
 ח ,  יג פרק שמות. 1
ְדת ָּ ּיֹוםְָּלִבְנָךְָּוִהגַּ הּואָָּּבַּ ֲעבּורֵָָּּלאֹמרָָּּהַּ הֶָּזהָּבַּ ש  ִיםְָּבֵצאִתיִָּלי'ָָּּהָָּּע  ָּ:ִָּמִמְצר 

 ב  ז הלכה  פרק ומצה חמץ הלכות  ם"רמב. 2
ָּלבנךָּוהגדתָּשנאמרָּשאלוָּלאָָּּואפילוָּלבניםָּלהודיעָּמצוה ָָּּאביוָָּּבןָּשלָּדעתוָּלפי,

ָָּּאוָָּּזוָּשפחהָּכמוָּעבדיםָּהיינוָּכולנוָּבניָָּּלוָּאומרָּטיפשָּאוָּקטןָּהיהָּאםָָּּכיצד,ָּמלמדו
ָָּּואםָּ,ָָּּלחירותָָּּויוציאנוָָּּהואָָּּברוךָָּּהקדושָָּּאותנוָָּּפדהָָּּהזהָָּּובלילהָָּּבמצריםָָּּזהָָּּעבדָָּּכמו
ָָּּרבינוָָּּמשהָּי"ָּעָּלנוָָּּשנעשוָָּּונסיםָּבמצריםָּלנוָּשאירעָָּּמהָּמודיעוָָּּוחכםָָּּגדולָּהבןָָּּהיהָּ
ָּ.ָּבןָּשלָּדעתוָָּּלפיָּהכל

 א  עמוד קט  דף פסחים מסכת בבלי תלמוד. 3
ָָּּשלאָּכדיָּפסחָּבערבָּלתינוקותָּואגוזיןָּקליותָּמחלקָּשהיהָּעקיבאָּרביָּעלָּעליוָּאמרו
ָָּּתינוקותָָּּבשביל,ָּפסחיםָּבליליָּמצותָּחוטפין:ָּאומרָּאליעזרָּרבי,ָּתניא.ָּוישאלוָּישנו
ָּישנוָּשלא ָּתניא. ָָּּבביתָָּּלעמודָּעתָּהגיעָּאמרָּלאָּמימיו:ָּעקיבאָּרביָּעלָּעליוָּאמרו,

ָָּּשלאָָָּּּכדי,ָָּּתינוקותָָּּבשבילָָּּ-ָָּּפסחָָּּבערב.ָָּּהכפוריםָָּּיוםָָּּוערבָָּּפסחיםָָּּמערביָָּּחוץָָּּהמדרש
ָּ.בניהםָּאתָָּּשיאכילוָּכדיָָּּ-ָּהכיפוריםָָּּיוםָּוערב.ָּישנו

 פסח  הגדה של. 4
ָָּּיודעָָּּשאינוָּואחד,ָּתםָּואחדָּ,ָּרשעָּואחדָּ.ָּחכםָּאחדָּ.ָּתורהָּדברהָָּּבניםָּארבעהָָּּכנגדָּ

ָּ.ָּלשאול
ָָּּאףָּאתכםָּאלהינו'ָּהָּצוהָּאשרָּוהמשפטיםָּוהחקיםָּהעדותָּמהָּ.ָּאומרָּהואָּמהָּחכם
ָּ.ָּאפיקומןָּהפסחָָָּּּאחרָּמפטיריןָּאיןָָּּהפסחָָּּכהלכותָּלוָָּּאמורָּאתה
ָָּּמןָָּּעצמוָּאתָּשהוציאָּולפי.ָּלוָּולאָָּּלכם.ָּלכםָּהזאתָָּּהעבודהָּמה.ָּאומרָּהואָּמהָָּּרשע
ָָּּבצאתיָָּּלי'ָּהָּעשהָּזהָּבעבור,ָּלוָּואמורָּשניוָּאתָּהקההָּאתהָּאף,ָּבעיקרָּוכפרָּהכלל

ָּ.ָּנגאלָּהיהָָּּלאָָּּשםָּהיהָּאילו.ָּלוָָּּולאָָּּלי.ָּממצרים
ָּ.ָּעבדיםָָּּמביתָָּּממצרים'ָָּּהָָּּהוציאנוָָּּידָָּּבחזקָָּּאליוָָּּואמרת.ָָּּזאתָָּּמה.ָָּּאומרָָּּהואָָּּמהָָּּתם

'ָָּּהָּעשהָָּּזהָּבעבורָָּּההואָָּּביוםָָּּלבנךָָּּוהגדתָּ,ָּשנאמר.ָּלוָּפתחָָּּאתָּ,ָּלשאולָּיודעָָּּושאינוָּ
ָּ.ָּממצריםָּבצאתיָּלי
 כה -כ , ו פרק דברים. 5
ְלָךִָָּּכי רִָָּּבְנָךִָָּּיְשא  ח  הֵָָּּלאֹמרָָּּמ  ֵעֹדתָָּּמ  ֻחִקיםָָּּה  ִטיםְָָּּוהַּ ִמְשפ  הֲָָּּאֶשרְָָּּוהַּ :ֶָָּּאְתֶכםֱָָָּּּאֹלֵהינּו'ָָּּהִָָָּּּצּו 

