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י אפשר כלל בלא תפלה וצעקה להוציא אור הנשמה אל הפועל הגמור. התפלה מוצאת לה ניגוד  א

מההשכלה השטחית, הטוענת: איך תועיל התפלה, וכי האלהות תשתנה? אבל השכלה עניה זו 

אינה יודעת כי כל כך מרום ונשגב הוא תוכן התפלה, עד שאין מצדה שום מקום ושום מדה שאינם  

מעילוי   נשמתו, מתעלים  הוית  ובכל  בתוכיותו  המתגלה  לאלהות  קורא  עצמו  והמתפלל  האלהי. 

שינויים.   בנפש האדם, שכולה מלאה  שיש במקבל  ידי השינוי  על  היא  ודאי משתנה  זו  שהארה 

דיה   בעולם החיצוני;  פעולות  צירי[ להתפילה  מנוקדת  ]ח'  ליחש  צריכה  אינה  ההבנה ההרגשית 

, מעדנת את הרגשות, מעלה את החפץ לאידיאלים רצויים שהיא מחוללת רב טוב בעולם הפנימי

יותר   לאור האלוהות. אבל ההבנה של הבינה מכוונת את דעתה לצד  מאד, ומשיאה את הדעה 

ריאלי. היא מסתכלת איך העולם החיצוני מקושר הוא עם העולם הפנימי, ואיך השינויים לטובה  

החיצוני; בעולם  שינויים  הם  מחוללים  הפנימי  למדת    שבעולם  זה  ידי  על  שבאים  אלא  עוד  ולא 

ההסתכלות היותר עליונה, עד שאין שם חילוק כלל בין העולמות הללו החיצוני והפנימי, ונמצא שכל 

 מה שנפעל לטובה נפעל הוא בכל אמתת המציאות. 

. מתפלל האדם אל האלהים האדיר על הכל. ההמונית  ההבנהכמה מגוחכת היא לפי    -התפלה  

את המבוקש שלו; מתפעל הוא האלהים מדיבוריו של. האדם, ומתעורר וממלא    והוא פועל אצלו

את חפצו אחרי שיכביד עליו בבקשותיו. היש לך חרוף וגדוף, חשכה ושקרות גדולים מזה? והיש  

וכנים, שהם   איפוא להתפלא אם העומדים במעמד תרבותי, ורואים את עצמם בתורה משכילים 

א התפלה באין דעת ורגש, כך מאירה ורוממה היא בגלוי  מואסים את התפלה! כשם שחשכה הי

 הדעת וההרגשה. 

התפילה כשהיא מתגשמת היא מתהפכת לפלסתר, לזוהמת עבודה זרה. הוא קורא לאלוקים שהוא  

מציירו איתן, קשה, תקיף ושליט, נצחן ורודף כבוד ומשמעת ]מ' ראשונה מנוקדת חירק[ של עבדות  

וקא עלול להיות מרוצה על ידי שיבקשו ממנו בבקשות ובתחנונים מן כפופה מנתיניו עבדיו; והוא ד

שפלי נפש, אז משתנה הוא מחפצו העז וממלא את המבוקש, והמבוקש איננו אצילי כ"א פשוט  

זו פסולה היא, שכורה ואלילית, חסרה היא העצמיות   חפץ גס של צורך נאה או מכוער. תפילה 

 פלה.  התוכית של מהות התפילה ותחשב לחטאה לת

 תפילה ושינוי רצון ה' –תרסד  –קובץ א'  .2

והחושב שאינו משנה אלא את  ומגדף,  ה"ז מחרף  החושב בתפילה שמשנה את הענין האלהי, 

עצמו, ה"ז מקטין את ערך התפילה, ועמה יחד את כל הערך של העבודה האלהית. אבל המכוין,  

משתנה, משתנה כל הערך של כל    שהוא פועל לשנות את עצמו לטוב, וע"י היחש שעצמות הוייתו

ההויה אליו לעילוי ולטוב, כי ההויה כולה מתפעלת מאחד מחלקיה הרוחניים ביחוד. וכל מה שהתוכן  

הרוחני המביא את החליפות הוא יותר נעלה ויותר כולל, כן השינויים הם יותר עצומים ויותר פועלים 

 ממנה והעולם מתברך.בשפעת טובתם. זהו העובד בכוונה הראויה שהנפש מתמלאה 

 שמונה קבצים / קובץ א / שד.  .3

המחשבות הזרות שבתפילה, הן באות מפני הקושיא הכללית שיש על ענין התפילה: שלכאורה    .

אין לה מקום, מפני שאין שייך לומר לגבי הקב"ה שינוי רצון בכלל, ובפרט ע"י פיוס ותפילה. ואינן  

ן התשובות שעל ידן התפילה מתישבת, שכללותן הן שתי אלו הידיעות:  מסתלקות כ"א ע"פ אות

האחת, שהתפילה היא בנויה על הרגשת הנפש ולא על השכל, וכל הגדרים הללו וגזירותיהם, וכל  

השלילות שלגבי האלהות, הכל בא מצד השכל, ואין התפילה מקושרת עם כל פרטיהם. והשנית, 

הוא מצד גזירה ושפע של המצאה אלהית, וההמצאה הזאת  שבאמת כל היחוש שבין האדם לקונו,  



גוזרת היא למלאות את כל התפקידים של האדם בההנהגה האלהית בעולם, ואחד מהתפקידים  

החשובים הוא נתינת מקום לתפילה, שע"כ יש באמת מקום גדול לתפילה, והיא עומדת ברומו של  

רשים, וכפי הרחבתם והעמקתם הם עולם. וכל הסעיפים של כונות התפילה מסתעפים מאלה הש

 שוללים  

 1קובץ א, רפב,  .4

שתי שיטות הן לערכה של התפילה: השיטה המיסטית והשיטה הרציונלית. הראשונה מבארת את  

בעליל ומראה  כולן,  תנועותיו  ועם  האדם  עם  העולם  האדם  קשר  של  הנפשי  הרצון  שהבעת   ,

רבות עלילות  הרוחני  המעמד  מתוך  ויוצרת  פועלת  היא  הרי  באלהים,  בההויה - בהתדבקו  ערך 

בכללה, וממילא באה הפעולה לטובה בהנוגע לחלקו של האדם ומבוקשיו. השיטה הרציונלית אינה 

כולה לתוך המערכה   והיא מכנסת את התפילה  המוסרית,  מכרת את הסתרים הנפלאים הללו, 

הפסיכית, הפיוטית. האדם יתרומם ע"י ציורי תפילתו, נפשו תזדכך, מדותיו יתעלו. התוכן המוסרי  

הוא בודאי אחוז עם הגורל של האדם, בההטבה המוסרית יוטב הגורל, ההויה כולה שואפת לקדמה  

מהרשעה.   הפגעיםכולם  סיבת  את  מכירים  הננו  ובזה  מהמציאות,  נפלטת  היא  הרשעה  לטוב, 

הטבה הנפשית שע"י חיקוי השירי של התפילה, היא התכלית. אין לקשר את התפילה בפרטיות  ה

מכרת   היא  הכלל.  מתוך  היא  מצטרפת  אלא  המדוברת,  השיטה  ע"פ  המבוקשת,  הפעולה  של 

שהאדם שלא יתפלל, יצטברו בתוכו הרבה תכונות קשות מחוסרות תיקון ועידון, ומצבו המוסרי  

ך, ע"י התפילה יתעלה האדם, ויהיה יותר מואר ברוחניותו, וממילא יהיו  יסבול מזה הרבה. ולהיפו 

מעצם  יותר  הנשמה,  הבעת  התפילה,  של  האידיאליות  היא  יקרה  בכלל  ממולאים.  יותר  חפציו 

יותר   להיות  האידיאלי  המצב  צריך  זו,  שלשיטה  מובן  שבתפילה.  המבוקש  של  הפרטי  התכלית 

לדבר   מוכרת  התפילה  שתהיה  כדי  היא  מזוכך,  השניה,  השיטה  אמנם  ערך.  גדולת  חובה  של 

 ממולאה מאידיאל  
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 ארי עילאי. דבי ארי׳ ורבינו, מורינו מאדונינו

 גבורה, עם זרוע לו תורה, תצא ממנו שבחבורה,
 רבי הרב מורינו מעוזינו גאון ניהו הוא

א ד ו ה י י א ו ו י ל רבי בר ל א ל צ  ב
 בקהל תורתו ואור עוזו חביון היה אשר זצללה״ה.

פיהם. במדינת פראג קדוש
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מהר״ל. אגדות חדושי מהר״ל,

 בצאת הדורות, קורא פעל אשר הגבורות, את מספר
 אמרותיו הקורות- ואת מעשיו כח לחירות, ממצרים ישראל
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נס״ו

מהמר׳ל אחדים דברים
 ומשוכללה חדשה בהוצאה לגמוד שזיכנו ומטיב הטוב לה׳ להודות בהודאה פותחין

 דבינו של הנפלאים מספריו הראשון כרך והוצאת הדפסת את תחזינה. הקוראים עיני כאשר
 החובקים זי״ע. מפראג (מהר״ל) בצלאל רבי בר ליוואי יודא רבי ורבנא מרנא הקדוש הגאמ

ה׳. עם בשמי למאורות היו ואשר עולם זרועות

 ואשר כבר שנדפסו אלו מהר״ל. ספרי של זו חדשה בהוצאה עינינו שלנגד המגמה
 המחבר ככונת ולעשות לשמור וללמד ללמוד ועיון לימוד לספרי להכינם הוא: בכתובים. עודם

הקדוש. בלשונו מעט אף ח׳׳ו לנגוע מבלי אך זו בהוצאה תיקונים הכנסנו ולפיה הקדוש.

