשך שלוש שנים

הכרוכה בתפעול מערכת כשרות מבוצרת ושאר תנאים רוחניים כמקום תפילה 
אם הם אינם : יכולים היינו לומר. סהנדרשים לציבור המתגיי', ושעות תפילה וכו

לכן אחים ואחיות יקרות כל אחד או אחת . מעוניינים לגייס אותנו מה הטענה נגדנו
צוהר לארחות . )יחליטו באיזה צד הם נמצאים בצד של היהודים או היוונים

 (.החרדי

 

 



מלמד שלא ירד , ויגר שם: אנוס על פי הדיבור, וירד מצרימה"
ויאמרו , שנאמר, המצרים אלא לגור שםיעקב אבינו להשתקע 

אל פרעה לגור בארץ באנו כי אין מרעה לצאן אשר לעבדיך כי 
 ".כבד הרעב בארץ כנען ועתה ישבו נא עבדך בארץ גושן

שבשעת מעשה נראה המצב , וירד מצרימה מלשון ירידה וזה כשעוברים זמנים קשים
אחר זמן מרובה במבט מיהו כשמסתכלים לאחר מעשה ול, גרוע שאין גרוע הימנו

הגאון רבי ישראל . )כללי אין זה נראה אלא כנקודה קטנה בתוך המציאות הגדולה
 (.לוריא

את  "לחלץ"שאז הראשון המזומן , באמונה הוא בעת משבר יפולעיקר הסכנה ל
ל "ח שמולביץ זצ"ומפורסמים המה דברי הגר, הוא השטן בהצעותיו, האדם ממשבר

ותשובתו , שו ישראל עגל ביום הארבעים לקבלת התורהלפתרון חידת העגל היאך ע
וכיון שחשבו כן דימה להם השטן , משה נדמה היה להם שמת, להיותם בעת משבר

ואז בזעזוע זה , ל"והחשיך להם העולם כמובא בחז ,טתו של משה פורחת באווירימ
 .עגל –מיד בא השטן בהצעתו 

ו מתבלבלת ואז בנקל ליצר דעתו ואמונת, כשהאדם במשבר חושיו ועצביו חלשים
 .להכניעו בדרך של כביכול לחלצו ממצוקתו

ומאידך כמו כן רבו  עלינו , מצד אחד רבו עלינו המשברים ועתות המצוקה –בדורנו 
א בימינו "שהרי פתרונות הסט, פתרונות השטן לחלצנו ממצוקתנו בדרך הטומאה

כ נדרש לנו חיזוק האמונה בכל יום ויום שהמשברים "כמה א, בהישג יד ובנקל
רוק את עמל המשבר ופינה לפ זוויתא מצויים בכל "מצויים ולעומתם פתרונות הסט

 .רק חיזוק מתמיד יצילנו מידם, והמצוקה

שבזה העולם עובר על כל אחד ואחד בכל יום ויום , ש הצדיק מיבניאל אמר"המואר
שכל , עד שיש בני אדם, ונופל בעמקא דתהומא רבא, קטנות וגדולות, ירידות ונפילות

ה ודרך איך לצאת ואין להם עצ, רחמנא לישזבן, כך נפלו ונתלכלכו במה שנתלכלכו
הדרך היחידה לצאת מירידה היא דבר ראשון לקבל . מירידתם ונפילתם המלוכלכת

' ה את האדם האם הוא עבד ה"משום שכאן מנסה הקב, את הירידה ולשמוח בה
וידוע שבעת ירידה אז לא מצליחים לכוון , מאינטרס' אמיתי או שהוא עובד את ה

לכן כאשר . ושום דבר לא הולך, הלימודכראוי בתפילה ולא מרגישים את מתיקות 
האדם מבין שזה הניסיון האמיתי עליו לשמוח ולהישאר מאמין במיוחד בזמן הזה 
אז ודאי שלמרות שהוא לא מצליח לכוון בתפילה ולא מתענג על הלימוד עדיין הוא 

לכן כאשר יש ירידה חשוב לדעת שזה . אמיתי ושמח בתורה ובמצוות' נשאר עבד ה
ה תמיד "הקב, ה נמצא עם האדם יותר מכל זמני ההתעלות הרוחנית"הזמן שהקב

לכן כתוב . ומי שמתייסר בכל מיני חולאי הגוף או הנפש נמצא עם מי שקשה לו
ה אמר ליעקב אבינו שירד מצרימה והוא ישתבח שמו ירד איתו משום "שהקב

ה אמר ליעקב אבינו שירד עימו "שם הקב, ואפל, שבזמן הירידה למקום טמא
 .שיעזור לו ושלא ישאיר אותו לבד בזמן הירידה

ואומר רבי נתן מברסלב זכותו תגן עלינו , כתוב במסכת אבות עשה רצונך כרצונו
. שמטרת האדם בזה העולם הוא לעשות את כל רצונותיו לעשות את רצון הבורא

יוצא מזה כאשר האדם נמצא בירידה לכאורה הרצון שלו לעבוד את הבורא נעלם 
ה "לכן בזמן שהאדם נמצא בירידה שם בוחן הקב, מרגיש שום דבר רוחניהוא לא 

יתברך או לעבוד את עצמו על ידי ' את האדם האם הרצון שלו הוא לעבוד את ה
 .אינטרסים של סיפוק רוחני



ה נמצא איתו ועוזר לו "אז הקב, מי שבאמת נשאר שמח ומאמין בזמן הירידה
נת לו כוחות חדשים להתחיל בעליה הבאה והירידה גורמת לו להתחזק באמונה ונות

 .שלו

מי שרוצה ללכת בדרכי , מוהרןכתוב רבנו נחמן מברסלב בספרו הקדוש ליקוטי 
, בין בעליה בין בירידה, תמיד' ויחזק עצמו בדרכי ה, מותניוצריך לחגור , התשובה
 לאיזה, היינו בין שיזכה לאיזה עליה', וכו" אם אסק שמים ואציעה שאול:"בבחינת

רק צריך שיהיה , ולא יסתפק עצמו בזה, אף על פי כן אל יעמוד שם, מדרגה גדולה
שזהו בחינת בקי ', בקי בזה מאוד לידע ולהאמין שהוא צריך לעלות יותר ויותר וכו

כאשר אדם נמצא בעליה , פרוש". אם אסק שמים שם אתה"בבחינת , ברצוא
רחוק ממנו ' היינו שידע שה ,"שם אתה"עליו לדעת , "שמים"שזה בחינת ' בעבודת ה

ואל יסתפק במה שכבר זכה ', ועליו לשאוף ולרצות להגיע לעוד מעלות בעבודת ה
 .אלא יבקש לזכות עוד

גם כן , שאול תחתיותלאפילו , חס ושלום למקום שייפול, אפילו אם ייפול, וכן להפך
ויחזק עצמו בכל מה , ותמיד יחפש ויבקש את השם יתברך, אל יתייאש עצמו לעולם

לדבק את עצמו אליו  יכולוגם שם , כי גם בשאול תחתיות נמצא השם יתברך, שיוכל
פרוש שגם אם נפל למצב שהשאול והחושך ; "ואציעה שאול הנך"וזה בחינת . יתברך

עליו לדעת שהשם יתברך נמצא לידו ושהוא יכול  הרוחני נמצא תחתיו גם אז
, וזה בחינת בקי בשוב .נמצא לידו ולא ואוהב אותו' יתברך בקלות כי ה' להתקרב לה

 .כי אם כשבקי בשני הבקיאות האלו, כי אי אפשר לילך בדרכי התשובה

כמה שנאמר בשבעים נפש ירדו אבותינו מצרימה , במתי מעט"
, ויהי שם לגוי: השמים לרוב אלוהיך ככוכבי' ועתה שמך ה

כמה שנאמר ובני , גדול עצום: מלמד שהיו ישראל מצוינים שם
ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ 

  ".אותם

ויהי שם "יש לבאר היאך הכריח הבעל הגדה שהיו מצוינים ממה שאמר הכתוב 
היה אפשר לבני ישראל ויש לדעת איך , ונראה שהנה ויגר שם במתי מעט, "לגוי

אומנם קיים לנו שדבר הניכר אינו , להחזיק מעמד במצרים ולא נטמעו בין המצריים
ולזה , יש לומר שהיו בני ישראל מצוינים והיו ניכרים ולכן לא נתבטלו, מתבטל ברוב

, שלא נטמעו בין המצריים למרות שגרו שם במתי מעט" ויהי שם לגוי"מה שאמר 
 (.א"קלויזנבורג שליט-ר מצאנז"ק אדמו"כ. )ל מצוינים שםוזה מלמד שהיו ישרא

, הכלל הידוע היכן שהיהודים התקרבו לתרבות אירופאית בארצות החופשיות
באסיה לא הייתה . שם גברה האנטישמיות, ובמקומות שהתקרבו להשכלה

באנגליה . משום שהיהודים שם היו רחוקים מהשכלה ותרבות חופשית, אנטישמיות
ובכל המקומות שהתקרבו להשכלה והפכו להיות אירופאים והתעסקו , ובגרמניה

משום , גברה שם האנטישמיות', במקצועות חופשיים כמו עריכת דין רפואה וכו
 .לתרבות האירופאיתשהתקרבו שם 

כי (. ו"כ', ויקרא כ" )ואבדיל אתכם מן העמים"הבית לוי אומר על האמור בפסוק 
וכשיהודי רוצה להתקרב , ישראל לאומות העולםה יצר מרחק מסוים בין עם "הקב

, וככל שמתקרב היהודי, דוחה אותו הגוי, לעמי העולם ומצמצם את המרחק שנקבע
 .כן גודל חוזק המכה

. הישנות לשנאת ישראל" הסיבות"במאת השנים האחרונות נחלשו המידה רבה 
סובלנות הקנאות הדתית ששלטה באירופה בימי הביניים החלה לפנות את מקומה ל

יהודים . זכויות לשוויוןוברוב ארצות העולם זכו היהודים , חומות הגטו נפלו. דתית



בשפה , רבים דימו בנפשם שעל ידי התקרבות לגויים והידמות להם בלבוש
. תוסרנה המחיצות המפרידות בין יהודים לגויים ותעלם השנאה לישראל, ובמנהגים

לתנועת התבוללות וטמיעה של יהודים  רעיון זה שפשט בארצות מערב אירופה הביא
 .בעמים

תנועה זו לא . אבל תוצאת פעולתם של המתבוללים הייתה שונה מזו שהם ציפו לה
נוצרה שיטה חדשה . רק ביטלה את השנאה ליהודים אלא אף הגבירה וליבתה אותה

 ".האנטישמיות"לשנאת ישראל 

יצאה שנאה חדשה  דווקא מארץ זו, ואכן דווקא מהארץ שבה גברה ההתבוללות
שיש לשנוא את " ההלכה"משם יצאה . שנאה ללא כל סיבה הגיונית, ליהודים

ניתן לראות בברור שהשנאה לישראל אינה . היהודים אך ורק בשל היותם יהודים
ומפורש . חוק ללא כל טעם וסיבה גלויים לעין, אלא היא הלכה, תלויה בסיבות

ל אם אתם מובדלים "ודרשו חז, "ות ליואבדיל אתכם מן העמים להי: "ל"בדברי חז
 .ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו, מהם הרי אתם שלי

בקרב היהודים   -" מיין קאמפ"כותב הצורר הגרמני היטלר יימח שמו וזכרו בספרו 
זאת אומרת לא ניסו לשנות את , עד כה כשראו עצמם כיהודים, חל עתה שינוי

העם היהודי מסיר עכשיו את ; היכר חיצוניים היו להם סימני, דמותם החיצונית
עתה נחרד אני כאשר בעתיד לא יחול עוד . לוחות הר סיני איבדו ערכם..... זהותו

 .איסור על נישואי תערובת בין נוצרים ליהודים

. עם זה הוא בוגדני, עם שמתכחש לעיקר תורתו, 55' ממשיך הצורר בספרו עמ
כל זמן שלא קמו תנועות ההשכלה " :אנטישמי נוסף בשם וילהם מאר כותב

התנועות ". נשארה השנאה ליהודים במסגרת הישנה והמוכרת, והרפורמה היהודית
גרמו לריאקציה חריפה מצד , להיות ככל הגויים, החדשות שדגלו בהתקרבות לגויים

נגע ! 11%בזמן השואה הגיעו ממדי ההתבוללות בגרמניה לכדי . הגרמנים
אי אפשר , ולצערנו ולכאבנו הנורא, כל חוגי היהודים האפיקורסות התפשט בקרב

. ח"בפרשת דברים בפרק כ, לומר שבמצב זה העונשים המנויים בחומש לא הגיעו לנו
 .לכן העונש בשואה היה כדי לנקות את עם ישראל מאותו חולי של ההתבוללות

רבבה כצמח השדה נתתיך ותרבי ותגדלי , כמה שנאמר, ורב
: שדים נכונו ושערך צמח ואת ערום עריהותבואי בעדי עדיים 

ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך ואומר לך בדמיך חיי 
         .ואומר לך בדמיך חיי

ד כשאיש הולך במחשבתו שפגם "מאלכסנדר הי" עקידת יצחק"ק בעל "אמר הרה
ו כל הצרות הבאות עליו לא יספיקו לגמול תשלום נגד חטאיו "וחטא ואפילו ח

ומרוב שבירות ליבו נמס דמו , ה ובכבודו"ופגם נגד מלך מלכי המלכים הקבשעשה 
ה רואה אז את גודל שפלותו ושברון רוחו ואומר ואעבור עליך ואראך "הקב, בקרבו

, "ואומר לך בדמיך חיי", מתבוססת בדמיך את גודל חרטת לבך שנשפך דמך על זה
לנפשך שלא תדע שום צער  ובדמיך חיי יצמח הרפואה, מזה עצמו יסיר ממך כל הרע

 .והיה ישועה

אמר רבן יונחן בן זכאי מה תשובה השיבתו בת ( א' עמ, ף יג)כתוב במסכת מגילה 
אעלה (: "יד,ישעיה יד)בשעה שאמר ( לנבוכדנצר)לאותו רשע ( מסר מן השמיים)קול 

 בן, רשע בן רשע: יצתה בת קול ואמרה לו? אדמה לעליון, (ענן)עב ( מרומי)על במותי 
 ?בנו של נמרוד הרשע שהמריד כל העולם כולו עליו במלכותו כמה שנותיו של אדם

עים שנה ואם שב, ימי שנותינו בהם(: "י, תהילים ד)שנאמר , הרי הם שבעים שנה
והלא המרחק מן הארץ עד לרקיע התחתון הוא מהלך חמש , ".בגבורות שמונים שנה



רקיע התחתון ברגל צריך ללכת כלומר בשביל להגיע מכדור הארץ עד ל)מאות שנה 
וכן בין רקיע , ועוביו של כל רקיע הוא מהלך חמש מאות שנה, (חמש מאות שנה ברגל

מהלך יום אחד לאדם ממוצע הוא עשר . )ורקיע יש מרחק של מהלך חמש מאות שנה
ולפיכך מהלך חמש מאות שנה , קילומטר בקירוב 0.15 –פרסה שווה ל , פרסאות

 (.מ"ק 1,110,251=  0.15*  0,125,111אם מחשבים , פרסאות 0,125,111הוא בערך 

ובין כל רקיע לרקיע המרחק הוא כאמור מהלך חמש כאמור ישנם שבעה רקיעים 
 עובי כפות רגלי החיות הוא, למעלה מן הרקיעים נמצאים חיות הקודש, מאות שנה

קרסולי החיות כנגד , 5* שנה  511כנגד כל המרחקים בין הרקיעים כלומר מהלך 
ירכי , כנגד כולן( הוא עצם הירך הסמוך לשוק)רכובי  החיות , החיות כנגד כולן, כולן

מן )למעלה מהן , קרני החיות כנגד כולן, ראשי החיות כנגד כולן, החיות כנגד כולן
כסא הכבוד כנגד כולן ומלך , הכבוד כנגד כולןרגלי כסא , נמצא כסא הכבוד( החיות

? ה שוכן עליהם ואתה אמרת אעלה על במתי עב אדמה לעליון"מלכי המלכים הקב
 .אל ירכתי בור, אך אל שאול תורד

הגמרא הקדושה אומרת לנו את כל זה בשביל שהאדם ידע איזה יצור קטן ושפל 
לם בעוד שמלאכים קדושים איך יצור כה שפל מעיז בכלל למרוד נגד בורא עו, הוא

, קל וחומר ובן ובנו של קל וחומר האדם, וענקיים רועדים וזעים מפני בורא עולם
היצור השפל שפוחד ורועד מברקים ורעמים שהם נוצרים מהזיעה של חיות הקודש 

 ?איך לא יפחד מבורא עולם

ב וכבר גילתה נשמה אחת להר" ,:כתוב בספר הקדוש פלא יועץ וזה לשונו הקדוש
שמדקדקים על האדם מן השמים הרבה יותר ממה , הקדוש בעל ראשית חכמה

ולכן האיש הירא ורך הלבב יזהר . והאלוקים יביא במשפט על הכל, שהוא חושב
עד אשר לא יבואו ימי הרעה , ואם חטא יחיש מפלט לו, וישמר מכל חטא כמפני חרב

עד ". וחו לעשות יעשהכל אשר בכ, ובעוד יש בו כוח, וימים אשר לא יועיל החרטה
 .כאן לשונו הקדוש

התשובה , יסוד חשוב בעבודת השם יתברך להבין שהתורה לא ניתנה למלאכי השרת
שנתן משה רבנו למלאכים שאין להם יצר הרע כמו שיש לאדם לכן לא שייך שתינתן 

למשל אין להם יצר , להם התורה אין מלחמה נגדית יום יומית לקיים תורה ומצוות
לכן אינם יכולים לקיים את , ניאוף או יצר הרע לגנוב מחברו או לחמודהרע של 

 .התורה והמצוות

אבל האדם נמצא בכל שניה ושניה מחייו במלחמה נגד יצר הרע איך להישמר 
 .מעבירות ומאידך איך לקיים מצוות

לכן כאשר האדם עובר עבירה בשגגה כמובן הוא יכול להיכנס לשתי אפשרויות או 
למרה שחורה ועצבות או לעצור לעשות תשובה על החטא ולהמשיך לעלות להיכנס 

 .בעבודת השם יתברך

 :ננסה בעזרת השם לבחון את שתי האפשרויות

, האדם נכנס לעצבות ומרה שחורה בגלל העבירה שהוא עבר  - האפשרות הראשונה
רק מידה אחת גורמת לו להיכנס  התשובה לזה ?מה גורם לאדם להיכנס לעצבות

האדם נכנס לעצבות מפני שהוא חושב שהוא הפך להיות . וזו מידת הגאווה, צבותלע
ברור שזו חשיבה , מלאך ולא שייך בכלל שהוא יעשה עבירות לא במזיד ולא בשוגג

מי ששומר את האדם מלעבור עבירות זה , מעוותת וכמובן שלא על פי דרך התורה
לא יעזור לאדם  ה"ה כמו שאומרת הגמרא במסכת קידושין שאם הקב"הקב

 .במלחמה נגד יצר הרע אי אפשר לנצחו



לכן בגלל העצבות אדם זה עובר על עוד עבירה ועוד עבירה וכל זה נגרם בגלל 
 . העצבות הוא לא יכול לקיים שום מצווה

אבל כאשר האדם לא נכנס לא נכנס לעצבות והוא מבין שהוא  - האפשרות השנייה
ן יכול ליפול ולעבור עבירה ואומרת הגמרא בסך הכל אדם ובגלל יצר הרע הוא אכ

וגם לאחר העבירה , הקדושה אין אם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם
הוא עושה תשובה ועושה וידוי ומבקש סליחה לא רק שבורא עולם מוחל וסולח לו 

אדם זה מבין שאם עבר עבירה זה בשביל . אלא אותה עבירה הופכת להיות מצווה
לא בגלל עבירה שהוא עבר אלא איך הוא יתנהג בעבודת השם לאחר  לנסות אותו

האם הוא נשאר שמח וממשיך לעבוד את בורא עולם באמת וללא שום , העבירה
אדם זה עושה תשובה ווידוי מתכפר לו החטא וכמובן המעלה , אינטרס אישי

 .שמוהגדולה מכולם הוא אכן הצליח לעמו בניסיון שהציב לפניו בורא עולם ישתבח 

תכלית כל בריאת העולם היא בשביל אותו אדם שעושה תשובה על מעשיו ולא משנה 
 .והוא ממשיך הלאהבאיזה עבירה הוא נפל אין לו שום ייאוש 

חסידים וצדיקים כל ימיהם נמצאים בתשובה משום שהם כל יום עושים חשבון נפש 
לבוק במידה נפלאה על אותו יום שעבר עליהם וכן אבותינו יהי רצון שנזכה גם אנו 

 .זאת של חשבון נפש ותשובה כל ימי חיינו

וירעו ! וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה
הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי , כמה שנאמר, אותנו המצרים

תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שוניאנו ונלחם בנו ועלה מן 
 : הארץ

יו שרי מיסים למען ענותו וישימו על, ויענונו כמה שנאמר
בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתום ואת רעמסס ויתנו 

כמה שנאמר ויעבידו מצרים את בני ישראל , עלינו עבודה קשה
 .בפרך

 .לבוא עליו בעקיפין  –מפרש הבה נתחכמה לו  הספורנו 

אמר שיעשו דרך חכמה שלא יריגשו ישראל כי  –ן מפרש הבה נתחכמה לו "הרמב
כי דרך הגרים בארץ להעלות מס למלך כמו , ולכן הטיל בהם מס, איבה יעשו בהםב

 .שבא בשלמה

בנוסף לזה היה לפרעה מידה מאוד מגונה שהיא , היה לפרעה מידות רעות מאוד
, בפה הוא משך את עם ישראל בדברים הבטיח להם הבטחות. אחד בפה ואח בלב

ובכך הוא הוליך את עם ישראל , אבל בלב כל מטרתו הייתה להעביד אותם בפרך
 .שולל

האומר לחברו שיטיב לו או שייתן לו "כתוב בספר אורחות צדיקים בשער השקר 
ובשעה , ולא אמר לו על דרך הביטחון שיבטח בו לב חברו, מתנה או שיעזור לו

, מסכת בבא מציעא מט)ועל זה אמרו רבותינו , שיאמר לו כך היה בלבבו שלא לתת
 .בפה ואחד בלב שלא ידבר אחד( א

י הקדוש ויחן "מפרש רש, "ויחן שם ישראל נגד ההר"כתוב ' ב' בפרשת יתרו פס
, למדים מכאן כאשר רוצה האדם לדבוק במידת אהבת חינם. כאיש אחד בלב אחד

אנו לומדים , מידת האמת וריחוק מהשקר והשנאה הוא חייב שפיו וליבו יהיו שווים



ף בשביל לא לעבור על איסור קשה של אחד מהשבטים הקדושים שלא דיברו עם יוס
 .יהי רצון שנזכה לדבוק במידה קדושה זו, בפה ואחד בלב

את קולנו וירא את ענינו ' אלוקי אבותינו וישמע ה' ונצעק אל ה
 :ואת עמלנו ואת לחצנו

ויהי בימים הרבים , כמה שנאמר, אלוקי אבותינו' ונצעק אל ה
ישראל מן העבודה ויזעקו אנחו בני יההם וימת מלך מצרים וי

, שנאמרכמה , את קולנו' תעל שוועתם אל האלוקים וישמע הו
וישמע אלוקים את נאקתם ויזכור אלוקים את בריתו את אברהם 

   .את יצחק ואת יעקב

כשאמרו את ההגדה והגיעו לפסקה , ל"צ מליובאויטש זצוק'אצל הרבי מוהריי  
היינו , מרים לו היה לנו משה רבנו בורנויש או: הרבי אמר, "אלוקינו' ונצעק אל ה"

כשבני , הגאולה לא מתעכבת משום שחסר משה רבנו. כמובן שהם טועים, נגאלים
, כך גם אצלנו, יתברך שלח את משה רבנו' אז ה –' ישראל היו במרים וצעקו אל ה

הגדה של .)אלינו את משה רבנו'  ישלח ה, "אלוקינו' ונצעק אל ה"כשיתקיים אצלנו 
 (.אוצרותיהם של צדיקים ,פסח

לשפוך שם נפשו ולבו כמים , כתוב בספר ליקוטי מוהרן ממעלת התפלה וההתבודדות
הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת , ולבקשו על כל מה שיחסר לו להאדם' נוכח פני ה

 .השם ורק על ידי זה יכול להושע בכל דבר

ורבותינו , נביאנו, כי הדרך הקדוש הזה הוא הדרך הישן שדרכו בה אבותינו
י "כמו שמצינו אצל אדם הראשון על פי פירוש רש. הקדושים זיכרונם לברכה מעולם

עד , רק על פתח הקרקע עמדו, ולא יצאו, הקדוש וביום השלישי כתוב בו תוצא הארץ
 .וירדו וצמחו האילנות והעשבים, שבא אדם הראשון והתפלל עליהם

, הם אבינו זעקת סדום ועמורה כי רבהה לאבר"וכן מצינו אצל אברהם כשאמר הקב
וישכם אברהם בבוקר אל : ל על הכתוב"וגם דרשו חז. מיד ויגש אברהם לתפלה

 .שתקן תפלת שחרית, המקום אשר עמד שם

בלכתו לבקש הזיווג של יצחק בנו של אברהם פרש , וכן מצינו אצל אליעזר עבדו
 .שיחתו לפניו יתברך בתפילתו

ל שתקן תפלת "ודרשו חז, ויצא יצחק לשוח בשדה, ווכן מצינו אצל יצחק אבינ
 .מנחה

ודרשו , לנוכח אשתו' ויעתר יצחק לה, לאחר מכן כשראה רבקה אמנו עקרה כתוב
 .דבר אחר שהפך את הגזרה בתפלתו, ל ששפך תפלות בעושר"חז

ל שתקן תפלת ערבית ופרש "ודרשו חז, וכן מצינו אצל יעקב אבינו ויפגע במקום
ונתן לי לחם ' אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני וכו", יתברך ואמר 'שיחתו לפני ה

 ".לאכול ובגד ללבוש

 .'וכן כששלח המלאכים אל עשיו אמר לפניו יתברך הצילני נא מיד אחי וכו

ואמרו במדרש למה נתעקרו . וכן כל האמהות הקדושות עסקו בתפילה ותחנונים
ועיני לאה , בכה על בניהכתוב ורחל מ.ה מתאווה לתפילתם"האמהות בשביל שהקב

וכן כשהיה . מתפללת שלא תיפול בחלקו של עשול שהייתה בוכה ו"רכות ודרשו חז
כמו שאנו מתפללים ביום כיפור , יתברך' יוסף בבית האסורים הרבה להתפלל לפני ה



וכן כשלקח יוסף את בנימין כתוב ויגש . מי שענה ליוסף בבית האסורים הוא יעננו
 .ל מצינו הגשה לתפילה"חז ודרשו, אליו יהודה

וגילה לנו רבנו אין שום עצה להינצל מגודל התגברות היצר שתמיד הוא שוקק 
אשר כל אדם באיזה מקום , רק על ידי התבודדות, ומתאווה להכשיל את בני האדם

וזמן שהוא ובאיזה מדרגה שהוא כפי אשר כל אחד יודע את נגעי לבבו ומכאובי 
, וחד לשפוך שם לבבו לפניו יתברך מכל מה שעובר עליויקבע לעצמו מקום מי, נפשו

  .ולבקשו שיקרבהו לעבודתו יתברך ויעזרהו שלא ייתפס ברשת הבעל דבר חס ושלום

כלי הנשק של איש הישראלי לנצח את יצרו הרע הוא רק  ואמר רבנו אשר עיקר
 .התפילה והתבודדות ועל ידי כל דבור ודבור של תפילה והתבודדות הוא מנצח הרבה

היינו כאשר אדם יושב ללמוד איזה , וכן הזהיר מאוד רבנו לעשות מהתורות תפילות
ת העיניים ספר מוסר איך לעבוד על מידת הכעס או הקנאה או שיש לו קושי בשמיר

וכאשר לומדים ורואים , והברית או בחורה שלומדת איך לשמור על כללי הצניעות
איך , כמה אנחנו רחוקים מכל זה וכמה קשה לנו לקיים את זה הלכה למעשה

מתחילים פתאום לא לכעוס כאשר אני נוסע ברכב ומישהו מצפצף לי מאחורה או 
 . עוקף אותי ואני מיד מתמלא כעס וזעם

ם כאשר אני הולך ברחוב ועוברות נשים לא צנועות איך אני יכול לשמור על מה עושי
, איך בחורה שחזרה בתשובה איך יכולה להתחיל לשמור על כללי הצניעות, העיניים

להתפלל על דברים אלו לבורא עולם וזה , מגלה לנו רבנו הקדוש עצה גדולה וקדושה
עולם שאני יזכה ליישם  נקרא לעשות תפילות מהתורות כלומר להתפלל לבורא

 .הלכה למעשה את מה שאני לומד וזאת התפילה גדולה מהכול

לכן האדם יתחיל להסתכל על עצמו כמה הוא רחוק בגלל מעשיו הרעים וישפוך על 
ידי זה את ליבו לפניו יתברך ויפרש על ידי זה את נגעי לבבו ומכאובי נפשו באותה 

 .ה שעשועים גדולים למעלהואמר שנעשה מז,  העת מכל מה שעובר עליו

ואמר שעדיין לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו השעשועים שנעשים 
ובודאי יזכה על ידי זה לתשובה שלמה ולחיי , מן התפילות אלו שעושים מן התורות

 .עולם

ביתי דין ושופטים את האדם ובכל שעה  21שעות וישנם למעלה  21ביממה ישנם 
לכן ישנם שעות שבהם יש לאדם מצב רוח , הנמצא באותה שעה ושעה בבית הדין

וישנם שעות שיש עצבות או תחושות והרגשות שונים וזה מחמת הדין , ושמחה
 . שעובר האדם

כלומר כאשר , ישנו כלל ביהדות כאשר יש דין למטה בעולם הזה אין דין למעלה
דון אותו גם האדם דן את עצמו בעולם הזה בכל יום אז כבר אין שום סיבה ל

כאשר עושה האדם חשבון נפש עם עצמו איזה מצוות הוא הספיק לעשות , למעלה
ועושה תשובה על העבירות ומתפלל לבורא עולם , היום ועל איזה עבירות הוא עבר

שיעזור לו לא לעבור שוב על אותם העבירות ומתחרט עליהם חרטה גמורה מוחלים 
למה ולא עוד אלא שגם הופכים את אותם לו על כל אותם העבירות מחילה גמורה וש

 .העבירות למצוות

במידה , חשבון נפש על מעשיוויוצא מזה שעיקר התפילה של האדם צריכה להיות 
כי , והאדם ינהג כך יהיה צדיק גמור וירא שמים בתכלית ויהיה לו גן עדן בעולם הזה

לו ואין שום עיקר הייסורים הם בגלל העונות וכאשר האדם מתחרט עליהם מוחלים 
 .סיבה לייסר אדם זה והוא ירגיש שמחה ושלווה



זו פרישות דרך ארץ כמה שנאמר וירא אלוקים , וירא את ענינו"
ואת עמלנו אלו הבנים כמה . את בני ישראל וידע אלוקים

 ".כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון, שנאמר

אלו ק סעבען ואת עמלנו "ל אסד"פירש הגאון הצדיק רבי צבי קינסטליכער זצ
ש התנא באבות פרק ו "הבנים כי קביעת עתים לתורה ועסק התורה נקרא עמל כמ

אם בחוקותיי " (ג, ויקרא כו)י בפרשת בחוקותיי "וברש, משנה ד ובתורה אתה עמל
כל שמה שמחסר , וזה הפירוש ואת עמלנו אלו הבנים". הוו עמלים בתורה, תלכו

י בניו "יוכל לתקן ע, י טרדותיו בבקשת הפרנסה"ה עבעניין קביעות עיתים לתור
 .כשמגדלם בתורה

 :קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה את הפסוק: אומרת הגמרא במסכת סוכה
,  וכן פסוק ראשון של קריאת שמע, "תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"

וכן . ו יודע לדברכיון שאינו בשל עדיין ללמוד מכיוון שאינ, מבואר שלפני אין ללמדו
, בן חמש שנים למקרא: א יהודה בן תימא היה אומר"משנה כ' במסכת אבות פרק ה

בן שמונה עשרה  ,בן חמש עשרה לגמרא, בן שלוש עשרה למצוות, בן עשר למשנה
לפי שהתורה , בן חמש למקרא אבל לא קודם לכן: י הקדוש"ומפרש רש. 'לחופה וכו

 .מתשת כוחו של תינוק

 ותגיל ההתבגר

האב צריך להסביר לבניו מה , ההורים צריכים להכין את ילדיהם לגיל ההתבגרות
וצריך להסביר להם שהזרע , כדי שלא יהיו מופתעים, קורה כאשר קורה מקרה לילה

 .הוא כוח קדוש שעל ידו הם עצמם יהיו אבות בעתיד

ויזהיר אותם מאוד מאוד שלא לגרום להוצאת זרע לבטלה על ידי חיכוך או הרהור 
הילד צריך לשמוע בפרוט את כל , או כתוצאה משינה בלילה על הבטן וכדומה

החפץ חיים היה רגיל לדבר עם בניו כשהגיעו לגיל חמש , ההלכות הנוגעות לעניין זה
 . עשרה

אסור לגעת אסור להסתכל ואסור , ערותוכן יש להזהירם על שחוק וקלות ראש עם נ
 . יחוד וכדומה

פעמים וכל החינוך הטוב של , מי חבריו, יש להשגיח להיכן הילד הולך ומתי חוזר
ובפרט יש להיזהר מהאינטרנט , ההורים והמחנכים נהרס על ידי חברים רעים

, או פעמים שילד משאיל מחברו סרט שאינו מבוקר, שהורס את כל שכלו של הילד
 .הרבה אסונות רוחניים היו בגלל זהו

גם שם יש ניסיונות רבים ואין , וכן יש לפקח על הילד בפנימייה אף של מוסד חרדי
 .וחשוב להתייעץ על זה עם חכם, אפוטרופוס לעריות

וחשוב מאוד להפריד את הבנים והבנות בבית שלא ילונו באותו החדר אף מגיל 
באמבטיה יש להקפיד על הפרדה בין בנים  וכן, ולכל הפחות מגיל תשע בערך, צעיר

 . לבנות אפילו קטנים

צריך לשים לב על , או להיפך, וכן כאשר מתארחים אצל אחרים שיש להם ילדים
פעמים שהילד נהרס , המשחקים שלהם או הדיבורים שהם מדברים אחד עם השני

ם וא, בגלל ראיית אסורות של תמונות תועבה שנמצאים בבית של החבר וכדומה
אף שיפסיד שיעור , צריך שהאב יישאר בבית להשגיח ,האימא אינה יכולה להשגיח

 .או תפילה בציבור



וכן האימא צריכה . חינוך הילדים זה הדבר הכי חשוב ואין מי שיעשה זאת במקומו
, ולהכינה על תופעות הבגרות הצפויות, להכין את ביתה כשמגיעה לגיל שתים עשרה

בלי כל הכנה ותהיה מופתעת בפעם הראשונה היא עלולה כאשר הילדה תגיע לבגרות 
 .לעיתים עד החתונה, לקבל הלם שקשה להתאושש ממנו

ואיסור ייחוד עם , ושחוק וקלות ראש עימהם, וכן יש להזהירה ממגע עם נערים
כל כבודה בת ", יך לבאר לה את גדרי הצניעות גם בחוץ וגם בביתוכן צר, בחורים

ולבאר , כדי שלא למשוך תשומת לב, או לצחוק בקול רם ושלא לדבר, "מלך פנימה
 .לה את הסכנות האורבות לה

צריך לדעת לאן , ומטעם זה צריך להזהירה לא לישן מחוץ לבית עם חברה וכדומה
וצריך להזהירה שלא להסתובב בחוץ במקום שיש עירוב של , הולכת ומתי חוזרת

 .נערים ונערות

לדברים אינם הולמים וגם להשגיח עליהם שלא  ובפרט יש להזהירן מצפייה והאזנה
 .מראים דברי זימה ותועבה יגיעו בטעות למקומות שמשמיעים או

גם משום הדופקים בדלת , וחשוב מאוד שגם בבית יש ללמדה להתלבש בצניעות
 .בין הגדולים ובין הקטנים, ובפרט לפני האחים בבית, והיא פותחת להם

אדרבה הוא יכול לחנכן במה שאין האם יכולה , והאב אינו מופקע מחינוך בנותיו
הדברים . )שימת לב ליציאתן ולחזרתן וכדומה זה תלוי באב, כגון מורא אב, לחנך

 (.נלקטו מתוך הקונטרס חינוך הילדים

וגם ראיתי את הלחץ אשר , זו הדחק כמה שנאמר, ואת לחצנו
 . מצרים לוחצים אותם

טויה ובמורא גדול ממצרים ביד חזקה ובזרוע נ' ויוציאנו ה
    .ובאותות ובמופתים

הכוונה בזה כמו שידוע את דרכם האכזרית של הנאצים יימח , ואת לחצנו זה הדחק
שמם וזכרם בשנות הזעם שבנוסף למה שעינו ורצחו יהודים במיתות משונות 
גם , ואכזריות ושיעבדו את היהודים בעבודות קשות מעל ומעבר להשגה האנושית

 .ולוחצים בהם תמיד בצעקות פראיות כדי לפחדם ולהבהילםהיו דוחקים 

שבנוסף לעצם העבודה כלומר , ל ואת לחצנו זה הדחק"וזה הכוונה באומרם חז
ק מרן "כ. )כדי להכניעם ולשבר את ליבם, הקשה היו גם לוחצים ודוחקים אותם

 (.קלויזנבורג-ר מצאנז"אדמו

. יהודים 1,111,111ינה נהרגו מה הסיבה שבג, נבאר מדוע הייתה שואה' בעזרת ה
בפרק . ח"בפרק כ, המתעניין באמת בתשובה לשאלה זו מוזמן לעיין בחומש דברים

 . זה הנמצא בפרשת כי תבוא מתוארים נוראות השואה לפרטי פרטים

הנך שוכב עם אבותיך וקם העם הזה : "ה למשה"א בספר דברים אומר הקב"בפרק ל
בזמן השואה הגיעו ממדי , כפי שוודאי יודעים –" ריתיוהפר את ב..... ועזבני..... וזנה

נגע האפיקורסות התפשט בקרב כל חוגי !!!  11%ההתבוללות בגרמניה לכדי 
אי אפשר לומר שבמצב זה העונשים המנויים , ולצערנו ולכאבינו הנורא, היהודים

הוא לא מגיע , אלוקים לא נמצא במקום בו לא רוצים אותו .בחומש לא הגיעו לנו
ה מסתיר את פניו "וכאשר הקב –למקומות בהם ישנם חוסר צניעות וחוסר באמונה 

הסכנות , כל הצרות, להסתדר לבד עם כל הדברים הנוראיםעלינו  –מאיתנו 
 .והאיומים שרוחשים סביבנו בכל עת



אותם יהודים , מתגלה מידת רחמיו העצומה של הבורא –אך גם במצב כזה 
אותם אלה שכפרו באלוקים והצטרפו אל התרבות , מתנועת ההשכלה" נאורים"

מתערבבים בין , היו ממשיכים לחיות את חייהם, והמלומדת" הרחומה"הגרמנית 
שנות חיים לא הייתה  021לאחר  –מתבוללים ומתרחקים מצור מחצבתם , העמים

 . מה לנשמתם והם היו נשלחים לאבדוןנמצאת תקו

ריחם עליהם וזימן להם ? ברחמיו על נשמות אומללות אלו, מה עשה השם יתברך
כלומר מה שנראה . ולאחר מיתתם מזומנים היישר לגן עדן –מוות כהרוגי מלכות 

 .זו בעצם הטובה הגדולה ביותר עבורםלנו כרעה 

ש לכרות עימו גם חלק מן הבשר וכשם שבשעה שכורתים נמק מידו של אדם חולה י
ולכן גם בשואה נהרגו  –כיוון שבאופן אחר עלול האדם כולו למות  –החי והבריא 

ל "ודבר זה מצאנו בדברי חז, ונרצחו יחד עם יהודים אלו גם רבנים גדולים וקדושים
 ".בשעה שניתנת רשות למשחית אינו מבחין בין צדיק לרשע: " שאמרו

ואתה בן אדם ולא דברת להזהיר הרשע ברשעותו הוא :"וכן אומר הנביא יחזקאל
התורה הקדושה מצווה על כל יהודי ויהודי להוכיח , "בעוונו יומת ודמו מידך אבקש

התורה מחייבת כל רב להורות את הדרך לאנשים , את עמיתו שאינו מתנהג כיאות
 .הטועים בדרכם

עלול לשאת בעונשה של העבירה יחד עם  –מזהירה התורה  –ומי שאינו עושה זאת 
אשיב לכם ואומר כי שום ? ילדים קטנים על מה נידונו –ואם תשאלו . האדם החוטא

 –אומנם ילדים קטנים עד גיל מצוות אינם חייבים במצוות , אינו קורה סתםדבר 
להוציא בודדים בכל )אך כל אחד מאיתנו , ולפיכך בגלגול זה אין על מה להענישם

, ובגלגול הנוכחי עליו לשלם על מעשיו, בר ביקר בעולמנו זה בגלגולים קודמיםכ( דור
 .והוא ובני משפחתו אשר גם להם מגיע צער בשל מעשיהם

שעמידה בהם מביאה שכר , הבורא קבע לנו בתורה הקדושה מסגרות ברורות מאוד
 .ורק אנו אחראים על גורלנו –ואנו , וסטייה מהם גורמת צער וכאב

מותחת קווים , חברת החשמל מייצרת חשמל: על ידי דוגמא פשוטה נבין זאת
היא אפילו מזהירה אותנו שלא להכניס את , ודואגת לתקינותם של התשתיות בארץ

הזרם עלול להרוג , היא מתריעה" החשמל מסוכן. "האצבע אל השקע החשמלי
 !!!!!אותך

, ת שקיבלעל אף ההזהרו, אם אדם בוחר להכניס את האצבע אל החור שבקיר
, ברור לכל בר דעת שחברת החשמל אינה אשמה –וכתוצאה מכן הופך לגוש פחם 

 .ואין כל הצקה לתלונות שנפנה כלפיה

אבל אם לא , גם אלוקים הבטיח לנו אם בחוקותיי תלכו תקבלו את כל הברכות
תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה אזי עלולים לבוא עליך העונשים 

ולצערנו ניתן לראות גם באופן חזותי במוזיאון , המנויים בפרשת כי תבואהנוראיים 
          .ובספרים המתעדים את מאורעות השואה" יד ושם"

ועברתי בארץ מצרים בלילה , שנאמר, ברוך הוא בכבודו ובעצמו
הזה והכיתי כל בכור בארץ מצרים מאדם ועד בהמה ובכל אלוהי 

ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה : 'מצרים אעשה שפטים אני ה
ובכל , והכיתי כל בכור בארץ מצרים אני ולא שרף, אני ולא מלאך

אני , אני הוא ולא השליח', אלוהי מצרים אעשה שפטים אני ה
 :אני ולא אחר' ה



, הלא כבר אמר אני ולא מלאך' עוד הפעם לומר אני האני ולא אחר ולמה חזר ' אני ה
ל שאמר שאם יש לאדם מחשבות "הקדוש מראפשיץ זצ ואפשר לומר על פי דברי מרן

ה הוא מלך על כל הארץ וגם על מחשבותיו "זרות אז אם יתבונן בדעתו שהקב
וזהו כוונת , ה יודע כל מחשבותיו אז מוכרח לבטל ממנו המחשבות הזרות"והקב

ה מלא כל הארץ כבודו ואין עוד מלבדו אז ולא "שיאמין שהקב' בעל ההגדה אני ה
 (.א"שלמה יעקב געלבמן שליט' ח ר"הרה. )לים ממילא המחשבות הזרותאחר בט

 הרהורי עבירה קשים מעבירה

קשים )קשו ( מחשבות זנות)אומרת הגמרא במסכת יומא דף כט הרהורי עבירה 
ריחא ( וסימן כדי לזכור דבר זה)וסימנין , (עצמה)מעבירה ( לבריאות הגוף יותר

מזיק מאוד לבריאותו של זה שמריח בו ומתאווה שהוא , ריח של בשר צלי)דבישרא 
 (.לו ואינו אוכלו

 (:יח,כט)כותב רבנו בחיי בפרשת ניצבים 

דהיינו שעל .והמעשים פירות, והמחשבות ענפים, הלב באדם הוא שורש הגוף .א
, ואם כן יוצא שכאשר מהרהר.ידי המחשבות הבאות מן הלב בא לידי מעשים

יהיה רק , ה שאין כן אם עושה מעשהמ, לבסוף יהיה גם הרהור וגם מעשה
 .ולכן הרהורי עבירה קשים מעבירה, מעשה בלא הרהור

כי רגילות המחשבה מביאה את האדם , ועוד הרהורי עבירה קשין מעבירה .ב
, (ערך טהרת הלב)וכיוצא בזה כתב רבנו בחיי בספרו כד הקמח . לידי עבירה

כי רגילות המחשבה  .קשין לפרוש" קשין מעבירה"ויהיה פירוש : וזה לשונו
 .ל"בהם מביאה את האדם לידי עבירה עכ

היינו כי , שהרהורי עבירה קשים מעבירה, עוד הביא רבינו בחיי שיש שפירשו .ג
לפי שהרהור תלוי בלב והנפש . הרהורי עבירה קשין על הנפש מעבירה עצמה

קשה יותר מן , משכנה בלב ועל כן כשהוא מטמא אותה במחשבה רעה
 .ל"אין מחשבתו כל כך טרודה עכ, כי העושה עבירה עצמה, העבירה עצמה

שמילת , והוסיף שם. ל בספרו אור החיים פירש כעין זה"ץ זצ"כתב רבי יוסף יעב
לומר שכמו שהקש הוא הכנה והתחלה להבעיר העצים , קשים הוא מלשון קש

שאם אין הרהור אין , הגדולים כן ההרהור הוא התחלה לעורר היצר לעשות העבירה
ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עינכם אשר אתם זונים " ולזה אומר הכתוב . בירהע

 .שמא ההרהור ימשוך החטא" אחריהם

, הנה ידוע: ל "וז, (בהקדמה, שנה ראשונה פרשת בא)' בן איש חי'וכיוצא בזה כתב ה
ואז העינים , כי הלב מתאווה וחומד, העינים הם שניות ללב, בפעולות איברי האדם

לכן , וזהו הן בטוב והן בהיפך. מקיצים את שאר האיברים לגמור הפועל, םבראיית
לבא ועינא תרי סרסורי דעבירה ( ב קטז"זוהר ח)אמרו רבותינו זכרונם לברכה 

מכוון בין שני , ולכך נצטוינו להניח תפילין של ראש שהוא אות וחותם קדוש. אינון
להשפיע בו , ל יד כנגד הלבלהשפיע קדושה בהם שלא יפגמווכן תפילין ש, העינים

 .ד"קדושה של יפגם עכת

התבונן וראה בהיות הרהורי : ל"וז, (באגרת הקודש)ן "וכיוצא בזה כתב הרמב
אזי נפשו , כי בהיות האדם חושב בדרכי רשע וטינוף, עבירה קשים מעבירה

והרי נפשו מחויבת לשמים שהרי הוא טימא , בטינופה בעליונים נדבקתומחשבתו 
 .ל"אותה עכ

כי המחשב לעשות עבירה אחת , הרהורי עבירה קשין מעבירה, ועוד כתב רבנו בחיי
וחשב בלבו אם יבוא אדם כנגדו , כגון לגזול או לגנוב או לבוא על אחת מן העריות

ונמצא כי כשגנב או , שלים חפצילבטל מה שאני רוצה לעשות אכנו או הרגנו כדי שא



, אבל ההרהור היה קשה יותר מגוף העבירה, גזל או בא על הערווה עשה עבירה אחת
 .כמה עבירות וגמר בלבו שיכה ושיהרוג ולבסוף יעשה העבירהשהרהר 

פירש הרהורי ' פרק ח' ם בספרו מורה נבוכים חלק ג"ומביא רבנו בחיי שהרמב
בה מעלה גדולה באדם שהיא מכח השכל וממידות עבירה קשין מעבירה לפי שהמחש

וכאשר האדם משתמש במחשבה כדי לחטוא הרי הוא חוטא המבחר . הנפש השכלית
שאין דומה אשמת המשתמש . מה שאין כן אם משתמש בגוף כדי לחטוא, מידותיו

 .בעבד סכל כאשמת המשתמש בבן חורין חכם

ומה שכתב שקשים : ל"וז, (א אות יג"מערכת ה)וכך כתב בספר לחם לפי הטף 
יתקרר ואפשר , משום שכאשר עשה עבירה ומירק תאוותו, מעבירה ולא כעבירה

הוציא כל עוד שלא , אבל המהרהר. שישוב וניחם על מעשהו ולא ישוב עוד לכסלה
 .ל"ל עכ"תמיד הוא בהרהורו ועוד טומאתו בו רח, מחשבתו לפועל

ומטעם זה : כתב בזו הלשון ('ז לשבת תשובה אות ב"דרוש כ)ח "ובדרושי הצל
שגוף העבירה אינו עובר כי אם ברגע המעשה , אמרתי הרהורי עבירה קשים מעבירה

 .ל"אבל ההרהור הוא זמן רב עכ

שכאשר אדם מהרהר בעבירה , כתב לומר( 'אות א' הקדמה ז)בספר דרך פיקודיך 
יתכן , ירהמה שאין כן במעשה עב, אין אף אחד שיודע זאת ולכן אין מניעה של בושה

, וזהו אומרם הרהורי עבירה קשים מעבירה. ולכן נמנע מלעבור, שיראוהו ויתבייש
  .שאין את הבושה שתמנע ממנו להרהר בעבירה ובקל יכול להיכשל חס ושלום

לא כמו , כי יוכל להרבות חטאים באין מונע, עוד כתב שם שהרהורי קשים מעבירה
יכול לחשוב כל מיני עבירות , במחשבה, כ כלומר"ע. במעשה שצריך כלים מוכנים

    .מה שאין כן במעשה לא תמצא לו תמיד האפשרות לעבור עבירה, בלי הגבלה

כי הפוגם במחשבה , שהרהורי עבירה קשים מעבירה( פרשת בא)כתב בספר הגיונות 
מה שאין כן החוטא במעשה שפגמו , שהוא עולם המחשבה, פוגם בעולם יותר גבוה

 .מעשהמגיע רק לעולם ה

כתב ( ד דיבור המתחיל אם כן"פ' שער א)ל בספרו נפש החיים "ין זצ'ח מוולאז"והגר
הרי , ל"בעת אשר יתור האדם לחשוב בלבבו מחשבה אשר לא טהורה בניאוף ר: ל"וז

בבית קודשי הקודשים העליון והנורא בעולמות , סמל הקנאה, הוא מכניס זונה
לן כוחות הטומאה והסטרא אחרא בבית ו ומגביר רחמנא ליצ"העליונים הקדושים ח

קודשי הקודשים העליון הרבה יותר ויותר ממה שנגרם התגברות כח הטומאה על 
ל והדברים "ידי טיטוס בהציעו זונה בבית קודשי הקודשים במקדש מטה עכ

 .נוראים

מהמחשבה של עבירה נברא נשמת המשחית רחמנא : כתב בספר ליקוטי אמרים
ונברא משחית ממש בגוף , ל עבירה נברא גוף של המשחיתומגוף המעשה ש. ליצלן

 .ל"ונשמה עכ

הויה במקנך אשר ' הנה יד ה, זו הדבר כמה שנאמר, ביד חזקה
   .בשדה בסוסים בחמורים בגמלים בבקר ובצאן דבר כבד מאוד

וחרבו שלופה בידו נטויה , זו החרב כמה שנאמר, ובזרוע נטויה
 .על ירושלים

או הניסה אלוקים , זו גילוי שכינה כמה שנאמר, ובמורא גדול
לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתים ובמלחמה 



וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם 
 .אלוקיכם במרים לעיניך' ה

ואת המטה הזה תקח בידך , ובאותות זה המטה כמה שנאמר
 .האותותאשר תעשה בו את 

 .ונתתי מופתים בשמים ובארץ, ובמופתים זה הדם כמה שנאמר

דברים ' פעמים בשעה שתאמר ג' תשפוך מהכוס לתוך כלי ג
 .ותימרות עשן, ואש, הללו דם

בין שלושה עשר עיקרי האמונה אשר הינם יסודות הדת ובלעדיהם אין קיום לתורת 
מין באמונה שלימה בביאת אני מא: כאומרנו, ישראל נמנית האמונה בביאת המשיח

 ".ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, המשיח

בין בשוגג בין במזיד בין באונס  –לפיכך כל מי שאינו מאמין בו או מפקפק בביאתו 
ומצוה , וקוצץ בנטיעות, ואפיקורוס, וכפר בעיקר ונקרא מין, בין ברצון יצא מן הכלל

 ".אשנא' משנאך ה"מר ולאבדו ועליו נא, לשונאו

נבאר את הניסים הגדולים שיהיו לעם ישראל כמו שהיה בגאולה ' בעזרת ה
למה הצפייה הזאת , וכמה צריך לצפות למשיח בכל רגע . הראשונה יציאת מצרים

ובכל פעם שדופקים בדלת הוא קופץ שאולי דומה לאדם חולה ומצפה לרופא שיבוא 
 .הפעם זה הרופא שהגיע כדי לרפא אותו

ככה אנו צריכים בכל רגע לצפות ולחכות שעכשיו אכן ברגע זה יגיע המשיח לגאול 
 .אותנו במהרה בימינו אמן

 מה יהיה בזמן ימות משיח ואיזה ניסים יהיו

היא יסוד חשוב  (הלכות מלכים פרק יב הלכה ב)ם "הרמב כי הקדמת דברי, נראה
הקשור לתהליך הדור מנת להבין את כל  על, ומחויב כהלכה הפסוקה בדבריו

אין בין העולם הזה לימות , חכמים אמרו"  :וכך לשונו. האחרון לפני בוא המשיח
של דברי הנביאים שבתחילת  יראה מפשוטן .המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

גוג ומגוג יעמוד נביא   ושקודם מלחמת ,ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג
ואינו בא לא . ’וגו י שולח לכם את אליהשנאמר הנה אנכ, ישראל ולהכין לבםל

 לטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כשרות ולא
שנאמר והשיב לב אבות על , להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם

  .א אליהוומן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יב ויש. בנים

שדברים סתומין הן  ,ע אדם איך יהיו עד שיהיובהן לא יד וכל אלו הדברים וכיוצא
, החכמים אין להם קבלה בדברים אלו אלא לפי הכרע הפסוקים גם, אצל הנביאים

ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא  .אלו ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים
ולא יאריך במדרשות , יתעסק אדם בדברי ההגדות ולעולם לא, דקדוקיהן עיקר בדת

שאין מביאין לא לידי יראה , ישימם עיקר ולא, האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן
 .תפח רוחם של מחשבי הקצים וכן לא יחשב הקצין אמרו חכמים. ולא לידי אהבה

 ."שבארנו כמו ,אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר

 : ספר יחזקאל פרק לח -מקור מרכזי  (א)

ל ְביֹום בֹוא גֹוג ַעלְוָהָיה ַביֹום ַההּוא " )יח) ְשָראֵּ ם אֲ  ַאְדַמת יִּ ַתֲעֶלה ֲחָמִתי ’ דָני ה-ְנאֻּׁ



ׁש ֶעְבָרִתי ִדַבְרִתי ִאם לֹּא ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה (יט)   :ְבַאִפי ַרַעׁש ָגדֹול ַעל  ּוְבִקְנָאִתי ְבאֵּ
ל שַהָשַמִים ְוַחַית ַהָשֶדה ְוָכל ָהֶרֶמשְועֹוף  ְוָרֲעׁשּו ִמָפַני ְדגֵּי ַהָים( כ)   :ַאְדַמת ִיְשָראֵּ   ָהרֹּמֵּ

גֹות ְוָכל  ְוכֹּל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְפנֵּי ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּו ַעל ָהֲאָדָמה ַהַּמְדרֵּ
ם ֲאדָֹּני ה ְוָקָראִתי ָעָליו ְלָכל( כא)   :חֹוָמה ָלָאֶרץ ִתפֹול ׁש ְבָאִחיו ֶחֶרב ִאי’ ָהַרי ֶחֶרב ְנאֻּׁ

ף ְוַאְבנֵּי ֶאְלָגִביׁש (כב)   :ִתְהֶיה ׁש ְוָגְפִרית  ְוִנְׁשַפְטִתי ִאתֹו ְבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוטֵּ אֵּ
י  (כג)   :ִאתֹו ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל ֲאַגָפיו ְוַעל ַעִּמים ַרִבים ֲאֶׁשר ְׁשּתִּ ְתַקדִּ י ְוהִּ ְלּתִּ ְתַגדִּ ְוהִּ

י י הְל  ְונֹוַדְעּתִּ י ֲאנִּ ים ְוָיְדעּו כִּ ם ַרבִּ ינֵּי גֹויִּ וגם , יואל, דניאל, זכריה ,ועוד בירמיה) :"' עֵּ
  .(ראה בספר אוצרות אחרית הימים. ג"בתהילים מזמור פ

 :דעות שלש? מתי -.." ביום בוא, ביום ההוא" (ב)

’ אלעזר ור’ ר.. יקריבנו אם על תודה: "(ו, מדרש רבא צו ט (לפני ביאת משיח1.
בר חנינא אמר עולות  אלעזר אמר שלמים הקריבו בני נח רבי יוסי’ יוסי בר חנינא ר

, חנינא עורי צפון מה מקיים רבי אלעזר לקרייה דרבי יוסי ברבי.. הקריבו בני נח
הנני מביא ( לא ירמיה)’ שנא, לכשיתעוררו הגליות הנתונות בצפון יבאו ויחנו בדרום

דתימא  כמה, יבא ויפול בדרום, הנתון בצפון לכשיתעורר גוג - אותם מארץ צפון 
 מלך המשיח שנתון בצפון, ושובבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון( יחזקאל לט)

כי , מסדר המדרש נראה: "ובביאור יפה תואר..". ק הנתון בדרום"יבא ויבנה בהמ
ח ואחרי זה יבוא משי, גלויות ומלחמת גוג ומגוג יהיו לפני בוא מלך המשיח קבוץ

על קבוץ  –כי תקע בשופר , וכן נראה מסדר התפילה. בית המקדש צדקנו לבנות
ובאחרונה .. לעשות דין בגוג –ואחרי זה השיבה שופטינו  ,גלויות נאמר ראשונה

 ."ביאת המשיח על –נאמר את צמח דוד עבדך 

 (.ב ,ב"מלכים י’ ם הל"רמב (אחרי בוא המשיח .8

א "מהרש (משיח אבל תסתיים לאחר שיבוא, המלחמה תחל לפני בוא המשיח .8
 .(ה על"א ד"עב "סוכה נ

 ?מיהו –.." בוא גוג" (ג)

 .(מצודות ועוד מפרשים, ק"רד, י"רש)שימלוך על קבוץ אומות , גוי שם מלך

 :"המגוג ארץ" -זיהוי ממלכת גוג  (ד)

ָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרסּוָמַדי ְוָיָון  ּוָמגֹוג ְבנֵּי ֶיֶפת גֹוֶמר") ב’ בראשית פרק י פס)  ."ְותֻּׁ
יא ראׁש ֶבן ָאָדם ִשים ָפֶניָך ֶאל: "(ב’ פס יחזקאל פרק לח) ֶמֶׁשְך  גֹוג ֶאֶרץ ַהָמגֹוג ְנשִּ

ָבל א ָעָליו ְותֻׁ  ."ְוִהָנבֵּ

 .ובמפרשים יש לה זיהויים שונים. מולך עליה מגוג היא שם האומה אשר גוג: י"רש
ומלך שתי האומות האלה משך , מלך מגוג ג הואגו. נשיא ראש משך ותובל: "ק"רד

 ."..ותובל

כי ( ב"ל’ סי)כבר התבאר למעלה  -פניך אל גוג  שים: ")ב’ פרק לח פס(  :ם"המלבי
ויהיו הלוחמים , העמים סביב לירושלים נבא יחזקאל שבאחרית הימים ילחמו כל

, ותובלוהלוחמים מצד השני משך  ,מצרים ואשור ועילם שהם הישמעאלים’ מצד א
ל קבלו "וחז. ויפלו בנופלים וכולם יהרגו איש את אחיו, ומלכי הצפון, ונסיכי אדום

התבאר בזכריה ’ הג ופה באר שני פעמים והפעם. פעמים יבא גוג על ירושלים’ שג
המבואר שהוא נשיא  רק כפי, לא ידענו עתה מי הם, וגוג וכן ארץ המגוג   (.ד"י’ סי)

אחר  והם יתעוררו באחרית הימים, נם נימוליםמשך ותובל הם מבני יפת ואי
י התעוררות "וזה יהיה ע, לבא עליהם, שיתיישבו ישראל בארץ ישראל וישבו בשלוה

 ' ".ה מעם

ישכח  ל כי שם גוג ושם מגוג כבר"ר ,האתה הוא’ כה אמר ה: ")פרק לח פסוק יז)
 שם מלכהשנקראת בפי הנביא מגוג ו בימים ההם עד שלא ידעו כלל מי היא האומה



 רק אז כשיבא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא אז ידעו שזה הוא המלך גוג שנבא, גוג
ל "ר, לעיניהם גוג’ ש באחרית הימים תהיה והביאותיך על ארצי וכו"וז  :עליו

ש האתה הוא שעליך דברו "וז, שאז ידעו כי אתה הוא גוג, הימים תהיה גוג באחרית
ל שנבאו עליך "ר, די הנביאים בימים ההם שניםביד עב  :קדמונים הנביאים בימים

כי כן יבוא גוג , ששנו נבואתם כמה פעמים, בימים שנים וכן יש לפרש, שנים רבות
 ."ל"חז שתי פעמים או שלש כדברי

 ?מהי המטרה האלוקית במלחמת גוג (ה)

בפסוק שם ] ."..ְוִנְׁשַפְטִתי ִאתֹו( כב)" :מן העמים על מה שעשו לישראל’ נקמת ה .9
ד: "’ח שעשית מימים  תפקד לשלם לך עונש על מה"ם "ובמלבי, .."ִמָיִמים ַרִבים ִתָפקֵּ

  .לישראל הרבים בימי קדם שהרעות

ינֵּי גֹוִים  ְוִהְתַגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְׁשִתי ְונֹוַדְעִתי )כג" :(את ה למען ידעו אומות העולם" .8 ְלעֵּ
 ."’הַרִבים ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני 

כדי שלא יזכו אלה לראות בטובתם , ישראל מפושעים ומגרי שקר לצרוף את עם.  3
ׁש ּוְצַרְפִתים ִכ : "(ט’ פרק יג פס זכריה) :של ישראל אִתי ֶאת ַהְשִלִׁשית ָבאֵּ בֵּ  ְצרֹּף ֶאתְוהֵּ

אֹּתֹו ָאַמְרִתי ַעִּמי הּוא ֶאֱעֶנה  ַהֶכֶסף ּוְבַחְנִתים ִכְבחֹּן ֶאת ַהָזָהב הּוא ִיְקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאִני
ם בצרות "שיסבלו וישאו מקצת הגרים מהעכו" :י"רש -    ".ֱאלָֹּהי’ ְוהּוא יֹּאַמר ה

ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי  חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל
אביא עליהם צרות : "ק"רד -    ."..הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג

אבחין את  ל בצרות הבאות"ר, ובחנתים. ם הפושעים והמורדיםלכלות מה
הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין את הזהב בכור הצורף לדעת אם הוא 

כל אחד מהנשארים כאשר יקרא בשמי אז אני אענה אותו , הוא יקרא. מסיג נקי
והוא ם "אני אומר שהוא לבד עמי ולא אבחר במי מעכו, אמרתי .למלאות שאלתו

 ."בזולתו הוא אלהי ולא אבחר’ יאמר ה

 ?מה יקרה במלחמה (ו)

 ְוׁשֹוַבְבִתיךָ  (ד: ")יחזקאל פרק לח .יתקבצו עמים מכל העולם ויכרתו ביניהם ברית.1
אִתי אֹוְתָך ְוֶאת ָכל י ִמְכלֹול ְוָנַתִתי ַחִחים ִבְלָחֶייָך ְוהֹוצֵּ יֶלָך סּוִסים ּוָפָרִׁשים ְלבֻּׁׁשֵּ  כָֻּׁלם חֵּ

י ֲחָרבֹות כָֻּׁלם ָקָהל ָרב ִצָנה ּוָמגֵּן ( ו: )ְוכֹוָבע ָפַרס כּוׁש ּופּוט ִאָתם כָֻּׁלם ָמגֵּן( ה: )תְֹּפשֵּ
י ָצפֹון ְוֶאת ית תֹוַגְרָמה ַיְרְכתֵּ ִהכֹּן ( ז: )ָכל ֲאַגָפיו ַעִּמים ַרִבים ִאָתְך  גֶֹּמר ְוָכל ֲאַגֶפיָה בֵּ

ן ְלָך ַאָתה ְוָכל ְוָכל  ִתְהֶיה ַאָתה: .. ְקָהֶלָך ַהִנְקָהִלים ָעֶליָך ְוָהִייָת ָלֶהם ְלִמְׁשָמר ְוָהכֵּ
 ֹּ..".ֲאַגֶפיָך ְוַעִּמים ַרִבים אותך

: ". (יחזקאל פרק לח.)ולכבוש את ארץ ישראל, ישראל לכלות את עם: במטרה. 2
ַעִּמים  ָתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ ֶבֶצת מֵּ ֶחֶרב ְמקֻּׁ ל ֲאֶׁשרְמׁשֹוֶבֶבת מֵּ י ִיְשָראֵּ ָהיּו ְלָחְרָבה  ַרִבים ַעל ָהרֵּ

ַעִּמים הּוָצָאה ְוָיְׁשבּו ָלֶבַטח כָֻּׁלם ת ְוָעִליָת ַכשָֹּאה ָתבֹוא ֶכָעָנן ְלַכסֹו( ט) :ָתִמיד ְוִהיא מֵּ
 ."..ָהָאֶרץ

ָׁשַלִם ְירּו ִהנֵּה ָאנִֹּכי ָשם ֶאת: " (ג-ב’ זכריה פרק יב פס)! ירושלים: מטרה ממוקדת.8
ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא : ַבָּמצֹור ַעל ְירּוָׁשָלִם ַסף ַרַעל ְלָכל ָהַעִּמים ָסִביב ְוַגם ַעל ְיהּוָדה ִיְהֶיה

טּו ְוֶנאֶ  ָאִשים ֶאת ְירּוָׁשַלִם ָעֶליָה  ְספּוֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל ָהַעִּמים ָכל עְֹּמֶסיָה ָשרֹוט ִיָשרֵּ
 ."כֹּל גֹויֵּי ָהָאֶרץ

שעשו צרות לעם ישראל ואשר החריבו את  ה עתיד להחיות את כל המלכים"הקב.4
זוהר בראשית ) למלחמה על ישראל וכולם יצאו יחד, ולהמליכם כבתחילה, המקדש

 ).ח"נ

בשתי פעמים  .ינסה לעלות שלש פעמים על ירושלים כי גוג, ל"מקובל ביד חז 5.