ְרת ָּ מַּ ִדיםְָּלִבְנָךְָָּּוא  ִיינּוֲָָּּעב  ְרֹעהָָּּה  ִיםְָּלפַּ ֹּיִציֵאנּוְָָּּבִמְצר  ָּהָּוַּ ִיםָּ' הְָּבי דִָָּּמִמְצרַּ ק  ִּיֵתן:ֲָּחז  'ָָּּהָּוַּ
ִעיםְָּגֹדִליםָּּוֹמְפִתיםָּאֹוֹתת ִיםְָּור  ְרֹעהְָּבִמְצרַּ לְָּבפַּ נּו:ְָּלֵעיֵנינּוֵָּביתֹוָּּוְבכ  םָָּּהֹוִציאְָּואֹות  ִָָּּמש 
ןָּ עַּ ִביאְָָּּלמַּ נּוָָּּה  ֶתתָָֹּּאת  נּוָָּּל  ֶרץֶָָּּאתָָּּל  א  עֲָָּּאֶשרָָּּה  ֲאֹבֵתינּוִָּנְשבַּ ֵּונּוָּ:ָּלַּ ְיצַּ ֲעשֹות'ָּהָּוַּ לֶָָּּאתָּלַּ ָָּּכ 

ֻחִקים ֵאֶלהָּהַּ הָָּּה  נּוְָָּּלטֹובֱָָּּאֹלֵהינּו'ָּהֶָּאתְָּלִיְרא  לָּל  ּי ִמיםָּכ  ֹּיֵתנּוָּהַּ ּיֹוםְָָּּלחַּ ֶזהְָּכהַּ ה:ָּהַּ ק  ָָּּּוְצד 
נּוִָּתְהֶיה ֲעשֹותִָָּּנְשֹמרִָָּּכיָּל  לֶָָּּאתָּלַּ הָּכ  ִמְצו  זֹאתָָּּהַּ ֲאֶשרֱָּאֹלֵהינּו'ָָּּהִָּלְפֵניָָָּּּהַּ נּוָָּּכַּ ָּ:ִצּו 

 כז -כו, יב פרק שמות. 6
י ה הְָּבֵניֶכםֲָּאֵליֶכםָּיֹאְמרּוִָּכיְָּוה  הָּמ  ֲעֹבד  זֹאתָּה  ֶכםָּהַּ ְרֶתם:ָּל  ֲאמַּ חָּוַּ חֶָּזבַּ הָָּּהּואֶָּפסַּ 'ָָּּלַּ
חֲָּאֶשר סַּ לָּפ  ֵתיָּעַּ ֵאלְָּבֵניָָּּב  ִיםִָּיְשר  ְגפֹוְָּבִמְצרַּ ִיםֶָָּּאתְָּבנ  ֵתינּוְָּוֶאתִָּמְצרַּ ִּיֹקדִָּהִצילָּב  םָָּּוַּ ע  ָָּּה 

ֲחוּו ִּיְשתַּ ָּ:וַּ
 טו -יד,  יג פרק שמות. 7

י ה ְלָךִָּכיְָּוה  רִָּבְנָךִָּיְשא  ח  הֵָּלאֹמרָּמ  ְרת ָָּּזֹאתָּמַּ מַּ יוְָּוא  נּוָּי דְָּבֹחֶזקֵָּאל  ִיםָּ'ָּהָּהֹוִציא  ִָָּּמִמְצרַּ
ִדיםִָָּּמֵבית ְיִהי:ֲָָּּעב  הִָָּּכיָָּּוַּ ְרֹעהִָָּּהְקש  ְלֵחנּוָָּּפַּ ּיֲַּהֹרגְָָּּלשַּ ל'ָָּּהָָּּוַּ ִיםְָָּּבֶאֶרץְָָָּּּבכֹורָָָּּּכ  םִָָָּּּמְבֹכרִָָּּמְצרַּ ד  ָָּּא 
ד הְָּבכֹורְָּועַּ לְָָּּבֵהמ  הָָֹּּזֵבחֲַָָּּּאִניֵָָּּכןָּעַּ ל'ָּלַּ ִריםֶָָּּרֶחםֶָּפֶטרָָּּכ  ְזכ  לָָָּּּהַּ יְָּבכֹורְָָּּוכ  נַּ ָּ:ֶאְפֶדהָּב 

 ח ,  יג פרק שמות. 8
ְדת ָּ ּיֹוםְָּלִבְנָךְָּוִהגַּ הּואָָּּבַּ ֲעבּורֵָָּּלאֹמרָָּּהַּ הֶָּזהָּבַּ ש  ִיםְָּבֵצאִתיִָּלי'ָָּּהָָּּע  ָּ:ִָּמִמְצר 

 א  עמוד  כא  דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד. 9



ָָּּשאלמלאָּ,ָָּּשמוָָּּגמלאָָּּבןָָָּּּויהושעָָָּּּלטובָָּּהאישָָּּאותוָָָּּּזכורָָּּברם:ָָּּרבָָּּאמרָָָּּּיהודהָָָּּּרבָָּּאמר
ָָּּאבָָּּלוָָּּשאיןָָּּמי,ָּתורהָּמלמדוָּ-ָָּּאבָָּּלוָּשישָָּּמי,ָּשבתחלה;ָּמישראלָּתורהָּנשתכחָּהואָּ

