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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

מספריםבמאמר ישראל בני כאשר יתברך ה' את  לשבח מעלה של  פמליא התעוררות  את מבאר  זה
לאדם, הנעשים הניסים כל  ופרסום סיפור מעלת  עוד  בו ומבאר בשמחה, מצרים יציאת סיפור  את

לאלקים'. עז 'תנו בסוד  למעלה, כח  בזה שמוסיפים

ּדא כ "ו.מצוה ּבתר המצוה ּפּקּודא - ÄÈÈÇÈ
חמץ ביעור  של זו מצוה שלאחר

כה), מצרים(מצוה ּדיציאת ּבׁשבחא ÀÇÅÄÀÈÈÄÄÇÄÀÇÄלסּפר
בניסים יתברך ה' שבח סיפור מצות היא –

מצרים, ביציאת שעשה ÀÄּדאיהּוובנפלאות
ּבהאי  לאׁשּתעי  נׁש ּבר על ÄÈÇÇÈÀÄÀÈÅÀÇחּיּובא

לעלמין האדםׁשבחא על חיוב שהוא – ÀÈÈÀÈÀÄ
בין  ויום , יום בכל לעולמים, זה בשבח  לדבר 
קיים המקדש שבית בזמן בין בלילה, ובין ביום

בגלות .àובין

בזה : שזוכים המעלה  ואת לספר  ראוי בו  האופן את ומבאר

אֹוקימנא  במקוםהכי  וביארנו העמדנו כך  – ÈÄÄÀÈ
ּביציאת,áאחר  ּדאׁשּתעי נׁש ּבר ÈÇÈÀÄÀÈÅÄÄÇּכל

מצרים,מצרים ביציאת שמדבר אדם כל  – ÄÀÇÄ
ענין  את בפיו מזכיר הוא השנה ימות שבכל

מצרים ּב,âיציאת חּדי  סּפּור חדוהּובהה ּוא ÀÇÄÇÅÀÆÀÈ
יציאת סיפור את מספר הוא פסח ובליל –
הוא  סיפור ובאותו ההגדה, בקריאת  מצרים

בשמחה  למחדי ,ãשמח איה ּו ÇÄÄÀÆÅז ּמין
ּדאתי  לעלמא הוא ּבׁשכינּתא עתיד – ÄÀÄÀÈÀÈÀÈÀÈÅ

מצוה 
לספר
ביציאת
מצרים 

.à. במשנהרמ"ז עוד  יב:)ראה זומא ,(ברכות בן שדרשה "עד :
חייך ' 'ימי  חייך, ימי כל מצרים מארץ  צאתך  יום את תזכור למען 
- חייך ' 'ימי אומרים  וחכמים הלילות. – חייך ' ימי  'כל הימים, –

המצוות ומוני  המשיח ". לימות להביא  - 'כל ' הזה , (חינוך העולם 

יא ) אות פי"ב חרדים  כו , אות הרקיע בזהר  רשב"ץ קי, מצוה סמ"ק של, מצוה 

ראה  עשה, למצות יום בכל מצרים יציאת סיפור מצות  את מנו
ברמב"ם ה"ג )עוד  פ "א שמע מגדים(קריאת בפרי א"א, סז סי ' (או "ח

שמח סק "ז) שם)ובאור שמע .(קריאת
.á א )יאיר בנתיבות בסנהדרין(אות  הגמרא  לדברי ,(צא :)ציין

להלן. בהערות כמובא 
.â. בכלרמ"ז מצרים יציאת להזכיר הציווי הזוהר שלדעת וביאר 

בחינוך  מבואר וכן  דווקא , בפה  הוא  של)יום (מצוהובסמ "ק (מצוה

בפר"חקי) להלכה כתבו וכן סק"א ), סז אריה(סי' בשאגת (סי',

חת"סיג ) טו )ובשו "ת סי' ח"א בפמ"ג (או"ח אך לקריאת . (פתיחה

ד) אות שבכלשמע  מצרים יציאת זכירת מצות שלקיום מבואר
פסח בליל  ורק בלב, לזכור  אלא  בפה להזכיר צריך  אין יום

יעקב בית  בשו"ת כתב וכן  בפה, להזכיר קלח )צריך  וע"ע (סי' .

הרא "ש  ב )בשו"ת סי' כד לקיים(כלל יכול  פסח בליל שאף שכתב
בהרהור . המצווה 

.ãהעבודהעפ"י ושורש  וביסוד  פ "ו )רמ "ז . ט  העיקר(שער  כתב :
כמו  הספור, בעת שבלבו והשמחה  החדוה  הוא  הספור, של
עוד ראה בחדוה". חדי  ספור "ובההוא הזוהר בלשון שמדויק

הוציא )בריטב"א  לא ואילו ד"ה  ההגדה  על פירוש  'מצווין (פסחים, שכתב:
האבודרהם כתב וכן ובהודאות'. בשמחה לספר ד"האנו הגדה  (סדר 

היינו ) בריטב"א עבדים  ע"ע ההגדה  אמירת [באופן סדר . הלכות (שם,

בכלההגדה ) רם ובקול בנעימה ההגדה לומר  אדם 'חייב שכתב
ובנחת', ובשיר בהלל אחד פה 'ואומרים כתב הלקט  ובשבלי כוחו',

כא )ובחינוך כל(מצוה בניסן ט"ו בליל מצרים יציאת  בענין 'לספר
הניסים כל על יתברך לשם ולשבח  ולהלל לשונו צחות כפי  אחד 

משה  ובדרכי  שם'. לנו יב )שעשה  אות  תעג הגדה (סי ' דסיפור  כתב
וראה  יתעלה . ושבחיו הקל כבוד  מספרים  שאנו תפילה כמו הוי
סג"ל מהר"י אמר  נשתנה , מה שכתב : מהרי "ל  בליקוטי  עוד

ברורה ובמשנה לאדון. לשבח  יפה  בנגון אותו ס"ק דאומר תעג (סי'

הק'עא ) השל "ה בשם וביראה].כתב באימה ההגדה  שיאמר
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הבא  לעולם השכינה עם חדּו,äלשמוח ÀÅּדהּוא 
מכלמּכּלא  יותר גדולה שמחה שהיא – ÄÙÈ

הבינה  עולם הוא הבא שעולם  מקור åהשמחות,
השמחה  מפניæושורש לכך וזוכה איהּו. ÀÇÄּדהאי

ּבמריּה ּדחּדי  נ ׁש אדםּבר הוא שזה – ÇÈÀÇÅÀÈÅ
יציאת סיפור את מספר שכאשר באדונו, ששמח
בעולם דבק  הוא בשמחתו הרי  בשמחה, מצרים

