
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 א"תשע הגדה של פסח
 3' שיעור מס

 

 
www.atid.org 

 

The Pesach series is sponsored in memory of Rabbi J. Gershon Neumann ל"ז  
ה"ל בן בנימין הכהן ושרה ע"הרב קלמן גרשון הכהן ז  
 

 ן סג  מהדורא בתרא סימ-ן "ספר ליקוטי מוהר
 

ְ�ֶ�ָ�ַלח ֶאת ָ�ָניו ֲעֶ�ֶרת , ִ�י ַיֲעקֹב �ִבינ�, ַ�ע
�ָ�ַלח ִעָ'ֶה! ִנ&�% ֶ�ל ֶאֶר$  , ַהְ�ָבִטי! ְלי ֵס

ְקח� ִמִ.ְמַרת ָה�ֶר$ : "ְוֶזה ס ד. ִיְ�ָרֵאל
ְ�ִחיַנת ֶזֶמר , )ְ�ֵראִ�ית מג(' ְוכ�" ִ�ְכֵליֶכ!

�ְכמ  4ֵ�ֵֶר� ,  ַעל  ָיָד! ְלי ֵס�ֶ�ָ�ַלח, %ְוִנ&� 5 

 :'ְוכ�' ְל� % ֶזֶמר'" ִמִ.ְמַרת: "י"ַרִ�
ִ�י ָכל ר ֶעה ְור ֶעה ֵי� ל  ִנ&�% ְמי6ָחד ְלִפי ,  ַ�עִ�י

ִ�י ָכל , ָהֲעָ�ִבי! �ְלִפי ַהָ'ק ! ֶ�ה�א ר ֶעה ָ�!
ֶ�ִהיא , דְ�ֵהָמה �ְבֵהָמה ֵי� ָל7 ֵעֶ�ב ְמי6ָח

ַ&! ֵאינ  ר ֶעה 9ִָמיד ְ�ָמק ! . ְצִריָכה ְל�ְכל  10 

ֵ�% , �ְלִפי ָהֲעָ�ִבי! ְוַהָ'ק ! ֶ�ר ֶעה ָ�!. ֶאָחד
ִ�י ָכל ֵעֶ�ב ָוֵעֶ�ב ֵי� ל  ִ�יָרה . ֵי� ל  ִנ&�%

�ִמִ�יַרת , ֶ�ֶ.ה ְ�ִחיַנת 4ֶֶרק ִ�יָרה, ֶ�א ֵמר
ְוֶזה ס ד ַמה . ! ַנֲעֶ�ה ִנ&�% ֶ�ל ָהר ֶעהָהֲעָ�ִבי
 15 ):דָ�! (ֶ�ָ�ת�ב 

ה�א ָהָיה ֲאִבי י:ֵ�ב , ַו9ֵֵלד ָעָדה ֶאת ָיָבל"
ה�א ָהָיה ֲאִבי , אֶֹהל �ִמְקֶנה ְוֵ�! �ִחיו י�ָבל

ִ�י 9ֵֶכ� ְ�ֶ�ָהָיה ָ�ע ָל! ". ָ�ל 9ֵֹפ� ִ�; ר ְוע�ָגב
 %ְוַעל  ֵ�. ל"ָהָיה 9ֵֶכ� ְ�ֵלי  ֶזֶמר ַ�ַ;, הר ֵעה ִמְקֶנ
" יֵֹדַע ַנֵ&%"ֶ�ָהָיה , ָעָליו ַהָ�ל !, ָ�ִוד ַהֶ'ֶלְ> 20 

) ָ�!(ַעל  ֵ�% ָהָיה ר ֶעה , )ז"ְ�מ�ֵאל  א ט(
ֶ�ָהי� , ַ&! ָמִצינ� ַ�ֲאב ת ָהע ָל! �6ָ=!. (ל"ַ�ַ;

 ):ד"ְיַ�ְעָיה כ(ַנת ְוֶזה ְ�ִחי). ר ֵעי ִמְקֶנה
ַהְינ� ֶ�ְ.ִמיר ת , "ִמְ�ַנ� ָה�ֶר$ ְזִמרֹת ָ�ַמְענ�"

