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ה ְואִ  ר ִעְניִָּניםאִעְנַין ְיִציַאת ִמְצַרִים, ַוֲאִכיַלת ַמצָּ ה ּכֹוסֹות ּוְשאָּ עָּ ֵמץ ּוִמְצַות ַאְרבָּ  :ּסּור חָּ

ה, ְבִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹולָּם-בַעל אָּ ה ֵהם ְיֵמי הֹודָּ ן ב ַהַמְתִחיל, ְיֵמי ֲחנֻּכָּ ר ְבִלּקּוֵטי ִתְניָּנָּא ִסימָּ ל  ִפי ַהַמֲאמָּ א, ִבְבִחיַנת ּכָּ ַהבָּ

ְר  נֹות ְבֵטִלין חּוץ ִמּקָּ ְרבָּ ר ֻּכּלֹו ֵמרֹאשֹו ְלסֹופֹוַהּקָּ ל ַהַמֲאמָּ ם ֵהיֵטב ּכָּ ה ְוכּו', ַעֵין שָּ  :ַבן תֹודָּ

ה, ְדַהְינּו ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלהַ  ְבִחיַנת תֹודָּ דֹוש ַהַנ"ל שֶׁ ר ַהּקָּ עֹוִלים ִמן ַהַמֲאמָּ ִרים הָּ ַרְךגְוִקצּור ַהְדבָּ ַדַעת אֹותֹו ִיְתבָּ ַרְך ְולָּ   ֵשם ִיְתבָּ

ל יֹום ְוכּו', ּכִ  כֹות ְבכָּ ל ַהשֹונֶׁה ֲהלָּ כֹות, ְבִחיַנת ּכָּ א. ְוזֶׁה ְבִחיַנת ֲהלָּ ם ַהבָּ ם  זֶׁה ְבִחיַנת ַשֲעשּוֵעי עֹולָּ כֹות ֵהם ַשֲעשּוַע עֹולָּ י ַהֲהלָּ

ה, ַעל כָּ ה ְבֵשם ֲהלָּ ה ַהַנ"ל. ְוַעל ֵשם זֶׁה ִנְקֵראת ַהתֹודָּ א ְבִחיַנת תֹודָּ יֹוְצִאין  ֵשם-ַהבָּ ר ְּכשֶׁ הֹוְלִכין ַּכֵּסדֶׁ ִמים שֶׁ ַתֲהלּוכֹות ַהדָּ

ִמים שֹוְטִפין ַעל ַהֵּלב ְוכּו'. ְוַאַחר ּכָּ  ה ֲאַזי ַהדָּ רָּ ה ְבֵעת ַהצָּ ה, ִּכי ִבְתִחּלָּ ז ְמִביִאין תֹודָּ אָּ ה שֶׁ רָּ ר ְוזֶׁה ֵמַהצָּ ִמים הֹוְלִכין ַּכֵּסדֶׁ ְך ַהדָּ

ה ְוכּו' וְ  כָּ ה ְוכּו', ַעֵין  ְבִחיַנת ֲהלָּ נָּה ְּכאֹור ַהַחמָּ יָּה אֹור ַהְּלבָּ ה ְוזֶׁה ְבִחיַנת ִמּלּוי ַהיֵָּרַח, ְבִחיַנת ְוהָּ דָּ ם. ְוַעלזֶׁה ְבִחיַנת הֹולָּ ְיֵדי -שָּ

ִוד, ַעל ֵהם ְבִחיַנת ַחְסֵדי דָּ ה, שֶׁ כֹות, ְבִחיַנת תֹודָּ ת ּוֵמִאיר בְ -ַהֲהלָּ ֱאמֶׁ ה אֹור הָּ ְלֵקי ַהִדבּור  ְיֵדי זֶׁה ִנְתַגּלֶׁ ה חֶׁ עָּ ַהִדבּור, ַהְינּו ְבַאְרבָּ

ה ְותֹורָּ -ַעל ֵהם ֵאל ֱאֹלִקים ה', ְוֵהם ְבִחיַנת ְתִפּלָּ ת, שֶׁ ֱאמֶׁ ה ַקֵּוי הָּ ֵהם ְבִחיַנת ְשֹלשָּ ה ֵשמֹות, שֶׁ ם  ְיֵדי ְשֹלשָּ ה ְוִשדּוִכים, ַעֵין שָּ

ל ֲעִשיִרים ְקרֹוִבים ֵהיֵטב ִעְניָּן זֶׁה, ְוֵהם ְמִאיִרין ְבַאְר  ה ְוִדבּור שֶׁ ל ְתשּובָּ ה ְוִדבּור שֶׁ קָּ ל ְצדָּ ְלֵקי ַהִדבּור, ִּכי ֵיש ִדבּור שֶׁ ה חֶׁ עָּ בָּ

ל זֶׁה ֵהיֵטב(. ְוַעל ם ּכָּ ל ַמְלכּות, )ַעֵין שָּ ִריִגים ְוִדבּור שֶׁ ת ַהשָּ הּוא ְבִחיַנת ְלשֹון  ְיֵדי ְשֵלמּות ַהִדבּור, שֶׁ - ַלַמְלכּות ְבִחיַנת ְשֹלשֶׁ

ת ַעל ר ְלַשבָּ ְמֻקשָּ ש שֶׁ ת ְיֵמי ַהֹחל, ִּכי ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְבִחיַנת ַעְבדּות,- ַהֹּקדֶׁ ת ְלֵששֶׁ ל ַשבָּ ה שֶׁ ה ְוַהִשְמחָּ   ְיֵדי זֶׁה ַמְמִשיִכין ַהְּקֻדשָּ

ְך ַהּקְ -ִבְבִחיַנת ַעְצבּות. ְוַעל ת ְיֵמי ַהֹחל, ְוַעלְיֵדי ְבִחיַנת ַהַנ"ל ִנְמשָּ הּוא ְבִחיַנת ֵבן, ְלֵששֶׁ ת, שֶׁ ל ַשבָּ ה שֶׁ ה ְוַהִשְמחָּ ְיֵדי זֶׁה -ֻדשָּ

ד חָּ ִכין ֵמאֶׁ ל ַהְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות ִנְמשָּ ּכָּ שּוט ִמְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות ְויֹוְדִעין שֶׁ ה ַאְחדּות ַהפָּ ַרְך, ְוזֹאת הַ  ִנְתַגּלֶׁ שּוט ִיְתבָּ ה  ַהפָּ רָּ ְבִחינָּה ְיקָּ

ִנכְ  ֱאֹלִקים ְבִחיַנת ְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות שֶׁ ַרְך. ְוזֶׁה ְבִחיַנת ְדעּו ִּכי ה' הּוא הָּ ְצלֹו ִיְתבָּ ם ְמֹאד ֲאִפּלּו אֶׁ שּוט ְוכּו', )ַעֵין שָּ ד ַהפָּ חָּ אֶׁ ִלין בָּ לָּ

ל זֶׁה ֵהיֵטב ֵהיֵטב(   :ּכָּ

ַסח, ִּכי זֶׁה יָּדּו  ִבְשִביל זֶׁהדְוזֶׁה ְבִחיַנת פֶׁ ע, שֶׁ ַגם ְבֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּרָּ פָּ ִראשֹון שֶׁ ם הָּ דָּ יָּה ְלַתֵּקן ֵחְטא אָּ לּות ִמְצַרִים הָּ ִעַּקר גָּ   ַע שֶׁ

ִנְפְגמּו ַעל ִמים שֶׁ יָּה ֵמֲחַמת ְפַגם ַהדָּ לּות הָּ לּות, ְוִעַּקר ַהגָּ יָּה ִעַּקר ַהגָּ ִמים-הָּ ְרבּו ַהדָּ ְטאֹו ְוִנְתעָּ ִמים  ְיֵדי חֶׁ ֵהם ְבִחיַנת ה' ִמיֵני דָּ , שֶׁ

יּו יֹוְנִקים ַפְרֹעה ּוִמצְ -ְטהֹוִרים ְוכּו', ְוַעל ִמים הָּ ִמים ּוִמְפַגם ַהדָּ ְרבּו ַהדָּ ע ְוִנְתעָּ ֵרב טֹוב וָּרָּ ִראשֹון ִנְתעָּ ם הָּ דָּ ַרִים ְוזֶׁה ְיֵדי ֵחְטא אָּ

ִבים(. ְוִעּקַ  ן ַבְּכתָּ לּות, )ַּכמּובָּ יָּה ִעַּקר ַהגָּ יָּה ַעלהָּ ה הָּ ט ְגֻאַּלת -ר ַהְגֻאּלָּ ל ַהְגֻאּלֹות, ּוִבְפרָּ ם ּכָּ א, ִּכי ִמשָּ ם ַהבָּ ְיֵדי ַשֲעשּוַע עֹולָּ

יָּה ַעל ה הָּ ֵתי ַנְפֵקי. ְוִעַּקר ַהְגֻאּלָּ א ְדאָּ ְלמָּ א ְדעָּ ִמִּסְטרָּ ִבים שֶׁ ר ַבֹזַהר ּוַבְּכתָּ כֹות,-ִמְצַרִים, ַּכְמֹבאָּ ֵהם ֵהם ַשֲעשּוַע   ְיֵדי ְבִחיַנת ֲהלָּ שֶׁ

לּוי ְגֻאַּלת ִמְצַרִים הּו זֶׁה תָּ בָּ ַרע, שֶׁ ֵרר ַהּטֹוב ֵמהָּ ִראשֹון ְלבָּ ם הָּ דָּ א, ִּכי ִעַּקר ִתּקּון ֵחְטא אָּ ם ַהבָּ כֹות, ִּכי ַעל-א ַעלעֹולָּ ְיֵדי  -ְיֵדי ַהֲהלָּ

ה, ַעל  כָּ ְרִרין ַהְפַסק ֲהלָּ ְמבָּ ֵרר ַהּטֹוב מֵ -שֶׁ ם  ְיֵדי זֶׁה ִנְתבָּ תָּ לּוי ִעַּקר ְגֻאּלָּ יָּה תָּ זֶׁה הָּ ה( ּובָּ כָּ ר ְבִדְבֵרי ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַרע, )ַּכְמֹבאָּ הָּ

ֵמא ְלדָּ  ם טָּ ם, ֵבין דָּ ם ְלדָּ ְרִרין ֵבין דָּ כֹות ְמבָּ ִמים ַהַנ"ל, ִּכי ַהֲהלָּ הֹור. ְוַעלְוזֶׁה הּוא ְבַעְצמֹו ִתּקּון ּוֵברּור ַהדָּ א -ם טָּ ַהְפַסק  ֵּכן ִנְקרָּ

מִ  ר ַּכַנ"ל, ִּכי ִעַּקר ִתּקּון ּוֵברּור ַהדָּ הֹוְלִכין ַּכֵּסדֶׁ ִמים שֶׁ הּוא ְבִחיַנת ַתֲהלּוכֹות ַהדָּ ה, שֶׁ כָּ ר הּוא ַעלִדין ֲהלָּ ֵיְלכּו ְּכֵסדֶׁ ְיֵדי ִפְסֵקי -ים שֶׁ

כֹות ַּכַנ"ל. ְוַעל ִאים ֲהלָּ ֵהם ִנְקרָּ א ַּכַנ"ל ְוזֶׁה   ֵּכן ִעַּקר ְגֻאַּלת-ִדיִנים שֶׁ ֵהם ַשֲעשּוַע עֹולָּם ַהבָּ כֹות, שֶׁ לּוי ִבְבִחיַנת ֲהלָּ יָּה תָּ ִמְצַרִים הָּ

ז  אָּ כֹות ּוֵמַאַחר שֶׁ לּוי ִבְבִחיַנת ֲהלָּ יָּה תָּ ם הָּ תָּ ִעַּקר ְגֻאּלָּ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים, ִּכי ֵמַאַחר שֶׁ ף ַהֵנס שֶׁ ַלת ַהתֹו ֹתקֶׁ ה,  לֹא זָּכּו ֲעַדִין ְלַקבָּ רָּ

ה ְוַעל-ַעל כָּ ֵרר ַהְפַסק ֲהלָּ יּו ְיֹכִלים ְלבָּ ֵבד ְמֹאד ְמֹאד, -ֵּכן ְבַוַדאי לֹא הָּ ה ְוכָּ שָּ ר קָּ בָּ יָּה ַהדָּ א ְמֹאד, ִּכי הָּ דֹול ְוִנְפלָּ יָּה ֵנס גָּ ֵּכן הָּ