: (ב, זכריה יד): ת העירהוא יצליח ללכוד א אבל בשלישית, ראשונות ייכשל
 .ם"ראה מלבי, .."ונלכדה העיר ,ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה"

 ?העמים מה יהיה סופם של(ז)

  ):לט -יחזקאל פרקים לח )
ם ֲאדָֹּני ה ְוָקָראִתי ָעָליו( כא) -לח  (כב: )ֶחֶרב ִאיׁש ְבָאִחיו ִתְהֶיה’ ְלָכל ָהַרי ֶחֶרב ְנאֻּׁ

ף ְוַאְבנֵּי ֶאְלָגִביׁש ׁש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל  ְוִנְׁשַפְטִתי ִאתֹו ְבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶׁשם ׁשֹוטֵּ אֵּ
 ."ִאתֹו ֲאַגָפיו ְוַעל ַעִּמים ַרִבים ֲאֶׁשר

ל ִתפֹול ַאָתה ְוָכל ֲאַגֶפיךָ ( ד) -לט  י ִיְשָראֵּ יט ִצפֹור ָכל ָכָנף ְוַעִּמים ֲאֶׁשר ִאָתְך לְ  ַעל ָהרֵּ עֵּ
ר ֶאת ָהָאֶרץ( יב: )ְנַתִתיָך ְלָאְכָלה ְוַחַית ַהָשֶדה ל ְלַמַען ַטהֵּ ית ִיְשָראֵּ ִׁשְבָעה  ּוְקָברּום בֵּ

ם יֹום( יג: )ֳחָדִׁשים ם ֲאדָֹּני ה ְוָקְברּו ָכל ַעם ָהָאֶרץ ְוָהָיה ָלֶהם ְלׁשֵּ  :’ִהָכְבִדי ְנאֻּׁ
 

י "ילחם בהם ע’ ורק ה ,ישראל לא ילחמו עם העמים כי עם, מהפסוקים מובן.0
 .אותות ומופתים גדולים

 .זה הם יהרגו זה את, ומרוב המהומה. 2

 .ובמשך שבעה חדשים ישראל יקברו אותם, כל ההרים ימלאו בהרוגיהם.3

 ?מי יכול להינצל (ח)

מה יעשה , שאלו תלמידיו את רבי אליעזר" .העוסק בתורה ובגמילות חסדים. 9
החפץ  .(סנהדרין צח)יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ? וינצל מחבלו של משיח אדם

, פ התרפית ביום צרה צר כחך"ל עה"ידוע מה שאחז: "במכתבים כותב ל"חיים זצ
ובפרט שלא רחוק היום , תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה שכל המרפה עצמו מדברי

וכל . יהיה אז מלחמת גוג ומגוגש, אליהו הנביא ההוא יום הגדול והנורא של ביאת
והמגין היותר גדול היא , מהצרות שיהיו אז אחד יצטרך לזכותים גדולים שיגנו עליו

 !"תורת הקדש שתגן עלינו

  המקיים שלש סעודות בשבת. 8
בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר  אמר רבי שמעון: "(א/שבת דף קיח’ בגמ)

מחבלו של משיח , פורעניות ניצול משלש קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת
הכא יום וכתיב  כתיב -מחבלו של משיח . ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג

 -גיהנם  מדינה של, ’התם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום וגו
 כתיב הכא -ממלחמת גוג ומגוג , כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא

 ."..יב התם ביום בא גוגיום וכת
שבת שהוא נגד שבת  סעודות ליל: כל המקיים שלש סעודות בשבת" -ביאור 

ניצול  - סעודת שחרית שהוא נגד שבת של מתן תורה, מציל מחבלי משיח -בראשית 
 ניצול -וסעודה שלישית שהוא נגד שבת לעתיד , מגיהנום דאין שולט בלומדי תורה

 (.ב בשם הלבוש, ח סימן רצא"אליהו רבה או הובא בספר. ח"ב)מגוג ומגוג 

 כי הוא תמה בעיניהם כי מה ענין ג(: ".. הבאר השני )ל בספר באר הגולה "המהר
שיהיה בהם ניצול משלש פורעניות שהם דיני גיהנם חבלי המשיח , סעודות שאמרו

סעודות ’ כי כאשר מקיים ג, אבל אין התמיהה למי שמבין.. גוג ומגוג ומלחמות
פורעניות אלו שהם ’ ניצול מג, יתברך ברא עולמו בהשלמה ומודה כי הוא בשבת
ואף כי יש אלו ג דברים , סעודות מורים שאין חסרון בעולם כלל הדבר אלו ג.. בעולם

שיהיה בו דין הרשעים  -כי הגיהנם כמו שהתבאר  .בעולם הכל הוא בשביל השלמה
דבר זה אין צריך  -בלי משיח ומגוג וח ומלחמות גוג, ודבר זה הוא השלמה לעולם

  .לפרש שכל זה השלמה אל הגאולה



והאדם , והלילה שהוא העדר האור דומה למיתה - לפיכך כאשר אוכל סעודת הלילה 
לכך הוא ניצל מדין של , הסעודה בלילה ויש לו עונג מורה זה על השלמה אוכל

כי השלים  מורה דבר זה שהוא מאמין -יש לו סעודה בשחרית  וכן כאשר. גיהנם
אשר הוא מצד הדבר שנקרא שחרית הוא אור  י את העולם ואין לו חסרון"הש

מן מלחמת גוג ומגוג ולא יהיה לו  וזה כאשר יגיע אור המשיח יהיה ניצול, הבוקר
י ברא העולם בשלימות "הש ומאמין כי -וכן כאשר מקיים סעודת מנחה . חסרון כלל

כי הוא מאמין  ,ערב והוא חבלי המשיח לגמרי יהיה ניצול מדבר שהוא נקרא הלעת
 .ואין להאריך ,י משלים העולם בכל"שהש

 :חיזוקים
: ומובטחים אנו במאמר הכתוב! חלק מתהליך של תיקון עולמי המלחמה היא בודאי

  ."אור לי’ ה –כי אשב בחשך "

 צפה לרגלו של –אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו , אמר רבי אלעזר בר רבינא"

לאב ובן , דומה משל למה הדבר .ביום צרה’ יענך ה" :ועוד אמרו(. ב"ר מ"ב)" משיח
בני , לו אמר? אמר לאביו אבא היכן היא המדינה, נתייגע הבן, שהיו מהלכין בדרך
 כך הנביא, אם ראית בית הקברות לפניך הרי המדינה קרובה לך, סימן זה יהא בידך

’ שנאמר יענך ה, אתם נגאליםמיד , אומר לישראל אם ראית הצרות שיכסו אתכם
 .(פ"רמז תר, ’ש תהלים כ"ילק) ביום צרה

ר "א .קומי אורי כי בא אורך") :רמז תצט, פרק ס, ישעיהו)ובילקוט שמעוני מובא 
ובא  .וכבה, בא אחד והדליק לו את הנר .יוחנן משל למהלך בדרך עם דמדומי חמה

, ממתין אלא לאורו של בקרמכאן ואילך איני , אמר. וכבה, אחד והדליק לו את הנר
בימי שלמה , עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה: ה"אמרו ישראל לפני הקב כך

אין אנו ממתינין אלא לאורך שנאמר כי עמך מקור חיים באורך  מכאן ואילך, הוכבת
 ."קומי אורי כי בא אורך"ה "הקב וכן אמר ,נראה אור

 לזרז את’ א בודאי מרכיב מאת הכי גם מלחמה קשה זו הי, נדע ונבטח, מכאן נאמין
והיה  –ויהי לעת ערב : "אמצתי לי את הכותרת הבאה. גאולת ישראל והעולם כולו

ואשרי הזוכה להבין ולחוש , במשמעות מודגשת כי הבוקר מתחיל לעת ערב ,"בוקר
והוא יתברך כבר הקדים , לטובה’ סוד האמונה שהכל מאת ה כי בזה גנוז, זאת

נשמע בשורות טובות לנו . ה הוא עושה לטובה"הקב שעושה וכל מה, רפואה למכה
 .ולכל בית ישראל

אלהים תעלה חמתי ' והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל נאם ה
ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף ... באפי

השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה וכל האדם אשר על פני 
 .  9" ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול, האדמה

 .  8כי מלחמת גוג ומגוג תהיה עוד לפני ביאת המשיח , יש אומרים
 .  8כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן תהיה מלחמת גוג ומגוג , ויש אומרים

כי אמנם המלחמה תחל עוד לפני בוא המשיח אך לא תסתיים אלא , ויש מחלקים
 .  4לאחר ביאתו 

  5" גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותובל"
 .  2לעלות למלחמה על ישראל  7אשר יקבץ את העמים והממלכות  9הוא המלך : גוג

 .  91אשר על ידו יהרג משיח בן יוסף  6כי גוג הוא ארמילוס רשיעא , יש שכתבו
ולפי . מבואר כי מגוג זו קנדיא 98בבבלי .  99היא האומה אשר גוג מולך עליה : מגוג

. זו גומתא,  94ס "גירסת מסורת השול. מגוג זו גינתא,  98גירסת רבינו חננאל 



והיא מדינה , מגוג זו גותיא, כתב 99ובערוך . מבואר כי מגוג זו גיתייא 95בירושלמי 
 . עם הסקיטים בהרי קווקאז הם מגוג,  97ולדעת היוסיפון . צפונית

כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם עד : " 92כתבו המפרשים , למעשה
רק אז , א האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה גוגשלא ידעו כלל מי הי

 ". אז ידעו שזה הוא המלך גוג שניבא עליו, כשיבוא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא

כי , כי מימי אלכסנדרוס מלך יון היו בני מגוג נסגרים שם בסוף צפון: "וטעם הדבר
 .  96" הסגירם שם אלכסנדרוס אחר ההרים ולא יצאו משם עוד

כי מיסייא זו  89ופירש הפני משה , מבואר כי משך זו מיסייא 81בירושלמי : ךמש
 . מוסקאווי

 . זו ויתנייה 88ולדעת הירושלמי . תובל זו בית אונייקי 88לדעת הבבלי : תובל
 מטרת המלחמה 

יכירו וידעו כל יושבי תבל כי , בגוג' שעל ידי האותות והמופתים אשר יעשה ה. א
 .  84הוא האלהים ' ה
 .  85מימים ימימה , על כל הרעה אשר עשו אותם העמים לעם ישראל', נקמת ה. ב
והן מן ,  89הן מן הגרים אשר אינם גרי אמת , לצרוף את עם ישראל מכל סיגיו. ג

 . למען לא יראו כל אלו בטובתן של ישראל,  87הפושעים והמורדים שבעם ישראל 
ולכרות ביניהם , באותו הזמן עתידין להתקבץ עמים וממלכות מכל רחבי העולם

 .  86ולכבוש את ארץ ישראל ,  82במטרה להכרית ולכלות את עם ישראל , ברית

אשר העיקו , ה להחיות את כל אותם המלכים"באותם הימים עתיד הקב, כמו כן
וכולם כאחד  ,לעם ישראל ואשר החריבו את בית המקדש ולהמליכם כבתחילה

 .  81יצאו למלחמה על ישראל 

הפעמים ' כאשר בב,  89כי שלשה פעמים יעלה גוג על ירושלים , ל קיבלו"חז
ורק בפעם השלישית יצליח ללכוד  88הראשונות לא יעלה בידו להכנס לירושלים 

ואספתי את כל הגוים אל : " 84ועל הפעם השלישית נאמר בזכריה .  88את ירושלים 
 ...". למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתיםירושלים 

 מניצולי המלחמה

אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי , ה לישראל על הר סיני"אמר הקב: "ל"אמרו חז
מחבלו של משיח , ממלחמת גוג ומגוג, אני מציל אתכם משלש פורעניות, ולעשותה

 .  85" ומדינה של גיהנם

, כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פורעניות: " 89כמו כן אמרו חכמים 
 ". מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג

 סופו של ארמילוס

באמרי ,  82וביאר התרגום , "וברוח שפתיו ימית רשע: " 87על מלך המשיח נאמר 
  86רת ומקום קבורתו מוכן במזרח ים כנ. פיו ובחלל שפתיו ימית את ארמילוס הרשע

 סופם של העמים

כי עם ישראל לא ילחמו כלל עם , עולה, ל"כפי שנתבארו על ידי חז, מן המקראות
 : ילחם בהם מן השמים על ידי אותות ומופתים' אלא ה, אותם העמים



ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל "
 .  41" אגפיו ועל עמים רבים אשר אתן

 : ומרוב גודל המהומה שתהיה בהם יוסיפו להרוג איש את אחיו -

תהיה ... את כל העמים אשר צבאו על ירושלים' וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה"
, ונאמר,  49" והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו, רבה בהם' מהומת ה

 .  48" חרב איש באחיו תהיה"

אז יבואו כל עופות השמים וכל חיות , רוגיהםעד שיהיו כל ההרים מלאים בה -
, על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך: "הארץ ויאכלו את בשרם

 .  48" לעיט ציפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה

: וכאשר כל הארץ תמלא מסרחונם יקברום ישראל במשך שבעה חדשים -
 .  44" חדשים שבעה, וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ"

   ?יבוא  משיחהכש  יקרו  נפלאים  דברים  אילו
  אלו  מאשר  יותר  גדולות  תהיינה  לבוא  לעתיד  הניסים  שתהיינהו   הנפלאות"

 (.ו"ט  `ז ,מיכה )  "מצרים  ביציאת  שהיו

" שנים  לאלפי  עד  שנים  הרבה  יחיו  והם  מאוד  קלים  יהיו  האנשים  של  החיים"
 (.ן"רמב)נצחיים   חיים  להם  יהיו  המתים  תחיית  ואחרי   (.ם"הרמב)
  ואילו  עבורם  זאת  יעשו  הגויים  אלא  את צאנם  לרעות  יצטרכו  לא  היהודים"

 (.א ה"ס  ,ישעיהו)" הימים  כל  בשקט  תורה  ללמוד  יוכלו  היהודים

  אפך  בזיעת"  של  הקללה  כי  להתפרנס  כדי  לעבוד  יצטרכו  לא  היהודים  כלומר
 .תתבטל  כבר" לחם   תאכל

  חודשים  9  לוקח  הריון  היום  [ב "ע` מסכת שבת ל" ]יום  בכל  תלדנה  הנשים"

  שנקרא  מה  יום  בתוך  כבר  מוכן  יהיה  הוולד  בעתיד  .בצ ע ר  יולדות  ועוד
  הקללה  כי  צערב  ולא  תלדנה  יום  ובאותו - תהליכים   קיצור -  אינסטנט

 !!! יותר  אקטואלית  תהיה  לא  כבר  "בנים  תלדי  בצער"ש
  לארץ ישראל  יבואו  היהודים  כל  וצדיקים  זכאים  יהיו  ישראל  בני  אם"

 ) .יג` ז ,דניאל (  "עננים  על  גלויות  בקיבוץ

  "ושפחות  עבדים  ואפילו  קטנים  ילדים  אפילו  נביאים  יהיו  ישראל  בני  כל"
 (ב`א  `ב  ,יואל)
  יביאו  העולם  ורוחות  בראשם  ויישב  הצדיקים  לכל  סעודה  יעשה  ה"הקב"

 (.יג  רבה  ,ויקרא)  ."עדן-מגן  הבשמים  כל  את  לסעודה
  שנברא  הלווייתן  של  מבשרו  יאכלו  לצדיקים  ה"הקב  שיעשה  זו  בסעודה"

 " לצדיקים  סוכה  ה"הקב  יעשה  הזה  הלוויתן  של  ומעורו  בראשית  ימי  בששת

 ). א"ע  ה"ע  ,בתרא  בבא )
  
  גויים  עבדים  2111  לו  יהיו  ציצית  מצוות  את  לקיים  היום  שזהיר  מי  כל"

 .)ב"ע  לב  ,שבת(אותו   שישמשו
  עצי)  "קיא ע  כתובות)  "משי  ובגדי  עוגות  תצמיח  ארץ ישראל  של  האדמה"

 (.ב"ע` שבת ל)" יום  בכל  פירות  יוציאו  הפרי



  האדם  בזמן  שהיה  כמו  פירות  תוציא  כבר  היא  תיזרע  שהאדמה  היום  באותו"

  כוהנים  תורת  " (הפירות  את  כמו  עצמו  העץ  את  לאכול  יהיה  ואפשר  הראשון
 ) .ד  ו"כ  ויקרא  על

  את  ויפיל  רוח  יביא  ה"והקב  ההרים  בראש  תמר  של  לגובה  תצמח  החיטה"

 ). ב"ע  קיא  כתובות (  "גרעיניה 
  )  ב"ע  קיא  כתובות (" שור   של  הכליות  בגודל  גדול  יהיה  חיטה  של  גרעין  כל"

כתובות )  בספינה  או  בקרון  אותו  לשאת  צריך  שיהיה  גדול  כ"כ  יהיה  ענב  כל "
 .)קיא עב

  .אותה  לבצור  כדי  שלימה  עיר  באנשי  צורך  שיהיה  גדולה  כ"כ  תהיה  גפן  כל"
  יוכלו  צעירים  וגם  זקנים  שגם  עד  טעים  כ"כ  יהיה  הזאת  מהגפן  שיעשו  היין

 ). ב"ע  קיא  כתובות )   "ממנו   הינותל
  מסכת  סוף (  "פירות   יתנו -  פירות  היום  נותנים  שאינם  הסרק  עצי  כל "

 ) תכתובו
אותם   ינהג  קטן  ונער   אריה  עם  יגור  ועגל   לו  להרע  מבלי  כבש  עם  יגור  זאב"
 .)ח `ו` יא ,ישעיהו (" לו   יזיק  לא  והנחש  נחש  עם  לשחק  יוכל  תינוק. 
  כמו  תבן  יאכל  אלא  יותר  יטרוף  לא  והאריה  בשדה  ביחד  ירעו  וטלה  זאב"

 ).כה  `הס  ,ישעיהו)"  הבהמות
  ששבע  כדי  ודרכים  נחלים  שבעה  בו  ויעשה  פרת  נהר  את  ייבש  ה"הקב  "

 ).ט-טו` ישעיהו יא )" ישראל-לארץ  דרכם  לעבור  יוכלו  הגלויות
 ).י"רש` יז  סה  ישעיהו (" חדשה  וארץ  חדשים  שמיים  יברא  ה"הקב"

  יהיה  השמש  של  והאור   השמש  של  האור  כמו  חזק  יהיה  הירח  של  האור "

 .)א"ע` סח  פסחים (  "היום   הוא  מאשר  010  פי  חזק
  ויעמיד  גדולים  שערים  אבן  בכל  ויעשה  ענקיות  יקרות  אבנים  יביא  ה"הקב"

 ). א"ע  `עה  בתרא  בבא (" ירושלים   בחומות  אותן
  שירצה  מי  וכל  ומרגליות  טובות  באבנים  יהיה מלא  ירושלים  של  האזור  כל"

  הם  כספי  ביניהם  סיכסוך  שיהיה  אנשים  שני  יהיו  אם  .מהן  לקחת  לבוא  יוכל
  הם  ,לירושלים  יגיעו  הם  כאשר  הרי  המשיח  מלך  לפני  תורה  לדין  יילכו

  עד  ירצה  שהוא  כמה  ייקח  אחד  וכל  ומרגליות  טובות  הרבה אבנים  ימצאו
  שמעוני  ילקוט (    ."תורה  לדין  ללכת  עוד  ירצו  ולא  זה  זה עם  ישלימו  שהם

 ). תעח  רמז  נה

  מאכלים  מיני  כל  יהיו  הנחל  ועל  שבמקדש  הקודשים  קודש  מבית  ייצא  נחל "
 "המחלות  לכל  תרופות  יעשו  ומהעלים  יאכלו  הנחל  של  הפירות  את.  טובים

 ). א"ע  `ק  סנהדרין (
 (ה  את  יעבדו  שבה  הדרך  את  ללמוד  כדי  המקדש  לבית  יבואו  הגויים  כל "

 (.ג-ב  `ב  ,ישעיהו
  לא  והגויים  עבודה  לכלי  שלהם  והחניתות  החרבות  את  יהפכו  הגויים "

   "מלחמה   עוד  ילמדו  ולא  יותר  ביניהם  יילחמו
  פרק  ם"ברמב  מלכים  הלכות  מתוך  מעובד    ה מ ש י ח     מ ל ך   ה י ל כ ו ת 
 .`ב  הלכה  `ט  פרק  תשובה  הילכות  ,  א"י
  

 ? המשיח  מלך  יעשה  מה   1.



  לכמו  דוד  בית  מלכות  את  יחזיר. ליושנה   דוד  בית  מלכות  יחזיר  נמשיח  מלך
  ויביא  ישראל  נדחי  ויקבץ  המקדש-בית  את  יבנה. המלך  דוד  בימי  פעם  שהיתה

 .ישראל  לארץ  בחזרה  ישראל  בני  כל  את

  יכולנו  שלא  התורה  מצוות  כל  את  לקיים  אפשרשוב  יהיה  המשיח  כשיבוא

  כמו  הכל  והיובל  השמיטה  על  ולשמור  קורבנות  ולהקריב  הגלות  בזמן  לקיים

 .בתורה  שכתוב

  
 ? יחבמש  להאמין  צריך  כמה  עד    2.

  בתורה  גם  כופר  הוא  שיבוא  למשיח  מצפה  שאינו  או  במשיח  מאמין  שלא  מי

 .בנביאים  וגם  רבינו  ובמשה

  
 ?. גדולים  ניסים  יעשה  המשיח  האם  3 .

  גדולים  ניסים  לעשות  התגלותו  בתחילת  מוכרח  יהיה  שהמשיח  לחשוב  לנו  אל
  אפשר  ניסים  עושה  שהמשיח  רואים  לא  אם  גם  כי  .`וכו  מתים  ולהחיות

 .קובעת  שהתורה  הסימנים  לפי  להכירו

  
 ? המשיח  מלך  של  הסימנים  הם  מה  4.

  ועוסק  בתורה  הוגה  המלך  דוד  של  מצאצאיו  שהוא  גדול  מנהיג  נראה  אם
  ייכוף  ושהוא  פ"שבע  התורה  ולפי  שבכתב  התורה  לפי  המלך  דוד  כמו  במצוות

  יילחם  והוא  התורה  בדרך  ללכת  ישראל  כל  על  ישפיע  ישראל  כל  את
  בחזקת  זה  הרי  עבורם  שיילחמו  רוצה  `שה  המטרות  עבור  יילחם 'ה  מלחמות

 .משיח  הוא  ההלכה  י"שעפ  מוכיח  זה -   בוודאי  משיח
 

 ? הגאולה  את  מביא  אמנם  הזה  המשיח  שמלך  בוודאי  נדע  מתי   5.

  העמים  כל  את  וניצח  בתשובה  העם  את  להחזיר  כבר  הצליח  הזה  המלך  אם

  אז  ,לארץ ישראל  ישראל  בני  כל  את  וקיבץ  המקדש  בית  את  ובנה  שמסביב

  אנשי  את  גם  יתקן  המשיח   .התורה  הבטיחה  שעליו  המשיח  מלך  הוא  בוודאי

  בעולם  האנשים  כל  שכולם  יעשה  ביחד  `ה  את  יעבדו  שכולם  כולו  העולם
 .ביחד`ה  את  יעבדו

  
 ? המשיח  למלך  יהיו  מעלות  אילו   6.

  יהיה  הוא  ,באדם  החכם  שהיה  ,המלך  משלמה  יותר  חכם  יהיה  המשיח  המלך

  כל  וגם  תורה  ישראל-עם  כל  את  ילמד  והוא  רבינו  משה  כמו  גדול  נביא

 .ממנו  ללמוד  יבואו  הגויים

  
 ? יבוא  כשמשיח  העולם  ישתנה  האם   7.

  שישתנה-  בראשית  במעשה  חידוש  יהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  תחשבו  אל
  הטבע  י"עפ  להתנהג  ימשיך  העולם.  נוהג  כמנהגו  עולם  אלא  ,העולם  טבע

  יהיו  ואז  השלימה  הגאולה  את  יביא  כבר  שיחשהמ  הזמן  שיגיע  עד  הרגיל
 .הגדולים  הניסים

  
 ? המשיח  ימות  לבין  הזה  העולם  בין  ההבדל  מה   8.



  הוא  המשיח  ימות  תחילת  לבין  הזה  העולם  בין  ההבדל  שכל  אמרו  חכמינו

 .הגויים  שלטון  תחת  יותר  יהיו  לא  ישראל  שבני -  מלכויות  שיעבוד

  
 ? יבוא  שהמשיח  לפני  יקרה  מה   9.

  הם  בדיוק  ומתי  איך  החליטו  לא  חכמים  אבל  בתורה  שכתובים  דברים  ישנם
  לה  שקוראים  גדולה  מלחמה  תהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  כגון  .יהיו

  שמשיח  דיעלהו  כדי  הנביא  אליהו  יבוא  זו  למלחתה  וקודם  .ומגוג  גוג  מלחמת
  בני  של  ליבם  את  יכין  גם  הנביא  אליהו  .הגאולה  את  להביא  כבר  מגיע

  `ה  יום  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנוכי  הנה"  :שכתוב  כמו  ישראל
  האלו  הדברים  יהיו  ומתי  איך  ל"ז  לחכמינו  ברור  היה  לא  אך  "והנורא  הגדול

  שלום  להשכין  היא  הנביא  אליהו  ביאת  של  העיקרית  מטרהשה  ברור  ורק
 .בעולם

 
  יודיע  והמשיח   ישראל  בני  כל  אליו  יתאספו  המשיח  מלך  יבוא  כאשר  10.

  הוא  מי -  לוי  שבט  לבני  יגיד  כל  וקודם  .הוא  שבט  מאיזה  ואחד  אחד  לכל

   .כהן  הוא  ומי  לוי

  
 ? יבוא  כשהמשיח  יהיה  מה  11.

  ולא  קנאה  לא  ,מלחמות  יהיו  לא  ,בעולם  רעב  יהיה  לא  יבוא  כשהמשיח
  המאכלים  כל  .לכ ו ל ם  באמת  שיספיק  גדול  כזה  שפע  יהיה  אלא  תחרות

  יהיו  בעולם  האנשים  וכל  .הארץ  עפר  כמו  בשפע  כ"כ  מצויים  יהיו  הטובים
  עמוקים  וסודות  התורה  פנימיות  ללמוד -   `ה  את  בלדעת  רק  םועסוקי  פנויים

  עמוקים  סודות  ויידעו  גדולים  חכמים  יהיו  ישראל  ובני  .אלוקות  וללמוד
 . "מכסים  לים  כמים  `ה  את  דעה  הארץ  מלאה  כי"   :שכתוב   כמו  בתורה

 
ורא גדול ובמ, ובזרוע נטויה שתים, דבר אחר ביד חזקה שתים

ה על "אלו עשר מכות שהביא הקב.ובמופתים שתים, שתים
, שחין, דבר, ערוב, כינים, צפרדע, דם: המצרים במצרים ואלו הן

 . מכת בכורות, חושך, ארבה, ברד
 

בעשרת המכות במצרים , מ ראשי תיבות מידה כנגד מידה"ה מכ"ידוע שיש לקב
העבירות שחטאו כנגד עם המכות היו מידה כנגד מידה לפרוע מן המצרים את 

 .ישראל
 :פירוט המכות

 מכת דם

 ?מדוע לקה הנילוס תחילה
 

כשהוא משמש כעורק , היאור -למעלה מאלפיים שנה זורם לו במצרים נהר הנילוס 
והיאור הוא זה , שהלוא גשם אינו יורד בארץ הזאת. לכלה במצריםראשי לחיי הכ

עליו השיטו . לרחצה ולהשקיית השדות, לכיבוס, לבישול, שמספק מים לשתיה
דגי היאור היו . הדיג -ובאמצעותו פותח ענף כלכלי חשוב , סחורות לצורכי מסחר
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לפי  -לכן ו, כל חייהם תלויים ביאור. למרכיב חשוב בתפריטו של המטבח המצרי
עד . כך חיו בטעותם שנים רבות. היאור הוא האלוהים העליון -דעתם הכוזבת 

 . שבאה מכת דם וטפחה על פניהם

 

 התראה חוזרת 
 

הם פלשו לתוך הארמון ללא רשות . הופיעו משה ואהרון לפני פרעה, יום אחד
מימי , ואם לא תשלח, שלח את עם ישראל: פותח משה ואומר. והתייצבו לפני המלך

איומיך אינם מדאיגים : פרעה איננו מתרגש מהאיום והוא עונה. מצרים יהפכו לדם
אם לא : חוזר משה ואומר. יוהוא תחת בעלות, כיון שאני הוא יוצר היאור, אותי

שוב חוזר משה ומתרה , למחרת. תראה בקרוב מיהו בעל היאור האמיתי, תשלחם
, ועוד יום, וכך חוזר הדבר על עצמו עוד יום. אך פרעה מסרב בעקשנותו, בפרעה

 ! במשך יותר משלושה שבועות

שמעו כל מצרים את , בדרך ניסית, אך למרות זאת, קולו של משה נמוך היה
הוא בודאי לא הבין מה ? מה חשב האזרח המצרי באותו רגע, נתאר לעצמנו!! ומיואי

הלוא היאור הוא ? איך יתכן שיהפכו כל המים שביאור לדם. פשר האיום המוזר הזה
העם , המצריים, אנחנו. בודאי אין מקום לדאגה! וגם פרעה חזק, אלוהים חזק

אין אף סיבה בעולם . ם כולואנו עולים על העול, בכשפים. החכם והמתקדם ביותר
 . שיכולה להפריע לנו להמשיך להעביד את ישראל

 

 ! הפך מימיהם לדם
 

למשה ' באותו יום אמר ה. עד אותו בוקר... הם המשיכו לחיות את חייהם בשלוה
, בשעה מוקדמת מאוד, כמו כל בוקר. ללכת אל היאור בבוקר השכם ולדבר עם פרעה

משום שפרעה היה ? ומדוע בסתר. ת את צרכיו בסתריוצא פרעה אל היאור כדי לעשו
לפיכך היה יוצא אל היאור בהשכמה . משתבח ואומר שהוא אלוה ואינו צריך לנקביו

. כדי להביכו, נשלחו משה ואהרון דווקא בשעה זו. שלא יראוהו בני אדם בקלונו
 אומר לו. תופס משה את פרעה כדי לדבר עימו. והנה רואה פרעה את משה ואהרון

בל נשכח שפרעה מתאפק )הנח לי עכשיו שאעשה צרכי ואחר כל אדבר עמך : פרעה
דע לך כי הכל גלוי ! ?האם יש אלוה שצריך לנקביו: אמר לו משה(! שעות 21כבר 

ואף על פי שאתה מרמה את עצמך ואת כל , הוא משגיח על כולם. ה''וידוע לפני הקב
  !לא תוכל לרמות' את ה, מצרים ועושה עצמך אלוה

ַדע ִכי ֲאִני ה' כה ָאַמר ה'': ממשיך משה ואומר ר ִהנֵּה ָאנִכי ַמֶכה ַבַּמֶטה ֲאֶׁש ', ְבזאת תֵּ
מכה אהרון את , כשפרעה ממשיך לסרב. ''ְבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַבְיאר ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם

ה תינוק שעל ידם ניצל כשהי, מכיון שהיתה לו הכרת הטוב למים, ולא משה)היאור 
לא מים ! דם ממש!!! והנה כל מימי מצרים הופכים לדם, (בן שלושה חודשים

, במראה: אלא דם ממש, כפי שעשו החרטומים אחר כך, אחיזת עיניים, אדומים
הוא לא רק . מת וריחו מבאיש כנבלה, מקור חייהם, אלוהיהם. במגע, בריח, בטעם

 . מתו -וכו כל הדגים ובעלי החיים שהיו בת. מת אלא גם ממית



הפוך את , הרי לדבריך היאור נוצר על ידך! הוכח את בעלותך ואלהותך! פרעה
הוא ברא את , שהוא ברא את העולם יש מאין' כאן הוכיח ה !היאור בחזרה למים

 . ואין שום כוח בעולם שיכול לעמוד נגד רצונו, המים ועושה בהם כרצונו

אלא , נהפכו לדם, בשעת ההכאה לא רק המים שהיו לנגד עיניהם של משה ואהרון
ולא . אפילו המים שבתוך הכלים נהפכו לדם אמיתי, כל המים שבכל ארץ מצרים

 ! אלא שכל העצים והאבנים במצרים התחילו לנטוף דם -עוד 

 

 חרטומי מצרים מראים את כוחם 
 

אין הדבר : הוא מקשה את ליבו ואומר, להפך. פרעה אינו משתכנע ואינו מתרכך
מיד הוא קורא לחרטומים הגאוותנים . גם אנו יכולים לעשות זאת, רושם עושה עלי

כדי להופכם , אין בנמצא מים'', קטנה''אלא שמתעוררת בעיה . שיעשו גם הם כך
ולכן , חשבו החכמים שרק המים שהיו גלויים לפני משה ואהרון נהפכו לדם! לדם

 -תנפצה במהירות אולם תקוותם ה. חפרו בארות חדשים להוציא מהם מים לשתיה
 . אין מנוס ממנה, היא מכה אמיתית' מכת ה. גם מהבארות החדשים נבע דם

הם הולכים לגושן וקונים . ובכל זאת החרטומים רוצים להראות את יכולתם וכוחם
להפוך מים שקנו מישראל : זוהי גדלותם. ואז הם הופכים אותו לדם, מים מישראל

אילו היתה להם ! ואפילו יותר מידי, בשפע הרי יש דם? מי זקוק לכך עכשיו. לדם
אך לא יכלו לעשות זאת , היו יכולים להפוך את הדם למים, שליטה אמיתית בטבע

 . כי כל מעשיהם היו באחיזת עיניים בלבד

אהרון הפך לדם את כל מימי . הבדל גדול היה בין מעשה אהרון למעשה החרטומים
אהרון הפך , ועוד. אינם מחוברים ליאורגם אלו שלא היו לפניו אלא בכלים ש, היאור

שעמדה המכה , ועוד. ומים אחרים באים תחתם, מים שאינם עומדים אלא זורמים
, ואילו החרטומים הפכו באחיזת עיניים רק מים מעטים עומדים בכלי. שבעת ימים

 . וגם זה היה רק לזמן מועט עד ששב פרעה אל ביתו

 

 אבן מקיר תזעק 
 

ולא היה צריך לקנותם , לו אישית היו מים. 'גיש שזו מכת הפרעה לא חשש ולא הר
וכן כדי שיתגדל בעיני , הם הגיעו לו כזכות על כך שגידל את משה בביתו. מישראל

וכאשר , ובכל זאת גם הוא לא נמלט לגמרי מסבל מכת דם. המצריים ואחר כך ילקה
מונו חזר לארמונו נטרפה דעתו למראה הדם הנוטף והמלכלך את קירות אר

הדם היורד מן הקירות מזכיר את . הדם לא פסח על בית המלך. המלכותי והמפואר
ונתערב בתוך , הדם ששתת מבני ישראל שנפצעו בשעת עבודתם בבניית הבניינים

  !החומר והלבנים

 

 ארץ מצרים נבוכה 
 



סועד הוא את , בבוקר לפני שהולך המצרי להעביד את ישראל בפרך: נתאר לעצמנו
, הוא שומע שוב את קולו של משה, תוך כדי שתיית כוס משקה. ליבו בארוחת בוקר

שלושה . מימי מצרים יהפכו לדם, המתרה בפרעה שאם הוא לא ישלח את בני ישראל
הוא ... אלא שהפעם. הרגלוהדבר נהפך לו ל, שבועות כבר הוא שומע את האיום

אך למרבה הזוועה הוא , מיד הוא יורק כדי לנקות את פיו. מרגיש טעם דם בפיו
אבל אז הוא שם לב שכוסו . השן מדממת -חושב המצרי  -אולי ! ממשיך לירוק דם

, אחוז בהלה הוא רץ אל חבית המים כדי לשטוף את פיו. ולא מן השן! מלאה בדם
?? מה קרה. אין לו אפילו טיפת מים אחת בבית. אה דםולתמהונו הגדול החבית מל

כיצד ישטוף את : ומחשבותיו מחזירות אותו אל הדבר הדחוף יותר. הוא משתומם
בתקווה שיש , במצוקתו הוא רץ מיד לשכנו המצרי? פיו מן הטעם המבחיל של הדם

מה הם , הבעיה קשה ולוחצת. שם מתברר שגם החבית של שכנו מלאה דם. לו מים
 ?? עשוי

שהוא היה באמצע להתקלח ופתאום מצא את , שכן אחד מספר מבעד לדלת הסגורה
כולו מלוכלך ומדיף ריח יותר , הוא קפץ מיד מן האמבטיה. עצמו בתוך אמבטיית דם

הוא . אך גם משם יוצא דם, הוא ניסה לפתוח חבית נוספת של מים. מאשר בכניסתו
? עד מתי?? הוא ישאר בבית? מה יעשה. אינו יודע איך להתנקות, שרוי במצב ביש

ששחט כל , ממש כמו המלך פרעה. כעת לכולם יש אפשרות לרחוץ את גופם בדם
  !!ילדי ישראל והתרחץ בדמם 811יום 

כי הבגדים אשר השרתה , צועקת אשתו, בעודו מספר את חוויותיו הטראומתיות
מאוד בהביטה על צעקותיה גברו . במים לצורכי כביסה שינו את צבעם והם אדומים
מה קורה ! שהפכו להיות אדומים, המרק העומד על האש ועל קערת הבצק המלאה

 ? כאן

אוי . כמו מתוך חלום הם נזכרים באזהרותיו של משה ומבינים שידו עשתה זאת
הוא אכן אמר שאם לא ישחררו את בני ישראל יהפכו כל , הם סופקים כפים, ואבוי

איזו מציאות ! ובודאי שלא בהיקף כזה? ו דבריומי חשב שיתאמת. מימי מצרים לדם
המראה מפחיד ומעורר ! קיר נוטף דם, דם יוצא מהקירות. דם במקום מים, נוראה
  !זה מזכיר למצריים את ילדי ישראל שנקברו חיים על ידם בקירות! בחילה

הוא מביט ביאוש על הדם הנוזל מקירות , המצרי חש כאילו הוא במחזה בלהות
אין . ע ביתו נשמעות צרחות הילדים המפוחדים וההמומים מן המתרחשוברק, ביתו

, המצרי מנסה להתחכם וחושב שאם אין מים. הצמא מכה בהם, זמן רב למחשבה
מה , חוסר האונים גובר. אולם כאשר נסחט הפרי יוצא דם ולא מיץ. ישתו מיץ פירות

אפילו ! לא מיםאי אפשר להתקיים זמן רב ל, הרי גוף האדם זקוק לשתיה? עושים
ויותר מכל פחד וחוסר , כעס, הוא חש תסכול. הרוק שיצא מן הפה הפך לדם מבחיל

 ?? מה יעשו עכשיו. אונים

 

 האלילים מאכזבים
 

מתוך לחץ הוא פונה אל . ופיו מתחיל להתייבש, הילדים צועקים ומבקשים שתיה
אחד ישן או כי היו זקוקים להם למקרה שאליל , היו להם הרבה אלילים. )אליליו

, הוא פונה לאלילי העץ והאבן(. היו אחרים רזרבה, חולה או מת, שאינו מרגיש טוב
במקום . גם הם מתו!! גם הם מוציאים דם, להצילו ולתת לו מים, ובמקום לענות לו

כמצרי מאמין הוא פונה אל אלילי הכסף !! להצילו הם מעמיסים עליו בעיות נוספות



ומן המזבחות שלפניהם זב דם , אך הם לא מגיבים, יעואולי הם יוכלו להוש, והזהב
 ?? מה עושים?? מה יהיה. רב

הוא . היאור -עולה המצרי על סוסו ודוהר במרץ לאלוהיו הגדול והחזק מכולם 
אך ככל שהוא הולך , כולו מלא תקוה. בודאי יוכל להצילו בכך שיתן לו מים חיים

הוא ... אבל מוכר, יח מעט חשודהוא חש בר. וקרב ליאור מתחילה תקותו להיסדק
ככל שממשיך הסוס . ובלב הולם הוא ממשיך להתקדם, מגייס את שארית תקוותו

הרי היאור אלוהים חזק !!! לא יתכן, לא... ו. מכה ריח חזק וחריף באפו, בדהירתו
אך האמת סופה , ליבו מסרב להאמין לאמת המרה!! לא יתכן שיהפך לדם, הוא

המוסיפים ריח של נבלה , והוא פולט דגים מתים, פך לדםהיאור אכן ה, להתגלות
. נראה כאילו היאור אדום מדם הילדים שהושלכו אליו. לריח המבאיש של הדם

  !!כך הדגה שביאור מתה, השלכתם ילדים למות ביאור

ונכנסים אליו בלי הרף מים , כי הזרימה ביאור נמשכת, התופעה מפליאה מאוד
ומה שמדהים ! גיעים לגבול מצרים הם נהפכים לדםאולם תמיד כשהמים מ. חיים

רק . מיד הוא נהפך שוב למים חיים, שכאשר יוצא הדם מגבול מצרים, עוד יותר הוא
. ומספק להם דם במקום מים, בגבול מצרים מאכזב היאור את עובדיו המאמינים

לא מוות מהיר וקל כי אם מוות איטי , מעל ראשי המצרים מרחפת סכנת מוות
כי , אין על מי להישען. רק המחשבה על כך קשה ומטריפה, אין מים לשתות .בצמא

 . כל אלוהיהם הכזיבו

 

 חיפוש נואש אחר מים 
 

. הם צמאים -הילדים מבקשים לשתות . הוא חוזר הביתה בידיים ריקות ורועדות
ניסו המצרים למצוא . צמאונם גובר והולך. וככל שעובר הזמן נשקפת סכנה לחייהם

בלית ברירה היו . דם -ומוצאים , והיו חופרים בארות חדשים, ת האדמהמים מתח
אבל מיד אחר כך נעשו צמאים . אשר הם לא נהפכו לדם, מצרים ששתו מים מלוחים

הם . גם הרוק שירקו נהפך לדם. לא מים ולא מיץ. אין מים לשתות! עוד יותר
 . מתחילים להתייבש וראשם כואב

הוא ?? מהיכן המים!! מים... דו העברי יש כוס ובתוכהוהנה המצרי שם לב כי ביד עב
וכי אינך רואה שהיא מלאה , ''עונה העבד היהודי בשלוה'', מהגיגית''. שואל בשאגה

ומהיכן מלאת ''. הגיגית מלאה מים, ואכן כפי שאמר היהודי, מביט המצרי?'' מים
במהירות רץ . ותעונה היהודי בפשט'', מהבאר''. הוא מתעניין בשקיקה?'' את הגיגית

זה ממלא דם : והנה, גם היהודי משלשל את הדלי שלו, המצרי עם הדלי אל הבאר
ורץ , הוא מביא מביתו כד גדול, המצרי אינו מאבד את עשתונותיו! וזה ממלא מים

ואילו ! הכד מתמלא דם?? אך מה קורה כאן. אל הגיגית של היהודי לקחת משם מים
המצרי חוטף מידו של !! יש מים, ו כוס נוספתשניגש למלא לעצמ, לעבדו היהודי

 ! והנה ברגע שמגיעים המים לידיו של המצרי הם נהפכים לדם, היהודי את הכוס

העבד אכן . הוא מבקש מהיהודי לשפוך לו מים לתוך פיו: עולה בדעתו רעיון מצוין
הם  -אך ברגע שהם מגיעים לפיו של המצרי , מן הכוס נשפכים מים, עושה כך

כך יגיעו אל פי , בוא נשתה במשותף מכלי אחד: אומר המצרי ליהודי! ם לדםהופכי
! ואילו למצרי עולה דם, ליהודי עולים מים... אך, אכן הם שותים מכוס אחת. מים

כתוצאה ! וחלקם כלפי המצרי דם, חלקם כלפי ישראל מים, המים נחלקו



תשתה ! ?לך מיםאין ! יש בפיו טעם רע של דם -מנסיונותיו הרבים לשתות מים 
  !!!תשתה דם כמים -שפכת דם ישראל כמים ! דם

, הילדים צורחים ובוכים, הראש כואב, הפה יבש. והפחד עוד יותר, הצמא מתגבר
עיניהם יוצאות מחוריהם בראותם את השכן היהודי שותה מים ! הם רוצים לשתות

להשיג המצרי מוכרח !! וילדיו משתכשכים להם להנאתם בבריכה של מים, בשפע
אלא שעליו להשקות , ולא עוד. בביתו ישנן נפשות רבות המשוועות לטיפת מים! מים

צאנו  -את בקרו וצאנו , את גמליו, את חמוריו, את סוסיו, גם את מקנהו הרב
בתקוה שיצילו אך , הוא פונה אל הצאן שלו. שהיה אף הוא אליל מצרים'', קדוש''ה

במקום שיצילו . המיוסרות תחינה למים ובעיניו, הצאן מסתכל עליו במבט אומלל
 . צריכים מאמיניהם להציל אותם, הם את מאמיניהם

 

 המצרים מתרוששים 
 

מעבדו  לקנותהוא מחליט : הוא מנסה אפשרות נוספת, מתוך יאוש, בלית ברירה
והם לא , סוף סוף יש לו אכן מים -והנה ראה זה פלא . היהודי כוס מים בכסף מלא

בתור אב מסור הוא לא שוכח כמובן . שותה ומרווה את צמאונוהוא , נהפכים לדם
חשבון קצר מעלה כי עליו לקנות עוד . לדאוג אף לאשתו ולילדיו המשוועים למים

, אולם אין לו ברירה, המחיר שהיהודי דורש נראה לו מוגזם ביותר. כוסות 01לפחות 
עקב , פיל את עצמומיום ליום עולה המחיר ומכ. הוא יודע שנפשות ביתו תלויים בו

ואילו , המצרי הולך ומתרושש מיום ליום? אך מה אפשר לעשות. הביקוש הרב
, שמתם אותם לשואבי מים חינם אין כסף. כיסיהם של בני ישראל הולכים ותופחים

  !!כעת תשלמו מחיר מלא עבור כל טיפת מים

בלית . גם הם זקוקים למים? הבקר והצאן, הגמלים, הסוסים, ומה עם החמורים
רבים מן הבהמות מתים . כמובן בצמצום גדול, ברירה הוא קונה מים אף להם

 -הגדיל המצרי את קצבת המים . כמות המים המצומצמת לא הספיקה להם, בצמא
ר הוציא למענם אש, רבים מן הבהמות! שוד ושבר, והנה -! עלה לו הון תועפות

וזאת בעקבות מכת הדבר ! מתו -סכומי כסף ענקיים למען לא ימותו בצמא 
 . שהתלוותה לכל מכה ומכה

 

 רעבים ללחם 
 

. ומתברר לו כי גם זה עסק לא פשוט, רוצה המצרי לאכול לפחות ארוחה טובה
שכן היה עליה לקנות , הדבר עלה לה ביוקר רב, טרחה האשה המצרית להכין תבשיל

, היא עשתה את כל המאמצים לשם כך. ם לשטיפת הירקות ולהכנת התבשילמי
היא לא ! אולם כאשר באה להניח את הסיר על האש היא נתקלת בבעיה בלתי צפויה

כל נסיונות ההדלקה ! העצים כולם נוטפים דם, מצליחה בשום אופן להבעיר אש
ל כל אוכל אפוי ואז מבינים המצרים כי בעצם אינם יכולים לאכו, אינם מצליחים

? מה יאכלו!! המאכל הבסיסי ביותר -אין אפשרות לאפות לחם . ומבושל
 . ואכן מצרים רבים מתו מרעב, האפשרויות מוגבלות מאוד

 



 מתבוססים בדם
 

אך לא , הרעב אף הוא אינו נותן מנוח'', ידיד קבע''הצמא הפך ל, המצב דחוק ביותר
כאשר , דם נוזל מהעצים ומהאבנים. הסביבה כולה מבאישה ודביקה מדם!! די בכך

כאשר שוכבים במיטה , מתלכלכים מדם, יושבים על כסא או אפילו על אבן
, הידים מלוכלכות, הבגדים מלאים דם? איך אפשר בכלל להרדם, מתלכלכים מדם

קניית מים לשטיפה ולרחצה אינה ! והגרוע מכל שאין אפשרות להתנקות מן הדם
כך שזה , כ הם יחזרו להתלכלך''וממילא מיד אח, ועפותזה יעלה הון ת, באה בחשבון
! המצב בלתי נסבל. הלכלוך והזוהמה הולכים ומצטברים מיום ליום. לא משתלם

  !!עכשיו אתם מנועים מלהתרחץ, מנעתם את ישראל מלהתרחץ

 

 תוצאות המכה
 

ימים של פחד וחרדה  5. ימים הנראים כנצח 5! ימים מתמשך הסיוט הנורא הזה 5
של , של צמא ורעב, של טירוף הדעת בלתי נסבל, של חוסר אונים, הבלתי ידועמן 

 ! של תסכול וכעס על עבדיהם המתעשרים על חשבונם, אכזבה עמוקה מהאלילים

. מצרים נושמת לרווחה, הדם ביאור הפך חזרה למים. והנה סוף כל סוף תמה המכה
האם חוזר ? סיפוראך האם בזאת אכן תם ה. כעת יש מים בשפע חינם אין כסף

הבתים והכלים מזוהמים !! כלל וכלל לא? כאילו לא קרה כלום, המצב לקדמותו
. גרעון גדול בתקציב, האויר מעופש, הבגדים התקלקלו ונהרסו מספיגת הדם. בדם

אין איש יודע מה תהיינה ההשלכות ממיתת היאור . האיזון האוקולוגי נהרס לגמרי
הכלכלה . אם בכלל, עד שהמצב יחזור לקדמותושנים רבות יעברו . בשנים הבאות

 ... ?מי יודע מתי ישתקם מחדש, ענף הדיג הושבת כליל -נהרסה 
 

 מכת צפרדע

 

 התראה
 

לפני . ארץ מצרים כולה עדין שטופה מן הדם, זה עתה הסתיימה לה מכת דם
, לשטוף את הקירות ואת הרהיטים, לנקות את זוהמת הדם: המצרים עבודה רבה

נכנס משה אל ארמונו של פרעה , והנה בעיצומן של העבודות. לכבס את כל הבגדים
' כה ָאַמר ה'': תומדבר אל פרעה בתקיפו, עוקף את השמירה המעולה, ללא רשות

ח ִהנֵּה ָאנִכי נגֵּף ֶאת ָכל ְגבּוְלָך ַבְצפַ : ַׁשַלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבדִֻּׁני ן ַאָתה ְלַׁשלֵּ . ''ְרְדִעיםְוִאם ָמאֵּ
הקשה פרעה את ליבו והכריז שלא ישלח , למרות הסבל שהיה מנת חלקו במכת דם

 . שמע משה ויצא מן הארמון. את בני ישראל

 20במשך , יום יום... וכך גם ביום השלישי והרביעי, ר הסיפור על עצמולמחרת חוז
בפעם האחרונה נכנס משה בחצות . ופרעה מסרב, חוזר משה ומתרה בפרעה, ימים

כאשר לא התייחס פרעה אף . והתרה בו לעיני כל שריו ועבדיו, היום אל פרעה



המים התחילו לעלות מן  -והנה , הלך אהרון ונטה ידו על מימי מצרים, להתראה זו
תחילה באו הם אל . אט אט התחילו הצפרדעים להתפשט בכל מצרים! צפרדעים

 . ואחר כך התפשטו סביב עד שמילאו את כל מצרים, ארמונו של פרעה

 

 ....צפרדעים, צפרדעים, צפרדעים
 

כולל , שהמית במכת דם את כל בעלי החיים שהיו בו, מן היאור חסר החיים
ויש אומרים שצפרדע אחת !! לפתע המוני צפרדעים מקרקרות יוצאים, הצפרדעים

קולות . ואז התיזה נחילים נחילים, והמצרים היו מכים אותה, עלתה מן היאור
הקרקור העולים מן היאור צועקים את צעקתם האילמת של כל אותם תינוקות 

  !שהושלכו אל היאור

צפרדעים בכמויות  הוא מוציא! שוב מכה בהם אלוהיהם היאור. המצרים המומים
יבואו אלו שבים אל היבשה  -אתם השלכתם את אלו שביבשה אל הים ! אדירות

  !כדי להפרע מכם

אקרא לילדים ? בכשפים אתה בא אלי: אך פרעה הקשה את ליבו ואמר למשה
מיד קרא פרעה לחרטומיו ועשו גם הם ! קטנים מבית הספר ויעשו גם הם צפרדעים

ומה הועילו חכמים , ת הצפרדעים לא היו מסוגליםאולם לסלק א. כמשה ואהרון
 ''?? חכמתם''ב

ושרי המלוכה , פרעה הרשע יושב על כסא מלכותו בבגדי מלכות: נתאר לעצמנו
קופצות ישר אל פרעה ותוך , לפתע מגיעות צפרדעים ירקות קרות וחלקלקות. לפניו

! איזה בושות !פה מפיק צפרדעים! כדי קרקורים נכנסות לו בנקביו ויוצאות מפיו
נכנסות לתוכם , הן קופצות עליהם. ממנו עוברות הצפרדעים אל שריו ועבדיו

, התבקעה הצפרדע, כאשר מנסה המצרי להרוג צפרדע סוררת. ומקרקרות באוזניהם
 ! ומקרבה יצאו ששה צפרדעים נוספות

הן מקפצות בעליזות . מארמון פרעה מתפרסות הצפרדעים על פני כל מצרים
ללא היסוס . רך הדלתות והחלונות ונכנסות בהמוניהן אל בתי המצריםובזריזות ד

נדבקות אל האוכל , אל הסירים, אל הלחמים, הן ניגשות אל קערות הבצק
! להיכנס לתוך התנורים הבוערים -שלא כטבען  -הן מעיזות אפילו . ומכרסמות אותו

קרר את חום עד שהיה בכוחן ל, נכנסו לתנורים כמויות כה גדולות של צפרדעים
מי ''ואמרת ' התכחשת למציאות ה! פרעה. אוכל חם כבר לא היה למצרים! התנור

ונכנסות להישרף בתנורים על קידוש ' למד מן הצפרדעים היודעות את ה -'?'' ה
  !שמו יתברך

וכשבא . בצלחתו קופצות הצפרדעים, המצרי יושב לאכול והנה לארוחתו יש שותפים
! אין להמלט מהן!! הצפרדע שממתינה לו בתוך הכוסהוא מקבל נשיקה מ, לשתות

במים שבמעיו מתפתחים , לאחר שמצליח המצרי לשתות הופכת שמחתו לתוגה
ונפשם היתה קצה , בקשתם מישראל להביא לכם שקצים ורמשים! צפרדעים

  !עכשיו תגעלו אתם מן השרצים. מהם

 

 



 !אין מפלט
 

הצפרדעים נכנסו לבתים , המוגן מפני הצפרדעים' חדר בטחון'אין מקלט או איזה 
, גם העשירים מבין המצרים אשר נעלו את בתיהם על מסגר ובריח. המוגנים ביותר

הן נקשו . הצפרדעים ירדו לתהום ועלו ממנו עד לבית העשירים. לא נמלטו מן המכה
רצפת . 'עלה ונעשה רצון בוראנועשו לנו מקום שנ': על רצפות השיש ואמרו להן

 . ואל הבית פרצו הצפרדעים בהמוניהן, השיש אכן נבקעה

היו באים לשם , אפילו אם היו המצרים מחביאים את עצמם תחת הקרקע
. היו נושכים ומסרסים אותם, כשנכנסו לבית הכסא. הצפרדעים ומשחיתים בהם

  .רביהגם אתם תתבטלו מפריה ו -בטלתם את ישראל מפריה ורביה 

 

 רעש מחריש אוזנים
 

בתוך הכוסות , בתנורים, במיטות, על הכסאות: הצפרדעים נמצאות בכל מקום
, הן כמובן לא ישבו בשקט! בתוך הגוף פנימה -והגרוע מכל , על המצרים, והצלחות

צפרדעים מקרקרות '' לארח, ''איזו הרגשה נוראה. אלא קפצו וקרקרו כל הזמן
במיוחד ! ה למצרים יותר מהנזק של הצפרדעים עצמןרעש הקרקור היה קש! בבטן

הצער שסבלו מרעש הצפרדעים היה כל כך . קרקורן של אלו הנמצאות בתוך גופם
הייתם מבעיתים את בני ! היו מצרים שאפילו מתו מן הרעש. גדול עד שכולם בכו
 ! כעת תתייסרו מצעקות הצפרדעים -ישראל בצעקותיכם 

צעקתם של ההורים האומללים אשר צעקו ובכו  צעקות הצפרדעים מזכירות את
  !והתחננו כשלקחו את בניהם וזרקו אותם ליאור

 

 !אין מנוח
 

הן . אולם כל הכסאות רוחשים צפרדעים, מצרי רוצה לנוח בביתו: נתאר לעצמנו
על ראשו של , הופס... ומהשולחן, ומן הכסא לשולחן, קופצות מהרצפה לכסא

אלא אלפי אלפים של , גם לא עשר ולא עשרים, ייםלא שת, לא צפרדע אחת. המצרי
על אף כל מאמציו לפנות לעצמו כסא , המצרי עייף והוא מוכרח לשבת. צפרדעים

המצרי מתחכם ומרים את . הצפרדעים זריזות ממנו ומכסות את הכסא, לשבת עליו
אולם תוך כדי שהוא מנסה לייצב את , הכסא וכך מפיל מעליו את כל הצפרדעים

, אין ברירה. שוב קופצות הצפרדעים ומכסות את הכסא, תוך ים הצפרדעיםהכסא ב
את תנוחת הישיבה של המצרי כדי '' מנצלות''הצפרדעים . צריך לשבת על הצפרדעים

 . לקפץ גם על ברכיו

. ואפילו לנוח, ולא מאפשרות למצרי לישון, הצפרדעים ממלאות גם את המיטות
אחרי שנוכח לראות כי אי אפשר . פרדעיםהמצרי בא למיטתו ומוצא אותה מלאה צ

אולם זו משימה לא פשוטה . שוכב הוא עליהן ברוב עייפותו, לגרש אותן כי רבות הן
וכל שכן שיצורים אלו , להרדם כאשר מתחתיך ומעליך יצורים מקפצים ומקרקרים

וכאשר הן עולות על הבטן הן , חלקן של הצפרדעים גדולות וכבדות. מחבלים בגוף



הצפרדעים הקטנות גם הן עושות מלאכתן באמונה ומכניסות . לקשיי נשימה גורמות
הן אף דוחקות את רגליהן הקטנות לתוך עיניו , את פיהן לתוך אוזנו של המצרי

לאחר יום . אתם לא הנחתם לבני ישראל לנוח?? איך אפשר ככה לנוח. ונחיריו
בבוקר שוב , העבודה מתיש הטלתם עליהם עבודות נוספות ומנעתם אותם משינ

  .עכשיו תרגישו מה זה לא לישון כמה ימים. הערתם אותם מוקדם לעבודה

 

 !צפרדעים בדרך, זהירות
 

בכל מקום , רטובות וחלקלקות קופצות על המצריים בהמוניהם, צפרדעים קרות
ומיותר . נפלו המצריים ארצה, ומפני שהיו חלקלקות ולחות. שהלכו דרכו עליהן

וכשהוא פותח את פיו לצעוק . נח ומתגולל בתוך ים של צפרדעיםצו, לציין כי הנופל
עליו להניח את ידו על , כדי לעמוד על רגליו שוב! קופצת הצפרדע לתוך פיו, לעזרה

 ! שכבת הצפרדעים קרה רירית ודוחה

ואילו אחרי המצרי היא , כאשר רואה הצפרדע איש מישראל היא בורחת ממנו
הן לא ! אך הפלא ופלא, שרצו בכל גבול מצריםהצפרדעים . רודפת ומקפצת עליו

סוף סוף השתרר : תועלת אחת צמחה מכך למצרים. יצאו מעבר לגבולות המדינה
ששנים רבות היו ביניהן סכסוכים וחילוקי , שלום בין מדינת כוש למדינת מצרים

 . כעת באו הצפרדעים והראו בדיוק את הגבולות. דעות על מקום הגבול המדויק

בין גבול מצרים לגבול כוש ושאר , ו הצפרדעים להבחין בין יהודי למצריכיצד ידע
הוא מונהג ומוכתב , שוב נוכחו המצרים לדעת כי לטבע אין כח בפני עצמו? המדינות

 . אשר ביכולתו לשנות לגמרי את דרכי הטבע, על ידי בורא עולם

נתאר ? האם הצליחו בכך. אולי היו מצרים שניסו להימלט לארצות הסמוכות
אולם על אף , משפחה מצרית עולה למרכבה ומתחילה לנסוע: לעצמנו תמונת מצב

היא נוסעת בכבדות בגלל המון , ששני סוסים אבירים מובילים את העגלה
ומציקות ליושבים , הצפרדעים גם עולות לתוך המרכבה. הצפרדעים הקופצות בדרך

אבל . לרוץ מהר יותרוהם אכן משתדלים , המצרים מתחילים להצליף בסוסים. בה
(. שהתלווה לכל מכה)על ידי הדבר  -אחד הסוסים נופל פתאום ומת , אז קורה אסון

דורך לפתע הסוס השני על צפרדע , כעבור כמה דקות של נסיונות התקדמות נואשים
יושביה , העגלה מתהפכת. מחליק ונופל, גדולה ורירית, אחת עסיסית במיוחד

להמשיך בדרך הם . רומם ולהתנער מן הצפרדעיםמתגוללים על הארץ מנסים להת
 . הניידות קשה עד מאוד בתוך ים רועש של צפרדעים, כבר לא יוכלו

 

 לב עיקש ופתלתול
 

היה . מצרים רבים נפלו מתים! כל יום כנצח, הסיוט הנורא הזה ממשיך יום ועוד יום
תוך הבטן כאשר צפרדעים מקרקרות להן ב, זה נס גדול שנותרו בכלל אנשים בחיים

 . שבוע שלם

: הוא קורא למשה ואהרון ואומר להם, כשמרגיש פרעה שאיננו יכול לסבול יותר
ַעִּמי ַוֲאַׁשְלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְבחּו ַלה' ַהְעִתירּו ֶאל ה'' ר ַהְצַפְרְדִעים ִמֶּמִני ּומֵּ שאל . '''ְוָיסֵּ



מתי אתה רוצה ? לךלמתי אעתיר (: כדי שישמע, צעק לו בתוך האוזן)אותו משה 
! הרגע, עכשיו, היום? מה השאלה: היינו מצפים שפרעה יגיד מיד? שתסור המכה

: אלא שפרעה הפוליטיקאי המדופלם חושב לעצמו! אינני יכול לסבול עוד רגע נוסף
כנראה שמכת הצפרדעים נגרמה על ידי , אם משה שואל מתי להסיר את המכה

מצפה שאגיד לו , סילוקה על ידי המזל ומשה שיודע שהגיע עכשיו זמן, המזלות
ולכן . ואז הוא יתפאר עלי שכאילו הוא הסיר את המכה, להסיר מיידית את המכה

אבל למעשה היא כבר תסור מאליה , ואומר לו להסיר את המכה מחר, אתחכם עליו
הכל מתנהל על , וכך אוכיח למשה שאין לו שליטה על המצב, היום על ידי המזלות

ין ַכה, ִכְדָבְרךָ : אמר לו משה. טבעידי כוחות ה ַדע ִכי אֵּ ינו' ְלַמַען תֵּ ' אתפלל לה -'' ֱאלֹּהֵּ
 . 'וכך תראה שהכל מתנהל בהשגחת ה, שרק מחר תסור המכה

 

 !שבח לאל בורא עולם, תם ולא נשלם
 

? אימתי נצא מכאן: הצפרדעים שהיו במעי פרעה ובמעי שריו היו מדברות ביניהן
ואכן בעקבות תפילתו של משה סרה . שיבוא בן עמרם ויתפלל עלינועד : וענו זו לזו

! בבת אחת משתרר שקט: נתאר לעצמנו. ובין רגע מתו כל הצפרדעים, המכה
רק . ולמצרים לוקח זמן להתרגל לשקט הרועם, מליארדי צפרדעים דוממות כאחת

ים חזרו חי, אותם צפרדעים שנכנסו לתוך התנורים הבוערים כדי לקדש שם שמים
 . 'ומסרו נפשן לקיים ציווי ה' לפי שבטחו בה, ולא מתו ביבשה, לתוך היאור

. כעת מצרים כולה מכוסה בשכבות של צפרדעים. אך לא נשלם הסיפור, תמה המכה
אולם עובדי , מחלקת התברואה של עיריית מצרים נחלצה למבצע פינוי מיוחד

עבודת  -כל המצרים נרתמו לעבודה הקשה , העיריה לא יכלו להשתלט על העבודה
בעיה ? לאן יפנו אותם! כל מצרי צבר לפחות עשר ערמות ענקיות. פינוי הצפרדעים

הותירו אותם ברחובות מצרים , באין פתרון מעשי לכמויות כה אדירות. של ממש
הצחנה הנוראה גרמה למחלות . באשה הארץ מן הריח הנורא. ערמות ערמות

ובמשך תקופה ארוכה עדיין המשיכו אנשים למות , לאורך זמן רב, זיהומיות קשות
 . כתוצאה מן המכה

 

 מכת כינים

 

 מנסים לחזור לשגרה
 

אפשר לומר כי מלאכת הפינוי של . חלפו להן שלושה שבועות מאז תום מכת הצפרדע
ועכשיו הם בשלב של , הריח הנורא איכשהו עבר, הצפרדעים כבר הסתיימה

ולמרבה , הצפרדעים שקרקרו כל הזמן מתו, כעת יש סוף סוף שקט. התאוששות
יתה התראה במכת הכינים לא ה)הרווחה משה לא בא עם התראה על מכה נוספת 

 (. כעונש על כך שפעמיים חיזק פרעה את ליבו למרות שהיתה התראה

אמנם היו שתי מכות איומות שבאו לאחר . החיים מתחילים לשוב למסלולם הרגיל
פרעה המלך : אך אפשר לומר שבאופן כללי המצב חזר לקדמותו, התראתו של משה
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אך , שעבוד התרופף מעטעול ה. וישראל לא שוחררו מעבודתם, עדיין שולט בחוזקה
שהם מרוששים כבר , אמת. עדיין ממשיכים בני ישראל לעבוד בחומר ובלבנים

נכון , ולדייגים אין פרנסה, ונכון שהאוויר עדיין מזוהם, בעקבות מכת הדם
ונכון גם שבתי החולים מלאים , שמשפחות שלמות עדיין שרויים באבל על יקיריהם

גם מחלקת . פול במחלות זיהומיותבמיוחד במחלקה לטי, עד אפס מקום
אבל איך . האורטופדיה עובדת באופן מתוגבר עקב נפגעי ההחלקות על הצפרדעים

 . אסור לשקוע יותר מידי בעבר, החיים צריכים להמשיך הלאה? אומרים

 

 כינים בכל גבולם
 

חשך עליהם , פתאום ללא כל התראה מוקדמת, יום אחד -והנה פתאום זה קרה 
 ! האדמה הדוממת הפכה פתאום לבעלי חיים! פר מצרים הפך לכיניםכל ע. עולמם

, ולפתע, אל חצר גינת המלך'', חכמיו''הגיעו משה ואהרון לפני פרעה ו? כיצד זה קרה
עד  -וכהרף עין הפך כל עפר מצרים , הכה אהרון את האדמה במטהו, ללא התראה

נשארה כמו , עולםקרקע שלא נגעה בה יד אדם מ! לכינים -לעומק של חצי מטר 
אתם  !זכרו. הפך לכינים, אולם כל עפר שנעשתה בו מלאכה, שהיא גם עכשיו

  !!!שיעבדתם את ישראל בעבודות עפר

אילו היו הכינים . ה על המצרים''מיני כינים הביא הקב 01אלא , לא רק מין אחד
, יאך גודלם של הכינים היה ממש זוועת. אולי עוד היה אפשר לסבול, בגודל סביר

 ! הוא נע בין גודל של ביצת תרנגול לגודל של ביצת אווז

המלך והמלכה  -וגרמו להם בושה וחרפה , הכינים זחלו ועלו על פרעה ועל המלכה
, כוסו מכף רגלם ועד קודקודם, כמו כל המצרים, חרטומי מצרים! מכוסים כינים

גדיהם לא הגנו ב!! יש כינים -האינטלגנט והנאור , המלומד, למצרי החשוב. בכינים
, ביקשתם לאבד אומה שנמשלה לעפר. והכינים הגיעו לבשרם ועקצו אותם, עליהם

  !יבוא דבר שנברא מן העפר ויפרע מכם

 

 מלחמה חזיתית
 

הוא חש כאבים עזים ודקירות . מצרי יושב בביתו ולפתע הוא מותקף מכל הכיוונים
, להן בחופשיות על גופו כינים גדולות טיילו. כעין מחטים וחיצים הננעצים בגופו

. מכאיבות -ובעיקר , מעוררות גועל, הן מפחידות. כשהן עוקצות ומוצצות את דמו
 . וכמובן שאינו יודע כיצד להתגונן, הוא לא מבין מה מתרחש

הרצפה העשויה עפר הפכה לזוחלים . הוא מרגיש שכסאו זז מתחתיו, בנוסף לזאת
נגד עיניו קירות ביתו שהיו מטויחים יפה ל. נעים ועוקצים שגרמו לכסאו אי יציבות

, הוא מתחיל לצעוק מבהלה ומכאבים. והנה הם רוחשים רמשים שחורים, בטיח לבן
, אך ללא הועיל, הוא קופץ מן הכסא. וצעקותיו מתערבות בקול צעקות אשתו וילדיו

  !הכאבים עצומים. אשר מכסים אותו עד ירכו, כעת הוא עצמו שוקע בתוך הכינים



הוא מנסה לתולשן מפניו . והיכן לגרד תחילה, לא יודע איך להתפטר מן הכיניםהוא 
הוא מוריד . בגלל גודלה, אך ביכולתו לתפוס רק כינה אחת בכל פעם, ומגופו הדואב

אין הוא מצליח , ואף על פי ששתי ידיו עובדות במהירות. מוריד ומגרד, כינה ומגרד
באים , וככל שהוא מגרד ומוריד ונלחם. להתגבר על הכמות הגדולה שהשתלטה עליו

 . כאבים ויאוש, גירודים! איזה טרוף הדעת. המלחמה אבודה מראש, עוד ועוד

. המצרים קופצים ומתנועעים ללא הרף בהשתדלם להיפטר מן הכינים המטרידות
הם דורכים על שכבת כינים . כי היא מלאה כינים, כפות רגליהם לא נוגעות בקרקע

הדקירות התמידיות בכפות הרגלים גרמו להם להרים כל . אשר מוצצת את דמם
 ! איזה ריקוד משעשע, פעם רגל אחת

 

 רעב וצמא, עייפות
 

אך היכן אפשר לשבת או . הם התעייפו מאוד, אחרי שעות של ריקודים ללא הפסקה
 -וככל שעובר הזמן . תנוחות הישיבה והשכיבה רק מגבירות את הכאב? לשכב

פעולה זו . ובנוסף יש גם צורך לאכול ולשתות', קורעת'העייפות . מחריפה הבעיה
ברגע ? כיצד יאכלו. והידים שכן הכינים ממלאות את הפנים, איננה פשוטה כלל וכלל

. יכנסו גם לתוכו הכינים הסוררות ויעקצו את הלשון והחיך, שיפתחו את הפה
מה , מציצות הדם של הכינים גרמו למצרים לאבד דם רב, הצמא מעיק עוד יותר

. אולם פעולת השתיה מסובכת מאוד וגורמת צער רב. שגרם לתחושת צמאון מוגברת
כואב להגיש את הכוס אל , ות עקיצות וכיניםקשה להחזיק כוס בידים מלא

הצער והכאב ללא . ודוחה לשתות מים מעורבים בכינים, השפתיים הנפוחות
אתם ביטלתם את . יום ולילה נלחמו המצרים בכינים ובטלו ממלאכתם. הפסקה

  !כעת תתבטלו ממלאכתכם -מעשיית מצוות , ישראל ממלאכת שמים

 

 סתימת פיות
 

שומע המצרי צעקות כאב , תוך כדי מאבק בכינים: ציאותינתאר לעצמנו מצב מ
ילדיו הקטנים ששחקו בעפר שוקעים בתוך הכינים והם צורחים מכאב . ופחד

האב מגיע במאמצים רבים אל ילדיו . העקיצות ומפחד שמא יטבעו בתוך הכינים
, הוא מנסה להתעלם מן הכאבים הגדולים והעצומים שפעולה זו גורמת לו, לחלצם

ר הכינים שנמצאות על כף ידו ועל זרוע הילד שהוא מרים מגבירות את עקיצתן כאש
וכך מושך הוא אותם ומניחם על משטח שולחן שרגליו שקועות . תחת לחץ המשיכה

ועובדה זו , הילדים עדיין מכוסים כינים מכף רגל ועד ראש. באדמה השורצת כינים
כמה זמן אפשר . תמידיותגורמת להם להמשיך לצעוק ולבכות מכאבי הדקירות ה

ואף מכאיבות יותר בגלל , אט אט משתתקות הצרחות שממילא אינן עוזרות? לבכות
זה מזכיר את צעקות הילדים שנדחפו לקירות . הכינים העוקצות את הפה הפתוח

  !וסתמתם את פיהם בטיט, במקום לבנים

 

 



 שביתה באתר הבניה
 

כאשר , תוך כדי עבודה מפרכת? מה קורה באתר הבניה של העבדים היהודים
והיהודי המסכן , הנוגשים המצרים מאיצים בבני ישראל למלא את מכסת יומם

והשחור , כל שטח העבודה נהפך לשחור ---לפתע פתאום , כמעט טובע בתוך הטיט
לים לצעוק הם מתחי, הנוגשים גם הם התכסו בשכבה שחורה! אין טיט! הזה נע

היהודי שעמד בתוך הטיט כאשר , לעומתם. ולקרטע בידיהם ורגליהם מרוב עקיצות
 ! ולא דבקה בו אפילו כינה אחת, לא קיבל אפילו עקיצה אחת, נהפך לכינים

לנגד עיניו (. מעין המרץ שבו הכריח את ישראל לעבוד)הנוגש מגרד את גופו במרץ 
, ך מרגיז לראות אותם יושבים בנחתכל כ. הזועמות יושבים עבדיו באפס מעשה

והם עוד מעיזים לחייך וללגלג על תנועותיו , כשהוא עצמו מתפתל מכאבים
למורת . ''כמו שצריך''בהם עכשיו '' לטפל''כמה חבל שאין הוא יכול . המשונות

 . העיזו העבדים לעזוב את הכל וללכת הביתה, רוחם של המצרים

 

 כבהמות נידמו
 

הבקר ואפילו , הגמלים, הסוסים, החמורים! גם בבעלי החייםהמכה הנוראה פגעה 
כל הבהמות גועות בכאב ומשתוללות . התכסו בכינים עוקצות'', קדוש''הצאן ה

אתם ביזיתם את . ממש כמו המצריים עצמם, בהשתדלן להתפטר מן המטרד הנורא
  !!אתכם לבהמותיכם' השווה ה -ישראל והשוויתם אותם לבהמות 

 

 !היא אצבע אלוקים
 

הוא קורא לחרטומיו שייצרו . פרעה השחצן עוד לא משוכנע שאין זה מעשה כשפים
משום ? מדוע. אך אינם מצליחים, החרטומים מנסים להוציא כינים. גם הם כינים

והכינים בגודלם , שאין מעשה הכשפים יכול לשלוט בדבר שגודלו פחות משעורה
או החרטומים כי אין ר. הטבעי הן קטנות מאוד ואין לחרטומים שליטה עליהן

ממכה זו בטלה . ''אצבע אלוקים היא'': הודו ואמרו, ביכולתם להוציא כינים
האומה המתקדמת ביותר והמפותחת ביותר . חכמתם ונתמעטה מעלתם יותר ויותר

 !! ה''אלא הכל מהקב, הודתה שאין כאן כישוף, בענייני כישוף

 

 השלכות המכה
 

, הם הפסיקו לטאטא את הרחובות, ישראלהחל ממכת כינים בטלה העבודה מבני 
כעת יש לפני המצרים . אולם עדיין לא שוחררו לחופשי. לעבוד בשדות ולעבוד בטיט

. נראים מוזנחים ועזובים, כל הבניינים שהיו מטויחים יפה בטיח. עבודה רבה וקשה
ידיהם פצועות . ואין מי שיטייח הכל מחדש, עבדיהם שוחררו מעבודת הטיט

 . בודאי שלא עבודה כה קשה בטיט, והם אינם מסוגלים לעבוד, וכואבות



 -ובזה תמה סדרת המכות הראשונה , במוחש את מציאותו' במכה זו שוב הראה ה
: רצה ללמד את פרעה ואת עמו' בלימוד שה' שהיא שלב א( יניםכ, פרדעצ, םד)ך ''דצ

תם השכלית אכן ידיעה זו הגיעה להכר. יש אלוקים והוא ברא את העולם יש מאין
 . אולם עדיין סרב ליבם לשלוח את בני ישראל. של המצרים

 
     

 מכת ערוב

 

 התראה
 

, הקשה את ליבו בשלוש המכות הראשונות( פרעה)הרשע הזה : ה למשה''אמר הקב
כדי שישלח את עמי ולא , לך והתרה בו. המכה הרביעית קשה יותר מן הראשונות

מביא עליו , אדם הרוצה להביא רעה על שונאו, בנוהג שבעולם. תבוא עליו המכה
אולי , ה היה מתרה בפרעה הרשע''ואילו הקב. כדי שלא ירגיש בו וימלט, בפתאומיות

 . יחזור בתשובה

תערובת  -שלח את עמי או שתלקה במכת ערוב : ומתרה בפרעה' עושה משה כדבר ה
, פרעה הרשע מקשה את ליבו. שרצים ורמשים, נשרים, עופות, של כל מיני חיות

ועל אף מליארדי הכינים המתות , למרות שגופו עדין מגרד וכואב מעקיצות הכינים
נכנס משה לארמון המלך , במשך שלושה שבועות, בוקר בוקר. המצויות בכל מקום

לו לפרעה ' נשבר'ביום האחרון כבר . והמלך מסרב לשמוע, שות ומתרה בוללא ר
הוא מקדים את ? מה הוא עושה. לשמוע את התראותיו החוזרות ונשנות של משה

לפני , ויוצא מוקדם מאוד, (כדי לעשות צרכיו)יציאת הבוקר היומית שלו אל היאור 
למשה כי ילך אל פרעה  'אמר ה. 'אך אין דבר הנסתר מעיני ה. שיספיק משה להגיע

 . להתרות בו בפעם האחרונה, מוקדם יותר אל היאור

 

 השגחה פרטית
 

פרעה נתפס שוב בקלונו . והפעם ליד היאור, מוקדם מבכל בוקר נפגשים משה ופרעה
' כה ָאַמר ה'': אמר לו משה. הגדול צריך לצאת לנקביו'' אלוה''כשהוא ה, ובקלקלתו

ַח ֶאת ַעִּמי ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּו: יַׁשַלח ַעִּמי ְוַיַעְבדֻּׁנִ  יְנָך ְמַׁשלֵּ ְבַעְּמָך ִכי ִאם אֵּ
עד עכשיו בשלוש המכות הקודמות : משה מוסיף ואומר לפרעה. ''ּוְבָבֶתיָך ֶאת ֶהָערֹּב

אלא , לא רק ברא את העולם' עכשיו תלמד לדעת שה. ברא את העולם' ראית כי ה
נותן לרשע רע , גומל לאיש חסיד כמפעלו, רואה את מעשיהם, ברואיוהוא משגיח על 

מקום  -ואילו אל ארץ גושן , ההוכחה לכך היא שהערוב יבוא בכל מצרים. כרשעתו
יותר ! אפילו זבובון קטן לא יכנס לשם, לא תכנס אפילו חיה אחת -מגורי בני ישראל 

. ענה בו החיות לרעה כלללא תפג, גם אם ילך איש יהודי מחוץ לתחומי גושן, מכך
יש לכם שהות של יום אחד כדי לברוח אל ארץ גושן , אומר משה לפרעה, במכה זו

 . המוגנת מפני הערוב
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 !יש דובים ויש יער
 

, אריות, דובים: למחרת היום הגיעו לארץ מצרים כל מיני חיות רעות ואכזריות
גם מיודעינו הצפרדעים . עכברים וחולדות, עקרבים, זוחלים ונחשים, זאבים, נמרים

כמו , נוסף לאלה היו מעופפים באויר שרצים עוקצים ומציקים! חזרו, והכינים
 ! גם ציפורים טורפות הגיעו. מקקים, פרעושים, צרעות, דבורים, יתושים, זבובים

. חיות רעות הן בעלות עוז ואומץ רק כשהן מצויות במקומן הטבעי: אולם יש בעיה
אולי בשל כך לא . אך כאשר הן נמצאות במקום ישוב בני אדם כוחן ואומץ לבן נחלש

כדי שהמכה . גם לזאת דאג בורא עולם? יעשו החיות במצרים עבודה מספיק טובה
כדי '', את האדמה אשר הם עליה גם''ה יחד עם החיות ''הביא הקב, תהיה מושלמת

 . וכך יוכלו להתגרות ברשעי מצרים, שידמה להן שהן במקומן

מביתו התפשטו ובאו אל בית עבדיו ואחר . הגיעו החיות תחילה לארמונו של פרעה
, אופן התפשטותם הוא בניגוד להגיון. עד שהשחיתו את הארץ, כך בכל ארץ מצרים

אט אט להכנס גם , ות אשר סביבות מצריםשכן היה עליהם לבוא תחילה אל השד
ה שינה מדרך ''אולם הקב. אל אזורי המגורים ורק לבסוף אל ארמון המלך המבוצר

ה ''בזה שפורע הקב, הטבע כדי להוכיח למצרים במוחש את ענין ההשגחה הפרטית
 . תחילה מן הרשעים ביותר

 

 התקפה חזיתית
 

שריו ועבדיו , מלכות על ראשו פרעה יושב על כסא מלכותו וכתר: נתאר לעצמנו
לפתע מתחילה התקפה ישירה על . סביב ארמונו יש שמירה כבדה. עומדים לפניו

יחד עימם באים . נחילי דבורים מקיפים אותו ועוקצים אותו ואת שריו. פרעה
חיל ''והנה נכנס , פרעה עדין יושב על כסאו. זבובים ועוד טרדנים למיניהם, יתושים

עוד הנשר מפיל . הם עושים בביתו כבתוך שלהם. עורבים ועוד, יםנשר -כבד '' אויר
נהמות וקולות מקפיאי , נכנס בשאגות'' חיל פרשים''ו, את הכתר מעל ראש המלך

