
 

 

 

 ץֹקֶב 

ַח  ּתֹוךְ   לַהּנַ
ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים, ְמעֹוְר  ִקים, ּדִ ר ִמּתֹוְך ִרים ְמִעיִרים ּוְמַחּזְ ֲאׁשֶ

ם  ָ ל ַחי ּוִמׁשּ ַחל נֹוֵבַע ְמקֹור ָחְכָמה נֹוְבִעים, ְלַהֲחיֹות ֶנֶפׁש ּכָ קוּ ַהּנַ ן ִיׁשְ

ְהיּו ִנְמָצִאיםָהֲעָדִרים,  ּיִ ה ׁשֶ ְרּגָ ָכל ּדַ ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא ּבְ ק ּבַ  ְלִהְתַחּזֵ
 

 

 
 

ר ֶנֶאְמרּו   יְיֵד ל עַ ֲאׁשֶ

ִליָט  ׁש "מֹוֲהָראן ָמָר   "אׁשְ

 

 

 

 

ּבָ ב ֶעֶר ָיָצא ָלאֹור  ָרׁשַ  ֹקֶדׁש ת ׁשַ   תשע"ה אבֹּ  תּפָ

ְלִמיֵד י ְיֵד ל עַ  ֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד ' ַהּקֶֹדׁש ל ֵהיכַ א 'ְמִתיְבָת י ּתַ  ב ּבְ

ַליִ  ׁש ַהּקֶֹד ר ִעי  "אתובבם ְירּוׁשָ

ְסֻעּדָ  י הּבִ ִליׁשִ בָּ ת ׁשְ ָרׁשַ  תׁשַ  ה'תשע"ד אבֹּ ת ּפָ
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 רַמֲאַמ 

ין ֵעיֶניךָ  רֹון ּבֵ  ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ
ה  ְסֻעּדָ ּבּוִרים נֹוָרִאים ְוִנְפָלִאים ּבִ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ּדִ ּבֵ ת ַרֲעָוא ְדַרֲעִוין, ּדִ ית, ְסֻעּדַ ִליׁשִ ׁשְ

ְכרֹון  ר ִמּזִ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן נ"ד ַהְמַדּבֵ נּו ַז"ל ּבְ ְבֵרי ַרּבֵ י ּדִ ְמֹאד ַעל ּפִ

ן ת טֹוב ַעִין, ַעּיֵ ּדַ ָאִתי, ּוִמּמִ ָעְלָמא ּדְ ם. ּבְ  ׁשָ

 
רֹון ּכָ ֹמר ְמֹאד ֶאת ַהּזִ  ְצִריִכין ִלׁשְ

נּו ַז"ל אֹוֵמר,  ַתח ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ַרּבֵ ִקּצּור ּפָ (מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָחַזר ּבְ

נּו ַז"ל) ל ַרּבֵ תֹוָרה זֹו ׁשֶ ּבְ ה ְנֻקּדֹות ׁשֶ ּמָ ֹמר ְמֹאד ֶאת .  ַעל ּכַ י ְצִריִכין ִלׁשְ ּכִ

ב ִחיַנת ִמיַתת ַהּלֵ ְכָחה, ּבְ ּלֹא ִיּפֹול ְלׁשִ רֹון, ׁשֶ ּכָ רֹון ַהּזִ ּכָ ר ַהּזִ , ְוִעּקַ

לֹום,  ַדְעּתֹו, ַחס ְוׁשָ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ ָאִתי, ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ ִמיד ּבְ הּוא ִלְזּכֹר ּתָ

ָעְלָמא  ְבּתֹו ּבְ ק ַמְחׁשַ ַדּבֵ ּמְ ֶ א ֶאָחד, ְוַעל ְיֵדי ַמה ׁשּ ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ ׁשֶ

ה ִיחּוד ה' ֱאלַֹקי ָאֵתי, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ רֹון, ְוכּו',  ּדְ ּכָ ר ַהּזִ ּמֵ ּוְכֵדי ְלׁשַ

ּלֹא ִיּפֹול ִלְבִחיַנת ַרע ַעִין, ִלְבִחיַנת ִמיַתת  ֹמר ֶאת ַעְצמֹו ׁשֶ ָצִריְך ִלׁשְ

ְבִחיַנת  ַעִין, ּבִ רֹון ּתֹוֶלה ּבָ ּכָ ר ַהּזִ י ִעּקַ ב, ּכִ מֹות יג)ַהּלֵ ין  :(ׁשְ רֹון ּבֵ "ּוְלִזּכָ

א ַעל ְיֵד  ְכָחה ּבָ ִ י ַהׁשּ ב, ֵעיֶניָך", ּכִ י ַרע ַעִין, ַעל ְיֵדי ִמיַתת ַהּלֵ

ְבִחיַנת  ים לא)ּבִ ִהּלִ ב  :(ּתְ י ַרע ַעִין ּוִמיַתת ַהּלֵ ב", ּכִ ֵמת ִמּלֵ י ּכְ ְחּתִ ּכַ "ִנׁשְ

יה ְסֻעּדָ  ִליׁשִ ת  תׁשְ ָרׁשַ  "דתשע אבֹּ ּפָ
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י  ִחיָנה ַאַחת, ּכִ ְלָיא ׁשּוַרְיינָ ֵהם ּבְ א ּתַ ִלּבָ  (ֲעבֹוָדה ָזָרה כח ע"ב)א ְדֵעיָנא ּבְ

ִדְבֵרי ַר  ְוכּו', ל ֶזה ּבְ ם ּכָ ן ׁשָ נּו ַז"ל. ַעּיֵ  ּבֵ

 

ל  לֹקּותָחִנּיּות ֱא רוּ  תֹוְך ּכָ רּוָיה ּבְ ְ ָרֵט ַהׁשּ ה יּפְ  עֹוָלם ַהּזֶ

ֶזה ָהעֹוָלם,  ר ֲעבֹוַדת ָהָאָדם ּבְ ה ִעּקַ י ִהּנֵ יר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ּכִ ְוִהְסּבִ

ר  ָכל ֲאׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ֵמַהׁשּ רֹון, ַהְינּו ִלְזּכֹר ּתָ ּכָ ת ַהּזִ ִלְזּכֹות ְלִמּדַ

ָאֵתי", זִ  ָעְלָמא ּדְ רֹון ּבְ ה ִנְקָרא "ִזּכָ ּזֶ ה, ׁשֶ עֹוָלם הּוא עֹוׂשֶ רֹון ּבָ ּכָ

לֹום, ַרק  א ֶאָחד, ַחס ְוׁשָ ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ ַדְעּתֹו, ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ּבְ א, ׁשֶ ַהּבָ

ַרְך,  ִהיא רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ א, ׁשֶ ׁש עֹוָלם ַהּבָ ּיֵ ִיְזּכֹר ֵהיֵטב ׁשֶ