ָּתורהָּלמדָּהיהָּלאָּ- ָּדרושָּמאי, ָּאתםָּולמדתםָּ-ָּאותםָּולמדתם? ָָּּשיהוָָּּהתקינו,
ָָּּשישָָּּמיָּועדיין;ָּתורהָּתצאָּמציוןָּכי?ָּדרושָּמאיָּ,ָּבירושליםָּתינוקותָָּּמלמדיָּמושיביןָּ

ָָּּמושיביןָָָּּּשיהוָָָּּּהתקינו,ָָּּולמדָָּּעולהָָּּהיהָָּּלאָָָּּּ-ָָָּּּאבָָָּּּלוָָָּּּשאיןָָּּמיָּ,ָָּּומלמדוָָּּמעלוָָָּּּהיהָָָּּּ-ָָָּּּאבָָָּּּלוָּ
ָָּּבוָָּּמבעיטָָּּ-ָָּּעליוָּכועסָָּּרבוָּשהיהָּומי,ָָּּז"יָָּּכבןָּזָּ"טָּכבןָָָּּּאותןָּומכניסיןָּ;ָָּּופלךָָּּפלךָּבכל
ָּויצא ָּותיקןָּגמלאָּבןָּיהושעָּשבאָּעד, ָָּּמדינהָָּּבכלָּתינוקותָּמלמדיָּמושיביןָּשיהו,

ָּ.ָּשבעָּכבןָָּּששָּכבןָָּּאותןָּומכניסין,ָּועירָּעירָּובכלָּומדינהָּ
 א"לריטב פסח  של  הגדה. 10

ָּוכוָָּּישראלָּלעמוָּתורהָּשנתןָּהמקוםָּברוך ָָּּפסוקיםָָּּארבעהָּלדרושָּשצריךָּמפני'.
ָּבניםָּארבעהָּבעסקָָּּבתורהָָּּשנאמרוָּבעניינםָּחלוקים ָָּּהשםָָּּאתָּלברךָָּּמתחילָּלכך,

ָּשלימה.ָָּּתורהָּלנוָָּּשנתן
 הגדה של פסח זבח פסח. 11

ָָּּהמקוםָָּּברוךָּהבניםָּבדרשתָּהמגידָּאמרָּלמהָּהואָָּּבזהָּלבארָּשראויָָּּהשניָּוהעניין
ָָּּנוכלָָָּּּוכברָָּּההגדהָָּּממאמריָָּּהדרשותָָּּבשארָָָּּּכןָָּּאמרָָּּולאָָּּהואָָּּברוךָָּּלישראלָָּּתורהָָּּשנתן
ָָּּלכלָָָּּּלימודָָּּלתתָָּּכיוונהָָּּהאלהיתָָּּשהתורהָָּּהמגידָָּּשאמרָָּּלפיָָּּכיָָּּמהםָָּּטעמיםָָּּבזהָָּּלתת

ָָּּאשרָָּּברשתוָּרשעָּואםָּבראשוָּעיניוָָּּחכםָּאםָּמצריםָָּּיציאתָָּּבענייןָּאדםָּבניָּמדרגותָּ
ָָּּעםָָָּּּהכוללָָּּההמוניָָָּּּהחלקָָּּשהואָָּּלשאולָָּּיודעָָּּשאינוָָּּמיָָּּואםָָּּאהליםָָּּיושבָָּּתםָָּּואםָָּּטמן

ָּישראל ָּלהָָּּוהודאהָּשבחָּנתןָּלכן, ָָּּלהםָּנותןָּוהואָּאישָּדרכיָּכלָּעלָּשעיניוָּיתברך'
ָָּּתורהָָּּשנתןָָּּהמקוםָָּּברוךָָּּזוָּבדרשאָּהמגידָָּּאמרָָּּזהָָּּומפני.ָּבשרָּלכלָָּּושלימותָּידיעהָּ

ָָּּואחדָָָּּּרשעָָּּואחדָָּּחכםָָּּאחדָּתורהָָּּדיברהָּבניםָָּּארבעהָּשכנגדָָָּּּכיווןָּהואָּברוךָָּּלישראלָּ
ָָּּכרצוןָָָּּּולעשותָָָּּּאדםָָּּבניָָּּכיתותָָָּּּלכלָָּּכוללָָּּלימודוָָּּבהיותָָּּכיָָָּּּלשאולָָָּּּיודעָָּּשאינוָָָּּּואחדָָָּּּתם
ָָּּהמשוררָָּּדרךָּעלָּוהואָּעבדיוָּכלָּבלשוןָּומפוארָּמשובחָּומבורךָּברוךָּיהיהָּואישָָּּאיש

ָּ.ָּחוקיוָָּּאתָּאותוָָּּלמדוָָּּעלָּושיבחוָָָּּּשברכו'ָּחוקיךָָּּלמדני'ָָּּהָָּּאתהָָּּברוך'
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ָָּּהיינוָָּּויחויָּהואָָָּּּויגדָּשלָּתרגוםָּכיָּהיותָּהגידָָּּה"זצללהָָּּר"אדומוָָּּאביָָּּק"כָּהנה,ָָּּמגיד
ָָּּלבנךָָּּוהגדתָָּּשלָָּּהמצוהָָּּוזוהיָּ,ָּבעלמאָּדבריםָּבסיפורָָּּולאָּהואָּשכןָָּּהדברָָּּלוָָּּשמראהָּ
ָָּּופסחָּבגלותָּהדיבור'ָּהיָּבמצריםָּכי,ָּדברָּבהָּלהוסיףָּויש,ָּד"ָּעכתָּ,ָּהעניןָּלוָּלהראות

