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Haggadah 2016 

 בני יששכר מחרת השבת

  העומר ספירת - יב מאמר ניסן חודש מאמרי יששכר בני

 יומא ממחרת פ"שבע בתורה הקבלה לנו ובאת[. טו כג ויקרא' ]וכו השבת ממחרת לכם וספרתם בפסוק( ג
 כהנים ובתורת[ ב סה] מנחות במסכת כמבואר לימודו כפי אחד כל בדרשותיהם ל"רז שהוכיחו וכמו, טבא

 ממש שבת הוא הכונה ואומרים הצדוקים בזה דנתפקרו ידוע והנה, בדבריהם עיין ובמדרשים[ ב"פי אמור]
 שבת תיבת בתורתו שכתב לנו י"הש עשה זאת מה להתבונן משכיל לכל מהראוי והנה[, א סה שם]

 שאינם למינים טעות ז"עי ובא טוב יום על בזה שהכוונה פ"שבע בתורה שונים לימודים בזה לשיצטרך
 ובפרט, דבר לשום נצטרך ולא הראשון יום ממחרת בפירוש למיכתב ליה הוה, פ"שבע בתורה מאמינים

 הראשונה בלילה נתהוו האורות שכל פעמים כמה ל"מש פי על הדבר יובן אך, לשון אריכות בזה יהיה שלא
 אין מעשינו ידי על שלא הדבר להיות אך(, שנה בכל הוא וכן) מעשינו ידי על שלא נס בדרך מרומים בגבהי
 ונכנסין יום אחר יום מחדש לספור העמר ספירת מצות י"הש צונו כן על, ההם והמוחין להאורות קיום

 על המוחין כל שנגמרין וכיון, מעשינו ידי על שהוא כיון קיום יש ולזה, מעשינו ידי על לאט לאט המוחין
 קיום שיהיה ולהנאתכם לטובתכם לכם וספרתם וזה, השבועות חג התורה קבלת יום הוא אז מעשינו ידי

 .התורה אל המוחין לקבלת

 טוב יום כ"משא לכם היא קדש נקרא שבת ל"האריז מרן בכתבי מבואר טוב ליום שבת שבין החילוק והנה
 ידי על שלא מעצמם[( א"ע א"קכ ב"ח ק"זוה] קדש נקרא חכמה) דחכמה המוחין באים שבשבת, קדש מקרא

[, יג ט א"ש] הקרואים יאכלו כן אחרי כענין לקדש הזמנה לשון קדש מקרא טוב יום כן שאין מה, מעשינו
 קדושת זה לפי תבין והנה'[, ה דרוש ה"ר דרושי כ"שעה] מעשינו ידי על הקדש את מזמינים שאנחנו היינו
 יום מדריגות בזה לו יש כן אם, מעשינו ידי על שלא כ"ג היא המצות דחג הראשון טוב יום של היום

 להנאתכם, לכם וספרתם הקדוש בלשונה אמרה המצוה טעם לנו לרמוז כשרצתה התורה כן אם*( השבת
 ידי על שלא ההארות ובאין שבת בבחינת הוא הראשון היום להיות ל"רצ, השבת ממחרת, ולטובתכם

 לכם הדבר ויהיה מעשיכם ידי על הדבר ונעשה יום אחר יום תספרו אשר עד קיום לזה ואין מעשיכם
 . יתבאר ועוד, והתבונן בין, המצוה טעם להשמיענו בכדי שבת התורה קראתו כן על, לקיום

 

  כט פסוק יד פרק שמות חכמה משך

 עבודה כמו שמעיות במצוות כי נראה התורה בדרכי בהתבונן. ומשמאלם מימינם חומה להם והמים( כט)
, הרע לשון מחלוקת כמו ומידות בנימסיות כן לא. ומלקות מיתות ושאר וסקילה כרת יש ועריות זרה

(. ב, כה לדברים ספרי) מעשה בו שאין לאו דהוי או לתשלומין הניתן לאו דהוי, מלקות בו אין, גזל, רכילות
 משנה א פרק) דפאה בירושלמי להיפך מצאנו בזה, נשחתין הצבור אם אבל, העושה ביחיד דוקא זה אולם