רוּ  ה ּפֵ ּזֶ ה, ׁשֶ ל עֹוָלם ַהּזֶ ָרט ׁשֶ ל ּפְ תֹוְך ּכָ רּוָיה ּבְ ְ ל "עֹוָלם ַהׁשּ ׁשֹו ׁשֶ

ִכְתֵבי  ה, ְוַכּמּוָבא ּבְ עֹוָלם ַהּזֶ ה ּבָ אן ְלַמּטָ א ּכָ א", ַהְינּו עֹוָלם ַהּבָ ַהּבָ

ֶרק ה')ָהֲאִריַז"ל  ַער ט"ו ּפֶ ים ׁשַ אן (ֵעץ ַחּיִ ָאָדם ָנתּון ּכָ . ֲאָבל ֵמֲחַמת ׁשֶ

ׁשְ  ב ִעם ּגַ ִמי, ּוְמֻסּבָ ׁשְ הּוא עֹוָלם ַהּגַ ה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ ִמּיּות ּבָ

ר  ְכִלית ְוִעּקָ א, ְוַלֲעׂשֹות ּתַ ּכַֹח ֵמעֹוָלם ַהּבָ ְוָחְמִרּיּות, ַקל ְמֹאד ִלׁשְ

לֹום, ְוָלֵכן  א ֶאָחד, ַחס ְוׁשָ ֵאין עֹוָלם ֶאּלָ ִמּיּות, ְוַלְחׁשֹב ׁשֶ ׁשְ ִמן ַהּגַ

ִמּיּות ְוַהָחְמִרּיּות, וְ  ׁשְ ן ִמן ַהּגַ ל ְלַהּלָ ּכֵ ר ֲעבֹוָדתֹו ְלִהְסּתַ ִלְזּכֹר ִעּקַ

ל  תֹוְך ּכָ רּוָיה ּבְ ְ ַרְך ַהׁשּ ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ א, ַהְינּו ּבֶ עֹוָלם ַהּבָ ִמיד ּבָ ּתָ

בֹוָתיו  ּבּוָריו ּוַמְחׁשְ יו ּדִ ל ַמֲעׂשָ ר ּכָ ֵ ִריָאה, ּוְלַקׁשּ ל ַהּבְ ָרט ּוְפָרט ׁשֶ ּפְ

ָאֵתי" ָעְלָמא ּדְ רֹון ּבְ ַרְך, ְוֶזה ִנְקָרא "ִזּכָ ם ִיְתּבָ ֵ רֹון ֶאל ַהׁשּ , ַהְינּו ִזּכָ



 

 
 ה

עֹוָלם  ה ּבָ אן ְלַמּטָ א ּכָ הּוא עֹוָלם ַהּבָ ַרְך, ׁשֶ רּוָחִנּיּות ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּבְ

ֱאֶמת. רֹון" ּבֶ ם "ִזּכָ ׁשֵ ה ּבְ ה, ְוַרק ֶזה ְמֻכּנֶ  ַהּזֶ

 

ְפֵני ֵעיָניו ַרְך ֵאינֹו ָמׁש ִמּלִ  ִזְכרֹונֹו ִיְתּבָ

רֹון  י ִזּכָ ִתּקּון ָהֵעיַנִים, ּכִ לּוי ּבְ רֹון ֶזה ּתָ ר ִזּכָ ם, ר ָלֵעיַניִ ָקׁשוּ ֲאָבל ִעּקַ

תּוב  ּכָ מֹות יג)ּוְכמֹו ׁשֶ ין ֵעיֶניךָ  :(ׁשְ רֹון ּבֵ ְהֶיה ְלָאָדם ּוְלִזּכָ ּתִ , ַהְינּו ׁשֶ

הּוא  ָבר, ׁשֶ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ ת "טֹוב ַעִין", ְוִיְסּתַ ִמּדַ

תּוב  ּכָ ָבר, ּוְכמֹו ׁשֶ ָכל ּדָ ֹוָרה ּבְ ַרְך ַהׁשּ ים קמה)ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ִהּלִ  :(ּתְ

ֵהן "טֹוב ה' ַלּכֹל" ָכל ְיהּוִדי, ׁשֶ ׁש ּבְ ּיֵ ל ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ , ְוֵכן ִיְסּתַ

תֹוכֹו,  רּוי ּבְ ָ ַרְך ַהׁשּ ׁש ּבֹו, ְוַעל ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּיֵ ֻקּדֹות טֹובֹות ׁשֶ ַהּנְ

ָאֵתי, ַהְינּו ִלְזכֹּ  ָעְלָמא ּדְ רֹון ּבְ ה ְלִזּכָ ת "טֹוב ַעִין", ִיְזּכֶ ר ְוַעל ְיֵדי ִמּדַ

ׁש  ּיֵ ל ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ יל ַעְצמֹו ְלִהְסּתַ ֲהֵרי ִהְרּגִ ִמיד, ׁשֶ ַרְך ּתָ ּנּו ִיְתּבָ ִמּמֶ

ַרְך  ָבר, ְוִזְכרֹונֹו ִיְתּבָ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ַרְך ׁשֶ הּוא ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ָבר, ׁשֶ ָכל ּדָ ּבְ

ׁש  ּיֵ ן ָאָדם ׁשֶ ֵאין ּכֵ ֶ ְפֵני ֵעיָניו, ַמה ׁשּ ת "ַרע ַעִין" ֵאינֹו ָמׁש ִמּלִ לֹו ִמּדַ

ָבר, ְוֵעינֹו  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ רֹון ׁשֶ ל ַעל ָהַרע ְוַהִחּסָ ּכֵ לֹום, ּוִמְסּתַ ַחס ְוׁשָ

ֶהם, ְוחֹוֵמס אֹוָתם, ְוֵכן ַמְפִקיר ֵעיָניו  א ּבָ ל ֲאֵחִרים, ּוְמַקּנֵ ׁשֶ ָרָעה ּבְ

לֹום, ּבָ  ָבִרים ָרִעים ַוֲאסּוִרים ַחס ְוׁשָ ל ַעל ּדְ ּכֵ ת ְלִהְסּתַ ֶזה נֹוֵפל ְלִמּדַ

תּוב  ּכָ ב, ּוְכמֹו ׁשֶ ִהיא ִמיַתת ַהּלֵ ְכָחה, ׁשֶ ִ ים לא)ַהׁשּ ִהּלִ י (ּתְ ְחּתִ ּכַ : "ִנׁשְ

י ִנְדֶמה לֹו  ָאֵתי, ּכִ ָעְלָמא ּדְ ה לֹו ְמֹאד ִלְזּכֹר ּבְ ב", ְוָקׁשֶ ֵמת ִמּלֵ ּכְ
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ַרְך ָרחוֹ  ִמי, ֶוֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ׁשְ עֹוָלם ַהּגַ קּוַע ּבָ ָ ׁשּ ּנּו ְמֹאד, ְוַעל ׁשֶ ק ִמּמֶ