ָָּּלפרשָָָּּּישָָּּמ"מָָָּּּתורהָָּּסתריָָּּהםָָּּהדבריםָָּּכיָָּּואף,ָָּּהמקובליםָָּּבדבריָָּּהואָָּּכן,ָָּּסחָָּּפהָָּּהוא
'ָָּּואפי,ָּהנפשָּעצםָּמשכןָָּּמהלבָָּּנפרדָּהדיבורָָּּאזָּעמוָּבלָָּּולבוָָּּשהמדברָּ,ָּבפשיטותָּגם

ָָּּשהדיבורָָּּעודָּוכל,ָּהנפשָּלבושָּרקָּהיאָָּּמחשבהָּהלאָּמדברָּשהואָּמהָּומחשבָּיודע
ָָּּסתימהָָּּלהם'ָּהיָּובמצרים,ָָּּהנפשָּמעצםָּנפרדָָָּּּהואָּעדייןָּהנפשָּורגשָּבהתפעלותָּאיננו

ָָּּכתיבָָּּכָּ"ע,ָּהשעבודָּמצרתָָּּישראלָָּּשלָּולבםָָּּעיניהםָָּּנסתמוָּל"ָּזָּכאמרםָָּּהלבָָּּוטמטום
ָָּּשמעוָָּּלאָּאבל,ָּדבריוָּאתָּששמעוָּאף,ָּקשהָּומעבודהָּרוחָּמקוצרָּמשהָּאלָּשמעוָּולא
ָָּּוזהָּ,ָּמהםָּולהתרגשָּלהתפעלָּבלבָּהדבריםָּקבלתָּהיאָּדיבורָָָּּּאלָָּּשמיעהָּכי,ָּדבריוָּאל

ָָּּנקשרָָּּלהיותָּיכולָּשהדיבורָּזהָּעניןָּהשיגוָּממצריםָּוכשיצאו,ָּבגלותָּשהדיבורָּנקרא
ָָּּלבנךָָָּּּוהגדתָָּּהמצוהָָָּּּוזוהיָּ,ָָּּהלבָָּּאלָָָּּּנכנסיםָָּּהלבָָָּּּמןָָּּהיוצאיםָָּּדבריםָָָּּּוהנה,ָָּּהנפשָָּּבעצם
ָּ:ָּבעיניוָּרואהָָּּכמו'ָּויהיָָּּלבוָּאלָָּּהדבריםָָּּשיכנסוָּכדיָּהנפשָּרגשָּמתוך
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ָּחי ָָּּמאמציָָּּבכלָּכיָּעדָּקרביָּוכלָּולבביָּנפשיָּהלהיבהָּמצריםָּיציאתָָּּסיפורָּהגדת(

ָָּּלאחינוָָּּשהיוָָּּוההרפתקאותָָּּהתלאותָָּּנזכרתיָָּּשעמדהָָּּוהיאָָּּובאמריָָּּהגדתיהָָּּכוחותיָּ
ָָּּוגדולָָּּנתקימוָָּּשעודָּהנפלאָּהנסָּיתוארָּולאָָּּיאומןָּלאָּאשרָּומעולםָָּּמאזָּישראלָָּּבני

ָָּּהפוגותָָָּּּבליָָּּמעצמןָָָּּּנגרוָָּּועיניָָָּּּמבכיותָָּּאופןָָּּבשוםָָָּּּלהתאפקָָּּיכולתיָָּּולאָָּּשמצילןָָָּּּהרועה



ָָּּאשרָָָּּּנפשיָָָּּּעליצותָָּּמרובָָּּשמחהָָָּּּדמעותָָּּעיניָָּּזלגוָָּּפעמיםָָּּכמהָָּּכןָָָּּּביתיָָָּּּמבניָָּּשבושתיָָּּעד
ָּ.ָּומרורָָּּמצהָָּּואכילתָָּּכוסות'ָּודָּמצריםָּיציאתָָּּסיפורָּהגדתָָּּמצותָּלקייםָּזכיתיָּ

 א  עמוד  כא דף  בתרא  בבא מסכת תוספות. 14
ָָּּהיהָָּּבעבודהָּעוסקיםָּוכהניםָּגדולהָָּּקדושהָּרואהָּשהיהָָּּלפיָּ-ָּתורהָָּּתצאָּמציוןָָּּכי

'ָָּּוגוָּליראהָָּּתלמדָּלמעןָּבספרי'ָּכדדרשיָּתורהָּוללמודָָּּשמיםָּליראתָּיותרָָּּלבוָָּּמכוון
ָָּּשניָָּּמעשרָָּּשיאכלָּעדָָּּבירושליםָָּּעומדָּשהיהָּלפיָּתלמודָָּּלידיָָּּשמביאָּשניָּמעשרָָּּגדולָּ
ָָּּליראתָָּּמכווןָּהואָָּּגםָּהיהָָּּובעבודהָּשמיםָָּּבמלאכתָָּּעוסקיםָּשכולםָּרואהָּוהיהָּשלו