הוא , פרעה רועד מפחד בכסאו. זאבים ועוד, דובים, שועלים, נמרים, אריות -דם 
חיל ''מה גם ש, טאולם אין לו לאן להמל, מבין כי שומריו לא יצליחו להגן עליו

רק לא , אוי ---וגם , עכברים, עקרבים, נחשים -והוא כולל , הופיע אף הוא'' רגלים
 ! צפרדעים וכינים -! זה

ופתאום לנגד עיניו צמח יער , מצרי הולך ברחוב: החיות הסתובבו בכל ארץ מצרים
יתר הוא לא מתעמק בענין ? איך נברא היער בין רגע, הוא עומד מופתע. שופע עצים
, אולם האריות. כי אינו רואה כל רע בכך שחורשה תרענן את מרכז העיר, על המידה

גרמו לו לשנות '' חורשה''הדובים והזאבים שהתחילו לפתע לצאת מן ה, הנמרים
 . כל עוד נפשו בו, הוא נס בצורה מטורפת, כליל את דעתו

 

 

 



 ושמתי פדות בין עמי ובין עמך
 

הרי החליפו עבודות )'' מטפלת''אשר הוכרח לעבוד כ, ברחוב אחר מטייל איש יהודי
, הוא יצא מבית המצרי כשהוא טעון בחמשת ילדי אדונו המצרי(. של נשים וגברים

לשמחתם של הילדים יש יער חדש . והגדול לצידו, עוד שנים על ידיו, שנים על כתפיו
שמחתם נקטעת וחיוכם קופא על . ההם רצים אל עבר היער בשאגות שמח. במקום

. צעקותיהם הופכות לצווחות אימה. פניהם בראותם לפתע אריה רץ לקראתם
והאריה מצליח ללא מאמץ לטרוף את אחד , הבהלה והפחד משתקים את גופם

והם , המראה המזעזע מוציא אותם מן ההלם המשתק שהיו שרויים בו. הילדים
הישראלי משתדל לברוח עם ארבעת . מתחילים לברוח תוך כדי צעקות אימים

אך הזאב , מנסה המטפל לברוח! אך בדרך מנוסתם בא לקראתם זאב, הנותרים
, העבד היהודי ממשיך לברוח עם שלושת הנותרים. משיג אותו וטורף ילד נוסף

אולם הדוב מצליח להשיגו , הוא מנסה לברוח מהר יותר. כשלקראתו מגיע דוב
אך כיון שכוחו הולך , שיך לרוץ עם שני הילדים שנותרוהוא ממ. וטורף עוד ילד אחד

הוא מנסה , ואוזל ובין כה וכה איננו מסוגל לרוץ מהר יותר מן החיות הטורפות
ותופס את הילד , תוך כדי טיפוס בא נמר. להתחכם ולעלות עם הילדים על עץ

אבל תקוותו , העבד מתנחם בכך שלפחות אחד הצליח להציל. שנשאר עדיין למטה
 . נכזבה כשבא נשר ועף עם הילד למרומים

נמצא הוא בתוך ! כרגע נתון הוא עצמו בסכנה, היהודי ממשיך בדרכו מפוחד ומבועת
ואפילו '' שמע ישראל''הוא כבר הספיק לומר כמה פעמים , יער שורץ חיות רעות

-והנה הנה זה מגיע . מצפה הוא בפחד אל מותו הנורא על ידי החיות הטורפות, וידוי
כאילו מתכנן מהיכן להתחיל , פיל ענק צועד לקראתו בצעדים שקולים ומדודים --

היהודי . מגיע ממש קרוב אליו... והפיל מתקרב ומתקרב ומתקרב ו. לטרוף אותו
הוא פותח . אך כלום לא קורה, עוצם את עיניו מחכה לחוש את השיניים הננעצות בו

מצדיע לו עם החדק הצדעת , ידותיאת עיניו ורואה מולו את הפיל מביט בו במבט יד
ועל פניו עוברות חיות , ממשיך היהודי בדרכו?? מה קורה כאן...! והולך לו, כבוד

'' פרוטקציה''מבין היהודי כי יש לו !!! אולם שום חיה לא נוגעת בו לרעה, נוספות
אט אט במשך הזמן הוא לומד , קומתו השחוחה מזדקפת, מיוחדת אצל בורא עולם

, טעם הבזיונות וההשפלות הרבות שספג במשך שנות עבדותו, כו הרםלהכיר בער
ובמקומו עולה , מתחיל להתפוגג, ואשר הפכו את כל אישיותו לכנועה ועלובה

, אכן זו היתה אחת המטרות החשובות של עשר המכות. תחושת הערך העצמי
כעם כדי להכין את נפשם לקבלת התורה וליצירתם , לרומם את רוחם של בני ישראל

 . הנבחר

 

 אבל כבד
 

הוא עורך לו רשימה , כעת הוא שב לביתו של המצרי לבשר לו על מיתת ילדיו
יוצא העבד העברי מבית המצרי . מסודרת על נסיבות מותו של כל אחד ואחד מילדיו

תחושו את תחושתם של בני . כשהוא מותיר אחריו בית אפוף רגשות אבל ויגון
  !אל קירות הבניןישראל בשעה שתחבתם את ילדיהם 

. והנה הם שומעים מן החלון את השכנה זועקת בהיסטריה, עוד הם אפופים ביגונם
. צמח לו פתאום עץ קוקוס גבוה, סמוך לחלון חדר הילדים, ליד ביתה? מה קרה

תפסה אותו , ניגשה לעריסת התינוק, לפתע הגיחה מן העץ גורילה ישר לתוך הבית



גם משפחות בני ישראל צעקו בשעה שגזלתם . והצעקות והבכיות התגבר! ונעלמה
  !מידיהם את עולליהן הרכים כדי להשליכם ביאור

 

 !!אין מנוס
 

קולותיהן האימתניים ושאגותיהן . החיות הטורפות הסתובבו בחופשיות בכל מצרים
צעקות הפחד של המצרים ויללותיהם הגיעו עד לב . הנוראיות היו מקפיאות דם

. שטחים רבים במצרים הפכו ליערות ומהם יצאו חיות שהתעללו במצרים. השמים
קופים קפצו על . דקוהעיפו אחרים למרחקים באמצעות הח, פילים מעכו אנשים
המצרים רצו אחוזי . חיות אחרות עשו מבשרם ארוחה דשנה, המצרים והשתוללו

תוך כדי מנוסתם מן החיות . מנסים למצוא מקום מפלט, תזזית ממקום למקום
היו שהחליטו לקפוץ לתוכם כדי להינצל מן . הם מוצאים לפתע אגמי מים, הטורפות

הם מצאו את . דעת שנפלו מן הפח אל הפחתאך מהר מאוד נוכחו ל, החיות שביבשה
 . עצמם שוחים לתוך לועם של כרישי ענק ודגים טורפים אחרים

אך מהר , כדי להנצל מן החיות, היו מצרים שעלו לקומות עליונות במגדלים גבוהים
 . מאוד גילו את טעותם כאשר מבעד לחלון נכנסו נשרים ועורבים והרגו בהם

 

 בחדרים אימה
 

. שומע את קול בהמותיו הגועות ברפת מפחד החיות הרעות, ב בביתוהמצרי היוש
אלוהיו  -ואז הוא שומע את השה . הוא משער לפי הקולות שחלק מן הבהמות נטרפו

כי הנה סוף סוף מראה , המצרי עוד מנסה להשתעשע בתקוה. מרים את קולו -
ית של השה אך השתתקותו הפתאומ. אלוהיו את כוחו וגוער בחיות הרעות שיסתלקו

 . כי גם השה מצא את סופו בלוע החיות, לא מותירה ספק בלב המצרי

אין ''אולם . הוא מתנחם בעובדה שלפחות הוא ומשפחתו מוגנים בתוך הבית הסגור
רק לארץ גושן . אי אפשר לברוח מעונשי שמים. '''חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד ה

אולם אל הבתים . ינם לבין ישראלעשה ב' יכלו להמלט כדי לראות את הפדות שה
 1-5 -ידיה ארוכות כ. ''סילונית''מן הים חיה הנקראת ' אשר בארץ מצרים שלח ה

מגיעה אל הדלת מבפנים ופותחת , והיא שולחת ידיה בתוך ארובות הגגות, מטרים
 ! אותה לרווחה

, הילדים, האמא, נמצאים שם האבא. נתאר לעצמנו משפחה היושבת ספונה בביתה
חיות רעות מקיפות את . 91 -הקשישה בת ה ' סבתא רבה'וגם ה, בא והסבתאהס

ההורים מנסים להרגיע . קולותיהם האימתניים נשמעים בברור בתוך הבית, הבית
 . שהרי הם מוגנים בתוך הבית, את הילדים שלא יקרה להם שום דבר

שלת מתוך הארובה משתל. לפתע הם שומעים רשרושים מוזרים מאזור הגג, אולם
מושכת את , וכבקיאה היא מגיעה אל מקום הדלת, יד ארוכה של החיה הסילונית

הוא , בלי להסס. בפתח עומד לו אריה אימתני!! ופותחת את הדלת לרווחה, הבריח
כשטרפו בין שיניו הוא . נכנס פנימה בדהרה וטורף את התינוק הנמצא בחיק אמו

 . פונה לצאת מן הבית



. והאחים נתקפים בחרדה, האמא מתעלפת. הנוכחים ההלם והזעזוע משתלטים על
, הסבתא רבה הקשישה מתעלפת. גם הסבתא שותפה להרגשת ההלם והאבדון

בהיזכרה בתמונה דומה שהתרחשה לפני למעלה משמונים שנה כשהיא היתה ילדה 
. אז שלחו אותה לרגל בין בתי בני ישראל ולהלשין על אמהות שילדו בנים. קטנה

ובאכזריות נוראה מול , ולוקחים את התינוקות מידי אמותיהם, איםהשוטרים היו ב
אז ... אולם. האמהות היו צורחות בדיוק כמו עכשיו! עיניהן זורקים אותם ליאור

כעת זאת היא זו . חשו המצרים עונג לשמוע ולראות את צערם הגדול של בני ישראל
 ! מידה כנגד מידה -שסובלת 

 

 שבוע של סיוטים
 

אחרי זמן קצר לא נראו . אבל בישראל לא פגע, שחית הערוב את מצריםשבוע שלם ה
. חלקם נטרפו וחלקם נכנסו לבתים בתקוה שהם יהיו להם למחסה, מצרים ברחוב

ובלילה היה שקט , אף על פי שחיות טורפות רק ביום. הלילות עברו עליהם ללא שינה
מה שעברה עליו במשך הטראו. בכל זאת לא יכל המצרי לעצום עין, יותר מבחינה זו

כאשר הכריעה העייפות . היום החולף וכן הפחד מפני יום המחר הדיר שינה מעיניו
כינה גדולה  -הוא חש לפתע עקיצה מוכרת , את הפחד וסוף סוף כמעט נעצמו עיניו

עקיצות הכינים וקרקורי הצפרדעים שברקע מחזירות אותו שוב . באה ועקצה אותו
 . ימים 5 -לילות ו 5והסיוט הזה נמשך . ממשליל בלהות . לסיוטי העבר

יֶכם ַבִּמְדָבר' ָאנִכי ֲאַׁשַלח ֶאְתֶכם ּוְזַבְחֶתם ַלה'': לקראת סוף המכה אמר פרעה , ֱאלֹּהֵּ
ק לֹּא ַתְרִחיקּו ָלֶלֶכת , משה מתפלל שתסור המכה למחרת. ''!ַהְעִתירּו ַבֲעִדי, ַרק ַהְרחֵּ

 . ביד את ליבו ומאן לשלוח את בני ישראלאולם פרעה שוב הכ, ואכן המכה סרה

שלא כמו  -יצאו כל החיות והבהמות ממצרים וחזרו למקומן הטבעי , לאחר המכה
מפני שאילו היו החיות , זאת. שבה מתו הצפרדעים ונשארו במצרים, במכת צפרדע

, מעורם, מבשרם -היו המצרים נהנים מאוד מנבלותיהם , מתות במצרים
 ... אה ניתנוהרי לא להנ -והמכות . ועוד, מקרניהם, משיניהם, מפרוותיהם

     

 מכת דבר

 

 התראה
 

עדין , טרם הספיקו המצרים להתאושש מן הטראומה הנוראה שהביא עליהם הערוב
והנה עוד באותו יום שבו סר . שקועים הם ביגון על יקיריהם שמתו במיתות משונות

מגיע משה לארמון פרעה ומתרה בו שאם לא ישלח את עם , בצהרי היום, הערוב
ריו ביתר תקיפות הפעם אומר משה את דב. יכה אותו במכת דבר' ה, ישראל

ובכל זאת , מתקיים במלואו' משום שפרעה כבר הכיר כי דבר ה, בדיבורים קשים
וכך חוזרת ההתראה במשך שלושה . פרעה בכל זאת מסרב. הוא מקשה את ליבו

 הֹוָיה ְבִמְקְנָך ֲאֶׁשר ַבָשֶדה' ִהנֵּה ַיד ה'': ביום האחרון אומר משה לפרעה. שבועות
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ד ְמאד -מִרים ַבְגַמִלים ַבָבָקר ּוַבצאן ַבסּוִסים ַבחֲ  ין ִמְקנֵּה ִיְשָראֵּ ' ְוִהְפָלה ה: ֶדֶבר ָכבֵּ ל בֵּ
ל ָדָבר ין ִמְקנֵּה ִמְצָרִים ְולֹּא ָימּות ִמָכל ִלְבנֵּי ִיְשָראֵּ  . ''ּובֵּ

 

 מוות פתאומי
 

כל . דבר הוא מיתה פתאומית לבהמות. את ארץ מצרים בדבר' אכן למחרת מכה ה
, לא ממחלה או מכל סיבה טבעית אחרת, הבהמות שהיו בחוץ מתו כולם בבת אחת

נתאר לעצמנו מה קרה באותו רגע שבו התרחשה . אלא פתאום ללא שום סיבה
, פתאום צונח הסוס. מצרי אחד היה באותה שעה רוכב על סוסו האביר: המכה

פלת עליו כאשר איכר שעמד ליד שורו נפגע מנבלתו הנו. ורוכבו נופל בחבטה ארצה
, ילד שעמד ליד השה. כך הַחָמר נמחץ למוות על ידי חמורו הצונח עליו. מת מהדבר

 . נדרס תחת אלילו המת

הוא קם . מצרי אחר יושב בביתו ופתאום הוא שומע קול חבטות עזות בחצרו
הוא סוקר ! איזה נזק כספי עצום! והנה כל הבהמות שבחצרו מתו, ומסתכל מהחלון

אין בהמה אחת , חוב ומגלה שעל הארץ שוכבות בהמות מתות רבותבמבטו את הר
ואז הוא נזכר שמשה ? מה גורם למוות הפתאומי הזה, הוא תמה. שמסתובבת חיה

בהמותיכם  -גזלתם בקרם וצאנם ומקניהם של ישראל . התרה בהם שיהיה דבר
  !ילקחו מכם

פני זמן קצר הרי עד ל? איך אחרוש מעכשיו את השדה: הוא נעשה מודאג מאוד
. השתמש בישראל כבהמה למשוך במחרשה בשדה כדי לא לעייף את הבהמות

? ובמותן מי ישא בעול המחרשה במקומן, לאחרונה חזר שוב להשתמש בבהמות
כעת מתו בהמותיכם ואין  -חסתם על הבהמות ורתמתם את ישראל אל המחרשה 

  !!לכם את מי לרתום

במשך שבעת ימי המכה . המות שהיו בחוץבתחילת מכת דבר מתו בשניה אחת כל הב
 . מתה כל בהמה שבעליה הוציא אותה החוצה בנסיון לראות אם עברה המגפה או לא

 . כמו כן מתה כל בהמה שבעליה לא שמר עליה כראוי ויצאה החוצה

 

 ממקנה בני ישראל לא מת אחד
 

 גם אם עמדה בהמת ישראל סמוך ממש, מבהמתן של ישראל לא מתה אפילו אחת
. לא מתה, רזה וחולה העומדת למות, אפילו בהמת ישראל חלשה. לבהמת המצרי

אפילו בהמת מצרי . לא מתה, בהמה שהיתה שייכת בשותפות למצרי וישראל
 . לא מתה, שהיה לישראל הנאה בה מהגיזות והחלב, המושכרת לישראל

 

 

 



 הכבדת לב פרעה
 

, אומנם הקל יותר את עול העבדות. ובכל זאת הכביד את ליבו, ראה פרעה כל זאת
סבור אתה שלא אוכל להכחידך ! רשע: ה''אמר הקב. אך לא שחרר את בני ישראל

אילו הייתי משלח עליך ועל , בעת ששלחתי אותו הדבר, למד ממכת דבר? מן העולם
י שאראך גדולתי ותספר כוחי כד, אבל לא שלחתיו עליך. היית נכחד מן הארץ, עמך

מכאן ואילך , ה שלא חזר בו מחמש המכות הראשונות''כיון שראה הקב. בכל הארץ
 . אני מחזק ליבו כדי שאפרע כל הדין ממנו, אפילו אם ירצה לשוב, ה''אמר הקב

 

 מכת שחין

 

 מעט המכיל את המרובה
 

משה ואהרון לא . נהנו המצריים משלושה שבועות שקטים, לאחר מכת דבר
, והנה יום אחד מופיעים משה ואהרון בחצר פרעה. מאיימים עליהם במכה נוספת

. בעמדם לפני פרעה לקח כל אחד מהם מלוא חופניו פיח של כבשן. ללא רשות כמובן
, את הכל ליד אחת ומשה העביר, העביר אהרון את הפיח שבחופניו אל חופני משה

שם התחמם ! הגיע האפר עד כסא הכבוד. קמץ אותה וזרק את האפר כלפי מעלה
 . וגרם לשחין אבעבועות פורח באדם ובבהמה, ירד והתפזר על כל ארץ מצרים, האפר

הוא החזיק  -ידו של משה הכילה פי שמונה מהרגיל : ניסים גדולים התרחשו פה
! קמץ את היד באופן שהצטמצם הנפח למחצית ואז, חופנים 1בחופן אחד כמות של 

בשר ודם ממלא כלי מלא לתוך הריקן ואינו , ה''שלא כמידת בשר ודם מידת הקב
 -ה עשה מקום שמחזיק מעט ''אבל הקב. יכול לפנות כלי מלא לתוך כלי מלא

אינו מהלך , אם אדם זורק חץ כלפי מעלה :נס נוסף. שיחזיק מלואו פעמים רבות
ועוד . עד כסא הכבוד, השמימה -ן זרק משה אפר קל שאין בו ממש וכא, מאה אמה

 0,111מ על ''ק 0,111)הכמות הקטנה של האפר התפזרה על פני כל ארץ מצרים  :נס
 . מיני שחין 21סוג אחד של אפר הביא  :ועוד(. מ''ק

 

 מכף רגל ועד ראש אין בו מתום
 

כיון שהתרופה , אה למכתםולא היתה רפו, ה על המצרים''מיני שחין הביא הקב 21
והמצרים סבלו מכל מיני השחין , של סוג שחין מסוים גורמת נזק לסוג שחין אחר

 . גם יחד

בלתי אפשרי . ללא כל התראה יורד מן השמים אפר חם, לפתע: נתאר לעצמנו
, האפר חודר דרך בגדיהם אל כל חלקי גופם. להמלט מפגיעתו אפילו בתוך הבתים

וזב בשרם , כל בשרם נעשה אבעבועות רבות. כף רגל ועד ראשוהם מתכסים בשחין מ
ואילו ישראל שעומד ליד , האפר החם פוגע רק במצרים. מעליהם עד שנמקו ונבאשו

! השגחה פרטית מדויקת! אפילו גרגר אחד קטן לא פוגע בו, המצרי לא נפגע כלל

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20352/Temp/his_temp_1_3.htm%23מכת%20שחין!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20352/Temp/his_temp_1_3.htm%23מכת%20שחין!


ף ילהט א -והיה בשרם נכמר , שעבדתם את ישראל בדוחק תחת השמש הקופחת
  !גופכם מן השחין

אשר הכאיבו , על כפות רגליו היו אבעבועות מכאיבות, המצרי לא מצא מנוח לגופו
פעם את רגל ימין , הוא ניסה להרים את רגליו לסרוגין. לו יותר כאשר עמד עליהן

אך הפצעים שבגופו . ניסה לשבת, כשהתעייף מן הריקוד המוזר. ופעם את רגל שמאל
שמא ילחצו , על הפצעים המוגלתיים הוא אפילו לא ניסה לשכב. הכאיבו לו יותר

יושב ונעמד ולא מוצא תנוחה מתאימה במשך , כך הוא יושב ונעמד. והמצב יחמיר
גם אתם הכרחתם את ישראל להמשיך לעבוד כאשר נדקרו ברגליהם ! שבוע שלם

  !ובידיהם מן התבן והקוצים שבטיט

וכאב המכה על גוף פצוע , נפל -'' ודריק''מצרי שאיבד את שיווי משקלו תוך כדי 
היה עליו לקום במהירות כי בלתי נסבל להשאר לשכב על . בלתי ניתן לתיאור

אולם לצורך הקימה היה מוכרח להניח את ידיו מלאות הפצעים על . הפצעים
היתוסף כאב , כששני מצרים נתקלו זה בזה! הרצפה וללחוץ כדי להתרומם ולקום

את מצבם , כדרך הגויים, הם גידפו וקיללו. עד לב השמיםעל כאבם וצעקתם הגיעה 
אך פצעי השחין מנעו מהם . במקרה אחר היו בודאי מכים זה את זה באגרוף. הביש

 . אפילו סטירת לחי גרמה כאבים עזים, לקפל את כף היד לאגרוף

ואחרים , חלקם כואבים, יש פצעים שמגרדים. הגוף מכוסה במיני השחין הרבים
מה גם שפעולת הגרוד , מצרי לא מסוגל לגרד בידיו הפצועות והכואבותה. שורפים

התגרדות על קירות ועל פינות הארון ממש לא באה . גורמת כאב עז לפצעים שמסביב
על כן עושה . אשר השפשוף מזיק להם ומכאיב יותר, בחשבון כי יש פצעים פתוחים

 . פגוע בפתוחיםהמצרי תנועות משונות בהשתדלו לגרד פצעים מגרדים בלי ל

וגרמו , אך הדמעות המלוחות שנטפו על הפצעים צרבו אותם, המצרים בכו מכאב
לחשוק את , הם נאלצו להאנק בליבם. להם לקפץ על מקומם מכאבי תופת

גם היולדות היהודיות חשקו את . שפתותיהם ולחנוק את הדמעות במאמץ אדיר
  !תגלהשפתותיהן שלא לצעוק בשעת הלידה כדי שתינוקן לא י

ביודעם שפעולה , ואינם ניגשים להחזיקם, אבא ואמא רואים בצרת ילדיהם ובכאבם
, הילדים נצמדים אל אבא ואמא שיעזרו להם ויטפלו בפצעיהם. זו תכאיב לשניהם

לא רק שאינם מרימים את ילדיהם ומטפלים . אולם ההורים נאלצים לעמוד מנגד
גם אתם לא הנחתם . הכאב הוא נוראאלא אף צועקים עליהם שלא יגעו בהם כי , בו

  !לילדים ולילדות שנדקרו מן התבן לחבוש את פצעיהם ולקבל תנחומים מהוריהם

כך הרגישו ישראל אחרי . כאובים ודואבים, בא הלילה והמצרים עייפים וסחוטים
  !!הם סבלו כך במשך שנים. יום של עבודת פרך ומכות אכזריות

ידיהם הפצועות , נוסף לכך סבלו מרעב. כאביםשבוע שלם סבלו מהגירודים ומן ה
, כיון שלא העיזו לשכב במיטה, הם סבלו גם מחוסר שינה. התקשו לגעת באוכל

כאשר כואב לו לאדם ואין לו . שהרי אז היו לוחצים על אזור גדול בגופם הפצוע
וכאשר הוא עייף הוא , וכאשר הוא רעב הוא כועס ועצבני. הוא מתוסכל, פתרון

 . כאן הצטרף הכל ביחד לשבוע שלם של טרוף הדעת. עשתונותיו מאבד את

בבקר , בגמלים, בסוסים, השחין פגע בחמורים. גם הבהמות לא נמלטו מן המכה
בניגוד . ובקושי נגעו באוכל, הם יללו ופרכסו מכאבים. בכלבים ובחתולים, ובצאן

בהמות ישראל המשיכו ללעוס את מזונם בנחת ולהתפרקד במנוחה על הדשא , להם
 ! ד זו ממשההבדל הזה התרחש על אף שעמדו זו לי. בסיום הארוחה



 

 ' קידוש ה
 

אך הם נמנעו מכך משום שבושו , חרטומי מצרים רצו אף הם לעשות כישוף מעין זה
. בהיותם מלאים שחין ואין ביכולתם לעזור אפילו לעצמם, ונכלמו במצבם המביש

אלא נשארו בבתיהם , על כן לא באו להיכל המלך ולא נראו לפני משה בחוצות
את ' כי בשלב זה כבר הכביד ה, פרעה את בני ישראל בכל זאת לא שילח. המסוגרים

 . ליבו כדי להרבות נסים ומופתים במצרים

ה ''שבו לימד הקב, (שחין, דבר, ערוב)ש ''עד -של עשר המכות ' במכה זו תם שלב ב
אלא אף משגיח בהשגחה פרטית על כל , את האנושות כי הוא איננו רק בורא העולם

 . ''רץבקרב הא' כי אני ה'' -נברא 
 
     

 מכת ברד

 

 ושמתי להם מקום לנוס שמה
 

הופיע משה לפני , עוד בטרם התחילו פצעי המצרים להגליד, מיד לאחר מכת שחין
שעוד לא היתה , יוכה במכת ברד, שאם לא ישלח את בני ישראל, פרעה והתרה בו

כך חזרה ההתראה על עצמה . מאן לשמוע, את ליבו' שכבר הכביד ה, פרעה. כמוה
והוא החליט , ההתראות ביום האחרון כבר נמאס לפרעה מן. במשך שלושה שבועות

אולם לפני צאתו מן הארמון . כדי שמשה לא יפגוש אותו, ללכת ליאור מדרך אחרת
 . הוא נדהם לראות את משה שהקדים אותו ובא לביתו

בדיוק , דע לך שמחר, אם עדין ממאן אתה לשלוח את בני ישראל: אמר לו משה
על ' ימטיר ה, הקירכאשר תגיע השמש לסימן שאני עושה לך פה על , בשעה הזאת

מי שברצונו להנצל מן : מוסיף משה ואומר. מצרים ברד אשר כמוהו לא היה מעולם
יהרס , כל מה שיהיה מחוץ לבית. שיכנס הביתה ויכניס עמו אף את בהמותיו, הברד

אדם . שאין מידותיו כמידות בשר ודם, ה''יתברך שמו של הקב. וימות על ידי הברד
ומתפלל שתצליח , דואג הוא שלא ידע חברו ממנה, חברו המבקש להביא פורענות על

 . אלא מתרה ומייעץ איך להנצל, ה אינו כן''אבל הקב. עצתו כדי שיפול חברו

 

 !ברד וגחלי אש
 

נטה משה את ידו , בדיוק ברגע שבו הגיעה השמש אל הסימן שבקיר, למחרת
ים וכך התחילו הברקים מבריקים והרעמ, השמימה כשמטה האלוקים בידו

 . אבני ברד כבדות ניתכו ארצה בחוזקה. והארץ רועדת, מרעימים
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ולא ברד רגיל !! וכעת יורד על ראשם ברד, עד מכת הברד לא ידעו המצרים גשם מהו
, ובתוך הקרח יש אש !!כל גרגיר כגודל אבטיחאלא , מכדורים קטנטנים של קרח

והפלא ! ?ים יחדמים ואש מעורב: התופעה לא נקלטת במוח! כדורי אש מן השמים
והקרח , האש לא המיסה את הקרח -שאחד לא השפיע על השני , הגדול יותר הוא

האש בערה בתוך קרח סגור ללא . כל חוקי הטבע בוטלו לגמרי! לא כיבה את האש
 ! ללא כל חומר בערה, ובכלל, חמצן

חלחלה עוברת ! ברק -המצרים רואים בשמים הבזקי אור ענקיים : נתאר לעצמנו
, רעם אדיר -לאחריו נשמע רעש גדול מתגלגל ! מעולם לא ראו דבר כזה ,בהם

בטרם התאוששו . לבם נמס מפחד ובהלה. בחייהם לא שמעו קול מבהיל כזה
 -ואז הגיע , הארץ רעדה תחתם, הבריקו ברקים נוספים והרעימו רעמים, מבהלתם

 ! ברד

השמים והארץ , והואולי חשבו שהעולם חוזר לתוהו וב? מה חשב המצרי באותו רגע
אחרים התכווצו כמו , זחל אל מתחת למיטה, מי שיכול. עומדים לפני התמוטטות

חלקם עצמו עיניהם בחוזקה ותחבו ידיהם עמוק . כדור רועד בפינת החדר
! היו אחרים שפצחו בצווחות נוראות. לשונם נעתקה מרוב פחד וחלחלה. באוזניהם

ובאימה , פחד מוות אפף את כולם. הפחדיתכן ששערם סמר ואולי אפילו הלבין מן 
הייתם מבעיתים את ישראל בקולכם בחרופים . גדולה הם חיכו לקץ העולם

  !עכשיו תבעתו אתם מן הקולות -ובגידופים 

 

 מגורים משותפים עם בהמות
 

הן יללו . נבהלו גם הן מן המהומה בחוץ, הבהמות שהוכנסו הביתה לשם הצלתן
איך אפשר לחיות בצורה כזאת יחד עם . בבית המצריהשתוללו והתפרעו , בחרדה

יתכן שלחלק מן . בבתים התפשט ריח הבהמות? בהמות מתפרעות בבית אחד
והם שילחו את בהמותיהם למות , המצרים נמאס מן המגורים המשותפים הללו

הכרחתם את בני ישראל לחיות יחד עם בהמותיהם בשדות . בחוץ על ידי הברד
  !הזה'' תענוג''ענגו גם אתם על התת -חודשים ארוכים 

אולם הם טחו את , הם לא הכניסו את הבהמות לבית. היו מצרים שרצו להתחכם
אך אי אפשר להתחכם נגד . והכניסו לשם את עבדיהם ומקניהם, הרפת בטיט

האש האצורה בתוך ! וכל תחבולה אחרת לא תועיל, אמר להכניס לבתים' ה. ה''הקב
וברגע שגבר החום מבפנים , שאפה לצאת החוצה, וניםהמסוגרת מכל הכיו, הברד

! והאש יצאה בכח גדול כמו תותח בעל עוצמה אדירה, נשמע פיצוץ עז, יותר ויותר
ביד משה ' כדבר ה, ומתו כולם מאדם ועד בהמה, כך נשברו גדרות העץ לרסיסים

שבתוך כל המהומה הזאת בני ישראל וצאנם לא , אולם מפליא מאוד מאוד. עבדו
כי רעמים באים ליישר עקמומיות , רק ששמעו הם את קולות הרעמים. יזוקו כללנ

 . וזה היה נדרש לישראל מאוד בזמן ההוא, שבלב

 

 

 



 הרס הצמחיה
 

הברד שניתך ארצה בחוזקה שבר את כל העצים . ליבול והצמחיה נגרם נזק רב
ווקא אולם ד. לאחר מכן יצאה האש ושרפה אותם. והיבול והרס אותם מן השורש

ה את ''הביא הקב. לא נשבר ולא נשרף -לא ניזוק , כמו החיטה והכוסמת, היבול הרך
למען הרבות , כדי להותיר להם יכולת קיום, הפורענות על מצרים בצורה מחושבת

 . מופתיו בארץ מצרים

 

 הברד פוסק
 

: שלח לקרוא למשה ואהרון והודיעם, נכנע פרעה מעוצמת המכה, אחרי שבעה ימים
' הוא מבקש מהם שיתפללו אל ה'' !ואני ועמי הרשעים, הצדיק' ה, תי הפעםחטא''

: אמר לו משה. ואז אשלח את בני ישראל, בלי עיכובים, שיסיר את המכה ברגע זה
חטאתי , חטאתי הפעם'': השיבו פרעה. כך אמרת במכות הקודמות ולא שילחתם

יודע אני שלא תעמוד אומנם : אמר לו משה! עכשיו אני משלחם. אלוקיכם ולכם' לה
למען תדע כי , אולם בכל זאת אצא מיד מן העיר ואתפלל שיפסיק הברד, בדיבורך

 . בכל הארץ' אין כה

התפלל . ונעשתה לו קפיצת הדרך שהגיע מיד אל מחוץ לעיר, יצא משה מעם פרעה
תלה . לא המשיך לרדת, אפילו הברד שכבר היה באויר. ומיד פסק הברד', משה אל ה

 . שנה עד זמן יהושע 10ברד זה באויר בין שמים לארץ במשך ה ''הקב

. ''ויכבד לבו הוא ועבדיו, ויוסף לחטוא, וירא פרעה כי חדל המטר והברד והקולות''
ומכאן ואילך , אולם בכל זאת נשאר עליו רושם המכה, חזר פרעה לרשעותו וסרובו

למעשה לא . הוהסיר מהם לגמרי את כל העבוד, פרעה התחיל להוקיר את ישראל
אולם הסיבה האמיתית שלא נתנה לו , היה לו שום רווח בהשארת בני ישראל בארצו

 . ה''לשלחם היא אי רצון להכנע ולהשפיל עצמו לפני הקב
 
 

 מכת ארבה

 

 !ובזקנינו נלך בנערינו
 

ועשן עולה מן העצים ומן , כשעדיין גושי קרח מכסים את הארץ, למחרת מכת ברד
שאם לא ישלח את , נכנסים שוב משה ואהרון אל ארמון פרעה ומתרים בו, הרפתות

, במשך שלושה שבועות חוזרת ההתראה על עצמה. יוכה על ידי ארבה, בני ישראל
י ָהִעְבִריםאֱ ' כֹּה ָאַמר ה'': וביום האחרון אומר משה לפרעה ָענֹּת, לֹּהֵּ ַאְנָת לֵּ  ַעד ָמַתי מֵּ

ַח ֶאת ַעִּמי. ַׁשַלח ַעִּמי ְוַיַעְבדִֻּׁני, ִמָפָני ן ַאָתה ְלַׁשלֵּ ִביא ָמָחר ַאְרֶבה , ִכי ִאם ָמאֵּ ִהְנִני מֵּ
ין ָהָאֶרץ, ִבְגבֶֻּׁלךָ   . ''ְוִכָסה ֶאת עֵּ
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כשראה . ביניהם בעניןוהתחילו לדון , חששו עבדי פרעה מאזהרותיו של משה, הפעם
מיד בצאתו פנו . יצא לזמן מה כדי לאפשר להם לשוב בתשובה, משה שהם מתדיינים

ויעבדו , שלח את האנשים? עד מתי יהיה לנו זה למוקש: עבדי פרעה ואמרו למלכם
וביקש , שמע פרעה לדבריהם! ?האם עוד לא ידעת כי אבדה מצרים. אלוקיהם' את ה

. הרשות נתונה לכם ללכת לעבוד את אלוקיכם: ר להםאמ, להשיב את משה ואהרון
, בצאננו ובבקרנו, בנים ובנות, מנער ועד זקן, כולנו: עונה לו משה? מי ומי ההולכים

 . לנו' כי חג ה

אך אין דרך , דרך הבחורים והזקנים לזבוח: מיד מתחזק לב פרעה והוא משיב להם
אינני , כשיו לכו מכאן מהרוע! מדבריכם מבין אני שכוונתכם לברוח. הטף לזבוח

אצל עם ' לא השכיל פרעה לדעת כי בעבודת ה! רוצה לשמוע אתכם ואת בקשותיכם
ולא כאותן דתות אשר רק הכמרים , ישראל נוטלת חלק כל המשפחה היהודית

 . עובדים לאליל עבור כל בני עמם

 

 צבא של ארבה
 

ה רוח מזרחית ''קבואז השיב ה, הוא נוטה את מטהו לשמים, בצאת משה מעם פרעה
להקות ארבה כה עצומות לא . הארבה -בבוקר הגיע עם הרוח . כל היום וכל הלילה

כל אויר מצרים התמלא ארבה כה רב עד שהם עמדו זה על גבי זה . נראו עדין בעולם
ומתוך כך נתכסה אור השמש , לא היו ביניהם מרווחי אויר. בגובה של כמה מטרים

 . בה הגיעו למצריםשבעה מיני אר. וחשכה הארץ

הוא שם לב שרוח מזרחית . נתאר לעצמנו את המצרי ההולך לתומו ברחוב בשעה זו
והנה רואה הוא מרחוק ענן גדול וחשוך עולה . אך לא מבין מה פשרה, חזקה נושבת

לא יורד ממנו גשם או . הרוח הביאה אותו, מהרהר המצרי בלבו, כנראה. מצד מזרח
מדוע שקעה השמש באמצע . פתאום מחשיך היום! זראך מו, הוא לא מתפזר, ברד

ומיליארדי השרצים הם , הענן הוא של ארבה. מהר מאוד הוא עומד על טעותו? היום
אך , המצרי האומלל מנסה לרוץ לביתו למצוא מחסה. שמסתירים את אור השמש

. עוד הוא ממהר ונחיל הארבה נוחת על העץ ומתחיל מיד לאכול בתאבון בלי הרף
שכן הארבה התחיל , שאין זו להקת ארבה רגילה, הטובע בארבה מבין המצרי

אבל , רצונו להגיע הביתה כמה שיותר מהר! לכרסם בבגדיו ולנגוס אפילו בו עצמו
כשבדרך , עליו לפלס את דרכו בתוך הצבא הגדול הזה. ההליכה נעשתה קשה מאוד
 ? שלוםמי יודע אם יצליח להגיע הביתה ב. הוא מתכבד בניקורי הארבה

 

 חיסול המלאי
 

, רואים מבעד לחלון ענן של ארבה צונח מן השמים, המצרים הנמצאים בבתיהם
. בלי שהיות מתחיל לאכול מה שנותר לאחר הברד משדותיהם. ומכסה את הארץ

 ? מה יאכלו מעכשיו! כל החיטה והכוסמת נאכלים! שוד ושבר

ם במזון המאוחסן אך מתנח, המצרי מצטער מאוד על ההרס שזורע הארבה בכל
המכרסמים הקטנים לא מסתפקים . שמחתו לא אורכת זמן רב. בביתו המוגן

אפילו , לאחר שנגמר כל מה שיש לאכול בשדה. בכרסום שרידי היבול שהיה בשדות



הם חודרים למחסנים ואוכלים גם את האוכל , שאריות של ענפים וגזעי עצים
שלא כמו ארבה רגיל האוכל , יםמשם הם מעיזים להכנס אפילו לבת. המאוחסן שם
אוכלים , מגיעים לכל מקום ולכל פינה, נכנס הארבה לחדרי חדרים. רק מה שבחוץ

הם מעיזים גם לנקר את עיני . תכשיטיהם וכל כלי חמדתם, ונוגסים מבגדיהם
 ! איזה ארבה חצוף. המצרים ואת פניהם

 

 שבוע קשה
 

כי , אפילו שתיה כמעט איןו, שארית המזון הושמדה. שבוע קשה עבר על מצרים
וזמזום הכרסומים , האויר הזדהם מריח הצחנה. ריבוי הארבה סתם את המעיינות

קולות הכרסומים ממש , הרעש שהקים הארבה לא איפשר מנוחה. החריש אוזנים
הרי ! אך יש במה להתנחם. שאריות המזון האחרונות כלו. מרופפים את העצבים

נמלא בו כל , חשבו המצרים בליבם, את הארבה נאסוף. הארבה עצמו ראוי לאכילה
כל . אמרו ועשו. נמליח אותו ונאכל ממנו כתחליף למזון שהוכחד, כלי שיש לנו

והכינו מזון בשפע לחודשים , השבוע טרחו בני המשפחה לאסוף חביות חביות
במכה שהבאתי עליכם אתם הייתם , רשעים'': ה חשב אחרת''אולם הקב. הבאים
 !! אלו יפרחו עם הרוח בתום המכהגם '' !?שמחים

 

 !לא נשאר ארבה אחד
 

קרא להם עכשיו , שגרש את משה ואהרון מארמונו ימים ספורים קודם לכן, פרעה
ויסר מעלי את המוות ' ''התוודה לפניהם וביקש מהם שיתפללו לה, בתחנונים לבוא

 ! אלא רק בעבור עצמו, הוא לא מבקש בעבור כל עמו! איזו אנוכיות. ''הזה

וברגע , רוח ים חזקה מאוד' הביא ה, בתפילה' יוצא משה מעם פרעה ומעתיר לה
. ''ולא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים''אחד נשאה הרוח את כל הארבה חזרה 

כל העמל של כל ! איזה מפח נפש, אוי. אפילו הכבושים בקדרות ובחביות פרחו להם
גרמתם לבני ישראל מפח  גם אתם! בני המשפחה במשך שבוע שלם הלך לטמיון

  !וכל עבודתם ירדה לטמיון, כשהכרחתם אותם לבנות על אדמה לחה, נפש
     

 מכת חושך

 

 חושך מוחלט
 

רבה חיסל כל מה שנותר מן הא. היה מצב המצרים בכי רע, לאחר מכת הארבה
הארבה הותיר , בנוסף לכך. והבטן קרקרה מרעב, החקלאות הושבתה לגמרי, הברד

שלושת השבועות . אחריו זוהמה רבה שהבאישה את האויר וגרמה למחלות רבות
אך , אולי קנו הם מזון מארצות אחרות. הבאים עברו עליהם בחיפוש נואש אחר מזון
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לא הופיע משה בימים אלה בארמון '' מזלם''ל. ה חמורבכל אופן המחסור במזון הי
לא ידעו כי . 'שקט על הראש'ומבחינה זו היה להם קצת , נוספים'' איומים''פרעה ל

אשר הסבל הנפשי בה עולה עשרת מונים על , עומדים הם לפני מכה איומה מאוד
 . הסבל הגופני

 9:11ביבות השעה בס, כשהשמש כבר זורחת במלוא עוזה, ביום בהיר אחד, והנה
לא חושך של העדר ! חושך מוחלט. ירדה חשכה פתאומית על כל ארץ מצרים, בבוקר

ושום מקור אור , אלא חושך מוחשי ביותר שאפשר אפילו למששו בידים, אור בלבד
אפילו , איש לא ראה מאומה. הנרות הדולקים כבו בחושך הסמיך. אינו יכול לסלקו

העיניים פקוחות ולא ! לא ראה אותה -ל עיניו אם הסתכל על היד כשהיא ממש מו
 ? אולי התעוורתי: מחשבות מבהילות מתרוצצות בראש המצרי! רואים כלום

 

 חרדת מוות
 

ילדים מבוהלים חיפשו . נשמעות צעקות מכל כיוון, לאחר השקט של ההלם הראשוני
יקה נכנסו לפאנ, הורים מודאגים שיצאו לטייל עם ילדיהם, נואשות אחר אמותיהם

, אנשים שהתעשתו מן ההלם? איך יחזרו הביתה? כיצד ימצאו את הילדים: אמיתית
אולם בדרכו הוא , מגשש המצרי באפילה. החליטו להשתדל להתקדם לעבר ביתם

. הוא גם נתקל בעצים ובעגלות. נתקל באנשים אחרים שגם הם מגששים באפילה
הוא נוכח לדעת כי , קם כשסוף סוף הוא. אנשים אחרים נתקלים בו ונופלים עליו

אין מי שיראה לו את . ואיפה בדיוק הוא נמצא, אין לו מושג בכלל לאיזה כיוון לפנות
נרגזים , כולם מבולבלים. מרוב צעקות אי אפשר לשמוע מה שאומרים, ובכלל. הדרך

 . אולי אפילו מכים אחד את השני, וצועקים איש על רעהו

איך אפשר . הם לא ראו מאומה, בהרבה מצבם של אלו שנמצאו בבית לא היה טוב
צעקות הפחד וההיסטריה הרקיעו ? איך ימצאו שתיה? איך יכינו מזון? לתפקד כך

מעדו , נתקלו בחפצים שונים, בני המשפחה שניסו לגשש ולחפש זה את זה. שחקים
אך לא ניתן היה כלל לראות את , יתכן שאף נפצעו מרסיסים של שברי כלים. ונפלו

. הבלבול גדול. יבבות הפחד התמזגו בצעקות הכאב. ודאי שלא לטפל בהוב, הפציעה
 ? עד מתי זה ימשך? כמה זמן עבר? מה השעה? מה קרה

 

 ולכל בני ישראל היה אור במושבותם
 

אשר מאיר יותר מן , לבני ישראל יש אור? ומה מצבם של בני ישראל בימים אלו
הוא נכנס לבית מצרי השרוי  האור מלווה את ישראל גם כאשר. הרגיל גם בלילות

יוצר ''ה ''משמשים בערבוביא ומוכיחים כי הקב -שני ניגודים  -אור וחושך . בחשכה
באותו מקום , וחושך מוחלט לזה, הוא קבע אור מבהיק לזה'', אור ובורא חושך

, הכרחתם את ישראל ללכת לפניכם בפנס להאיר לכם את האפילה! ובאותו זמן
  !בעוד אתם שרויים בחושך'', צמודפנס ''כעת הם נהנים מ

 

 



 וטהרתי את בני ישראל
 

מבני ישראל לא היו ראויים  11%. אולם אף בני ישראל בזמן זה לקו במכה איומה
היו אלה רשעי הדור וכן אנשים אשר לא היה , לצאת ממצרים ולקבל את התורה

את ' מכות איומות שבהם הראה ה 1הם ראו בעיניהם . בהם רצון לצאת ממצרים
ה לאבדם מן ''ה הקברצ. 'ובכל זאת עדיין לא רצו ללכת אחרי ה, כוחו המופלא

אולם לא רצה . כדי שהבסיס ליצירת עם ישראל יהיה קדוש ונקי מכל פסול, העולם
אנו לוקים ואף : כדי שלא יהיה להם פתחון פה לומר, להורגם בידיעתם של המצרים

מכת חושך היתה . וממילא אין כאן ענישה מכוונת דווקא עבורנו, אלו לוקים
מבני ישראל  11% -ואכן מיליוני אנשים . עולםההזדמנות לאבד אנשים אלו מן ה

! מתו בשלושת ימי האפלה הראשונים -( 99.1%ויש אומרים  91%ויש אומרים )
בכיות האבל של בני ישראל נבלעו בתוך הרעש והמהומה ששררו במצרים באותם 

לא חשו , גם לאחר שהסתיימה המכה. כך שהמצרים לא חשו במאומה, ימים
בגלל הטראומה העמוקה ובגלל המאורעות הדרמאטים  המצריים בחסר הגדול

 . שהתרחשו לאחר מכן בזה אחר זה

 

 !אי אפשר לזוז
 

בינתיים המצריים במשך שלושה ימים מגששים באפילה הנוראה בפחד עצום 
כאשר כל רגע שעובר נראה כמו , עייפים ואבודים לגמרי, צמאים, רעבים. ובבלבול

הם חשים כי האפילה נעשית סמיכה יותר לפתע , אך בזה לא תמה המכה. נצח
שעות  52. בתנוחה שהיה בה'' קפוא''כל אחד נשאר ! עד שאי אפשר לזוז כלל, ויותר

היושבים לא יכלו , העומדים לא יכלו לשבת! ללא תנועה, נשארו באותה תנוחה
מי שהושיט יד או רגל לא , הזוחל לא יכול לזקוף, השוכב לא היה יכול לקום, לעמוד

היו אלה שלושה . פיותיהם נסתמו ולא יכלו לדבר ולקרוא לעזרה. לאוספם יכול
, בלי שום אפשרות לקשר עם השני, כל אחד נמצא לבד לבד. ימים של חושך מוחלט

! שעות 52במשך  -בודד בתוך השקט האיום , לא רואה ולא מרגיש מאומה מסביבו
צאן במדבריות גם אתם בודדתם את בני ישראל זה מזה ושלחתם אותם לרעות 

  !שוממים

האם . אינו יכול לזוז, אינו מדבר, הרי הוא אינו רואה? מה חשב המצרי בימים אלו
  !כך הרגישו הילדים שנקברו חיים בתוך הקירות? אני עדין חי בכלל

 

 חטטנים עלומים
 

צעדים בטוחים של . נשמע לפתע קול של צעדי אדם, מתוך הדממה, נתאר לעצמנו
כלומר אני עדיין , ''מהרהר המצרי'', אני שומע''. ורואה כרגיל אדם שכנראה הולך

הפסיעות ממשיכות לכיוון ארון ?'' אבל מי זה פה נכנס לביתי ללא רשות, חי
גנב ניצל את , ''זועם המצרי'', !חוצפה''. שם הן פוסקות ונשמע קול חיטוט, הבגדים

. לאל ידו לעשות כלוםאולם למעשה אין '' !חוסר האונים שלי והחליט לפלוש לביתי
, ולאחר שההוא כנראה גמר לרוקן אותה, הוא שומע כיצד נפתחת מגירת חפצי הערך

מלבד הסבל ! איזו השפלה. הוא שומע את קול הפסיעות המתרחקות מן הבית



כל עצמיות . אנוכיותו של המצרי הושפלה לגמרי. הגופני היה כאן סבל נפשי איום
את עצמיות בני ישראל כאשר הטלתם עליהם  גם אתם נטלתם. האדם נלקחה ממנו

  !עבודות המנוגדות לרצונם

אשר הסתובבו בין בתי , היו אלה בני ישראל? אלמוני' חטטן'מי אכן היה אותו 
, כספם, כך גילו את אוצרותיהם של המצרים. המצרים באופן חופשי בימים אלו

לאחר מכת אך , הם לא לקחו מאומה. תכשיטיהם וכל כלי הערך שלהם, זהבם
ומצרי ששיקר . הם ידעו מה בדיוק לבקש מן המצרים, לפני צאתם ממצרים, בכורות

הלוא ראיתי חפץ זה במגירה השלישית : אמר לו היהודי, ואמר שאין לו חפץ מסוים
ועל ידי כן . ויכול הייתי לקחת בזמן החושך ולא לקחתי, בארון הימני בחדר השינה

 . ונתנו להם הכל ,מצאו בני ישראל חן בעיני מצרים

 

 קץ שם לחושך
 

המצרים שפשפו את ! לפתע נהיה אור גדול, לאחר ששה ימים של סיוט מתמשך
קשה היה להזיז את הגוף לאחר , בכלל. זמן רב לקח להם להתרגל לאור, עיניהם

 ! ימים 0שלא הזיזו אבר במשך 

ל הוא פלא גדו. 'קורא פרעה למשה ואמר לו שילכו לעבוד את ה, עם סיום המכה
הרי במכות הקודמות הוא . לאחר שכבר סרה המכה, שפרעה קורא למשה מעצמו

אך מיד לאחר , ביקש לשלוח את בני ישראל רק כאשר היה עדיין סובל מן המכה
ואילו כאן למרות שסרה המכה הוא קורא למשה . שסרה המכה הכביד את ליבו
, היתה קשה ונוראהמכאן ניתן להסיק שמכת חושך . ומבקש לשלוח את בני ישראל

 . והותירה עליו רושם עצום

 

 !ה''אין תנאים עם הקב
 

הוא מתנה את . אולם גם עכשיו חושב פרעה שהוא יכול להתנות תנאים עם משה
שאר , יציאת בני ישראל מארצו בתנאי שכל אחד יקח רק שה או שור אחד ולא יותר

כל מקננו ילך : משה אינו מקבל תנאים ואומר לו. הצאן והבקר ישארו במצרים
יאמר לנו להשלים ' אולי ה, כי איננו יודעים כמה קורבנות נצטרך להביא, עמנו

אלא , ולכן לא רק שניקח את מקננו! ?השנים שלא הקרבנו כלום 201קרבנות עבור 
 ! שגם אתם תתנו לנו משלכם צאן ובקר

הוא רותח מזעם ! מיד משנה הוא דעתו מן הקצה לקצה, כשמוע פרעה דיבורים אלה
אל תוסף ראות , השמר לך! לך מעלי? עד מתי אתה נכנס לכאן'': ומאיים על משה

, אני אינני בא עוד אליך, יפה דברת: עונה לו משה'' !כי ביום ראותך פני תמות, פני
ותשתחוו אלי ותבקשו ממני שנצא , וכל השרים שלך יבואו אתך, אלא אתה בא אלי

', כֹּה ָאַמר ה'': אך לפני צאתי אני רק רוצה להוסיף ולומר לך עוד דבר אחד. מכאן
א ְבתֹוְך ִמְצָרִים ת ָכל ְבכֹור ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ַכֲחצֹות ַהַלְיָלה ֲאִני יֹוצֵּ ִמְבכֹור ַפְרעה , ּומֵּ

ב ַעל ִכְסאֹו  ֲאֶׁשר ָכמהּו, ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹּלה ְבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים... ִשְפָחהַעד ְבכֹור הַ , ַהיׁשֵּ
, ופרעה!!! סטר משה לפרעה על לחיו, לפני יציאתו. ''!לֹּא ִנְהָיָתה ְוָכמהּו לֹּא תֹוִסיף

אף על פי שמשה , לא מצווה להורגו כעת, שלפני מספר דקות איים להרוג את משה



נפלאות ! ועוד התחצף מאוד בסטירת לחי מצלצלת, פתהתרה בו על מכה איומה נוס
 ! יתברך' ה
 
     

 מכת בכורות

 

 קרבן פסח
 

שמיד לאחר התרחשותה צריכים בני , מכת בכורות הינה למעשה המכה האחרונה
ה לאברהם ''הגיעה העת לקיים את השבועה שנשבע הקב. ישראל לצאת ממצרים

ולא , אך בני ישראל לא היו במצב שהיו ראויים לכך. שהוא גואל את בניו, אבינו
פני מכת בכורות שתי ה ל''לכן נתן להם הקב. היתה להם שום מצוה שבזכותה יגאלו

 . מצות קרבן פסח ומצות מילה: מצוות

הם עבדו למזל . שנחשב אצל המצרים עבודה זרה, למצות קרבן פסח נבחר השה
, בני ישראל. ועל כן לא היו שוחטים בהמה דקה ולא אוכלים מבשרה, טלה

אף על פי שראו . דבקו אף הם בעבודה זרה זו והאמינו בה, שהשתקעו בתוך מצרים
ראל נפלאות גדולות במשך התקופה האחרונה ונוכחו בעליל לראות את אפסיות יש

מכל מקום היו צריכים התחזקות נוספת על ידי מעשה שיעשו הם , העבודה זרה
שיקחו את אלוהי מצרים וישחטו אותו בעצמם לעיני כולם ללא פחד , בעצמם
 . ומורא

 

 ביטול מוחלט של העבודה זרה
 

, וקשרוהו אל המיטה, ימים לפני שחיטתו 1, בניסן' ביום י לקחו בני ישראל את השה
ואין לאל ידם , כדי שיראו המצרים את אלילם קשור בבזיון בבית ישראל והוא צועק

על פי ציווי , בחרו ישראל. בזה תתחזק יותר ויותר אמונתם של בני ישראל. להושיע
שלם , זכר בן שנה -בריא , שה תמים ללא מום: כלומר'', אלוהים חזק''דווקא ', ה

כדי שלא יאמרו המצרים שבני ישראל הצליחו להתגבר על אלילם רק בשל , וחזק
 . זקן או נקבה, חלש, שבור, חולה, היותו בעל מום

'', טלה''כי כוחו של השה חזק במיוחד בתקופת מזל , אמונתם של המצרים היתה
ודווקא , ניסן לכן לקחו בני ישראל את השה דווקא בחודש. כלומר בחודש ניסן

אחר . שלמותו וגבורתו, כשמזל הטלה בשיא זוהרו -בניסן ' ביום יד -באמצע החודש 
הכינו בני ישראל את השה לשחיטה , בשעה שיש אנשים רבים בחוצות, הצהרים

ה לא נתן להם להשמיע ''אך הקב, המצרים חפצו לסקול את בני ישראל. לעיני כולם
ה לבני ''ציוה הקב, כולם בברור כי כאן נשחט שהוכדי שידעו . אפילו הגה של מחאה

 . ישראל למרוח מדם השה בפתח הבית על המשקוף ועל שתי המזוזות בצדן החיצוני
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 צליית השה ואכילתו
 

, לא בישלו אותו ואפילו לא צלו אותו בכלי. אחר כך צלו ישראל את השה על האש
 -יח בכל ארץ מצרים מיד התפשט הר. כדי להפיק מן הבשר את הריח החזק ביותר

הריחו , כך ראו המצריים כיצד ישראל צולים את אלוהיהם! מ''ק 0,111למרחק של 
בטנם הומה מרעב כבר ממכת . וליבם נמק בקרבם, את ריחו הנעים בחוטמיהם

ריר יצא מפיהם מרוב תאוותם ! וכעת הם מריחים ריח נעים של בשר צלוי, הארבה
זוהי )פתו לבקש מן היהודים חתיכת בשר והיו מצרים שאכן הת, לאכול אף הם

אתם הזמנתם את . ''כל בן נכר לא יאכל בו''אמר ' אולם ה!(. עבירה חמורה במצרים
ולא נתתם להם לטעום מאומה למרות שהיו , בני ישראל לסעודותיכם לשרת אתכם

  !עכשיו תרגישו את התענוג הגדול הזה לראות ולהריח בלי לטעום -רעבים 

צלו אותו בני ישראל כשהוא שלם על ראשו ועל , כר שאכן זהו כבשכדי שיהיה ני
ובסיום האכילה השליכו את העצמות , בעת האכילה נזהרו שלא לשבור עצם. כרעיו

כך הוכיחו בני . כדי שהמצרים יבחינו שאלו הן עצמות השה אלוהיהם, בשלמותן
 . ישראל שוב ושוב את אפסיותה המוחלטת של העבודה זרה

 

 ת מילהמצות ברי
 

אך היו רבים שחששו לעשות . מלו בני ישראל את עצמם, בימים שלפני קרבן פסח
ה ריחות ''והדביק בו הקב, צוה את משה שיעשה קרבן פסח? ה''מה עשה הקב. זאת

: נתכנסו כל ישראל אצל משה ואמרו לו. והיה הריח הולך בכל ארץ מצרים, גן עדן
אין אתם , נימולים אם אין אתם: אמר להם. האכילנו מפסחך, בבקשה ממך

, ומשה מל, מיד נתרצו כולם למול. משום שערל אסור לאכול מקרבן פסח, אוכלים
, וכך מלו את כל עם ישראל בכמה שעות ספורות. ויהושע בן נון מצץ, אהרון פרע

 . ה עבר ונשק כל אחד וברכו''והקב. ונתנו את שני הדמים על משקופי בתיהם

 

 למכה מצרים בבכוריהם
 

שמעו התושבים על התראתו של משה ? ה בינתיים בקרב תושבי מצריםומה קור
היו מצרים שלגלגו על . שעוד מעט ימותו כל בכורי מצרים, לאחר מכת החושך

. אולם מצרים רבים חרדו חרדה גדולה וחיפשו עצות להציל את בכוריהם, ההתראה
כך , ישראל היו שהחליטו לשלוח את בכורותיהם לישון בבתי בני? מה יוכלו לעשות

ושמו את , היו אחרים שבטחו עדיין בעבודת הכוכבים שלהם. קיוו שינצלו מן המכה
והיו שהבריחו את בכוריהם אל מחוץ . כדי שישמור עליהם, בכורם בבית אלילם

 . לגבולות מצרים

רק הבכורות היו חרדים . אולם בסך הכל האוירה הכללית במצרים היתה די שאננה
כל מה שהזהיר משה עד עכשיו שיקרה : סו לאבותיהם ואמרוהם נכנ. מאוד לגורלם

הבה נוציא את העברים '', ומת כל בכור בארץ מצרים''כעת הוא אומר . התקיים -
ימות , יש לנו עשרה בנים: ענו להם האבות. אנחנו נמות, כי אם לא, האלו מבינינו

, הוא בכורש, נלך לפרעה: אמרו הבכורות! אחד מהם ולא נוציא את העברים האלו



הלכו אל פרעה ושטחו לפניו את . אולי הוא יחוס על נפשו ויוציא כבר את בני ישראל
ומיד נתן '' נועזת''כעס פרעה על בקשתם ה. בקשתם שימהר להוציא את בני ישראל

לא אוציא , אפילו אם אמות: אמר. פקודה שישברו את שוקיהם של אותם בכורים
וברוב פחדם וכעסם פתחו במלחמה נגד  מיד יצאו הבכורות! את ישראל לחרות

 ! איש 111,111והרגו מהם , אבותיהם

 

 !!!מת כל בכור
 

, כאשר בני ישראל עושים בבתיהם את קורבן הפסח בשמחה גדולה, בניסן' בליל טו
. הולך פרעה לישון על מיטתו בשאננות, ואילו בכורי מצרים מועדים לפורענות

לעומת ! הוא מצליח אפילו להרדם, נים בכוריםולמרות שיש לו ב, למרות היותו בכור
בחצות בדיוק . בחוצות העיר מתנהלים קרבות עזים בין הבכורות לאבותיהם, זאת

, הם פחדו פחד מוות שימותו, מתברר שהבכורות צדקו, מסתיימת מהומת המלחמה
לשמע ! צעקות המלחמה התחלפו בזעקות שוד ושבר. הם מתים -ואכן זה קרה 
וצעק צעקה גדולה , קם פרעה בבהלה משנתו, יות הפורצות מכל כיווןהזעקות הנורא

 ?? מה יהיה!!! הלוא אף הוא בכור, ומרה

את ' כך הראה ה. ה בכבודו ובעצמו ולא על ידי מלאך''הבכורות הוכו על ידי הקב
מלאכי ( תשע מאות מיליון) 911,111,111אך יחד עימו באו . גודל אהבתו לעם ישראל

 . ם אצל יתר המצריים והבהמותשפעלו ג, חבלה

. מתו הרבה יותר ממה שחשבו לפני כן. היקף המכה היה מעל ומעבר למשוער
אולם למעשה הגיעה המכה , המצרים חשבו שיהיה לכל היותר מת אחד בכל בית

בנוסף לבכורות . עד לחמשה או עשרה הרוגים בכל בית, לממדים גדולים בהרבה
וכך היו , יות היו מולידות גם מרווקים פנוייםהמצר)מתו גם הבכורות מאב , מאם

גם אנשים חשובים . מת הגדול שבהם, ובית שלא היה בו בכור(. להן בכורות הרבה
והבכורות שברחו מארץ , וכן מתו כל הבכורות שישנו בבתי בני ישראל. רבים מתו

 -פרעה : רק שני בכורים נצלו. וכמובן גם הבכורות שישנו בבית אליליהם, מצרים
בזכות תפילתו של  -ובתו בתיה , כדי שיראה את סופם של המצרים בקריעת ים סוף

 . משה רבנו

 

 !יום צעקה לאויביהם, יום צהלה לישראל
 

זכרים וגם . המצרי לתדהמתו מוצא שיש בביתו יותר ממת אחד: נתאר לעצמנו
 הפילה את, (ללא ידיעתו כמובן, שעוברה היה בכור)ואף אשתו המעוברת , נקבות
? מה זאת. מתה גם האשה בעצמה, וכיון שניתנה רשות למשחית להשחית. וולדה

הרי לא כל אלו שמתו היו בכורות ! זו טעות? מדוע. תוהה המצרי במר ליבו
הוא נזכר לפתע שבכורו האמיתי נמצא , מתוך בכיו הסוער ויללותיו!! ?(לדעתו)

בתקווה שאולי בכורו  מנסה להתעודד, הוא רץ מיד לבית ישראל. בעצם בבית ישראל
הוא שומע קולות של ניגונים , ככל שהוא מתקרב יותר אל הבית. נותר בחיים

?? מי כאן חוגג בשעה שאני שרוי באבל ובחרדה?? על מה השמחה הגדולה. עליזים
ואז הוא נזכר שבני ישראל השנואים מסיימים סעודתם על אלילו השה לאחר 

ושמחים , זורים מלח על פצעיו! אבלו כעת הם חוגגים בזמן. ששחטוהו וצלוהו



שקועים הם בשמחתם , אין קול ואין עונה. הוא חורק שיניים ונוקש בדלת! לאידו
כאשר מגביר המצרי את עוצמת . ואין הם חפצים להפסיק באמצע, ושירתם

בקול מתוח . הוא מתפרץ ונכנס לבית ללא רשות, ועדיין לא זוכה למענה, הדפיקות
הוא , אך כשרואה ששאלתו שבה ריקם??'', היכן בני'': ביתהוא שואל את בני ה

הוא ! בכורו מוטל מת על המיטה! שוד ושבר, אוי. ממהר להכנס בעצמו לחדר השנה
ישן בשלוה , השוכב במיטה הסמוכה, לעומת זאת הבכור של בני ישראל. נשבר לגמרי

בנו המת בדמעות זולגות על לחייו הוא מרים את ! על מיטתו כשהוא בריא ושלם
 . שבור ואבל, בידיו הרועדות וחוזר לביתו מבולבל וכועס

 

 מות האלילים 
 

. שהיה אף הוא בכור, על אשתו ועל אביו, על יתר ילדיו, המצרי מתאבל על בנו בכורו
הבכור . אלא אף על מיתת האליל, הצער הוא לא רק על מיתת הבן. אולם אבלו כפול

קברוהו בבית כדי שהשפעתו , ור מתכאשר היה בכ. היה אחד מאלילי מצרים
והנה במכת . היו מצרים שחקקו את דמות בנם בכורם בקירות הבית. תישאר

הדבר הזה היה קשה . והיו מתפוררות לפניהם, בכורות נסדקו ונשחקו אותן הצורות
ה את הכלבים שיחטטו אף ''שלח הקב. למצרים כאילו היום קברו את אותם בכורות

וכך היו הכלבים מוליכים . ויוציאו משם את עצמותיהם, בקברי הבכורות המתים
יוצא שבאותו . והצער על מותם התעורר מחדש, את העצמות בביזיון לפני כל מצרים

 !! הלילה בכו המצרים על דורות של בכורות

הבכורות מוטלים לפניו ? אך אל מי יפנה, שבור ורצוץ רוצה המצרי לפנות לאלוהיו
השה הוכח כחלש לאחר שנצלה ונאכל על ידי , כבר מזמןהיאור אכזב אותו . מתים

ברוב יאושו הוא מחליט לפנות אל אלילי הזהב . בני ישראל רק לפני מספר שעות
! אלילי העץ הרקיבו והתליעו. ואלילי האבן נימוחו. כולם נמסו! אך אבוי, והכסף

חד חוץ מאליל א, כך אבדו באותו הלילה כל אליליהם של מצרים!! אלו אלוהים
 . שנשאר כדי להטעותם'', בעל צפון''בשם 

 

 מה באמצע הלילה'פרעה בפיג
 

העומד להיות , שרוי באבל כבד על מיתת בנו בכורו. בינתיים נמצא פרעה בארמונו
פחד מוות אוחזו ביודעו שאף הוא בעצמו . ועל יתר בני המשפחה שניספו, יורשו
רק כעת נוכח לדעת שטעה טעות מרה בכך שלא שלח את בני ישראל שנה ! בכור

מאלץ אותו ללכת , עהחשש והפחד שמא ימות כל רג. בטרם החלו המכות, קודם
הנמצאת , באותו לילה נשמע קולו עד ארץ גושן. בכבודו ובעצמו לחפש את משה רבנו

לשעבר . ''קומו צאו מתוך עמי'': פרעה מתחנן בקול עצוב על נפשו. באמצע מצרים
 . 'מכאן ואילך אתם עבדי ה, הייתם עבדי פרעה

ררת שם כלל לא נוגעת אווירת השמחה השו. כל עוד רוחו בו הוא מגיע לארץ גושן
בפחד גדול . הן מעולם לא ביקר בביתו, זאת לא ידע? היכן בכלל גר משה רבנו. ללבו

אך קולות החגיגה הרמים גוברים על , הוא נוקש על הדלת הראשונה הנקראת בדרכו
איש לא , עדיין -מלך מצרים  -אפילו אחרי שהוא מזדהה כפרעה . קול דפיקותיו

לאחר (. מלכי המלכים ציוה שלא לצאת מפתח הבית עד בוקר כי מלך! )יוצא לכבודו



צוחקים עליו ושולחים אותו מכתובת לכתובת , שסוף סוף הוא מקבל התייחסות
 . ומטעים אותו

 

 תחיה ותראה
 

מה אתה : אומר לו משה. הוא מוצא את משה ונופל לרגליו, לאחר חיפושים מייגעים
, בבקשה ממך: עונה לו פרעה! ?לךאתה אצלי או אני אצ? מי בא אצל מי? מבקש

הכל כפי שאתם . כדברכם' לכו עבדו את ה, גם הגברים גם הטף, קומו צאו מתוך עמי
וגם אני אתן לכם זבחים ועולות , קחו גם את צאנכם. ולא כפי שאמרתי אני, אמרתם

אינני , צאו מיד: אלא אף מצווה במצוות המלך, פרעה לא רק מבקש. כאשר דברתם
: משיב לו משה. אל תתעכבו כאן בשום פנים, שות לעמוד בתוך עמינותן לכם ר

כי , ציוה אותנו שלא לצאת החוצה בלילה הזה' ה! ?כי נצא בלילה, הגנבים אנחנו
אתה לא תמות , אין לך מקום לדאגה, אולם פרעה! ביום, הוא רוצה להוציאנו בגלוי

תראה את אובדן ואתה תחיה עד ש, לא סיים להעניש את מצרים' ה. הלילה הזה
 . מצרים לגמרי

רגוע במקצת עקב הבטחת משה שלא ימות . חזר פרעה לארמונו כלעומת שבא
באותו לילה לאחר חצות לא ישן . אך מתוח מהנבואה על העתיד להתרחש, הלילה

כל אותו הלילה היו ישראל אוכלים ושותים יין ושמחים ומהללים . אף אחד במצרים
מתוך ). ם צועקים במר נפש על האסון שפקד אותםוהמצרי, ה בקול גדול''להקב

 (.החוברת חג הפסח בהלכה ובהגדה

 .ב"באח, ש"עד, ך"דצ: רבי יהודה היה נותן בהם סימנים

ך על "דצ, ל"זצוק" הנתיבות עולם"ר "ק מרן אדמו"והעניין שחידש בזה אומר כ
להראות , ב הם בחלל השמים"ובאח, ש הם שלשתם מעל הארץ"ועד, האדמה

שזה עיקרן של מופתים להכיר לדעת את , השגחתו בכל הארץ ומעל הארץ ובשמים
 .הבורא ומנהיג לכל

כתוב בספר תפארת ישראל מדוע התחילה התורה במילה בראשית ולא במילה 
י הקדוש לא בא המקרא הזה להורות סדר הבריאה מה קדם "ומפרש רש, בראשונה

שהכוונה בתחילה ברא אלוקים את שאין כוונת התורה במילת בראשית לומר , למה
אלא באה כאן התורה להורות לנו את יסוד אמונתנו , השמים ואחר את הארץ דווקא

וזה הבדל אמונתנו מאמונת אומות העולם , שהבורא עשה עושה ויעשה לכל המעשים
ומאז הינו , הסוברים כי הבורא ברא את עולמו ונתן לו תפקידים כיצד יתפקד

, תם אמונתנו שבכל רגע ורגע מקיים בורא עולם את הבריאהולעומ, מתפקד מאליו
שכת חיותו לבריאה אפילו רגע אחד תכף יחזור הכלל תהו ובוהו ואלמלי תיפסק המ

 .כטרם הבריאה
כמו שבתחילה היה הוא יתברך בלבד , "בעושה"כן אמונתנו " בעשה"ולכן אמונתנו 

הוא את הבריאה " העוש"כן עתה , את הבריאה וחידש אותה ליש מאין" עשה"ש
, ומשגיח על כל פרט ופרט ממנה, וממשיך חיותו והשפעתו לקיימה, בכל רגע ורגע

 .ואין דבר הנעשה מאליו
החלק הקשה ביותר ? מהו החלק הקשה ביותר באמונה שעליו יש להשקיע יותר

 .באמונה היא נקודת התמימות



של יתאכזב  –כמעט שלא יבצר במשך כל יום בממוצע , רוב חיי האדם אכזבות
אם זה בגלל שמאכלו לא הוכן כראוי או , האדם ממקרי החיים לפחות פעם אחת

  .או כל דבר שלא נעשה כרצונו המעוררו לכעוס וכיוצא, שלא הוכן בזמן
החל מקבלת האכזבה בסבר פנים , היאך מביע הוא את תגובתו, ואז עיקר המבחן

מאכזב  עתונה לקבל אירוועד המדרגה התח, יפות ובשמחה שזו המדרגה העליונה
 .בזעף ובזעם בטרוניא ובהטחת דברים שאינם תואמים את האמונה

אמר רבי יהודה ', אדם ובהמה תושיע ה( ב' דף ה עמ)ואומרת הגמרא במסכת חולין 
לכן תושיע  -ומשימין עצמן כבהמה  , אלו בני אדם שהמה ערומים בדעת: אמר רב

 .'ה
 ":החפץ חיים"אומר 

מי שאמונתו בהירה יותר ונקיה , דול לעתיד הוא בהירות האמונההמודד להיחשב ג
בקבלת מאורעות החיים בסבר פנים ? ובמה מתבטאת בהירות אמונה, הוא הגדול

לכולם , שהרי רוב בני האדם הכשרים בדרך כלל הינם זהים בתורה ובמצוות.יפות
מונתם הלא איכות א, ומה אם כן המודד בניהם, בית של טהרה וקדושה לכל דבר

כאשר האחד יסבול גזירת שמים באשר היא ויתרצה בהליכות הגוזר בדבר , בבורא
, לא תנוח' וחמסו וזעמו על הנהגת ה' ולעומתו השני יזעף לבו על ה, הגדול והקטן

 .הלא תהום פעורה תהווה פער בניהם לבלתי קרוב זה אל זה במדרגותיהם
טובים ושיהיו ככוכבי השמים מה שווה לו לבורא עולם אדם גדול בתורה ומעשים 

ועל הטוב יברך ועל הרע יטיח דברים ולבו , כאשר איכות אמונתו כהה ושחוקה, לרוב
 .'סרה יחשוב על ה

אולם אמונתו , הלא לאין ערוך יחשב אדם שקטן מקודמו בתורה ומעשים, ולעומתו
טוב ואין , הוא הטוב' להאמין כי כל אשר יעשה ה, בהירה היא' והכרתו את טוב ה

 .ויקבל מאורותיו באהבה ובסבר פנים יפות, יותר ממנו
שעיקר הטובה השלמה לעתיד לבוא בימי הגאולה יהיה מגיע , עוד צריך האדם לידע

שאם רפה , ה בעת הגלות"לכל אדם כפי גדר האמונה וההתחזקות שהיה לו בהקב
ונתו ואם הייתה אמ, מתבזבז על ידי זה שולחנו לעתיד לבואידו אז חס וחלילה 

ה "לו שבוודאי עושה הקב ושאירע םשלימה בבורא עולם ותמיד התבונן בכל הענייני
 .  ויהיה שולחנו מלא מכל טוב, יתרומם עבור זה מדרגתו לעתיד לבוא, עמו זה לטובה

 :לסיכום  מצוות האמונה מחייבת מהסיבות הבאות
 .'להאמין שכל הנעשה הוא מגזירת וחפץ ה .א

 .וצדק אמת' להאמין שמשפטו של ה .ב

 .'ומתוך כך לקבל באהבה את גזירת ה, להאמין שמשפטו ועונשו לטובה .ג
 

לָּ  ה אֹוֵמר שֶׁ ַניִּן ַאתָּ י יֹוֵסי ַהגְּלִּילִּי אֹוֵמר מִּ ְְּרִִִּּּי  ַרבִּ וק ּ ַהִִּּ
ר ַמּכֹות ַריִּ  עֶׁשֶׁ ְְּ י  ַמּכֹות. בְּמִּ שִּ ַריִּ . וְַּעל ַהִָּּ  לָּוק ּ ֲחמִּ ְְּ  בְּמִּ

ְְּ . ַמה ה ּא אֹוֵמר ל ַפרְּעֹּה אֶׁ י  אֶׁ ר ּ ַהַחרְֻּטִִּּ י  ַוִֹּּאמְּ ַבע ֱאלֹּהִּ
יא רֵָּאל אֶׁת ַהִָּּד הַ . ה ה ּא אֹוֵמרוְַּעל ַהִָּּ  מַ . הִּ גְּדֹּלָּה ַוִַּרְּא יִּשְּ

עָּ  אֶׁת יְּ  ַריִּ  ַוִִּּירְּא ּ הָּ ְְּ ה יְּהֹּוָּה בְּמִּ ר עָּשָּ ינ ּ ֲאשֶׁ הֹּוָּה ַוֲִַּאמִּ
ה ַעבְּּדֹו  : ַביהֹּוָּה  ּבְּמֹּשֶׁ

ר ַמּכֹות ַבע עֶׁשֶׁ ְְּ אֶׁ ה לָּוק ּ בְּ ַריִּ  לָּ . ַּכִָּּ ְְּ מִּ ה בְּ וק ּ ֱאמֹור ֵמַעתָּ
ר ַמּכ י  ַמּכֹות. ֹותעֶׁשֶׁ שִּ  : וְַּעל ַהִָּּ  לָּוק ּ ֲחמִּ



י ֱאלִּיעֶׁזֶׁר אֹוֵמר י. ַרבִּ ֵהבִּ ּכָּל ַמּכָּה  ַּמּכָּה שֶׁ ַניִּן שֶׁ א ַהקָּדֹוש מִּ
ל ַארְַּבע ַמּכ ה שֶׁ יְּתָּ ְְּרִִִּּּי  הָּ ר ּךְּ ה ּא ַעל ַהִִּּ נֱֶׁאַמר . ֹותבָּ שֶׁ

ַלַחת ַמלְָּאכְּי .עֶׁבְּרָּה וַָּזֵע  וְְָּּרָּה. יְַּשַלח בָּ  ֲחרֹון ַאפֹו שְּ  מִּ
ַתיִּ . עֶׁבְּרָּה ַאַחת. רָּעִּי  לֹּש. וְּזַָּע  שְּ ַלַחת . וְְָּּרָּה שָּ שְּ מִּ

ַריִּ  לָּוק ּ ַארְּ . ַמלְֲּאֵכי רֵָּעי  ַארְַּבע ְְּ ה בְּמִּ י  ֱאמֹור ֵמַעתָּ עִּ בָּ
אַתיִּ  ַמּכֹות. ַמּכֹות  : וְַּעל ַהִָּּ  לָּוק ּ מָּ

יבָּא אֹוֵמר י ֲעוקִּ ּכָּל מַ . ַרבִּ ַניִּן שֶׁ יא ַהקָּדמִּ ֵהבִּ ֹוש ּכָּה  ַּמּכָּה שֶׁ
ל ה שֶׁ יְּתָּ ַריִּ  הָּ ְְּ ְְּרִִִּּּי  בְּמִּ ר ּךְּ ה ּא ַעל ַהִִּּ ֵמש ַמּכֹות בָּ . חָּ

נֱֶׁאַמר יְַּשַלח בָּ  ֲחרֹון ַאפֹו ַלַחת . עֶׁבְּרָּה וַָּזֵע  וְְָּּרָּה. שֶׁ שְּ מִּ
ַתיִּ . ֲחרֹון ַאפֹו ַאַחת. ַמלְֲּאֵכי רֵָּעי  . לֹּשוַָּזַע  שָּ . עֶׁבְּרָּה שְּ
ֵמש. וְְָּּרָּה ַארְַּבע י  חָּ ַלַחת ַמלְֲּאֵכי רָּעִּ שְּ ה . מִּ ֱאמֹור ֵמַעתָּ

י  ַמּכֹות שִּ ַריִּ  לָּוק ּ ֲחמִּ ְְּ אַתיִּ  ַוֲחמִּ . בְּמִּ י  וְַּעל ַהִָּּ  לָּוק ּ מָּ שִּ
 : ַמּכֹות

ֵלינ ּ  וקֹו  עָּ ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלִָּּ  : ַּכִָּּ

 
ַריִּ  וְּלֹּא עָּשָּ  ְְּ ִִּּ יָאנ ּ מִּ ְִּ ל ּ הֹו י  ַּדִֵּנ ּאִּ טִּ פָּ  : ה בָּהֶׁ  שְּ

י  טִּ פָּ ה בָּהֶׁ  שְּ ל ּ עָּשָּ ה ֵבאלֵֹּהיהֶׁ  ַּדִֵּנ ּ. אִּ  : וְּלֹּא עָּשָּ
ה ֵבאלֵֹּהיהֶׁ  ל ּ עָּשָּ כֹוֵריהֶׁ  ַּדִֵּנ ּ. אִּ ַרג בְּ  : וְּלֹּא הָּ

מֹונָּ  ּדַ  כֹוֵריהֶׁ  וְּלֹּא נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת מָּ ַרג בְּ ל ּ הָּ  : ִֵּנ ּאִּ
 

נַָּתן לָּ  ַניִּן שֶׁ מֹונָּ  ּמִּ רַ . נ ּ אֶׁת מָּ ְְּ נֱֶׁאַמר ַויְַּנצְּל ּ אֶׁת מִּ . יִּ שֶׁ
ֵאין בָּּה ּדָּגִּי  ְ ּלָּה שֶׁ א ּהָּ ּכִּמְּ א ּהָּ ּכִּמְּ . ֲעשָּ ר ַאֵחר ֲעשָּ ְ ּדָּה ּדָּבָּ

ֵאין בָּּה ּדָּגָּן ַזת ַהִָּּ . שֶׁ ַחֵבב ַהּכָּת ּב אֶׁת בִּ ה מְּ זַ  לִָָּּּ בִּ ת יֹוֵתר מִּ
ַריִּ  ְְּ יָּה. מִּ הָּ ַריִּ  אֶׁלָּא ַמה שֶׁ ְְּ ל ּ בְּמִּ י  נָּטְּ יָּה. ַבבָּתִּ הָּ   ַּמה שֶׁ

ל ּ ַעל ַהִָּּ  ש ּרָּאֹות נָּטְּ ֵתי תְּ  וְֵּכן ה ּא אֹוֵמר ַּכנְֵּפי יֹונָּה. בְּבָּ
ַריִּ  ְְּ ַזת מִּ ף זֹו בִּ ה ַבּכֶׁסֶׁ פָּ ר ּ. נֶׁחְּ ַרוק חָּ יַרוקְּ יהָּ בִּ רֹותֶׁ זֹו . ץוְּאֶׁבְּ

ַזת ַהִָּּ  בֹו. בִּ גְּּדְּלִּי ַותָּ י ַותִּ רְּבִּ ַריִּ ַותִּ ְְּ ַזת מִּ י זֹו בִּ י . אִּ ַבֲעדִּ
יִּי  ַזת ַהִָּּ . ֲעדָּ ה לָּךְּ . זֹו בִּ ב ַנֲעשֶׁ ַריִּ . תֹוֵרי זָּהָּ ְְּ ַזת מִּ עִּ  . זֹו בִּ

ף ַזת ַהִָּּ . נְּוקְּּדֹות ַהּכָּסֶׁ  : זֹו בִּ
 

מֹונָּ  ל ּ נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת מָּ  : ַּדִֵּנ ּ. וְּלֹּא וקָּרָּע לָּנ ּ אֶׁת ַהִָּּ . אִּ



ַרע לָּנ ּ ל ּ וקָּ רָּבָּה. אֶׁת ַהִָּּ  אִּ ירָּנ ּ בְּתֹוכֹו בֶׁחָּ ֱעבִּ  : ַּדִֵּנ ּ וְּלֹּא הֶׁ
ה רָּבָּ ירָּנ ּ בְּתֹוכֹו בֶׁחָּ ֱעבִּ ל ּ הֶׁ ֵרינ ּ בְּתֹוכֹו ּדַ . אִּ ְָּ ַקע   : ִֵּנ ּוְּלֹּא שִּ

תֹוכֹו ֵרינ ּ בְּ ְָּ ַקע  ר ַא. אִּל ּ שִּ דְּבָּ ְָּרְֵּכנ ּ ַבִִּּ ֵפוק  י  וְּלֹּא סִּ עִּ רְּבָּ
נָּה ַּדִֵּנ ּ  : שָּ

ל נָּהאִּ י  שָּ עִּ ר ַארְּבָּ דְּבָּ ְָּרְֵּכנ ּ ַבִִּּ ֵפוק  ֱאכִּילָּנ ּ אֶׁת.  ּ סִּ  וְּלֹּא הֶׁ
ן ַּדִֵּנ ּ  : ַהִָּּ

ן ֱאכִּילָּנ ּ אֶׁת ַהִָּּ ל ּ הֶׁ  : נ ּוְּלֹּא נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהַשבָּת ַּדִֵּ . אִּ
ל ּ נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהַשבָּת יַני ּדַ . אִּ ֵני ַהר סִּ נ ּ לִּפְּ  : ִֵּנ ּוְּלֹּא וֵקרְּבָּ

יַניאִּ  ֵני ַהר סִּ נ ּ לִּפְּ  : ַּדִֵּנ ּ. וְּלֹּא נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהתֹורָּה. ל ּ וֵקרְּבָּ
ל ּ נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהתֹורָּה רָּאֵ . אִּ רֶׁץ יִּשְּ נ ּ לְּאֶׁ כְּנִּיסָּ  : ל ַּדִֵּנ ּוְּלֹּא הִּ

רֵָּאל רֶׁץ יִּשְּ נ ּ לְּאֶׁ כְּנִּיסָּ ל ּ הִּ נָּה לָּנ ּ אֶׁת ֵבית ַהִִּּ . אִּ . וקְּּדָּשוְּלֹּא בָּ
 : ַּדִֵּנ ּ

 
לֶׁת לַ  ֻכפֶׁ ה טֹובָּה ּכְּפ ּלָּה  ּמְּ ה וְַּכִָּּ ֵלינ ַּעל ַאַחת ַּכִָּּ וקֹו  עָּ ִָּּ .