ן ְראּות ֵעיָניו  ת "טֹוב ַעִין", ּוְלַכּוֵ ן ְצִריִכים ַלֲעבֹוד ְמֹאד ַעל ִמּדַ ּכֵ

ָבִרים טֹוִבים  ל ַרק ַעל ּדְ ּכֵ ָבר, ְוֵכן ְלִהְסּתַ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ

רֹון טֹוב ּוָברּור, ִלְזּכֹר ּבְ  ה ְלִזּכָ ָאֵתי ּוְטהֹוִרים, ְוָאז ִיְזּכֶ ָעְלָמא ּדְ

ֵרי  א ָלֶנַצח, ַאׁשְ ֶזה ּוַבּבָ ַרְך, ְוטֹוב לֹו ּבָ ִמיד, ְוִלְזּכֹר ֵמֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ּתָ

ֵרי ֶחְלקֹו.   לֹו ְוַאׁשְ

 

ׁשֶ  יר ַהּקֶ י תִמְצוַ ן ּבֵ ִפּלִ  םִמְצַריִ ת ִליִציַא ן ּתְ

ר נֹוָרא  ֶקׁשֶ בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ "ל ְלָפָרׁשַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י ָהִעְנָין ַהּנַ ֵ ְוִקׁשּ

יִציַא  ד ּבִ ה ִמּיָ י ִהּנֵ ָרֵאל ִמְצַות ְוִנְפָלא, ּכִ מֹות ִיׂשְ ָנה ְלִנׁשְ ת ִמְצַרִים ִנּתְ

תּוב  ּכָ ין, ּוְכמֹו ׁשֶ ִפּלִ מֹות יג)ּתְ רֹון  :(ׁשְ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזּכָ

ָיד ֲחָזָקה הֹוִציֲאָך ה'  י ּבְ ִפיָך ּכִ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ ין ֵעיֶניָך ְלַמַען ּתִ ּבֵ

ְצַרִים ּמִ  .ִמּמִ ָר"א)ְדָרׁש ְוִאיָתא ּבַ ִדְבֵרי ַהּגְ ַסח, ֵמֲחצֹות (מּוָבא ּבְ ֵליל ּפֶ ּבְ , ׁשֶ

מֹות  ְצַרִים ִלְפנֹות ּבֶֹקר, ָעְסקּו ִנׁשְ ְצאּו ִמּמִ ּיָ ַלְיָלה ָוֵאיָלְך, ַעד ׁשֶ

ל ַהּצֹאן ׁשֶ  ין, ִמן ָהעֹורֹות ׁשֶ ִפּלִ ת ּתְ ּיַ ִתּקּון ֲעׂשִ ָרֵאל ּבְ ִהְקִריבּו ִיׂשְ

ַסח ן  ּפֶ ל ִמְצַות וְ  .ְלָקְרּבַ ְך ׁשֶ ר ְוַהֶהְמׁשֵ ׁשֶ ה ֵיׁש ְלָהִבין ַמהּו ַהּקֶ ִהּנֵ

ִמְצָוה זֹאת?  ְיָקא ָאז ִנְצַטּוּו ּבְ ה ּדַ ין ִליִציַאת ִמְצַרִים, ְוָלּמָ ִפּלִ ּתְ

יִציַאת  י ּבִ "ל מּוָבן ָהִעְנָין ְמֹאד, ּכִ נּו ַז"ל ַהּנַ ְבֵרי ַרּבֵ ה ְלִפי ּדִ ְוִהּנֵ

ַרְך, ְוִנְלְקחּו ְלגֹוי ִמְצַרִים, ִנְתָקְרבּו  ם ִיְתּבָ ֵ ָרֵאל ֶאל ַהׁשּ מֹות ִיׂשְ ִנׁשְ
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תּוב  ּכָ ַרְך, ּוְכמֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָבִרים ד')ָקדֹוׁש ְלַהׁשּ ָלבֹוא ָלַקְחּתָ לֹו " :(ּדְ

ֶרב ּגֹוי רֹון  "ּגֹוי ִמּקֶ ְהֶיה ִזּכָ ּיִ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ְוגֹו', ְוָרָצה ַהּקָ

ָאִתי ָקׁש  ת ָעְלָמא ּדְ ְהֶיה ָלֶהם ִמּדַ ּתִ ִמיד, ׁשֶ ָרֵאל ּתָ ל ִיׂשְ ם ׁשֶ ַדְעּתָ ּור ּבְ

ָבר, ְוִלְזּכֹר ֶאת ַה  ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ ם ַעִין טֹוָבה, ְלִהְסּתַ ֵ ׁשּ

ָבר ל ּדָ ַרְך ִמּכָ ָתּה  .ִיְתּבָ ֻגּלָ ּסְ ין, ׁשֶ ִפּלִ ה אֹוָתם ַעל ִמְצַות ּתְ ְוָלֵכן ִצּוָ

תּוב ִלְקּבַֹע ִזכָּ  ּכָ ָרֵאל, ּוְכמֹו ׁשֶ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ִלּבָ ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות רֹון ֶזה ּבְ

ין ֵעיֶניךָ  רֹון ּבֵ דֹוׁשֹות, ִיְהֶיה ַעל ָיֶדָך ּוְלִזּכָ ין ַהּקְ ִפּלִ ַעל ְיֵדי ַהּתְ , ׁשֶ

יחּו ֶאת  ּנִ ּיַ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָרֵאל, ּכִ ל ִיׂשְ ן ׁשֶ ַדְעּתָ ע ּבְ רֹון ֶזה ִנְקּבָ ִזּכָ

ֵהָמה, ַהּתְ  ין, ָהֲעׂשּויֹות ֵמעֹור ּבְ ִהיאִפּלִ ִמּיֹות  ׁשֶ ׁשְ ְכִלית ַהּגַ ּתַ

ל  ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ַעת ַהּפָ תּובֹות ֲעֵליֶהן ַאְרּבָ י ֵכן ּכְ ְוַהָחְמִרּיּות, ְוַאף ַעל ּפִ

מֹוַע, ַעל  ַמע, ְוָהָיה ִאם ׁשָ י ְיִביֲאָך, ׁשְ ׁש, ְוָהָיה ּכִ ֵהן: ַקּדֵ ֱאמּוָנה, ׁשֶ

ָאֵתי, ִלְזּכֹר ֱאלֹקּותֹו ְיֵדי ֶזה  ל ָעְלָמא ּדְ רֹון ׁשֶ ן ִזּכָ ִלּבָ ע ּבְ ִיְהֶיה ִנְקּבָ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ִמיד ֵמַהׁשּ רּו ּתָ ים, ְוִיְזּכְ ִמּיִ ׁשְ יֶהם ַהּגַ ָכל ַמֲעׂשֵ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ר ִיְפנּו. ָכל ֲאׁשֶ  ּבְ

 