ָּ.ָּבתורהָּועוסקָּשמים
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ָָּּמספריןָָּּוהיוָּברקָָּּבבניָּמסוביןָּשהיוָָּּעקיבאָָּּורבי'ָּוכוָּיהושעָּ'ָּורָּאליעזר'ָּברָּמעשה
ָָּּזמןָָּּהגיעָּרבותינוָּלהםָּואמרוָּתלמידיהםָּשבאוָּעדָּהלילהָּאותוָָּּכלָּמצריםָּביציאת
ָָּּשלימהָָּּלאמונהָָּּלבואָָּּהוא,ָּמצריםָּיציאתָָּּסיפורָּעניןָּהנה.ָּשחריתָָּּשלָּשמעָָּּקריאתָּ
.ָָּּהואָָּּשכןָָָּּּשמאמיןָָָּּּבלבָָּּאמונהָָָּּּהיאָָּּהאחתָָּּהבחינה.ָָּּבאמונהָָּּבחינותָָּּשתיָָָּּּוישָּ.ָָּּת"ָּבהשי

ָָּּכאילוָָָּּּאצלוָָּּשהדברָָּּעדָָּּחזקָָּּכךָָּּכלָָּּבכחָָּּשמאמיןָָּּהיינו,ָָּּבמוחָָּּגםָָּּאמונהָָּּבחינתָָּּישָָּּאך
ָָּּואמתָָּּערביתָּואמונהָָּּאמתָָּּלומרָָּּשצריךָּל"ָּזָּשאמרוָָּּמהָּעניןָּוזהָּ.ָּממשָּבעיניוָָּּרואהָּ
ָָּּכלוםָָּּרואהָּאינוָּכאילוָּשהואָּלילהָּוהואָָּּשבלבָּאמונהָָּּהיאָָּּבערביתָּכי,ָּשחריתָּויציב
ָָּּבמוחוָָָּּּבאמונהָָּּשמעמיקָָָּּּרקָָָּּּכלוםָָּּרואהָָּּאינוָָּּכ"גָָָּּּבשרָָּּשבעיניָָּּאףָָּּוביוםָּ,ָָּּשמאמיןָָּּרק

ָָּּנשתנהָָּּמהָּשאלתָָּּוהנה.ָּיוםָּבחינתָָּּוהואָָּּבעיניוָָּּרואהָָּּכאילוָּאצלוָָּּשהואָּעדָָּּובשכלו
ָָּּעלָָּּוהתשובה'.ָּוכוָּטיבוליםָּלשניָָּּזהָּשבלילהָּהשינוייםָּלכלָָּּהוצרכוָָּּלמהָּהיאָָּּעיקרה

ָָּּרואהָָּּכאילוָּשיהיהָּיתירהָּלאמונהָּלבואָָּּכדיָּזהָּלכלָּשצריכיןָּהואָָּּהיינוָּבעבדיםָּזה
ָָּּבאצבעָָּּמראהָּלשוןָּוהואָּותחויָּותרגומוָּלבנךָּוהגדתָּשנאמרָּההגדהָּעניןָּוזה.ָּבעיניו
ָּשיהיָּמעשיותָָּּומצוותָּלשינוייםָּצריכיםָָּּולזהָּ ָּבעיניוָּרואהָּכאילו' ָָּּשאומריםָָּּוזהָּ.

ָָּּומרורָָָּּּמצהָָּּשישָָּּבשעהָָּּאלאָָּּאמרתיָָּּלאָָּּזהָָּּבעבורָָּּלומרָָּּתלמודָָּּיוםָָּּמבעודָָּּיכולָָּּבהגדה
ָָּּעבדיםָָּּשמשיביןָּוזה.ָּבעיניוָּרואהָָּּכאילוָּשיאמיןָּלבנךָָּּלהראותָּכדי,ָּלפניךָּמונחיםָּ
ָָּּהריָָּּממצריםָּאבותינוָּאתָּהואָּברוךָּהקדושָּהוציאָּלאָּואילו,ָּוכוָּויוציאנו'ָּוכוָּהיינוָּ
ָּוכוָּובנינוָּאנו ָּלפרעהָּהיינוָּמשועבדים' ,ָָּּממשָּבפועלָּהגאולהָּאצלנוָּעדייןָּכןָָּּואם.

ָָּּצריכיםָָּּאנוָּולכן(.ָּל"ָּזָּל"המהרָָּּש"כמָּ)ָּמצריםָּמשעבודָּהיוםָּגםָּנגאליםָּאנוָּשהרי
ָּשיהיָּאמונהָּלבחינתָּולבואָָּּהשינוייםָּלעשותָּ ָּבעיניוָּרואהָּ' ָָּּחכמיםָָּּכולנוָָּּואפילו.
ָָּּעוסקיןָּשהיוָּי"ורָָּּא"ָּברָּומעשה.ָּזוָּלאמונהָּלבואָּכדיָּמצריםָּביציאתָּלספרָּצריכים
ָָּּואמרוָּתלמידיהםָּשבאוָָּּוזהוָּ.ָּבאמתָּוהשיגוהָָּּכזוָּלאמונהָּלבואָּכדיָָּּמצריםָָּּביציאתָּ

ָָּּהמוחָָּּאמונתָָָּּּעלָָּּשמורהָָָּּּויציבָָּּאמתָָָּּּזמןָָָּּּשהואָָָּּּשחריתָָָּּּשלָָָּּּשמעָָּּקריאתָָָּּּזמןָָָּּּהגיעָָָּּּלהם
ָּל"כנ ָּשיהי, ָָּּביציאתָָּּהסיפורָּידיָּשעלָּתלמידיהםָּלהםָּואמרוָּבעיניוָּרואהָּכאילו'

