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טרםוּיּׂשאוּיּׂשאוּיּׂשאוּיּׂשא ּבצקֹו את העם ©¦¨¨¨¤§¥¤¤
זֹו מצוה - כ"ה וגֹו'. ¨§¦§¨§¤יחמץ
זֹו מצוה ׁשהרי חמץ, ¨§¦¥£¤¥¨¥¨§לבער
העם וּיּׂשא ליׂשראל, ¨¨¨¦©¥¨§¦§¨§§¦נמסרה
וכתּוב יחמץ, טרם ּבצקֹו ¨§¨§¤¤¤¥§¤את
ּבבּתיכם, יּמצא לא ¤¥¨§¥¨¦ŸŸ§ׂשאר
והּסֹוד החברים, ּפרׁשּוה ©§¦¥£©¨§¥¥£©והרי
ׁשל ּומּצה חמץ ּבין ¤¨©¥¨¥§©¥ּבארנּו,
רע, יצר זה מקֹומֹות, ©¤¥¤§¨©ּכּמה

טֹוב. יצר ¤¥¤§וזה

לסּפרככככ""""וווו זֹו אחר מצוה -¦§¨©©§©¥
ׁשהיא מצרים, יציאת ¦¤¦©§¦©¦§©¤§ּבׁשבח
לדּבר אדם ּבן על ¥©§¨¨¤©¨חֹובה
ּכךְ  לעֹולמים. זה ¨¦¨§¤©¤§ּבׁשבח
ׁשּמדּבר אדם ּכל ¥©§¤¨¨¨§©¥ּבארנּו,

סּפּורּביצי ּובאֹותֹו מצרים את ¦¦©¦§©¦§¦
הּוא עתיד ּבׂשמחה, ¦¨¨§¦§©¥ׂ̈שמח
הּבא ּבעֹולם ּבּׁשכינה ¨©¨¨¨¦§©©Ÿ§¦לׂשמח
ׁשהרי הּכל, ׂשמחת ¥£¤Ÿ©©§¦¤ׁשהּוא
ּבאדֹונֹו, ׁשּׂשמח אדם £©©¥¨¤¨¨הּוא
ׂשמח הּוא ּברּוךְ  ©¥¨¨¨©§והּקדֹוׁש

סּפּור. ¦§ּבאֹותֹו

הּקדֹוׁשּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּהּבאֹותּה ּכֹונס ׁשעה §¨¨¨¥©¨
ׁשּמדּברים ׁשּלי הּׁשבח סּפּור את ותׁשמעּו לכּו להם: ואמר ׁשּלֹו, הּפמליא לכל הּוא ¦§©§¤¦¤©¤©¦¤§§¦§§¤¨©¨§¤¨§©¨©¨§ּ̈ברּוךְ 
וׁשֹומעים יׂשראל, עם ּומתחּברים ּובאים מתּכּנסים, ּכּלם אז ּבגאּלתי. ּוׂשמחים ׁשּלי ¦§§¥¨§¦¦¦§©§¦¦¨¦§©§¦¨ª¨¦¨ª§¦¦¥§¦¤¦¨©הּבנים

מהימנאמהימנאמהימנאמהימנא רעיארעיארעיארעיא
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ׁשּׂשמחים הּׁשבח ¦¥§¤©¤©¦סּפּור
אז אדֹונם. ּגאּלת ¨¨£©ª§©§¤§ּבחדות
ּומֹודים ¦¦ּ̈באים
ּכל על ¨©¨¨©לּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא
ּומֹודים ּוגבּורֹות, נּסים ¦§¦¦¨אֹותם
לֹו ׁשּיׁש הּקדֹוׁש העם על ¥¤¨©¨¨©לֹו
ּבׂשמחת ׁשּׂשמחים ©§¦§¦¥§¤¤¨ּ̈בארץ

