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ָקיֹון ַלֶפַסח ַמֲעַלת ַהֲהָכנֹות ְוַהּנִ ּּבְ ּ 
ה ָ ש� ד� בועֹות  ִנְכָנִסי  ַלּקְ ָ ַסח  ְוַעד  ש� ְמָאה  וִמּפֶ ַסח  יֹוְצִאי  ֵמַהט� ִּמּפוִרי  ְוַעד  ּפֶ ּ ּ ִּיְתָבֵאר  ַמדוַע   •  ּּ ּּ

ְמָאהֶא לֹא  ִנְתַק!  ַבְיִציָאה  ֵמַהט� ֶ ה  ְמַצְיִני  ִבְסִפיַרת  ָהעֶֹמר  ַמה  ש� ָ ש� ד� ּת  ַהְכִניָסה  ַלּקְ ּ ּּ ּ ּּ ְּויוְבאו   •  ?ּ ּ
ַסח וֵתנו ֵמָחֵמ% וַבֲהָכנֹות ְלַחג ַהּפֶ לֹות ַכִבירֹות ְבִנְקיֹו! ָבֵתינו וְרש� ִּמִדְבֵרי ַרבֹוֵתינו ַמֲעלֹות וְסג� ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּּ 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ַתב  ּבְ ֶלא  יֹוֵעץ"ּכָ ְמָאה  ֵמָעָליו  ְלַגְמֵרי...  )'ָחֵמץ'ְֵעֶרך  (  "ּפֶ ֵדי  ְלָבֵער  רוַח  ַהּטֻ לֹא ,  ָּאְמָנם  ּכְ

ִדיָקה ּבְ ּ  וִבעור  ֶהָחֵמץ  ְלחודָסֵגי  ּבַ ּ ִליםֶּאָלא  ,  ּ ְתבו  ַהְמֻקּבָ ּּכָ ַסח ,ּ ים  יֹום  קֶֹדם  ּפֶ לֹׁשִ ְ ִמּשׁ   ׁשֶ

ׁשוָבה ֶדֶרך  טֹוִבים  וְלַקֵים  ְקָצת  ַדְרֵכי  ַהּתְ ן  ֵלב  ָלֶלֶכת  ּבְ ָּצִריך  ִלּתֵ ּּ ּ ְ רוך ,  ְ דֹוׁש  ּבָ ְְוָאז  ַהּקָ ּ
ָכל  ַלְיָלה,ּהוא מֹות  ִיׂשְ,  ּבְ ִלפֹותּ  מֹוִציא  ֵחֶלק  ִמִנׁשְ ָּרֵאל  ִמתֹוך  ַהּקְ ְ יו   ,ּ ַהּכֹל  ְלִפי  ַמֲעׂשָ

ל  ָאָדם ֵני  חֹוִרין,ּ  וְלִפי  ֲהָכָנתֹוׁשֶ חוץ  ּבְ ֵליל  ִהְתַקֵדׁש  ַחג  עֹוְמִדים  ִמּבַ ּבְ ּ  ַעד  ׁשֶ ּ  ְוֶזהו ,ּ
ֶעֶצם  ָאְמָרם ָנה  ְוֶזהו  ּבְ ׁשָ ָנה  ּבְ ֵיׁש  ִמֵדי  ׁשָ ִחיַנת  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ׁשֶ ּּבְ ּ ָדם  ְלַהְראֹות ַּחָיב  ָא,  ּ

ְצָרִים   ִאלו  הוא  ָיָצא  ִמּמִ ֶּאת  ַעְצמֹו  ּכְ ּ ֵתנו ,  )ב"עּפְָסִחים  קטז  (ּ ֻאּלָ ְמָחֵתנו  ַעל  ּגְ ר  ׂשִ ְּוֶזהו  ִעּקָ ּ ּ
נו ְּוַעל  ְפדות  ַנְפׁשֵ ּ ָראוי.  ּ ָחֵמץ  ּכָ ה  ֲהָכָנה  ִמקֶֹדם  ְולֹא  ִנְזָהר  ּבְ ֲּאָבל  ִאם  לֹא  ָעׂשָ ְמָחה ,  ּ ְלׂשִ

ה ְמָחהְו,  ַמה  זֹו  עֹוׂשָ ך  ׂשִ ל  ּכָ ִלּבֹו  ּכָ ך  ְוֵאינֹו  ִנְכַנס  ּבְ ל  ּכָ ֵאינֹו  ִמְתעֹוֵרר  ּכָ ְִדין  ְגָרָמא  ׁשֶ ְ י ,  ּ ּכִ
ָמתֹו  וְלִפי  ֲהָכָנתֹו יו  וְלִפי  ְזכות  ִנׁשְ ַּהּכֹל  ָתלוי  ְלִפי  ַמֲעׂשָ ּ ּ ּ ְָצִריך  ְלִהְתעֹוֵרר ּוְביֹוֵתר  .      ּ

ים  יֹום  קֶֹדם  ּפֶ לֹׁשִ ְ ְתׁשוָבה  ֵאֶלה  ַהּשׁ ּּבִ ינו ,  ַסחּ ָיֵתנו  ִצּפִ ְכֶליָנה  ֶאל  ִצּפִ י  ֵעיֵנינו  ּתִ ּּכִ ּ ּּ

ִניָסן  ִנְגֲאלו  וְבִניָסן  ֲעִתיִדים  ִלָגֵאל ָאְמרו  ּבְ ָרֵאל  ׁשֶ ְּלַמֲאָמר  ַחְכֵמי  ִיׂשְ ּ ּ ָנה  יא  (  ּ . )ב"עֹּראׁש  ַהׁשָ

ָעוֹון  ַהּנִ ִנים  ַוֲאַנ"ִנייָסְוֵהן  ּבְ ה  ֵמאֹות  ׁשָ ּמָ ָאֶרץ  ֶזה  ּכַ ְענוּם  ִנְראו  ּבָ ְּחנו  לֹא  נֹוׁשָ ּוְבַוַדאי .  ּ ּ
ֶניָה  ְוה ה  ַעל  ּבָ ִהְתָקֵרב  ַהָיִמים  ָהֵאֶלה  ָרֵחל  ְמַבּכָ ּבְ ּׁשֶ ן '  ּ עֹון  ָקְדׁשֹו  ִיּתֵ ַאג  וִמּמְ רֹום  ִיׁשְ ִּמּמָ

ָאג  ַעל  ָנֵוהו ֹאג  ִיׁשְ ים  ּבְ,  ּקֹולֹו  ׁשָ ִבים  וְמַצּפִ יַח  ִצְדֵקנו  יֹוׁשְ רֹום  וָמׁשִ ְּוָכל  ְצָבא  ַהּמָ ּ ְבָעה ּ ׁשִ