לּוי ִעַּקר ְגאֻ  יָּה תָּ זֶׁה הָּ בָּ כֹות שֶׁ ה ְבִחיַנת ֲהלָּ ֲעַדִין לֹא זָּכּו ַלתֹורָּ ה ֵמֲחַמת שֶׁ נּו ְמֹאד ְוִנְתַגּלָּ ַרְך ִהְפִליא ַחְסדֹו ִעמָּ ם, ַאְך ַהֵשם ִיְתבָּ תָּ ּלָּ

ל ְבִחיַנת עָּ  ה שֶׁ רָּ אָּ ה, ְדַהְינּו ַההֶׁ אָּ ה ְוִנְפלָּ ה ְגדֹולָּ רָּ אָּ ם הֶׁ ֵהִאיר ֲעֵליהֶׁ ֵאל ְבִמְצַרִים, ְדַהְינּו שֶׁ ם  ְלִיְשרָּ תָּ ה ְגֻאּלָּ ְיתָּ ם הָּ ִמשָּ ֵתי שֶׁ א ְדאָּ ְלמָּ

ִהיא ְבִחיַנת ַשֲעשּכַ  ַרְך שֶׁ ַגת ֱאֹלקּותֹו ִיְתבָּ ם ַהשָּ ה ֲעֵליהֶׁ ז ִבְשַעת ְגֻאַּלת ִמְצַרִים ִנְתַגּלָּ ַדַעת אֹותֹו  ַנ"ל, ִּכי אָּ ז זָּכּו לָּ א ְואָּ ם ַהבָּ ּוַע עֹולָּ

זֶׁהּו ִעַּקר שַ  ַרְך, שֶׁ דֹול ִיְתבָּ ַרְך ּוְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ִלְשמֹו ַהגָּ א, ִּכי ִעַּקר ַהַהֵּלל ִנְתַתֵּקן ִבְשַעת ְיִציַאת ִמְצַרִים,  ִיְתבָּ ם ַהבָּ ֲעשּוַע עֹולָּ

ְבאֹותֹו ה שֶׁ כָּ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ג". ְואָּ ש חָּ ם ְּכֵליל ִהְתַקדֶׁ כֶׁ תּוב, "ַהִשיר ִיְהיֶׁה לָּ ּכָּ ז  ְּכמֹו שֶׁ ה ְוַהֵּלל ְואָּ ְמרּו ִשירָּ ה אָּ   ַהַּלְילָּ

זָּכּו ִלְבִחיַנת שַ  א, שֶׁ א. ִנְמצָּ ם ַהבָּ זֶׁהּו ְבִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹולָּ ַרְך. שֶׁ ז ְוַעלזָּכּו ְלִהְתַגּלּות ֱאֹלקּותֹו ִיְתבָּ א אָּ ם ַהבָּ ְיֵדי זֶׁה -ֲעשּוַע עֹולָּ

יּו ֲעַדִין ּכְ  ת לֹא הָּ ֱאמֶׁ ם ַהֵנס, ִּכי בֶׁ יָּה ֹעצֶׁ ם ְוזֶׁה הָּ תָּ ה ִעַּקר ְגֻאּלָּ ְיתָּ ִהיא ַעלהָּ ה שֶׁ ֵתי  -ַדאי ִלְגֹאל, ִּכי ִעַּקר ַהְגֻאּלָּ א ְדאָּ ְלמָּ ְיֵדי ְבִחיַנת עָּ

לּוי ַרק ַעל יָּה תָּ כֹות-ַּכַנ"ל הָּ ִראשֹון ַּכַנ"ל ַגם ַהֲהלָּ ם הָּ דָּ ל ֵחְטא אָּ כֹות ֵהם ִעַּקר ַהִתּקּון שֶׁ כֹות ַּכַנ"ל, ִּכי ַהֲהלָּ ֵהם  ְיֵדי ְבִחיַנת ֲהלָּ

ה ֵהם ַשֲעש כֹות, ִּכי ֲעַדִין לֹא זָּכּו ַלתֹורָּ ז ִלְבִחיַנת ֲהלָּ ה ְוֵהם לֹא זָּכּו אָּ ה ַהְגֻאּלָּ ְיתָּ ם הָּ ִמשָּ א שֶׁ ם ַהבָּ תּוב,  ּוַע עֹולָּ ּכָּ ַּכַנ"ל. ְוזֶׁה שֶׁ

ְריָּה". 'ֵעֹרם ְועֶׁ  ְרֵאְך ְוִהֵנה ִעֵתְך ֵעת ֹדִדים ְוכּו' ְוַאְת ֵעֹרם ְועֶׁ אֶׁ ַלִיְך וָּ ֱעֹבר עָּ אֶׁ ִהיא ְבִחיַנת "וָּ ֹרם ְבִלי ְלבּוש , שֶׁ ְריָּה' זֶׁה ְבִחיַנת עָּ

ז ֲעֻרִמים ִמְבִחיַנת ַחּל  יּו אָּ א. ְוֵהם הָּ נָּן, ַּכמּובָּ א ְדַרבָּ ֵהם ְבִחיַנת ְלבּוִשין, ְבִחיַנת ַחּלּוקָּ כֹות, שֶׁ כֹותֲהלָּ נָּן, ְדַהְינּו ֲהלָּ א ְדַרבָּ  :ּוקָּ
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ת ַחיֵ  ֲררּו אֶׁ כֹות ִבְבִחיַנת ַוְימָּ ֵרר ַהִפְסֵקי ֲהלָּ ם ְלבָּ הֶׁ ר לָּ ְפשָּ יָּה אֶׁ ּלֹא הָּ יָּה שֶׁ לּות הָּ האְוִעַּקר ְמִריַרת ַהגָּ שָּ ה קָּ ם ַבֲעֹבדָּ ְבֻקְשיָּא,  -יהֶׁ

ר ּוִבְלֵבִנים ֹ -ְבֹחמֶׁ ּל א ַבִתּקּוִנים(, ְדַהְינּו שֶׁ ִאיתָּ א, )ְּכמֹו שֶׁ יּו ְבִלבּון ִהְלְכתָּ הָּ כֹות ֵמֲחַמת ַהֻּקְשיֹות שֶׁ ם ְלַלֵבן ַהֲהלָּ הֶׁ ר לָּ ְפשָּ יָּה אֶׁ א הָּ

דֹול, ף גָּ ם ְבֹתקֶׁ הֶׁ יָּה אֹוֵחז בָּ ם, ִּכי ַפְרֹעה הָּ ֵצאת ִמשָּ ה ְמֹאד לָּ שֶׁ יָּה קָּ ם ּוֵמֲחַמת זֶׁה הָּ ת ַחֵייהֶׁ ְרִרים אֶׁ ִּכי ַפְרֹעה הּוא ֲאחֹוֵרי   ְממָּ

יָּה יֹוֵנק ֵמהַ  ת ַהֹמחִ ַהַדַעת ְוהָּ יָּה תֹוֵפס אֶׁ הָּ ִבים, ַהְינּו שֶׁ א ַבְּכתָּ ֵצאת ּוְלִהְתַגּלֹות, ַּכמּובָּ ת ַהמֹוִחין לָּ ין ְוַהַדַעת ְולֹא ֹמִחין ְולֹא ִהִניַח אֶׁ

ת ַהַדַעת יָּה ְמַבְלֵבל אֶׁ ה ִּכי הָּ כָּ ֵרר ּוְלַלֵבן ַהֲהלָּ יּוַכל ְלבָּ ת ַהַדַעת ְלִהְתַפֵשט שֶׁ ם  ִהִניַח אֶׁ ת ַחֵייהֶׁ ֲררּו אֶׁ ְבֻקְשיָּא -ְבֻקְשיֹות ִבְבִחיַנת ַוְימָּ

ם ַהְמִרירּות ַהַנ"ל, ְדַהְינּו ַהֻּקְשיֹות ַהנַ  ה. וֵמֹעצֶׁ כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ר ְלַלֵבן ּוְלבָּ ְפשָּ יָּה אֶׁ ּלֹא הָּ ם ְמֹאד, לֹא ַּכַנ"ל, ַעד שֶׁ ִהְכִביד ֲעֵליהֶׁ "ל שֶׁ

ם ְבש הֶׁ ר לָּ ְפשָּ יָּה ְבאֶׁ ה, ַּכַנ"ל. ְוַעלהָּ ַלת ַהתֹורָּ ֲעַדִין לֹא זָּכּו ְלַקבָּ ט שֶׁ כֹות, ּוִבְפרָּ ֵרר ַהֲהלָּ ן ְלבָּ ַרְך -ּום ֹאפֶׁ ֵּכן ִהְפִליא ַהֵשם ִיְתבָּ

ם ַהבָּ  כֹות, ְדַהְינּו ַשֲעשּוַע עֹולָּ ל ִפְסֵקי ַהֲהלָּ ה שֶׁ רָּ אָּ ֵאל ְבִחיַנת ַההֶׁ נּו ְוֵהִאיר ַעל ִיְשרָּ ם -ַעל-א ַּכַנ"ל, ַאףַחְסדֹו ִעמָּ ֵהם ְבַעְצמָּ ִפי שֶׁ

ה ַּכַנ"ל, ְוַעל כָּ ל ְיִציַאת ִמְצַרִים -לֹא ֵבְררּו ַהֲהלָּ זֹון שֶׁ ם ִמִמְצַרִים. ְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַהִחפָּ  :ְיֵדי זֶׁה הֹוִציאָּ
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ֵמץ ְוַהּכֹ  ה ְוִאּסּור חָּ נּו  אְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ֲאִכיַלת ַמצָּ אָּ ה זֹו שֶׁ אֹוְמִרים, ַמצָּ ". ּוְכמֹו שֶׁ אתָּ זֹון יָּצָּ תּוב, "ִּכי ְבִחפָּ ּכָּ זֹון, ְּכמֹו שֶׁ ל ֵמֲחַמת ַהִחפָּ

ִכי ְך ַמְלֵכי ַהְמלָּ לֶׁ ם מֶׁ ה ֲעֵליהֶׁ ִנְגלָּ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחִמיץ ַעד שֶׁ ם שֶׁ ּלֹא ִהְסִפיק ְבֵצקָּ ראֹוְכִלים ַעל שּום שֶׁ דֹוש בָּ ם, ם ַהּקָּ לָּ ּוְך הּוא ּוְגאָּ

ת  ֱאמֶׁ ֵצק ְוכּו' ִּכי ֹגְרשּו ִמִמְצַרִים ְולֹא יְָּכלּו ְלִהְתַמְהֵמַה ְוכּו'". ִּכי בֶׁ ת ַהבָּ נֱֶׁאַמר, "ַויֹאפּו אֶׁ כֹות, שֶׁ ר ִלְזּכֹות ְלִפְסֵקי ֲהלָּ ְפשָּ ִאי אֶׁ

ל ַהתִ  ִראשֹון ְוֵהם ְּכַלל ּכָּ ם הָּ דָּ ֵהם ִעַּקר ִתּקּון ֵחְטא אָּ ה,  שֶׁ כָּ ר ַצִדיק ִלְברָּ ַמְעִתי ֵמַרֵבנּו ֵזכֶׁ שָּ ִאים, ְּכמֹו שֶׁ ל ַהֲחטָּ ל ּכָּ ּקּוִנים שֶׁ

ל ְבַודַ  א ַּכַנ"ל, ֲאבָּ ם ַהבָּ ִמים. ְוֵהם ְבִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹולָּ ה ְפעָּ יו ַהְּקדֹוִשים ַּכמָּ רָּ ר ְבַמֲאמָּ כֹות ּכִ ְוַכְמֹבאָּ ר ִלְזּכֹות ַלֲהלָּ ְפשָּ י  אי ִאי אֶׁ

א ַאלִ -ִאם ַעל ל ַהֻּקְשיֹות ַלֲאסּוֵקי ְשַמְעְתתָּ ֵרר ּוְלַלֵבן ּכָּ ה, ִּכי ְצִריִכים ִלְטֹרַח ַהְרֵבה ְלבָּ ה ְגדֹולָּ א. ְוזֶׁה ְבִחיַנת  ְיֵדי ְיִגיעָּ א ְדִהְלְכתָּ יבָּ

ל  ה שֶׁ ֲעבֹודָּ א ְוהָּ ת, ִּכי ַהִּטְרחָּ ת יֹאַכל ְבַשבָּ ב ַשבָּ רֶׁ ַרח ְבעֶׁ ּטָּ ת ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְבִחיַנת ֵברּוִרים ַּכיָּדּוַע, ְוִעַּקר ַהֵברּור ַעלִמי שֶׁ ְיֵדי  -ֵששֶׁ