ָּ.ויציבָּואמתָּשחריתָָּּש"קָּשלָָּּכזוָּלבחינהָָּּבאוָּמצרים
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לא כדי שיקבל עליו עול  א  אר"י בן קרחה, למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם שמע,
כברָּהעירוָּהמפרשים,ָּשא"צָּטעםָָָָּּּּקבל עליו עול מצות.י מלכות שמים תחילה ואח"כ

היהָּנראהָּלפיָָּּשָּאםָּשמוע,ָּשהריָּקדמהָּבתורה.ָּאלאָָּּדמהָּפרשתָּשמעָּלוהיהקָָּּלמה
ָּשמע", ָּאם ָּ"והיה ָּלהקדים ָּהטבע ָּאלָָּּשָּסידור ָּלהגיע ָּהיא ָּמ'שמע' ָּהכונה תכלית

ָּתחילהוָּשלמותָּהכרתָּד', ָּעצמו ָּלבאָּאםָּלאָּירגיל ָּיכול מצות,ָָּּבָּבזהָּפשוטָּשאינו
ָּודעותיו, ָּמדותיו ָּומטהרים ָּאדם ָּשל ָּדרכיו ָּ"שמע"ָָּּאָּהמיישרים ָּראוי ָּהיה, "כ

ָּאךָּכ"זלהתאחרָּאח ָּ"והיהָּאםָּשמע". ָּדברָָּּהָּר ָּאבל ָּשלמותָּההכרה, ואָּרקָּלענין
ָּהוא ָּנפש ָּלכל ָּוהקבלהָָּּלָָּּהשוה ָּהאמונה ָּמצד ָּשמים, ָּמלכות ָּעול ָּקבלת הקדים

ָּקבלתָּעולָּמצות.ָּלָּורשהָּקהלתָּיעקב,ָּזהָּיכולָּלהיותָּגםָּמחויבָּלהיותָּקודםמָּשל
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ָָּּהפסוקָּאתָּלהזכירָּישָּבשמחהָּחדשָּלימודָָּּשלָָּּאלהָּמדרגותָָּּלבירורָּבאיםָּכשאנוָּ
ָָּּהכוונהָּפשוטָּבאופןָּאבותם".ָּעלָּבניםָּולבָּבניםָּעלָּאבותָּלבָּ"והשיב'ָּמלאכיָּבסוף

ָָּּרגיליםָָּּרחב,ָּיותרָּמובןָּישָּאבלָּובנים,ָָּּאבותָּביןָּהדורותָּבסדרָּשלוםָּלהופעת
ָָּּואלָּאביךָּמוסרָָּּבניָּשמע"כגוןָָּּתורהָּשלָּתוקפהָּבמובןָּאבותָּשלָּבמושגָּלהשתמש

ָָּּתוקפהָָּּכלָָּּהםָּהאבותָָּּלך".ָָּּויאמרוָּזקניךָָּּויגדךָּאביךָָּּ"שאלָּוכןָּאמך".ָָּּתורתָּתטושָּ
ָָּּאחרָּכךָָּּמופיעיםָּהבניםָָּּאצלָּאמנםָּהמובנים,ָּבכלָָּּבישראלָּהמסורתָָּּושלָָּּהתורהָּשל

ָָּּצורךָָּּישָּלכןָּחדשותָּמיניָּוכלָּחדשָּשמאלָּעםָּחדשָָּּדורָּהםָּהצעיריםָּאחרים.ָּמצבים
ָָּּישָּתורהָּדיברהָָּּבניםָּארבעהָּכנגדָּהחינוך.ָּבדרךָּהבניםָּלביןָָּּהאבותָּביןָּלהבחין
ָָּּישָּכלליָָּּבאופןָָּּוהכשרתו.ָָּּנכונותוָָּּכפיָָּּאחדָָּּבכלָָּּלטפלָָּּשאלתוָָּּלפיָָּּאחדָָּּלכלָָּּלהשיבָּ

ָָּּהבניםָָּּשלָּוהתסבוכתָּההסתעפותָּלביןָּהאבותָָּּשלָָּּהשורשיותָּביןָָּּומאבקָּהתנגדותָּ
ָָּּזו?ָּהשבהָּנעשיתָּאיךָּאבותם".ָּעלָּבניםָּולבָָּּבניםָּעלָּאבותָּלבָּהשיב"ָּבָָּּצורךָּישָּלכן

ָָּּומתוךָָּּואחרָּכךָָּּבניםָָּּעלָָּּאבותָָּּלבָָָּּּוהשיבָָּּכלָָּּקודםָָָּּּשלביםָָּּשניָָּּשישָָָּּּהזהָָּּמהפסוקָָָּּּיוצא
ָָּּהשמימיתָּוההדרכהָּהשלוםָָּּלעשייתָּהאלוהיתָּהמתודהָּאבותם".ָּעלָָּּבניםָָּּולב"כךָּ

