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  הקדמה

  

. במספר 15- יתעלה היוצר ויתגלה הבורא אשר זיכו לברך על המוגמר בחיבור זה ה
. ושם גדל. ה אשר שבה בין הגוים בבית פרעה"ל שם משה רעע" תיוק ששבה: "וקראתיו

ובדור זה שרובו תיוקות ששבו יש צורך לזכור היטב עובדה זו ולקרבם באהבה ולא לזלזל 
  .ו"בהם ולשואם ח

בוער בעצמותי הרצון לזכות את כל שמות , ומכיוון שדור זה רובו ככולו תיוקות ששבו
שר רק בכוחה לקרב את היצוצות הדחים ביותר ולחזק ישראל בפתח לפימיות התורה א

  !את הקרובים בדור חשוך זה

ולכן בחרתי בחיבורי זה להסביר בלשון פשוטה מטעמי מצוות חג הפסח אשר בכתבי 
ע למען ידעו כל אחיו בי ישראל את עומק קדושת "ל זי"ורמח, ל וגדולי החסידות"האריז

ראל ואפילו המתבוללים ביותר שומרים על אשר שמר בכל קהילות יש. מצוות החג
עיין עמוק לפשי עם חג הפסח אשר זכיתי לקיימו עוד בשחר ילדותי על ברכיו של . מצוותיו

  !ע"רבי יצחק וירסקי זי! ר סבי אביה של אם סבתי"מו

ואשר כאשר הפצירו בי משפחתו להתחזק ! אשר זכה לראות חמישה דורות מיוצאי חלציו
: אי זכיתי לכל מה שאדם יכול לבקש: "ל הסדר כי חש ברע עה להםלקראת עריכת לי

 - התבא  -ובפסח זה ) המחבר, הכווה הייתה במיוחד אלי(יים ובי יים , כדים, לבים
באותו ערב פסח עלה : וכפי שהתבא כך היה". מחכים לי לערוך את ליל הסדר בשמים

  !ע"בסערה השמימה זי

עף בשמים וחת  - ע שפעם אחת עמד על גג ביתו לתקו מעד ופל"זי ועוד מופת מסופר עליו(
  !)על הקרקע ללא פגע

  ".ביסן גאלו וביסן עתידין להגאל: "יהי רצון שיתקיים בו בקרוב לשון הכתוב

  

  המחבר



  www.rachlin.org.il                      - 5 -                    "תינוק שנשבה"

  פסח -טעמי המצוות 
עכשיו אחו מתקרבים . משכס אדר מרבים בשמחה: אחו מצאים בזמן חשוב ומשמח

זה החג , זה מאוד מעיין. פסח זה דבר רציי. כבר פורים מאחוריו ופסח מלפיו. חלפס
  .שיש בו הכי הרבה דרישות מהאדם
. שלושים יום מתחילים לקות ולסדר ולחפש את החמץ, צריך להכין דברים הרבה לפי החג

: הפסח יש הלכות על חמץ שעבר עליו. יש דרישות רצייות מאוד במשך החג וגם אחרי החג
גם בתפילות אחו תמיד . מבחיה זו זה כמעט מלווה אותו כל השה. גם אחרי החג

  .מזכירים את יציאת מצרים בשמע ישראל
אי חושב גם כן שרוב העלילות שהעלילו עליו הגויים במשך . אם כן זה חג מרכזי מאוד
הרבה . ו ועשו מצותששחטו תיוק וגוי ולקחו דם וערבב: למצות, הגלות זה היה קשור לפסח

היא תהיה , זו שצריכה להגיע, גם יש לו כלל שאומר שהגאולה האחרוה. הרבה סיפורים
  .כמו שגאולה ראשוה כך גאולה אחרוה. כמו גאולת מצרים

הרי רבותיו ישבו כל ליל הסדר ודברו על יציאת , אפשר לשבת, יש הרבה מאוד תהליכים
אז יש המון . לא הרגישו בכלל שעבר הזמן, לדברמצרים והיה בוקר והם המשיכו עוד 

ס בקשר "בכל הפרד, בכל הדרגות של התורה, והמון אפשרויות ללמוד ולהתבון, חומר
גם אשים הגו בכל הקהילות עם הידורים מיוחדים . ליציאת מצרים וכל מה שהיה

במקומות ישם עד היום אשים למשל . שבשום חג לא כל כך מקפידים, והקפדות מיוחדות
הם לא שותים מים בפסח חוץ , מסוימים שמסים את המים ואוגרים בתוך חבית כזו

  .ויש אשים שהם לא אוכלים עגביות בפסח. מהמים האלה
יש כאלה שאוכלים רק . יש גם משפחות שאחד לא אוכל אצל השי, בקיצור. יש כל מיי

זה חג מרכזי . תעשיה שלמהגם , זה סיפור שלם. יש גם ההפך, מצות שאופים אותן ביד
  .ביותר

אבל מה שמעיין . שאחו הייו בי חורין, הושא המרכזי של יציאת מצרים זה חג החרות
ואיך ', שער הכווות'בספר שלו , י מביא"אלה שהאר, זה הסיבות האמיתיות לגלות מצרים

זה , צריםכל הדקדוקי דקדוקים של ההלכות והמהגים באים לתקן את העיין של גלות מ
חוץ מאדם שפתח את שער הכווות והיה לו סיעתא דשמיא והבין , כמעט אף אחד לא יודע

אי חושב שגם משפחות שהיו רחוקות , כך שהחג הזה. זה לא כל כך קל. גם מה שכתוב שם
  . שמעו על פסח, מאוד מהיהדות

לכתוב חוברת  אי מסה' עכשיו בעזרת ה. ובכל זאת לא יודעים את העומק של העיין הזה
שאם אדם יודע את , היום רציתי קצת לדבר על הדברים האלה. ראה מה ספיק, על פסח

אם ? כון, בהתאם, אז הוא יודע איך להתייחס גם, ואת השורשים שלו, החשיבות של הדבר
ובאמת יש פה . בגוף ובפש, אחו יודעים את החשיבות של החג כך או מתכוים יותר טוב

, המאכלים, הכלים, אם זה להכין את הבית. גם בגוף וגם בפש, ה לכולםעבודה שלמ
  .הגברים צריכים ללמוד את ההלכות

צריך להשתדל , שמי שרוצה לא להיכשל בפסח באיסור של חמץ, ל"יש איזה מסורת בחז
כי חוץ מעצם העיין שמי שיודע הלכות יכול להיזהר . ללמוד את כל ההלכות לפי הפסח

. אז חייבים ללמוד את זה, אם אתה לא יודע מה מותר ומה אסור איך תיזהר ?כון, יותר
חוץ מהעין אומרים שההלכות מחכות בשמים לזה . ברור שמי שלומד יותר הוא יותר זהיר

  .מחכות. שכל יהודי ילך וילמד אותן
לא , לא למד אותי, פלוי לא למד את הדין הזה: הן מקטרגות, ואם היהודי לא לומד אותן
כי הוא לא . ואז מהשמים מכשילים את האדם באותה הלכה. למד מה שהיה צריך ללמוד



  www.rachlin.org.il                      - 6 -                    "תינוק שנשבה"

סגולה לא להכשל בפסח זה ללמוד את . אחר כך אם הוא זוכה אז הוא לומד כמובן. למד
  .ההלכות
החמץ אצלו בבית , כן, אומרים שמי שזהר בפסח ולא עובר על בל יראה ובל ימצא, דבר שי

מצד שי כמובן לא טוב . עד כדי כך הדבר חשוב. לא יחטא כל השהאז מובטח לו ש, וכולי
אי לא . אי מכיר שים שאחרי קיון פסח התאשפזו בבית חולים פסיכיאטרי, להשתגע

  .אז גם זה מוגזם. התמוטטו, צוחק
יש , אבל עד איפה שידו מגעת, לחפש, עיקר החיפוש של החמץ צריך להיות מעשי אמם

אדם יכול לעבור על כל בלטה ותמיד ? כן, לא להשתגע. תראו, את זהאתם תלמדו . הלכות
הוא מאמין שבעזרת , אדם משתדל. מה לעשות, יכול להשאר שם גרגר של פירור של משהו

  .כי זה חשוב, השתדלות כמה שאפשר, אבל צריך להשתדל. יצא ידי חובה' ה
ההלכות על אחת כמה . יםזה לא סתם מהג. כל המהגים שלו יש להם חשיבות על פי הסוד

  .וכמה
על פי הפשט אחו גזר עליו להשתעבד במצרים . יכס קצת לעין של גלות מצרים, אם כן

  .'במה אדע כי אירשה'בברית בין הבתרים ' כי אברהם אביו שאל את ה
באיזה זכות , 'כביכול, הוא שאל אותו, הוא כביכול, יתברך הבטיח לו את ארץ ישראל' שה
היה צריך לחיות . ל שלא היה צריך לשאול"אומרים חז. 'אחו קבל את ארץ ישראל, אי

, ואז יש את התיאור בחומש. מה אתה שואל שאלות, יתברך מבטיח לך משהו' ה. באמוה
  .וגזרה הגזירה

זאת אומרת שעם ישראל ילך לגהיום , שביו ילכו לגהיום: שאלו אותו מה הוא מעדיף
זה הסיבה לפי . אז הוא הסכים על גלות מצרים. או לגלות, ות שלובשביל לכפר על הטע

  .למה אחו ירדו למצרים, הפשט
  .אחו לך לפי הסדר. יש פה דברים פלאים, על פי הפימיות, י"על פי האר

. אחו יודעים שכל השמות של עם ישראל ביחד הם מהווים את השמה של אדם הראשון
שאכל מעץ הדעת שלא היה , חטא אחד זה חטא הדעת: איםאדם הראשון כשל בשי חט

ל שה הוא פרש מאשתו עד "ק. ל"חטא שי זה חטא שהוא כשל בהוצאת שז, צריך לאכול
זאת אומרת בכל . עכשיו יש בזה פגם גדול. ל"ובאותו זמן הוא כשל בשז, שולד בכור שלו

  .אז יש שמות, הרי מזה וצר אדם, דבר כזה יש שמות
זה כמו רצח  -זה הולך לשפיכות דמים , במקום שילכו בקדושה ובטהרה, ות האלההשמ

, יש מלכות דקדושה. עשקות על ידי מלכות דטומאה. השמות האלה עשקות. מסוים
  .הגבר הוא המשפיע, האישה זה הכלי. אישה זה המלכות? כון', אשת חיל עטרת בעלה'

הן , אז השמות שהן קשורות לאותן הטיפות, אז אם ההשפעה אם זה הולך למקום לא כון
ואם השמות האלה . 'אשת זוים'ל "קוראים לזה גם בחז. עשקות על ידי מלכות דטומאה

  .כדי לתקן את הפגם צריך להוציא אותן. אז צריכים להוציא אותן משם, עשקות
מלכות כמו שארץ ישראל להבדיל זה , ארץ מצרים. ארץ מצרים זה מלכות דטומאה, עכשיו

לכן השמות של עם ישראל שהיו כלולות בתוך ? כון, אז מצרים זה ערוות הארץ, דקדושה
כי זה המקום המדויק . הן הלכו והשתעבדו תחת קליפת מצרים, כשהוא פגם, אדם הראשון

לברר , ועם ישראל שלח למצרים כדי להוציא את היצוצות. שהיו צריכים להגיע לשם
  .שהאותם ולהחזיר אותם לקדו

הם מדויקים לפי , כל הפרטי פרטים של הסבל והקשיים שהיו לעם ישראל במצרים, עכשיו
כל מה שאי אומר כרגע זה משער הכווות , תכף קצת פרט. זה לא סתם. הפגם שגרם להם

באופן . וזה לא פשוט, להיכס וללמוד את זה זה כמה דפים. אי מתמצת לכם, י"של האר
  .כללי
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? כון. זה הדור של מגדל בבל, וגם היה דור הפלגה, שגם היה דור המבולאז אחו יודעים 
דור המבול הם גם . אותם הגלגול של אותן השמות, וזה אותן השמות. שי הסיפורים

  .הלכו אפילו החיות פגמו מין שאיו במיו. השחיתו את דרכם
כמובן שוח . בולוהם עשו על ידי המ. וגם השחיתו את זרעם, הם קלקלו מהבחיה הזו

ההבדל שח לא . ח היה בתיבה וגם משה רבו היה בתיבה בתוך המים, קשור למשה רבו
  .הוא מסר את פשו על רשעים של הדור. ואילו משה רבו תיקן את זה, התפלל על רשעי דורו

, ח זכה אותו זמן: עכשיו תביו תראו איזה יופי. אז דור המבול הם השחיתו דרכם, אם כן
במצרים משה רבו גם כן . הוא יצל ולא התפלל מספיק על אשי דורו, א כס לתיבההו

ל זה כאילו שופך "וכמו שאמרתי שכשאדם מוציא חלילה שז, גם הזכרים זרקו. זרק ליאור
כך  -כמו שאדם הראשון עשה , כמו שהם עשו. כאילו זורק אותן, כאילו הורג שמות -דמים 

  .להזרק ליאור, על התיוקות ,גזר על הילדים הזכרים
אבל , לא קרה לו אמם כלום. עכשיו משה רבו גם כן זרק יחד איתם. מידה כגד מידה

אולי כדי לכפר על מה שאז כביכול דאג  -זה רעיון שלי כרגע , י"וזה לא של האר. זרק
  .אז פה גם כן אותו הכיסו לאותו עין. כס לתיבה ולא דאג לאחרים, לעצמו

? בשביל מה בו מגדל בבל. בו מגדל גבוה, גם דור הפלגה כתוב שהם רצו לבות מגדל, ועכשי
אחו גיד  -הגדולים , החכמים, אחו החזקים'כאילו לטפס לשמים ו. 'רצו למרוד בה

  .גאווה והתמרדות. גאווה. 'ה מה לעשות"לקב
היו צריכים לעבוד עם ישראל במצרים , י"וכגד זה אומר האר. ובו שמה את המגדל הזה

בלבים , השתמשו בחומר, שם הם בו מעצמם? כון, הם סבלו. בלבים ובטיט, בחומר
מידה כגד ? הבתם. במצרים שעבדו אותם לעבודה הזו בדיוק', בו מגדל למרוד בה, ובטיט
  .מידה

בול שכמו שאמרו בזמן דור המ, זה רעיון שלי, זה אי לא ראיתי כתוב, עכשיו יש עוד רעיון
  .פגמו מין לשאיו במיו

? עכשיו בשעבוד מצרים מה כתוב. רחמא ליצלן, זאת אומרת היו כל מיי דברים מקולקלים
הם תו את התפקיד של הגברים '? פרך'ל מה זה "אומרים חז. ששעבדו אותם עבודת פרך

בישול ודברים שהם מטבע , עבודות בית. הפכו. לגברים - ותפקידים של שים , לשים
  .זה הכריחו את הגברים, האישה לעשות

. את זה תו לשים לעשות -דברים קשים שצריך כח , עבודות שדה, עכשיו עבודות מסע
כמו שהם הפכו את התפקידים שלהם שם . זה אי חשבתי היום? אתה מבין. הפכו את הכל

  .העישו אותם. פה הפכו להם את התפקידים בעבודה שלהם, בדור המבול
לפי שעבור , אם כן. עוד להתבון ולמצוא עוד הרבה דברים יפים וחשוביםבטח אפשר 

פתאום באים , אחו הייו במצרים, תארו לכם. פה יש לו כלל חשוב מאוד בשבילו, הלאה
או לעשות את העבודות . כמו שעשו, רחמא ליצלן, הרשעים שם וגוזרים לזרוק ילדים ליאור

איזה ?' מה זה כל העוש הזה? מה אי עשיתי, ה מגיע לימ': האדם אומר. פרך האלה וכולי
  .למשל עכשיו שהעירקי הזה עשה צרות? כן, רשעים

. זה לא ברור. ?'מה הם חטאו מה הם פשעו, מה תיוקות צריכים לסבול': אז אחו שואלים
מה זה על , הוא לא מבין מה פתאום מגיע לו כל זה, שיש לו לחצים קשים, אדם שיש לו סבל

ל מביים למה במצרים "י ז"עכשיו אחו בזכות האר. אבל הדברים מדויקים. ראש שלוה
כי , הפכו את התפקידים בין בעל ואישה וזרקו אותם ליאור, יסו אותם בחומר ובלבים

  .אחו יודעים שזה תיקוים של גלגולים קודמים
אבל כשזה . ם לסבולובתיקון היו צריכי, שהם פגמו בדברים האלה. יודעים את זה בבירור

ל לא מצא לידיו "י ז"האר. אחו סובלים אחו לא מביים, בחיים שלו, מדובר בו
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או שזרקו . 'היום הבעל שלך צעק עליך בגלל מה שעשית או מה, תשמע'ולוחש לו באוזן 
  .אותך מהעבודה ואתה לא מבין למה

אם האדם לא מתבון ולא , בדרך כלל. רק סובל, רוב הדברים שאדם עובר לא מבין אותם
כל , והחיים עוברים בלי שהוא מבין אותם בכלל, מבקש ולא מתפלל על זה אז הוא לא מבין

עד פרטי , כמו ששמה הדברים היו מדויקים במצרים. אבל הדברים מדויקים. מה שקורה לו
 וגם בכלל הדברים, כל אחד ואחד מה שעובר, בפרט; גם היום, הפרטים של הגזירות שהיו

  .זה לא סתם. מדויקים
כמו , אי אפשר גם להבין את התורה. אז על פי הפשט אי אפשר בכלל להבין את המציאות 

כל הדברים וכל המעשים שעושים , כן, אם אחו סתכל למשל על הלכות פסח. שאמרתי
, ל תו טעמים על פי הפשט"אמם חז. זה ראה מאוד מוזר כל הדברים האלה, בתוך הסדר

  .אבל זה טעמים לילדים, ולמה אוכלים זה, כלים חרוסתלמה או
אם . כל דבר, י רואה בדיוק למה"מי שלומד את הכווות של האר. זה לא הסוד של העיין

לא את . אבל מי שלא לומד את הסוד הוא לא מבין. אתם רוצים עוד להתעמק קצת בזה
  .התוכן של התורה ולא את התוכן של החיים

. ס במציאות"ויש פרד, ס בפש"יש גם פרד. ס בתורה"רו שיש פרדכמו שאמ, זאת אומרת
וכל התיקון שהוא עושה זה , אז הוא עובר את החיים, אם אדם חי רק בפשט של כל דבר

  .עבר מה שעבר, מת, סבל, אכל, טוב. אז גזרו עליו אז הוא סבל. תיקון כזה סביל
אבל . הוא כיפר, בסדר. רים שהיוזה רק כפרה על דב. אבל הוא לא עבר באופן אקטיבי כלום

  .יצא מזה שהתכפר לו אבל לא יותר מזה. לא יצא מזה כלום, הוא לא התפתח מזה
לא צריך את ' ה. קודם כל ללמד אותו. כשהמטרה של כל מה שקורה לאדם זה ללמד אותו

עיקר העיין זה כמו אב שמחך . מה הוא צריך לכפר לו ולעשות לו? כן, הכפרות של האדם
ולא לומד מזה שום דבר , איזה מכה, אבל אם הוא מקבל איזה עוש. בו כדי שהבן ילמד את

  .כמו שאחו מעישים את הבן שלו שעשה משהו לא בסדר? כן, אז מה עשיו, רק סובל -
אחו ? אחו מבסוטים, ואם הוא סובל והוא לא משתה? אחו הים מזה שהוא סובל
לא בשביל שיכאב לו רק בשביל . אב לו כדי שהוא ישתהמחכים שהוא יסבול כדי שיכ

מליארדי מליארדים , וברא עולם כזה מסובך ומורכב. יתברך טרח' אז כך ה. שיכאב לו וזהו
  .ולומדים מזה מעט. ומצפה שאחו למד מזה, של השגחות ופרטי פרטים

שים יש א, הה אתם זכרתם עכשיו אחרי כל הלחצים של המלחמה הזו', ברוך ה
אבל . מתחילים. שהייתה פה השגחה, שמתחילים לראות ולהגיד גם כן שהיה פה ס

, היה צפוי, אחרי כאלה יסים ואחרי כזה יסיון, זאת אומרת. ההתחלה קטה מדי בתיים
  .ולא יחזרו לשגרה. היה רצוי שאשים ישתו הרבה יותר

אבל . זה כון' ברוך ה, פקדהוא מת, שלאדם יש מסגרת: השגרה באופן כללי זה דבר בריא
 -זה לא תיקון . לא להשאר באותו מצב שהיה או לשאוף להשאר תקוע; לא לשגרה הרוחית

  . זה לטחון מים
, כשאדם חוטא: עכשיו יש לו כלל. אז זה הפגם שהיה, אם כן חזור לעיין של מצרים, טוב

  .רא אחראהשפע הזה גב על ידי הסיט, השפע שהיה אמור לרדת דרכו לעולם
והשפע יורד לעולם בזכות . יש עשר ספירות של טומאה, כמו שיש עשר ספירות של קדושה

אבל . הרשעים לא מגיע להם שום דבר. לא בזכות הרשעים, בזכות אשי הקדושה, הצדיקים
אבל גם בשביל  -כי זה תפקידו , מפיל אותו, כשהיצר מפיל את האדם, כשהרשע מחטיא

מובא בספרים הקדושים שלפעמים אדם . וב את השפע שמגיע לאדםלג, לגוב לו את השפע
  .מגיע לו כסף ואז מסים אותו בכעס

פתאום מקבל איזו , אם האדם מתגבר על הכעס שלו. אם הוא כועס אז הכסף לא מגיע אליו
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זה המתכות . אז על המתכות הזו כל העולם עובד ככה. כסף לא צפוי מאיזה מקום, מתה
  .השפע צריך לרדת בזכות הצדיקים, אם כן. לםשל ההלת העו

לא , ה תשמע"הסיטרא אחרא מקטרגת ואומרת לקב, כשהצדיקים או חלק מהם לא בסדר
אחרי שהיא לוקחת לעצמה היא ותת . ואז היא לוקחת לעצמה. לא מגיע להם. מגיע להם

ו צריכים אח: כשהמצב המתוקן זה בדיוק הפוך. ככה בשביל להתקיים, לו איזה פירור
, בזכות העבודה שלו, כון', לי ראש-א'ישראל זה , לקבל את כל השפע כי אחו הקדושה

רוצה ' כי ה, ואחו צריכים לתת לסיטרא אחרא איזה פירור בשביל שתתקיים ביתיים
  .שביתיים היא תתקיים עד סוף התיקון

, ך היתה צריכה לפעולכ, זו המערכת, כן, זה התיקון. בסוף התיקון היא כבר לא תתקיים
'? מה עושה ה. היצר רוצה לקחת את השפע, שהדור פוגם, בזמן שיש פגם, אם כן. המערכת

  .עוצר את השפע, מסלק את השפע. מסלק את האורות
  . היצר היה מקטרג ולוקח את הכל, כי אם הוא היה ותן לשפע לרדת

האורות , רגע שאדם פוגםב. לא משחית אבל הוא פשוט סוגר את הברז' ה, כן, אז להבדיל
  . זה כלל בקבלה? הבתם. כדי שהיצר לא יהה מהם, מסתלקים ממו

, אז אותו שפע שמיועד לכלל הזה בסכה, או הכלל עושה חלילה חטא, כשאדם עושה חטא
  .מקטרג ולוקח את זה, אז היצר בא, כי אמרתי? כון

. מסלק את השפע. ומסלק את האור ממ, כשרואה שאדם מתחיל לחטוא'? מה עושה ה
  .לא יקבל יותר. הוא יקבל מעט, כך כשהיצר יבוא לקטרג ולקחת את זה. משאיר מיימום

והדחק והקשיים של גלות מצרים , כל הלחץ. אז זה המצב שהיה בזמן גלות מצרים. יחסית
. כלכלי ורוחי, היה שם שעבוד גופי? כון, חוסר אור, חוסר התגלות, זה בע מחוסר שפע

קרא שיש שפע. ו משועבדים לחלוטין בסבלהיי שטוב בחברה, שטוב לאדם, שיש שפע? מה.  
ומי שעושה , שהעולם הולך כמו שצריך ללכת', יש התגלות ה, ששמחים, בריאות, שיש כסף

כשיש הסתר , כשאין שפע. שיש צדק אלוקי גלוי, משהו רע אז הוא מקבל את המכה במקום
לא רואים , כביכול העולם באדרלמוסיה. ויש הסתר פיםמחלות , מלחמות, יש צרות, פים

  . 'אין ה'ואז אומרים . את הקשר בין הפעולה לתוצאה
  ?כון. אין כלום, אין תורה', אין ה: אשים מגיעים להסתר פים כזה

זה ובע מהסתלקות , השעבוד הקשה הזה, התמוה הזו של שעבוד מצרים, אם כן? מובן
מסלק את האור כדי שהיצר לא , עושה את זה לטובה' ה. שעשוזה ובע מפגמים . האור

עכשיו אם זה המצב היה ? הבתם. לשלוט עוד יותר גרוע. יתחזק ויקח את כל השפע לעצמו
הוא  -מה קורה אם לאדם עוצרים את הדם שלא יזרום בגוף , שהאורות הסתלקו, במצרים

  ? כון, מת
והגוף שלו הוא תבית , או בצלם אלוקיםהיות שאחו בר, עכשיו כל פגם שאדם עושה
העולמות העליוים למעלה שאחו רוצים לדבר עליהם ולדעת , העולמות העליוים למעלה

חוסר שפע או שלמות במערכת או חוסר או , של שפע, להתייחס לכל מיי מצבים שיש שמה
גים של ככה זה המוש, רגלים, ידים, ראש: אחו מדברים במושגים של אדם, חסרון

  .אז הוא בריא -כמו שאחו יודעים שאדם בריא ? כון, הקבלה
. כשאדם חולה משהו סתום לו. כל מה שהוא צריך, החיות, הדם זורם. הכל זורם לו בגוף

, פגם מסוים כאן בעולם הזה, אז ככה כשאדם עושה פגם פה. משהו לא הולך כמו שצריך
  .בכלים שלו הוא עושה את הפגם הזה על ידי שימוש לא כון

, שחשב על העיין הזה, בשכל? במה הוא השתמש באותו זמן, מה שאדם מדבר לשון הרע
אותו . מיתרי הקול, בקול. בכל מערכת הדיבור. בשפתיים, בפה, ובלשון, שחשב דברים רעים

  .הם עושים רע. כל החלקים האלה שלו הם מרכבה לרע, זמן שאדם מדבר לשון הרע
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. וזה פוגם למעלה באותו מקום, של הדיבור, של הלשון, של הפה אז למעלה יש את השורש
אז זה פוגם בעייים , הוא פוגם בעייים שלו, אדם מסתכל למקום שלא צריך להסתכל

, על הוצאת דיבה שהוציאו המרגלים על הארץ, ל"אחו למדו את זה בקשר לרמח. למעלה
  ?אתם זוכרים את זה

זאת אומרת שיש . את הפה של זעיר אפין למעלה הם סתמו, שאמרו שדברו לשון הרע
וזה שם בשורש , כן, איזה שפע שצריך לצאת מפיו של זעיר אפין, איזה כוח, איזה אור

ואז , לתקן את העיין, צריך לעשות פה תשובה, ואם אתה רוצה. סתם בגלל לשון הרע פה
  .הדבר זורם

פה אחו , אור הזה לא משפיעהמ, אם ההתגלות הזו, עכשיו אם הדבר סתום ולא זורם
  . בעולם הזה, מרגישים את הסבל

. לעם ישראל יש מערכת עדיה ומורכבת, לו: יש פה דבר עדין. זה הכלל. בכל צרתם לא צר
פוגמים  -אז אם חלילה פוגמים פה . כל מה שאחו עושים פה לטוב ולרע זה משפיע למעלה

  .בשורש
היות . עכשיו התגובה היא גם כן ככה. ורשאז אתה רואה את הפגם פה ואת הפגם בש

. אז פה בעולם הזה אתה תראה שחסר אותו שפע. אז השפע לא יכול לרדת, שהשורש פגע
  .בהתאם לפגם שעשיו

  ? להגיד אותו עוד פעם? לפרט אותו עוד פעם? הכלל הזה ברור? ברור
אם למעלה פגם . פגם השורש של אותו דבר למעלה, אם אחו פוגמים כאן חלילה במשהו

ההתגלות הזו לא . הוא לא יורד. אז סתם השפע הזה -ומהשורש הרי זורם השפע , השורש
  .ופה למטה אחו הראשוים שירגישו בחסרון זה. יורדת

אם מתקים כאן אז תקן . מעגל סגור? איך קוראים לזה, מערכת היזון חוזר, זו מערכת כזו
זו , אז זה הוסחה. ומה שצריך להתגלות מתגלה, תומה שצריך לרד, למעלה ואז השפע פתח

. וזה מה שאחו עושים בסדר פסח. ומזה אפשר להבין את כל התורה, הוסחה לכל הדברים
, ושאחו אומרים את ההגדה ושותים ארבע כוסות, כל המעשים המשוים שיש על השולחן

  .מו קודםכל זה מכוון היטב ומדויק לתקן אחד הדברים שפג -ואוכלים מצה 
כל דבר . והכווות של הסדר מדויקות. אבל חלק, לא יודע אם הכל. תכף אי אסביר לכם

הפגם של . עכשיו אם כן קודם כל בין את זה באופן כללי. מדויק מדויק. ודבר זה מדויק
זה . ככה זה. דעת לשון התקשרות. השורש של זה זה בדעת -ל מה שדברו קודם "שז

  .ודרך עמוד השדרה זה מגיע לבחית יסוד וזה עובר הלאה, ל הגרוןדרך האזור ש, מהמוח
. הדעת זה בגרון -חכמה ביה דעת  -הדעת , הפגם, עכשיו אם כן. זה בא מלמעלה למטה

אז הדעת זה , אם אחו מציירים את הספירות כגוף אדם, מבחית המיקום של הספירות
  ".מיצר הגרון" -אז זה עיין של מצרים . בגרון

  : למידת
. כון, אז יש גם ספירה בלב, בכל ספירה יש עשר ספירות. יש עשר ספירות בכל מקום: הרב

אז ביה . וכל דבר כזה מתחלק לעשר. אז כל דבר מתחלק לעשר? אתה מבין מה שאי אומר
  .וכל דבר יש בכל מקום, יש לך בכל מקום

ושם זה . השורש של עם ישראלששם . זעיר אפין, א"עכשיו אחו מדברים על ז, על כל פים
אומרים , מצרים: זה אמרתי. א"זה פגם בגרון של ז, ברגע שפגמו בעיין הזה. השורש שלו

  .זה מיצר הגרון - ל "חז
כל ההשפעה של , מהמח? כן, כל הדם שיורד, אז כביכול השפע שצריך לרדת מהגרון ולמטה

וזו הסיבה שהיו הורגים בעם . אז במעבר הזה פסק השפע? כון, המח עוברת דרך הצואר
  .כי השפע לא היה יורד. היו שופכים את דמו כמים. הייתה שפיכות דמים. ישראל אז
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עכשיו פרעה זה . כדי שלא תהיה ייקה גדולה מדי לצד השי, זה היה סתם ועצר בגרון
 אז, אז היות שאחו פגמו בדעת. פרעה הוא הקליפה שכגד הדעת מאחורה. 'עורף'לשון 

, אז כדי שלא תיוק יותר מדי פסק השפע. להתחיל ליוק, הקליפה הזו היה לה רשות לקחת
  .שסתום בטחון, זה כמו שסתום? כן, כמו שאמרתי לכם

חוסם , כון שלומדים איך קוראים לזה. איפה פסק, מה זה פסק השפע? אמת. פסק השפע
האדם  - שה את זה בצוואר תע; אפשר לעשות חוסם עורקים אבל לא בכל מקום? עורקים

והסיטרא אחרא לא , אז פה אמם עצרו את השפע כדי שלא יהיה יותר גרוע? כון, מת. חק
  . אבל ביתיים עם ישראל כאן פגעו, תתחזק יותר

ל זה לקחת שמות שמלובשים בתוך הטיפות ובמקום "כמו שהוצאת שז: אז אותו דבר
  .זה פוגם למעלה? מה התוצאה, דמים כביכול שפיכות, להביא חיות זורקים אותם

אז אם היום למשל יש . אז היהודים הרגים חלילה פה. שפיכות דמים פה? מה התוצאה פה
זה . זה תוצאה של העיין הזה -ביהודים , לו כל הסכיים האלה שפוגעים בעם ישראל

על  -כתוב באיזה מקום שכל המקרים האלה שיהודים הרגים . תוצאה של העיין הזה
ל שיצאו "זה חלק מהתוצאות של עשר טיפות ז, זה ובע, על ידי הגויים  -? כן', קידוש ה

לא יצא , אבל זה יצא מהאצבעות שלו. ליוסף הצדיק כשהיה היסיון עם אשת פוטיפר
  . מהיסוד

ובכל הדורות כל פעם שיהודי , ובכל זאת בגלל הקודה הזו אחר כך היו עשרת הרוגי מלכות
תארו לכם עד . זה קשור עוד לעיין הזה שהיה ליוסף, ששופכים את דמו' וש ההרג על קיד

לא כל שמה של ? כן, שמה גדולה, כי יוסף הוא שמה כללית? למה. לאיפה הדברים מגיעים
אבל יהודי אחד , אמם הוא פוגם בכלל הדברים, יהודי פוגם פה, שלא בין לא כון, כל יהודי

הוא עוצר . זה מגוחך, לא יכול להרוס את השפע לכולם, למותלא יכול להרוס את כל העו
  .בהתאם לגודל של השמה שלו
אם זה כמו המרגלים שהיו . אז אוכלים את התוצאות הרבה, אם זה שמה כללית כמו יוסף

אתם . אז הפגם של המרגלים עוד בכל דור ודור אחו פורעים אותו, ראשי עם ישראל
שלא , אם אחו עושים איזו טעות לא בסדר, לא יבהל. מהזה תלוי בגודל הש, מביים

  .יש את ההרס ויש גם את התיקון -אבל , הורסים. חשוב שכבר הרסו את כל העולם
עד כדי כך פסק השפע , עד כדי כך היה ככה בשעבוד מצרים. זה מה שהיה, אם כן, עכשיו

צמצום כזה גדול של אור ושל  אבל היה, לא מת, רחמא ליצלן, זעיר אפין מת, א"כאילו ז
' אמא'. 'אמא'אמו זה . שכאילו הוא כס להיות עובר ברחם אמו, התגלות ושל הורדת שפע

  .א"זה הפרצוף של ז
שכביכול הוא הפך להיות , אז המצב היה כל כך קשה. א"מהחיבור של אבא ואמא יוצא ז

ות האורות ופסק יש הסתלק, מה עושים כשהאור פסק, אז מה התיקון לכל זה. עובר
. אז הוא צריך להתעורר, אם אדם יכול? כון, מישהו הזכיר את העיין של תשובה? השפע

  .החיים עושים אותו קהי חושים, אחו לא כל כך מרגישים לצערו. הרי זה דבר ידוע
ישר הוא ' !אמא, אבא' -האבא כבר עזב אותו , האמא לא מצאת רגע לידו - תיוק , אבל ילד

הילדים . כאילו בוגרים, רגילים. אחו לא צועקים בכלל, מסתתר מאיתו' ה -אחו . צועק
האדם שמרגיש שהאור , אז אם כן. הם דוגמא איך צריך להגיב אדם על הסתלקות האורות

  .צריך לעשות תשובה, או שהוא יודע שעשה משהו לא טוב, הסתלק ממו
  .פע וכל הדברכל הש, אז הוא עושה תשובה ואז פתח הכל מחדש

. לא היה להם כלום, לא היה להם תשובה. אבל עם ישראל במצרים לא היה להם תורה עוד
גם , תמיד היו צדיקים שידעו.התורה יתה בסיי. התורה יתה בסיי? מה היה להם

הרי כתוב . אבל העם בפשטות לא היה להם זכויות. אברהם אביו קיים את כל התורה
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. לעם ישראל, מה אתה הולך לעשות להם ס: ר הרע קטרג ואמרהיצ, שבקריעת ים סוף
ואלה עובדים עבודה , אלה עובדים עבודה זרה. הה המצרים והה היהודים: היצר אמר

אז למה אתה . אלה שופכי דמים ואלה שופכי דמים. אלה מגלי עריות ואלה מגלי עריות. זרה
אז עשה , אמוה שחשון קפץ ליםובזכות המסירות פש וה. כך הוא קטרג? עושה להם ס

לכן . לא היה להם הרבה זכויות לעם ישראל במצרים.אבל לא היה להם זכויות. להם הס
, בעצמו לא היה בא וגואל אותו' הרי כתוב שאם ה. היה פה צורך של התעוררות מלמעלה

  ; שערי טומאה ירדו' מט. הייו שארים חלילה משועבדים לעד
יש מקומות של טומאה שמי שופל שמה לא יכול . שר לצאת משםעוד שער אחד אי אפ

  .לצאת
אי , כן': זה כמו שאדם שוחה בים ואומר. חמישים. גמרו -שערי טומאה ' -מי שמגיע ל
לא כל מי . במה הסתבך, עד איפה הוא הגיע, זה תלוי. 'מתי שאי רוצה אי חוזר, שוחה קצת
  .לפעמים אדם לא יכול לחזור. שהלך חזר

  .עכשיו הדברים הם מופלאים ומפליאים
. קודם כל צריך להבין באופן כללי. אולי אם ספיק אולי אז ראה בספר כמה וכמה דברים

האדם , עכשיו כמו לפעמים בא אדם. יתברך היה צריך לגאול אותו בלי חשבון' אז אם כן ה
  .המצב הזה זה תוצאה של משהו. תפוס, עצוב, אתה רואה אותו שבור

  . אלא זה תוצאה של פגמים מסוימים. עצוב, סתם הוא שבורלא 
זה  לא דבר , עצבות זה קליפה. עצבות וקליפה זה הייו הך, הרי שמחה וקדושה זה הייו הך

'? אתה לא בסדר, תשמע'אתה תתחיל עכשיו לומר לו , אבל אותו אדם שבא שבור וזה. טוב
  .אז הוא יהיה לגמרי גמור
מתחיל , קצת זה, קצת אורות, הוא מקבל קצת כלים. מעודד אותואז אתה ותן לו כלים ו

אז . אם לא מה הוא יעשה. מתחיל לזוז קצת? כון, אחר כך הוא יכול להתחיל לתקן, לעבוד
שהחליט שהוא קודם כל מכיס לו , במצב כל כך קשה, ראה אותו במצרים: יתברך' כך ה
  .מכיס לו שפע, מכיס לו מוחין. אור

אז זה מה שהוא . אחר כך כבר ידרוש את החשבון שלו. מה שקרא' החיאה, 'אותומשים 
  . עשה

ועד שהוא , ילד ולד? כון, ייקה מוחין, עיבור: כמו שיש שלבים בגדילה של תיוק, עכשיו
  .בר מצוה, הוא כבר גדול 13מגיל . קרא לזה', זה קטות א 13עד גיל , 13ולד ומגיע לגיל 

שהוא כבר יותר גדול , 20ואחרי גיל . 'זה קטות ב, 20אחר כך יש מגיל . 'א זה כבר גדלות
', וגדלות א' יש קטות א. 'זה גדלות ב - כמו גבר רציי , מקבל שכל, והיה מבוגר ממש

  .זה השלבים. 'וגדלות ב' קטות ב
קודם כל הוא . זה הולך לפי הסדר, כשזה לא מצב חרום, כשהדברים הולכים לפי הסדר

. 'גדלות א. מקבל מח יותר גדול -אחר כך הוא גודל . 'זה קטות א, בל את המח הקטןמק
  .אבל זה ביתיים קטות בסך הכל

חלילה , למשל, אבל מה קורה? .קי.או, לפי הסדר. 'וגדלות ב', אחר כך יש קטות ב
בזמן רגיל היה . אז איזה טוראי אחד היה מפקד? פתאום כל המפקדים הרגים, במלחמה

  .אולי חודשים או שים להגיע לדרגה הזו, לוקח אולי לא יודע
. מטבע העולם? כון, אז אפילו קטן היה גדול, אבל כשכבר אין מה לעשות וזה מצב דחוף

קודם אורות קטים ואחר כך יותר : ככה האורות הם צריכים להכס לכלים לפי הסדר
אבל אם אחו ? כון, ות הגדוליםעד שאתה מקבל את האור, אחר כך יותר גדולים, גדולים

, סילק את האור' אז ה. היה ליצר זכות לקחת שפע, אמרו שהיצר חיכה אחרי הפגם שעשו
כמו . אז היצר יבלע אותו, אם הוא יביא מעט אור. אבל היצר עוד מחכה שיבוא האור? כון
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  .איזו דלקת חריפה, לא עליו, שלמשל אדם שיש לו
. החידקים מתגברים על האטיביוטיקה, וותים לו מיון קטןוותים לו אטיביוטיקה 

אתם . הם אחר כך מחוסים אפילו -יותר גרוע , זה לא עוזר". ולא ודע כי בא אל קרבן"
כשהחידק ? יש דבר כזה? כון, אבל הה יש בקופת חולים, שלא תדעו. יודעים שיש את זה

  .הוא היה מחוסן, מתגבר על האטיביוטיקה
כי , אי אפשר להכיס את האור מקטן לגדול, במצב כזה כמו שהייו במצרים, אם כן, עכשיו

בעם , א"אי אפשר להכיס בז, צריך לבוא פה. אם ייכס האור הקטן היצר יקח את כל האור
, כי אם תכיס את האור בתוך הכלים לפי הדרך המקובלת. ישראל אור לפי הדרך המקובלת

אז היצר , קודם כל אור רציי, ל אם אתה מביא משהו מסיביאב. יש גבים שיגבו את זה
  .'אור רציי זה הופעה של ה. בהל

ההסתר פים , כשיש גילוי פים? מישהו יכול לעמוד גדו, מתגלה' מי יכול לעמוד אם ה
  ?הבתם, גמר