ה ִסְדֵרי ִמשְ  ֵהם ְבִחיַנת ִששָּ ה, שֶׁ כָּ ֵרר ּוְלַלֵבן ַהֲהלָּ ת ְיֵמי ַהֹחל ְלבָּ ל ֵששֶׁ כֹות ּוְצִריִכים ִלְטֹרַח ּכָּ ת ְיֵמי ַהֲהלָּ ֵהם ְּכנֶׁגֶׁד ֵששֶׁ נָּה, שֶׁ

ה ִלְטֹרַח ַבהֲ ַהֹחל, שֶׁ  ת ְיֵמי ַהַמֲעשֶׁ ל ֵששֶׁ סּול, ּוְצִריִכים ּכָּ ֵשר ּופָּ הֹור, ּכָּ ֵמא ְוטָּ ֵתר, טָּ ֵתר  ֵהם ְבִחיַנת ִאּסּור ְוהֶׁ ֵרר ַההֶׁ ה ְלבָּ כָּ לָּ

ת ִהיא ְבִחיַנת ת, ִּכי ַשבָּ ִהיא ְבִחיַנת ַשבָּ ה, שֶׁ ה ְברּורָּ כָּ ז זֹוִכין ַלֲהלָּ ִאּסּור ְוכּו' ְואָּ ִהיא  ֵמהָּ ה, שֶׁ ה ְברּורָּ כָּ ה, ְבִחיַנת ֲהלָּ עָּ לֹום ְוַהְכרָּ שָּ

ּטָּ  ה ִּכי ִאם ִמי שֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ִהיא ְבִחיַנת ֲהלָּ ת, שֶׁ ר ִלְזּכֹות ִלְבִחיַנת ַשבָּ ְפשָּ ה ִמן ַהֵברּור, ְוִאי אֶׁ ַרח  ְשִביתָּ ּטָּ ת, ְדַהְינּו שֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ ַרח ְבעֶׁ

ת ְיֵמי ַהֹחל, ְבשִ  א זֹוִכין ִלבְ ְבֵששֶׁ ז ַדְיקָּ ִאּסּור ְוכּו' ְואָּ ֵתר ֵמהָּ ֵתר ְוכּו', ּוֵבֵרר ְוִלֵבן ַההֶׁ ה ִסְדֵרי ִמְשנָּה, ְבִאּסּור ְוהֶׁ ת, שָּ ִחיַנת ַשבָּ

ר ִלְזּכֹות ַלֲהלָּ  ְפשָּ א ִאי אֶׁ ל ְבלֹא ִטְרחָּ כֹות, ֲאבָּ א, ְבִחיַנת ֲהלָּ ם ַהבָּ הּוא ְבִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹולָּ ת שֶׁ ב ַשבָּ רֶׁ ַרח ְבעֶׁ ּלֹא טָּ כֹות, ִּכי ִמי שֶׁ

ם תָּ לּוי ְגֻאּלָּ יָּה תָּ זֶׁה הָּ בָּ כֹות שֶׁ ֵאל ִלְזּכֹות ַלֲהלָּ ר ְלִיְשרָּ ְפשָּ יָּה אֶׁ ּלֹא הָּ א, שֶׁ ת. ִנְמצָּ חֹות ִויִגיעֹות  -ִּכי ִאם ַעל ַמה יֹאַכל ְבַשבָּ ְיֵדי ְטרָּ

יָּה ַחס ה. ְוִאם הָּ כָּ ֵרר ּוְלַלֵבן ַהֲהלָּ ם   ְלבָּ ֵאל ִמשָּ יּו ְיֹכִלים ְלִהגָּ ה, לֹא הָּ כָּ ם ַהֲהלָּ ְררּו ְבַעְצמָּ ְיבָּ ַרְך ַמְמִתין ַעד שֶׁ לֹום, ַהֵשם ִיְתבָּ ְושָּ

 ֹ ּל ְך, ַעד שֶׁ ל ּכָּ א, ְדַהְינּו ַפְרֹעה ּוִמְצַרִים ּכָּ ֳחרָּ א אָּ ם ַהִּסְטרָּ ז ִהְתַגֵבר ֲעֵליהֶׁ לֹום, ִּכי אָּ ל ַחס ְושָּ יָּה אֶׁ ְּכלָּ ן א הָּ ם ְבשּום ֹאפֶׁ הֶׁ ר לָּ ְפשָּ

תּוב,-ִלְזּכֹות ַעל  ּכָּ כֹות, ְּכמֹו שֶׁ דֹול ִבְשִביל ַהֲהלָּ ם ְמִרירּות גָּ ְבלּו שָּ ר סָּ כֹות, ִּכי ֵהם ְּכבָּ ת   ְיֵדי ְיִגיעֹות ִלְבִחיַנת ֲהלָּ ֲררּו אֶׁ "ַוְימָּ

ל ַאף ם" ְבֻקְשיָּא ַּכַנ"ל, ֲאבָּ ְפשָּ - ִפי-ַעל-ַחֵייהֶׁ יָּה אֶׁ ף  ֵכן לֹא הָּ ל ֹתקֶׁ כֹות ִמֹגדֶׁ ֵרר ַהֲהלָּ ֵצאת ִמן ַהְמִרירּות ְוַהֻּקְשיֹות ּוְלבָּ ם לָּ הֶׁ ר לָּ

ַעל ז ְמֹאד, שֶׁ ם אָּ ִהְתַגֵבר ֲעֵליהֶׁ א שֶׁ ֳחרָּ א אָּ ֵצאת ִמן ַהְמִרירּות ְוַהֻּקְשיֹות  -ַהִּסְטרָּ יּו ְיכֹוִלים לָּ ם ְמֹאד ְולֹא הָּ ְיֵדי זֶׁה ִבְלְבלּו ַדְעתָּ

ֵרר הַ  ל ַהֵשם ִיְתבָּ ְלבָּ ה ֲעַדִין, ֲאבָּ ה ַהתֹורָּ ה ְולֹא ִנְתַגּלָּ ַלת ַהתֹורָּ ם ַקבָּ יָּה ֲעַדִין ֹקדֶׁ הָּ ר ֵמֲחַמת שֶׁ ה. ְוִעּקָּ כָּ ַרְך ִהְפִליא ַחְסדֹו ְוֵהִאיר ֲהלָּ

כֹות ַאף א ְבִחיַנת ֲהלָּ ם ַהבָּ ל ַשֲעשּוַע עֹולָּ ה זֹו שֶׁ רָּ אָּ ם ַההֶׁ יּו-ַעל-ֲעֵליהֶׁ ּלֹא הָּ ם ִמן   ִפי שֶׁ ֵצאת ְבַעְצמָּ ז, ִּכי לֹא יְָּכלּו לָּ זֶׁה אָּ ְּכַדאי לָּ

ה, ַאף כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ה  - ִפי-ַעל -ְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות ְלבָּ כָּ ל ְבִחיַנת ֲהלָּ ה זֹו ְוַדַעת זֶׁה שֶׁ רָּ אָּ יו הֶׁ ַרְך ְבַחְסדֹו ֵמֵאלָּ ם ַהֵשם ִיְתבָּ הֶׁ ֵכן ֵהִאיר לָּ

ִהיא ְבִחיַנת ַשֲעשּו ה. שֶׁ א ְוַעלְברּורָּ ם ַהבָּ ם ַּכַנ"ל-ְיֵדי זֶׁה ִנְגֲאלּו ְויְָּצאּו ִמִמְצַרִים, ִּכי ַעל-ַע עֹולָּ תָּ ה ְגֻאּלָּ ְיתָּ  :ְיֵדי זֶׁה הָּ
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ם, ְדַהְינּו פֶׁ  הֶׁ ִיְתַעְּסקּו בָּ ַרְך ִמַיד שֶׁ ם ַהֵשם ִיְתבָּ הֶׁ נַָּתן לָּ ֵהִאיר  אְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַהִמְצֹות שֶׁ כֹות שֶׁ ה ַוֲהלָּ ה, זֶׁהּו ְבִחיַנת תֹורָּ ַסח ּוִמילָּ

ם ַּכַנ"ל. ְוַעל תָּ לּוי ִעַּקר ְגֻאּלָּ זֶׁה תָּ ַרְך ְבַחְסדֹו, ִּכי בָּ ם ַהֵשם ִיְתבָּ ה, ִּכי  -ֲעֵליהֶׁ ַסח ְוַדם ִמילָּ ֵהם ַדם פֶׁ ם, שֶׁ ל ִמיֵני דָּ יּו ַהִמְצֹות שֶׁ ֵּכן הָּ

ֵר  יָּה ְלבָּ ר הָּ ִעּקָּ א(הָּ ם ְוכּו' )ַּכַנ"ל ְוַכמּובָּ ם ְלדָּ  :ר ֵבין דָּ
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ֹמִחין ְדַגְדלּות ִנְכנְ  א שֶׁ מּובָּ ֵמץ. ְוזֶׁה ְבִחיַנת ַמה שֶׁ ה ְוִאּסּור חָּ זֹון ַוֲאִכיַלת ַמצָּ ַסח,  אְוזֶׁה ְבִחיַנת ַהִחפָּ ם ֹמִחין ְדַקְטנּות ְבֵליל פֶׁ סּו ֹקדֶׁ

אֲ  ה ַעלִּכי הָּ ה ִהיא ְבִחיַנת ֵברּוִרים ַּכיָּדּוַע. ּוֵברּור ַהַנֲעשֶׁ א -ִכילָּ כֹות, ַּכמּובָּ ל ַהֲהלָּ ה, זֶׁהּו ְבַעְצמֹו ְבִחיַנת ַהֵברּור שֶׁ ֲאִכילָּ ְיֵדי הָּ

ן, בֶׁ ה ִמן ֹמץ ְותֶׁ ה ִמן ַהֻּקְשיֹות ִהיא ְבִחיַנת ֵברּור ַהִחּטָּ כָּ ֵברּור ַהֲהלָּ ֵמץ ְוֵיש ְבִחיַנת ֲאִכיַלת   ַבִתּקּוִנים שֶׁ ל ֵיש ְבִחיַנת ֲאִכיַלת חָּ ֲאבָּ

ֵמץ ּוְשאֹור הּוא ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַקְטנּות ה, ַהְינּו ִּכי חָּ ְצִריִכים ְלַהֲחִמיץ ַהֹמַח ַהְרֵבה  -ַמצָּ ִדיִנים, ַהְינּו ְבִחיַנת ִחמּוץ ַהֹמַח ַמה שֶׁ

ה ְיִגיעֹות ּוְמִרירֹות ה, ְּכמֹו שֶׁ  ְבַכמָּ ֵמץ ְלשֹון ַּכַעס ְוִשְנאָּ ת, ִּכי חָּ ֵמץ הּוא ְבִחיַנת ַמֲחלֹוקֶׁ ה, ִּכי חָּ כָּ ְרִרין ַהְפַסק ֲהלָּ ְמבָּ ם שֶׁ תּוב,  ֹקדֶׁ ּכָּ



ה ֵמֲחמַ  כָּ ֵיש ְבַהֲהלָּ ת שֶׁ ת, זֶׁה ְבִחיַנת ַהַמֲחֹלקֶׁ ר ִבְשִביל  "ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ", ַהְינּו ְבִחיַנת ַּכַעס ּוַמֲחֹלקֶׁ ם, ֲאשֶׁ הֶׁ ֵיש בָּ ת ַהֻּקְשיֹות שֶׁ

ֵמץ ַּכַנ"ל, ִּכי ְצִרי ה. ְוזֶׁה ְבִחיַנת חָּ כָּ ְרִרין ַהְפַסק ֲהלָּ ְמבָּ ם שֶׁ ִכים ְלַהֲחִמיץ ַהֹמַח ַהְרֵבה  זֶׁה ְצִריִכים ִלְסֹבל ְמִרירּות ִויִגיעֹות ֹקדֶׁ

ְרִרין הַ  ְמבָּ ם שֶׁ ה ִבְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות ֹקדֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ִהיא ֲהלָּ ת, שֶׁ ה, ְבִחיַנת ֹענֶׁג ַשבָּ ה ְפסּוקָּ כָּ ה זֶׁה ְבִחיַנת ֲהלָּ ה ַּכַנ"ל. ּוַמצָּ כָּ ֲהלָּ

ת, ְבִחיַנת ם ְוכּו', ְבִחיַנת ֹענֶׁג ַשבָּ ֹמצּו ְוִהְתַעַנְגתֶׁ א ַּכַנ"ל, ִבְבִחיַנת ְלַמַען תָּ ם ַהבָּ לֹום )ְוַכמּובָּ  ַשֲעשּוַע עֹולָּ ן ְבִדְבֵרי ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו  שָּ