 של דורו אבל', וכו במלחמה נופלים היו דלטורין בהם שהיו ידי ועל, היו צדיקים כולם דוד של דורו(: א
 הצבור שאם. ומנצחים למלחמה יורדים היו דילטורין בהם היו שלא ידי ועל, היו זרה עבודה עובדי, אחאב

 בנימוסיות אבל". טומאתם בתוך אתם השוכן( "טז, טז ויקרא) נאמר זה על ועריות זרה בעבודה נשחתין
. מהם שכינתך סלק כביכול', וכו" השמים על רומה( "ז, נז תהלים) כתוב זה על, ומחלוקת הרע לשון ומידות
 שני ובמקדש( דמים ושפיכות) עריות זרה עבודה עובדי היו ראשון שבמקדש( א, ט יומא) אמרו מזו וגדולה

 שנאת ששקולה ללמדך, )חנם שנאת מפני?( חרב מה ומפני, חסדים וגמילות) ובמצוות בתורה עוסקים היו
 עיניכם תנו -? גדולים הם מה, שאלו ושם(. דמים ושפיכות עריות גילוי ז"ע -: עבירות שלוש כנגד חנם

 מאם יותר גרוע, במידות נשחתים הצבור דאם הרי(. לאחרונים חזרה ולא) לראשונים שחזרה בבירה
, חמס של כוחו גדול כמה וראה בא: א, קח דף( סנהדרין) חלק( פרק) יוחנן רבי אמר ולכן. במצוות נשחתין

( יג, ו בראשית) דכתיב, בגזל ידיהם שפשטו על אלא דינם גזר נחתם ולא הכל על עברו המבול דור שהרי
 על אבל, עליהם מרחם והיה להם יש צבור דין עריות שעל". חמס הארץ מלאה כי... משחיתם הנני"

 בעבודה ואף. צבור הם כי להם יאחר, שנתפשט הרבים בעונותינו שבת חילול על ולכן - יתכן לא נימוסיות
 בחרבות הולכים, בנימוסיות שפרצו כיון אבל - נכרתים הצבור שאין", ונכרתה והנפש" בספרי אמרו זרה

 נחשוב איך כי. יאחר ולא' ה ינקם נקום אז, טרף כחייתו המה כי במידות ונשחתו, ולגזול לחמוס וחצים
 -: המבול בדור וכן! יתמו הן נימוסיות על הלא, כצבור ואם; נכרתין הן מצוות על הלא, כיחידים אם? להם

 כל אותו דן היה אם(, יב, ו בראשית" )דרכו את בשר כל השחית"ש כיון אבל, כיחידים דנן היה לבד גזל על
 .הגזל עבור נכרתין והיו, כצבור בהצטרף אותן דדן כרחך ועל, נכרת היה לעצמו יחיד
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 על אבל(, יד, לב שמות) להם ונתרצה להם ה"הקב מחל, זרה בעבודה החטא שהיה העגל שעל מצאנו ולכן
(. לה - כט, יד במדבר' )וכו" יתמו הזה במדבר" ונגזר, להם מחל לא טובה וכפיות הרע לשון שהיה מרגלים

( כט, יד שמות" )חומה להם והמים( "רלד) בילקוט שהובא( אבכיר מדרש מכילתא) המדרש שפיר אתי ומזה
 והיה?! )נסים להם עושה ואתה במצרים ישראל זרה עבודה עבדו לא ע"רבש: ואמר סמאל שעמד מלמד -

 דעל היינו[. ויו חסר -" חמה" כתוב לכן] לטובעם וביקש חמה עליהם נתמלא(, ים של לשר קולו משמיע
 והפרו זרה עבודה שעבדו כמו נשחתין דהיו דהגם משום, טען לא ממצרים בהוציאם להם שעשה הנסים
 בא מכילתא יעויין, זה את זה אוהבין והיו, הרע לשון בהן היה שלא במידות היו מאושרין אבל, מילה ברית

 נשוב שאמרו ויש, כתות לארבע כשנחלקו, במים אבל. נסים להם עושה ה"הקב בצבור ולכן, ה פרשה
?! נסים להן עושה אתה ואיך, זרה עבודה על נכרתין והן, כיחידים אותם לדון שצריך הלשין, מצרימה