קודם כל להכיס . הפוך מהסדר. בליל הסדר היה צורך להכיס אורות לא לפי הסדר, אם כן
על מת . ל אומר שזה היה"י ז"כך האר. ובסוף את האורות היותר קטים, ורות גדוליםא

היצר לא , אחר כך שיכסו כבר המוחין יותר בקלות? כן, שיכס קודם כל מכה רציית
  .יתגבר

  .וזה מה שהיה
, המצה, הכרפס, הקידוש, שתיית הכוסות: כמו שאמרתי, כל המעשים שלו בליל הסדר

זה פעולות שאחו עושים על מת למשוך , דברים שאחו עושים בליל הסדרכל ה -ההגדה 
אבל יותר חשוב לכלל  -כי יש לו חלק בתיקון , לו כמובן באופן אישי. את האורות האלה

ובזכות , בזכות אותם הדברים שאחו עושים. האור הזה יורד, עם ישראל ולכלל העולמות
  . אותם הדברים שאחו לא עושים

  .מירה מפי החמץ והשאור זה החמץ והשאור זה הסיטרא אחראהש
זה , זה לא משל. לכן מבטלים אותם, שלא יתגברו, מפי הדיים, זה שמירה מפי היצר

זה בגלל השורש , זה שאחו לפי ההלכה צריכים להיזהר מעיין החמץ והשאור. הסבר
אולי אחר כך . וצה כרגע לפרטאי לא ר. אחו עוד יכס לזה. הרוחי של החמץ והשאור

  . זה להזהר מהיצר. פרט
? ל"י ז"לפי האר, מה זה לפי הקבלה', מה שתה הלילה הזה'כשהתיוק שואל , עכשיו למשל

  .סדר ירידת האורות שתה? הרי מה עושים. כון" ?מה שתה"מה זה ה
ה ואחר כך בדרך כלל אוכלים מצ, מה זה פתאום אוכלים ירקות ואחר כך אוכלים מצה

שהאורות : ל מסביר"י ז"אז האר? כון, קודם וטלים ידים ואוכלים מצה, אוכלים ירקות
, שואלים את השאלות האלה -זה כתוב , תכף פרט את זה -לכן התיוקות . לא ירדו כסדרם

  .מה שתה הלילה הזה
זה , עושיםהסדר המיוחד הזה שאחו , על ידי סדר פסח. אם כן כסו האורות שלא כסדרם

לא , וגודל בבת אחת, א מקבל את כל האורות שצריך לקבל"וז. מושך את האורות בחזרה
  .לאט לאט

לא הכין ? כן, בלילה אחד. הוציא אותו ממצרים' זה מה שבזרוע טויה וביד החזקה שה
. כל האורות יורדים באותו ליל הסדר. כך אותו דבר מבחית האורות, במכה אחת. הרבה

  .זה כבר גאולה, אור ויש כבר גילויכשיש כבר 
, זה כבר שהאדם יוצא מהשעבוד. זה כבר גאולה, מתגלה וותן לו את ההשפעות שלו' כשה

  .אז היצר כבר לא יכול לתפוס אותו
אשים שלא היו ראויים לכתחילה ללמוד , זה הסוד והסיבה שבדור הזה, דרך אגב, אם כן
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. דרש וסוד, רמז, צריך ללמוד קודם פשט, דרהרי על פי הס. לומדים קבלה קודם, קבלה
ואם הוא זוכה כשהוא כבר זקן מעל , משה וחומש, גמרא, אדם צריך ללמוד קודם כל הלכה

  .'שזה אורות וגדלות ב, אז הוא לומד קבלה -וכל זה , 40לגיל 
אלה , תלך ותגיד להם, של עם ישראל היום 90% -אבל אחו יודעים ש. זה האורות הגדולים

? לשמור שבת? אתה משוגע. זה מה פתאום -תתחיל לשמור שבת , תשמע? כן, לא יודעיםש
מה ? כון, מה זה ותן לי!  ?מספיק אי צריך ללכת למילואים ולשלם מס הכסה אז גם שבת

ואתה בא ורוצה , זו תגובה של כלי שמצא במצב של הסתלקות אור רוחית? התגובה הזו
  .וזה אז היצר שמה חוגג. 'וחין דקטות אמ. להכיס לו מוחין דקטות

, מה פתאום: אז הוא מתחיל לשאול אותך. 'הוא לוקח את זה ומשתמש בזה למרוד בה
. אבל זה הטעות. מתחיל להתווכח עם כל הויכוחים הידועים! ?להדליק אור זה לא עבודה

להבין  הם צריכים, אם רוצים ללמד אשים היום את התורה ולמה הם צריכים לשמור שבת
  .איך הכל עובד. מה זה שבת

אז יוכלו להחליט אם , שזה מה שהקבלה מלמדת, אחרי שיביו את המערכת באופן כללי
. עמוק, מורכב, שזה משהו מכובד. אבל יביו לפחות שזה משהו רציי. לשמור או לא לשמור

  ?כון, איזו קפריזה', אסור/מותר'לא סתם משהו 
יש הוראת שעה שאפשר ללמד סודות התורה גם לאשים , היוםכמו שלו , אז לכן במצב כזה

ומה פתאום אתה מלמד , שלכתחילה היית אומר שהם צריכים קודם כל לעבור הכשרה
זה לא סתם דברים באוויר מה שאי , עכשיו. תלמד אותם קודם פשט, אותם דברים כאלה

  .אומר
מה , דין זה מה כן מותר .שמות אלוקים זה שם דין. 'אלוקים'מוחין דקטות זה שמות 

  .זה אסור, זה מותר? מה אומרת מידת הדין. מידת הדין. אסור
מוחין דגדלות זה תמיד שמות . שכר ועוש. אז ככה -לא עשית . מגיע לך ככה -עשית ככה 

אז אם אתה מכיס . זה שם של רחמים. ה זה שמות של רחמים-שמות הווי. ק.ו.ק.י, ה-הווי
היום אדם , כמו שהייו במצרים, עשוק, וא במצב של שעבוד רוחיאדם שה, לאדם קודם כל

אתה תבוא עם . שמצוי בתוך הטומאה והוא לא יודע אפילו שהוא מצא בתוך הטומאה
  .וללחוץ את האשים, מותר ואסור, כל הדין. זה קשה, שמות אלוקים
יהיה מוכן , אז אדם יבין שיש בזה טעם, פימיות התורה, שזה שמות הויה, תבוא ברחמים

גורם לזה שיהיה מוכן גם , אז אתה על ידי אורות גדולים שמכיס בהתחלה. אולי לעשות
  . לקבל את המוחין דקטות שזה כל ההלכות ושמות האלוקים

כשהגאולה . אז זה באופן כללי כל התהליך הזה של שעבוד מצרים וגאולת מצרים? בסדר
  .'ושפכתי עליכם מים טהורים'ו שכתוב כמ. האחרוה שלו כאן תבוא גם כן בסדר כזה

לכן בדור שלו כתוב שבזכות לימוד . יתגלה' פתאום ה. פתאום יבוא האדון. יבוא' פתאום ה
  .י אומר שבזכות לימוד הזוהר אחו יגאל"רשב. הקבלה אחו יגאל

ק כשאחו רואים שרוב הדור לא עוס. מה הקשר בין הזוהר לבין הגאולה: זה לא מובן בכלל
אבל על פי העיין הזה של גלות מצרים . וגם לא רוצים שיעסוק בכלל בקבלה, בכלל בקבלה

יש סיכוי , ברור שאך ורק אם לומדים את פימיות התורה. אפשר להבין, וגאולת מצרים
  ...כי תעורר ותחיל, שאחו יגאל

אז צריך , זכות אבל אם רוצים על ידי. כמובן שיכולים גם מלמעלה לגאול אותו בלי זכות
אי לא אמרתי פה . שזה העקרוות, מצד אחד. להרבות היום הפצה של הדברים הפימיים

, רוב האשים. זה מצווה ללמד את זה, זה דברים זה טעמי מצוות, שום סוד שאסור ללמד
  .כולל אשים ששומרים מצוות ולא יודעים את כל מה שהסברתי לכם היום

יודעים טעמים , יודעים את כל ההלכות. איך הוא ידע, א ידעמי שלא למד את זה מאיפה הו
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  .שאשים יביו, לכן זה חשוב ללמוד וללמד את כל הדברים. אבל את זה לא יודעים, אחרים
  .מצד שי יש עיין של שמירה על האור. הורדת האורות, עכשיו זה צד אחד

הלך . יפה. מתפלל, סתהחליט שהוא הולך לבית הכ. כל הכבוד -אדם עשה תשובה , קי.או
  .התפלל, לבית הכסת
הוא משגע אותו שיחשוב דברים שלא . היצר מתפל עליו, או בתוך בית הכסת, אבל אחר כך
כל , כל מיי אפשרויות, או מוציא לו את החשק לבוא למחרת לבית הכסת, צריך לחשוב

אפילו כס בו . ו בואז זה לא מספיק שהוא עשה תשובה וכבר מובטח לו שלא יגע. אחד יודע
  .עד הרגע האחרון. היצר גם כן מסה להפיל אותו -אפילו עשה תשובה , אור

, האדם צריך מצד אחד להבין את העומק של התורה, אם כן. עד הרגע האחרון היצר לחם
וגם לפתח כלים להבין מה , ולקיים אותם, ולהכיר אחר כך גם את ההלכות וכל הדברים

זה , וזה מה שצריך לעשות היום. אחרת היצר יגמור אותו. להלחם גדוהיצר עושה לו ואיך 
שזה להבין מה . 'עבודת פש'שאחו קוראים לזה , גם ללמוד וללמד את כל התורה הזו

  .ואיך לעשות בחזרה, היצר עושה לו ואיך הוא עושה לו
ש מישהו י. שיש לה כל מיי מחשבות שמטרידות אותה, הייתה אישה אחת שבאה להתייעץ

', את בלחץ, את בלחץ'. אז היא כסת ללחץ מזה, בתוך הלב שלה שאומר לה שהיא בלחץ
והיא . קשה כל מיי דברים, ואז זה קשה לתפקד. ואז היא כסת ללחץ והיא באמת בלחץ

  .לא מצליחה להתגד לזה
עזור מה הוא יכול ל, הבעל שלה הוא בחור טוב מאוד. והמצב הולך ומתדרדר, שתיים כבר

  .הוא בוי יפה, הוא לא מבין. הוא לא יודע איך לעזור לה, הוא לא יכול לעזור לה? לה
והיא לא . אומרת שאין בעל כזה טוב? שאלתי את אשתו איך הוא. הוא בחור טוב מאוד

למה היא צריכה את , מה המטרה של המחשבה הזו, מביה למה יש לה את המחשבה הזו
: אחו רואים, אז אם כן. ה הזו ולא מצליחה להתפטרהיא רוצה להתפטר מהמחשב. זה

  .אין לו מחשבות משוגעות, הבעל אדם חיובי
אשתו מתלות . חמד, עוזר לאשתו. עושה כל מה שצריך, הולך לבית הכסת, לומד, חי

אז אשתו מצאת בדרגה יותר . היא רוצה להתפטר מזה. היא בכתה פה על הדבר הזה, ובוכה
  .גבוהה ממו

כמו שבמצרים . קודם כל זה כפרה על דברים שהיו בטח, קא לה יש את היסיוות האלהדוו
יש פה עיין , אבל מעבר לסבל הזה ומעבר לכפרה. תמיד סבל זה מכפר. הסבל יש לו מטרה

שמות חלשות : י בשער הגלגולים"אומר האר. שדורשים ממה יותר ממה שדורשים ממו
  .לא מכיסים אותן ליסיוות

שמות חזקות מכיסים אותן . שלא יפלו, לוקחים להן את הבחירה. מרים עליהןשו
  . ודורשים מהן המקסימום. ליסיוות הכי קשים

  ".וח לאדם שלא ברא: "כתוב ככה
לא שואלים את אף אחד איזו שמה הוא , אבל מה לעשות. יותר וח שלא הייו בראים

, יחסית גם היסיון הזה שיש לה זה כלום, כן אז אם. לא שואלים את אף אחד. רוצה להיות
אז , אז היצר אומר לך שאת בלחץ? את יודעת איזה מחשבות יש לאשים אחרים. אמרתי לה

  .מה
מישהו אחר . כי זה היסיון שלה אז זה משגע אותה, אבל בשבילה זה סיפור? זה סיפור

  .יותר קטן, משתגע ממשהו יותר גדול
  .היצר רוצה להרוס. ברהשם רוצה שהאישה הזאת תתג

כל ? מה היצר רוצה כאן? מה השם רוצה כאן: בכל סיון האדם צריך לשאול. זה כך תמיד
  . מצב שקשה ולחוץ לאדם זה סיון
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, כל דבר שבמשך היום קורה לאדם. אי לא יודע מה, סיון זה לא רק מלחמה עם מעצמות
לייאש , להרוס, היצר רוצה לשעבד כל סיון מצד. זה סיון -שזה מעבר למה שהוא רגיל לו 

  .'וכו
כל : כתוב, אותה אישה שמעמידים אותה בסיון, אם כן, עכשיו. השם רוצה שהאדם יתפתח

אז . היצר שלה יותר גדול מהיצר של הבעל, זאת אומרת. יצרו גדול ממו -מי שגדול מחברו 
  .יותר משגע, זקיותר ח, היצר שלה יותר גדול. היא? היא או הבעל? מי יותר גדול פה

בסוף , תבין את המחשבות ותעבוד כון, עכשיו אם היא תתגבר על הלחצים האלה
הסיוות הם לא לכל . אבל זה יעבור, יבואו לה סיוות אחרים. המחשבות יעזבו אותה

. זה לא קבוע, זה זמי, הדברים הטורדים האלה שמטרידים את האדם מהשמים. הזמן
 -אין מה לעשות , שזה דבר שלאשים ראה כמולד -עצבות , תאוות, כמו כעס, אפילו מידות

  .זה ישאר עם האדם
אמם ! זה בכלל לא כון. היצר אומר את זה. זה לא כון -אומרים שאופי אי אפשר לשות 
אפשר להגיע . אבל אפשר לשות, אי לא אומר שזה קל, בשביל לשות צריך לעבוד קשה

וזה לא דבר . ולא האדם בידי הכוחות, ם בידי האדםלמצב שכוחות הפש של האדם ה
  .שלוקח מאה שה

רוצה שאחו ' היות שה. 'זה תלוי בהתמסרות שהאדם מתמסר לה, זה לא תלוי בזמן בכלל
אז , כמה שאדם מתמסר יותר באופן אמיתי. אז להתמסרות שהאדם מתמסר לתיקון, תקן

ים להגיע למצב שכל עם ישראל יהיה שאחו אמור, האמת. הדברים האלה יקחו פחות זמן
  .אי שמעתי שאשים אומרים שעד פסח יבוא משיח. ככה

העין הוא לא מתי יבוא . ובסוף משיח לא בא, "בתאריך הזה יבוא משיח"כל שה אומרים 
, מה עשיו; באיזה מצב. איך אחו היה כשיבוא משיח. העין זה איך יבוא משיח. משיח

  .ברועל מה התג, מה תיקו
הראה לי חישובים שבפסח , הוא לקח אותי. אדם חמד, אמר לי אחד. איזה חת רוח עשיו

, מה אתה בוכה': אמרתי לו. ובסוף התחיל לבכות, עד שהראה לי את כל זה. יבוא משיח
איך אי ? כן אבל איך אי אקבל את פיו': אמר לי?' הה בפסח אתה אומר שיבוא משיח

העיין שצריך להטריד אותו זה איך הוא , העיין הוא לא שיבוא מהר?' אסתכל לו בעייים
  .יבוא

  ? יש שאלות. זהו. ופה יש לו מה לעשות
  :תלמיד

אליהו הביא בעצמו לימד . ל קיבל גם מרבותיו וגם מאליהו הביא"י ז"כמובן שהאר: הרב
ולעמוד , ו אדםהוא יכול להופיע כמ, אליהו הביא מלמד גם בהתגלות, עכשיו. אותו תורה

  .ויכול ללמד גם בתוך הפש שלך, לידך וללמד אותך
זה , ל מסר לו"י ז"כמובן שכל מה שהאר, עכשיו. התגלות של אליהו בתוך הפש של האדם

  .ולא הכל הוא הורשה בכלל לגלות, מליוית מכל מה שהוא ידע וכל מה שהוא קיבל
יכול להבין הרבה , יכול להבין הרבה, אדם יכול להבין קצת, וגם בתוך הדברים שכתובים פה

ככה גם כן הוא . לפי זה 100%, 10%, 5%: תלוי כמה הוא חי, ואם הוא חי גם לפי זה. יותר
  .מתקן את עצמו וכך יכול לזכות לעוד דברים

למשל הוא מדבר כאן . אי רשמתי פה מתוך שער הכווות, יש דברים שהם גלויים לכולם
  .בעיין של המצה

אי צריך להקדיש לזה שיעור , טוב...היא באה לתקן. אחו אוכלים בתוך הסדר -המצה  
  .שלם

כל אחד מהדברים שאחו . איך כל דבר מתקן מה בתוך הסדר. טבלה, יש לי פה מתומצת
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אם תרצו , אז יש פה חומר שצריך לשבת. איזה אור, איזה שם. איזה אור זה מכיס, עושים
  .ללמוד את הכללא חייבים כולם . אפשר ללמוד

כמו שילד מקבל . זה בא מצד אבא וגם מצד אמא, א"המוחין המח שצריך להכס בז, עכשיו
שכשאחו עושים אותם זה , אז יש דברים בסדר. ביחד, השפעה כשהוא ולד מאביו ומאמו

  .ויש דברים שזה מוריד את המוחין מצד אבא. מוריד את הדברים מצד אמא
אבל באופן , 2 -דעת מתחלק ל. מח דעת, מח ביה, מח חכמה: עכשיו יש בעצם שלוש מוחין

אז בתוך . ויש שלוש מוחין מצד אמא, אז יש שלוש מוחין מצד אבא. כללי יש שלוש מוחין
, בסופו של התהליך שלוש מוחין של אבא. א"כל מה שאחו עושים צריך להוריד לז, הסדר

  .ושלוש מוחין של אמא
זה בא , כילה של המצה והסודות והרמזים של המצההא, כשאחו מדברים על המצה

. אי אפשר פה להסביר את הכל בבת אחת? למה זה מוריד. להוריד את המוחין מצד אבא
 3'הגימטריא של לחם זה . למשל לחם. אולי זה יעזור משהו להבין, אתן דוגמא קצרה

 -מצה . 78 -ביחד . 40=מ. 8=ח. 30=ל. 26זה . ה.ו.ה.י, ה-כל הווי? ה-כמה זה הווי. 'הוויות
  ?בסדר. 135 -ביחד . 5=ה. 90=צ. 40=מ? כמה זה מצה

מה שאחו , ב'ה במילוי ע-מח חכמה זה שם הווי: עכשיו מח חכמה ומח ביה. 135מצה זה 
' ה -את ה', ואחר כך ד' ואחר כך ו', ה  י-כשממלאים את השם הווי? ב'מה זה ע. קוראים לו
, זאת אומרת. 'ואחר כך י' ואחר כך ה', ואחר כך ו' ר כך יואח' אחר כך ו', י -ממלאים ב

  ? הבתם
  .אחו למדו את זה. 'או א' או ה', או י' או ה, י'ה או ה'הרי אפשר למלא ה' ה -את ה
זה , ב'ע- ה ב- ה ששייך לחכמה זה שם ההווי-שם ההווי. ה ששייך לחכמה-יש הווי, עכשיו
  .72? ב'ע, זה כמה. בקיצור', יודים'מילוי של . ב'ע, קרא

  .ג'זה שם ס, עכשיו יש שם אחר ששייך למח הביה
זה תמיד אותו ' תמיד י. 'ואחר כך ד', ואחר כך ו', י? ג'ה דס-איך ממלאים הווי. ג'ה דס-הווי
הקודם באמצע ' י-ובמקום ה' ממלאים ו' ו -עכשיו את ה. 'י -ממלאים ב' ה -את ה, דבר

  .'י - ו' אחר כך הו', ו-ו' ואחר כך א' ו. 'כותבים א
הזה ממולא ' ו -ה, ק.ו.ק.של השם י' ו- ג זה ב'ה דס-ב להווי'ה דע-ההבדל בין הווי, בקיצור
  .63? ג כמה זה בגימטריא'ס. 'י -במקום ב' א -בפים ב

  . 135. מצה? מה זה. 135? כמה זה ביחד. ג'ס-ב ו'עכשיו מח דביה ומח דחכמה זה א
  .אי רק אומר משהו קטן, םיש עוד הרבה דברי, אז אוכלים מצה

זה , וכל אחת בציור אחר, מצות 3יש , יש גם פה פירוט מאוד קשה(, המצה הזו שאוכלים
על ידי . והמצה הזאת מכיסה מוחין, אוכלים מצה: אבל באופן פשוט ביותר). סיפור שלם

מה שאחו עושים , מה שלמדו. היא מעוררת את השורש למעלה, זה שאחו אוכלים פה
אז למעלה מכיסים את המוחין , אז אוכלים פה מה שקשור למעלה? כון, עשה למעלה, הפ

  .רמזים ודברים, יש פה הרבה סודות. זה באופן כללי ביותר. שצריכים להכיס
, אי מוכן להראות לכם. זה צריך ראש רציי בשביל זה. אבל לא גמור, טוב. בכרפס גם כן

  .אבל מה שתביו, רק תסתכלו על זה לא תביו הרבה
לפרט יותר מדי , אי חשבתי בהתחלה אולי לעשות את כל הכווות, לא יודע. תראה להם

אחר כך חשבתי שבעצם רוב האשים לא יביו מזה . כמו הגדה שלמה, ולעשות חוברת כזו
. אז יותר חשוב הכללים באופן כללי לדעת מה קורה בפסח, שום דבר ולא יעשו שום דבר

, ל"י ז"לא שעכשיו היה אחו פתאום האר. למוד ההלכות ולקיים אותןיותר חשוב ל
  .ובהלכות הכי פשוטות לא דע מה לעשות

. ואי לא חושב שאי אכתוב את כל הדבר הזה, אי התחלתי לכתוב חוברת. יש הרבה הלכות
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  .ראה. זה אף אחד לא יבין את זה. אולי פה ושם דוגמא
  .ד אמר שאין זמןכבר שהתחלו ללמו, הרב: תלמיד

מה . מי שלומד יודע מה שצריך להיות. יש עוד זמן שצריך לצל אותו, זה לא גמר: הרב
ואז אחו לא יהיה , שאי אומר לכם זה שלא צריך לבות על זה שמשיח יבוא מחר בבוקר

עד ? 'כן, זה גישה גם כן של היצר? אז מה עשה, כי כבר הוא ממילא יבוא. לו מה לעשות
וכך בזבז את ?', למה לא בא בפסח'לא יבוא בפסח גיד , אחו חכה לו' הוא יבואפסח 
  .כדי שכמה שיותר לזכות ולזכות, צריך לצל את הזמן. הזמן

הלוואי שזכה . ירחם' ה -ואחר כך . וזהו, שידעו את הדברים שקיימים, כמה שיותר יהודים
  . כות ולא כמתת חיםכדי שמשיח יבוא בז, לעשות את זה לפי שיבוא משיח

  .זה לא סתם סטרפטוקוקוס. מה הסיבה לאף סתום: תלמיד
. לא צריך להכיס את האף במקום שלא שייך. לא צריך להסתבך בזה כל כך הרבה: הרב

, את כל הדברים, לא צריכים לדעת את כל הסודות). צוחק... (ולא צריך להרים את האף גם
  . ממה שאתה חושבזה מסובך יותר . צריך לחיות בפשטות

, למה אדם שחוזר בתשובה, אם כך. האדם בעולם הזה מסתובב כדי לתקן את עצמו: תלמיד
הוא , יתברך לוקח אותו מהעולם הזה כדי שלא יעשה עוד עבירות' אחרי זה במקום שה

  .יש פה איפה ואיפה? ממשיך פה בעולם הזה וכשל מדי פעם
לקח אותו כדי שלא ' וה -עשה מה שעשה , יקהוא היה צד. לקח אותו' למשל כמו חוך שה

אז אם כך למה אשים שחוזרים בתשובה מכל הלב . וזה מה שכתוב בפירוש. יחטא
  ?ממשיכים עוד לעשות שטויות אחר כך

  .חוך זה חוך, תשמע. 'קפץ עליו רוגזו של יוסף, ביקש יעקב לשבת בשלווה': הרב
זה אדם שאיו . שיש דרגה של ביוי, ושיםכתוב בספרים הקד. מה לעשות, ואחו לא חוך
אבל זה אדם שעדין לא הרג את היצר . שהרי ברגע שאדם חוטא הוא רשע, חוטא אף פעם

לא . לא ותן לו, והוא לחם אתו, אלא כל הזמן היצר מסה לעלות מהלב למח, הרע שלו
  .ותן לו

יש אדם שזה צריך . זה תפקיד מסוים. זה הוא? של אדם, איזה מן דבר זה, אז אומרים
שהוא לחם , יתברך חת רוח' זה מה שעושה לה. להלחם עם היצר שלו, להיות התפקיד שלו

אומר בלי ' והם עושים מה שה, שאין להם יצר - שהם מלאכים , יש אחרים. עם היצר שלו
  .זה גם עושה חת רוח, בעיות

לכן . קם מהפילות שלו מבסוט שהוא' וה. אפילו גם לא ביוי, ויש אדם שכל הזמן ופל
אם . אלא עובדת את עצמה' שהיא לא עובדת את ה, אחד הדברים שאמרתי לאישה הזאת

מה שהוא שולח , רוצה' איך שה? אז מה אכפת לה ככה או אחרת', היא הייתה עובדת את ה
  .צריך לעבוד על זה -שולח לו פילות . ככה הוא צריך לעבוד על זה, לאדם חומר גלם

לא .  'שבטך ומשעתך המה יחמוי'. ותן' מה שה. צריך לעבוד על זה -תעלויות שולח לו ה
  .זו עבודה לשם שמים. 'בכל דרכיך דעהו' -חשוב מה 

  . לא את השם, הוא עובד את עצמו -אדם שרוצה לתקן ולהיות קי ולא ליפול 
רוצה  אז האדם. זה ברור, כי השמה רוצה להיות קיה? למה. הדברים מסובכים יותר

או שהוא כשל לצורך , עכשיו. כמו שאתה אומר, פתאום כשל -מתחיל לתקן , להיות קי
בפעם הקודמת הוא כשל על , זאת אומרת; כדי שיצטער על הכישלון הזה, התיקון של עצמו

  .לא עשה תשובה -ולא הצטער , עוון מסוים
ידים אותו ביסיון והוא עכשיו מעמ. 'ברוך ה, אחר כך הוא זכה לעשות תשובה באופן כללי

מבחית  -עכשיו התשובה . אבל עכשיו זה כואב לו. כשל באותו עוון כמו בפעם ההיא
  .עכשיו כואב לו מה שלא כאב לו אז. יותר אמיתית - המשקל 
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אחרי . זה שלב אחד. זה כבר טוב -זה שזה כואב לו . עכשיו מפילים אותו כדי שזה יכאב לו
היצר רוצה להרוג את , אז מצד היצר? כון? א ופל עוד פעםבשביל מה הו, שכבר כאב לו

או שיפול , רוצה שאדם זה יגיע למצב שלא ייפול' ה, יתברך' מצד ה. זה התפקיד שלו, האדם
  .אך יצא מהפילה מהר

, כמו שאתה יודע. או שיצליח להגיע למצב שלא יפול בכלל. או שיעצור את הפילה באמצע
זה לא ביום אחד , צריך להתאמן כדי שיצליח ברגע הקריטי כמה אדם, בתור חייל ותיק

אי אפשר להגיע לדרגה של , בעבודה רוחית', כך גם בעבודת ה. לשלוף ככה מהר ולירות
  .ולא ותים לך, ועוד פעם עבודה, זו עבודה. ביום אחד' מומחה לעבודת ה

 -יותר עמוק , מצד אחר עכשיו. זה ההשתלמויות. ועוד קורס, ועוד קורס, ועוד קורס, וקורס
עשה תשובה באופן פרטי ; גם כשלאדם הזה כבר לא מגיע לסבול. כל ישראל ערבים זה לזה

כי , לפעמים ותים לו אפשרות ליפול. ומפילים אותו גם כן -על הדבר הזה וכבר לא רוצה 
שה לא היה ראוי לאותו מעשה שע, כמו שכתוב על דוד המלך, כבר כשלא היה ראוי לו ליפול

אבל להורות תשובה לאלה שיבואו  -זה לא היה מתאים לו בכלל , הוא לא חטא, עם בת שבע
  .אחריו

הוא כבר הרג בתעית את ". ולבי חלל בקרבי: "הוא כבר היה מושלם. לכן פל דוד המלך
  . היצר שלו

שאם בעתיד . כדי ללמד את האדם, בעיין בת שבע. מיד הוא פל? למה פל מיד אחרי זה
יגיד על : יבואו להתיאש מן התשובה, כמו אשת איש, או אשים ויפלו בדבר כזה חלילהיבו

הה דוד , לא': אז אומרים לו - ' אין לי תשובה מזה, אין לי תקה, במה אי חטאתי'עצמו 
דוד ' !?אז אותך הוא לא יקבל -קיבל את תשובתו ' וה, ופל ככה! 'משיח ה', המלך משיח ה

  .אלא בשביל אחרים, עצמוהמלך פל לא בשביל 
שאדם כבר גמר את התיקון של עצמו לפחות באותו עין ספציפי הזה , יוצא שיש מצבים

כשהוא יקום . יתכן שמפילים אותו בשביל לתת כח למערכת הקדושה, שהוא היה כשל בו
זה לא , הוא כבר עבר את זה, אז הצער הזה זה לא שייך לפילה האישית שלו, ויצטער

אותה  -קם ולא מתייאש וכולי , אבל אז בכח הזה שבכל זאת הוא מצטער. שלוהיסיון 
הערך המוסף הזה יש כח להוציא שמה עשוקה אחרת שמצאת , הזכות הוספת הזאת

  . בתוך הקליפות
שאותם אשים שבאים  -בשער הגלגולים , אתה יודע, כתוב, שאותו שורש של אותו אדם

עד שכל היצוצות שבאים מאותו שורש יתקו את לא יתו להם מוחה , מאותו שורש
  .עצמם

. יצוצות באותו שורש למעלה 100יש : סתם אי זורק רעיון: למשל. לא יוכלו לשבת בשקט
אבל יש . עברו הכל. לא צריכים לבוא לעולם הזה בכלל, איזה עשרה תקו עצמם מאה אחוז

אין להם , לה יקבלו תיקוןהא 90 -עד שהם לא יעזרו שכל ה; שלא קבלו תיקון 90עוד 
  .מוחה

שיהיו צדיקים , במיוחד כתוב בדור הזה, לכן אדם לפעמים לא ראוי לו ליפול. זו עבודת צוות
כדי להוציא את השמות , לעומק הקליפות יבואו, שהם יהיו בתוך הקליפות, גדולים מאוד

 - וך הביוב בת, סליחה על הביטוי, ויצטרכו להיכס. שעשוקות שמה מי יודע כמה זמן
 - לא מתקן את אלה שצריך לתקן , אז הוא לא מוציא, ואם האדם לא מוכן. ולהוציא אותן

  .ישלח לו' מוכן ללכת לכל שליחות שה' מי שעושה רצון ה. 'אז הוא לא עושה רצון ה
אדם אסור לו . איפה שייפול - או בכעס או בהרהורים רעים , אם הוא צריך ליפול בעצבות

עיקר היסיון בדור . אז שיקום, אבל אם בכל זאת פל -צריך להתגד  אדם, לחפש את זה
כפה עליו אפילו , באמת לפעמים אדם אס ואין לו ברירה. הזה זה לדעת לקום מהפילות
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  .מה לעשות. שמע משהו שהוא לא רצה, ראה משהו; שהוא לא רצה
. שם דברו לשון הרעוהלך למקום עבודה ו, הוא רצה לשמור על עצמו לא לשמוע לשון הרע

שיכאב לו . אז הוא שליח - והוא באמת כבר גמר את תיקוו . אז באותו זמן אדם הזה שמע
  .או שמשהו, אז שיתפלל עליהם -ואחרים לא מביים , הרי הוא מבין שזה לשון הרע. לעיין

אדם . דתי-והבעל אפילו אטי, היה מקרה של זוג חילוים לחלוטין. והדברים הם מדהימים
, ח"כסה לבי, קרה לאישה מקרה של מחלה לא עליו. גם האישה. אדם טוב מאוד, משכיל

  .עברה יתוח
האישה ישבה ובכתה ולא רצתה שאפילו . עבר עוד פעם אותו דבר... כבר חשבו שזה

  .המשפחה תבוא לראות אותה
ובן כמ. אי אמרתי להם שזה טוב. באו לשאול אותי מה לעשות. גם הבחור שבור וכל זה

אבל  הסבל הזה צריך להביא את הבחור להכרה שלא , שאף אחד לא אוהב שמישהו סובל
  .יש דברים שתלויים מהשמים. הכל תלוי בו

כשאמרתי . ה"אדם צריך להבין שיש את הקב. לא הכל כוחי ועוצם ידי או שכלי הגדול עושה
הוא כל כך . הביןאבל הבחור הזה לא יכול ל: אמר לי. לו ורא היה לו קשה לקבל את זה

  .אם אתם מכירים, ל"באמת אדם משכיל מחו, רחוק
, דעו שבחורה זו הייתה חוזרת בתשובה מזמן: אי אמרתי... בכלל -והיא . מאוד רחוק

  .אלמלא פחדה מהיצר של בעלה
. כדי שהיא לא תפחד יותר מהיצר שלו, כל כך שברון קשה. עכשיו שוברים אותם מהשמים

, היצר של האדם יוצר וגדים מסביב. מפחדים מהיצר של האדםלפעמים אשים , האדם
איך יעיזו . ולא יתן לו אפילו פתח לצאת מהמצב שלו, שאף אחד לא יבוא ולא יוכיח אותו

  .שיבקש בפה שלו, אמרתי שיתפלל, לומר לו מילה של אמוה
  .זה כל כך רחוק, איך אפשר לומר לו דבר כזה

אי . מרתי לשליח הזה שיקח ויתן תפוח אחד לאישה זוא. חשבתי על דבר מסוים, בקיצור
? מה פתאום היא תיקח תפוח ממך. שלחתי לה את התפוח, וכיוותי כווות' התפללתי לה

  .ואכלה את זה -לקחה ובירכה כי אי בקשתי שתברך   -רק אמרו לה ; הגיע תפוח
  .זה דבר ראשון

הוא זוכר ששמע פעם איזה . ןמסתבר שהבחור הזה התחיל לברך ברכת המזו -דבר שי 
, והאיש הזה שבא להגיד לי מספר שפתאום ביום שישי התחיל להגיד לפי האוכל, פסוקים

הוא התחיל . פסוקים בעל פה שאיו יודע מאיפה שמע אותם. משהו, קידוש, אחרי האוכל
  .אי לא אומר שחזרו בתשובה והכל הסתדר, בקיצור', בעזרת ה'להגיד עכשיו 

והשליח . אתה רואה שלא היית מאמין -אבל . 'זה ברוך ה. ם המחלה הסתדרהג' ברוך ה
  . 'תעשה משהו, תגיד מילה, תתפלל'שאפשר לומר לבחור , הזה לא רצה להאמין
  .והדברים יצאו ממו

זאת אומרת שלפעמים היצר כל כך . והוא עצמו התחיל להגיד פסוקים, איכשהו התגלגל
. שלא תבוא ישועה משום מקום, דם שחלילה לא יגעו בושהוא מקיף את הא, גדול ומתוחכם

אי חושב . גם בצורה זו וגם בצורה אחרת, גם מעל הטבע, גם בטבע: אבל הדברים זזים
, עצם זה שהיתה מוכה לקבל דבר כזה -כל הסיפור , שבלי העין של התפילה והתפוח

תה מוכה לקחת משהו הי -ועל כל העין שלה , שויתרה על הגאווה שלה ועל ההשכלה שלה
  . זה כבר הביא את כל השיוי -שאדם דתי תן לה ולברך על זה 

  .מעל הכל, מעל השכל, מעל הגאוה' זה פתח תיב של אמוה בה, זאת אומרת
אי מקוה שזו . וגם הוא התחיל למלמל, זה גם השפיע כראה איכשהו על הבעל שלה

  .התחלה
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: בגאולה השלמה היצר איו יותר, עכשיולא . בסופו של דבר ישחטו אותו -היצר 
  ". והתבות על מקומו ואיו"

  :תלמיד
, אחו עברו כל כך הרבה דברים בגלות. קודם כל הייתי מזהיר דבר ראשון: הרב

כבר כולו מתחילים לחפש מתי המשיח כבר , שכשמתחיל להיות קצת גילוי פים ויסים
, רוצים שהתסריט ילך בדיוק לפי הפסוק. וכןזה דבר מס. לפי הפסוקים ולפי זה, מגיע

  . שכתוב כך וכך וכך
אז  - לבוא ולהקיש מפסוקים למציאות . מצד שי זו גם עצת היצר באיזשהו מקום, באמת

אז הוא  -כל דבר במדויק , אדם שתפס מסה להקיש מהדברים שיהיו בדיוק כמו שכתוב
  ".יציןתיפח רוחם של מחשבי ק: "כמו שהגמרא אומרת. בסכה

הדבר . מתי שיבוא המשיח. אם זה היום או מחר או מחרתיים, אסור להתחיל לחשב קיצין
  .כשהפסוקים לא מתאימים אז אין מה להיזהר. צריך מאוד להיזהר. הזה מאוד מסוכן

אולי . כי יתכן שזה תהליך. אז צריך להיזהר, אבל כשהפסוקים מתחילים להיות מתאימים
אבל אולי לגמור אותו ואת כל הכוחות . כמו שכתוב בזוהר, םמשך שלושה חודשי' שלב א

  .לכן אדם צריך ללכת בתמימות. מאיפה אי יודע, או שלוש שים, שלו ייקח עשר שים
, אם העם לא מתעורר, אבל אחר כך. התגלה ועשה יסים גדולים' תמיד במצבים קשים ה

, א לזה שהאור בוטש בכליוזה קר. זה מסתלק, ולא עושה כלים להחזיק את הדבר הזה
אם .  כי אין לכלי זכות להחזיק אותו, משאיר רושם אמם אך מסתלק, כס בכלי בלי זכות

היה יכול להביא אותה , יתברך היה רוצה להביא את הגאולה בלי שאחו עשה מאמץ' ה
אלפים שה אחו ? מה היה צריך להתעקש? כון. לפי אלף שה, כבר לפי אלפיים שה

  .רוב עם ישראל כבר שכח בכלל מה זה מקדש. בגלות
: אז אי אומר. כלום כלום. של עם ישראל לא יודע כלום 90%. מה זה גלות בכלל לא יודעים

היה יכול להביא את זה מזמן , בלי תיקון מהותי, היה רוצה שהדברים יבואו סתם' אם ה
  .מה הוא צריך שאחו סבול. כבר

  ?כון, להעביר את זה איך שאומרים, ל זהיכול גם ע. זה לא כל כך
ועוד לא , אז אם הוא מתעקש אלפים שה ואחרי כל מה שעברו ואחרי השואה וכל הצרות

, לאיזה שיוי, לאיזה התעוררות. סימן שהוא מצפה כראה למשהו, גאל אותו לגמרי
, יוותר אז אם הוא מצפה הוא לא. אחרת היה מביא כבר את הגאולה באופן גלוי. למשהו

  .יש סבלות. הוא יחכה עד שיתעוררו
  .צריך להתעסק בעבודה. לא צריך להתעסק בבואות. זה בא ללמד משהו
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  "תיקון הההגה"פסח מתוך הספר  -תיקון הההגה 

אחו צריכים להשתדל ללמוד את החכמה הפימית ובפרט ידע ושליטה בחכמה הפימית 
ולהבין את הסיוות ואת , בכל דור ודור, אפשר להקיש למציאות של הפרט ושל הכלל

  . המטרות ואת הדרכים שיש לו לעבוד את השם בכל דור ודור
שהיא , מי שרואה את הולד בבחית בואה ורוח הקודש." איזהו חכם הרואה את הולד"

ידיעת . באה מלמעלה בלי שאדם יש לו שליטה בעשה ויש ראיית הולד ידיעת החכמה
ן בכל דבר קטן כגדול, ו כלליםהחכמה מביאה לו, כיצד להתבוילדעת את אשר עומד לפ ,

, ולהיערך בהתאם ולכוון בהתאם, אפשר לצפות מהלכים מטרות דרכים תיקוים סיוות
  . גם בתפילה וגם במעשים וגם בכווה

כל תועה קטה שלו ' חבל חלתו'עם ישראל הוא עם סגולה . זה בעצם תפקיד עם ישראל
כל העולם ברא לשמשי ואי "כל השפעה מהשמיים משפיעה עליו , עה בשמייםמשפי

תפקידו לתקן את , אותיות לי ראש, כך עם ישראל ישראל, "בראתי לשמש את קוי
וכדי שאחו היה מסוגלים בכל דור ודור לעשות חת רוח לבורא , י-ד-הבריאה במלכות ש

ו ולא לגרום לקלקולים וזק אחו צריכים "ח ולא להרגיזו, יתברך בצורה מכוות וכוה
  . שיהיו לו את הכללים איך לתח את מה שקורה לו, להיות חכמים בקדושה

  .מה כון מה לא כון
יש גם כללים של פסיקה ויש פוסקים . ולכן, ודאי שמבחית המעשים ההלכה היא הקובעת

אלא צריך ראיית , מה אסורמה מותר ו. מבחית הההגה לא מספיק רק ידיעה של ההלכה
  . בחית חכם עדיף מביא, הולד