יי ְיֵד ל עַ  ִפּלִ רוֹ ם זֹוִכין ּתְ ָעְלָמ ן ְלִזּכָ ָאֵת א ּבְ  יּדְ

ךְ  - ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיֶדךָ ְוֶזהּו  ין ֵעיֶניךָ ּוְלזִ  - ְוַאַחר ּכָ רֹון ּבֵ י  .ּכָ ּכִ

ם  ֵ ה ָיָדיו ֶאל ַהׁשּ ל ַמֲעׂשֶ ר ּכָ ֵ ַדִים, ּוְלַקׁשּ ן ַהּיָ ה ְצִריִכים ְלַתּקֵ ִחּלָ ִמּתְ

ת "טֹוב ַעִין",  ָבר ָהִראׁשֹון הּוא ִלְזּכֹות ְלִמּדַ י ַהּדָ ַרְך, ּכִ ִיְתּבָ
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ָרֵאל, הּוא לְ  ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ׁש ּבְ ּיֵ ֵהר ְמֹאד ְוִלְראֹות ַהּטֹוב ׁשֶ ִהּזָ

י ַהּגֹוֵנב  ְך ֵאָליו, ּכִ ּיָ ֵאינֹו ׁשַ ֶ ה ׁשּ ּמֶ ָיָדיו ּבַ ָממֹון ֲחֵברֹו, ְולֹא ִלְנּגַֹע ּבְ ּבְ

ת "ַרע ַעִין",  ׁש ּבֹו ִמּדַ ּיֵ ְך ֲחֵברֹו, ִסיָמן ׁשֶ ּיָ ַ ׁשּ ֶ ְוַהחֹוֵמס ֶאת ַמה ׁשּ

יר ְלַעְצ  ּתִ ּמַ ֲאֵחִרים, ַעד ׁשֶ ְך ּבַ ל ּכָ ֵעינֹו ָרָעה ּכָ מֹו ִלְגֹנב ְוַלְחֹמס ׁשֶ

י  ָאֵתי, ּכִ ָעְלָמא ּדְ רֹון ּבְ ֶזה ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא ִליֵדי ִזּכָ ֵמֶהם, ְוִאיׁש ּכָ

ִאּלּו ַהּכֹל ֶהְפֵקר ה, ְוִנְדֶמה לֹו ּכְ ל ַמּטָ ַעִין ׁשֶ ל ַמְעָלה ּכְ ה ַעִין ׁשֶ  ,ָעׂשָ

ֶפל  ם ּכֶ ּלֵ ב ְמׁשַ ּנָ ן ַהּגַ ַעל ּכֵ לֹום, ׁשֶ ָבאַחס ְוׁשָ א ע (ּבָ ְוִלְפָעִמים  .)ב"ע טַקּמָ

י ׁשֹור  ה, ּכִ ּגֹוֵנב ְוטֹוֵבַח ׁשֹור ָוׂשֶ ׁשֶ ה, ּכְ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ם ַאְרּבָ ם ּגַ ּלֵ ְמׁשַ

ָאָדם ּפֹוֵגם  ים ֵמֶהן ִציִצית ּוְתִפיִלין, ּוְכׁשֶ עֹוׂשִ ֵהמֹות ׁשֶ ה ֵהם ַהּבְ ָוׂשֶ

יר ְלַעְצמֹו ִלְגֹנב אֹוָתם, עֹוְנׁש  ּתִ ּמַ ֶהן, ַעד ׁשֶ ם ּבָ ּלֵ ֹו ָחמּור ְמֹאד ְלׁשַ

ְגֵנָבתֹו,  ְרִויַח ּבִ ּמַ ה ִנְדֶמה ְלָאָדם ׁשֶ ה, ּוִבְתִחּלָ ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ ם ַאְרּבָ ּגַ

ה  ִחּלָ ּתְ בֹוּהַ ְמֹאד, ְוָלֵכן ּבַ ם ְמִחיר ּגָ ּלֵ "ְוָהָיה ְלָך ֲאָבל ְלַבּסֹוף ְמׁשַ

ּיֹות ָהֱאמּוָנה ְלאֹות ַעל ָיֶדָך" ָרׁשִ ּפָ ְהֶיינָ , ׁשֶ ַעל ָיֶדיָך,  תְקׁשּורוֹ ה ּתִ

ירּו  ָך ְקׁשּוָרה ֶאל ְלךָ ְוַיְזּכִ ּלְ ד ׁשֶ ַהּיָ ַרְך,  ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָיֶדיָך  יּוַמֲעׂשֵ ַהׁשּ

ה  ְזּכֶ ְך ּתִ ַרְך ְלַבד, ְוַאַחר ּכָ ּנּו ִיְתּבָ ִאים ַרק ִמּמֶ ין ּבָ רֹון ּבֵ "ּוְלִזּכָ

ת "טֹוב ַעִין", ְוִתְר ֵעיֶניָך"  ְקֶנה ְלָך ִמּדַ ּתִ ָעְלָמא ׁשֶ רֹון ּבְ ּכֹש§ ְלָך ִזּכָ

ה  ָבר, ּוְתַצּפֶ ָכל ּדָ ׁש ּבְ ּיֵ ל ַעל ַהּטֹוב ׁשֶ ּכֵ ְסּתַ ּתִ י ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָאֵתי, ּכִ ּדְ

רֹון  ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ַעל ְיֵדי ֶזה לֹא ָימּוׁש ִזּכָ ִלְראֹות ַהּטֹוב ֵאֶצל ּכָ
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בֹוֶתיָך, ְוִיְהֶיה אֹור ֱאלֹק ְחׁשְ ָאֵתי ִמּמַ ַרְך ֵמִאיר ָעְלָמא ּדְ ּותֹו ִיְתּבָ

ִמיד.  ְלָפֶניָך ּתָ

 

רוֹ ם זֹוִכים ָהֵעיַניִ  תָטֳהַר י ְיֵד ל עַ  ִדְבֵר ן ְלִזּכָ  הּתֹוָר י ּבְ

ְבֵרי ּתֹוָרה  ְהיּו ּדִ ּיִ ֵבקּות ַהּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ְוָכל ֶזה ָיִביא אֹוְתָך ֶאל ּדְ

תּוב  ּכָ ִזְכרֹוְנָך, ּוְכמֹו ׁשֶ ִפיָך"ְקבּוִעים ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ה' ּבְ , "ְלַמַען ּתִ

ת "טֹוב ַעִין", זֹוִכים י ַעל ְיֵדי ִמּדַ הּוא  ּכִ ָאִתי, ׁשֶ ָעְלָמא ּדְ רֹון ּבְ ְלִזּכָ

דֹוׁש  ֲהֵרי ַהּתֹוָרה ַאְחדּות ֶאָחד ִעם ַהּקָ ה, ׁשֶ דֹוׁשָ ּתֹוָרה ַהּקְ רֹון ּבַ ִזּכָ