אתçהבינה  העליונים בעולמות  ומעורר ומחדש ,
מצרים ביציאת שהתגלתה ÀÀÈוק ּודׁשא ,èההארה 
ס ּפּור  ּבהה ּוא חּדי  ה ּוא והקדוש ּברי - ÀÄÇÅÀÇÄ

סיפור  באותו שמח  הוא אנפין éברוך שזעיר ,

מוחין  בזה מקבל  הוא] בריך קודשא  [הנקרא 
הזה àéמעולים לעולם ומושפעת יורדת ובזה ,

מצרים ביציאת  שהתגלתה ההארה .áéאותה
ׁשעתא  לכלּביּה ה ּוא  ּברי ק ּוד ׁשא ּכני ׁש ÅÇÂÈÈÄÀÈÀÄÀÈ

ּדילי ּה שישראלּפמלייא שעה באותה – ÈÇÀÈÄÅ
הקדוש  מכנס  מצרים, יציאת  סיפור את מספרים

שלו, הפמליא כל  את הוא זילּוברוך לֹון, ÀÈÇÄואמר 
ּדילי  ּדׁשבחא  סּפּורא להםּוׁשמע ּו ואומר – ÀÈÄÈÄÀÈÈÄÄ
שלי , השבח  סיפור את ושמעו מ ׁשּתע ּולכו ÀÈÄÀÈּדקא

בניּבני מדברים שבו ּבפּורקני – וח ּדאן  ,– ÈÇÀÇÈÀÀÈÄ
השכינה  גם מצרים שביציאת בגאולתי , ושמחים

.äבגמרא ראה צא :)עוד  כל(סנהדרין לוי בן יהושע רבי  אמר  :
זה  וכעין  הבא. לעולם ואומרה זוכה הזה בעולם שירה  האומר

בזוהר  גם  נד:)מבואר .(ח"ב
.å פ "ו )רמוניםבפרדס הזוהר(ש "ח עפ"י קנח .)כתב  שהבינה (ח"ב

הבא שבעולם כמו דין, ולא  רוגז לא  בה ואין הבא, עולם נקראת 
נקראת  והבינה  וחדוה . ושמחה רחמים הכל אלא ודין כעס  אין
שמחה  ומשלחת למטה, ומשפיעה באה  שהיא  שם על הבא  עולם

הספירות. לכל  וששון שפע
.æ קנד.)בזוהר יובל ,(ח"א זה -] יֹובלא  ּדא ׂשמחה , הּבנים אם : ֵ ַ ָ ִ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ

[שכל ּתליין ּביּה עלמין  ּדכּלהּו חדוה  וכל חיד ּו ּדכל  הבינה ], ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ַ ְ ֻ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ֵ ָ ְ עולם
רמונים ובפרדס  תלויים]. בה  העולמות כל של  חדוה וכל שמחה

פכ"א ) ממנה,(שכ"ג  נשפעות השמחות וכל הבינה, היא  שמחה  כתב :
שיר בזוהר הרשב"י  בדברי  כמבואר שמחה הצריכה מדה  והיא 

בזהר וכן טו :)השירים , יתבא '(ויקרא  שלימתא  בחדוותא  'אימא 
'אם דכתיב יושבת] שלימה  בחדוה הבינה , עולם שהיא [אימא,

שמחה'. הבנים
.çבזוהרראה רנה.)עוד  הפסוק(ח"ב ח )על אני(קהלת  ִ ֲ ִ ְ ַ ִ  ְוׁשּבחּתי

לאכֹול אם ּכי  הּׁשמׁש ּתחת לאדם טֹוב אין א ׁשר ה ּׂשמחה ֱ ֶ ִ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ ֶ  ֲָ ְ ִ ַ  ֶאת 
[שמכל עביד  נׁש ּדּבר טבין  עֹובדין ּדמּכל ולׂשמֹוח ': ִ ָ ָ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִ  ְולׁשּתֹות
ּכי הּׁשמ ׁש, ּתחת לאדם טֹוב  אין  עושה], שאדם  טובים  ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ מעשים
[ולהראות  סטרא  ּבהה ּוא  חדוותא  ּולאחזאה ולׁשּתֹות, לאכֹול ָ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ֱ ֶ  ִאם
לעלמא ח ּולקא  לי ּה ּדיהא  ּבגין הבינה ] עולם צד, באותו ָ ְ ָ ְ ָ ָ ֵ ֵ ְ ִ ִ ְ שמחה
שהשמחה  ביאר וברמ "ק הבא]. לעולם חלק לו שיהא  [כדי  ֵ ָ  ְּדאתי 
העליונה  השמחה אל כסא נעשה ובשמחתו הבינה מצד  היא 
לו  יש  הבינה שהיא השמחה  בו שנאחזת  וכיון  הבינה, עליו ושורה

ממש במקומו ומתדבק נכלל הוא  העולם מן ובהסתלקו בה, חלק
הבינה. עולם הבא לעולם  וזוכה  עליו, שורה שהיתה

המלך וע"ע  דבר מקור(מג :)בספר בם מעורר שמחה מיני  בכל :
בדברים והמשכיל מצוה, של  שמחה  לשמים , כונתו אם השמחה ,
אדם אין ולזאת מצוה, של  השמחה כח  מגיע  היכן  עד  יבין אלו
והיא השמחה, היא  בינה כי  מצוה, בשמחת אלא  הבא לעולם זוכה

הבא . עולם
ויחידה,וברמ "ז חיה נשמה רוח נפש  מדרגות, חמש  שישנם ביאר

[שמשה  צדקנו משיח יזכה  שלה  יחידה, היא העליונה והמדרגה
שהוא אנפין אריך  מפנימיות שהוא  חיה , למדרגת זכה  רבינו
שהוא יחידה  למעלת  ויזכה יתעלה  ומשיח דעתיק, חיצוניות

דע  בשמחה,בפנימיות  מצרים  יציאת  סיפור שמספר  ומי תיק],
השכינה  עם לשמוח  - דאתי ' לעלמא בשכינתא  'למחדי יזכה 
ואז יחידה, מדרגת שהוא - מכלא ' חדו 'דהוא המשיח , לימות

אחד . שכם ה' את יעבדו העולם וכל  הרע  כל יבטל 
.è.אותםרמ "ק לחדש גורם מצרים ביציאת שהמספר וז"ל:

הנסים סיפור והיינו מצרים, ביציאת מאז  שנתגלו העליונים האורות 
שהכוונה  בענין האורות אותם ומספר  מאיר שממש  ספיריות, לשון
צריך ולזה  המלכות, עד  היסוד ידי  על הבינה הארת מעוררת

הבינה. מן  ההיא ההארה לעורר כדי  בחדוה', 'חדי  ספור בההוא 
.é האריז "לראה בסידור  ד.)עוד  דף  פסח של  שאין (הגדה שכתב