חכם עדיף מביא כי יש לו את הכללים ובזכות החכמה הוא יכול להאיר לפרט ולכלל 
הביא גם עושה השתדלות כדי להיות ביא צריך לזכך . ולההיג, ולהראות את הדרך הכוה

כדי שתשרה עליו , תבודדותוייחודים ובה, לטהר את עצמו ולעסוק בכווות פימיות
החכם מובן שאם הוא רק יעסוק , צריך שיהיה לשם שמיים וכל התאים הידועים, הבואה

כדי להבין , בלימוד שכלי של החכמה לא תהיה לו הארה משמיים להאיר את עיי רוחו
זה בגלל שהיו , העמוקה של חכמו במציאות, ההברקה הזו ההבה הזו, ולהקיש למציאות

, זו לא חכמה שאפשר ללכת ללמוד באויברסיטה כמה כללים ואז האדם מבין הכל, טהורים
ועובד באופן פימי חזק מאד ומכוון , יש את מה שכתוב כאשר אדם לומד את מה שכתוב

  .לשם שמיים ורוצה לעשות חת רוח ולדאוג לצרכי שמים
החכמה לא דוקא פ "אז משמיים מראים לו את הדרכים הכוות ומקבל בהירות רוחית ע

לפעמים הוא במצב כזה דומה לעילפון כביכול , בואה אלא שהביא הוא בביטול הגשמיות
איזה תק בין הגוף לבין החלק הרוחי ואז הוא מקבל בתוך כלי פשו ורוחו ושמתו את 

על ידי זה שהוא מתבון לשם , הוא לא יוצא מהמציאות, הבואה החכם הוא מתבון
הוא לא צריך את ההשתדליות של , איזהו חכם הרואה את הולד, לוהשם מגלה ,שמיים

לכן בדור ,הביאים אלא הוא בעל מקצוע יש לו את הכלים להתמודד כמו לכל בעל מקצוע
האחרון הזה שלו במיוחד כל כך חשוב לעסוק בעבודה פימית לטיהור האדם ביית האדם 

ת תיתן לו את הדרך הכוה ואז זה חכמת האמ, בחכמה, הפרטי והכללי כדי שהיה חכמים
ויגיע לשלב של גאולה לתיקון כל , י"בסופו של דבר יתקן את העם ויתקן עולם במלכות שד

ולכן חשוב הלימוד של ? ואם אחו בחושך איזה אור יתן לגויים,העולמות ואור לגויים
בים לימי אחו מתקר, הפימיות וההכה האישית של האדם להיות כלי זך לעיין הזה

כגאולה ראשוה אם אחו , ה מתקרבים לגאולה האחרוה גאולה אחרוה"הפסח גם בע
וכל להקיש להרבה , תבון על פי כללי החכמה בשעבוד מצרים זהו תהליך גאולת מצרים
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שבדרך כלל אין לו בהירות משום שכאשר האדם , דברים שמתרחשים כיום בפרט ובכלל
בהירות על היסיון שאופף אותו רק בעלי שמות גדולות זוכים  מצא בדרגה מסוימת אין לו

שה מראש מה שיקרה ואיך  200אז אומרים אה תראה הצדיק הזה ראה , ליותר בהירות
או גילוי , הוא ראה ואיך הוא ידע זה לא בהכרח שידע את זה על פי הבואה או רוח הקודש

יש , בהחלט שגם ידע על פי החכמההופעות על טבעיות יתכן , בחלום או דברים מסוג זה
של התבטלות הצדיק כלפי שמיים ואהבת ישראל , שילוב של חכמה והשראה חכמה כח מה

אבל דרך כלי , י שהוא דואג לצרכי עם ישראל האמיתיים אז ותים לו משמיים הארות"ע
מעיין לציין שהשעבוד התחיל במצרים כאשר יוסף הצדיק הלך לעולמו והגאולה , החכמה

אם , כתוב בזוהר שהדור יזוק מהמהיג שלו, מתחילה במצרים כשמשה רביו ולד
  . המהיגים של הדור מתוקים הדור זוכה להרווחה גשמית ורוחית גדולה

אם המהיגים אים מתוקים כל הדור סובל אחריות גדולה על המהיג לתקן את עצמו יום 
באמת או רואים במשך הדורות  וכך, ולילה להיות צדיק אמת להשתדל לשם שמיים

מהיגים צדיקים קדושים וטהורים שהיו לעם ישראל זכו וזיכו ושמרו יצגו כאן את מלכותו 
זו לא איזו , וכל העם יזוק מהם, יתברך והיו מלכים ומהיגים שלא הלכו בדרך השם

  . היסטוריה שהייתה פעם
שאו מתקרבים לעיין של , יואותם העקרוות קיימים גם היום ובכל דור ודור ולכן עכש

וגם , צריך להבין היטב מה זה מהיג אמיתי ומה לא, הבחירות שהעם הולך ובוחר מהיגים
המהיגים עצמם צריכים שתהיה להם יראה גדולה להיות מהיגים שמא הם חוטאים 

ז "ו האגו והגאווה העקשות וההתשאות ע"ומחטיאים שמא בגלל עוום ייתפס כל העם ח
פשות לפרט ולכללשהמ תטרסים אישיים , היגים חושבים את עצמם זה סככאשר אי

עם , קודמים לצרכי שמיים ולטובת עם ישראל, אפילו רוחיים אפילו מוסריים של מהיגים
, שיש כל מיי מפורסמים של השקר, ל"ל יזוק ישירות וקשות מאוד אמרו חז"ישראל ר

ים רוחיים כל מיי אשים שרוצים למלוך על עם ככה קוראים לזה הכווה דווקא למהיג
כי יש להם יצר גדול לשלוט אבל מי , אבל הם לא כל כך אשמים, ישראל לא לשם שמים

  . שממליך אותם הם עתידים לתת את הדין זה מעיין
וכאן יח אשים תמימים , כ כשיש איזה פגם צריך להסתכל בראש ולא ברגליים"כי בד

הוא צריך , הרי הוא הראש? לא כשר אז למה הם צריכים להעש המליכו מישהו שהוא
אלא שיש כלל שאין מלך ללא עם כל אחד יעש באותה מידה שהוא המליך את , להיעש

  . האיש הלא מתאים
ולכן כל אחד לפי דרגתו צריך לזכך את עצמו ולהתעמק היטב על פי התורה הקדושה על פי 

רבי מאיר היה בודק בשמות היה פוגש בן , א ממליךהפימיות את מי הוא ממליך על מה הו
וכבר מסופר שיצול מכמה עיים בזכות זה שבדק , אדם היה יודע על פי השם מה תכוותיו

הוא היה בודק בשמות זאת , בשמות מאיפה ורבי מאיר היה רבי מאיר ומה אחו עשה
  .אומרת הוא היה מתבון בפימיות של האדם

זה . או ותים לאותם אשים כוח, ה שאחו ממליכים מישהוזאת אומרת שבעצם בז
  .קרא בחית קודת מלכות עליו ועל כל עם ישראל

לפעמים הם הולכים בדרך , אבל אחו באמת לא יודעים מה הם באמת יעשו עם הכח הזה
לפעמים הם הולכים בדרך אחרת לפעמים הם בכלל לא עושים לשם , שאחו האמו בה

  . שמיים
אז אחו כפרטים בתהליך הזה של כל דור מצאים במצב יותר מביך כיון שהמצב הרוחי 

  .של המהיגים לא תמיד כזה שאחו יכולים לסמוך עליהם
אחו , צריכים להחזיק מעמד עד שיבוא משיח ויגאל אותו ויראה לו את הדרך סופית
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והחת רוח לשם יתברך , תושהזק יהיה כמה שפחו, צריכים להשתדל סור מרע ועשה טוב
ל המהיג צריך שתהיה לו "הכלל הראשון הוא שהמהיגים אומר הרמח, יהיה כמה שיותר

תכף תעמק קצת במה , אם אין למהיג שמה כללית הסיטרא אחרא תוכל לו, שמה כללית
  .שהיה במצרים

דעת  שסובלת, אבל זה דבר מאוד מאוד חשוב להגיד אותו בהתחלה ומה זה שמה כללית
שיכולה להתחבר עם כל סוגי היהודים וברגע זה . שיש עומק ורוחב בשמה הכללית, כולם

  . כלל עם ישראל
כדוגמת משה רביו שהיה , הדאגה האמיתית של המהיג צריכה להיות לכלל עם ישראל

מוכן שימחקו אותו מספר שהשם כתב מן התורה היה מוכן לא רק להקריב את חייו גם את 
  . בשביל עם ישראלהעולם הבא 

זה ? האיטרס האישי הוא קודם כל כון? כון, האגו הוא קודם כל, כשעשו ככה ועשו ככה
  .זה בחית כח זה בחית המרגלים, מחריב את העולם

שומר תורה ומצוות עובד , קודם כל המהיג צריך שיהיה שמה כללית ודאי אדם מתוקן
אם אין לו שמה , ות צדיק ותלמיד חכםלא מספיק שיהיה שומר תורה ומצו, השם באמת

כללית אם יש לו שמה כללית שדואגת רק לפלג מסוים בעם ישראל והוא מקבל כוח וקודת 
כיון שאדם , לזק לכלל עם ישראל, זה יגרום בלי כווה כמובן, מלכות על כלל עם ישראל

עם ישראל  גדול ככל שיהיה בידעותיו ובמעשיו אם הוא ממוה על אחד מהציורות של
אם הוא רוצה לעמוד בראש הוא ייכשל ויכשיל את עם ישראל כי ידאג לאיטרסים , בלבד

ה יש בכל "ב, בדור שלו שכל כך קשה למצוא אשים גדולים, במצב שלו, של הציור שלו
  . הפתרון למצב כזה זה אחדות, דור אבל זה לא דבר מצוי ככה בקלות כמו בדורות הקודמים

, ות אז כבר לא כל ציור דואג לעצמו אלא מתחילים לדאוג לכלל עם ישראלברגע שיש אחד
אבל דואגים לכלל עם , שלא בויים מבחיה רוחית כמו שצריך, ישם לפעמים מהיגים

  . השם עוזר להם, ישראל
ובדורו היתה אחדות ולמרות . דוגמא אחת קיצוית זה אחאב שהיתה לו אהבת ישראל

זו דוגמא קיצוית אבל מאירת עייים אפילו . הדין לא פגעה בהם שעבדו עבודה זרה מידת
  .בדורות האלה האחרוים

אגב זה הדבר שתן לו את הכוח לעמוד בכל המלחמות וזה הסוד של עם ישראל כאשר 
שואי ישראל תוקפים אותו הוא מתאחד אז כל יהודי מוסר את פשו בשביל כולם בלי 

כל השיקולים האישים וכל , כל השיקולים האישיים, זהאז מי יכול לעמוד גד , חשבון
, ובאמת במקרים שהדברים האישיים, המריבות והשאות הקטות בדרך כלל זזים הצידה

והאגו והמלחמות מה שקרא מלחמות היהודים בכל זאת תפסו מקום אז הייו באמת 
  .בסכה

לעם ישראל כל מי שדואג כל מי שדואג . ולכן יש חשיבות כל כך גדולה לעין של האחדות
כל מי שרוצה , כל מי שדואג לארץ ישראל כל מי שחשוב לו השם יתברך, לתורת ישראל

  . שום דבר אחר לא, וזה צריך להחות, כל מי שרוצה טוב לכלל ולפרט צריך להתאחד, גאולה
ברגע שתהיה . כלום, ולא טקטיקות, ולא שיקולים של כסאות, לא שיקולים של יוקרה

זה צריך , זה יהיה קידוש השם גדול, באמת, בין כל אלה שדואגים לעם ישראלאחדות 
המהיג האמתי צריך לדאוג לצורכי שמים לעשות חת רוח וקידוש , להיות השיקול היחידי

  . ולדאוג לעם ישראל, השם לפיו יתברך
 ואז כשאחו, כלל עם ישראל על פלגיו ועל עדותיו, אין אהבת השם בלי אהבת ישראל
בעיי רוחו ואחו עקשים בקדושה ודבקים במטרות , מאוחדים למטרות הקדושות האלה

ורוצים לעזור לעם ישראל בתיקון הגשמי והרוחי שלו מתוך אהבת ישראל ומסירות , האלה
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זה השלב , זה הצהרת הגאולה האמיתית שלו, פש דוגמא אישית וההגה מתוקת וקדושה
, רמת הבחירה הרוחית של הכלל ושל הפרט ולהעיק כליםלהעלות את , הבא של הגאולה

מוחין דגדלות מה שקרא על פי הקבלה שזה הכה לכך שהיה ראויים לגאולה בעזרת השם 
  . במהרה

אי אפשר לדרוך במקום לא יתכן שכל מיי עסקים שכל מיי , צריכים לעלות לעלות ולעלות
הם יקבעו לעם ישראל מה , מיתית כללאשים לא מתוקים שאים בעלי דרגה רוחית א

גם מבחיה גופית וגם , וכאן מדובר במערכה הזו בפיקוח פש של כלל עם ישראל, שיהיה
אחו רואים תהליך של התעוררות בעם והרבה שמות , לכיווים שוים, מבחיה רוחית

  .וצמאים לדבר השם לתורה ולאמת, מתעוררות לעשות תשובה
פימי עמוק בשמות שקצו מכל הדברים , וזה מראה על ברור פימי, ולפימיות התורה

אחו מבחית , הכל הפך להיות מאוס וכמו קרקס. כבר לא מאמיים, השטחים והשקריים
מתחילה התעוררות , סומכים על אביו שבשמים, הזמן הזה שאין לו על מי לסמוך

הפעם זה יסודי ובסיסי , שמותזה לא איזה גל קטן שיעבור אלא זה תיקון של ה, אמיתית
, גם אותם האשים שרוצים לתקן לא רוצים לתקן באופן שטחי או זמי או רגעי או רגשי

  . רוצים להיות בויים שלא יפלו, אלא רוצים ביה
התהליך של הברור הזה אותם , ה"וזה רק ילך ויגדל בעז, זה חידוש עצום לא היה כזה דבר
ויפעלו מתוך קיות . בתורה ובטוב ובהשם יתברך יתאחדו היצוצות אותם השמות שיבחרו

  . שיבחרו בדברים אחרים הם יזיזו הצידה המחה שיפלוט אותם, ותיקון אלה
שלא משאירים לו , מביאים אותו למצב כזה, אז האדם יצטרך לבחור בין אמת לשקר

  .לבחור ולדייק בבחירה, משמיים לוחצים אותו לבחור, ברירה
אי רוצה להספיק לתת כמה , התחלו לדבר על פסח ועל שעבוד מצרים. ימי להשם אל

עקרוות חשובים שוכל להקיש למציאות שלו התחלו בזה שברגע שיוסף הלך לעולמו 
הסיטרא אחרא יצר הפרטי והיצר הכללי לא , יוסף היה שומר הברית, התחיל השעבוד

מאד חשוב לו שעבוד על העיין של יכולים לשעבד את עם ישראל בלי פגם בושא הזה לכן 
  . הציעות

שכל אחד ישמור את . ציעות טיהור פרטי וכללי, ציעות במחשבה, ציעות במעשים
כמובן שהיה לו פרהסיה , במסגרת ההלכות של הציעות וגם בפרהסיא, פימיותו ומעשיו

ב ביותר כאשר שאדם יוכל ללכת ברחוב בלי לפגום דבר חשו, צועה שאשים יהיו צועים
היצר הכללי והפרטי מקבלים כוח ומשעבדים את ישראל ואז , אחו לא שמורים בציעות

  . זה דבר חשוב ביותר, אחו בזב והם בראש
אישית כל אחד ,לקחת את זה לתשומת לב , כי לא גמור לפרט, אי אפשר לפרט יותר מידי

לא להיכשל ולא , יבור גם במעשהגם במחשבה גם בד, ישתדל לעלות בעין הזה יותר ויותר
כאשר אחו , זה כבר יוציא אותו מן השעבוד, ו דבר חשוב ביותר תיקון היסוד"להכשיל ח

בודאי שלא יכולה להיות , טמטום המוח, יש לו טמטום הלב, לא שומרים את העיין הזה
צבא החזק אפילו אם יהיה לו את ה, ארץ ישראל קית על ידי שמירת הברית! לו בהירות

ובה את הארץ בכל פיה ופיה ואם לא יהיה שמירת הברית הארץ לא , ביותר בעולם
לא צריך לא , כך מובא בספרים בפימיות וזה דבר שתלוי בכל אחד ואחת, תסבול את זה
ואם עשה לזה , תלוי בעצמו זה כל אחד יכול לעשות השתדלות קטה קטה, תלוי באחרים

י שילך לא צוע ברחוב ירגיש לא וח ירגיש לא וח מי שמתעמק תיקון גדול מהר מאד מ
בקבלה מי שמתעמק בחסידות מי שמתעמק בפימיות התורה יודע לעומק כמה הדבר הזה 

  .חשוב
מה שקדם ומה שאחרי זה , חטא עץ הדעת טוב ורע" עץ הדעת"וכמה רמזים זה תיקון של 
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זה , שלא שיו את מלבושם, ו ממצריםזה אחד הדברים שבזכותם גאל, עיין של הציעות
  . לא רק עיין של מסורת שלא שיו את הלבוש

כל אדם שהולך לצאת לרחוב יכסה את עצמו לפי . שמירת הברית, זה עיין של ציעות
זה רמוז . זה יכול למוע את השעבוד ואת כל הצרות שיש לו, זה לא כל כך קשה, ההלכה

הגאולה התחילה , הצדיק שומר הברית הלך לעולמובזה שאחו השתעבדו כאשר יוסף 
  . משה ולד בקדושה ובטהרה, כאשר ולד משה

  .ברגע שולד הבית התמלא אורה, היה ער היה ביא והיה לו רוח הקודש כבר מגיל קטן
וגאלו ממצרים והעלה אותו , שומר הברית רועה אמן ובזכות עבודתו זיכה אותו בתורה

ל ששעבוד מצרים גרם כתוצאה של פגם הברית של האדם "באריזמובא , לארץ הקודש
ל שה היות ששמות עם ישראל זה שמת אדם הראשון אחו שלחו "שפגם ק, הראשון

או תורה ומצוות , בחיות 2התיקון יכול להיות על ידי , לשם לשעבוד לתקן את הפגם הזה
  . או ייסורים

בעיין הההגה ומהיגות מובא , י ייסורים"תיקו עאז , היות ואז לא היה עול תורה ומצוות
בספרים שמשה רביו היה גלגולו של וח מבחיה מסויימת וח לא התפלל על הרשעים 

  . ודאג לתיקון הדור ותיקון הההגה, שבדור ומשה רביו תיקן את זה שמסר את פשו
ל התיוקות הזכרים כ, בזמן המבול עשו במים, וח היה בתיבה ומשה רביו היה בתיבה

מי שיתעמק יגלה פלאים בעין הזה יש , יש הקבלה זה בתורת הגלגולים. זרקו ליאור
תהליך שהמהיג האמיתי לפי שהוא מהיג הוא בעצמו צריך לעבור את כל הסיוות של 

כ הוא זכה להוציא את עם ישראל "משה רביו הוא הראשון שברח ממצרים אז אח, הדור
  ". קשוט עצמך תחילה ואחר כך קשוט אחרים" ,משעבוד מצרים

ולא עומד בסיוות איך הוא , אם האדם בעצמו לא מתקן את עצמו לא בה מבחיה רוחית
זה רק , איך הוא יכול לצפות לדבר כזה, איך הוא יהיג את האחרים, יתקן את האחרים

  .יכול להזיק
יש הרבה שלא , מצרים מצד שיבאופן כללי מבחית הכלל גאלו מ, אמם כל עם ישראל

אחד אומר , אחד אומר חמישה, 50גאלו שמתו בימי החשכה יש מחלוקת כמה אחד אומר 
, הם היו פגומים, מה שברור שהיו כאלה שלא יכלו להיגאל? אלף 500אחד אומר ? אלף 50

כשאחו מתקרבים לגאולה האחרוה צריכים כל אחד מאיתו לעשות תשובה פרטית לא 
  . ליתרק כל

במצרים אחו רואים את השילוב בין עבודת הפרט , ו לא ראויים"לחשוש שמא גם אחו ח
עם ההגה , עם ישראל הפך להיות שם עם, בין עבודת הכלל לעבודת הפרט, לעבודת הכלל

  . עם זקי ישראל משה ואהרון
שאדם למרות , עם כל מה שצריך ההגה כללית ומאידך בזה גם היה צורך בתיקון פרטי

ככל שאדם מתקרב , אדרבא, קשור עם הכלל ועסוק בעיי הכלל יש לו בחירה פרטית
אם , הגיעה למלכות, למלכות צריך שיהיה יותר מתוקן כמו שאסתר המלכה אסתר הצדקת

אז רווח והצלה היה עומד ליהודים ממקום אחר כל מה , היא לא היתה דואגת לעם ישראל
בשביל עם ישראל ובודאי היתה צריכה קיות ותיקון המעמד שהגיעה זה היה , שקרה לה

  . ללכת לדבר עם אחשוורוש, וקדושה כדי למסור את פשה
ואם היא היתה בחית אגו חלילה כמו שיש היום בחית האיטרסים שלה ושל המשפחה 

של החברים שלה או החוג שלה ולא היתה דואגת לכלל עם ישראל אחו לא הייו , שלה
  . ל"ום ומדברים ריושבים פה הי

ברגע שלא דאג לצרכי , שלא טעם טעם חטא, בן שה במלכו, אפילו צדיק כמו שאול המלך
שמיים לא הקפיד על צווי אלוקי והתחשב בעם בצורה לא כוה ולא מתוקת חמל העם על 
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  .מיטב הצאן אז הוא פל
על פי האמת ולההיג את העם . זאת אומרת שמהיג צריך לדאוג לצרכי שמיים קודם כל

ורחמים כאשר צריך רחמים וחסד כאשר צריך , ושישתמש בדין כאשר צריך דין. קודם כל
  . לתקן את הההגה באופן אמיתי, חסד

לא מתוך רחמות יתר או פחדים לא מתוך אכזריות ומתוך , ולא מתוך גיעות אישיות
הבהירות מה  אלא הוא צריך להיות כלי ריק להיות זך לקבל את החכמה את. איטרסים

  .צריך לעשות ואיך צריך לעשות על פי התורה
כפי שיכול להיות מהיג בעל שעור קומה וקדושה שדואג לעם ישראל . זה לעומת זה, ולעשות

יכול להיות מהיג בעל שיעור קומה הפך מהקדושה כשדיבוריו הם , באופן אמיתי בקדושה
  . דיבורי יעקב אבל הידים הם ידי עשו

, רון יצר הרע הכללי מתחכם מאד כדי להטות את עם ישראל מדרך האמתבדור הזה האח
זה תהליך מרכזי בשעבוד מצרים הבא תחכמה לו פרעה וחרטומיו שהיו הציגים של 

  . קיבלו על ידי חכמתם מידע שעתיד להיוולד גואלם של ישראל, הסיטרא אחרא באותו דור
  .קריב קרבן על זההיו מוכים לה. והם רצו לחסל אותו מבחיה אישית

זה , הרי הם לא ידעו אם הוא יהודי או מיצרי אז הגזירה היתה גם על הילדים המצריים
שמוכים להתפוצץ ולמות רק כדי להזיק , אם אפשר לקרוא לזה אשים, שהיום יש אשים

שמשרה , החכמה הזו של היצר הכללי, החכמה הזו של הסיטרא אחרא, ל"לישראל ר
  . את המחשבות הערמומיות איך לפגוע בישראל בציגיו עלי אדמות

אפילו על , אפילו במסירות פש, איך לעכב את הגאולה אך לפגוע במושיעם של ישראל
בכל דור ודור עומדים עליו , חשבון של מסירות פש אישית התהליך הזה קיים בכל דור

עם זה ברוח פעם זה פעם זה בגוף ופעם זה בפש פ, זה לא משתה, זה תון בסיסי, לכלותיו
  . הסיטרא אחרא מעוית לעכב את הגאולה, ככה פעם זה הכל ביחד זה תמיד קיים
ל זה קרא מרד הסיטרא אחרא "וזה מובא ברמח, ה"כיון שהיא רוצה למלוך במקום הקב

אבל היא חושבת , היא לא תצליח כיון שלא יכולה לעשות כלום בלי שהשם יתברך מסכים
בת הזדון שלה היא תקבל עוש לעתיד לבוא בגאולה לא פרס שראוי שתצליח ולכן על מחש

כדי שיחסל את מושיען " הבה תחכמה לו"המגון הזה של , לעבד קדוש שעושה רצון בוראו
זה , ולהשליט את שלטון הרשע ולפגוע בקודשי ישראל, של ישראל כדי לעכב את הגאולה
עמלק , כל דור ודור להילחם בעמלקאחו מצווים ב, קיים בכל דור בוריאציות שוות

שלחם בקדושה , עמלק רוחי וזה יצר הרע הכללי, זה היצר הרע הפרטי של האדם, הפימי
  .ובמידה שיש עמלק פיזי כמו בזמן שאול צריך להלחם בעמלק הפיזי

העמלקים הפיזים הם אלה אותם כוחות רשע שבעולם ששואים את עם ישראל ואת 
אלה , כמו שהיה בשואה כמו שהיה בכל דור ודור, את היהודיםהיהודים ורוצים לחסל 

  . ובמידת היכולת והאפשרות צריך להתגון כמובן בפיהם. עמלקים
הערמומיות הזאת דקליפה שבאה לעכב את , כך מובא בספרים הקדושים החכמה הזו

רא יש מושג בפימיות שק. אחו צריכים לחשוף אותה, כדי לפגוע בעם ישראל. הגאולה
  .בחית יוק, ייקה

  . אסור לתת ייקה לסיטרא אחרא
. ולא בוים כון ולא יודעים מה אמת ומה שקר, אסור לתת כח אם אחו לא מבוררים

פגומים , לפעמים אחו כמו שאמרתי, ואחו בוחרים באיזה שקר כי יראה לו שזה אמת
רא אחרא ותים לה ייקה ואין לו מוחין דקדושה כמו שצריך אחו מחזקים את הסיט

  . זה חורבן, ברגע שחלילה מחזקים את הסיטרא אחרא
כי כמו שחוק הטוב , התוצאות לא יאחרו לבוא, באופן אישי ובאופן כללי, ועשים אחר כך
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היום או מחר , הרע יפגע בך, אם אתה ותן כוח לרע, לעשות רע, חוק הרע להרע, להיטיב
למה רצו לחסל ? מה רצו לחסל את מושיעם של ישראלמחרתיים בדרך כזו בדרך אחרת ל

  . עוד עוד גדולים בדור, מה תועלת תצמח להם היה אהרון? את משה רביו
, אלא גם שהוא לוקה במים, היה יהושע לא רק שידעו שעומד להיוולד מושיעם של ישראל

  .היתה להם השגה, זאת החולשה שלו
הבדיל איפה יש השגה כזו איזה השגה היתה איפה יש לו היום השגה היום כזו בקדושה ל

להם חכמה של טומאה זה הכח שהיה למצרים בגלל החטאים בגלל הפגם של אדם הראשון 
זה תן להם את הכח של החכמה הזו השגה כזו בהירות כזו ידעו שעומד להיוולד ולהושיע 

ם היו פגומים את ישראל ולוקה במים רק לא ידעו אם הוא יהודי או גוי למה לא ידעו כי ה
כאשר האדם גוע בדבר מסוים הוא לא רואה את הגע הזה אז הם בעצמם לא ידעו אם 

  . היה להם בלבול למה רצו לחסל אותו, יהודי או גוי
כדי שתבוא הגאולה מטרות . יש כלל חשוב מאוד בעייי הגאולה יש מטרות שצריך להשיג

ויש שליחים , ו מתעוררים לגאולהככל שאח, ויש זמים מסוימים שמתקרבים, רוחיות
מיוחדים שמות מיוחדות שיש בכוחם ביכולתם לעורר ולהביא אותו לגאולה את הסוד 

  . הזה הם ידעו ידעו את הזמן
  .וידעו שצריך לבוא האיש המתאים לזה. ידעו את המטרה שזה להביא את הגאולה

כל . לכל אדם אין תחליף. זה לא כון, היום אשים שטחיים אומרים לכל אדם יש תחליף
אדם זה הארה מיוחדת מהשמיים עם עוצמות מיוחדות עם תפקיד מיוחד עם כשרון עם 

  . בחירה איך אומרים עם תיק אישי מיוחד עם תפקיד
עד שיבוא . הם חשבו שאם באותו דור יחסלו את בחית מושיען של ישראל הגאולה תתעכב

עד שהשם יתברך יגלגל , עוד שמה כזו ושהוא מתאים עד שתתברר, עוד אחד שהוא ראוי
שה יופי  70אותו לעולם ועד שיקבל כל מה שצריך לקבל יעבור אך אומרים הרוויחו עוד 

  .שה 70ברוך השם אפשר לעשות הרבה רע בעוד 
היא . הסיטרא אחרא לא מבטלת זמן. כל דקה אצלם חשובה אין להם עיין של ביטול זמן

היא . כל דרך שהיא יכולה לתפוס ולהרוס ולהחריב, ל חולשהכ, כל פרצה, כל שיה, מצלת
  . יודעת להשתמש בזה בחכמה רבה

לא יכול להיות ? מה יש חייב להיות בן ישי? למה דוקא בן ישי? וזה הסוד של בן ישי בראש
  .עובדה שלא, לא? מישהו אחר יש הרבה צדיקים בעם ישראל

כי זה שורש , מתוקן כי הוא בבחית מלכות כי הוא, בן ישי צריך להיות בראש כי הוא ראוי
  . שמתו כי זה תפקידו כי ככה השם קבע

. שזה בבחית בימין. כאשר שאול היה בראש, כי יש לו את כל הכוחות לעבוד בעיין הזה
לעתיד לבוא אומם יבוא קודם משיח בן , דוד המלך בחית משיח, הוא לא עמד ביסיון

  . ל בן ישי בראשאב, כ משיח בן דוד"יוסף ואח
משיח בן יוסף שהוא מתקן את , הכל על פי הסוד הכל על פי הסוד, הוא לא סתם סדר, הסדר

  .ואת חיצויות הכלים ומבה של רחל עשו ופל רק בידי ביה של רחל, הכלליות
לכן אחו רואים כמה השתדלו כל אומות העולם ומשתדלות למוע מהיהודים לעשות כל 

והם לא הצליחו , למוע מן היהודים לעלות לארץ,  ל לחזק את עם ישראלדבר בקדושה שיכו
, אם לא הצליחו למוע מהיהודי להיות יהודי, אז למוע מהיהודי להיות יהודי, למוע זאת

שלא , שלא תהיה לו ההגה אמיתית, אז מסים למוע מהיהודי להיות מחובר עם עוד יהודי
לו ההגה לשם שמיים שלא תהיה התפשטות פימיות שלא תהיה , תהיה לו ההגת קדושה

  . כל זה זה הסיטרא אחרא עושה זה תכית, שלא יהיה ביה רוחית לפרט ולכלל, התורה
. היצר הכללי זה כח רוחי שעובד למען לעכב את העייים, אחו קוראים לזה היצר הכללי
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לפעמים יש יהודים . ם ישראליש לו שליחים עלי אדמות גם מתוך אומות העולם וגם מתוך ע
שמשתמשים ברחמותם או בכל מיי חולשות לפגוע בעם ישראל ולעכב את התיקון של עם 

  . ישראל
  .יכול להיות שמשתף פעולה, ויהודי שלא מבורר ולא בוי ולא מבין ולא יודע

ותן שלטון בתוך הלבבות בתוך , ואז הוא ותן ייקה גדולה לכוח של הסטרא אחרא
המצב הזה של הקרבות שסבלו ואחו סובלים בפיגועים ובכל . ת ועם ישראל סובלהמצוו

  . הדברים זה לא דבר פשוט זה הגיעו מים עד פש
מספקת וכוה הדברים האלה , אם היה התעוררות רוחית, אם היה דרך, הגיעו מים עד פש

  .מצד אחד התעוררות. תיש איזו התרופפו, "ואתה עייף ויגע. "לא היו יכולים להתרחש בכלל
  . השמות שלא רוצות להתעורר לא רוצות תיקון כבד להם התיקון, כמו שאמרתי ומצד שי

גם במצרים , שפיכות דמים, והרע מתגבר ואלה התוצאות, יש איזה רפיון כזה זה ותן ייקה
 ל שחרטומי"כתוב בספרים הפימיים מביא האריז. זה העיין של פסח, היה שפיכות דמים

מצרים ופרעה בראשם אמרו היתה להם השגה הם אמרו האלוקים של אלה ישן האלוקים 
  . של אלה ישן זה הזמן לפגוע בהם

הוא יכול להיטיב עמו בהתאם , שה 6000במשך , כביכול השם יתברך הרי הוא חקק חוק
אם המעשים שלו חלשים אז יש שפע מימלי לקיום האדם ולקיום העולם , למעשים שלו

הרגישו כביכול השם , האלוקים שלהם ישן לא משגיח בהם, כביכול, בל יש סבל יש גזירותא
התיה הההגה , יתברך ישן לא שהוא ישן הוא לא בן אדם לישון אך מבחית ההרווחה

הברז היה , הם צדקו אך אומרים היו צמצומים בהטבה, שיהיה לו טוב בגשמיות וברוחיות
פגם , העורף הוא כגד הדעת, התעוררו פרעה אותיות עורף סגור והם יצלו את זה והם

הדעת זה פגם הברית פרעה התגבר כביכול חק את הורדת השפע לעם ישראל וזה גרם 
אבל , בעם ישראל זאת אומרת הייקה בעולמות הרוחיים למעלה, שפיכות דמים למטה

יתה שפיכות דמים ולכן היו הרגים מישראל וה, התוצאות אחו רואים אותם בשטח פה
כי , ומדוע הכבידו את העבודה, ידעו את המלאכה היטב, הם ידעו היטב, והיה כל השעבוד

הם ראו שמשבת לשבת היו יושבים ומשתעשעים עם מגילות ואומרים עתיד לבוא גואל 
  . ולגאול אותו
עסקו בפימיות הם למדו את הדברים שתו להם , עסקו בתורת הגאולה, עסקו בתורה

אה זה המקור ושם הם יוקים את התורה , זה הפריע להם, להחזיק מעמד בשעבוד, ותחי
  .בוא חתוך את המקור הזה

, שלא יתעוררו, שלא יהיה להם מוחין דקדושה, כביד עליהם את העבודה, לא יתן להם
תארו לכם מה זה לגדול בבית , משה רביו גדל בבית פרעה. שלא יצעקו להשם ולא כלום

  ן .ט.ש-א מוכן למסור את פשו ל"אוטו ומזכירה ב, פסיה, יום בשביל משכורתה? פרעה
מה , איזה עושר איזה פיוק, פרעה שלט בכל העולם. להבדיל משה רביו גדל בבית פרעה

. היהודים. רצה לראות מה קורה עם האחים שלו? אבל מה הוא עשה, שהוא רצה היה שם
  . מבחית הדאגה לעם ישראל

בסופו של דבר , הסיטרא אחרא, ים לעמוד לימין אביון למסור את פשו על העםדאגה לחלש
אין אף אחד . והמשיח יבוא והגאולה תבוא במהרה הכל יצליח, והגאולה תבוא, לא תצליח

  .שיכול לעכב את זה
אם אחו יתן להם ייקה או . זה תלוי בו, אבל סיוות וצער בהחלט יש. באופן אמיתי

יש מובא במדרש מאורע מעיין מאד משה רבו בא קודם כל , בפרט ובכללשאחו תקן 
לא היתה לו , שמח על זה שאחיו קיבל את התפקיד, אהרון היה גדול ממו, אהרון שמח

  . לא פשוט, היתה לו שמחה ובזכות זה הוא זכה לאורים ולתומים, קיאה
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באחותה ועזרה לה וויתרה גם רחל זכתה שתפילתה התקבלה בזכות זה שלא קיאה . מעיין
  .לה

לא . המציאות הזו מסירות פש השמחה בשביל שהשי מצליח, ומעיית הקודה הזו
  . תיקון פימי, הקאה והרוע וצרות עין

ומשה לבדו לא יכל ללכת לפרעה השם ? מה זה עיין הזה. משה ואהרון קראו לזקי ישראל
י "ומשהו הוא רצה תיקון של הההגה עהיה אתו ומקל האלוקים אתו מה הוא צריך משהו 

  ,בא לך ביחד לפרעה, זקי ישראל לקבץ את כל עם ישראל משה ואהרון וכל גדולי ישראל
זה מסיבה , זה מסיבה זו. בזה אחו עדים שבהתחלה כביכול התחילו ללכת ובדרך פרשו

  .ככה מובא במדרש, אחרת
, פחדו להתמודד עם פרעה, פחדו ?איפה פה הזקים. משה ואהרון לבד? מי הגיע לפרעה

  . כל חילותיו זה לא דבר פשוט. פרעה זה היה קליפה רציית
רק , גדולי הגדולים לא יכלו להכס לשם, זה לא דבר קל פרעה לא פשוט, וכל הסטרא אחרא

יצר הרע הכללי והפרטי . משה ואהרון זה מראה שאחד מהיכולות של הקליפה זה להפחיד
  .מפחיד את האדם

רק שלא תהיה לו , רק שלא יאמין בהשם. שאדם יאמין בהשתדלות, שיאמין בטבע האדם
יאמין בכל דבר ויפחד , רק שלא יהיה לו מסירות פש של קדושה, אמוה פשוטה אמיתית

  . לשות איזו התהגות, לעשות משהו, לשים כיפה, פחד מוות
הכל ? מה יהיה מה יהיה? המה עם הפרס, מה יהיה איתי. אי רעב, מה לא יגידו, מה יגידו

  .אחו צריכים להתגבר באמוה חזקה שלא יהיה לו פחד מכלום. פחד
ואז לקליפה לא יהיה שום כוח ברגע שאדם מתחזק ומתגבר באמוה . רק מהשם יתברך

מי יכול בכלל , פשוטה ואמיתית ומתדבק בהשם ובתורה אם הציבור עוד עושה דבר כזה
אסור לפחד פחד זה , איה והתבותם על מקומו ואיוהקליפה מוגה ? לעשות משהו

  ... קרא יראה פולה
ולא מהחושך ולא , ולא מכל מיי שליחים, לא מבי אדם, צריך לפחד רק מהשם יתברך

  .מהמוות
הפה . פה סח? מה זה פסח. ללכת בדרכיו. לפחד רק מהשם יתברך, ולא מהרע ולא מכלום

  . התחיל לדבר
  .בריתן רשות לפה לד

שהמחשבה בתוך המוח עוד לא יצאה . התגלות של המחשבה כלפי חוץ? מה זה הדיבור
יוצאת החוצה והסובבים יודעים מה , החוצה מי יודע את המחשבה היא הולכת דרך הפה

  . האדם הזה חושב
הסיטרא אחרא בכל הדורות רצתה . הה הוא אומר ככה וככה זה מה שהוא חושב פה סח

  ".הרחב פיך ואמלאהו", ם אומרלחסום את הפה מה הש
לבוא לעולם הזה למוחין של קדושה , להתגלות, תית כח לפה של מעלה לדבר". הרחב פיך"

  . להתפשט בתוך הכלים שזה עם ישראל
כאשר אחו מרחיבים , "הרחב פיך ואמלאהו"זה צריך שתהיה התעוררות מלמטה מבחית 

השם יתברך פותח את פיו כביכול , םולא מפחדים ומוכים ללכת בדרכי הש, את פיו
  . הפה זה המלכות, ומתגלה

זה התגלות של . על ידי חיתוך של המלכות, כל הבריאה על ידי דיבור. ויאמר השם יהי אור
הפימיות ולכן אפשר להבין היום את העיין הזה שלא רוצים שאדם יחשוב לא רוצים 

  .שאדם יתעמק לא רוצים שאדם יעשה תשובה
לקחת סמים , אם בן אדם רוצה לשתות אלכוהול. הטובים רוצים למוע מאתו כל הדברים



  www.rachlin.org.il                      - 31 -                    "תינוק שנשבה"

הא זה . כולם יתמכו בו. אין שום בעיה, ל לבזבז את חייו בשטויות ובהבלים"לסוע לחו
כשאדם רוצה , הולך לפה זה בסדר גמור, הולך עושה חיים, בחור עלא כיפק הוא חברהמן

פה סח שהפה , חילים לחשוב איך להפריע לומת, לעסוק בקדושה ולזכות את עם ישראל
  .יהיה סתום שהפה של הקדושה יהיה סתום לא לתת לקדושה לדבר

כל , כל דבר, למוע מעם ישראל את הקדושה לטמטם את עם ישראל להכיס מוחין דטומאה
רק לא , שטויות כמה שרוצים. דבר של הבל כל דבר של שטות כל דבר של טומאה מקובל

  .ורק לא לעזור לעם ישראל באמת, ק לא דברי קדושהור, דברי חכמה
זה הכוח , כל דבר, גם כן, זה לא ורא, אם אתה רוצה לרכל בבקשה. לדבר שטויות, זה לא

  . של הסיטרא אחרא
אדם רוצה למוע את עצמו מלדבר , זה הפה של הסיטרא אחרא, זה הפה של הסיטרא אחרא

איזה יצר יש , פיו קי וטהור כמה קשה לו אדם רוצה לשמור על, כמה קשה לו, לשון הרע
רק תפתח את , זה זורם לו בלי שום מאמץ, אבל אם אדם רוצה לדבר שטויות, לעיין הזה

אבל אחו מצאים לפי , ותגיד מה שאתה רוצה אחו לא עוסקים בפוליטיקה, הפה
ת חלת צריכים להיו, ולכן העקרוות האלה, בכל התחומים, מערכה מכרעת לעם ישראל

הרבה שלוחים , ולא לשתף פעולה עם הסיטרא אחרא, הכלל שכל אדם יבין מה שקורה
והדברים האלה הולכים ומתבררים מי , להבדיל הרבה שליחים לסיטרא אחרא, למקום

