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 ב"לי שנגזר לגזרים סוף ים לגוזר איתא ]ד"תרס[

 להודיע רק. בזה מ"נ ומאי. אחר דרך שבט לכל גזירים

 כל רק בלבד זו ולא. בשבילו הים לגזור כדאי שבט שכל

 פוררת' כ לכן. בשבילו הים לקרוע ראוי ישראל איש

 חלק' הי ישראל איש לכל. לפירורין משמע ים בעזך

 חלק אחד לכל שיש הים כחול נתברכו י"ובנ. ס"בקי

 שעשה ת"השי על עדים הם לכן. ובים ובארץ בשמים

  :הבריאה כל כלל שהם. והים וארץ השמים

 ולפי לכם הזאת העבודה מה אומר רשע ]ב"תרס[

 החכם כי' פי'. כו בעיקר כפר הכלל מן עצמו שהוציא

 ומרגיש מבין שאינו ואפילו שמים לשם הכל עושה

 בא ז"ועי. גבוה צורך המצות שכל ומאמין יודע. הטעם

. בעצמו הכל ומרגיש ומבין עליונה למעלה כ"אח

 ענין עתה רואה שאינו וכיון' לגרמי הכל עושה והרשע

 לכם תועלת מה לכם זאת העבודה מה אומר הגאולה

 ולכן. גבוה צורך הכל עיקר כי. בעיקר כופר ובזה. בזה

 זכיתי אני שהרי. לי' ה עשה זה בעבור שיניו את הקהה

 לי. בעין שרואה זה בעבור ש"כמ הגאולה ולהבין לראות

 וזה רואה שאינו עצמו על מעיד בעצמו שהוא לו ולא

 שהחכם שרואה התשובה ידי על מ"ומ. שיניו את הקהה

 הוא גם. בעצמו הכל בסוף מבין שמים לשם שעושה

 ויקדו בפסוק ל"אמחז ולכן. בתשובה וחוזר עצמו מכניע

 מיירי רשע שבבן פ"אע. הבנים בשורת על וישתחוו

 זה וכעין. זו בהגדה מתפעל הוא שגם משום רק. הפסוק

  :ל"ז ז"מו מפי שמעתי

 ז"ע כעובד המועדות המבזה' בגמ איתא ]ב"תרס[

 שלש' דכ. תשמור המצות חג תעשה לא מסכה אלהי' דכ

 ולהיראות לראות בא זכורך כל יראה בשנה פעמים

' ה אנכי ש"כמ. לאלקים לכם להיות' הי מ"יצ שתכלית

 נגלה מ"ליצ זכר שהם רגלים' ובג. הוצאתיך אשר אלקיך

' פ ק"בזוה ש"וז. ק"בביהמ חיים מלך פני אור עלינו

 שכל וחגיא זימניא אילין אבקש' ה פניך פני בקשו אמור

'. ה פני לראות לזכות תמיד להשתוקק צריך ישראל איש

 מקוים היה ק"ובביהמ. השער לו נפתח החג כשבא ואז

 לב ישמח ש"כמ בחג השמחה ולכן. ממש בפועל

 הוא' ה פני לראות והלכו הכל עזבו כאשר'. ה מבקשי