י  ָבא  מֹוֵעד י  ֵעת  ְלֶחְנָנה  ּכִ ָלאֹות  ּכִ ֵּעיַנִים  ִלְראֹות  ִאם  ִהִגיַע  ֵקץ  ַהּפְ ל  ָאָדם .  ּ ב  ּכָ ָלֵכן  ַחּיָ

ֹכחֹו  ַלֲעׂשֹות ר  ּבְ ל  ֲאׁשֶ ּפֹך  ַנְפׁשֹו  ִלְפֵני  הְלִהְתעֹוֵרר  ְוַלֲעׂשֹות  ּכָ יֹום  ְליֹום  ְוַלְיָלה '  ְ  ְוִלׁשְ

ְּלַלְיָלה  ַעל  ַהְגֻאָלה ה א,  ּ ל  ּפֶ ִפַלת  ּכָ ֹוֵמַע  ּתְ ת  ָהֱאלִֹקים  ַהּשׁ ֵ ּוַלי  ִיְמָצא  ֵעת  ָרצֹון  ְוִיְתַעּשׁ ּ
ֲחנוָניו ַמע  קֹול  ּתַ ִכיַנת  ֻעֵזנו ,  ְּוִיׁשְ ם  ְוִעלוי  ִלׁשְ ים  רֹׁשֶ יו  עֹוׂשִ ִפָלתֹו  וַמֲעׂשָ ִנים  ּתְ ל  ּפָ ְּוַעל  ּכָ ּ ּ ּּ ּ

ֵעיֵנ,  ַּעל  ָידֹו  ְוַנַחת  רוַח  ְלַמְעָלה ר  ּבְ י  ָיׁשָ ֶבר '  י  הּכִ י  ֵיׁש  ֶנֱחָלה  ַעל  ׁשֵ ר  רֹוֶאה  ּכִ ֲאׁשֶ ּכַ
ַמִים ת  ַעמֹו  ְוַעל  ַצַער  ַהׁשָ ּּבַ ֶנָחַמת  ִציֹון  וְבִבְנַין ,ּ ה  ְוִיְרֶאה  ּבְ בֹוד  ָלֹבא  ְוִיְזּכֶ ּ  ְוסֹוף  ַהּכָ ּ

ן ְיִהי ָרצֹון ָיֵמינו ָאֵמן ּכֵ ְמֵהָרה ּבְ ִיְבֶנה ּבִ נו ׁשֶ נו ְוִתְפַאְרּתֵ ָּקְדׁשֵ ּ ּּ." 

ֵסֶפר  ּוְמ ֲהַר"  ֶחֶסד  ְלַאְבָרָהם"ּקֹור  ַהְדָבִרים  ּבְ סֹוד "ָנָהר  נו  '  בַמְעָין  (  א"ֲּאזוַלאי  ִזיָעא  "ַלּמַ ּבְ

ִתיַבת  ָיד"ְיִציַאת  ִמְצַרִים ַיד  ַרַז....",  )ּ  ִמֵסֶפר  ּכְ ָלה  ּבְ ֵיׁש  ָמסֶֹרת  ַקּבָ ָרֵאל  ִנְתַלְכֵלכו ל  "ְּוַדע  ׁשֶ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ

קוֵצ ׁשִ ך  ּבְ ל  ּכָ ּּכָ ּ ֵהיַכל  מְ ַסח  ִנְכְנסו  ּבְ ֶעֶרב  ּפֶ ּבְ ִאם  ַח"ּי  ִמְצַרִים  ַעד  ׁשֶ ִבים "ט  ׁשֶ ּו  ָהיו  ִמְתַעּכְ
ֵהיַכל  נ ָקָנה  עֹוָלִמית'  ּיֹוֵתר  ָהיו  ִנְכָנִסין  ּבְ ְּוׁשוב  לֹא  ָהָיה  ָלֶהם  ּתַ ינו ,  ְוִנְרֶאה  ְלהֹוִסיף[,  ּ ַּעֵין ְלַרּבֵ ּ

ּאֹור  ַהַחִיים  ַהָקדֹוׁש מֹות    (,ּ ֵני  ּתֹוָרה)  ח,  גׁשְ ֲעַדִין  לֹא  ָהיו  ּבְ ִמְצַרִים  ׁשֶ ַדְוָקא  ּבְ ַמע  ִמְדָבָריו  ׁשֶ ְּדַמׁשְ ּ ּ ָנה ,  ּ ַסּכָ ָּהיו  ּבְ

ָנה  ּתֹוָרה,  זֹו ּתְ ּנִ ן  ְלַאַחר  ׁשֶ ֵאין  ּכֵ ְּוִאלו  לֹא  הֹוִציא  ַהָקּבָ"ְּוֶזהו  סֹוד  ]  ַּמה  ׁשֶ ּ ם "ּ ָ ּה  ֶאת  ֲאבֹוֵתינו  ִמּשׁ
ֲּעַדִין  ָאנו  וָבֵנינו  וְב ּ ּ ִמְצַרִיםּ ִדים  ָהִיינו  ְלַפְרֹעה  ּבְ ְעּבָ ֵנינו  ְמׁשֻ ֵּני  ּבָ ב  נ,  "ּ ָעִמים '  ְוָלֵכן  ִנְכּתַ ּפְ

ּתֹוָרה יך  ".  ְיִציַאת  ִמְצַרִים  ּבַ ְוַמְמׁשִ ם  ָנָהר  (ּ ַתת  ָחֵמץ  ַוֲאִכיַלת  ַמָצה"  נזׁשָ ּבָ  )י"מסכ,  "ּסֹוד  ִנְפָלא  ֵמִעְנַין  ַהׁשְ

ָרֵאל  ִמּמִ ָיְצאו  ִיׂשְ ַּאַחר  ׁשֶ בֹות ּ ב  ַמֲחׁשָ רוך  הוא  ָחׁשַ ה  ַהָקדֹוׁש  ּבָ ְּצַרִים  ְוֵאיָלך  ַמה  ָעׂשָ ְּ ְּ

ּנו  ִנָדח י  ִיַדח  ִמּמֶ ְּלִבְלּתִ ַיֲעׂשו  ז,  ּּ ָנה  ׁשֶ ָכל  ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ְּוִצָוה  ְלִיׂשְ ַתת  ָחֵמץ '  ּּ ּבָ ַהׁשְ ַסח  ּבְ ְיֵמי  ּפֶ

ּוַבֲאִכיַלת  ַמָצה י  ַהיֹוֵתר  ָרׁשָ,  ּ ְּוסֹוד  ָהִעְנָין  הוא  ּכִ ה ּ ְיַרּבֶ י  ׁשֶ ָרֵאל  ַאף  ַעל  ּפִ ִיׂשְ ּבְ ּע  ׁשֶ

ֵהיַכל  ַהנ ר  ִלְכנֹוס  ּבְ ע  ד'  ִּלְפׁשַֹע  וְלָהִריַע  ִאי  ֶאְפׁשָ יַע  ַוִיְפׁשַ ַיְרׁשִ ל  ֻטְמָאה  ַעד  ׁשֶ ּׁשֶ ּ '