אדֹונם. ׁשל ¨£¤¨ª§©הּגאּלה

ּוגבּורהאזאזאזאז ּכח לֹו מּתֹוסף ¨¦¥Ÿ©§¨
ּבאֹותֹו ויׂשראל §¥¨§¦§¨§©§למעלה,
לרּבֹונם, ּכח נֹותנים ¨¦§©Ÿ¦§¦סּפּור
ּוגבּורה ּכח ׁשּמֹוסיף מלךְ  ¨§©Ÿ¦¤¤¤§ּכמֹו
ּומֹודים ּגבּורתֹו ¦¨§¦§©§¤§ּכׁשּמׁשּבחים
מּפניו, ּפֹוחדים וכּלם ¨¨¦¦£¨ª§לֹו,
ּכּלם. על כבֹודֹו ¨ª©§¤©§¦ּומתעּלה
ּולדּבר לׁשּבח יׁש ¥©§©¥©§¥¥¨§ולכן
ּכמֹו ׁשּנאמר. ּכמֹו זה §©¡¤¤§¤¦§ּבסּפּור
לדּבר אדם ּבן על חֹובה ¥©§¨¨¤©¨¤זה
הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לפני ¨¨©¥§¦¦ּ̈תמיד
אֹותם ּבכל הּנס את ¨¨§¥©¤¥§©§ּולפרסם

ׁשעׂשה. ¨¨¤¦¦נּסים

חֹובה,ואםואםואםואם זה לּמה ּתאמר, §¦Ÿ©¨¨¤¨
יֹודע הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ©¥¨¨©¥£©והרי
וׁשּיהיה ּׁשהיה מה ּכל ¤§¦¤§¨¨¤©¨Ÿ©הּכל,
זה ּפרסּום מּדּוע מּכן, ¤§¦©©¥¦©©§לאחר
עֹוׂשה, ּׁשהּוא מה על ¤¤©©¨¨§לפניו,
צריךְ  וּדאי אּלא יֹודע? ¦¨©©¨¤©¥§והּוא
ּולדּבר הּנס את לפרסם ¥©§¥©¤¥§©§¨̈אדם
עׂשה, ּׁשהּוא מה ּבכל ¨¨¤©¨§¨¨§לפניו
עֹולים, ּדברים ׁשאֹותם ¦¦¨§¨¤¦מּׁשּום

ּומתעּלה לּקדֹוׁש-ּברּוךְ -הּוא, ּכּלם ּומֹודים אֹותם ורֹואים מתּכּנסת, ׁשּלמעלה הּפמליא ¤©§¦¨¨©¨ª¦¨¦§¤¤©§¦¨§©§¤¨§©¨©¨§וכל

EdiicdA oixAgznE oiiz`e ,oiWPMzn EdNM oicM§¥ª§¦§©§¦§©§¨¦§©§¦©£©§
o`Cg `wC ,`gaWc `xERq ErnWE ,l`xUic§¦§¨¥§¨¦¨¦§¨¨§¨©¨
Dil ocF`e oiiz` oicM ,oFdixnc `pwxEtc `ecgA§¤§¨§§¨¨§¨¥§¥©§¨§¨¥
oxEabE oiQp oEPi` lM lr ,`Ed Kixa `WcEwl§§¨§¦©¨¦¦¦§¨
,`rx`A Dil zi`c `WiCw `Or lr Dil o`cF`e§¨¥©©¨©¦¨§¦¥§©§¨

.oFdix`nc `pwxEtc decgA o`CgC§©¨§¤§¨§§¨¨§¨¥
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`lig iadi `xERq `EddA l`xUie§¦§¨¥§©¦¨©£¥¥¨
cM ,`YxEabE `lig sqFY`C ,`MlnM ,oFdix`nl§¨¥§©§¨§¦¨¥¨§§¨©
oilgc EdNke ,Dil ocF`e ,DiYxEaB oigAWn§©§¦§§¥§¨¥§ª§©£¦
zi` ,KM oibaE .EdNM lr Dixwi wNYq`e ,Dinwn¦¨¥§¦§©¨§¨¥©ª§§¦¨¦

`C xERqa irYW`lE `gAWl(`"r `"n sc)dnM §©§¨§¦§¨¥§¦¨§¨
,Wp xA lr Edi` daFg ,`c `peebM .xnY`c§¦§©§©§¨¨¨¦©©¨
inEqxtlE ,`Ed Kixa `Wcw inw xicz irYW`l§¦§§¥¨¦¨¥ª§¨§¦§©§¥