 שזה. אביך ובית עמך ושכחי' כו וראי בת שמעי ש"כמ

 לשכוח' כו אחרי לכתך ש"כמ מ"ביצ י"בנ קיבלו הכח

 המלך ויתאו אז. נרוצה אחריך משכני. עולם הבלי מכל

. לראותו מצפה שרבו עבד ש"כמ. לו והשתחוי' כו יפיך

 השעה זו למצוא השנה כל להשתוקק האדם וצריך

 אחר עומד' דכ. עליו ש"ית אלקותו מגלה ה"שהקב

. מפסיק כותל כמו הטבע דכל החלונות מן משגיח כתלנו

. בעולם ק"וביהמ. בזמן מועדות ה"הקב נתן י"לבנ אבל

 והוסר הפנימיות מתגלה שבהם. בנפש הנשמה והארת

' ה אנכי ומקוים מ"יצ' בחי ז"וכ. המפסקת המחיצה

 פני על אחרים אלהים' כו' יהי לא ולכן'. כו אלקיך

. ז"ע כעובד המועדות המבזה ולכן'. ה פני כשנתגלה

 תורה בידו יש אפילו המועדות המבזה במשנה ואיתא

 והם' ה מועדי' נק שהם. ב"לעוה חלק לו אין ט"ומעש

 אין שהמבזה וממשמע. ב"עוה בני שהם י"בנ על עדות

 אל הימים כל המשתוקק כי נאמר אנו אף חלק לו

 חלק לו יש ט"ומעש תורה בידו אין אפילו המועדות

 תקראו אשר ש"כמ י"בבנ תלוין והמועדות. ב"לעוה

 כל לסבב היינו בשנה לי תחוג רגלים שלש' וכ אותם

 כל של ופנימיות יסוד שהם הרגלים אלו אל השנה

 מחוגה מלשון חג כי ל"ז ז"מו מפי ושמעתי. הזמנים

' שיהי היינו'. כו פנימיות נקודה בה ויש עגול שהוא

  :ל"כנ הפנימיות שהוא החג אל הימים כל ובטל סובב

 בטחון אלא אז אין ישיר אז במדרש איתא] ס"תר[

 ממצרים יצאו י"בנ דהנה. דרכך לבטח תלך אז ש"כמ

 במדבר וכן. כנען מלכי עם להלחם' ה צבאות להיות

 בחבל מקודם להתקשר צריכין היו וצמאון עקרב נחש

 כיון. אלו למלחמות הכנה להם' הי השירה וזאת. אמיץ

 ש"כמ לעתיד עד להם' שיהי הישועה כל ק"ברוה שראו

 נפשם ומסרו ה"בהקב נתקשרו. ועד לעולם ימלוך' ה

 יעקב ויצא ביעקב ל"חז דרשו וכן'. ה מלחמת להלחם

 שבע באר כי שם ש"וכמ'. כו לבטח תלך אז שבע מבאר

 אור האלף הוא הבנין ימי' הז כל של שורש אז' בחי הוא

 לכן. מלחמה בראותם' כו ינחם פן ש"וז. הימים שבעת

. השירה ואמרו הים להם שקרע עד סוף ים דרך הסיבם

 התפלה קודם והשירה ס"קי ל"חז הקדימו יום בכל וכן

  :קרבא שעת צלותא שעת ש"כמ מלחמה' בחי שהוא



  