ַריִּ  ְְּ ִִּּ יָאנ ּ מִּ ְִּ י . הֹו טִּ פָּ ה בָּהֶׁ  שְּ ה ֵבאלֵֹּהיהֶׁ . עָּשָּ ַרג . עָּשָּ הָּ
כֹוֵריהֶׁ  מֹונָּ . בְּ ַרע לָּנ ּ אֶׁת ַהִָּּ . נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת מָּ ירָּנ ּ . וקָּ ֱעבִּ הֶׁ

רָּבָּה ֵרינ ּ בְּתֹוכֹו. בְּתֹוכֹו בֶׁחָּ ְָּ ַקע  דְּבָּ . שִּ ְָּרְֵּכנ ּ ַבִִּּ ֵפוק  ר סִּ
נָּה י  שָּ עִּ ן. ַארְּבָּ ֱאכִּילָּנ ּ אֶׁת ַהִָּּ ת. הֶׁ נ ּ. נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהַשבָּ  וֵקרְּבָּ
יַני ֵני ַהר סִּ רָּ . נַָּתן לָּנ ּ אֶׁת ַהתֹורָּה. לִּפְּ רֶׁץ יִּשְּ נ ּ לְּאֶׁ כְּנִּיסָּ . ֵאלהִּ

ירָּה נָּה לָּנ ּ אֶׁת ֵבית ַהבְּחִּ  :ֲעֹונֹוֵתינ ּ -לְַּכֵפר ַעל ּכָּל  ּבָּ
 

 הוציאנו ממצרים
אסור לשכוח לרגע , כל מצוות התורה באים כדי להזכיר לאדם את יציאת מצרים

כאשר יוצא האדם מפתח ביתו מנשק את המזוזה ומה . אחד את יציאת מצרים
? בבוקר מניח תפילין מה כתוב בארבעת הפרשיות ,יציאת מצרים? כתוב במזוזה

 . מברך ברכת המזון יציאת מצרים מוזכרת שם, מצרים יציאת
ולמה , יוצא מזה שבכל יום ויום אדם זוכר את יציאת מצרים כמה וכמה פעמים

 ? עניין יציאת מצרים כל כך חשוב ויסוד גדול ביהדות
כי הוא יסוד גדול ועמוד חזק ,  זו המשורשי מצוו(: "מצו הכא)כתוב בספר החינוך 

ויש אלוקים , לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, בתורתנו ואמונתנו
ובידו לשנותם כפי שיחפוץ בכל זמן מן , פועל כל הנמצאות הוא, קדמון חפץ ויכול

ועשה לנו אותות , כמו שעשה במצרים ששינה טבעי העולם בשבילנו, הזמנים
ומקיים , הלוא זה משתק כל כופר בחידוש העולם. יםמחודשים גדולים ועצומ

 .ברוך הוא' האמונה בידיעת ה
זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית "כתוב ' בספר שמות יג פסוק ג

 ".אתכם מזה ולא יאכל חמץ' כי בחוזק יד הוציא ה. עבדים
. שמזכירים יציאת מצרים בכל יום, למד – זכור את היום הזה: י הקדוש"מפרש רש

והטעם לזה אומר האבן עזרא שהיו המצרים מעבידים אותם כאלו היו עבדיהם 
 .יתברך הוציאם בחוזק יד מהחזקים' וחזקו עליהם את העבודה מאוד וה



ולכן אפשר לומר שאילולא הוציא את עם ישראל ממצרים לא היו יכולים לצאת 
 .זה עדיין היינו עבדים במצריםועד עצם היום ה, משם לעולם

כאשר שאל מלך כוזר בספר הקדוש הכוזרי את החכם היהודי במה תלויה יסוד 
והשיב החכם שהוא מאמין באלוקי אברהם יצחק ויעקב המוציא את בני ? אמונתכם

ובגלל היציאה ממצרים מחייבת כל . ישראל ממצרים באותות ובמופתים ובמסות
 .ד את בורא עולםיהודי ויהודי להאמין ולעבו

ידוע שמצרים הייתה בזמנו ארץ מלאה בכשפים וכאשר עבד היה נכנס למצרים אי 
באות מ פתוחה ונגמרת באות ם אפשר היה להוציא אותו משם מצרים נכתבת 

 .סופית סגורה להגיד לך שהיה קל להיכנס למצרים אבל לצאת היה בלתי אפשרי
ויתרו היה יועצו של פרעה הוא , הדותוזה שבא יתרו והיה הגר הראשון שהתגייר לי

ידע שבלתי אפשרי היה לצאת ממצרים וכאשר הוא בא למחנה ישראל וראה את כל 
יתברך ' ברך את בורא עולם ואמר שאין עוד אלוקים אלא רק ה, המיליונים שיצאו

 .והוא אדון על כל הארץ
ריך להגיד לכן אני כיהודי ולא משנה באיזה דרגת אמונה אני נמצא יסוד חשוב צ

תודה לבורא עולם שהוציא אותי מעבדות לחירות והיום אני בן חורין , בכל יום
כמה תודות צריך להגיד בכל , ואפילו אם רק זה עשה בורא עולם לעם ישראל דיינו

 .רגע ורגע
 והרג בכוריהם

הם , כשהיו ישראל מקוששים את הקש במדבר והיו רומסים אותו בחמוריהם
והיה הדם יוצא , הקש של המדבר היה פוצע עקביהם, ונשיהם ובניהם ובנותיהם

ורמסה בחומר עם , ורחל בת ביתו של תושלח הייתה הרה ללדת, ומתבוסס בחמר
לפני כסא ועלתה צעקתה , מתוך מעיה ונתערב בתוך המלבן דהוולויצא , בעלה

, ירד מיכאל המלאך ולקח את המלבן בטיט שלו והעלהו  לפני כסא הכבוד, הכבוד
 (.פרי חנן על התורה)ה והכה כל בכורי מצרים "נגלה הקב, ואותו לילה

ה אני עובר בתוך מצרים בחצי הלילה ואפרע ממצרים שביקשו לאבד בני "אמר הקב
 ".לק עליהם לילהויח"אברהם אוהבי שחלק לילה לאבד אויביי שנאמר 

, היו קמים מקבריהם ומתים יחד איתם, ואפילו בכורות שהיו כבר מתים מזמן
 . ובאותו לילה נהרגו ששים ריבוא של המצריים

למכה מצרים "ה הכה בכורי מצרים אפילו שהן במקומות אחרים שנאמר "והקב
 ".בבכוריהם

( בדמות פסל)צורתו ואמר רבי נתן כיון שהיה הבכור מת לאחד מהן היו עושין 
ומעמידו בביתו ואותו היום היה הפסל נשחק ומתפורר ומתפזר והיה אותו יום קשה 

קבורים ( הבכורות)ולא עוד אלא שהיו המצריים , כיום הקבורה( להורים)להם 
בבתיהם והיו כלבים באים לשם ומחטטים ומוציאים את הבכורות מתוך כוכיהן 

והיה אותו היום קשה להם כיום הקבורה ( מענים אותם בביזיון) ומתעתעים 
 (.'מכילתא פרק ג)

כידוע גזר  ?אלו תונשאלת השאלה מדוע נענשו הבכורות דווקא במיתות וביזיונו
וכך היו המצרים  פרעה על בני ישראל גזרה שכל הבן הילוד היאורה ישליכוהו 

ים עוברים מבית לבית של ישראל ואיפה ששומעים קול בכי של תינוק מיד נכנס
לבית ובודקים אם זה זכר מיד היו לוקחים אותו באכזריות מהוריו והיו משליכים 

 .אותו ליאור לעיני הוריו
ה ולכן מידה "אותו קול  הבכי של התינוקות עלה לפני הקב, כמה אכזריות ורוע לב

כנגד מידה בורא עולם נפרע מהבכורות המצריים ונקם את נקמתם של ילדי ישראל 
ויגן עליהם רק בורא עולם , מים ולא היה אחד שיעזור להםאשר נשפך דמם כ

די ישתבח שמו לא הוציא את עם ישראל ממצרים לאחר שגם בני ישראל ראו את יל
 .המצריים מתים לנגד ענייהם

ידוע , ישתבח שמו בורא עולם כמה תודה צריך להגיד בכל יום רק על דבר זה
וכנים לחכות שנים רק שהנקמה זה הדבר הכי מתוק בעולם וכמה אנשים מ



וכאן במצרים לא היה לעם ישראל , להזדמנות כדי להחזיר ולנקום באדם שפגע בו
 .ה אכן בא ונקם את נקמתם"את הכוח הנדרש כדי להחזיר למצריים נקמה לכן הקב

 
 ונתן לנו את השבת

ונותנים לו , כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלא מצרים: נאמר בתלמוד
אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות מיד : ואמר רבי שמעון בר יוחאי. ליבומשאלות 

 .נגאלים
שני מלאכי השרת , "ויכולו"כל המתפלל בערב שבת ואומר : ועוד נאמר בתלמוד

 ".סר עוונך וחטאתך תכופר: "מניחין ידיהן על ראשו ואומרים לו, לו לאדם םהמלווי
מעלה עליו הכתוב , כתיקונהכל המשמר שבת אחת : רבי אומר: הובא במכילתא

, ה עולמו עד שיחיו המתים"כאילו שומר כל השבתות מיום שברא הקב
 ".ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם:"שנאמר

שיש מלאכים בשמים שהם מיוחדים לכך להסתכל באלו : ובזוהר הקדוש נאמר
איתם רבבות ויש , ששומרים שבת ומענגים אותה כהלכתה והם מברכים אותם

 .מלאכים שעונים אמן
כיון , בעולם הבא יתענגו על השם יתברך, "' אז תתענג על ה"והברכה שמברכים היא 

 .ששבת היא מעין עולם הבא
, מדייקים חכמי ישראל ואומרים צא וראה" ששת ימים תיעשה מלאכה"על הפסוק 

 בכך. שלא נאמר ששת ימים תעשה מלאכה אלא נאמר תיעשה מלאכה מאליה
שיזכה לסייעתא דשמייא ולברכת , מבטיחה התורה לכל מי שישמור שבת כהלכתה

 .עד שייראה לו כאילו מלאכתו נעשית מאליה, ממרום בששת ימי המעשה' ה
אפשר לומר כי יותר ממה ששמרו ישראל את : אחד מגדולי סופרי ישראל כתב

 .השבת שמרה עליהם, השבת
והחדירה בהם חיי רוח ונשמה לכל ימות לולא השבת שחידשה ורעננה את נשמתם 

עד , כי אז תלאות ימות החול היו מושכות אותם יותר ויותר כלפי מטה, החול
 .שלבסוף היו יורדים לדיוטא תחתונה של חומריות ושפלות מוסרית ושכלית

רק על השבת צריך להודות בכל , ה את השבת דיינו"אם רק נתן לנו הקב: למסקנה
 .םרגע ורגע לבורא עול

 
 ובנה לנו את בית הבחירה

עד שנחשב , מעלתו גדולה ביותר –מידותיו וצורתו , הלימוד בנושא בית המקדש  
אמר :" כמובא במדרש תנחומא!!! העוסק בכך כאילו הוא עוסק בבנין בית המקדש

לך אמור להם ויתעסקו לקרות , גדול קריותה בתורה כבניינה: ה ליחזקאל"לו הקב
צורת הבית בתורה ובשכר קריותה שיתעסקו לקרות בה אני מעלה עליהם כאילו הם 

 ".תעוסקים בבניין הבי
ונקרא הר הבית על שם , יו נבנה בית המקדש הוא הר המוריהההר על  :הר הבית

מטר וכל שטחו מוקף  211  –מטר ורוחבו כ  211  –ארכו כ . בית המקדש שנבנה עליו
 .חומה סביב

וככל שמתקרבים יותר לבית המקדש ולמקום קודש , קדושתו של  הר הבית מדורגת
עד , ומספר האנשים המותרים להיכנס הולך ופוחת, הקדושה עולה –הקודשים 

ולזמן מועט , שלקודש הקודשים מותר אך ורק לכהן הגדול להיכנס ביום הכיפורים
 .יותר

 –השתרע על שטח כללי שאורכו כ , בית המקדש על חלקיו השונים: בית המקדש
חומה שנמצאו השטח נחלק לשתי חצרות מוקפות . מטר 15 –מטר ורוחבו כ  055

 (.שהיה מקורה, מלבד בניין ההיכל1תחת כיפת השמיים 
אשר שימשה ( מצד מזרח)עזרת נשים זה שמה של החצר החיצונה : עזרת נשים

 . ככניסה הראשית לבית המקדש ושימשה את הגברים ואת הנשים
ויש , אליה שנשים היו מותרות להיכנס ןמכיוו" עזרת הנשים"חצר זו נקראה בשם 

 .אומרים שהיא הייתה המקום העיקרי להתכנסות הנשים



, מטר רוחב והשטח היה מוקף בחומה 15 –מטר אורך ו  15 –שטחה השתרע על כ 
 .ששימשו לעבודת המקדש, בצידיה היו לשכות

, בעזרת הנשים היו מתכנסים ביום הכיפורים לקריאת התורה מפי כוהן גדול
חדר . )וכן לקיים את מצוות ההקהל במוצאי שביעית, לשמחת בית השואבה בסוכות

 (.מטר 2.11 –מדרגות כ  02 –זו הייתה גבוהה מרחבת הר הבית ב 
מעזרת הנשים היו עולים בחמש עשרה מדרגות ונכנסים דרך שער ניקנור   :העזרה

 15 –מטר ורוחבה כ  91 –אורך העזרה היה כ ". עזרה"הנקראת , לחדר הפנימית
שימשה למעשה לכל , על חלקיה השונים, העזרה. ושטחה היה מוקף בחומה, מטר

 .עבודות המקדש
 :העזרה עצמה נחלקה לכמה חלקים

 .עזרת ישראל .א

 .עזרת הכוהנים .ב

 .המזבח ובית המטבחיים .ג

 .בין האולם והמזבח .ד

 .הקודש וקודש הקודשים, הכולל את האולם –בניין ההיכל  .ה
". עזרת ישראל"נקרא ( סמוך לעזרת הנשים)עזרה החלק הראשון ב –עזרת ישראל 

. מטרים 5.01 –ואורכה היה כ , מטר 15 –כ , היא השתרעה לכל רוחב בית המקדש
 (.כל יהודי שאינו כהן נקרא ישראל)עזרה זו שימשה את הישראלים שבאו להתפלל 

 –בגובה כללי של כ )מעזרת ישראל היו עולים בארבע מדרגות  –עזרת הכוהנים 
 .ומגיעים לעזרת הכוהנים( 0.21

, מטר לרוחב בית המקדש 15 –כ : שטח עזרת הכוהנים היה זהה לשטח עזרת ישראל
 .מטרים 5.01 –ובאורך של כ 

הותרה הכניסה רק לכוהנים שהיה זמנם לעבוד את , לאחר שטח עזרת הכוהנים
 .וכן לישראלים שהיו באים להקריב קורבן, עבודת המקדש

עליו היו מקריבים את , מיד אחרי עזרת הכוהנים היה מקום המזבח:  המזבח
, בסיס המזבח היה ריבוע. היה בית המטבחיים, מצד צפון, ולצידו. הקורבנות

 .מטרים 1.11 –וגובהו של המזבח היה כ , מטר 05.11 –שאורכו ורוחבו כ 
לות אל שהוא שיפוע המשמש לע, "כבש( "מצד דרום)נבנה בצידו , כדי לעלות למזבח

ולא תעלה :"שנאמר, יש איסור לעלות במדרגות אל המזבח. )המזבח ולרדת ממנו
מטרים  5.51 –מטר אורך וכ  05.11 –גודלו של הכבש הוא כ "( במעלות על המזבח

 . רוחב
המערכה הגדולה שימשה (. אשמדורות )אש " מערכות"על גבי המזבח היו שלוש 

לקיום אש  –ונוספת , למזבח הקטורתהשנייה לצורך גחלים , להקרבת הקורבנות
 . שמצווה שתבער ללא הפסקה על גבי המזבח, תמיד

ערמה זו . שהצטבר מהקרבת הקורבנות, (דשן)במרכז המזבח הייתה ערמת אפר 
היו מפנים את האפר אל מחוץ , כשהיה התפוח גדול. על שם צורתה" תפוח"נקראת 

 .לעיר ומקיימים בכך את מצוות הוצאת הדשן
בית "לצד המזבח מצד צפון נקרא , השטח בחצר העזרה: מטבחייםבית ה

פושטים את העור ומנתחים את , שם היו שוחטים את הקורבנות, "המטבחיים
 .הקורבן לחלקים

אך , נשחטים אך ורק בצפון העזרה" קודשי קודשים"קורבנות המשתייכים ל)
, על מנת להקל על השחיטה(. יכולים להישחט בכל מקום בעזרה" קודשים קלים"

והיו מחזיקות את , שהיו נפתחות ונסגרות, טבעות 21היו קבועות בקרקע החצר 
 . ראש הבהמה שלא תזוז בעת השחיטה

על . ושמונה שולחנות של שיש( הנקראים ננסים)עמודים  היו בחצר שמונה, כמו כן
ועל השולחנות היו מנתחים , העמודים היו תולים את הבהמה כדי לפשוט את עורה

 .את הבהמה לנתחיה ושוטפים את איבריה לפני ההקרבה על המזבח



 –מהמזבח עד מבנה ההיכל של בית המקדש היה מרחק של כ   :בין האולם למזבח
על גבי מדרגות אלו היו הכוהנים . מדרגות שהובילו להיכל 02ובו היו מטרים  01.11

קדושת המקום הייתה . נושאים את ידיהם ומברכים את ברכת הכוהנים מדי יום
 .וחלו איסורים יתרים להתקרב למקום, גדולה יותר בשל קרבתה להיכל

מטר  11 –הוא התנשא לגובה של כ , ההיכל היה מבנה מפואר ביותר: בניין ההיכל
 5.51 –שהייתה גבוהה מרחבת הר הבית בכ , ההיכל נבנה  בגובה של עזרת הכהנים)

אורכו , (מטרים מרחבת הר הבית 55.51 –כך שההיכל התנשא לגובה של כ , מטרים
 .מטר 11 –רוחבו של ההיכל היו גם כן כ 

 9.11 –מטר וברוחב של כ  09.21 –בכניסה להיכל היה שער גדול בגובה של כ 
 .ועליו פרוכת, טריםמ

מקום  –ובסופו , "קודש"אחריו ה" אולם"בכניסה ה: ההיכל נחלק לשלושה חלקים
 ".קודש הקודשים"ל" קודש"כאשר פרוכת מפרידה בין ה, "קודש הקודשים"

בצד . עליו היו מקטירים את הקטורת מדי יום, נמצא מזבח הזהב" קודש"במרכז ה
ניצבה , לפני הפרוכת, ובקצה השמאלי, יםלפני הפרוכת היה שולחן לחם הפנ, ימין

 .מנורת הזהב
נמצאת אבן השתייה , שהינו המקום המקודש ביותר בעולם כולו: קודש הקודשים

לשם היה נכנס הכהן הגדול ביום הכיפורים ומקטיר קטורת . ממנה נברא העולם
מונחים על אבן , "קודש הקודשים"בבית המקדש הראשון היו ב. ומזה את הדם

כמו כן , ה"הברית ובו לוחות הברית וספר התורה שכתב משה רבנו עארון , ההשתיי
 .מטה אהרון ועוד, צנצנת המן" קודש הקודשים"היו ב

עם ישראל היה הולך לישון ללא עבירות , כאשר היה בית המקדש קיים: לסיכום
וקורבן התמיד של , משום שקורבן בין הערביים היה מכפר על כל עבירת של היום

 .ר היה מכפר על כל העבירות של הלילההבוק
לכן אם רק בנה , היה שפע עצום באותו הזמן לעם ישראל הן בגשמיות והן ברוחניות

 .לנו את בית המקדש כדי לכפר על עוונותינו דיינו
 

כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח , רבן גמליאל היה אומר
 :  ומרור, מצה, פסח: ואלו הן, לא יצא ידי חובתו

 
לא יצא ידי חובה של הגדה , מי שלא פירש טעמם של שלושת דברים אלו בליל פסח

כאמור ישנם שני מצוות . ויש מפרשים ידי חובת סיפור יציאת מצרים( והגדת לבנך)
, גדולות בלילה זה הראשונה זה והגדת לבנך שחייב לספר לבנו על יציאת מצרים

, אמונה בסיפור יציאת מצריםוהשני זה לספר לכל משפחתו וגם לחזק את עצמו ב
ומרור לא יצא ידי שתי , מצה ,ואנו רואים שישנם שני דעות שמי שלא אמר פסח

מדוע מי שלא אמר שלושה דברים אלו לא ? ומה הטעם לזה. מצוות עיקריות אלו
פסח על , משום ששלושת דברים אלו הם עיקר חג הפסח בליל הסדר? יצא ידי חובה

 .ראל כאשר נגף כל בכור בארץ מצריםה על בתי יש"שם שפסח הקב
ם על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה "מצה מפרש הרמב

 .ה וגאלם מיד"עליהם הקב
 .שנה במצרים 201 –על כל הסבל והמרור שהיו לעם ישראל כ  –ומרור 

 

ֵבית ַהִִּּ פֶׁ  זְַּמן שֶׁ י ּ ֲאבֹוֵתינ ּ אֹוכְּלִּי  בִּ הָּ ַעל , וַקִָּּ וקְּּדָּש ַסח שֶׁ
ר ּךְּ ה ּא ַעל. ש ּ  ַמה ַסח ַהקָּדֹוש בָּ פָּ ֵתי ֲאבֹותֵ  ַעל ש ּ  שֶׁ ינ ּ בָּ

נֱֶׁאַמר ַריִּ  שֶׁ ְְּ ַסח ה ּא ַליהֹּוָּה. בְּמִּ ר . ַוֲאַמרְּתֶׁ  זֶַׁבח פֶׁ ֲאשֶׁ
נָּגְּפֹו ַריִּ  בְּ ְְּ מִּ רֵָּאל בְּ ֵני יִּשְּ ֵתי בְּ ַסח ַעל בָּ ַריִּ פָּ ְְּ וְּאֶׁת .  אֶׁת מִּ

ֵתינ צִּילבָּ ַתֲחו ּ.  ּ הִּ עָּ  ַוִִּּשְּ  :ַוִִּּקֹּד הָּ



ה נ ּ אֹוכְּלִּי  ַעל ש ּ  מָּ ֲאַנחְּ פִּ . ַמצָּה זֹו שֶׁ סְּ לֹּא הִּ יוק ַעל ש ּ  שֶׁ
יץ מִּ ל ֲאבֹוֵתינ ּ לְַּהחְּ ְֵוקָּ  שֶׁ לֶׁךְּ . בְּ נִּגְּלָּה ֲעֵליהֶׁ  מֶׁ  ַמלְֵּכי ַעד שֶׁ

ִָּּד ר ּךְּ ה ּא  ּגְָּאלָּ  מִּ לָּכִּי  ַהקָּדֹוש בָּ נֱֶׁאַמר. ַהְִּּ ַוִֹּּאפ ּ אֶׁת . שֶׁ
ַריִּ  ֻעגֹּת ַמצֹות ּכִּי לֹּ ְְּ ִִּּ יא ּ מִּ ְִּ ר הֹו ְֵוק ֲאשֶׁ ֵמץַהבָּ ּכִּי . א חָּ

ַריִּ  ְְּ ִִּּ ֵמּהַ . גֹּרְּש ּ מִּ ַמהְּ תְּ ְֵדָּה לֹּא עָּש ּ . וְּלֹּא יָּכְּל ּ לְּהִּ וְַּג  
 :לָּהֶׁ 

ה נ ּ אֹוכְּלִּי  ַעל ש ּ  מָּ ֲאַנחְּ רֹור זֶׁה שֶׁ ִֵּרְּר ּ . מָּ ַעל ש ּ  שֶׁ
ַריִּ  ְְּ ְְּרִִִּּּי  אֶׁת ַחִֵּי ֲאבֹוֵתינ ּ בְּמִּ נֱֶׁאַמר. ַהִִּּ רְּר ּ אֶׁת . שֶׁ ַויְּמָּ

ה כָּל. ַחִֵּיהֶׁ  ַבֲעבֹּדָּה וקָּשָּ לְֵּבנִּי   ּבְּ ר  ּבִּ דֶׁ -בְּחֹּמֶׁ . הֲעבֹּדָּה ַבשָּ
רֶׁךְּ -אֶׁת ּכָּל ר עָּבְּד ּ בָּהֶׁ  בְּפָּ  :ֲעבֹּדָּתָּ  ֲאשֶׁ

כָּל ְְּמֹו ּכְּאִּ -בְּ ל ּ ה ּא יְָָּּא ּדֹור וָּדֹור ַחִָּּב ָאדָּ  לְַּהרְּאֹות אֶׁת ַע
ַריִּ  ְְּ ִִּּ נֱֶׁאַמר. מִּ נְּךָּ ַבִֹּו  ַהה ּא ֵלאמֹּ. שֶׁ ַגדְּתָּ לְּבִּ ַבֲעב ּר . רוְּהִּ

ְְּרָּיִּ  ִִּּ י מִּ ְֵאתִּ ה יְּהֹּוָּה לִּי בְּ לֹּא אֶׁת ֲאבֹוֵתינ ּ בִּ . זֶׁה עָּשָּ לְַּבד שֶׁ
ר ּךְּ ה ּא גַָּאל ַהקָּדֹוש הֶׁ . בָּ נ ּ גַָּאל עִִָּּּ נֱֶׁאמַ . אֶׁלָּא ַאף אֹותָּ . רשֶׁ

שָּ  יא מִּ ְִּ נ ּ הֹו נ ּ. וְּאֹותָּ יא אֹותָּ בִּ ָארֶׁ . לְַּמַען הָּ ץ לֵָּתת לָּנ ּ אֶׁת הָּ
ַבע ַלֲאבֹוֵתינ ּ ר נִּשְּ  : ֲאשֶׁ

 
י  נ ּ ַחִָּּבִּ יכָּךְּ ֲאַנחְּ ֵאר. לְַּשֵבחַ . לְַּהֵלל. לְּהֹודֹות. לְּפִּ . ֵמ לְּרֹו. לְּפָּ

ה ַלֲאבֹוֵתינ ּ וְּלָּנ ּ אֶׁת ּכָּל. לְַּהֵּדר  ּלְּוַקֵלס עָּשָּ י שֶׁ י  -לְּמִּ ַהנִּסִּ
יָאנ ּ ֵמַעבְּד ּת לְֵּחר ּת ְִּ ֵאל ּ הֹו עְּב ּד לִּגְֻּאלָּה. הָּ שִּ ִָּּגֹון .  ּמִּ  ּמִּ

ה חָּ מְּ ל לְּיֹו  טֹוב  ֵּמֲאֵפלָּה לְּאֹור גָּדֹול וְּ . לְּשִּ נָּי ֵּמֵאבֶׁ ו נֹּאַמר לְּפָּ
 : ַהלְּל ִָּּּה

ֵדי יְּהֹּוָּה ַהלְּל ּ אֶׁת ֵש  יְּהֹּוָּה י ֵש  : ַהלְּל ּיָּּה ַהלְּל ּ ַעבְּ יְּהִּ
בֹּרָּךְּ  ה וְַּעד. יְּהֹּוָּה מְּ זְַּרח: עֹולָּ -ֵמַעתָּ ִִּּ ש ַעד-מִּ מֶׁ בֹואֹו -שֶׁ . מְּ

ֻהלָּל ֵש  יְּהֹּוָּה ַמיִּ  ּכְּבֹו. רָּ  ַעל ּכָּל גֹויִּ  יְּהֹּוָּה: מְּ : דֹוַעל ַהשָּ
י ַּכיהֹּוָּה ֱאלֵֹּהינ ּ בֶׁתהַ . מִּ י לָּשָּ יהִּ ילִּי לִּרְּאֹות: ִַּגְּבִּ פִּ . ַהִַּשְּ

ַמיִּ   ּבָָּארֶׁץ ר ּדָּל: ַבשָּ י ֵמעָּפָּ ימִּ וקִּ יֹון. מְּ בְּ פֹּת יָּרִּי  אֶׁ : ֵמַאשְּ
י  י עִּ  נְּדִּיבִּ יבִּ יֵבי ַעִֹּו. לְּהֹושִּ י ֲעוקֶׁרֶׁת ַהבַ : עִּ  נְּדִּ יבִּ יִּת מֹושִּ

ה ַהלְּל ּיָּּה-ֵא  ֵמחָּ נִּי  שְּ  : ַהבָּ

רָּאֵ  ְֵאת יִּשְּ ְְּרָּיִּ בְּ ִִּּ ה יְּה ּדָּ : ֵבית ַיֲעוקֹּב ֵמַע  לֹוֵעז. ל מִּ יְּתָּ ה הָּ
יו לֹותָּ שְּ רֵָּאל ַממְּ סֹּב ַהִָּּ  רָָּאה ַוִָּּנֹּס ַהִַּרְֵּּדן יִּ : לְּוקָּדְּשֹו יִּשְּ



רִּי  רָּוקְּד ּ כְֵּאילִּי : לְָּאחֹור הָּ ֵני. הֶׁ עֹות ּכִּבְּ לְּךָּ -ַמה: ְֹּאן-גְּבָּ
סֹּב לְָּא נ ּס ַהִַּרְֵּּדן תִּ רְּוקְּד ּ כְֵּאלִּ : חֹורַהִָּּ  ּכִּי תָּ רִּי  תִּ הָּ . י הֶׁ

ֵני עֹות ּכִּבְּ ֵני ָאדֹון ח ּלִּי ָארֶׁץ: ְֹּאן-גְּבָּ לִּפְּ ֵני ֱאלֹוַּה . מִּ לִּפְּ מִּ
כִּי ַהְ ּר ֲאַג : ַיֲעוקֹּב יִּ -ַההֹּפְּ יְּנֹו. מָּ יש לְַּמעְּ יִּ -ַחלָּמִּ  : מָּ

עֹולָּ  לֶׁךְּ הָּ ה יְּהֹּוָּה ֱאלֵֹּהינ ּ מֶׁ ר ּךְּ ַאתָּ ר גְָּאלָּנ ּ וְּגָּ , בָּ ַאל אֶׁת ֲאשֶׁ
ַריִּ  ְְּ ִִּּ נ ּ ַהַליְּלָּה ַהזֶׁה. ֲאבֹוֵתינ ּ מִּ גִּיעָּ לֱֶׁאכֹּל בֹו ַמצָּה . וְּהִּ

רֹור י  ֵּכן יְּהֹּוָּה ֱאלֵֹּהינ ּ ֵואלֵֹּהי ֲאבֹוֵתינ ּ ַהגִּיֵענ ּ.  ּמָּ  לְּמֹוֲעדִּ
לֹו  י  לִּקְּרָּאֵתנ ּ לְּשָּ נְּיַ . וְּלִּרְּגָּלִּי  ֲאֵחרִּי  ַהבָּאִּ י  בְּבִּ ֵמחִּ ן שְּ

ירָּךְּ  ךְּ וְּ . עִּ י  ַבֲעבֹודָּתָּ שִּ ן . שָּ י   ּמִּ ן ַהזְּבָּחִּ וְּנֹּאַכל שָּ  מִּ
ךְּ לְּ  זְּבָּחָּ יר מִּ ר ַיגִּיַע ּדָּמָּ  ַעל וקִּ י  ֲאשֶׁ חִּ וְּנֹודֶׁה לְּךָּ . רְָֹּוןַהפְּסָּ
ֵשנ ּ ד ּת ַנפְּ דָּש ַעל גְֻּאלֵָּתנ ּ וְַּעל פְּ יר חָּ ה יְּהֹּוָּ . שִּ ר ּךְּ ַאתָּ ה בָּ

רֵָּאל  : גַָּאל יִּשְּ
 

א בריך הוא ושכינתיה הריני מוכן ומזומן לש  יחוד וקודש
לשתות יין של כוס שני מארבע כוסות שתוקנו חכמי  

שכל אחד ואחד מה  הוא . זכרונ  לברכה בליל חג המְות
 : 'אלהינו וכו' ויהי נוע  ה. מְוה בפני עְמה

, על הפתח' ע על הפסוק ופסח ה"ה זי"ק הרבי רבי ברוך ממעזבוז זצללה"מבאר הרה
ה פתחו לי פתח כחודו "אמר הקב( פסוק ב, שיר השירים פרק ה)דרש כדאיתא במ

והיינו שצריך על כל פנים משהו , ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם, של מחט
ואף על פי שלא פתחו , על הפתח הזה' פסח ה ,ובחג הקדוש פסח, אתערותא דלתתא

פתחו של אולם פתח לנו הוא יתברך פתחים כ, אפילו כחודו של מחט ,לו שום פתח
 .כ"ט שערי טומאה ע"כי אם היה מחכה היו נשקעים במ, והוציאנו ממצרים

כלומר שהאדם חייב לראות , וזהו חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
שאינו פותח אפילו פתח כחודו , את עצמו תמיד שהוא במצב דומה ליציאת מצרים

ק רבי ,הרה.)וח לו שערי רחמיםה חסד לפת"ואפילו כך עושה עמו הקב, של מחט
 (.ד"יצחק מנחם מאלכסנדר הי

י עם "מן הטובות אשר היטיב הש:"כתוב בספר שערי תשובה וזה לשונו הקדוש
לחשוך , ולנוס מפח פשעיהם, ברואיו כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם

וב התשובה מקובלת גם כי ישוב החוטא מר. נפשם מני שחת ולהשיב מעליהם אפו
 ". צרותיו

כתוב בספר אורחות צדיקים שמדרגת התשובה ומעלתה נמדדת לפי גודל המרירות 
חשוב מאוד שהאדם יחפש את העבירות שעשה בימי חייו . והצער על העבירות שעשה

 :ויש בזה תועלת לשלושה דברים
 .לזכור את החטאים שעשה ויתוודה עליהם כי הוידוי מעיקרי הכפרה .א

 .לו ובזה יוסיף הכנעה שידע כמה עבירות יש .ב

כאשר יזכור את חטאיו יוכל לעשות גדר להישמר שלא לעבור שוב את  .ג
משום שלאחר שחטא בהם הן נחשבות כקלות בעיניו לכן , העבירות האלו

 . חשוב מאוד לעשות גדרות



 רחצה

ל ָיָדיו ַבֲעִמיָדה ְכִדין ְנִטיַלת ָיַדִים ַלֲאִכיָלה . ָבֶזה ַאַחר ֶזה ַעל ָכל ָידָׁשלֹוׁש ְפָעִמים , נֹוטֵּ
י ֶׁשַהַּמִים ְיַלְחְלחּו ָכל ֶׁשַטח ְך ָיָדיו ְלָכל ַהְצָדִדים ְכדֵּ ְוַאַחר ָכְך . ַהָיד ּוִבְׁשַעת ַהְנִטיָלה ְיַהפֵּ

י ָיָדיו ְכֶנֶגד ָפָניו ְויֹּאַמר יֶכם קֶֹּדׁש ּוָבְרכּו ֶאת ה'': ַיְגִביַּה ְׁשתֵּ ְך ִויבָ ''' ְשאּו ְידֵּ ַעל '': רֵּ
ל ֶׁשַפע ִמָגבֹוּהַ '' ְנִטיַלת ָיָדִים ין ְלַנגֵּב . ְוַאַחר ָכְך ְיַנגֵּב ָיָדיו. ְכֶׁשָיָדיו מּוָרמֹות ִכְמַקבֵּ אֵּ

  .ִבְׁשַעת ַהְבָרָכה

ל ָצִריְך ֶׁשַיְגִביַּה ָיָדיו ְלַמְעָלה ֶׁשלֹּא יְֵּצאּו ַמִים חּוץ ַלֶפֶרק ְוַיְחְזרּו וִ  יַטְּמאּו ֶאת ַהנֹוטֵּ
  .ַהָיַדִים

יֶהם ַכֲהָלָכה ִויָבְרכּו   :ִיְטלּו ְידֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ְצֹוָתיו, ֱאלֹהֵּ ְדָׁשנּו ְבמִּ ם, ֲאֶׁשר קִּ יַלת ָיָדיִּ ָּונּו ַעל ְנטִּ   .ְוצִּ

 מוציא

ֶדר ֶׁשִהִניָחן, ִיַקח ְׁשלֹוׁש ַהַּמצֹות ְבָידֹו מֹות, ַכסֵּ י ַהְשלֵּ ין ְׁשתֵּ ְך , ַהְפרּוָסה בֵּ  : ִויָברֵּ

י ְננִּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁש  הִּ ם ִיחּוד קֻּׁ יּה ַעל מּוָכן ּוְמזָֻּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ַמָצה ְלׁשֵּ ִכיְנתֵּ
י ַההּוא ָטִמיר ְוֶנעְ  לְידֵּ ם ָכל ִיְשָראֵּ ה ָידֵּ . ָלם ְבׁשֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו ָעלֵּ ינּו ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ

ינּו ינּו כֹוְננֵּהּו, כֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ   :ּוַמֲעשֵּ

ן ָהָאֶרץ יא ֶלֶחם מִּ ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוצִּ   .ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ
 

 מצה

ְך , ְוִתָשִאֵּר ְבָידֹו ַהַּמָצה ָהֶעְליֹוָנה ִעם ַהַּמָצה ַהְפרּוָסה, תֹוָנהַמְׁשִמיט ַהַּמָצה ָהַתְח   : ִוְיָברֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם יַלת ַמ , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ָּונּו ַעל ֲאכִּ ְצֹוָתיו ְוצִּ ְדָשנּו ְבמִּ   :ָצהֲאֶׁשר קִּ

יֶהן ן ְבֶמַלח ,ַכַזִית ִמָכל ַאַחת, ִיְבַצע ִמְׁשתֵּ ן ַבֲהִסָבה, ְוִיְטְבלֵּ ק ְלָכל . ְויֹּאְכלֵּ ן ְיַחלֵּ ְוכֵּ
ִבים ַכַזִית ִמָכל ַאַחת ִבים, ַהְּמסֻּׁ ַהְּמסֻּׁ ן ְלָפחֹות ַכַזִית ְלָכל ֶאָחד מֵּ . ְויֹּאְכלּו ַבֲהִסָבה, ְוִיתֵּ

ין ַהַּמצָ [. ְוִׁשעּור ַכַזִית ֶעְשִרים ְוִׁשְבָעה ְגַרם] ִביםְוִאם אֵּ ן , ה ֶׁשְלָפָניו ַמְסֶפֶקת ְלָכל ַהְּמסֻּׁ ִיתֵּ
ִבים, ִמַּמָצה ְׁשמּוָרה ַאֶחֶרת ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלְקָעָרה ַהְּמסֻּׁ   .ַכַזִית ְלָכל ֶאָחד מֵּ

 

 מרור

ָעָליו ֶאת הַ  ר מֵּ ב ִמתֹוָלִעים ְוִיְטְבֶלנּו ַבֲחרֶֹּסת ִויַנעֵּ יטֵּ י חֲ ִיַקח ַכַזִית ָמרֹור ָבדּוק הֵּ רֶֹּסת ְכדֵּ
ה ְדַרָבָנן ֶׁשל ֲאִכיַלת ָמרֹור, ֶׁשַיְרִגיׁש ַטַעם ָמרֹור  . ִויַכּוֵּן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ

ְך   : ְויֹּאְכֶלנּו ְבִלי ֲהִסָבה ִויָברֵּ



י ְננִּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁש  הִּ ם ִיחּוד קֻּׁ יּה ַעל ִכ מּוָכן ּוְמזָֻּּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ָמרֹור ְלׁשֵּ יְנתֵּ
ל ם ָכל ִיְשָראֵּ י ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְבׁשֵּ ה ָידֵּ . ְידֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו ָעלֵּ ינּו ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ

ינּו ינּו כֹוְננֵּהּו, כֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ  : ּוַמֲעשֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ְדָשנּו ְב , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ יַלת ָמרֹורֲאֶׁשר קִּ ָּונּו ַעל ֲאכִּ ְצֹוָתיו ְוצִּ   .מִּ
 

 כורך

ַע ִמֶּמָנה ַכַזִית ל ֶאת ַהַּמָצה ַהְשִליִׁשית ּובֹוצֵּ ן נֹוטֵּ כֹוְרכֹו ִעם ַכַזִית ָמרֹור , ִמָיד ְלַאַחר ִמכֵּ
ל ַבֲחרֶֹּסת ר, ּוְמַטבֵּ  : ְואֹומֵּ

ְקָדׁש. ַמָצה ּוָמרֹור ְבלֹא ְבָרָכה ָדׁש זֵֶּכר ַלמִּ ינּו ְיחֻׁ ן ֶׁשָהָיה כֹוְרָכן ְואֹו. ְבָימֵּ ל ַהָזקֵּ לֵּ ְכָלן ְכהִּ
ים יֹאְכלּוהּו. ְבַבת ַאַחת   :ְלַקיֵּם ַמה ֶשֶנֱאַמר ַעל ַמצֹות ּוְמרֹורִּ

ל ַבֲהִסָבה   .ְואֹוכֵּ

 שלחן עורך

י ֶׁשיּוַכל , יֹּאַכל ְסעּוָדתֹו ְבִשְמָחה ה ְכדֵּ ָאבֹוןְולֹּא ִיְשַבע ַהְרבֵּ   .ֶלֱאכֹּל ֲאִפיקֹוָמן ְבתֵּ

י ֶמַלח יָצה ְבמֵּ   ְוקֶֹּדם ֶׁשיֹּאְכֶלָנה יֹּאַמר, יֹּאַכל בֵּ

 
יָגה  . זֵֶּכר ְלָקְרַבן ֲחגִּ

ר ְבקֹול ָנִעים ר ִויׁשֹורֵּ   :ְבתֹוְך ַהְסעּוָדה ְיַזּמֵּ

 : טֹוב לֹוַמר ְלׁשֹון ַהזַֹּהר ְבתֹוְך ַהְסעּוָדה

ְׁשִפיָזא ַקִדיָׁשא. ֲעָלְך יֹוָמא ָטָבא ַקִדיָׁשא ְׁשָלָמא , ַאְנְת הּוא ִמְקָרא קֶֹּדׁש. ְׁשָלָמא ֲעָלְך אֻּׁ
י קֶֹּדׁש ּה, ְוַזִּמין ַאְנְת ְלַההּוא ֲאַתר ְדִאְקרֵּ ּה ּוְלִאְׁשַתֲאָבה בֵּ ְוִתְתַקַדׁש , ְלִאְתַעְטָרא בֵּ

ַההּוא ֲעִמיָקא ַדֲעִמיְקָתאָהא ַאנְ . ְוִיְׁשַתַכח ָבְך ֶחְדָוָתא ן ְדַנֲחִלין ּוַמבּוִעין ַנְפִקי, ְת ָׁשִאיב מֵּ
ל ְדִאְתְקרּון קֶֹּדׁש ְמַקְבִלין ָלְך ְבַאְנִפין ְנִהיִרין, ִמנֵּּה . ְבֶחְדָוָתא ּוְבתּוְׁשְבָחָתא, ָהא ִיְשָראֵּ

יָרא יְמ , ְמַזְּמִנין ָלְך ְמַתְקִנין ָלְך ְסעּוָדָתא ְיתֵּ . ְמַתְקנֵּי ַגְרַמְיהּו ְבָמאנֵּי ְיָקר, ַסְדִרין ָפתֹורֵּ
ְדָׁשא ְבִריְך הּוא  : ֲחַדאן ּוְמַׁשְבִחין ְׁשָבָחא ְלקֻּׁ

ְרׁשּוָתא ַאחֲ . ַכָּמה ָחִביב ַאְנְת ְוַיִקיר, ְדִפְסָחא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַחָגא ל מֵּ ָרא ָבְך ַנְפקּו ִיְשָראֵּ
יֶכם: ָבְך ְכִתיב. א ַקִדיָׁשאְוָעאלּו ִבְרׁשּוָת  א ְבָבתֵּ ַהאי ַלְחָמא , ִׁשְבַעת ָיִמים ְשאֹור לֹּא ִיָּמצֵּ

ִדין ּוַמִזיִקין ְוָעִביד י ַמָצה ְבִגין ְדָקא ְמַׁשֶדֶדת ּוַמְבַרַחת ְלָכל ִסְטִרין ְלׁשֵּ , ְבהּו ְקָטָטא ִאְקרֵּ
ִדין ּוַמִזיִקין ְדַתְרָעאְכַגְוָנא ְדַׁשַדי ִדְמזּוָזה ְדַמְבַרחַ  אֹוף ָהִכי ִאיִהי ַמְבַרַחת ְלָכל , ת ְלׁשֵּ

י ֶחְדָוָתא ִאינ. ִסְטִרין ִביִׁשין ְוָעִביד ְקָטָטה ְבהּו ּון ַכָּמה ֲחִביִבין יֹוִמין ִדיַלְך ְדִאינּון יֹומֵּ
ל ְבחֶ . יֹוִמין ְדַסְלִקין ִליָקָרא ִעָלָאה יהֹוןָבְך ֲחָדאן ִיְשָראֵּ ָבְך . ְדָוָתא ְדפּוְרָקָנא ְדָמארֵּ

ָלא יָלא ְלעֵּ י חֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְבָדא ַיֲהבֵּ ּה ְדקֻּׁ ל ְגבּוְרתֵּ ְדָׁשא . ְמַׁשְבִחין ִיְשָראֵּ י קֻּׁ ָבְך ֲחדֵּ
יָכָלא ְדַאְסָוָתא. ְבִריְך הּוא ְבִספּוָרא ִדְׁשָבָחא ִדְלהֹון ל מֵּ ְך ָאְכִלין ַמָצה בָ . ָבְך ָאְכִלין ִיְשָראֵּ

יְמנּוָתא יַעל ּוְלִמְנַדע ְבָרָזא ִדְמהֵּ ּה . ְדִאיִהי ַאְסָוָתא ְלמֵּ ָדא ִאיהּו ַנֲהָמא ְדַאְחִכימּו בֵּ
ל ָחְכְמָתא ִעָלָאה ְדאֹוָרְיָתא ְוָעאלּו ְבָאְרָחָהא ל כְֻּׁלהּו ְצִריִכין ְלֶמֱהוֵּ . ִיְשָראֵּ י ָבְך ִיְשָראֵּ



ץ ּוְשאֹור ְבָכל ֶׁשהּואְׁשמּוִרים ּו ָחמֵּ ֲעָלְך . ְוָכל ַמֲאָכִלין ּוַמְׁשִקין כְֻּׁלהּו ְנטּוִרין, ְנטּוִרים מֵּ
ּה, ִתְׁשמֹּר. ֶאת ַחג ַהַּמצֹות ִתְׁשמֹּר: ְכִתיב י ַבר ָנׁש ְלַנְטָרא לֵּ  . ִסְטָרא ִדְקדָֻּׁשה ְדָבעֵּ

י ָׁשמּורַהאי ִאיהּו ֲאַתר , ַחג ַהַּמצֹות ִתְׁשמֹּר ֶאת , תּוְׁשַמְרֶתם ֶאת ַהַּמצֹו: ָבְך ְכִתיב. ְדִאְקרֵּ
ית ַהֶּמֶלְך . ָהא ַמָצה ִדְלגֹו ְׁשמּוָרה ת ָלּה ִמבֵּ ִאְתַמר , ְוִאינּון ֶׁשַבע ַהְנָערֹות ָהְראּויֹות ָלתֵּ

יּה ִאְתֲעִביד ''ִאיהּו ָואַמָצה ִאיִהי ְׁשמּוָרה ּוַבְעָלּה ְד . ּוְׁשַמְרֶתם ֶאת ַהַּמצֹות: ֲעַלְיהּו ו ּובֵּ
רּוָתא. ִמְצָוה י ְדַחְמָרא ְבָרָזא ְדחֵּ ל ַאְרַבע ָכסֵּ ְדָכל ַחד ְוַחד ִמַנְיהּו ִאיהּו , ָבְך ׁשֹוִתין ִיְשָראֵּ

י ַנְפַׁשּה יְלָיא. ִמְצָוה ְבַאפֵּ ל ְבלֵּ . ר ִזְמנֵּי ְוַחגֵּיַמה ְדָלא ִאְׁשַתַכח ָהִכי ִבְׁשָא, ָבְך גֹוְמִרין ַהַהלֵּ
 ָבְך ִאְׁשַתַכח ִזּוּוָגא. ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי ַוָתבִֹּאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים: ָבְך ִאְׁשַתַכח ְרבּו ַיִתיר ְכִדְכִתיב

י ַמְלָכא ָבְך ְכִתיב. ְדִסֲהָרא ִבְנִהירּו ְדִׁשְמָׁשא ִבְׁשִלימּו  : ָבְך ִאְתֲערּו ִקדּוׁשֵּ

יל ָלא . ִזּוּוָגא ַקִדיָׁשא ְוהּוא ִׁשּמּוִרים ְבכָֻּׁלא' ּמּוִרים הּוא ַלהִׁש  לֵּ ָבְך ִזּוּוָגא ִמִסְטָרא ִדְלעֵּ
ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָכל ִאינּון בּוְכִרין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא. ִאְתַער ְוִאְׁשַתַכח ָבְך ָנִטיר . ָבְך ַקִטיל קֻּׁ

ְדָׁשא ְבִריְך הּוא כָ  ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלִיְש . ל ִאינּון בּוְכִרין ְדִסְטָרא ַאֲחָראקֻּׁ ל ָבְך ָנִטיר קֻּׁ ָראֵּ
ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ִביָק . ְכַאָבא ַעל ְבִנין ּהָבְך הּוא ִבטּוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִאְסַתַלק קֻּׁ ָבְך . רֵּ

יִלין ְדִסְטָרא ַאֲחָרא יָלאבָ . ִאְתַכְפָין ָכל חֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא חֵּ י קֻּׁ ָבְך ִאְתַקָימּו ָכל , ְך ַאֲחזֵּ
ְדָׁשא ְבִרי, ִזְמִנין ְוַחִגין ְוַׁשַבִתין ָבְך . ְך הּואּוְבִגין ָדא כְֻּׁלהּו דּוְכָרָנא ְלַהאי ִנָסא ַדֲעַבד ָבְך קֻּׁ

יְלָיא ְכיֹוָמא ִדְתקּוָפא ְדַתּמּוז ְדָׁשא ְבִריְך הּואַוֲחָמ , ֲהָוה ָנִהיר לֵּ  א ָכל ַעָּמא עֹוָבדֹוי ְדקֻּׁ
ָכה ָכאֹוָרה: ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב י ִנָסא ְדָלא ֲהָוה ְכהַ . ְוַלְיָלה ַכיֹום ָיִאיר ַכֲחׁשֵּ אי ָבְך ִפְרסּומֵּ

י ָעְלָמא ל ְלִא . ִמיֹוָמא ְדִאְתְברֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְבִיְשָראֵּ י קֻּׁ ּהָבְך ִאְתְרעֵּ , ְתַדְבָקא ִאינּון בֵּ
ּה ֶלק ה: ְכִדְכִתיב, ּוְלֶמֱהוֵּי ִאינּון חּוָלקֵּ ל ְבִקיּוָמא ְדאֹות . ַעּמֹו' ִכי חֵּ ָבְך ָעאלּו ִיְשָראֵּ

יְמנּוָתא. ַקִדיָׁשא ל ְרִׁשיָמא ִדְמהֵּ ְדָׁשא ְבִריְך , ָבְך ֲהָוה ְרִׁשים ַעל ִפְתָחא ְדִיְשָראֵּ  ָבְך ְיַהב קֻּׁ
יְמנּוָתאהּו ל ִקשּוָרא ַבֲאַתר ִעָלָאה ִבְרׁשּוָתא ִדְמהֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּו. א ְלִיְשָראֵּ א ָבְך ַאִפיק קֻּׁ

ַאְרָעא ְדִמְצַרִים ל מֵּ יהֹון ְכִדְכִתי, ְלִיְשָראֵּ יהֹון ּוִמְתִבירּו ְדרּוחֵּ י לֹון ִמְתִבירּו ְדַגְרמֵּ : בְוַאסֵּ
ְך ִלְפנֵּיֶהם יֹוָמ ' ַוה יִחין ְדַאְסָוָתא ְוָעא, ם ַלְנחֹוָתם ַהֶדֶרְך הֹולֵּ ִלין ְוָכל ָאְרִחין ֲהוֹו ַסְלִקין רֵּ

ְׁשְבָחן ְוִׁשיִרין ְדאּוְכלּוִסין ּוְרִתיִכין ַקִדיִׁש . ְלגּוַפְיהּו ְוִאַתְסָין ין ַדֲאִרימּו ַוֲהוֹו ָׁשְמִעין ָקל תֻּׁ
ְדָׁשא ְבִריְך הּוא י קֻּׁ יהֹון ַוֲהוֹו ֲחָדאן, ַקּמֵּ  : ְוַנְיִחין ְברּוחֵּ

ּה ִאְתֲעִבידּו נִ . ְדִפְסָחא ַכָּמה ָחִביב ַאְנְת ְוַיִקיר ַחָגא ִסין ָהא ַאְנְת ָקִאים ְבַיְרָחא ְדִניָסן ְדבֵּ
ל ל ְבפּוְרָקָנא . ַרְבְרִבין ְלִיְשָראֵּ ּה ִנִסין ַרְבְרִבין ְלִיְשָראֵּ . ַבְתָרָאהְוָהא ִאיהּו ַזִּמין ְלֶמְעַבד בֵּ

ּה ֲהָוה ִבטּוָלא ַדֲעבֹוָדה ָזָרה ל ַעל ַדֲחלָ , ַכָּמה ַזָכָאה ַהאי ַיְרָחא ְדבֵּ ּה ְׁשִליטּו ִיְשָראֵּ א בֵּ
י תֹוֲעַבת ִמְצַרִים י ֶוֱאָלָהא ִדְלהֹון ְדִאְקרֵּ י ֲהוֹו ַפְלִחין ְלַמַזל ָטֶלה, ְדִמְצָראֵּ  ְבִגין ְדִמְצָראֵּ

ל. ִחין ְלִאְמָראּוְבִגין ָדא ַפלְ  ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלִיְשָראֵּ ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש : ּוְבִגין ָדא ַמנֵּי קֻּׁ
ית ָאבֹות ֶשה ַלָבִית ּה ָתִפיש ִבְתִפיָשה ִדְלה, ֶשה ְלבֵּ י לֵּ ּה ְוָתְפשֵּ ְוָאַמר . ֹוןְוַאְׁשִליט לֹון ֲעלֵּ

ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ִמֶבָעשֹור ַלחֶֹּדׁש  ּהקֻּׁ י ְוִתְפשּו לֵּ א ַאִסיר ְוָתִפיש , ִסיבּו ַדֲחָלא ְדִמְצָראֵּ ִויהֵּ
ין ּוְתָלת ּה ְלִדיָנא ְוִאְתַכְנׁש, ִבְתִפיָשה ִדְלכֹון יֹוָמא ַחד ּוְתרֵּ ּו ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאִפיקּו לֵּ

ּה י ֲהוֹו ַׁשְמִעין ָקל ַדֲחָלא ִדְלהֹון ְד . ֲעלֵּ ל ְולָ ּוְבַׁשְעָתא ְדִמְצָראֵּ א ָתִפיש ִבְתִפיָשה ְדִיְשָראֵּ
ּה ֲהוֹו ָבָכאן ָזָבא לֵּ ְוָאַמר . אַוֲהָוה ַקְׁשָיא ֲעַלְיהּו ְכִאלּו ַגְרַמְיהּו ִאְתֲעִקידּו ִלְקָטלָ , ָיְכִלין ְלׁשֵּ
ל ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלִיְשָראֵּ א ָדא ָתִפיש ִבְרׁשּוַתְיכּו יֹוָמא ָבַתר יֹוָמ , קֻּׁ , א ַאְרָבָעה יֹוִמיןְיהֵּ

י ָתִפיש ּה ִמְצָראֵּ ּה ִלְקָטָלא, ְבִגין ְדֶיֱחמּון ָיתֵּ ּה , ּוְביֹוָמא ְרִביָעָאה ַאִפיקּו לֵּ ְוֶיֱחמּון לֵּ
ּה ִדיָנא יְך ַאתּון ַעְבִדין בֵּ י הֵּ ְד . ִמְצָראֵּ ָׁשא ְוָדא ַקְׁשָיא ְלהּו ִמן ָכל ַמְכְתִׁשין ַדֲעַבד לֹון קֻּׁ

י, הּוא ְבִריְך  יהֹון ְדִמְצָראֵּ ל ְבַדֲחלֵּ ּה . ַכד ֶיֱחזּון ִאינּון ִדיִנין ְדַעְבִדין ִיְשָראֵּ ְלָבַתר ְדַקְטִלין לֵּ
ּה ְבנּוָרא ׁש: ִדְכִתיב, ַדְיִנין לֵּ יֶהם ִתְשְרפּון ָבאֵּ י ֱאלֹּהֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא. ְפִסילֵּ ַאל : ְוָאַמר קֻּׁ
ּה ָהִכי, אתֹּאְכלּו ִמֶּמנּו נָ  ֶאָלא . ְדָלא יֵּיְמרּון ִבְרעּוָתא ּוְבִתיעּוְבָתא ְדַדְחָלָנא ָאְכִלין לֵּ

ּה ָצִלי ְוָלא ְמבָֻּׁשל ּה, ַאְתִקינּו לֵּ א ָטִמיר ְוָלא ֶיֱחמּון לֵּ ּה, ְדִאלּו ְמבָֻּׁשל ְיהֵּ , ֶאָלא ִתקּוָנא ִדילֵּ
ּה ָהִכי ףִמתֹוְקָדא ְבנּוָרא ְב . ְדֶיֱחמּון לֵּ ּה נֹודֵּ יחֵּ לֵּ , ִגין ְדרֵּ ּה ָכפּוף ַעל ַקְרסֻּׁ ּה ֲעלֵּ יׁשֵּ , יְותּו רֵּ

ּה ְדִאיהּו ַדֲחָלא ִדְלהֹון, ְדָלא יְֵּמרּון ְדַחָיה אֹו ִמָלה ַאֲחָרא הּוא ְותּו . ֶאָלא ְדִיְׁשְתמֹוְדעּון לֵּ
ּה ְבִתיאּוְבָתא ְותּו ְוֶעֶצם לֹּא ִתְׁשְברּו . ָנא ּוִבָזיֹוןֶאָלא ַעל ַשְבָעא אַֹּרח ְקלָ , ְדָלא יֵּיְכלּון לֵּ

ּה, בֹו ָזָבא לֵּ : ְוַעל ָדא ְכִתיב, ֶאָלא ְדֶיֱחמּון ַגְרמֹוי ְרָמאן ְבׁשּוָקא ְוָלא ַיְכִלין ְלׁשֵּ



יֶהם ָעָשה ה אלֹּהֵּ ְמָחא ְוָלא ַחְרָבא ְורֻּׁ , ְותּו ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם. ִדיִנין ַסִגיִאין, ְׁשָפִטים' ּובֵּ
 . ּוְׁשָאר ָמאנֵּי ְקָרָבא

ל ְבִקשּוָרא ִדְׁשָמ , ְדִפְסָחא ְדרֹוָעא ְיִמיָנא ַחָגא א ַקִדיָׁשא ָבְך ִאְתַאֲחדּו ְוִאְתַקְשרּו ִיְשָראֵּ
ְרׁשּוָתא ַאֲחָרא ְדָהא ְבַאְרַבע ָעָשר ְלַיְרָחא ְמַתְקנֵּי ַגְרַמְיהּו ּוְמַבֲערֵּ  ץּוְנַפקּו מֵּ  י ָחמֵּ

יַנְיהּו י ָחָתן ְוַכָלה ְבִעְטרֹוי ְדִאָּמא ִעָלָאה. ְוַעְילּו ִבְרׁשּוָתא ַקִדיָׁשא, ִמבֵּ ִדְבִגין , ָבְך ִמְתַעְטרֵּ
ּה ְדִאיהּו ַבר חֹוִרין י ַבר ָנׁש ְלַאֲחָזָאה ַגְרמֵּ יְלָיא ַקָּמָאה. ָדא ָבעֵּ  ָבְך ִזּוּוָגא ַקִדיָׁשא ְבלֵּ

י ָדא ְדִאינּון ַאְרַבע ַדְרִגין ְוָלא ִמְתָפְרׁשֵּ , ְוִזּוּוָגא הּוא ְבַאְרַבע ְקָׁשִרין. ְבָכל ִסְטִריןִאְׁשַתַכח 
י ְדַחְמָרא. ִמן ָדא י ַאְרַבע ָכסֵּ ְדָבִעיָנן , ְוַעל ָדא ֲאָנן ְבֶחְדָוָתא ִדְלהֹון ִאְתַעְרָנא ְלִמְׁשתֵּ

ָלא ְוַתָתא ,ְלֶמְעַבד ְׁשָלָמא ְבכָֻּׁלא יְלָיא ְבִגין ְדֶחְדָוָתא הּוא ְלעֵּ י לֵּ ְועֹוד ְדָבִעיָנן . ּוְלֶמֱחדֵּ
לֹות ל ַאְרַבע ְגאֻּׁ י ָלֳקבֵּ י ַאְרַבע ָכסֵּ ּה ִאְׁשְתִלים ִסֲהָרא ְבכֻּׁ . ְלִמְׁשתֵּ , ָלאַזָכָאה ַהאי ַחָגא ְדבֵּ

ין ְׁשָמָהן ַקִדיִׁשין ִב  ן' ָברּוְך ה, ְתָלת ִסְטִריןְוַיְרָתא ִׁשְבִעין ּוְתרֵּ ן ְוָאמֵּ   .ְלעֹוָלם ָאמֵּ

יָמָנא''ְבתֹוְך ַהְסעּוָדה יֵּׁש נֹוֲהִגים לֹוַמר ַמֲאַמר ַהזַֹּהר ַהָקדֹוׁש בָ  , ָפָרַׁשת בֹּא]'' ַרְעָיא ְמהֵּ
ֶדר, [ב''ַדף מ ע יל ַהסֵּ ר ְבֶׁשַבח לֵּ  : ְוֶזה ְלׁשֹונֹו, ַהְמַדבֵּ

ּקּוָדא ר ִבְׁשָבָחא ִדיִציַאת ִמְצַרִיםָבַתר דָ  פִּ י ְדִאיהּו ִחיּוָבא ַעל ַבר ָנׁש ְלִאְׁשָתעֵּ , א ְלַספֵּ
י ִביִציַאת ִמְצַרִים. ְבַהאי ְׁשָבָחא ְלַעְלִמין ּוְבַההּוא , ְוָהִכי אֹוִקיְמָנא ָכל ַבר ָנׁש ְדִאְׁשָתעֵּ

י ְבֶחְדָוא י , ִספּור ָחדֵּ ּהְזִמין ִאיהּו ְלֶמֱחדֵּ י ְבַההּוא ִספּור, ְבָמארֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ָחדֵּ ּה . קֻּׁ בֵּ
ּה ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ְלָכל ָפַמְלָיא ִדילֵּ ִזילּו ּוְׁשַמעּו ִספּוָרא : ָאַמר לֹון, ַׁשְעָתא ָכִניׁש קֻּׁ

ין כְֻּׁלה. ִדְׁשָבָחא ִדיִלי ְדָקא ִמְׁשָתעּו ָבַני ַוֲחָדאן ְבפְֻּׁרָקִני ן ּו ִמְתַכְנִׁשין ְוַאְתָין ּוִמְתַחְברָ ְכדֵּ
ל יהֹוןְוַׁשְמִעין ִספּוָרא ִדְׁשָבָחא ְדָקא ֲחָדאן ְבֶחְדָוא ְדפְֻּׁרָקָנא ְדָמא, ַבֲהַדְיהּו ְדִיְשָראֵּ . רֵּ

ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ַעל ָכל ִאינּון ִנִסין ּוְגבּוָרן ּה ְלקֻּׁ ין ַאְתָין ְואֹוָדאן לֵּ ּה ַעל ַעָּמא ְואֹוָדא, ְכדֵּ ן לֵּ
ּה ְבַאְרָעא יהֹון, ַקִדיָׁשא ְדִאית לֵּ יָלא . ַדֲחָדאן ְבֶחְדָוא ְדפְֻּׁרָקָנא ְדָמארֵּ ּה חֵּ ין ִאתֹוַסף לֵּ ְכדֵּ