ְמַמֲהִרין ְבִחפָּ  ה, ַהְינּו שֶׁ א"(. ִּכי ַמצָּ ן ִקיְסמָּ ת ַרִבי יֹוֵסי בֶׁ ֲאלּו אֶׁ קֹום ַאֵחר ְבַמֲאַמר "שָּ ה ְבמָּ כָּ זֹון ְוֵאין ַמִניִחין ְלַהֲחִמיץ, ַהְינּו  ִלְברָּ

ל ְבקֻ  ת ַהֹמַח ְלַהֲחִמיץ ְּכלָּ ֵאין ַמִניִחין אֶׁ ה ַּכַנ"ל ְוזֹאת ַהְבִחינָּה שֶׁ זֶׁה ְבִחיַנת ַמצָּ ה ִמַיד, שֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ְשיֹות ּוְסֵפקֹות ִּכי ִאם זֹוִכין ַלֲהלָּ

ם ִחמּוץ ַהֹמַח ִבְסֵפקֹות ְוֻקְשיֹו  ה ֹקדֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ר ִלְזּכֹות ְבשּום ַפַעם, ְדַהְינּו ִלְזּכֹות ַלֲהלָּ ְפשָּ ז ִבְשַעת ְיִציַאת  ת ַּכַנ"ל, ַר ִאי אֶׁ ק אָּ

ם ַהֵּקץ, ַהְינּו ַאף ם ּוִמֵהר ֹקדֶׁ ַרְך ִדֵּלג ֲעֵליהֶׁ זֶׁה ַּכַנ"ל, ִּכי ַהֵשם ִיְתבָּ ל ַהֻּקְשיֹות  -ַעל-ִמְצַרִים זָּכּו לָּ ְבלּו ַהְמִרירּות שֶׁ ֲעַדִין לֹא סָּ ִפי שֶׁ

ה,  ִיְהיּו ְראּוִים ַלְגֻאּלָּ ְך שֶׁ ל ּכָּ ה ַאףְוַהְּסֵפקֹות ּכָּ ה ְפסּוקָּ כָּ ַרְך  -ִפי- ַעל-ְדַהְינּו ַלֲהלָּ נָּיו ִיְתבָּ ה ְלפָּ ם ַהֵּקץ, ִּכי ִנְגלָּ ֵכן ִדֵּלג ּוִמֵהר ֹקדֶׁ

ם, ַחס וְ  ִרים שָּ יּו ִנְשאָּ לּות ַהַנ"ל הָּ יּו סֹוְבִלים עֹוד ְמִרירּות ַהגָּ יּו ִמְתַעְּכִבים עֹוד ְבִמְצַרִים ְוהָּ ִאם הָּ לֹום, ִּכי לֹא שֶׁ ם ֹּכַח  שָּ הֶׁ יָּה לָּ הָּ

יָּה ַהֵשם ִיְתבָּ  ם ְמֹאד, ַהְינּו ִּכי ִאם הָּ ה ֲעֵליהֶׁ ִהְתַגְברָּ א שֶׁ ֳחרָּ א אָּ ם ַהִּסְטרָּ ל ֹעצֶׁ ַרְך, ִּכְביָּכֹול, ַמְמִתין ַעד  ִלְסֹבל ַהְמִרירּות ִמֹגדֶׁ

ה ַעל כָּ ְררּו ַהְפַסק ֲהלָּ ְיבָּ ִר -שֶׁ יּו ִנְשאָּ ֵצאת ִמְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות ְיֵדי ְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות הָּ ם ֹּכַח לָּ הֶׁ יָּה לָּ ם, ִּכי לֹא הָּ ִעים שָּ ים ְמֻשּקָּ

יְ  ט ַפְרֹעה ּוִמְצַרִים שֶׁ ם, ִבְפרָּ ה ַדְעתָּ ם ּוִבְלְבלָּ ה ֲעֵליהֶׁ ִהְתַגְברָּ א שֶׁ ֳחרָּ א אָּ ם ַהִּסְטרָּ ת ְוַהְּסֵפקֹות ֵמֹעצֶׁ ם ֵמַהַדַעת ְותֹוְפִסין אֶׁ תָּ ִניקָּ

ם ַעלַהֹמִחין  ה, ִּכי תֹוְפִסים אֹותָּ כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ֵצאת ּוְלבָּ ם לָּ זֶׁה, -ְוֵאינָּם ַמִניִחים אֹותָּ ם בָּ ְמַבְלְבִלים ַדְעתָּ ְיֵדי ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות שֶׁ

ם ְמֹאד ַּכַנ"ל ִהְכִביד ֲעֵליהֶׁ ל ַפְרֹעה ּוִמְצַרִים שֶׁ ה שֶׁ ֲעבֹודָּ זֶׁהּו ְמִרירּות הָּ  :שֶׁ

כֹות ַשֲעשּוַע ּכֵ - בְוַעל ל ְבִחיַנת ֲהלָּ ה זֹו שֶׁ רָּ אָּ ם הֶׁ ם ַהֵּקץ ְוֵהִאיר ֲעֵליהֶׁ ם ְוִדֵּלג ֹקדֶׁ ַרְך ֲעֵליהֶׁ ַמל ַהֵשם ִיְתבָּ ם ַהֵּקץ,  ן חָּ א ֹקדֶׁ ם ַהבָּ עֹולָּ

ה ְבַעְצמֹו כָּ ֵרר ּוְלַלֵבן ַהֲהלָּ זָּכּו ְלבָּ ם שֶׁ ה ִמיָּד ֹקדֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ זָּכּו ַלֲהלָּ דֹול ְמֹאד ַּכַנ"ל-ַעל  ְדַהְינּו שֶׁ  :ְיֵדי ֻקְשיֹות ּוְסֵפקֹות. ְוזֶׁהּו ֵנס גָּ
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ה ַעל כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ם ְלבָּ הֶׁ ר לָּ ְפשָּ יָּה אֶׁ ם לֹא הָּ ֵהם ְבַעְצמָּ ֵמץ, ִּכי ֵמַאַחר שֶׁ זֹון ְוִאּסּור חָּ ְיֵדי ֵברּור ַהֻּקְשיֹות -אְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַהִחפָּ

ל ִבְבִחי- ֵפקֹות, ַעלְוַהּסְ  ל ּוְכלָּ ֵעת ַההּוא ִלְכֹנס ְּכלָּ נּו בָּ סּור לָּ הּו, ִּכי אָּ סּור ְבַמשֶׁ ֵמץ אָּ ֵמץ. ְוחָּ ֱאֹכל חָּ ם לֶׁ הֶׁ סּור לָּ ַנת ְסֵפקֹות  ֵּכן אָּ

ה ֹּכַח לְ  נּו ַעתָּ ֵמץ ִּכי ֵאין לָּ זֶׁהּו ְבִחיַנת חָּ ה, שֶׁ כָּ ֵיש ַבֲהלָּ ה ַעלּוִבְלבּוִלים ְוֻקְשיֹות שֶׁ כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ְנסּו  -בָּ ְיֵדי ֻקְשיֹות ּוְסֵפקֹות, ְוִאם ִיּכָּ

ם ַּכַנ"ל. ְוַעל ֵצאת ִמשָּ ז לָּ ר אָּ ְפשָּ ם, ִּכי ִאי אֶׁ קּוַע שָּ ֵאר שָּ לֹום, ְיכֹוִלים ִלשָּ זֶׁה, ַחס ְושָּ נּו ְצִריִכים -בָּ הּו, ִּכי אָּ ֵמץ ְבַמשֶׁ סּור חָּ ֵּכן אָּ

ה שֶׁ  ֱאֹכל ַמצָּ ה ַרק לֶׁ ה ְפסּוקָּ ַעתָּ כָּ נּו זֹוִכים ַלֲהלָּ הּו, ִּכי אָּ סּור ְבַמשֶׁ ֵמץ אָּ ל חָּ ה, ֲאבָּ ה ְפסּוקָּ כָּ לֹום, ְבִחיַנת ֲהלָּ ה ְבִלי ִהיא ְבִחיַנת שָּ

ל ִבְבִחיַנת ְסֵפקֹות ְוֻקְשיֹות שֶׁ  ֵנס ְּכלָּ נּו ִלּכָּ סּור לָּ ת ְואָּ ם שּום ֵברּור ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות ְוַהַמֲחֹלקֶׁ יו ֹקדֶׁ ֵמץ, ִּכי ַעְכשָּ הּוא ְבִחיַנת חָּ

ה ַעל כָּ ֵרר ַהֲהלָּ נּו ְלבָּ ר לָּ ְפשָּ ט ְבגָּלּות ִמְצַרִים ִאי אֶׁ ה, ִבְפרָּ ל ִּכי ִיְשַתַּקע  -ַמַתן תֹורָּ ם ְּכלָּ ֵנס ְלשָּ סּור ִלּכָּ ְיֵדי ֻקְשיֹות ּוְסֵפקֹות. ְואָּ

לֹום ַּכַנ"ל  ם ַחס ְושָּ  :שָּ
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הּו, ִּכי ִחמּוץ הַ - אְוַעל א ַמשֶׁ ּלָּ ה אֶׁ ֵמץ ְלַמצָּ ֵצא, ִּכי ֵאין ֵבין חָּ ה ּוַבל ִימָּ אֶׁ הּו ְבַבל ֵירָּ ֵמץ ְבַמשֶׁ סּור חָּ הּו, ִּכי  ֵּכן אָּ לּוי ְבַמשֶׁ ֹמַח תָּ

רֹוִצים ִלְבֹרַח ִמן ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות ְצִריִכים ִלזֵָּהר ִמַמשֶׁ  ל  ְּכשֶׁ ֵפק ּכָּ ַמְתִחיִלין ְלַהֲחִמיץ ַהֹמַח ְבֵאיזֶׁה סָּ ף ְּכשֶׁ א, ִּכי ֵתכֶׁ ְלמָּ הּו ְבעָּ

ִנְתַבְלֵבל ַדְעתֹו ִבְסֵפקֹות ְוֻקְשיֹות ְגדֹולֹות ְּכמ  ֵפק ַעד שֶׁ ֵפק ְלסָּ ף ִנְתַבְלֵבל ַהֹמַח ִמּסָּ הּוא ֵתכֶׁ יָּה אֶׁ שֶׁ ה לֹא הָּ ִבְתִחּלָּ ִצינּו שֶׁ מָּ א ֹו שֶׁ ּלָּ

א בַ  ֵאל, )ַּכמּובָּ ת ְבִיְשרָּ ה ַהַמֲחֹלקֶׁ ְך ִנְתַרבָּ ּלֹא ִלְסֹמְך ְוַאַחר ּכָּ ֵאל ִלְסֹמְך ְושֶׁ ת ַאַחת ְבִיְשרָּ נּו ַמֲחֹלקֶׁ יו ֵאין לָּ ַעְכשָּ א(. ּוֵמַאַחר שֶׁ רָּ ְגמָּ

ֵרר ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות ַעל הּו, ּכִ - ֹּכַח ְלבָּ סּור ְבַמשֶׁ ֵמץ אָּ ף  ֵּכן חָּ ל, ִּכי ֵמֲחַמת ֹתקֶׁ יו ִבְבִחיַנת ִחמּוץ ַהֹמַח ְּכלָּ ֵנס ַעְכשָּ סּור ִלּכָּ י אָּ

הּוא הֵ  ל שֶׁ ֵפק ּכָּ ת ַהֹמַח ְבֵאיזֶׁה סָּ ַמְתִחיִלין ְלַהֲחִמיץ אֶׁ ף ְּכשֶׁ ל ַפְרֹעה ּוִמְצַרִים ֵתכֶׁ א שֶׁ ֳחרָּ א אָּ ם ְיכֹוִלים ְלִהְתַגֵבר, ַחס  ַהִּסְטרָּ

לֹום, ְלַבלְ  לֹום, ַּכַנ"ל. ְוַעלְושָּ ם ַחס ְושָּ קּוַע שָּ ֵאר שָּ ִישָּ ֵפק ַעד שֶׁ ֵפק ְלסָּ ת ַהֹמַח ִמּסָּ זֹון ִמִמְצַרִים, ִּכי לֹא יְָּכלּו  -ֵבל אֶׁ אנּו ְבִחפָּ ֵּכן יָּצָּ