ּזַֹהר  ִאיָתא ּבַ רּוְך הּוא, ּוְכמֹו ּדְ ִריְך הּוא ' :)א"ע ג(ַאֲחֵרי עּבָ א ּבְ קּוְדׁשָ

רּוְך הּוא  'ְואֹוַרְיָתא ַחד הּוא דֹוׁש ּבָ ָאָדם ְוַהּתֹוָרה ֵהם ֶאָחד)(ַהּקָ ׁשֶ , ּוִבְפָרט ּכְ

ְדָבִרים טֹוִבים, זֹוֶכה  ל ַרק ּבִ ּכֵ ל ַרע, ּוִמְסּתַ מֹור ֵעיָניו ִמּכָ זֹוֶכה ִלׁשְ

תּוב  ּכָ ה, ּוְכמֹו ׁשֶ דֹוׁשָ ִדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּקְ רֹון ִנְפָלא ּבְ ר טְלִזּכָ ְדּבָ ּמִ  :ו)(ּבַ

רוּ ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם וְ " ְזּכְ  "ַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם ְוכּו', ְלַמַען ּתִ

לּו  א ּתָ ִלּבָ ֻאְבָנָתא ּדְ י ׁשּוְרֵייִני ְדֵעיָנא ּבְ ְמאֹור  (ֲעבֹוָדה ָזָרה כ"ח:)ְוגֹו', ּכִ

ב  ֲהָבַנת ַהּלֵ לּוי ּבַ ֵפרּוׁש ּתֹוְספֹות)ָהַעִין ּתָ ם ּבְ ן ׁשָ ׁש ָלָאָדם (ַעּיֵ ּיֵ , ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ִזְכרֹונֹו ָטֳהַרת ָהֵעינַ  ְבֵרי ּתֹוָרה ֶנְחָקִקים ּבְ ב, ּדִ ִים ְוָטֳהַרת ַהּלֵ

ִקְרּבֹו. ָמִרים ּבְ  ְוִנׁשְ
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ִמיַר  י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"לל ׁשֶ ם ָהֵעיַניִ ת ׁשְ  ַרּבִ

דֹוׁש  אֹון ַהּקָ ֲאלּו ֶאת ַהּגָ ָ ׁשּ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ י עֹוַבְדָיה ְוִסּפֵ ַרּבִ

ָה יֹוֵסף ַזַצ"ל ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ ֶזה ּבְ רֹון ִנְפָלא ּכָ יּו , ֵאיְך ָזָכה ְלִזּכָ

גּוִרים  ל ָהִראׁשֹוִנים ְוָהַאֲחרֹוִנים ׁשְ ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ׁשֶ ל ִסְפֵרי ׁשְ ּכָ

ַמר ְמֹאד ַעל ֵעיָניו, ְוָהָיה  ָ ׁשּ ְתִמימּות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִפיו, ְוָאַמר ָלֶהם ּבִ ּבְ

סּוק  ם ֶאת ַהּפָ י ְלֵעיַני ּוַמה ֶאְתּבֹוָנן ַעל(ִאּיֹוב לא)ְמַקּיֵ ַרּתִ ִרית ּכָ  : "ּבְ

תּוָלה", ָלֵכן ָזָכה ְלָכל ֶזה.  ּתֹו ּבְ ַעם ָהַלְך ִעם ִאׁשְ ּפַ רּו ָעָליו, ׁשֶ ְוִסּפְ

ִנּיֹות, ָהָיה  ּקְ ּתֹו עֹוֶסֶקת ּבַ ָהְיָתה ִאׁשְ ַלֲעׂשֹות ְקִנּיֹות, ּוְבֵעת ׁשֶ

ֲאָלה אֹותֹו ֵאיזֹו  ּתֹו ְוׁשָ יָעה ִאׁשְ ִדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוֵביְנַתִים ִהּגִ ק ּבְ ִמְתַעּמֵ

ָעִמים  ה ּפְ ּמָ ֲאָלה ּכַ ָחְזָרה ְוׁשָ ּתֹו, ּוְכׁשֶ ּזֹוִהי ִאׁשְ ַפס ׁשֶ ֵאָלה, ְולֹא ּתָ ׁשְ

ָעַמד ַעל ָידֹו: "ַמה ִהיא  הּו ׁשֶ ַאל ִמיׁשֶ ֵאָלה, ִהְסּתֹוֵבב ְוׁשָ אֹוָתּה ׁשְ

ּתֹו… ּזֹוִהי ִאׁשְ ָלל ׁשֶ ַפס ּכְ י לֹא ּתָ  רֹוָצה? ַמה ִהיא רֹוָצה?" ּכִ

 

מּות ַעל ִקּדּוׁש ה' ּיָ ית יֹוֵסף" ַז"ל ׁשֶ יד ִהְבִטיַח ְלָמָרן ַה"ּבֵ ּגִ  ַהּמַ

ר מוֹ  ם ִסּפֵ י עֹוַבְדָיה יֹוֵסף ַזַצ"ל ֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ ּגַ ַאל אֹודֹות ַרּבִ ִנׁשְ

ִרים'  יד ֵמיׁשָ דֹוׁש 'ַמּגִ ֶפר ַהּקָ ּסֵ ץ)ַהּמּוָבא ּבַ ת ִמּקֵ ָרׁשַ יד (ּפָ ּגִ ַהּמַ , ׁשֶ

מּות ַעל ִקּדּוׁש ה', ְוִלְכאֹוָרה  ּיָ ית יֹוֵסף" ַז"ל ׁשֶ ִהְבִטיַח ְלָמָרן ַה"ּבֵ

ת ַה  ּמֵ ְבֵרי לֹא ָמִצינּו ׁשֶ ם ּדִ ה ִנְתַקּיֵ ית יֹוֵסף" ַעל ִקּדּוׁש ה', ּוַבּמֶ "ּבֵ

יד? ְוָעָנה וְ  ּגִ י עֹוַבְדָיה ַזַצ"לַהּמַ ב? " :ָאַמר ַרּבִ ה חֹוׁשֵ ַמה ַאּתָ
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ית יֹוֵסף" ַז"ל,  ַמד ַה"ּבֵ ּלָ מֹו ׁשֶ ֹזאת ּכְ ַהְתָמָדה ּכָ ִלְלֹמד ּתֹוָרה ּבְ

ִה  א ּדְ יּבָ ָתא ַאּלִ ַמְעּתָ ל ּתֹוָרה, ְוַלֲאסּוֵקי ׁשְ ה ׁשֶ ן ַלֲאִמּתָ ְלְכָתא, ּוְלַכּוֵ

ֵאין זֹו ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ַעל ִקּדּוׁש ה'?! ֶזה לֹוֵקַח ְמִסירּות ֶנֶפׁש 

ית יֹוֵסף" ַז"ל ִמיָתה  ם ֵאֶצל ַה"ּבֵ ֶזה ִנְתַקּיֵ אי ּבָ ֲעצּוָמה ְמֹאד, ּוְבַוּדַ