עלָָָּּּהבנים.ָּאלָָּּמהאבותָּהבנהָּשלָּביחסָּבנים",ָָּּעלָּאבות"מצדָָּּמתחילהָּלהתקרבות
ָּתיקון.ָָָּּּצריכיםָּהאבותָּגםָָּּטיפולָָּּצריכיםָּהצדדיםָָָּּּשניָּכלָּפנים
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ודורָּבעלָּרוחָּגדולָּחפץָּומוכרחָּלחפוץ,ָּבכלָּמקוםָּשהואָּפונה,ָּלשמעָּדבריםָּגדולים.ָָּּ
ועיקרָּהגדולהָּשלָּהדברים,ָּהואָּשיהיוָּמסוימיםָּומבוררים,ָּעםָּגדלםָּרחבםָּוהקיפם.ָָּּ
המטרותָּהיותרָּפנימיות,ָּשהשרשרתָּשלָּכלָּהחייםָּהמוסריים,ָּהדתייםָּוהלאומיים,ָָּּ

בהם,ָּאחוזהָּבהן,ָּתהיינהָּמבוררותָּלפניו,ָּעדָּכמהָּשהואָּיכולָּלשערָּועדָָּּוכלָּהתלויָּ
מקוםָּיחפוץָּלמצואָָּּ-ָּכמהָּשכחָּברורוָּיכולָּלהגיע.ָּומהָּשלאָּיוכלָּלהגיעָּולברר,ָּמכל

בהםָּרגשָּוהלךָּנפש,ָּלמעןָּימצאָּחייםָּבלבבוָּבזיוָּגדלםָּוהדרם.ָּוהדבריםָּהנמוכיםָָּּ
ָּוָּלו,ָּלאָּימצאָּבהםָּמנוח.ָּוהפשוטיםָּלבדם,ָּאע"פָּשהםָּמלאיָּאמתָּוצדק,ָּלאָּיספיקָּ

מנתָּללמדָּאתָָּּ-כןָּבאָּמועדָּלהתחילָּבעבודתָּהקודשָּהזאתָּללמודָּמהָּשיהיהָּעל-על
דורנוָּהצעיר,ָּהחפץָּלפחותָּלהיותָּחיָּוער,ָּוחלקָּרשוםָּממנוָּחפץָּג"כָּלהיותָּחושבָָּּ

התחיהָּשלָּ"השבתָּלבָּאבותָּאלָּבניםָּולבָּבניםָָָּּּומרגישָּמהָּשראויָּלישראלָּולאדם.
ָּישראל.ָּ-ידיָּאויראָּדארץָּ-ָּאםָּדוקאָּעל-ותָּכיאפשרָּלהי-אלָּאבותם"ָּאי
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ָּוגוָָּּהעדותָּמהָָּּאומרָּהואָּמהָּחכם ָּדָָּּצוהָּאשר' ָָּּלוָָּּאמורָּאתהָּואףָּאתכםָּאלקינו'

ָָּּאביָָָּּּק"כָָּּשהגידָָּּמ"עפיָָּּלפרשָָָּּּנראהָּ,ָָּּאפיקומןָָּּהפסחָָּּאחרָָּּמפטיריןָָּּאיןָָּּהפסחָָָּּּכהלכות
ָּבציוויָּהמצוותָָּּשיהיוָָּּצריךָּלמהָָּּהיתהָּדשאלתוָּה"זצללהָָּּר"אדומו ָָּּאחרָָּּכי,

,ָָּּבחייםָּירצהָּלאָּאשרָּהואָּומיָָּּמצוהָּשזהָָּּלהודיעָּדיָָּּלמוצאיהןָּהןָָּּחייםָּשהמצוות
ָָּּהתשובהָָָּּּבאהָָּּז"שעָָּּלומרָָּּויש,ָָּּד"עכת,ָָּּציוויָָּּדרךָָּּולאָָּּעצהָָּּדרךָָּּלהיותָָּּצריך'ָָּּהיָָּּפ"ָּועכ
ָָּּלהתבונןָָָּּּישָָּּבפיוָָּּפסחָָּּטעםָָָּּּשישארָָָּּּכדיָָּּמפטיריןָָּּדאיןָָּּהאָָּּדהנהָָָּּּלָּ"כנ'ָָּּוכוָָּּמפטיריןָָָּּּאיןָּ
ָָּּאכילתָָּּדהנהָָּּונראה,ָּלאָּאוָָּּבפיוָָּּנשארָּאםָָּּהמצוהָָּּבעניןָָּּישָּתועלתָָּּומהָָּּזהָּהואָּלמה
ָָּּהואָּהמלךָּשלחןָּועלָּדמלכאָּלסעודתאָּהוזמןָּוכאלוָּזכיָּקאָּגבוהָּמשלחןָּהיאָּפסח
'ָָּּהיָּלהשלמהָָּּוצריךָּחסרָָּּהואָָּּשעדייןָּמראה'ָּהיָּזוָּאכילהָּאחרָּאוכל'ָּהיָּואם,ָּאוכל

ָּדמלכאָּבסעודתאָּגרעוןָָּּהטלתָָּּכעיןָּזה ָָּּשזכהָָּּשאחרָּהואָּהמלךָּסעודתָּומכבוד,
ָָּּשלָּבתוָּאתָּשואלָָּּאניָּהריָּשלמהָּשאמרָּוכענין,ָּדברָּלוָּחסרָּאיןָּשובָּהמלךָּלסעודת

,ָָּּמקוםָָּּתופסָָּּדברָָָּּּשוםָָָּּּאיןָָּּששוב,ָָּּחסרתָָּּמהָָּּקניתָָּּדדעהָָּּמשום'ָָּּשהפיָָָּּּבכללָָּּוהכלָָָּּּמלך
ָּ:ָּאצלוָּמקוםָּתופסָּדברָּשוםָּאיןָָּּשובָָּּלזהָָּּשזכהָּשאחרָָּּהמלךָָּּסעודתָּבעניןָּהואָָּּוכן