הזה. בלילה כמו כך  כל השכינה שמחת  זמן
.àé. רמ "ז
.áéשניה )לוי בקדושת הוא(קדושה מפיו מוציא  שאדם  מה 'כל :

בכתבי הנאמר  וזה האותיות, אותן התחתונים לעולמות  ממשיך 
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מספריםבמאמר ישראל בני כאשר יתברך ה' את  לשבח מעלה של  פמליא התעוררות  את מבאר  זה
לאדם, הנעשים הניסים כל  ופרסום סיפור מעלת  עוד  בו ומבאר בשמחה, מצרים יציאת סיפור  את

לאלקים'. עז 'תנו בסוד  למעלה, כח  בזה שמוסיפים

ּדא כ "ו.מצוה ּבתר המצוה ּפּקּודא - ÄÈÈÇÈ
חמץ ביעור  של זו מצוה שלאחר

כה), מצרים(מצוה ּדיציאת ּבׁשבחא ÀÇÅÄÀÈÈÄÄÇÄÀÇÄלסּפר
בניסים יתברך ה' שבח סיפור מצות היא –

מצרים, ביציאת שעשה ÀÄּדאיהּוובנפלאות
ּבהאי  לאׁשּתעי  נׁש ּבר על ÄÈÇÇÈÀÄÀÈÅÀÇחּיּובא

לעלמין האדםׁשבחא על חיוב שהוא – ÀÈÈÀÈÀÄ
בין  ויום , יום בכל לעולמים, זה בשבח  לדבר 
קיים המקדש שבית בזמן בין בלילה, ובין ביום

בגלות .àובין

בזה : שזוכים המעלה  ואת לספר  ראוי בו  האופן את ומבאר

אֹוקימנא  במקוםהכי  וביארנו העמדנו כך  – ÈÄÄÀÈ
ּביציאת,áאחר  ּדאׁשּתעי נׁש ּבר ÈÇÈÀÄÀÈÅÄÄÇּכל

מצרים,מצרים ביציאת שמדבר אדם כל  – ÄÀÇÄ
ענין  את בפיו מזכיר הוא השנה ימות שבכל

מצרים ּב,âיציאת חּדי  סּפּור חדוהּובהה ּוא ÀÇÄÇÅÀÆÀÈ
יציאת סיפור את מספר הוא פסח ובליל –
הוא  סיפור ובאותו ההגדה, בקריאת  מצרים

בשמחה  למחדי ,ãשמח איה ּו ÇÄÄÀÆÅז ּמין
ּדאתי  לעלמא הוא ּבׁשכינּתא עתיד – ÄÀÄÀÈÀÈÀÈÀÈÅ

מצוה 
לספר
ביציאת
מצרים 

.à. במשנהרמ"ז עוד  יב:)ראה זומא ,(ברכות בן שדרשה "עד :
חייך ' 'ימי  חייך, ימי כל מצרים מארץ  צאתך  יום את תזכור למען 
- חייך ' 'ימי אומרים  וחכמים הלילות. – חייך ' ימי  'כל הימים, –

המצוות ומוני  המשיח ". לימות להביא  - 'כל ' הזה , (חינוך העולם 

יא ) אות פי"ב חרדים  כו , אות הרקיע בזהר  רשב"ץ קי, מצוה סמ"ק של, מצוה 

ראה  עשה, למצות יום בכל מצרים יציאת סיפור מצות  את מנו
ברמב"ם ה"ג )עוד  פ "א שמע מגדים(קריאת בפרי א"א, סז סי ' (או "ח

שמח סק "ז) שם)ובאור שמע .(קריאת
.á א )יאיר בנתיבות בסנהדרין(אות  הגמרא  לדברי ,(צא :)ציין

להלן. בהערות כמובא 
.â. בכלרמ"ז מצרים יציאת להזכיר הציווי הזוהר שלדעת וביאר 

בחינוך  מבואר וכן  דווקא , בפה  הוא  של)יום (מצוהובסמ "ק (מצוה

בפר"חקי) להלכה כתבו וכן סק"א ), סז אריה(סי' בשאגת (סי',

חת"סיג ) טו )ובשו "ת סי' ח"א בפמ"ג (או"ח אך לקריאת . (פתיחה

ד) אות שבכלשמע  מצרים יציאת זכירת מצות שלקיום מבואר
פסח בליל  ורק בלב, לזכור  אלא  בפה להזכיר צריך  אין יום

יעקב בית  בשו"ת כתב וכן  בפה, להזכיר קלח )צריך  וע"ע (סי' .

הרא "ש  ב )בשו"ת סי' כד לקיים(כלל יכול  פסח בליל שאף שכתב
בהרהור . המצווה 

.ãהעבודהעפ"י ושורש  וביסוד  פ "ו )רמ "ז . ט  העיקר(שער  כתב :
כמו  הספור, בעת שבלבו והשמחה  החדוה  הוא  הספור, של
עוד ראה בחדוה". חדי  ספור "ובההוא הזוהר בלשון שמדויק

הוציא )בריטב"א  לא ואילו ד"ה  ההגדה  על פירוש  'מצווין (פסחים, שכתב:
האבודרהם כתב וכן ובהודאות'. בשמחה לספר ד"האנו הגדה  (סדר 

היינו ) בריטב"א עבדים  ע"ע ההגדה  אמירת [באופן סדר . הלכות (שם,

בכלההגדה ) רם ובקול בנעימה ההגדה לומר  אדם 'חייב שכתב
ובנחת', ובשיר בהלל אחד פה 'ואומרים כתב הלקט  ובשבלי כוחו',

כא )ובחינוך כל(מצוה בניסן ט"ו בליל מצרים יציאת  בענין 'לספר
הניסים כל על יתברך לשם ולשבח  ולהלל לשונו צחות כפי  אחד 

משה  ובדרכי  שם'. לנו יב )שעשה  אות  תעג הגדה (סי ' דסיפור  כתב
וראה  יתעלה . ושבחיו הקל כבוד  מספרים  שאנו תפילה כמו הוי
סג"ל מהר"י אמר  נשתנה , מה שכתב : מהרי "ל  בליקוטי  עוד

ברורה ובמשנה לאדון. לשבח  יפה  בנגון אותו ס"ק דאומר תעג (סי'

הק'עא ) השל "ה בשם וביראה].כתב באימה ההגדה  שיאמר

øôñÅÆàá úùøôá"ò îfäøä ÇÙÇâ

Céøa àLãe÷å ,déøîa écçc Lð øa eäéà éàäc .àJkî eãç àeäcÀÅÄÙÈÀÇÄÇÈÀÇÅÀÈÅÀÀÈÀÄ
IëI àeä Céøa àLãe÷ Léðk àúrL déa ,øetñ àeääa écç àeäÇÅÀÇÄÅÇÂÈÈÄÀÈÀÄÀÈ
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.éð÷øeôa ïàcçå ,éða erzLîÄÀÈÈÇÀÇÈÀÀÈÄ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