ים  יֹום  ֹקֶדם  ַהֶפַסח  הש.  ֵּמאֹות  ָיִמים  ְרצוִפים  זֹו  ַאַחר  זֹו לֹׁשִ ָנה  ׁשְ ָנה  ְוׁשָ ּוְבָכל  ׁשָ י "ּ
ֹרב  ֲחָסָדיועֹוׂשֶ ָרֵאל  ַמׂשֹא  ָפִנים  ּבְ ּה  ָלֶהם  ְלִיׂשְ ּוַמְתִחיל  ְלהֹוִציא  ַנְפׁשֹוָתם ֵמֵהיָכלֹות ,  ּ

ָכל  ַלְיָלה ים  ּבְ לֹׁשִ עור  ֵחֶלק  ֶאָחד  ִמׁשְ ַּהֻטְמָאה  ְמַעט  ְמַעט  ׁשִ ּ עור ,  ּ ֵליל  ּבִ ּבְ ֹאֶפן  ׁשֶ ּּבְ
ֶפַתח  ֵה ָרֵאל  עֹוְמִדים  ּבְ ֵעי  ִיׂשְ ל  פֹוׁשְ עור  ֵחֶלק  ֶאָחד '  יָכל  ַהִחיצֹון  ֵמַהנָּחֵמץ  ּכָ ּׁשִ

ים  ְוַאַחת  ֹקֶדם  ַהֶפַסח לֹׁשִ ָהיו  ִנְכָנִסים  ֵליל  ׁשְ מות  ׁשֶ עור  ַהּכַ ים  ִמׁשִ לֹׁשִ ִּמׁשְ ּּ ּ ּ ּ  וְבֵליל ,ּ
ַסח   טוִרים  וְבֵני  חֹוִריןּפֶ ָלל  ְוִעָקר  ְוֻכָלם  ּפְ ֵּאיָנם  ִנְכָנִסים  ּכְ ּ ּ ַרך  ,  ּ ִלְהיֹות ְְוָגְזָרה  ָחְכָמתֹו  ִיְתּבָ

לֹא ַיְרִגיׁש  ים יֹום ְמַעט ְמַעט ׁשֶ לֹׁשִ ׁשְ ֵּחרות ְנָפׁשֹות ּבִ ּ ך ַצַער ְולֹא ְיַקְטֵרגמ"סּ ל ּכָ   ".ְ ּכָ

ַּהְיִציָאה ֵמַהֻטְמָאה   ַּעל ְיֵדי ֲעבֹודֹות ַהֶפַסחּ
ַעם  ְסִפיַרת  ָהֹעֶמר ּטַ ה  ָידוַע  ַהָדָבר  וְמֻפְרָסם  ָהִעְנָין  ׁשֶ ְּוִהּנֵ בועֹות,  ּּ ַסח  ְוַעד  ְוַעד  ׁשָ י ,  ִּמּפֶ ּכִ

ָכל  יֹום יםִנְכָנִסים  ְל,  ּבְ ִ ַער  ַהֲחִמּשׁ בועֹות  ִנְכָנִסים  ְלׁשַ ׁשָ ּבְ ה  ַעד  ׁשֶ ָ ל  ְקֻדּשׁ ַער  ֶאָחד  ׁשֶ . ּׁשַ

ַסחֲהָכַנתֲעבֹוַדת   ּ ַהֵלב ַלֲעבֹודֹות ִמְצֹות ַהּפֶ
יַעל דֹוש� ֵסֶפר  ּפִ ִני" ַהּקָ ָ  "ּאֹור ַהש�
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ל  עֹוָלם ְרצֹוִני   ,ִרּבֹונֹו  ׁשֶ לוי  ְוָידוַע  ְלָפֶניך  ׁשֶ ָּגָ ּ ּ
ֵלם  וְל ֵלָבב  ׁשָ ַּלֲעׂשֹות  ְרצֹוֶנך  ּבְ ל  ַהִמְצוֹות ָ ַּקֵים  ּכָ ּ
ה דֹוׁשָ תֹוָרְתך  ַהּקְ ִצִויָתִני  ּבְ ָׁשֶ ּ ָכל   ,ּ ּוְלִהָזֵהר  ּבְ ּ

ה  דֹוׁשָ תֹוָרְתך  ַהּקְ ִהְזַהְרָתנו  ֲעֵליֶהם  ּבְ ָָהַאְזָהרֹות  ׁשֶ ּ ּ
לֹא  ַלֲעׂשֹוָתם ֵבנו,  ּׁשֶ ִעָסה  הוא  ְמַעּכְ ּבָ אֹור  ׁשֶ ַּאך  ַהׂשְ ּ ּ ּ ְ ,

ָָלֵכן  ְיִהי  ָרצֹון  ִמְלָפֶניך  ׁשֶ אוַכל ּ ֶעְזָרִתי  ׁשֶ ִּתְהֶיה  ּבְ ּ
לֹא  ַלֲעבֹור  ַעל  ַאַחת  ְּלַקֵים  ַהיֹום  וְבָכל  יֹום  ׁשֶ ּ ּ ּ

ָס הה  "ִמׁשָ ּוִבְכָלָלם  ַמה  ֶשִהְזִהירונו ,  ֹּלא  ַתֲעׂשֶ ּ ּ
אוַכל  ְלַקֵיים  ַהיֹום ,  ֲּחָכֵמינו  ִזְכרֹוָנם  ִלְבָרָכה ְּוׁשֶ ּ ּ

ִתְזַדֵמ ל  ִמְצָוה  ׁשֶ ּוְבָכל  יֹום  ָויֹום  ּכָ ּ ּ ח "ן  ְלָיִדי  ֵמְרַמּ
ה נו  ֲחָכֵמינו  ִזְכרֹוָנם ,  ִמְצוֹות  ֲעׂשֵ ִתּקְ ּוִבְכָלָלם  ַמה  ׁשֶ ּ ּ ּ

לֹא  אוַכל  ְלַקֵים  ַהיֹום  וְבָכל  יֹום ,  ִלְבָרָכה ּוַמה  ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ה ַמֲעׂשֶ ְבִתי  ְרצוָיה ,  ָויֹום  ֵאיֶזה  ִמְצָוה  ּבְ ִּיְהֶיה  ַמֲחׁשַ ּ

ְרצֹוִני  ַלֲעׂשֹות  אֹו ִאלו  ִקַיְמִתיָה ְָלָפֶניך  ַמה  ׁשֶ ָּתה  ּכְ ּ ּּ
ה ַמֲעׂשֶ ָכל ,  ּבְ ה  ּבְ ה  וִמְצַות  ֹלא  ַתֲעׂשֶ ל  ִמְצַות  ֲעׂשֵ ּּכָ