ָָּּאשתוָָּּוזרשָָּּשאוהביוָָָּּּמקאצקָָּּה"ָּזצללהָָּּהגדולָָָּּּרָּ"האדומוָָּּזקיניָָּּק"כָָָּּּהגידָָּּמזוָָָּּּוגדולהָּ
ָּוגוָָּּגבוהָּעץָּיעשוָּעצהָּלוָּנתנוָּהמןָּשל ָָּּשמכבודָּ,ָּשמחָּהמשתהָּאלָּהמלךָּעםָּובוא'

ָָּּבעצבתָָָּּּשהואָָּּמאחרָָָּּּוהמןָָּּדברָָּּלוָָָּּּחסרָָּּאיןָָּּשובָָּּמלךָָּּשהואָָּּשאחרָָּּלהראותָָּּהואָָּּהמלך



ָָּּמטילָָָּּּהואָָּּהמלךָָּּבפניָָּּכןָָּּיתראהָָּּאםָָּּהמלךָָּּבשערָָּּיושבָָּּמרדכיָָּּאתָָּּשרואהָָּּמהָָּּעלָָּּרוח
ָָּּהמשתהָָּּאלָּהמלךָּעםָּובואָּשסיימוָּוזה,ָּרעהָּמזהָָּּלוָּלצמוחָָּּויכולָּהמלךָָּּבכבודָּפגם
ָָּּסעודתָָּּאחרָּלוָּחסרָּעדייןָּאםָּדמלכאָּסעודתאָּבעניןָּלומרָּישָּנמיָּוכן,ָּד"עכתָּ,ָּשמח
ָָּּהואָָּּעליוָּנצטוהָּאםָּיוצדקָּזהָּכלָּוהנה,ָּהמלךָּסעודתָּבכבודָּפגםָּמטילָּהואָּהמלך
ָָּּלשלחןָָּּהוזמןָָּּוהואָּדמלכאָּסעודתאָּנקראתָּשפירָּכמותוָּאדםָּשלָָּּושלוחו'ָּהָּשליחָּ
ָָּּאלאָָּּכללָּהמלךָּסעודתָּזוָּאיןָּהפסחָּשמקריבָּלבוָּבנדבתָּכןָּעושהָּאםָּאבל,ָּהמלך

ָָּּתשובהָָָּּּנתןָָָּּּהדיןָָָּּּזהָָּּשהודיעהוָָּּבזהָָָּּּכ"ָּא,ָָּּלאכולָָּּכָּ"אחָָּּלאסורָָָּּּסבראָָּּאיןָָָּּּושוב,ָָּּסעודתו
ָָּּאבריןָּחָּ"רמָּהןָָּּהמצוותָּשכלָָּּהמצוותָָּּכלָּעלָּאבָָּּבניןָּזהָָּּובאמת,ָּשאלתוָּעלָּשלימהָּ
ָָּּהואָָּּהציוויָָּּמבלעדיָּאבלָּהציוויָָּּמחמתָּעושהָּוהואָּכשנצטוהָּרקָָּּיתכןָָּּזָּ"וכ,ָּדמלכא
ָּדמלכאָּאבריןָּחָּ"רמָָּּולאָּדָּ"בוָּמעשה ָָּּכללָָּּעלָּהיתהָּשאלתוָּאםָּאףָָּּניחאָּכ"ָּוע,

ָָּּהחוקיםָָּּאתָּלעשות'ָּהָּויצונוָּהתשובהָָּּבאהָָּּהמצוותָּמכלָּדמייריָּוהתורהָּ,ָּהמצוות
ָּהזהָּכיוםָּלחיותנוָּהימיםָּכלָּלנוָּלטובָּהאלה ָָּּלעולםָּקיימיםָּאלקותָּשהםָּי"שע,

ָָּּאבלָּ,ָּכן'ָּהיָּלאָּציוויָָּּי"ָּע'ָּהיָָּּלאָּובאם,ָּלעולם'ָּיהיָּהואָּאלקיםָּיעשהָּאשרָּכלָָּּש"כמ
ָָּּהנאותָָּּזהָּבלשוןָָּּהתשובהָּאתָּהלבישָּמ"ָּיציָּסיפורָּבעניןָּאותוָּשסידרָּההגדהָּבעל
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ָּלוָּפתחָָּּאתָּלשאולָּי"ָּושא ָָּּרָּ"אאמוָָּּאמרָּאתהָּאמרָּולאָּאתָּנקבהָָּּהלשוןָּלהבין,
ָָּּנקבהָּ'ָּבחיָּוהתלמידָָּּמשפיעָּזכר'ָּבחיָּהרב,ָּהתלמידָּעםָּהלומדָּהרבָּדהנהָּה"ָּזצללה
ָָּּיעוררָָּּבעצמוָּשהואָּפתחָּלתלמידָּיפתחָּשהרבָּאלאָּהכוונהָּעיקרָּזהָּאיןָּאך,ָּמקבל
ָּד.ָּ"עכָָּּדכריןָָּּמעורריןָָּּנוקבין'ָּבבחיָּהואָּהרבָּואז,ָָּּעצמו

 

 