הבא  לעולם השכינה עם חדּו,äלשמוח ÀÅּדהּוא 
מכלמּכּלא  יותר גדולה שמחה שהיא – ÄÙÈ

הבינה  עולם הוא הבא שעולם  מקור åהשמחות,
השמחה  מפניæושורש לכך וזוכה איהּו. ÀÇÄּדהאי

ּבמריּה ּדחּדי  נ ׁש אדםּבר הוא שזה – ÇÈÀÇÅÀÈÅ
יציאת סיפור את מספר שכאשר באדונו, ששמח
בעולם דבק  הוא בשמחתו הרי  בשמחה, מצרים

אתçהבינה  העליונים בעולמות  ומעורר ומחדש ,
מצרים ביציאת שהתגלתה ÀÀÈוק ּודׁשא ,èההארה 
ס ּפּור  ּבהה ּוא חּדי  ה ּוא והקדוש ּברי - ÀÄÇÅÀÇÄ

סיפור  באותו שמח  הוא אנפין éברוך שזעיר ,

מוחין  בזה מקבל  הוא] בריך קודשא  [הנקרא 
הזה àéמעולים לעולם ומושפעת יורדת ובזה ,

מצרים ביציאת  שהתגלתה ההארה .áéאותה
ׁשעתא  לכלּביּה ה ּוא  ּברי ק ּוד ׁשא ּכני ׁש ÅÇÂÈÈÄÀÈÀÄÀÈ

ּדילי ּה שישראלּפמלייא שעה באותה – ÈÇÀÈÄÅ
הקדוש  מכנס  מצרים, יציאת  סיפור את מספרים

שלו, הפמליא כל  את הוא זילּוברוך לֹון, ÀÈÇÄואמר 
ּדילי  ּדׁשבחא  סּפּורא להםּוׁשמע ּו ואומר – ÀÈÄÈÄÀÈÈÄÄ
שלי , השבח  סיפור את ושמעו מ ׁשּתע ּולכו ÀÈÄÀÈּדקא

בניּבני מדברים שבו ּבפּורקני – וח ּדאן  ,– ÈÇÀÇÈÀÀÈÄ
השכינה  גם מצרים שביציאת בגאולתי , ושמחים

.äבגמרא ראה צא :)עוד  כל(סנהדרין לוי בן יהושע רבי  אמר  :
זה  וכעין  הבא. לעולם ואומרה זוכה הזה בעולם שירה  האומר

בזוהר  גם  נד:)מבואר .(ח"ב
.å פ "ו )רמוניםבפרדס הזוהר(ש "ח עפ"י קנח .)כתב  שהבינה (ח"ב

הבא שבעולם כמו דין, ולא  רוגז לא  בה ואין הבא, עולם נקראת 
נקראת  והבינה  וחדוה . ושמחה רחמים הכל אלא ודין כעס  אין
שמחה  ומשלחת למטה, ומשפיעה באה  שהיא  שם על הבא  עולם

הספירות. לכל  וששון שפע
.æ קנד.)בזוהר יובל ,(ח"א זה -] יֹובלא  ּדא ׂשמחה , הּבנים אם : ֵ ַ ָ ִ ְ ֵ ָ ָ ְ ָ

[שכל ּתליין ּביּה עלמין  ּדכּלהּו חדוה  וכל חיד ּו ּדכל  הבינה ], ָ ְ ַ ֵ ִ ְ ַ ְ ֻ ְ ָ ְ ֶ ָ ְ ֵ ָ ְ עולם
רמונים ובפרדס  תלויים]. בה  העולמות כל של  חדוה וכל שמחה

פכ"א ) ממנה,(שכ"ג  נשפעות השמחות וכל הבינה, היא  שמחה  כתב :
שיר בזוהר הרשב"י  בדברי  כמבואר שמחה הצריכה מדה  והיא 

בזהר וכן טו :)השירים , יתבא '(ויקרא  שלימתא  בחדוותא  'אימא 
'אם דכתיב יושבת] שלימה  בחדוה הבינה , עולם שהיא [אימא,

שמחה'. הבנים
.çבזוהרראה רנה.)עוד  הפסוק(ח"ב ח )על אני(קהלת  ִ ֲ ִ ְ ַ ִ  ְוׁשּבחּתי

לאכֹול אם ּכי  הּׁשמׁש ּתחת לאדם טֹוב אין א ׁשר ה ּׂשמחה ֱ ֶ ִ ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ ֶ  ֲָ ְ ִ ַ  ֶאת 
[שמכל עביד  נׁש ּדּבר טבין  עֹובדין ּדמּכל ולׂשמֹוח ': ִ ָ ָ ַ ְ ִ ָ ִ ָ ָ ִ ְ ַ ְ ִ ְ ְ ִ  ְולׁשּתֹות
ּכי הּׁשמ ׁש, ּתחת לאדם טֹוב  אין  עושה], שאדם  טובים  ִ ֶ ֶ ַ ַ ַ ָ ָ ָ ֵ מעשים
[ולהראות  סטרא  ּבהה ּוא  חדוותא  ּולאחזאה ולׁשּתֹות, לאכֹול ָ ְ ִ ַ ְ ָ ָ ְ ֶ ָ ָ ְ ַ ְ ְ ִ ְ ֱ ֶ  ִאם
לעלמא ח ּולקא  לי ּה ּדיהא  ּבגין הבינה ] עולם צד, באותו ָ ְ ָ ְ ָ ָ ֵ ֵ ְ ִ ִ ְ שמחה
שהשמחה  ביאר וברמ "ק הבא]. לעולם חלק לו שיהא  [כדי  ֵ ָ  ְּדאתי 
העליונה  השמחה אל כסא נעשה ובשמחתו הבינה מצד  היא 
לו  יש  הבינה שהיא השמחה  בו שנאחזת  וכיון  הבינה, עליו ושורה

ממש במקומו ומתדבק נכלל הוא  העולם מן ובהסתלקו בה, חלק
הבינה. עולם הבא לעולם  וזוכה  עליו, שורה שהיתה

המלך וע"ע  דבר מקור(מג :)בספר בם מעורר שמחה מיני  בכל :
בדברים והמשכיל מצוה, של  שמחה  לשמים , כונתו אם השמחה ,
אדם אין ולזאת מצוה, של  השמחה כח  מגיע  היכן  עד  יבין אלו
והיא השמחה, היא  בינה כי  מצוה, בשמחת אלא  הבא לעולם זוכה