ְּפָרֶטיָה  ְוִדְקדוֶקיָה ּ ּוְבִיחוד  ִאם  ֶאְלַמד  ֵאיֶזה  ִמְצָוה ,  ּ ּ
ַעל  ֶפה  ּבְ ְכָתב  וְבתֹוָרה  ׁשֶ ּבִ ה  ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרְתך  ַהּקְ ּּבְ ּ ָ

ִאלו  ִקַיְמ ב  ְלָפֶניך  ּכְ ֵּיָחׁשֵ ּ ּ הָ ַמֲעׂשֶ ר ,  ִתיָה  ּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
ים   דֹוׁשִ ִָהְבַטְחָתנו  ַעל  ְיֵדי  ֲחָכֶמיך  ַהּקְ ּ ָלה ַעלּ ּ  ִפי  ַקּבָ

יֶתך לֹום  ֶנֱאָמן  ּבֵ ינו  ָעָליו  ַהׁשָ ה  ַרּבֵ ִָמִפי  ֹמׁשֶ ּ ּ ְּוָדְרׁשו ,  ּ
ת  עֹוָלה "  ֹּזאת  תֹוַרת  ָהעֹוָלה" ָפָרׁשַ ל  ָהעֹוֵסק  ּבְ ּכָ

ִאלו  ִהְקִריב  עֹוָלה ּּכְ ָאר  תֹוַרת  ַהִמְצוֹות ְוֵכ,  ּ ל  ׁשְ ּן  ּכָ ּ
ַעל  ֶפה ּבְ ְכָתב  ְוׁשֶ ּבִ ה ,  ּׁשֶ ֶאֱעׂשֶ ְוָכל  ֵאיֶזה  ִמְצָוה  ׁשֶ

ַדְעִתי  יָחִתי  ְלָפֶניך  ׁשֶ ה  ֲאָפֵרׁש  ׂשִ ַמֲעׂשֶ ּאֹוָתה  ּבְ ּ ָּ

ה דֹוׁשָ תֹוָרְתך  ַהּקְ ִצִויַתִני  אֹוָתה  ּבְ ְָלַקְיָמה  ִמְפֵני  ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ,
ִיְהֶיה ַנַחת רוַח ִלְפֵני ִכֵסא ָּלֵכן ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפ ֶּניך ׁשֶ ּ ּ ָ

ה   ָאַמְרָת  ְוָגַזְרָת  ְוַנֲעׂשָ בֹוֶדך  ַעל  ׁשֶ ּּכְ ּ מֹו ָ ְָרצֹוֶנך  ּכְ

ים  ְוָדְרׁשו   דֹוׁשִ ִהְבַטְחָתנו  ַעל  ְיֵדי  ֲחָכֶמיך  ַהּקְ ּׁשֶ ּ הָּ ִּאׁשֶ
ה  ְלַהֲעלֹות  'ֵריַח  ִנחֹוַח  ַלה ין ִּיַמְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ֶאְזּכֶ

ַפע  ְלָכל ,  ְלֵעָלאּין  ִמַתָתא  ּנוְקִב ִפיַע  ׁשֶ ְּוַתׁשְ
ָאַצְלָת    ָהעֹוָלמֹות ים  ׁשֶ דֹוׁשִ יָת ּוָבָראָתַּהּקְ ּ  ְוָיַצְרָת  ְוָעׂשִ

ֵּמרום  ַהַמֲעלֹות ל ַהִסּבֹות ,  ּ ת ּכָ ל  ָהִעלֹות ְוִסּבַ ִּעַלת  ּכָ ּ ּ
ל  ַהַתְחִתיֹות ַּעד  סֹוף  ּכָ ּ ְָוִלי  ַעְבְדך,  ּ ן  )ְּפלֹוִני(  ּ ּבֶ

ִּתֵתן  ּכַֹח  עֹוז    )ֹוִניתְּפל( ֵלָבב ּ ְָוַתֲעצומֹות  ְלָעְבְדך  ּבְ ּ
ֵלם ד  ָלך,  ׁשָ ַתְעּבֵ ְְוֹכף  ֶאת  ִיְצִרי  ְלִהׁשְ ְּוַהֲעֵלנו,  ּ

ְמָחה   ׂשִ ְּלַאְרֵצנו  ְוִתָטֵענו  ּבְ ּ ְגבוֵלנוּ ּּבִ ם  ,  ּ הְוׁשָ ַנֲעׂשֶ
ל  ַהַתְרָי ְּלָפֶניך  ּכָ ְכָללג  "ָ ּ  ְלִוִיים ּכֲֹהִנים  ,ִמְצוֹות  ּבִ

ְרֵאִלים ֵּהן וְפָרֵטיֶהם ְוִדְקדוֵקיֶהם ,ְוִיׂשְ ּ  .ָאֵמן ֶסָלה, ּ
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ֶפה ָמֵלא ּנֹוֵתן ַהִחִטים ִלְטחֹון ְלָהִכין ַמצֹות ֹיאַמר ּבְ ֵעת ׁשֶ ּּבְ ּ: 

ְמָרן  ֵמִחמוץ   ֲהֵריִני ּמוָכן  וְמֻזָמן  ִלְטחֹון  ַהִחִטים  וְלׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ
לֹא ַלֲהִכיָנם  ַעל  ַח ְכֵדי  ׁשֶ א  ָעֵלינו  ְלטֹוָבה  ּבִ דֹוׁש  ַהּבָ ּג  ַהּקָ ּ
ִצַוִני  ּבֹוְרִאי ,  ֶלֱאכֹול  ָחֵמץ ה  ׁשֶ ְּלַקֵים  ִמְצַות  ֹלא  ַתֲעׂשֶ ּּ ּ

ה   דֹוׁשָ תֹוָרתֹו  ַהּקְ מֹו  ּבְ ַרך  ׁשְ ֶנֱאַמרְִיְתּבָ מֹות  (  ּׁשֶ ְוֹלא "  )כ,  יגׁשְ
 ".ֵיָאֵכל ָחֵמץ
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ִלים  ֲהֵריִני ּמוָכן  וְמֻזָמן  ְלַהְגִעיל  ַהּכֵ ּ ְּלַקֵים  ִמְצַות  ֹלא ,  ּ
ִצַוִני   ה  ׁשֶ ַּתֲעׂשֶ דֹוּבֹוְרִאיּּ תֹוָרתֹו  ַהּקְ מֹו  ּבְ ַרך  ׁשְ הְ  ִיְתּבָ ׁשָ

לֹא  ֶלֱאכֹול  ַתֲערֹובֹות   ּׁשֶ ֶנֱאַמר  ,ָחֵמץּ מֹות  (  ּׁשֶ ל "  )כ,  יבׁשְ ּכָ
 ".ַּמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלו
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ֶהן ַתֲערֹובֹות ָחֵמץ ֵאיָנם ֲחמוִצים ְוֵאין ּבָ ּׁשֶ  :ֹיאַמר, ּ