 ב    

 שאקיים י"ברש. לי' ה עשה זה בעבור] ט"תרנ[

 כדי ש"ית לכבודו' הי הגאולה שתכלית' פי. מצותיו

 הגם. בעולם ה"הקב שליחות לעשות כלים י"בנ שיהיו

 י"בנ שעתידין המצות שבשביל אמת הפשוט' שפי

 לומר אהיה בשם הגאולה' הי ולכן. הגאולה' הי לעשות

 עיקר אבל. נגאלין הם לעשות שעתידין המצות שבזכות

'. ית לשמו הגאולה תכלית שזה ממש זה בעבור' הפי

 בעיקר כופר לכם הזאת העבודה מה שאומר הרשע ולכן

  :ש"כמ הזאת עבודה רק' הי הגאולה תכלית שאדרבא

 יצא הוא כאלו לראות חייב דור בכל ש"וז] ח"תרנ[

 וכפי ישראל איש לכל לגאולה חלק יש הדורות שבכל

 ולכן. לגאולה זוכין כך ישראל כלל תוך להיות שזוכין

 הגאולה בעיקר כפר הכלל מן עצמו שהוציא הרשע

 בגאולה מרגיש שאינו לכם' כו העבודה מה ואומר

 אני שהרי לי' ה עשה זה בעבור לאמר שיניו את והקהה

 הכלל מן עצמך שהוצאת כיון אתה ולא הגאולה מרגיש

  :ל"כנ

 הכנה היא לישראל הבאה צרה כל כי] ה"תרנ[

 עיקר נתברר שלא בעוד בכי ילין בערב ש"כמ לישועה

 שנתגלה ולבוקר. תערובות מלשון בערב' ונק המכוון

 זכאין כשאין אפילו בוודאי מתקיים וזה. רנה המכוון

 ז"ע מכוון' שהי הישועה יתגלה לבוא לעתיד מ"מ

. הישועה ורואה זוכה ז"בעוה גם שזוכה מי אכן. הצרה

. לשמחה' הבכי להם שנתהפך ס"וקי מ"ביצ' הי וכן

 ואני מדברים הם. בצרה הקריאה היא אענה ואני יקראו

' הי וזה. הדעת וישוב בשמחה הדיבור הוא אשמע

 קול הקל בירושתן מתגאין י"שבנ' במד ש"וז. השירה

. בישראל הקולות' ב שהם. מלא' וא חסר' א' וכ. יעקב

  :רנה ולבוקר בכי בערב

 הוה היה' ה' פי. ישיר אז' בה ויאמינו ש"ז] ה"תרנ[

 ואפס הטבע מהוה ה"שהקב האמונה עיקר זה. ויהיה

 מלא הוא שלימה אמונה לו שיש מי ובאמת. זולתו

 זה. בלבד ש"ית מאתו הכל כי יודע בהיותו תמיד שמחה

  :ישיר אז ויאמינו

 עושה אלא כתיב אין פלא עשה במכילתא] ה"תרנ[

 ש"כמ זו בשירה י"בנ של העדות וזה. ש"ע תמיד פלא

 מבורר להיות וכשנגאלין. יספרו תהלתי לי יצרתי זו עם

 ורואין העדות זה להעיד יכולין תערובות בלי לעצמם

. לעשות ומפליא ש"כמ תמיד ה"הקב שעושה הנפלאות

 הפלא בשורש מדובקת הבריאה וכל הטבע כל באמת כי

 י"וע. מסתיר הגשמיות רק. ונשמה בנפש הגוף כמו