ִהיא בְ  ה שֶׁ ַרת ַהְגֻאּלָּ אָּ ַרְך הֶׁ ם ַהֵשם ִיְתבָּ ֵהִאיר ֲעֵליהֶׁ ף ְּכשֶׁ כֹות  ְלִהְתַמְהֵמַה, ִּכי ֵתכֶׁ א, ְבִחיַנת ִפְסֵקי ֲהלָּ ם ַהבָּ ִחיַנת ַשֲעשּוַע עֹולָּ

זֹון ְבִלי שּום ִעּכּוב ְבִמְצַרִים, ִּכי ְצִריִכים ִלְבֹרַח ִמן ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹו ֵצאת ִמַיד ְבִחפָּ ִהיא ְבִחיַנת גָּלּות ִמְצַרִים ֻהְצְרכּו לָּ ת שֶׁ

ם ֹּכַח לְ  הֶׁ ֵאין לָּ לֹום, ַּכַנ"ל. ַעלֵמַאַחר שֶׁ קּוַע, ַחס ְושָּ ם שָּ ֵאר שָּ ם ְיכֹוִלים ִלשָּ ם ְוִאם ִיְתַעְּכבּו שָּ ְררָּ ם ִמַיד  -בָּ ֵצאת ִמשָּ ֵּכן ְצִריִכים לָּ

ִנתְ  א שֶׁ ם ַהבָּ כֹות ְברּורֹות ַשֲעשּוַע עֹולָּ ף ִלְבִחיַנת ֲהלָּ יו ַהְגדֹוִלים ִלְבֹרַח ִמן ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות ִלְזּכֹות ֵתכֶׁ ם ְבַרֲחמָּ ה ֲעֵליהֶׁ ַגּלָּ

ה ַּכַנ"ל  זֶׁהּו ְבִחיַנת ַמצָּ ַרְך, שֶׁ  :ִיְתבָּ
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ַהֹמח גָּ  ּקֹוְדִמין ְלֹמִחין ְדַקְטנּות, ִּכי ֹמִחין ְדַגְדלּות זֶׁה ְבִחיַנת שֶׁ מֵ אְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַגְדלּות שֶׁ ֲחַמת ַגְדלּותֹו ֵאין לֹו שּום דֹול שֶׁ

הּוא ְבִחיַנת ְסֵפקֹות ְוֻקְשיֹו  ן, שֶׁ טָּ ה. ּוֹמִחין ְדַקְטנּות, ַהְינּו ֹמַח קָּ ה ְפסּוקָּ כָּ ֵפק ְוֻקְשיָּא ְבִחיַנת ֲהלָּ ה  סָּ ה לֹו ַּכמָּ שֶׁ ּקָּ ן שֶׁ טָּ ת ְּכמֹו ַהּקָּ



ל תָּ  ה ַעל ֻבְריָּה, ֲאבָּ כָּ ֲהלָּ ְך ְלֹמִחין ְדַגְדלּות, ִּכי ְצִריִכין  ְסֵפקֹות ְוֵאינֹו ֵמִבין הָּ ם ִלְבִחיַנת ֹמִחין ְדַקְטנּות ְוַאַחר ּכָּ ִמיד ְצִריִכין ִמֹּקדֶׁ

ְר  ְך ְמבָּ זֶׁהּו ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַקְטנּות ְוַאַחר ּכָּ ה, שֶׁ ה ּוְלִהְתַקשֹות בָּ כָּ ם ְלִהְסַתֵפק ַהְרֵבה ַבֲהלָּ הִמֹּקדֶׁ כָּ ֲהלָּ זֶׁהּו  ִרין ַהְפַסק הָּ ַעל ֻבְריָּה, שֶׁ

זֶׁהּו ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַגְדלּו  ה, שֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ו זֹוִכין ִמַיד ִלְבִחיַנת ֲהלָּ ל ַעְכשָּ ם ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַגְדלּות ֲאבָּ ם ֹמִחין ְדַקְטנּות, ַהְינּו ֹקדֶׁ ת ֹקדֶׁ

ְמבָּ  ה קֹוֵדם שֶׁ כָּ ֵיש ַבֲהלָּ ּסֹוְבִלין ְמִרירּות ַהְּסֵפקֹות, ַהְּסֵפקֹות ְוַהֻּקְשיֹות שֶׁ ם שֶׁ ה ֹקדֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ו זֹוִכים ַלֲהלָּ ה, ִּכי ַעְכשָּ ְרִרין אֹותָּ

ה א, שֶׁ ה ַשֲעשּוַע עֹולָּם ַהבָּ ה ְפסּוקָּ כָּ זֹוִכין ִלְבִחיַנת ֲהלָּ ְך ְּכשֶׁ ֵהם ֹמִחין ְדַקְטנּות ַּכַנ"ל. ְוַאַחר ּכָּ ת, ֲאַזי ּוא ְבִחיַנת ֹמִחין ְדַגְדלּו שֶׁ

ו ֲאִפּלּו ּכְ  ה ַעל ֻבְריָּה ְוַעְכשָּ כָּ ֵרר ַהֲהלָּ ר ִנְתבָּ ְך ְלַקֵבל ַגם ֹמִחין ְדַקְטנּות, ִּכי ְּכבָּ ְמַקְבִלין ַהֹמִחין ְדַקְטנּות שּוב ֵאין ְיכֹוִלין ַאַחר ּכָּ שֶׁ

ה ְפסּוקָּ  כָּ ר זָּכּו ַלֲהלָּ ְּכבָּ ל ֵמַאַחר שֶׁ ֵפק ְוֻקְשיָּא ְּכלָּ ה ֵאין -ה. ְוַעלשּום סָּ ל ַהְגֻאּלָּ ֵעת ַהזֹאת שֶׁ ַסח, ִּכי בָּ ל ְיֵמי ַהפֶׁ סּור ּכָּ ֵמץ אָּ חָּ ֵּכן הֶׁ

ל ַּכַנ"ל. ַוֲאִפּלּו ְּכשֶׁ  זֶׁה ְּכלָּ ֵנס בָּ נּו ִלּכָּ סּור לָּ ֵמץ ְואָּ ִהיא ְבִחיַנת חָּ ל, שֶׁ ֵפק ְוֻקְשיָּא ְּכלָּ נּו שּום סָּ ְך ַהֹמִחין דְ לָּ ַקְטנּות  ְמַקְבִלין ַאַחר ּכָּ

ה ַעל ֻבְריָּה ַעל כָּ ר יֹוְדִעין ַהֲהלָּ ְּכבָּ ה, ֵמַאַחר שֶׁ כָּ ל ַבֲהלָּ ֵפק ְוֻקְשיָּא ְּכלָּ נּו שּום סָּ ַרְך, ַעל -ַגם ֵּכן ֵאין לָּ ְיֵדי ְבִחיַנת  -ְיֵדי ַחְסדֹו ִיְתבָּ

ַרְך ְבַחְסדֹו ַּכַנ"ל ם ַהֵשם ִיְתבָּ ֵהִאיר ֲעֵליהֶׁ  :ֹמִחין ְדַגְדלּות שֶׁ
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ה, ּכִ  דָּ ר ַבַהגָּ ם, ַּכְמֹבאָּ ת ַחֵייהֶׁ ֲררּו אֶׁ ר ְלַוְימָּ הּוא ֵזכֶׁ ְך, שֶׁ אֹוְכִלין ַאַחר ּכָּ רֹור שֶׁ נּו ֹּכַח ְלַהְמִתיק אְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַהמָּ יו ֵיש לָּ י ַעְכשָּ

ל ַפְרֹעה ּוִמְצַרִים, נּו   ּוְלַבֵּטל ְמִרירּות ַהִשְעבּוד שֶׁ ל ַהֻּקְשיֹות, ִּכי אָּ ר ִנְתַבְּטלּו ּכָּ יו ְּכבָּ הּוא ְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות ַּכַנ"ל, ִּכי ַעְכשָּ שֶׁ

ה ַּכַנ"ל. ְוַעל ה ְברּורָּ כָּ ִהיא ְבִחיַנת ֲהלָּ ה, שֶׁ יו ְלַמצָּ רֹור ְבַיַחד, ִּכי ַעל- זֹוִכים ַעְכשָּ ה ּומָּ ִהיא ְבִחיַנת ְיֵדי ַהַמצָּ -ֵּכן ּכֹוְרִכין ַהַמצָּ ה, שֶׁ

ִנְתַבְררָּ  ם שֶׁ ה ֹקדֶׁ כָּ יָּה ַבֲהלָּ הָּ ִהיא ְמִרירּות ַהֻּקְשיֹות, שֶׁ רֹור, שֶׁ ק ְוִנְתַבֵּטל ַהמָּ ה ִנְמתָּ ה ְפסּוקָּ כָּ  :ה ַּכַנ"ל ֲהלָּ

ִרים ְבגֹו ַעל זֶׁה עֹוד ְדבָּ ִהְשִליְך פַ - ב]ַגם ֵיש בָּ ר ַבַּכּוָּנֹות שֶׁ ְמֹבאָּ ם.  ִפי ַמה שֶׁ ז ֵיש ֹּכַח ְלַבְּטלֹו, ַעֵין שָּ ה ְואָּ ְרפָּ ה עָּ ה ְוַנֲעשָּ ְרֹעה ַלַמּטֶׁ

וֶׁת, ַּכְמבֹ  הּוא ְבִגיַמְטִריָּא מָּ רֹור שֶׁ ַהמָּ ר שֶׁ ְפשָּ ם, ְואֶׁ ס רּו"ת, ַעֵין שָּ ת הּוא ְבִחיַנת חָּ ֲחֹרסֶׁ א שֶׁ ת  ַגם ִאיתָּ ם, הּוא ְמַרֵמז ַעל ֵאשֶׁ ר שָּ אָּ

ִהי ת ַהַדַעת בְ ְּכִסילּות, שֶׁ לֶׁ ְמַבְלבֶׁ א שֶׁ ֳחרָּ א אָּ ם ִעַּקר ִהְתַגְברּות ַהִּסְטרָּ ִמשָּ ה שֶׁ ְרפָּ ִהיא ְבִחיַנת עָּ וֶׁת, שֶׁ ֻקְשיֹות ּוְסֵפקֹות  א ַמר ִממָּ

ה ַעל קָּ ת. ְוַהַהְמתָּ ת-ּוַמֲחֹלקֶׁ ה ִיְרַאת ה', ְבִחיַנת ְרֵאה ַחִיים עִ -ְיֵדי ֲחֹרסֶׁ ס רּות ְבִחיַנת ִאשָּ ִוד  חָּ א דָּ ה ְוכּו', ִּכי ֵמרּות יָּצָּ ִאשָּ ם הָּ

ִוד. ְוַעכְ  ֵהם ְבִחיַנת ַחְסֵדי דָּ ה ְּכמֹותֹו, שֶׁ כָּ ֲהלָּ תּוב, "ַוה' ִעמֹו", שֶׁ ּכָּ ה, ְּכמֹו שֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ה ַלֲהלָּ זָּכָּ ה  שֶׁ ה ְוַנֲעשָּ נַָּפל ַפְרֹעה ְלַמּטָּ יו ְּכשֶׁ שָּ

יו ַדְיקָּ  ה, ַעְכשָּ ְרפָּ ה, ַהְינּו ַעל ְבִחיַנת עָּ נּו ֹּכַח ְלַהְמִתיקֹו ּוְלַבְּטלֹו ְלַמּטָּ ִפי ַהַנ"ל, ִּכי ַפְרֹעה ְמַבְלֵבל ַהַדַעת ִבְסֵפקֹות ְוֻקְשיֹות  -א ֵיש לָּ

ה ַּכַנ"ל. ְוַעל כָּ ֵרר ַהֲהלָּ לּות ִמְצַרִים-ְוֵאינֹו ַמִניַח ְלבָּ ֵאל ְבגָּ ת ִיְשרָּ ַפס אֶׁ ֲררּו-ְיֵדי זֶׁה תָּ ם ַוְימָּ ת ַחֵייהֶׁ ל  -אֶׁ ְבֻקְשיָּא ְוכּו' ַּכַנ"ל, ֲאבָּ

ה. ְוִנְתַבֵּטל חִ  ה ְבִחיַנת ַמצָּ ה ְפסּוקָּ כָּ ַרְך ְבַחְסדֹו ְוזָּכּו ַלֲהלָּ ם ַהֵשם ִיְתבָּ ֵהִאיר ֲעֵליהֶׁ יו ְּכשֶׁ ִנְתַבְּטלּו  ַעְכשָּ מּוץ ַהֹמַח ְלַגְמֵרי, ְדַהְינּו שֶׁ