 .ק"ודו

( כט פסוק) השני בכתוב רק, ו"בוי" חומה להם והמים" כתוב( כב פסוק) קמא דבקרא יראה המסתכל אמנם
 והדבקו זרה מעבודה משכו' להם אמר דבאמת, והוא. חימה שנתמלא המדרש דרש זה ועל, ו"וי בלא כתוב

, יב שמות) ועבדיהם בניהם ובשר עצמם מלו וכן', בה שהאמינו, זרה עבודה על תשובה עשו והם', במצוות
 אש בעמוד רמה ביד בהוציאם במצרים נסים להם עשה יתברך שהשם על לצעוק היה לא ולכן(. מו - מב

' ה כי הודו הלא", במצרים להם נלחם' ה כי ישראל מפני אנוסה( "כה פסוק) מצרים שאמרו כאן רק. וענן
 על[, קיח דף ם"רשב - לקבורה זכו זה ומפני! ]תשובה עשו הם גם כן אם, מפניהם לנוס בהם וחזרו, נלחם

 יהיו והללו ניצולים הללו מה מפני כן אם, להם ונמחל במצרים זרה עבודה עבדו ישראל גם הלא צעק זה
 אלא עבדו לא הלא, עבדוה ישוב מפני וכי( שבעולם) שוטה(: שם מכילתא) ה"הקב השיב זה על! נטבעים

 היו לעיניהם מצרים תועבת ושחטו זרה מעבודה שפירשו התשובה אבל?! הדעת טרוף ומתוך שעבוד מתוך
 הוא המצרים אבל. המכות שהחלו כיון מהם השעבוד בטל חדשים דששה, ההרווחה ומתוך יישוב מתוך

 הם ולכן, בים שנהממו הטרוף מתוך היתה והתשובה, והשלוה ההרווחה מתוך זרה עבודה דעבדו, להיפך
 !אמן, הרווחה מתוך' לה ישובו ישראל שבני ת"השי יתן. נסים להם עושה וישראל נטבעים

 

 
 הגר"ח הגרי"ז בשם אביו עמק ברכה בשם

 

  ז פרק ומצה חמץ הלכות ם"רמב

 א הלכה

 שנאמר בניסן עשר חמשה בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה מצות
 ומנין, השבת יום את זכור'+ כ שמות+ שנאמר כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור+ ג"י שמות+

 מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר חמשה שבליל
 בדברים המאריך וכל מצרים ביציאת לספר חייבים גדולים חכמים אפילו, בן לו שאין פי על ואף. לפניך

 . משובח זה הרי ושהיו שאירעו

 ב הלכה

 היה אם כיצד, מלמדו אביו בן של דעתו לפי, לבנך והגדת שנאמר שאלו לא ואפילו לבנים להודיע מצוה
 פדה הזה ובלילה במצרים זה עבד כמו או זו שפחה כמו עבדים היינו כולנו בני לו אומר טיפש או קטן

 לנו שנעשו ונסים במצרים לנו שאירע מה מודיעו וחכם גדול הבן היה ואם, לחירות ויוציאנו ה"הקב אותנו
 . בן של דעתו לפי הכל רבינו משה י"ע

 ג הלכה

 עד תהלילו מכל הזה הלילה נשתנה מה ויאמרו וישאלו הבנים שיראו כדי הזה בלילה שינוי לעשות וצריך
 א ועוקרים ואגוזים קליות להם מחלק משנה וכיצד. היה וכך וכך אירע וכך כך להם ויאמר להם שישיב

, שואלתו אשתו בן לו אין, האלו בדברים וכיוצא זה מיד זה מצה וחוטפין שיאכלו קודם מלפניהם השולחן
 מה לעצמו שואל לבדו היה, חכמים כולן היו ואפילו, הזה הלילה נשתנה מה זה את זה שואלין אשה לו אין

 .+ ישנו שלא כדי לאכול ממהרין אחר פירוש א"א. מצה חוטפין/ ד"הראב השגת+/. הזה הלילה נשתנה
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 ד הלכה