— בחייו עוד אזור יצאו הגה עד שנתפרסמו זי״ע רבינו ספרי שרוב הוא ידוע דבר
 ובאותיות משובח נייר על גדול בפורמט נהדרה בהוצאה .— הנוכחי הששי לאלף הרביעית במאה

 שלמים וכן רבים שנתעוררו עד האלהים, ארון נשבה מאז שגה מאוח שתי בערך חלפו מרובעות,
 הבעש״ט שתלמידי כנראה זצ״ל. רבינו ספרי הם חמדה, כלי כל אוצר של חדשות הוצאות להדפסת

 להפצת המניעים מראקוי היו הם הקדושים. בספריו והצפון הגנוז האור את שגילו זי״ע הקדוש
 הגחלות ביקויבות המוסר לימוד לתנועת הודות — האחרונות השנים בששים מחדש. ספריו

רבינו. בדברי המתענינים חוג תלי״ת התרחב — הליטאיות

 מטה ירדו ההוצאות ואיכות טיב ידה ועל המדפיסים בין התחרות פרצה זה לעומת •
 נוסח לקביעת לב שמו לא וצפופות, בהירות, בלחי ובאותיות גרוע בנייר להשתמש התחילו מטה.

 רבינו לשח את שקיצר מי היה אף נספחים, ענינים השמיטו הראשונות, ההוצאות עפ״י מחיק
 תנ״ד לפסוקי מקומות מראי הקודמות בהוצאות חסרות כן כמו הדפוס. בהוצאות לקמץ כדי

 לבני הנחוץ דבר חפץ, דברי למצוא ומפתחות רבינו בדברי והמבוארים המובאים חז״ל ולמאמרי
 רק אשר וחתום סתום מעין אדם בני לרוב נעשו חביבותן למרות רבינו ספרי כן מפני דורנו.
 הקופצים נתרבו כנ״ל, בהם בשימוש נוחיות הבלתי אף ועל ממימיו. לשאוב זכו סגולה יחידי

 ימ״קו, הצורר ידי על הנורא החורבן עם בפרט השוק. מן ואזלו תמו שכמעט עד ספריו, על
 ההידור בתכלית ומשוכללת מדוייקת חדשה, הוצאה כזה במצב ביותר. מחירם עלה והנמצאים

 המשימה את עלינו לקבל עודדונו ועולמים רבים מאד. נחוצה נעשית נפש לכל השוה ובמחיר
, הזאת. הקדושה

 רבינו מתורת נעלם אור גנוז אור לידינו ה׳ שאנה אחרי ובפרט
 אגדות רוב על זי״ע מהר״ל רבינו *ביאורי גדולים. כרכים שני הם יד. בכתב

 זהב יערכם לא שנה, וחמשים מאות משלש יותר ונעלמים גנוזים שהיו הש״ם״
 ועבודה עמל הרבה השלמתם. את מהר״ל רבינו ספרי ימצאו ועמם ופנינים
בע״ה. בקרוב שיוגמרו אלה, יד כתבי של וסדורם בהעתקתם נשקעים

 מדויקת בהגה אחיד ובפורמט ביותר נהדרה בצורה מחדש להוציא בע״ה גגשנו לכן
 ספרי כל את להלן, שיבואו ותיקונים בהוספות הראקוונות הוצאות על המיוסדת שאפשר כמד, עד

ה׳, גבורות א) דלהלן: התכנית לפי בע״ד, להוציאם ובדעתנו ודגת״י, שנדפסו אלו רבינו,
 חדושי א׳ כרך ה) מצוה, ונר אור תורה ח ישראל׳ נצח a ישראל, תפארת ב)

דרשות a כת״י), (מתוךמהר״ל אגדות חדושי ב׳ כרך י) כתזי), (מתוךמהר״ל אגדות



הכא מ ד ק ת ה י ש י ל ש

 השם על להתגדל ירצה לכך ממנו גדול והוא ישראל יצאו שממנו יתברך השם של חלקו
בפרק  לו לומר ומגוג, גוג לפרשת אבשלום פרשת נסמכה למה אמרו ע״ב) (ז׳ דברכות קמא ו

 אלא באביו שמורד בן יש כלום לו תאמר ברבו שמורד עבד יש כלום לך יאמר שאם
 מתנשא ויהיה הכל על עליון יתברך שהוא אמר זה התנשאות ועל ע״כ. איתא נמי הא איתא הא

 גדולה הזה המקרא מפרש עקיבא n פירוש וכר תנא במתניתא להבין. נפלא ענין זה ודבר עליו
 7א מתייחס זה שפעל במה יתברך השם אל ליחס ראוי יותר זה שדבר כלומר סוף, ים קריעת

 יבשד הים מן שנעשה לפי גדולה בריאה זה דבר והיה טבעי, שאינו לפי יותר יתברך השם
אך היבשה ותראה אחד י'מקום המים יקוו א׳) (בראשית שאמר בראשיית ימי בששת שהיה וכמו
להיות הים מטבע שאין הטבע בדרך זה היה שלא במה גדול ויותר יבשה, הים מן נעשה כאן

 הפסד היה בפרט שזה בכורות מכת זו והגבורה סוף. ים קריעת זו הגדולה ה׳ לך ולפיכך יבשה,
 שהתבאר כמו תורה מתן זו והתפארת הרשעים, את להפסיד גבורה זה ודבר טבעית בלתי ומיתה

 על ולפיכך התורה, רק גשמי בלתי דבר ואין גשמי ואינו נבדל עניין הוא התפארת כי למעלה
 הראה תורה משנה ספר פ״ו) רבד, (בראשית במדרש ואמרו השמש. עמידת היתה התורה ידי

 גובר יהושע היה כי זה ובאור ממני, תדום כך מזה דממתי שלא כשם לה ואמר לשמש יהושע
אמר לכך השכלית, התורה ידי על יהושע עליה גובר והיה גשמית רק שאינה השמש על

ואמר למעלה. שהתבאר כמו תפארת נקרא גשמי אינו אשר שדבר תורה מתן זה והתפארת
 הוד המקדש בית נקרא וכן נצחית. לנחלה שהיא בעבור נצח ירושלים נקרא ירושלים זו והנצח

 היה גדול יתברך שהוא גדולתו מצד כי לומר בא וכאלו הוא, ברוך הקדוש של הודו ששם לפי
 מכת היה יתברך גבורתו ומצד גדולה נקראת היא והבריאה גמורה בריאה שהיא סוף ים קריעת

 נתן יתברך השם של הנצחות ומצד לישראל, תירה נתן תפארתו ומצד כדלעיל, בכורות
 :יתברך השם של הודו שבו המקדש בית היה יתברך השם של ההוד ומצד הנצחות, לירושלים
 ה׳ גבורות מצרים יציאת נקרא שיהיה ראוי שילא ר׳ לדעת ובין לברייתא בין ותמצא

 הראשון הספר ספרים, לשש נחלק הנמצאים סדר כולל שהוא הזה החבור ויהיה
 בראשית. מעשה זו הגדולה ה־ לך שילא ר׳ שדרש כמו הגדולה ספר ונקרא השבת סדר

 מתן סדר השלישי והחלק שהתבאר. כמו הגבורה ספר נקרא הפסח סדר השני והחלק
 והחלק תורה. מתן זו והתרארת עקיבא ר׳ שדרש כמו ישראל, תפארת ספר נקרא תורה
 שהחריבה רשעה של מפלת והוא נצח ספר נקרא לזה והנמשך באב תשעה סדר הוא הרביעי

 להקדוש והלל הודות נותנים בו כי ההוד ספר נקרא סוכות סדר החמישי והחלק בתינו. את
ספר ונקרא הכפורים ויום השנה ראש סדר הששי והחלק מינים. בארבעה הוא ברוך

וארץ שמים
 ליציאת זכר שבת בקדוש תקנו שהרי כן, גם שבת סבת שהוא לפי הפסח בסדר ונתחיל

ת הספר שם ולפיכך מצרים, ו ר ו ב ׳ ג  עשה אשר גבורותיו יתבאר בו ה
בגבהי הושיב עני ועם רמים, השפיל עזו בזרוע הקמים, נגד לעשות הפליא ואשר ישראל עם

:לעולמים שמו ישתבח מרומים,

א ק י ל ה ס מ ד ק ת ה י ש י ל ש



ראשח פרק

ה׳ גבורות ימלל מי
תהלתו: כל ישמיע

^ 0«לי11(

 ברת־ הקדזש של שמזו ספור כי לומר ונו1ר
mn מגד הומור נימ<0 משני גפשר גי 

 גדול כמה צמה9ב הגבורה ל9 מוד9ל נוכל 16ש
 אין ברבוי רב שהם מצד והשני מעשיו״ גבורת
ס תבליוו  מצד אפשר אי שבחו ספור ולפיכד לו

 שאי האיכות מצד אם הכמות, ומצד האיכות
 מצד וגם מעשיו גבורת ורכות על לעמוד א»»ר
 ימלל מי אמר הראשון וכנגד אפשר. אי הכמות
ה שהרצון ה׳ גבורות  הגבורה לדבר יוכל מי מ
 כי מלל, לשח אמר ולפיכד תכלית עד ולרדת

 כ״א) (בדאמית כמו הדוש דבר על בא זה לשח
 רבוי וכנגד שרה״ בנים היניקה לאברהם מלל מי