ַבֲהלָּ  ל ַהְּסֵפקֹות שֶׁ ה, ְוַעלּכָּ ה ְברּורָּ כָּ יֹוְדִעים ַהֲהלָּ ה ֵמַאַחר שֶׁ נּו ֹּכַח ְלַבֵּטל ּוְלַשֵבר  - כָּ יו ֵיש לָּ ִנְתַבְּטלּו ַהְּסֵפקֹות ַעְכשָּ ֵּכן ֵמַאַחר שֶׁ

ֵפק ְּכלָּ  אן סָּ ה ְוֵאין ּכָּ ַהֻּקְשיָּא ְבֵטלָּ נּו יֹוְדִעים ְבֵברּור שֶׁ יו אָּ ה ַעל ֻבְריָּה. ְוזֶׁהּו  ְמִריַרת ַהֻּקְשיֹות, ִּכי ַעְכשָּ כָּ יֹוְדִעים ַהֲהלָּ ל ֵמַאַחר שֶׁ

א ַעל בָּ רֹור, ִּכי ְמִריַרת ַהֻּקְשיֹות שֶׁ ה -ְבִחיַנת ֲאִכיַלת מָּ שָּ ִהיא ְיִניַקת ַפְרֹעה, זֹאת ַהְמִרירּות ַהּקָּ ֵמץ שֶׁ ְיֵדי ִבְלבּול ַהֹמַח ְבִחיַנת חָּ

ה  נּו ֹּכַח ְלַבְּטלֹו ְלַמּטָּ ֵמץ, ְבִחיַנת ִבְלבּול ַהַדַעת ִבְסֵפקֹו ֵיש לָּ ם ְיִניַקת ַפְרֹעה ְבִחיַנת חָּ שָּ ל ַהמֹוִחין שֶׁ ה ֵאצֶׁ א, ִּכי ְלַמְעלָּ ם ַדְיקָּ ת, שָּ

הּו ַּכַנ"ל ֵמץ ַוֲאִפּלּו ְבַמשֶׁ ֵרר ּוְלַלֵבן ַהְּסֵפקֹות ַּכַנ"ל. ְוזֶׁהּו ִאּסּור חָּ יו ְלבָּ נּו ֹּכַח ַעְכשָּ ֵמץ ְוַהִבְלבּול ַהַדַעת  ֵאין לָּ חָּ ִנְתַבֵּטל הֶׁ ל ְּכשֶׁ . ֲאבָּ

א ִמִבְלבּול ַהַדַעת, ִנְתַבֵּטל ְוִנְמתָּ  ף ַהְמִרירּות ַהבָּ ה, ֲאַזי ֵתכֶׁ ה ְפסּוקָּ כָּ ה, ְבִחיַנת ֲהלָּ נּו ֹּכַח ְלַשְברֹו ּוְלַבְּטלֹו, ִּכי  ְוזֹוִכין ְלַמצָּ ק ְוֵיש לָּ

נּו יֹוְדִעים שֶׁ  ֵפק ּוִבְלבּול אָּ נּו שּום סָּ ה ַּכַנ"ל, ְושּוב ֵאין לָּ ה ְפסּוקָּ כָּ זָּכּו ַלֲהלָּ ת ֵמַאַחר שֶׁ לֶׁ ה ּוְמֻבּטֶׁ ִהיא ַהֻּקְשיָּא ְבֵטלָּ ַהַדַעת, שֶׁ

א ִנְתַבֵּטל ְמִריַרת ַהֻּקְשיֹות ַּכַנ"ל[  ֵמץ ּוִמֵמילָּ  :ְבִחיַנת חָּ

ִעַּקר ְגֻאַּלת ִמְצַרִים  א, שֶׁ יָּה ַעלגִנְמצָּ ֵהם ְבִחיַנת  -הָּ ַרְך, שֶׁ ַמִים ְבַחְסדֹו ִיְתבָּ זָּכּו ִמן ַהשָּ כֹות ְפסּוקֹות ּוְברּורֹות שֶׁ ְיֵדי ְבִחיַנת ֲהלָּ

ם ִנְגֲאלּו. ְוַעל ִמשָּ א שֶׁ ם ַהבָּ ִוד, ַעל-ַשֲעשּוַע עֹולָּ ֵהם ְבִחיַנת ַחְסֵדי דָּ כֹות, שֶׁ אֱ -ְיֵדי ַהֲהלָּ ת ַעלְיֵדי זֶׁה ֵמִאיר הָּ ה ַקִּוין, -מֶׁ ְיֵדי ְשֹלשָּ

ִמים שֹו יּו ַהדָּ הָּ ה ְבֵעת שֶׁ ה ְוִשדּוִכים, ִּכי ִמְתִחּלָּ ה ּוְתִפּלָּ ֵהם ְבִחיַנת ֵאל ֱאֹלִקים ה', ְבִחיַנת תֹורָּ ת שֶׁ ֱאמֶׁ ְטִפין ַעל ַהֵּלב הּוא ְפַגם הָּ

ם ְוכּו'. ְוַעְכשָּ  ִמים ִיְשְנאּו תָּ ת ַעל -יו ַעלְבִחיַנת ַאְנֵשי דָּ ֱאמֶׁ כֹות, ֵמִאיר הָּ ִמים, ְבִחיַנת ֲהלָּ ה ַקִּוין ַּכַנ"ל  -ְיֵדי ִתּקּון ַהדָּ ְיֵדי ְשֹלשָּ

ר ַהַנ"  ל זֶׁה ֵהיֵטב ֵהיֵטב ַבַמֲאמָּ ם ּכָּ ֵהם ְוכּו' )ַעֵין שָּ ְלֵקי ַהִדבּור, שֶׁ ה חֶׁ עָּ ִרים  ל(. ְוזֶׁה ְבִחיַנת לֹא אִ ְבִרבּוַע ַהִדבּור ְבַאְרבָּ יש ְדבָּ

ר הַ  ם ַבַמֲאמָּ ל זֶׁה שָּ לּות ְוכּו', )ַעֵין ּכָּ יָּה ַהִדבּור ְבגָּ ֹנִכי ַגם ִמְתמֹול ַגם ְוכּו', ִּכי ְבִמְצַרִים הָּ  :ַנ"ל( אָּ

 אורח חיים, הלכות פסח, ד׳:י׳

ֹלש ַמצֹות, ּכֹ  ת, ְבִחיַנת שָּ ֱאמֶׁ ה ַקֵּוי הָּ ה ּכֹוסֹות, זֶׁה ְבִחיַנת ְשֹלשָּ עָּ ֹלש ַמצֹות ְוַאְרבָּ ֵאל, ְבִחיַנת ֵאל  אְוזֶׁה ְבִחיַנת שָּ ֵהן, ֵלִוי, ִיְשרָּ

ה ּכ  עָּ ֵהם ְבִחיַנת ַאְרבָּ ְלֵקי ַהִדבּור, שֶׁ ה חֶׁ עָּ ֵהם ְמִאיִרים ְבַאְרבָּ ד  ֱאֹלִקים ה' שֶׁ ה, ִּכי ֵהם ְּכנֶׁגֶׁ ֵהם ְמַרְמִזים ַעל ִעַּקר ַהְגֻאּלָּ ֹוסֹות. שֶׁ

ְלקֵ  ה חֶׁ עָּ ֵיֵצא ַהִדבּור ֵמַהגָּלּות, ַהְינּו ַאְרבָּ ה הּוא שֶׁ ה, ִּכי ִעַּקר ַהְגֻאּלָּ ל ְגֻאּלָּ ה ְלשֹונֹות שֶׁ עָּ ֵהם ְבִחיַנת  ַאְרבָּ י ַהִדבּור ַהַנ"ל, שֶׁ

ה ּכֹוסֹות שֶׁ  עָּ כֹות  ַאְרבָּ תּוב, "ְוִחֵּכְך ְּכֵיין ַהּטֹוב דֹוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשִנים". ִּכי ַהַמצֹות ֵהם ְבִחיַנת ֲהלָּ ּכָּ ַּכַנ"ל, ְבִחיַנת ַחְסֵדי ל ַיִין, ְּכמֹו שֶׁ



ִוד ַּכַנ"ל. ְוַעל ֹלש מַ - דָּ ֵהם ְבִחיַנת שָּ ה ַּקִּוין, שֶׁ ת ִבְשֹלשָּ ֱאמֶׁ ם ֵמִאיר הָּ ֵמִאיר ַעלֵּכן ַעל יָּדָּ ת שֶׁ ֱאמֶׁ ה ַקֵּוי הָּ ד ְשֹלשָּ ְיֵדי  -צֹות ְּכנֶׁגֶׁ

ִוד ַּכַנ"ל כֹות ַחְסֵדי דָּ ֵהם ְבִחיַנת ֲהלָּ  :ַהַמצֹות, שֶׁ

 אורח חיים, הלכות פסח, ד׳:י״א

הּוא ְבִחיַנת ְתִפּלָּ  ִהיא ְבִחיַנת ֵאל ַּכיָּדּוַע, שֶׁ ִראשֹונָּה ִהיא ַהֹּכֵהן, שֶׁ ה הָּ ר ֵהיֵטב ְבִדְבֵרי ַרֵבנּו ַהַנ"ל(. ִּכי ֵאל,  אִּכי ַמצָּ ה, )ַּכְמֹבאָּ

ִראשֹונָּה שֶׁ -ֵשם ַהֹּכַח ְוַעל-ַעל ה הָּ ם ֵהיֵטב(, ְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַמצָּ נּו לֹוְקִחין ְלַעְצֵמנּו ַהֹּכַח ְוכּו', )ַעֵין שָּ ה אָּ ִהיא ַהֹּכֵהן ְיֵדי ַהְתִפּלָּ

ְרִכין ַהמֹוִציא  יו ְמבָּ לָּ עָּ ה ִהיאשֶׁ כָּ כֹות(, ִּכי ַהְברָּ ל ַהְברָּ ת ְלכָּ מֶׁ ִהיא ִראשֹונָּה ְוקֹודֶׁ ץ, שֶׁ רֶׁ אָּ ם ִמן הָּ חֶׁ ר הּוא ִבְרַּכת ַהמֹוִציא לֶׁ  )ְוִעּקָּ

אֹות, ִּכי ַעל כֹות ְוהֹודָּ ה ִהיא ְברָּ ה, ִּכי ִעַּקר ַהְתִפּלָּ נּו לֹוְקִחין ְלַעְצֵמנּו ַהּכֹ -ְבִחיַנת ְתִפּלָּ ה אָּ כָּ ַרְך, ִּכְביָּכֹול, ְּכמֹו ְיֵדי ַהְברָּ נּו ִיְתבָּ ַח ִממֶׁ

ץ נַָּתן ִלְבֵני אָּ  רֶׁ אָּ ה". ּוְכִתיב, "ְוהָּ ץ ּוְמלֹואָּ רֶׁ אָּ סּוק, "ַלה' הָּ ה ַעל פָּ כָּ ְרשּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ דָּ אן שֶׁ ה, ּכָּ כָּ ם ְברָּ אן ֹקדֶׁ ם". ּכָּ דָּ

ַעל א, שֶׁ ה. ִנְמצָּ כָּ כָּ -ְלַאַחר ְברָּ ַרְך ֵאֵלינּו ַעלְיֵדי ַהְברָּ יו ֵמַהֵשם ִיְתבָּ נּו לֹוְקִחין ֹּכַח ַמֲעשָּ אָּ א שֶׁ נּו, ִנְמצָּ ּלָּ ם ּוְמֹלאֹו שֶׁ עֹולָּ ל הָּ ְיֵדי  -ה ּכָּ

א, שֶׁ  כֹות. ִנְמצָּ ל ַהְברָּ ה ְלכָּ ה ְקִדימָּ ֵיש לָּ כֹות ִהיא ִבְרַּכת ַהמֹוִציא שֶׁ ל ַהְברָּ ר ְורֹאש ְלכָּ ה ְוִעּקָּ כָּ ה ִר ַהְברָּ יהָּ  ַמצָּ לֶׁ ְרִכין עָּ ְמבָּ אשֹונָּה שֶׁ

זֶׁת ַעל ְבִחיַנת ֲהלָּ  ה ַּכַנ"ל. ַגם ִבְרַּכת ַהמֹוִציא ְמַרמֶׁ זֶׁת ַעל ְבִחיַנת ֵאל, ְבִחיַנת ְתִפּלָּ ם ֵמִאיר ַהמֹוִציא ְמַרמֶׁ ַעל יָּדָּ כֹות ַהַנ"ל, שֶׁ