 ...."ַעל ִקּדּוׁש ה'

 

ֲעֵלי ַהּפֹוְסִקים ה מֹוְפִתים ַעל ְיֵדי ּבַ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ  ַהׁשּ

ֶזה מוּ  ּבָ נּו ַז"ל ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ֵטי מֹוֲהַר"ן (ִלּקוּ ָבִנים ּדִ

ה מֹוְפִתים ַעל ְיֵדי א)ֵחֶלק ב' ִסיָמן מ ַרְך עֹוׂשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְפָעִמים ַהׁשּ ּלִ , ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֲעֵלי ַהּפֹוְסִקים, ּוְכמֹו ׁשֶ ִמים א טּבַ ְבֵרי ַהּיָ ֵטי ז)(ּדִ ּפְ : "מֹוְפָתיו ּוִמׁשְ

ַעל ְיֵדי 'ִמ  ה ִפיהּו", ׁשֶ ְך, ַנֲעׂשֶ ְהֶיה ּכָ ּיִ ּפֹוֵסק ׁשֶ יהּו', ׁשֶ ֵטי ּפִ ּפְ ׁשְ

ר  ִאּסּור ְוֶהּתֵ ּפֹוֵסק ּבְ ל ְלַבַעל ּפֹוֵסק, ּוְכׁשֶ ְתַקּבֵ ּנִ י ֵמֲחַמת ׁשֶ מֹוֵפת, ּכִ

ִלין  ֵאיֶזה ִעְנַין, ְמַקּבְ ּפֹוֵסק ּבְ ׁשֶ ן ּכְ מֹו ּכֵ ְעּתֹו, ּכְ ִלין ּדַ ְוַכּיֹוֵצא, ְמַקּבְ

ְעּתֹו, ְוַנעֲ  ין מּדַ םׂשִ ן ׁשָ א ֵמֹעֶצם  .ֹוְפִתים ַעל ָידֹו, ַעּיֵ י ּכַֹח ֶזה ּבָ ּכִ

א  יּבָ ָתא ַאּלִ ַמְעּתָ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה, ַלֲאסּוֵקי ׁשְ ם ּבְ ְמִסירּות ַנְפׁשָ

ָבר ֶזה ּדֹוֵרׁש  ּדָ ל ּתֹוָרה, ׁשֶ ה ׁשֶ ן ַהֲהָלָכה ַלֲאִמּתָ ִהְלְכָתא, ּוְלַכּוֵ ּדְ

ַכר ֶזה ִנְמַסר ָלֶהם ּכַֹח ִלְפֹעל מֹוְפִתים ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ֲעצּוָמה, וּ  ִבׂשְ

ְברּו ִטְבָעם ּוָמְסרּו  ָ ׁשּ ת ֶזה ׁשֶ ַבע, ֶזה ְלֻעּמַ ד ַהּטֶ ּדֵ עֹוָלם, ּוְלׁשַ ּבָ

ְבֵרי ּתֹוָרה. ם ַעל ּדִ  ַנְפׁשָ
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ֲעלֵ ל ׁשֶ ת ַהּצֹוִפּיוֹ ם ֵעיֵניֶה  יה ַהּתֹוָר י ּבַ ּיִ  םָהֲאִמּתִ

יק  ּדִ אֹון ַהּצַ ל ַהּגָ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ י עֹוַבְדָיה ְוִסּפֵ ַרּבִ

ֵדי ַצ"ליֹוֵסף זַ  עֹות, ּכְ ה ׁשָ ּמָ י ַעל ּכַ ִ ׁשּ יֹום ׁשִ ל ָקָהל ַרק ּבְ , ָהָיה ְלַקּבֵ

ּמּודֹו  ל ִמּלִ ּלֹא ִיְצָטֵרְך ְלַבּטֵ בּוַע, ְויֹוֵצא ִמן  ּוֵמַהְתָמָדתוֹ ׁשֶ ָ ל ַהׁשּ ּכָ

ֶאְמַצע  ם ּבְ ֵנס ּגַ ירּו לֹו ְלִהּכָ ִהּתִ תֹו, ׁשֶ יֹום ֻחּפָ ָלל ָהָיה ָחָתן ּבְ ַהּכְ

בּוַע ְלַק  ָ ת ַהׁשּ ְרּכַ ל ּבִ חּור ֵעָצה ְלַקּבֵ ס ֵאיֶזה ּבָ ְרָכתֹו, ּוַפַעם ִטּכֵ ל ּבִ ּבֵ

ם  מֹו ְוׁשֵ אי ִעם ׁשְ ּבַ ֶתק ֵאֶצל ַהּגַ ִהְכִניס ּפֶ עֹוָנתֹו, ׁשֶ ּלֹא ּבְ יק ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

תֹו, ְוָכְך יֹוִעיל  יֹום ֻחּפָ ָחָתן ּבְ ְהֶיה ִנְרָאה ּכֶ ּיִ ֵדי ׁשֶ חּוָרה, ּכְ ל ּבַ ׁשֶ

ל ּבִ  יק, ְלַקּבֵ ּדִ א ִלְפֵני ַהּצַ ּבָ ׁשֶ יק, ֲאָבל ַמה ִנְדָהם ּכְ ּדִ ת ַהּצַ ְרּכַ

ְתִמימּות  ֶתק, ְוָעָנה ְוָאַמר לֹו ּבִ י עֹוַבְדָיה ַזַצ"ל ַעל ַהּפֶ ל ַרּבִ ּכֵ ְוִהְסּתַ

ה ֲאִני לֹא רֹוֶאה…",  ּלָ ה ֲאִני לֹא רֹוֶאה, ּכַ ּלָ ָעִמים, "ֲאָבל ּכַ ה ּפְ ּמָ ּכַ

י ּגֶֹדל ּכָֹחם ׁשֶ  רֹון ּכִ תּוחֹות ַעל ְיֵדי ִזּכָ ֵעיֵניֶהם ּפְ ֲעֵלי ּפֹוְסִקים, ׁשֶ ל ּבַ

 ֶ ה, ְורֹוִאים ַמה ׁשּ דֹוׁשָ ָללֵאין ַהּתֹוָרה ַהּקְ ם  .ֲאֵחִרים רֹוִאים ּכְ ֵ ְוַהׁשּ

ה  ֱאֶמת, ְוִנְזּכֶ ה ּבֶ דֹוׁשָ ר ַעְצֵמנּו ֶאל ַהּתֹוָרה ַהּקְ ֵ נּו ְלַקׁשּ ַרְך ְיַזּכֵ ִיְתּבָ

רֹון ּבְ  ה ְלִזּכָ ָכל ֵעת, ֲעֵדי ִנְזּכֶ ַרְך ּבְ ּנּו ִיְתּבָ ָאֵתי, ִלְזּכֹר ִמּמֶ ָעְלָמא ּדְ