ָלא יהֹון. ּוְגבּוְרָתא ְלעֵּ יָלא ְלָמארֵּ י חֵּ ל ְבַההּוא ִספּוָרא ַיֲהבֵּ ּה , ְוִיְשָראֵּ ְכַמְלָכא ְדִאתֹוַסף לֵּ
יָלא ּוגְ  ּהחֵּ ּה ְואֹוָדאן לֵּ ּה ְוִאְסַתַלק ְיָק , בּוְרָתא ַכד ְמַׁשְבִחין ְגבּוְרתֵּ ּה ְוכְֻּׁלהּו ַדֲחִלין ִמַקּמֵּ רֵּ
י ְבִספּור ָדא ְכַמה ְדִאְתַמר. ַעל כְֻּׁלהּו   .ּוְבִגין ָכְך ִאית ְלַׁשָבָחא ּוְלִאְׁשָתעֵּ

ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ר ְבֶׁשַבח ְיִציַאת ִמְצַרִים ַהִּמְצָוה: ַּתְרגּום לִּ ֶׁשִהיא , ֶׁשְלַאַחר זֹו ִהיא ְלַספֵּ
לּו ר ַבְשָבִחים ָהאֵּ ר ִביִציַאת, ְוָכְך ֶהֱעַמְדנּו. חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ְלעֹוָלם ְלַספֵּ  ָכל ָאָדם ַהְמַספֵּ

ַח ַבִספּור ַההּוא ְבִשְמָחה , ִעם ַהְשִכיָנה ָלעֹוָלם ַהָבא ָעִתיד הּוא ִלְשמֹּחַ , ִמְצַרִים ְוָשמֵּ
ַח ַבאדֹונֹו, ֶׁשִהיא ִשְמָחה ִמָכל ַצד ַח ַבִספ. ֶׁשֶזהּו ָאָדם ַהָשמֵּ ּור ְוַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ָשמֵּ

ר ָלֶהם, ֶׁשלֹו ָלִתימֵּ ְלכּו ְוִׁשְמעּו ַהִספּור ֶׁשל ַהֶשַבח ֶׁשִלי ֶׁשְּמַסְפִרים ָבַני ּוְש : ְואֹומֵּ . ִחין ִבְגאֻּׁ
ל ִחים ְוׁשֹוְמִעים ִספּור ַהֶשַבח ֶׁשְשמֵּ , ָאז ִמְתַקְבִצים כָֻּׁלם ּוָבִאים ּוִמְתַחְבִרים ִעם ִיְשָראֵּ

ֲאדֹוָנם ָלה מֵּ לּו ַהִנִס . ְבִשְמַחת ַהְגאֻּׁ ים ָאז ָבִאים ּומֹוִדים ְלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַעל ָכל אֵּ
לָ , ּומֹוִדים לֹו ַעל ָהָעם ַהָקדֹוׁש ֶׁשיֵּׁש לֹו ָבָאֶרץ, תְוַהְגבּורֹו ִחים ְבִשְמַחת ַהְגאֻּׁ ה ֶׁשל ֶׁשְשמֵּ

ף לֹו עֹּז ּוְגבּוָרה ְלַמְעָלה. ֲאדֹוָנם ל ַבִספּור ַההּוא נֹוְתִנים עֹּז ַלאדֹוָנם, ָאז ִנתֹוסֵּ , ְוִיְשָראֵּ
ף לֹו כַֹּח ּוְגבּו ת ֶׁשְּמַׁשְבִחים ְגבּוָרתֹו ּומֹוִדים לֹוְכֶמֶלְך ֶׁשִנתֹוסֵּ ִאים ִמָפָניו, ָרה ְבעֵּ , ְוַהכֹּל ְירֵּ

ר ַבִספּור ַהֶזה ְכמֹו ֶׁשָלַמ . ְועֹוֶלה ְכבֹודֹו ַעל כָֻּׁלם ַח ּוְלַספֵּ  . ְדנּוּוִמשּום ֶזה יֵּׁש ְלַׁשבֵּ

 צפון

ֶכר ְלָקְרַבן , יֹּאַכל ְׁשנֵּי ַכזֵּיִתים ִמן ָהֲאִפיקֹוָמן ַהָשמּור ְבַמָפה, ְלַכְתִחָלה ַכַזִית ֶאָחד זֵּ
ין ]ְוַכַזִית ֶאָחד זֵֶּכר ַלַּמָצה ַהֶנֱאֶכֶלת ִעם ַהֶפַסח , ַהֶפַסח ֶׁשָהָיה ֶנֱאָכל ַעל ַהָשָבע ְוִאם אֵּ

, ְויֹּאַכל אֹותֹו ְבָמקֹום ֶאָחד, [זֵֶּכר ַלֶפַסח, יֹּאַכל ַכַזִית ֶאָחד, יִתיםְבכֹּחֹו ֶלֱאכֹּל ְׁשנֵּי ַכזֵּ 
 . ּוַבֲהִסָבה, ְכָקְרַבן ַהֶפַסח



י ְננִּ ְדָׁשא ְבִריְך הּו הִּ ם ִיחּוד קֻּׁ יּהמּוָכן ּוְמזָֻּּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲאִכיַלת ֲאִפיקֹוָמן ְלׁשֵּ  א ּוְׁשִכיְנתֵּ
י ַההּוא ָטִמ  לַעל ְידֵּ ם ָכל ִיְשָראֵּ ה. יר ְוֶנְעָלם ְבׁשֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּו ָעלֵּ ינּו  ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ ָידֵּ

ינּו ינּו כֹוְננֵּהּו, כֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ   :ּוַמֲעשֵּ

 
 : זֵֶּכר ְלָקְרַבן ֶפַסח ַהֶנֱאַכל ַעל ַהָשָבע

 
ָתר ִלְׁש . ְולֹּא יֹּאַכל ׁשּום ָדָבר ַאֲחָריו ָתר ִלְׁשתֹות ָקֶפה]תֹות ַרק ַמִים ּומֻּׁ   [.ּוְלצֶֹּרְך ָגדֹול מֻּׁ

 

 זמן אכילת האפיקומן

ּוָרה ְלַאַחר ְגַמר ָכל ַהְסעּוָדה אֹוְכִלים ַמָצה ַהְשמ''(: א, ח תעז''ע או''שו)ִנְפַסק ַלֲהָלָכה 
ֶכר ַלֶפַסח ַהֶנֱאָכל עַ , ַכַזִית ָכל ֶאָחד, ַתַחת ַהַּמָפה ְך , ל ַהשַבעזֵּ  ְויֹּאְכֶלנּו ַבֲהִסָבה ְולֹּא ְיָברֵּ

א ָזִהיר ְלָאְכלֹו קֶֹּדם ֲחצֹות. ָעָליו  '' .ִויהֵּ

 ברך

 . נֹוְטִלים ָיַדִים ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים ּוְמָבְרִכין ִבְרַכת ַהָמזֹון, מֹוְזִגין כֹוס ְׁשִליִׁשי

י ְננִּ ה  הִּ ַרְכָת ֶאת ֶׁשל ִבְרַכת ַהָּמזֹון ַכָכתּוב ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּומּוָכן ּוְמזָֻּּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ בֵּ
 : ְיהָֹּוה ֱאלֶֹּהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך 

חַ  נּו: ִבְנִגינֹּת ִמְזמֹור ִׁשיר ַלְמַנצֵּ ר ָפָניו ִאָתנּו ֶסָלה. ֱאלִֹּהים ְיָחנֵּנּו ִויָבְרכֵּ ץ ָלַדַעת ָבָארֶ : ָיאֵּ
ִיְשְמחּו ִויַרְננּו : יֹודּוָך ַעִּמים כָֻּׁלם. יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹּהים: ְבָכל גֹוִים ְיׁשּוָעֶתךָ . ַדְרֶכךָ 

ִּמים ִכי ִתְׁשפֹּט ַעִּמים ִמיׁשר ם ֶסָלה. ְלאֻּׁ ִּמים ָבָאֶרץ ַתְנחֵּ יֹודּוָך . יֹודּוָך ַעִּמים ֱאלִֹּהים: ּוְלאֻּׁ
ינּו. ָנְתָנה ְיבּוָלּהֶאֶרץ : ַעִּמים כָֻּׁלם נּו ֱאלִֹּהים ֱאלֹּהֵּ נּו ֱאלִֹּהים: ְיָבְרכֵּ ְוִייְראּו אֹותֹו . ְיָבְרכֵּ

י ָאֶרץ  : ָכל ַאְפסֵּ

ת-ֶאת ְיהָֹּוה ְבָכל ֲאָבְרָכה ֶאת ָהֱאלִֹּהים ְיָרא . סֹוף ָדָבר ַהכֹּל ִנְׁשָמע: ָתִמיד ְתִהָלתֹו ְבִפי. עֵּ
ם ָקְד . ְתִהַלת ְיהָֹּוה ְיַדֶבר ִפי: ִכי ֶזה כָֹּל ָהָאָדם, ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ְך ָכל ָבָשר ׁשֵּ ׁשֹו ִויָברֵּ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּהַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ : ְלעֹוָלם ָוֶעד ַלי: ְך ָיּה מֵּ ר אֵּ ְלָחן ֲאֶׁש , ַוְיַדבֵּ ר ֶזה ַהשֻּׁ
  :ִלְפנֵּי ְיהָֹּוה

ר ְך אֹומֵּ  : ִאם ְמָבְרִכים ְבִזּמּון ַהְמָברֵּ

ר ְך אֹומֵּ  . ַהב ָלן ְוִנְבִריְך לַמְלָכא ִעָלָאה ַקִדיָׁשא: ַהְמָברֵּ
ִבים עֹוִנים  . ָׁשָמִים: ַהְמסֻּׁ

רַהְמ  ְך אֹומֵּ  ( ּוִבְרׁשּות ַׁשַבת ַמְלְכָתא: בשבת. )ִבְרׁשּות ַמְלָכא ִעָלָאה ַקִדיָׁשא: ָברֵּ
 . ּוִבְרׁשּות מֹוַרי ְוַרבֹוַתי. ּוִבְרׁשּות יֹוָמא ָטָבא ַקִדיָׁשא

ר ְך אֹומֵּ ך : ַהְמָברֵּ ינּו: ַבֲעָשָרה)ְנָברֵּ  : ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו( ֱאלֹּהֵּ
ִבים  ינּו: ַבֲעָשָרה)ָברּוְך : עֹוִניםַהְמסֻּׁ  : ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו( ֱאלֹּהֵּ

ר ְך חֹוזֵּר ְואֹומֵּ ינּו: ַבֲעָשָרה)ָברּוְך : ַהְמָברֵּ  : ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶשלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו( ֱאלֹּהֵּ



ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ל , ֱאלֹהֵּ ןָהאֵּ  ַהָזן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם כֻׁלֹו ְבטּובֹו ְבחֵּ
ים ים ַרבִּ ן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר. ְבֶחֶסד ְבֶרַוח ּוְבַרֲחמִּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו. נתֵּ ּוְבטּובֹו ַהָגדֹול : כִּ

יד ְלעֹוָלם ָוֶעד יד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ָּתמִּ ל . ָּתמִּ י הּוא אֵּ , ָזן ּוְמַפְרנֵּס ַלכֹלכִּ
ְלָחנֹו ָערּוְך ַלכֹל יֹוָתיו ֲאֶׁשר ָבָרא, ְוׁשֻׁ ְחָיה ּוָמזֹון ְלכָֹל ְברִּ ין מִּ ְתקִּ ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב , ְוהִּ

ַח ֶאת ָיֶדךָ . ָכָאמּור, ֲחָסָדיו יַע ְלכָֹל ַחי ָרצֹון. פֹותֵּ ַהָזן ֶאת , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה: ּוַמְשבִּ
 : ַהכֹל

ינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ְב  ְנַחְלָּת ַלֲאבֹותֵּ ינּו ַעל ֶׁשהִּ ית ְותֹוָרה נֹוֶדה ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ רִּ
ים ּוָמזֹון ם. ַחיִּ ְצַריִּ ֶאֶרץ מִּ אָתנּו מֵּ ים, ַעל ֶׁשהֹוצֵּ ית ֲעָבדִּ בֵּ יָתנּו מִּ יְתָך ֶׁשָחַתְמ , ּוְפדִּ ָּת ְוַעל ְברִּ

נּו ְבָשרֵּ ַמְדָּתנּוְוַעל ּתֹו, בִּ י ְרצֹוָנְך ֶׁשהֹוַדְעָּתנּו, ָרְתָך ֶׁשלִּ ּקֵּ ים ּוָמזֹון ֶׁשַאָּתה. ְוַעל חֻׁ ָזן  ְוַעל ַחיִּ
 : ּוְמַפְרנֵּס אֹוָתנּו

ים ֶאת ְׁשָמְך ָכָאמּור ְוָאַכְלָּת  ים ָלְך ּוְמָבְרכִּ ינּו ֲאַנְחנּו מֹודִּ .  ְוָשָבְעָּת ְוַעל ַהכֹל ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ
ַרְכָּת  ַעל ָהָאֶרץ , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה: ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך -ֶאת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַעלּובֵּ

 : ְוַעל ַהָמזֹון

ל ַעָמְך  ְשָראֵּ ינּו ְוַעל יִּ ינּו ָעלֵּ ם ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ יָרְך , ַרחֵּ ם עִּ ְׁשַכן , ְוַעל ְירּוָׁשַליִּ יֹון מִּ ְוַעל ַהר צִּ
י, ְכבֹוָדְך  יָרְך , ְוַעל ְמעֹוָנְך , ָכָלְך ְוַעל הֵּ ְקָרא, ְוַעל ְדבִּ ת ַהָגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשנִּ ְמָך  ְוַעל ַהַביִּ ׁשִּ

ינּו. ָעָליו נּו, ָאבִּ נּו, זּונֵּנּו, ְרעֵּ נּו, ַפְרְנסֵּ נּו, ַכְלְכלֵּ יחֵּ ינּו, ַהְרוִּ ָכל ָצרֹותֵּ ָרה מִּ , ַהְרַוח ָלנּו ְמהֵּ
נּו ְיהָֹוה אֱ  יכֵּ י ַמְּתנֹות ָבָשר ָוָדםְוָנא ַאל ַּתְצרִּ ידֵּ ינּו לִּ י ַהְלָוָאָתם, לֹהֵּ ידֵּ ֶאָלא ְלָיְדָך , ְולֹא לִּ

ָאה ְוָהְרָחָבה יָרה ְוַהְפתּוָחה, ַהְמלֵּ י ָרצֹון ֶׁשלֹא נֵּבֹוׁש ָבעֹוָלם ַהֶזה. ָהֲעׁשִּ ם , ְיהִּ ָכלֵּ ְולֹא נִּ
יָחְך ַּתֲחזִּ , ְלעֹוָלם ַהָבא ד ְמׁשִּ ית ָדוִּ ינּוּוַמְלכּות בֵּ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ ְמקֹוָמּה בִּ   :יֶרָנה לִּ

  :ְבַׁשָבת אֹוְמִרים

ה ינּו ְבִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשִביִעי ְרצֵּ נּו ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ  ַהַשָבת ַהָגדֹול ְוַהָקדֹוׁש. ְוַהֲחִליצֵּ
י ְרצִנְׁשבֹּת בֹו . ַהֶזה ִכי יֹום ָגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמְלָפֶניךָ  קֵּ . ֹוֶנךָ ְוָננּוַח בֹו ְוִנְתַענֵּג בֹו ְכִמְצַות חֻּׁ

נּו ינּו. ְוַאל ְתִהי ָצָרה ְוָיגֹון ְביֹום ְמנּוָחתֵּ ָרה ְבָימֵּ נּו ְבֶנָחַמת ִציֹון ִבְמהֵּ ִכי ַאָתה הּוא . ְוַהְראֵּ
יְתָך ַהגָ  ְרַבן בֵּ ַאל . דֹול ְוַהָקדֹוׁש לֹּא ָׁשַכְחנּוַבַעל ַהֶנָחמֹות ַוֲהַגם ֶׁשָאַכְלנּו ְוָׁשִתינּו חֻּׁ

ל ֶמֶלְך ָגדֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתה נּו ָלַעד ִכי אֵּ נּו ָלֶנַצח ְוַאל ִתְזָנחֵּ   :ִתְׁשָכחֵּ

ד וְ  ָפקֵּ ָשַמע ְויִּ יַע ְויֵָּרֶאה ְויֵָּרֶצה ְויִּ ינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְוַיגִּ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאלֹהֵּ ְכרֹונֵּנּוֱאלֹהֵּ ר זִּ ָזכֵּ  יִּ
ינּו ְכרֹון ֲאבֹותֵּ יֶרךָ . ְוזִּ ם עִּ ְכרֹון ְירּוָׁשַליִּ ד ַעְבֶדךָ . זִּ יַח ֶבן ָדוִּ ְכרֹון ָמׁשִּ ית. ְוזִּ ְכרֹון ָכל ַעְמָך בֵּ  ְוזִּ

ָטה ְלטֹוָבה ְפלֵּ ל ְלָפֶניָך לִּ ְשָראֵּ ים. יִּ ן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחמִּ ים ּוְלָׁשלֹום. ְלחֵּ ים טֹובִּ ְביֹום ַחג . ְלַחיִּ
ְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה, הַהַמצֹות ַהזֶ  נּו. ְביֹום טֹוב מִּ יעֵּ ינּו ּוְלהֹוׁשִּ ם בֹו ָעלֵּ נּו ְיהָֹוה . ְלַרחֵּ ָזְכרֵּ

ינּו בֹו ְלטֹוָבה ְבָרָכה. ֱאלֹהֵּ נּו בֹו לִּ ים. ּוָפְקדֵּ ים טֹובִּ נּו בֹו ְלַחיִּ יעֵּ ְדַבר ְיׁשּוָעה . ְוהֹוׁשִּ בִּ
ים ם . ְוַרֲחמִּ ינּוחּוס ְוָחנֵּנּו ַוֲחמֹול ְוַרחֵּ ינֵּינּו. ָעלֵּ ֶליָך עֵּ י אֵּ נּו כִּ יעֵּ ל ֶמֶלְך ַחנּון . ְוהֹוׁשִּ י אֵּ כִּ

 : ְוַרחּום ָאָּתה

ינּו ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יָרְך בִּ ם עִּ ְבֶנה ְירּוָׁשַליִּ ם, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה: ְותִּ ר . )בֹונֵּה ְירּוָׁשָליִּ ְואֹומֵּ
ן: ְבַלַחׁש  (: ָאמֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה נּו, ֱאלֹהֵּ ירֵּ נּו ַאדִּ ינּו ַמְלכֵּ ל ָאבִּ נּו. ָלַעד ָהאֵּ . בֹוְראֵּ
נּו נּו. גֹוֲאלֵּ ל. ְקדֹוׁש ַיֲעקב. ְקדֹוׁשֵּ ְשָראֵּ ה יִּ נּו רֹועֵּ יב ַלכל. רֹועֵּ טִּ ֶׁשְבָכל . ַהֶמֶלְך ַהּטֹוב ְוַהמֵּ

יב ָלנּו טִּ יב ָלנּו. יֹום ָויֹום הּוא הֵּ טִּ יב ָלנּו. הּוא מֵּ נּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא יֵּיטִּ הּוא . הּוא גֹוְמלֵּ
ַוח ְוַהָצָלה ְוָכל טֹוב ים ְורֵּ ן ָוֶחֶסד ְוַרֲחמִּ נּו ָלַעד חֵּ ְגְמלֵּ  : יִּ

א ְכבֹודֹו סֵּ ְׁשַּתַבח ַעל כִּ ם ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא יִּ ְׁשַּתַבח ַבָשַמיִּ ַרֲחָמן ָה : ָהַרֲחָמן הּוא יִּ
ים ְׁשַּתַבח ָבנּו ְלדֹור דֹורִּ ים: הּוא יִּ ְתָפַאר ָבנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעמֹו ָירִּ  ָהַרֲחָמן הּוא יִּ



ים סּור ְבַנַחת: ָלֶנַצח ְנָצחִּ ר ְולֹא ְבאִּ זּוי ְבֶהּתֵּ נּו ְבָכבֹוד ְולֹא ְבבִּ ְולֹא  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנסֵּ
ינֵּינּוָהַרֲחָמן ה: ְבָצַער ן ָׁשלֹום בֵּ ּתֵּ ְׁשַלח ְבָרָכה ְרָוָחה ְוַהְצָלָחה: ּוא יִּ ְבָכל  ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ינּו ה ָידֵּ ינּו: ַמֲעשֵּ יַח ֶאת ְדָרכֵּ ָרה: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצלִּ ְׁשבֹור עֹול ָגלּות ְמהֵּ  ָהַרֲחָמן הּוא יִּ
נּו ַעל ַצָּוארֵּ ָרה קֹו: מֵּ נּו ְמהֵּ יכֵּ נּוָהַרֲחָמן הּוא יֹולִּ יּות ְבַאְרצֵּ נּו : ְממִּ ְרָפאֵּ ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

ָמה ְרפּוַאת ַהֶנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהגּוף ְפַּתח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ְרפּוָאה ְׁשלֵּ : ָהַרֲחָמן הּוא יִּ
ְתָבְרכּו ְׁשמֹו ַהָגדֹול ְכמֹו ֶׁשנִּ ֶמנּו בִּ ְך ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד מִּ ינּו ַאְבָרָהם  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָברֵּ ֲאבֹותֵּ

כֹל כֹל ְצָחק ְוַיֲעקב ַבכֹל מִּ ָמה. יִּ ְך אֹוָתנּו ַיַחד ְבָרָכה ְׁשלֵּ ן ְיָברֵּ י ָרצֹון ְונֹאַמר . כֵּ ן ְיהִּ ְוכֵּ
ן ַכת ְׁשלֹומֹו: ָאמֵּ ינּו סֻׁ ְפרֹוש ָעלֵּ   :ָהַרֲחָמן הּוא יִּ

נּו עֹוָלם ֶׁשכֻּׁלֹו ַׁש  ָהַרֲחָמן: ְבַׁשָבת   :ָבת ּוְמנּוָחה ְלַחיֵּי ָהעֹוָלִמיםהּוא ַיְנִחילֵּ

נּו יֹום ֶׁשכֻׁלֹו טֹוב ילֵּ  : ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנחִּ

י ֶנֱחָט  ְלּתִּ ְרָאתֹו ַעל ָפנֵּינּו ְלבִּ ְהֶיה יִּ נּו ְותִּ בֵּ ַּטע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ְבלִּ ְהיּו ָכל . אָהַרֲחָמן הּוא יִּ ְויִּ
ם ם ָׁשָמיִּ ינּו ְלׁשֵּ  : ַמֲעשֵּ

חַ ִבְרַכת   : ָהאֹורֵּ

ר בֹו כָֹּל ַמֲעַדנֵּי עֹו ָהַרֲחָמן ְלָחן ַהֶזה ֶׁשָאַכְלנּו ָעָליו ִויַסדֵּ ְך ֶאת ַהשֻּׁ ָלם ְוִיְהֶיה הּוא ְיָברֵּ
ְלָחנֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ב ִמֶּמנּו יאַכל, ְכׁשֻּׁ א ִמֶּמנּו ִיְׁשֶתה, ָכל ָרעֵּ ְוַאל ֶיְחַסר . ְוָכל ָצמֵּ

י עֹוָלִמים ִמֶּמנּו ָכל ְך ֶאת ַבַעל ַהַבִית ַהֶזה ּוַבַעל: טּוב ָלַעד ּוְלעֹוְלמֵּ  ָהַרֲחָמן הּוא ְיָברֵּ
ְך . ּוִבְנָכִסים ֶׁשִיְרבּו. ְבָבִנים ֶׁשִיְחיּו. הּוא ּוָבָניו ְוִאְׁשתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו. ַהְסעָֻּׁדה ַהזֹּאת ָברֵּ

ילֹו ּופַֹּעל ָיָדיו ִתְרֶצה ְצָלִחים ּוְקרֹוִבים ָלִעיר. ְיהָֹּוה חֵּ ינּו מֻּׁ ק . ְוִיְהיּו ְנָכָסיו ּוְנָכסֵּ ְוַאל ִיְזַדקֵּ
ְטא ְוִהְרהּור ָעֹון ַח ָכל ַהָיִמים ְבעֶׁשר ְוכָ . ְלָפָניו ְולֹּא ְלָפנֵּינּו ׁשּום ְדַבר חֵּ בֹוד ָשש ְוָשמֵּ

ַעָתה ְוַעד עֹוָלם ם ָלעֹוָלם ַהָבאלֹּא יֵּבֹוׁש ָבעֹוָלם ַהֶזה ְולֹּא ִיכָ . מֵּ ן ְיִהי ָרצֹון. לֵּ ן כֵּ   :ָאמֵּ

ְקָדׁש ית ַהמִּ ְנַין בֵּ יַח ּוְלבִּ ימֹות ַהָמׁשִּ נּו לִּ יָקְרבֵּ נּו וִּ יַזכֵּ ּוְלַחיֵּי ָהעֹוָלם  ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחיֵּינּו וִּ
 . ַהָבא

ְגדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלכֹו ד ּוְלַזְרעֹו ַעד. מִּ יחֹו ְלָדוִּ ְמׁשִּ ים ָרׁשּו : עֹוָלם-ְועֶֹשה ֶחֶסד לִּ ירִּ ְכפִּ
בּו י ְיהָֹוה לֹא ַיְחְסרּו כָֹל טֹוב. ְוָרעֵּ יק ֶנעֱ : ְודְֹרׁשֵּ י ַצדִּ יתִּ י ְולֹא ָראִּ י ַגם ָזַקְנּתִּ יתִּ . ָזבַנַער ָהיִּ

ְבָרָכה. ל ַהיֹום חֹונֵּן ּוַמְלֶוהכָ : ְוַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחם ְהֶיה ְלָשְבעָ : ְוַזְרעֹו לִּ . הַמה ֶשָאַכְלנּו יִּ
ְרפּוָאה ְהֶיה לִּ ינּו יִּ ְפנֵּיֶה . ּוַמה ֶשָשתִּ ן לִּ ּתֵּ יב ַויִּ ְכתִּ ְבָרָכה ְכדִּ ְהֶיה לִּ ם ּוַמה ֶשהֹוַתְרנּו יִּ
ְדַבר ְיהָֹוה ירּו כִּ ים ַא: ַויֹאְכלּו ַויֹותִּ ם ָוָאֶרץ. ֶּתם ַלְיהָֹוהְברּוכִּ ה ָׁשַמיִּ ָברּוְך ַהֶגֶבר : עֹושֵּ

ְבַטח ַבְיהָֹוה ְבָטחֹו. ֲאֶׁשר יִּ ן: ְוָהָיה ְיהָֹוה מִּ ּתֵּ ְך ֶאת ַעמֹו . ְיהָֹוה עֹז ְלַעמֹו יִּ ְיהָֹוה ְיָברֵּ
 : ַבָשלֹום

ינּו וְ  ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשה ָׁשלֹום ָעלֵּ ְמרּו עֹוֶשה ָׁשלֹום בִּ ל ְואִּ ְשָראֵּ ַעל ָכל ַעמֹו יִּ
ן   :ָאמֵּ

ְך  א ְפִרי ַהֶגֶפן''ְיָברֵּ , ִויַכּוֵּן ִלְפטֹּר ִבְבָרָכה זֹו ַגם כֹוס ְרִביִעית, ַעל כֹוס ְׁשִליִׁשית'' בֹורֵּ
ְך ַאֲחָריו ְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה, ְוִיְׁשֶתה ַבֲהִסָבה   :ְולֹּא ְיָברֵּ

ם ְיהָֹּוה ֶאְקָרא. כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשא  : ּוְבׁשֵּ

י ָמָרָנן  : ָסְברֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם י ַהֶגֶפן, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ א ְפרִּ   .בֹורֵּ



  .ׁשֹוִתין ְבַהִסַבת ְשמֹּאל

 הלל

ל ְבִשְמָחה ּוְבִהְתָלָהבּות ַרָבה ְויֹּ אַחז ַהכֹוס ְבָידֹו ִיְמֶזגּו כֹוס ְרִביִעי ְוִיְגְמרּו ָעָליו ֶאת ַהַהלֵּ
ל   .ַעד ְגַמר ַהַהלֵּ

ְמָך לֹא ָק  ם ֲאֶׁשר לֹא ְיָדעּוָך ְוַעל ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְבׁשִּ י ָאַכל : ָראּוְׁשפְֹך ֲחָמְתָך ֶאל ַהגֹויִּ כִּ
ַׁשמּו יגֵּם. ֶאת ַיֲעקֹב ְוֶאת ָנוֵּהּו הֵּ יֶהם ַזְעֶמָך ַוֲחרֹון ַאְפָך ַישִּ ְרדֹף ְבַאף : ְׁשפְֹך ֲעלֵּ ּתִּ

י ְיהָֹוה ַּתַחת ְׁשמֵּ ם מִּ ידֵּ  . ְוַתְׁשמִּ

ן ָכבֹוד, לֹא ָלנּו, ְיהָֹוה, לֹא ָלנּו ְמָך ּתֵּ י ְלׁשִּ ֶּתךָ , ַעל ַחְסְדךָ , כִּ ם : ַעל ֲאמִּ ָלָמה יֹאְמרּו ַהגֹויִּ
יֶהם ם: ַאיֵּה ָנא ֱאלֹהֵּ ינּו ַבָשַמיִּ ץ ָעָשה, וֱאלֹהֵּ יֶהם ֶכֶסף ְוָזָהב ַמֲעשֵּ : כֹל ֲאֶׁשר ָחפֵּ ה ֲעַצבֵּ

י ָאָדם רּוֶפה ָלֶהם ְולֹ: ְידֵּ ְראּו, א ְיַדבֵּ ם ָלֶהם ְולֹא יִּ יַניִּ ְׁשָמעּו: עֵּ ם ָלֶהם ְולֹא יִּ ַאף , ָאְזָניִּ
יחּון יׁשּון: ָלֶהם ְולֹא ְירִּ יֶהם ְולֹא ְימִּ כּו, ְידֵּ יֶהם ְולֹא ְיַהלֵּ ְגרֹוָנם, ַרְגלֵּ ְכמֹוֶהם : לֹא ֶיְהגּו בִּ

יֶהם ְהיּו עֹשֵּ ַח ָבֶהם, יִּ ל ְב : כֹל ֲאֶׁשר בֹטֵּ ְשָראֵּ ָנם הּוא, ַטח ַבְיהָֹוהיִּ ית : ֶעְזָרם ּוַמָגִּ בֵּ
ְטחּו ַבְיהָֹוה ָנם הּוא, ַאֲהרֹן בִּ ְטחּו ַבְיהָֹוה. ֶעְזָרם ּוַמָגִּ י ְיהָֹוה בִּ ְראֵּ ָנם הּוא, יִּ  . ֶעְזָרם ּוַמָגִּ

ְך  ל. ְיהָֹוה ְזָכָרנּו ְיָברֵּ ְשָראֵּ ית יִּ ְך ֶאת בֵּ ית ַאֲהרֹן, ְיָברֵּ ְך ֶאת בֵּ י ְיהָֹוה: ְיָברֵּ ְראֵּ ְך יִּ , ְיָברֵּ
ים ם ַהְגדֹלִּ ים עִּ יֶכם: ַהְּקַטנִּ ף ְיהָֹוה ֲעלֵּ יֶכם ְוַעל ְבנֵּיֶכם, יֹסֵּ ים ַאֶּתם ַלְיהָֹוה: ֲעלֵּ , ְברּוכִּ

ם ָוָאֶרץ ה ָׁשַמיִּ ְבנֵּי ָאָדם: עֹשֵּ ם ַלְיהָֹוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן לִּ ם ָׁשַמיִּ ים ְיַהְללּו : ַהָשַמיִּ תִּ לֹא ַהמֵּ
י דּוָמהָיּה ְולֹא  ַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: ָכל יְֹרדֵּ ְך ָיּה מֵּ  : ַהְללּוָיּה. ַוֲאַנְחנּו ְנָברֵּ

י ַּתֲחנּוָני ְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֹולִּ י יִּ י כִּ י ּוְבָיַמי ֶאְקָרא: ָאַהְבּתִּ ָּטה ָאְזנֹו לִּ י הִּ י: כִּ י ֶחְבלֵּ  ֲאָפפּונִּ
י י ְׁשאֹול ְמָצאּונִּ ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא ָאָנה ְיהָֹוה ַמְלָט : ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא, ָמֶות ּוְמָצרֵּ ה ּוְבׁשֵּ

י יקַחנּון ְיהָֹוה ְוצַ : ַנְפׁשִּ ם, דִּ ינּו ְמַרחֵּ ים ְיהָֹוה: וֱֵּאלֹהֵּ ר ְפָתאִּ יע, ׁשֹמֵּ י ְיהֹוׁשִּ י ְולִּ : ַדלֹותִּ
י י ְיהָֹוה ָגַמל ָעָלְיכִּ י כִּ ְמנּוָחְיכִּ י לִּ י ַנְפׁשִּ ָמֶות: ׁשּובִּ י מִּ ַלְצָּת ַנְפׁשִּ י חִּ ְמָעה, כִּ ן דִּ י מִּ ינִּ , ֶאת עֵּ

י ֶדחִּ י מִּ ְפנֵּי ְיהָֹוה ְב : ֶאת ַרְגלִּ ְך לִּ יםֶאְתַהלֵּ י: ַאְרצֹות ַהַחיִּ יתִּ י ָענִּ ר ֲאנִּ י ֲאַדבֵּ י כִּ  ֶהֱאַמְנּתִּ
י ָכל ָהָאָדם כֹזֵּב: ְמאֹד י ְבָחְפזִּ י ָאַמְרּתִּ  : ֲאנִּ

י ָעָלי יב ַלְיהָֹוה כֹל ַּתְגמּולֹוהִּ ם ְיהָֹוה ֶאְקָרא: ָמה ָאׁשִּ ְנָדַרי : כֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשא ּוְבׁשֵּ
ם ֶנְגָדה  יָדיו: ָנא ְלָכל ַעמֹוַלְיהָֹוה ֲאַׁשלֵּ ינֵּי ְיהָֹוה ַהָמְוָתה ַלֲחסִּ י : ָיָקר ְבעֵּ ָאָנה ְיהָֹוה כִּ

י ַעְבֶדךָ  י ַעְבְדָך ֶבן ֲאָמֶתךָ , ֲאנִּ ָרי, ֲאנִּ ַּתְחָּת ְלמֹוסֵּ ם ְיהָֹוה: פִּ  ְלָך ֶאְזַבח ֶזַבח ּתֹוָדה ּוְבׁשֵּ
ם ֶנְגָדה ָנא ְלָכל: ֶאְקָרא ית ְיהָֹוה: ַעמֹו ְנָדַרי ַלְיהָֹוה ֲאַׁשלֵּ ם, ְבַחְצרֹות בֵּ י ְירּוָשַליִּ כִּ . ְבתֹוכֵּ

 : ַהְללּוָיּה

ם ים, ַהְללּו ֶאת ְיהָֹוה ָכל גֹויִּ מִּ ינּו ַחְסדֹו: ַׁשְבחּוהּו ָכל ָהאֻׁ י ָגַבר ָעלֵּ ֶוֱאֶמת ְיהָֹוה , כִּ
 : ַהְללּוָיּה. ְלעֹוָלם

 
 : ֹוִכי ְלעֹוָלם ַחְסד -הֹודו ַלְיהָֹּוה ִכי טֹוב 

ל   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -יֹּאַמר ָנא ִיְשָראֵּ
ית ַאֲהרֹּן   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -יֹּאְמרּו ָנא בֵּ
י ְיהָֹּוה    :ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -יֹּאְמרּו ָנא ִיְראֵּ

 



י ָיּה ַצר ָקָראתִּ ן ַהמֵּ י ַבֶמְרַחב ָיּה, מִּ י: ָעָננִּ יָרא ַמה ַיֲעֶשה , ְיהָֹוה לִּ י ָאָדםלֹא אִּ ְיהָֹוה : לִּ
י ֶאְרֶאה ְבשְנָאי י ְבעְֹזָרי ַוֲאנִּ ְבטַֹח ָבָאָדם: לִּ טֹוב ַלֲחסֹות ַבְיהָֹוה : טֹוב ַלֲחסֹות ַבְיהָֹוה מִּ

ים יבִּ ְנדִּ ְבטַֹח בִּ י: מִּ ם ְסָבבּונִּ יַלם, ָכל גֹויִּ י ֲאמִּ ם ְיהָֹוה כִּ י: ְבׁשֵּ י ַגם ְסָבבּונִּ ם , ַסבּונִּ ְבׁשֵּ
יַלםְיהָֹוה כִּ  ים: י ֲאמִּ ְדבֹרִּ י כִּ ים, ַסבּונִּ ׁש קֹוצִּ יַלם, דֲֹעכּו ְכאֵּ י ֲאמִּ ם ְיהָֹוה כִּ ָדחֹה : ְבׁשֵּ

ְנפֹל י לִּ יַתנִּ י, ְדחִּ יׁשּוָעה: ַוְיהָֹוה ֲעָזָרנִּ י לִּ י לִּ ְמָרת ָיּה ַוְיהִּ י ְוזִּ יׁשּוָעה ְבָאה  : ָעזִּ ָנה וִּ י קֹול רִּ לֵּ
ָה ין ְיהָֹוה עֹשֵּ ים ְימִּ יקִּ ל ַצדִּ ָמה: ָחיִּ ין ְיהָֹוה רֹומֵּ ל, ְימִּ ָה ָחיִּ ין ְיהָֹוה עֹשֵּ לֹא ָאמּות : ְימִּ

י ֶאְחֶיה י ָיּה, כִּ ר ַמֲעשֵּ י ָיּה: ַוֲאַספֵּ ְסַרנִּ י, ַיסֹר יִּ י ֶצֶדק: ְוַלָמֶות לֹא ְנָתָננִּ י ַׁשֲערֵּ ְתחּו לִּ , פִּ
ים יָ , ֶזה ַהַשַער ַלְיהָֹוה: אֹוֶדה ָיּה, ָאבֹא ָבם יקִּ  : בֹאּו בֹוַצדִּ

יׁשּוָעה י לִּ י לִּ י ַוְּתהִּ יָתנִּ י ֲענִּ ָנה: אֹוְדךָ . אֹוְדָך כִּ ים ָהְיָתה ְלרֹאׁש פִּ : ֶאֶבן. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהבֹונִּ
ינֵּינּו ְפָלאֹת ְבעֵּ יא נִּ ת יהוה ָהְיָתה זֹאת הִּ אֵּ ת. מֵּ אֵּ יָלה : מֵּ ֶזה ַהיֹום ָעָשה ְיהָֹוה ָנגִּ

ְשְמָחה בֹו  : ֶזה. ְונִּ

 
 . הֹוִשיָעה ָנא -הָֹּוה ָאָנא יְ 

 . הֹוִשיָעה ָנא -ָאָנא ְיהָֹּוה 
 . ַהְצִליָחה ָנא -ָאָנא ְיהָֹּוה 
 . ַהְצִליָחה ָנא -ָאָנא ְיהָֹּוה 

 

ית ְיהָֹוה בֵּ ַרְכנּוֶכם מִּ ם ְיהָֹוה בֵּ ל ְיהָֹוה ַוָיֶאר ָלנּו: ָברּוְך . ָברּוְך ַהָבא ְבׁשֵּ ְסרּו ַחג . אֵּ אִּ
ים ַעד ַק  חַ ַבֲעבֹתִּ ְזבֵּ ל. ְרנֹות ַהמִּ י ַאָּתה ְואֹוֶדךָ : אֵּ לִּ י. ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָ , אֵּ לִּ הֹודּו ַלְיהָֹוה : אֵּ

י טֹוב י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו, כִּ  : הֹודּו. כִּ

 
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -הֹודּו ַלְיהָֹּוה ִכי טֹוב 

י ָהֱאלִֹּהים  אלֹּהֵּ  : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -הֹודּו לֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ָלֲאדֹּנֵּי ָהֲאדִֹּנים  הֹודּו

ה ִנְפָלאֹות ְגדֹּלֹות ְלַבדֹו   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלעֹּשֵּ
ה ַהָשַמִים ִבְתבּוָנה   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלעֹּשֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 

ה אֹוִרים ְגדִֹּל   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ים ְלעֹּשֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ֶאת ַהֶשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַביֹום 

ַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַבַלְיָלה   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ֶאת ַהָירֵּ
יֶהם  ה ִמְצַרִים ִבְבכֹורֵּ  : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלַמכֵּ

ל ִמת א ִיְשָראֵּ  : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ֹוָכם ַויֹוצֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה 

 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלגֹּזֵּר ַים סּוף ִלְגָזִרים 
ל ְבתֹוכֹו   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְוֶהֱעִביר ִיְשָראֵּ

ילֹו ְבַים סּוף  ר ַפְרעֹּה ְוחֵּ  : עֹוָלם ַחְסדֹוִכי ְל  -ְוִנעֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלמֹוִליְך ַעּמֹו ַבִּמְדָבר 

ה ְמָלִכים ְגדִֹּלים   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלַמכֵּ
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ַוַיֲהרֹּג ְמָלִכים ַאִדיִרים 

 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְלִסיחֹון ֶמֶלְך ָהֱאמִֹּרי 
 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ַהָבָׁשן  ּוְלעֹוג ֶמֶלְך 



 : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה 
ל ַעְבדֹו   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ַנֲחָלה ְלִיְשָראֵּ

נּו ָזַכר ָלנּו   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ֶׁשְבִׁשְפלֵּ
ינּו  נּו ִמָצרֵּ  : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -ַוִיְפְרקֵּ

ן ֶלֶחם ְלָכל ָבָשר   : ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -נֹּתֵּ
ל ַהָשַמִים    :ִכי ְלעֹוָלם ַחְסדֹו -הֹודּו ְלאֵּ

 

ר ּוְתרֹומֵּ  ינּו ְורּוַח ָכל ָבָשר ְּתָפאֵּ ְמָך ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ְך ֶאת ׁשִּ ְׁשַמת ָכל ַחי ְּתָברֵּ נּו נִּ ְכְרָך ַמְלכֵּ ם זִּ
יד ן ָהעֹוָלם ְוַעד ָה . ָּתמִּ למִּ ין ָלנּו . עֹוָלם ַאָּתה אֵּ ַבְלֲעֶדיָך אֵּ יעַ ( ֶמֶלְך )ּומִּ ל ּומֹוׁשִּ פֹוֶדה . גֹואֵּ
יל ם. ּוַמצִּ ת ָצָרה ְוצּוָקה. ְועֹוֶנה ּוְמַרחֵּ ְך ֶאָלא ָאָּתה. ְבָכל עֵּ ין ָלנּו ֶמֶלְך עֹוזֵּר ְוסֹומֵּ  : אֵּ

ים ים ְוָהַאֲחרֹונִּ אׁשֹונִּ י ָהרִּ יֹו. ֱאלֹהֵּ ָלל ְבָכל . ֲאדֹון ָכל ּתֹוָלדֹות. תֱאלֹוַּה ָכל ְברִּ ַהְמהֻׁ
ְׁשָבחֹות ים. ַהּתִּ יֹוָתיו ְבַרֲחמִּ ג עֹוָלמֹו ְבֶחֶסד ּוְברִּ ים ֱאֶמת לֹא ָינּום ְולֹ. ַהְמַנהֵּ א ַוְיהָֹוה ֱאלֹהִּ

יָׁשן ים. יִּ ְרָדמִּ יץ נִּ קִּ ים ְוַהמֵּ נִּ ר ְיׁשֵּ ים. ַהְמעֹורֵּ תִּ ים. ְמַחֶיה מֵּ א חֹולִּ יםפֹו. ְורֹופֵּ ְורִּ ַח עִּ . קֵּ
ים ף ְכפּופִּ ים. ְוזֹוקֵּ ְלמִּ יַח אִּ שִּ ים. ַהמֵּ ים. ְוַהְמַפֲענֵַּח ֶנֱעָלמִּ  : ּוְלָך ְלַבְדָך ֲאַנְחנּו מֹודִּ

יָרה ַכָים א ׁשִּ ינּו ָמלֵּ לּו פִּ ָנה ַכֲהמֹון ַגָליו. ְואִּ י רָ . ּוְלׁשֹונֵּנּו רִּ ינּו ֶׁשַבח ְכֶמְרֲחבֵּ ְפתֹותֵּ יעַ ְושִּ . קִּ
ינֵּ  חַ ְועֵּ ירֹות ַכֶשֶמׁש ְוַכָירֵּ ם. ינּו ְמאִּ י ָׁשָמיִּ ְׁשרֵּ ינּו ְפרּושֹות ְכנִּ ינּו ַקלֹות ָכַאָילֹות. ְוָידֵּ . ְוַרְגלֵּ

ינּו ין ְלהֹודֹות ְלָך ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ יקִּ ין ֲאַנְחנּו ַמְספִּ ְך . אֵּ נּו( ֶאת)ּוְלָברֵּ ְמָך ַמְלכֵּ ַעל ַאַחת . ׁשִּ
ים וְ  י ֲאָלפִּ ֶאֶלף ַאְלפֵּ יםמֵּ י ְרָבבֹות ְפָעמִּ בֵּ יָת עִּ . רֹוב רִּ ְפָלאֹות ֶׁשָעשִּ ים ְונִּ סִּ ָמנּו ַהּטֹובֹות נִּ

ינּו ם ֲאבֹותֵּ  . ְועִּ

ינּו ם ְגַאְלָּתנּו ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ְצַריִּ מִּ ים מִּ ְלָפנִּ יָתנּו. מִּ ים ְפדִּ ית ֲעָבדִּ בֵּ ּוְבָשָבע . ְבָרָעב ַזְנָּתנּו. מִּ
ְלַכְלָּתנּו צַ . כִּ ֶחֶרב הִּ ַלְטָּתנּו. ְלָּתנּומֵּ ֶדֶבר מִּ יָתנּו. מִּ לִּ ים דִּ ים ְוַרבִּ ים ָרעִּ ָלאִּ ח  ָנה . ּומֵּ ַעד הֵּ

ַלְגָּת ָבנּו. ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך ְולֹא ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיךָ  ים ֶׁשפִּ ָברִּ ן אֵּ  ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָנַפְחָּת . ַעל כֵּ
ינּו ינּוְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַשְמָּת ְב . ְבַאפֵּ ם. פִּ ן הֵּ יָבְרכּו. הֵּ יַׁשְבחּו. יֹודּו וִּ יָפֲארּו. וִּ ְמָך . וִּ ֶאת ׁשִּ

יד נּו ָתמִּ י ָכל ֶפה ְלָך יֹוֶדה. ַמְלכֵּ חַ . כִּ ן ְלָך ְתַצֶפה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלָך ְתַׁשבֵּ ְוָכל ֶבֶרְך ְלָך . ְוָכל ַעיִּ
ְכַרע ְׁשַּתֲחֶוה. תִּ ְׁשֶמ ְוַהְלָבבֹו. ְוָכל קֹוָמה ְלָפֶניָך תִּ יָראּוָך ְוַהֶּקֶרב ְוַהְכָליֹות ְיַזְמרּו לִּ . ךָ ת יִּ

ֶמנ ָחָזק מִּ י מֵּ יל ָענִּ י ָכמֹוָך ַמצִּ י ְוֶאְביֹון . ּוַכָדָבר ֶׁשֶנֱאַמר ָכל ַעְצמַֹתי ּתֹאַמְרָנה ְיהָֹוה מִּ ְוָענִּ
גְֹזלֹו  : מִּ

ְׁשַמע ים ַאָּתה ּתִּ יִּ י. ַׁשְוַעת ֲענִּ יעַ ַצֲעַקת ַהַדל ַּתְקׁשִּ ים ַבְיהָֹוה. ב ְותֹוׁשִּ יקִּ . ְוָכתּוב ַרְננּו ַצדִּ
ָלה ים ָנאָוה ְתהִּ  : ַלְיָׁשרִּ

 
 : ְבִפי ְיָׁשִרים ִתְתרֹוָמם

י ַצִדיִקים ִתְתָבַרְך   : ּוְבִשְפתֵּ
 : ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִתְתַקָדׁש
  :ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִתְתַהָלל

 
ְבבֹות ַעְמ  ְקֲהלֹות רִּ לְבמִּ ְשָראֵּ ית יִּ י. ָך בֵּ ים ְלָפֶניָך ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ן חֹוַבת ָכל ַהְיצּורִּ נּו ֶׁשכֵּ

ינּו ְלהֹודֹות י ֲאבֹותֵּ ל. וֵּאלֹהֵּ חַ . ְלַהלֵּ ר. ְלַׁשבֵּ ם. ְלָפאֵּ ר. ְלרֹומֵּ חַ . ְלַהדֵּ י . ּוְלַנצֵּ ְברֵּ ַעל ָכל דִּ
ַׁשי ַעְבְדָך ְמׁשִּ  ד ֶבן יִּ ְׁשָבחֹות ָדוִּ ירֹות ְותִּ  : יֶחךָ ׁשִּ



ם ל ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַבָשַמיִּ נּו ָהאֵּ ְמָך ָלַעד ַמְלכֵּ ְׁשַּתַבח ׁשִּ ן יִּ י ְלָך ָנֶאה  ּוְבכֵּ ּוָבָאֶרץ כִּ
ינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאלֹהֵּ יר. ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ל. ּוְׁשָבָחה. ׁשִּ ְמָרה. ַהלֵּ . ּוֶמְמָׁשָלה. עֹז. ְוזִּ

ָלה. ְגבּוָרה. ּוָלהְגד. ֶנַצח ְפֶאֶרת. ְּתהִּ ְמָך ַהגָ . ּוַמְלכּות. ְקדָֻׁׁשה. ְותִּ דֹול ְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלׁשִּ
ל. ְוַהָּקדֹוׁש עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה אֵּ  . ּומֵּ

ינּו ָכל ַמֲעֶשיךָ  י ְרצֹוֶנךָ , ְיַהְללּוָך ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ים עֹושֵּ יקִּ יֶדיָך ְוַצדִּ ל, ַוֲחסִּ ְשָראֵּ ית יִּ , ְוַעְמָך בֵּ
יָבְרכּו ָנה יֹודּו וִּ יָפֲארּו, כָֻׁלם ְברִּ יַׁשְבחּו וִּ ם ְכבֹוֶדךָ , וִּ ְמָך . ֶאת ׁשֵּ י ְלָך טֹוב ְלהֹודֹות ּוְלׁשִּ כִּ

ר ל, ָנֶאה ְלַזמֵּ עֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה אֵּ ְׁשָבחֹות. ּומֵּ ָלל ַבּתִּ   :ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה ֶמֶלְך ְמהֻׁ

יהֲ  ינִּ ְדָׁשא ְבִרי, מּוָכן ּוְמזָֻּּׁמן ְלַקיֵּם ִמְצַות כֹוס ְרִביִעי ֶׁשל ַאְרָבע כֹוסֹות רֵּ ם ִיחּוד קֻּׁ ְך ְלׁשֵּ
ל ם ָכל ִיְשָראֵּ י ַההּוא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְבׁשֵּ יּה ַעל ְידֵּ ינּו . הּוא ּוְׁשִכיְנתֵּ ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ

ינּו כ ה ָידֵּ ינּו ּוַמֲעשֵּ ינּוָעלֵּ ינּו כֹוְננֵּהּו, ֹוְנָנה ָעלֵּ ה ָידֵּ   :ּוַמֲעשֵּ

ְך ְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה   ְוׁשֹוֶתה ְבַהִסיַבת ְשמֹּאל ְוַאַחר ָכְך ְיָברֵּ

ינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה י ַהֶגֶפן ְוַעל ְּתנּוַבת ַהָשדֶ , ֱאלֹהֵּ ה ְוַעל ַעל ַהֶגֶפן ְוַעל ְפרִּ
ְש ֶאֶרץ חֶ  ְרָיּה ְולִּ פִּ ינּו ֶלֱאכֹול מִּ ְנַחְלָּת ַלֲאבֹותֵּ יָת ְוהִּ ּטּוָבּהְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרצִּ . בֹוַע מִּ

יָרְך ְוַעל ַהר צִּ  ם עִּ ל ַעָמְך ְוַעל ְירּוָׁשַליִּ ְשָראֵּ ינּו ְוַעל יִּ ינּו ָעלֵּ ם ְיהָֹוה ֱאלֹהֵּ ְׁשַכן ַרחֵּ יֹון מִּ
ְזָבָחְך . ְכבֹוָדְך  יָכָלְך . ְוַעל מִּ ינּו. ְוַעל הֵּ ָרה ְבָימֵּ ְמהֵּ יר ַהּקֶדׁש בִּ ם עִּ נּו . ּוְבנֵּה ְירּוָׁשַליִּ ְוַהֲעלֵּ
ָרה. ְלתֹוָכּה ְקדָֻׁשה ּוְבָטה  ְנָיָנּה ּוְנָבְרָכְך ָעֶליָה בִּ נּו ְבבִּ נּו : ְבַשָבת. )ְוַשְמחֵּ יצֵּ ה ְוַהֲחלִּ ּוְרצֵּ

נּו ְבי( ְביֹום ַהַשָבת ַהֶזה ְקָרא קֶֹדׁש ַהֶזה. ֹום ַחג ַהַמצֹות ַהֶזהְוַשְמחֵּ י . ְביֹום טֹוב מִּ כִּ
י ַגְפָנּה יב ַלכל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְפרִּ טִּ ַעל ָהָאֶרץ , ָברּוְך ַאָּתה ְיהָֹוה. ַאָּתה טֹוב ּומֵּ

י ַגְפָנּה   .ְוַעל ְפרִּ
 

 נרצה

ם ִיְתָבָרך  . ְוִיְזֶכה ְלָשִנים ָרבֹות ְנִעימֹות ְוטֹובֹות, ִאם ָעָשה ַכֶסֶדר ַהֶזה ִיְהֶיה ָרצּוי ִלְפנֵּי ַהׁשֵּ

 
ְלָכתֹו דּור ֶפַסח ְכהִּ ָּקתֹו. ֲחַסל סִּ ְׁשָפטֹו ְוחֻׁ  . ְכָכל מִּ

ְזֶכה ַלֲעשֹותֹו ן נִּ ר אֹותֹו כֵּ ינּו ְלַסדֵּ  . ַכֲאֶׁשר ָזכִּ
ן ְמעֹוָנה י ָמָנה, ָזְך ׁשֹוכֵּ ם ְקַהל ֲעַדת מִּ  . קֹומֵּ

ָנה יֹון ְברִּ ם ְלצִּ י ַכָנה ְפדּויִּ ְטעֵּ ל נִּ  . ְבָקרֹוב ַנהֵּ

ם ַהְבנּוָיה  ירּוָׁשָליִּ  ְלָׁשָנה ַהָבָאה בִּ

 
 
 

ֶדר יֹּאַמר ַבָקָׁשה זֹו  (: ''אֹור ַהְלָבָנה''ִמִסדּור ) ְלַאַחר ַהסֵּ
 

י ינּוָרצֹון ִמ  ְיהִּ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאלֹּהֵּ ֶׁשְבכַֹּח ְסגַֻּׁלת ַאְרַבע כֹוסֹות ְוָכל , ְלָפֶניָך ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ
נּו, ַהִּמְצֹות ֶׁשָעִשינּו ַבַלְיָלה ַהֶזה ינּו ּוְלהֹוִׁשיעֵּ ם בֹו ָעלֵּ ָאז יֹּאְמרּו . ִיְגַדל ָנא כַֹּח ְיהָֹּוה ְלַרחֵּ

ֶלהַבגֹוִים ִהְגִדיל ְיהָֹּוה ַלֲעשֹו ָתנּו ּוְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ַעל ֶׁשֶהֱחִיי. ת ִעם אֵּ
ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשךָ , ְוִקַיְמָתנּו ן ְתַחיֵּנּו ּוְתָחנֵּנּו ְוֶתֱאסֹּף ָגלֻּׁיֹותֵּ ֶקיָך ְוַלֲעשֹות, כֵּ  ִלְׁשמֹּר חֻּׁ



ם ָבב ָׁשלֵּ ל ַההֹוָדאֹותַעל ֶׁשֲאַנְחנּו מֹוִדים לָ , ְרצֹוְנָך ְבלֵּ א ָנא ְליֵַּׁשע ַעֶּמָך ְליֵּ . ְך ָברּוְך אֵּ ַׁשע ְוצֵּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבאֹותֹות ּוְב , ֶאת ְמִׁשיֶחךָ  אְתָך מֵּ י צֵּ מֹוְפִתים ְוִכימֵּ

נּו ִנְפָלאֹות יל ַהֶזה ַהְראֵּ ן ַעָתה ְבָגלּות ַהחֵּ נּו ִלְראֹות , כֵּ ְוָהָיה . ְפנֵּי ְמִׁשיֲחָך ַהָקדֹוׁשְוַזכֵּ
ה ְוָהָיה ָכל ָהָאֶרץ ָשפָ . ְיהָֹּוה ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץ ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיהָֹּוה ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

ַים ָבנּו ִמְקָרא ֶׁשָכתּוב. ַאַחת ְלכָֻּׁלם ּוְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד ָעה : ִויקֻּׁ ֶאת ּוָמְלָאה ָהָאֶרץ דֵּ
ן ְיִהי ָרצֹון, ְיהָֹּוה ַכַּמִים ַלָים ְמַכִסים ן כֵּ י ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך . ָאמֵּ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמרֵּ

  :ְיהָֹּוה צּוִרי ְוגֲֹּאִלי

ַהָגאֹון ָהַרב ַהִחידָ  ֶדר''ל ִזיעָ ''א ְזצּוקַ ''ְתִפָלה מֵּ   א ְלָאְמָרּה ַאַחר ַהסֵּ
 

י ינּוָרצֹון ִמְלפָ  ְיהִּ י ֲאבֹותֵּ ינּו וֵּאלֹּהֵּ ל ַהָגדֹול, ֶניָך ְיָי ֱאלֹּהֵּ ֶׁשִיְהיּו , ַהִגבֹור ְוַהנֹוָרא, ָהאֵּ
ה ַהִּמְצֹות ֶׁשָעִשינּו  , ַבַלְיָלה ַהֶזה( ְוָכל ַהַכָּונֹות ֶׁשִכַּוְננּו)ֲחׁשּובֹות ּוְמרֻּׁצֹות ְלָפֶניָך ָכל ַמֲעשֵּ

ָגדֹול , הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָת , ְיָי ֱאלַֹּהי ָגַדְלָת ְמאֹּד. אְמרּו ָתִמיד ִיְגַדל ְייָ ְוַיֲעלּו ְלָפֶניָך ְלָרצֹון ְויֹּ
ֶקר ין חֵּ ָלל ְמאֹּד ְוִלְגדָֻּׁלתֹו אֵּ  . ְיָי ּוְמהֻּׁ

נּו ָאז יֹּא ָאָנא ינּו ּוְלהֹוִׁשיעֵּ ם ָעלֵּ ֶרב ְגדָֻּׁלִתי ְוַעָתה ִיְגַדל ָנא כַֹּח ֲאדָֹּני ְלַרחֵּ ּו ַבגֹוִים ְמרְיָי תֵּ
ֶלה ן ְבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמָך ַהָגדֹול ַעל ֶׁשֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיְמ . ִהְגִדיל ְיָי ַלֲעשֹות ִעם אֵּ ָתנּו כֵּ

ֶקיָך ְוַלֲעשֹות ינּו ְלַחְצרֹות ָקְדֶׁשָך ִלְׁשמֹּר חֻּׁ  ְרצֹוְנָך ִכְרצֹוֶנךָ  ְתַחיֵּנּו ּוְתָחנֵּנּו ְוֶתֱאסֹּף ָגלֻּׁיֹותֵּ
ל ַההֹוָדאֹות ם ַעל ֶׁשָאנּו מֹוִדים ָלְך ָברּוְך אֵּ ָבב ָׁשלֵּ א ָנא ְליֵַּׁשע ַעָּמְך . ּוְלָעְבְדָך ְבלֵּ ְליֵַּׁשע , ְוצֵּ

יל ַהֶזה, ְמִׁשיָחְך  נּו ִנְפָלאֹות ְבַגלּות ַהחֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ַהְראֵּ אְתָך מֵּ י צֵּ ט ִלְראֹות . ְוִכימֵּ ְוַהבֵּ
ינּו ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָכל ָהָאֶרץְפנֵּי ְמִׁשיֲחָך ַהָקדֹו ָרה ְבָימֵּ ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי , ׁש ִבְמהֵּ

ן. ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד ן ְיִהי ָרצֹון, ָאמֵּ   .כֵּ

ר ַבִנִסים ּוַבִנְפָלאֹות ֶׁש  ָעָשה ַחָיב ָאָדם ַלֲעסֹּק ְבִהְלכֹות ֶפַסח ּוִביִציַאת ִמְצַרִים ּוְלַספֵּ
ָנההַ  ינּו ַעד ֶׁשַתְחְטֶפנּו ׁשֵּ  (. ב, ח תפא''ע או''ׁשּו) .ָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַלֲאבֹותֵּ

 פיוטים

 

 .כי לו יאה, כי לו נאה
 

ְלָך ְיהָֹּוה , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : דּוָדיו יֹּאְמרּו לֹוגְ , חּור ַכֲהָלָכהבָ , ִדיר ִבְמלּוָכהַא
ֶה, ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ְלָך ְיהָֹּוה , ְלָך ַאף ְלךָ , ךָ ְלָך ִכי ְל , ְלָך ּוְלךָ : ִתיָקיו יֹּאְמרּו לֹווָ , דּור ַכֲהָלָכהָה , גּול ִבְמלּוָכהדָ 
ֶה, ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ְלָך , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : ְפְסָריו יֹּאְמרּו לֹוַט ִסין ַכֲהָלָכה חָ , ַכאי ִבְמלּוָכהזַ 
ֶה, ְיהָֹּוה ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ְלָך ְיהָֹּוה , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : מּוָדיו יֹּאְמרּו לֹולִּ ִביר ַכֲהָלָכה כַ , ִבְמלּוָכה ִחידיָ 
ֶה, ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ל ִבְמלּוָכהמ ְלָך , ָך ַאף ְלךָ ְל , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : ִביָביו יֹּאְמרּו לֹוְס ֹוָרא ַכֲהָלָכה נ, ֹוׁשֵּ
ֶה, ְיהָֹּוה ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ
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ְלָך ְיהָֹּוה , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : ִדיָקיו יֹּאְמרּו לֹוצַ , ֹוֶדה ַכֲהָלָכהפ, ָניו ִבְמלּוָכהעָ 
ֶה, ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ְלָך , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : ְנַאָניו יֹּאְמרּו לֹוׁשִּ חּום ַכֲהָלָכה רַ , ְמלּוָכהדֹוׁש ִב ָּק 
ֶה, ְיהָֹּוה ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

ְך ַכֲהָלָכה ְתִמיָמיו יֹּאְמרּו לֹו,, ִקיף ִבְמלּוָכהַּת  ְלָך , ְלָך ַאף ְלךָ , ְלָך ִכי ְלךָ , ְלָך ּוְלךָ : תֹומֵּ
ֶה, ְיהָֹּוה ַהַּמְמָלָכה  . ִכי לֹו ָיֶאה, ִכי לֹו ָנאֵּ

 

 אדיר
 

יתֹו ְבָקרֹוב ְבֶנה בֵּ יר הּוא יִּ ָרה. ַאדִּ ְמהֵּ ָרה,בִּ ְמהֵּ ינּו, בִּ ל ְבנֵּה. ְבָקרֹוב ְבָימֵּ ל ְבנֵּה, אֵּ ְבנֵּה , אֵּ
יְתָך ְבָקרֹוב   .בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובדָ , דֹול הּואגָ , חּור הּואבָ  ָרה. גּול הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובזַ , ִתיק הּואוָ , דּור הּואָה  ָרה. ַכאי הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹוביָ , הֹור הּואָט , ִסיד הּואחָ  ָרה. ִחיד הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְב  ל ְבנֵּה, נֵּהאֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובמֶ , מּוד הּואלָ , ִביר הּואכַ  ָרה. ֶלְך הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובזּוז הּוא ִיְבנֶ עִּ , ִגיב הּואַס , ֹוָרא הּואנ ָרה. ה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובּקָ , ִדיק הּואצַ , ֹוֶדה הּואפ ָרה. דֹוׁש הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב ,אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

יתֹו ְבָקרֹובּתַ , ַדי הּואַׁש , חּום הּוארַ  ָרה. ִקיף הּוא ִיְבֶנה בֵּ ָרה,ִבְמהֵּ ינּו ְבָקרֹוב, ִבְמהֵּ . ְבָימֵּ
ל ְבנֵּה ל ְבנֵּה, אֵּ יְתָך ְבָקרֹוב, אֵּ  . ְבנֵּה בֵּ

 

 אחד מי יודע

עַ  י יֹודֵּ עַ . ֶאָחד מִּ י יֹודֵּ ם ּוָבָאֶרץ: ֶאָחד ֲאנִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֶאָחד ֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ ם מִּ עַ . ְׁשַניִּ י יֹודֵּ ם ֲאנִּ ית: ְׁשַניִּ ם ּוָבָא. ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֶרץֶאָחד ֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ עַ . ְׁשלָׁשה מִּ י יֹודֵּ ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות: ְׁשלָׁשה ֲאנִּ ינּו , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ֶאָחד ֱאלֹהֵּ
ם ּוָבָאֶרץ  . ֶׁשַבָשַמיִּ

עַ ַאְרבַ  י יֹודֵּ עַ . ע מִּ י יֹודֵּ ָמהֹות: ַאְרַבע ֲאנִּ ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ ֶאָחד , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ
ם ּוָבָאֶרץ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֱאלֹהֵּ
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עַ  י יֹודֵּ ָשה מִּ עַ . ֲחמִּ י יֹודֵּ ָשה ֲאנִּ י תֹוָרה: ֲחמִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ ְׁשלָׁשה , ַאְרַבע אִּ
ית, ָאבֹות ם ּוָבָאֶרץ, ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֶאָחד ֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ ָשה מִּ עַ . ׁשִּ י יֹודֵּ ָשה ֲאנִּ ְׁשָנה: ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ י תֹוָרה, ׁשִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ַאְרַבע , ֲחמִּ
ָמהֹות ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, אִּ ינּו ֶׁשבַ , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ם ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱאלֹהֵּ  . ָשַמיִּ

עַ  י יֹודֵּ ְבָעה מִּ עַ . ׁשִּ י יֹודֵּ ְבָעה ֲאנִּ י ַׁשָבָתא: ׁשִּ ְבָעה ְימֵּ ְׁשָנה, ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ ָׁשה , ׁשִּ ֲחמִּ
י תֹוָרה ָמהֹות, חּוְמׁשֵּ ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ ינּו , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ֶאָחד ֱאלֹהֵּ

ם ּוָבָאֶרץ  . ֶׁשַבָשַמיִּ

עַ ְׁש  י יֹודֵּ עַ . מֹוָנה מִּ י יֹודֵּ יָלה: ְׁשמֹוָנה ֲאנִּ י מִּ י ַׁשָבָתא, ְׁשמֹוָנה ְימֵּ ְבָעה ְימֵּ ְדרֵּ , ׁשִּ ָשה סִּ י ׁשִּ
ְׁשָנה י תֹוָרה, מִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ ֶאָחד , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ

ם ּוָבָאֶרץ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ ְׁשָעה מִּ עַ . ּתִּ י יֹודֵּ ְׁשָעה ֲאנִּ ָדה: ּתִּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ יָלה, ּתִּ י מִּ י , ְׁשמֹוָנה ְימֵּ ְבָעה ְימֵּ ׁשִּ
ְׁשָנה, ַׁשָבָתא י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ י תֹוָרה, ׁשִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ ְׁשנֵּי , ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ

ית ינּו ֶׁש , לֻׁחֹות ַהְברִּ ם ּוָבָאֶרץֶאָחד ֱאלֹהֵּ  . ַבָשַמיִּ

עַ  י יֹודֵּ עַ . ֲעֶשָָרה מִּ י יֹודֵּ ְבַרָיא: ֲעֶשָָרה ֲאנִּ ָדה, ֲעָשָרה דִּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ י , ּתִּ ְׁשמֹוָנה ְימֵּ
יָלה י ַׁשָבָתא, מִּ ְבָעה ְימֵּ ְׁשָנה, ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ י תֹוָרה, ׁשִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ , ַאְרַבע אִּ

ית, ֹותְׁשלָׁשה ָאב ם ּוָבָאֶרץ, ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  . ֶאָחד ֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ עַ . ַאַחד ָעָשר מִּ י יֹודֵּ ְבַרָיא, ַאַחד ַעָָשר כֹוְכַבָיא: ַאַחד ָעָשר ֲאנִּ ְׁשָעה , ֲעָשָרה דִּ ּתִּ
ָדה י לֵּ יָלה, ַיְרחֵּ י מִּ י ַׁשָבָתא, ְׁשמֹוָנה ְימֵּ ְבָעה ְימֵּ ְׁשָנהׁשִּ , ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ , ָשה סִּ י ֲחמִּ

ָמהֹות, תֹוָרה ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ ם, ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ  ֶאָחד ֱאלֹהֵּ
 . ּוָבָאֶרץ

עַ  י יֹודֵּ עַ . ְׁשנֵּים ָעָשר מִּ י יֹודֵּ ְבַטָיא: ְׁשנֵּים ָעָשר ֲאנִּ , כֹוְכַבָיא ַאַחד ַעָָשר, ְׁשנֵּים ֶעָָשר ׁשִּ
ְבַרָיא ָדה, ֲעָשָרה דִּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ יָלה, ּתִּ י מִּ י ַׁשָבָתא, ְׁשמֹוָנה ְימֵּ ְבָעה ְימֵּ ְדרֵּ , ׁשִּ ָשה סִּ י ׁשִּ

ְׁשָנה י תֹוָרה, מִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ ית, ְׁשלָׁשה ָאבֹות, ַאְרַבע אִּ ֶאָחד , ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ
ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ   . ם ּוָבָאֶרץֱאלֹהֵּ

עַ  י יֹודֵּ עַ . ְׁשלָׁשה ֶעָָשר מִּ י יֹודֵּ ַדָיא: ְׁשלָׁשה ָעָשר ֲאנִּ ְׁשנֵּים ֶעָָשר . ְׁשלָׁשה ָעָשר מִּ
ְבַטָיא ְבַרָיא, ַאַחד ַעָָשר כֹוְכַבָיא, ׁשִּ ָדה, ֲעָשָרה דִּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ יָלה, ּתִּ י מִּ , ְׁשמֹוָנה ְימֵּ

י ַׁשָבָתא ְבָעה ְימֵּ ְׁשָנהׁשִּ , ׁשִּ י מִּ ְדרֵּ י תֹוָרה, ָשה סִּ ָׁשה חּוְמׁשֵּ ָמהֹות, ֲחמִּ  ְׁשלָׁשה, ַאְרַבע אִּ
ית, ָאבֹות ם ּוָבָאֶרץ, ְׁשנֵּי לֻׁחֹות ַהְברִּ ינּו ֶׁשַבָשַמיִּ   .ֶאָחד ֱאלֹהֵּ

 
 

יּוט  עַ ''ַהפִּ י יֹודֵּ   ''ֶאָחד מִּ

עַ ''ִפיּוט  ט ֶזה ִנְכַתב ְבֶדֶרְך ֶׁשל ְׁש '' ֶאָחד ִמי יֹודֵּ ָלה ּוְתׁשּוָבה ּוְמָפרֵּ נּו  00אֵּ ִסבֹות ִליִציָאתֵּ
ְך הּוא ְבָכְך ָאנּו ַמְצִהיִרים ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּו. ''ֶאָחד''זֹו ַגם ַהִגיַמְטִרָיא ֶׁשל ַהִּמָלה . ִמִּמְצַרִים

 . הּוא ֶאָחד ְוָיִחיד

י ֲחזַ  ר ַהִפיּוט ָאַסף ֶאת ַמַאְמרֵּ ָלתָ ''ְמַחבֵּ ל ְוַהְזכֻּׁיֹות ֶׁשל ַעם ִיְש ל ַעל ְגאֻּׁ ל ן ֶׁשל ִיְשָראֵּ ָראֵּ
ָלה  : ִלְגאֻּׁ

ַע ְזכּות ַאַחת .א ינּו ֶׁשַבָשַמִים ּובָ '': ְוַהְתׁשּוָבה? ֶׁשִבְזכּוָתּה ִנְגֲאלּו, ִמי יֹודֵּ '' ָאֶרץֶאָחד ֱאלֹּקֵּ
 . ל ָיִחיד ּוְמיָֻּׁחד-ִבְזכּות ָהֱאמּוָנה ֶׁשֶהֱאִמינּו ְבאֵּ  -



ַע ְזכּות ְׁשִנָיה  ִמי .ב ית? יֹודֵּ נּו ָׁשַאל ֶאת ַהָקדֹוׁש ָברּוְך . ְׁשנֵּי לּוחֹות ַהְברִּ :  הּואמֶׁשה ַרבֵּ
את ִמִּמְצַרִים'' ל ָלצֵּ ּון ְבהֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם ִמִּמְצַרִים ַתַעְבד'': ָעָנה לֹו' ְוה'', ַמה ָזכּו ִיְשָראֵּ

ב ְׁשנֵּי לּוחֹות ַהְבִרית ֶׁשְיַקְבלּו'', ... ֶאת ָהֱאלִֹּקים  . ּוִבְזכּות ֶזה ִיָגֲאלּו! ַעל ַהר חֹורֵּ

ַע ְזכּות ְׁשִליִׁשית  .ג ת ַוִיְזכֹּר ֱאלִֹּקים ֶאת ְבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם אֶ '' -ְׁשלֶׁשת ָהָאבֹות ? ִמי יֹודֵּ
 . םּוִבְזכּוָתם ִנְגֲאלּו ִמִּמְצַריִ , (כד, ְׁשמֹות ב)'' ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹּב

ַע ְזכּות ְרִביִעית .ד  . ִבְזכּות ַאְרַבע ָהִאָּמהֹות ַהְקדֹוׁשֹות? ִמי יֹודֵּ

ַע ְזכּות ֲחִמיִׁשית .ה ָּמִׁשים)ִבְזכּות ַקָבַלת ַהתֹוָרה ? ִמי יֹודֵּ  . ִנְגֲאלּו ִמִּמְצַרִים, (ֲחִמָשה חֻּׁ

ַע ְזכּות ִׁשִשית  .ו ְׁשָנה? ִמי יֹודֵּ י מִּ ְדרֵּ ָשה סִּ א לֹּא ָכַרת ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּו'': ִגִטין ַדף ס. ׁשִּ
ל ֶאָלא ִבְׁשִביל ְדָבִרים ֶׁשְבַעל ֶפה י ִמְׁשָנה'', ְבִרית ִעם ִיְשָראֵּ  . ִׁשָשה ִסְדרֵּ