ֶה  ֲהֵריִני ֵאין  ּבָ ּמוָכן  וְמֻזָמן  ְלָהִכין  ַמֲאָכִלים  ׁשֶ ּ ּ ּם  ַתֲעֹרֶבת ּ
מֹו  ַרך  ׁשְ ִצַוִני  ּבֹוְרִאי  ִיְתּבָ ה  ׁשֶ ְָחֵמץ  ְלַקֵים  ִמְצַות  ֹלא  ַתֲעׂשֶ ּ ּּ ּ

לֹא  ֶלֱאכֹול  ַתֲערֹובֹות  ָחֵמץ ה  ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו  ַהּקְ ּּבְ ֶנֱאַמר,ּ ּ  ׁשֶ
מֹות ( ל ַמְחֶמֶצת ֹלא ֹתאֵכלו" )כ, יבׁשְ  ".ּּכָ
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ִתים  ְוַהֲחֵצרֹות  ִמן   ֲהֵריִני ד  ֶאת  ַהּבָ ּמוָכן  וְמֻזָמן  ְלַכּבֵ ּ ּּ

ה  ֵביִתי  ְלַקֵים  ִמְצַות  ֹלא  ַתֲעׂשֶ לֹא  ֵיָראו  ּבְ אֹור  ׁשֶ ֶּהָחֵמץ  וׂשְ ּ ּּ ּ
ֶנֱאַמר ה  ׁשֶ דֹוׁשָ תֹוָרתֹו  ַהּקְ מֹו  ּבְ ַרך  ׁשְ ִצַוִני  ּבֹוְרִאי  ִיְתּבָ ּׁשֶ ְ ּ ּ

מֹות  ( ֹארֹלא  ֵיָרֶא"  )ז,  יגׁשְ ֵביִתי ".  ָה  ְלך  ׂשְ לֹא  ִיָמֵצא  ּבְ ְּוׁשֶ ּ
ֶנֱאַמר ם ( ּׁשֶ ָבֵתיֶכם )יט, יבׁשָ ֹאר ֹלא ִיָמֵצא ּבְ ּׂשְ ּ ּ." 

ִנָקיֹון ְלֶפַסחעֹוד  ְּסגולֹות וַמֲעלֹות ּבְ ּ ּ 
ֲעבֹודֹות   י  ַהְמָלאָכה  ּבָ ַסחּוְּלַמֲעַלת  ֹקׁשִ ם ,  ַהּפֶ ׁשֵ מוָּבא  ּבְ

י  ק  "הגה יְנָחסַרּבִ ַער  ד  אֹות  רנא"ִּאְמֵרי  ִפְנָחס"(  א"קֹוִריץ  ִזיָע  ִמּפִ )  ׁשַ

טֹוְרִחי ַהִטְרחֹות  ׁשֶ ּׁשֶ ַסחןּ ֶעֶרב  ּפֶ ַעל  ְיֵדי  ֶזה  ָאָדם  ׁשֹוֵכַח ,    ּבְ

ִחיַנת  ִיְפׁשֹט  צוָּרה  ְוִיְלּבֹׁש  צוָּרה,  ִעְסֵקי  ַעְצמֹו ְוַעל ְוַעל ְוַעל ְוַעל ,  ְוהוּא  ּבְ

ל ַחיוּת ְואֹור ָחָדׁש  ל ַחיוּת ְואֹור ָחָדׁש ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּבֵ ל ַחיוּת ְואֹור ָחָדׁש ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּבֵ ל ַחיוּת ְואֹור ָחָדׁש ְיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּבֵ ְּּיֵדי ֶזה ָיכֹול ְלַקּבֵ ַסחלַלַלַַלּּ ַסחּפֶ ַסחּפֶ ַסחּפֶ     ....ּפֶ

ר"וְּבֵסֶפר   ָיִדי"...  )צֶרק  ּפֶ(  "ַּקב  ַהָיׁשָ ָלה  ּבְ ל  ֹטַרח ,ְוֵיׁש  ַקּבָ   ּכָ

ָאָדם  ַמְטִריַח  ֶאת  ַעְצמֹו  ִלְכבֹוד  יֹו ַסח  ְוהוּא  ָעֵיף "ׁשֶ ל  ּפֶ ט  ׁשֶ

ַהטֹוֵרַח   ֵעֶסק  ֶזה  הוּא  ֲאְּוָיֵגַע  ּבְ יִקים ַזי  ּבְ ל  ַהַמזִּ יִקים הֹוֵרג  ּכָ ל  ַהַמזִּ יִקים הֹוֵרג  ּכָ ל  ַהַמזִּ יִקים הֹוֵרג  ּכָ ל  ַהַמזִּ ּּהֹוֵרג  ּכָ ּּ

ֵני ָאָדם ְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ ֵני ָאָדםַהּנִ ְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ ֵני ָאָדםַהּנִ ְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ ֵני ָאָדםַהּנִ ְקָרִאים ִנְגֵעי ּבְ ל ְיֵמי ,,,,ַהּנִ ת ַהִמְצָוה ׁשֶ ִטְרּדַ ּ ְוָהעֹוֵסק ּבְ

ַסח   ְכַבת  ֶזַרע הוּא  ַהּפֶ ל  הֹוָצַאת  ׁשִ ּקוּן  ׁשֶ ן  ַהּתִ ְמַתּקֵ

ְמַעט,ְּלַבָטָלה ּכִ נוּ  לֹא   ֶאָחד  ֵמּ  ְוַהֵלב  יֹוֵדַע  ָמַרת  ַנְפׁשֹו  ׁשֶ ִאּתָ

ן  ,  ִּנצֹול  ֵמֵחְטא  ֶזה ל  ֶאָחד  ְוֶאָחד   מוָּטלַעל  ּכֵ ַעל  ּכָ

ר  ְוה ֶאְפׁשָ ן  ַמאי  ּדְ ָרֵאל  ְלַתּקֵ רֹוב  ַרֲחָמיו  ַוֲחָסָדיו '  ִּמִיׂשְ ּבְ

ָרֵאל  ַעמֹו  ִויַמֵהר  ָעֵלינוּ  ל  ִיׂשְ בֹות  טֹובֹות  ׁשֶ ל  ַמֲחׁשָ ְּיַקּבֵ

 .' וכו."ְלָגֳאֵלנוּ

ָלל   ם  ִלמוּד  וִּמּכְ ַסח  ּגַ ַסח  ְוִסַּהֲהָכנֹות  ַלּפֶ ּפוּר ִעְנְיֵני  ַהּפֶ

ֲהָכנֹות  ֵאלוּ  ְיעֹוְררוּ  ֶאת  ַהֵלב  ְלִהְתַלֲהבוּת .  ְיִציַאת  ִמְצַרִים ּּבַ ּ

ֶדר  וִּביֵמי  ַהמֹוֵעד ֵליל  ַהּסֵ ה  ּבְ ָ ְקֻדּשׁ ְלָחן   'בְּוַהלֹוֵמד  [.  ּּדִ ׁשֻ ִסיָמִנים  ּבְ