ה ְוַעד עֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן. ַרְך ְלַגְמֵרי, ֵמַעּתָ ֵלל ּבֹו ִיְתּבָ  ַלֲעלֹות ּוְלִהּכָ
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יַע  ַהּגִ ת ּבֹאּבְ ָרׁשַ ת ּפָ ּבָ ה ַעל , ָרִגיל מֹוֲהָרא"ׁשַ ׁש נ"י ְלעֹוֵרר ַהְרּבֵ

ָעה,  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ְך ָלָאָדם ּבְ ּיָ ַ ׁשּ ִעְנַין ְיִציַאת ִמְצַרִים, ׁשֶ

עֹוְברֹות ַעל ָהָאָדם ִנְקָראֹות ַעל  רֹות ׁשֶ ֻלּיֹות ְוָכל ַהּצָ ל ַהּגָ ֲהֵרי ּכָ ׁשֶ

ָרֵאל  ֵצִרין ְלִיׂשְ ּמְ ם ׁשֶ ם ִמְצַרִים, ַעל ׁשֵ ה ט(ּבְ ׁשֵ ָרׁשָ ה ּפָ ית ַרּבָ , ז ִסיָמן ד)ֵראׁשִ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ה, ְלַהֲאִמין ׁשֶ דֹוׁשָ ִרי ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ְוֵחֶלק ִעּקָ

ה  לּויֹוֵתנּו, ְוִהּנֵ ל ּגָ ל ָצרֹוֵתינּו, ְוגֹוֵאל אֹוָתנּו ִמּכָ מֹוִציא אֹוָתנּו ִמּכָ

ֵאיזֹו ֵעת ָצָרה וְ  לֹוםצּוָקהֲאַנְחנּו ִנְמָצִאים ּבְ דֹוׁש  ., ַחס ְוׁשָ ה ַהּקָ ְוִהּנֵ

קּוֵתנּו ְוֶנָחָמֵתנּו  ר ִהְתַחּזְ רּוְך הּוא מֹוִציא אֹוָתנּו ִלְרָוָחה, ְוזֹאת ִעּקַ ּבָ

ִלי ׁשּום ָסֵפק,  אי, ּבְ ַוּדַ רּוְך הּוא, ּבְ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ל ָצרֹוֵתינּו, ׁשֶ תֹוְך ּכָ ּבְ

ר ֱאמּוַנת ְיִציַאת ִמְצַרִים יֹוִציא אֹוָתנּו ֵמֶהם, ְוָעֵלינּו ְלַח  ֵ ר ּוְלַקׁשּ ּבֵ

בֹוֵרא עֹוָלם, ֶאָחד  ֲאַנְחנּו ַמֲאִמיִנים ּבְ חּוד, ּוְכמֹו ׁשֶ ֶלֱאמּוַנת ַהּיִ

ה ֶאת ַהּכֹל, ְכמֹו ֵכן ֲאַנְחנּו  ה, ְוַיֲעׂשֶ ה, ְועֹוׂשֶ ָיִחיד ּוְמֻיָחד, ָעׂשָ

רּוְך הּוא יֹוִציא אוֹ  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ל ָצרֹוֵתינּו, ְוִיְגַאל ַמֲאִמיִנים ׁשֶ ָתנּו ִמּכָ

ִצינּו  ּמָ יֶהן ֱאמּוָנה ַאַחת, ּוְכמֹו ׁשֶ ּתֵ לּויֹוֵתנּו, ּוׁשְ ל ּגָ אֹוָתנּו ִמּכָ

ֵניֶהם ַיַחד, ְוָקְבעּו ִמְצַות ְזִכיַרת  רּו ׁשְ ים, ִחּבְ דֹוׁשִ ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ׁשֶ

יחו…  ƒׂ̆ ˙‡ָר‰ֲ ַ ל ַע  ׁ̆ "מו… ׁ̆ ָר   ‡ּב… ˙ ּפָ
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ת "ַוּיֹאֶמר", ָפָרׁשַ תּוָבה ּבְ ִמְצַות ְקִריַאת  ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַהּכְ ּבְ

ֶפה ָמֵלא ִיחּוד ה',  ֲאַנְחנּו אֹוְמִרים ּבְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ ַמע, ׁשֶ ַמע ׁשְ ׁשְ

ָרֵאל ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹקינּו ֲהָוָי"ה ֶאָחד ד אֹוְמִרים, ִיׂשְ ֶכף ּוִמּיַ ֲאִני , ּתֵ

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם  ֲהָוָי"ה ֱאלֵֹקיֶכם ֲאׁשֶ

ָכל יֹום, ּבֶֹקר אלִֹקיםלֵ  ה, ִלְזּכֹר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ , ְוִהיא ִמְצַות ֲעׂשֵ

תּוב  ּכָ ָבִרים טזָוֶעֶרב,  ּוְכמֹו ׁשֶ ְזּכֹר יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ג) ,(ּדְ ְלַמַען ּתִ

ים  דֹוׁשִ יָך, ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ַהּקְ ל ְיֵמי ַחּיֶ ָרכֹות יב ע"ב)ִמְצַרִים ּכָ  , ְיֵמי(ּבְ

ָבר ַההֹוֶוה  י ֶזה ּדָ ילֹות, ּכִ יָך, ְלַרּבֹות ַהּלֵ ל ְיֵמי ַחּיֶ ִמים, ּכָ יָך, ַהּיָ ַחּיֶ

ֵרינּו, ְוִהיא  ל ִמּצָ רּוְך הּוא מֹוִציא אֹוָתנּו ִמּכָ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ִמיד, ׁשֶ ּתָ

ה, ְוַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ֹזאת, ָאָדם  דֹוׁשָ ִרי ִמן ָהֱאמּוָנה ַהּקְ ֵחֶלק ִעּקָ

ל ָצרֹוָתיו.ִנְגָאל   ִמּכָ

      

לּוָיה  ְצַרִים ּתְ ִציָאה ִמּמִ ַהּיְ ר ִלְזּכֹר ׁשֶ ָהִעּקָ ְוָאַמר מֹוֲהָרא"ׁש נ"י, ׁשֶ

ר ֶאל  יַח ּוְלַדּבֵ ה ַיְתִחיל ָלׂשִ ַהּפֶ לּות, ׁשֶ ּבּור ִמן ַהּגָ יִציַאת ַהּדִ ּבִ

דֹוׁש  ִמְצַרִים, ַהּקָ י ּבְ רֹות, ּכִ ל ַהּצָ רּוְך הּוא, ְוַעל ָיָדיו ִנְגָאִלים ִמּכָ ּבָ

יר ֶאת ה',  ּלֹא ָיְכלּו ְלַהּכִ ְעּבּוד, ׁשֶ י ׁשִ ֹקש§ִ ָהָיה ּתֶֹקף ֵמַצר ַהּמֹוִחין ּבְ