 כימי כ"וכ. תמיד עושה ה"שהקב הפלא רואין הגאולה

 אין נפלאות אעשה. נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך

 שהעינים רק לעולם הם שהנפלאות. אראנו רק. כתיב

 עיני גל ש"וכמ. הנפלאות לראות יכולין ואינם סגורים

  :נפלאות ואביטה

 השורש אל הכל מעלין וכשנגאלין ] ה"תרנ[

 צורך' הי שהכל שרואין הגלות על גם שבח ונותנים

 שבח. לשמו והודו שבחו גבורתו בניו וראו כ"וכ. גבוה

 מקודם מצטערין שהיו הגלות על' והודי. הגאולה על

 על גם הודאה נותנין וכשנגאלו הוא לרעתם כי וחשבו

 לחזק ערבית ואמונה באמת הנוסח זה סדרו ולכן. הגלות

  :לטובה הכל כי להאמין בגלות ידינו

 כשלחו' דכתי מה ל"ז ז"מו מפי שמעתי] ד"תרנ[

 הספיק שלא ל"ז י"האר בשם דאיתא יגרש גרש כלה

 רגע עוד נשתהו ואילו טומאה שערי' נ שיש' כו בצקם

. ש"ע לגאלנו ה"הקב והקדים' הנ לשער נכנסין היו אחד

' הנ לשער מגיעין ו"ח היו אם כ"אעפ כי ל"ז הוא ואמר

 בעבור נברא הכל הלא כי. א"הסט לכל לגמרי מפלה' הי

 מדריגתן לסוף כשהגיע לכן זאת הרגישו והרשעים. י"בנ

 למפלתן תקומה' יהי שלא שהבינו. יגרש גרש כלה

 מעצמו ששלחם פרעה בשלח ויהי' כ שלכן ל"ונ. ד"עכ

 ומגוג גוג כי תצאו בחפזון לא כתיב לעתיד אבל. ל"כנ

 מפלה להם' שיהי עד לגמרי שמים במלכות ימרדו

  .לנצח המות ובלע שלימה

 כי להודיע. ומרור מצה פסח כורך' הי הלל] ג"תרנ[

 בשעת רצון שינוי' ושהי נפרד דבר אינו הגלות מרירות

 דרך הכל עמנו ה"הקב שנהג הסדר כל אך. הגאולה

 הוא ר"מרו. ישועה ומצמיח' ומחי ממית ש"כמ. אחד

 חיות לצורך הוא אבל. כמתים חשובים בגלות כי. ת"מו

 מרור לאכול צריכין ולכן. לדורות ישועה ולהיות חדש

 למתק מרור באכילת ויכולין בגלות עתה שאנחנו

 טעם כי יצא לא מרור בלע ולכן. זו בלילה המרירות

 מתמתקת המרור אבל מהמצה ביותר עתה נרגיש מרור
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 דור בכל' כו זה מרור אחר סומך הגדה בעל ולכן. עתה

 שזה. ממצרים יצא כאלו ע"א לראות אדם חייב ודור

. לתפלה גאולה לסמוך שיש וכמו. עתה המרור כוונת

 צרותינו על להתפלל צריכין גאולה בזמן עתה לכן

 עירך בבנין שמחים' כו ורגלים למועדים יגיענו כן ש"כמ

  ':כו

  