  . שייך לאיפה
השם יעזור וירחם ? מה גובר על מה. מה הפימיות שלו? מה מטרותיו, מה מוליך את האדם

  .כים להתפלל חזק מאד שקבל מוחין דקדושהצרי, על עם ישראל
  . וכל כוחות הקדושה יתאחדו. וצליח לתקן את כל מה שצריך לתקן

אף אחד לא יוכל , וידאגו לאיטרסים האמיתיים הגשמיים והרוחיים של עם ישראל
שקול התור . לא בייו לבין כל התורה, ולא בין אביו שבשמיים לבייו, להפריד לא בייו

צריך להתפלל בימים האלה ולכוון בתפילת שמוה עשרה , מע בארצו כי עת הזמיר הגיעיש
בברכה השיבה שופטיו כבראשוה ויועציו כבתחילה שזכה לההגה מתוקת קדושה 

  . וטהורה
  .ושל עם ישראל, שדואגת לגוף ולפש ולרוח של הפרט ושל הכלל

ה כזאת של רועה אמן כמשה רביו ולמרות שקשה להבין איפה יבוא איזה מועמד בדרג
  . ובקש בכל תפילה ותפילה הוא יבוא, אם אחו תפלל, לההיג את כלל ישראל
לכן היום . הדבר יוודע ולא יוכלו לעוצרו. וכשהמשיח יבוא זהו זה, הוא יכול לבוא כל רגע

של זה לא עיין . זו מלחמה רוחית, זה לא מלחמת תרבות, קוראים לזה מלחמת תרבות
  .השקפות של תרבות כזאת או תרבות אחרת

עם , תורה משמיים או לא תורה משמיים, הויכוח הוא בין תורת ישראל לבין שאר העייים
ממלכת כוהים וגוי קדוש או גוי , אתה בחרתו או אתה לא בחרתו, סגולה או לא עם סגולה

  . ככל הגויים
האם , ל קדושה או עולם של טומאהעולם ש. עולם מתוקן על פי האמת או עולם מקולקל

או הסיטרא אחרא תעכב עוד ותתעכב , תכית השם יתברך תוכל לצאת מן הכוח אל הפועל
  . עם הקדושה או עם הצד השי? עם מי אתה משתף פעולה, עוד

מי שמוכר שמתו , א זה יוודע הכל יוודע"אין באמצע כל מי שייתן כוח לס. אין באמצע
את ארץ , סף הוא מוכן למכור את עם ישראל את תורת ישראלובשביל כ, בשביל הכסף

  .פשו ואת רוחו הדבר יוודע, ולסכן את גופו, את האמת, ישראל
ותן לו פתח היום להבות , יתברך וישתבח שמו, זה הדיבור האחרון ברחמיו הרבים

ליו כל מי שרוצה להבין את תהליכי הגאולה ומה ע, עמוקות שלא היו לפי כמה שים
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לתקן את עצמו כמו , לעסוק בפימיות, והגאולה, שיתעמק בסיפור גלות מצרים, לעשות
שום דבר אחר , יזכה את הרבים להתפלל על כל עם ישראל ולהקים שכיה מעפרה, שצריך

  . לא
, לא לבעור בשום דבר אחר, זה תפקיד עם ישראל, היהודים צריכים לבעור לעבודת השם

כל המתקי עולם למייהם שהיו וקמו לעם , חדשות ישות שום השקפות, שום אש זרה
במשך הדורות והביאו כל מיי בשורות חדשות במרכאות וכל מיי רעיוות , ישראל

היחידים שהוליכו את , מבריקים כולם חטאו והחטיאו את העם, מבריקים כל מיי רעיוות
שלא המציאו שום המצאות  ,עם ישראל לכיוון הכון זה צדיקי עם ישראל לפי תורת ישראל

כל התורות האלה יש להם יצוץ אמיתי מן התורה ושימשו , חדשות לא קומויזם ההשכלה
  . את הסיטרא אחרא בשביל להחטיא את ישראל

מי שיש לו לב להעמיק יכול לראות בדיוק מאיפה יוקת כל השקפה , וגם כיום אותו הדבר
מי שההשכלה , לאן היא מכוות, בעם ישראלומה מטרתה ואיפה פוגעת , פוליטית ותרבותית

דורות וכמה שמות  5, דורות לחזור בתשובה 5לקח , הקומויזם תפס אותם, תפסה אותם
  . הלכו לאיבוד בדרך

הכל על פי איזה תיאוריה חמדה של צדק של שוויון של השכלה של קידמה של כלכלה 
זה . וק הסיטרא אחרא שםאבל אם חופרים עמ, הכל מאד יפה, של עולם חדש, חופשית

חכמת , תרבות רומי, תרבות יוון, הסיטרא אחרא שכל פעם יש לה איזה תיאוריה חדשה
כל דבר שהוא לא מבחית יעקב ישראל סבא זה , תרבות אמריקה, מצרים תרבות הודו

  .סיטרא אחרא
, הכלהיה חכם והיה מהיג והיה , גם החש היה חמד ורא, אז אולי יש כאן דברים חמדים

יש . זה השאלה. אז העצמה והחכמה והחמדות למה זה משמש. אבל הוא החריב את העולם
  . ולאיפה רוצים לההיג אותו? את מי? הרבה מהיגים היום השאלה מהיגים את מה

  .זו הההגה האמיתית, עבד אמן בכל ביתו, משה אמת ותורתו אמת
כל , ריך להתאחד כל כוחות הקדושהוצ, אם אין במצא צריך להתפלל, שום ההגה אחרת

כל מי שייקר לו צריך להתאחד בלי שום חשבוות ולא . מי שדואג באמת לכלל עם ישראל
רק מבחיה פוליטית מבחיה מהותית להתאחד ואז לא יהיו יותר צרות השם יעזור וזכה 

  . בביאת המשיח במהרה
המלכות של הקליפה הפרטית בחית משיח אחו צריכים לצאת משעיבוד מלכויות שעיבוד 

סח צריך לפתוח את הפה ולדבר דברי תורה אמיתים צריכים לכוון לטהר את -והכללית פה
  . י- ד-ש,החושים הפרטים שלו ושל כלל עם ישראל

לדמיין את האותיות ולכוון , במצח ובגרון ובטבור, לצייר בפה בחיריים בעייים ובאזיים
וכל העייים שלו הכל יהיה , לו וכל הפתחים שלושכל החושים ש. שומר דלתות ישראל

  .מקודש
  . בפרט ובכלל

לכוון ולהתפלל בשביל כלל עם ישראל כסת . יש עין של תיקון הכלל על ידי כווה פימית
כשאחו מצליחים לסלק מחשבה , ישראל להזדהות ולמסור את פשו בשביל כסת ישראל

כוון , יש לו השגה של קדושה, סלק את המחשבה הזורעה מעליו כוון שכלל עם ישראל י
  . שההשגה הזאת של הקדושה תעבור לכל עם ישראל

שאחו מצליחים . כוון שהגעגועים האלה יהיו חלת כלל עם ישראל, יש לו געגועים להשם
  .בקש וכוון שזאת תהיה הצלחה לכלל עם ישראל, בגשמיות וברוחיות

אחו שמחים , כוון שכלל עם ישראל יצליח בעיין, רע מטוב אחו מבררים טוב מרע או
זכיו למדרגה של , שכלל עם ישראל יהיה שמח ויתגבר על העצבות, ומתגברים על העצבות
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  . שכלל עם ישראל יזכה באותה מדרגה, אמוה פשוטה
אם . אם אחד עולה הוא מעלה את כולם. כל השמות קשורות, כל ישראל ערבים זה לזה

אם עושה . אם אחד כועס אז מסתלקת ממו שמתו פוגם בכולם , יורד פוגם בכולם אחד
  .תשובה מחזיר את שמתו מזכה את כולם

כולם קשורים לכולם לכוון להוציא את כל הצוצות משעיבוד הקליפות גם אלה שבעולם 
הזה וגם אלה שלא בעולם הזה לעלות את המלכות ולתקן אותה להסיר את הקליפות 

כות שהמלכות תעלה לביה ויהיה השתוות הצורה ויהיה מלכות מתוקת שיהיה מהמל
ק יהיה יחוד עליון ויחוד תחתון יחוד תחתון ויחוד עליון שיזרום "א אל הו"השפעות מהז

י כיסת המוחין "השפע שיכסו המוחין לפי הסדר הכון שצריכים להיכס בסדר פסח ע
זה צריכים לכוון בסדר שזכה לגאולה שלמה בסדר כ דקטות את "קודם מוחין דגדלות ואח

  ? הזה מה זה סדר
זה לסדר לסדר את העייים לתקן שאחו מכווים ומחפשים את החמץ לכוון שאחו 
מחפשים את היצר אפה הוא תופס אותו בפרט ובכלל ומבערים את החמץ מבטלים אותו 

לכלל עם ישראל זה התכללות וזה לכוון גם על החמץ של כלל עם ישראל כל דבר לכוון עם 
ישיש עליך אלוקיך כמשוש חתן על "האחדות האמיתית כשאדם מתחתן ושמח בזה שיכון 

חתוה של השם יתברך וכסת ישראל שיכוון על הרווקים והרווקות אדם היה חולה " כלה
והבריא שיכון על כל החולים שיבריאו שיתפלל על זה כל גאולה קטה שיש לו להתפלל 

היה גאולה לכולם לכל עיין כי אחו כולו מקושרים אז אם אחד זוכה למשהו יכוון שי
  .ויזכה את האחרים
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  "רומח פיחס"מתוך הספר  - )ל"אוצרות רמח(' בא'פרשת  - בלבולי הטומאה 

. כל חלק וחלק צריך להיות במקום שלו. התיקון של הפרט ושל הכלל זה כמו הרכבת פזל
תיקון , איסטלציה, וקים וראויים שישרו עליהם האורותהכלים צריכים להיות מת

הטומאה . הציורות שיעבור השפע כמו שצריך וגם המים הלא קיים ילכו למקום הכון
  .הטומאה גורמת לטמטום הלב וטמטום המוח של הפרט ושל הכלל, מערבבת מבלבלת

ת מאוד יש פרשיות האלה של ספר שמות פרשיות חשובו, "בא אל פרעה" -"בא"פרשת 
בהם את כל סודות הגלות והגאולה של הפרט ושל הכלל איפה הפגמים ואיפה התיקוים 

  .ומה הייתה המציאות הזו ואיך המציאות היום
מצד אחד התקדמו מאז יציאת מצרים מצד שי אחו מסובכים יותר כי יש לו את 

ה והיום אחו התורה וזה מחייב ובמצרים הייו בחית תיוקות שישבו בלי התור
התורה היא כלי זין של . תיוקות שישבו למרות שיש לו את התורה וזה מחייב יותר

אם פגע בך מוול זה " "בראתי תורה תבלין, בראתי יצר הרע. "היהודי להלחם בקליפה
ולכן יצר הרע הכללי לא רוצה שהתורה תתפשט בתוך העם כי זה , "מושכהו לבית המדרש

כבר תתפשט שתתפשט לפרקים לא בהתכללות שלא יתפשט כל סם החיים ואם היא 
  . ס רק הפשט"הפרד

ל אורות דגדלות זה פימיות "גם בגלות מצרים קודם כסו אורות דגדלות אומר האריז
וזה עשה בכווה כדי שיצר הרע , זה הפשט -התורה שמות ההויה ואחר כך שמות אלוקים

  .בר להפוך את הסדר גם בתוך הסודלא יוכל להתגבר והיום צריך לעשות אותו ד
, זה דרך עבודת הפש: ס הדרך להגיע להשתחרר מגלות מצרים"גם בתוך הפימיות יש פרד

והדבקות בשורש העליון ולכן חשוב ההתפשטות של , מלחמה ביצר הפרטי והכללי
, פימה למי שבפים כי אף אחד לא פטור, חוץ למי שיושב בחוץ, המעייות החוצה פימה

  . חלק הפש של התורה זה גבורות דקדושה זה
להב החרב המתהפכת זה היצר הרע שלא רוצה לתת להגיע , עץ החיים היא בפימיות הלב

זה תאי , זה החיסון גד הפילות, לשם ומי שאוכל מעץ חיים חי לצח כי הוא לא ייפול
ת השחר אמר לו כמו שיעקב לחם עם שרו של עשו לפי שכס לארץ עד עלו. לפי הגאולה

ברכי הפך את יצר הרע ליצר טוב התהליך הזה צריך לבוא לפי הגאולה כמו שהקליפה 
רוצה ליוק מהקדושה ולקבל חיות ככה הקדושה תוציא את כל החיות מהקליפה ותצל 

זה אחו עשה שלמד דרכי יצר הרע כדי להלחם בו ולעבוד " ויצלו את מצרים"זה . אותה
  . את השם

מה כל הצלחה , מה הוא לא מתעייף גם אתה לא מתעייף, א ערמומי אתה גם ערמומימה הו
מה כל האמצעים עומדים לרשותו גם כל האמצעים עומדים , גם לך, קטה חשובה לו

  .עד שפרעה בעצמו ישלח את העם, לרשותך
הפרט והכלל . גם פימיות התורה ברחובות זה לעומת זה, כמו שפגם הברית ברחובות

ים למציאות רוחית מסוימת והיא יראת בלתי הפיכה וזה בעצם טיבעה של מתרגל
  .אף פעם עבד לא ברח ממצרים וגם לא יברח ממצרים, הקליפה לתת את ההרגשה

, אצל הצדיקים משתה המציאות מחיל אל חיל -מעולם הצדיקים ילכו מחיל אל חיל
החום , יא אותםממלחמה למלחמה לא מתרשמים מזה שבא עמלק לכפות אותם להקפ

זה בחית יוסף הצדיק שגם בתוך מצרים שמר על . דקדושה בוער ושורף את כל הקליפות
מובא בספרים שהיה לו כוח של אש של להבה בית יעקב לאש בית יוסף ללהבה . הברית

  .בית עשיו לקש
טמטום הלב וטמטום המוח גורם לזה שאדם לא יוכל להבחין כון במציאות הפימית 
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ת הוא מטעה אותו מבלבל לו את המוח כמו שאומרים אדם צריך להילחם בו והחיצוי
גם שמראים לו שמיטתו של משה רבו פורחת באוויר גם , במסירות פש מעל טעם ודעת

שמראים לו שיש הר והגיעו מים עד פש כמו אצל אברהם אביו הוא יבטל את זה יצפצף 
  .צפצוף של קדושה

ות צריך לצפצף עליו וכשהוא רוצה שאדם יצפצף אז אדם שהיצר רוצה שאדם ייקח ברצי
אחו במצב שהשמות כמעט בלי הגה אדם יכול להרוס את חייו בעולם הזה . יהיה רציי

צריך שיהיה לכל . ובעולם הבא בלי שום בעיה רק לחישה קטה של יצר הרע והוא אבוד
להתעלל במצרים למה הוא  ה היה צריך"למה הקב, אחד כלי זין להילחם בו ולצפצף עליו

מובא שאם היה בא מלאך יכל להיטמא במצרים . בכבודו ובעצמו היה צריך לגאול את העם
  .מרוב טומאה שהיה שם גם מלאך לא היה לו כוח גם שרף לא היה לו כוח

הבעיה אם  הטומאה הזו שעולה לראש מערבבת את כל המציאות ואדם כבר לא יודע מה 
זה טמטום הלב וטמטום המוח . ה שקר מה כון מה לא כוןימין מה שמאל מה אמת מ

החושים הרוחיים של האדם הרסים כמו שאומרים מעורבבים מלוכלכים מבולבלים 
פגם , זה פגם הברית גורם. אין הבדלה אין אפשרות לדעת מה כון מה לא כון, חשוכים

  .הברית גורם לטמטום כזה שהדעת לא עוזרת
י גם כן ומביא כל יחד עם התפשטות מעייימיות התורה בקרב העם מתעורר הצד השות פ
, רצון לקבל רוחי, רוחיות שלא יורדת לשורש, רוחיות בגרוש: מיי תחליפים מדומים

אשים חושבים שהם עלו גבוה ורק עשקו על ידי דמיוות . השגות מדומות לא לפי האמת
  ".זה לעומת זה"שווא 

ה שלומדים בחכמה וצריך עבודה של תפילה ומסירות פש צריך עבודה של חכמה וזה מ
עד , ודבקות מעל טעם ודעת בחית שאחו אוהבים את השם יתברך ומצפצפים על כולם

עד שפמליה של מעלה יוכל , השמה הפרטית והשמה הכללית -שקבל קשר עם השמה
  . לסמוך עליו שהיה ראויים שיסמכו עליו

ת כל הקוצים ולזרוק את כל המחשבות הרעות ואת כל בשביל זה צריך להכרית א
מי ששומר הברית הוא אמן מי שלא שומר הברית . ודתן ואבירם ואת קורח, הבוגדות

שי שומרי  -הגלות התחילה שיוסף הלך לעולמו הגאולה התחילה שולד משה . הוא בוגדן
  .רט ושל הכלללא צריך להתרשם מהמציאות העכורה החשוכה ומבולבלת של הפ. הברית

אפשר לעלות למעלה ולהידבק בהשם יתברך למרות כל המכשולים הפימיים והחיצויים 
  . לא צריך להתרשם ממה שקורה כי הוא זה הכל הבל הבלים

שאדם רוצה , בתהליכים של הגאולה בהתחלה ראה שבמקום להועיל היה יותר קשה
א היה פרא אדם מה שרצה עשה פתאום קודם הו, להתקרב לשם יתברך היה לו יסיוות

היה לו , צריך להילחם, עכשיו הוא צריך לעבוד צריך לתקן צריך להשתפר צריך לבדוק
למה "זה מה שבאו שאלו . קודם לא היה לו שום עבודה, יש לו פתאום עבודה, קשה פתאום

פרעה אומר בא כביד עליהם , אמרו למשה מאז שבאת רק צרות יש לו, "הרעות לעם הזה
  . 'רפים אתם רפים'ת העבודה א

השלב הזה עוברים אותו מי שחושב שהוא מצא בתוך הרע ויש לו פילות , אבל זה רק שלב
הוא חושב , הוא כופר -ומחשבות ודמיוות ושיגעוות ואין להם תקה וככה יהיה תמיד

  .השם יתברך מתעלל רק בפרעה. שהשם יתברך מתעלל בו
הזו אדם צריך להכיס את עצמו לתוך מה שהיה במצרים  כדי לדעת מה זה הגלות מצרים

מה פתאום השם יתברך : לשעבוד הזה בדמיון שלו רק אז אפשר להבין את הפרשיות האלה
מה בעיה בשבילו , צריך לרדת מרום רוממתו להתעסק עם פרעה הזה ולעשות מזה סיפור

השם יתברך בכבודו ולמה היה צריך להכביד את ליבו ולהתעלל בו ? לגמור אותו בשיה
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  .לא מספיק לתת מכה אחת וגמר הסיפור, ובעצמו ולמה לתת עשר מכות
מה צריך , מי זה פרעה הזה בכלל, מי הם המצרים האלה בכלל? למה מי הם בכלל

  . להתייחס אליו בכלל אפס
פחדו , בי ישראל התייחסו לפרעה, אחו. הבעיה שבגלל פגם הברית כן התייחסו אליו

גם התערבו בתוך , שיתפו פעולה הושפלו והאמו בזה, השתעבדו אליו והאמו בו, ממו
זה ולא ידעו כבר מתי צא רק משבת לשבת היו משתעשעים במגילות שהיו להם שהיה 

  . כתוב בהם שאחו גאלים
מתעלה אז היו מאמיים שיש את , כי בשבת אדם מקבל מוחין דגדלות? למה משבת לשבת

  .קשה מאוד, היה קשה, ך העבודה הקשההגאולה בתו
שאדם משועבד לפרעה הוא חושב שהוא תמיד יהיה משועבד לפרעה אפילו יש כאלה 
שחושבים שזה טוב להיות משועבדים לפרעה וגם שמתחילים לצאת משעבוד פרעה 

גם ". יתה ראש ושובה מצרימה"אומרים לו אולי היה לו יותר טוב להישאר שמה 
האדם לפעמים מצליח סוף סוף להתגבר על איזה תאווה על איזה משהו  בעבודה הפרטית

יתה ראש ושובה "ופתאום זה מתעורר עוד פעם והוא מתגעגע לסרחון הקודם זה 
אדם צריך לזרוק את זה ולהילחם ולהוסיף קדושה על קדושה עד שיגיע לארץ " מצרימה

  .ישראל יעבור את המדבר
מי שרוצה , וא צריך להסתובב ארבעים שה במדברמי שלא רוצה להיכס לארץ אז ה

להיכס לארץ לדרגה של ארץ ישראל דרגה של קדושה עליוה של תיקון הברית אז הוא לא 
  . צריך את המדבר הוא עובר את המדבר מהר

משעבוד מצרים שאדם לגמרי שבוי בקליפה עד ארץ ישראל זה שהוא בן חורין מקבל מוחין 
זה הזמן של היסיוות , ראש יש את המדבר באמצע-תיות לידגדלות בחית ישראל או

באהבה , "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", שאדם צריך ללכת במסירות פש
  .שאדם הולך באהבה במסירות מתקן את הדעת אז זוכה לארץ ישראל. במסירות

שלא האדם שלא מאמין במשה עבדו בן אדם , הרי במדבר זה דור דעה בחית תיקון הדעת
רוצה להיכס לארץ ולעבוד את השם יתברך בתוך הגשמיות במצוות שתלויות בארץ רוצה 
רק לעסוק ברוחיות שמה למעלה ולקבל את המן ולא רוצה להתאמץ אז הוא שאר במדבר 

 - זה המוות הרוחי ויש את חטא המרגלים באמצע גם מרגלים לשון רגלים . ומת במדבר
לפרעה הוא חיפש בתוך הרשימות שלו ולא מצא שם את שמשה ואהרון באו , פגם הברית

השם של השם יתברך הוא לא הופיע בפקס שלו וזה הכפירה שיש לאדם כופר בהשם 
  . מאמין לפרעה וכופר בהשם מאמין ליצר הרע וכופר בהשם יתברך

להבדיל גם עכשיו אחו במצב כזה קצת כמו בגלות מצרים כי כתוב שהגאולה האחרוה 
לפעמים . אשוה גם עכשיו אחו מצאים בתוך דעות כוזבות כמו שבמצריםכגאולה ר

אחו גם מאמיים בדעות הכוזבות  בפרט ובכלל זה עיין של השעבוד כל החכמה זה 
, לזרוק אותם משם, להילחם לא לתת לשום רעיון כוזב לתפוס את הלב לתפוס את המוח

זה שאחו . ו לא בפרט ולא בכלללא להמליך את פרעה לא לתת לו כוח לא להאמין ב
רואים התגברות של שואי ישראל בארץ ישראל זה שאחו המלכו את פרעה יתה ראש 

, קשה לו לעמוד בקדושת ארץ ישראל רוצים להיות ככל העמים, ושובה מצרימה
 - הרי כתוב בספרים מה ההבדל בין ימות המשיח לבין עולם הזה, מעדיפים את השעבוד

  .כויותשעבוד מל
משתחרר אז הוא משועבד ליצר , כמו שאדם משועבד ליצר הפרטי ככה עם ישראל אם לא

  , הכללי מאמין לו
ה יצטרך להילחם כמו שלחם עם פרעה זה המלחמות "לכן יבוא בבוא היום שיופיע הקב
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הרי ? ה להכיע את הקליפה"הרי מה הבעיה לקב, האלה זה לא בשביל להכיע את הקליפה
והתבות על . "את הכוח לקליפה בשיה הוא סוגר את הכוח הקליפה איההוא ותן 

הם . שהם לא יאמיו בכוח של הקליפה -זה בא בשביל לרפא את ישראל " מקומו ואיו
לא יאמיו בטבע ולא יאמיו בהשתדלויות בטבע ולא יאמיו בפרעה בכל , יראו את יד השם

 - חו מצאים במצב של טמטום דמוחין א. דור יש פרעה יאמיו בהשם ובמשה עבדו
צריכים לעשות מאמצים להיטהר ולהתקדש ולהתעלות כדי , טמטום הלב וטמטום המוח

לזכות למוחין דגדלות ולשמור על המוחין כמו שצריך לשמור על המצה שלא תחמיץ ככה 
  .צריך לשמור על השמה שלא תתלכלך

ורים לעייים האלה כדי שבין את ל כל מיי מושגים שקש"עכשיו אחו למד מהרמח
  .עומק השעבוד ואת התיקוים שצריך לעשות כדי לצאת מהשעבוד בפרט ובכלל

ל יש פה כל מיי קטעים מעיין שבדקו מקודם הוא מביא "ספר אוצרות רמח" בא"פרשת 
זה פרשה מאוד חשובה בא סה . המון יחסית לכל פרשה הוא מביא פה הרבה קטעים

   .להבין משהו
לא ראו איש את אחיו לא קמו איש מתחתיו שלושת ימים ולכל בי ישראל היה אור "

גם את 'כבר ידוע שכל מה שיש בקדושה יש גם כן בסיטרא אחרא וזה סוד ". במושבותם
  .ואם בקדושה יש עשר ספירות גם מצד הטומאה יש עשר מדרגות טמאות. 'זה לעומת זה

הכלים , כדי להשפיע לתחתוים, היכס בכליהםן ל"וכבר ידוע שכשתגלו האורות של ב
שמה -ואז הוצרך שישברו . שלהם לא היו מתוקים והאור לא היה יכול להיכס בפים

שהיה -אחד: וקלקולי השבירה היו שים. וכן כולם, שהיו בבריאה ירדו לבחית יצירה
להלביש שלא היה מיח לתחתון -והשי. גורע מהארות צורת עצמם וחיבורם אלה באלה

  . את העליון ממו
ה רצה להוציא את ישראל מן הגלות בתחילה הכיע המדרגות הטמאות "ובמצרים שהקב

שלהם למעלה ואחר כך שארו כפים המצרים עצמם למטה וההכעה הזאת היא 
השבירה שהיה להם שהכלים הטמאים שלהם לא יכלו לקבל האור ולא יכלו להשפיע עוד 

קומו "פרעה שהיה השר שלהם למטה לקום בלילה ולומר למטה במצרים ואז הוצרך 
אם כן השבירה הזאת עשה בהם שי קילקולים כמו שכתבו למעלה אחד ' וכו" צאו

שהיה גורע מהאורות צורת עצמם וחיבורם אלה באלה השי שלא היה מיח לתחתון 
, "מתחתיו ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש" להלביש את העליון ממו וזה עיין אמרו

שהאורות לא רצו להיכס בכליהם וזה מה שהיה גורע מהאורות -לא ראו איש מתחתיו
" איש את אחיו"צורת עצמם מפי שהצורה היא בכלי כדי שיוכלו להשפיע למטה וזה 

הוא הקילקול השי שהיה " ולא קמו איש מתחתיו", אחיו הם הכלים, הם האורות-איש
  .שלשת ימים, יון ממושלא היח התחתון להלביש את העל

קוים הטמאים שלהם שהם חסד דין רחמים אבל ' מפי מה שלשת ימים כדי להכריע ג
ולכל בי ישראל "דייקא " במושבותם"לבי ישראל היו האורות מאירים בכלהים כראוי 

  .עד כאן לשוו, "ודאי" היה אור במושבותם
ה בכמה מלים פשוטות יש פה כמה מושגים של פימיות התורה חשובים להבה ס

קודם כל שהקדושה קמה הקליפה ופלת שהקליפה קמה השם ישמור . להסביר את זה
הקדושה ופלת אין מצב ששיהם שולטים גם בתוך האדם תשימו לב פתאום יש איזה אדם 
שהיה מקולקל היה גרוע מתחיל לעשות תשובה מתחיל לתקן את עצמו מתחיל להתעלות 

. איפה הקלקולים איפה החושך הכל עלם הלך לו. יות מתוקןדי גמרו הוא מתחיל לה
אומם היצר יסה לתת פה ושם עוד מכות אבל באופן כללי עכשיו השולט הקדושה שולטת 

  .בראש שלו לא הקליפה
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אז הוא מדבר כאן הוא מביא את המושג של שבירת הכלים של . ככה גם בכלל כמו בפרט
יו אורות מרובים וכל כלי רצה לקחת את האור עולם התוהו לפי עולם התיקון שאז ה

לעצמו בלבד וכל ספירה אמרה אי אמלוך אי אמלוך ואז שברו הכלים ומשמה התהוות 
  . של הרע

ואחר כך זה , יש יצוצות שירדו למטה להחיות את הכלים, יש אורות שסתלקו למעלה
אותם וברא את עולם אחר כך השם יתברך לקח מהיצוצות האלה העלה , ל"י ז"מובא באר

התיקון אצילות בריאה יצירה עשיה ברא את אדם הראשון שיתקן את הקילקולים האלה 
מובן שאז אדם הראשון גם לא עמד בסיון . שיגמור לברר את היצוצות ששארו בלי ברור

  . ואז גרמו עוד פעם פילות ועיים
קו , קו שמאל, ים קו ימיןעיין של קו, אבל הוא מדבר פה על עיין של שבירת הכלים

אמצעי זה לא היה לפי השבירה כביכול הספירות היו אחת מתחת לשיה לא עבדו עבודת 
  .אישית בלי שיתוף פעולה בלי צוות? צוות אלא עבודה איך לקרוא לזה

יש אומם פרט אבל הפרט הוא אף פעם לא לבד , בקדושה זה צוות, בקדושה אין דבר כזה
  . זה עם ישראל, והפרט והפרט והכלל זה שזורהוא חלק מכלל הכלל 

. "כבר ידוע שכל מה שיש בקדושה יש גם כן בסטרא אחרא: "אז זה מה שהוא אומר כאן
שכמו שיש ההגה של הקדושה יש , זה בשביל לאפשר את הבחירה, זה לעומת זה, מובן

. ההגה של הסיטרא אחרא כמו שיש את משה בקדושה יש את בלעם בסיטרא אחרא
סיטרא אחרא זה הצד השי זה הטומאה כמו שיש אשים בדרגות של קדושה עם גילוי ה

  . עם גילוי פים מצד הטומאה, פים יש גם כן אשים בדרגות של טומאה לא עליו
  .לאלה יש השגות ולאלה יש השגות

אחו רואים משה ואהרון לעומת חרטומי מצרים גם הם היה להם איזה השגות מסוימות 
ים ושאר עייים עד לגבול מסוים כמובן אבל במדרגות התחתוות גם להם כביכול וכישופ

לכן אשים הולכים להודו רואים שם כל מיי , יש כוח גם להם יש איזה שליטה מעל הטבע
גורוים או הולכים לכל מיי מקומות אצל אומות העולם ורואים אשים שראה עליהם 

  . של הטומאהשיש להם דרגות רוחיות וזה דרגות 
אומם יכול להיות שיש להם איזה השגות ועייים מצד הטומאה עד איפה שמגעת ההשגה 

הה חרטומי מצרים ידעו שעתיד להיוולד מושיען של ישראל ולא ידעו אם היה גוי , שלהם
זאת אומרת היתה , ולכן את כל הזכרים השליכו ליאור וראו שהוא לוקה במים, או יהודי

זה שהוא היה יהודי הם לא ידעו זה שהוא , הרי משה באמת ולד. מיתיתלהם פה השגה א
זה הם , רק שהוא לא לקה במים ביאור אלא הוא לקה במי מריבה, לקה במים הם צדקו

  . לא צדקו
כמובן זה יתן גם כן משמים גם הכוח שיש בכישוף , אז היה להם איזה השגה וכל זה

תברך רק זה בא בהסתר וזה ותן להם כוח ובשאר העיים הטמאים זה גם בא מהשם י
מסוים שהם גם מאמיים בעצמם כמו שפרעה המליך את עצמו ואמר שהוא ברא את 

  . היאור הוא ברא את עצמו
אבל מצד שי שהוא היה מתאפק כל היום והיה הולך בבקר ליאור לעשות את עיייו והיה 

  .יוצא המימה
אבל כלפי , שהוא עובד עליהם כמו שאומריםזאת אומרת שהוא בעצמו ידע שהוא מושחת ו

שהיאור היה עולה  - למה ואיך הוא הוכיח את זה. חוץ הוא אמר שהיאור הוא ברא אותו
אז . לקראתו מה שהוא לא סיפר להם זה שיעקב בירך אותו על זה שהיאור יבוא לקראתו

לו  הוא רמאי הוא השתמש ברמאות לשם המטרות שלו ובכל זאת ראה כלפי חוץ שהיה
  .איזה שהוא כוח
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גם מובא בזוהר ששמות ישראל במצרים היו מכושפים בכישוף שיעבדו את השמות 
  .היום גם כן כל אחד חושב שכישוף זה כל כך פשוט זה מכשף ההוא עושה עין הרע. בכישוף

הדברים האלה קיימים אבל לא כל אחד וכל זקה יכולה לעשות את הדברים , זה שטויות
ם באמת השפעה אולי מסים לעשות אבל השפעה ממשית הכישוף הכי האלה שיהיה לה

  : חזור לפה, טוב. גדול בדור שלו זה היצר הרע אותו צריך איתו צריך להילחם ולהכיע
זה עיין של  גם זה לעומת זה ואם בקדושה יש עשר ספירות גם מצד הטומאה יש עשר "

ן זה שם "ב -"ן להיכס בכליהם"שכבר ידוע שכשתגלו האורות של ב, מדרגות טמאות
ן זה סוג של אורות שהיו צריכים להמשך לכלים להשפיע "ההויה במילוי אורות של ב

זה היה כדי להשפיע לתחתוים אבל כל אחד לקח את האור לעצמו והכלים , לתחתוים
שמה  -אז הוצרך שישברו "שלהם לא היו מתוקים והאור לא היה יכול להיכס בפים 

זה ירידה לצורך עליה זה ירידה לצורך עליה , "ריאה ירדו בבחית יצירה וכן כולםשהיו בב
שאדם לא מצליח להחזיק איזה דרגה רוחית גבוהה זה קשה אז הוא יצטרך לרדת בדרגתו 

  . להילחם את המלחמות היותר קטות
זה הסוד שהשמה של אדם הראשון הייתה כוללת את כל שמות ישראל ואחרי החטא 

יק קטן יותר ועל זה יוכל 'ו השמות כדי שכל אחד מאיתו יהיה לו איזה סיוצפרד
להשקיע ולעמוד ביסיון מה שלא היה אפשר בזמן שהיה יסיון גדול בעץ הדעת ולא עמדו 

אז כל פעם שיש איזה קלקול אחו מתפרדים יותר בחית שמות גם לזה יש גבול  זה . בזה
  לבוא ולתקן לא עד אין סוף ואז צריכים 

ן להיכס בכליהם כדי להשפיע לתחתוים הכלים "כבר ידוע שכשתגלו האורות של ב"
שלהם לא היו מתוקים והאור לא יכל להיכס בפים ואז הוצרך שישברו ומה שהיו 

כמו שאמרו זה ירידה לצורך עליה בעזרת השם  "בבריאה ירדו לבחית יצירה וכן כולם
יה זה אם מתקים זה לצורך עליה זה העיין שהשם אמר וזה לא אוטומטי לצורך על

משה היה שם גבוה והערב רב עשו שטויות אז היה צריך " לך רד כי שיחת עמך: "למשה
לרדת להרים אותם זה גם סוד של שבירת הלוחות עוד פעם זה כמו שבירת הכלים שבר את 

  .הלוחות יש פה דברים עמוקים מאוד
י תלמידי "י תלמידי רשב"לאיזה רב למשל תלמידי הארלפעמים יש תלמידים שזוכים 

ט בייהם יש ראויים יותר ויש שראויים פחות הראויים יותר אלה גיבורי השם "הבעש
עושה דברו הם מחזיקים את עצמם בקדושה לא מתפקים גם אם ופלים קמים ממשיכים 

ופלים כתוב להילחם ומחזיקים במעמדם הרוחי יש אחרים שהיצר הרע יכול להם והם 
בספרים הקדושים שיש צדיק אמת ובן אדם רוצה להתקרב לצדיק האמת בודאי אדם רגיל 

זה הוא ראוי , בדרך כלל פגום בברית אז היות שהוא פגום בברית מקטרגים עליו בשמים
  ?שיתקרב לצדיק האמת

ואז מכסים לאדם הזה מחשבות גד הצדיק כדי להרחיק אותו זה חלק מפגם של פגם 
ית היות שאדם בגד לא שמר את הברית אז עכשיו שהוא רוצה לשמור רוצים להפיל הבר

  .אותו במוחין שלו מחשבות רוצים להפיל אותו במחשבות
אם האדם מבין את סרחוו ומבין את קטותו ומבין שהוא הפגום אז הוא עושה תשובה 

יק פגום והוא ודבק בצדיק בחזרה אבל אם אדם עז פים אז הוא באמת מאמין בזה שהצד
הצדיק בעצמו ויותר צדיק מהצדיק ואז מרחיקים אותו הוא ופל הוא מקטרג והוא ופל 
והוא הולך והיו במשך הדורות כאלה שפלו והלכו אז הם ירדו ממדרגתם הרי קודם היו 

אבל אחו אמרו . קרובים לקדושה ועכשיו הם רחוקים מי יודע איזה תיקון יהיה להם
וופלים זה לטובה זה כדי לאפשר לבן אדם לתקן ופה אחו חס מקודם שמתרחקים 

  ? קודם כל אם אדם זכה לצדיק זה ס מי זוכה, וחלילה רואים אם בן אדם מתרחק מצדיק
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שתים אם הוא מתרחק עוד על ידי קטרוגים אז בודאי שהקלקול שלו לא פשוט ואז שהיה 
וא מקטרג והוא מותק הוא אצל הצדיק לא הצליח לצאת מהבור עכשיו שהוא רחוק וה

אז קודם כל . אז איזה טובה עשיו לו פה שהוא יתרחק, זה עוד יותר? יצליח לצאת מהבור
יכול להיות שאדם יגיע עד " מרחוק השם ראה לי"מתוך הרחוק הזה לפעמים כתוב 

הקרקעית כמו שאומרים ויגיע עד החושך ויראה שקודם היה באור והוא פגם בזה עכשיו 
שך כמו שהיו מוציאים את המצורע מחוץ למחה שיחשוב מה הוא עשה יראה את הוא בחו

המחה מרחוק והוא בחוץ אז הקור בחוץ והחושך בחוץ אולי יעורר אותו לתשובה ואם 
יעשה תשובה אז הוא יתקרב הפעם הוא כבר לא ייפול אבל אם הוא לא יעשה תשובה והוא 

  .בחושך
צות שתמיד יקבלו אותו והוא יעשה את כל הרשעות ובאמת יש בחירה בן אדם לא יוכל לר

אבל יש , "שבע יפול צדיק וקם"שבעולם ותמיד יקבלו אותו יש אפשרות שכן הרבה פעמים 
יש כרת זה לא כל כך פשוט לחזור . גם כן לפעמים עברות שאדם עושה שכרתה הפש ההיא

יחזור אז הוא יתקן  לא פשוט צריך מסירות פש אבל אם הוא יתעורר מתוך החושך ובאמת
את עצמו ואת כל היצוצות שפלו עמו כל מה שהיה שמה זרוק שלא יהיה לו קודם 

  .אפשרות להוציא אותם הוא יוציא אותם ויוציא עוד שמות
ברור שלא צריך אדם להכיס עצמו בסכה זה אם זה קורה ככה ואדם ופל ומתרחק צריך 

ו שמות שהגיעו לבחית פים ויתקו וסטו לזעוק אל השם ולחזור ויש גם מצב אחר שהי
והתרחקו ועשקו ולא יהיה להם זכות לצאת בזכות עצמם הם יהיו עשוקות עד שבזכות 

כגודל המצב שאדם היה בעלייתו כמו בוגד ככה עומק . הצדיקים עוד פעם יצאו משם
אוש ל אפילו שאם אדם פל איפה שפל אין יי"הפילה שהוא ופל אבל על זה אמרו חז

בעולם כלל שיתחזק ויחזיק רק יבין את סרחוו ויעשה תשובה יתקן את עצמו ויחזור 
  . וילחם וידבק שוב פעם בצדיקים שזה הכוח של עם ישראל

הצדיקים דבוקים בהשם בכל מקרה אז אדם כל פעם , איזה תקווה יש לו בלי הצדיקים
גם אצל הצדיקים יש דרגות לא כל הזמן באותה . צדיק דבק בחזרה בשכיה שרואה

. הדרגה אבל גם שהם בקטות דקטות שלהם זה פי כמה וכמה מהגדלות של האדם הפשוט
  .אז מהקטות הזו שהם יורדים לפעמים הם גם יורדים בשביל לתקן

עליה בכל זאת אצל  כמו שאומר פה מהבריאה ליצירה ומאצילות לבריאה יש ירידה לצורך
אלא אם כן יש איזה , כן, הצדיקים הפילות הם לא ממש הם בהשגה לא במעשה בדרך כלל

גזרה או משהו אז ככה זה יש על זה כלל שלא עומדים במדרגה שצריך לעמוד ופלים 
למדרגה יותר מוכה על מת לאפשר לאדם ששמה כן יוכל להתגבר ולהבות ולהתחזק ואז 

ת בחזרה וגם לעלות את אלה שפלו ככה זה עובד אז זה מה שהוא אומר הוא יכול לעלו
  :פה

ן להיכס בכליהם כדי להשפיע בתחתוים הכלים "כבר ידוע שכשתגלו האורות של ב"
שלהם לא היו מתוקים והאור לא היה יכול להיכס בפים ואז הוצרך שישברו שמה 

בכל זאת יש " :..י השבירה היו שיםשהיו בבריאה ירדו לבחית יצירה לכן כולם וקלקול
  ! לא שהוא בשבירה, קלקול בשבירה המצב המתוקן זה שהכלי מתוקן ושורים בו אורות

אחד מהקלקולים של השבירה שהיה גורע מהאורות צורת עצמם וחיבורם אלה באלה "
אחד שהיה גורע מן האורות . "השי שלא היה מיח לתחתון להלביש את העליון ממו