 בל ישמיע אמר ותכלית קץ בלי שחם הכמות
 על שרצונו תהלתו כל לשון כאן אמר תהלתו

זסמות:
ק ר פ  ההוא )a״jr ל״ג (ברמת עומדין אין ונ

 האל אמר חנינא דר׳ קמיה דנהית
 והעזוז והאמיץ האדיר והנורא הגבור הגדול

 סיימתנהו ליה אמד וכו׳ והיראוי והאמתי
 אי שלשה הנהו השתא דמרך שבחיה לכולהו

 בנסת סמשי באורייתא משה דאמרינהו לאו
 להו אמרינן הוי לא בתפלה תקנינהו הגדולה

 הדבר למה משל האי״ כולי ואזלת אמרת ואת
אלפי אלף לו שהיה ודם בשר למלך תמה

רי אלפים  בסף בשל אותו מקלסין והיו זהב תנ
 לספר אק כי ז״ל הרמכ״ם ופירוש ע״מ וכד

 ער שבהו על לעמוד שאין האיכות מצד שבהו
 מצד וגם שמספר״ ההוא השבה מגיע היכן

 הרבוי מצל שבהו לגמור שאין p גם הכמות
ס ששבהו  שהוא אמר ולפיכן* וקץ. תכלית בלי ז

ס כי וכו׳ משל  הרי כסף בשל אותו מקלסין ז
 ומה האיכות. מצר הזהב ובח הכסף בין יש הלוף
רי אלפים אלפי אלף לו שיש  ומשבהים זהב תנ
 ומפני 4הכמוו מצד זה חלוף הרי באלף אותו

 נסלאותח לספר מצווים «ו אין* לשאול יש וד.
 לא ולמה היציאה בליל הוא ברח* הקדוש של

 וגו׳: ה׳ גבורות ימלל מי p גם בזה נאמר
 לספר כשבא שודאי זאת קושיא תירח אבל

 מי לומר שייך בזה בודאי מקום של שבחו
סל ה׳״ גבורות ימלל  לספר מזנווח שאבי מה ז
 להגיד בשביל זה אין נפלאותע״ היציאד. בליל

 כסויי נהיה שלא שבחו מספרים שאנו רק שבהו״
 נסים לנו הוא ברוך הקדוש שעשה מובה

 אנו אין וכי עליהם. לו מותם אנו ואץ מפלאות
 שאי פי על אף עמנו״ שהטיב מה לספר מחויבים

 מקצת ואף עמנו שעשה הטוב כל לספר אפשר
 שלא לומר אין זה בשביל מקום מכל נפלאותיו״

p מקצת לספר o טובה״ כפויי אנו שאין לומר 
 לנו יש עמנו שעשה טובו מקצת בשביל ואפילו

 כוונתו שאין מקום שכל מוכח והכי לו. להודות
 השתא קאמר דר״א אסור״ שאין בשבחו לספר
 והשתא וכו׳״ משה דאמרינהו לאו אי תלת הנהו

מקום של בשבחו לספר שאסור כיון יוקשה



ה׳ב פרקגבורותכג

 האל מקום של שבחו משה אמר למה לך תקשה
 בשבחו, לספר אסור והרי והנורא הגבור הגדול

 היה רק בשבחו לספר כוונתו היה לא משה אבל
 השם מפני יראים שיהיו לישראל לומר כוונתו
 ובשביל וגר, הגבור הגדול אל הוא כי יתברך

 יש והנורא הגבור הגדול דברים השלשה אלו
 כל לו שיש שכן כל מפניו יראים להיות להם

 שבחים לספר למשה הותר ולפיכך השבחים,
 כנסת לאנשי מותר היה זה ובשביל אלו.

נראה אין שעתה בתפלה, אותם לתקן
 אף הוא, ברוך הקדוש של שבחו לגמור שבא

מקום, מכל שבחו להזכיר בא דבתפלה גב על

 דנקט כיון ם כו לספר שבא לומר נראה אין
 ואתו כן גם לומר והוצרך דקרא. לישנא בתפלה

 כן לא דאם בתפלה, ותקנו הגדולה, כנסת אנשי
 רשאי היה לא משה דאמרינהו גב על אף

 לספר בא כאלו נראה שהיה בשביל לאמרם,
 לישנא שנקט נראה היה שלא מקום של שבחו
 השתא אבל שבחו, לספר בא שהיה רק דקרא

 שאין מוכח בתפלה הגדולה כנסת אנשי דתקנום
 להתפלל רק מקום של בשבחו לספר באים אנו

 שתקנו הגדולה כגסת מאנשי לגו הקבוע בתפלה
 האל משה שהזכיר הכתוב ענין לפי אותה

הוא: יתברך והנורא הגבור הגדול

ק ר י פ נ ש

 מצרים ביציאת לספר התורה מן עשה מצות
 זאת ומצוה המצות, חג של הראשון ליל

 חמץ מהלכות ז׳ בפרק ז״ל הרמב״ם פירשה
 זכור דכתיב התורה מן עשה מצות שהיא ומצה

 שנאמר כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את
 חמשה בליל ומנין לקדשו השבת יום את זכור
 ההוא ביום לבנך והגדת לומר תלמוד עשר

 לפניך מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור
 גדולים חכמים אפילו בן לו שאין פי על ואף

 המאריך שכל מצרים ביציאת לספר חייבין
 כי שמפרש הרי משובח. זה הרי שהיו בדברים
 אשר כר זכור מדכתיב למדנו הזאת המצוה
 בניסן, ט״ו בליל מצרים יציאת שיזכיר יצאתם
 לקדשו השבת יום את זכור שכתוב למה דומה
 עצמו בשבת לקדשו היום את זכור פירושו ושם

 היום את זכור לפרש יש וכך נכנם, כשהשבת
 היום את לזכור יש המצות חג בכניסת היינו הזה
 על להשיב שיש אלא ז״ל. הרמב״ם דעת הוא כך
 לקדשו היום את זכור כתיב שבת דגבי זה,

 דאין שבת של בלילה בוודאי הוא והקידוש
הזה היום את זכור אבל בחול, השבת מקדשין

 שמזכירין הכתוב לפרש ויש לקדשו, כתיב לא
 יש שבת דגבי ועוד ויום. יום כל מצרים יציאת
 שבועות במסכת דאיתא הא משום כך לפרש
 בדבור ושמור זכור ע״ב) כ׳ (וף שלישי בפרק
 בזכירה, ישנו בשמירה שישנו כל נאמרו אחד

 זכירה יש שמירה בזמן כן גם לפרש יש ולפיכך
 בשבת הזכירה וכן עצמו בשבת הוא והשמירה

 לן מנא היום את זכור של קרא אבל עצמו,
 חמשה בליל מצרים ביציאת לספר אותו למדרש

 ההוא ביום לבנך והגדת דכתיב משום ואי עשר.
 מצה שיש בשעה אלא אמרתי לא זה בעבור
 איירי, הבן בהגדת דוקא קרא האי שמא ומרור

 כן לא דאם ליה, מנא ואחד אחד כל לזכור אבל
 ליה תיפוק לי למה יצאתם אשר היום את זכור

 לבנך והגדת אלא וגר לבנך והגדת מדכתיב
 דמנא לדוכתה הקושיא והדר איירי, בבן דווקא

 קרא דילמא עשר חמשה בליל קרא לאוקמי ליה
 ויום. יום כל מצרים יציאת לזכור שיש איירי

 הזה היום זכור של קרא ז״ל רבותינו דרשו וכך
 במכילתא איתא והכי במכילתא, יצאתם אשר

אין יצאתם אשר היום את זכור בא) פ' (שמות



צדמ׳בגמרות

 בימים אלא מגרים יגיאת ןזמזכירין (אלא) לי
 מם 1»ו תמוד למען לומר תלמוד מנין בלילות

ש הרי חייו״ ימי כל *אתן• רו  שמורשים מי
 כל מצרים יציאת להוגיר הזה היום את זכור
 בפירוש וכן ז״ל. הרמב״ם כדברי שלא ומם מם

 רמז שאץ צמהס והדין חתומש״ בפירוש רש״י
 חמשה בליל מצרים יאתr להזכיר הזה בכתוב
א דמהך ועוד עשר.  הזה המם את זכור של ^
 להזכיר רק ללמוד נוכל לא ממצרים יצאתם אשר
 בלבד היום בקידזש די דהיה שיצאו היום

 ולא הרותנו. זמן הזה המצות חג את בו שנאמר
 אבל 4ונפל»ו נסים להזכיר שיש ללמוד מכל

 למדו יצאתם אשר היום את זכור של מקרא לא
 ואתחנן דפרשת מקרא אלא הזאת. המצוה
 את מחר בנד ישאלך כי והיה דכתיב ו) (דברים
 אתכם ה' צוה אשר והמשפטים והחקים העדות
 רבי העדות מ*. בא בפרשת במכילתא• ודרשו

 היתה שאם אומר אתה טנק אומר אליעזר
 שצריכים תלמידים של w חכמים של הבודה
 את נאמ* לכו חצות עד פסזז בהלכות לעסוק

העדות:
 העדות מה דמדכתיב פירושו לי ונראה

 איידי כרחד על והמשפטים וחתקים
 עדות לשון שהרי המצות. ענין שמדע קרא

 פסח כגון דבר על לעמת שהיא מצוה משמע
 על הוא ברוד הקמש שפסח על מעיד שהוא

 של בצקם הספיק שלא על מצה ישראל. בתי
 חימס שמררו שם על ומרוך להחמיץ. אבותינו
 שיודע ומאהר ובלבנים, בחומר קשה בעבודה
 איירי קרא כן אם דבר על לעדות היא שהמצור.
 שד.וא רק המצות יודע שד.וא חכם בתלמיד
 הכתוב לומר ואין מצרים. ביציאת מתעסק