ַע ְזכּות ְׁשִביִעית .ז ינּו ַהַשָבתִבְזכּות ? ִמי יֹודֵּ  . ִנְגֲאלּו ֲאבֹותֵּ

ַע ְזכּות ְׁש  .ח ַהִּמְצֹות ְולֹּא ָהְיָתה לָ ! ִמיָלה? ִמיִניתִמי יֹודֵּ ל ָהיּו ֲערִֻּּׁמים מֵּ ֶהם ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ל י ִמְצֹות, ְזכּות ְלִהָגאֵּ ֶהן , ְוָנַתן ָלֶהם ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְׁשתֵּ  . ַדם ִמיָלה -ַאַחת מֵּ

ַע ְזכּות ְתִׁשיִעית  .ט ָדה? ִמי יֹודֵּ י לֵּ ְׁשָעה ַיְרחֵּ ל ַמְמִׁשיִכים ֶאת ׁשֹוֶׁש ֶׁשָהי, ּתִּ ֶלת ּו ִיְשָראֵּ
ן ַהִילֹוד ַהְיאָֹּרה ''ַהדֹורֹות ַלְמרֹות ָכל ַהָצרֹות ְולֹּא ִנְרְתעּו ַגם נַֹּכח ְגזֵַּרת ַפְרעֹּה  ָכל ַהבֵּ

 . ִבְזכּות ֶזה ִנְגֲאלּו ִמִּמְצַרִים'', ַתְׁשִליכֻּׁהּו

ַע ְזכּות ֲעִשיִרית .י ְברֹותת ִבְזכּו? ִמי יֹודֵּ ַהר ִסיַני, ֲעֶשֶרת ַהדִּ ינּו, ֶׁשִקְבלּו מֵּ  . ִנְגֲאלּו ֲאבֹותֵּ

ַע ְזכּות ַאַחת .יא ה -ִמי יֹודֵּ ל ֶׁשַבֲחלֹומֹו ֶׁש , ָעָשר ַהְשָבִטים-ַאַחד, ָעָשר כֹוְכַבָיא-ַאַחד? ֶעְשרֵּ
ף ִנְמְׁשלּו ְלכֹוָכִבים  . ֶׁשלֹּא ִׁשנּו ֶאת ְׁשָמם, יֹוסֵּ

ים .יב ַע ְזכּות ְׁשתֵּ ה -ִמי יֹודֵּ ְבַטָיא-ְׁשנֵּים? ֶעְשרֵּ ל ַבֲעָריֹות, ָעָשר ׁשִּ , ְגדּוִרים ָהיּו ִיְשָראֵּ
ין ַהִּמְצִרים יָנם ְולֹּא ִהְתבֹוְללּו בֵּ יֶהם ְכַעל ָבַבת עֵּ  . ָׁשְמרּו ַעל ָטֳהַרת ִמְׁשְפחֹותֵּ

ַע ְזכּות ְׁשלׁש .יג ה -ִמי יֹודֵּ ַדָיא-הְׁשלָׁש ? ֶעְשרֵּ ר ֶאת ַהזְ . ָעָשר מִּ ט ַהְמַחבֵּ רֵּ כֻּׁיֹות ְלַאַחר ֶׁשפֵּ
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ל מֵּ ָלה , ִליִציַאת ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ם ֶאת ַהִפְזמֹון ִבְזכּות ָהָעם ַלְגאֻּׁ הּוא ְמַסכֵּ

ה ִמדֹות-ְוִהיא ִבְזכּות ְׁשלׁש, ָהֲעִתיָדה  . ֶעְשרֵּ

ְּקלֹויְזְנבּו''ָהַאְדמֹו ר ְרגר מִּ נּו ֶׁשַאף ַעל ִפי ֶׁשְבנֵּי ִיְש '' ַחד ַגְדָיא''ֶׁשִפיּוט , ְמָבאֵּ ל ְמַלְּמדֵּ ָראֵּ
ִמָכל ֶזה נֹוַתר ַרק ְיהּוִדי ֶאָחד ' חּוְטָרא ְוכּו, ַכְלָבא, ׁשּוְנָרא -ָעְברּו ֶאת ָכל ַהִיסּוִרים 

ק ַבִּמְצֹות ל ִנְׁשַאר, ְוָהַרג אֹותֹוִהִגיַע ַמְלַאְך ַהָּמֶות . ֶׁשְּמַדְקדֵּ ְללֹּא , ִלְכאֹוָרה, ְוַעם ִיְשָראֵּ
ד ַבַּמֲעָרָכה, ִתְקָוה ין ָלנּו ַעל ִמי לְ . ְלָעִני ּובֹודֵּ נּו ֶׁשאֵּ ר אֹוָתנּו ּוְלַלְּמדֵּ ן ָכל ֶזה ָבא ְלעֹורֵּ ִהָשעֵּ

, הּוא ִיְׁשַחט ֶאת ַמְלַאְך ַהָּמֶות ּוְלַהֲאִמין ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך , ֶאָלא ַעל ָאִבינּו ֶׁשַבָשַמִים
ינּו ָרה ְבָימֵּ נּו ִבְמהֵּ ן, ְוִיְגָאלֵּ  . ָאמֵּ

עַ  י יֹודֵּ   ְׁשלֹוָׁשה מִּ

ל'' ל ֶלֱאסֹּף ְכָסִפים ְלטֹוַבת ַהִישּוב ַהְיה -'' ֲחַכם כֹולֵּ י ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ ּוִדי ְבֶאֶרץ ְׁשִליַח ַחְכמֵּ
ַאַחר . ְוַהכֹּל ֶנֶאְספּו ִלְׁשמַֹּע ֶאת ְדָרָׁשתֹו, ּו ֶאת ָפָניו ְבָכבֹוד ָגדֹולִקְבל. ִהִגיַע ָלִעיר, ַהקֶֹּדׁש

י ְבנֵּי ַהְקִהָלה ָדה ְלַלּוֹותֹו ֶאל ָבתֵּ י ָהעֵּ  . ְלַהְתִריָמם ּוְלָבְרָכם, ָהַלְך ֶאָחד ִמִנְכְבדֵּ



ל ְקדֹוִׁשים. ר ִדיָרהָהְלכּו ַהְשַנִים ִבְרחֹוב ַהְיהּוִדים ּוָפְקדּו ִדיָרה ַאחַ  ִנְתָבִעים , ְוִיְשָראֵּ
ית ִמדֹות ְמפָֹּאר, ִהִגיעּו ְלַבִית ֶאָחד. ְונֹוְתִנים ִאיׁש ִכיָכְלתֹו א . ּוָפְסחּו ָעָליו, בֵּ ִהְתַפלֵּ

 ?'' ַמדּוַע לֹּא ָעִלינּו ְלַבִית ֶזה'': ַהָשִליַח ְוָׁשַאל

ִמָיָמיו לֹּא ָנַתן ְפרּוָטה , ְבָעָליו הּוא ִכיַלי ְוַקְּמָצן. ַרחֲחָבל ַעל ַהטֹּ'': ָעָנה ַהְמַלֶּוה
 '' !ִלְצָדָקה

ינּו ַלֲעשֹות ֶאת ֶׁשָלנּו'': ָאַמר ֶהָחָכם ב. ָעלֵּ ׁש ִבְדָבִרים ַהיֹוְצִאים ִמן ַהלֵּ ַוֲחָזָקה , ַנֲעֶלה ּוְנַבקֵּ
ב  '' !ֶׁשַיְחְדרּו ֶאל ַהלֵּ

ָפיו ְוָנַקׁש ַעל ַהֶדֶלתָמַׁשְך ַהְמַלֶּוה ִבְכ  יֶהם ֶהָעִׁשיר. תֵּ  . ָיָצא ֲאלֵּ

ַח ִעְּמךָ '': ָׁשַאל ַהְמַלֶּוה  ?'' ַהִאם ֶאְפָׁשר ְלשֹוחֵּ

חַ '': ָעָנה ׁש ֶכֶסף ָבאֶתם. ְבָכבֹוד, ְלשֹוחֵּ  . ''ֲחָבל ַעל ַהְזַמן ְוַעל ַהטַֹּרח, ֲאָבל ִאם ְלַבקֵּ

ב ַהָשִליַח ַבִשיָחה  יְתָך ִנָכר ֶׁשָעִׁשיר ַאָתה'': ְוָׁשַאלִהְתָערֵּ ַמדּוַע לֹּא ָתִרים ֶאת , ִמקֹורֹות בֵּ
 ?'' ְתרּוָמְתָך ַלֲעִניֵּי ֶאֶרץ ַהקֶֹּדׁש ַהְנַמִקים ָבָרָעב

א ָעַמל ְולֹּא ֶאְתנֵּהּו ְלִמי ֶׁשלֹּ, ְבזֵַּעת ַאַפי ְצַבְרִתיו, ַכְסִפי ֶׁשִלי הּוא'': ָעָנה ֶהָעִׁשיר ַעזֹות
 '' !בֹו

את'', ְוַהַהְחָלָטה ַהְחָלָטְתךָ , ַהֶכֶסף ַכְסְפךָ '' , ְבָעְמדֹו ַתַחת ַהֶפַתח. ָעָנהּו ֶהָחָכם ּוָפָנה ָלצֵּ
יָניו ַלָּמרֹום ְוָקָרא ְבקֹול, ִהִניַח ָידֹו ַעל ַהְּמזּוָזה ְיִהי ָרצֹון ! ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם'': ָנָשא עֵּ

 '' !ה ִיְהֶיה ַהְשִליִׁשיֶׁשָעִׁשיר זֶ 

 . ְוָהַלְך ְלַדְרכֹו, ָאַמר

יֶהם ֶאת ַהֶדֶלת ְוָתַמּה ר , ָפָנה ַלֲעָסָקיו? ְלַמה ִהְתַכּוֵּן ִבְדָבָריו: ָסַגר ֶהָעִׁשיר ַאֲחרֵּ ְוִהְרהֵּ
יתֹו. ַבְדָבִרים ים ַהּמּוָזרֹות ְוָתַמּה ַעל ִמְׁשָכבֹו ַבַלְיָלה ָהָגה ַבִּמִל . ְוִנְטַרד ָבֶהם, ָׁשב ְלבֵּ

רּוׁש ַהִּמְׁשָאָלה. ְלִפְׁשָרן  ?'' ֶׁשָעִׁשיר ֶזה ִיְהֶיה ַהְשִליִׁשי'': ַמה פֵּ

ֶאֶרץ ִיְש , ַלָּמֳחָרת. ַהִחיָדה ַהְסתּוָמה לֹּא ָנְתָנה לֹו ָמנֹוחַ  ש ֶאת ַהָשִליַח מֵּ לָהַלְך ְלַחפֵּ . ָראֵּ
 ?'' ַּוְנָת ִבְדָבֶריָך ֶׁשֶאְהֶיה ַהְשִליִׁשיְלַמה ִהְתכַ '': ְמָצאֹו ּוְׁשָאלֹו

ר ִחָנם -ֶׁשֶכֶסף ֶׁשָיַגְעָת ָעָליו , ִכַבְדִתי ֶאת ְרצֹוְנךָ '': ָאַמר לֹו ֶהָחָכם יַצד . לֹּא ִתְתנֹו ְלַאחֵּ ָהכֵּ
ָחְכָמִתי ֹות ִמֶשָיַגְעָת ַאָתה ַעל ֶׁשָיַגְעִתי ָעֶליָה לֹּא ָפח, ִתְתַבע ִמֶּמִני ִלְמסֹּר ְלָך ִחָנם מֵּ

 ... ?''ְרכּוְׁשךָ 

ד ֶאת ַהִגיָׁשה ִבין ַהַקְּמָצן ְוִכבֵּ ם ְלָך ַעל ַהְיִדיָעה''. הֵּ  . ָאַמר'' !ֲאַׁשלֵּ

ְסָכם'' ִרים, ָאַמר ֶהָחָכם'', מֻּׁ ִהְׁשִליׁש . ְוָנַקב ְסכּום ָכפּול ּוְמכָֻּׁפל ִמֶשָקַבע ַלֲאִמיִדים ֲאחֵּ
ְפָלג, ַדע ְלךָ '': ְוֶהָחָכם ָפַתח ְוָאַמר, ֶאת ַהְסכּוםֶהָעִׁשיר  ֶׁשְכגֶֹּדל , ֶׁשָהָיה ַפַעם ָעִׁשיר מֻּׁ

ן ַקְּמָצנּותֹו ץ. ָעְׁשרֹו כֵּ י ִמְחָיתֹו ִקּמֵּ ִקים ִמְׁשָפָחה . ַאף ְלָצְרכֵּ י ֶׁשלֹּא ִיְהֶיה ָעָליו -לֹּא הֵּ  ְכדֵּ
ַמת ָמעֹות ָעַמל ְבֶפֶרְך ָכל ָיָמיו. ְלַפְרְנָסּה ץ ַעל ֲערֵּ  ְכֶׁשִהִגיָעה. ְוָצַבר ֶאת ַכְספֹו ְכַעְכָבר ָהרֹובֵּ

ְך ְבֶדֶרְך ָכל ָהָאֶרץ ילֵּ י ֶחְבָרה ַקִדיָׁשא ְוהֹוָרה, ְׁשָעתֹו לֵּ ֶׁשִיְקְברּו ִעּמֹו ֶאת , ָקָרא ְלַאְנׁשֵּ
דּו -ְרכּוׁשֹו   ! ְבַחיֵּיֶהם ּוְבמֹוָתם לֹּא ִיָפרֵּ



י ַהֶחְבָרה ַקִדיָׁשא ִכְרצֹונֹו: ְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם הּוא ְכבֹודֹו ל. ָעשּו ַאְנׁשֵּ , ְלַאַחר ְסִתיַמת ַהגֹולֵּ
ית ִדין ֶׁשל ַמְעָלה  . ִהְבִהילֹו ַהַּמְלָאְך ְלבֵּ

 ?'' ָעַסְקָת ַבתֹוָרה'': ָאְמרּו לֹו

עֹוִדי'': ָעָנה  . ''ִאיׁש ִמְסָחר ָהִייִתי מֵּ

י תֹוָרה'': ָאְמרּו ין ַאָתה ִמלֹוְמדֵּ י תֹוָרה ְונֹוְתנֵּי ְצָדָקה, ִאם אֵּ י ַוַדאי ַאָתה ִמתֹוְמכֵּ . ֲהרֵּ
ילּו ְדָבִרים טֹוִבים ָעִשיָת ְבָממֹוְנךָ   ?'' אֵּ

אִתי ַהכֹּל ְלָכאן -ַמה ִלי ִלְמסֹּר ִדין ְוֶחְׁשבֹון ַעל ָכל ְפרּוָטה '': ָעָנה בֵּ ֶכֶסף ַוֲעשּו בַ , הֵּ
 '' !ִכְרצֹוְנֶכם

ין ַהֶכֶסף מֹוִעיל ְמאּוָמה, ָכאן'': ָאְמרּו  '' !ָכאן סֹוֲחִרים ְבִמְצֹות ִבְלָבד. אֵּ

יָון ֶׁשִּמְצֹות לֹּא ָהיּו לֹו א ְבִדינֹו, ִמכֵּ ִנים ֶׁשִבְהיֹות ֶׁשִלְפנֵּי ִעָדן ְוִעדָ , ְוֶהְחִליטּו. ָׁשְקלּו ַמה ְיהֵּ
ח לֹו ַקְּמָצן ֶזה ְלֶחְבָרה, ְוקַֹּרח ִנְבַלע ָבֲאָדָמה ִעם ָכל ְרכּוׁשֹו, דֹוֶמהָקָרה ִמְקֶרה  , ְיָארֵּ

י ַאף הּוא ִנְקַבר ר ֶאת ִשְמָחתֹו ֶׁשל קַֹּרח. ִעם ָכל ָעְׁשרֹו, ָכמֹוהּו, ֶׁשֲהרֵּ ין ְלָתאֵּ  ַעל ֶׁשִנְגַאל, אֵּ
 '' !ִמְבִדידּותֹו

ְוֶזה ִמְכָבר , ָקֶׁשה ְלַבלֹות ָׁשִנים כֹּה ַרבֹות ִבְׁשַנִים ִבְלָבד ֲאָבל'': ִסיֵּם ֶהָחָכם ְוָאַמר
ם ִלְׁשִליִׁשי ָלׁש לֹּא : ְוִיְתַקיֵּם ָבֶהם, ֶׁשְיֶאַרח ָלֶהם ְלֶחְבָרה, ִמְׁשתֹוְקִקים הֵּ ַהחּוט ַהְמׁשֻּׁ

ק ָרה ִיָנתֵּ עַ ִמ : ָחַׁשְבִתי ְלַנְפִׁשי, ְכֶׁשִנְתַקְלִתי ְבךָ . ִבְמהֵּ . אּוַלי ְקרֹוָבה ְיׁשּוָעָתם ָלבֹוא, י יֹודֵּ
ם ִיְשְמחּו ַעד ְמאֹּד רֹו ִיָש , ִמֶשָנַתָת ִמְתרּוַמת ָיְדךָ , ַאְך ַעָתה. הֵּ ֲארּו חֹוְׁשַׁשִני ֶׁשקַֹּרח ַוֲחבֵּ

 '' ...ִבְבִדידּוָתם

 ּוִמן ַהיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה ָהָיה. ַהְשגּוָיה ְונֹוַכח ְבַדְרכֹו, ִפְלחּו ַהְדָבִרים ֶאת ִלבֹו ֶׁשל ַהִכיַלי
ם ָאב! )ְלרֹּאׁש ְוִראׁשֹון ְבָכל ִעְנָין ֶׁשִבְצָדָקה ֶפר ַוִיְקָרא, ְכַרחֵּ  ( ַהְקָדָמה ְלסֵּ

 

 דיאחד ג

י זּוזֵּי. ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ

י זּוזֵּי, ְוָאָתא ׁשּוְנָרא ְוַָאְכָלה ְלַגְדָיא ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ

י זּוזֵּי, ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְוָאָתא ַכְלָבא ְוָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ

ָכה ְלַכְלָבא י זּוזֵּי, ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְוָאָתא חּוְטָרא והִּ ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ ַחד , ְדַזבִּ
 . ַחד ַגְדָיא. אַגְדיָ 

ָכה ְלַכְלָבא, ְוָאָתא נּוָרא ְוָשַרף ְלחּוְטָרא ין ַאָבא , ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְדהִּ ְדַזבִּ
י זּוזֵּי ְתרֵּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, בִּ

ָכה ְלכַ , ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְוָאָתא ַמָיא ְוָכָבה ְלנּוָרא ְדַָאְכָלה , ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְלָבאְדהִּ
י זּוזֵּי, ְלַגְדָיא ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ
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ָכה ְלַכְלָבא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְוָאָתא תֹוָרא ְוָׁשָתה ְלַמָיא ְדָנַׁשְך , ְדהִּ
י זּוזֵּי, ָיאְדַָאְכָלה ְלַגְד , ְלׁשּוְנָרא ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ  . ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ

ט ְוָׁשַחט ְלתֹוָרא ָכה , ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְוָאָתא ַהׁשֹוחֵּ ְדהִּ
ין ַאָבא בִּ , ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְלַכְלָבא י זּוזֵּי ַחד ַגְדָיאְדַזבִּ  . ַחד ַגְדָיא. ְתרֵּ

ט ְדָשַרף , ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְדָשָתה ְלַמָיא, ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְוָאָתא ַמְלָאְך ַהָמֶות ְוָׁשַחט ְלׁשֹוחֵּ
ָכה ְלַכְלָבא, ְלחּוְטָרא ין ַאבָ , ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, ְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנָרא, ְדהִּ י זּוזֵּיְדַזבִּ ְתרֵּ ַחד , א בִּ

 . ַחד ַגְדָיא. ַגְדָיא

ט, ְוָאָתא ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְוָׁשַחט ְלַמְלַאְך ַהָמֶות  ְדָשָתה, ְדָׁשַחט ְלתֹוָרא, ְדָׁשַחט ְלׁשֹוחֵּ
ָכה ְלַכְלָבא, ְדָשַרף ְלחּוְטָרא, ְדָכָבה ְלנּוָרא, ְלַמָיא , ְדַָאְכָלה ְלַגְדָיא, אְדָנַׁשְך ְלׁשּוְנרָ , ְדהִּ

י זּוזֵּי ְתרֵּ ין ַאָבא בִּ   .ַחד ַגְדָיא. ַחד ַגְדָיא, ְדַזבִּ

 
 

נּו ַהַזָכה ָצחֹון ֶלֱאמּוָנתֵּ יר נִּ   ׁשִּ

 : יֵּׁש ְבִמְדָרׁש ַרָבה ָפָרַׁשת נֹּחַ  .ַחד ַגְדָיא ַחד ַגְדָיא

י ֶתרַ  ר ֶאת ִפְסלֵּ י ִנְמרֹוד, חַכֲאֶׁשר ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִׁשבֵּ ְוִהנֵּה , ְלָקחֹו ָאִביו ּוְמָסרֹו ִלידֵּ
ינֵּיֶהם ִוכּוַח ְכִדְלַקָּמן  : ִהְתַפַתח בֵּ

ְמרֹוד ׁש: ְלַאְבָרָהם ָאַמר נִּ  ! ַנֲעבֹּד ָלאֵּ

ׁש: ְוָאַמר ָעָנה ַאְבָרָהם  ... ְוַנֲעבֹּד ַלַּמִים ַהְמַכִבים ֶאת ָהאֵּ

ְמרֹוד  ! ַנֲעבֹּד ַלַּמִים, טֹוב: ָאַמר נִּ

 ... ְוַנֲעבֹּד ָלֲעָנִנים ַהנֹוְשִאים ֶאת ַהַּמִים: ָאַמר ַאְבָרָהם

ְמרֹוד  ! ַנֲעבֹּד ָלֲעָנִנים, טֹוב: ָאַמר נִּ

 ... ְוַנֲעבֹּד ָלרּוַח ַהְמַפזֵּר ֶאת ָהֲעָנִנים: ָאַמר ַאְבָרָהם

ְמרֹוד  ! ַנֲעבֹּד ָלרּוחַ , טֹוב: ָאַמר נִּ

ל ֶאת ָהרּוחַ : ָהםָאַמר ַאְברָ   ... ְוַנֲעבֹּד ָלָאָדם ַהסֹובֵּ

ינֵּיֶהם ִהְסַתיֵּם ְוִנְמרֹוד ִהְׁשִליְך ֶאת ַאְבָרָהם ְלאּור ַכְשִדים ְוַהָקדֹוׁש  ָברּוְך הּוא ַהִּוכּוַח בֵּ
ִצים ְוָלֲאָבִנים ּו. ִהִצילֹו ִמָשם י ָהֱאִליִלים ִהְמִׁשיכּו ִלְסגֹּד ָלעֵּ ְבִעָקר ְלכֹּחֹות ֲאָבל עֹוְבדֵּ

ַח ְבִמְצַרִים ָעְבדּו ַלָטֶלה ִבְראֹוָתם ָבֶזה ַהכֹּ. ַהְמַסְּמִלים ֶאת ַהַתֲאוֹות ַהַגְׁשִמיֹות ְלִמינֵּיֶהן
י ָחָלב ֶהָחָלב ּוַמַאְכלֵּ ן ָלֶהם ִלְלבׁש ֶצֶמר ִמִגַזת ַהְכָבִשים ְוִלְשבַֹּע מֵּ ַעל ְיסֹוד ֶזה ָעַרְך . ַהנֹותֵּ

ר ַהִפְזמֹון ְמחַ  ין ִוכּוַח ִעם ַהִּמְצִרים'' ַחד ַגְדָיא''בֵּ עֵּ . ָתםָהעֹוֶשה ְלַלַעג ּוְלֶקֶלס ֶאת ֱאִלילּו, מֵּ
 ( ל ִמְפַראְנְקפּוְרט''ט ַבאְנִדי זַ ''ַעל ְיסֹוד ַהָגָדה ְלֶפַסח ֶׁשל ַמֲהרַ )

י''ּוַמְתִחיל  י זּוזֵּ י '', ַחד ַגְדָיא ְדַזִבין ַאָבא ִבְתרֵּ י זּוזֵּ  -ַהְינּו ְגִדי זֹול ֶׁשָקָנה ַאָבא ִבְתרֵּ
ִביא ָלע, עֹוִשים אֹותֹו ַהִּמְצִרים ֶלֱאִליל ְוסֹוְגִדים לֹו  . ֹוָלםִבְגַלל ַהתֹוֶעֶלת ַהָחְמִרית ֶׁשֶזה מֵּ



ר לֹו י ְואֹומֵּ ְצרִּ ם ַהמִּ י עִּ ַח ַהְיהּודִּ ְתַוכֵּ   :מִּ

ַגע ֲהלֹּא ֶהָחתּול ָיכֹול ְלַהְתִקיפֹו ּוְלָאְכלֹו ְכרֶ , ל ֲחִׁשיבּותֹו ַהָחְמִריתַמדּוַע ַתַעְבדּו ַלְגִדי ִבְגלַ 
 ! ְוַהסֹוף ָלֱאִליל ֶׁשָלֶכם

י ְצרִּ ר ַהמִּ  ! ַנֲעבֹּד ֶלָחתּול ִבְגַלל ָתְקפֹו, טֹוב: אֹומֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ר ָחָזק ְוָיכֹול ִלְנׁשְֹּך ֶלָחתּול ּוְלחַ : אֹומֵּ ן ַתַעְבדּו ַלֶכֶלב ֶׁשהּוא יֹותֵּ  ... ְסלֹוִאם כֵּ

י ְצרִּ ר ַהמִּ  ! ָאנּו ַנְתִחיל ַלֲעבֹּד ַלֶכֶלב ָהַעז, טֹוב: אֹומֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ן: אֹומֵּ ץ ֶׁשְבָחְבטֹו ַבֶכֶלב פֹוְצעֹו אֹו , ִאם כֵּ ל ָהעֵּ  ... הֹוְרגֹוַתַעְבדּו ְלַמקֵּ

י ְצרִּ ר ַהמִּ ץ , טֹוב: אֹומֵּ ץ ֶׁשיֵּׁש לֹו כַֹּח ָחָזק ְונֹּאַמר ָלעֵּ  ! ''ָאִבי ַאָתה''ַנֲעבֹּד ִלְסִגיַדת ָהעֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ן: אֹומֵּ ְך ְלֶאֶפס, ִאם כֵּ ץ ּוְכֶרַגע הֹופֵּ ׁש ַהְמַכָלה ֶאת ָהעֵּ  ... ַתַעְבדּו ָלאֵּ

י ְצרִּ ר ַהמִּ ינּו ְוַנֲעבֹּד לֹו ִבְגַלל עֻּׁזֹוַנֲעֶשה ֶא , טֹוב: אֹומֵּ אלֹּהֵּ ׁש לֵּ  ! ת ָהאֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ׁש : אֹומֵּ יֶזה ֱאִליל הּוא ָהאֵּ ן ַתַעְבדּו , ִאם ַהַּמִים ְיַכבּוהּו ְבֶרַגע ָקט -אֵּ ִאם כֵּ
 ... ַלַּמִים

י ְצרִּ ר ַהמִּ ׁש, טֹוב: אֹומֵּ  ! ַנֲעבֹּד ַלַּמִים ַהִּמְתַגְבִרים ַעל ָהאֵּ

ר ַה  יאֹומֵּ יֶכם : ְיהּודִּ ן, ִהנֵּה ָבא ַהשֹור ְוׁשֹוֶתה ֶאת ַהַּמִים -ִאם ַהַּמִים ִיְהיּו ֱאלֹּהֵּ , ִאם כֵּ
 ... ַתַעְבדּו ַלשֹור

י ְצרִּ ר ַהמִּ  ! ַנֲעבֹּד ַלשֹור, טֹוב: אֹומֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ל ֶאת ַחָייו ְב : אֹומֵּ ט ְונֹוטֵּ ן, ַסִכינֹוַמה כֹּחֹו ֶׁשל ַהשֹור ִאם ָבא ַהשֹוחֵּ , ִאם כֵּ
ט  ... ַתַעְבדּו ַלשֹוחֵּ

י ְצרִּ ר ַהמִּ ט ֶׁשכֹּחֹו ִאתֹו ִלְׁשחֹּט ֶאת ַהשֹור ֶהָחָזק, טֹוב: אֹומֵּ  ! ַנֲעבֹּד ַלשֹוחֵּ

י ר ַהְיהּודִּ ט עַ : אֹומֵּ ט ִיְהֶיה ֱאִליל ֶׁשָלֶכם ִבְגַלל כֹּחֹו ָהַרב ְלִהְׁשַתלֵּ  ל ַהשֹור ְוַעלִאם ַהשֹוחֵּ
ִרים  י ַמְלַאְך ַהָּמֶות ֶׁשִבְרצֹותֹו הּוא נ -ְיצּוִרים ַחִיים ֲחָזִקים ֲאחֵּ י הּוא ָנתּון ִבידֵּ ל ֲהרֵּ ֹוטֵּ
ת ְכֶרַגע ט מֵּ ן ַתַעְבדּו ְלַמְלַאְך ַהָּמֶות, ֶאת ִנְׁשָמתֹו ְוַהשֹוחֵּ  ... ִאם כֵּ

י ְצרִּ ר ַהמִּ ַעָתה ַנֲעֶשה ֶאת ַמְלַאְך ַהּמָ , טֹוב: אֹומֵּ ינּומֵּ אלֹּהֵּ ֱהיֹות ֶׁשהּוא ַהִגבֹור , ֶות לֵּ
ל ֶאת ַחיֵּי ָהֲאָנִׁשים ַהֲחָזִקים ְביֹו ס ְוקֹוטֵּ רְוֶהָחָזק ִמָכל ָהעֹוָלם ּוִבְרצֹותֹו ְמָהרֵּ ְולֹו , תֵּ

ַעָתה לֹו ָאנּו ֲעָבִדים וְ , כֹּחֹות ֶעְליֹוִנים ַכִביִרים ְוָיֲאָתה לֹו ֶכֶתר ַמְלכּות ַהְיִציָרה הּוא ּומֵּ
ינּו  !... ֱאלֹּהֵּ

י ר ַהְיהּודִּ תֹוִנים ָכל ַהכֹּחֹות ַהֲחָזִקים ְוָהַאִדיִרים ֶׁשָבעֹוָלם ַהַתְח , ׁשֹוֶטה ֶׁשְכמֹוְתךָ : אֹומֵּ
י ַהָשַמִים ְוָהָאֶרץ ַהָיִחיד ּוְמיָֻּׁחד וְ  ם ְכַאִין ּוְכֶאֶפס ְלעַֻּּׁמת ֱאלֹּקֵּ ל ְוָהֶעְליֹוִנים הֵּ הּוא מֹוׁשֵּ

, ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליהָ , ּוְבָידֹו כַֹּח ּוְגבּוָרה ְוהּוא ָעָשה ֶאת ַהָשַמִים ְוָכל ְצָבָאםַבכֹּל 
ין עֹוד ִמְלַבדֹו -ְוהּוא ְמַחֶיה ֶאת כָֻּׁלם , ַהַיִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר ָבֶהם  ! אֵּ



א ַהִפְזמֹון ַהיֹוצֵּ ַח ַמְלכּות ַהִּוכּוַח ַהֶזה ֶׁשְבסֹופֹו ֶׁשל ָדָבר ַיִכירּו ָהַעִּמים ַהתֹוִעים ְבכֹּ-ָלנּו מֵּ
יֶהם ְוַיטּו ְׁשֶכם ֶאָחד ְל , ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא יֶהם ְוַיְחְפרּו ִעם ְפִסילֵּ ָעְבדֹו ִיְזְנחּו ֶאת ֲעַצבֵּ

ַהל ִויַקְבלּו עֹּל ַמְלכּותֹו ִיְתָבַרְך ִוירֹוְממּוהּו ִבְק ' ִויַמְללּו ֶאת ְגבּוַרת הְוִיְלְמדּו תֹוִעים ִביָנה 
 ! ָעם ְוִיְׁשְמעּו ְרחֹוִקים ְוָיבֹואּו ִבְבִריתֹו ְוִיְתנּו לֹו ֶכֶתר ְמלּוָכה

 

 ומשל הכלב שהתעבר על ריב לא לו -העונש למצרים 

יםַהָגאֹון  ף ַחיִּ י יֹוסֵּ יׁש ַחי''ַבַעל , ִמָבֶבל ַרבִּ ר ְבֶדֶרְך זֹו ''ֶבן אִּ אֵּ  : בֵּ

ֶליָה ְתִמיָהה ְגדֹוָלה'', ַחד ַגְדָיא''ֶשה ֶׁשל ִאם ִנְתבֹונֵּן ְבִספּור ַהַּמעֲ  אֵּ ר מֵּ ָאְמָנם : ִתְתעֹורֵּ
ט ָעָשה כַ , ֶהָחתּול ָנַהג ֶׁשלֹּא ַכשּוָרה ַכֲאֶׁשר ָאַכל ֶאת ַהְגִדי ִדין ַאְך ְלעָֻּּׁמתֹו ַהֶכֶלב ְבֶהְחלֵּ

ל ֶׁשִהכָ . ַכֲאֶׁשר ָנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול ָהָרָׁשע י ָפַגע ַבֶכֶלב ׁשֹו, הּו ֶבן ְבִלַיַעל הּואְוַהַּמקֵּ ר ֶׁשֲהרֵּ מֵּ
ֶדר ְמָלל, ַהחֹּק ְוַהסֵּ ׁש ֶׁשָשְרָפה ֶאת ַהַּמ , ֶׁשַרק ָנַקם ֶאת ִנְקַמת ַהְגִדי ָהאֻּׁ ַעָתה ָהאֵּ ל ּומֵּ  -קֵּ

ינּו, שּוְוַהַּמִים ֶׁשִכבּוָה ֶׁשלֹּא ַכִדין עָ . ָכְך ָנֶאה ְוָכְך ָיֶאה, ָיֶפה ָעְשָתה ן ָעלֵּ , ִלְכאֹוָרה, ְוַעל כֵּ
י ַהְּמִריָבה ַהָללּו'' ִייַׁשר כֹּחַ ''לֹוַמר  ם , ַלשֹור ֶׁשָשָתה ֶאת מֵּ ינּו ְלִהְתקֹומֵּ ּוְלעַֻּּׁמת זֹּאת ָעלֵּ

ט ִניף ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ַעל ַצַּואר ַהשֹור ַהַצִדיק ּוְׁשָחטֹו ַעד ֶׁש , ֶנֶגד ַהשֹוחֵּ , ִנְׁשָמתֹו ָפְרָחהֶׁשהֵּ
ַח ַנִגיַע ְלאֹור ָכל זֹּאת ְלַמְסָקָנה ֶׁשַּמְלַאְך ַהָּמֶות ט , ּוְבֶהְכרֵּ ִמית ֶאת ַהשֹוחֵּ , ַכִדין ָעָשה -ֶׁשהֵּ

ָלה ר ַהְשאֵּ ַעָתה ִתְתעֹורֵּ  ? ַמדּוַע ֶהֱעִניׁש ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַמְלַאְך ַהָּמֶות: ּומֵּ

רּוץ ָלֶזה  ן לֹּא ַכהֶֹּגן ָנַהג ֶהָחתּול ַכֲאֶׁשר ָאַכל ֶאת הַ : הּוא ָפׁשּוט ּוָברּורַאְך ַהתֵּ , ְגִדיָאכֵּ
ר ַעל ִריב לֹּא לֹו ִעְנָינֹו ֶׁשל ַהֶכֶלב ְלִהְתַעבֵּ ין ֶזה מֵּ ל ַהָדם ֶׁש ! אּוָלם אֵּ ל ִאיׁש לֹּא ִמָנהּו ְלגֹואֵּ

ל ֶׁשִהָכהּו, ַהְגִדי ן ָצַדק ַהַּמקֵּ ל ְולֹּא, ְוַעל כֵּ ׁש ֶׁשָשְרָפה ֶאת ַהַּמקֵּ ְוָצְדקּו ַהַּמִים , ָצְדָקה ָהאֵּ
ׁש ט ָצַדק ִבְׁשִחיַטת ַהש, ְולֹּא ָצַדק ַהשֹור ְכֶׁשָשָתה ֶאת ַהַּמִים, ְכֶׁשִכבּו ֶאת ָהאֵּ ֹור ְוַהשֹוחֵּ

ל ֱאמּוָנה -אֵּ , א ֶהֱעִניׁשֹו ַכִדיןְוִנְמָצא ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּו, ּוַמְלַאְך ַהָּמֶות לֹּא ַכִדין ָעָשה
ין ָעֶול  ! ְואֵּ

ינֹו ֶאָלא ָמָׁשל ַעל ִעְנַין ְיִציַאת ִמְצַרִים ן. ְוָכל ֶזה אֵּ ְׁשיָ , ִלְכאֹוָרה, ֶׁשכֵּ א ַגם ָעֶליָה ָקָׁשה קֻּׁ
י ַהָקדֹוׁש בָ , ַמדּוַע ֶהֱעִניׁש ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַהִּמְצִרים: דֹוָמה רּוְך הּוא הּוא ַוֲהרֵּ

ל  ? ֶׁשָגַזר ִׁשְעבּוד ַעל ַעם ִיְשָראֵּ

ִכי גֵּר ִיְהֶיה ''ְבָאְמרֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו , ֶאָלא ַכֲאֶׁשר ָגַזר ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֶאת ַהִשְעבּוד
ד ֶא  -'' ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹּא ָלֶהם ללֹּא ָאַמר ִמי ִיְהֶיה ָהָעם ֶׁשְיַׁשְעבֵּ ם , ת ִיְשָראֵּ ְוַהִּמְצִרים הֵּ

א ַתְפִקיד ַאְכָזִרי ֶזה ין ַהְתׁשּוָבה ֶׁשְב , ֶׁשָבֲחרּו ְלַמלֵּ עֵּ ן ָאנּו ְמִׁשיִבים ָלֶהם מֵּ ַחד ''ְוַעל כֵּ
ל: ''ַגְדָיא  ֲאָבל ַאֶתם ַמה ָלֶכם ֶׁשִנְכַנְסֶתם ּוִמִניֶתם, ַהִשְעבּוד ָאְמָנם ִנְגַזר ַעל ִיְשָראֵּ

 ! ַעל ָכְך ֶנֱעַנְׁשֶתם? ַעְצְמֶכם ְלַתְפִקיד ַהְמַׁשְעְבִדים
 

 !חיב נדוי'' חד גדיא''תלוצץ על מה

י ָהִראׁשֹוִנים'' ַחד ַגְדָיא'' ְזַכר ְכָלל ְבִסְפרֵּ ַהַהָגָדה  ,ץ''ְבַהָגַדת ַהַּתְׁשבֵּ ִמְלַבד , לֹּא הֻּׁ
 . נ''ִנְדְפָסה ִבְפָראג ִבְׁשַנת ש, ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָבּה מּוָבא ַהִפיּוט

ִביא ַהָגאֹון ַרִבי  י ְמקֹורֹו ֶׁשל ַהִפיּוט מֵּ יָאה ַויילעְֻּׁבָדה ְמַעְנֶיֶנת ְלַגבֵּ יְדָיה טִּ ֶבן ַהָגאֹון ) ְידִּ
ל''ַבַעל  ב  -', ַחד ַגְדָיא'ַהִפיּוט ''(. ''ָקְרַבן ְנַתְנאֵּ ין ָכְת '' –הּוא כֹותֵּ י ָאְמרּו ֶׁשָּמְצאּו ָגנּוז בֵּ לֵּ

ית ַהִּמְדָרׁש ְבֶגְרַמְיָזא יל ִׁשּמּוִרים, ְולֹּא מּוָדע ִמיהּו ְמַחְברֹו, בֵּ ְוַהָדָבר , ְוָקְבעּו ְלָאְמרֹו ְבלֵּ
 '' ...ָצִריְך ַטַעם
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ֶאָחד ֶׁשָהָיה : ָׁשַאְלָת ִמֶּמִני''(: א ִסיָמן כח''ח, ַאלת ַחִיים ָׁש ''ׁשּו)א ִנְׁשַאל ''ַהִחידָ ”
ץ ַעל ִפיּוט  ׁש ֶהָחג' ַחד ַגְדָיא'ִמְתלֹוצֵּ יל ִהְתַקדֵּ י ַאְׁשְכַנז לֵּ ּוָפַער ִפיו ְוָקם , ֶׁשאֹוְמִרים ְבָערֵּ

ַהֲחבּוָרה ְוִנָדהּו  ַנֶדה ַחָיב ְוִנָדהּו ֶׁשלֹּא ַכִדין ְוַהְמ  ִדְלָמא ֶׁשלֹּא ָהָיה, ִאם ִנדּויֹו ִנדּוי -ֶאָחד מֵּ
 '' .ִנְלָכד

ִׁשיב ְבֶנֱחָרצּות ץ , ָכל ַהאי ִמְלָתא ְפׁשּוָטה ְלָפֶניהָ '': ְוהּוא מֵּ ִכי ֱאנֹוׁש ֶזה זֵּד ָיִהיר לֵּ
י פֹוִלין ְוַאְׁשְכ  ל ְבָערֵּ י ִיְשָראֵּ ץ ַעל ַמה ֶשָנֲהגּו ִרְבבֹות ַאְלפֵּ ַוֲאֶׁשר , ַנז ַוֲאִביְזַרְיהּוַהִּמְתלֹוצֵּ

ן עֹוד ַהיֹום י ֶעְליֹוִנין ְודֹור דֹור ַוֲחָכָמיו ְוהֵּ י עֹוָלם ַקִדיׁשֵּ ל ְגדֹולֵּ לֹּא ַאְלָמן , ְלָפִנים ְבִיְשָראֵּ
ל י ְיִׁשיבֹות ּוְגאֹונֵּי ַהְזַמן ה, ִיְשָראֵּ יֶהם ִיְחיּו' ַכָּמה ְוַכָּמה ָראׁשֵּ ְואֹוְמִרים  ְוכָֻּׁלם ָאְמרּו, ֲעלֵּ

יֶהם, ִפיּוט ֶזה ל ּוְגדֹולֵּ ץ ְבִרְבבֹות ִיְשָראֵּ ית ִדין ּוְגאֹונֵּי , ְוִנְמָצא ָרָׁשע ֶזה ִמְתלֹוצֵּ ֲאבֹות בֵּ
 '' .'ֲאנּוָׁשה ַמָכתֹו ְוַחָיב ִנדּוי ְוכּו -ֶאֶרץ 

ַדע ְיִדיד ַנְפִׁשי ַאִגיד ֶאת ָהָרׁשּום'': ְוהּוא מֹוִסיף רּוִׁשים ְבִפיּוט ,ּוְלַמַען תֵּ , ֶזה ִכי יֵּׁש ַכָּמה פֵּ
ֶהם ִבְכַתב ֶהם ִנְדְפסּו ּומֵּ י ֱאֶמת. ָיד-מֵּ ְפָלא ְבדֹורֹו ָעָשה, ְועֹוד ָׁשַמְעִתי ִמַּמִגידֵּ  ֶׁשָגאֹון מֻּׁ

רּוִׁשים ְבִפיּוט ֶזה ֲעָשָרה פֵּ רּוִׁשים ֶנְחָמִדים ּוְמתּוִק ''ְבַפְרדֵּ , ְלַמְעָלה מֵּ ק ִכי , יםס פֵּ ין ָספֵּ ְואֵּ
יק הּוא י ַאְׁשְכַנז ַהְמיָֻּׁסִדים ַעל ַהָחְכמָ . לֹּא ָדָבר רֵּ ה ָהֲאִמִתית ּוְכָבר נֹוַדע תֶֹּקף ְגדַֻּׁלת ִפיּוטֵּ

נּו  ר ְבָקְדׁשֹו ַרבֵּ נּו ַמֲהרָ . ל''ַזצַ  י''ָהֲארִּ ַכֲאֶׁשר ִדבֵּ ם ַרבֵּ  א ִמֶגְרַמְיָזא ַבַעל''ְוָכְתבּו ִמשֵּ
חַ ' יֶהם ַקָבָלה ִאיׁש ִמִפי ִאיׁש ְוַרב מֵּ , ל''ַזצַ  'ָהרֹקֵּ יֶהם ְוִדְקדּוקֵּ  . 'ַרב ְוכּוִכי ָכל ִעְנְינֵּי ִפיּוטֵּ

א'' ין ְסָפַרִדים ְלַאְׁשְכַנִזים ְוִאיַטְלִקים ְוַכיֹוצֵּ נּו , ְוַעל ִהָשנּות ַהִּמְנָהִגים בֵּ ְכָבר ָכַתב ַרבֵּ
ֶבט לֹו ִויִניָקתֹו ְוַהְׁשָפָעתֹו ל''זַ  י''ָהֲארִּ  ם ְדָבִרים , ֶׁשָכל ֶאָחד הּוא ְלִפי ׁשֶֹּרׁש ַהשֵּ ְוהֵּ

ין ָלזּוז ָכל ֶאָחד ִמִּמְנָהגֹו ְוכּו, ָהעֹוְמִדים ְברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ן אֵּ  . 'ְוָלכֵּ

ָלה , ְכָלל ָהעֹוֶלה'' ַאל ְוָצִריְך ַהָתָרה ְכֶׁשִיְתַוֶדה ְוִיְׁש , ִנדּוי -ְדִנדּוי ֶׁשִנדּו ָלִאיׁש ַהִנְזָכר ַבְשאֵּ
ָעָליו, ְמִחיָלה ל מֵּ ְך ָדָבר, ְוַרב ַהָּמקֹום, ְוָיִמין ְמָקֶרֶבת ְלָהקֵּ ְלהֹוִכיחֹו ְבטּוב ַטַעם , ְלָפָניו יֵּלֵּ

 '' .ָרָפא לֹוְוָלׁשֹון ַרָכה ִתְסבֹּר ִיְסבֹּר ְולֹּא ָיַדע ֲאֶׁשר ָחָטא ַעל ַהֶנֶפׁש ְוָׁשב וְ 
 
 ואתא כלבא    

ְך ֶכֶלב. ַהֶכֶלב ָבא ְוָנַׁשְך ֶאת ֶהָחתּול  רֹוִאים ָאנּו ֶׁשְפָעִמים ַגם. אּוָלם לֹּא ַרק ֲחתּוִלים נֹוׁשֵּ
 ! ֶאת ָהָאָדם ָבא ַהֶכֶלב ִלְנׁשְֹּך 

'' םת ָהָאֶרץ ְוַעל ָכל עֹוף ַהָשָמיִ ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְתֶכם ִיְהֶיה ַעל ָכל ַחיַ '': ְוַאף ֶׁשֶנֱאַמר ַבָפסּוק
אִׁשית ט) ר ֶאת ַצְלמֹו ָהֱאלִֹּק , (ב, ְברֵּ י ִבְקדָֻּׁשה ָכל ֶזה ָאמּור ַרק ְבָׁשָעה ֶׁשָהָאָדם ְמַׁשּמֵּ

יָנם ׁשֹוְלִטים בֹו -ְוָטֳהָרה  י ַהַחִיים ְואֵּ ִאים ִמֶּמנּו ַבֲעלֵּ , ֱאלִֹּקיֲאָבל ִאם ָפַגע ַבֶצֶלם הָ , ָאז ְירֵּ
י הּוא דֹוֶמה ְלַחָיה  ... ְומּוָבן ֶׁשַחיֹות טֹוְרפֹות ְונֹוְׁשכֹות זֹו ֶאת זֹו... ֲהרֵּ

ר ִציֶמְרָמן ַזצַ ' ג ר''ִסְפָרה ִלי ִאּמֹו ַהְיִׁשיָׁשה ֶׁשל הרה יֶניָה ַהַּמֲעֶש , ל''ָאׁשֵּ ה ִכי ָרֲאָתה ְבעֵּ
ב ְבִזְכרֹוָנּה יטֵּ ִכי ַבְעָלּה ָהָיה , ְצִעירּוָתה ָהְיָתה ִנְׁשֶאֶרת ְלַבד ִעם ְיָלֶדיהָ ֶׁשִב , ֲאֶׁשר ֶנֱחַרת הֵּ

א ַלְכָפִרים ְוָלֲעָירֹות ֶׁשִּמָסִביב ָלִעיר ֶׁשָגרּו ָבּה א ֶאת ַפְרָנָסתֹו ִבְמִכיַרת , יֹוצֵּ ְוָהָיה מֹוצֵּ
ִביא ֶטֶרף ְל , ְסחֹורֹות יתֹו ּומֵּ יתֹוְוִלְקַראת ַׁשָבת ָהָיה חֹוזֵּר ְלבֵּ א , בֵּ ְבַמָצב ֶזה לֹּא ִיָפלֵּ

יָתּה ר ְלַבָדּה ְבבֵּ ִביאּו ֶכֶלב ְׁשִמיָרה ֶׁשָעַמד ָתִמיד ְל , ֶׁשָהְיָתה פֹוֶחֶדת ְלִהָשאֵּ ַיד ּוְלָכְך הֵּ
חַ , ַהֶדֶלת ָהֲעשּוָיה ִמְזכּוִכית ב ָאָדם ָזר ַלַבִית ָהָיה ַהֶכֶלב פֹותֵּ יַמת ֶׁשִהְתָקרֵּ  ְוָכל אֵּ

יָתּה, ִביחֹותִבנְ  ר ּוְרגּועָ , ָכְך ָיְכָלה לַהְבִחין ִמי הּוא ַהָבא ֶאל בֵּ  . הְוָכְך ִהְרִגיָׁשה ְבטּוָחה יֹותֵּ

ר ְכֶׁשָהָיה ַמִגיַע ַלֲאֶמִריָקה ָהָיה ָס , ל''ִיקֹּם ָדמֹו ַזצַ ' ֶאְלָחָנן ַוֶסְרָמן ה' צ ר''ְוִהנֵּה הגה
יִתי ר ְבבֵּ ַא, ָתִמיד ְלַבקֵּ ה ֶזה ֶפֶלא, ַחר ֶׁשָהָיה ְיִדיד ַהִּמְׁשָפָחהמֵּ ב ָתִמיד ַכֲאֶׁשר ִהְתָק : ּוְראֵּ רֵּ



יִתי' ר ִמי : הּוא ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו... ְולֹּא ָחַרץ ְלׁשֹונֹו ְכָלל, ָהָיה ַהֶכֶלב ֶנֱאָלם דּוִמָיה, ֶאְלָחָנן ְלבֵּ
י ֶׁשִּמ  ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֲהרֵּ  ... ְתָיְרִאים ַהַחיֹות ִמָפָניוֲאֶׁשר מֹוָראֹו מֵּ

ֶאָחד ֶׁשָלַמד ִביִׁשיַבת ִמיר ַהַּמֲעִטיָרה י ְדָרִכים ָלֶלֶכת, ְוָכְך ַגם ָׁשַמְעִתי מֵּ  ְוָהיּו ָׁשם ְׁשתֵּ
ה ֶזה ֶׁשַבֶדֶרְך ָהֲארָֻּׁכה ָהיָ : ְכלֹוַמר, ַאַחת ֲארָֻּׁכה ּוְקָצָרה ְוַאַחת ְקָצָרה ַוֲארָֻּׁכה -ַלְיִׁשיָבה 

י ְׁשִביל ָסלּול ג מֵּ , ַעל ְידֵּ ץ ּוְלַדלֵּ י ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלַקפֵּ ַעל ִגְדרֹות ְוַהֶדֶרְך ַהְקָצָרה ָהְיָתה ַעל ְידֵּ
ִרים אל ַהַּמְׁשִגיַח ַזצַ ' ּוַפַעם ָבאּו ַכָּמה ַתְלִמיִדים ְלר, ֲחצֵּ יתֹו''ְיֶחְזקֵּ ן ּוִמֶשִהִגיַע ַהְזמַ , ל ְלבֵּ
אל ִעם ַהַבחּוִרים ָלֶלֶכת ֶאל ַהְיִׁשיָבה' ֶאל ַהְיִׁשיָבה ָקם רָלֶלֶכת  ְך , ְיֶחְזקֵּ ְוהּוא ָהָיה הֹולֵּ

רֹות  ִכי ְבֶדֶרְך ַהְשִביל ָהָיה ְקָצת, ַלְיִׁשיָבה ַבֶדֶרְך ַהְקָצָרה ֶׁשָהיּו ְצִריִכים ִלְקפֹּץ ֶאת ַהְגדֵּ
אל ְבִהלּוכֹו ַבֶדֶרְך ' ּוּו ְלרּומּוָבן ֶׁשַהַבחּוִרים ִהְתלַ , ְפִריצּות  . ְיֶחְזקֵּ

ד ְלמּוָלם ְלַבל יַ  יְך ֶׁשֶכֶלב ֶאָחד ָגדֹול עֹומֵּ רֹות ָראּו אֵּ רּוִמֶשִהִגיעּו ְלַאַחת ַהֲחצֵּ , ַעְברּו ֶבָחצֵּ
ר, ּוִפיו ָפתּוַח ָלְרָוָחה ְלָטְרָפם אל' ֶהם רָאַמר לָ , ּוָפֲחדּו ַהַבחּוִרים ִלְקפֹּץ ִעּמֹו ֶלָחצֵּ , ְיֶחְזקֵּ

ְוִלָבם ָהָיה ַבל , ְוָכְך ִיְקְפצּו ְולֹּא ִיָפְגעּו ִבְמאּוָמה ִמן ַהֶכֶלב, ֶׁשָכל ֶאָחד ִיְתפֹּס ִבְכַנף ְגִליָמתֹו
אל ָאַמר ָלֶהם ֶׁשָעִדיף לֹו ָלֶלֶכת ָכאן ' ֲאָבל ר, ִעָּמם ֲאֶׁשר ָלֶלֶכת ְבָמקֹום ֶׁשיֵּ  -ְיֶחְזקֵּ ׁש מֵּ

ָרה, יצּותְפִר  י ְגִליָמתֹו ְוָקְפצּו, ְולֹּא ָהְיָתה ָלֶהם ָכל ְברֵּ ּוִמֶשַאְך , ְוָאְזרּו עֹּז ְוָאֲחזּו ְבׁשּולֵּ
 .ָקְפצּו ָרַבץ ַהֶכֶלב ַעל ְמקֹומֹו ַוֲאִפלּו לֹּא ָנַבח

 

ם ַהַצִדיִקים ֲאֶׁשר מֹוָרא ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִבְלָבָבם  ּה ִמָדה ִחַתת ַהַחיֹות ְבאֹותָ  -ָכְך הֵּ
 . ִמְפנֵּיֶהם

 
 כלב...ל'' מי שברך''בקש     

ִאיר ִמיֶלר ַזצַ  ל מֵּ  : ל''ָסח ַהָגאֹון ַרִבי ְשמּואֵּ

ִעיר ַרָבנּוִתי ץ ְבָמָרן ָהַרב ָׁשְך ַזצַ , ָים-ַבת, ַפַעם ָנַסְעִתי ְבמֹוִנית מֵּ ַהּמֹוִנית . ל''ְלִהָּועֵּ
ָאיו'': ִהְמִתיָנה ּוְכֶׁשָיַרְדִתי ִמִדיָרתֹו ָאַמְרִתי ַלֶנָהג ָחְכָמתֹו ִלירֵּ י ! ָברּוְך ֶׁשָחַלק מֵּ ַאְׁשרֵּ

 '' !ַהדֹור ֶׁשָּמָרן ַמְנִהיגֹו

יתֹו ֶׁשל ְגדֹול ַהדֹור ׁש, ָׁשַמע ַהֶנָהג ֶׁשָאנּו חֹוִנים ְלֶפַתח בֵּ  ִהְתַרגֵּׁש ְוָאַמר ֶׁשִבְרצֹונֹו ְלַבקֵּ
ַע . ַׁשְבִתי ְוָעִליִתי ִעּמֹו ְוִנְכַנְסנּו ֶאל ַהקֶֹּדׁש ְפִניָמה. ְבָרָכה ְדחּוָפה ְלחֹוֶלה ָמִתי ׁשֹומֵּ ְלַתְדהֵּ

ׁש ִמָּמָרן ַלֲעשֹות ֲאִני ֶׁשהּוא ְמ  ַרְך ''ַבקֵּ  ... ְלַכְלָבתֹו ַהחֹוָלה'' ִמי ֶׁשבֵּ

ַע ֶאת ַהַבָק , ִבַקְׁשִתי ִלְגעֹּר בֹו. לֹּא ֶהֱאַמְנִתי ְלִמְׁשַמע ָאְזַני ָׁשה ֲאָבל ָרִאיִתי ֶׁשָּמָרן ׁשֹומֵּ
ל ַעל אֹודֹות ַהַּמֲחָלה ֶׁשִּמֶּמָנה סֹוֶבלֶ , ְבכֶֹּבד רֹּאׁש ר ַכָּמה ְזַמן ִהיא , ת ַהַכְלָבהׁשֹואֵּ חֹוקֵּ

א ִהְזַדהּות ִעם ָהִאיׁש ְוֶחְמָלה ַעל ַהְיצּור , סֹוֶבֶלת ְוַעד ַכָּמה ִהיא ִמְתַיֶסֶרת ְוכֻּׁלֹו ָמלֵּ
ל  . ַהסֹובֵּ

ַרְך ''ְבסֹופֹו ֶׁשל ָדָבר ִנַגׁש ְלִבְרַכת  ם ַהַכְלָבהָפַתח ֶאת ַהִסדּור ְוָׁשַא. ַלחֹוֶלה'' ִמי ֶׁשבֵּ  . ל ְלׁשֵּ

 . ָעָנה ָהִאיׁש ִלְׁשָמּה

 ... ָׁשַאל ָמָרן -'' !?...ַבת''

ָבל ַלֲערְֹּך  ִבין ַנַהג ַהּמֹוִנית ֶׁשלֹּא ְבִדיּוק ְמקֻּׁ ַרְך ''אֹו ָאז הֵּ  ... ְלַכְלָבה'' ִמי ֶׁשבֵּ



 ...ְוַהִהְתַחְשבּותל ָגַרם לֹו ֶׁשָיִבין זֹּאת ְבִשיא ָהֲעִדינּות ''ָמָרן ַזצַ 

 

ין קֵּ . זֹוִהי ַגְדלּות , ץְלָהִבין ַגם ְלִלבֹו ֶׁשל ַהְיהּוִדי ַהטֹוֶעה ּוִבְמִתינּות ּוְבַסְבָלנּות ַעד אֵּ
ן . עֹוָלם-ֶׁשל-ְלָקְרבֹו ְלִרבֹונֹו, ְבַאֲהָבה, ְבִקְרָבה ל ָיַדע ְברֹּב ָחְכָמתֹו ''ְ ַזצַ מ ָׁשך''ַהְגַרַאְוָאכֵּ

ל''''ֶׁשל '' רֹּאָׁשם''ָכנֵּס ְל ְלִה  ין ְלָך ֶדֶרְך ִנְפָלָאה . ''תֹוִהים ְוַהטֹוִעים''הַ '' ַעְּמָך ִיְשָראֵּ ְואֵּ
ר ַלְחדֹּר ְלִלָבם ְבֶדֶרְך זֹו  . ''!טֹוִעים ֲאַנְחנּו''''ַעד ֶׁשיֹּאְמרּו , יֹותֵּ

ֶדר ַוֲאִמיַרת ַהִפְזמֹוִנים ָנה . יִרים ִבְמִתינּות ּוִבְנִעיָמהיֹּאַמר ִׁשיר ַהִש , ִבְגַמר ַהסֵּ ִאם ַהשֵּ
ַהָקדֹוׁש  ַחָיב ַלֲעסֹּק ְבִהְלכֹות ַהֶפַסח ּוְבִספּור ַהִנִסים ְוַהִנְפָלאֹות ֶׁשָעָשה, ֶטֶרם ֲחָטַפתּו

ינּו ִביִציַאת ִמְצַרִיםָברּוְך הּוא ִעם ֲאבֹו  . תֵּ
    

 שיר השירים

ֶדר ְמִגַלת ִׁשיר ַהִשיִריםְוָנֲהגּו לֹוַמר ַאַחר הַ   . סֵּ

ם יּה ִבְדִחילּו ּוְרִחימּו ְלׁשֵּ ְדָׁשא ְבִריְך הּוא ּוְׁשִכיְנתֵּ ם , ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ִיחּוד קֻּׁ ְלַיֲחָדא ׁשֵּ
ל( ְיהָֹּוה)ה ְבִיחּוָדא ְׁשִלים ''ה ְבו''י ם ָכל ִיְשָראֵּ קֹול ָנִעים ִהנֵּה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָלִׁשיר ְב , ְבׁשֵּ

ן ֶאת ָׁשְרָׁשּה ְבָמקֹום ֶעְליֹון ינּו ּוַמֲעשֵּ . ִׁשיר ַהִשיִרים ְלַתקֵּ ינּו ָעלֵּ ה ִויִהי נַֹּעם ְיהָֹּוה ֱאלֹּהֵּ
ינּו ינּו כֹוְנָנה ָעלֵּ ינּו כֹוְננֵּהּו, ָידֵּ ה ָידֵּ  : ּוַמֲעשֵּ

 
ְׁשלֹמֹה ים ֲאֶׁשר לִּ ירִּ יר ַהשִּ יקֹות פִּ : א ׁשִּ ְנׁשִּ י מִּ נִּ ָשקֵּ ןיִּ ָייִּ ים דֶֹדיָך מִּ י טֹובִּ יַח : יהּו כִּ ְלרֵּ

בּוךָ  ן ֲעָלמֹות ֲאהֵּ ים ֶׁשֶמן ּתּוַרק ְׁשֶמָך ַעל כֵּ י: ְׁשָמֶניָך טֹובִּ י ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה ֱהבִּ נִּ י ָמְׁשכֵּ ַאנִּ
בּוךָ  ים ֲאהֵּ יָׁשרִּ ן מֵּ ַייִּ יָרה דֶֹדיָך מִּ ְשְמָחה ָבְך ַנְזכִּ יָלה ְונִּ י : ַהֶמֶלְך ֲחָדָריו ָנגִּ ְׁשחֹוָרה ֲאנִּ

יעֹות ְׁשלֹמֹה ירִּ ָדר כִּ י קֵּ לֵּ י ְׁשַחְרחֶֹרת : ְוָנאָוה ְבנֹות ְירּוָׁשָלִּם ְכָאה  י ֶׁשֲאנִּ ְראּונִּ ַאל ּתִּ
ים ַכְר  ָרה ֶאת ַהְכָרמִּ י נֹטֵּ נִּ י ָשמֻׁ ֲחרּו בִּ י נִּ מִּ י ַהָשֶמׁש ְבנֵּי אִּ יֶׁשֱשָזַפְתנִּ י לֹא ָנָטְרּתִּ י ֶׁשלִּ : מִּ

יָדה לִּ  ם ַׁשָלָמה אֶ ַהגִּ ָריִּ יץ ַבָצה  יָכה ַּתְרבִּ ְרֶעה אֵּ יָכה תִּ י אֵּ ְהֶיה ְכעְֹטָיה ַעל י ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשִּ
ֶריךָ  י ֲחבֵּ י ֶאת גְ : ֶעְדרֵּ י ַהצֹאן ּוְרעִּ ְקבֵּ י ָלְך ְבעִּ ים ְצאִּ י ָלְך ַהָיָפה ַבָנׁשִּ ְדעִּ ם לֹא תֵּ ְך אִּ יַֹתיִּ דִּ

ים ְׁשְכנֹות ָהרֹעִּ ָסתִּ : ַעל מִּ יְלסֻׁ יְך ַרְעָיתִּ יתִּ מִּ י ַפְרעֹה דִּ ְכבֵּ ים : י ְברִּ ְך ַבּתֹרִּ ָנאוּו ְלָחַייִּ
ים ְך ַבֲחרּוזִּ דֹות ַהָכֶסף: ַצָּוארֵּ ם ְנקֻׁ י ָזָהב ַנֲעֶשה ָלְך עִּ י נָ : ּתֹורֵּ ְרדִּ בֹו נִּ ְמסִּ ַתן ַעד ֶׁשַהֶמֶלְך בִּ

יחֹו ין: רֵּ ין ָׁשַדי ָילִּ י בֵּ י לִּ יֶאְׁש : ְצרֹור ַהמֹר דֹודִּ ין ֶגדִּ י עֵּ י ְבַכְרמֵּ י לִּ ָנְך : כֹל ַהכֶֹפר דֹודִּ הִּ
ים ְך יֹונִּ יַניִּ ָנְך ָיָפה עֵּ י הִּ נּו ַרֲעָנָנה: ָיָפה ַרְעָיתִּ ים ַאף ַעְרשֵּ י ַאף ָנעִּ ְנָך ָיֶפה דֹודִּ קֹרֹות : הִּ

ים נּו ְברֹותִּ יטֵּ ים ַרהִּ ינּו ֲאָרזִּ  : ָבּתֵּ

י ֲחַבֶצֶלת ַהָשרֹון ׁשֹוַׁשנַ  יםב ֲאנִּ ין ַה : ת ָהֲעָמקִּ י בֵּ ן ַרְעָיתִּ ים כֵּ ין ַהחֹוחִּ : ָבנֹותְכׁשֹוַׁשָנה בֵּ
ְריֹו ָמתֹוק י ּופִּ י ְוָיַׁשְבּתִּ ַמְדּתִּ לֹו חִּ ים ְבצִּ ין ַהָבנִּ י בֵּ ן דֹודִּ י ַהַיַער כֵּ י ְכַתפּוַח ַבֲעצֵּ כִּ : ְלחִּ

ְגלֹו ָעַלי ַאֲהָבה ן ְודִּ ית ַהָייִּ י ֶאל בֵּ יַאנִּ ים כִּ ַס : ֱהבִּ י ַבַּתפּוחִּ יׁשֹות ַרְפדּונִּ י ָבֲאׁשִּ י חֹוַלת ְמכּונִּ
י י: ַאֲהָבה ָאנִּ נִּ ינֹו ְּתַחְבקֵּ ימִּ י וִּ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָׁשַלִּ: ְשמֹאלֹו ַּתַחת ְלרֹאׁשִּ ְׁשַבְעּתִּ ם הִּ

ם ְּתעֹוְררּו ֶאת ָהַאהֲ  ירּו ְואִּ ם ָּתעִּ ְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה אִּ י : ָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָפץבִּ קֹול דֹודִּ
ץ ַעל ַהְגָבעֹות ים ְמַקפֵּ ג ַעל ֶהָהרִּ נֵּה ֶזה ָבא ְמַדלֵּ ים: הִּ י אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָילִּ ְצבִּ י לִּ  דֹוֶמה דֹודִּ

ים ן ַהֲחַרכִּ יץ מִּ צִּ ן ַהֲחלֹנֹות מֵּ יַח מִּ נּו ַמְׁשגִּ ד ַאַחר ָכְתלֵּ נֵּה ֶזה עֹומֵּ י ְוָאַמר לִּ : הִּ י ָעָנה דֹודִּ
י ָלְך  י ּוְלכִּ י ָיָפתִּ י ָלְך ַרְעָיתִּ נֵּה ַהְסָתו ָעָבר ַהֶגֶׁשם ָחַלף ָהַלְך לֹו: קּומִּ י הִּ ְראּו : כִּ ים נִּ ָצנִּ ַהנִּ

נּו ְׁשַמע ְבַאְרצֵּ יַע ְוקֹול ַהּתֹור נִּ גִּ יר הִּ ת ַהָזמִּ ים : ָבָאֶרץ עֵּ ָנה ָחְנָטה ַפֶגיָה ְוַהְגָפנִּ ַהְּתאֵּ
יַח ק י ָלְך ְסָמַדר ָנְתנּו רֵּ י ּוְלכִּ י ָיָפתִּ י ָלְך ַרְעָיתִּ גָ : ּומִּ ֶתר ַהַמְדרֵּ י ְבַחְגוֵּי ַהֶסַלע ְבסֵּ ה יֹוָנתִּ

יְך ָנאֶוה ב ּוַמְראֵּ ְך ָערֵּ י קֹולֵּ ְך כִּ י ֶאת קֹולֵּ ינִּ יעִּ ְך ַהְׁשמִּ י ֶאת ַמְרַאיִּ ינִּ ֶאֱחזּו ָלנּו : ַהְראִּ
ים ּו ים ְכָרמִּ ים ְמַחְבלִּ ים ְקַטנִּ ים ׁשּוָעלִּ ינּו ְסָמַדרׁשּוָעלִּ י לֹו ָהרֶֹעה : ְכָרמֵּ י ַוֲאנִּ י לִּ דֹודִּ



ים י אֹו ְלעֶֹפר ָה : ַבשֹוַׁשנִּ ְצבִּ י לִּ ה ְלָך דֹודִּ ים סֹב ְדמֵּ ים ַעד ֶׁשָיפּוַח ַהיֹום ְוָנסּו ַהְצָללִּ ַאָילִּ
י ָבֶתר  : ַעל ָהרֵּ

י בִּ  ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשִּ י אֵּ ַּקְׁשּתִּ ילֹות בִּ י ַבלֵּ ְׁשָכבִּ יוג ַעל מִּ יו ְולֹא ְמָצאתִּ ָאקּוָמה ָנא : ַּקְׁשּתִּ
ַּקְׁש  י בִּ ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשִּ ים ּוָבְרחֹבֹות ֲאַבְקָׁשה אֵּ יר ַבְשָוקִּ יוַוֲאסֹוְבָבה ָבעִּ יו ְולֹא ְמָצאתִּ : ּתִּ

יֶתם י ְראִּ ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשִּ יר אֵּ ים ָבעִּ ים ַהסְֹבבִּ י ַהשְֹמרִּ ְמַעט ֶׁשָעַבְרּתִּ : ְמָצאּונִּ ֶהם כִּ י מֵּ
יו אֶ  יאתִּ יו ְולֹא ַאְרֶפנּו ַעד ֶׁשֲהבֵּ י ֲאַחְזּתִּ ת ֶׁשָאֲהָבה ַנְפׁשִּ י אֵּ י ְוֶאל ַעד ֶׁשָמָצאתִּ מִּ ית אִּ ל בֵּ

י ְצָבאֹות אֹו ְבַאְילֹות ַהָשֶדה אִּ : ֶחֶדר הֹוָרתִּ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָׁשַלִּם בִּ ְׁשַבְעּתִּ ירּו הִּ ם ָּתעִּ
ם ְּתעֹוְררּו ֶאת  יֲמרֹות ָעָׁשן : ָהַאֲהָבה ַעד ֶׁשֶּתְחָפץְואִּ ְדָבר ְכתִּ ן ַהמִּ י זֹאת עָֹלה מִּ מִּ

ל כֹל ַאְבַקת רֹוכֵּ ֶּטֶרת מֹור ּוְלבֹוָנה מִּ ים: ְמקֻׁ בֹרִּ ים גִּ שִּ ְׁשלֹמֹה ׁשִּ ָּטתֹו ֶׁשלִּ נֵּה מִּ יב ָלּה  הִּ ָסבִּ
ל ְשָראֵּ י יִּ בֹרֵּ גִּ ְלחָ : מִּ י מִּ זֵּי ֶחֶרב ְמלְֻׁמדֵּ ילֹוכָֻׁלם ֲאחֻׁ ַפַחד ַבלֵּ כֹו מִּ יׁש ַחְרבֹו ַעל ְירֵּ : תָמה אִּ

י ַהְלָבנֹון ֲעצֵּ ְריֹון ָעָשה לֹו ַהֶמֶלְך ְׁשלֹמֹה מֵּ יָדתֹו ָזָהב ֶמְרכָ : ַאפִּ בֹו ַעמּוָדיו ָעָשה ֶכֶסף ְרפִּ
ְבנֹות ְירּוָׁשָלִּם יֹון ַבֶמֶלְך ְׁשלֹמֹה ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ְבנֹות צִּ : ַאְרָגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה מִּ

בֹו ְמַחת לִּ ָנתֹו ּוְביֹום שִּ מֹו ְביֹום ֲחתֻׁ ְּטָרה לֹו אִּ  : ָבֲעָטָרה ֶׁשעִּ

זִּ  ֶדר ָהעִּ ְך ְכעֵּ ְך ַשְערֵּ ַבַעד ְלַצָמתֵּ ים מִּ ְך יֹונִּ יַניִּ ָנְך ָיָפה עֵּ י הִּ ָנְך ָיָפה ַרְעָיתִּ ים ֶׁשָגְלׁשּו ד הִּ
ְלָעד ַהר גִּ ְך ְכ : מֵּ ַניִּ ימֹות ְוַׁש ׁשִּ ן ָהַרְחָצה ֶׁשכָֻׁלם ַמְתאִּ ֶדר ַהְּקצּובֹות ֶׁשָעלּו מִּ ין עֵּ כָֻׁלה אֵּ

ַבַעד ְל : ָבֶהם ְך מִּ מֹון ַרָּקתֵּ יְך ָנאֶוה ְכֶפַלח ָהרִּ ְדָברֵּ ְך ּומִּ ְפתַֹתיִּ י שִּ ְך ְכחּוט ַהָשנִּ : ַצָמתֵּ
יֹות ֶאֶלף ְך ָבנּוי ְלַתְלפִּ יד ַצָּוארֵּ ְגַדל ָדוִּ ים ְכמִּ בֹורִּ י ַהגִּ ְלטֵּ ן ָּתלּוי ָעָליו כֹל ׁשִּ ְׁשנֵּי : ַהָמגֵּ

ים ים ַבשֹוַׁשנִּ ָיה ָהרֹועִּ י ְצבִּ ים ְּתאֹומֵּ ְׁשנֵּי ע ָפרִּ ְך כִּ ים ַעד ֶׁשָיפּוַח ַהיֹום ְוָנסּו ַהְצָללִּ : ָׁשַדיִּ
ְבַעת ַהְלבֹוָנה י ֶאל ַהר ַהמֹור ְוֶאל גִּ ֶלְך לִּ ין ָבְך כָֻׁלְך ָיָפה ַרְעיָ : אֵּ י ּומּום אֵּ ְלָבנֹון : תִּ י מִּ ּתִּ אִּ

ְמ  יר ְוֶחְרמֹון מִּ רֹאׁש ְשנִּ רֹאׁש ֲאָמָנה מֵּ י מֵּ י ָּתׁשּורִּ ְלָבנֹון ָּתבֹואִּ י מִּ ּתִּ עֹנֹות ֲאָריֹות ַכָלה אִּ
ים רִּ י ְנמֵּ ַהְררֵּ י : מֵּ ינִּ ַבְבּתִּ י ַכָלה לִּ י ֲאחֹתִּ נִּ ַבְבּתִּ ְך ְבַאַחד ( באחד)לִּ יַניִּ עֵּ ֲעָנק ְבַאַחת מֵּ