ם אלה באלה למה היה גורע מהאורות צורת עצמם כי האור בחן רק בתוך הכלי וחיבור
  . זה קצת עמוק אבל תתבוו בזה, אם אין כלי שיחזיק את האור אין הבחן של האור

ברגע ששברו הכלים אז האורות שהיו ראויים לכלים האלה לא היה להם כלים זה היה 
הכל זה שהעליון רוצה להשפיע והתחתון  גורע מהאורות צורת עצמם כי הצורה זה על פי
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לא יוכל לקבל יוצא שהעליון לא יכול להשפיע יוצא שהאור הזה העליון רוצה להשפיע 
שאר גוז יוצא שמדרגה הזו שהייתה צריכה ? אמת, לתחתון לא יוצא מהכוח אל הפועל

רוצה  יותר ממה שעגל"לצאת ולהאיר לא יוצאת אז זה פגם רציי זה כאב גדול כיוון ש
  . יותר ממה שאחו רוצים לקבל השם יתברך רוצה לתת לו-" ליוק פרה רוצה להיק

אם אחו פגומים ולא עושים כלי כון אז האור הזה לא יוכל לצאת מהכוח אל הפועל ואז 
שהיה גורע מאורות צורת עצמם "אז זה העיין הזה , "בכל צרתם לו צר. "זה גורם צער

אי כיון שבזמן השבירה האורות העליוים שחקים למעלה ויש וד" וחיבורם אלה באלה
אורות מסוימים שיורדים להחיות את הכלים זה בחית היצוצות של הקדושה אז שאר 
גרם פער במדרגות בין האורות העליוים לאורות התחתוים וזה גם כן צער גדול זה מה 

הקבלה והחסידות ואין שקורה היום בתורה שיש את ההלכה ויש את הגמרא ויש את 
  .חיבור בייהם כביכול אין חיבור

בטח שיש חיבור מי שלומד ורואה את טעמי המצוות מי שזוכה ללמוד פימיות ולא מפסיק 
ללמוד גם כן גלה בסוף הוא מחבר אותם כשהוא לומד גמרא הוא רואה את הקבלה שהוא 

בר אחד לא שתי תורות ס ד"לומד את הקבלה הוא רואה את הגמרא זה הופך להיות פרד
ואחו בקטות שלו שלומדים גלה , זה הכל כלול, זה לא שתי תורות זה תורה אחת

אז אם לומדים רק את זה או רק את . חושבים זה תורה אחת שלומדים קבלה זה דבר אחר
  . זה העיין הזה. זה אין חיבור אין התכללות

וגם כן  -וחיבורם אלא באלה ,"שהיה גורע מהאורות צורת עצמם וחיבורם אלה באלה"
בתוך עם ישראל מה שהסברו כבר מליון פעם על העיין של גלות התורה שברגע שאדם 

אי אמלוך אי : לומד רק מזרם אחד ולא משאר הזרמים גם אין התכללות ושוב פעם
אחרים זה  -ומה עם אחרים, כל אחד אומר, הספרים שלי, הרבי שלי הדרך שלי, אמלוך

ובאמת אחו לפעמים מי שיש לו קצת חוש להרגיש הולך למשל לבית . ם אחרכביכול ע
כסת של חסידים כאלה הוא מרגיש שם מציאות אחת הולך למקום אחר זה כאילו עם 

  .אחר אומר מה הקשר אלה עם אלה זה ראה עם אחר
כשלא משפיעים אלה על ,  זה לא עם אחר אין התכללות בשביל זה הרגשה של עם אחר

והשי . "זה בחית שבירת הכלים, זה הגלות. אין חיבור אלה באלה וככה זה ראה אלה
הפגם השי שגרם אחרי השבירה  ".שלא היה מיח לתחתון להלביש את העליון ממו

שלא היה מיח לתחתון להלביש את העליון ממו בודאי כל העולמות מרום המעלות עד 
מלביש ומתלבש זה מתלבש בתוך זה מלביש האדם בעולם הזה זה הכל עיין של הלבשה 

אותו כמו שאחו השמה בתוך הגוף השמה מתלבשת בגוף הגוף מלביש את השמה 
ל אך "והלבוש מלביש את הגוף ככה זה בכל העולמות יש תיאור מדויק בכתבי האריז

התלבשות הפרצופים והתלבשות העולמות וכל העייים האלה כאשר אור אין סוף ברוך 
ע מסביב אבל בזמן הזה של "ק מלביש אותו אבי"הוא באמצע מלביש אותו א ,הוא

  .השבירה לא היה מיח לתחתון להלביש את העליון ממו זה גם כן עיין של רב ותלמיד
הרב מתלבש במוחין של התלמיד ומשפיע בו והתלמיד הוא הכלי שמקבל את המוחין מהרב 

זה ככה ההשפעה עובר מלמעלה למטה הוא המלביש אותו הוא מלביש את האור הזה ו
  .ככה ככה עד עכשיו..." משה קיבל תורה מסיי ומסרה ליהושע ויהושע לזקים וזקים"

הוא מקבל אחר כך הוא ' משה קיבל תורה שהוא היה מקבל הוא היה בחית קבה וק
משפיע כך גם בספירות כך גם בדרגות שלו של הבי אדם הפשוטים יש מקבל ויש משפיע 

בזמן של השבירה ששברו הכלים אז לא היה כלים . וצריך להיות מתלבש ומלביש
אמיתיים להלביש את האור אז התחתון לא הלביש את העליון ממו אז העליון הסתלק 

  . למעלה
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זה שבירת הכלים  -מה אתם חושבים שזה חורבן בית המקדש,גם מאז שחרב בית המקדש 
ה עלתה לרקיע השביעי שכיו כמו שצריך השם יתברך לא ואז שכיה לא שורה פה אצל

זה עיין של שבירת הכלים שאי . מתגלה אליו ככה חופשי כמו שהיה ראוי כמו בגן עדן
מה גדולתם של האבות הקדושים אברהם יצחק . אפשר להלביש את האורות העליוים

  .העליויםמלבישים את האורות , שהם הפכו להיות בחית מלבישים, ויעקב של דוד המלך
מה זה שאברהם אביו היה מרכבה לחסד זה שמידת החסד יכלה לשרות בו הוא היה שליח 

? אין אברהם אביו אז מי ילביש, הוא היה הכלי בעולם הזה הוא משך את החסד לפה
כתוב שאחו , חייב, בשביל זה אומרים שבכל דור חייב להיות בחית אברהם יצחק ויעקב

זאת אומרת שגם אחו היה מרכבה " עו מעשי למעשי אבותימתי יגי"צריכים לומר 
  . לבחיות העליוות לפחות כל אחד לפי שעורו שלו לפי שמתו שלו

זה לא דבר פשוט כל  -אחרי השבירה הוא לא היה מיח לתחתון להלביש את העליון ממו
מקומו  כך כמו שזה ראה זה דבר עמוק מאוד אם אחו הייו זוכים שכל אחד ידע את

במערכת הקדושה והתחתון היה מוכן להלביש את העליון והעליון היה מתלבש בתחתון 
, ככה זה, וכך הלאה וכך הלאה העליון הזה היה תחתון כלפי העליון ממו וגבוה מעל גבוה

אם אחו הייו מסוגלים להרכיב את הפזל הזה וכל אדם היה משתף פעולה זה הגאולה 
  . ל הקדושהזה עבודת הצוות ש, כבר

בשביל זה צריך מידת האמת ועוה שגם אם אדם חושב את עצמו שהוא הגדול שבעולם אם 
הוא יודע שיש עליון ממו והוא מזהה אותו והוא מוכן להלביש אותו אז זה היה מתקן את 

דרך אגב אשים לא מביים מה פתאום איזה . כל העולמות זה הסוד של החסידות
זה , רבי והתמסרו אליו ובטלו את דעתם בפי דעתו וכל זה תלמידים הלכו אחרי איזה

ראה להם עבודת אלילים זה ראה להם לא הגיוי ולא יפה ומה פתאום בזכות זה שהבעל 
שם טוב בא לעולם והמגיד ממזריטש התבטל בפיו יש לו את החסידות אם לא כל האור 

אז קיבלו  -ל "פי האריזהזה של החסידות לא היה בזכות שהרב חיים ויטאל התבטל ב
  . ל וכך הלאה וכך הלאה"את תורת האריז

וכמה שאחו במאה שלו מדברים על דמוקרטיה ועל שוויון ועל כל הדברים האלה 
  .שכשלעצמם יש בהם מושגים של אמת

והתלמיד הזה הוא רבי , יש רבי ויש תלמיד: ככה זה' גבוה מעל גבוה שומר'מבחיה רוחית 
תלמיד הזה הוא רבי של התלמיד הזה וככה יורדת ההשפעה מלמעלה עד וה, של התלמיד

בי אדם קשה להם העיין , למטה רק שבתוך העולם שלו עם היצר שמלובש על כל אחד
זה , באמת בהתבטלות -לא לגרמיהו , הזה שזה כמובן צריך להיות מתוקן מבחית קדושה

המלך והוא רוצה הכל הוא לוקח בלי עולם התיקון לעומת עולם של עשיו שהוא הגדול הוא 
  . 'אי אמלוך, אי אמלוך'זכות אז זה עולם התוהו שגרם לשבירת הכלים שכל אחד אמר 

? למה חי וקיים! דוד מלך ישראל חי וקיים, רק דוד? בעולם התיקון מי ראוי להיות מלך
גד ירידה קיים כ, חי וקיים חי כגד המיתה של מיתת המלכים. הוא לא מת. הוא לא שבר

 -" לבי חלל בקירבי" -ואיך הגיע דוד המלך להיות כזה . והשבירה שהוא פל ולא שבר
היה מבוטל כלפי שמים היה עבד אמן של השם ולכן הוא , לא היה לו אגו, ביטול האגו שלו

יכל לקבל השפעה מכל הספירות כי הוא היה בחית מלכות שמקבלת השפעה אין לה 
  .לקחו לעצמם - ?למה, המלכים שהיו באדום מלכו ומתו מלכו ומתו מעצמה כלום לא כן כל

זאת אומרת שבמערכת של הקדושה האמיתית צריכים להיות מסוגלים לקבל לשם שמים 
  . ולהשפיע לשם שמים לקבל לשם שמים את השפע ולהעביר אותו לשם שמים

כל , תוהוא מתקשר ומתקשרים אי, במרכאות" רוחיות"בא איזה אחד אצלי שעוסק ב
העולמות העליוים כביכול פתוחים בפיו הוא לא שומר תורה ומצוות אז הוא בא ומספר 
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את גדולתו חצי שעה מספר לי כמה הוא גדול איזה גילוים יש לו וכמה הוא מבין ואיך הוא 
הוא לא מבין מה הוא , מדריך אשים בסוף מה הוא אומר שהוא רוצה ברכה כי אין לו כסף

  . מה זה היסיון שאין לו כסף, ים גדולים מעולים למה אין לו כסףעושה כל כך דבר
אמרתי לו שזה רחמי שמים שאין לו כסף סימן שהוא לא מושחת לגמרי אם היה מושחת 

עוד רצו לרחם עליו לתת לו סיכוי אז הוא רצה שיתן לו ברכה . לגמרי גם כסף היה לו
תתקן את עצמך תהיה אדם אמיתי  שיצליח אמרתי לו אסור לתת ברכה לדבר כזה שיצליח

יתן לך מליון ברכות ככה איזה ברכה אי אתן לך שתלך ותהרוס את העולם זה העיין 
בא . הזה שהמשפיע צריך לדעת לקבל את השפע לשם שמים ולהעביר אותו לשם שמים

  :חזור לעיין
ות ה רצה להוציא את ישראל מהגלות בתחילה הכיע מדרגות הטמא"ובמצרים שהקב"

, זה דבר גדול הדבר הזה  "שלהם למעלה אחר כך שארו כפים המצרים עצמם למטה
ל במקום אחר שישראל וחלים את הארץ את הקדושה למטה כוחות "אומר הרמח

  .הוסחה הזו פלאית, פלא, הקדושה וחלים את השליטה למעלה וכשלהפך אז להפך
ם למעלה ואחר כך פה בתכלס עכשיו הוא אומר כאן שקודם כל הוא תן מה לשר שלה

, היכל שרוף שרפתם'ראיו זה מובא גם כן במדרשים על חורבן הבית שכשבאו השואים 
  . לפי שהם באו, השם יתק לו את השקע כבר הייו גמורים, לא עליו' עם הרוג הרגתם

צריך איזה שליח פה צריך דרך הטבע שליח אבל , הם כבר באו יעו עולם כמהגו והג
אז תביו את זה שכשהבן אדם פה עושה רצון השם הוא ותן כוח . ורש הוא למעלההש

ל אם אחו לא עושים רצון השם אחו ותים כוח לפמליה שלהם "ר, לפמליה של מעלה
למעלה והם תופסים שם את הראש והם יוקים ועושים רע בכל המדרגות מלמעלה עד 

אחו עושים תשובה מורידים אותם אין לעולם הזה והרע מתחזק פה והחושך מתחזק ש
  . להם כוח וגם פה אין להם כוח גם בעולם הזה הרע חלש

ככה יעקב חבל חלתו אחו כמו חבל מזיזים פה את החבל זה זז עד למעלה לטוב ולמוטב 
זה אחריות זה הסגולה של עם ישראל עם סגולה זה הסגולה שלו השפעה בכל העולמות זה 

רידה שאם חס וחלילה עושים עווות זה מגיע גבוה כי זה ותן כוח לצד השפעה חשובה ומח
כך גם להפך שמתחיל הגאולה מתחילה הגאולה מהתעוררות . השי לשלוט השם ישמור

מלמעלה שזה מה שהיה במצרים שהשם יתברך שמע את צעקתם וזעקתם והחליט שהגיע 
פסו למעלה העייים האלה הזמן אז קודם כל הוא תן מכה לכוחות הרוחיים האלה שת

הם לא פשוטים זה עמוק מאוד מאוד מאוד זה ערבוב של טוב ורע זה כביכול ערבוב של 
  .הההגה

אתן לכם איזה משל קטן כמו במפעל שיש בו שחיתות אז יוכל להיות שיש שחיתות בין 
זה הפועלים גובים מבעל הבית אז יש אי, יח, הההלה בסדר הם לא מושחתים, הפועלים

שחיתות או פוגעים באיכות של המוצר אז זה שחיתות מוסרית סודות למתחרים אז זה 
שחיתות כל מיי סוגי שחיתות ובין הפועלים אחד מחפה על השי המפעל מתפקד אבל 

  .ברור שהטיב והכמות הכל פגע אבל בכל זאת עוד מתפקד
המושחת או בעל  ל אם זה בא השחיתות מלמעלה למטה אם המהל הוא"אבל מה קורה ר

הבית הוא המושחת אז תארו לכם שהכל מושחת ככה בעולם הרוחי כאשר אחו לא 
שומרים את כללי הקדושה יש פגם בההגה של הקדושה אחו רואים פה דברים קשים 
רואים שהרשעים מתגברים רואים כל מיי דברים מצליחים לא מביים מאיפה זה למה 

מכל עוון הם לוקחים כוח , להם כוח בגלל העווות זה הכוח השם ותן? השם ותן להם כוח
  .גם הההגה שלהם ברגל גאווה ברגל חזקה אחר כך יש לו תלוות כלפי שמים

איזה תלוות הרי הוא קבע חוק שהיכולת שלו לבטל את הדיים ולהשפיע טוב וחסדים 
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ים אז אם התחתוו לא לעמו ישראל ולבריאה כולה זה תלוי בעבודת התחתוחים שזה א
זה החוק שהוא קבע , זה מה שהוא קבע -עושים את העבודה כון מה אחו רוצים ממו

פמליה של מטה ותן כוח ' מלך אסור ברהטים'זה בעיין של ! בששת אלפי שות התיקון
ולכן שאחו רואים דברים שראים לו כחוסר צדק או . זו אחריות -לפמליה של מעלה
בר רואים כל מיי דברים מה אחו מתפלאים בתוך פשו אחו הכעו רואים שהרע מתג

הגברו אז גם בעולם באופן כללי , לבדוק פשוט? אחו הגברו את הקדושה? את הרע
  . לא הגברו את הקדושה אז הטומאה גברה זה הכל, הקדושה גברה

ה כביכול שאין השם מסתלק למעלה והחסדים מסתלקים ועולם כמהגו והג ורא -גאווה
  .דין ואין דיין

וזה חילול השם הכי גדול שאשים שואלים איפה האלוקים של אלה למה לא מושיע אותם 
אבל זה החוזה שיש לו ככה זה עובד לכן אם , למה זה למה ההוא, למה לא עוזר להם

רוצים שיהיה קידוש השם והשם יתברך יתגלה בעולם ויהיג את העולם בחסד גמור הכל 
, משיך לעשות שטויות אז חכה, תגבר היה בי אדם הוא יתגלה, י בו בעבודה שלותלו

  . ימשיך לעבור הזמן עד הקץ האחרון שהוא יתגלה בכל מקרה
ה רצה להוציא את ישראל מהגלות בתחילה הכיע המדרגות הטמאות "ובמצרים שהקב"

את ההבראה  התחיל, ל הוא הוריד קודם"את המכ? איך אומרים "שלהם למעלה
היא  וההכעה הזאת. אחר כך שארו כפים המצרים עצמם למטה" מלמעלה למטה

ולא יכלו להשפיע , שהכלים הטמאים שלהם לא יכלו לקבל האור, השבירה שהיה להם
: ולומר, לקום בלילה, שהיה השר שלהם למטה, ואז הוצרך פרעה. עוד למטה במצרים

השבירה שהיה להם שהכלים הטמאים שלהם לא וההכעה הזו היא . '..'קומו צאו וכו'
אז בעולם  "להשפיע עוד למטה במצרים יכלו לקבל האור לתת להם את הכוח ולא יכלו

ואז הוצרך פרעה שהיה ", הזה לא היה להם יותר כוח לא יכלו להחזיק את עם ישראל
  ."על כורחו', קומו צאו'השר שלהם למטה לקום בלילה ולומר 

של שם ' ה-ו' ו' א ווק"ך כלל העולם הזה מוהג על ידי ההגה של זיש פה סוד גדול בדר
שכר ועוש אבל יש מקרים שהשם יתברך מעורר ההגה יותר עליוה של חסדים , ההויה

מוחה את העווות ואת הפשעים ואומר למרות הכל משפיע להם , ורחמים גדולים עובר
  . חסד וטוב למרות שעל פי החשבון לא מגיע

להבדיל שהילד שלו עושה צרות בהתחלה ותן לו מכה זה לא עוזר ותן לו עוד כמו אבא 
ווי : מכה זה לא עוזר ולא רק זה הוא מתחיל להתמרד הילד ומתחצף כגד אביו אביו אומר

אתה ': אז הוא אומר, ווי ווי אם אי ותן לו עוד מכה ועוד עוש במקום תיקון מה יצא מזה
מקרב אותו בחזרה מלטף אותו תראה למה עשית ככה ' , לךבוא אי אסביר , יודע מותק

ככה בההגה אותו דבר כך היה במצרים . מפייס אותו, אתה יודע שאבא אוהב אותך
בטומאה לא היה ברירה אז השם יתברך ' - שהמצב הגיע שכמעט אחו כבר הגעו לשער ה

   :העשה עמו חסד מלמעלה לא לפי חשבון לפי המצב אז מה שהוא אומר פ
ולא יכלו להשפיע עוד למטה במצרים ואז הוצרך פרעה שהיה השר שלהם למטה לקום "

וכן השבירה הזו עשה בהם שי קלקולים כמו שכתבו למעלה . 'קומו צאו'בלילה ולומר 
אחד שהיה גורע מהאורות צורת עצמם וחיבורם אלה באלה והשי שלא היה מיח לתחתון 

. 'ולא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו'ין אמרו להלביש את העליון ממו וזה עי
האורות לא רצו להיכס בכליהם וזה מה שהיה גורע מן האורות  -'לא ראו איש את אחיו'

איש ' איש את אחיו'צורת עצמם מפי שהצורה היא בכלי כדי שיוכלו להשפיע למטה וזה 
  .אחיו הם כלים, הם האורות

קול השי שהיה שלא היח התחתון להלביש את העליון הוא הקל' ולא קמו איש מתחתיו'
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, קוים הטמאים שלהם' כדי להכיע ג -מפי מה שלשת ימים , "שלשת ימים. "ממו
' במושבותם'היו מאירים האורות בכליהם כראוי  שהם חסד דין רחמים אבל לבי ישראל

  ".ודאי' ולכל בי ישראל היה אור במושובתם'דייקא 
רואים למה הוא הסביר בהתחלה את העיין של שבירת הכלים מה  אז הה כאן אחו

קורה שיש שבירת הכלים ומה קרה שהיה שבירת הכלים של הטומאה שהשם יתברך שבר 
את הכלים שלהם ובאותו רגע ששבר את הכלים שלהם היה תיקון לכלים שלו אחו 

ותים בכוס אחד עם זה עיין גם של מכת הדם שהם היו ש. קבלו אור והם קיבלו חושך
  . היהודי היה מקבל מים הם היו מקבלים דם, היהודי

העיין של שלשה ימים כגד של המדרגות של חסד דין ורחמים כל דבר ודבר שקורה בעולם 
ולמה לו היה , אז למה שלשה ימים לכן שלשה ימים, הזה גשמי יש לו שורש רוחי למעלה

להם היה חושך לו היה : ור האמיתי שהיההסיפ, אור ולהם היה חושך למה לפי הפשט
האורות יכלו , הסיבה הרוחית לזה זה שבירת הכלים שלהם ותיקון הכלים שלו, אור

לשרות כבר כי השם יתברך ריחם עליו ויקה אותו באותו זמן ואז היה לו אור ולהם היה 
   -למה חושך , חושך

גמרו חושך , י שילביש את האורותהסתלקות האורות אז זה חושך יש שבירת הכלים אין מ
  ? ל פלא פלאים יש שאלות"זה הרמח, יש להם
  :תלמיד

שלוקח אור בלי כלי מושך ? מה זה רשע, כי היו רשעים -היהודים שמתו למה מתו : הרב
התורה ותת לאדם אפשרות לקבל שפע בצורה מתוקת אתה רוצה לאכול , שפע בלי זכות

אבל  -ת הקדושה לא אוסרת האה לגמרי מותר להות תאכל אוכל כשר תברך מותר להו
  .לשם שמים

תביא עוג אי , תביא שפע, תביא אורות', הלעיטי מהאדום האדום הזה? 'מה הרשע רוצה
, העיקר שהוא הה, מוכן לעות, מוכן לגוב, אדם מוכן להרוג. לא עושה בשביל זה כלום

יו בעם ישראל כאלה שהתהגו כרשעים אז אם ה. זה הרשע. הוא מקבל את מה שהוא רוצה
  .זה שבירת הכלים? מה זה מוות. אז היה להם שבירת הכלים אז גם הם מתו

אז מה ההבדל בין אלה שכל העברות עברו ובכל זאת יצאו לבין אלה שמתו כלפי : תלמיד
  ?                 דורו מי יכול להגיד מי כזה רשע שלא יזכה לגאולה ומי כן

  !השם יתברך! ?ול להגיד מי יכ: הרב
סוגי הרשעים שאלה זכו ואלה לא , על פי מה שהיה במצרים, קודם על פי האבחה: תלמיד

  ? זכו
חושב מחשבות "גאולה אחרוה זה לפי התכון שהוא , אחו יודעים שגלות אחרוה: הרב

 שהוא רוצה שיהיה תיקון לכולם יכול להיות שיהיו רשעים כאלה" שלא ידח ממו דח
באופן כללי יש הבדל בין יהודי רשע לבין גוי יש , מעטים שהתיקון שלהם אולי יהיה בסוף

הבדל בשורש השמה ויש הבדל שהיהודי רשע בגלל היצר הרע ששורה עליו תוציא לו את 
ובכל זאת הרשעים שבישראל שלא עושים ? מה השמה אשמה. יצר הרע השמה טהורה

בזה הרבה סודות איך יגיעו לתיקון הרי יש את סוד  תשובה יש להם חלק לעולם הבא ויש
סוד העיבור כגלגול ואיך רשע שכל הזמן בא לידי גלגול והוא מקלקל יותר אז איך , הגלגול

עיבור שמה כגלגול שהוא בא בעיבור , יהיה לו תיקון בסוף אז יש את העיין של עיבור
  .יתו מהמצוות שההוא עושהבתוך אדם אחר ואז הוא מתקן ולא מקלקל הוא הה יחד א

ולא יזוק מקלקולים אז בסוף הוא מתוקן זה צריך להפריד פסולת מאוכל ואוכל מפסולת 
כמו שבאומות והיו כאלה גם כן שהיו צדיקים ויש להם חלק לעולם הבא ויהיו גרי צדק 
ככה בעם ישראל יש כל מיי עייים שיקבלו תיקון וזיכוך האם גם לעתיד לבוא יישאר 



  www.rachlin.org.il                      - 46 -                    "תינוק שנשבה"

  ?מה עוד" לא יידח ממו ידח"קוה שלא קוה ש' מושים עלו בי ישראלח'
כי אולי יותר טוב לדעת מה , יש את זה אולי בגמרא באשר למצב שאולי היה קודם: תלמיד

זה שבמצרים היו מסכים הייתה , והקודת מוצא כמו שאי רואה את זה, הקודת מוצא
ורות היו עם כל מיי כאלה סיטרא טומאה ובעצם הכלים הציחשים ועקרבים וכל מי י
כ הרבה עים ושום דבר לו יכל לעבור "אחרא עכשיו אם היו כל כך הרבה מסכים וכ

אז איך זה שכבר אולי כבר אז " ותעל שוועתם השמיימה"מלמעלה אז בי ישראל זעקו 
ובי  ירדו יצוצות אי לא יודע זה ראה קצת לא בהיר או שהיה צריך להיות חושך גמור

ישראל הצליחו ליצר כלים איך שהוא לאגור את האור הזה או שבאמת כמו שהרב אומר 
  ?ברחמיו הרבים הציל אותם קשה קצת להבין מה קרה אתם באמת

ל כל מיי דברים שישראל גאלו ממצרים על שלא שיו את "טוב יש על זה בחז: הרב
היו עושים חסד זה עם זה יש לשום מלבושם יש גם דעה ש, שפתם, לבושם ושפתם, לשום

בזכות אבות יש כל מיי אבל ברור שאחרי פסח יש ספירת העומר וספירת העומר זה הכה 
לקבלת התורה עדין לא הייתה לו התורה במצרים ולכן באמת הייו צריכים רחמים רבים 
ועל פי החשבון הייו בצרה קשה ולכן השם יתברך התערב מלמעלה למטה ושיה את 

ות כדי שצא וכל הכלים שיכלו להכיס שמה גם בזכות שים צדקיות גאלו המדרג
כראה שזה לא היה מספיק כשלעצמו היה מספיק כדי לעורר את הרחמים הגדולים אבל 

  .כן, אולי לא לפי החשבון ככה זה
שאלה פשוטה למה התורה יתה אחרי יציאת מצרים כלומר איזה ידע מה היה : תלמיד

  ?איזה תורה משהו כדי לדעת איך להתהג במצריםלבי ישראל 
טוב אחו יודעים שאברהם יצחק ויעקב הם קיבלו את התורה וקיימו את התורה : הרב

וזה עוד לפי גלות מצרים אז בודאי שהיה להם ידיעות של התורה אבל קבלת התורה כעם 
אחו יכולים  למה, ככה? למה, ממש זה בהר סיי כל הפרטים כל העייים כמו שצריך

  ? לשאול למה
ככה השם רצה שרק בהר סיי ורק אחרי יציאת מצרים קבל את התורה אולי כי הייו 
צריכים לעבור קודם כל את הגלות המרה הזאת גם ידוע שיהודה הלך הקים בית מדרש 
שם אז עסקו בתורה כראה לא בעוצמה ובאיכות ובהתרחבות בתוך העם כמו שאחרי הר 

שמות קיבלו את התורה וזה לא היה כחובה זה לא היה חובה ברגע שקיבלו סיי שכל ה
  ?כן. זו ברית, זה כבר עול, את התורה זה כבר חוב

דור המדבר שמת לפי שכסו לארץ , אולי יתכן שזה מקדים את זמן הפרשה: תלמיד
יו אם עכש, הראויים כסו, ישראל אפשר להבין שאולי כסו רק צדיקים וכאלה שראויים

כסו כאלה ראויים אז איך קרה שבעצם אחו שום פעם מוצאים את עצמו עם דור 
המדבר מה אחו צריכים לתקן גם את כל הדור הזה ששאר לו את אותו דור המדבר 

  שמת בעווותיו אז עכשיו בעצם יש לו גם דור מדבר משלו גם בימים אלה
  ?מה אתה שואל 

  ...הזה אלה שלא היו ראוים להיכס האם בעצם שאלתי אם דור המדבר: תלמיד
, בודאי. באים בגלגול כתוב שהתלמידי חכמים של הדור הם שמות דור המדבר: הרב

שיהיה לך ברור שמה שלא מתוקן באותו זמן זה מתקן אחר כך בגלגולים חוזרים ואם 
את הייו גומרים את כל התיקוים אז כבר היה בא משיח אם אחו עוד לא גמרו 

התיקוים סימן שיש עוד תיקוים מגלגולים שוים בפרט ובכלל עד שגמור את העבודה אז 
  ?כן. יבוא משיח השם יעזור

הרב אמר שהכלי שבר אין צורה לאור אז מה זה באור של יום הראשון ויהי אור : תלמיד
  זה עיין של כלי או לא היה כלי 
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ים של הקבלה כלי ואור יותר מדי זה צריך טוב אי לא רוצה להיכס פה לכל העיי: הרב
ללמוד על הסדר רק אחו הסברו כמה מושגים פה בשביל להבין את העיין של הפרשה 
ולהבין את העיין של השעבוד ולהבין את העיין של הגאולה ומה קורה פחות או יותר 

ז פה שמה מושגים כלליים שמסים ללמוד קבלה לא על פי הסדר בסוף לא מביים כלום א
  .כן. מושג להסביר כן אבל אם צריכים להבין צריכים להבין את זה לפי הסדר

במעשה ' הרב אמר שבכל גוי התורה צריך לראות תורה אחת בחסידות וגם תכלס: תלמיד
מה צריך , זאת אומרת, בין הגמרא לפשט דברים כאלה לבין הפימיות עכשיו איך בן אדם

מחפש את הפימיות בגמרא ולא מוצא אותה או מחפש את להיות המיון מה יש בן אדם ש
  ?איך בן אדם צריך לפעול, הפימיות בפימיות וגם כן לא מוצא מה

טוב אין וסחה אחת לכולם אדם קודם כל צריך ללמוד בתורה מה שמרומם את : הרב
פשו איפה שהוא שמח אם הוא שמח בהלכה אז ילמד הלכה אם הוא שמח במדרשים ילמד 

ים אפשר שיש בו שמחה והתעוררות והוא מרגיש אור בלבו הוא לומד שמה צריך מדרש
לעסוק בזה וזה על פי האדם שמה התיקון שלו ובזה הוא מושך את האור המתאים לו וגם 

ס "מבשם את כל העולמות דרך הלימוד שלו חוץ מזה הוא גם צריך ללמוד את כל פרד
ולומד משם ולומד מפה בסוף יש לו התורה במשך הזמן שאדם לומד מפה ולומד משם 

התכללות זה וצר לבד אם אדם רק יעסוק בדבר אחד אז לא יהיה התכללות אז זה לא טוב 
זה לא טוב לא טוב המצב הזה ודאי שאדם הלוואי ודע אפילו פסוק אחד מהתורה מה 

בל אחו יודעים זה קשה אי אפשר להיות גדול בכל התחומים ולדעת הכל בכל העייים א
  ?כן. לגעת צריך לגעת זה חשוב

הרב דיבר על דורו שהוא בחית גלות מצרים אפשר להבחין גם בשלב זאת אומרת : תלמיד
היה שלב של שיעבוד היה שלב של הליכה למדבר שלב של הכיסה לארץ אפשר להגיע 
לאיזה שלב אחו מצאים בדורו אחו שלב השעבוד אחו שלב הליכה במדבר אפשר 

  ? יד אולי שהשואה הייתה שלב השעבוד הוראלהג
אחו בתהליכים של גאולה זה מובן הגאולה שלו צריכה לבוא על ידי התפשטות : הרב

המעייות שמעייות פימיות התורה יתפשטו בעם והעם יבחר אז כל אחד ואחד יבחר מה 
ב העם לא מכיר אחו עכשיו במצב של טרום בחירה כי רו. הוא רוצה לפי זה יהיו תוצאות

כלום אז מה שהוא בוחר הוא בוחר מתחושות בטן לא מידיעה ואין מעישים אלא אם כן 
  . בעולם הזה' מזהירים זאת אומרת שלמרות שיתה תורה מסיי תכלס

  ל"יעקב קופל זצ' פסח ההגדה של ר

  .לקראת הפסח אחו מתחדשים. זה חג ההתחדשות, חג הפסח
זה זמן . זה תחילת השה, שלסדר רצוי שהאדם ילבש בגד חדשוגם ידוע , גם באופן גשמי

. וזה זמן עוד יותר חשוב, אחר כך מיד אחרי ליל הסדר מתחיל ספירת העומר. מאוד חשוב
  .מהבחיה הזאת של התחדשות ותיקוים

וזה . עד שככה מכיים כלים לקבל את התורה בשבועות, כל יום יש תיקון של ספירה אחרת
זה זמן שהרגו תלמידיו של . ומתחילים היסיוות הקשים, ום גם בארץ פהזמן שמתחיל הח

  . כי לא הגו כבוד זה בזה, עקיבא' ר
מעט מעט '. שלא בבת אחת אדם יכול להגיע לקדושה, ככה שצריך לדעת. זה זמן לא פשוט

אתה , גמרת. כל פעם במעגלים, את היצר אפשר לאלף אותו ולהשתלט עליו. 'אגרשו מפיך
זה בא , חשבת שכבר מצאת, גמרת את הכיוון השי. מתחיל בכיוון אחר, ושב שגמרתח

  . אין מוחה. 'צדיקים ילכו מחיל את חיל'. מכיוון אחר
וכמה שאדם . הולכים מדרגה לדרגה, בעולם הבא גם כן. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא
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כי אם לאדם רגיל לא . הסיוות יותר קשים והפילות יותר פחות עימות, יותר מתפתח
השמה . שזה לא עים לו ליפול. על אחת כמה וכמה לאדם יותר מתוקן, עים ליפול

מועד . ג.כמו שאם איזה ש. והזק גדול יותר, והעולמות מזדעזעים יותר, מזדעזעת יותר
או סגן אלוף או אלוף עושה , ל"אבל אם איזה רמטכ. לא כל הצבא מתמוטט, טוב, במשהו

  . זה פוגע בכל הצבא, דרמשהו לא בס
והפילות הן , יש יותר אחריות, הדברים הם מסובכים, ככה שכמה שהולכים ומתפתחים

כל אחד במה , לא משה, אבל במחשבה או ברגש או בדמיון, אולי לא במעשה. תדירות
כי לא בבת אחת אחו שתחרר . ולא להתייאש, לכן אחו צריכים לדעת את זה. שופל

   .מהיצר הזה
. ל אחו יצאו בלי זכות"י ז"ויציאת מצרים כמו שלמדו על פי האר, אחרי יציאת מצרים

. ומיד אחרי זה מתחילה ספירת העומר כדי להכין את הכלים. קיבלו אור גדול בלי כלים
, חטא המרגלים וחטא העגל. ובמשך כל השים שהייו במדבר היו סיוות ופילות קשים

ולא , וקורח ועדתו שמרד במשה', וות שוות שעם ישראל התלון להוכל מיי תלוות מתל
  . גמרו דבר אחד התחלו כבר דבר אחר

ואחו עכשיו בתהליך , שאדם או הכלל בתהליך של גאולה. זה התהליך של הגאולה, ככה זה
הוא מחפש  -הצלחת במשהו . היצר לא רוצה לוותר. הסיוות הם מורכבים -של גאולה 

ולמה שהוא . אם כי כל אחד יש לו תיקוים בהתאם לשורש שמתו ולמצבו. חרבמשהו א
  . שהוא צריך לתקן, פגם קודם

אז יש לו . דברים כאלה, אחד שלמשל כשל במשך חייו שאכל הרבה טריפות: אז אדם יודע
, טמטום הלב, טמטום המח: כן, שאר הדברים, בזה ובמה שמשתמע מזה. בזה תיקון

אז הוא . אז יש לו סיוות בכעס, אחד שהוא כעסן. אז יהיה לו סיוות. התוצאות של הדבר
זה גם כן לא ילך ביום , אז יש לו ברגש את הבעיה הזו, אחד שהוא דכאוי. לא ילך ביום אחד

  .זה שלב אחרי שלב. אחד
הקליפה , יוצא מהשליטה של הקליפה, שכשאדם חוזר בתשובה, וכתוב בספרים הקדושים

זה היה , מה: היא אומרת. יותר מאשר בן אדם רגיל, היא כרוכה אחריו. תר לולא רוצה לוו
, אין לי ממי לאכול, עכשיו אי רעב. תה לי כל הזמן אוכל, השמה הזו היתה אצלי, שלי

היצר . אז הקליפה מכירה אותו, והיות שהאדם היה תפוס בקליפה הזאת. אי אלך אליו
ושם הוא הולך ומסה , במה הוא יכול ליפול, תחים שלוואיפה הפ, יודע איפה החולשות שלו

  . אותו
למשל היה . ולא ופל, עכשיו תשובת המשקל זה כשאדם מצא באותו סיון שהיה פעם

זה מראה שהוא כבר הגיע  -מע . והוא מע -מגיעה הזדמות דומה , עושה דבר לא צוע
שלא מרגישים , שתקעות בטומאהאחו היום במצב כזה של ה...ומתחיל. לתשובה אמיתית
הוא מתחיל . ללמוד הלכות לשון הרע, כמו שאדם לפעמים מתחיל לקרוא. מה אחו עושים

  . שבעצם כמעט כל היום הוא מדבר לשון הרע, להזדעזע
, הוא אומר ווי ווי ווי, התחיל ללמוד. לא הרגיש, הוא לא הרגיש. עד עכשיו הוא לא ידע בכלל

אחר כך הוא מתחיל . הוא חרד מהמצב. באיזה מצב אי מצא ,באיזה מצב אי מצא
עצם הפילה והקימה הזו . ופל וקם, ופל וקם. אי אפשר בבת אחת. לקיים מה שהוא יכול

משחרר עוד חלק מהפש שלו ומעוד שמות , הוא מוציא עוד יצוץ, כל פעם שהוא ופל וקם
ועוד פעם , כל פעם קם וופל וופל וקםאז ככה שזה הסיבה ש. שקשורות איתו שהיו עשוקות
שלח את הספרים האלה של הלכות לשון הרע ' לא סתם ה. ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם

  . פסח זה הפה מדבר. סח -פה : כי זה תיקון של פסח, דוקא בפסח
יתברך לפי יציאת ' באופן כללי ה, ל יש דברים גדולים"י ז"ועל פי האר. כן, זה תיקון בפה
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בתהליך עשרת . בגלל ההסתר פים', פרעה ואף אחד לא הכיר את ה, ם היה מוסתרמצרי
מה . הדיבור מגלה את פימיות האדם? ומה זה הדיבור. התגלה' המכות ויציאת מצרים ה

  . אתה לא יכול לדעת עד שהוא מדבר, שאדם חושב
כביכול , כשיש הסתר פים: אז אותו דבר. כשהוא מדבר אתה יכול לדעת מה הוא חושב

- אז זה עין של פה. כשיש גילוי של הפימיות. הפה מדבר, כשיש גילוי פים. הדיבור מוסתר
  . הפה דיבר. סח

אי חושב שהיום כל הציבור . וצריכים לעשות תיקון גדול מאוד. לכן הדבר הזה הגיע בזמן
. מאודכולל חילוים רחוקים . היה חרד, שהיה קצת קורא בספרים כאלה של תיקון הלשון

אבל זה , לא אומר שכבר הולכים ומקיימים. לעין הזה, כי יש בהם בכל זאת איזה חוש ככה
  . כי כולם גועים בזה לצערו. זה קודה שדרכה אפשר להגיע לליבם. מעין אותם

שהוא דיבר על . אבל כל אחד בעומק עומק עומק שמתו יודע שזה לא טוב, רובו גועים בזה
: אומרת לו בפים. השמה לא ותת מוחה לאדם, ה ודיבר על ההואהבוס ודיבר על הז

  . וזה מטרטר לו בפים, לפעמים אדם לא יודע את ההלכות? למה אמרת? למה דברת
, דיבורים, צריכים להתחיל להתחדש בכל המחשבות, אז זה זמן עכשיו של התחדשות

  .רצוות
אחו יודעים שחמץ , חורים חמץבכל ה, כמו שמחפשים בכל הסדקים ומתחת לכל הבלטות

להתחיל להכיר איפה היצר תופס , לדעת. אז אחו צריכים תהליך של חיפוש, זה היצר
הוא יכול , התהליך הזה של יציאת מצרים. ואיך אחו יכולים להתמודד ולצאת, אותו

הוא , המצב שהיהודים היו במצרים. ללמד אותו הרבה על איך שהיצר תופס את האדם
  .שהיו משועבדים מצב

זאת אומרת . מלחץ העבודה הקשה לא יכלו לשמוע למשה, לא היה להם כח אפילו לשמוע
הוא לא . לשמוע - לא לעשות . אין לו אפילו כלים לשמוע, שאדם מצא בדרגה שהוא עשוק

  .יכול לשמוע
ל שלא יכולים לשמוע בגל, זה המצב של רוב העם. לא יכול לקבל, לא יכול לשמוע את האור

  .המצב
  .דבר ראשון שהוא מסה את האדם זה בכפירה. כך היצר עושה, עכשיו

כל עבודה זרה . לא מופיע' ה. 'הוא לא מכיר את ה', כמו שפרעה אמר שהוא לא יודע מי זה ה
  .אז ככה זה. הוא לא מכיר' אבל את ה, שבעולם הופיעה אצלו