ִ�י ַעל  ְיֵדי , ְוִנ&�ִני! י ְצִאי! ִמְ�ַנ� ָה�ֶר$ 25 

ְוַעל  . ל"ָהֲעָ�ִבי! ַהְ&ֵדִלי! ָ��ֶר$ ַנֲעֶ�ה ִנ&�% ַ�ַ;
 ֶזה ה�א נ ֵת% ַעל  ְיֵדי , ְיֵדי ֶ�ָהר ֶעה י ֵדַע ַהִ;&�%

ְוֶזה . ַוֲאַזי ֵי� ַלְ�ֵהמ ת ֶלֱאכֹל, �ַֹח ְ�ָהֲעָ�ִבי!
, ַהִ;ָ?ִני! ִנְרא� ָב�ֶר$) "ִ�יר  ַהִ�יִרי! ב(ְ�ִחיַנת 

ַהְינ� ֶ�ַהִ;ָ?ִני! ְ&ֵדִלי! ָ��ֶר$ , "ֵעת ַהָ.ִמיר ִהִ&יַע 30 

ִנְמָצא . ל" ַ�ַ;ָלֶה! ְ>ַעל  ְיֵדי ַהֶ.ֶמר ְוַהִ;&�% ַהַ�ָ@
ה�א , ֶ�ַעל  ְיֵדי ַהֶ.ֶמר ְוַהִ;&�% ֶ�ָהר ֶעה י ֵדַע

 :ְוֵי� ִמְרֶעה ַלְ�ֵהמ ת, נ ֵת% �ַֹח ָ�ֲעָ�ִבי!
ִ�י ,  ַהִ;&�% ה�א ט ָבה ְלָהר ֶעה ְ�ַעְצמ ַ&!

ָהָיה , ֵמֲחַמת ֶ�ָהר ֶעה ה�א 9ִָמיד ֵ�י% ְ�ֵהמ ת 35 

ָ�ר ֶ�ַ@ְמִ�יכ� ְוי ִריד� ֶאת ָהר ֶעה ִמְ�ִחיַנת ֶאְפ
ַעד ֶ�ִ@ְרֶעה ָהר ֶעה , ר�ַח ָה�ָד! ְלר�ַח ַהַ�ֲהִמ@�ת

ַוֵ@ְלכ� ): "ז"ְ�ֵראִ�ית ל(ִ�ְבִחיַנת , ֶאת ַעְצמ 
: י"�ֵפֵר� ַרִ�', ְוכ�" ִלְרע ת ֶאת צֹא% ֲאִביֶה!

ְוַעל  ְיֵדי ַהִ;&�% . ' ַעְצָמ%ֶ�ָהְלכ� ִלְרע ת ֶאת' 40 

, ִ�י ַהִ;&�% ה�א ִהְתָ�ְרר�ת ָהר�ַח, ִנ? ל ִמֶ.ה
,  ִמ% ר�ַח ַהְ�ֵהָמהָד!ֶ�ְ'ָבְרִרי% ר�ַח ָה�

ִמי י ֵדַע ר�ַח ְ�ֵני ָה�ָד! ): "קֶֹהֶלת ג(ִ�ְבִחיַנת 
ת ְור�ַח ַהְ�ֵהָמה ַה@ֶֹרֶד, ָהעָֹלה ִהיא ְלָמְעָלה

ִ�י ֶזה� ִעBָר ַהִ;&�% ְלַלBֵט �ְלָבֵרר , "ִהיא ְלַמAָה 45 

 %ְוַעל  ֵ�. ַ�ְמבֹ�ר ְ�ָמק ! Cֵחר, ָהר�ַח ט ָבה
ִ�י , ַעל  ְיֵדי ַהִ;&�% ִנ? ל ֵמר�ַח ַהַ�ֲהִמ@�ת

ִנְתָ�ֵרר ר�ַח ָה�ָד! ֵמר�ַח ַהְ�ֵהָמה ַעל  ְיֵדי 
 :ל"ַהִ;&�% ַ�ַ;

, ִ�י ֵי� ִנ&�% ָ�ֵל!,  ִח=�ִקי! ַרִ�י! ִ�ְנִגיָנהְוֵי� 50 

ִויכ ִלי! ְלַחְ=ק  , ְוֵי� ִנ&�% ֶ�ה�א ְ�ַכָ'ה ָ�ב ת
 :ְלָבב ת ְוִעְנָיִני!