הבא . עולם
ויחידה,וברמ "ז חיה נשמה רוח נפש  מדרגות, חמש  שישנם ביאר

[שמשה  צדקנו משיח יזכה  שלה  יחידה, היא העליונה והמדרגה
שהוא אנפין אריך  מפנימיות שהוא  חיה , למדרגת זכה  רבינו
שהוא יחידה  למעלת  ויזכה יתעלה  ומשיח דעתיק, חיצוניות

דע  בשמחה,בפנימיות  מצרים  יציאת  סיפור שמספר  ומי תיק],
השכינה  עם לשמוח  - דאתי ' לעלמא בשכינתא  'למחדי יזכה 
ואז יחידה, מדרגת שהוא - מכלא ' חדו 'דהוא המשיח , לימות

אחד . שכם ה' את יעבדו העולם וכל  הרע  כל יבטל 
.è.אותםרמ "ק לחדש גורם מצרים ביציאת שהמספר וז"ל:

הנסים סיפור והיינו מצרים, ביציאת מאז  שנתגלו העליונים האורות 
שהכוונה  בענין האורות אותם ומספר  מאיר שממש  ספיריות, לשון
צריך ולזה  המלכות, עד  היסוד ידי  על הבינה הארת מעוררת

הבינה. מן  ההיא ההארה לעורר כדי  בחדוה', 'חדי  ספור בההוא 
.é האריז "לראה בסידור  ד.)עוד  דף  פסח של  שאין (הגדה שכתב

הזה. בלילה כמו כך  כל השכינה שמחת  זמן
.àé. רמ "ז
.áéשניה )לוי בקדושת הוא(קדושה מפיו מוציא  שאדם  מה 'כל :

בכתבי הנאמר  וזה האותיות, אותן התחתונים לעולמות  ממשיך 
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ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

גאולתâéנגאלה  על ביותר שמחים ישראל ובני ,
הזה ãéהשכינה  בעולם ישראל והתעוררות ,

את ההיכלותמעוררת וכל העליונים , העולמות כל
בזה  זה נקשרים עליון åèהקדושים יחוד  ונעשה ,

אנפין  לזעיר עילאין ואמא מאבא  מוחין  .æèלהשפיע
מתּכּנׁשין ּכּלה ּו שלּכדין פמליא כל  אזי – ÀÅËÀÄÀÇÀÄ
מתכנסים , ּומתחּבריןמעלה ÀÇÀÈÄÀÇÀÄואתיין 

ּדי ׂשראל יחדּבהדייה ּו ומתחברים ובאים – ÇÂÇÀÀÄÀÈÅ
ישראל, ּדקא עם  ּדׁשבחא סּפּורא ÀÈÄÈÄÀÈÈÀÈּוׁשמע ּו

דמריה ֹון ּדפּורקנא ּבחדוא והםחּדאן – ÇÈÀÆÀÈÀÀÈÈÀÈÅ
שמחים שישראל  השבח סיפור  את שומעים

אדונם גאולת  של  אתיין,æéבשמחתה ÀÅÇÀÈּכדין
הּוא  ּברי לקּודׁשא לי ּה ּכלואֹודן  על ÀÈÅÀÀÈÀÄÇÈ

ּוגב ּורן נּסין  ומודיםאי ּנּון באים הם ואזי – ÄÄÄÀÈ
ניסים אותם כל על  הוא ברוך לקדוש לו 

ישראל לבני שעשה לי ּהçéוגבורות ואֹודאן  ,ÀÈÅ
ּבארעא  ליּה ּדאית  קּדיׁשא ע ּמא ÇÇÈÇÄÈÀÄÅÀÇÀÈעל

ּדמאריה ֹון ּדפּורקנא ּבחדוה והםּדחּדאן  - ÀÇÈÀÆÀÈÀÀÈÈÀÈÄ

של פמליא 
מעלה 
מצטרפת
את לשבח
יתברך ה '

משובח ', זה הרי  מצרים ביציאת לספר המרבה  'וכל האר"י הקדוש 
מפיהם שיוצא כיון  בחסדים, משובח' זה 'הרי ז"ל האר"י  וכתב
לבית  המקום חסדי  של והאותיות הגדה ספור ישראל בני עמו של
שתמיד העולמות לכל  חסדים מעוררין האותיות  אלו אזי  ישראל ,
הישר בקב עוד  וראה לטובה '. ונפלאות ניסים האל עמנו יעשה

צ) ועל(פרק לילה , בההוא למחדי  דבעי הק' בזוהר  איתא  שכתב,
ובגילה  בשמחה הלילה  אותו של  ותשבחות שירות לומר צריך  כן
יציאת  סיפור של השבח גודל  רואה  הנך רגז , לב  שום להראות ולא 
במהירות, לאמרו ולא  במתון ההגדה לאמר יראה  כן על  מצרים,
ברוך הקדוש  זה  בזכות כי  ושלום, חס  למשא עליו דומה יהא  ואל
ובכל המקומות בכל אותנו להציל  עלינו תמיד  כנפיו יפרוש הוא
דומה  עליו שההגדה  מי  אבל ונפלאות, ניסים לנו ויעשה הדרכים
אז הלב  וכוונת שמחה ובלי  בעצלות או כרחו בעל ואומר למשא

סכנה. במקום כשהוא נס  לו שיעשה זוכה  אינו
הקדמון [וע"ע אמונים ה )בשומר ובכל(שאלה  ושבת שבת  בכל  :

והשפע  האור  אותו ונעור חוזר לעולם ה ' ממועדי ומועד מועד 
עד הזמנים באותן העולמות ולכל  ונוקביה לזעיר שהיה  ממרומים
שאנו  השבתות שאר לכל בראשית שבת בין הפרש  אין כי 
וכן  הירח. מיעוט מדרוש  כידוע הזה , המר בגלות אותן מקיימים
המועדות. שאר כל וכן דורות, לפסח  מצרים פסח  בין הפרש  אין

לרמח"ל החכמה מאמר  פסח )ובספר ליל סדר  בי(ענין הנה  ציאת :
מתעלים להיות העמים מכל  ונבדלו ישראל נבררו מצרים
באור ליאור  ונזמנו  וכו', החומרית האנושיות ממדריגת במדריגתם
וכן  שנעשה . מה  ומתעורר מתחדש  זה כל זה בלילה והנה  העליון,

החיים קנ)בכף  ס"ק תעג דכל(סי' יעקב בית ספר בשם כתב

שנה  בכל מתגלים מצרים, ביציאת פסח  בליל שנתגלו האורות 
ושמחה  הארה לו שיש  פסח בליל  בעצמו האדם מרגיש  ולכן ושנה 

להלן. בהערות עוד  ראה ושבת]. יו"ט לילי משאר יותר
.âéג )במכילתא אות שירה פרק בשלח ישראל(פרשת כשירדו :