ולהאמין לדמיוות , גות שלולהאמין בדא: היצר בא ואומר לאדם להאמין בכל מיי דברים
להאמין בכוחי ...חוץ מחלילה, ולהאמין לטבע ולכל מיי דברים, להאמין לגאווה שלו, שלו

  .שאדם עושה את הכל, ועוצם ידי
זה היצר . 'לכל דבר הוא ישתחווה חוץ מאשר להשתחוות לה, באגו של עצמו: להאמין בכל

  .היצר לא ותן. לא ותן
  .שתחררות מהיצר אחו צריכים ללמוד מאברהם אביואז התהליך של התחלת הה

זאת אומרת הוא גם היה . עבד את הירח, עבד את השמש: הוא בהתחלה עבד כוכבים
ובהתחלה הוא . היתה בהתחלה בהסתר פים, שמה כל כך גדולה, שמה שלו. בהסתר גדול

  .חשב שהשמש זה הקדוש ברוך הוא
ראה שהירח גם . חשב שהירח זה מלך העולם. זההבין שזה לא , פתאום ראה שהשמש שקעה

  .התגלה לו' ואז ה, כך עד שהוא הגיע לזה שיש מהיג לעולם. אחר כך הכוכבים, כן עלם
עד שהוא מגיע לזה  -זאת אומרת שבהכרח אדם שולד רחוק מהתורה ולא מכיר את התורה 

  . זה החיפוש הזה. והוא מחפש. הוא צריך לעבור כל השלבים שהוא עובר
  .עכשיו החיפוש הזה יש בהכרח הסתרי פים ופילות ודרגות
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זאת אומרת . זה שאדם צריך להיות אמיתי, הדבר היחידי שצריך להחזיק את האדם
והוא , אמם היצר מכר לו בהתחלה כל מיי לוקשים. הוא בדק. אברהם אביו היה אמיתי

  .האם זה כון או לא כון: אבל תמיד הוא בדק, קה אותם
אי מכיר איזה זוג שהיו שקועים באיזה כת . א שאר עם אותה עבודה זרה למרות הכלל

יותר קשה לצאת , כמה שהכת יותר מתוחכמת. כת רציית ומתוחכמת מאוד. בחוץ לארץ
  .משם

וכמה שזה יותר יפה ויותר אויברסלי ויותר אהבה ויותר כל הדברים היפים שמדברים לפש 
בסופו של דבר הם ראו שזה היה . וכך גם היצר שם יותר גדול. תכך יותר קשה לצא, היהודי
אבל לפי שהם יצאו . הם יצאו, וכל הגורואים שם עשו דברים וראים וכולי וכולי, רמאות

הם כשגילו את הרמאות , שפקחו להם את העייים, גם היה להם עזרה מפה, ועלו לארץ
איזה , ורו הזה ותראו מה שהוא עושהאתם סוגדים לג: לגויים, התחילו להגיד לאשים שם

  .דברים וראים, ואף את השים שם, גוב כסף! דברים
אז בייהם היו גם אשים שידעו מקרוב . כל הדברים שאתם בטח שמעתם, ומשתחווים לו

, הם ראו. אבל הם לא יכלו להפסיק לעבוד את העגל הזה. מה שהם עושים, את העין
  .אתם רואים בעצמכם, זה דבר גרוע, תועבה, ה הכל טומאהז, תשמעו: היהודים אמרו להם

כמה שים אחרי זה הם עוד היו , והם שארו וממשיכים. אבל אחו לא יכולים לעזוב, כן כן
  .וממשיכים, בקשר

מי . לבין מי שמחפש מה שוח לו, באמת' זאת אומרת זה ההבדל בין האדם שמחפש את ה
  .אבל בכל תהליך הוא בוחר באמת, כיםעובר הרבה תהלי, באמת' שמחפש את ה

ומי ששקוע בתוך הדבר בשביל . כמו שעשה אברהם אביו, מתמסר. בסוף הוא בוחר באמת
, אפילו אם הוא רואה שלא הכל מאה אחוז. אז הוא שאר שמה', הדבר ולא מחפש את ה

  .הוא שאר
זה . מיעקב אביוכי אחו באים . כל ישראל זה זרע האמת, כך שכל ישראל יש להם בפים

גם באופן , לכן אפילו שהייו שקועים במה שלא הייו שקועים, טבוע בתוך שמתו האמת
  .המערכת הזאת תפעל. אחו מובטחים לצאת, בכל הגלויות, פרטי וגם באופן כללי

זה , כבר לקח אלפיים שה ועוד לא יצאו. יקח כמה שיקח, יקח שה, יקח יומיים, יקח יום
  .הפש של היהודי מובטחת להתעורר בסופו של דבר. אחו מובטחים. לא משה

 -מחרתיים , מחר, היום; היא תתעורר. הפש האלוקית לא יכולה להיות שקועה לעולמי עד
  . היא תתעורר

כמובן שבשביל להוציא כל שמה . היא תתעורר -מעל למה שמובן , מעל לשכל, מעל לטבע
  .שעשוקה בקליפה צריך זכות

אז , של צדיקים או משהו, לפעמים אדם בא מאיזה שושלת מפוארת. ות אבותאו זכ
זה זכות . שיצא ממה שהיה עשוק, שיצא מהטומאה. הצדיקים האלה מתפללים עליו בשמים

  .אבות
. יצחק ויעקב, מאברהם? כן, כולו יש לו זכות אבות. אבל לא כל אחד יש לו זכות אבות

אז אותו אדם , רטית לא כל אחד יצא מזרע של צדיקיםזכות פ. אבל זה זכות כללית עכשיו
עד שאחד , ולחמים קשה, השמה שלו צריכה להיאבק ולהלחם, שאין לו את הזכות אבות

  .יוצא
  .זה לא פשוט. כמו שאומרים, השמה יוצאת -עד שאחד יוצא 

אם זה יבוא מאיתו ואם זה יבוא . וצא ביד רמה, אבל כולו מובטחים שבסוף צא
  .זה לא משה, מעלהמל

ואחו עתידים לצאת . זה מערכת הקדושה. בסופו של דבר זה הייו הך. זה הייו הך
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  .כמו שיצאו שם, ממצרים
 ו משוקעים וכמעטכך שאדם אסור לו . לא ויתר' בכל זאת ה, שערי טומאה' למרות שהיי

זה התיקון . משםזה כי הוא צריך לקום , זה ופל קשה, גם כשהוא ופל עמוק. להתייאש
  .שלו
ואז בזה . לקום כמה שיותר מהר. צריך לקום, אם אדם פל. לא שצריך לחפש פילות -פל 

  .הוא יכול להוציא עוד שמות שקשורות אתו, שהוא קם מהר
אז , ובזה שהוא מתעורר לעשות תשובה, שמשוקעות בעוד איזו קליפה אחרת או דומה לזו

ואז כל פעם הוא מתקן עצמו ומתקן . קשורים אתויש לו כח להוציא את היצוצות ש
  . אחרים

יהיו זמים של גילוי . יהיה דומה הדבר לגאולת מצרים, עכשיו שאחו בשלב של גאולה
  .יהיו זמים של הסתר פים, פים

יסים . הכל יהיה מסודר, התגלה גמרו' כבר ה, אשים חשבו עכשיו במלחמת המפרץ
. וכבר חשבו שהכל, גלויים עם זה שהרסו את שואי ישראל שםיסים , גלויים עם הטילים

  .וכל הצרות חזרו. פתאום לא גמרו את המלחמה כבר התחילו להרוג יהודים עוד פעם
, אלא מה. זה לא כך. והיה ההוא, היה זה, אבל היה כתוב: אומרים. אז אשים מתאכזבים

  .הההגה היסית זה לא הההגה שפועלת כל הזמן
אז , המלחמה הזו, כשהסכה גדולה לכלל כמו שהיה סכה גדולה בזמן הזה. יש סלפעמים 

כשעוברת הסכה . ועושה לו יסים, עושה לו פרוטקציה' מתעוררים הרחמים הרבים וה
וזה גם כי הקדוש . ואז הדברים קשים, ההגת המשפט שכר ועוש, חוזר הההגה הקודמת

כשהוא ' מה החכמה לעבוד את ה. ו רק בגילוי פיםברוך הוא לא רוצה שאחו עבוד אות
  .זו לא חכמה -ומגלה לך , ומחה אותך ואתה לא צריך להתאמץ, מתגלה אליך ומדבר אליך

זה מראה אם . במסירות פש כשהוא מסתתר ממך' הבעיה זה לעבוד את ה. זה לא בעיה
אז אתה מראה , גלוייםלא מתגלה באופן גלוי ורציי כמו יסים ' כשה. אתה מוסר את פשך
  .אז מה הגעת, מה החכמה להיות מפוק ואיטרסט. שאתה לא איטרסט

אז לכן הוא לא . הוא רוצה שהבריות יתקו את עצמן. רוצה להיטיב עם הבריות' עכשיו ה
  .וזה מה שהיה במדבר בעצם. שיתפקו. יכול לתת להן יסים וגילוי פים קבוע

ומזה , הם קבלו יסים גלויים. וישמן ישורון ויבעט. מן פלוכל הז - התגלה כל הזמן ' כשה
ולא , לא טוב להם הלחם הקלוקל הזה: היו יותר חוצפים ודרשו. הם היו יותר חצופים

  .ולמה אין פה ולמה אין שם, ולמה אין מים, טוב להם זה
  .רוצה שאחו גיע למצב שיכולים לעבוד אותו בכל הדרכים' אז ה

תארו לכם . לקבל אור, וגם בשביל זה צריך הרבה כלים להכין, התעלותגם כשאחו ב
שפרחה , כמו שהיה במתן תורה. בטח הייו מתעלפים, היה מדבר איתו עכשיו' שפתאום ה

? רק מי יכל לדבר אתו. ולא יכלו להחזיק יותר -שתי דברות , הוא דיבר שתי מילים. שמתם
  .משה רבו

הוא מסר , הוא עבר כל מה שעבר. היה לו כלים, היה מתוקןהוא . כי הוא היה צדיק? למה
כל שאר העם לא היו . 'אז היה לו כח לקבל את האור מה. את פשו בשביל עם ישראל

  .אז לא יכלו לשאת את האור הגדול, לא היו בתיקון כזה, במסירות כזו
  .את האור הגדול לא יכולים לשאת

יש זמים של . אחו עבור זמים קלים, יחמפה עד שיבוא מש, בזמים האלה, אז עכשיו
כל השפשופים האלה . וזה מתרחק, וייראה לו שהה הה, וגילוי פים והסתר פים, יסים

כדי שהעם יגיע לזיכוך . זה קורס פשי לפרט ולכלל, קורס קציים, זה קורס כמו טירוות
  .לתיקון מקסימלי, מקסימלי
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, לא בגלל שאתה רוצה כוחות מעל הטבע. לשם שמים' התיקון המקסימלי זה לעבוד את ה
כמובן שכל אחד . ולא בגלל שאתה רוצה שיהיה לך קל, ולא בגלל שאתה רוצה יסים גלויים

המטרה זה לעבוד , אבל זה לא המטרה. רוצה שיהיה לו קל ושיהיה לו יסים ושיהיה לו זה
  .במה שהוא שולח לך. 'את ה

בכל . גם כן יופי. תעשה משהו, תתקרב אליו', אבא'תצעק  -לא שולח . יופי -שולח לך אור 
  .מצוין - הלך לך . שלב ושלב

. בכל דרכיך דעהו. הוא רוצה שאחו היה קשורים אתו בעליות ובפילות. גם מצוין - תקל 
  .בכל עין ועין. בכל צרה שלא תבוא

הוא מרגיש . אור בלביש לו . ומרגיש ורא טוב. 'הרי לפעמים אדם זוכה לאמוה מסוימת בה
אי כבר : אז הוא חושב. את הקשר, הוא מרגיש את האהבה, יש לו אמוה, את האור בלב

  .מסודר
זה שאם זוכה : הרי זה רחמי שמים. פתאום יום אחד זה מסתלק. אי כבר זה, הה הגעתי

  .זה אור. תן לו -מרחם עליו , אוהב אותו' ה. זה רחמי שמים, לאיזה אור בליבו
מוציא את הקשר , מוציא את השקע' פתאום ה. האור הזה לא חייב להשאר שם קבועאבל 

או שהאדם עושה איזה שטות וזה כבר גורם הסתלקות , ומכיס אותו לאיזה הסתר פים
. וזה עבודה הכי קשה. ואז משם הוא צריך להתקרב מחדש, וזה מביא הסתר פים, האור

  .אז מה הבעיה, בגילוי פים כשאדם מצא. ובמשך הדורות שם פלו כולם
פעם  - להתחיל מחדש , אבל כשאדם פל או כשאדם חשך מאיזו שהיא סיבה? מה הסיפור

בכל מצב ' אחו צריכים לרוץ אחרי ה. 'משכי אחריך רוצה'. רוצה' זה מה שה, אחר פעם
ל כך המציאות שלו היא כ, שצריך להביא את סוף התיקון, לכן בדור הזה. ומצב ומצב ומצב

וללמוד קבלה ודברים ', מצד אחד יש התעוררות בשמות להידבק בה. כל כך קשה, קוטבית
  .יפים ושגבים

מצד שי יש את המציאות . אז יש התעוררות. לפחות אלה שזכו יודעים כמה שזה מתוק
אם הוא ? כן, מרגיש ברקיע השביעי, האדם לומד תורה. הקשה, הטמאה, הגסה, החומרית

  .הכל מתמוטט, רק יוצא החוצה לחיים. ה שמתאים לפשו אז בכללזכה ללמוד מ
: היום בגלל כל הזה שהעם לא מתוקן, זה לא זמים כמו שהיו פעם. המעבר הזה קשה מאוד

כל משפחה צריכה להוציא המון כסף . יש המון דרישות, יש לחצים של כסף, יש פריצות
  .רצון לקבל גדול, תויש דרישות דרישו. וזה קשה, הילדים חצופים. היום

 -צריך לעשות חתוה , מצוה- אדם צריך לעשות בר. הדור הזה זה לא דור שמסתפק במועט
יש הרבה דרישה . וכולי וכולי, להשכיר אולם ולקות ולעשות. צריך להוציא את השמה

סול יש מאות ואלפים -היום אדם כס לסופר, ויש הרבה תעוגות שלא היו פעם. חומרית
  .פיוק שפעם לא היה של מוצרי

הרבה . יש הרבה לחץ על הפש האלוקית. לא לקחת, לקחת; צריך לבחור. אז הוא מתפתה
  .תחרותיות קשה. דרישה בהמית להות ולעשות ולקחת ולהשיג

, מגדל את הבצלים ומה שגידל, פעם אדם היה הולך לשדה. וכל מה שדורש שאדם, והמדע
תחשבו איזה מאמצים . איפה -היום . יותר פשוטים חיים. והיה לו את הבעיות האלה וזהו

  .עבודה פשוטה היום בשוק, איטלקטואליים וגופיים אדם צריך בשביל לעבוד
. כמה כישורים, כמה שכל אתה מפעיל כל יום בעבודה  שלך. כדי שתוכל להתחרות על משרה

כמה שזה , שלא דבר על יחסי אוש. כמה מאמצים, כמה אפילו ערמומיות, כמה  מחשבה
איפה זה . זה סיוות קשים ומורכבים...ולבדוק דברים, על כל החלטה והחלטה. מורכב

לזמן שהוא , בין מה שאדם מתעלה ומרגיש אור בליבו, לכאורה יש פער עצום. ואיפה התורה
זה דברים , עם הלחצים. החשבוות, החיים, הילדים, זרק למים וצריך להתעסק עם האישה
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  .קשים מאוד
יכל להוליד אותו , רצה' הרי אם ה. ככה ולדו. הדור הזה בכווה תחילה ככה זה מובא אז

בין מערכת הקדושה לבין ', הדור הזה זה הפער הזה בין ה. או בדור אחר, כבר במקום דתי
וזה על מת שאחו , זה פער עצום ורב. מערכת החיים הוא לא סתם פער שוצר בטעות

  .לתוך החיים' חו ביא את השא .צמצם את הפער הזה
אי את פשי הצלתי 'ולהגיד , או משהו, לא לברוח לתוך איזה מערה, לא לברוח מהחיים

עכשיו כבר . זה היה בדורות קודמים. 'ומה לי ולעולם, העולם הזה טמא ומטורף. וזהו זה
בתוך  .זה מחייב אותו להיות בתוך החיים, צריכים לבות כלים גם גשמיים וגם רוחיים

  .'שם להתפלל לה, בתוך הזרם של החיים, החיים
שם לזכור את מה , שם לזכור את עבודת הפש. שם לזכור את ההלכה, שם לזכור את התורה

מבחיה רוחית זה , זה. ולא רק שאדם יושב בשיעור או שהוא לומד בספר. ששמעת בשיעור
  .זה ותן אור וזה מתקן. גם טוב

, יתברך צריך להיות בתוך הברוך של החיים' הקשר עם ה', התורת , אבל כל התורה הזו
, בחית יעקב, יגיע לעקב' י-וה, רק כשאחו צמצם את הפער הזה. בתוך הברוך של החיים

, ק.ו.ק.י', שזה האות הראשוה של שם ה', י-זאת אומרת שה, זה לא רעיון שלי, זה דבר ידוע
  .גיע לעקבזה צריך לה, האות הראשוה הכי גבוהה? כון

. זה סוף התיקון. האור הכי גבוה צריך להגיע למקום הכי מוך. עקב זה המקום הכי מוך
זה צריך להגיע למצב שאדם ? כון, תורת האצילות. עכשיו האור הכי גבוה זה תורת הקבלה

  .חי את זה במציאות שלו
יפה שהוא א. בתוך המכולת, בתוך האוטובוס, בתוך עבודתו, בתוך משפחתו, בתוך פשו

, יתברך ברא את העולם' הרי כתוב שה. וזה המטרה של הבריאה. הולך ואיפה שהוא מצא
הוא לא . שיהיה לו דירה בתחתוים-" התאווה לו יתברך להיות לו דירה בתחתוים"כי 

  .מלאכים יש לו -רוצה מלאכים 
ולכן . ך החייםפה בתו. פה. בתוך העולם החשוך הזה, רצה שגילוי שלו יהיה בתוך החומר' ה

זה הזיכוך . וזה יהיה התיקון האמיתי. אחו מוכרחים לצמצם אותו, הפער כואב וקשה
  . וזה קשה, האמיתי

, ומרוחקים, אותם אשים שהיום אתם רואים אותם גסים. ואין ברירה, זה קשה מאוד
  .זה לא רחוק. זה יגיע. מה לו ולזה? זה איפה יחזור בתשובה, אתם אומרים ווי ווי

עוד חמש , עוד שה -ואותם אשים שלא היית מאמין , זה האור הזה יתחיל להכס בשמות
גם עליו  מי היה , ואם תסתכל אחורית. אותם האשים כן יתקרבו -עוד חמש דקות , שים

  . ומה קרה, שכחו איפה הייו ומה ולדו. מי היה מאמין. מאמין
לכן העין של הגאולה זה . משה לשה, לפסח מפסח. הולך וכס. והאור הזה הולך וכס

זה תהליך של . שיפול עם איזה חללית ויבוא וגמרו. מתי יבוא משיח, לא רק יבוא משיח
  .תיקון

. אז יבוא משיח -כשכל היצוצות יקבלו את תיקום , ל"י ז"אומר האר, כשיגיע סוף התיקון
משהו , לא תיקון רק בתיאוריה. םוהתיקון זה התיקון הזה בתוך החיי. לא לפי ולא אחרי

עוד ' וזה יקרה בעזרת ה, ותהיה הפצה, לכן האור הזה חייב. ככה מעין וגבוה וכולי וכולי
  .זה תלוי במאמצים שעשה. בדור שלו

חפש את , רצה אותו וחפש אותו, עוד פעם דרוש אותו', עכשיו רק שאחו דרוש את ה
זאת אומרת לקבל ', השתוות הצורה': ל אמרו"ה שחזמ, התורה שלו וחפש להשתוות אליו

היה ציורות כמה שיותר קיים , והיה קיים כמה שיותר בדבר הזה, על מת להשפיע
אלא אמם לקבל הרבה אבל בשביל לתת את , וכמה שפחות איטרסטיים אגואיסטים
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כמו שאמרתי . אז הדבר הזה ילך ויפרוץ חזק מאוד -בשביל לעשות חת רוח , הדבר הזה
רואים כל ערב פסח יסים ' ואחו ברוך ה. פסח זה זמן של התחדשות וזה זמן מסוגל, לכם

  . וגם דברים סתרים, גם דברים גלויים. גם בפרט וגם בכלל. ופלאות
זה אחד , ל"פירוש ההגדה של הרב יעקב קופל ז. אחו עוסקים עכשיו בהגדה של פסח

אבל אי רוצה להתעכב כי שתראו שכל , זה קצת קשה. יםזה משהו מדה. מגדולי המקובלים
אבל , כשקוראים את זה לא יודעים. פרטי פרטים זה משהו מדהים, הכל, הפרטים בהגדה

  .93זה עמוד . כשרואים את זה זה משהו מדהים
עבדים "יש את העין של , כון שמתחיל ההגדה". עבדים הייו"הוא מפרש שם את העין 

  ". צריםהייו לפרעה במ
שהרי כל ארבע . ארבע קושיות. זוהי תשובה וחצת דרך כלל על כל ארבעת השאלות'

  .השאלות בויות על יסוד אחד
וגם באו הגדלות . א כל בחיות המוחין בפעם אחת כמו שביארו כבר"שבליל פסח באו לז

זה  ומכח. מה שלא מצא כזה בכל הלילות, ועשה זיווג גמור בליל פסח. קודם הקטות
לא תחסום שור 'וגם כתיב . שהוא גד הטבע, ותבטל כל כח החיצוים, מתקו כל הדיים

  .שבלילה הוא זמן שליטת החיצוים', בדישו
שזה היה מוכרח להיות , ולכן באה התשובה לזה. ואין מבטלים אותם ממלאכתם מכל וכל

כדי להוציא את , והוא היה פלאות ויסים של בעל הרחמים, שיוי הטבע בלילה הזה
ולכן ציווה אותו לזכור יציאת . ישראל מתחת יד פרעה ומצרים ברחמיו וברוב חסדיו

. כמו שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, מצרים כל ימי חייו
והיה , שהוא עיבור ראשון. א בתכלית הקטות"היה ז, והוא כי כבר תבאר שבגלות מצרים

  .כודע בסוף הדורמיטה, )תיכף אי אסביר, שלוש בתוך שלוש(תלת תלת כלולים ב
  . 'סוד דם הפש, ולא שאר רק כיסתא דחיותא

מה שקורה למעלה זה משפיע על מה שקורה לו : יש כלל אחד גדול בקבלה: אז ככה, טוב
היות ועם . משפיע על מה שקורה למעלה, מה שאחו עושים בעולם הזה. פה בעולם הזה

אז האור , שערי טומאה' והייו משוקעים בכמעט , במצרים לא היו מתוקים ישראל
  .הסתלק

האור הסתלק כדי שהסיטרא אחרא לא ייקו מהאור . כמו שפעם אמרו בשיעור על פסח
הוא כיכול במקום , משקף את מצבו פה, שהוא זה שמראה, א"הז, והזעיר אפין. הזה

הוא חזר , שכל וחיות כמו של גבר, לו מוחין של גבר במקום להיות בוגר ושיהיה, להיות גבר
  .עובר ברחם אמו. כביכול להיות עובר

, בקיצור. והפך להיות עובר, כביכול הספירות התקפלו. שלוש בתוך שלוש, תלת זה שלוש
זה לא כמו , זה לא כמו אפילו תיוק. מיימום? כמו שעובר איזה חיות ואיזה מוחין יש לו

  .ה שקרהאז זה מ. שום דבר
עד כדי . מבחית ההסתר פים זה היה הסתר פים גמור. זעיר אפין הפך להיות כביכול עובר

  .זה מצב של הסתר פים הכי חמור. לא משגיח עליו. כך שפרעה אמר שהאלוקים שלו ישן
זה עיין . זה לישון בספרדית' דורמיר',  'דורמיטא'ל בקבלה "זה קרא בלשון חז

  . ה מה שהיהז. כן...שכביכול
וכמו , רציי בבת אחת, בשביל לצאת מהמצב הזה הייו צריכים לקבל אור אחד גדול

אז זה מה שהוא אומר . שקודם צריך מוחין דגדלות ואחר כך מוחין דקטות, שביארו שמה
  .כאן

זה . כיסתא דחיותא זה החיות המיימלית. 'סוד דם הפש, ולא שאר רק כיסתא דחיותא'
  .מה שהיה
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כמו שבעולם הזה . 'כבר ודע שסוד הלידה אי אפשר להיות אלא על ידי זיווג אבא ואמאו'
, א ווק"עכשיו בפרצופים יש ז. רק אם יש התייחדות של הגבר והאישה, איך ולד תיוק
א אי אפשר להיות אלא על ידי זיווג אבא "סוד הלידה שיוולד ז'עכשיו . ויש אבא ואמא

אבל , הייו רק לצורך חיות העולמות, בא ואמא אף שאיו פסקוכבר ודע שזיווג א. ואמא
  . 'זו איו תדיר, לצורך הלידה ולצורך הולדת המוחין

על מת , זה זיווג שלא פסק לעולם, יש זיווג דלא פסיק. יש שי זיווגים באבא ואמא
של תיה וקבלת , זאת אומרת יש מערכת בפרצופים אבא ואמא. שיתקיימו העולמות

  .א תקציב המיימלי"קרא לזה ז. אחרת העולם חרב. כדי שהעולמות יתקיימו, ותהחי
יש גילוי , יש מוחין וספים. אם יש זכויות אז יש תקציב וסף; ויש אפשרות לתקציב וסף

רק שצריכים . זה איו תדיר': זה מה שהוא אומר פה. זה תלוי בזכויות, וזה לא קבוע. וסף
  .'מאריך לצורך זה הזיווג, ןלקבל מוחין חדשים לעצמ

הם צריכים לקבל בעצמם תקציב , א ולוק"בשביל שאבא ואמא יוכלו להוליד מוחין לז
הוא צריך תקציב , כמו שאתה הולך לאיזה פקיד שיתן לך איזה תמיכה משהו. מלמעלה

בשביל שאבא ואמא . אז להבדיל פה אותו דבר. אין לו ממה לתת -אם לא . משר האוצר
כדי שיוכלו לתת מעבר לזה הם , שזה הזיווג התדיר, ת מעבר לחיות המיימליתיוכלו לת

  .צריכים לקבל מלמעלה מהם
וזה לא היה להם כל זמן '? כון, זה לתת על מת להשפיע. את המוחין שיהיה להם מה לתת

בסוד חיך וגרון . מיי וביא, כי המוחין חדשים של אבא ואמא הוא על ידי זיווג אריך. הגלות
  .רק שדחתה בגרון, שהביה דאריך איה ברישא דילי, כמו שידעת. שלו

ויורה את הטיפה ומתפשטת , ומזדווגים יחד חכמה וביה שלו. והחיך שלו כוסות חוכמה
  .'שאבא ואמא מלבישים לזרועות אריך כודע, בזרועות שלו

שזה פרצוף עליון , אז האריך. יש חיך וגרון: הוא אומר כך. ל"י ז"זה הכל הוא מביא מהאר
  .החכמה והביה שלו זה בחיך ובגרון, מאבא ואמא

. זה ירד לשם. אלא זה בחיך ובגרון, החכמה והביה שלו זה לא בראש כמו שבכל הספירות
ומזה אבא ואמא יכולים . ומעבירים את הטיפה הזו לאבא ואמא, והם מתייחדים ביחד

וזאת הטיפה מקבלים אבא '. עלהכון זה השתלשלות המוחין מלמ, א ווק"להעביר לז
  .והוא סוד המוחין שלהם, ואמא

. שלוש שפיצים, ד יש לה שלוש קוצים"היו. 'תהא לה תלת קוצין, ד"כי הטיפה הוא סוד יו
  .ויסוד תלת טיפין חוורתיא דזריקת ממוחא סתימא'. סוף תוך ראש. בסוד סוף תוך ראש

זה בא ממקום שקרא מוחא , ובט. 'קודה חדא כלולה מתלת יקודים כמבואר בזוהר
ומזה עשה להם סוד תלת '. משם באה הטיפה הזו, מדרגא שקראת מוחא סתימא, סתים

  . 'מוחין חכמה ביה ודעת
, ומהשלוש קוצים האלה וצרים המוחין, ד יש שלוש קוצים"וביו. ד"הם מקבלים מהיו

  .שזה חכמה ביה ודעת, א"שאחר כך גם באים לז
  .ביה ודעת, כמהח: שלוש מוחין יש

? כון, עורף לשון פרעה', שהיתה לה אחיזה בעורף כמו שמבואר, והה קליפת פרעה'
, והזיווג של אריך זה היה בין החיך לגרון. 'היתה מעכבת הטיפה שלא  תתפשט לזרועות'

ואחר כך מאבא ואמא זה יורד . שזה אבא ואמא, אמרו שזה צריך לרדת לזרועות? כון
הוא מעכב בדיוק ולא ותן לטיפה , אבל היות שפרעה זה לשון עורף. א ווק"שזה ז, לרגלים

  .ולא תן לזה לרדת. הוא יק משם, זה בדיוק מאחורה, מהגרון, לרדת מהחיך
יש בו סוד שם '. כן? כון. 'והוא כי בגרון שהוא סוד המיצר ושם סוד הוורידים של דם'

אלוקים יוצאות מאחורי הגרון שהוא שתי אותיות משם , והה. סוד הדיים, אלוקים
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  . 'סוד העורף, ושם היתה אחיזת פרעה. בעורף
הוא אומר ? בסדר. 'ים' - ו', אלה'אותיות ' אלה'ל: הוא מחלק פה את אלוקים לשי חלקים

' ים'מה, אז משמה. בדיוק איפה שיק קליפת פרעה. שהאותיות ים השורש שלהם זה בעורף
. 'אלוקים'שזה האותיות האחרוות של . 'אלה'א מאותיות ל. משמה יק פרעה', ים, 'הזה

  .קצת קשה אבל לא ורא? בסדר
שהוא , שהיתה אחיזתו בעורף מן הגרון. היתה אחיזת פרעה' מי'ובאלה שתי האותיות '

  .צר-מי? מה זה מיצר." המיצר
  . מי זה אותיות מי של אלוקים. מיצר הגרון

  .'אשר אשמע בקולו' ולכן אמר מי ה'. מצרים? מה זה מיצר." הוא מצרים' מי'ו"
שכל בטחוו היה '. מי. 'שאשמע בקולו' מי ה'הרי אמר פרעה , למה הוא אמר דוקא בהגדה

זה לא היה ...והקדוש ברוך הוא אמר. זה מדויק. 'מי'באשר ששואב כח משתי אותיות 
כון  .'והקדוש ברוך הוא אמר למען שתי אותותי אלה בקרבו'. בהגדה אלא בספר שמות

  .למען שתי אותותי אלה בקרבו? שהוא אמר דברים אלה על פרעה
. לכן הקשה את ליבו וכולי. יתברך רצה להכיס אותות ומופתים גד פרעה' זאת אומרת ה

. זה משם אלוקים' אלה'? 'אלה'מה זה . למען שתי אותותי אלה בקרבו: אז זה הפסוק אומר
  .'מי'ול' אלה'שאמרו שזה מחולק ל

. 'אשר אשמע בקולו' מי ה'אז הוא אמר ', מי'ששם האותיות , ה שהיה יוק מהעורףאז פרע
  . 'בקרבו אלהלמען שתי אותותי ? 'למשה' מה אמר ה

למען שתי 'בחר להגיד לו ' למה ה. והן יבטלו כוחו. שהם אותיות שאין לו אחיזה בהן
  .'מי'ו' אלה'ולק הוא מח, אלוקים' יש את ה: כי תראו איזה יופי'? אותותי אלה בקרבו

איזה אותיות היו משוחררות ? כון', מי'מאותיות ? קליפת פרעה מאיפה יק, פרעה? כון
יש חלק ששמות עם , כמו במערכת של הקדושה, אז כמו שבקדושה. 'אלה? 'מהייקה שלו

, אלה שכבר מצאים במערכת של קדושה? מי צריך להוציא אותן משם. ישראל שהן עשוקות
. 'הצדיקים ובעלי התשובה וכל אלה שעובדים את ה - ח להוציא אותן משם שיש להם כ

  .אלוקים מחולק' אז עכשיו גם ה. בזכותם יצאו אלה שמצאים עשוקים
? מי יוציא אם כן את עמי. של אלוקים' מי'אלוקים מחולק ופרעה יק מאותיות ' אז ה

אשר ' מי ה'פרעה אומר  :אז זה מה שהוא אומר. שלא היו עשוקות' אלה'אותיות . 'אלה'
  .'אשר אשמע בקולו' מי ה? 'כן', והוא הכחיש את קיום ה' מי'כי הוא יק . 'אשמע בקולו

? הבת. והן יבטלו כוחו, שהן אותיות שאין לו אחיזה בהן. 'למען שתי אותותי אלה בקרבו
ובמקום ללמד זכות , אם יש שמות שהן לא עשוקות, עכשיו תארו לכם איזה דבר חמור

? אז מי יוציא אותן, מקטרגים עליהן ומרחיקים אותן -ולהוציא את השמות העשוקות 
  ? אתה מבין את הטעות החמורה

, יוצאים לאחוריהם, איפה מרפקים. 'והוא כי בזרועות יש מרפקים שיוצאים לאחוריהם'
  .'מי'והם שתי אותיות . והם קישורי הקיבורת שיוצאים לחוץ מאחוריהם'? כון

ולכן . ם סופית"מ, ם סתומה עימה"מ, ד עבה"יו. מרפקים. ם סתומה עימה"מ, ד עבה"יו
  .כתוב ככה .'צריך להיות בכל אחוריהם ביתא

  . שום אחיזה, לקליפת פרעה, ואז לא תהיה להם, שגם האחוריים יכסו בפים
שהיה צריך האריך להכיס הזרועות . וזה סוד היד החזקה והזרוע הטויה שהיו במצרים'

שה ואפרים. בסוד שיכל את ידיו, יםבפאמר ביעקב בעת שבירך למיס . הוכיון שהכ
אזי קבלו אבא ואמא הטיפה מאריך בלי שום עיכוב , אריך גם אחורי הידים לפים

  .מהקליפה של פרעה
סוד יציאת , א מבטן האמא"ואז ייצאו הז, ועשו להם מוחין חדשים לצורך זיווג הלידה
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מבחית הקבלה יציאת מצרים זה שיצא : אומר פה הרב, ו ממצריםיצא' .ישראל ממצרים
הוא , אמרו שלא היה זכות. מתוך רחם אמא? כון, שאמרו שהיה בחית עיבור, א"ז

עכשיו שיש זכות וקבלו את הטיפה ואת המוחין . כביכול הפך להיות עובר שוב פעם
אפשרות , ולא היתה ייקה, כי היו התיקוים בהשתלשלות מה שהיה צריך להיות, מלמעלה

  . היה גבר, וולד, א מרחם אמא"אז יצא הז, ועבר השפע כמו שצריך, של ייקה לפרעה
  . את כל התקציב שיכול לקבל, הוא קיבל את כל המוחין בבת אחת, לא רק שולד

הגופות שלו יצאו , פה בעולם הזה בגשמיות. אז זה העין של יציאת ישראל ממצרים
כי היה צריך להשמר , יצא מתוך רחם אמא שהיה שמה, א"ן רוחי הזבאופ, ממצרים

  ?יש לכם עוד כח. מייקת החיצוים
, עכשיו העין של החכמים שמופיעים בהגדה. יש פה דברים פלאים. משיך עוד פרק קטן

  .זכותו יגן עליו, זה הגדה של הרב יעקב קופל? כון
כון ששמה היו . הרב אלעזר בן עזריה. שלואי לא בקיא בחיים . אחד מגדולי המקובלים

כתוב אצל , לא. בהתחלת ההגדה, כן? כתוב בהגדה שהיו מסובים בבי ברק..מסובים ב
ברב אלעזר בן עזריה , ברב יהושוע, מעשה ברב אלעזר': הה פה יש את זה בהגדה. כולם

צרים כל אותו היו מספרים ביציאת מ. שהיו מסובים בבי ברק, ורבי טרפון, וברבי עקיבא
  .'רבותיו הגיע זמן קריאת שמע של שחרית: עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם. הלילה

הם ': אז הוא מפרש מה זה מעשה? 'מעשה'כון שאמרתי עכשיו , 'מעשה': אומר פה הרב
זה לא ? כמה זה בגימטריא' מה' '.כי ודע רזא דאדם. א"הוא הז' מה'. 'שע'- 'מה'אותיות 

  .מה. 40
  . מעשה', מעשה'מה זה , אז הוא אומר? כון, זה אותו דבר? אדםכמה זה 

כי הוא , אם אדם מקיים את המצוות מאמוה: זאת אומרת ככה. זה אחד הדברים שקשים
על מת שהוא , האדם רחוק וצריך להתקרב, אבל אם האדם לא מאמין. מצוין, אדם מאמין

עכשיו . מה שומרים את המצוותל, ירצה לשמור מצוות הוא צריך לדעת את טעמי המצוות
  .בשביל לדעת את טעמי המצוות הוא צריך ללמוד קבלה

כי הה למשל בשביל להבין את סודות ההגדה על פי . ולצערי לא מספיק קבלה פשוטה
אז אם אחו צריכים להביא את . ראית כמה שאי הסברתי, זה בכלל לא פשוט, הקבלה

הם צריכים לדעת , שכל למה מקיימים את המצוותהעם שיגיעו לדרגה כזו שיוכלו להבין ב
זה להוציא מאמרים בלשון , הדבר היחידי ששאר לעשות. זה לא דבר פשוט. ממש הרבה

  .כי אחרת לא יביו שום דבר, פשוטה ולא עמוקה מדי
  .אז בואו פרש רק את הקטע הקטן הזה

שכל זמן . ע סוד האדםכי וד, א"הוא הז' מה'? בסדר? כון. 'שע- מה'הם אותיות ' מעשה'
שיש . אורים מפים דאריך' שע'לא היו מאירים בו ה, שהיה במיצר בסוד הדיים שבגרון

  .'שע'ל במילוי גימטריא -בו שתי פעמים א
זה אורות חשובים . אורים' שע'ויש . שזה שם של חסד', ל-א'באריך יש פעמים את השם 

אז זה מה . אז זה היה חסר, א"עד זהיות שלא ירדו מהאריך . וקדושים שצריכים לרדת
. א"שלא היו בז' שע'זה , אורים' שע'. 'מה'אמרו זה , א"מעשה בז': שהוא אומר פה

ראשי תיבות שלהם , אלעזר טרפון, עקיבא, יהושע, והה אותם חכמים שהם אלעזר
, זאת אומרת לא סתם שמו את השמות האלה של החכמים .'ה אדות- הווי - בגימטריא 

. ושם האדות, ק.ו.ק.ביחד בגימטריא יוצא י, שזה הראשי תיבות שלהם, 'יעאטאלא א'
  . ?26כון, ו"ק הוא כ.ו.ק.עכשיו י

טוב יש פה עוד ...'דן ידין. ל ישוב דך כלם- בסוד א, ד צרופים"והאדות יש בו כ'
והיו . ן שהיו במיצר והוא סוד מצרים"סוד זו. כ בגימטריה ים'ד-ו ו"הרי כ'...דברים
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  .ובין בבי ברקמס
 - מסובין . האורות, האורים האלה' שע'. 'שע'בי ברק הם האותיות בגימטריא 

. ן להוציאה מן המיצר"היו עוסקים להאיר לזו, עם הכולל שהוא באמא. א"בגימטריא קס
  .'ושיאירו בהם שע אורים

האלה הם היו מכווים שהאורות , זאת אומרת החכמים האלה שישבו בזמן הסדר בבי ברק
  . א"ירדו ויאירו בז -שצריכים לרדת בזמן סדר פסח , שצריכים לרדת ולא ירדו

שהוא לשון . 'ל- השמים מספרים כבוד א'כמו שאמר . וזה שאומרים שהיו מספרים"
  .מספרים זה לשון הארה ."הארה

אלעזר בן עזריה ' ר': עכשיו הוא אומר ."ודי בזה, כמבואר בזוהר. גזירתם' ספיר'מלשון "
כון , וזה שאמר הרי אי כבן שבעים שה. כמבואר בזוהר, א"יה שורש שמתו מיסוד זה

הרי , כל אחת כלולה מעשר. א"כי היסוד כולל שבע ספירות של ז...שאמר שהוא לא ז
  '.שבעים

  .על פי שורש שמתו, כמו שאמרו, כל חכם בא לתקן פה. קודם כל צריך להבין, זאת אומרת
ועכשיו רואים פה על פי . אז זה לא סתם, א בעיין של סדר פסחזה שהם מופיעים דווק

עכשיו . אלא זה קשור לשורש שלו. זה גם לא סתם, שורש שמתו גם מה שהוא אמר שמה
  . 'ספירה'שה בגימטרייה 

כודע להיות , כח מן התפארת הקראת תורה שבכתב. פירוש, והיה מבקש רמז מן התורה'
והוא . שהספירות של העשיה קראות לילות. בעולם העשיה ,הזיווג בליל פסח אף בעשיה

ולא זכיתי שתיאמר יציאת 'וזה שאומר . סוד על משכבי בלילות בקשתיו ולא מצאתי
סוד , שהוא לשון חיבה', אמיראך היום' וה'מלשון שתאמר הוא מלשון . 'מצרים בלילות

  .הזיווג
, ת הזיווג אף בעשיה סוד לילותאפשר להיו, כי אחר שבליל פסח הוא ביטול כח החיצוים