ְך  ַצְּורָֹניִּ ָכל ְב : מִּ ְך מִּ יַח ְׁשָמַניִּ ן ְורֵּ ַייִּ ְך מִּ י ַכָלה ַמה ּטֹבּו דַֹדיִּ ְך ֲאחֹתִּ יםַמה ָיפּו דַֹדיִּ : ָשמִּ
ְך ְכ  יַח ַשְלמַֹתיִּ ְך ַכָלה ְדַבׁש ְוָחָלב ַּתַחת ְלׁשֹונְֵּך ְורֵּ ְפתֹוַתיִּ ּטְֹפָנה שִּ יַח ְלָבנֹוןנֶֹפת ּתִּ ַגן : רֵּ

י ַכָלה ַגל ָנעּול ַמְעָין ָחתּוםָנעּול אֲ  ים ְכָפרִּ : חֹתִּ י ְמָגדִּ ם ְפרִּ ים עִּ מֹונִּ ס רִּ ְך ַפְרדֵּ ים ְׁשָלַחיִּ
ים ם ְנָרדִּ ם ָכל ָרא: עִּ י ְלבֹוָנה מֹר ַוֲאָהלֹות עִּ ם ָכל ֲעצֵּ ָנמֹון עִּ י נְֵּרְד ְוַכְרכֹם ָקֶנה ְוקִּ ׁשֵּ

ים ם ַחיִּ : ְבָשמִּ ר ַמיִּ ים ְבאֵּ ן ְלָבנֹוןַמְעַין ַגנִּ ים מִּ י : ים ְונְֹזלִּ יחִּ יָמן ָהפִּ י תֵּ י ָצפֹון ּובֹואִּ עּורִּ
י ְמָגָדיו י ְלַגנֹו ְויֹאַכל ְפרִּ ְזלּו ְבָשָמיו ָיבֹא דֹודִּ י יִּ  : ַגנִּ

י ָׁש  ְבׁשִּ ם דִּ י עִּ י ַיְערִּ י ָאַכְלּתִּ ם ְבָשמִּ י עִּ י מֹורִּ יתִּ י ַכָלה ָארִּ י ֲאחֹתִּ י ְלַגנִּ י יֵּינִּ ה ָבאתִּ יתִּ י תִּ
ים ְכרּו דֹודִּ ים ְׁשתּו ְוׁשִּ עִּ ְכלּו רֵּ י אִּ ם ֲחָלבִּ ְתחִּ : עִּ ק פִּ י דֹופֵּ ר קֹול דֹודִּ י עֵּ בִּ ָנה ְולִּ י ְיׁשֵּ י ֲאנִּ י לִּ

י ָלְיָלה יסֵּ ְמָלא ָטל ְקּוֻׁצֹוַתי ְרסִּ י נִּ י ֶׁשרֹאׁשִּ י ַתָמתִּ י יֹוָנתִּ י ַרְעָיתִּ י ֶאת : ֲאחֹתִּ ָפַׁשְטּתִּ
יָכָכה ֶאְלָבֶׁש  י אֵּ םכָֻּׁתְנּתִּ יָכָכה ֲאַטְנפֵּ י ֶאת ַרְגַלי אֵּ ן ַהחֹר : ָנה ָרַחְצּתִּ י ָׁשַלח ָידֹו מִּ דֹודִּ

ַעי ָהמּו ָעָליו ר ַעל כַ : ּומֵּ י ְוָיַדי ָנְטפּו מֹור ְוֶאְצְבעַֹתי מֹור עֹבֵּ ְפּתַֹח ְלדֹודִּ י לִּ י ֲאנִּ פֹות ַקְמּתִּ
י ָחַמק ָעבָ : ַהַמְנעּול י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ י ֲאנִּ יהּו ְולֹא ָפַתְחּתִּ ַּקְׁשּתִּ י ָיְצָאה ְבַדְברֹו בִּ ר ַנְפׁשִּ

י יו ְולֹא ָעָננִּ יהּו ְקָראתִּ י ָנְש : ְמָצאתִּ י ְפָצעּונִּ כּונִּ יר הִּ ים ָבעִּ ים ַהסְֹבבִּ י ַהשְֹמרִּ נִּ אּו ֶאת ְמָצאֻׁ
י ַהחֹמֹות ָעַלי ׁשְֹמרֵּ י מֵּ ידִּ ְמ : ְרדִּ ם ּתִּ י ֶאְתֶכם ְבנֹות ְירּוָׁשָלִּם אִּ ְׁשַבְעּתִּ י ַמה הִּ ְצאּו ֶאת דֹודִּ
י ידּו לֹו ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִּ דֹוד ֶׁש : ַּתגִּ ְך מִּ ים ַמה דֹודֵּ דֹוד ַהָיָפה ַבָנׁשִּ ְך מִּ ָכָכה ַמה דֹודֵּ

ְׁשַבְעָּתנּו ְרָבָבה: הִּ י ַצח ְוָאדֹום ָדגּול מֵּ ים ְׁשחֹ: דֹודִּ רֹות רֹאׁשֹו ֶכֶתם ָפז ְקּוצֹוָתיו ַּתְלַּתלִּ
בָכעֹו את: רֵּ לֵּ ם רֲֹחצֹות ֶבָחָלב יְֹׁשבֹות ַעל מִּ י ָמיִּ יקֵּ ים ַעל ֲאפִּ יָניו ְכיֹונִּ ְלָחָיו ַכֲערּוַגת : עֵּ

ר ים נְֹטפֹות מֹור עֹבֵּ ְפתֹוָתיו ׁשֹוַׁשנִּ ים שִּ ְגְדלֹות ֶמְרָקחִּ י ָזָהב : ַהבֶֹשם מִּ ילֵּ ָיָדיו ְגלִּ
ן ְמ  ָעיו ֶעֶׁשת ׁשֵּ יׁש מֵּ ים ַבַּתְרׁשִּ ָלאִּ יםְממֻׁ ירִּ ים: עֶֻׁלֶפת ַספִּ ׁש ְמיָֻׁסדִּ י ׁשֵּ ַעל  ׁשֹוָקיו ַעמּודֵּ

ים הּו ַכְלָבנֹון ָבחּור ָכֲאָרזִּ י ְוֶזה רֵּ : ַאְדנֵּי ָפז ַמְראֵּ ים ֶזה דֹודִּ ים ְוכֻׁלֹו ַמֲחַמדִּ כֹו ַמְמַתּקִּ י חִּ עִּ
 : ְבנֹות ְירּוָׁשָלִּם

ים ָאָנה פָ  ְך ַהָיָפה ַבָנׁשִּ ָמְך ו ָאָנה ָהַלְך דֹודֵּ ְך ּוְנַבְקֶׁשנּו עִּ י ָיַרד ְלַגנֹו ַלֲערּוגֹות: ָנה דֹודֵּ  דֹודִּ
ים ְלקֹט ׁשֹוַׁשנִּ ים ְולִּ ְרעֹות ַבַגנִּ ים: ַהבֶֹשם לִּ י ָהרֶֹעה ַבשֹוַׁשנִּ י לִּ י ְודֹודִּ י ְלדֹודִּ ָיָפה ַאְּת : ֲאנִּ

ְדגָ  ירּוָׁשָלִּם ֲאיָֻׁמה ַכנִּ ְרָצה ָנאָוה כִּ י ְכתִּ יבֻׁ : לֹותַרְעָיתִּ ְרהִּ ם הִּ י ֶׁשהֵּ ֶנְגדִּ ְך מִּ יַניִּ י עֵּ בִּ י ָהסֵּ נִּ



ְלָעד ן ַהגִּ ים ֶׁשָגְלׁשּו מִּ זִּ ֶדר ָהעִּ ְך ְכעֵּ ן ָהַרְחָצה: ַשְערֵּ ים ֶׁשָעלּו מִּ לִּ ֶדר ָהְרחֵּ ְך ְכעֵּ ַניִּ  ֶׁשכָֻׁלם ׁשִּ
ין ָבֶהם ימֹות ְוַׁשכָֻׁלה אֵּ ַבַעד: ַמְתאִּ ְך מִּ מֹון ַרָּקתֵּ ְך  ְכֶפַלח ָהרִּ ָמה ְמָלכ: ְלַצָמתֵּ ים הֵּ שִּ ֹות ׁשִּ

ְסָפר ין מִּ ים ַוֲעָלמֹות אֵּ יַלְגׁשִּ ים פִּ ָמּה ָברָ : ּוְׁשמֹנִּ יא ְלאִּ י ַאַחת הִּ י ַתָמתִּ יא יֹוָנתִּ ה ַאַחת הִּ
ים ַוְיַהְללּוָה  יַלְגׁשִּ יא ְליֹוַלְדָּתּה ָראּוָה ָבנֹות ַוְיַאְשרּוָה ְמָלכֹות ּופִּ ְׁש : הִּ י זֹאת ַהנִּ ָקָפה מִּ

ְדָגלֹות בֵּ : ְכמֹו ָׁשַחר ָיָפה ַכְלָבָנה ָבָרה ַכַחָמה ֲאיָֻׁמה ַכנִּ ְראֹות ְבאִּ י לִּ ַנת ֱאגֹוז ָיַרְדּתִּ י ֶאל גִּ
ים מֹנִּ נֵּצּו ָהרִּ ְראֹות ֲהָפְרָחה ַהֶגֶפן הֵּ י ַמְרְכבֹות ַעמִּ : ַהָנַחל לִּ י ָשַמְתנִּ י ַנְפׁשִּ י לֹא ָיַדְעּתִּ

יב  : ָנדִּ

ית כִּ ז ׁשּו י ְוֶנֱחֶזה ָבְך ַמה ֶּתֱחזּו ַבשּוַלמִּ י ׁשּובִּ ית ׁשּובִּ י ַהשּוַלמִּ י ׁשּובִּ םבִּ : ְמחַֹלת ַהַמֲחָניִּ
י ָא ה ְידֵּ ים ַמֲעשֵּ ְך ְכמֹו ֲחָלאִּ ַכיִּ י ְירֵּ יב ַחמּוקֵּ ים ַבת ָנדִּ ְך ַבְנָעלִּ ְך : ָמןַמה ָיפּו ְפָעַמיִּ ָׁשְררֵּ

יםַאַגן ַהַסַהר ַאל ֶיְחַס  ים סּוָגה ַבשֹוַׁשנִּ ּטִּ ַמת חִּ ְך ֲערֵּ ְטנֵּ ְׁשנֵּ : ר ַהָמֶזג בִּ ְך כִּ י ְׁשנֵּי ָׁשַדיִּ
ָיה י ְצבִּ מֵּ ים ָּתא  כֹות ְבֶחְׁשבֹון ַעל ַׁשַער בַ : ע ָפרִּ ְך ְברֵּ יַניִּ ן עֵּ ְגַדל ַהשֵּ ְך ְכמִּ ְך ַצָּוארֵּ ים ַאפֵּ  ת ַרבִּ

ְגַדל ַהְלָבנֹון צֹוֶפה ְפנֵּי ַדָמ  ְך ָכַאְרָגָמן ֶמ : ֶשקְכמִּ ְך ַכַכְרֶמל ְוַדַלת רֹאׁשֵּ ְך ָעַליִּ ֶלְך ָאסּור רֹאׁשֵּ
ים ים: ָבְרָהטִּ ית ּוַמה ָנַעְמְּת ַאֲהָבה ַבַּתֲענּוגִּ ְך ָדְמָתה ְלָתָמר ְוָׁשדַ : ַמה ָיפִּ ְך זֹאת קֹוָמתֵּ יִּ

נָ : ְלַאְׁשכֹלֹות י ֶאֱעֶלה ְבָתָמר אֲֹחָזה ְבַסְנסִּ ְך ְכֶאְׁשְכלֹות ַהֶגפֶ ָאַמְרּתִּ ְהיּו ָנא ָׁשַדיִּ יַח יו ְויִּ ן ְורֵּ
ים ְך ַכַּתפּוחִּ י: ַאפֵּ נִּ י ְיׁשֵּ ְפתֵּ ב שִּ ים דֹובֵּ יָׁשרִּ י ְלמֵּ ְך ְלדֹודִּ ְך ְכיֵּין ַהּטֹוב הֹולֵּ כֵּ י : םְוחִּ ֲאנִּ

י ְוָעַלי ְּתׁשּוָקתֹו י: ְלדֹודִּ יָנה ַבְכָפרִּ א ַהָשֶדה ָנלִּ י נֵּצֵּ ְראֶ : םְלָכה דֹודִּ ים נִּ יָמה ַלְכָרמִּ ה ַנְׁשכִּ
ן ֶאת דַֹדי ָלְך  ים ָׁשם ֶאּתֵּ מֹונִּ נֵּצּו ָהרִּ ַּתח ַהְסָמַדר הֵּ ם ָפְרָחה ַהֶגֶפן פִּ ים ָנְתנּו : אִּ ַהדּוָדאִּ

י ָלְך  י ָצַפְנּתִּ ים דֹודִּ ים ַגם ְיָׁשנִּ ים ֲחָדׁשִּ ינּו ָכל ְמָגדִּ יַח ְוַעל ְפָתחֵּ  : רֵּ

ֶּתְנָך ְכ  י יִּ יח מִּ י ֶאְמָצֲאָך ַבחּוץ ֶאָשְקָך ַגם לֹא ָיבּוזּו לִּ מִּ י אִּ י יֹונֵּק ְׁשדֵּ ֶאְנָהֲגָך : ָאח לִּ
י מֹנִּ יס רִּ ֲעסִּ ן ָהֶרַקח מֵּ ַייִּ י ַאְׁשְקָך מִּ נִּ י ְּתַלְמדֵּ מִּ ית אִּ יֲאָך ֶאל בֵּ י: ֲאבִּ  ְשמֹאלֹו ַּתַחת רֹאׁשִּ

י נִּ ינֹו ְּתַחְבקֵּ ימִּ י ֶאְתֶכם ְבנ: וִּ ְׁשַבְעּתִּ ירּו ּוַמה ְּתעְֹררּו ֶאת ָהַאהֲ הִּ ָבה ֹות ְירּוָׁשָלִּם ַמה ָּתעִּ
ְתַרֶפֶקת ַעל דֹוָדּה ַּתַחת ַהַּתפּוַח עֹוַרְרּתִּ : ַעד ֶׁשֶּתְחָפץ ְדָבר מִּ ן ַהמִּ י זֹאת עָֹלה מִּ  יָך ָׁשָמהמִּ

ְבָלה ְיָלַדְתךָ  ֶמָך ָׁשָמה חִּ ְבַלְתָך אִּ ֶבךָ : חִּ י ַכחֹוָתם ַעל לִּ נִּ ימֵּ י ַעָזה  שִּ ַכחֹוָתם ַעל ְזרֹוֶעָך כִּ
ׁש ַׁשְלֶהֶבְתָיה י אֵּ ְׁשפֵּ ְנָאה ְרָׁשֶפיָה רִּ ְׁשאֹול קִּ ים לֹא יּוְכלּו : ַכָמֶות ַאֲהָבה ָקָׁשה כִּ ם ַרבִּ ַמיִּ

יתֹו ָבַא יׁש ֶאת ָכל הֹון בֵּ ן אִּ ּתֵּ ם יִּ ְׁשְטפּוָה אִּ  ֲהָבה בֹוזְלַכבֹות ֶאת ָהַאֲהָבה ּוְנָהרֹות לֹא יִּ
נּו ַביֹום ֶׁשְידֻׁ : ָיבּוזּו לֹו ין ָלּה ַמה ַנֲעֶשה ַלֲאחֹתֵּ ם אֵּ ם : ַבר ָבּהָאחֹות ָלנּו ְקַטָנה ְוָׁשַדיִּ אִּ

יא ָנצּור ָעֶליָה לּוַח ָאֶרז ם ֶדֶלת הִּ יַרת ָכֶסף ְואִּ ְבֶנה ָעֶליָה טִּ יא נִּ י חֹוָמה ְוָׁשדַ : חֹוָמה הִּ י ֲאנִּ
י  יתִּ ְגָדלֹות ָאז ָהיִּ ת ָׁשלֹוםַכמִּ יָניו ְכמֹוְצאֵּ ְׁשלֹמֹה ְבַבַעל ָהמֹון ָנַתן אֶ : ְבעֵּ ת ֶכֶרם ָהָיה לִּ

ְריֹו ֶאֶלף ָכֶסף א ְבפִּ יׁש ָיבִּ ים אִּ י ְלָפָני ָהֶאֶלף ְלָך ְׁשלֹמֹה ּוָמ : ַהֶכֶרם ַלנְֹטרִּ י ֶׁשלִּ ם ַכְרמִּ אַתיִּ
ְריֹו ים ֶאת פִּ ים : ְלנְֹטרִּ רִּ ים ֲחבֵּ יַהיֹוֶׁשֶבת ַבַגנִּ ינִּ יעִּ ְך ַהְׁשמִּ ים ְלקֹולֵּ יבִּ י : ַמְקׁשִּ ְבַרח דֹודִּ

ים י ְבָשמִּ ים ַעל ָהרֵּ י אֹו ְלעֶֹפר ָהַאָילִּ ְצבִּ ה ְלָך לִּ  : ּוְדמֵּ

בֹון י ֲאבֹוַתי ֶׁשִבְזכּות ִׁשיר הַ  רִּ ִשיִרים ָכל ָהעֹוָלִמים ְיִהי ָרצֹון ִמִלְפנֵּי ְיהָֹּוה ֱאלַֹּהי וֵּאלֹּהֵּ
בֹוָתיו, ִבְזכּות ְפסּוָקיו, ְדִתי ֶׁשהּוא קֶֹּדׁש ַהָקָדִׁשיםֲאֶׁשר ָקִריִתי ְוָלַמ  ּוִבְזכּות , ּוִבְזכּות תֵּ

דֹוָתיו, אֹוִתיֹוָתיו ּוִבְזכּות ְטָעָמיו ּוְרצּוָפיו ּוְרָמָזיו ְוסֹודֹוָתיו ַהְקדֹוִׁשים , ּוִבְזכּות ְנקֻּׁ
א ָׁשָעה זֹו ְׁשַעת ַרֲחִמים ְׁשַעת ַהְקָׁש ֶׁש . ְוַהְטהֹוִרים ַהנֹוָרִאים ַהיֹוְצִאים ִמֶּמנּו ָבה ְׁשַעת ְתהֵּ

ר ָלנּו, ְוִנְקָרֲאָך ְוַתֲענֵּנּו, ַהֲאָזָנה ָעתֵּ יר ְוִיְהֶיה עֹוֶלה ְלָפֶניָך ְקִריַאת ְוִלּמּוד ִׁש , ַנְעִתיר ְלָך ְוהֵּ
ם ֲחתּוִמים ּוְסתּוִמים בַהִשיִרים ְכִאלּו ִהַשְגנּו ָכל ַהסֹודֹות ַהִנְפָלאֹות ְוַהנֹורָ  ֹו אֹות ֲאֶׁשר הֵּ

ל ִאלּו ָעִשינּו כָ ְוִנְזֶכה ְלָמקֹום ֶׁשַהְנָפׁשֹות ָהרּוחֹות ְוַהְנָׁשמֹות ֶנְחָצבֹות ִמָשם ּוְכ , ְבָכל ְתָנָאיו
ִרים ין ְבִגְלגּוִלים ֲאחֵּ ין ְבִגְלגּול ֶזה בֵּ ינּו ְלַהִשיג בֵּ ָטל ָעלֵּ ְוִלְהיֹות ִמן ָהעֹוִלים , ַמה ֶשּמֻּׁ

נּו ְלטֹוָבה , ְוַהזֹוִכים ָלעֹוָלם ַהָבא ִעם ְׁשָאר ַצִדיִקים ַוֲחִסיִדים א ָכל ִמְׁשֲאלֹות ִלבֵּ ּוַמלֵּ
נּו ת ַמֲחַׁשְבתֵּ י ִפינּו ְבעֵּ נּו ְוִאְמרֵּ נּו, ְוִתְהֶיה ִעם ְלָבבֵּ ת ַמְעָבדֵּ ינּו ְבעֵּ  ְוִתְׁשַלח ְבָרָכה, ְוִעם ָידֵּ

ינּו י ָידֵּ נּו ְתרֹוְמ , ְוַהְצָלָחה ְוַהְרָוָחה ְבָכל ַמֲעשֵּ ַאְׁשפֹות ַדלּותֵּ נּו מֵּ ָעָפר ָעְניֵּנּו ְתִקימֵּ נּוּומֵּ , מֵּ
ינּו ָרה ְבָימֵּ ן, ְוָתִׁשיב ְׁשִכיָנְתָך ְלִעיר ָקְדְׁשָך ִבְמהֵּ  : ָאמֵּ



 
 

ים ירִּ יר ַהשִּ   ׁשִּ

ם ָכַתב ַהָגאֹון ַרִבי   : ל''ְמַנֶשה ַזצַ ְמַנחֵּ

ֶפר ְכִתיַבת יָמִנים ַמֲעֶשה ִביהּוִדי ֶאָחד-ָמָצאִתי ְבסֵּ ֲאֶׁשר , ַבַעל ְמָלאָכה ָפׁשּוט, ָיד ִמתֵּ
ה ָיה ֶׁשְבָכל יֹום ִׁשִשי ַאַחר ַהָצֳהַרִים הָ , ַאְך ָעָשה לֹו ִמְנָהג, ָאְמָנם לֹּא ָזָכה ִלְלמֹּד ַהְרבֵּ

ְך ִלְטבֹּל ְב  י ַׁשָבתהֹולֵּ ׁש ִבְגדֵּ ר ִׁשיר . ִמְקוֵּה ָטֳהָרה ְולֹובֵּ יתֹו ְואֹומֵּ ב ְבִפַנת בֵּ ָהָיה יֹוׁשֵּ
י ָׁש , ַהִשיִרים ִמָלה ְבִמָלה ְבִשְמָחה ַרָבה ּוְבִנגּון ָיֶפה  . עֹותְוָהָיה ַמֲאִריְך ַבֲאִמיָרתֹו ִכְׁשתֵּ

ית ִדין ֶׁשל ַמְעלָ , ְבמֹותֹו ְמָסרּוהּו ְבַיד ַהַּמְלָאְך . ָלֶרֶדת ַלגֵּיִהנֹּם -ה ְכִפי ַמֲעָשיו ָדנּוהּו ְבבֵּ
ֶנה ַעל ַהגֵּיִהנֹּם, ְלָמְסרֹו ְלדּוָמה ל ָׁשְמעּו ְלֶפַתע ִזְמָרה ִנְפָלָאה ֶׁש , ְכֶׁשָבאּו ְלָמְסרֹו. ַהְממֻּׁ

ָבה ָכל ָכְך , ִׁשיר ַהִשיִרים , יִהנֹּםָשְבָתה ַנֲהַמת ַהֶלָהבֹות ֶׁשל ַהגֵּ ַעד ֶׁש , ְוָהְיָתה ַהַּמְנִגיָנה ֲערֵּ
ֶנה ִנְמַׁשְך ַאַחר ַהִנגּון ַהִנְפָלא ק, ְוַאף ַהְממֻּׁ ֶרַגע ְלֶרַגע ָגְבָרה . ְוִהְמִתין ַעד ֶׁשִיָפסֵּ ֲאָבל מֵּ

ְך ְוָחזֵּק, ַהְנִגיָנה ֶנה ֶׁשָפְסָקה ַלֶהֶבת ַהגֵּ . ְוַהקֹול ָהָיה הֹולֵּ ַוֲחָמתֹו ָבֲעָרה , יִהנֹּםָרָאה ַהְממֻּׁ
ד ָׁשם, הֹוָרה ַלַּמְלָאְך ִלטֹּל ֶאת ַהִנדֹון ּוְלַהֲחִזירֹו. בֹו  ִנְׁשַמַעת ִזְמַרת, ִכי ָכל ְזַמן ֶׁשהּוא עֹומֵּ

ת ִמְּמַלאְכתֹו, ַהִשיִרים  . ְוַהגֵּיִהנֹּם ׁשֹובֵּ

ית ִדין ֶׁשל ֶנה ֶאת ָהִאיׁש ִלְפנֵּי בֵּ ׁש ַהגֵּיִהנֹּם ׁשֹוֶבֶתת ְב , ְוָאַמר, ַמְעָלה ֶהֱחִזיר ַהְממֻּׁ . ִגינֹוֶׁשאֵּ
ְך ִמֶּמנּו ְׁשַלב ַהִיסּוִרים ֶדן, הֹורּו ֶׁשיֵָּחסֵּ יל. ְוהּוא יּוָבא ִמָיד ִלְמִחָצתֹו ְבַגן ָהעֵּ  ָבא ַהִנְפָטר ְבלֵּ

י ְל  . ַזכֹות ֶאת ָהַרִבים ֶׁשִיְנֲהגּו ְכמֹותֹוַׁשָבת ְלַרב ָהִעיר ַבֲחלֹומֹו ְוָסח לֹו ָכל ַהַּמֲעֶשה ְכדֵּ
 ( ַויֵָּרא, ַאֲהַבת ַחִיים)

 

ים אֹוְתךָ    !ַהָּקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ֲאַנְחנּו אֹוֲהבִּ

ָבח ְוַהְמעֶֻּׁלה ֶׁשַבִשיִרים  ... ִׁשיר ַהְמׁשֻּׁ

ים ים קֶֹדׁש ָקָדׁשִּ ירִּ יר ַהשִּ ים קֶֹדׁש ְוׁשִּ ירִּ  . ָכל ַהשִּ

רַרִבי ֲעִק  ין ָהעֹוָלם ְכַדאי ְכיֹום ֶׁשִנַתן בֹו ִׁשיר ַהִשיִרים: יָבא אֹומֵּ ר ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ִׁשי! )אֵּ
 ( ַהִשיִרים

ֶדר יל ַהסֵּ ר , ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ִׁשיר ַהִשיִרים, ְבִסיּום ַהַהָגָדה, ְבלֵּ ְוָידּוַע ֶׁשְשלֹּמֹּה ִחבֵּ
ה ' ְמָלִכים א)'' ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָשה ָוָאֶלף''ְכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר , ַוָחִמָשה ִׁשיִריםֶאֶלף , ִׁשיִרים ַהְרבֵּ

ם ָהיּו ִבְבִחיַנת קֶֹּדׁש ַאְך ַעל ִׁשיר הַ (. יב, ה יֶהם ֶׁשהֵּ ִשיִרים ֶנֱאַמר ָכל ַהִשיִרים ֶנֱאַמר ֲעלֵּ
 : ת ָבעֹוָלם ּוְנַציֵּן ֶאת ֶחְלָקןעֹוד ֶנֶאְמרּו ֶעֶשר ִׁשירֹו. ֶׁשהּוא קֶֹּדׁש ָקָדִׁשים

יר ְליֹום ַהַשָבת'': ָאָדם ָהִראׁשֹון ָאַמר ְזמֹור ׁשִּ  (. ְתִהִלים צא) ''מִּ

יר מֶׁשה ּוְבנֵּ ''ְכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר , ַכֲאֶׁשר ִנְבַקע ַהָים ָפְתחּו כָֻּׁלם ְוָאְמרּו ְכֶאָחד ִׁשיָרה י ָאז ָיׁשִּ
ל ֶאת  ְשָראֵּ יָרה ַהזֹאתיִּ  . ''ַהשִּ

נּו ָאַמר ֶאת ִׁשיַרת ַהֲאִזינּו ָרה''ְכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר , מֶׁשה ַרבֵּ ם ַוֲאַדבֵּ ינּו ַהָשַמיִּ ְדָבִרים ) ''ַהֲאזִּ
 (. לב

ינַֹעם'' :ְדבֹוָרה ּוָבָרק ֶבן ֲאִבינַֹּעם ָאְמרּו ִׁשיָרה  (. ׁשֹוְפִטים ה) ''ַוָּתַׁשר ְדבֹוָרה ּוָבָרק ֶבן ֲאבִּ



ד ַלה'': ֶׁשֶנֱאַמר, ָדִוד ַהֶּמֶלְך ַגם ָׁשר ְלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ר ָדוִּ יָרה ' ַוְיַדבֵּ י ַהשִּ ְברֵּ ֶאת דִּ
ל ב) ''ַהזֹאת  (. א, כב' ְׁשמּואֵּ

ַהָגלּות ל ְכֶׁשיְֵּצאּו מֵּ יר ''ֱאַמר ְכמֹו ֶׁשנֶ , ְוַהִשיָרה ָהַאֲחרֹוָנה ֲעִתיִדים לֹוַמר ְבנֵּי ִיְשָראֵּ ַהשִּ
ָבב ְמַחת לֵּ ְתַקֶדׁש ָחג ְושִּ יל הִּ ְהֶיה ָלֶכם ְבלֵּ  ֶזה ִיְהֶיה ְבָׁשָעה ֶׁשעֹוִלים(. כט, ְיַׁשְעָיה ל) ''יִּ

ָראֹות ִלְפנֵּי ה ַלֲעבֹּד ִלְפנֵּי צּור ' ָׁשלֹוׁש ְפָעִמים ַבָשָנה ְבִמינֵּי ֶזֶמר ְוקֹול תֹּף ַלֲעלֹות ְלַהר ה' לֵּ
ל  . ִיְשָראֵּ

ן ? ַבִשיִריםִלְכאֹוָרה ַמדּוַע ֶנֱאַמר ַעל ִׁשיר ַהִשיִרים ֶׁשהּוא קֶֹּדׁש ָקָדִׁשים ְוַהְמעֶֻּׁלה ֶׁש  ֲהִיָתכֵּ
אֹו ִׁשיַרת ָדִוד אֹו '' ִלי ְוַאְנוֵּהּו-ֶזה אֵּ ''ֶׁשַּמֲעָלתֹו ְגדֹוָלה ְלָמָׁשל ִמִשיַרת ַהָים ֶׁשָעֶליָה ֶנֱאַמר 

 ? ִׁשיַרת ְדבֹוָרה

ל  י מּוָסר''ְבִסְפרֹו  ל''י ַנְיָמן ַזצַ ''ַהְגרִּ ָכְך ׁשֹואֵּ ץ ''ַדְרכֵּ ל ָׁשרּו ֶאת , ּוְמָתרֵּ ִכי ְבנֵּי ִיְשָראֵּ
ל ֶאת ִמְצַריִ ''ִׁשיַרת ַהָים ַרק ְלַאַחר ֶׁשָראּו ֶאת ַמֶפֶלת ִמְצַרִים ְכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר  ם ַוַיְרא ִיְשָראֵּ

ת ַעל ְשַפת ַהָים , ְוֶזה ָדָבר ִטְבִעי, ּוִבְׁשִביָלם ִנְבַקע ַהָים ְוָאז ָאַמר ִׁשיָרה, (ל, ְׁשמֹות יד) ''מֵּ
ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ם ָעְברּו, ִכי ִמי לֹּא ָיִׁשיר ַעל ַמָתָנה ָכל ָכְך ִנְפָלָאה ֶׁשִקְבלּו מֵּ  ִמְלַבד ֶׁשהֵּ

ינֵּיֶהם ֶאת ְקִריַעת יַ  יֶהם ֶׁשֶהֱעִבידֶאת ַהָים ְוָראּו ְבעֵּ ּו אֹוָתם ם סּוף ָראּו ַגם ְבַמֶפֶלת שֹוְנאֵּ
ין ְנָקָמה ְמתּוָקה. ְבֶפֶרְך  עֵּ  . ַעל ֶזה ַוַדאי אֹוְמִרים ִׁשיָרה, זֹו ָהְיָתה ְבֶעֶצם מֵּ

. ּוִמַיד ָׁשאּול וַגם ָדִוד ָאַמר ִׁשיָרה ְלַאַחר ֶׁשַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ִהִציל אֹותֹו ִמַכף ָכל אֹוְיָבי
 . ַוַדאי ֶׁשַעל ְיׁשּוָעה ָכזֹּאת ְכַדאי לֹוַמר ִׁשיָרה

ל ּוְקִׁש , ְלעַֻּּׁמת ֶזה ֶבל ֶׁשל ַעם ִיְשָראֵּ ר ְׁשלֹּמֹּה ֶאת ַהסֵּ ְכמֹו , י ַהָגלּותְבִׁשיר ַהִשיִרים ְמָתאֵּ
כּונִּ ְמָצאּוִני ַהשְֹּמִרים ַהסְֹּבִבים ָבִעיר ''''ֶׁשֶנֱאַמר  יהִּ ּוְבָכל ( ִׁשיר ַהִשיִרים ה)'' י ְפָצעּונִּ

ל יִאם ִתְמְצאּו ֶאת דֹוִדי ַמה ַתִגידּו לֹו '''': זֹּאת אֹוְמִרים ְבנֵּי ִיְשָראֵּ  . ''ֶׁשחֹוַלת ַאֲהָבה ָאנִּ

ר ָגה ַהְגדֹוָלה ְביֹותֵּ ר אֹוְמִרים ִׁש . זֹוִהי ַהַּמְדרֵּ ֶבל ַהנֹוָרא ְביֹותֵּ ִחיםִאם ִבְׁשַעת ַהסֵּ  יָרה ּוְשמֵּ
 . ַבִיסּוִרים זֹו ַמֲעָלה ְגבֹוָהה ְמאֹּד

ר ָבח ְביֹותֵּ לֹּא ַרק ֶׁשלֹּא ִמְתלֹוְנִנים ַעל . ּוִמָכאן מּוָבן ַמדּוַע ִנְבַחר ִׁשיר ַהִשיִרים ַכְמׁשֻּׁ
ֶבל ַהנֹוָרא ֶאָלא אֹוְמִרים ַלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ב אֹוְתךָ ! םִרבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ : ַהסֵּ ֲאִני ! ֲאִני אֹוהֵּ

ה ַאֲהָבה ָעֶליךָ '' ֶבל ַהָגדֹול ֶׁשָאנּו עֹוְבִרים, אף על פי ַהִיסּוִרים'' חֹולֵּ  . ַהַּמכֹות ְוַהסֵּ

ֶפר  ין''ַבסֵּ י ַמֲאמִּ ר ָהַרב  ''ֲאנִּ יהּוָבא ַמֲעֶשה ִנְפָלא ֶׁשִספֵּ רִּ ם ָאׁשֵּ  : ֶאְפַריִּ

ית ַהִּמְדָרׁש ַהָיָׁשן ֶׁשל קֹוְבָנהִבְזַמן ַהשֹוָאה ָפְרצּו  נֵּינ, ַהָנאִצים ְלבֵּ ּו ְבַהְדָרָכָתם ֶׁשל ְׁשכֵּ
ם ִצפּו ְלֶבָהָלה ְוִלְמהּוָמה. ְוִצּוּו ְלַהְפִסיק ֶאת ַהְתִפָלה'', טֹוִבים''ַהִליָטִאים הַ  ַאְך ָטעּות . הֵּ
ֶהם לֹּא ָבָכה; ִרים ְבַטִלית ּוִבְתִפִליןֲעטּו, ַהְיהּוִדים ָעְמדּו ְכִמקֶֹּדם. ָהְיָתה ְבָיָדם . ִאיׁש מֵּ

יֶהם ם ִנְצבּו ִבְמקֹומֹותֵּ  . ַרק ְתִפָלה ְבַלַחׁש, לֹּא ִנְׁשְמָעה ֲאָנָחה. ִאיׁש לֹּא ָזע. הֵּ

לּו ַבֲאִמיַרת ִודּוי חֵּ ֶהם, ַרִבים ַוַדאי הֵּ ִנים ְולֹּא ִמן ַהְצִעיִר , ַאְך ִאיׁש מֵּ , יםלֹּא ִמן ַהְזקֵּ
ב ּוְבֶׁשֶקט . לֹּא ָבָכה ְולֹּא ִהְתַחנֵּן ַעל ַנְפׁשֹו ִבְפנֵּי ַהְמַרְצִחים, ַמָּמׁש ַאף ֶאָחד ְבאֶֹּמץ לֵּ

יַנִים ָהַרְצָחִניֹות ֶבר ָהעֵּ יֶהם ְלעֵּ יִׁשירּו ַהְיהּוִדים ֶאת ַמְבטֵּ  . הֵּ

ָמָתם ְוִהְתַנְפ  ְלַאַחר . לּו ְבַמכֹות ֶרַצח ַעל ַהִּמְתַפְלִליםְלַאַחר ֶרַגע ִנְתאֹוְׁשׁשּו ַהָנאִצים ִמַתְדהֵּ
ִכים  . ַאְך ִאיׁש לֹּא ָנַפל ְברּוחֹו, ְמעִֻּׁנים ּוְפצּוִעים, ְזַמן הֹוִבילּום ְבחּוצֹות קֹוְבָנה מֻּׁ

ם ָצֲעדּו ְבֶׁשֶקט ּוְבַׁשְלָוה יֶהם, הֵּ יֶהם ַוֲעטּוִרים ִבְתִפלֵּ ָצֲעדּו ְכִאלּו , ֲעטּוִפים ְבַטִליתֹותֵּ
יֶהם ַלְחפֹּר בֹורֹות. ְבִמְצָעד ְצָבִאי ֲעטּוִפים ְבַטִליתֹות . ָכְך הֹוִבילּום ֶאל ָהֲאַגם ְוָׁשם ִצּוּו ֲעלֵּ



. הְוַהכֹּל ְבֶׁשֶקט ּוְללֹּא ֶבָהלָ  -ָחְפרּו ֶאת ַהבֹורֹות ְכֶׁשְברֹּאָׁשם ִמְתנֹוְסִסים ְתִפִלין ֶׁשל רֹּאׁש 
 . ֶאת ַעְצמֹו ְבַיַחס ְלגֹוָרלֹו ַאְך ַגם ָבְרָגִעים ָהַאֲחרֹוִנים לֹּא ִנְׁשְברּו ִאיׁש לֹּא ִהְׁשָלה

ִמים ִליָטִאִיים ף ֲאַסְפסּוף ֶׁשל ַאְנִטיׁשֵּ לּו ְלִהְתָגרֹות ַבְיהּוִדים, ִמָסִביב ִהְתַאסֵּ חֵּ ַאְך . ֶׁשהֵּ
יֶהם ְבַכָּוָנה ֲעצּוָמה ִגיבּו ְוִהְמִׁשיכּו ִבְתִפלֹותֵּ ם ָפְתחּו . ְבִהְתַלֲהבּות קֶֹּדׁש, ַהָללּו לֹּא הֵּ הֵּ

 . ָכם ַלְחפֹּר ֶאת ַהבֹורֹות ְולֹּא ָׁשעּו ְכָלל ַלַנֲעֶשה ְסִביָבםַבֲאִמיַרת ִודּוי ְבַהְמִׁשי

ם ָכְרעּו ְוָנְפלּו ִנגּוָנם  -ִנְׁשַמע ִנגּון ֶׁשל ֲאִמיַרת ְתִהִלים , ַכֲאֶׁשר ָירּו ָבֶהם ַהָנאִצים ְוהֵּ
י ִליָטא ַבֲאִמיַרת ְתִהִלים ֶׁש  ב ְוַהִנְרָגׁש ֶׁשל ְיהּודֵּ לַהְמַלבֵּ ְוָכְך ָנְפלּו , ל ְנִעים ְזִמירֹות ִיְשָראֵּ

ית ַהִּמְדָרׁש ַהָיָׁשן ְלתֹוְך ַהְקָבִרים ֶׁשָכרּו ְלַעְצָמם י בֵּ  .ְקדֹוׁשֵּ

 

י ַהָקדֹוׁש בָ  נּו ַהִאם ַגם ָאנּו ַמְרִגיִׁשים ָכְך ְכַלפֵּ ַהִאם . רּוְך הּואַאְך ְכַדאי ֶׁשִנְׁשַאל ֶאת ַעְצמֵּ
א ַכֲאֶׁשר ִרבֹונֹו '': ָאנּו ִנְתָקִלים ִבְקָׁשִיים אֹו ְבִיסּוִרים ָקִׁשים ָאנּו ְיכֹוִלים לֹוַמר ְבֶפה ָמלֵּ

ל ִמְּמךָ ! תֹוָדה! ֶׁשל עֹוָלם ֶבל ֶׁשֲאִני ְמַקבֵּ ב אֹוְתךָ . תֹוָדה ַעל ַהַּמכֹות ְוַהסֵּ  ''? !ֲאִני אֹוהֵּ

ק ין ָספֵּ י ְמַעט ִויִחידֵּ , אֵּ ם ָחִׁש ִכי ַרק ְמתֵּ ים ָכל י ְסגָֻּׁלה ְיכֹוִלים ְלָהִעיד ַעל ַעְצָמם ֶׁשָכְך הֵּ
ם ְמַקְבִלים ִיסּוִרים ת ֶׁשהֵּ  . עֵּ

ים''ֶה  ץ ַחיִּ ד ַדַעת ֶאת ָהָעם ְלַבל ִיְבֲעטּו ְבִיסּוִרים''ַזצַ  ''ָחפֵּ ְוָהָיה ָׁשגּור , ל ָהָיה ָרִגיל ְלַלּמֵּ
ינּו ְביֹו'': ל''ַזצַ  א''ַהְגרָ ְבִפיו ַמֲאַמר  ינּו ְוַרְגלֵּ א ַהִיסּוִרין לֹּא ָהִיינּו מֹוְצִאים ָידֵּ ם ִאְלָמלֵּ

 '' !ַהִּמְׁשָפט

ינּו י ַרבֹותֵּ יֶהם ַדְוָקא ְכֶׁש , ִאם ִנְתבֹונֵּן ְבַדְרָכם ֶׁשל ְגדֹולֵּ ָעְמדּו ּוְנַגֶלה ֶׁשְגדָֻּׁלָתם ִהִגיָעה ֲאלֵּ
 . יםְבַמָצב ֶׁשל ִנְסיֹונֹות ּוְקָׁשיִ 

 ּוְכָכל ֶׁשִיְרבּו ַהִנְסיֹונֹות, ָכל ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָהָאָדם ְוַהְצָלָחתֹו ִהיא ַדְוָקא ְבַמָצב ֶׁשל ְקָׁשִיים
ן ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשל ָהָאָדם  . ָׁשם ִתָבחֵּ

נּו נּו ְלַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַכאֲ : ָהָבה ִנְבַחן ֶאת ַעְצמֵּ ית ַאֲהָבתֵּ יַצד ִנְראֵּ ת ֶׁשר ָאנּו ָחִׁשים ֶא כֵּ
 ''? ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, תֹוָדה''ַהִאם ַגם ָאז ָאנּו אֹוְמִרים ''? ַמָכתֹו''

ק ין ָספֵּ ֶבל הּוא נֹוָרא . ''ִהכּוִני ְפָצעּוִני'': ְלָכְך ִהְתַכּוֵּן ְׁשלֹּמֹּה ַהֶּמֶלְך , אֵּ ַאְך ִעם ָכל ֶזה  -ַהסֵּ
 ! נּו אֹוֲהִבים אֹוְתךָ ֲאַנְח , ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא -
 

 קריאת שמע על המטה בליל הסדר

ֶדר ֶאת ָכל ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ַהִּמָטה, ַכָידּועַ  יל ַהסֵּ ין אֹוְמִרים ְבלֵּ ֶאָלא ַרק ָפָרָׁשה , אֵּ
 . ''ַהַמִפיל''ּוִבְרַכת '' ְׁשַמע''ִראׁשֹוָנה 

ר ַרִבי  אֵּ  : ל ְבאֶֹּפן ִנְפָלא''ַזצַ  ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹוןֶאת ַטְעמֹו ֶׁשל ִמְנָהג ֶזה בֵּ

ר ִביִציַאת ִמְצַריִ , ''ַבַלְיָלה ַהֶזה ָאנּו ְמצִֻּּׁוים ַעל ִספּור ְיִציַאת ִמְצַרִים ם ְוָכל ַהַּמְרֶבה ְלַספֵּ
ָבח י ֶזה ְמׁשֻּׁ ְלכֹות ַהֶפַסח ַחָיב ָאָדם ַלֲעסֹּק ְבִה '' -? ּוַמהּו ִׁשעּור ַהִחיּוב ְלַמֲעֶשה. ''ֲהרֵּ

ר ַבִנִסים ּוַבִנְפָלאֹות ֶׁשָעָשה ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא ַלֲאב, ּוִביִציַאת ִמְצַרִים ינּוּוְלַספֵּ ַעד , ֹותֵּ
ָנה  (. ב''ע אַֹּרח ַחִיים ִסיָמן תפא ס''שו)'' ֶׁשַתְחְטֶפנּו ׁשֵּ



יָנּה ֶא  ,ִחיּוב ִספּור ַהְיִציָאה הּוא ִמְדאֹוָרְיָתא, ְוִהנֵּה ָלא ְוִאלּו ְקִריַאת ְׁשַמע ַעל ַהִּמָטה אֵּ
יָלא. ִעְנָין ְדַרָבָנן ר , ִמי ֶׁשֲעַדִין יֵּׁש ְבכֹּחֹו ִלְקרֹּא ְקִריַאת ְׁשַמע, ִמּמֵּ ָטל ָעָליו ַהִחיּוב ְלַספֵּ מֻּׁ

ל ֶאת ַהִחיּוב ִמְדאֹוָרְיָתא ינֹו ַרַשאי ְלַבטֵּ ר א ַיְמִׁשיְך עֹוד ְועֹוד ְלַספֵּ ֶאלָ , ִביִציַאת ִמְצַרִים ְואֵּ
ָנה''''ַעד ֶׁשֶבֱאֶמת , ִביִציַאת ִמְצַרִים  !... ''ַתְחְטֶפנּו ׁשֵּ

ן י ִפי ָחָכם חֵּ  (.אור דניאל –הגדה של פסח )! ְוִדְברֵּ
 

 מהלכות יום טוב

 טעה בתפלת יום טוב

ל ְביֹום טֹוב ק ִאם ַאַחר ', מֹוִדים'ְרַכת ּוִפְתאֹום ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ְבִב , ַהִּמְתַפלֵּ ְוִהְסַתפֵּ
ֶדר ' ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא' נּו'ִסיֵּם ַעל ַהסֵּ ינֵּינּו']' ְוַאָתה ְבַרֲחֶמיךָ 'אֹו ֶׁשִהְמִׁשיְך ', ְוַהִשיאֵּ ' ְוֶתֱחֶזיָנה עֵּ
ד [לבני אשכנז - נּו'ָצִריְך ַלֲחזֹּר לֹוַמר , ְכמֹו ְברֹּאׁש חֶֹּדׁש ְוחֹּל ַהּמֹועֵּ ּוְלַהְמִׁשיְך ' ְוַהִשיאֵּ

ֶדר ן. ִמָשם ַעל ַהסֵּ ק כֵּ ל ׁשּוב, ְוִאם ִסיֵּם ְתִפָלתֹו ְוִהְסַתפֵּ ט ''ע יו''חזו). חֹוזֵּר ָלרֹּאׁש ּוִמְתַפלֵּ
  (תנד. רכו

ׁש 'ּוִבְמקֹום ְלַסיֵּם , ם ָטָעה ַבֲחִתיַמת ַהְבָרָכה ָבֲעִמיָדהִא  -יֹום טֹוב ֶׁשָחל ְבַׁשָבת  ְמַקדֵּ
ל ְוַהְזַמִנים ל ְוַהְזַמִנים'ָחַתם ', ַהַשָבת ְוִיְשָראֵּ ׁש ִיְשָראֵּ ינֹו חֹוזֵּר -ִבְלַבד ' ְמַקדֵּ ַאַחר , אֵּ מֵּ

ׁש ַהַשָבת'ן ִאם ָטָעה ְוָחַתם ְוהּוא ַהִדי. ּוְכָבר ִהְזִכיר ַׁשָבת ְבֶאְמַצע ַהְבָרָכה . ִבְלַבד' ְמַקדֵּ
ל ְתִפַלת ַׁשָבת ְרִגיָלה ְוִהְזִכיר  ן ִאם ָטָעה ְוִהְתַפלֵּ ה'ִב ' ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'ְוכֵּ   (שם רכג). ָיָצא', ְרצֵּ

ל  ל -ַהלֵּ רֹו אֹו ֲחִמ , ְואּוָלם. ָאסּור ְלַהְפִסיק ְבִדבּור ְבֶאְמַצע ַהַהלֵּ ֲחבֵּ ַע ְבָרָכה מֵּ ָשה ַהשֹומֵּ
ִנים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשל ַקִדיׁש אֹו ְקדָֻּׁשה אֹו  ל' ָבְרכּו'ֲאמֵּ  ַוֲאִפלּו ָסמּוְך ַמָּמׁש, ְבֶאְמַצע ַהַהלֵּ

ד. ָּמֶהםַיֲעֶנה עִ ', ְיַהְללּוךָ 'ְלִבְרַכת  ל ֶׁשל חֹּל ַהּמֹועֵּ ין ְמָבְרִכ , ּוַבַהלֵּ ים ְלִמְנַהג ְבנֵּי ְסָפַרד ֶׁשאֵּ
ִנים ֶׁשַעד סֹוף ַהַקִדיׁש, ָעָליו ע חנוכה ''ח. שם רלט. )ַרַשאי ַלֲענֹות ַגם ֶאת ְׁשָאר ָהֲאמֵּ
  (רכד

דֹות ''י יָכל -ג מִּ ין ְלָאְמָרן ִבְפִתיַחת ַההֵּ ד ְוַהִשְמָחה ֶׁשבֹוִמְפנֵּי ְקדַֻּׁש , אֵּ ע ''ח). ת ַהּמֹועֵּ
  (תסט, סוכות תלז

יד ַהַּטל  ְוִאם ָטָעה . ִמּמּוָסף ֶׁשל יֹום טֹוב ִראׁשֹון' מֹוִריד ַהַטל'ַמְתִחיִלים לֹוַמר  -מֹורִּ
ִני חֻּׁ 'יֹּאַמר '', ָברּוְך ַאָתה ה'ִאם ִנְזַכר ְכֶׁשָאַמר  -' מֹוִריד ַהֶגֶׁשם'ְוָאַמר  ְוַיֲחזֹּר ', ֶקיךָ ַלְּמדֵּ

ִתים'ֲאָבל ִאם ִסיֵּם ִבְרַכת . 'ַאָתה ִגבֹור'ְל  י א ''ילקו). חֹוזֵּר ְלרֹּאׁש ַהְתִפָלה -' ְמַחיֵּה ַהּמֵּ
  (רמז. רמג

ק ִאם ָאַמר  מֹוִריד 'ְבתֹוְך ְׁשלִֹּׁשים יֹום ַלֲאִמיַרת : 'מֹוִריד ַהֶגֶׁשם'אֹו ' מֹוִריד ַהַטל'ִהְסַתפֵּ
, 'מֹוִריד ַהֶגֶׁשם'ִכי ִמן ַהְסָתם ִמתֹוְך ֶהְרגֵּל ְלׁשֹונֹו ָאַמר , חֹוזֵּר - [ו ְבִאָיר''ַעד ט] 'ַהַטל

ק , ֲאָבל ְלַאַחר ְׁשלִֹּׁשים יֹום ינֹו חֹוזֵּר -ִאם ִהְסַתפֵּ  ְלַאַחר ִתְׁשִעים ְתִפלֹות, ֶׁשִּמן ַהְסָתם, אֵּ
ָצה טֹוָבה .'מֹוִריד ַהַטל'ִהְתַרְגָלה ְלׁשֹונֹו לֹוַמר , ֶׁשֶיְׁשָנן ְבֶמֶׁשְך ְׁשלִֹּׁשים יֹום ֶׁשְביֹום , ְועֵּ

ִתים ַאָתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע מֹוִריד ַהַטל''ַפַעם  91טֹוב ִראׁשֹון ֶׁשל ֶפַסח ַיֲחזֹּר  '', ְמַחיֵּה מֵּ
יָלְך  ק ִאם ָאַמר ֶגֶׁשם אֹו ַטל -ּוִמָכאן ְואֵּ ינֹו חֹוזֵּ , ִאם ִהְסַתפֵּ יָון ֶׁשִהְתַרְגָלה ְלׁשֹו, ראֵּ נֹו כֵּ

ן . 'ַטל'ּוִמן ַהְסָתם ִהְזִכיר    (רמח. סימן קיד סעיף ט). ַפַעם 010ְוטֹוב ֶׁשיֹּאַמר כֵּ
 
     



 הלכות חג בחג

י ֶהָחג ל ֶׁשִיְהיּו דֹוְרִׁשים ֶאת ִהְלכֹות ֶהָחג ְבָכל ְימֵּ ן ְלִיְשָראֵּ נּו ִתקֵּ ַּמה ְלַבד ִמ , מֶֹּׁשה ַרבֵּ
, א''ִליָט ְלָכְך ַעל ַהַגָבִאים ְלַאְרגֵּן ִׁשעּוִרים ַבֲהָלָכה ִמִפי ָהַרָבִנים ְׁש . ֶשָדְרׁשּו קֶֹּדם ֶלָחג

ָלה ַהְקרֹוָבה ל ֶבֱאמּוָנה ְבִביַאת ַהָּמִׁשיַח ּוַבְגאֻּׁ ב ִיְשָראֵּ מגילה ד ). 'ְבֶעְזַרת ה, ּוְלַחזֵּק ֶאת לֵּ
  (ט רנג''יו. א''ע
 
     

 מלאכות המותרות והאסורות ביום טוב

ן , ֲאסּורֹות ְביֹום טֹוב, ָכל ַהְּמָלאכֹות ָהֲאסּורֹות ְבַׁשָבת  [צֶֹּרְך ]אֶֹּכל ''חּוץ ִמְּמָלאכֹות ֶׁשהֵּ
ל ָכל צֶ ּוִבְלַבד ֶׁשִיְהיּו אֹוָתן ַהְּמָלאכֹות ְמצּויֹות ְוָׁשוֹות אֵּ , ְלָצְרכֹו ֶׁשל ָהָאָדם, ְכלֹוַמר'', ֶנֶפׁש

ָכה, ְכִבשּול, ָאָדם י ְלָהִאיר ֶאת ַהֲחׁשֵּ ָקר ֲאָבל ְמָלאכֹות ַהְמַׁשְּמׁשֹות ְבעִ . ְוַהְדָלַקת ַהנֵּר ְכדֵּ
ָיִמים ִבְלַבד ר ַלֲעשֹוָתן ְביֹום טֹוב, ִכְמפָֻּׁנִקים ּוְמעָֻּׁנִגים, ַלֲאָנִׁשים ְמסֻּׁ ין ֶהתֵּ  . אֵּ

 
     

 הדלקת האש ובשול

ׁש ֲחָדָׁשה ְביֹום טֹוב את ִמַּמִצית ְוַגְפרּוִרים, ָאְסרּו ֲחָכִמים ְלַהְדִליק אֵּ ׁש ַהיֹוצֵּ ֲאָבל , ְכאֵּ
את ׁש ֶׁשְכָבר ִנְמצֵּ אֵּ ֶעֶרב יֹום טֹוב . ִהִתירּו ְלַהְדִליק מֵּ ן ָכל ָאָדם ָיִכין מֵּ ' נֵּר ְנָׁשָמה'ְוָלכֵּ

י ֶׁשיּוַכל ְלַהְדִליק ִמֶּמ    (מט). ְלָהִאיר ּוְלָכל ְצָרָכיו, נּו ְלִבשּולָדלּוק ְכדֵּ

ין ְלַהְדִליק ַחְׁשַמל ְביֹום טֹוב -ַחְׁשַמל  ׁש ֲחָדָׁשה, אֵּ יָון ֶׁשַּמְדִליק אֵּ ן יֵּׁש ְלָהִעיר . כֵּ ְוָלכֵּ
יֶהם ִבְרַכת טֹוב, ְבַנַחת ּוִבְנִעיָמה ְלאֹוָתם ַהְּמִקִלים ָבֶזה   (נג). ְוָתבֹּא ֲעלֵּ

א -ר ַּתנּו י ֲאָדָמה ְוַכיֹוצֵּ ֶעֶרב , ָהרֹוֶצה ֶלֱאפֹות ְבַתנּור עֹופֹות ְוַתפּוחֵּ ַיְפִעיל ֶאת ַהַתנּור מֵּ
ן ֶאת ַהַּמֲאָכִלים ֶבָחג ַבַתנּור, ֶהָחג ַעל ְׁשעֹון ַׁשָבת ָליו, ְוִיתֵּ אֵּ ק ְוִיָכֶבה מֵּ   (עב). ְוַהַתנּור ִיָדלֵּ

יר  לּוי ַהסִּ ָתר ְל  -מִּ י ְלַבְשָלםמֻּׁ ְוַאף ַעל , ַמְלאֹות ֶאת ַהִסיר ְביֹום טֹוב ְבָבָשר אֹו ְבָדִגים ְכדֵּ
ינֹו ָצִריְך ֶלֱאכֹּל ֶאָלא ֲחִתיָכה ַאַחת ר, ִפי ֶׁשאֵּ ֶאת  ִמְפנֵּי ֶׁשתֹוֶסֶפת ַהֲחִתיכֹות ַמְטִעיָמה יֹותֵּ

ר ִלְכבֹוד יֹום טֹובְוִנְמָצא ֶׁשַהַתְבִׁשיל כֻּׁלֹו ַנֲעֶשה , ַהַתְבִׁשיל ָבח יֹותֵּ   (לח). ְמׁשֻּׁ

ל ַׁשָבת  שּול ְלצֶֹרְך ְמַחלֵּ ל ַׁשָבת ְבפַ  -בִּ ל ְביֹום טֹוב ְלצֶֹּרְך ְיהּוִדי ַהְמַחלֵּ , ְרֶהְסָיאָאסּור ְלַבשֵּ
ל ַׁשָבת ִבְפנֵּי ֲעָשָרה ן ִסיָגִריֹות ְבַׁש , ְדַהְינּו ֶׁשְּמַחלֵּ ַע ְבֶרֶכב ְכגֹון ֶׁשְּמַעשֵּ ָבת ָבְרחֹוב אֹו נֹוסֵּ

יתֹו ְביֹום טֹוב, ְבַׁשָבת ין ְלַהְזִמין ְיהּוִדי ָכֶזה ְלבֵּ ן אֵּ ל ִבְׁשִבילֹו ִבְמיֻּׁחָ , ְוָלכֵּ . דֶׁשָּמא ְיַבשֵּ
ל ַׁשָבת ְבַפְרֶהְסָיא ְלַהְזִמינֹו ְורֹוֶצה , אּוָלם ָאָדם ֶׁשיֵּׁש לֹו ְקרֹוב ִמְׁשָפָחה אֹו ַמָכר ֶׁשְּמַחלֵּ

ב ַלתֹוָרה ְוִיְזֶכה ַלֲחזֹּר ַלְּמקֹורֹות ַהֶנֱאָמִנים ֶאל י ֶׁשאּוַלי ִיְתָקרֵּ א  ֶאְצלֹו ֶלָחג ְכדֵּ יק בֹורֵּ חֵּ
ֶעֶרב ֶהָחג, עֹוָלם ל ֶאת ָכל ַהַתְבִׁשיִלים מֵּ ב ְלַבשֵּ ל ִבְׁש , ָיִשים לֵּ ְך ְלַבשֵּ י ֶׁשלֹּא ִיְצָטרֵּ ִבילֹו ְכדֵּ

ן, ִמָכל ָמקֹוםּו. ֶבָחג ל קֶֹּדם ָלכֵּ ִעַקר ַהִדין, ִאם לֹּא ִבשֵּ ל ְלַעְצמֹו ְוִלְבנֵּ , מֵּ י ַאַגב ֶׁשְּמַבשֵּ
יתֹו ל ַׁשָבת, בֵּ רֹו ַהְמַחלֵּ , פרי מגדים, ז''הרדב). ַרַשאי ְלהֹוִסיף עֹוד ַבַתְבִׁשיל ִבְׁשִביל ֲחבֵּ
  (לח. ם שיק ועוד''מהר

שּון  ן ִסיָגִריֹות ְביֹום טֹוביֵּׁש אֹוְסִרי -עִּ ין זֹו ֲהָנָאה ַהָשָוה ְלָכל ָא, ם ְלַעשֵּ יָון ֶׁשאֵּ . ָדםכֵּ
ם לֹו ַצַער, ְוַלֲהָלָכה ן ִיָגרֵּ ל לֹו, ָאָדם ֶׁשִאם לֹּא ְיַעשֵּ ֲאָבל אֹוָתם ַהחֹוְבִבים . יֵּׁש ְלָהקֵּ

י ַפַעם ן, ִסיָגִריֹות ִמדֵּ ֹו ָלַדַעת ִכי ָהִעשּון ַמִזיק ְמאֹּד ְמאֹּד ִלְבִריאּותְוָצִריְך . ִיָּמְנעּו ִמְלַעשֵּ



ר ַעל , ֶׁשל ָהָאָדם יֶכם''ְויֵּׁש ֲחָׁשׁש ָגדֹול ֶׁשעֹובֵּ   (מד). ''ְוִנְׁשַמְרֶתם ְמאֹּד ְלַנְפׁשֹּתֵּ
 

     

 כבוי האש

ין ָבֶזה צֶֹּרְך אֶֹּכל ֶנֶפׁש ׁש ְביֹום טֹוב ָכל ֶׁשאֵּ ן ִסיָגִרָיה, ןְוָלכֵּ . ָאסּור ְלַכבֹות אֵּ ַיִניַח , ַהְמַעשֵּ
יֶהם ֲאלֵּ   (נב). ֶאת ַהַגְפרּור ְוַהִסיָגִרָיה ַבֲעִדינּות ֶׁשִיָכבּו מֵּ

בּוי ַגז  ר, ָאסּור ְלַכבֹות ֶאת ַהַגז -כִּ ם ַאחֵּ י גֹורֵּ ָתר ְלַכבֹותֹו ַעל ְידֵּ א , אּוָלם מֻּׁ ְכגֹון ֶׁשְיַמלֵּ
ׁש ֶׁשִיְרַתחקּוְמקּום ָקָטן ְבַמִים  הּו ַעל ָהאֵּ ַהַגז  ְוִיְגְלׁשּו ַהַּמִים ְוִיָשְפכּו ַעל, ַעל ְגדֹוָתיו ְוַיִניחֵּ

ׁש ִכי ָאסּור , ְוַיְקִפיד ִלְׁשתֹות ֶאת ַהַּמִים ֶׁשָרְתחּו. ְוָאז ִיְסגֹּר ֶאת ַכְפתֹור ַהַגז, ְוִתָכֶבה ָהאֵּ
ל ֶׁשלֹּא ְלצֶֹּרְך  ַחם ַמִיםִאם  (נח). ְלַבשֵּ ינֹו ָצִריְך ֶאת אֹוָת , יֵּׁש לֹו ְכָבר מֵּ ן ֶׁשאֵּ ם ִנְמָצא ִאם כֵּ

יָצה ְוַיְמִתין ֶׁשִיְגְלׁשּו ַהַּמיִ , ַמִים ֶׁשַּמְרִתיַח ַבקּוְמקּום ל ְלַהְרִתיַח בֵּ ן ִיְׁשַתדֵּ ם ְויֹּאַכל ֶאת ָלכֵּ
יָצה   .ַהבֵּ

ׁש  ׁש ְגבֹוָההַתְבִׁשיל ֶׁשְתִחַלת ִב  -ַהְנָמַכת ָהאֵּ ן ָצִריְך ְלַבְשל, שּולֹו הּוא ַעל אֵּ ֹו ּוְלַאַחר ִמכֵּ
ׁש ְנמּוָכה א, ַעל אֵּ ָתר ְלַהְנִמיְך ֶאת ַהַגז ְביֹום טֹוב ְלצֶֹּרְך , ְכמֹו ַתְבִׁשיל אֶֹּרז ְוַכיֹוצֵּ מֻּׁ

ף ל ַכהֶֹּגן ְולֹּא ִיָשרֵּ יָון ֶׁשִהִת , ַהַתְבִׁשיל ֶׁשִיְתַבשֵּ  ירּו ֲחָכִמים ָכל ְמָלאָכה ֶׁשִהיא ְלצֶֹּרְך ֶׁשכֵּ
ַתר ַגם ְלַהְנִמיְך , אֶֹּכל ֶנֶפׁש ׁש ֲחָדָׁשה ְנמּוָכה, הֻּׁ ן ָפַסק ַהָגאֹון . ְולֹּא ִהְצִריכּו ְלַהְדִליק אֵּ כֵּ

יין ְבִסְפרֹו ִאְגרֹות מֶֹּׁשה  ֶאת ְוִחזֵּק ( ד סימן קג''וח, א סימן קטו''ח)ַרִבי מֶֹּׁשה ַפְייְנְׁשטֵּ
ינּו ָהִראׁשֹוִנים ר ְבטּוב ַטַעם ָוַדַעת ַעל ִפי ַרבֹותֵּ ן ִהִתיר ַהָגאֹון ַרִבי עֹוַבְדָיה . ַהֶהתֵּ ְוכֵּ

ן ָכַתב ְבׁשּו, ת ַיְשִכיל ַעְבִדי''ֲהָדאָיה ְבׁשּו   (נח. )ְועֹוד פֹוְסִקים ַרִבים, ת ִקְנַין תֹוָרה''ְוכֵּ

ם  י ֶׁשְכֶׁשַיִגיַע ְבעֹוד ְזַמן לַ , ַׁשֲעָוה ָדלּוק נֵּר -ַהָנַחת נֵּר ְבַמיִּ ין ְלַהִניחֹו ְבַמִים ְכדֵּ ַּמִים אֵּ
יָון ֶׁשֶזה ְגַרם ִכבּוי ֶׁשל תֹוָרה]ִיָכֶבה  ָתר ְלַהִניחֹו ְבַמִים ְכֶׁשעֲ . [ֶׁשעֹוֶשה ֶפָחם, כֵּ ַדִין ֲאָבל מֻּׁ

ינֹו ָדלּוק ן ַיְדִל , אֵּ ׁש ַאֶחֶרת ּוְלַאַחר ִמכֵּ אֵּ הּו מֵּ ינֹו ֶאָלא ְכַמְדִליק נֵּר ָקָטן]יקֵּ סימן ). [ֶׁשאֵּ
  (נז. תקיד סעיף ג

 
     

 בורר

ר ְביֹום טֹוב  ר ִמַשָבת -ְמֶלאֶכת בֹורֵּ , םּוְכגֹון ֶׁשיֵּׁש אֶֹּכל ּוְפסֶֹּלת ְמעָֹּרִבי, ְמִקִלים ָבּה יֹותֵּ
ָתר ְלהֹוִציא ּוִבְתַנאי ֶׁשיֹּאַכל ', ָהאֶֹּכל ִמתֹוְך ַהְפסֶֹּלת'ַרק ֶאת ' ַבָיד' ַאף ַעל ִפי ֶׁשְבַׁשָבת מֻּׁ

לּו - [ִמָיד]' ְלַאְלַתר'אֹותֹו  קֵּ ר ְלהֹוִציא ֶאת ַהְפסֶֹּלת, ְביֹום טֹוב הֵּ יֹוִציא ֶאת , ֶׁשִאם ַקל יֹותֵּ
ל ְלַאְלַתרְוַאף ַעל ִפי ֶׁשאֵּ , ּוִבְתַנאי ֶׁשִיְברֹּר ְלצֶֹּרְך יֹום טֹוב, ַהְפסֶֹּלת   (עו). ינֹו אֹוכֵּ

 
     

 טוחן

ָתר ַלְחתְֹּך ָיָרק ַדק ַדק ַלֲהָכַנת ָסָלט ינֹו אֹוְכלֹו ְלַאְלַתר, מֻּׁ ן ְבַׁשָבת . ַאף ִאם אֵּ לֹּא כֵּ
ת ַכְמבָֹּאר ְבַהְרָחָבה ְבחֹוֶברֶ  .ֶאָלא ִאם אֹוְכלֹו ְלַאְלַתר, ֶׁשָאסּור ַלְחתְֹּך ֶאת ַהָיָרק ַדק ַדק

ֶלק ב' ַהַשָבת ַבֲהָלָכה ּוָבַאָגָדה'   (עא. )'חֵּ
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ָיה  ר ְבפְֻּׁמִפָיה ֶגֶזר -פְֻׁמפִּ ָתר ְלָגרֵּ א ָבֶהם, ַתפּוחַ , מֻּׁ   (עא). ַתפּוַח ֲאָדָמה ְוַכיֹוצֵּ
 
     

 סוחט

רֹות ָהעֹוְמִדים ְלַמְׁשֶקה ְכזֵּיִתים , ֶאְׁשכֹוִליֹות, ַתפּוִזים, ֲעָנִבים, ָאסּור ִלְסחֹּט ֶאת ָכל ַהפֵּ
א ָבֶהם ָתר ִלְסחֹּט ְבָכל אֶֹּפן, ְוָכל ַכיֹוצֵּ   (עג). ֲאָבל ִלימֹוִנים מֻּׁ

 
     

 מוקצה

ְקֶצה ְבַׁשָבת ר ִמּמֻּׁ ְקֶצה ְביֹום טֹוב ֶהְחִמירּו בֹו ֲחָכִמים יֹותֵּ , ְוַהַטַעם ָבֶזה. ְכִדְלַהָלן, מֻּׁ
ינֵּי ָהֲאָנִׁשים ר ְבעֵּ יָון ֶׁשיֹום טֹוב ַקל יֹותֵּ ׁש, ִמכֵּ ׁש ְלאֵּ אֵּ ָתר ְלַהְדִליק מֵּ י מֻּׁ ָתר , ֶׁשֲהרֵּ ּומֻּׁ

ל ְקֶצה ֶׁשלֹו , ֶׁשָּמא ְיַזְלְזלּו ָהָעם ִבְקדַֻּׁשת ַהיֹוםְלָכְך ָחְׁשׁשּו ֲחָכִמים , ְלַבשֵּ ְוֶהְחִמירּו ַבּמֻּׁ
ר ִמֶשל ַׁשָבת  ( כו. )יֹותֵּ

פֹות א  ְקלִּ ָמה ִכְקִלפֹות ָבָננֹות ְוַכיֹוצֵּ יָנן  -ָהְראּויֹות ְלַמֲאַכל ְבהֵּ ַאף ַעל ִפי ֶׁשְבַׁשָבת אֵּ
ְקֶצה ן מֻּׁ , מֻּׁ י הֵּ י ַמגֵּב אֹו ַסִכין ְביֹום טֹוב ֲהרֵּ ְקֶצה ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ַבָיד ֶאָלא ַעל ְידֵּ

 . ְוַכדֹוֶמה

ָמה, ָאסּור ְלַהִניַח ֶאת ַהְקִלפֹות ן ְראּויֹות ְלַמֲאַכל ְבהֵּ יָקה, ֲאִפלּו ֶׁשהֵּ ֶאָלא , ְבתֹוְך ַצַלַחת רֵּ
ן ַיִניַח ַבַצַלַחת ַמֲאָכל ָהָראּוי ָלָאָדם נֹו'ְוַהַטַעם ָבֶזה ִמְפנֵּי ִדין . ִאם כֵּ ֲהכֵּ  ',ִבטּול ְכִלי מֵּ

ֶלק ב' ַהַשָבת ַבֲהָלָכה ּוָבַאָגָדה'ַכְמבָֹּאר ְבַהְרָחָבה ְבחֹוֶבֶרת    (כו) .'חֵּ

ְקֶצה ְלצֶֹרְך אֶֹכל ֶנֶפׁש  יָון ֶׁשִהִתיָרה ַהתֹוָרה ְמֶלאֶכת אֶֹּכל ֶנֶפׁש ְביֹום טֹוב -מֻׁ ם גַ , ִמכֵּ
ְקֶצה ְביֹום טֹוב ְלצֶֹּרְך אֶֹּכל ֶנֶפׁש ל מֻּׁ ָנחֹות ֲאָבִנים ַעל , ֲחָכִמים ִהִתירּו ְלַטְלטֵּ ְכגֹון ִאם מֻּׁ

י ַמֲאָכל ן , ִדְברֵּ יָון ֶׁשָהֲאָבִנים הֵּ ֲחַמת 'ֶׁשְבַׁשָבת ָאסּור ְלהֹוִציא ֶאת ָהֲאָבִנים כֵּ ְקֶצה מֵּ מֻּׁ
ְלצֶֹּרְך אֶֹּכל ֶנֶפׁש , ִמָכל ָמקֹום ְביֹום טֹוב -ְלצֶֹּרְך ְמקֹוָמן  ְוָאסּור ְלַטְלְטָלן ֲאִפלּו', גּוָפן

ֶלק ב' ַהַשָבת ַבֲהָלָכה ּוָבַאָגָדה'ַכְמבָֹּאר ְבַהְרָחָבה ְבחֹוֶבֶרת . ִהִתירּו ֲחָכִמים ְלהֹוִציָאן   .'חֵּ

ַהַגפְ  ׁש מֵּ יל ֶׁשָאסּור ְלַהְדִליק אֵּ ַאְרנּו ְלעֵּ יָנם, רּוִריםַאף ַעל ִפי ֶׁשבֵּ  ִמָכל ָמקֹום ַהַגְפרּוִרים אֵּ
ְקֶצה ְביֹום טֹוב ׁש ְמצּוָיה, מֻּׁ אֵּ י ְלַהְדִליק מֵּ ׁש ָבֶהם ְכדֵּ ָתר ְלִהְׁשַתּמֵּ   (נא). ּומֻּׁ

ְקֶצה ְביֹום טֹוב ֶׁשָחל ְבַׁשָבת ינֵּי ַהמֻׁ ְקֶצה ְבַׁשָבת דִּ ם ְכָכל ִדינֵּי מֻּׁ יָון ֶׁשכֵּ , ְולֹּא ְכיֹום טֹוב, הֵּ
ְמַרת ַׁשָבת ְקֶצה ִמַצד הַ , ֶׁשְבָלאו ָהִכי ֶיְׁשָנּה חֻּׁ ְצְרכּו ֲחָכִמים ְלַהְחִמיר ָכל ָכְך ַבּמֻּׁ יֹום לֹּא הֻּׁ

ֶלק ב' ַהַשָבת ַבֲהָלָכה ּוָבַאָגָדה'ְוַכְמבָֹּאר ְבחֹוֶבֶרת . טֹוב ַעְצמֹו ְקֶצה' חֵּ   (כז. )ִהְלכֹות מֻּׁ
 
     

 רחיצה

ם י ִלְרחֹּץ ָבֶהם ֶאת ָכל ַהגּוף ָאסּור ְלַחּמֵּ ין זֹו ֲהָנָאה ַהָש , ַמִים ְביֹום טֹוב ְכדֵּ יָון ֶׁשאֵּ ָוה כֵּ
ץ ֶאת ָכל גּופֹו ְבָכל יֹום], ְלָכל ֶנֶפׁש י לֹּא ָכל ָאָדם רֹוחֵּ ם ַמִים ְכדֵּ  .[ֶׁשֲהרֵּ ָתר ְלַחּמֵּ י ָאְמָנם מֻּׁ

  (מא. שלחן ערוך סימן תקיא סעיף ב). ַבדָיָדיו ְוַרְגָליו ִבְל , ִלְרחֹּץ ֶאת ָפָניו



ֶעֶרב יֹום טֹוב  ָתר ִלְרחֹּץ ָבֶהם ֶאת ָכל ַהגּוף -ַמִים ֶׁשִהְתַחְּממּו מֵּ ְוהּוא ַהִדין . ִלְבנֵּי ְסָפַרד מֻּׁ
ץ ְבַמִים ַחִּמים ֶׁשִהְתַחְּממּו ְבדּוד ֶׁשֶמׁש ָתר ְלִהְתַרחֵּ ם  ֶׁשלֹּא ָאְסרּו ֲחָכִמים ֶאָלא, ֶׁשּמֻּׁ ְלַחּמֵּ