 מה למכתב ליר. ועי בחכם ולא הכס בבן מדבר
 הזה החכם pל ליר. מנא כי הזאת, המצוה

 אבל בלבד, חוק הוא שאולי עדות היא שד.מצוה
 על לומר למצוד. מצוד. בק ומחלק ששואל מאחר
 ואחת חוק שהיא אחת ועל עדות שר.יא אחת

 מדבר שד.וא רק לומר אפשר אי משפט, שהיא
 בא שלא עמת שד.יא מצוה יש כי שיודע בחכם

מצוד. ויש שאמרנו. כמו דבר על לד.עיד רק

 ולא שד. דוקא הפסח שמצות כמו הוק שהיא
 שאין חוק זד. ודבר שתים p ולא שנתו p בקר
 לא ערל כל כמו משפט שר.וא ויש בדבר. טעם
 דווקא. לישראל ראוי pהקר זד. כי יאכל

T זאת המצור. ובמשפט 'v הוציא אותם כי לר.ם 
vm .למצדה מצור• בין שמחלק ומאוזר משפט 
 לספר שיש ללמד ובא הוא, גמור חכם כן אס
 וזה כבר. שידע דבר >ע« הפסח מצות ענין כל

 שיש לומר ואין מצרינו ביציאת לספר כדי
T:u*rt .ללמוד נוכל לא וד.שתא ידע שלא מד 

 לספר חייבים גמורים נבונים שר.ם שאותם מזה
 מה כלל לכתוב לא p דאס מצרים, כיציאת
 בנך ישאלו דכי וד.משפטים, והחק־ם העדות
 יודע שאינו מה שישאל בן בכל איידי בודאי
 הפסח ענין כל לספר שיש אלא אעיד. שחייב

 ביציאת לספר דמצח*. משוס שידע גב על אף
 הכס תלמיד הוא אס אף ללמוד יש ומזה מצרים,

 צריד וד.משפטים החקים המצות ויודע גמור
 ישאלו בי שאמר והכתוב מצרים. יאתrב לספר

 איירי שתוקא שאלה לשון דמשמע מחר בנך
 להשיב, יש ואליו המצוד. כל יודע שאינו במי

 חכמים שיספרו ממה לו להשיב שקודם היינו
 (וף פסחים ערבי בסרק אמרינן דר.כי עצמם.

 אשתו חכם אינו ואס שואלו בנו חכם ״»)9 קס״ז
 שני ואפילו לעצמו שואל לאו ואס שואלתו
 שואלת פסח בהלכות שיודעת חכמים תלמידי

 בנו שאילת כי הרי ע״כ. נשתנד. מה לזד. זד.
 מצרים יציאת סיפור בא אשר כל כי עדיף יותר

 ברוך הקדוש שעשד. וגסים נפלאות לפרסם
 המצות יודע שאינו לבנו ולכך עדיף, יותר הוא

 לכן יותר אליו פרסום שהוא מצוד. יותר לגמרי
 ליציאת שייכים אשר הדברים כל לזעדיע יש

 הפסת עניו יודעים שכבר חכמים תלמידי אבל
 ענת כל עוT שכבר בית פרסום p כל אין

 לספר צריכים הם כן גס מקום ומכל הפסת
 המצוה שידע גב על שאף כדי מצרים. במיאת

 יותר פרסום שזר. בפה מזה ולדבר לספר מצוד.
כד; הלילה נשתנה מד. לשאול לו יש pל  ו

 לבן לד.שיב שיש שלמדמ בקרא והשתא
כי .T־.n של בקרא וד.יימ החכם



ה׳ג פרקגבורותכה

 שני כי כן גם גלמוד ר) (דברים מחר בגד ישאלך
 מצרים ביציאת לספר חייב חכם כל או חכמים
 למעלה, שאמרנו כמו חכם תלמיד הוא אפילו

 דקרא ללמד מלתא גלוי רק אסמכתא זה ואין
 חכם כל רק איירי, בבן דוקא לאו ישאלך כי של
 קרא ובודאי מצרים. ביציאת לספר חייב נמי

 כמו המצות חג בליל איירי מחר בנך רישאלך
 זה בעבור ההוא ביום לבנך והגדת של קרא

שחייב המצות, חג בליל דאיירי י״ג) (שמות

 חייב בעצמו הוא וכך מצרים, יציאת לבנו להגיד
 חכם תלמיד הוא אפילו מצרים ביציאת לספר

 דבמכילתא גב על אף למעלה. שאמרנו כמו
 בהלכות לעסוק שחייבים רק אמרו לא פי״ח) (בא

 הוא הפסח הלכות דגם קשיא זה אין פסח,
 שאנו זה פסח שאמר מה שהרי מצרים, יציאת

 והם פסח הלכות הם ומרור מצה וכן אוכלין,
 יתבאר אומר הוא מה חכם ואצל מצרים, יציאת

ע״ש: עוד

ק ר י פ ש י ל ש

 מעשיו להודיע פסח בליל יתברך הוא בחר
 בעולמו שמו את להכיר עולם לבאי

 ראינו זה וענין ממצרים. עמו את בהוציאו
 היסודות יסוד מצרים יציאת התורה ששמה
 היציאה בשביל באו הרבה ומצות הבל, ושורש

 בל ומאצלנו הזה יסוד לעיינינו יהיה ידם שעל
 (ויקרא התורה שאמרה סוכה מצות כמו ימוט,

 הושבתי בסכות כי דורותיכם ידעו למען כי׳̂ג
 ואף ממצרים אותם בהוציאי ישראל בני את

 היית עבד כי וזכרת ד,'.) (דברים בו נאמר השבת
 זכר בודאי המצות וחג הפסח וכן במצרים
 אנו כולם טוב יום כל וכן מצרים, ליציאת

 על נוסף מצרים. ליציאת זכר ואומרים מקדשים
 יום, בכל מצרים יציאת לזכור חייבים שאנו זה

 זה שבל ובלילה, ביום עזריה בן אליעזר ולר׳
 מהנסים הו־ז בעצמו מצרים יציאת כי מורה

 נבנה שעליו האמונה יסוד הוא ביציאה שעשה
 עשה מספר אין ונפלאות נסים כי אף הכל.

 התורה שמה לא ׳ישראל. עם הוא ברוך הקדוש
 ליציאת אם כי להם זכר ולעשות אותם לזכור

 השיכיי' קצרי אדם בני השגת לפי כי ואף מצרים.
 של כמנהגו טבע שנו־ בו שיש דבר יש כי נראה
יותר שר,וא הראות בחוש לאדם שנראה עולם

 כן אינו בעצמו, מצרים מיציאת ופלא נם גדול
 יציאת ששמה התורה מן נראה כי התורה, לדעת

 אשר הראיות מן האמונה ויסוד עיקר מצרים
 דברים ברוב בתורה תמצא כי למעלה, אמרנו

 וישמע בפרשה ובמכילתא הזה. היסוד וכר
 ולישראל למשה ה׳ עשה אשר כל (פ-א.! יתרו
 מלמד ממצרים ישראל את ה׳ הוציא כי עמו

 והגבורות הנסים כל נגד מצרים יציאת ששקולה
 הוכיחו ז״ל שהם הרי לישראל, הקב״ה שעשה

 שקולה בעצמו מצרים יציאת כי הכתוב מן
:הנסים כל כנגד

ש  ויוציא קט״ז) (תד,לים טוב •שוחר ובמדר
 שהזהבי כשם ברזל מכור אתכם

 הוציא כך הכור מ,ן הזהב ונוטל ירו פושט
 וכעובר ממצרים ישראל את הוא ברוך הקדוש
 נותן והרועה בהמ,ה של מעיה בתוך נתון שהוא

 גוי לו לקחת אלהים הנסה כך ושומטו •דו
 דברים שני המדרש בזה בארו כ. ע ווי מקרב

 שהמצריים האחד במצרים. שהיו מאוד גדולים
 שלהם היד בחזקת עליהן וגוברין מהזיקין היו

 של מעצמם השני מרשותם, ישראל יצאו ש-א
 מחוברין היו כאלו מצרים בתוך שהיו מרא־' ־

בפני מציאות להם אין עמהם טפייים ׳־רצריט



׳ג פיקגבורות פוה

 ישראל שהיו אנור הראשת על ולטיכד עצמו.
 שבכור בזהב פועל שהאש בכור׳ שהוא הזהב כמו

 שקשה עד הזהב ובין המוציא בין ומפסיק
 במצרים היו באשר ישראל כך כ«וד, ההוצאה

 ביותר בהם ומשעבדין בהם פועלים מצרים היו
 ההוצאות היה שקשה עד עליהם מושלים והיו

 כעובר דומין ישראל שהיו אמרו הב׳ ובנגד
רו שהוא אצלה ספל לאם מחובר בהמה במעי  י
 שאמר וזהו בעצמו. מציאות לו ואין אמה

 במצרים לפרעה היינו עבדים ו׳) (רבדים
הינו ה׳ ויוציאנו  נטויה ובזרוע חזקה ביד ^

 היינו עבדים אצל באריכות יתבאר זה ודבר
 ומה חזקה. ביד ה׳ ויוציאנו במצרים לפרעה
 הזהב, ונוטל ידו פושט שהזהבי כשם שאמר
ו הזהב שנוטל לומר רצונו  דאם בצבת שלא ^