  ' .כי אין פחד מפי החיצוים
היות שיש אור כזה גדול שמבטל את . רצו להוריד את האור עד עולם העשיה, זאת אומרת

  .לכן הם רצו בליל פסח. היצר לא יכול ליוק מזה, הרבה אור מבטל את היצר, היצר
  .'כמו שהסברו למטה, חכמיםסוד התורה והטעם כמו שדרשו , ולא מצא כח מן התפארת'

כל מילה זה עולמות שלמים . ואין לכם כח, טוב יש פה סודות שלפרש אותם יקח הרבה זמן
ואחד תם ואחד , אחד רשע, אחד חכם. העין של הבים, עכשיו לו רק במילה אחת. פה

ה זה סתם בא ללמד על ז, מה. זה לא מובן למה יש את הדבר הזה? כון, שאיו יודע לשאול
  ! ?כון, !?מה צריך את המהג הזה, אז דוקא עכשיו בפסח? שיש סוגים של אשים

כשמתחבר מח , אחד חכם': אז הה מה שהוא אומר, או. כגד ארבעה דברים דברה תורה
. 26? ה אחת-כמה זה הווי. 'זהו בן חכם. הם שתי הוויות, חכמה דלאה במח חכמה דרחל

: אז הוא אומר. יפה. זה שתי הוויות. 52בן זה . 52? א זהאיזה גימטרי, בן. 52 - שתי הוויות 
  .בן? מה זה אחד חכם. אחד חכם
כשמתחבר מח חכמה דלאה במח . אחד חכם, כגד ארבעה דברים דברה תורה"? מה זה בן

  ." זהו בן חכם. הם שתי הוויות, חכמה דרחל
, של רחל ושל לאהאז מח החכמה . יש מח ביה ויש מח הדעת, יש הרי מח חכמה...מדובר ב

 -עכשיו ואחד רשע . זה בן חכם, 52ביחד זה , ה אחת-כל אחד ממח החכמה הזה זה הווי
הרי גבורה . 'הם שתי הוויות וזהו בן רשע, כשמתחבר מח גבורה דלאה במח גבורה דרחל'

  .זה הבן הרשע. אז זה הרשעים הם כולם דיים. זה דין קשה, עם גבורה זה כבר גבורה קשה
הם שתי הוויות זהו בן , כשמתחבר מח חסד דלאה עם מח חסד דרחל'? כון - ואחד תם

זה ? ומה זה בן שאיו יודע לשאול. בן תם. חסד עם חסד זה מביא תמימות .התמימות '.תם
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וגדו , הם שתי הוויות והוא בן רביעי, כשמתחבר מח ביה דלאה ומח ביה דרחל'. הכי יפה
שהיות , יש פה עוד משהו .'מתך מסיטרא דביאכוס רביעי שאומרים עליו שפוך ח

  . לא לא לא...שזה
יש גם גבורות וגם . זה מעורבב." המח הדעת כולל חמישה חסידים וחמישה גבורות"

, אדם מבולבל כזה, כשיש ערבוב משי הקצוות, אתה מבין. אז הוא לא יודע לשאול. חסדים
, בקיצור. זהו. הוא כתב במקום אחר זה. זה אחד שלא יודע לשאול. לא יודע מימיו לשמאל

  .לא ספיק, יש פה עוד הרבה מה ללמוד
  : ....תלמיד

כולו יודעים את , כולו בוים, אפילו כולו חכמים: "כתוב. זה מצווה גדולה -אדרבה: הרב
. כל המצווה של ליל הסדר זה והגדת לביך..." מצווה עליו לספר ביציאת מצרים, התורה

  .לדיםזה ללמד את הי
  ?ושהם יקראו בהגדה גם: תלמיד

זה המטרה , זה עיין של לספר ולשבח בס יציאת מצרים. זה הדבר. זה מצווה. בטח: הרב
  . זה מצוין. פרסום הס, של הדבר
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  הגדה של פסח

  

  ִדיַקת ָחֵמץּבְ 
  . וקודם שיתחיל כל מלאכה אחרת, יבדוק לאחר תפילת מעריב מיד אחר רדת החשיכה

  :יטול ידיו ויברך, ל לבדוקקודם שיתחי
ּו ַעל ִּבעּור ָׁשּו ְּבִמצֹוָתיו ְוִצּוָ ם ֲאֶׁשר ִקְּד ְיָי ֱאBֵהיּו ֶמֶל> ָהעֹוּלָ  הרּו> ַאּתָ ּבָ 

  :ָחֵמץ

  

  ִּבּטּול ָחֵמץ
  :ואחר הבדיקה יאמר

, ִלָּבֵטל ָלא ֲחִמֵּתיּה ּוְדָלא ִבַעְרֵּתיּהְּד , א ִבְרשּוִתיִאּכָ ְּד , ל ֲחִמיָרא ַוֲחִמיָעאּכָ 
  :ְּכַעְפָרא ְדַאְרָעא, ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר

  

  ִּבעּור ָחֵמץ
  :בערב הפסח בשעה העשירית ישרוף כל החמץ שמצא בבדיקה והחמץ שותר מהארוחות ויאמר

ְבַעְרֵּתיּה יּה ִּד יּה ּוְדָלא ֲחִמּתֵ ֲחִמּתֵ ּדַ , ְּדִאָּכא ִבְרשּוִתי, יָעאָּכל ֲחִמיָרא ַוֲחִמ 
  :ַעְפָרא ְדַאְרָעאּכְ , ְוֶלֱהֵוי ֶהְפֵקר, ִלָּבֵטל, ֵתיּהּוְדָלא ִבַעְר 
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  ל ֶּפַסחָדה ׂשֶ ֵסֶדר ַהּגָ
  

  :ּוְרַחץ, ׁשַקּדֵ 
  :ַיַחץ, סַּכְרּפַ 
  :ָרְחָצה, ַמִּגיד

  :המֹוִציא ַמּצָ 
  :ּכֹוֵר>, ָמרֹור

  :ֻׂשְלָחן עֹוֵר>
  :ֵר>ּבָ , ָצפּון
  :ְִרָצה, ֲהֵּלל
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  ׁשַקּדֵ 
  .מוזגים כוס ראשוה
  .בשבת מתחילים כאן

  :יֹום ַהִּׁשִּׁשי
ַוְיַכל ֱאEִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה : ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם

יִעי ַוְיָבֶרI ֱאEִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשבִ : ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
  :ַוְיַקֵּדׁש ֹאתֹו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאEִהים ַלֲעׂשֹות

  
  .ואם חל ביום חול מתחילים כאן

  :ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
  

ַחר ָּבּו ִמָּכל ָעם ְורֹוְמָמּו ִמָּכל ָלׁשֹון ֲאֶׁשר ּבָ , ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
מֹוֲעִדים ) ַׁשָּבתֹות ִלְמּוָחה ּו(ַוִּתֶּתן ָלּו ְיָי  ֱאEֵהיּו ְּבַאֲהָבה . ְוִקְּדָׁשּו ְּבִמְצֹוָתיו

. ֹות ַהֶּזהַחג ַהַּמּצ): ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה ְוֶאת יֹום(ֶאת יֹום . ַחִּגים ּוְזַמִּנים ְלָׂשׂשֹון. ְלִׂשְמָחה
ִמְקָרא ֹקֶדׁש ֵזֶכר ) ְּבַאֲהָבה בשבת: (ְזַמן ֵחרּוֵתּו, ְוֶאת יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהֶּזה

ּומֹוֲעֵדי ָקְדֶׁשR ) ְוַׁשָּבת. (ִּכי ָבּו ָבַחְרָּת ְואֹוָתּו ִקַּדְׁשָּת ִמָּכל ָהַעִּמים. ִליִציַאת ִמְצָרִים
) ַהַּׁשָּבת וְ (ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ְמַקֵּדׁש  :ִׂשְמָחה ּוְבָׂשׂשֹון ִהְַחְלָּתּוּבְ ) ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון בשבת(

  :ִיְׂשָרֵאל ְוַהְּזַמִּנים
  

  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ֶׁשֶהֱחָיּו ְוִקְּיָמּו ְוִהִּגיָעּו ַלְּזַמן ַהֶּזה
  

  ".שהחייו"כות אלו קודם ברכת כשחל יום טוב במוצאי שבת אומרים שתי בר

  

  :ּבֹוֵרא ְמאֹוֵרי ָהֵאׁש. ָּברּוI ַאָּתה ְיָי  ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
ֵּבין . ֵּבין אֹור ְלֹחֶׁשI. ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלחֹול. ָּברּוI ַאָּתה ְיָי  ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם

ֵּבין ְקֻדַּׁשת ַׁשָּבת ִלְקֻדַּׁשת יֹום . ִביִעי ְלֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשהֵּבין יֹום ַהְּׁש . ִיְׂשָרֵאל ָלַעִּמים
ִהְבַּדְלָּת ְוִקַּדְׁשָּת ֶאת . ְוֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִמֵּׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה ִקַּדְׁשּתָ . טֹוב ִהְבַּדְלּתָ 

Rִיְׂשָרֵאל ִּבְקֻדָּׁשֶת Rַעְּמ:  
  :ְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְלֹקֶדׁשַהּמַ . ָּברּוI ַאָּתה ְייָ 

  .ולפחות ישתו רוב רביעית, כל היין שבכוס, שתו כל המסובים בהסיבת שמאל
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  ּוְרַחץ
   .ולא יברכו ברכת על טילת ידים, בעל הבית עם כל המסובים וטלים ידיהם

  

  סַּכְרּפַ 
  , כרפס וכן יתן לכל אחד מן המסובים פחות מכזית, בעל הבית לוקח כרפס פחות מכזית

  :ויברך, ויטבול במי מלח או בחומץ

  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֲאָדָמה

  

  יַַחץ
  .וחלק אחד ישאירו ויציעו לאפיקומן, ויבצעה לשתים, יקח המצה האמצעית משלשת המצות

  

  ַמּגִיד
  :יוריד הקערה מן השלחן ויאמר, יקח הזרוע והביצה

  
ִּדְצִריI -ָּכל. ִּדְכִפין ֵיֵתי ְוֵיֹכל-ָּכל. ָהא ַלְחָמא ַעְָיא ֲאָכלּו ַאְבָהָתָה ְּבַאְרָעא ְדִמְצָרִים

ַלָּׁשָה , ַהַׁשָּתא ַעְבֵדי. ַלָּׁשָה ַהָּבָאה ְּבַאְרָעא ְדִיְׂשָרֵאל, ַהַשָּתא ָהָכא. ֵייֵתי ְוִיְפַסח
  :ַהָּבָאה ְּבֵי חֹוִרין

  
  .והבן שואל, ומסלקין את הקערה, שימוזגין כוס 
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  ַמה ִּנְׁשַּתָּנה
  .ַמה ִּנְׁשַּתָּנה ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ִמָּכל ַהֵּלילֹות

  
  . ֶׁשְּבָכל ַהֵלילֹות ָאּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמָּצה

  :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ֻּכּלּו ַמָּצה
  

  . ֶׁשְּבָכל ַהֵלילֹות ָאּו אֹוְכִלין ְשָאר ְיָרקֹות
  :ָלה ַהֶּזה ָמרֹורַהַּליְ 

  
  . ֶׁשְּבָכל ַהֵלילֹות ֵאין ָאו ַמְטִּביִלין ֲאִפילּו ַּפַעם ֶאָחת

  :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה ְׁשֵּתי ְפָעִמים
  :ַהַּלְיָלה ַהֶּזה  ֻּכָּלּו ְמֻסִּבין. ֶׁשְּבָכל ַהֵלילֹות ָאּו אֹוְכִלין ֵּבין יֹוְׁשִבין ּוֵבין ְמֻסִּבין

  
  .ותהיה המצה מגולה במשך כל זמן אמירת ההגדה. חןמחזירים הקערה אל השל

  

  ֲעָבִדים
   .ָהִייּו ְלַפְרֹעה ְּבִמְצָרִים

 Iטּוָיה ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְ ּו ִמָׁשם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַעֵהיEּו ְיָי ֱאַוּיֹוִציֵא
ֵיּו ּוְבֵי ָבֵיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ָהִייּו ְלַפְרֹעה ֲהֵרי ָאּו ּובָ , הּוא ֶאת ֲאבֹוֵתיּו ִמִּמְצַרִים

, ַוֲאִפילּו ֻּכָּלּו ֲחָכִמים ֻּכָּלּו ְבֹוִים ֻּכָּלּו ְזֵקִים ֻּכָּלּו יֹוְדִעים ֶאת ַהּתֹוָרה, ְּבִמְצָרִים
יַאת ִמְצַרִים ֲהֵרי ֶזה ְוָכל ַהַּמְרֶּבה ְלַסֵּפר ִּביצִ , ִמְצָוה ָעֵליּו ְלַסֵּפר ִּביִציַאת ִמְצָרִים

  :ְמֻׁשָּבח
  

  ַמֲעֶׂשה 

ְּבַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ְוַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ְוַרִּבי ֲעִקיָבא ְוַרִּבי ַטְרפֹון ֶׁשָהיּו 
ה ַעד ֶׁשָּבאּו ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים ָּכל אֹותֹו ַהַּלְילָ , ְמֻסִּבין ִּבְבֵי ְבַרק

  :ַתְלִמיֵדיֶהם ְוָאְמרּו ָלֶהם ַרּבֹוֵתיּו ִהִּגיַע ְזַמן ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַׁשֲחִרית
  

   ָאַמר

ֲהֵרי ֲאִי ְּכֶבן ִׁשְבִעים ָׁשָה ְולֹא ָזִכיִתי ֶׁשֵּתָאֵמר ְיִציַאת ִמְצַרִים , ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה
ֶׁשֱֶאַמר ְלַמַען ִּתְזּכֹור ֶאת יֹום ֵצאְתR ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים , ּה ֶּבן זֹוָמאַעד ֶׁשְּדָרׁשָ , ַּבֵּלילֹות

Rַהָיִמים, ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי Rַהֵּלילֹות, ְיֵמי ַחֶּיי Rֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי , Rַוֲחָכִמים אֹוְמִרים ְיֵמי ַחֶּיי
  :יחַ ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייR ְלָהִביא ִלימֹות ַהָּמִׁש , ָהעֹוָלם ַהֶּזה
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  , ָּברּו> ַהָּמקֹום ָּברּו> הּוא
  , ָּברּוI ֶׁשָּנַתן ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל

  , ָּברּוI הּוא
  : ְּכֶֶגד ַאְרָּבָעה ָבִים ִּדְּבָרה תֹוָרה

  , ֶאָחד ָחָכם
  , ְוֶאָחד ָרָׁשע
  , ְוֶאָחד ָּתם

  :ְוֶאָחד ֶׁשֵאיֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

   ָחָכם

ְוַאף , ָמה ָהֵעדֹות ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶאְתֶכם, ֵמרָמה הּוא אֹו
  :ֲאִפיקֹוָמן, ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח

  

   ָרָׁשע

ִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ּולְ , ָלֶכם ְולֹא לֹו, ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ָלֶכם, ָמה הּוא אֹוֵמר
ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי , ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו ֶוֱאָמר לֹו, ַהְּכָלל ָּכַפר ְּבִעָּקר

  :ִאּלּו ָהָיה ָׁשם לֹא ָהָיה ְִגָאל, ִלי ְולֹא לֹו, ִמִּמְצָרִים
  

   ָּתם

ֵאָליו ְּבחֹוֶזק ָיד הֹוִציָאּו ְיָי ִמִּמְצַרִים ִמֵּבית  ְוָאַמְרּתָ , ַמה זֹאת, ָמה הּוא אֹוֵמר
  :ֲעָבִדים

  

   ְוֶׁשֵאיֹו יֹוֵדַע ִלְׁשאֹול

ְוִהַּגְדָּת ְלִבRְ ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיָי ִלי ְּבֵצאִתי , ֶׁשֶּנֱאַמר, ַאְּת ְּפַתח לֹו
  :ִמִּמְצָרִים

  

  ? ָיכֹול ֵמרֹאׁש ֹחֶדׁש
, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּבֲעבּור ֶזה, ִאי ַּביֹום ַההּוא ָיכֹול ִמְּבעֹוד יֹום, ַּתְלמּוד לֹוַמר ַּביֹום ַההּוא

Rיֶַּבֲעבּור ֶזה לֹא ָאַמְרִּתי ֶאָּלא ְּבָׁשָעה ֶׁשֵיׁש ַמָּצה ּוָמרֹור ֻמָּנִחים ְלָפ:  

  
  

  ִמְּתִחָּלה 
ַוּיֹאֶמר , ֶׁשֶּנֱאַמר, ְוַעְכָׁשיו ֵקְרָבּו ַהָּמקֹום ַלֲעבֹוָדתֹו ,עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתיּו

, ְּבֵעֶבר ַהָּנָהר ָיְׁשבּו ֲאבֹוֵתיֶכם ֵמעֹוָלם, ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּכל ָהָעם ֹּכה ָאַמר ְיָי ֱאEֵהי ִיְׂשָרֵאל
ַּקח ֶאת ֲאִביֶכם ֶאת ָואֶ , ַוַּיַעְבדּו ֱאEִהים ֲאֵחִרים, ֶּתַרח ֲאִבי ַאְבָרָהם ַוֲאִבי ָחֹור

ָוֶאֵּתן לֹו ֶאת , ָוַאְרֶּבה ֶאת ַזְרעֹו, ַאְבָרָהם ֵמֵעֶבר ַהָָהר ָואֹוֵלI אֹותֹו ְּבָכל ֶאֶרץ ְּכַָען
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, ָוֶאֵּתן ְלֵעָׂשו ֶאת ַהר ֵׂשִעיר ָלֶרֶׁשת אֹותֹו, ָוֶאֵּתן ְלִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ֵעָׂשו, ִיְצָחק
  :דּו ִמְצָרִיםְוַיֲעֹקב ּוָבָיו ָיְר 

  

  .ָּברּו> ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל
ַלֲעׂשֹות ְּכָמה ֶׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִביּו , ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ִחַּׁשב ֶאת ַהֵקץ, ָּברּוI הּוא

ְהֶיה ַזְרֲעR ְּבֶאֶרץ לֹא ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר יִ : ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים
ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעֹבדּו ָּדן ָאִֹכי , ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְוִעּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָה

  :ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכּוׁש ָּגדֹול

  
  :ואומר, ואוחז הכוס בידו הימית, מכסים המצות שבקערה

  

  ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה 
ּוַלֲאבֹוֵתיּו, ּו ְוָלּו ְלַכּלֹוֵתֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים , ֶׁשּלֹא ֶאָחד ִּבְלַבד ָעַמד ָעֵלי

  :ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ַמִּציֵלּו ִמָּיָדם, ָעֵליּו ְלַכּלֹוֵתּו
  .ייח הכוס על השלחן ויגלה את המצות

  

  ֵצא ּוְלַמד 
ֶׁשַּפְרֹעה לֹא ָגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן , ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעֹקב ָאִביּו ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי

  :ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹור ֶאת ַהֹּכל ֶׁשֶּנֱאַמר

ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי , ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט
  :ָּגדֹול ָעצּום ָוָרב

  :ָאּוס ַעל ִּפי ַהִּדּבּור - ָמהַוֵּיֶרד ִמְצַריְ 

, ְמַלֵּמד ֶׁשּלֹא ָיַרד ַיֲעֹקב ָאִביּו ְלִהְׁשַּתֵּקַע ְּבִמְצַרִים ֶאָּלא ָלגּור ָׁשם -  ַוָיָּגר ָׁשם

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ַּפְרֹעה ָלגּור ָּבָאֶרץ ָּבאּו ִּכי ֵאין ִמְרֶעה ַלּצֹאן ֲאֶׁשר ַלֲעָבֶדיR ִּכי , ֶׁשֶּנֱאַמר
  :ְוַעָּתה ֵיְׁשבּו ָא ֲעָבֶדיR ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן, ד ָהָרָעב ְּבֶאֶרץ ְּכַָעןָכבֵ 

ְּבִׁשְבִעים ֶֶפׁש ָיְרדּו ֲאבֹוֶתיR ִמְצָרְיָמה ְוַעָּתה ָׂשְמR ְיָי  , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ִּבְמֵתי ְמָעט

  :ֱאEֶהיR ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָלרֹוב

  :ַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ְמֻצָּיִים ָׁשםְמ  - ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי

ּוְבֵי ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמֹאד ְמֹאד , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ָּגדֹול ָעצּום

  :ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ ֹאָתם

ִּתְרִּבי ַוִּתְגְּדִלי ַוָּתבֹוִאי ַּבֲעִדי ֲעָדִיים ְרָבָבה ְּכֶצַמח ַהָּׂשֶדה ְַתִּתיI וַ , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ָוָרב

  :ָׁשַדִים ָכֹוּו ּוְׂשָעֵרI ִצֵּמַח ְוַאְּת ֵערֹום ְוֶעְרָיה
Iִמְתּבֹוֶסֶסת ְּבָדַמִי Iָוֶאְרֵא Iָוֶאֱעבֹור ָעַלִי , Iְּבָדַמִי Iֲחִיי ָואֹוַמר ָל Iְּבָדַמִי Iָואֹוַמר ָל

  :ֲחִיי
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  :ָתּו ַהִּמְצִרים ַוְיַעּנּוּו ַוִיְּתּו ָעֵליּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשהַוָּיֵרעּו אֹ 

ָהָבה ְִתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי , ְּכָמה ֶׁשֱֶאַמר - ַוָּיֵרעּו ֹאָתּו ַהִּמְצִרים

  :ן ָהָאֶרץִתְקֶראָּנה ִמְלָחָמה ְוֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשֹוְֵאיּו ְוְִלַחם ָּבּו ְוָעָלה ִמ 

ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹותֹו ְּבִסְבלֹוָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ַוְיַעּנּוּו 

  :ִמְסְּכֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס

  : ִים ֶאת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרIַוַּיֲעִבדּו ִמְצַר , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ַוִּיְּתּו ָעֵליּו ֲעבֹוָדה ָקָׁשה

  

ַוִיְׁשַמע ְיָי  ֶאת ֹקֵלּו ַוַיְרא ֶאת ָעְֵיּו , ַוִּנְצַעק ֶאל ְיָי ֱאBֵהי ֲאבֹוֵתיּו
  :ְוֶאת ֲעָמֵלּו ְוֶאת ַלֲחֵצּו

  
ֵהם ַוָּיָמת ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים הָ , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר -  ַוְִצַעק ֶאל ְיָי ֱאBֵהי ֲאבֹוֵתיּו

ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאEִהים ִמן , ֶמֶלI ִמְצַרִים ַוֵיָאְחּו ְבֵי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו
  :ָהֲעֹבָדה

  
ַוִּיְׁשַמע ֱאEִהים ֶאת ֲַאָקָתם ַוִיְזֹּכר ֱאEִהים : ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר - ַוִּיְׁשַמע ְיָי ֶאת ֹקֵלּו

  :ֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקבֶאת ְּבִרית

  
ַוַּיְרא ֱאEִהים ֶאת ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, זֹו ְּפִריׁשּות ֶּדֶרI ֶאֶרץ - ַוַּיְרא ֶאת ָעְֵיּו

  :ַוֵּיַדע ֱאEִהים

  
ד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליכּוהּו ְוָכל ָּכל ַהֵּבן ַהִּילֹו, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, ֵאּלּו ַהָּבִים -  ְוֶאת ֲעָמֵלּו

  :ַהַּבת ְּתַחיּון

  
ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ ֲאֶׁשר ִמְצַרִים לֹוֲחִצים , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר, זֹו ַהְּדַחק - ְוֶאת ַלֲחֵצּו

  :אֹוָתם
  

, ֹולּוְבֹמָרא ָּגד, ּוִבְזֹרַע ְטּוָיה, ְּבָיד ֲחָזָקה, ַוּיֹוִציֵאּו ְיָי  ִמִּמְצַרִים
  :ּוְבֹמְפִתים, ּוְבֹאתֹות

  

, ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׁשִליחַ , ְולֹא ַעל ְיֵדי ָׂשָרף, לֹא ַעל ְיֵדי ַמְלָאI - ַוּיֹוִציֵאּו ְיָי ִמִּמְצַרִים

ְוָעַבְרִּתי ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה , ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו
ֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱאEֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה הַ 

  :ְׁשָפִטים ֲאִי ְייָ 
, ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ֲאִי ְולֹא ַמְלָאI, ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה
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 ֹ ֲאִי הּוא , ֲאִי ְייָ , ֲאִי ְולֹא ַהָּׁשִליחַ , ּוְבָכל ֱאEֵהי ִמְצַרִים ֱאֶעֶׂשה ְׁשָפִטים, א ָׂשָרףֲאִי ְול
  :ְולֹא ַאֵחר

  
ִהֵה ַיד ְיָי הֹוָיה ְּבִמְקRְ ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ַּבּסּוִסים , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. זֹו ַהֶּדֶבר -  ְּבָיד ֲחָזָקה

  :ים ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאדַּבֲחמֹוִרים ַּבְּגַמּלִ 

  
  :ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ְטּוָיה ַעל ְירּוָׁשָלִים, ְּכָמה ֶׁשֱֶאַמר. זֹו ַהֶחֶרב -  ּוִבְזֹרַע ְטּוָיה

  
ת לֹו ּגֹוי אֹו ֲהִָּסה ֱאEִהים ָלבֹא ָלַקחַ , ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. זֹו ִּגּלּוי ְׁשִכיָה -  ּוְבֹמָרא ָּגדֹול

ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹות ְּבֹאֹתת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְטּוָיה 
Rיֵֶהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיEּוְבמֹוָרִאים ְגֹדִלים ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ְיָי ֱא:  

  
ַהַּמֶּטה ַהֶּזה ִּתַּקח ְּבָיֶדR ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו  ְוֶאת, ְּכָמה ֶׁשֱֶאַמר. ֶזה ַהַּמֶּטה - ּוְבֹאֹתת

  :ֶאת ָהֹאֹתת
  

  .דם ואש ותימרות עשן: באומרו, וישפוך מן היין שבכוס שלש פעמים, יאחוז בידו כוס היין

  
, ׁשָואֵ , ָּדם, ְוַָתִּתי מֹוְפִתים ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר. ֶזה ַהָּדם -  ּוְבמֹוְפִתים

  :ְוִתְמרֹות ָעָׁשן
  

  ָּדָבר ַאֵחר 
  , ְׁשַּתִים -ְּבָיד ֲחָזָקה 

  , ְׁשַּתִים -ּוִבְזֹרַע ְטּוָיה 
  , ְׁשַּתִים -ּוְבֹמָרא ָּגדֹול 

  , ְׁשַּתִים -ּוְבֹאתֹות 
  :ְׁשַּתִים -ּוְבמֹוְפִתים 

  
  

  .ב"באח, ש"עד, ך"דצ: ושלש פעמים כשאומר" עשר מכות"וישפוך מכוס היין שבידו עשר פעמים באמירת 

  
  :ְוֵאלּו ֵהן. ֵאלּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים

ַמַּכת , ֹחֶׁש>, ַאְרֶּבה, ָּבָרד, ְׁשִחין, ֶּדֶבר, ָערֹוב, ִּכִּנים, ְצַפְרֵּדעַ , ָּדם
  :ְּבכֹורֹות

  
  :ם ִסָּמִיםַרִּבי ְיהּוָדה ָהָיה ֹוֵתן ָּבהֶ 

 :ב"ׁש ְּבַאחַ "> ֲעדַ "ְּדצַ 
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   :ַרִּבי יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר

. ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִׁשים ַמּכֹות, ִמַּנִין ַאָּתה אֹוֵמר ֶׁשָּלקּו ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ֶעֶׂשר ַמּכֹות
ְוַעל ַהָּים , ֶאְצַּבע ֱאEִהים הּוא ַויֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמים ֶאל ַּפְרֹעה, ְּבִמְצַרִים ָמה הּוא אֹוֵמר

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּיד ַהְּגדֹוָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיָי  ְּבִמְצַרִים ַוִּייְראּו ָהָעם , ָמה הּוא אֹוֵמר
ה ֱאמֹור ֵמַעּתָ , ַּכָּמה ָלקּו ְּבֶאְצַּבע ֶעֶׂשר ַמּכֹות, ֶאת ְיָי ַוַּיֲאִמיּו ַּבְיָי ּוְבמֶׁשה ַעְבּדֹו

  :ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֶעֶׂשר ַמּכֹות
  

  : ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל 

ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי , ְוָצָרה, ָוַזַעם, ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרהְיַׁשַּלח ּבָ , ֶׁשֶּנֱאַמר. ַאְרַּבע ַמּכֹות
ֱאמֹור , ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים ַאְרַּבע, ְוָצָרה ָׁשEׁש, ָוַזַעם ְׁשַּתִים, ֶעְבָרה ַאַחת. ָרִעים

  :ְוַעל ַהָּים ָלקּו ָמאַתִים ַמּכֹות, ֵמַעָּתה ְּבִמְצַרִים ָלקּו ַאְרָּבִעים ַמּכֹות
  

   :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

ִמַּנִין ֶׁשָּכל ַמָּכה ּוַמָּכה ֶׁשֵהִביא ַהָקדֹוׁש ָּברּוI הּוא ַעל ַהִּמְצִרים ְּבִמְצַרִים ָהְיָתה ֶׁשל 
ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי , ְוָצָרה, ָוַזַעם, ֶעְבָרה, ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר. ָחֵמׁש ַמּכֹות

ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי , ְוָצָרה ַאְרַּבע, ָוַזַעם ָׁשEׁש, ֶעְבָרה ְׁשַּתִים, ַאּפֹו ַאַחת ֲחרֹון. ָרִעים
ְוַעל ַהָּים ָלקּו ֲחִמִּׁשים , ְּבִמְצַרִים ָלקּו ֲחִמִּׁשים ַמּכֹות, ֱאמֹור ֵמַעָּתה, ָרִעים ָחֵמׁש

  :ּוָמאַתִים ַמּכֹות
  

  :ַּכָּמה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלָּמקֹום ָעֵליּו
  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ִאּלּו הֹוִציָאּו ִמִּמְצַרִים
  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ָעָׂשה ֵבאEֵהיֶהם, ִאּלּו ָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים

  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ִאּלּו ָעָׂשה ֵבאEֵהיֶהם
  :ַּדֵּיּו. ּו ֶאת ָממֹוָםְולֹא ַָתן לָ , ִאּלּו ָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם

  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ָקַרע ָלּו ֶאת ַהָּים, ִאּלּו ַָתן ָלּו ֶאת ָממֹוָם
  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ֶהֱעִביָרּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ִאּלּו ָקַרע ָלּו ֶאת ַהָּים

  :ַּדֵּיּו. ֹוְולֹא ִׁשַּקע ָצֵריּו ְּבתֹוכ, ִאּלּו ֶהֱעִביָרּו ְבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה
  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ִסֵּפק ָצְרֵכּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָה, ִאּלּו ִׁשַּקע ָצֵריּו ְּבתֹוכֹו

  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ֶהֱאִכיָלּו ֶאת ַהָּמן, ִאּלּו ִסֵּפק ָצְרֵכּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָה
  :ַּדֵּיּו. ַתן ָלּו ֶאת ַהַּׁשָּבתְולֹא ָ , ִאּלּו ֶהֱאִכיָלּו ֶאת ַהָּמן

  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ֵקְרָבּו ִלְפֵי ַהר ִסיַי, ִאּלּו ַָתן ָלּו ֶאת ַהַּׁשָּבת
  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ַָתן ָלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ִאּלּו ֵקְרָבּו ִלְפֵי ַהר ִסיַי
  :ַּדֵּיּו. ֶרץ ִיְּׂשָרֵאלְולֹא ִהְכִיָסּו ְלאֶ , ִאּלּו ַָתן ָלּו ֶאת ַהּתֹוָרה

  :ַּדֵּיּו. ְולֹא ָּבָה ָלּו ֶאת ֵּבית ַהְּבִחיָרה, ִאּלּו ִהְכִיָסּו ְלֶאֶרץ ִיְּׂשָרֵאל
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  :ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה טֹוָבה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת ַלָּמקֹום ָעֵליּו
, ְוָהַרג ֶאת ְּבכֹוֵריֶהם, ְוָעָׂשה ֵבאEֵהיֶהם, ְוָעָׂשה ָבֶהם ְׁשָפִטים, ֶׁשהֹוִציָאּו ִמִּמְצַרִים

ְוִׁשַּקע ָצֵריּו , ְוֶהֱעִביָרּו ְּבתֹוכֹו ֶּבָחָרָבה, ְוָקַרע ָלּו ֶאת ַהָּים, ְוַָתן ָלּו ֶאת ָממֹוָם
, ָלּו ֶאת ַהַּׁשָּבתְוַָתן , ְוֶהֱאִכיָלּו ֶאת ַהָּמן, ְוִסֵּפק ָצְרֵכּו ַּבִּמְדָּבר ַאְרָּבִעים ָׁשָה, ְּבתֹוכֹו

ּוָבָה ָלּו ֶאת , ְוִהְכִיָסּו ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוַָתן ָלּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ְוֵקְרָבּו ִלְפֵי ַהר ִסיָי
  :ֵּבית ַהְּבִחיָרה ְלַכֵּפר ַעל ָּכל ֲעֹוֹוֵתיּו

  

  
   :רבן גמליאל היה אומר

  :ואלו הן. בתולא יצא ידי חו, כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח

  פסח
  מצה

  ומרור
  

  פסח
על שום שפסח ? על שום מה, שהיו אבותיו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קים

ואמרתם זבח פסח הוא : שאמר. הקדוש ברוך הוא על בתי אבותיו במצרים
. ואת בתיו הציל, בגפו את מצרים, אשר פסח על בתי בי ישראל במצרים, ליי

  :ויקד העם ויתחוו
  

   מצה
, על שום שלא הספיק בצקם של אבותיו להחמיץ? על שום מה, זו שאו אוכלים

ויאפו : שאמר. עד שגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם
ולא , כי גרשו ממצרים. כי לא חמץ, את הבצק אשר הוציאו ממצרים עגת מצות

  :וגם צדה לא עשו להם, יכלו להתמהמה

  
  מרור

על שום שמררו המצרים את חיי אבותיו ? על שום מה, םזה שאו אוכלי
עבודה -ובכל, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחמר ובלבים: שאמר. במצרים

  :את כל עבדתם אשר עבדו בהם בפרך. בשדה
  

  בכל דור ודור
והגדת לבך ביום : שאמר. כאלו הוא יצא ממצרים, חיב אדם לראות את עצמו
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לא את אבותיו בלבד גאל . ה יי לי בצאתי ממצריםבעבור זה עש: ההוא לאמר
, ואותו הוציא משם: שאמר. אלא אף אותו גאל עמהם, הקדוש ברוך הוא

  :למען הביא אותו לתת לו את הארץ אשר שבע לאבותיו
  .יכסה המצות ויקח הכוס בידיו ויאמר

  

  לפיכך
לעלה ולקלס  ,לברך, להדר, לרומם, לפאר, להלל לשבח, אחו חיבים להודות

  :למי שעשה לאבותיו ולו את כל הסים האלה
, ומאפלה לאור גדול, מאבל ליום טוב, מיגון לשמחה, הוציאו מעבדות לחרות

  :הללויה, ואמר לפיו שירה חדשה. ומשעבוד לגאלה
  
  

  :ַהְללּו ַעְבֵדי ְיָי ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְייָ  ַהְללּוָיּה

  :ה ְוַעד עֹוָלםְיִהי ֵׁשם ְיָי ְמֹבָרI ֵמַעָּת 
  :ִמִּמְזַרח ֶׁשֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיָי 

  :ָרם ַעל ָּכל ּגֹוִים ְיָי  ַעל ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו
  :ִמי ַּכְיָי  ֱאEֵהיּו ַהַּמְגִּביִהי ָלָׁשֶבת

  :ַהַּמְׁשִּפיִלי ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ
  :ָיִרים ֶאְביֹוןְמִקיִמי ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְׁשֹּפת 

  :ְלהֹוִׁשיִבי ִעם ְִדיִבים ִעם ְִדיֵבי ַעּמֹו

  :ַהְללּוָיּהמֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִים ְׂשֵמָחה 

  

  :ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים ֵּבית ַיֲעֹקב ֵמַעם Eֵעז ְּבֵצאת

  :ָהְיָתה ְיהּוָדה ְלָקְדׁשֹו ִיְׂשָרֵאל ַמְמְׁשלֹוָתיו
  :ַוָּיֹס ַהַּיְרֵּדן ִיֹּסב ְלָאחֹור ַהָּים ָרָאה

  :ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵי צֹאן
  :ַמה ְּלR ַהָּים ִּכי ָתּוס ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור
  :ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו ְכֵאיִלים ְּגָבעֹות ִּכְבֵי צֹאן

  :ַיֲעֹקבִמִּלְפֵי ָאדֹון חּוִלי ָאֶרץ ִמִּלְפֵי ֱאלֹוַּה 
  :ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְיֹו ָמִים

  
  
  

, אשר גאלו וגאל את אבותיו ממצרים, ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
כן יי אלקיו ואלקי אבותיו יגיעו . לאכול בו מצה ומרור, והגיעו הלילה הזה

וששים . שמחים בבין עירך, לקראתו לשלוםלמועדים ולרגלים אחרים הבאים 
אשר יגיע דמם על קיר מזבחך , ואכל שם מן הזבחים ומן הפסחים, בעבודתך
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  :ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל, ָּברּוI ַאָּתה ְייָ . וודה לך שיר חדש על גאלתו ועל פדות פשו. לרצון
  :י ַהָּגֶפןָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִר 

  

  רחצה
  :יטלו ידיהם ויברכו

  

  

  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוּו ַעל ְִטיַלת ָיָדִים
  

  מוציא
  :ויברך, לא ישברה, יקח המצה העליוה בידו

  

  

  :ֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץַהּמ. ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
  

  מצה
  :ויברך, לא ישברה, יקח מחצית המצה הפרוסה בידו

  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי  ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוּו ַעל ֲאִכיַלת ַמָּצה
  .ויאכלו בהסיבה, וכן יחלק לכל המסובים כזית מכל אחת, יבצע משתיהן

  

  מרור
ויערו מעליו את , ויטבלו אותו בחרוסת, כזית מרור לכל אחד, וכן יחלק לכל אחד מן המסובים, יקח כזית מרור ויטבלו בחרוסת

  .ויאכלוהו בלי הסיבה, וכולם עוים אמן, ובעל הבית מברך על אכילת מרור, החרוסת

  
  :ָׁשּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּוּו ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹורָּברּוI ַאָּתה ְיָי  ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִקְּד 

  
  

  כורך
ויאכלו הכריכה , וכן יעשה לכל המסובים, ויטבלם בחרוסת, וכורכם יחד, וכזית מרור, יקח כזית מן המצה השלישית התחתוה

  :אומרים, ולפי שיאכלו, בהסיבה

ורך פסח היה כ: כן עשה הלל בזמן שבית המקדש היה קים. זכר למקדש כהלל
  :על מצות ומרורים יאכלהו: לקים מה שאמר, מצה ומרור ואוכל ביחד
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  שלחן עורך
  עורכים הסעודה

  

  

  צפון
וכן יחלק לכל יתר המסובים כזית לכל , לאחר גמר כל הסעודה יקח בעל הבית כזית מפרוסת המצה שבצעה והצפיה לאפיקומן

  .ויאכלו בהסיבה, אחד

  

  ברך
  :אם המסובים הם שלשה או יותר מזמים. וימזגו להם כוס שלישי ויברכו עליו ברכת המזון ,יטלו ידיהם כל המסובים

  ):אֹו ַרּבֹוַתי ְנָבֵר�(ִמיר ֶוועֶלן ֶּבעְנְטְׁשן . ַרּבֹוַתי:     המזמן אומר 
  :ְיִהי ֵׁשם יי ְמֹבָר� ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:     המסובים עונים       

  :ְיִהי ֵׁשם יי ְמֹבָר� ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם :   המזמן חוזר ואומר   
  :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלוֹ ) ֱא$ֵהינּו(ִּבְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵר�                                      

  :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו) ֱא$ֵהינּו(ָּברּו� :     המסובים עונים       
  :ֶׁשָאַכְלנּו ִמֶּׁשּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו) ֱא$ֵהינּו(ָּברּו� :     והמזמן אומר          

  :ּוְמבֹוָר� ְׁשמֹו ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד) ֱא$ֵהינּו(ָּברּו� :     מי שלא אכל עונה   
  

ְּבטּובֹו ְּבֵחן ְּבֶחֶסד . ֹוַהָּזן ֶאת ָהעֹוָלם ֻּכּל. ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם
ּוְבטּובֹו ַהָּגדֹול ָּתִמיד לֹא . ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הּוא ֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר. ּוְבַרֲחִמים

ִּכי הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵס . ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול. ָחַסר ָלּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדR . ָּכָאמּור. ֵמִטיב ַלֹּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְּבִרּיֹוָתיו ֲאֶׁשר ָּבָראַלֹּכל ּו

  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ַהָּזן ֶאת ַהֹּכל: ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
  

ְוַעל . ְרָחָבהַעל ֶׁשִהְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתיּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּו. ֹוֶדה ְּלR ְיָי ֱאEֵהיּו
ְוַעל ְּבִריְתR ֶׁשָחַתְמָּת . ּוְפִדיָתּו ִמֵּבית ֲעָבִדים. ֶׁשהֹוֵצאָתּו ְיָי ֱאEֵהיּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים

ְוַעל ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד . ְוַעל ֻחֶּקיR ֶׁשהֹוַדְעָּתּו. ְוַעל ּתֹוָרְתR ֶׁשִּלַּמְדָּתּו. ִּבְבָׂשֵרּו
ְּבָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת . ַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ָׁשַאָּתה ָזן ּוְמַפְרֵס אֹוָתּו ָּתִמידוְ . ֶׁשחֹוְַָּתּו

  :ּוְבָכל ָׁשָעה
  

Iּוְמָבְרִכים אֹוָת Iּו מֹוִדים ָלְחַּו ֲאֵהיEְּבִפי ָּכל ַחי . ְוַעל ַהֹּכל ְיָי ֱא Rִׁשְמ Iִיְתָּבַר
ְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ְיָי ֱאEֶהיR ַעל ָהָאֶרץ ַהֹּטָבה ְוָאכַ . ַּכָּכתּוב: ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד

Iַתן ָלָ ַאָּתה ְייָ : ֲאֶׁשר Iַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָּמזֹון. ָּברּו:  
  

Rּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמֵהיEא ְיָי ֱאָ ַרֶחם .Rְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶר .Rְוַעל . ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶד
Rָעָליו. ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד ְמִׁשיֶח Rּו: ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ֶׁשִּנְקָרא ִׁשְמֵהיEֱא .