 מצפין כי. רבים לשון הוא שמורים ליל] א"תרנ[

 כ"ומכש. גאולה ליל בא להיות בשמים גם כביכול

 הזאת הלילה לשמור השנה ימי כל שצריכין למטה

 כל ומצפין ששומרין השמירה וכפי. גאולה זמן שהוא

  .שמורים בליל הגאולה הארת נפתח כך השנה ימי

 הנפלאות אלה כי. חסדו לעולם כי ש"וז] ז"תרמ[

 אדם חייב ודור דור בכל ש"כמ תמיד פירות להם יש

 מצווין ולכן. הוציא ואותנו' וכ. יצא הוא כאלו לראות

 מתחדש מצרים של הגאולה כי. יום בכל מ"יצ לזכור

 והכל. בפרט מישראל ונפש נפש ובכל. תמיד יום בכל

 להם אין כי יודע לבדו והוא הנפלאות באותן נכלל' הי

  :חסדו לעולם כי חקר

 לראות המשפילי לשבת המגביהי בהלל] ז"תרמ[

 הנה כי. הבית עקרת מושיבי' כו דל מעפר מקימי' כו

 ה"הקב והוליכן. בעולם שמים מלכות לברר נבראו י"בנ

 בכל שנמצא קדושה הניצוצי להוציא המקומות בכל

 י"ע אביון ירים מאשפות. מעפר מקימי ש"וז. מקום

 עקרת מושיבי ולכן'. כו נדיבים עם להושיבי ש"וז. י"בנ

 י"שבנ' פי'. כו זו כחולדה בניך שמוני ל"חז ודרשו הבית

 מכל להוציא צרותיהם מקומות בכל השכינה המשיכו

 המגביהי פירשו והמפרשים. בשם שנמצא ק"הנ מקום

 ה"שהקב המשפילי נפרש כן וכמו'. כו אותי שהגביה' פי

 החשכים מקומות בכל אותנו השפיל וגם אותנו הרים

 ולכן. רקיעא רום עד ארעא מתהום הכל להעלות כדי

 ממנה וכשנגאלו. תבוא שלא צרה כל על ההלל נתקן

' שהי במקום חדש אור שמאיר ידי על ההלל קורין

  :נרו בהלו מלשון הוא הלל כי. חושך

 הגואל המלאך אותי הרועה ויחי' ובמד] ז"תרמ[

 בכל פרנסה מה לגאולה ופרנסה לפרנסה גאולה הקיש

. פרנסה אף פלאים גאולה ומה יום בכל גאולה אף יום

 הכל הטבע הנהגת גם כי לידע שצריכין הענין פרשנו

 כן וכמו. זאת בירר ה"אע ויעקב ת"השי נפלאות הוא

' פי ל"ז ז"מו ש"כמ. זו אמונה לברר י"בנ כל עבודת

 עולם בחי שמאמין זרעים סדר זו אמונת הירושלמי

 הנהגתו הוא הטבע שגם לידע האמונה שעיקר' פי. וזורע

 וזה. שלח' פ ש"ע תמיד וקיום חיות בה שנותן בלבד' ית

 זה שמבררין מה וכפי. לבררו' ה עובד צריך ההיקש

 פרנסה כמו וממילא. בהנפלאות הטבע נדבק ממילא

 יציאת יום בכל לזכור צריכין ולכן. גאולה אף יום בכל

 אמר ולכן. יום בכל הנסים הארת ולחדש לברר מצרים

 להקיש התבואה זמן והוא בפסח עומר לי הביאו ה"הקב

  .ל"הנ במדרש ש"כמ לפרנסה גאולה

 את סותר זה אין כי לו ומתברר שיודע ומי] ז"תרמ[

 כל וממלא ומתגלה. גבוה מכל וגבוה נעלם ת"והשי זה

 נמצא הוא כך אדם בני אצל הידיעה בירור כפי. עלמין

 הבקשה על ואמלאהו פיך הרחב ש"וז. להם ומתגלה

 המצר מן' הבחי' ב. הפה בכח והכל'. ית אליו להתקרב

 הקול וזה. למשה תפלה לעני תפלה' בחי והם ובמרחב

 ש"כמ ושירות בכות. פיות' ב פיפיות חרב' וכ. יעקב קול

  :לעיל

 בגאולת כי'. כו תורה דברה בנים' ד כנגד] ו"תרמ[

. גאולה של לשונות' בד ש"כמ. ענינים כמה יש מצרים

 העדות מה החכם שאלת וזה גבוה צורך הגאולה דעיקר

 ש"כמ שמים לשם מגמתו כל החכם כי. צוה אשר' כו

' רישי על דשריא במאן בראשו עיניו החכם' בפ ק"בזוה

 מה שואל והרשע. מתוקים דברים דבלק בינוקא ש"ע

 ז"וע. בהגאולה לנו שיש התועלת היינו. לכם העבודה

 בוודאי כי' פי. לך ולא לי' ה עשה זה בעבור לו משיבין

 התועלת בוודאי שמים לשם רק לגרמייהו עושין כשאין

. בעבורנו מגמתנו כל' כשיהי אבל. מאוד מאוד לנו

 גוף על הוא התם ושאלת. כלום מרגישין אין בוודאי

 שנשתנה העולם בכלל תועלת שהוא מ"דיצ המעשה

 מפלת הוא' הד וענין. בעולם הנסים דרך ונתגלה הטבע

 והוא הדרך זה לברר יכולין אינם בגלות ולכן. הרשעים

. כוסות' והד. לשונות' הד והם. לשאול יודע שאינו ענין

 והשני'. ית שמו וקדושת גבוה צורך על הוא קידוש של
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. שלנו הטובה על ז"ברהמ' והג. הענין גוף מ"יצ בסיפור