 כופרים ומלפניו תרח בימי אבותינו היו שבתחלה ומספר מתחיל כיצד, בשבח ולסיים בגנות להתחיל וצריך
 וקרבנו התועים מן והבדילנו לו המקום שקרבנו האמת בדת ומסיים, ז"ע אחר ורודפין ההבל אחר וטועין
 ונפלאות בנסים ומסיים שגמלנו הרעה וכל במצרים לפרעה היינו שעבדים ומודיע מתחיל וכן, ליחודו
 המוסיף וכל, הפרשה כל שיגמור עד אבי אובד מארמי+ ו"כ דברים+ שידרוש והוא, ובחירותנו לנו שנעשו
 . משובח זה הרי זו פרשה בדרש ומאריך

 ה הלכה

 פסח, ומרור מצה פסח, הן ואלו חובתו ידי יצא לא עשר חמשה בליל אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל
', וגו' לה הוא פסח זבח ואמרתם+ ב"י שמות+ שנאמר במצרים אבותינו בתי על ה"ב המקום שפסח שם על

 הן כולן האלו ודברים, שנגאלו שם על מצה, במצרים אבותינו חיי את המצרים שמררו שם על מרורים
 . הגדה הנקראין

 

 פחד יצחק מאמר ד

 

  יב הלכה ד פרק וחנוכה מגילה הלכות ם"רמב

 האל בשבח ולהוסיף הנס להודיע כדי בה להזהר אדם וצריך מאד עד היא חביבה מצוה חנוכה נר מצות
 שמן ולוקח כסותו מוכר או שואל הצדקה מן אלא יאכל מה לו אין אפילו, לנו שעשה הנסים על לו והודיה
 .ומדליק ונרות

 

  יב הלכה ד פרק וחנוכה מגילה הלכות משנה מגיד

 אין אפילו רבינו ש"ומ: ח"ת בנים לו הויין חנוכה בנר הרגיל הונא רב אמר:( ג"כ דף) שם'. וכו חנוכה מצות
 יפחות לא שבישראל עני שאפילו ומצה חמץ מהלכות' ז' פ שנתבאר ממה שלמדו נראה'. וכו יאכל מה לו
 :בסמוך שיתבאר כמו היום מקדוש דעדיף ח"בנ ש"וכ ניסא פרסומי משום והטעם כוסות' מד

 

 כוסות משך חכמה ארבע

  ו פסוק ו פרק שמות חכמה משך

 וארא פרשת

", גוי מקרב גוי להוציא" על שדרשו כמו הוא( ו פסוק" )והוצאתי" -: גאולה של לשונות' ד. והוצאתי( ו)
 ובדיעות זרה בעבודה משוקעים שהיו על הוא, מבטן להוציא כמו", הוצאה" וזה, אשה מתוך כעוברה

 .מושחתות

 מן כמציל זה'" וכו הילוד הבן כל( "כב, א שמות) וכמו, לכלותם אותם שעינו מה על זה -( שם" )והצלתי" 
 . הרוצח

 .משועבדים בלתי חפשיים להיותם ,עבד מעבודת הוא -( שם" )וגאלתי"

 .ק"ודו למלך עליהם' וה, וסדר במשטר ולאומי נימוסיי לעם הוא -( ז פסוק' )וכו" לעם לי אתכם ולקחתי" 



4 
 

 הלכה פסחים ערבי, ירושלמי, )ולקחתי, וגאלתי, והצלתי, והוצאתי -: גאולה של לשונות' ד כנגד כוסות' ד
 השנה ראש ירושלמי יעויין", לכם הזה החודש" שאמרו וכמו, זמנים מקדשי דישראל, קידוש ראשון כוס(. א
 אתה ערוה גדר מוצא שאתה מקום שבכל, לעריות" תהיו קדושים" וסמך. קדושים כשהם? ואימתי(. ג, א)

 ויקרא" )קדושים והיתם והתקדשתם: "קדושות שתי בהם שנאמר, השרת ממלאכי וגדולים. קדושה מוצא
 יתכן שלכן, במצרים העריות מן גדורים כשהיו ולכן[. רבא ויקרא] הזמן את מקדשים שהם, היינו(, ז, כ
 מקדשי, קדושים ונקראים, שני בבית וכמו, כמותה נכרית בני להוציא יכול איך כן לא שאם", והוצאתי"