ָכלְָערוּך   ַסח,  ְִמּפוִּרים  ְוֵאיָלך,    יֹוםּבְ ל  ִהְלכֹות  ּפֶ ַסח  ֶאת  ּכָ ].ְּיַסֵים  ַעד  ּפֶ

ל ֵאיכוּת ַהִמְצָוה ְגּדַ ך ּתִ ּוְּכֹגֶדל ַהֲהָכָנה ּכָ ִקיוָּמּה, ְ ְמָחה ּבְ  .ְּוַהּשִׂ

ֵאר  ֵהיֵטב"ְּוַעֵין  ּבְ ם    )תסטִסיָמן  (  "ּבָ ֵ –  )ג''רפ'  סי(ָהרֹוֵקַח  ִמּשׁ

ַסח ָמה  טַֹרח  ּפֶ ּלֹא  ֹיאַמר  ּכַ ע  ַמה  הוּא .  ּ ְלִמי  ָרׁשָ ְירוּׁשַ ּּבַ

ְוִנְרֶאה   .ל''ֶזה  עכאֹוֵמר  ַמה  ָהֲעבֹוָדה  ַהזֹּאת  ָלֶכם  ַמה  ֹטַרח  

י  ָהָאמוּר ַעל  ּפִ ַסח  ,  ׁשֶ ָלם ֵיַקל  ָעֵלינוּ  ֲעבֹודֹות  ַהּפֶ ְלַקּבְ

ְמָחה ׂשִ  .ּבְ

ַּמדוַע  ,ְוֵיׁש  ְלָהִבין ָיִמים  ֵאלו  ּלֹא  ְמַצְיִנים  ּ ְמָאה  ּבְ ֲעֵרי  ַהּטֻ ַ ָרֵאל  ִמּשׁ ֶּאת  ְיִציַאת  ִיׂשְ ּ ,

ֲעֵרי  ַהְק ָרֵאל  ְלׁשַ ִניַסת  ִיׂשְ ַצְיִנים  ֶאת  ּכְ ּמְ ֶדֶרך  ׁשֶ ּּכְ ּ ְסִפיַרת  ָהֹעֶמרְ ה  ּבִ ָ ַעד  ַחג   ֻדּשׁ

ֻבעֹות ָ ן  ִל,  א"בדְוִנְרֶאה    ?    ַהּשׁ ּתַ ּנִ ּטוי  ׁשֶ ַהּבִ ֲעבֹודֹות ּׁשֶ ּיִציָאה  ֵמַהֻטְמָאה  ִהיא  ּבָ
ְּוֶסֶמך  ָלֶזה  ִנְרֶאה  ִלְלמֹד  ִמִדְבֵרי  ַרּבֹוֵתינו  ַז.  ְלֶפַסחַהֲהָכָנה   ּ ע"ַּעֵין  (ל  "ְ ֶאְצּבַ ; רד"  מֹוֶרה  ּבְ

יקִצְדַק"ְו ִליןקצד  "  ּת  ַהַצּדִ י  ָצדֹוק  ַהּכֵֹהן  ִמֻלּבְ ֵסֶפר  ַה.  ְּלַרּבִ ְבֵריֶהם  ּבְ ם ")  כאּפֶֶרק  "  ּתֹוָדָעה"הּוְבאּו  ּדִ ׁשֵ ּכְ ׁשֶ

ַסח ר  ּפֶ ִלים  ְלהֹוִציָאם  ִמיֵדי  ִחּמוץ  ְלֶהְכׁשֵ ַרת  ּכֵ ַהְכׁשָ ִהיא  ַעל  ְיֵדי  ַהְגָעָלה ,  ּׁשֶ

ַמִים ִטיָפה  ּבְ ּוְרִתיָחה  וׁשְ ך;  ּ ל ְּכָ ְמׁשָ ּנִ ְעּבוד  ַהֵיֶצר  ָהַרע  ׁשֶ ִ ֵיֵצא  ִמּשׁ ַרת  ָהָאָדם  ׁשֶ ּ  ַהְכׁשָ ּּ
ֶפׁש,  ֶלָחֵמץ ֵנס  ִליֵדי  ֵחרות  ַהּנֶ ֵזָעה  ִמּטַֹרח  ִמְצַות  ֶהָחג ,  ְּוִיּכָ ִּהיא  ַעל  ְיֵדי  ְרִתיַחת  גופֹו  ּבְ ּ

ּוֵמֲאִפַית  ַמצֹות  ִמְצָוה ִיְתַוֶדה  ַעל  ֲעוֹונֹוָתיו,  ּּ ּוִבְדָמעֹות  ׁשֶ ּ ִמְקֶוה ,ּ ך  טֹוֵבל  ּבְ ְ  ְוַאַחר  ּכָ

ֶפׁשָטֳהָרה   ָטֳהַרת  ַהגוף  ְוַהּנֶ ְּוָכך  הוא  יֹוֵצא  ְמטָֹהר  ּבְ ּּ ל  ָעָליו ,  ְ ה  מוָכן  ְלַקּבֵ ְּוַנֲעׂשָ
ת  ֶהָחג ַ ר  ִמִדְבֵרי  ַה[".  ְקֻדּשׁ ְזּכַ י  ַהּנִ ּמֹוִציא  אֹוָתנו  ַהָק"  ֶחֶסד  ְלַאְבָרָהם"ְּוַעל  ּפִ ֹאֶפן  ַהְיִציָאה  ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ה "ּבָּ

ֶדֶרך  '  ֵמַהְקִלי לֹא  ַיְרִגיׁש  "ְִהיא  ּבְ ּׁשֶ ך  ַצַער  ְולֹא  ְיַקְטֵרגמ"סּ ל  ּכָ ר,  "ְ  ּכָ ֶדֶרך  ֶאְפׁשָ ָלֵכן  לֹא ,  ְִנְרֶאה  לֹוַמר  ּבְ ּׁשֶ

ּטוי ְמֻיָחד ִליִציָאה זֹו ן ּבִ ַסח, ִּנּתַ ְיִצ, ְוַעל ְיֵדי ִטְרַחת ָהֲעבֹודֹות ַלּפֶ ָטן ַמְרִגיׁש ּבַ ֵּאין ַהׂשָ ּ  .]  'יָאה ֵמַהְקִליּ

ים ִצְדָקִניֹות ְזכות ָנׁשִ ּּבִ ּ 
ן י  ּכֵ ה  ּכִ ְמָאה,  ִהּנֵ ֲעֵרי  ַהּטֻ ַ ּטוי  ַלְיִציָאה  ִמּשׁ ָּהִעסוק  ְוַהֲהָכָנה  ַלַחג  ֵהם  ּבִ ּ ּ ּוִבְפָרט .  ּ

ִית  וְבָטֳהָרתֹו  ֵמֶהָחֵמץ ַרת  ַהּבַ ַהְכׁשָ ּטֹוְרחֹות  ּבְ ים  ַהִצְדָקִניֹות  ׁשֶ ׁשִ ּזֹוכֹות  ָלֶזה  ַהּנָ ּּ ,