, &�% �6=  ִ�ְ�ֵלמ�תֶ�ַהֶ'ֶלְ> ֵי� ל  ָ�ל ַהִ;, ְוַדע
, ֲאָבל ַהDִָֹֹרי! ֵאי% ָלֶה! ַרק ֵאיֶזה ֵחֶלק ַ�ִ;&�%

ְוַעל  ֵ�% �ַמר ָ�ִנֵ@אל . ָ�ל ֶאָחד ְלִפי ְמק מ  55 

'  ְוכ�ָנאCְנ9ְ ה�א ִאיָל): "ָ�ִנֵ@אל ד(ִלְנב�ַכְדֶנַ?ר 
ָהָיה ֶמֶלְ> ִ�י ְנב�ַכְדֶנַ?ר ֶ�". �ָמז % ְלכָֹ=א ֵב7
ִ�י , ַעל  ָיד  ִנְמָ�ְ> ָ�ל ַהָ'ז %, ְוֵי� ל  ָ�ל ַהִ;&�%

ְוַעל  ֵ�% . ל"ַהָ'ז % ִנְמָ�ְ> ַעל  ְיֵדי ַהִ;&�% ַ�ַ;
� ֶ�=ֹא ָהָיה י ֵדַע �, ַיֲעקֹב �ִבינ�C60  ֶ�ה�אז 

� ַרק ְ�ִפי ַמה 4ְEִ�ֶר� ל  ַהְ�ָבִטי!, י ֵס
�ָ�ַלח ל  ִנ&�% ַהַ�ָ@ְ> ְלַשֹר , ַהְנָהג ָתיו ֶ�ל י ֵס

ְ�ִפי ַמה ֶ�ָ�ַמע ִמָ�ָניו ְ�ָרָכיו , ְ�מ ת 
ִ�י ַיֲעקֹב ָרָצה ִלְפעֹל ֶאְצל  ַעל  ְיֵדי , ְוַהְנָהג ָתיו

ַעל  ֵ�% ָ�ַלח ל  א ת  , ַהִ;&�% ַמה ֶ�ָהָיה ָצִריְ> 65 

: ְוֶזה� ֶ��ַמר ְלָבָניו. ֶ�ל ֶאֶר$  ִיְ�ָרֵאלַהִ;&�% 
ַהְינ� ֶ�ִ@ְקח� , "ְקח� ִמִ.ְמַרת ָה�ֶר$ ִ�ְכֵליֶכ!"

ִזְמַרת 'ֶ�ה�א ְ�ִחיַנת , ל"ְ�ִחיַנת ַהִ;&�% ַהַ;
ְוה ִריד� ָלִאי� . "ַ�ֵ�ִלי! ֶ�ָ=ֶה!, ל"ַ;ַ�' ָה�ֶר$
, ְנכֹאת ָולֹט, ט ְ�ַב�ְמַעט ֳצִרי �ְמַע, ִמְנָחה 70 

ֵה! ְ�ִחיַנת ִמְ�ק ל ת " ָ�ְטִני! �ְ�ֵקִדי!
ִ�י ַהִ;&�% ַנֲעֶ�ה ִמִ&��ֵלי ָה�ֶר$ , �ִמ� ת ַהִ;&�%