 .הזמנים

 שלא, 'זה את זה רודפין כשהם לא אבל, הגייס מן אותם ומציל, אותם רודף כשנכרי להציל יתכן": והצלתי"
, בהשגחה האמונה מהעדר בא הוא המלשינות שעיקר, המזון ברכת כוס אל רומז וזה'. שבהם מסתורין גילו

 שמדקדקים' ומההסתפקות ,יתברך מהשם ניזון אחד שכל שמאמין הוא המזון וברכת. הסתפקות ומחסרון
 .לחברו מקנא ואינו', וכביצה כזית עצמם על

'. ליה שכיחא ליה זילא, 'חורין בן שיעשה לעבד הוא חוב, אמרו כי עד, שפלה רוחו שעבד הוא": וגאלתי"
 - אבותיהם יחס דזכרו", שמותיהן שינו לא" והן". חייס ליה לית ועבד, "אבותיו יחס מרגיש שאינו מצד וזה

 על שמיוסד, הראשון ההלל חצי עליו שאומרים, השני הכוס על רומז וזה'. וסלקין נחתין שמעון ראובן'
 .הקדומות וזכרונותיה מאבותיה האומה יחס זכרון

 זה ולמדו. העתידה וללאומיות להגאולה מקוין שהיו', לשונם את שינו שלא' זה": לעם לי אתכם ולקחתי"
 מקוה שהיה", אליכם המדבר פי כי( "יב, מה בראשית) בו נאמר, במצרים חשיבותו גודל שעם, מיוסף

, העתידה הלאומיות על שמיוסד, השני ההלל חצי וזהו(, כה - ו כד, נ בראשית" )יפקוד פקד" ואמר להעתיד
 ועיין. מצוה חדא בכל דליתעביד, כוסות' הד מכוון וזה". וכו המצר מן( "קח תהלים) נאמר זה שעל

 .ק"ודו( שם) במכילתא

 ויהיו, זה בגלות ישראל יבדלו וכן - מהמצרים עצמם שהבדילו, בשבילו נגאלין היו שהם, היין על תיקנו לכן
 זבוב אם: המן שהלשין וכמו, מהיין יותר ההבדלה על מורה דאין, היין על מורה ולכן. יגאלו ובזה, מצויינים

 ולא, בקרקע חובטו, בהם נוגע אחשוירוש) המלך אדוני( ואילו, ושותהו זורקו, מהם אחד של) לכוסו נופל
 וייגאלו, ייבדלו כעת בזה שגם -' בנותיהם משום יינם על וגזרו! 'פעמים שלוש כוסו שמדיח( אלא עוד

 !אמן בימינו במהרה

 

  ה פרשה דפסחא מסכתא - בא ישמעאל דרבי מכילתא

 מתיא רבי היה ימים ארבעה לשחיטתו פסח של לקיחתו הכתוב הקדים מה מפני' וגו למשמרת לכם והיה
 שבועתו הגיע(. ח טז יחזקאל) דודים עת עתך והנה ואראך עליך ואעבור אומר הוא הרי אומר חרש בן

 שדים שנאמר שיגאלו כדי בהם שיתעסקו מצות בידם היה ולא בניו את שיגאל לאברהם ה"הקב שנשבע
 הוא ברוך הקדוש להם נתן מצות מכל ערום( ז/ טז יחזקאל/ שם' )וגו ועריה ערום ואת צמח ושערך נכונו
 בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבור שנאמר שיגאלו כדי בם שיתעסקו מילה ודם פסח דם מצות שתי

 לכך( יא ט זכריה) בו מים אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את גם ואומר( ו/ טז יחזקאל/ שם) וגומר
 הקפר אליעזר רבי מעשה ידי על אלא שכר נוטלין שאין ימים' ד לשחיטתו פסח של לקיחתו הכתוב הקדים

. העריות על נחשדו שלא בהם כדאי העולם כל שאין מצות ארבע ישראל של בידם היה לא וכי אומר ברבי
 בן ויצא שנאמר העריות על נחשדו שלא ומנין לשונם את שנו ולא. שמם את שנו ולא הרע לשון על ולא

. הכתוב ופרטו ופרסמו זה אלא' ביניה היה שלא ישראל של שבחן להודיע( י כד ויקרא) ישראלית אשה
 נעול גל. הזכרים אלו נעול גן( יב ד= השירים שיר= ש"שה) כלה אחותי נעול גן בקבלה מפורש ועליהם