  :הרשעים מפלת על חמתך שפוך' והד

. שישיר בלבו עלה י"פרש ישיר אז בפסוק] ו"תרמ[

 אחד דהכל ל"וי. התורה מן מ"לתחה מכאן דרשו ל"וחז

 יכולין היו שלא היינו שישיר בלבו עלה י"רש ש"דמ

 כדאי העולם' הי לא כי רצונם ככל הפועל אל להוציא

 שאלה לאמר ויאמרו ש"וז. הדברים מאלה יותר לקבל

 עצמו ומזה. יותר עוד בלבם' שהי מכלל אמרו הדברים

 השירה יגמרו ואז התורה מן מ"לתחה מכאן ל"חז דרשו

 בעבודת עצמו מייגע שאדם מה כל והכלל. כלבבם

 לגמור יכול אינו כי אם. לבטלה אינו ז"בעוה' ית הבורא

 ז"בעוה או רצונו ככל שיגמור עת' יהי עוד. עתה כלבבו

  :ל"כנ המתים לתחיית מכאן הרמז וזה. לעתיד או

 ומאמין דעת בו שאין מי בוודאי כי] ד"תרמ[

 כשזוכין העיקר אבל. אמונה כ"ג הוא ידיעה מחסרון

' בה להאמין שבו והחכמה עצמו ולבטל השגה לקצת

 ובהמה אדם אמרו ז"שע. החביבה האמונה הוא אחד

 ולכן. כבהמה עצמן ומשימין כאדם שערומין' ה תושיע

 מאוד גדול דבר הוא' בה ויאמינו. ההוא ביום' ה ויושע

' ה לעתיד מבורר' שיהי כמו המציאות כל על שהאמינו

 באמת ה"הקב להם הראה. כך שהאמינו כיון ולכן. אחד

 מעין זו בשירה יש ולכן. התיקון סוף עד' שיהי מה כל

 כל כולל' הי מצרים שגלות וכמו. כידוע הדורות כל

 הגאולות כל כוללים השירה וכן הגאולה וכן. הגליות

  :מ"תחה עד ושירות

 עשה וכן שישיר בלבו עלה י"פרש ישיר אז] מ"תר[

 זו ששירה הוא והענין. בלבו שעלה לי מה כ"א וקשה

 בזאת אחיזה ישראל נפש לכל ויש. י"בנ כל כוללת

 מכח להוציא יכול ואינו לשירה שמוכן מי ויש. השירה

 המחשבה שנחשב זו בהכנה חלק לו ויש. הפועל אל

 וגם. למעשה ושכר לרצון שכר ליתן' בחי' לב והמעשה

 כי השירה לגוף והמחשבה ההכנה ענין גדלה ספק בלי

 ז"וע. במעשה שנגמר מה מכפי יותר' הי הרצון בוודאי

 כפי השירה עדיין נגמר לא כי. המתים לתחית ישיר רמזו

' כו ישיר ש"וז. לעתיד' יהי והגמר בלבם עלה אשר

 אחר מדריגה והשתלשלות דביקות הוא שירה כי. לאמר

 וכך. ס"בקי זה והשתלשלות השירה והתחיל מדריגה

 שירה' שיהי לעתיד עד לדור מדור ונגמרת עומדת היא

 שירת הארת ולא. יום בכל השירה אומרים לכן. שלימה