שנאמר עמהם, ירדה שכינה ד)למצרים מו  ארד(בראשית 'אנכי 
שנאמר עמהן, השכינה  עלתה  עלו מצרימה', 'ואנכי(שם)עמך 

ובמגילה עלה'. גם גלו (כט .)אעלך  עמהן, שכינה שגלו מקום בכל :
עמהן. שכינה ליגאל  עתידין כשהן ואף וכו', עמהן שכינה למצרים

.ãéשישראלראה בכך  העצום והשבח  המעלה  להלן בהערות
השכינה. גאולת על שמחים

.åè.רמ "ק

.æè. רמ "ז
.æéשיששהמלאכים ישראל, מעבודת  עליון שפע ומקבלים נהנים

והמלאכים ישראל, נשמות שרשי  נגד מעלה של  בפמליא רבוא ס '
רמ"ז . מעבודתם. ומתעלים עמהם מתחברים והם לנשמות  קרובים

.çéבגמרא ראה צא :)עוד שירה (חולין אומרים השרת מלאכי אין  :
שנאמר  למטה, ישראל שיאמרו עד ז)למעלה לח יחד(איוב 'ברן

תהילים ובמדרש  אלהים'. בני כל 'ויריעו והדר  בקר', (קד)כוכבי

דרבי ובפרקי אחריהם'. המלאכים מקלסין  ישראל, 'משמקלסין
פלא '(פמ"א )אליעזר עושה תהלות נורא בקדש  נאדר כמכה 'מי :

יא ) טו תהלות,(שמות נורא  אלא  כאן, כתיב אין תהלה  נורא  ,
מלמטה. ישראל ותהלות מלמעלה, אותך מקלסין השרת שמלאכי

הרד "ל עו )ובביאור אות כשעושה (שם לו נאמרין תהלות  ב ' כתב :
הפלאות, על למטה תהלות שמספרין כן ידי  שעל לעמו, פלא
השרת. מלאכי גם חדשות בתהלות שיהללו למעלה כח מוסיפין

øôñÅÆàá úùøôá"ò îfäøä ÇÙÇä

,ïéãkàøetñ àeääa IàøNéå ,àJérI àzøeáâe àIéç déI óñBzà ÀÅÄÈÅÅÈÀÀÈÀÅÈÀÄÀÈÅÀÇÄÈ
ãk àzøeáâe àIéç óñBzàc àkIîk ,ïBäéøàîI àIéç éáäéÇÂÅÅÈÀÈÅÀÇÀÈÀÄÈÅÈÀÀÈÇ

ãBákäå øúkäÇÆÆÀÇÈ

שהם בארץ לו שיש הקדוש העם על  לו מודים
אדונם גאולת של בשמחתה :èéשמחים

לעיּלא  ּוגבּורּתא  חילא ליּה אּתֹוסף ÀÅÄÈÅÅÈÀÀÈÀÅÈּכדין
כח  הוא ברוך לקדוש לו נוסף  אזי  –
ומתבטלים מאירות שהספירות  למעלה, וגבורה

על,ëהחיצונים יתברך  לה' שמשבחים ידי על כי

שיושפעו  בזה מעוררים שעשה, עודהחסד
ויתעורר  העליונים בעולמות קדושות השפעות

ההם בימים כמו הגאולה ÀÄÀÈÅויׂשראל,àëכח
– למאריהֹון  חילא יהבי סּפּורא ÀÇÄÈÇÂÅÅÈÀÈÅּבההּוא 

לאדונם כח נותנים סיפור באותו ,áëוישראל
ּכד  ּוגבּורּתא חילא ּדאּתֹוסף ÀÇÀÈÀÄÈÅÈÀÀÈÇּכמלּכא

זה  ידי על
כח  נוסף 
לה' וגבורה
יתברך
ומתעלה 
כבודו

.èé ד)יששכרבבני מאמר הוא(ניסן מה  להתבונן מהראוי כתב :
הזה, הסיפור על ישראל את המלאכים שמשבחין הגדול  השבח 
טובה  ולהחזיק לספר מחויב טובה לו שעושין מי  בודאי הלא 
בלשון  תדקדק כאשר לדעתי, הוא אך  כזו, טובה  לו שעשה למי
אמר [ולא דמאריהון ', דפורקנא  בחדוה 'דחדאן שאמר הזוהר
עדיין  ישראל שהנה מאריהון], לון דפריק דילהון דפורקנא  בחדוה
דחקות, ביותר אנחנו עבדים שעדיין בעצמם, בשביה  נתונים
הארץ כנפות בארבע כפליים כפלי  שעבוד  ויתר הזמן באריכות 

משע  יד תחת  הנתון ועבד  האומות, ועצוםבין רב בשעבוד  בדו
נעוריו  בימי  שיצא  על ורנן בגילה ויגיל ישמח האיך זקנתו, בימי 
שהוא על נפשו במר יתאנח הלא  לחירות , משעבוד  אחת פעם
יציאת  בסיפור השמחה עיקר אלא  ובשביה , בצרה כעת נתון
מצרים מארץ  נפשותינו את  ה' שגאל על  היא מצרים
לא שבתחילה יתברך, לה' גאולה כביכול נקרא וזה ומטומאתם ,
הקליפות  טומאות מגודל  אלקותו מכירין  שבעולם הנפשות היו
שערי ובמ"ט ומצוות  תורה  בלא  שהיו בהם , אחוז היה אשר
אחד עם ישנו כבר מצרים מארץ  צאתינו מאז והנה טומאה,
וזה  שמו, קדושת על נפשם ומוסרים יתברך באלקותו שמאמין
שאף  מצרים, יציאת בסיפור ישראל של והמעלה השבח  עיקר
בגאולת  שמחים אנחנו כן פי על אף בגלות, עדיין שאנחנו
ומצותיה, התורה להם ניתן  לסגולה  ונבחרו שיצאו שמאז מצרים,
ויודעים הדעת  ונתרבה שמו, יתברך  אלקותו כבוד  נתפרסם וכבר
מורה  וזה מצרים, כגלות גלות  עוד כאן ואין תורתו, ואת ה ' את 
וע"ע  ה'. כבוד מתעלה ובזה יתברך , לה' ישראל  אהבת  גודל  על

פס"א )במהר"ל ה' ביציאת (גבורות השבח  עיקר  בגלות , שאנו שאף
מלכים , בני  ואף חורין בני  בהיותנו שזכינו במעלה  היא מצרים
לא אלו מעלות וכל מצרים, ביציאת התורה  את קיבלנו ואף 