ְוַהְרַוח ָלּו ְיָי ֱאEֵהיּו ְמֵהָרה ִמָּכל . ְרֵעּו זּוֵּו ַּפְרְֵסּו ְוַכְלְּכֵלּו ְוַהְרִויֵחּו. ָאִביּו
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. ַאל ַּתְצִריֵכּו ְיָי ֱאEֵהיּו לֹא ִליֵדי ַמְּתַת ָּבָׂשר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם ְוָא. ָצרֹוֵתיּו
ֶׁשּלֹא ֵבֹוׁש ְולֹא ִָּכֵלם ְלעֹוָלם . ַהְּקדֹוָׁשה ְוָהְרָחָבה. ַהְּפתּוָחה. ִּכי ִאם ְלָיְדR ַהְּמֵלָאה

  :ָוֶעד
  

  :בשבת אומרים

יּו ְּבִמְצֹוֶתיR ּוְבִמְצַות יֹום ַהְּׁשִביִעי ַהַּׁשָּבת ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצּו ְיָי ֱאEהֵ 
 Rֶּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה ְּכִמְצַות ְרצֹוִלְׁשָּבת ּבֹו ְוָל Rיֶַהֶּזה ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפ

ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָָחה ְּביֹום ְמּוָחֵתּו ְוַהְרֵאּו ְיָי ּוִבְרצֹוRְ ָהִיַח ָלּו ְיָי ֱאEֵהיּו ֶׁשּלֹא ְּת 
ֱאEֵהיּו ְּבֶָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרR ּוְבִבְַין ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁשR ִּכי ַאָּתה הּוא ַּבַעל ַהְיׁשּועֹות 

  :ּוַבַעל ַהֶּנָחמֹות
  

ִּגיַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵּו ֱאEֵהיּו ֵואEֵהי ֲאבֹוֵתיּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ְויַ 
 Rְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש Rּו ְוִּזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶדּו ְוִּזְכרֹון ֲאבֹוֵתיֵּוִפְקדֹו

ה ְלטֹוָבה ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִּיים ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמR ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶיR ִלְפֵליטָ 
  :ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום) טֹוִבים(

ָזְכֵרּו ְיָי ֱאEֵהיּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדּו ּבֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִׁשיֵעּו ּבֹו ְלַחִּיים : ַחג ַהַּמצֹות ַהֶּזה
ְוַרֵחם ָעֵליּו ְוהֹוִׁשיֵעּו ִּכי ֵאֶליR ֵעיֵיּו ִּכי ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵּנּו . טֹוִבים

  :ֵאל ֶמֶלI ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה
  

. ּבֹוֵה ְבַרֲחָמיו ְירּוָׁשָלִים. ָּברּוI ַאָּתה ְייָ . ּוְבֵה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמיּו
  :ָאֵמן

  
. ּגֹוֲאֵלּו. ּבֹוְרֵאּו. ַאִּדיֵרּו. ַמְלֵּכּו. ָאִביּו. ָהֵאל. I ָהעֹוָלםָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמלֶ 

ֶׁשְּבָכל . ַהֶּמֶלI ַהּטֹוב ְוַהֵּמִטיב ַלֹּכל. רֹוֵעּו רֹוֵעה ִיְׂשָרֵאל. ְקדֹוֵׁשּו ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב. יֹוְצֵרּו
ּוא ְגָמָלּו הּוא גֹוְמֵלּו הּוא ִיְגְמֵלּו ה. יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלּו

ַּפְרָָסה . ֶָחָמה. ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה. ַהָּצָלה ְוַהְצָלָחה. ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח
  :ןאמ. ּוִמָּכל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְּסֵרּו. ְוַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום ְוָכל טֹוב. ְוַכְלָּכָלה

  

ָהַרֲחָמן : ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתָּבַרI ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמIE ָעֵליּו ְלעֹוָלם ָוֶעד
ְוִיְתַהַּדר ָּבּו ָלַעד . ְוִיְתָּפַאר ָּבּו ָלַעד ּוְלֵַצח ְָצִחים. הּוא ִיְׁשַּתַּבח ְלדֹור ּדֹוִרים

ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשֹּבר ֻעֵלּו ֵמַעל : ּוא ְיַפְרְֵסּו ְּבָכבֹודָהַרֲחָמן ה: ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים
ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח ָלּו ְּבָרָכה ְמֻרָּבה ַּבַּבִית : ַצָּואֵרּו ְוהּוא יֹוִליֵכּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצּו

ּו ֶאת ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ָהַרֲחָמן הּוא ִיְׁשַלח לָ : ַהֶּזה ְוַעל ֻׁשְלָחן ֶזה ֶׁשָאַכְלּו ָעָליו
ָאִבי (ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרI ֶאת : ַלּטֹוב ִויַבֶּׂשר ָלּו ְּבשֹֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶָחמֹות

אֹוָתם ְוֶאת ֵּביָתם ְוֶאת . ַּבֲעַלת ַהַּבִית ַהֶּזה) ִאִּמי מֹוָרִתי(ַּבַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ְוֶאת ) מֹוִרי
ְוִאְׁשִּתי ְוַזְרִעי ְוֶאת ) ְוָאִבי ְוִאִּמי(ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרI אֹוִתי . (ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהםַזְרָעם וְ 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבְרכּו ֲאבֹוֵתיּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק . אֹוָתּו ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּו, )ָּכל ֲאֶׁשר ִלי
  :ְוֹאַמר ָאֵמן. אֹוָתּו ֻּכָּלּו ַיַחד ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה ֵּכן ְיָבֵרI. ֹּכל. ִמֹּכל. ַּבֹּכל, ְוַיֲעֹקב
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. ְוִָּׂשא ְבָרָכה ֵמֵאת ְייָ . ַּבָּמרֹום ְיַלְּמדּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵליּו ְזכּות ֶׁשְּתֵהא ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹום

  :ָאָדםְוְִמָצא ֵחן ְוֵׂשֶכל טֹוב ְּבֵעיֵי ֱאEִהים וְ . ּוְצָדָקה ֵמֱאEֵהי ִיְׁשֵעּו
  

  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְִחיֵלּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת ּוְמּוָחה ְלַחֵּיי ָהעֹוָלִמים - בשבת 
  :ָהַרֲחָמן הּוא ַיְִחיֵלּו יֹום ֶׁשֻּכּלֹו טֹוב

  
  :ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזֵּכּו ִלימֹות ַהָמִׁשיַח ּוְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא

  
ֹעֶׂשה ָׁשלֹום : ֹעֶׂשה ֶחֶסד ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלםִמְגּדֹול ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו וְ 

  : ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵליּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן
  

ָי לֹא ְּכִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרֵׁשי יְ : ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדֹוָׁשיו ִּכי ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדR ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי : הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ַיְחְסרּו ָכל טֹוב

ַַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְִּתי ְולֹא : ָּברּוI ַהֶּגֶבר ֲאֶׁשר ִיְבַטח ַּבְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ָרצֹון
  :ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן ְיָי ְיָבֵרI ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: ַזְרעֹו ְמַבֶּקׁש ָלֶחםָרִאיִתי ַצִּדיק ֱֶעָזב וְ 

  
  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְּפִרי ַהָּגֶפן

  .ישתו כוס שלישי בהסיבה
  
  

  :ומריםוהגים למזוג כוס יפה וקוראים לו כוסו של אליהו הביא ופותחים את הדלת וא
  

כי : ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, שפך חמתך אל הגוים אשר לא ידעוך
  : ואת והו השמו, אכל את יעקב

  :שפך עליהם זעמך וחרון אפך ישיגם
  :תרדף באף ותשמידם מתחת שמי ְייָ 
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  הלל
  ימזגו להם כוס רביעי ויגמרו עליו את ההלל

  

  

  :ַעל ַחְסְּדR ַעל ֲאִמֶּתR. ן ָּכבֹודִּכי ְלִׁשְמR ֵּת . לֹא ָלּו ְיָי לֹא ָלּו
  :ַאֵיה ָא ֱאEֵהיֶהם. ָלָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹוִים

  :ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה. ֵואEֵהיּו ַבָּׁשָמִים
  :ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם. ֲעַצֵּביֶהם ֶּכֶסף ְוָזָהב
  :ֵעיִַים ָלֶהם ְולֹא ִיְראּו. ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו

 ַַאף ָלֶהם ְולֹא ְיִריחּון. ִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּוָאְז:  
  :לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָם. ַרְגֵליֶהם ְולֹא ְיַהֵּלכּו. ְיֵדיֶהם ְולֹא ְיִמיׁשּון

  :ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם. ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּבְייָ 

  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ֹרן ִּבְטחּו ַּבְייָ ֵּבית ַאהֲ 
  :ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא. ִיְרֵאי ְיָי ִּבְטחּו ַּבְייָ 

  
Iּו ְיָבֵרֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל. ְיָי ְזָכָר Iֶאת ֵּבית ַאֲהֹרן. ְיָבֵר Iְיָבֵר:  
  :ַהְּקַטִּנים ִעם ַהְּגֹדִלים. ְיָבֵרI ִיְרֵאי ְייָ 

  :ֲעֵליֶכם ְוַעל ְּבֵיֶכם. יֶכםֹיֵסף ְיָי ֲעלֵ 
  :ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ְּברּוִכים ַאֶּתם ַלְייָ 

  :ְוָהָאֶרץ ַָתן ִלְבֵי ָאָדם. ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַלְייָ 
  :ְולֹא ָּכל יֹוְרֵדי דּוָמה. לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּו ָיּה

  :ּוָיּהַהְלל. ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם. ַוֲאְַחּו ְָבֵרI ָיּה
   

  
  :ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיָי ֶאת קֹוִלי ַּתֲחּוָי

  :ּוְבָיַמי ֶאְקָרא. ִּכי ִהָּטה ָאְזֹו ִלי
  :ָצָרה ְוָיגֹון ֶאְמָצא. ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִי. ֲאָפפּוִי ֶחְבֵלי ָמֶות

  :ָאָּנה ְיָי ַמְּלָטה ְַפִׁשי. ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא
  :ֵואEֵהיּו ְמַרֵחם. ְוַצִּדיקַחּנּון ְיָי 

  :ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ . ֹׁשֵמר ְּפָתאִים ְייָ 
  :ִּכי ְיָי ָּגַמל ָעָלְיִכי. ׁשּוִבי ְַפִׁשי ִלְמּוָחְיִכי
  :ֶאת ַרְגִלי ִמֶּדִחי. ֶאת ֵעיִי ִמן ִּדְמָעה. ִּכי ִחַּלְצָּת ְַפִׁשי ִמָּמֶות

  :ַאְרצֹות ַהַחִּייםּבְ . ֶאְתַהֵלI ִלְפֵי ְייָ 
  :ֲאִי ָעִיִתי ְמֹאד. ֶהֱאַמְִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר
  :ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב. ֲאִי ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי
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  :ָּכל ַּתְגמּולֹוִהי ָעָלי. ָמה ָאִׁשיב ַלְייָ 
  :ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא

  :ָכל ַעּמֹוְֶגָּדה ָּנא לְ . ְָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵלם
  :ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. ָיָקר ְּבֵעיֵי ְייָ 

Rי ַעְבֶּדִִּפַּתְחָּת ְלמֹוֵסָרי. ָאָּנה ְיָי ִּכי ֲא Rֶּבן ֲאָמֶת Rי ַעְבְּדֲִא:  
  :ּוְבֵׁשם ְיָי ֶאְקָרא. ְלR ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה

  :ְֶּגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו. ְָדַרי ַלְיָי ֲאַׁשֵּלם
  :ַהְללּוָיּה. ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים. ַחְצרֹות ֵּבית ְייָ ּבְ 
  

  :ַׁשְּבחּוהּו ָּכל ָהֻאִּמים. ַהְללּו ֶאת ְיָי ָּכל ּגֹוִים
  :ַהְללּוָיּה. ֶוֱאֶמת ְיָי ְלעֹוָלם. ִּכי ָגַבר ָעֵליּו ַחְסּדֹו

  
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב

  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. ֵאליֹאַמר ָא ִיְׂשָר 
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָא ֵּבית ַאֲהֹרן

  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. יֹאְמרּו ָא ִיְרֵאי ְייָ 
  

ְיָי ִלי : ַמה ַיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם. ְיָי ִלי לֹא ִאיָרא: ָעִָי ַּבֶּמְרַחב ָיּה. ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָיּה
. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְייָ : ִמְּבֹטַח ָּבָאָדם. טֹוב ַלֲחסֹות ַּבְייָ : ֲאִי ֶאְרֶאה ְבׂשְָאיוַ . ְּבעֹוְזָרי

ְּבֵׁשם ְיָי . ַסּבּוִי ַגם ְסָבבּוִי: ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִי: ִמְּבֹטַח ִּבְִדיִבים
ָּדֹחה ְדִחיַתִי : ְּבֵׁשם ְיָי ִּכי ֲאִמיַלם. ֵאׁש קֹוִציםֹּדֲעכּו ּכְ . ַסּבּוִי ִכְדבֹוִרים: ִּכי ֲאִמיַלם

  :ַוְיָי ֲעָזָרִי. ִלְֹּפל
ְיִמין ְיָי ֹעָׂשה . קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי ַצִּדיִקים: ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה

: ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה. לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה :ְיִמין ְיָי ֹעָׂשה ָחִיל. ְיִמין ְיָי רֹוֵמָמה: ָחִיל
ֶזה : ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָיּה. ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק: ְוַלָּמֶות לֹא ְָתִָי. ַיּסֹור ִיְּסַרִּני ָיּה

  :ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו. ַהַּׁשַער ַלְייָ 
  

  :ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. אֹוְדR ִּכי ֲעִיָתִי
  :ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה. ְדR ִּכי ֲעִיָתִיאֹו

  :ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִים
  :ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה. ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִים
  :ִהיא ְִפָלאת ְּבֵעיֵיּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹאת
  :ִהיא ְִפָלאת ְּבֵעיֵיּו. ֵמֵאת ְיָי ָהְיָתה זֹאת

  :ִָגיָלה ְוְִׂשְמָחה בֹו. ה ַהּיֹום ָעָׂשה ְייָ זֶ 
  :ִָגיָלה ְוְִׂשְמָחה בֹו. ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְייָ 
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  :ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא: ָאָּנא ְיָי הֹוִׁשיָעה ָּנא
  :ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא: ָאָּנא ְיָי ַהְצִליָחה ָּנא

  
  :ְכּוֶכם ִמֵּבית ְייָ ֵּבַר . ָּברּוI ַהָּבא ְּבֵׁשם ְייָ 
  :ֵּבַרְכּוֶכם ִמֵּבית ְייָ . ָּברּוI ַהָּבא ְּבֵׁשם ְייָ 

  :ַעד ַקְרֹות ַהִּמְזֵּבחַ . ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבֹוִתים. ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלּו
  :ַעד ַקְרֹות ַהִּמְזֵּבחַ . ִאְסרּו ַחג ַּבֲעבֹוִתים. ֵאל ְיָי ַוָּיֶאר ָלּו

  
  :ֱאEַהי ֲארֹוְמֶמּךָ . ֶדּךָ ֵאִלי ַאָּתה ְואֹו

  :ֱאEַהי ֲארֹוְמֶמּךָ . ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדּךָ 
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב
  :ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו. הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב

  

  
  

  :הֹודּו ַלְיָי ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו הֹודּו ֵלאEֵהי ָהֱאEִהים ִּכי

  :הֹודּו ַלֲאֹדֵי ָהֲאֹדִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלֹעֵׂשה ְִפָלאֹות ְּגֹדלֹות ְלַבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ְלֹעֵׂשה ַהָּׁשַמִים ִּבְתבּוָה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלֹרַקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ִרים ְּגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוְלֹעֵׂשה אֹו
  : ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ֶאת ַהָּיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹות ַּבָּלְיָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלַמֵּכה ִמְצַרִים ִּבְבכֹוֵריֶהם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ַוּיֹוֵצא ִיְׂשָרֵאל
  :ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְטּוָיה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ְלֹגֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוכֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְסּדֹוְוִֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם חַ 

  :ְלמֹוִליI ַעּמֹו ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגֹדִלים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ַוַּיֲהֹרג ְמָלִכים ַאִּדיִרים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ְלִסיחֹון ֶמֶלI ָהֱאֹמִרי ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ָלם ַחְסּדֹוּוְלעֹוג ֶמֶלI ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹו
  :ְוַָתן ַאְרָצם ְלֲַחָלה ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :ֲַחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּדֹו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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  :ֶׁשְּבִׁשְפֵלּו ָזַכר ָלּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
  :ַוִּיְפְרֵקּו ִמָּצֵריּו ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  :עֹוָלם ַחְסּדֹוֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר ִּכי לְ 
  :הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו

  
  

  נשמת כל חי

ְורּוַח ָּכל ָּבָׂשר ְּתָפֵאר ּוְתרֹוֵמם ִזְכְרR ַמְלֵּכּו . ְִׁשַמת ָּכל ַחי ְּתָבֵרI ֶאת ִׁשְמR ְיָי ֱאEֵהיּו
  :ָּתִמיד

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל . ֶדיR ֵאין ָלּו ֶמֶלI ּגֹוֵאל ּומֹוִׁשיעַ ּוִמַּבְלעָ . ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם ַאָּתה ֵאל
  :ֵאין ָלּו ֶמֶלI עֹוֵזר ְוסֹוֵמI ֶאָּלא ָאָּתה. ּוְמַפְרֵס ְועֹוֶה ּוְמַרֵחם ְּבָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה

ַהְּמֻהָּלל ְּבָכל . תֲאדֹון ָּכל ּתֹוָלדֹו. ֱאלֹוַּה ָּכל ְּבִריֹות. ֱאEֵהי ָהִראׁשֹוִים ְוָהַאֲחרֹוִים
  :ַהְּמֵַהג עֹוָלמֹו ְּבֶחֶסד ּוְבִרּיֹוָתיו ְּבַרֲחִמים. ַהִּתְׁשָּבחֹות) ְּברֹוב(

ְמַחֵיה ֵמִתים . (ְוַהֵּמִקיץ ְִרָּדִמים. ַהְמעֹוֵרר ְיֵׁשִים. ִהֵּנה לֹא ָיּום ְולֹא ִייָׁשן. ַוְיָי ֵער
. ְוַהַּמִּתיר ֲאסּוִרים. ְוַהֵּמִׂשיַח ִאְלִמים) ף ְּכפּוִפיםְורֹוֵפא חֹוִלים ּפֹוֵקַח ִעְוִרים ְוזֹוקֵ 

  :ּוְלR ְלַבְּדR ֲאְַחּו מֹוִדים. ְוַהְּמַפֲעֵַח ֱֶעָלִמים. ְוַהּזֹוֵקף ְּכפּוִפים. ְוַהּסֹוֵמ Iֹוְפִלים
ִׂשְפתֹוֵתיּו ֶׁשַבח ְּכֶמְרֲחֵבי וְ . ּוְלׁשֹוֵּו ִרָּנה ַּכֲהמֹון ַּגָּליו. ְוִאּלּו ִפיּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים

ְוַרְגֵליּו ַקּלֹות . ְוָיֵדיּו ְפרּוׂשֹות ְּכְִׁשֵרי ָׁשָמִים. ְוֵעיֵיּו ְמִאירֹות ַּכֶּׁשֶמׁש ְוַכָּיֵרחַ . ָרִקיעַ 
ָבֵרI ֶאת ּולְ . ֵאין ֲאְַחּו ַמְסִּפיִקים ְלהֹודֹות ְלR ְיָי ֱאEֵהיּו ֵואEֵהי ֲאבֹוֵתיּו. ָּכַאָּילֹות

ַהּטֹובֹות ִִּסים . ַעל ַאַחת ֵמָאֶלף ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרֵּבי ְרָבבֹות ְּפָעִמים. ִׁשְמR ַמְלֵּכּו
  :ְוְִפָלאֹות ֶׁשָעִׂשיָת ִעם ֲאבֹוֵתיּו ְוִעָּמּו

ּוְבָׂשָבע . ְּבָרָעב ַזְָּתּו. ּוּוִמֵּבית ֲעָבִדים ְּפִדיָת . ִמְּלָפִים ִמִּמְצַרִים ְּגַאְלָּתּו ְיָי ֱאEֵהיּו
  :ּוֵמֳחָלִים ָרִעים ְוַרִּבים ְוֱֶאָמִים ִּדִּליָתּו. ּוִמֶּדֶבר ִמַּלְטָּתּו. ֵמֶחֶרב ִהַּצְלָּתּו. ִּכְלַּכְלָּתּו

Rּו ַרֲחֶמיּו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּוֵהיEְיָי ֱא Rּו ֲחָסֶדיּו . ְולֹא ֲעָזבּוַצחְוַאל ִּתְּטֵׁשֶּו ָלֵהיEְיָי ֱא:  
ֵהן . ְוָלׁשֹון ֲאֶׁשר ַׂשְמָּת ְּבִפיּו. ְורּוַח ּוְָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת ְּבַאֵּפיּו. ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבּו

ַיְמִליכּו ֶאת יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו וְ . ֵהם
  :ִׁשְמR ַמְלֵּכּו ָּתִמיד
ְוָכל . ְוָכל ֶּבֶרI ְלR ִתְכַרע. ְוָכל ַעִין ְלR ְּתַצֶּפה. ְוָכל ָלׁשֹון ְלR ִתָּׁשַבע. ִּכי ָכל ֶּפה ְלR יֹוֶדה

ַּכָּדָבר . ִלְׁשֶמR ְוָכל ֶקֶרב ּוְכָליֹות ְיַזְּמרּו. ְוָכל ַהְּלָבבֹות ִייָראּוR. קֹוָמה ְלָפֶיR ִתְׁשַּתֲחֶוה
ְוָעִי ְוֶאְביֹון . ַמִּציל ָעִי ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו. ָּכל ַעְצמֹוַתי ּתֹאַמְרָה ְיָי ִמי ָכמֹוR. ֶׁשָּכתּוב
ּוִמי . ִמי ִיְדֶמה ָּלI: ַצֲעַקת ַהַּדל ַּתְקִׁשיב ְותֹוִׁשיעַ . ַׁשְוַעת ֲעִִּיים ַאָּתה ִתְׁשַמע. ִמּגֹוְזלֹו
: קֹוֵה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ּוִמי ַיֲעָרI ָלI .Iִיְׁשֶוה ּלָ 

Rֶאת ֵׁשם ָקְדֶׁש Iָבֵרְּו Rָפֶאְרְּו Rַׁשֵּבֲחְּו Rַהֶּלְלְ .ְפִׁשי ֶאת ְייָ . ְלָדִוד. ָּכָאמּורַ ָּבְרִכי .
ַהִּגּבֹור ָלֶַצח . ַהָּגדֹול ִּבְכבֹוד ְׁשֶמR. ָהֵאל ְּבַתֲעֻצמֹות ֻעֶּזR :ְוָכל ְקָרַבי ֶאת ֵׁשם ָקְדׁשֹו

Rֹוְראֹוֶתיָּׂשא: ְוַהּנֹוָרא ְּבִַהּיֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ָרם ְו Iַהֶּמֶל:  
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ְּבִפי . הַלְיָׁשִרים ָאָוה ְתִהּלָ . ְוָכתּוב ַרְּנּו ַצִּדיִקים ַּבְייָ . ׁשֹוֵכן ַעד ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו
ּוְבֶקֶרב . ּוִבְלׁשֹון ֲחִסיִדים ִּתְתַקָּדׁש. ּוְבִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים ִּתְתָּבַרI. ְיָׁשִרים ִּתְתרֹוָמם
  :ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל

ֵּכן ׁשֶ . ְּבִרָּנה ִיְתָּפֵאר ִׁשְמR ַמְלֵּכּו ְּבָכל ּדֹור ָודֹור. ּוְבַמְקֲהלֹות ִרְבבֹות ַעְּמR ֵּבית ִיְׂשָרֵאל
ְלהֹודֹות ְלַהֵּלל ְלַׁשֵּבַח ְלָפֵאר . ְלָפֶיR ְיָי ֱאEֵהיּו ֵואEֵהי ֲאבֹוֵתיּו. חֹוַבת ָּכל ַהְיצּוִרים

ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ִׁשירֹות ְוִתְׁשְּבחֹות ָּדִוד ֶּבן ִיַׁשי . ְלרֹוֵמם ְלַהֵּדר ּוְלֵַּצַח ְלָבֵרI ְלַעֵּלה ּוְלַקֵּלס
  :RַעְבְּדR ְמִׁשיחֶ 

ִּכי ְלR . ָהֵאל ַהֶּמֶלI ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ. ּוְבֵכן ִיְׁשַּתַּבח ִׁשְמR ָלַעד ַמְלֵּכּו
  : ֶָאה ְיָי ֱאEֵהיּו ֵואEֵהי ֲאבֹוֵתיּו

ְקֻדָּׁשה . ָּלה ְוִתְפֶאֶרתְּתִה . ֶַצח ְּגֻדָּלה ּוְגבּוָרה. עֹוז ּוֶמְמָׁשָלה. ַהֵּלל ְוִזְמָרה. ִׁשיר ּוְׁשָבָחה
  :ּוַמְלכּות

  :ּוֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל. ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות ְלִׁשְמR ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש
  
. ֵאל ַההֹוָדאֹות. ֵאל ֶמֶלI ָּגדֹול ּוְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹות. ָּברּוI ַאָּתה ְייָ : ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם(

ֶמֶלI . ַהּבֹוֵחר ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה. ִרּבֹון ָּכל ַהַּמֲעִׂשים. ּבֹוֵרא ָּכל ַהְּנָׁשמֹות. ְפָלאֹותֲאדֹון ַהּנִ 
  :)ָיִחיד ֵאל ֵחי ָהעֹוָלִמים

  
Rּו ַעל ָּכל ַמֲעֶׂשיֵהיEְיָי ֱא Rְיַהְללּו .Rֶַצִּדיִקים עֹוֵׂשי ְרצֹו Rֵּבית . ַוֲחִסיֶדי Rְוָכל ַעְּמ

ְּבִרָּנה יֹודּו ִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹוְררּו ִוירֹוְממּו ְוַיֲעִריצּו ְוַיְקִּדיׁשּו . ִיְׂשָרֵאל
ִּכי ֵמעֹוָלם . ּוְלִׁשְמR ָּנֶאה ְלַזֵּמר. ִּכי ְלR טֹוב ְלהֹודֹות. ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמR ַמְלֵּכּו ָּתִמיד

  :ה ְיָי ֶמֶלI ְמֻהָּלל ַּבִּתְׁשָּבחֹותָּברּוI ַאּתָ : ְוַעד עֹוָלם ַאָּתה ֵאל
  

ְוַעל ְּתּוַבת ַהָּׂשֶדה ְוַעל : ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ֱאEֵהיּו ֶמֶלI ָהעֹוָלם ַעל ַהֶּגֶפן ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן
, ּבֹוַע ִמּטּוָבּהֶאֶרץ ֶחְמָּדה טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶׁשָרִציָת ְוִהְַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתיּו ֶלֱאֹכל ִמִּפְרָיּה ְוִלְׂש 

ַרֵחם ָא ְיָי ֱאEֵהיּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמR ְוַעל ְירּוָׁשַלִים ִעיֶרR ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדR ְוַעל 
Rְוַעל ֵהיָכֶל Rּו ְלתֹוָכּה , ִמְזְּבֶחּו ְוַהֲעֵלה ְירּוָׁשַלִים ִעיר ַהֹּקֶדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיֵּוְב

  :ֵחּו ְּבִבְָיָּה ְוֹאַכל ִמִּפְרָּיּה ְוְִׂשַּבע ִמּטּוָבּה ּוְָבֶרְכR ָעֶליָה ִּבְקֻדָּׁשה ּוְבָטֳהָרהְוַׂשְּמ 
  :ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצּו ְּביֹום ַהַּׁשָּבת ַהֶּזה -בשבת 

ְלR ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל  ִּכי ַאָּתה ְיָי טֹוב ּוֵמִטיב ַלֹּכל ְוֹוֶדה: ְוַׂשְמֵחּו ְּביֹום ַחג המצות ַהֶּזה
  :ָּברּוI ַאָּתה ְיָי ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ְּפִרי ַהֶּגֶפן: ְּפִרי ַהֶּגֶפן
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  נרצה
  :ככל משפטו וחקתו, חסל סדור פסח כהלכתו

  :כן זכה לעשותו, כאשר זכיו לסדר אותו
  :קומם קהל עדת מי מה, זך שוכן מעוה

  :פדוים לציון ברה, הל טעי כה, קרב
  

  

  :לשנה הבאה בירושלים הבנויה
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  :ּוְבֵכן ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה
ֵּגר ֶצֶדק ִַּצְחּתֹו ְּכֱֶחַלק לֹו . ְּברֹאׁש ַאְׁשמֹוֶרת ֶזה ַהַּלְיָלה. ָאז רֹוב ִִּסים ִהְפֵלאָת ַּבַּלְיָלה

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ַלְיָלה
ַוָיַׂשר ִיְׂשָרֵאל ְלַמְלָאI . ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש ַלְיָלה. ְיָלהַּדְָּת ֶמֶלI ְּגָרר ַּבֲחלֹום ַהּלַ 

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ַוּיּוַכל לֹו ַלְיָלה
ִטיַסת ְִגיד . ֵחיָלם לֹא ָמְצאּו ְּבקּוָמם ַּבַּלְיָלה. ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹוס ָמַחְצָּת ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. יָת ְּבכֹוְכֵבי ַלְיָלהֲחרֹוֶׁשת ִסּלִ 
ְלִאיׁש . ָּכַרע ֵּבל ּוַמָּצבֹו ְּבִאיׁשֹון ַלְיָלה. ָיַעץ ְמָחֵרף ְלֹוֵפף ִאּוּוי הֹוַבְׁשָּת ְּפָגָריו ַּבַּלְיָלה

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ֲחמּודֹות ְִגָלה ָרז ֲחזֹות ַלְיָלה
ִׂשְָאה . ֹוַׁשע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ִּבֲעתּוֵתי ַלְיָלה. ְכֵלי ֹקֶדׁש ֱֶהַרג ּבֹו ַּבַּלְיָלהִמְׁשַּתֵּכר ּבִ 

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ַָטר ֲאָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ַּבַּלְיָלה
ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר . ַמה ִמַּלְיָלהּפּוָרה ִתְדרֹוI ְלׁשֹוֵמר . עֹוַרְרָּת ְִצֲחR ָעָליו ְּבֶֶדד ְׁשַת ַלְיָלה

  :ַוְיִהי ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה. ְוָׂשח ָאָתא ֹבֶקר ְוַגם ַלְיָלה
. ָרם הֹוַדע ִּכי ְלR ַהּיֹום ַאף ְלR ַהַּלְיָלה. ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא ַלְיָלה

ַוְיִהי . ִאיר ְּכאֹור יֹום ֶחְׁשַכת ַלְיָלהָּת . ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעיְרR ָּכל ַהּיֹום ְוָכל ַהַּלְיָלה
  :ַּבֲחִצי ַהַּלְיָלה

  

  ובכן ואמרתם זבח פסח
  :אמץ גבורותיך הפלאת בפסח
  :בראש כל מועדות שאת פסח
  :גלית לאזרחי חצות ליל פסח

    :ואמרתם זבח פסח
    

  :דלתיו דפקת כחום היום בפסח
  :הסעיד וצצים עגות מצות בפסח

  :פסח  ור ערךואל הבקר רץ זכר לש
    :ואמרתם זבח פסח

    
  :זעמו סדומים ולהטו באש בפסח

  :חלץ לוט מהם ומצות אפה בקץ פסח
  :טאטאת אדמת מף וף בעברך בפסח

    :ואמרתם זבח פסח
    

  :ראש כל און מחצת בליל שמור פסח, יה
  :פסח  כביר על בן בכור פסחת בדם
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  :לבלתי תת משחית לבא בפתחי בפסח
    :ואמרתם זבח פסח

    
  :גרת סגרה בעתותי  פסחמס

  :שמדה מדין בצליל שעורי עמר פסח
  :שרפו משמי פול ולוד ביקד יקוד פסח

    :ואמרתם זבח פסח
    

  :עוד היום בב לעמוד עד געה עות פסח
  :פס יד כתבה לקעקע צול בפסח
  :צפה הצפית ערוך השלחן בפסח

    :ואמרתם זבח פסח
    

  :קהל כסה הדסה צום לשלש בפסח
  :בפסח  שע מחצת בעץ חמשיםראש מבית ר

  :שתי אלה רגע תביא לעוצית בפסח
  :תעז ידך תרום ימיך כליל התקדש חג פסח

    :ואמרתם זבח פסח

  ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ָנֶאה
  

ְלR , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: גדודיו יֹאְמרּו לֹו, בחור כהלכה, אדיר במלוכה
  :ִּכי לֹו ָיֶאה, י לֹו ֶָאהּכִ , ְיָי ַהַּמְמָלָכה

  
ְלR ְיָי , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: ותיקיו יֹאְמרּו לֹו, הדור כהלכה, דגול במלוכה

  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ַהַּמְמָלָכה
  

ְלR , R ַאף ְלRלְ , ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: טפסריו יֹאְמרּו לֹו, חסין כהלכה, זכאי במלוכה
  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ְיָי ַהַּמְמָלָכה

  
ְלR , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: למודיו יֹאְמרּו לֹו, כביר כהלכה, יחיד במלוכה

  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ְיָי ַהַּמְמָלָכה
  

ְלR ְיָי , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: לֹו סביביו יֹאְמרּו, ורא כהלכה, מלך במלוכה
  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ַהַּמְמָלָכה

  
ְלR ְיָי , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: צדיקיו יֹאְמרּו לֹו, פודה כהלכה, עיו במלוכה
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  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ַהַּמְמָלָכה
  

ְלR , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: שאיו יֹאְמרּו לֹו, רחום כהלכה, וש במלוכהקד
  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, ְיָי ַהַּמְמָלָכה

  
ְלR , ְלR ַאף ְלR, ְלR ִּכי ְלR, ְלR ּוְלR: תמימיו יֹאְמרּו לֹו, תומך כהלכה, תקיף במלוכה

  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה, הְיָי ַהַּמְמָלכָ 
  

  :ִּכי לֹו ָיֶאה, ִּכי לֹו ֶָאה
  

  ֵאל ְּבֵנה, ֵנהֵאל ּבְ 
  

, ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ֹובִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו ְבָקר, ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ַאִּדיר הּוא
  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ 
  

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ָּדגּול הּוא ,ָּגדֹול הּוא, ָּבחּור הּוא
  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב

  
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ַזַּכאי הּוא, ָוִתיק הּוא, ָהדּור הּוא

  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, הֵ ֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב
  

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ָיִחיד הּוא, ָטהֹור הּוא, ָחִסיד הּוא
  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב

  
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובתֹו ּבְ ִיְבֶה ֵבי, ֶמֶלI הּוא, ָלמּוד הּוא, ַּכִּביר הּוא

  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב
  

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ִעזּוז הּוא, ַסִּגיב הּוא, ָאֹור הּוא
  :ְתR ְּבָקרֹובֵה ֵביּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב

  
ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ְמֵהָרהּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ָקדֹוׁש הּוא, ַצִּדיק הּוא, ּפֹוֶדה הּוא

  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב
  

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמיּו , ָרהְמהֵ ּבִ . ָקרֹובִיְבֶה ֵביתֹו ּבְ , ַּתִּקיף הּוא, ַׁשַּדי הּוא, ַרחּום הּוא
  :ֵה ֵביְתR ְּבָקרֹובּבְ , ֵאל ְּבֵה, ֵהֵאל ּבְ . ְבָקרֹוב
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  אחד מי יודע
  ? אחד מי יודע

  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ. אחד אי יודע
  

  ?שים מי יודע
  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ. שי לוחות הברית. שים אי יודע

  

  ?שלושה מי יודע
אחד אלהיו שבשמים . שי לוחות הברית. שלושה אבות. עשלושה אי יוד

  :ובארץ
  

  ?ארבע מי יודע
אחד אלהיו . שי לוחות הברית. שלושה אבות. ארבע אמהות. ארבע אי יודע

  :שבשמים ובארץ
  

  ?חמשה מי יודע
שי לוחות . שלושה אבות. ארבע אמהות. חמשה חמשי תורה. חמשה אי יודע

  :ם ובארץאחד אלהיו שבשמי. הברית
  

  ?ששה מי יודע
שלושה . ארבע אמהות. חמשה חמשי תורה. ששה סדרי משה. ששה אי יודע

  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ. שי לוחות הברית. אבות
  

  ?שבעה מי יודע
ארבע . חמשה חמשי תורה. ששה סדרי משה. שבעה ימי שבתא. שבעה אי יודע

  :להיו שבשמים ובארץאחד א. שי לוחות הברית. שלושה אבות. אמהות
  

  ?שמוה מי יודע
חמשה . ששה סדרי משה. שבעה ימי שבתא. שמוה ימי מילה. שמוה אי יודע

אחד אלהיו . שי לוחות הברית. שלושה אבות. ארבע אמהות. חמשי תורה
  :שבשמים ובארץ

  

  ?תשעה מי יודע
ששה . שבעה ימי שבתא. שמוה ימי מילה. תשעה ירחי לדה. תשעה אי יודע

שי לוחות . שלושה אבות. ארבע אמהות. חמשה חמשי תורה. סדרי משה
  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ. הברית

  

  ?עשרה מי יודע
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שבעה ימי . שמוה ימי מילה. תשעה ירחי לדה. עשרה דבריא. עשרה אי יודע
שי . שלושה אבות. ארבע אמהות. חמשה חמשי תורה. ששה סדרי משה. שבתא

  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ .לוחות הברית
  

  ?אחד עשר מי יודע
שמוה . תשעה ירחי לדה. עשרה דבריא. אחד עשר כוכביא. אחד עשר אי יודע

ארבע . חמשה חמשי תורה. ששה סדרי משה. שבעה ימי שבתא. ימי מילה
  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ. שי לוחות הברית. שלושה אבות. אמהות

  

  ?שים עשר מי יודע
תשעה . עשרה דבריא. אחד עשר כוכביא. שים עשר שבטיא. עשר אי יודע שים

חמשה חמשי . ששה סדרי משה. שבעה ימי שבתא. שמוה ימי מילה. ירחי לדה
אחד אלהיו שבשמים . שי לוחות הברית. שלושה אבות. ארבע אמהות. תורה

  :ובארץ
  

  ?שלושה עשר מי יודע
. אחד עשר כוכביא. שים עשר שבטיא. שלושה עשר מדיא. שלושה עשר אי יודע

ששה סדרי . שבעה ימי שבתא. שמוה ימי מילה. תשעה ירחי לדה. עשרה דבריא
. שי לוחות הברית. שלושה אבות. ארבע אמהות. חמשה חמשי תורה. משה

  :אחד אלהיו שבשמים ובארץ
  

  ְדיָאַחד ּגַ
  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. י זּוֵזיְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵר , ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

  
  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, ואתא שורא ואכלא לגדיא

  
ַחד , ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, דאכלא לגדיא, ואתא כלבא ושך לשורא

  :ַּגְדָיא
  

. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, דאכלא לגדיא, וראדשך לש, ואתא חטרא והכה לכלבא
  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא

  
ְּדַזִּבין , דאכלא לגדיא, דשך לשורא, דהכה לכלבא, ואתא ורא ושרף לחוטרא

  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי
  

דאכלא , ך לשוראדש, דהכה לכלבא, דשרף לחטרא, ואתא מיא וכבה לורא
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  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, לגדיא
  

דשך , דהכה לכלבא, דשרף לחטרא, דכבה לורא, ואתא תורא ושתה למיא
  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, דאכלא לגדיא, לשורא

  
דהכה , דשרף לחטרא, דכבה לורא, דשתה למיא ,ואתא השוחט ושחט לתורא

  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, דאכלא לגדיא, דשך לשורא, לכלבא
  

, דכבה לורא, דשתה למיא, דשחט לתורא, ואתא מלאך המות ושחט לשוחט
ין ַאָּבא ִּבְתֵרי ְּדַזּבִ , דאכלא לגדיא, דשך לשורא, דהכה לכלבא, דשרף לחטרא

  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. זּוֵזי
  

, דשחט לתורא, דשחט לשוחט, ואתא הקדוש ברוך הוא ושחט למלאך המות
דאכלא , דשך לשורא, דהכה לכלבא, דשרף לחטרא, דכבה לורא, דשתה למיא

  :ַחד ַּגְדָיא, ַחד ַּגְדָיא. ְּדַזִּבין ַאָּבא ִּבְתֵרי זּוֵזי, לגדיא