ְרֹעה ֶמֶלְך ִמְצַרִים,  ְרֹע"הַעל ְיֵדי ּפַ "ה ַר"ע, אֹוִתּיֹות ּפַ ַגם ּפֶ , ַהְינּו ּפְ

ּבוּ  ְנאֹות, ַהּדִ ּבּוֵרי ַמֲחלֹוקֹות ְוׂשִ ר ָלׁשֹון ָהַרע ּוְרִכילּות, ּדִ ר, ְלַדּבֵ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ר ֶאל ַהּקָ ר לֹא ְלַדּבֵ ֵטִלים, ָהִעּקָ ָבִרים ּבְ ט ּדְ ּוְסָתם ְלַפְטּפֵ



 

 
 טו

ְצַרִים ָהְיָתה ַעל ְיֵדי  ִציָאה ִמּמִ ַסח ַלה'הּוא, ְוַהּיְ ה ָסח , אֹוִתּיֹות ּפֶ ּפֶ

י זֹוִהי , ִלְפ ַלה' רּוְך הּוא, ּכִ דֹוׁש ּבָ ר ֶאל ַהּקָ ה ּוְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ּתַֹח ַהּפֶ

ר  ְצֵרי ְוִצְמצּוֵמי ַהּמֹוִחין, ְלַהְתִחיל ְלַדּבֵ ִחיִדית ָלֵצאת ִמּמֵ ֶרְך ַהּיְ ַהּדֶ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ל ׂשִ ַרְך, ּוְלָפֵרׁש ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ֶאל ַהׁשּ

ְתִמימּות וּ  ר עֹוֵבר ּבִ ל ֲאׁשֶ ַרְך ּכָ ר לֹו ִיְתּבָ מּוָרה, ּוְלַסּפֵ יטּות ּגְ ִבְפׁשִ

ֵהם  ְרֹעה ּוֵמֲעָבָדיו, ׁשֶ ר סֹוֵבל ִמּפַ חּוץ, ֵהן ֲאׁשֶ ִית ּוִמּבַ ָעָליו ִמּבַ

ר  ל חּוצֹות, ְוֵהן ֲאׁשֶ רֹאׁש ּכָ רֹות ּבְ ּבְ ְתּגַ ֲאוֹות ָהָרעֹות ַהּמִ ָלִלּיּות ַהּתַ ּכְ

ָכל עֹוֵבר ָעָליו ִמּצַ  רֹות ָעָליו ּבְ ְתַגּבְ ּדֹות ָרעֹות ַהּמִ ל ַהּמִ ד ַעְצמֹו, ִמּכָ

ַרְך, ַרק ְיָפֵרׁש ְלָפָניו  ָבר ֵאָליו ִיְתּבָ ר ׁשּום ּדָ ַסּפֵ ֵעת, ְולֹא ִיְמַנע ִמּלְ

ַרְך, ֵעֶזר ְוִסּיּוַע  ּנּו ִיְתּבָ ׁש ִמּמֶ ָרִטּיּות, ִויַבּקֵ ְפָרֵטי ּפְ ָבר ּבִ ל ּדָ ַרְך ּכָ ִיְתּבָ

ַרְך.לְ  ם ִיְתּבָ ֵ ל ִמּדֹוָתיו ֶאל ֲעבֹוַדת ַהׁשּ ן ּכָ ר ַעל ִיְצרֹו, ּוְלַכּוֵ ּבֵ  ִהְתּגַ

 

ָכל ֵעת  י ּבְ יִציַאת ִמְצַרִים, ּכִ ָכל יֹום, ָאָדם ָעסּוק ּבִ ּבְ ִנְמָצא, ׁשֶ

ה ּוְמַיֵחל ְלֶעְזָרתֹו  ַרְך, ּוְמַצּפֶ ם ִיְתּבָ ֵ יָחתֹו ִלְפֵני ַהׁשּ ָפֵרׁש ׂשִ ּמְ ׁשֶ

ַר  ֱאֶמת, ִיְתּבָ ר ּבֶ ׁשֵ מֹו, ִלְהיֹות ִאיׁש ּכָ בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ַעְזֵרהּו ַעל ּדְ ּיַ ְך, ׁשֶ

ֲאוֹות  לּות ַהּתַ ְצַרִים, ָלֵצאת ִמּגָ ֶדֶרְך ְיִציָאתֹו ִמּמִ ֲהֵרי הּוא ּבְ

ְכִלית  ּזֹוִהי ּתַ ַלת ַהּתֹוָרה, ׁשֶ יַע ִליֵדי ַקּבָ ּדֹות ָרעֹות, ּוְלַהּגִ ְוַהּמִ

תּוב ְיִציַאת ִמְצַרִים ּכָ מֹות ג, ּוְכמֹו ׁשֶ הֹוִציֲאָך ֶאת ָהָעם " :יב) ,(ׁשְ ּבְ
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ה ַעְבדּון ֶאת ָהֱאלִֹקים ַעל ָהָהר ַהּזֶ ְצַרִים ּתַ ק "ִמּמִ ַחּזֵ ּמְ , ְוַעל ְיֵדי ׁשֶ

ָכל ִעְנַין.  יִציַאת ִמְצַרִים, זֹוֶכה ִלְראֹות ְיׁשּוַעת ה' ּבְ  ֱאמּוָנתֹו ּבִ

 

יַע  ַהּגִ ת בֹּ ְוָלֵכן ּבְ ָרׁשַ יׁש ֵמֵעין אּפָ ַמן, ְלַהְרּגִ ִריָאה ְמעֹוֶרֶרת ַהּזְ , ַהּקְ

ם  ַסח, ְוָראּוי ְלָאָדם ְלִהְתעֹוֵרר ְלַקּיֵ ת ַחג ַהּפֶ ַ ַסח הּוא ַלה'ְקֻדׁשּ , ּפֶ

ה ּוְבהֹוָדָאה ֶאל  ְתִפּלָ יו ּבִ ְפִתיַחת ּפִ ה ּבִ ְוַלֲעׂשֹות ַהְתָחָלה ֲחָדׁשָ

ק  ְתַחּזֵ ַרְך, ּוָבֶזה ּתִ ם ִיְתּבָ ֵ ים ַהׁשּ ּסִ ָכל ַהּנִ ֱאמּוָנתֹו ְלַצּפֹות ְוִלְראֹות ּבְ

ם  ְצַרִים, ְוִיְתַקּיֵ ֵעת ְיִציָאָתם ִמּמִ ָרֵאל ּבְ מֹות ִיׂשְ ָראּו ִנׁשְ ְפָלאֹות ׁשֶ ְוַהּנִ

תּוב  ּכָ יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַאְרֶאּנּו טו) ,(ִמיָכה זּבֹו ִמְקָרא ׁשֶ , ּכִ

ה ֵרי ַהְמַחּכֶ יַע.     ִנְפָלאֹות, ַאׁשְ  ּוַמּגִ
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