 אמרו וכן בצבת. להוציא פלא זה אין כן לא
 הזהב שנוטל הזהבי כמו אחר במקום במדרש

 בזה ורצה בסמרטוט. ושלא בצבת שלא בידו
 מתוך ההוצאה קשה הכור בתוך שהוא הזהב כי

 ומזכר מצרף הבור שבתוך שהאש מפני הכור,
 הוא והאש הזהב, מליטול הזהכי מונע הזהב

 שאין שבכור, הזהב ובמ הזהבי בין המבדיל
 ישראל בך הזהס אל הזה לזהבי וצירוף חבור

 בהם, פועלים ומצרים מצרים רשות תחת כשהיו
 עד מצדים, של רשותם תחת ישראל וחיו

שר^ הצטרפות היה לא זה שבשביל  אל לי
 מצרים. רשות תחת הם היו כי הוא ברוד הקדוש
 את להוציא הוא ברוך הקדוש רצה וכאשר
 אל הוא ברור הקחש התוזבר ממצרים, ישראל
 נחשב זה דבר מצרים, רשות תחת והם ישראל

 והאש הכור מתוך בידו הזהב הוציא כאלו
 ויוציא שאמר וזה ומבדיל. מפסיק הוא שבכור
 וקושי נחלה, לעם לו להיות הברזל מכור אתכם

 כור במו נמשלים שהם מצרים מצי הוא הזה
 השני וכנגד בישראל. פועלים שהיו הברזל
 לבא אלהים הנסה או אמר ישראל, מצד שהוא
 מקרב לשון לך וכתב גוי, מקרב גוי לו לקחת
 ישראל שהיו כלומר וכרעיים, קרב לשמ שהוא

 כן כי אמו, בבטן העובר שנבלע כמו במצרים
בבטן שנתהוה העובר כמו במצרים ישראל ררו

 בגי וכך הוייתו, נשלם כאשר יוצא ולבסוף אמו
 עד מצרים בתוך ומתד,וים מתגדלים היו ישראל
 וזהו אלף, מאות שש להיות שלמים שנעשו

 :יצאו ואז אלף מאות שש להיות ישראל שלימות
המספר. זה ישראל ששלימות לזה וראייה

 מאות שש היו ממצרים כשיצאו שהרי
 אלף, מאות שש היו בעגל וכשנפלו אלף,

 ובפרשת אלף, מאות שש היו במדבר ובפרשת
 שמזה אלף, מאות שש כן נם היו פנחס
 מאות שש ושלימותם ישראל צורת כי נראה
 הברכה מפני זהו כן אחר שנתוספו ומה אלף.

 שראוי המספר ישראל שלימות אבל שנתברכו,
 כי ידוע הוא והטעם אלף. מאות שש הוא להם
 דבר תמצא לא כי וזה שלם, מספר הוא שש

 הנקודה כי וזה 4ששו מספר ידי על אם כי שלם
 לה שאין בעבור חסירה, והיא אחת הוא

 התפשטות לו יש אשר והקו כלל, התפשטות
 לו שיש בעבור יותר, שלימות לו ויש באורך

 גמור שלימות זה אין אך באורך, התפשטות
 לו ואין אורך, רק התפשטות לקו שאין בעבור

 לו יש אשר והשטח ורוחב. אורך התפשטות
 בעבור יותר שלם הוא ורוחב, אורך התפשטות

 אין אבל הארבע הצדדץ אל התפשטות לו שיש
 שיש בעבור השלם, הוא הנשם אמנם עומק. לו
 מעלה דהיינו הששד- הצדדין התפשטות לו

 משש יותר התפשטות ואץ רוחות וארבע ומטה
 הגשם כי המחקר, חכמי הסכימו וכן אלו, קצוות

 ולפיכך קצוות, שש לו שיש בעבור השלם הוא
 ולפיכך השלם. הוא צדדין שש בעל שהוא דבר
 שש מספר כי אלף מאות שש ישראל מספר היה
 שהיה ומה תוספות עליו שאץ שלם מספר הוא

 שש או מאות שש לא אלף מזטית שש המספר
 שלש בל לד,ם להיות Tצר כי ידוע זה וטעם אלף,

 ואלן/ ומאה שש דהיינו מספר, של מדריגות
 חסר, מספר היה עדיין מאות שש היה שאם

 יותר שהוא אלף מספר בו היה שלא בעבור
 חסר מספר היה אלף שש היה אלו וכן גדול,

 אלן/ ובץ שש בץ שהוא מאה שחסר בעבור
 כי אלף מאות שש מספר השלם המספר ולפיבך

לא רבוא מספר כי המספרים. כל כאן יש עתה



ה׳ג פרקגבורותכז

 אף כי הזה, למספר צריך ואין מעט, רק תמצא
 בו מונה אין רבוא מספר למנות שיכול במקום

 רב מלשון רבוא לשון כי ועוד באלף. אם כי
 ראוי ואין גדול, היותר החשבון שהוא בעבור
 שלימות של מספר זה אין כי לישראל זה מספר

 השלם כי שלם. אינו והרבוי רבוי, של מספר רק
 בו יש והרבוי וחסרון, תוספת בו אין אשר

 כאן שיש מאחר תאמר ואם רבוי. שהוא תוספת
 ולמה ואלף, מאה אחדים דהיינו מספרים שלשה

 קשיא זה ואין עשרה. מספר כן גם היה לא
 עשיריות של מספר בין יש חלוק כי תבין, כאשר

 שש לומ,ר תוכל לא שהרי מספרים, שאר ובין
 לומר תוכל לא לכך ששים תאמר רק עשיריות,

 למנות תוכל שלא הרי אלף, מאות עשרה שש
 עם המאה שתמנה כמו השש עם העשרה מספר
 רק לומר אפשר אי ולפיכך מאה, ו׳ לומר השש
 מקום לו אין עשיריות ומספר אלף, מאות שש

 מאות שש הוא השלם המספר לכך כלל לכאן
 היו וכאשר מאוד. ברורים דברים ואלו אלף

 שלימות לישראל היה אלף מאות שש ישראל
 כאשר העובר כמו ממצרים יצאו ואז להם, הראוי

אמו: מבטן יוצא נשלם
עוד  ראוי יחידה, אומה הם שישראל מצד ו

 היא הזה שהמספר המספר, זה לישראל
 חלק והוא שלם שאינו שכל וידוע שלם■ מספר
 רבוי, בו ויש חלק עוד שיש אחד אינו בלבד

 אחד הוא בו. אשר השלימות מצד השלם אבל
 בודאי, זה הוא מוסכם ודבר חלק עוד שאין

 מורה הוא שלם מספר הוא ששה שמספר ומאחר
 יהידה לאומה ראוי זה ומפני כן, גם אחרות

 מאות שש שהוא הזה המספר בעולם ושלימד,
 לקמן אמנם מצרים. ביציאת היו כאשר אלף

 שש מספר לישראל ראוי סוף וסוף עוד. יתבאר
 בשלשת שמתו אותם על לבך תשים ואל בפרט,

 לא כשרים היו שלא מחמת כי אפילד״ ימי
 שש ישראל היו ובאשר ישראל. בכלל נחשבו
 הגיע מטף, לבר הגברים רגלי אלף מאות

 לעובר דומים והיו לגמרי, שלימותם לישראל
 קודם, ולא לצאת ראוי אז צורתו נשלם כאשר

לבוא אלהים הנסה או בשו״ט) (שם אמרו לכך

 בקרב ישראל היה כאילו גוי מקרב גוי לו לקחת
 בתוך לעם נעשו ישראל אשר מצד שלד,ם

:מצרים
שר א  מצרים היו כי תדע עוד להבין תדקדק וכ

 צורתם עיקר מצד ישראל על גוברים
 עליד,ם גוברים וגם ישראל בשם נקראו שעליה

 החומר. במדריגת זה ודבר עם הם אשר בצד
 שהם מצד האחד בחינות, שני יש אומה לכל כי
 שהם מצד והשני החומר, במדריגת וזה בלבד עם
 שני ואלו הצורה במדר־גת והוא מיוחד עם

 משני אחד כל ומצד זה. דבר לך מורים כתובים
 היו החומר ומצד הצורה מצד אלו דברים
 לו שמוכן מה כי מיוחד, בענין עליהם גוברים
 לו שמוכן ומה החומר, לו מוכן אינו הצורה
 יגיע כי הצורה. לו מוכן אינו החמרי החלק

 תחת שהיו דד,יינו שפלתו מצד דבר לחומר
 דבר לצורה ויגיע לעבודתם. משועבדים רשותם

 להם יגיע חשיבותם מצד כי חשיבותם מצד
 ישראל היו וכאשר והתגברות. והתנגדות קנאה

 למצרים עבדים וד,יו רשותם תחת היו במצרים
 זה ענוי עליהם מוסיפין וד,יו אחד, דבר זהו

 רשותם תחת שד,ם מח העבדות הנה שני. ענין
 הוא החומר אשר שבהם, החמרי מצד להם בא

 הצורה ומצד אחר. רשות תחת וד,וא תמיד עבד
 אלהי עם ישראל עם מיוחד עם שהיו מה ר״ל

 אשר העינוי להם יבא הציד ומזד, בפרט, אברהם
 הצורות כי בענוי, מצרים עליהם גוברים היו

 נאמר ולכך זו. אל זו מתנגדות זו על זו גוברות
 ידוע ט״י) (ירא-שיי, הבתרים בין בברית לאברהם

 אותם, וענו ועבדום זרעך יהיה גר כי תדע
 ענין מצד וענוי, עבודד, דברים שני הזכיר
 תחת ויד,יו עבדים להיות ראוים שכהן החומר
 הצורה ענין ומצד להם, עבדים והם אחר רשות

 אויתם ומשעבדים עליהם גוברים מצרים היו
 משועבדים במצרים היו ישראל כי נמצא בענוי.
 ענין נגד ואמר הצורה. ובחלק ההמרי בחלק

 הנסה או אחר, יד תחת היו בשבילו אשר החומר
 במסות גוי מקרב גוי לו לקחת לבא אלד,ים

 היו בישראל החומרי ענין מצד כי כלומר וגר,
אותם הוציא הוא ברוך והקדוש אחר יו תחת



נחו!׳ד פרקגבודות

 דרשו ולגך ידם. תחת היו ר& אשר גוי מקרב
 בהמה. בקרב גתוז הוא אשר העובר במו ז״ל

 הומרו מצד אמו אל מתחבר העובר כי כלומר
 החומר מצד למצרים מתחברים ישראל היו כך

ס מתחברים רשותם raw שהיו  העובר כמו לו
 מעי לתוך ידו פושס שהרועה כשם ואמר לאמו.