ַעל ת ַּכַנ"ל, שֶׁ ֱאמֶׁ זֶׁהּו   ְיֵדי זֶׁה ִנְגֲאלּו ִמִמְצַרִים, ִּכי-הָּ ם, שֶׁ חֶׁ ֵרר ְוִנְזַדֵּכְך ַהּלֶׁ ִנְתבָּ ץ זֶׁה ְבִחיַנת שֶׁ רֶׁ אָּ ם ִמן הָּ חֶׁ ִעַּקר ִבְרַכת ַהמֹוִציא לֶׁ

ֵהם ְבִחינָּה  ן, שֶׁ בֶׁ ת ִמְבִחיַנת ֹמץ ְותֶׁ ם ִמן ַהְפֹסלֶׁ חֶׁ כֹות הּוא ֵברּור ַהּלֶׁ כֹות, ִּכי ֵברּור ַהֲהלָּ ֵּכן ֵיש  -ַאַחת ַּכַנ"ל. ְוַעלְבִחיַנת ַהֲהלָּ

ם. ֲחִרי חֶׁ ֵרר ַהּלֶׁ ִנְתבָּ ם שֶׁ ר ִמיֵני ֲעבֹודֹות ֹקדֶׁ שֶׁ ה ְועֶׁ כָּ ה ֵתבֹות ְבַהְברָּ רָּ ה ַוֲעשָּ ה ִמְצוֹות ִבְתבּואָּ רָּ ל ֲעשָּ ִרים שֶׁ ר ְדבָּ ה ּוְשאָּ ה ּוְזִריעָּ שָּ

א ְבטּור ֹאַרח ַחִיים ְבִהְלכֹות בְ  ם, )ַּכמּובָּ חֶׁ ֵיש ְבלֶׁ ר שֶׁ שֶׁ ר עֶׁ שֶׁ ה ְבִחינֹות ֵברּוִרים עֶׁ רָּ ֵרר ַבֲעשָּ ִריְך ְלִהְתבָּ ם צָּ חֶׁ ִציַעת ַהַפת(, ִּכי ַהּלֶׁ

ְרבּו ַעל ִנְתעָּ ִמים ַהַנ"ל שֶׁ ה ִמיֵני דָּ רָּ ד ֲעשָּ ִעַּקר ַהִתּקּון ַעל-ְּכנֶׁגֶׁ ִראשֹון, שֶׁ ם הָּ דָּ זֶׁהּו ְבַעְצמֹו  -ְיֵדי ֵחְטא אָּ כֹות, שֶׁ ְיֵדי ֵברּור ַהֲהלָּ

יָּה ַעלְבִחי ִעַּקר ַהֵחְטא הָּ ן ַּכַנ"ל, ִּכי ֵמֲחַמת שֶׁ בֶׁ ה ִמֹמץ ְותֶׁ ם ְוַהִחּטָּ חֶׁ ה, ַעל-ַנת ֵברּור ַהּלֶׁ ֲאִכילָּ ֵּכן  - ְיֵדי ֲאִכיַלת ֵעץ ַהַדַעת, ַעל-ְיֵדי הָּ

ה ְוַכַנ"ל. ְוִעַּקר ְגַמר ַהֵברּור ִהיא ַעל-ִעַּקר ַהֵברּור ַעל  ה-ְיֵדי ֲאִכילָּ כָּ כֹות, ִּכי ְיֵדי ַהְברָּ ל ַהְברָּ ת ְלכָּ מֶׁ ּקֹודֶׁ , ְדַהְינּו ִבְרַכת ַהמֹוִציא שֶׁ

ה. ְוַעל ֲאִכילָּ ם ִהיא ִעַּקר הָּ חֶׁ ץ ִמְצַרִים". -ַהּלֶׁ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ְתכֶׁ סּוק, "ַהמֹוִציא אֶׁ ה ִבְרַכת ַהמֹוִציא ַעל פָּ כָּ ְמכּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ ֵּכן סָּ

סּו ה ִמפָּ ה, זֶׁהּו ְבַעְצמֹו ְבִחיַנת ְיצִ ּוַמר ַמִפיק לָּ ֲאִכילָּ ם ְוכּו', ְדַהְינּו ֵברּור הָּ חֶׁ ם ִמִמְצַרִים". ִּכי ַהמֹוִציא לֶׁ יַאת ק, "ֵאל מֹוִציאָּ

יָּה ַעל ה הָּ ִעַּקר ַהְגֻאּלָּ ִראשֹון, ַעל-ִמְצַרִים, שֶׁ ם הָּ דָּ הֵ -ְיֵדי ֵברּור ְוִתּקּון ֵחְטא אָּ כֹות, שֶׁ ה, ְבִחיַנת  ְיֵדי ְבִחיַנת ֲהלָּ ם ְבִחיַנת ֲאִכיַלת ַמצָּ

כֹות ֵהם ְבִחינָּה ַאַחת ַּכַנ"ל ה ּוֵברּור ַהֲהלָּ ֲאִכילָּ ר, ִּכי ֵברּור הָּ ל ְמֹברָּ  :ַמֲאכָּ
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א ְדֵלִוי, ַּכיָּדּוַע, ְבחִ  ִהיא ַהֵּלִוי, ִהיא ְבִחיַנת ֱאֹלִקים ִסְטרָּ ה ְשִניָּה שֶׁ ִנְתנָּה ַעלאּוַמצָּ ה שֶׁ ט ֵלִוי, ְּכמֹו  -יַנת תֹורָּ הּוא ִמֵשבֶׁ ה שֶׁ ְיֵדי ֹמשֶׁ

יהָּ  לֶׁ ה, ִּכי עָּ ה זֹו ִהיא ִעַּקר ַהַמצָּ ט ַהֵּלִוי. ּוַמצָּ ְראּו ַעל ֵשבֶׁ נָּיו ִיּקָּ ֱאֹלִקים בָּ ה ִאיש הָּ תּוב, ּוֹמשֶׁ ּכָּ ה, ִּכי  שֶׁ ְרִכין ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ  ְמבָּ

ה ה, ְוַעל ִעַּקר ַהַמצָּ ִהיא ְבִחיַנת תֹורָּ כֹות, שֶׁ ֹעִני  -ִהיא ְבִחיַנת ֲהלָּ ת הָּ ַמְזִּכיר אֶׁ ם ֹעִני" , שֶׁ חֶׁ ה ְוִהיא ִנְקֵראת "לֶׁ ֵּכן שֹוְבִרין אֹותָּ

יָּה לָּ  הָּ ֹעִני שֶׁ ת הָּ כֹות ַמְזִּכיר אֶׁ ה ַוֲהלָּ ִהיא ְבִחיַנת תֹורָּ ה זֹו שֶׁ ִנְתַענּו ְבִמְצַרִים, ִּכי ַמצָּ ם שֶׁ ת ַחֵייהֶׁ ְרִרין אֶׁ יּו ְממָּ הָּ ם ְבִמְצַרִים שֶׁ הֶׁ

ה, זֶׁהּו ה ַהַמצָּ שֹוְבִרין אֹותָּ כֹות ַּכַנ"ל. ְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַמה שֶׁ ֵרר ַהֲהלָּ יּו ְיֹכִלים ְלבָּ ְבִחיַנת ַהֵתרּוץ ַעל ַהֻּקְשיֹות, ִּכי  ְבֻקְשיֹות ְולֹא הָּ

ה, ִּכי ְצִר  זֶׁה קֹ ֵתרּוץ ְלשֹון ְשִבירָּ דֹול לָּ ה ּוְמִרירּות גָּ ה ְגדֹולָּ נּו ְצִריִכים ְיִגיעָּ ִמיד אָּ ה ְותָּ ְררָּ ה ְּכֵדי ְלבָּ כָּ ֵרק ַהֲהלָּ ם יִכים ְלַשֵבר ּוְלפָּ דֶׁ

ֹעִני ְוכּו' ּכַ  ת הָּ ַמְזִּכיר אֶׁ ם ֹעִני שֶׁ חֶׁ א לֶׁ ה. ְוַעל ֵשם זֶׁה ִנְקרָּ כָּ ְרִרין ַהֲהלָּ ְרִצין ּוְמבָּ ְמַשְבִרין ּוְמתָּ ה  נַ שֶׁ נּו ְמַשְבִרין אֹותָּ יו אָּ "ל. ְוַעְכשָּ

ה, ְבִלי שּום ְסֵפקֹו  ה ְבִלי שּום ְיִגיעָּ כָּ ַבֲהלָּ ל ַהֻּקְשיֹות שֶׁ ֵרץ ּכָּ יו זֹוִכין ְלַשֵבר ּוְלתָּ יו זֹוִכים  ְבַקל, ִּכי ַעְכשָּ ת ּוִבְלבּוִלים, ִּכי ַעְכשָּ

ה ַּכנַ  ה, ְבִחיַנת ַמצָּ ה ְפסּוקָּ כָּ ִרים ַהְרֵבה, ִּכי ִעַּקר ַלֲהלָּ יו ְדבָּ לָּ עֹוִנין עָּ ם ֹעִני, שֶׁ חֶׁ ה, לֶׁ כָּ ְמרּו ַרבֹוֵתינּו ִזְכרֹונָּם ִלְברָּ אָּ "ל. ְוזֶׁהּו שֶׁ

א ַהִדבּור ֵמַהגָּלּות ַּכַנ"ל ְוַעל  יָּצָּ ֵלינּו ְלַסֵפר ִביִציַאת ִמְצַרִים, ְוִעַּקר הֶׁ -ְיִציַאת ִמְצַרִים ִהיא שֶׁ ה ֵּכן ִמְצוָּה עָּ ִנְתַגּלָּ ַרת ַהִדבּור שֶׁ אָּ

לּות ִמְצַרִים הּוא ַעל א ִמגָּ כֹות ְוכּו' ַּכַנ"ל. ְוַעל-ְויָּצָּ כֹות ַּכַנ"ל, -ְיֵדי ַהֲהלָּ ה ְבִחיַנת ֲהלָּ ִהיא ִעַּקר ַהַמצָּ ה, שֶׁ ה ְפרּוסָּ ֵּכן ִנְקֵראת ַהַמצָּ

חֶׁ  ה, ְוִנְקֵראת לֶׁ ְרִכין ַעל ֲאִכיַלת ַמצָּ יו ְמבָּ לָּ עָּ ה ַהִדבּור ַּכַנ"ל, ִּכי  שֶׁ א ִנְתַגּלֶׁ ה ַדְיקָּ ִרים ַהְרֵבה, ִּכי ַעל יָּדָּ יו ְדבָּ לָּ עֹוִנין עָּ ם ֹעִני, שֶׁ

ִוד, ַּכיָּדּועַ  ם ֹעִני, ַחְסֵדי דָּ חֶׁ ה, לֶׁ ה ְפרּוסָּ כֹות ֵהם ְבִחיַנת ַמצָּ  :ַהֲהלָּ
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ה ְשִליִשית הּוא ַהיִ  ּכאּוַמצָּ ְך, שֶׁ רֶׁ ה עֹוִשין ּכֶׁ רּוְך הּוא ַּכיָּדּוַע , ְבִחיַנת ִשדּוִכים, ִּכי ִעמָּ יָּה בָּ ֵאל, הּוא ְבִחיַנת ֵשם ֲהוָּ ה  ְשרָּ ֹוְרִכין ַמצָּ

זֶׁה ְבִחיַנת ִשדּוִכים ְוִזּוּוִגים ַּכיָּדּוַע, ְוֵהם ְמִאיִרים ְבִרבּועַ  ִדים ּוְגבּורֹות, שֶׁ רֹור ֲחסָּ ֵהם   ּומָּ ְלֵקי ַהִדבּור, שֶׁ ה חֶׁ עָּ ַהִדבּור ְבַאְרבָּ

יו ַהִּקד לָּ אֹוְמִרים עָּ ה זֶׁה ְבִחיַנת ּכֹוס ִראשֹון שֶׁ קָּ ל ְצדָּ ב ְבִחיַנת ַאְרַבע ּכֹוסֹות ַּכַנ"ל, ִּכי ֵיש ִדבּור שֶׁ ה ַרֲחֵמי ְבִחיַנת אָּ קָּ ּוש, ִּכי ְצדָּ

ש  הּוא ְבִחיַנת ֹקדֶׁ ן, שֶׁ ַרֲחמָּ בֹ הָּ קֹום גָּ זֶׁת ְבמָּ ה ְמַרמֶׁ קָּ ְצדָּ קֹום ַאֵחר(. שֶׁ ה ְבמָּ כָּ ז ְבִדְבֵרי ַרֵבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְברָּ ַה ְמֹאד ַּכיָּדּוַע. )ְוֵכן ְמֻרמָּ