ֲאלֵּ , ֶאת ַהַּמִים ְביֹום טֹוב ֶעֶרב יֹום טֹוב אֹו ֶׁשִהְתַחְּממּו מֵּ , יֶהםֲאָבל ָכל ֶׁשִהְתַחְּממּו מֵּ
ָתר ִלְרחֹּץ ָבֶהם   (מא. סימן תקיא סעיף ב). מֻּׁ

ִרים ַהנַ  ץ ְבַמִים ַחִּמים''ָכל ַהֶהתֵּ ם ַדְוָקא ְבַאְמַבְטָיה ְפָרִטית , ל ְלִהְתַרחֵּ ֲאָבל , ֶׁשַבַבִיתהֵּ
ית ַהֶּמְרָחץ ֶׁשל ַרִבים  ץ בֹו ְכָלל ֲאִפלּו ָפָניו, [ִמְקֶוה]ְבבֵּ ָיָדיו , ָגְזרּו ֲחָכִמים ֶׁשלֹּא ְלִהְתַרחֵּ

ְוָהיּו , ִמְפנֵּי ֶׁשָהיּו ַבָלִנים ְרָׁשִעים ֶׁשְּמַחְּמִמים ַמִים ְביֹום טֹוב ְבִאסּור. ְוַרְגָליו ְלַבד
ֶעֶרב יֹום טֹובאֹוְמִר    (מא. )ים ֶׁשִחְּממּו ֶאת ַהַּמִים מֵּ

ֲאִפלּו ְבַמִים ַחִּמים , ִמְנַהג ְבנֵּי ַאְׁשְכַנז ְלַהְחִמיר ֶׁשלֹּא ִלְרחֹּץ ֶאת ָכל ַהגּוף ְכֶאָחד
ֶעֶרב יֹום טֹוב ֶבר ְלַבדֹו. ֶׁשִהְתַחְּממּו מֵּ ֶבר ְואֵּ ל ִלְרחֹּץ ָכל אֵּ , ְוַעל ָכל ָפִנים. ְוָאְמָנם יֵּׁש ְלָהקֵּ

ל לְ , ְלצֶֹּרְך ִתינֹוק . ב''א סימן תקיא סעיף ב ומשנ''הרמ). ָרֳחצֹו ְבַמִים ַחִּמיםיֵּׁש ְלָהקֵּ
  (מא

 
 

     

 מחיאת כפים ורקוד

ן ַהִדין ֶׁשָאסּור ִלְדפֹּ. [חּוץ ִמִשְמַחת תֹוָרה], ַגם ְביֹום טֹוב ָאסּור ִלְמחֹּא ַכַפִים ְוִלְרקֹּד ק ְוכֵּ
ְלָחן ִעם ֶקֶצב ַהִשיר   (שכ. )א''ַכְמבָֹּאר ְבחֹוֶבֶרת ַׁשָבת ח. ְבַׁשָבת ְכמֹו ֶׁשָאסּור, ַעל ַהשֻּׁ

 
     

 רפואה

ב חֹוׁש אֹו ְכאֵּ יֶזה מֵּ ְך ְכָבִר , ִמי ֶׁשיֵּׁש לֹו אֵּ ב ַבִּמָטה ֶאָלא הֹולֵּ ינֹו ׁשֹוכֵּ ָתר , יאַאף ַעל ִפי ֶׁשאֵּ מֻּׁ
ן ְבַׁשָבתַמה ֶש , לֹו ָלַקַחת ְתרּוָפה אֹו ִלְבלַֹּע ַכדּוִרים ְביֹום טֹוב ין כֵּ   (כג. )אֵּ

י  שִּ ָתר ְלַכּוֵּן ֶאת הַ  -יֹום טֹוב ֶׁשָחל ְביֹום ׁשִּ ינֹו ִדיִגיָטִלי]' ְשעֹון ַׁשָבת'מֻּׁ ְביֹום טֹוב  [ֶׁשאֵּ
ק ְוִיָכֶבה יֶזה ָׁשעֹות ִיָדלֵּ   (נז). ְלצֶֹּרְך ַהַשָבת ְלאֵּ

 

 מהלכות חול המועד

 הנהגת היהודי בחל המועד

ַח ְוט: (ז''ט הי''ו מהלכות יו''פ)ם ''ָכַתב ָהַרְמבַ  ה ִמן ַהתֹוָרה ִלְהיֹות ָשמֵּ ב ִמְצַות ֲעשֵּ ֹוב לֵּ
ד ָליו, ַבּמֹועֵּ יתֹו ְוָכל ַהִנְלִוים אֵּ ד ְוַאף ַעל ִפי ֶׁשֲאִכיָלה ּוְׁשִתָיה ַבּמ. הּוא ְוִאְׁשתֹו ּוְבנֵּי בֵּ ֹועֵּ

ה ִהיא  ַבבֶֹּקר ַמְׁשִכיִמים: ֶאָלא ָכְך ִהיא ַהָדת, ְוִיְׁשֶתה ָכל ַהיֹום כֻּׁלֹו לֹּא יֹּאַכל, ִמְצַות ֲעשֵּ
י ְכנִֵּסיֹות ּוִמְתַפְלִלים יֶהם ְואֹוְכִלים, ָכל ָהָעם ְלָבתֵּ י , ְוחֹוְזִרים ְלָבתֵּ ְוהֹוְלִכים ְלָבתֵּ



י ַהיֹום ִמְתַפְלִלים ִמְנָחה ְוחֹוְזִרים ְוַאַחר ֲחִצ , ִמְדָרׁשֹות קֹוְרִאים ְוׁשֹוִנים ַעד ֲחִצי ַהיֹום
יֶהם ֶלֱאכֹּל ְוִלְׁשתֹות ְׁשָאר ַהיֹום  . ְלָבתֵּ

ד ַח ַבּמֹועֵּ ל ְוׁשֹוֶתה ְוָשמֵּ ְך ְבַיִין ּוְשחֹוק ְוַקלּות רֹּאׁש, ּוְכֶׁשאֹוכֵּ ְויֹּאַמר ֶׁשָכל ִמי , לֹּא ִיָּמׁשֵּ
ה ְוַקלּות ָהרֹּאׁש, ִשְמָחהַיְרֶבה ְבִמְצַות הַ  -ֶׁשיֹוִסיף ָבֶזה  יָנּה , ֶׁשַהִשְכרּות ְוַהְשחֹוק ַהְרבֵּ אֵּ

לּות ְוִסְכלּות , ִשְמָחה לּות ְוַהִסְכלּות, [ִטְפׁשּות]ֶאָלא הֹולֵּ ֶאָלא ַעל , ְולֹּא ִנְצַטּוֵּינּו ַעל ַההֹולֵּ
ר ַהכֹּל ֱאלֶֹּהיָך ' ַתַחת ֲאֶׁשר לֹּא ָעַבְדָת ֶאת ה'': ֶׁשֶנֱאַמר, ַהִשְמָחה ֶׁשיֵּׁש ָבּה ֲעבֹוַדת יֹוצֵּ

ָבב לֹּא ' ְוִאי ֶאְפָׁשר ַלֲעבֹּד ֶאת ה, ֶׁשָהֲעבֹוָדה ְבִשְמָחה, ָהא ָלַמְדָת '', ְבִשְמָחה ּוְבטּוב לֵּ
 . ַעד ָכאן. ִמתֹוְך ְשחֹוק ְולֹּא ִמתֹוְך ַקלּות רֹּאׁש ְולֹּא ִמתֹוְך ִׁשְכרּות

ד נֶ  י חֹּל ַהּמֹועֵּ ֶלק ִמן ַהְּמָלאכֹותְימֵּ י ַהחֹּל ֶׁשאֵּ , ֶאְסרּו ְבחֵּ י ֶׁשלֹּא ִיְהיּו ִכְׁשָאר ְימֵּ ין ָבֶהם ְכדֵּ
ל ''ּוְכָבר ָאְמרּו ֲחזַ . ּוְבַמֲאָכל ּוְבִמְׁשֶתה ְמיָֻּׁחִדים, ְוָצִריְך ְלַכְבָדם ִבְבָגִדים ָנִאים. ְקדָֻּׁשה

, ֹוִביםַאף ַעל ִפי ֶׁשיֵּׁש ְבָידֹו תֹוָרה ּוַמֲעִשים ט, ַהְמַבֶזה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות: (א''ג מי''אבות פ)
ֶלק ָלעֹוָלם ַהָבא ין לֹו חֵּ ַרׁש ַרִׁש . אֵּ ד ִמְנַהג חֹּל ַבֲאִכי, ַהְמַבֶזה, י''ּופֵּ ג ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ָלה ֶׁשנֹוהֵּ

 . ּוְׁשִתָיה

 

 

ים' ֲעבֹוַדת ה ית ַבמֹוֲעדִּ ּתִּ  ָהֲאמִּ

 
ָמה ִהיא ֲעבֹוַדת ַהֶנֶפׁש ִעם ֲעבֹוַדת ַהגּוף, ְוָדָבר ָידּוַע הּוא'' ַוֲעבֹוַדת ַהגּוף . ֶׁשָהֲעבֹוָדה ַהְשלֵּ

 ְוָזַבְחָת ְׁשָלִמים': ְכמֹו ֶׁשָכתּוב ַבתֹוָרה ְבִמְצַות ַהּמֹוֲעִדים, ִהיא ְלִהְתַענֵּג ְבַמֲאָכל ּוִמְׁשֶתה
ַח ְוִלְזכֹּר ִנָסיו ְוִנְפְלאֹוָתיו, ְלהֹודֹותַוֲעבֹוַדת ַהֶנֶפׁש ִהיא . 'ְוָאַכְלָת ָשם  ּוִבְׁשנֵּיֶהם ַיַחד. ְלַׁשבֵּ

ָמה הּו ֶחְציֹו ַלה: (ב''פסחים סח ע)ְכמֹו ֶׁשָאְמרּו , ִתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ְׁשלֵּ . ְוֶחְציֹו ָלֶכם' ַחְלקֵּ
ם ַהַּמאֲ , ֲאִפלּו ַהְדָבִרים ַהגּוָפִנִיים, ּוְבאֹוָתּה ָׁשָעה , ִריםָכל ְוַהִּמְׁשֶתה ְוַהַתֲענּוִגים ָהֲאחֵּ ֶׁשהֵּ

ם ֲעבֹוַדת ה, כָֻּׁלם ַנֲעִשים רּוָחִנִיים ן. 'ְוהֵּ ינֹו כֵּ ת ֶאָלא ִמְתַכּוֵּן ַלֲהָנַא, ֲאָבל ִאם ַחס ְוָׁשלֹום אֵּ
ד ַלה, גּופֹו ינֹו עֹובֵּ י, ִיְתַעֶלה ָהֲעבֹוָדה ָהְראּוָיה' ְואֵּ יָנם מֹוֲעִדים ּוִמְקָראֵּ ְוַעל ֶזה . קֶֹּדׁש אֵּ

ם מֹוֲעָדי': ל''ָאְמרּו ֲחזַ  ֶלה הֵּ ֲעדֹות ִבְזַמן ֶׁשַאֶתם עֹוִשים ַהִּמְצוֹות ּוְמַקְדִׁשים ַהּמֹו -' אֵּ
י ְכנִֵּסיֹות ַפת ָהָעם ְבָבתֵּ ם 'ָאז , ְועֹוְסִקים ַבתֹוָרה' ּוְמַהְלִלים ּוְמַׁשְבִחים ַלה, ַבֲאסֵּ ֶלה הֵּ אֵּ

יֶכם -ם ָלאו ְוִא ', מֹוֲעָדי יָנם מֹוֲעַדי ֶאָלא מֹוֲעדֵּ ִׁשיב ַרִבי ֲעִקיָבא ְלאֹותֹו ִמ . אֵּ ין ּוְכמֹו ֶׁשהֵּ
יֶכם ' (ישעיה א יד)ַוֲהלֹּא ְכִתיב , ָלָּמה ַאֶתם עֹוִשים ַעָתה מֹוֲעִדים, ֶׁשָשַאל אֹותֹו ָחְדׁשֵּ

יֶכם ָשְנָאה ַנְפִׁשי יֶכם': ר לֹוָאַמ '? ָהיּו ָעַלי ָלטַֹּרח, ּומֹוֲעדֵּ יֶכם ּומֹוֲעדֵּ ִבְזַמן . ְכִתיב' ָחְדׁשֵּ
ם ְשנּוִאים, ֶׁשַאֶתם ְמַכְּוִנים ַלֲהָנַאת גּוְפֶכם ִבְלַבד , ֲאָבל ִאם ַאֶתם ְמַכְּוִנים ַלֲעבֹוָדִתי, הֵּ

יָנם ָעַלי ָלטַֹּרח יָנם ְשנּוִאים ְואֵּ ם ְלָפַני, אֵּ רבי  דרשות). ''ֶאָלא ֲאהּוִבים ַוֲחִביִבים הֵּ
  (יהושע אבן שועיב

 

י תֹוָרה -ְתִחַלת ִדינֹו ֶׁשל ָאָדם ָבעֹוָלם ַהָבא : (א''סנהדרין ז ע)ל ''ָאְמרּו ֲחזַ  . ַעל ִדְברֵּ
ץ  ַפְרָנָסתֹו יֵּׁש ָאָדם ֶׁשָיבֹּא ְבַטֲעָנה ֶׁשָהָיה ָטרּוד ְב : (מערכת חול המועד)ְוָכַתב ַהֶפֶלא יֹועֵּ

יתֹו ן לֹּא ָעַסק ַבתֹוָרה, ְלָהִביא ֶטֶרף ְלבֵּ ד ִיְסתֹּר ַטֲעָנתֹו, ְוָלכֵּ י , ַאְך חֹּל ַהּמֹועֵּ י ִבימֵּ ֶׁשֲהרֵּ
ד ָפנּוי הּוא ִמְּמָלאָכה י ָהָאֶרץ ּוְבִפְטפ, חֹּל ַהּמֹועֵּ ז ֶאת ַהְזַמן ְבִטיּול ְבָכל ַרֲחבֵּ ּוִטים ּוְמַבְזבֵּ

ד ִלְלמֹּד תֹוָרההֲ : ְוִיְטֲענּו ַבָשַמִים ְכֶנְגדֹו, ׁשֹוִנים י ָהָיה ְלָך ְפַנאי ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ  ְוָלָּמה ִאַבְדתָ , רֵּ
א ֶאת ה! ?ֶאת ְזַמְנךָ  ד ְלִלּמּוד תֹוָרה', ֲאָבל ָהִאיׁש ַהָירֵּ י ַהּמֹועֵּ ָאז ָדִנים , ְוָקַבע ֶאת ְימֵּ



ָאר ַהָיִמים ֶׁשָהָיה ָטרּוד ּוַמֲחִׁשיִבים לֹו ְכִאלּו ָעַסק ַבתֹוָרה ַגם ִבְׁש , אֹותֹו ִלְזכּות
ד '': (תהלים עה ג)ה ''ְוֶזהּו ֶׁשָאַמר ָדִוד ַהֶּמֶלך ע. ְבַפְרָנָסתֹו יָׁשִרים  -ִכי ֶאַקח מֹועֵּ ֲאִני מֵּ

ד'ֶׁשַעל ִפי ִהְתַנֲהגּותֹו ּוִמַדת ִנצּול ְזַמנֹו בַ '', ֶאְׁשפֹּט הּוא ִיְׁשפֹּט אֹותֹו ַהָקדֹוׁש ָברּוְך ', ּמֹועֵּ
יָׁשִרים  . ְלמֵּ

יָסן ''ט ד  -ז ְבנִּ טֹוב ְלהֹוִסיף ַמֲאָכל ְמיָֻּׁחד , [ז ְבִניָסן''ט]ַביֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל חֹּל ַהּמֹועֵּ
ָמה ְוַיִין ִלְכבֹוד ֶהָחג]ַבְסעּוָדה  ר , [ְלַבד ִמַּמה ֶשָצִריְך ִלְשמַֹּח ִבְבַשר ְבהֵּ ֶכר ֶאְסתֵּ ְלזֵּ

ץ, ַחְׁשוֵּרֹוׁש ְוָהָמן ַלִּמְׁשֶתהֶׁשִהְזִמיָנה ֶאת אֲ  , ה''של). ּוְבאֹותֹו יֹום ָתלּו ֶאת ָהָמן ַעל ָהעֵּ
  (רמט. חק יעקב, א''מג

 
     

 יעלה ויבוא

ִאם ִנְזַכר  -ְוִאם ָטָעה ְולֹּא ָאַמר . ִמְנָחה ְוַעְרִבית, ְבַׁשֲחִרית' ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'ַמְזִכיִרים 
י לֹוַמר '' ָברּוְך ַאָתה ה'ְכֶׁשָאַמר  ֶקיךָ 'ְיַסיֵּם ', ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִציֹון'ְכדֵּ ִני חֻּׁ ְוַיֲחזֹּר ', ַלְּמדֵּ

' ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'יֹּאַמר ', ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִציֹון'ַאְך ִאם ְכָבר ָאַמר . 'ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'לֹוַמר 
ָבה ַאַחת . 'מֹוִדים'ִלְפנֵּי  ה'חֹוזֵּר ִלְתִחַלת ִבְרַכת , ְוִנְזַכר' מֹוִדים'ְוִאם ִהְתִחיל ֲאִפלּו תֵּ . 'ְרצֵּ

ְך ַהְתִפלָ  ֲאָבל ִאם ִנְזַכר ְכֶׁשָבא , ה קֶֹּדם ֶׁשָבא ַלֲעקֹּר ַרְגָליוְוהּוא ַהִדין ְכֶׁשִנְזַכר ְבֶהְמׁשֵּ
ְולֹּא ְכמֹו ְברֹּאׁש ], ְוִדין ֶזה ֲאִפלּו ִבְתִפַלת ַעְרִבית. חֹוזֵּר ִלְתִחַלת ָהֲעִמיָדה, ַלֲעקֹּר ַרְגָליו

  (ע חנוכה רסה''ח. סימן תצ סעיף ב). [חֶֹּדׁש ֶׁשְבַעְרִבית לֹּא חֹוזֵּר

יַאת ַה  ר -ּתֹוָרה ְקרִּ ד ְוָקְראּו ַבתֹוָרה ְקִריָאה ֶׁשל יֹום ַאחֵּ י חֹּל ַהּמֹועֵּ ֶׁשל  ִאם ָטעּו ִבימֵּ
ין ָצִריְך ַלֲחזֹּר ְוִלְקרֹּא ֶאת ַהְקִריָאה ֶׁשל ַהיֹום, ֶפַסח י, אֵּ ֶדר ַהְקִריאֹות ֶׁשל ְימֵּ ין סֵּ  ִכי אֵּ

ב   (רמז. )ַהֶפַסח ְמַעכֵּ

ר  ' ָברּוְך ַאָתה ה'ִאם ִנְזַכר ַאַחר , ְוִאם ָטָעה ְולֹּא ָאַמר. ִבְרַכת ַהָּמזֹוןְב ' ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא'אֹומֵּ
ר ', בֹונֵּה ְירּוָׁשַלִים ם ה]אֹומֵּ ְש '': ְבָלשֹון זֹו ['ְבִלי ׁשֵּ ים ְלַעמֹו יִּ ל ָברּוְך ֲאֶׁשר ָנַתן מֹוֲעדִּ ָראֵּ

ְמָחה   (סימן קפח סעיף ז) .''ְלָששֹון ּוְלשִּ
 
     

 לאכה בחל המועדמ

ד  ף ִעִּמי: ָאַמר ַרִבי ַאָבא ַבר ָמָמל -ַמְּטַרת חֹל ַהמֹועֵּ ָהִייִתי ַמִתיר , ִאלּו ָהָיה ִמי ֶׁשִיְצָטרֵּ
ד ד, ַלֲעשֹות ְמָלאָכה ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ְהיּו, ִכי ָכל ַהַטַעם ֶׁשָאסּור ַלֲעשֹות ְמָלאָכה ַבּמֹועֵּ י ֶׁשיִּ  ְכדֵּ

ים וְ  ים ַבּתֹוָרהאֹוְכלִּ ים ְועֹוְסקִּ ם אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ּופֹוֲחִזים, ׁשֹותִּ , ּוִמָכאן ִנְרֶאה. ֲאָבל הֵּ
ֲעִשַית ְמָלאָכה בֹו ר מֵּ ד ָחמּור יֹותֵּ יָון ֶׁשָכל , ֶׁשִאסּור ְשחֹוק ְוַקלּות רֹּאׁש ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ כֵּ

ק ַבה   (ט קעב''ע יו''חזו). ְתָבַרְך ּוְבתֹוָרתֹויִ ' ַמְטַרת ַהתֹוָרה ַבּמֹוֲעדֹות ְלִהָדבֵּ

ד  ד -ָדָבר ָהָאבֵּ ד'ֶאָלא ַרק , ָאסּור ַלֲעשֹות ְמָלאָכה ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ְדַהְינּו ֶׁשִאם ', ָדָבר ָהָאבֵּ
ד, לֹּא ַיֲעֶשה ֶאת אֹוָתּה ְמָלאָכה   (קעג). ּוְכִדְלַהָלן, ָיכֹול ְלַהִגיַע ְלֶהְפסֵּ

 

 



ְׁשַּתלֵּ  דלֹא מִּ  ם ַלֲעבֹד ְבחֹל ַהמֹועֵּ

 

כֹות תשל ד סֻּׁ ל ִבְרחֹובֹות ָהִעיר ''ָעַבר ַהָגאֹון ַרִבי ַמְצִליַח ָמזּוז ַזצַ . א''ָהָיה ֶזה ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ
ד ַבֲחנּותֹו סּור ֶׁשָּמא ָׁשַכְחָת ֶׁשָא'': ָאַמר לֹו. ִבְמֶלאֶכת ַהצֹוְרפּות, תּוִניס ְוָרָאה ְיהּוִדי עֹובֵּ

ד ַע ֲאִני'': רָאמַ ?'' ַלֲעבֹּד ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ : ָאַמר לֹו ָהַרב. ''ֲאָבל ֲעבֹוָדה ְדחּוָפה ִלי ַלֲעשֹוָתּה, יֹודֵּ
ד'' ין ֶזה ָדָבר ָהָאבֵּ ד, אֵּ  . ְוִהְמִׁשיְך ִבְמַלאְכתֹו, לֹּא ִציֵּת ָהִאיׁש. ''ְוָאסּור ַלֲעשֹותֹו ַבּמֹועֵּ

ית ָהַרב ַנֲעָרה בֹוִכָיהִהִגיָעה ֶא , ְביֹום ִׁשִשי, ַכֲעבֹּר ְׁשלָֹּׁשה ָׁשבּועֹות ף ֶנֱעַצר : ל בֵּ ָאִבי ַהצֹורֵּ
ׁש , ִמָיד ָקם ָהַרב ְוָהַלְך ְלַתֲחַנת ַהִּמְׁשָטָרה. ַבֲעִליָלה ֶׁשָקָנה ַתְכִׁשיִטים ְגנּוִבים ִבקֵּ

ַבֶדֶרְך . יֹום ִראׁשֹוןְוָחַתם ַעְרבּות ִאיִׁשית ְלׁשּובֹו ַלֶכֶלא ְב , ֶׁשְיַׁשְחְררּו ֶאת ֶהָעצּור ַלַשָבת
ֲחַמת ָהִענּוִיים הֹוָדה ִבְנכֹונּות ָהֲעִליָלה ר ֶהָעצּור ִכי מֵּ  ַלְמרֹות ֶׁשָהֱאֶמת ִהיא ֶׁשלֹּא, ִספֵּ

 . ִמֶּמנּו ִנְגְנבּו ַתְכִׁשיִטים ְיָקִרים, ַאְדַרָבא. ָסַחר ְבַתְכִׁשיִטים ְגנּוִבים

ר ְלָך ִספּור'': ָאַמר לֹו ָהַרב אֹות ָחִביֹו. ֲאַספֵּ . ת ַיִיןַמֲעֶשה ְבֶאָחד ֶׁשֶהְחִמיצּו לֹו ַאְרַבע מֵּ
ִבין ֶׁשִקַפח ְמַעט ֶאת ָהָאִריס ֶׁשָעַבד ְבַכְרמֹו, ָעַרְך ֶחְׁשבֹון ֶנֶפׁש ד , ְוהֵּ ַרע לֹו ֶהְפסֵּ ן אֵּ ְוַעל כֵּ

ר ְמִחיר ַהחֶֹּמץ ְוִנְמַכר ִבְמִחיר ַהַיִין ְוִכָסה ֶא ּו -ִפָצה ֶאת ָהָאִריס . ֶזה ת ִפְתאֹום ִהְתַיקֵּ
דֹו י ְלַהְרִויַח עֹוד ְמַעט: ְכַדאי ַגם ְלָך ַלֲערְֹּך ֶחְׁשבֹון ֶנֶפׁש... ֶהְפסֵּ ד ְכדֵּ  ָעַבְדָת ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ

ה ַמה ִהְרַוְחָת , ּוְלַבסֹוף -ָממֹון   ... ''ְראֵּ

ד, ַרִבי, יִתיָטעִ '': ָאַמר ל ֶאת ְקדַֻּׁשת ַהּמֹועֵּ  . ''לֹּא אֹוִסיף עֹוד ְלַחלֵּ

ר. ְביֹום ִראׁשֹון ָׁשב ָהִאיׁש ַלֶכֶלא ְרָך ְכֶׁשָרִאיִתי ֶׁשָהַרב ָמזּוז ָעַרב ְלָיְׁש '': ָאַמר לֹו ַהחֹוקֵּ
ל ְלַמַעְנךָ  ַבְנִתי ֶׁשַאָתה ָאָדם ָיָׁשר, ּוִמְׁשַתדֵּ ל ֲחִקיָרה ִנְמֶרֶצת ְוִגִליִתי ֶׁשַהפֹועֵּ ָפַתְחִתי בַ . הֵּ

ב ֶאָלא ֶׁשהֹוָדה ִבְגנֵּבֹות ֶׁשָגנַ , ְולֹּא עֹוד, הּוא ֶׁשָרַכׁש ֶאת ַהְסחֹוָרה ַהְגנּוָבה, ָהַעְרִבי ֶׁשְלךָ 
  (מעיין המועד)'' !ֶאְצְלָך ְוֶהֱחִזיָרן

 

דָכל ְמָלאָכה ֶׁשִהיא ְלצֶֹּרְך אֶֹּכל ֶנפֶ  -אֶֹכל ֶנֶפׁש  י, ׁש ַבּמֹועֵּ ָתר ַלֲעשֹוָתּה ֲאִפלּו ַעל ְידֵּ  מֻּׁ
ר ַחְׁשַמִלי. ַוֲאִפלּו יֵּׁש ָבּה טַֹּרח ָגדֹול, ָאָּמן ד ְמָקרֵּ ן ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ָתר ְלַתקֵּ ן מֻּׁ ִכיַרִים ֶׁשל , ְוָלכֵּ

א ָבֶזה, ֶבֶרז ַמִים ֶׁשַבִּמְטָבח, ַתנּור ֲאִפָיה, ַגז ְׁשלָ ּומֻּׁ . ְוַכיֹוצֵּ ל ְשָכרֹו מֻּׁ ל ְלַקבֵּ ם ָתר ַלפֹועֵּ
לּו ְבִחָנם, ֲעבּור ֲעבֹוָדתֹו זֹּאת ין ָאָּמִנים ֶׁשַיֲעשּו ְמָלאכֹות אֵּ   (קפו). ִאם אֵּ

ים  ד, ָאסּור ִלְכבֹּׁש ֲחמּוִצים -ְכבּוׁשִּ ֶהם ַבּמֹועֵּ ן ָיכֹול ֶלֱאכֹּל מֵּ ֲאָבל ִאם לֹּא . ֶאָלא ִאם כֵּ
דִיְהיּו ְראּוִיים  ד. ָאסּור, ַלֲאִכיָלה ַבּמֹועֵּ ָתר , ּוַמֲאָכל ֶׁשלֹּא ִיְהֶיה ָמצּוי ְלַאַחר ַהּמֹועֵּ מֻּׁ

ל ִאם לֹּא ִיְכְבֶׁש . ִלְקנֹותֹו ּוְלָכְבׁשֹו ן ִאם יֵּׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשַיְתִליַע אֹו ֶׁשִיְתַקְלקֵּ דְוכֵּ ָתר , נּו ַבּמֹועֵּ מֻּׁ
י ֶזה , ְלָכְבׁשֹו ד'ֶׁשֲהרֵּ   (קפו) .'ָדָבר ָהָאבֵּ

ְספֶֹרת  לּוַח ְותִּ ד -גִּ ין ִמְסַתְפִרים ַבּמֹועֵּ ין ִמְתַגְלִחים ְואֵּ  ַוֲאִפלּו ָהָיה ָאנּוס ְולֹּא ִהְסִפיק. אֵּ
ַח ְבֶעֶרב ֶהָחג ר אֹו ְלִהְתַגלֵּ ן. ָאסּור, ְלִהְסַתפֵּ ל ְוַלַסְנָדק, ַוֲאִפלּו ַלֲאִבי ַהבֵּ ֲאָבל . ָאסּור, ַלּמֹוהֵּ

ָתר ְלָכל ָאָדם, ר ֶאת ַהָשָפםְלַסדֵּ    (קצ). מֻּׁ

ד, ֲאִפלּו ִהְתַגַלח ְבֶעֶרב ֶהָחג ַח ַבּמֹועֵּ ַח ְבָכל יֹום, ָאסּור ְלִהְתַגלֵּ   (קצ). ַוֲאִפלּו ָרִגיל ְלִהְתַגלֵּ

ד ית ַהסַֹּהר ַבּמֹועֵּ א ִמבֵּ חַ , ַהיֹוצֵּ ר ּוְלִהְתַגלֵּ ָתר לֹו ְלִהְסַתפֵּ ר ַוֲאִפל, מֻּׁ ּו ָהָיה ָיכֹול ְלִהְסַתפֵּ
ית ַהסַֹּהר, ְבֶעֶרב ֶהָחג ר ִבְהיֹותֹו ְבבֵּ ין לֹו ַמַצב רּוַח ְלִהְסַתפֵּ יָון ֶׁשאֵּ   (קצב). כֵּ



ל ַעל ָאִביו אֹו ַעל ִאּמֹו ד, ָאבֵּ ר, ֶׁשִהְסַתְימּו ַהְשלִֹּׁשים יֹום ַבּמֹועֵּ ָתר לֹו , ְוָגֲערּו בֹו ֶׁשִיְסַתפֵּ מֻּׁ
רְל  ר. ִהְסַתפֵּ י ֶׁשִיְסַתפֵּ ר ֶׁשִיְגַער בֹו ְכדֵּ   (קצג). ְוַרַשאי לֹוַמר ְלַאחֵּ

ם  ָפְרַניִּ ד -צִּ ָתר ִלְגזֹּז ִצָפְרַנִים ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ   (קצד). ּוִמְנַהג ְבנֵּי ַאְׁשְכַנז ְלַהְחִמיר ָבֶזה, מֻּׁ

ם  ְׁשָקַפיִּ ד -מִּ ָתר ְל , ֶׁשִנְׁשְברּו ַבּמֹועֵּ ה ָאָּמןמֻּׁ י ַמֲעשֵּ   (קצה). ַתְקָנם ֲאִפלּו ַעל ְידֵּ

יָרה הּוץ . ְּתפִּ ד -גִּ ינֹו ָאָּמן ִבְמֶלאֶכת , ִמי ֶׁשָצִריְך ִלְתפֹּר ֶאת ִבְגדֹו ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ִאם אֵּ
ץ ֶאת ַהְבָגִדים ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ . ַרַשאי ִלְתפֹּר ְכַדְרכֹו, ַהְתִפיָרה ָתר ְלַגהֵּ ן מֻּׁ   (קצז). דְוכֵּ

ה ָאָּמן -ֶרֶכב  ן ֶרֶכב ְפָרִטי ִאם ָצִריְך ַמֲעשֵּ ין ְלַתקֵּ י ַוֲאִפלּו ִאם ִמְתַכּוֵּן ְלַהֲעִביר בֹו ִדְב , אֵּ רֵּ
ה ָאָּמן. ָכל ֶׁשֶאְפָׁשר ְלַהֲעִביָרם ְבֶדֶרְך ַאֶחֶרת, ַמֲאָכל ינֹו ַמֲעשֵּ ָתר ְלַתְקנֹו, ֲאָבל ִתקּון ֶׁשאֵּ . מֻּׁ

  (קעה)

ל פ ק ִמַלֲעבֹּד יֵּׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשְיַפְטרּוהּו -ֹועֵּ ינֹו , ַרַשאי ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹּד, ֶׁשִאם ִיְתַחּמֵּ ָכל ֶׁשאֵּ
ְפָׁשה ַעל ֶחְׁשבֹון חֶֹּפׁש ְׁשָנִתי ַהַּמִגיַע לֹו ל חֻּׁ ד, ָיכֹול ְלַקבֵּ   (קפג). ֶׁשַּוַדאי ֶנְחָׁשב ָדָבר ָהָאבֵּ

ֶסק  ם ָלֶהם , יד פֹוֲעִלים ְקבּוִעיםַהַּמֲעִב  -ַבַעל עֵּ ְך ְלַׁשלֵּ ְוִאם לֹּא ַיֲעִסיק אֹוָתם ִיְצָטרֵּ
ָמה    (קפב). ְוִיְׁשַתְדלּו ַלֲעבֹּד ְבִצְנָעה ְכָכל ָהֶאְפָׁשר. ַרַשאי ְלַהֲעִסיק אֹוָתם -ַמְשכֶֹּרת ְׁשלֵּ

י ְיָרקֹות ַרָשִאים ִלְפתֹּ -ֲחנּות  י ַמכֶֹּלת ּומֹוְכרֵּ יָון ֶׁשָידּוַע ֶׁשקֹוִנים, ַח ֶאת ֲחנּוָתםַבֲעלֵּ  כֵּ
ד יָנם ִמְתַקְיִמים ְזַמן ַרב, ְלצֶֹּרְך ַהּמֹועֵּ י ֶהָחָלב ְוַהְיָרקֹות אֵּ י מּוְצרֵּ א , ֶׁשֲהרֵּ ן ָכל ַכיֹוצֵּ ְוכֵּ

ִׁשים. ָבֶזה רֹות ְיבֵּ י פֵּ , רּו ְבִצְנָעהִיְמְכ , אֶֹּרז ְוַכדֹוֶמה ֶׁשִּמְתַקְיִמים ְזַמן ַרב, ֲאָבל מֹוְכרֵּ
ל ַאַחת -ֶׁשִאם ָהְיָתה ְפתּוָחה ַהֲחנּות ִלְרׁשּות ָהַרִבים , ְדַהְינּו ַח ֶדֶלת ַאַחת ְונֹועֵּ ֶׁשלֹּא , פֹותֵּ

ר ַלחֹּל ָתר ִלְמכֹּר ְבַפְרֶהְסָיא, ּוִמָכל ָמקֹום. ַיְחְׁשדּוהּו ֶׁשּמֹוכֵּ ִמְפנֵּי , ְבֶעֶרב ִשְמַחת תֹוָרה מֻּׁ
  (קצ. יא, סימן תקלט סעיפים י). יֹום טֹובְכבֹוד 

בּוס  ד -כִּ ד ֲאִפלּו ְלצֶֹּרְך ַהּמֹועֵּ ס ְבָגִדים ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ַמְגבֹות ָיַדִים , ְואּוָלם. ָאסּור ְלַכבֵּ
ס ָתר ְלַכבֵּ ס. ְוַרְחָצה מֻּׁ ָתר ְלַכבֵּ י ְיָלִדים ְקַטִנים מֻּׁ ן ִבְגדֵּ ְך ָת , ְוכֵּ יָון ֶׁשַדְרָכם ְלִהְתַלְכלֵּ ִמיד כֵּ

י. ֶבָעָפר ף ִבְגדֵּ ין ְלָצרֵּ   (קצח). ְגדֹוִלים ִלְמכֹוַנת ַהְכִביָסה ְואֵּ

י יֹום יד ִמְפנֵּי ֶׁשִּמְתַלְכְלִכים ָתִמ , ִבְזַמנֵּנּו ֶׁשַּמֲחִליִפים ַגְרַבִים ּוְלָבִנים ַהְסמּוִכים ַלָבָשר ִמדֵּ
ָעה  ִרים ְלַהֲחִליף -ְבזֵּ ין לֹו ֲאחֵּ ָתר ְלַכְבָסם ִבְמכֹוַנת ְכִביָסה בַ , ִאם אֵּ דמֻּׁ   (קצח). ּמֹועֵּ

ְך ְבֶכֶתם י ִנקּוי, ֶבֶגד ֶׁשִהְתַלְכלֵּ ָתר ְלַנקֹות ֶאת ַהֶכֶתם ְבָחְמרֵּ ין ֶזה ְבֶגֶדר ִכבּוס, מֻּׁ   (ר). ֶׁשאֵּ

ם  ְחצּוַח ַנֲעַליִּ ד -צִּ ַח ַנֲעַלִים ַבּמֹועֵּ ָתר ְלַצְחצֵּ ינֹו דֹוֶמה ְלִכבּוס ְכָלל, מֻּׁ   (קצה). ֶׁשאֵּ

ָמה  ָת  -ַמְצלֵּ דמֻּׁ ם ַבּמֹועֵּ ד, ר ְלַצלֵּ   (רו). ֲאָבל לֹּא ְיַפַתח ֶאת ַהְתמּוָנה ֶאָלא ְלַאַחר ַהּמֹועֵּ

ד -גֹוי  ִאם , ּוִמָכל ָמקֹום. ָאסּור ַגם לֹוַמר ְלגֹוי ַלֲעשֹוָתּה, ְמָלאָכה ֶׁשָאסּור ַלֲעשֹוָתּה ַבּמֹועֵּ
ד, ָעַבר ְוָאַמר ְלגֹוי ַלֲעשֹוָתּה ָהנֹות ִמֶּמָנה ֲאִפלּו ַבּמֹועֵּ   (ר). לֹּא ָאְסרּו ֲחָכִמים לֵּ

יָבה  ֶקֶנת ְוָיָפה ֶׁשלֹּא]ְכִתיָבה ְרִגיָלה ֶׁשָלנּו  -ְכתִּ ֶתֶרת, [ַמְקִפיד ֶׁשִתְהֶיה ְמתֻּׁ ָכל ֶׁשִהיא , מֻּׁ
ד י תֹורָ . ְלצֶֹּרְך ַהּמֹועֵּ רֹו ְוִחדּוׁשֵּ ד ִאֶגֶרת ָׁשלֹום ַלֲחבֵּ ָתר ִלְכתֹּב ְבחֹּל ַהּמֹועֵּ ן מֻּׁ ין , הְוכֵּ בֵּ

ִרים ֲאחֵּ ין ֶׁשָשַמע מֵּ ַעְצמֹו ּובֵּ ׁש מֵּ םֶׁשִאם לֹּא ִיְכ , ַמה ַגם. ֶׁשִחדֵּ ְכחּו יֵּׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִיָש , ְתבֵּ
ד יֶהם ַכָּמה ְפָעִמים, ִמֶּמנּו ְוֶנְחָׁשב ְכָדָבר ָהָאבֵּ םֲעַדִין יֵּׁש ֲחָׁשׁש ֶׁשִיְׁש , ַוֲאִפלּו ַיֲחזֹּר ֲעלֵּ . ְכחֵּ

ב ָתר ְלָכְתָבם ִבְכַתב ָידֹו אֹו ִבְמכֹוַנת ְכִתיָבה אֹו ְבֶאְמָצעּות ַמְחׁשֵּ   (רד). ּומֻּׁ



י ַהתֹוָרה -ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  י ַתְלמּודֵּ ץ ֶאת ַחְדרֵּ ָתר ְלַׁשפֵּ ת ְלַנָגר ַלֲעשֹות ַסְפָסלִ , מֻּׁ ן ָלתֵּ ים ְוכֵּ
י ֶׁשִיְהיּו מּוָכִנים ִמָיד ְלַאַחר ֶהָחג ְולֹּא ִיְתַבְטלּו ִמִלּמּוד תֹוָרה, ַלַתְלִמיִדים ָתר . ְכדֵּ ּומֻּׁ

ל ְשכָ  ַאַחר ְוהּוא ְדַבר ִמְצָוה, ָרם ָכָראּוי ְללֹּא ָכל ֲחָׁשׁשַלפֹוֲעִלים ְלַקבֵּ   (קעו). מֵּ

ית ַהְכֶנֶסת  ד -בֵּ ית ַהְכֶנֶסת ַבּמֹועֵּ ין בֹוִנים בֵּ ִצים. אֵּ ִלְמנַֹּע  אּוָלם ִאם ֶיְׁשָנם ְרָׁשִעים ֶׁשֲחפֵּ
ד, ֶאת ַהְבִנָיה ָתר ְלַהְמִׁשיְך ַלֲעבֹּד ַבּמֹועֵּ ין ְלָך דָ , מֻּׁ ד ָגדֹול ִמֶזהֶׁשאֵּ   (קעה). ָבר ָהָאבֵּ

 
     

 קבלת פני רבו ברגל

ל ֶאת ְפנֵּי ַרבֹו ֶבָחג ל ִלְנסֹּעַ , ַוֲאִפלּו ִאם ַרבֹו ָגר ִמחּוץ ָלִעיר, ִמְצָוה ַעל ָכל ָאָדם ְלַקבֵּ  ִיְׁשַתדֵּ
ָליו ִלְראֹותֹו ל ֶאת ְפנֵּ , ַגם ְבֶמֶׁשְך ַהָשָנה, ּוִמָכל ָמקֹום. אֵּ ְך ְלַקבֵּ י ְבָכל ַפַעם ֶׁשָאָדם הֹולֵּ

ה ''ם פ''רמב. א ועוד''כו ע, ב''סוכה י ע. ב''ז ע''ראש השנה ט). ֶזה ִמְצָוהְמַקיֵּם בָ , ַרבֹו
  (ז''תלמוד תורה ה' הל

 
     

 

 עליה לרגל

ית ַהִּמְקָדׁש ן ֱאֶמת ֶׁשִעַקר ִמְצַות ֲעִלָיה ָלֶרֶגל ָהְיָתה ִבְזַמן בֵּ ֶׁשָהיּו ְמִביִאים ָקְרָבנֹות , הֵּ
ית ַהִּמְקדָ  ַגם ַבְזַמן ַהֶזה ִמְצָוה ַלֲעלֹות , ִמָכל ָמקֹום, ׁש ַכָכתּוב ַבתֹוָרהְלַהְקִריָבם ְבבֵּ

ֶׁשֶנֱאַמר , ִמְפנֵּי ֶׁשְקדָֻּׁשָתן ַקֶיֶמת ְלעֹוָלם ִמְפנֵּי ַהְשִכיָנה, ִלירּוָׁשַלִים ְוַלכֶֹּתל ַהַּמֲעָרִבי
יַני ְוִלִבי ָׁשם ָכל ַהָיִמ '': (מלכים א ט ג)  . ''יםְוָהיּו עֵּ

ן ָאְמרּו ַבִּמְדָרׁש  עֹוָלם לֹּא ָזָזה ְׁשִכיָנה ִמכֶֹּתל ַהַּמֲעָרִבי(: שיר השירים רבה ב)ְוכֵּ ן . מֵּ ְוכֵּ
ית ַהִּמְקָדׁש ִוירּוָׁשַלִים, (ז''ו מבית הבחירה הט''פ)ם ''ָכַתב ָהַרְמבַ  ָלה  ֶׁשְקדַֻּׁשת בֵּ לֹּא ְבטֵּ

ֶפר ֲחִסיִדים . ְלעֹוָלם נּו ַהאי ָגאֹון ָהָיה ָרִגיל ַלֲעלֹות ִמבָ , מּוָבא( רלסימן ת)ּוְבסֵּ ֶבל ֶׁשַרבֵּ
י ָׁשָנה ְבָׁשָנה כֹות ִמדֵּ  ְוָהָיה ַמִקיף ֶאת ַהר ַהזֵּיִתים ְביֹום הֹוַׁשְעָנא, ִלירּוָׁשַלִים ְבַחג ַהסֻּׁ

י ֱאֶמת: ָכַתב( ג סימן רא''ח)ץ ''ת ַהַתְׁשבֵּ ''ּוְבׁשּו. ַרָבה ֶׁשַבע ְפָעִמים ִעידּו ַמִגידֵּ ִכי ֲעַדִין , ְוהֵּ
ַהִנִסים ֶׁשָהיּו ִבירּוָׁשַלִים ִבְזַמן ַהִּמְקָדׁש רֹו ַצר ִלי ַהָּמ , ִנְׁשָאר מֵּ , קֹוםֶׁשלֹּא ָאַמר ָאָדם ַלֲחבֵּ

י ַהָּמקֹום ַהָדִרים ָׁש  ית ַהְכֶנֶסת ֶׁשִבירּוָׁשַלִים ֶׁשְצִריָכה ִלְמַעט ַאְנׁשֵּ את ִמֶפה  ,םִכי בֵּ ִמְתַמלֵּ
אֹות ר ִמְשלֹּׁש מֵּ י ָהֶרֶגל ַהחֹוְגִגים ְבַחג ַהָשבּועֹות יֹותֵּ ץ עֹולֵּ ת ִהְתַקבֵּ ְוכָֻּׁלם , ִאיׁש ְלֶפה ְבעֵּ

  (א סימן כה''יחוה דעת ח. )ִכי ֲעַדִין ִהיא ִבְקדָֻּׁשָתּה, ִנְכָנִסים ְויֹוְׁשִבים ְרָוִחים

, ֲעָרִביִאם ָעְברּו ְׁשלִֹּׁשים יֹום ֶׁשלֹּא ָרָאה ָאָדם ֶאת ַהכֶֹּתל ַהַּמ , ָנהַאף ַעל ִפי ֶׁשְבָכל ַהָש 
ר ֶאת ַהָפסּוק  ד ְואֹומֵּ נּו ֲאֶׁשר ִהְללּוָך אֲ '': (ישעיה סד י)עֹומֵּ נּו ְוִתְפַאְרתֵּ ית ָקְדׁשֵּ ינּו בֵּ בֹּתֵּ

ׁש ַפת אֵּ ינּו ָהָיה ְלָחְרָבה, ָהָיה ִלְשרֵּ ַע ֶאת ִבְגדֹו ַעד ְכֶנֶגד ִלבֹוְוקֹו'', ְוָכל ַמֲחַמדֵּ ִמָכל , רֵּ
עַ , ִאם ָבא ֶבָחג, ָמקֹום ינֹו קֹורֵּ  ַהָגר ִבירּוָׁשַלִים, ּוְבָכל אֶֹּפן. ִמְפנֵּי ְקדַֻּׁשת ְוִשְמַחת ֶהָחג, אֵּ

ינֹו ָצִריְך ִלְקרֹּעַ  ע ''וחז. ע סימן תקסא''שו). ַאף ִאם לֹּא ָרָאה ֶאת ַהכֶֹּתל ְׁשלִֹּׁשים יֹום, אֵּ
  (ארבע תעניות תלח

, ְואֶֹּפן ֶׁשַהְכִניָסה ְלֶׁשַטח ַהר ַהַבִית ַכיֹום ֲאסּוָרה ְבׁשּום ָפִנים, ְויֵּׁש ְלַהְזִכיר ּוְלַהְזִהיר
ִתים י מֵּ אֵּ ַאַחר ְוכָֻּׁלנּו ְטמֵּ ת, מֵּ א מֵּ ית ַהִּמְקָדׁש ְכֶׁשהּוא ְטמֵּ ת, ְוַהִנְכָנס ְלבֵּ ּוְבֶעְזַרת . ַחָיב ָכרֵּ



נּו, ְבָקרֹוב 'ה ֶפר ָפָרה ֲאדָֻּּׁמה, ֶׁשָיבֹּא ְמִׁשיַח ִצְדקֵּ ל ְבאֵּ ִנָכנֵּס ְבִשְמָחה , ְוִיַטֲהרּו ָכל ִיְשָראֵּ
ד ָבנּוי ִמן ַהָשַמִים ית ַהִּמְקָדׁש ַהְשִליִׁשי ֶׁשיֵּרֵּ ָבב ְלבֵּ ה ָיָדיו ֶׁשל ַהָקדֹו, ּוְבטּוב לֵּ ׁש ִמַּמֲעשֵּ

ין ְלִהְתַפתֹות ַאַחר אֹוָתם חֹוְטִאים ּוַמֲחִטיִאים ֶאת ָהַרִביםְולָ . ָברּוְך הּוא ן אֵּ ֶׁשָבנּו , כֵּ
י ְכִניָסה ְכִאלּו ֶזה ֲאַתר מּוזֵּיאֹון, ְכִניָסה ְמיֶֻּׁחֶדת ְלַהר ַהַבִית ַוֲאָנִׁשים , ְונֹוְטִלים ְדמֵּ

יֶהם ְלִהָכנֵּ  י ָהֲאָרצֹות ִמְתַפִתים ַאֲחרֵּ ר ְבַעד' ַוה. ס ְלָׁשםְתִמיִמים ַעּמֵּ יחוה ). ַהטֹוב ְיַכפֵּ
  (א סימן כה''דעת ח

 
     

 והיה מחניך קדוש

ְלָחן ָערּוְך  ית ִדין ְלַהֲעִמיד ׁשֹוְטִרים : (סימן תקכט סעיף ד)ָכַתב ָמָרן ַהשֻּׁ ַחָיִבים בֵּ
ִסים ְוַעל ַהְנָהרֹותֶׁשִיְהיּו ְמׁשֹוְטִטים ּוְמַחְפִשים ַבִגנֹות ּוַבפַ , ַבַחִגים ם ֶׁשלֹּא ִיְתַקְבצּו ָׁש , ְרדֵּ

ָרה, ֶלֱאכֹּל ְוִלְׁשתֹות ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים י ֲעבֵּ ן ַיְזִהירּו ְבָדָבר ֶזה ְלָכל. ַחס ְוָׁשלֹום, ְוָיבֹּאּו ִלידֵּ  ְוכֵּ
יֶהם ְבִשְמָחה, ָהָעם י ֶׁשָּמא ָיבֹּאּו ִלידֵּ , ְׁשכּו ְבַיִיןְולֹּא ִיָּמ , ֶׁשלֹּא ִיְתָעְרבּו ֲאָנִׁשים ְוָנִׁשים ְבָבתֵּ

ָרה ְוָדָבר ֶזה יֵּׁש ִחיּוב : ְוָכַתב ָהַרב ִמְׁשָנה ְברּוָרה. כ''ע. ֶאָלא ִיְהיּו כָֻּׁלם ְקדֹוִׁשים, ֲעבֵּ
רֶאָלא ֶׁשַבַחִגים ָמצּוי ַהִקְלקּול ְב , ָתִמיד ְלַהְזִהיר ָעָליו ְוִלְמחֹות ְבִמי ֶׁשיֵּׁש ְבָידֹו . יֹותֵּ

יֶזה ְמקֹומֹות ַגם ִבימֹות ַהחֹּ ץ ִקְלקּול ֶזה ִבְזַמנֵּנּו ְבאֵּ ינּו ָהַרִבים ִנְתָפרֵּ ְוָעוֹון , לּוַבֲעוֹונֹותֵּ
ָיב ִלְמחֹות, ּוִמי ֶׁשיֵּׁש ְבָידֹו ִלְמחֹות, ָגדֹול הּוא  . ד''עכ. ְבַוַדאי ְמחֻּׁ

 

 מוצאי פסח

 קנית חמץ לאחר הפסח

ץ ְלַאַחר ַהֶפַסח א ָׁשַמִים לֹּא ִיְקֶנה ׁשּום ִמְצָרְך ֶׁשיֵּׁש בֹו ָחמֵּ ֶאָלא ִמַבַעל , ָכל ָאָדם ְירֵּ
צֹו ְלגֹוי ְבֶאְמָצעּות ָהַרָבנּות א ָׁשַמִים ֶׁשָּמַכר ֶאת ֲחמֵּ ל ְבִאסּו, ַמכֶֹּלת ְירֵּ י ֶׁשלֹּא ִיָכׁשֵּ ר ְכדֵּ

ץ ֶׁשָעַבר ָעָליו ַהֶפַסח ר תֹוָרה ּוִמְצוֹות יֵּׁש ָלחּואֲ , ָחמֵּ ינֹו ׁשֹומֵּ ׁש ֶפן לֹּא ָבל ַבַעל ַמכֶֹּלת ֶׁשאֵּ
צֹו ְלגֹוי ר ֶׁשָּמַכר, ָמַכר ֶאת ֲחמֵּ ין ִלְסמְֹּך ָעָליו, ַוֲאִפלּו ִאם הּוא אֹומֵּ ן ַמְרֶאה, אֵּ  ֶאָלא ִאם כֵּ

ָהַרָבנּות ַהְּמקֹוִמית ץ מֵּ תְכִפי ֶׁשנָ , ְתעּוַדת ְמִכיַרת ֶהָחמֵּ  ( ע. )הּוג ָלתֵּ
 
     

 אכילת חמץ ומצה לאחר הפסח

ימּוָנה  ץ ֶׁשִנְמַכר ְלגֹוי ְבֶעֶרב ֶפַסח ְבֶאְמָצעּות ָהַרָבנּות -מִּ ָתר ֶלֱאכֹּל אֹותֹו ִמָיד , ָחמֵּ מֻּׁ
י ַהֶפַסח ץ ַלגֹוי ִנְכַתב ִבְמפָֹּרׁש ֶׁשַהג, ְבמֹוָצאֵּ יָון ֶׁשִבְׁשַטר ְמִכיַרת ֶהָחמֵּ י כֵּ ֹוי ַמְרֶׁשה ְלמֹוְכרֵּ

ץ ֶהָחמֵּ ץ ָלַקַחת ִמָיד ַאַחר ַהֶפַסח מֵּ ין ָבֶזה]ִויַׁשְלמּו לֹו ַאַחר ָכְך ֶאת ְמִחירֹו , ֶהָחמֵּ ן אֵּ  ִאם כֵּ
י ַהֶפַסח חָ [. ֶׁשהּוא ָאסּור ִמן ַהִדין, ַגם ֲחַׁשׁש ֶׁשל ֶגֶזל ַהגֹוי ָתר ֶלֱאפֹות ְבמֹוָצאֵּ ן מֻּׁ ץ ְוָלכֵּ מֵּ

י ֶפַסח, ַמח ֶׁשִנְמַכר ְלגֹויִמֶק  ְוֶלֱאכֹּל , ּוְכמֹו ֶׁשָנֲהגּו ַרִבים ָלחֹּג ֶאת ַהִּמימּוָנה ְבמֹוָצאֵּ
ץ ָגמּור', מּוְפְלאָטה' ד ''ת יחו''שו. ע חושן משפט סימן שנט סעיף א''שו. )ֶׁשִהיא ָחמֵּ

 ( ב סימן סד''ח
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ְרַכת ַהַמָצה ְבֶמֶׁשְך ַהָשָנה  ְך ַעל ַהַּמָצה  ִמְנַהג -בִּ ּוִבְרַכת ' ַהּמֹוִציא'ְבנֵּי ַאְׁשְכַנז ְלָברֵּ
ְך , ַהָּמזֹון ַע ְסעּוָדה ', ַעל ַהִּמְחָיה'וְ ' ְמזֹונֹות'ֲאָבל ִמְנַהג ְבנֵּי ְסָפַרד ְלָברֵּ ְוַרק ְכֶׁשקֹובֵּ

ל ] ְך , [ְגָרם 201ֶׁשאֹוכֵּ ל ָיָדיו ּוְמָברֵּ ְוטֹוב ֶׁשַגם ְבנֵּי ְסָפַרד . זֹוןּוִבְרַכת ַהָּמ ' ַהּמֹוִציא'נֹוטֵּ
 ( ע ברכות סא''ח. )יֹּאְכלּו ֶאת ַהַּמָצה ְבתֹוְך ְסעּוַדת ַפת

י ֶפַסח ֶׁשָחל ְבַׁשָבת  ְך ַעל ַהַּמָצה , ְמַקיֵּם ֶאת ְסעּודֹות ַהַשָבת ְבַמצֹות -מֹוָצאֵּ ּוְמָברֵּ
עֹות' ַהּמֹוִציא' ין לָ , ְלָכל ַהדֵּ יָון ֶׁשאֵּ ץִמכֵּ י ֶפַסח. ]נּו ֶלֶחם ָחמֵּ יָון , ְוהּוא ַהִדין ְבָכל מֹוָצאֵּ כֵּ

ץ ֶׁשִנְמַכר ַלגֹוי[. ֶׁשֲעַדִין לֹּא ִנְמָצא ֶלֶחם ַבשּוק ֶהָחמֵּ ָתר ֶלֱאכֹּל ְבַׁשָבת זֹו מֵּ ין ָבֶזה , ּומֻּׁ ְואֵּ
ְקֶצה  ( ע ברכות סד''ח. קכג. )ִאסּור מֻּׁ
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חּו ם יִּ ית ַהִּמְקָדׁש ָהְיָתה ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹּמר ִמן ַהתֹוָרה -ד ְלׁשֵּ ֲאָבל ַהיֹום , ִבְזַמן בֵּ
ינּו ָהַרִבים, ֶׁשָחַרב ַהִּמְקָדׁש י ֲחָכִמים, ַבֲעוֹונֹותֵּ ן ַבנָֻּׁסח ֶׁש , ְסִפיַרת ָהעֶֹּמר ִהיא ִמִדְברֵּ ל ְוָלכֵּ

ם ִיחּוד' ה ֶׁשל ': לֹּא יֹּאַמר, ָרהֶׁשאֹוְמִרים קֶֹּדם ַהְסִפי' ְלׁשֵּ ִהְנִני ָבא ְלַקיֵּם ִמְצַות ֲעשֵּ
 ( ט ריג''ע יו''ח. )'ִהְנִני ָבא ְלַקיֵּם ִמְצַות ְסִפיַרת ָהעֶֹּמר': ֶאָלא', ְסִפיַרת ָהעֶֹּמר

יָרה  ַהְשִקיָעה -ְזַמן ַהְספִּ ר מֵּ ִעַקר ַהִדין סֹופֵּ ְספֹור ַאְך ְלַכְתִחָלה ָנכֹון ְלַהְחִמיר ְולִ , מֵּ
את ַהכֹוָכִבים , סימן תפט ב. )ִיְספֹּר ַביֹום ְללֹּא ְבָרָכה, ְוִאם לֹּא ָסַפר ְבֶמֶׁשְך ַהַלְיָלה. ִמצֵּ

 ( רלב. ז

יָרה ַבבֶֹקר  י , ִמְנָהג טֹוב ִלְספֹּר ֶאת ָהעֶֹּמר ְבָכל בֶֹּקר ַאַחר ַהְתִפָלה ְללֹּא ְבָרָכה -ְספִּ ְכדֵּ
ר ַביֹום, ַלְיָלה ִלְספֹּרֶׁשִּמי ֶׁשָשַכח בַ   . ְויּוַכל ְלַהְמִׁשיְך ִלְספֹּר ִבְבָרָכה, ִנְמָצא ֶׁשסֹופֵּ

ים  כּוי ָהַרבִּ ין ִמְנָחה ְלַעְר  -זִּ י ַהְסִפיָרה בֵּ ִבית ִמְנָהג ָיֶפה ְוָנִעים ְבַכָּמה ְקִהלֹות ֶׁשִבימֵּ
י ָאבֹות ְוׁשֹוְמִעים ִמִפי ָחכָ  את ַהכֹוָכִביםקֹוְרִאים ְבִפְרקֵּ ל ַעד צֵּ ְוָאז . ם מּוַסר ַהְשכֵּ

ן ְלָכל ַהָשָנה. ִמְתַפְלִלים ַעְרִבית ְוסֹוְפִרים ֶאת ָהעֶֹּמר ִכי , ְואּוַלי ִבְזכּות ֶזה ַיְמִׁשיכּו כֵּ
ְטא ָבא ַעל ָידֹו, ְוָכל ַהְמַזֶכה ֶאת ָהַרִבים. ִמְצָוה גֹוֶרֶרת ִמְצָוה ין חֵּ  ( רלו. )אֵּ

ר ֶאת ָהעֶֹּמר ְתִחָלהַהִּמ  ְך ְוסֹופֵּ ְוַאַחר ָכְך , ְנָהג ַהָנכֹון ֶׁשַהְשִליַח ִצבּור אֹו ַרב ַהָקָהל ְמָברֵּ
ר ְך ְוסֹופֵּ ן. ַהִצבּור ְמָברֵּ ַהָקָהל ִבְסִפיָרתֹו, ְוָעִדיף ַלֲעשֹות כֵּ י ֶׁשלֹּא ִיְטֶעה ִמי מֵּ  ( רכח. )ְכדֵּ

ין ַהְשָמׁשֹותִצבּור ֶׁשִסיֵּם ְתִפַלת עַ  ַע ַהַחָזן ֶׁשִאם לֹּא ִיְספֹּר ַעְכָׁשו, ְרִבית ְבבֵּ ִיְׁשְכחּו , ְויֹודֵּ
ַהִצבּור ִלְספֹּר ֶלק מֵּ את ַהכֹוָכִבים, חֵּ  . ִמְצָוה ָעָליו ִלְספֹּר ַעָתה ְולֹּא ַיְמִתין ְלצֵּ

ינֹו ַרַשאי ְלַהְמִׁשיְך ִלְספֹּר ִבְברָ , םָׁשַכח ִלְספֹּר ַבַלְיָלה ְולֹּא ָסַפר ַלָּמֳחָרת ַביֹו -ָטָעה  , ָכהאֵּ
ר ֶׁשְיַכּוֵּן ָעָליו ַבְבָרָכה ְוִיְספֹּר הּוא ַעְצמֹו ָפק ִאם ָסַפר . ֶאָלא יֹּאַמר ְלַאחֵּ ֲאָבל ַהְמסֻּׁ

 ( רמח, רלח. סימן תפט סעיף ח. )ַרַשאי ְלַהְמִׁשיְך ִלְספֹּר ַבַלְיָלה ַלָּמֳחָרת ִבְבָרָכה, ֶאְתמֹול



ַרְך  ְך ְבאֹותֹו ֶעֶרב, ָיָצא, ָסַפר ֶאת ָהעֶֹּמר ְולֹּא בֵּ ינֹו ַרַשאי ְלָברֵּ ן. ְואֵּ  ִמי ֶׁשָשַאל אֹותֹו, ְוָלכֵּ
רֹו  ֶאָלא , [ִכי ֶזה ֶנְחָׁשב ִלְסִפיָרה]' ַהיֹום ָכְך ְוָכְך 'לֹּא ַיֲעֶנה לֹו ?' ַכָּמה ַהיֹום ָלעֶֹּמר'ֲחבֵּ
רֹו ַכָּמה ַהיֹום ָלעֶֹּמר', ָיה ָכְך ְוָכְך ֶאְתמֹול הָ ': יֹּאַמר יָלא ָיִבין ֲחבֵּ ְוִאם ָטָעה ְוָעָנה לֹו . ּוִמּמֵּ

ְך ְבאֹותֹו ֶעֶרב', ַהיֹום ָכְך ְוָכְך ' ַבת , ּוִמָכל ָמקֹום. לֹּא ְיָברֵּ ַרַשאי ', ַהיֹום'ִאם לֹּא ָאַמר לֹו תֵּ
ַהיֹום ַהְשִביִעי ַלְסִפיָרה ֶׁשצָ , ִשי ַלְסִפיָרהְוָכל ֶזה ַעד יֹום ַהִש . ִלְספֹּר ִבְבָרָכה ִריְך ֲאָבל מֵּ

יָון ֶׁשָעָנה לֹו ַרק ֶאת ִמְסַפר ַהָיִמים, ְלַהְזִכיר ַגם ֶאת ִמְסַפר ַהָשבּועֹות  ַרַשאי ִלְספֹּר ִעם, כֵּ
 ( רמו. )ְבָרָכה

נּוְך  ם ַוֲאִפלּו ִאם ָׁשְכחּו ִלְספֹּר יֹו, פֹּר ֶאת ָהעֶֹּמר ִבְבָרָכהִמְצָוה ְלַחנְֵּך ֶאת ַהְקַטִנים ִלְס  -חִּ
 ( רכא. )ַיְמִׁשיכּו ִלְספֹּר ִבְבָרָכה, ֶאָחד

ְצָוה  י ְסִפיַרת ָהעֶֹּמר -ַבר מִּ ֹו ַאף ַעל ִפי ֶׁשִהְקִפיד ִלְספֹּר ְבַקְטנּות, ָקָטן ֶׁשִהְגִדיל ְבתֹוְך ְימֵּ
י חֹוָבה, ִלְספֹּר ִעם ְבָרָכהלֹּא ַיְמִׁשיְך , ָכל יֹום א ְידֵּ ר ְויֵּצֵּ ַאחֵּ  ( רכא. )ֶאָלא ִיְׁשַמע מֵּ

ים   ( רכ. )ְוָאְמָנם ַרָשִאיֹות ִלְספֹּר ְבִלי ְבָרָכה, ָנִׁשים ְפטּורֹות ִמְסִפיַרת ָהעֶֹּמר -ָנׁשִּ
 

 

 

 מנהגי ימי העומר

 

 

ין  שּואִּ י ָהעֶֹּמר ְבִשְמַחת ִנשּוִאין -נִּ ט ִבימֵּ תּו ֶעְשִרים , ָנֲהגּו ְלַמעֵּ יָון ֶׁשִבְזַמן ֶזה מֵּ ִמכֵּ
י ַרִבי ֲעִקיָבאְוַאְרבָ  ם ִמתֹוָרה, ָעה ֶאֶלף ַתְלִמידֵּ  ַעד ֶׁשָבא ַרִבי ֲעִקיָבא, ְוִנְׁשַאר ָהעֹוָלם ָׁשמֵּ

ד אֹוָתם תֹוָרה ינּו ֶׁשַבָדרֹום ְוִלּמֵּ ֶצל ַרבֹותֵּ ם, אֵּ ִאיר ַבַעל ַהנֵּס: ְוהֵּ ַרִבי ְיהּוָדה ְבַרִבי , ַרִבי מֵּ
ם . ַרִבי ִׁשְמעֹון ַבר יֹוַחאי ְוַרִבי ֶאְלָעָזר ֶבן ָׁשמּועַ , ַלְפָתאַרִבי יֹוִסי ֶבן חֲ , ֶאְלַעאי ם הֵּ ְוהֵּ

אֹותֹו ַהדֹור ָוָהְלָאה  . ֶׁשֶהֱעִמידּו ֶאת ַהתֹוָרה מֵּ

את ִאָשה ַעד יֹום ל י ֶׁשבֹו ַביֹום ָפְסקּו ַתְלִמי, ד ָלעֶֹּמר ַבבֶֹּקר''ִמְנַהג ְבנֵּי ְסָפַרד ֶׁשלֹּא ָלשֵּ דֵּ
א ִמיֹום ל. ַרִבי ֲעִקיָבא ָלמּות , ְוַעל כֹּל ָפִנים. ג ָלעֶֹּמר''ּוִמְנַהג ְבנֵּי ַאְׁשְכַנז ְלַהִתיר ְלִהָנשֵּ

י ַהִשדּוִכים' ָנה[ וֹוְרט]' ְתָנאֵּ י ָהעֶֹּמר, ֶׁשקֶֹּדם ַהֲחתֻּׁ ָתר ַלֲעשֹוָתם ְבָכל ְימֵּ ּו ַרק ֶׁשלֹּא ַיֲעש, מֻּׁ
 ( רנח, רנג. )ֶאָלא ָיִׁשירּו ַבֶפה ִבְלַבד, לֹותִרקּוִדים ּוְמחֹו

יָנה  י ְנגִּ י ְנִגיָנה -ְכלֵּ ֲאָבל ִׁשיָרה ַבֶפה , ָנכֹון ְלַהְחִמיר ֶׁשלֹּא ִלְׁשמַֹּע ִׁשיִרים ַהְמלִֻּּׁוים ִבְכלֵּ
ָתר ן, ִכְבִרית ִמיָלה, ּוִמָכל ָמקֹום ְלִשְמַחת ִמְצָוה. מֻּׁ ֹו ַביֹום ֶׁשָּמְלאּו ל]ַבר ִמְצָוה , ִפְדיֹון ַהבֵּ

ָתר ַא, ִסיּום ַמֶסֶכת, [ָׁשָנה 00 י ְנִגיָנה ַמָּמׁשמֻּׁ ָתר ְלַאְרגֵּן ַתֲהלּוַכת ַהְכנָ . ף ִבְכלֵּ ן מֻּׁ ַסת ְוָלכֵּ
י ֶזֶמר ֶפר תֹוָרה ִעם ְכלֵּ  ( רנח. קרן לדוד, מגן אברהם. )ִמְפנֵּי ֶׁשִהיא ִשְמָחה ֶׁשל ִמְצָוה, סֵּ

ְך  -ֶׁשֶהֱחָינּו  ָתר ְלָברֵּ י הָ ' ֶׁשֶהֱחָינּו'מֻּׁ ה ֶׁשַהִשְמחָ , ֲאָבל ֶבֶגד ָחָדׁש. עֶֹּמרַעל ְפִרי ָחָדׁש ְבָכל ְימֵּ
ר רֹּאׁש חֶֹּדׁש ִאָיר, בֹו ְגדֹוָלה יֹותֵּ ׁש מֵּ . ּוְכֶׁשיֵּׁש צֶֹּרְך ְיַחְדׁשֹו ְבַׁשָבת. טֹוב ֶׁשלֹּא ְלַחדֵּ

ׁש ְללֹּא ׁשּום ֲחָׁשׁש, ּוְלִשְמַחת ִמְצָוה ִכְבִרית ִמיָלה ְוַכדֹוֶמה ָתר ְלַחדֵּ  ( רנט. )מֻּׁ
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ים ְקנִּ  י ָהעֶֹּמר -ַית ְבָגדִּ ִעַקר ַהִדין ֶאְפָׁשר ִלְקנֹות ְבָגִדים ֲחָדִׁשים ִבימֵּ ָתר ְלִהָכנֵּס, מֵּ ן מֻּׁ  ְוכֵּ
ין זֹו ִשְמָחה ְכִשְמַחת ִנשּוִאין ֶׁשָנהֲ , ְוַיֲעשּו ַגם ֲחנַֻּׁכת ַהַבִית. ְלִדיָרה ֲחָדָׁשה גּו ְלַהְחִמיר ֶׁשאֵּ

י ְנִגיָנהַרק ֶׁשָיִׁש , ָבּה י תֹוָרה, ירּו ַבֶפה ְבלֹּא ְכלֵּ  ( רסט, רסא. )ְויֹּאְמרּו ִדְברֵּ

ְספֶֹרת  ר ַעד יֹום ל -ּתִּ . ג ָלעֶֹּמר''ְוִלְבנֵּי ַאְׁשְכַנז ַעד ל, ד ָלעֶֹּמר ַבבֶֹּקר''ָנֲהגּו ֶׁשלֹּא ְלִהְסַתפֵּ
ר ַגם ְבִגלּוַח ַהָזָקן ַח , לֹו ְלַהְמִתין ָכל ָכְך ְבִגלּוַח ַהָזָקן ּוִמי ֶׁשָקֶׁשה. ְויֵּׁש ְלִהָזהֵּ ַרַשאי ְלַגלֵּ

ַח ְבָכל ֶעֶרב ַׁשָבת, ּוִבְמקֹום צֶֹּרְך ָגדֹול. ְברֹּאׁש חֶֹּדׁש ִאָיר ל ְלִהְתַגלֵּ  ( רסא. )יֵּׁש ְלָהקֵּ

ן ָתר ַלֲאִבי ַהבֵּ ר ִלְכבֹוד ַהִּמיָלה, מֻּׁ ל ְלִהְסַתפֵּ ר . ַלַסְנָדק ְוַלּמֹוהֵּ ְוִאם ָקֶׁשה ָלֶהם ְלִהְסַתפֵּ
ר ְביֹום , ְוִאם ַהִּמיָלה ְביֹום ִראׁשֹון. ִיְסַתְפרּו יֹום קֶֹּדם, ְביֹום ַהִּמיָלה ְיכֹוִלים ְלִהְסַתפֵּ

ר. ִׁשִשי ִלְכבֹוד ַׁשָבת ָתר ַגם ַלֲחַתן ַבר ִמְצָוה ּוְלָאִביו ְלִהְסַתפֵּ ן מֻּׁ  ( רסד. )ּוְכמֹו כֵּ

ין ַהָנִׁשים ִבְכַלל ִאסּור ִתְספֶֹּרת ָבעֶֹּמר ְכָלל ְוִעָקר -ים ָנׁשִּ   ( רסא. )אֵּ

ָיר ''י ִני -ד ְבאִּ א מורה ''החיד. )ִכי ָקדֹוׁש ַהיֹום, ְוַיְרֶבה ְבִשְמָחה ְקָצת, הּוא ֶפַסח ׁשֵּ
 ( באצבע אות רכב

ְמעֹון ֶׁשהּוא יֹום ַהִהלּוָלא ֶׁשל ַרִבי ִׁש , ג ָלעֶֹּמר''נֹוֲהִגים ְלַהְרבֹות ְבִשְמָחה ְבל -ג ָלעֶֹמר ''ל
י ַרִבי ִׁשְמעֹון ַבר יֹוַחא. א''ַבר יֹוַחאי זיע י ַהְמפָֻּׁזִרים ְויֵּׁש נֹוֲהִגים ִלְלמֹּד ַבֲחבּוָרה ֶאת ִׁשְבחֵּ

 ( רעג. גא מורה באצבע אות רכ''החיד. )ּוִמְנָהג ָיֶפה הּוא, ס ּוַבזַֹּהר ַהָקדֹוׁש''ַבַש 

ר ְביֹום ִׁשִשי, ג ָלעֶֹּמר ְביֹום ִׁשִשי''ָׁשָנה ֶׁשָחל ל ָתר ַגם ִלְבנֵּי ְסָפַרד ְלִהְסַתפֵּ ִמְפנֵּי ְכבֹוד , מֻּׁ
ר ְביֹום ִׁשִשי. ַהַשָבת ר ְביֹום ֲחִמיִׁשי ַבַלְיָלה, ְוִאם ָקֶׁשה לֹו ְלִהְסַתפֵּ יל ] ַרַשאי ְלִהְסַתפֵּ לֵּ

יל ל. [ג''ל ָתר ַגם ַלֲערְֹּך ִנשּוִאין ְבלֵּ  ( רסז. )ג ָלעֶֹּמר''ּוְבָׁשָנה ָכזֹּאת מֻּׁ

 

 
א עֹוָלם ל בֹורֵּ ְׁשָלם ֶׁשַבח ְלאֵּ   ָּתם ְונִּ

 

 

 
     

  