 אחר דבר. הארוסות אלו חתום מעין נעול גל. הנשואות אלו נעול גן אומר נתן' ור. הנקבות אלו חתום מעין
 לומר תלמוד זה את זה אוהבין והיו הרע לשון על נחשדו שלא ומנין ביאות שתי אלו נעול גל נעול גן

 על שהלשין מהם אחד מוצא אתה ואי חדש עשר שנים בידם היה כבר( כב ג שמות) משכנתה אשה ושאלה
 כך( ב א/ שמות/ שם) ויהודה לוי שמעון ראובן שנאמר בירידתן שמייחסן כשם שמם שנו שלא ומנין חברו

 המלאך' ואו( יח א במדבר' )וגו אבותם לבית משפחותם על ויתילדו' ואו לוי שמעון ראובן בעלייתן מייחסן
' שנ לשונם את שנו שלא ומנין( טז מח בראשית' )וגו שמי בהם ויקרא הנערים את יברך רע מכל אותי הגאל

 ואומר( ג ה' שמ' )וגו עלינו נקרה העברים אלהי ויאמרו' ואו( יב מה/ בראשית/ שם) אליכם המדבר פי כי
 לפי ימים' ד לשחיטתו פסח של לקיחתו הקדים מה ומפני(. יג יד בראשית) העברי לאברם ויגד הפליט ויבא
 בשגגה נעשתה העדה מעיני אם והיה' שנא המצות כל כנגד שקולה ז"וע במצרים ז"בע שטופין ישראל שהיו

 או ז"ע אומר אתה זרה עבודה זה זה ואי עצמו בפני ענין ואמרה הזאת המצוה הכתוב יחד( כד טו במדבר)
 המצות כל באו' וגו תעשו ולא תשגו וכי אומר כשהוא סתם בתורה האמורות מצות מכל אחת אלא אינו
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 בתורה פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק המצות כל על העובר מה בכולן ששקולה] אחת מצוה על ללמד
 כל על לעובר ומנין[ בריתי לעבור' שנא בתורה פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק אחת מצוה על העובר אף

 ואין( יא כט דברים) אלהיך' ה בברית לעברך' שנא בתורה פנים ומגלה ברית ומפר עול פורק שהוא מצות
 והדבקו ז"מע ידיכם משכו להם אמר( סט כח/ דברים/ שם' )וגו הברית דברי אלה' שנא תורה אלא ברית

 שהוא אדם לך יש וכי' וגו רוח מקוצר משה אל שמעו ולא אומר הוא הרי אומר בתירא בן יהודה' ר במצות
 ולא נאמר למה כן אם שמח ואינו לחירות מוציאך רבך זכר בן לך נולד שמח ואינו טובה בשורה מתבשר

 שקוצי איש אליהם ואומר' שנ זרה מעבודה לפרוש בעיניהם קשה שהיה אלא( ט ו שמות) משה אל שמעו
 שמי למען ואעש' וגו שמוע אבו ולא בי וימרו ואומר( ז כ יחזקאל) תטמאו אל מצרים ובגלולי השליכו עיניו

( יג ו שמות) ישראל בני אל ויצום אהרן ואל משה אל' ה וידבר ד"הה( ט - ח/ יחזקאל/ שם' )וגו החל לבלתי
 : זרה מעבודה לפרוש צום

 

   לשון של הגדה

  כו פרק דברים
 :לנו לתת לאבתינו יקוק נשבע אשר הארץ אל באתי כי אלהיך ליקוק היום הגדתי אליו ואמרת

 השלים שהשם, הודיה כדמות הוא או. הקטנים שישמעו כדי - הטעם - הגדתי  כו פרק דברים עזרא אבן
 ותרגומים שם . שבועתו

 אשר לארץ שהביאני אלהיך לשם והודיתי הגדתי שהבאתי הזה בפרי - היום הגדתי   כו פרק דברים ן"רמב
 וכן, ספרתי כמו הגדתי וטעם. לשמו ומשבח מודה ואני, דבריו מקיים השם והנה, לנו לתת לאבותינו נשבע