:ל"ַ�ַ;
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 בראשית פרק מג פסוק יא 
  ְוה ִריד� ִ�ְכֵליֶכ! ָה�ֶר$ ִמִ.ְמַרת ְקח� ֲע�� אתזֹ ֵאפ א ֵ�% ִא! ֲאִביֶה! ִיְ�ָרֵאל ֲאֵלֶה! ַו@ֹאֶמר
 : �ְ�ֵקִדי! ָ�ְטִני! ָולֹט ְנכֹאת ְ�ַב� �ְמַעט ֳצִרי ְמַעט ִמְנָחה ָלִאי�

 

 בראשית פרק ד 
  ֲאִבי ָהָיה ה�א י�ָבל �ִחיו ְוֵ�!) כא( :�ִמְקֶנה אֶֹהל יֵֹ�ב ֲאִבי ָהָיה ה�א ָיָבל ֶאת ָעָדה ַו9ֵֶלד) כ(

 :ְוע�ָגב ִ�; ר 9ֵֹפ� ָ�ל
 

 שמואל א פרק טז 
 יֵֹדַע ִאי� ְיַבְק�� ְלָפֶניָ> ֲעָבֶדיָ> ֲאדֵֹננ� ָנא יֹאַמר) טז(

 ְוִנֵ&% ָרָעה ֱאלִֹהי! ר�ַח ָעֶליָ> ִ�ְהי ת ְוָהָיה ַ�ִ�; ר ְמַנֵ&%
 ִלי ָנא ְרא� ֲעָבָדיו לֶא ָ�א�ל ַו@ֹאֶמר) יז: (ָלְ> ְוט ב ְ�ָיד 
 ֶאָחד ַוַ@ַע%) יח( :ֵאָלי ַוֲהִביא ֶת! ְלַנֵ&% ֵמיִטיב ִאי�

  ַהַ=ְחִמי ֵ�ית ְלִיַ�י ֵ�% ָרִאיִתי ִהֵ;ה ַו@ֹאֶמר ֵמַהְ;ָעִרי!
  ְוִאי� ָ�ָבר �ְנב % ִמְלָחָמה ְוִאי� ַחִיל ְוִג� ר ַנֵ&% יֵֹדַע

 :ִע'  ַויקָֹוק Cֹ9ר

 י "רש
 עבדי> הנה H לפני� עבדי�) טז(

 אחד) יח( :מצותי> יעשו אשר לפני>
 דואג שבה! מיוחד H מהנערי�
 נתכוו% עצמו כל H נג� יודע :האדומי
 בדוד שאול של רעה עי% להכניס

 :בו שיתקנא

 

 ישעיהו פרק כד פסוק טז 
� : ָ�ָגד� � ְגִדי! �ֶבֶגד ָ�ָגד� �ְֹגִדי! ִלי א י ִלי ָרִזי ִלי ִזיָר ָואַֹמר ַלַ?ִ�יק ְצִבי ָ�ַמְענ� ְזִמרֹת ָה�ֶר$ ִמְ�ַנ

 

 שיר השירים פרק ב פסוק יב 
 ֵעת ָב�ֶר$ ִנְרא� ַהִ;ָ?ִני!
 ַה9 ר ְוק ל ִהִ&יַע ַהָ.ִמיר
 : C�ְְרֵצנ� ִנְ�ַמע

 י "רש
 מוציאי% שהאילנות החמה ימי קרבו H באר� נראו הנצני�
 H הגיע הזמיר עת :לראות! מתענגי! דרכי! והולכי פרחי!

 H התור וקול :דרכי! להולכי ערב וקול זמר נותני% שהעופות
 משוררי! להיות העופות דר> יונה ובני תורי! כמשמעו

 :ניס% בימי ומצפצפי!
 

 בראשית פרק לז פסוק יב 
 : ִ�ְ�ֶכ! ֲאִביֶה! צֹא% ֶאת ִלְרע ת ֶאָחיו ַוֵ@ְלכ�

 

 פרק ג פסוק כא קהלת 
 : ָל�ֶר$ ְלַמAָה ִהיא ַה@ֶֹרֶדת ַהְ�ֵהָמה ְור�ַח ְלָמְעָלה ִהיא ָהעָֹלה ָה�ָד! ְ�ֵני ר�ַח י ֵדַע ִמי
 
 
 