.carC oiQip oEPi` lkA `qip¦¨§¨¦¦¦§¨©
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Edi`c dn lr ,Dinw `c `nEqxR i`n` ,`pC§¨£©¦§¨¨¨¥©©§¦
Wp xA Kixhv` i`Ce `N` .rci Edi`e ,car̈©§¦¨©¤¨©¨¦§§¦©¨
Edi`c dn lkA Dinw irYW`lE ,`qip inEqxtl§©§¥¦¨§¦§¨¥¨¥§¨©§¦
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למעלה עליהם ¨§©§¤¥£§כבֹודֹו
¨©§ּולמּטה.

ּומפרטּכמֹוּכמֹוּכמֹוּכמֹו ׁשּמדּבר מי זה §¤¦¤§©¥§¨¥
ּׁשעׂשה, מה ּכל על ¨¨¤©¨©¨¨£חטאיו
צריךְ ? מה לׁשם ּתאמר ¦¨¨¥§©Ÿ¦אם
ּתמיד עֹומד המקטרג ¦¨¥¥§©§©¨¤אּלא
ּכדי הּוא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש ¥§¨¨©¥§¦לפני
אדם ּבני חטאי ולתּבע ¨¨¥§¥¨£©Ÿ§¦§¥©§לדּבר
ּכיון ּדין. עליהם ¨¥¦¤¥£¥©§ּולבּקׁש
את ּומפרט אדם ¤¥¨§¨¨¦§©¤ׁשּמקּדים
אינֹו ואחד, אחד ּכל ¥¨¤§¨¤¨¨¨£חטאיו
לאֹותֹו ּפה ּפתחֹון §¤§¦¦§©מׁשאיר
לבּקׁש יכֹול ולא ¥©§¨Ÿ§¥§©§מקטרג,
ּתֹובע ּתמיד ׁשהרי ּדין, ©¥¦¨¥£¤¦¨̈עליו
מדּבר ּכךְ  ואחר ּבּתחּלה, ¥©§¨©©§¨¦§©¦ּדין
ּכךְ . עׂשה ׁשּפלֹוני ¨¨¨¦§¤¥§©§ּומקטרג
להקּדים לאדם צריךְ  ¦§©§¨¨¨¦¨¥¨§ולכן

חטאיו. ¨¨£¥¨§ּולפרט

אתּכיוןּכיוןּכיוןּכיון רֹואה ׁשהמקטרג ¥¨¤©§©§¥¤¤
ּפה, ּפתחֹון עליו לֹו אין ¤§¦¨¨¥¤זה,
אם וכל. מּכל מּמּנּו נפרד ¦Ÿ¨Ÿ¦¤¦¨§¦¨§ואז
לא ואם יפה, - ּבתׁשּובה Ÿ¦§¤¨¨§¦ׁ̈שב
עליו נמצא המקטרג הרי -£¥©§©§¥¦§¨¨¨
לפניךָ  ׁשּבא ּפלֹוני ¤¨§¨¤¦§¥§ואֹומר:
ּבאדֹונֹו, ּבעט ּפנים, £©©¨¦¨©§ּבעּזּות
יפה זה על וכךְ . ּכךְ  ¤¨¤©¨§¨¨¨£חטאיו
ּכדי אּלה, ּבכל האדם ¥§¤¥¨§¨¨¨¥¨¦¤ׁשּיּזהר

נא עבד הּוא.ׁשּיּמצא ּברּוךְ  הּקדֹוׁש לפני מן ¤¦¨¥¤¤¤¡¨¦§¥©¨¨
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.iF`hg hxtlE ,`nCw`l Wp̈§©§§¨§¨¥¤§
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`Car gkYWiC oibA ,ipd lkA Wp xa `xdCf`l§¦§©£¨©¨§¨£¥§¦§¦§§©©§¨

.`Ed Kixa `Wcw inw `pnidn§¥¨¨¨¥ª§¨§¦