. האלה העומדים ולכל הכהן לך הגדתי, פירושו יהיה או. ספור( ט יט שמות' )ה אל העם דברי את משה ויגד
 אליו הביאני הוא כי - לאבותינו נשבע אשר הארץ אל באתי כי. לשמו כלומר - אלהיך' לה היא הזו וההגדה
 :בארץ לעבדו

 

                 פחד יצחק טז

  מאמר מו מז
 על דרך שאלה ותשובה

 

 גנות ושבח יעקה מליסא

 אנו ובנינו כו' עבדים היינו לפרעה
 (see last page)   שם משמואל

  ישראל וכשיוצאים כלל ישראל ,יורדים מגדלותםכל אומה כחה מכלל 
 אם שער נ היה נשאר בכחה

  ב עמוד ט דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

. משוי משום - דישראל כרחם בעל דאמר מאן; שלל תחלק בית ונות+ ח"ס תהלים+ דכתיב - דמצרים
: אמר לקיש וריש. דגן בה שאין כמצודה שעשאוה מלמד: אמי רבי אמר. מצרים את וינצלו+ ב"י שמות+

 . דגים בה שאין כמצולה עשאוה
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  ב עמוד ט דף ברכות מסכת ח"צל

 ביזה שהיתה הים ביזת בא מהיכן ז"דלפ יפלא ולדידי. י"פירש' עי'. וכו כמצודה עשאוה אמי' ר אמר שם
 בארץ היתה דירתם ישראל בני שעם, השיבני ל"סג ישראל ר"מוהר הרבני ובני. מצרים מביזת יותר גדולה

 רק, שם היו לא מצרים מדינות כל בשאר אבל, ורעמסס בפיתום היה ולבנים בחומר ועבודתם, רעמסס
 שאלו ושמלות וזהב כסף כלי ששאלו מה וכל, המלוכה בעיר דהיינו מצרים בעיר כולם היו הגאולה בעת

 בשאר אבל, כמצולה עשו ושם מהם שאלו יציאתם בעת המלוכה בעיר וכן, רעמסס בארץ משכינתם
 מכל עמו וכל חילו כל קיבץ אחריהם שרדף בעת ופרעה, רב הון נשאר ושם, שאלו לא מצרים של מדינות

 .השיב יפה והנה, הים ביזת היו ומהם, ארצו

 כל דהנה', וכו כמצולה שעשאוה שאמרו מה על אחר פירוש לפרש ד"נלע היה י"פירש אילולא אני ואמנם
, לטובה היה הגלות עצם גם מקום מכל, פשע ולכלות חטא להתם עונש זה שהיה אף ישראל שגלו גליות
 כדי אלא האומות לבין ישראל את ה"הקב הגלה לא אלעזר רבי אמר ב"ע ז"פ דף בפסחים ל"רז שדרשו וכמו

 נופלים העבירות י"שע שידוע לפי, זה דבר ושורש'. וגו בארץ לי וזרעתיה שנאמר גרים עליהם שיתוספו
 הקלקול מתוקן שוב, עון מכפר הגלות כאשר ושם, בגלות לבוא ישראל צריכין ולכן להקליפה קדושה ניצוצי

 וכאשר. ישראל עדת על וניתוספים שמתגיירים הגרים והם, ועולים מתנוצצים שמה שנפלו והניצוצות
 כדכתיב, מאד הרבה גרים עמהם אז עלו ולכן, במצרים שהיה הניצוצות כל העלו ממצרים ישראל יצאו

. שם קדושה ניצוץ שום במצרים נשאר ולא עלו הקדושה ניצוצי שכל לפי', וגו רב ערב וגם[ ח"ל ב"י שמות]
 .לעולם מצרימה לבוא עוד יוסיפו שלא כפול אזהרות בשלש אותנו ה"הקב הזהיר ולכן

 מכל מצרים ארץ נשתנה מדוע טעם ליתן אפשר אם מקום מכל המצות טעמי לדרוש שאין אף ולכאורה
 לשוב שלא נביאיו י"ע ה"הקב הזהירנו לא פעם ובשום, משם ויצאנו גלינו גליות וכמה, הגוים ארצות שאר
 אלא הלכנו ולא רמה ביד יצאנו לא הגליות משאר יצאנו כאשר כי, הוא הטעם אבל. משם שיצאנו לארץ