 ידה פושט שהחיה כשם ר2̂ ולא בהמר« של
 המריח היא הבהמה כי אשד» של מעיה לתוך
 אשר הענץ וכנגד לבהמד- vm מדמה ולכך
 הברזל מכור הוציא ואתכם אמר הצורר» מצד
 עליהם גוברים היו המצריים בי ור״ל וגר

 פועל שהאש במו אותם. ומצרפים בהם פועלים
 מזה כי בלבד הצורה מצד וזה שבבור. בזהב
 ישראל צורת עיקר ומדמח הענוי. להם בא הצד

 היא אשר הצורה אל כימי הוא הזהב כי לזהב.
 תחת צורתם עיקר ישראל והיה מרופה זכה

 חבור להם היה לא זה שבשביל עד מצרים. רשות
א שאמר וזה חממיא. אל כלל מי מכור אתכם וי

 מצד כי נחלה לעם לו להיות ממצרים הברזל
 ובפסוק נחלה. לעם ישראל המ שלד& הצורה
 גוי לו לקחת לבא אלהים הנסה או נאמר השני

 בלבד מי בשם רק אותם זכר לא וגר. גוי מקרב
:בישראל המרי ענין שזהו

ל  והוא שבישראל הפחות מצד בי הדבר כל
 לפרעה עבדים ישראל היו הומרי ענק

 ענמ שהוא שבהם החשוב ומצד עצמם. מצד
 בכח עליהם שולטים המצרים היו הצורה

 אמר דברים שני אלו וכנגד בהם. וסועלים
 בית ממצרים ישראל בצאת קט״ז) (תהלים הכתוב
 בשני ישראל יצאו כי הזכיר לועז. מעם יעקב

 בשניהם כי ישראל. ובשם יעקב בשם חלקיזס
 על נאמר יעקב שם כי במצרים. משועבדים היו

 נקראו שעליו החמרי ענק והוא והשפל הפחות
 על נקרא יעזראל ושם עקב. מלשון יעקב בשם
 שריו^ כי «לשמ העזובה שהיא הצורה שם

מבואר: וזה

רביעי פרק

 לא בה ישבתם *nw מצרים ארץ שו!93̂כ
 אני אשר כנען ארץ וכמעעוה תעקוו

 בספרי ^ח) תעשו(ויקרא לא שמה אתכם מביא
 באומות אומה היתה שלא מנת פ*ס) אזורי (תו*כ
 כמעשה לומר תלמוד מצרים כמו דרכיהם שהיו
 ונעץ תעקזו. לא בה יקזכתם אקור מצרים ארץ

 מתר דרכיהם מקולקלים שהיו האתרץ שההד
 תעשו. לא בה ישבתם אשר לומר תלמוד מכולן

 המעשים כל להם גרמה יקזראל שישיבת מנץ
 תעעזו. לא בה ישבתם אשר לומר תלמוד האלו
 יותר דרכיהם מקולקלים אומר היתה שלא מנץ

p כנען ארץ וכמעשה לומר תלמוד הכנענים 
 ומנץ תעקזו לא שמה אתכם מכיא אני אשר

 כיותר מקולקלים ישראל שם שכאו שהמקום
 לא אתכם מביא אני אשר לומר דpתל מכולם
את להם גרמה יקזראל של שביאתן ומניין תעקזו.

 מביא אני אעור לומר תלמוד האלו מעעותס כל
 ועשה פעל מי אמר שמעון רבי תעשו. לא אתכם
 שיבואו חייב הדור אח ראה מראש הדורות קורא

 מתפעל הדבר כי מפני ע״פ מהם ויפרע ישראל
 יתפעל ולא בו. פועל לו הפכו שהוא מצד מהפכו
 שמו יתברך השם רצה כאעזר לכך מעצמו. הדבר
 יהיה גר כי אברהם זרע על שגזר הגזירה לקיים
 לא שנה. מאות ז«*בע אותם וענו ועבדום זרעך
 מצד כי לוס. הפכים שהם כאומה אלא זה היה

 וענו ועבדום בישראל יתקיים להם הפכים אשר
 להם הפכים שהם וענץ שנז^ מאות ארבע אותם

ת דבוקים מצרים של עצמם כי ט  דבר וכל מ
 ומעקזים הזטת אחר כטבעם ונמקוכים תעוב
ר^ תעובים. הם אשר  אמת זרע שלהם עצם דפז

 ערמת מכל ומובדלים וקדופזים בעריות גדורים
^ )3*9ק (תר.ליס הכוטב שאמר כמו עדות יה שב





 לימוד מהר"ל

 
 אורות התורה עמוד לא .1

ז. חסרון גדול בלומדי קבלה הרגילים, מה שאינם משוטטים בתחילה בשכלם, ממקורותיה של תורה, להשכיל 
-בענינים האלהיים, כי אם הם מלעיטים את עצמם ברמזי למודים הכתובים בספרים, שעל ידי זה אין שכלם מתרומם כי

אם אחר שהאדם משוטט בשכלו לדעת את ד', והוא מצרף -עה, כיאם איזה רגש כהה מאיר בקרבם. אבל לא זאת המרג
לזה שקידה הגונה במשלי חכמים וחדותם הנאמרים בעניני הרזים לכל פרטיהם, אז הוא מתעלה, והעולם כולו מתעלה 

 עמו, זוכה לעצמו וזוכה לכנסת ישראל ולכל התלויים בה, שהוא הכל ממש. 
 

 אגרות הראי"ה ב עמוד צא  .2

 ...גילו-ג, שגם הוא על המקובלים יחשב, אע"פ שסגנונו שונה מרוב בנימוהר"ל מפרא
 

 הראי"ה  / מאורות הראיה  / ג. מקצת ההדרכות ועצות הראי"ה בעניין לימוד התורה אוצרות .3

 ? ענה על כך רצי"ה: ישראלהסדר ללמוד מחשבת  כיצד
לחכמה  המפתחור לספרי הגר"א. אמנם להתחיל בספרי רמח"ל, וראשית כל בספר "מסילת ישרים", ואח"כ לעב יש"

 "ה" לרמ"צ נריה, דף קסח(. הראי"נצח", ה"גבורה", ו"התפארת" )מובא ב"חיי ה"ל, מהרספרי  לימודהפנימית היא 
 

 התורה הגואלת  / חלק א  / תלמוד תורה  / פרק יז מתוך .4

ניענע ראשו  הרבבגירסא.  נימיותפבלימוד? ועוד, שמעתי שיש שלומדים ספרי  סדר יש, האם פנימיות לימוד)בענין 
 רצון, ואמר: לא, לא. והמשיך(: -באי

, והנצח. הגבורה, ואח"כ השלישיה: התפארת, עולם"ל: נתיבות מהרללמוד שמונה פרקים, ומסילת ישרים, ספרי  צריך
גות יותר, ואח"כ מדר מסודרשנפש החיים  אףהחיים" ואפשר גם תניא,  נפשלשנן בהבנה פעמים ושלש. אח"כ: "

 . ספרים של רמח"ל, ואח"כ הגאון. פנימיות-ופנים פנימיותבפנימיות. 
 ". זה הפתח לחכמה הפנימית. חכמהתבין דבר  אזהמהר"ל. "ואם תשכיל  הוא, היסוד לפנימיות אמנם

 
 אורות ישראל  / פרק ו /התורה הגואלת  / שעורים בספר אורות   מתוך .5

 ז  סעיף
. אנחנו זאת לראותמיוחדות  םעיניי צריךהקודש בהם.  רוחפרותית רגילה, ובאמת, , שנכתבו בצורה סקודשדברי  ישנם

ספרי  אתלתלמידו שהדפיס  - כותבמקוז'ניץ  ישראל: "דברים יפים, עמוקים". אבל רבי בו "ל ומתרשמיםמהרקוראים 
ספרותית, אבל מי  וןלש: הרב. כך גם בדברי הקודשדבריו נאמרו ברוח  שכלעל ספרי המהר"ל: הלא ידוע,  -המהר"ל 

 הקודש בדברים.  רוחשיודע לראות. רואה 
 

 הראי"ה  / מאורות הראיה  / פרק שני אוצרות .6

 וספריומחקר, כגון הכוזרי  דעת( בירור ב. )הכנהכמו "מסילת ישרים", והיא  מוסר( ספרי אזה בנוי על שלש קומות )..
 באגרותאריז"ל, קל"ח פתחים לרמח"ל. )כך ג"כ משמע  בחכמת האמת והקבלה, זהר, רמ"ק, פנימי לימוד"ל. )ג( מהר

" )דף היקר"א(. וע"ע בזה "אדר פח"א דף פ"ב(. והראי"ה הציע שיש לקבוע לזה שעה או שעתיים ביום )אגרות ח"א דף 
 "עבודת אלוקים"(.  מאמרט"ז( וכן "עקבי הצאן" )

 
 התורה הגואלת  / חלק א  / שנת התשל"ח  / פר' בחוקותי מתוך .7

הגאון  פסק: "כך ישהעולם". ענין מיוחד. בכל חלקי השולחן ערוך  גדולז"ל על המהר"ל: " אבא הרבמיוחד של  ויביט
היתה בעולם  אז. גדוליםאנשי מדע  עםגם במדע, היו לו פגישות  גדול. היה גמרככה זה, ונ אז"ל", וכשכך פסק, מהר