תֹו ִמְבִחיַנת זֵָּקן ִדקְ  ְיִניקָּ א, שֶׁ א ַקִדישָּ בָּ ן, סָּ ַרֲחמָּ ב הָּ זֶׁה ְבִחיַנת אָּ ה, שֶׁ ה ַּכיָּדּועַ ִבְבִחיַנת זֵָּקן ִדְקֻדשָּ  :ֻדשָּ
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ה, ְדַהְינּו ִספּור ַהֵנס דָּ יו ַהַהגָּ לָּ אֹוְמִרים עָּ ה, זֶׁהּו ְבִחיַנת ַהּכֹוס ַהֵשִני שֶׁ ל ְתשּובָּ ה  אְוֵיש ִדבּור שֶׁ לּות ִמְצַרִים ְוִעַּקר ַהְגֻאּלָּ ל גָּ שֶׁ

ה ַעל ְיתָּ ם  -הָּ ה ַּכיָּדּועַ ְיֵדי ְבִחיַנת עֹולָּ ִהיא ְבִחיַנת ְתשּובָּ א ַּכַנ"ל, שֶׁ  :ַהבָּ
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ִריִגים ְוכּו', זֶׁה ְבִחיַנת ּכֹוס ְשִלישִ  ת ַהשָּ ל ֲעִשיִרים ְקרֹוִבים ַלַמְלכּות, ְבִחיַנת ְשֹלשֶׁ יו ִבְרַכת  אְוֵיש ִדבּור שֶׁ לָּ אֹוְמִרים עָּ י שֶׁ

זֹון,  ל עֲ ַהמָּ זֹון ִהיא ְבִחיַנת ִדבּור שֶׁ ִריִגים ַהַנ"ל, ִּכי ִבְרַכת ַהמָּ ת ַהשָּ כֹות, ְבִחיַנת ְשֹלשֶׁ ה ְברָּ הּוא ְשֹלשָּ ה שֶׁ כָּ ִשירּות, ִּכי ִהיא ְברָּ

ס  דֹוש(, ִּכי ִשּכֹור אָּ א ַבֹזַהר ַהּקָּ ת ַעל ַהֹשַבע, ְבִחיַנת ֲעִשירּות, )ַּכמּובָּ רֶׁ זֹון, ִּכי זֹאת ַהנֱֶׁאמֶׁ ר ְבִבְרַּכת ַהמָּ ל ֻמתָּ ּור ְלִהְתַפֵּלל, ֲאבָּ

ל ֲעִשירּות ְושֹ  ם, ַהְינּו ְבִחיַנת ֹשַבע ַוֲעִשירּות, ְבִחיַנת ִדבּור שֶׁ ת ַעל ַהֹשַבע, ַעֵין שָּ רֶׁ ה נֱֶׁאמֶׁ כָּ ִריִגים, ַהְברָּ ת ַהשָּ ַבע, ְבִחיַנת ְשֹלשֶׁ

זֶׁהּו ְבִחיַנת ְשֹל זֹון ַּכַנ"לשֶׁ ל ִבְרַּכת ַהמָּ כֹות שֶׁ ה ְברָּ  :שָּ
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הּוא ְבִחיַנת ַמְלכּות, ) יו ַהַהֵּלל, שֶׁ לָּ אֹוְמִרים עָּ ה, זֶׁה ְבִחיַנת ּכֹוס ְרִביִעי שֶׁ ל ַמְלכּות פֶׁ ְבִחיַנת אְוֵיש ִדבּור שֶׁ ִבים(, שֶׁ ר ַבְּכתָּ ַּכְמֹבאָּ

ש, ַעל-ַמְלכּות. ְוַעלַהֵּלל הּוא בְ  ִהיא ְבִחיַנת ְלשֹון ַהֹּקדֶׁ ת -ְיֵדי ְשֵלמּות ַהִדבּור, שֶׁ ל ַשבָּ ה שֶׁ ה ְוַהִשְמחָּ ְיֵדי זֶׁה ַמְמִשיִכין ַהְּקֻדשָּ

א ְוכּו ן ַנְייחָּ ת הּוא ְבִחיַנת בֶׁ ד, ְוַשבָּ בֶׁ ת ְיֵמי ַהֹחל ֵהם ְבִחיַנת עֶׁ ת ְיֵמי ַהֹחל. ֵששֶׁ ר ַהַנ"ל(. ְוזֶׁה ְבִחיַנת ִעְבדּו ְלֵששֶׁ ם ַבַמֲאמָּ ', )ַעֵין שָּ

אנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּו ל ְגֻאַּלת ִמְצַרִים, ִּכי יָּצָּ ם. ְוזֶׁהּו ְבִחיַנת ַהֵחרּות שֶׁ ה ְוכּו', ַעֵין שָּ ת ה' ְבִשְמחָּ ה אֶׁ ה, ִּכי ַהִשְמחָּ ת, ִמיָּגֹון ְלִשְמחָּ

ר  ה ִהיא ְבִחיַנת ֵחרּות ְוַעל ִהיא ַהֵחרּות, )ַּכְמֹבאָּ קֹום ַאֵחר(, ִּכי ַעְבדּות הּוא ְבִחיַנת ַעְצבּות ַהַנ"ל ְוִשְמחָּ ְיֵדי ְבִחינָּה -ֵּכן ַעל -ְבמָּ

ַעל ת ִלְבִחיַנת ַעְבדּות, ַעל-ַהַנ"ל, שֶׁ ל ַשבָּ ה שֶׁ  :ֵחרּותְיֵדי זֶׁה יֹוְצִאים ֵמַעְבדּות לְ -ְיֵדי זֶׁה זֹוִכין ְלַהְמִשיְך ַהִשְמחָּ
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יֹוְצִאין ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות ּכַ -אְוַעל זֶׁה ְבִחיַנת שֶׁ ת ְיֵמי ַהֹחל, שֶׁ ת ְלֵששֶׁ ל ַשבָּ ה שֶׁ ַמְמִשיִכין ַהִשְמחָּ ה  -ַנ"ל, ַעלְיֵדי שֶׁ ְיֵדי זֶׁה ִנְתַגּלֶׁ

ל ַהְפֻעּלֹות  ּכָּ ַרְך שֶׁ שּוט ִיְתבָּ ר  ַאְחדּות ַהפָּ ם ֵהיֵטב ַבַמֲאמָּ ר ְמֹאד ְוכּו', )ַעֵין שָּ ַרְך ְוזֶׁה יָּקָּ שּוט ִיְתבָּ ד ַהפָּ חָּ ִכין ֵמאֶׁ ִמְשַתנֹות ִנְמשָּ

יָּה שִ  ז הָּ אָּ ם. ְוזֶׁה ִעַּקר ְגֻאַּלת ִמְצַרִים שֶׁ ֱאֹלִקים ְוכּו', ַעֵין שָּ כַהַנ"ל(. זֶׁה ְבִחיַנת ְדעּו ִּכי ה' הּוא הָּ ה ַאְחדּותֹו  דּוד ַהַמֲערָּ ֹות ְוִנְתַגּלָּ

ֵהם ְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות ַבע שֶׁ כֹות ְוַהּטֶׁ גֹות ַהַמֲערָּ ל ַהְנהָּ ַרְך מֹוֵשל ַבֹּכל, ְוכָּ הּוא ִיְתבָּ ַרְך, שֶׁ ְך  - ִיְתבָּ ר ְמַחֵיב ְקִרירּות ְוזֶׁה ֵהפֶׁ בָּ ִּכי זֶׁה ַהדָּ

ה ִבְשַעת ְיִציַאת ִמצְ  ז ִנְתַגּלָּ ַרְך ַעלְוַכיֹוֵצא ְואָּ נּו ִיְתבָּ ְך ִממֶׁ ַהֹּכל ִנְמשָּ ז ְוִשֵדד -ַרִים שֶׁ ַרְך אָּ ה ַהֵשם ִיְתבָּ שָּ עָּ ְיֵדי ַהִנִּסים ְוַהמֹוְפִתים שֶׁ

ַעל כֹות, שֶׁ ַבע ַהַמֲערָּ ִאים ַעל-טֶׁ ל ַהְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות ַהבָּ ּכָּ ה שֶׁ כֹות,  -ְיֵדי זֶׁה ִנְתַגּלָּ שּוט ְיֵדי ִטְבֵעי ַהַמֲערָּ ד ַהפָּ חָּ ִכים ֵמאֶׁ ם ִנְמשָּ ֻּכּלָּ

זֶׁהּו ְבִחיַנת ַהַנ"ל, ְבִחי ֱאֹלִקים, שֶׁ ה ִּכי ה' הּוא הָּ ז ִנְתַגּלָּ ם ִּכְרצֹונֹו ְואָּ ַרְך ּוְביָּדֹו ְלַשנֹותָּ ד  ִיְתבָּ חָּ ִכין ֵמאֶׁ ִנְמשָּ ַנת ְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות שֶׁ

ר שָּ  ַרְך, )ַּכְמֹבאָּ שּוט ִיְתבָּ ֱאֹלִקים, ִּכי ַפְרעֹ ַהפָּ ה ִּכי ה' הּוא הָּ ִיְתַגּלֶׁ ה ִבְבִחינָּה זֹו שֶׁ ְיתָּ ה הָּ ר ַהַנ"ל(. ִּכי ִעַּקר ַהְגֻאּלָּ ַמר, ם ַבַמֲאמָּ ה אָּ

בַ  א. ֵואֹלִקים ְבִגיַמְטִריָּא ַהּטֶׁ יָּה ְבֵשם ֱאֹלִקים, ַּכמּובָּ ַפר ְבֵשם ה', ִּכי ֲאִחיזָּתֹו הָּ ִהיא ְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות ּוַפְרֹעה  ִמי ה' כּו', ִּכי ּכָּ ע שֶׁ

ְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות נִ  יָּה ַמֲאִמין שֶׁ לֹום, ֵבין ה' ֵלאֹלִקים, ִּכי לֹא הָּ ה ְלַהְפִריד ַחס ְושָּ צָּ ר ְורָּ ִעּקָּ ַפר בָּ ַרְך,  ּכָּ שּוט ִיְתבָּ ד ַהפָּ חָּ ִכין ֵמאֶׁ ְמשָּ

ל ַעל כֹות, ַעלְידֵ -ְיֵדי ְגֻאַּלת ִמְצַרִים ַעל-ֲאבָּ ַרְך ְוִשֵדד ַהַמֲערָּ ה ַהֵשם ִיְתבָּ שָּ עָּ ִאים שֶׁ ל ַהְפֻעּלֹות  -י ַהמֹוְפִתים ַהנֹורָּ ּכָּ ְיֵדי זֶׁה ִנְתַגּלָּה שֶׁ

ִאים ַעל ַרְך ְוַעל-ִמְשַתנֹות ַהבָּ שּוט ִיְתבָּ ד ַהפָּ חָּ ִכים ֵמאֶׁ ם ִנְמשָּ כֹות ֻּכּלָּ ַמר  ְיֵדי זֶׁה ִנְתַגּלָּ -ְיֵדי ַהַמֲערָּ אָּ ֱאֹלִקים, ְּכמֹו שֶׁ ה ִּכי ה' הּוא הָּ

ר הֹוצֵ  יָך ֲאשֶׁ ֹנִכי ה' ֱאֹלקֶׁ ה, "אָּ תּוב ְבַמַתן תֹורָּ ּכָּ ֱאֹלִקים". ּוְכמֹו שֶׁ ה יַָּדְעִתי ִּכי ה' הּוא הָּ ץ ִמְצַרִים ְוכּו'". ִּכי ִיְתרֹו, "ַעתָּ רֶׁ אִתיָך ֵמאֶׁ

ה ּכִ  ִנְתַגּלָּ ל ַהְפֻעּלֹות  זֶׁה ִעַּקר ְיִציַאת ִמְצַרִים שֶׁ ּכָּ שּוט ִמְפֻעּלֹות ִמְשַתנֹות, שֶׁ זֶׁה ְבִחיַנת ִהְתַגּלּות ַאְחדּות ַהפָּ ֱאֹלִקים, שֶׁ י ה' הּוא הָּ

רּוְך ה' ְלעֹולָּ  ד בָּ חָּ ד ּוְשמֹו אֶׁ חָּ ֱאֹלִקים ה' אֶׁ ַרְך, ִּכי ה' הּוא הָּ שּוט ִיְתבָּ ד ַהפָּ חָּ ִכין ֵמאֶׁ ֵמןִמְשַתנֹות ִנְמשָּ ֵמן ם, אָּ  :ְואָּ