 האומה יד תחת משלנו קדושה ניצוצי עוד ונשאר התיקון גמרנו לא שעדיין לפי, אז שהיה המלך ברשיון
 ניצוצי ונתפזרו ברע טוב להתערב גרם ורע טוב הדעת מעץ באכלו הראשון מאדם חטא י"ע וכן, ההיא

 בארצות ישראל בני שיבואו ומזדמן נדח הקדושה מן ידח בל סיבות מסבב ה"והקב, הארצות בכל קדושה
 לפי הכל, יחידים קצת ולפעמים, גליות בשאר כמו רובם ולפעמים, מצרים בגלות כמו כולם לפעמים, ההם
 ומצא, שם ישראל שמקיימים טובים ומעשים מצות י"ע ולהעלותו הטוב לברר ברע שם המעורב הטוב צורך
 הבא ישראל איש כן אם, כלל קדושה ניצוץ שום שם נשאר שלא בארץ אבל, עמו ומעלהו מינו את מין

 מה לו אין כי, השכר מן ורחוק, קדושה ניצוץ איזה ועון חטא איזה י"ע שם שישאיר להפסד קרוב הוא שמה
 .עולם ימי כל עוד מצרים לארץ לשוב שלא ה"הקב הזהרנו ולכן. שם ללקט

 אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע ההוא ביום והיה[ ג"י, ז"כ ישעיה] הפסוק פירוש אמרתי ובזה
 אמר אשור שעל, מצרים ובין אשור בין הלשון שינה למה טעם צריך והדבר', וגו מצרים בארץ והנדחים
 והנדחים האובדים ובאו למכללינהו ליה והוה כלל חילקם למה וגם, הנדחים אמר מצרים ועל האובדים

 כי, האבודים אמר ולא האובדים אמר דבאשור וראה והבט, ניחא ש"ולפמ. מצרים ובארץ אשור בארץ
 נשאר לא במצרים אבל, אבודינו לחפש שם ונתפזרנו קדושה ניצוצי אבידה לנו יש ושם אבדנו אנו באמת

 בלי בזרוע ממקומו שנידח כמי נידחים הכתוב אותנו קורא ולכן, שמה באנו ובחנם אבידה שום שם לנו
 ולא, דגים בה שאין כמצולה או דגן בה שאין כמצודה שעשאוה לקיש וריש אמי' ר כיוונו ולזה. תועלת שום

 .כלום שם השאירו שלא קדושה ניצוצי על רק, כיונו הממון על

 

  לא פרק בראשית

 :הזה הכבד כל את עשה לאבינו ומאשר לאבינו אשר כל את יעקב לקח לאמר לבן בני דברי את וישמע( א
 :שלשום כתמול עמו איננו והנה לבן פני את יעקב וירא( ב)
 :עמך ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל שוב יעקב אל יקוק ויאמר( ג)

 
 שלחו את ידם ובבזה לא פורים  שם משמואל 

 בדמיך חיי
 סיכום גלות וגאולה
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 ולא קרע לנו את הים
 תליא דבדידהו ל"ר. ויסעו ישראל בני אל דבר אלי תצעק מה למשה' ית הוא אמר. סוף ים קריעת בעת ולכן

 מעוצם. יירא לא לבם סמוך הים אל ונסוע הלוך ויסעו והבטחון האמונה בתוקף יהיו המה שאם. מלתא
 וזהו. לפניהם ויקרע הנס להם שיעשה למעלה התעוררות ז"עי יגרמו אז. לפניהם יקרע שודאי בטחונם
 מנהיג שהרוכב עולם של מנהגו היפך שהיה פרעה בסוסי כמו ל"ר. רעיתי דמיתיך פרעה ברכבי לססתי
 שאף. ממש האופן ז"ע רעיתי והמשלתיך דמיתיך כן. ל"כמשרז רוכבו את הנהיג הסוס וחילו ובפרעה. לסוס
 רק הוא להעולמות כביכול התחברותי שענין. מעשיך י"ע אותי מנהיג את כביכול ז"עכ. ערבות רוכב שאני

 :גבוה צורך העבודה ל"משרז וכן. בעזרך שמים רוכב ה"וזש. נוטים לאן מעשיך התעוררות ענין כפי
 

 