בגלותנו. אף  מתבטלים
.ë.מצריםרמ "ק יציאת זכירת בעניין שביאר חי  בזוהר  וע"ע

וכך מהגלות, הדעת יציאת  הוא  מצרים יציאת שסוד  יום , בכל
וגואלים מוציאים מצרים יציאת את שמזכירים ידי  על יום בכל
מהגלות. יוצאת והדעת  לקליפות, שנמסרו הספירות  בחינות  את 

בארוכה. שם ראה
.àëשמורה )הקדוש בשל"ה מצה  הזוהר(פסחים לשון הביא 

שעשה, בחסד  יתברך לה' כשמשבחין כי וז "ל : וכתב, הקדוש ,
הראשון, על להוסיף השפעה  עוד  שיושפע התעוררות בא אז
כמו  הגאולה כח  ומתעוררין למעלה, רושם עושין הסיפור ודברי

ההם'. בימים
דכלהראה באגרא עקב )עוד  וכתב :(פרשת  כאן הזוהר דברי  שהביא 

עליך , עליון חסד  כח  יתגבר כביכול  הניסים סיפורי בהתעוררות 
כתבו  והנה דעביד, גבורתין  מספרין כד  חיליה  דאיתגבר כמלכא 
הקודש , רוח מבעלי בקבלה דורותינו צדיקי הקדושים רבותינו
ולעבור ולהצלחה לרפואה  כגון ישועה לאיזה אדם  יצטרך  כאשר
הניסים אותן מעין פיו במו יזכור אזי  מכשול, מבלי  ים במצולות

לרבי הדורות  לצדיקי  שנעשו בזה  שנאמרבכיוצא וזהו  ליחיד. או ם
תזכור זכור כך, כל  זכות  בידך  יהיה שלא  הגם בסגולה, בכאן גם
אלימלך ובנועם מצרים. ולכל לפרעה אלקיך  ה' עשה  אשר את 

בא ) הוא(פרשת ברוך  כשהקדוש היות בנך , באזני  תספר ולמען  :
אז מאויביהם, להם ונוקם אחת פעם לישראל נס עושה ברחמיו
כשישראל דור בכל לעתיד , אפילו ומועיל הרחמים, נתעוררו
שררה  בעול  להכבידם עליהם העומד  שונא  מאיזה להנקם צריכין 
נתעוררו  שכבר כיון בו, נקמה עושה  הוא ברוך  הקדוש  אז  מלך, או
התעללתי אשר כו' תספר  ולמען  וזהו כזה, בענין הרחמים אותן
לכם וינקם  הרחמים אותם תעוררו זאת וכשתספרו  במצרים,

כלל . לכם היצר  יוכלו לבל מאויביכם
העבודה וראה עמוד בספר ארז"ל)גם ד"ה אמרים לקוטי (קוסוב,

בכל מצרים יציאת דזוכרין  עשה  מצות של הטעם וזהו שכתב:
עצומה  בקדושה והנפלאות הניסים  שמספר מי  כל  בודאי  כי  יום,
נפעל ידו שעל האור אותו למעלה שיעורר ודאי נמרץ  ובדביקות
ומי ממש , הנס  בזמן שהיה כמו ובגבורתו בתוקפו ההוא  הנס 
הוא כך , כל ובדביקות בקדושה  כך כל אינם שלו הנס  שסיפורי
אבל הנס , בשעת כמו ובגבורתו בתוקפו כך  כל לא אבל מעורר,
יכול מועט בדביקות הרי  פסח], בליל  [כלומר , הנס זמן כשיגיע

ובגבורתו. בתוקפו עליון אור אותו לעורר
.áëעבורשלא שאחר אלא פסח, בליל המוחין שמורידין  די 

הכונות בשער  שכתוב כמו למעלה , יפה כח  נשאר (עניןהפסח

ח ) דרוש  העומר  וכו',ספירת דאבא  ראשון גדלות  נכנס  ראשון שביום
רמ"ז . פסח . בליל  שנכנסו המוחין בכח וזה
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גאולתâéנגאלה  על ביותר שמחים ישראל ובני ,
הזה ãéהשכינה  בעולם ישראל והתעוררות ,

את ההיכלותמעוררת וכל העליונים , העולמות כל
בזה  זה נקשרים עליון åèהקדושים יחוד  ונעשה ,

אנפין  לזעיר עילאין ואמא מאבא  מוחין  .æèלהשפיע
מתּכּנׁשין ּכּלה ּו שלּכדין פמליא כל  אזי – ÀÅËÀÄÀÇÀÄ
מתכנסים , ּומתחּבריןמעלה ÀÇÀÈÄÀÇÀÄואתיין 

ּדי ׂשראל יחדּבהדייה ּו ומתחברים ובאים – ÇÂÇÀÀÄÀÈÅ
ישראל, ּדקא עם  ּדׁשבחא סּפּורא ÀÈÄÈÄÀÈÈÀÈּוׁשמע ּו

דמריה ֹון ּדפּורקנא ּבחדוא והםחּדאן – ÇÈÀÆÀÈÀÀÈÈÀÈÅ
שמחים שישראל  השבח סיפור  את שומעים

אדונם גאולת  של  אתיין,æéבשמחתה ÀÅÇÀÈּכדין
הּוא  ּברי לקּודׁשא לי ּה ּכלואֹודן  על ÀÈÅÀÀÈÀÄÇÈ

ּוגב ּורן נּסין  ומודיםאי ּנּון באים הם ואזי – ÄÄÄÀÈ
ניסים אותם כל על  הוא ברוך לקדוש לו 

ישראל לבני שעשה לי ּהçéוגבורות ואֹודאן  ,ÀÈÅ
ּבארעא  ליּה ּדאית  קּדיׁשא ע ּמא ÇÇÈÇÄÈÀÄÅÀÇÀÈעל

ּדמאריה ֹון ּדפּורקנא ּבחדוה והםּדחּדאן  - ÀÇÈÀÆÀÈÀÀÈÈÀÈÄ

של פמליא 
מעלה 
מצטרפת
את לשבח
יתברך ה '

משובח ', זה הרי  מצרים ביציאת לספר המרבה  'וכל האר"י הקדוש 
מפיהם שיוצא כיון  בחסדים, משובח' זה 'הרי ז"ל האר"י  וכתב
לבית  המקום חסדי  של והאותיות הגדה ספור ישראל בני עמו של
שתמיד העולמות לכל  חסדים מעוררין האותיות  אלו אזי  ישראל ,
הישר בקב עוד  וראה לטובה '. ונפלאות ניסים האל עמנו יעשה