ּוְכַבָיִמים  ָהֵהם ְז,  ּ ְצַרִיםּׁשֶ ָרֵאל  ִליִציָאה  ִמּמִ ָיִמים  ֵאלו ,  ּכוָתן  ָעְמָדה  ְלִיׂשְ ן  ּבְ ּּכֵ ּ

יִרים  אֹוָתנו  ְמָאה  וַמְכׁשִ ָרֵאל  ֵמָחֵמץ  ַהּטֻ ְקיֹונֹות  ְמַטֲהִרים  ֶאת  ִיׂשְ ֲעבֹוַדת  ַהּנִ ּׁשֶ ּ
ה ָ  .ִּלְכנֹוס ַלְקֻדּשׁ

ָרֵאלּוְלָדָבר  ֶזה   ָּזכו  ַדְוָקא  ְנׁשֹות  ִיׂשְ ְזכות  ,  ּ ּבִ ים  ִצְדָקִניֹות  ִנְגּׁשֶ ֲּאלו  ֲאבֹוֵתינו ָּנׁשִ ּ
ְצַרִים   ְגֻאָלה   )ב"  עסֹוָטה  יא(ִמּמִ יֶהם  ַהּטֹוִבים  ִנָגֵאל  ְגֻאַלת  עֹוָלם  ּבַ ּוִבְזכות  ַמֲעׂשֵ ּּ ּ ּ ּ ּ
י  .  ָהֲעִתיָדה קֹׁשִ ּבְ ים  ִצְדָקִניֹות ַהְגלֹות  ׁשֶ ל  ָנׁשִ יֶהם  ׁשֶ ַמֲעׂשֵ ּהֹוִפיעו  ְנקודֹות  אֹור  ּבְ ּ ּ

יקו  ֶאת  ַהֵסֶבל  ְוֵהִחיׁשו  ֶאת   ִהְמּתִ ּׁשֶ ַּהְגאוָלהּּ נו  ֶאת  ַחֵייֶהם ,  ּ ִסּכְ ְפָרה  ופוָעה  ׁשֶ ׁשִ ּּכְ ּ ּ ּּ

ַהְמָרַאת  הֹוָרַאת  ֶמֶלך  ִמְצַרִים  ְלָהִמית  ֶאת  ַהְזָכִרים ּּבְ ְראֹות  ַהצְֹבֹאת;  ְ ּמַ מֹות (  ְּוֵכן  ּבַ ׁשְ

ה  ה  "ֲּעֵליֶהם  ָאַמר  ַהָקּבָ)  ח,  לח י  ֵאלו  ֲחִביִבין  ָעַלי  ִמן  ַהּכֹל"ְלמֹׁשֶ ּּכִ י  ַד"ּ ן  ָהיו ּ  ּכִ ְּרּכָ
ִנים ֲעֵליֶהן  ְלַהֲעִמיד  ּבָ ֵדל  ֶאת  ּבַ ִמְצַרִים  ְלׁשַ טֹות  ּבְ ְ ה ,  ִּמְתַקּשׁ ְראֹות  ֵאלו  ַנֲעׂשֶ ּוִמּמַ ּּ

יֹור   ם  ַרׁשִ(ַּהּכִ ַהְרָחָבהי  "ְרֵאה  ׁשָ ים  ְלהֹודֹות ;  )ּבְ ּפִ ָיָדם  ּתֻ ָבר  ָהיו  ּבְ ּוִביִציַאת  ִמְצַרִים  ּכְ ּ
ם  ׁשֶ ֵ ה  ָלֶהם  ִנִסים ֻּמְבָטחֹות  ָהיו"ְלַהּשׁ רוך  הוא  עֹוׂשֶ ַהָקדֹוׁש  ּבָ דֹור  ׁשֶ ּבַ ּ  ִצְדָקִניֹות  ׁשֶ ּ ּּ ְּ ּ

ְצָרִים   ים  ִמּמִ ּפִ מֹות  טוי  "ַרׁשִ(ְּוהֹוִציאו  ּתֻ ים  ְמעֹוְרֵרי   )כ,  ׁשְ ה  ַמֲעׂשִ ה  ְוָכֵהּנָ ֵהּנָ ְועֹוד  ּכָ

ְקָוה ְצַרִים.  ּתִ ָיְצאו  ִמּמִ ְּוֵכן  ְלַאַחר  ׁשֶ ְמעֹוִניַיְל"ּבְל  "ָּאְמרו  ֲחַז,  ּ ר  ּפֶֶרק  כז("  ּקוט  ׁשִ ְדּבָ ּמִ , ּבַ

ָנה  ָלנו  ֲאחוָזה  ",  )תשעגֶרֶמז   ּּתְ ר  כז(ּ ְדּבָ ּמִ י  ָנָתן  אֹוֵמר  )ד,  ּבַ ים  ִמּכַֹח ,ַרּבִ   ָיֶפה  ּכַֹח  ָנׁשִ

ים ים  אֹוְמִרים.  ֲאָנׁשִ ָנה  רֹאׁש  ְוָנׁשוָבה  ִמְצַרְיָמה  ,ֲאָנׁשִ ר  (ּ  ִנּתְ ְדּבָ ּמִ ים   )ד,  ידּבַ ְוָנׂשִ

ָנה ָלנו ֲאחוָזהאֹוְמ ּרֹות ּתְ ֵחְטא ָהֵעֶגל; "ּ פו ּבֹו, ְוֵכן ּבְ ּתְ ּתַ ים לֹא ִהׁשְ ָידוַע ָנׁשִ ּּכַ ּ ּ . 
ֶזה[ ֶלך  ,  ִנְרֶאה  ְלהֹוִסיף  ּבָ לֹמֹה  ַהּמֶ י  הֹוָרַאת  ׁשְ ֵלי  (ה  "עְַעל  ּפִ ִני  מוַסר "  )ח,  אִמׁשְ ַמע  ּבְ ּׁשְ

ך ּטֹׁש  ּתֹוַרת  ִאּמֶ ָָאִביך  ְוַאל  ּתִ יִרים  ַעל  ֶדֶרך  ֶזה".  ָ ְוַמְסּבִ ּ ַהִחּנוך  ַלֶצֱאָצִאים  ִהיא  ֵהן ַעל ְיֵדי ,  ּ ּׁשֶ ְּ

ִמיָרה   קוָפהַּהְדָרָכה  וׁשְ ֵני  ִנְסיֹונֹות  ַהּתְ ִפי  רוַח  ַהְזַמן,  ִּמּפְ ה  ֵמֵעת  ְלֵעת  ּכְ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּמִ ּׁשֶ ְוֵהן ,  ּ
ְלנו  ֵמהֹוֵרינו  ְוֵהם  ֵמהֹוֵריֶהם  ַעד  ְלַמֲעַמד  ַהר  ִסיַני ִקּבַ ִפי  ׁשֶ סֶֹרת  ּכְ ַהֲעָבַרת  ַהּמָ ּּבְ ּ ְפִקיִדים .  ּ ּתַ