 . ונסתרה, ונגלה, נגל הואהתפתחות לאסטרונומיה חדשה. קפלר וגלילי. המהר"ל 
 

 התורה הגואלת  / חלק א  / שנת התשל"ח  / פר' בחוקותי מתוך .8

הגאון  פסק: "כך ישהעולם". ענין מיוחד. בכל חלקי השולחן ערוך  גדולז"ל על המהר"ל: " אבא הרבמיוחד של  ביטוי
היתה בעולם  אז. גדוליםאנשי מדע  עםגישות גם במדע, היו לו פ גדול. היה גמרככה זה, ונ אז"ל", וכשכך פסק, מהר

 . ונסתרנגלה, ונגלה,  הואהתפתחות לאסטרונומיה חדשה. קפלר וגלילי. המהר"ל 
 

". יצירה"ספר  ידי:(: רבא ברא גברא. וברש"י: על מה, דבר ידוע, מפורסם. בגמרא, בסנהדרין )גולםהמהר"ל ברא 
נמשכת דחיפה של  -וקדוש  גאון אדםממקור  יצירהרבא. המשך קדושת חיוניותו של  ךמתו חומרהמשך תנועה לתוך 

 פקודות.  עםתנועה, עד לדיבור. יצר אותו, ושלח אותו 
, עד תנועהשל  כח, בכפיה, בו, ורבא מפיח אדםבצורת  חומראותה גמרא, אנחנו מקבלים שעור בדבר כזה.  מתוך

". מישהו את, ואמר לו: "מן תבריא מדבראינו ממש, עד שרבי זירא ראה שהוא  אדםשאפשר לטעות ולחשוב, שזה 
 מהחבורה ברא אותך. 

 
 . התקפה אלוהית6תשל"ד  /  -הרב צבי יהודה על התורה  / לך לך  / סדרה ב  שיחות .9

 ובתוך"ל, מהרחבילה גדולה של ספרי  לנו"ל. ב"ה יש המהר - ביהדותעולם -קודש של ענק בדבריאנו נפגשים  וכאן
לימוד  הוא" ישראל"אורות ש כמועם ישראל,  של ענינוח ישראל", מיוחד לישראל, ללימוד "נצ מיוחד ספראלה יש 



 לימוד מהר"ל

 
יש פרק מיוחד במינו: פרק יא )גם באורות  ובתוכו, שוניםענינים  על"נצח ישראל" יש לפעמים גלגולי דברים ב. ישראל

נפגשים באישיות  ההצורה ב עלדגשה יא, יש ה פרק(. באותו ישריםיא הוא ענין מיוחד, וכך בספר מסילת  פרקהתשובה, 
אל אדם זה, מדריך  מתגלה' ד. פתאום משונהד' אל אברם"! זהו סגנון  ויאמר: "היוםהזאת, בנשמה הזאת, בפרשה של 

 אבינו שד' יתגלה אליו? על נח מסופר  אברהם זכה במה. על זה הערתו המפורסמת של המהר"ל: אותואותו ומנהיג 
 

 . סדר אלוהי1תשל"ג  /  -התורה  / בהר  / סדרה א  הרב צבי יהודה על שיחות .10

על כך ביטוי מיוחד של המהר"ל  יששבקדושה.  דבריםצורך בבירור סדרי  ישדיומא מרובים הם, וכדי להבינם  עניני
 .העולם" גדולהמהר"ל בשם " אתמכנה  היהזצ"ל  אבא)

 :ת הרב אבינרובהער .11

 מפראגהעולם רבינו מוהר"ל  גדולשל  ושהמכל שיטתו הקד עיניהם את"וביחוד תמה אני על הרבנים הללו, איך העלימו 
 . 59, עמ' אז"ל..." מאמרי הראיה 

, מרוכזת ומסודרת, בדורות המיוחדתהנמשך במדתו  הוא הוא"הענין האלהי, של הכוזרי, מקדמוניות ראשונים, 
מקוזניץ...(..." רבינו,  ישראל' רדבריו ברוח הקודש' )במכתב  שכל"ל, 'מהרהעולם'  גדולאמצעיים בספריו של '

 . ריח, עמ' ריז א ישראללנתיבות 
 אתלהכחיש  אין"ל כשם שאפשר ומותר לחלוק על כל פרשן, אבל מהרלחלוק על  אפשרעל דברי פלוני שכתב: "... 

בדרכו אשר בחר", העיר רבינו: "אפשרות זו מותנית ביחס חכמת  ללכתעצמאותו של המהר"ל בפרשנות ואת זכותו 
שלא כהוגן,  הוא"ל מהר'זכותו' של  את'אפשרות' הכוללת הזאת והדנה הה'כל' שוים, וסגנון  איןהיראה, וגם האמונה ו

 ואל גדולת וקדושת רבותינו".  הנידון אלוצריך להיות חיובי ומרומם ביחס 
 

 אמר: הרבי מווארקי .12

 אחריו(. ונפטר)המהר"ל נולד לפניו  '.'האר"י הקדוש גילה את הסוד שבנסתר, והמהר"ל את הנגלה שבנסתר

 

 

http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%A7%D7%99&action=edit&redlink=1


 לימוד מהר"ל

 
    סנהדרין דף סה/ב  .1

אמר רבא אי בעו צדיקי ברו עלמא שנאמר כי עונותיכם היו מבדילים וגו' רבא ברא גברא שדריה לקמיה דרבי זירא הוה קא 
משתעי בהדיה ולא הוה קא מהדר ליה אמר ליה מן חבריא את הדר לעפריך רבי חנינא ורב אושעיא הוו יתבי כל מעלי 

    להו עיגלא תילתא ואכלי ליה ושבתא ועסקי בספר יצירה ומיבר
    "י סנהדרין דף סה/ב רש .2

הא אם לא היו בהם עונות אין כאן  -ברו עלמא שנאמר כי אם עונותיכם היו מבדילים  הוו   להיות נקיים מכל עון: -בעו צדיקי  אי
 -חבריא  מן   לא היה בו דבור:ש -היה מהדר ליה  ולא   על ידי ספר יצירה שלמדו צרוף אותיות של שם: -גברא  ברא   הבדלה:

גדול כאלו הגיע לשליש שניו וגמרה גדילתו, דהכי שביחי ומעלי למיכל כמו )בבא  -תילתא  עיגלא   הנבראים על ידי החברים אתה:
          מציעא סח, א( ומגדלין אותן עד שיהו משולשין, לישנא אחרינא שהיה טוב ובעל טעם כאילו הוא שליש לבטן: 

 

    ן דף סז/ב סנהדרי .3
אמר אביי הלכות כשפים כהלכות שבת יש מהן בסקילה ויש מהן פטור אבל אסור ויש מהן מותר לכתחלה העושה מעשה 
בסקילה האוחז את העינים פטור אבל אסור מותר לכתחלה כדרב חנינא ורב אושעיא כל מעלי שבתא הוו עסקי בהלכות 

    יהיצירה ומיברי להו עיגלא תילתא ואכלי ל
    "י סנהדרין דף סז/ב שר .4
דמלאכות בסקילה, ושבות פטור אבל אסור, וצידת צבי וצפור שנכנסת לו תחת כנפיו יושב ומשמרו עד שתחשך, ומפיס  -שבת  כהלכות

י מורסא להוציא ממנה לחה, הכי איתא בפרק ר' אליעזר דאורג )קז, א(, וכן צד נחש במתעסק בו שלא ינשכו אותו מותר לכתחילה, הכא נמ
 -בהלכות יצירה  עסקי   מראה כאילו עושה, ואינו עושה כלום, פטור אבל אסור: -את העינים  האוחז   מעשה ממש בסקילה: ושההע

וממילא אברו להו עגלא תילתא על ידי שהיו מצרפים אותיות השם שבהם נברא העולם, ואין כאן משום מכשפות דמעשה הקדוש ברוך הוא 
       הוא:הן, על ידי שם קדושה שלו 

 

     צג סימן צבי חכם ת"שו .5
 אליהו ר"מוהר הגאון זקני על העידו וכן גברא ברא רבא בסנהדרין שאמרו כאותה יצירה ספר י"ע הנוצר אדם נסתפקתי

 ישראל בני בתוך ונתקדשתי דכתיב כיון אמרינן מי וקדושה קדיש כגון עשרה הצריכין לדברים לעשרה מצטרף מי ,חעלם ק"אבדק
 מיכל וכי' כו מיכל בני חמשת מדכתיב ילדו כאילו כ"מעה ביתו בתוך יתום המגדל בסנהדרין ל"דקיי כיון דילמא או טרףמיצ לא

 של י"שמע י"בנ בכלל ל"הו הוא' צדיקי של ידיהם שמעשה כיון נ"ה' כו גדלה ומיכל ילדה מירב אלא ילדה מירב והלא ילדה
     תולדותם הן הן' צדיקי

 דבר לכל לעשרה לצרפו תועלת בו שיש ד"ס ואי שהרגו הרי לעפרך תוב את' חבריי מן דאמר זירא' לר דאשכחן דכיון ל"ונ
 שופך( אחרות דרשות בו שיש אף) קרא דייק דהכי דמים שפיכת איסור בו שאין דאף העולם מן מעבירו זירא' ר היה לא שבקדושה