  :ל"כנ ליום מיום ונגמרת הולכת וכך השני כיום זה יום

 המדרש' פי ל"ז ז"מו בשם'. כו תצעק מה] ו"תרל[

 מה נאמר ואז י"בנ דביקות כח מעוררין הצעקה י"שע

 והנה. י"וש ח"דפח' כו הצעקה י"ע בא ז"ועכ תצעק

 אי עליהם' שהי מות אימת כפי בוודאי תחרישון אתם

 להוציא יכולין שאין בלב הצעקה כי רק. לשתוק אפשר

 על הטעם א"במ ש"כמ למרחוק הולך הקול זה בפה

 בעבור' כו העולם מסוף שהולך נשמה יציאת בעת הקול

 זה ומצד. לצעוק יכול אינו ואז כח בכל לצעוק שחפץ

 והקול פ"ע ק"בזוה' ועי. ביותר נשמע הקול. הדחקות

 מקודם לעורר צריכין זה פנימי וקול. ויגש' בפ נשמע

  . בלב לצעקה כ"אח זוכין ותפלה בתורה הפה יגיעת י"ע

 המצות חג לך תעשה לא מסכה אלהי] ה"תרל[

. ז"ע כעובד המועדות המבזה ל"חז דרשו. תשמור

 לנו ה"הקב שנתן הקדושה בכח להאמין האדם שצריך

 מבדיל מסך נעשה להיות בעצמו ו"ח יגרום שלא

 לישראל עדות הם והמועדות. באמת ז"עי ולהתרחק

 בימים הארה שיש וכמו. והזמנים ישראל מקדש ש"כמ

 משה וידבר ש"וז י"בנ בלבות הארה נתעורר כן כמו אלו

 הדעת שהמשיך' פי. ישראל בני אל' ה מועדי' כו

 מותר נפש אוכל והרי. י"לבנ טובים בימים המתעורר

 נפש בעבור הנעשית מלאכה כי הוראה והיא. ט"ביו

 בנעלים פעמיך יפו מה' וכ. יתירה קדושה בו יש ישראל

. זכורך כל יראה' דכ מועדות' בג לרגל' עלי מצות על' כו

 פשוטי כל שהיו איך אנושי שכל י"עפ מובן אינו ובודאי

' שהי אף כי נראה כ"ע'. ה פני להיראות מוכנים י"בנ

 ת"להשי מיוחד י"בנ שפנימיות כיון מ"מ בהדרגה שלא

 הכנה י"עפ שלא אף לעלות בשנה פ"ג רשות ניתן

 שזה' פי. אמן' כו כמו ירכיך חמוקי נאמר ולכן'. הראוי

 איש לכל ת"מהשי במתנה הנתונה הנקודה בכח רק' הי

. לך מגן אנכי נאמר ז"שע ל"ז ז"מו הגיד כאשר. ישראל

 הבטיח ולכן. נדיב בת וזהו. אברהם מגן מברכין ז"וע

 בכל כי'. כו בעלותך ארצך' כו איש יחמוד לא הכתוב

. מקומו להכיר רק האדם מהכנת יותר לעלות אין מקום

 הרגל בעליות רק. סכנה בו ויש שמירה צריך לאו ואם
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 בכח להאמין האדם צריך ולכן'. כו יחמוד ולא הבטיח