ין  ָהָאב  ָלֵאם ֵּאלו  ִמְתַחְלִקים  ּבֵ ְגֵעי ָהָאב  ַמְח;  ּּ ַמר  ִמּפִ תֹוָרה  ְוַעל  ְיֵדי  ֶזה  ִנׁשְ ן  ּבְ ים  ֶאת  ַהּבֵ ּכִ
ּה  ַחי קוָפה  ּבָ ּ  ְוִאלו  ָהֵאם.ַּהּתְ ֵבית  הֹוֶריָה,  ּ ָרֲאָתה  ּבְ ִפי  ׁשֶ ִית  ּכְ ַהְחָזַקת  ַהּבַ יָה  ּבְ , ַעל  ְיֵדי  ַמֲעׂשֶ

סֹוָרה ך  ַהּמָ ּוְלִעְנָיֵננו.  ְַמֲעִביָרה  ֶאת  ֶהְמׁשֵ ַּרִים  וֵמָאז  ִנְצַטֵוינו  ַעל  ֵמָאז  ְיִציַאת  ִמְצ,  ּ ּ אֹור "ּ ׂשְ
יֶכם ָבּתֵ ֵצא  ּבְ ִית  ֵמָחֵמץ"  לֹא  ִיּמָ ִנְקיֹון  ַהּבַ ים  ַוֲעֵמלֹות  ּבְ ׁשִ ת  ָלְמָדה ,  ּטֹוְרחֹות  ַהּנָ ל  ּבַ ּכָ ִפי  ׁשֶ ּכְ

א ּנוי,  ֵמִאּמָ ִלי ׁשִ ּוֵמֶעֶצם ְרִאַית. ִּמּבְ ַסח ּ עו ַהּבָ, ַּמֲאַמֵצי ִנְקיֹונֹות ַהּפֶ ּפְ ְּוַיַחד ִעם ִלּמוד . ִניםֻּהׁשְ
ְגֵעי  ַהְזַמן,  ַהּתֹוָרה ֶלת  ֶאת  ָהָאָדם  ִמּפִ ַּהְמַחׁשֶ כֹוָנה,  ּ ֶדֶרך  ַהּנְ סֹוָרה  ּבַ ָכה  ַהּמָ ְִנְמׁשְ ה  ַעל     .ּ ְוִהּנֵ

ִמיָעה   ב  ְלׁשֹון  ׁשְ יַמת  ָהָאב  ִנְכּתַ ִני  מוַסר  ָאִביך  "–ִּמׂשִ ַמע  ּבְ ָׁשְ ֵגר "  ּ ן  ִמְתּבַ ר  ַהּבֵ ֲאׁשֶ י  ּכַ ּּכִ
קוָפה ים  ַלדֹור  ְוַלּתְ ים  ִנְסיֹונֹות  ֲחָדׁשִ ִּמְתַחְדׁשִ ּ ָרצֹות  ַהֲחָדׁשֹות ,  ּ ל  ַעְצמֹו  ֶנֶגד  ַהּפְ ְּוָעָליו  ְלַחׁשֵ

ָלַמד  ֵמָאִביו ּמוָסר  ׁשֶ ק  ּבַ ּפֵ ַעְצמֹו  ְולֹא  ְלִהְסּתַ ְּוִלְלמֹד  מוַסר  ּבְ ּ ַדְרֵכי  ָהֵאם.  ּ ן  ּבְ ֵאין  ּכֵ , ַּמה  ׁשֶ
א  ֶנֶאְמָרה  ַהָלׁש ּבָ ך"ֹון  ּׁשֶ ּטֹׁש  ּתֹוַרת  ִאּמֶ סֶֹרת  ָהעֹוֶבֶרת  ֵמִהְתַנֲהגות "  ְָוַאל  ּתִ י  ֶאת  ַהּמָ ּּכִ

ִית י  ִאיׁש,  ַהּבַ ְלנו  ִאיׁש  ִמּפִ ִקּבַ ִפי  ׁשֶ ִמיָרָתּה  ּכְ ׁשְ ֵדל  ּבִ ּתַ ּנֹות  ְוֵיׁש  ְלִהׁשְ ֵּאין  ְלׁשַ ּ ַעד  ַאְבָרָהם ,  ּ
ָעָליו  ֶנֱאַמר,  ה"עָּאִבינו   ית  (  ׁשֶ ֵראׁשִ ָניו  ְוֶאת "  )יט,  יחּבְ ר  ְיַצֶוה  ֶאת  ּבָ יו  ְלַמַען  ֲאׁשֶ י  ְיַדְעּתִ ּּכִ

ט ּפָ ְמרו  ֶדֶרך  ְידָֹוד  ַלֲעׂשֹות  ְצָדָקה  וִמׁשְ יתֹו  ַאֲחָריו  ְוׁשָ ּּבֵ ְּ י  ֶזה.  'וגו"  ּ ר  ַגם ,  ְוַעל  ּפִ ִּנְרֶאה  ְלַקׁשֵ ּ
ן ְלַאַחר  ִמּכֵ סוִקים  ׁשֶ ַּלּפְ גֹון  ,  ּ ִני"ּכְ ִאים,ּבְ ָ  ִאם  ְיַפּתוך  ַחּטָ ר  ַהְדָבִרים 'ְּוכו"    ַאל  ּתֵֹבא,ּ ֲאׁשֶ ּכַ ּׁשֶ

ֵסֶדר ֶזה ּתוֵיי ַהֲחָטִאים, ִמְתַנֲהִלים ּבְ ן ִמּפִ ר ַהּבֵ ּמֵ    ].ְּיׁשַ

ִמים  ָהֵהם ּיָ ָהָיה  ּבַ ְוְכֶדֶרך  ׁשֶ ָרֵאל,  ּ ים  ִצְדָקִנּיֹות  ֵהִביא  ִלְגאוַלת  ִיׂשְ ְזכות  ָנׁשִ ּׁשֶ ּ ן ,  ּ ּכֵ
ר  ַהֲהָכָנה  ִליֵמי  ַהֵחרו ִעּקָ ְזַמן  ַהֶזה  ׁשֶ ּּבִ ים,תּ דֹוׁשִ ֵהם  ֵזֶכר ,  ּ  ְיֵמי  ַהֶפַסח  ַהּקְ ׁשֶ

נו,  ְּוֵעדות  ִליִציַאת  ִמְצַרִים ֵתנו  וְפדות  ַנְפׁשֵ ִּלְגֻאּלָ ּ ּ ית  ַעל  ָיָדן,  ּ ָטֳהַרת ,  ַנֲעׂשֵ ּבְ
ִית ֵמָחֵמץ  .ַהּבַ