 ההוא יצא ד"שפכ משום עליה דחייב הוא אמו במעי הנוצר עובר דהיינו אדם תוך הנוצר אדם דוקא ישפך דמו באדם האדם דם
 לכל לעשרה מצטרף שאינו ו"א העולם מן להעבירו לו היה לא תועלת בו שיש כיון מ"מ אשה במעי נעשה שלא רבא דברא גברא
 גליותמר ז"רא בשם ש"מ( ג"קמ סימן' מ אות ספרים מערכת) החדש הגדולים שם' ע+ /ד"ב מהגהות/ ל"נ כך שבקדושה דבר

 סימן) חן ודברי( ב"פ סימן ב"ח) ץ"יעב שאילת ועיין בזה העיר הוא שגם שם לברכות בחידושיו יהוסף זכר ועיין( ז"מ) מברכות
 הביא' י שאלה משולם רב דברי בספר+ /אביו בשם צבי החכם מבן(+ /הספר מדפי' ה' ד א"פ) אהלות על טהרה וסדרי( ט"י

    . ג"צ' סי בספרי ישכתבת למה ל"וז ק"בכתי צ"הח מאביו
 כתב בהם ופלפל' כו גברא ברא דרבא המאמר שהביא אחר ד"יו' פ היכלות שער קרדבורא ם"מהר שחיבר הפרדס' בס וראיתי

' סברתי ונסתייע ל"עכ בעלמא חיות אלא רוח ולא נפש ולא נשמה בה' שיהי ולא' כו האדם בצורת שהיא ההיא הבריאה הנה ל"וז
 וגריעי מישראל נפשות שלשה או עשרה הטעונים דברים עם וענין עסק לו אין אדם נפש אפילו בו שאין שכיון ממש בו שיש סיוע

 בני עשרה בכלל לכללו יכול אתה אי כ"שע ברור נראה ועוד מהנזכרים דבר לשום מצטרפות שאינן ישראל נשי מנפשות טובא
 באופן הללו המדות כל בו שיש את אלא לצרף כולי אתה אי עשרה הטעון שבקדושה דבר וכל במצות החייבים' גדו ישראל
 חיוב לכלל אתי דלא האי לאפוקי חיוב לכלל דאתי משום היינו מצטרף שבעריסה תינוק ד"למ ואפילו מצטרף שאינו ברור שהדבר

   : ט"ס אשכנזי צבי   ש"ע
 

    .      ב על הנ"ל"ח"א פ ,שאילת יעבץעי' וכן 
 

 נ"ה איש על המשנ"ב, סי'-ליקוטי חזון .6
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 לימוד משתמש המהר"ל כדי למסור את התוכן שבפיסקה זו?-באיזה אמצעי .2

 מה הבעיה ב"ימלל"? .3

 מה הבעיה ב"ישמיע"? .4

 מהו נושא הפיסקה? .5
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 -פרשי המושג 'תפילה' )המופיע בגמ' כאן( .7
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 תרגומון לסיוע בלימוד הפרק: .1
 

 זה שמופיע ב.. )שכתוב ב..( -הא דאיתא

 פסוק -קרא

 מנין לנו. -מנא לן

 ואם -ואי

 פסוק זה. -האי קרא

 עוסק ב.., דן ב.. -איירי

 מנין לו. -מנא ליה

 תלמד אותו מ.. -תיפוק ליה

 חזרה הקושיה למקומה. -הדרא קושיא לדוכתא

, )להסביר פסוק כעוסק בסיטואציה 'להעמיד' את הפסוק -לאוקומי קרא

 מסויימת(.

 אולי. -דלמא

 כך ישנו, כך מצוי. -הכי איתא

 מזה הפסוק. -מהך קרא

 עכשיו, כעת. -השתא

 צורות שונות של לימוד מהפסוק. -אסמכתא / גילוי מילתא

 

 הנחיה ללימוד הפרק: .2
 

 לימוד הפרק בקריאה שוטפת. .א

 את המיקוד העיוני יש להקדיש לפיסקה ב'. .ב

 ההבנות(. 2שבין הרמב"ם למהר"ל? )הגדירי את  פרשניתהנובע מן המחלוקת ה – מהותיהו ההבדל המ .ג

 

 

 מהי כותרת הפרק? –עפ"י הנ"ל  .ד

 במה היא קשורה/ממשיכה את הפרק הקודם? .ה

 

 מקורות נלווים: .3
 

 הלכות חמץ ומצה פרק ז  -רמב"ם 

רים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר )שמות י"ג( זכור את היום הזה אשר )א( מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצ
יצאתם ממצרים כמו שנאמר )שמות כ'( זכור את יום השבת ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה 

ם לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך ואף על פי שאין לו בן אפילו חכמים גדולים חייבי
 ושהיו הרי זה משובח:

נו )ב( מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך לפי דעתו של בן אביו מלמדו כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היי
"ה ויוציאנו לחירות ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב

 במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י משה רבינו הכל לפי דעתו של בן:
)ג( וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך 

וכיצד משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין מצה זה מיד זה וכיוצא בדברים האלו  אירע וכך וכך היה
אין לו בן אשתו שואלתו אין לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה ואפילו היו כולן חכמים היה לבדו שואל לעצמו מה נשתנה הלילה 

 חוטפין מצה א"א פירוש אחר ממהרין לאכול כדי שלא ישנו[: -הזה. ]השגת הראב"ד 
 

 שמות פרק יג  .1

ֶזק ָיד הֹוצִ  ית ֲעָבִדים ִכי ְבחֹּ ֹּאֶמר מֶשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים ִמבֵּ ֹּא יֵָּאכֵּל )ג( ַוי ָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה ְול יא ְיהֹּ
ץ:  ִרי ְוַהִחִוי וְ )ד( ַהיֹום ַאתֶ ָחמֵּ ָוה ֶאל ֶאֶרץ ַהְכַנֲעִני ְוַהִחִתי ְוָהֱאמֹּ ֶדש ָהָאִביב: )ה( ְוָהָיה ִכי ְיִביֲאָך ְיהֹּ ְצִאים ְבחֹּ ֶתיָך ָלֶתת ָלְך ם יֹּ ַהְיבוִסי ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֹּ

ֶדש ַהֶזה: ) ֹּאת ַבחֹּ ָדה ַהז ת ִשְבַעת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב וְדָבש ְוָעַבְדָת ֶאת ָהֲעבֹּ ל אֵּ ָוה: )ז( ַמצֹות יֵָּאכֵּ ו( ִשְבַעת ָיִמים תֹּאַכל ַמצֹּת וַביֹום ַהְשִביִעי ַחג ַליהֹּ

ר ְבָכל ְגֻבֶלָך:  ֹּא יֵָּרֶאה ְלָך ְשאֹּ ץ ְול ֹּא יֵָּרֶאה ְלָך ָחמֵּ ר ַבֲעבור ֶזה ָעָשה ְיהֹּ ַהָיִמים ְול אמֹּ אִתי ִמִמְצָרִים:)ח( ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההוא לֵּ  ָוה ִלי ְבצֵּ
 

 דברים פרק ו  .2

ינו ֶאְתֶכם:  ָוה ֱאֹלהֵּ ת ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָפִטים ֲאֶשר ִצָוה ְיהֹּ דֹּ אמֹּר ָמה ָהעֵּ )כא( ְוָאַמְרָת ְלִבְנָך ֲעָבִדים ָהִיינו )כ( ִכי ִיְשָאְלָך ִבְנָך ָמָחר לֵּ
נו ְיהֹּ  ִציאֵּ ה ְבִמְצָרִים ַויֹּ ה וְבָכלְלַפְרעֹּ ִלים ְוָרִעים ְבִמְצַרִים ְבַפְרעֹּ ְפִתים ְגדֹּ ת ומֹּ ָוה אֹותֹּ ן ְיהֹּ ינֵּינו:  ָוה ִמִמְצַרִים ְבָיד ֲחָזָקה: )כב( ַוִיתֵּ יתֹו ְלעֵּ בֵּ

ינו: ָתנו ָלֶתת ָלנו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבע ַלֲאבֹּתֵּ   )כג( ְואֹוָתנו הֹוִציא ִמָשם ְלַמַען ָהִביא אֹּ
 

 דברים פרק טז  .3

ָוד ֱאֹלֶהיָך ִממִ  ֶדש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְידֹּ ָוד ֱאֹלֶהיָך ִכי ְבחֹּ ֶדש ָהָאִביב ְוָעִשיָת ֶפַסח ַלידֹּ ֹּאן    ְצַרִים ָלְיָלה:)א( ָשמֹור ֶאת חֹּ ָוד ֱאֹלֶהיָך צ )ב( ְוָזַבְחָת ֶפַסח ַלידֹּ
ָוד ְלשַ  ן ְשמֹו ָשם:וָבָקר ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְידֹּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים   כֵּ ִני ִכי ְבִחָפזֹון ָיָצאָת מֵּ ץ ִשְבַעת ָיִמים תֹּאַכל ָעָליו ַמצֹות ֶלֶחם עֹּ ֹּא תֹּאַכל ָעָליו ָחמֵּ  )ג( ל

י ַחֶייָך: ל ְימֵּ ֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּ אְתָך מֵּ ר ֶאת יֹום צֵּ     ְלַמַען ִתְזכֹּ
 

 מכילתא פרשת בא פרשה טז  .4

למען תזכור את יום  (דברים ט"ז)ל העם וגו'. אין לי אלא שמזכירים יציאת מצרים בימים בלילות מנין שנא' ויאמר משה א
צאתך וגו' ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות כדברי בן זומה. וחכמים אומרים ימי חייך בעולם הזה כל ימי חייך להביא 

 לימות המשיח. 



 –גבורות ה' למהר"ל                   בע"ה                                                                          
 שאלות מנחות ללימוד עצמי

 פרק ג'   

 פרק ג'
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