  :ל"כנ י"לבנ שניתן המועדות

 נגד שהוא נראה'. כו בנים ארבעה כנגד] ד"תרל[

' הד מכל' הי שהגאולה. גאולה של לשונות הארבע

 חקירות מצד. ישראל איש בכל יש הללו ושאלות. גליות

 צריך זה ועל החוקים אחר מהרהר ר"היצה ז"שעי השכל

 ת"השי רצון לעשות כי האדם בלב מוכן התשובה להיות

 אין וזה. המצוה טעם מהבנת ושמחה טעם יותר מזה יש

. טעם בו שאין אף מצה של מצוה שטעם'. כו מפטירין

 מה. ממש עול פורק והרשע. ממטעמים יותר לו מתוק

 לעבוד ד"בו של כוחו מה' פי לכם ואומרו. העבודה

 ש"כמ עליונה השגחה אחר מהרהר ז"ועי. ת"להשי

 ואין ד"בו שהוא י"ע' פי. זה בעבור. והתשובה. בספרים

 ממלאכי יותר עבודתינו' ית לפניו חשוב כראוי שכל לו

 איזה נותן ה"כשהקב התמימות י"ע התם ושאלת. עליון

 מה באומרו התנשאות לידי האדם בא בחסדו הארה

 התשובה וזה. עליון בחסד רק שהוא לידע וצריך. זאת

 הוא לשאול יודע ושאינו. האדם זכיות בלי' כו יד בחוזק

 את נאמר ז"וע הלב לפתוח איך כלל י"שא המר בגלות

 בכל' הי מצרים שגאולת. השבח נותנים ז"וע. לו פתח

 אחד בכל אלו' בחי שנמצא ובפרט בכלל גליות מיני' הד

 החקירות י"ע הבנין נגמר שבאמת בנים' ונק. מישראל

 ולצאת האמת לדרך לבוא כשזוכה האדם בלב הללו

  :ועניניהם הזה עולם מהבלי

 עצמו את לראות אדם חייב ודור דור בכל] א"תרל[

 אמונה י"ע כי ונראה. הוציא ואותנו אמר כ"ואח' כו

 ל"ומהר. זה נתגלה ודור דור לכל מצרים יציאת שיש

 חייב רק מצרים ביציאת אחד כל' הי בכלל כי כתב

 י"שע ל"כנ כ"ג ל"וי. ש"ע בפרט יצא כאלו לראות

 לנקודה מ"יצ' הי בכלל ובוודאי הכלל לתוך נכנס אמונה

 י"ע רק ישראל איש לכל חיים נמשך שמשם הישראלית

 ויודע. יצא כאלו עצמו שרואה ואחר. לזה באין אמונה

 ז"עי. מ"יצ לולי' הי לא לו שיש ההארה גם כי ומאמין

 בסיפור' הפי וכן. באמת יוצא איך שרואה לו נתגלה

 חכם שהוא אף כי'. כו חכמים כולנו אפילו מצרים יציאת

 שהאמת מ"יצ י"ע זה כל כי לידע לו יש חיים' בה דבוק

 לשון הסיפור והוא אמונה י"ע זה לברר שצריך רק כן

 לפני מצרים יציאת יש דור בכל כי מפורשת וגילוי בירור

 אמונת וכפי. מצרים יציאת בשעת' הי ז"וכ הדור ענין

 של מ"מיצ ומרגיש זו' בחי נתגלה יצא כאילו האדם

  :שלו ממיצר אחד כל לצאת ויוכל עתה

' כו ואומר ש"כמ לטובה הכל ובאמת] ו"תרמ[

 חושך ב"בעוה אמרתי אני ל"חז דרשו ישופני חושך

. בעדני אור ללילה שדומה ז"עוה אפילו ולבסוף ישופני

 הוא. וחושך ובגלות ז"בעוה י"בנ שנשתלחו שמה' פי

 הם היצירות' ב שהלא. ז"בעוה גם הארה למצוא

 התורה י"ע ז"בעוה גם לנו מאיר ת"והשי ת"מהשי

 בזה להיות האדם צריך כן שבוודאי. אמת והכל. ומצות

. אורה שערי לו נפתח כ"ואח' כו חושך אך ואומר הפחד

' הי החרש בספרא קרא' הגמ מאמר על א"במ ש"וכמ

 במצרים חרש לבם' שהי החשכות י"שע שהרמז. לבם

 י"בנ כי. שמעו החרשים כ"וכ. להתחדשות כ"אח זכו

 יש. מהם ונסתר' ה דבר לשמוע ומצפין בגלות שהם

 אלה בכל התורה הארת להם מוכן כי להבין להם

 להם המיוחד חיות עיקר שהוא י"ע ואדרבא. ההסתרות

 חרש מי כמאמר. ועבודה יגיעה י"ע למצוא מוכרח לכן

  ':כו מסתתר אל אתה אכן' וכ' כו כמלאכי

 ראשון חדשים ראש לכם הזה החודש] ד"תרס[

 לבני והתחדשות הראש הוא מצרים שיציאת'. כו הוא

 מארץ הוצאתיך אשר אלקיך' ה אנכי' דכתי. ישראל

 הבריאה מטעם הבורא את עובדין העולם כל כי. מצרים

 שכל. לגרמייהו נקרא וזה. עליהם ומלך הכל שברא

 מי לעבוד צריכין ולכן. בעולם שנבראו שלהם טובה

 מצד העבודה ליחס שייך לא ישראל לבני אבל. שבראם

 שנמלך ש"כמ ישראל בשביל נברא הכל שהרי. הבריאה

 הם והרי. העולם נברא ובשבילם ישראל של בנשמתן

 מצד עבודתם אין כ"א. הבורא בעבור נפשם מוסרים

 ונשתלחו שנבראו הבריאה גם ואדרבה. הבריאה

 עבודתם תלה אבל'. ית הבורא רצון לעשות. ז"לעוה

 שיצאו. בעולם עבודתם תכלית שזה מצרים ביציאת

. קונם רצון לעשות ויוכלו. והטבע הגוף וחשכת ממאסר

. השנה לחדשי וראשון ראש לישראל הזה החודש ולכן

 הנסים' בחי ניסן וחודש. הבריאה מצד השנה חדשי כי

 :החדשים לכל ראש והנפלאות