צ) ועל(פרק לילה , בההוא למחדי  דבעי הק' בזוהר  איתא  שכתב,
ובגילה  בשמחה הלילה  אותו של  ותשבחות שירות לומר צריך  כן
יציאת  סיפור של השבח גודל  רואה  הנך רגז , לב  שום להראות ולא 
במהירות, לאמרו ולא  במתון ההגדה לאמר יראה  כן על  מצרים,
ברוך הקדוש  זה  בזכות כי  ושלום, חס  למשא עליו דומה יהא  ואל
ובכל המקומות בכל אותנו להציל  עלינו תמיד  כנפיו יפרוש הוא
דומה  עליו שההגדה  מי  אבל ונפלאות, ניסים לנו ויעשה הדרכים
אז הלב  וכוונת שמחה ובלי  בעצלות או כרחו בעל ואומר למשא

סכנה. במקום כשהוא נס  לו שיעשה זוכה  אינו
הקדמון [וע"ע אמונים ה )בשומר ובכל(שאלה  ושבת שבת  בכל  :

והשפע  האור  אותו ונעור חוזר לעולם ה ' ממועדי ומועד מועד 
עד הזמנים באותן העולמות ולכל  ונוקביה לזעיר שהיה  ממרומים
שאנו  השבתות שאר לכל בראשית שבת בין הפרש  אין כי 
וכן  הירח. מיעוט מדרוש  כידוע הזה , המר בגלות אותן מקיימים
המועדות. שאר כל וכן דורות, לפסח  מצרים פסח  בין הפרש  אין

לרמח"ל החכמה מאמר  פסח )ובספר ליל סדר  בי(ענין הנה  ציאת :
מתעלים להיות העמים מכל  ונבדלו ישראל נבררו מצרים
באור ליאור  ונזמנו  וכו', החומרית האנושיות ממדריגת במדריגתם
וכן  שנעשה . מה  ומתעורר מתחדש  זה כל זה בלילה והנה  העליון,

החיים קנ)בכף  ס"ק תעג דכל(סי' יעקב בית ספר בשם כתב

שנה  בכל מתגלים מצרים, ביציאת פסח  בליל שנתגלו האורות 
ושמחה  הארה לו שיש  פסח בליל  בעצמו האדם מרגיש  ולכן ושנה 

להלן. בהערות עוד  ראה ושבת]. יו"ט לילי משאר יותר
.âéג )במכילתא אות שירה פרק בשלח ישראל(פרשת כשירדו :

שנאמר עמהם, ירדה שכינה ד)למצרים מו  ארד(בראשית 'אנכי 
שנאמר עמהן, השכינה  עלתה  עלו מצרימה', 'ואנכי(שם)עמך 

ובמגילה עלה'. גם גלו (כט .)אעלך  עמהן, שכינה שגלו מקום בכל :
עמהן. שכינה ליגאל  עתידין כשהן ואף וכו', עמהן שכינה למצרים

.ãéשישראלראה בכך  העצום והשבח  המעלה  להלן בהערות
השכינה. גאולת על שמחים

.åè.רמ "ק

.æè. רמ "ז
.æéשיששהמלאכים ישראל, מעבודת  עליון שפע ומקבלים נהנים

והמלאכים ישראל, נשמות שרשי  נגד מעלה של  בפמליא רבוא ס '
רמ"ז . מעבודתם. ומתעלים עמהם מתחברים והם לנשמות  קרובים

.çéבגמרא ראה צא :)עוד שירה (חולין אומרים השרת מלאכי אין  :
שנאמר  למטה, ישראל שיאמרו עד ז)למעלה לח יחד(איוב 'ברן

תהילים ובמדרש  אלהים'. בני כל 'ויריעו והדר  בקר', (קד)כוכבי

דרבי ובפרקי אחריהם'. המלאכים מקלסין  ישראל, 'משמקלסין
פלא '(פמ"א )אליעזר עושה תהלות נורא בקדש  נאדר כמכה 'מי :

יא ) טו תהלות,(שמות נורא  אלא  כאן, כתיב אין תהלה  נורא  ,
מלמטה. ישראל ותהלות מלמעלה, אותך מקלסין השרת שמלאכי

הרד "ל עו )ובביאור אות כשעושה (שם לו נאמרין תהלות  ב ' כתב :
הפלאות, על למטה תהלות שמספרין כן ידי  שעל לעמו, פלא
השרת. מלאכי גם חדשות בתהלות שיהללו למעלה כח מוסיפין
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שהם בארץ לו שיש הקדוש העם על  לו מודים
אדונם גאולת של בשמחתה :èéשמחים

לעיּלא  ּוגבּורּתא  חילא ליּה אּתֹוסף ÀÅÄÈÅÅÈÀÀÈÀÅÈּכדין
כח  הוא ברוך לקדוש לו נוסף  אזי  –
ומתבטלים מאירות שהספירות  למעלה, וגבורה

על,ëהחיצונים יתברך  לה' שמשבחים ידי על כי

שיושפעו  בזה מעוררים שעשה, עודהחסד
ויתעורר  העליונים בעולמות קדושות השפעות

ההם בימים כמו הגאולה ÀÄÀÈÅויׂשראל,àëכח
– למאריהֹון  חילא יהבי סּפּורא ÀÇÄÈÇÂÅÅÈÀÈÅּבההּוא 

לאדונם כח נותנים סיפור באותו ,áëוישראל
ּכד  ּוגבּורּתא חילא ּדאּתֹוסף ÀÇÀÈÀÄÈÅÈÀÀÈÇּכמלּכא

זה  ידי על
כח  נוסף 
לה' וגבורה
יתברך
ומתעלה 
כבודו

.èé ד)יששכרבבני מאמר הוא(ניסן מה  להתבונן מהראוי כתב :
הזה, הסיפור על ישראל את המלאכים שמשבחין הגדול  השבח 
טובה  ולהחזיק לספר מחויב טובה לו שעושין מי  בודאי הלא 
בלשון  תדקדק כאשר לדעתי, הוא אך  כזו, טובה  לו שעשה למי
אמר [ולא דמאריהון ', דפורקנא  בחדוה 'דחדאן שאמר הזוהר
עדיין  ישראל שהנה מאריהון], לון דפריק דילהון דפורקנא  בחדוה
דחקות, ביותר אנחנו עבדים שעדיין בעצמם, בשביה  נתונים
הארץ כנפות בארבע כפליים כפלי  שעבוד  ויתר הזמן באריכות 

משע  יד תחת  הנתון ועבד  האומות, ועצוםבין רב בשעבוד  בדו
נעוריו  בימי  שיצא  על ורנן בגילה ויגיל ישמח האיך זקנתו, בימי 
שהוא על נפשו במר יתאנח הלא  לחירות , משעבוד  אחת פעם
יציאת  בסיפור השמחה עיקר אלא  ובשביה , בצרה כעת נתון
מצרים מארץ  נפשותינו את  ה' שגאל על  היא מצרים
לא שבתחילה יתברך, לה' גאולה כביכול נקרא וזה ומטומאתם ,
הקליפות  טומאות מגודל  אלקותו מכירין  שבעולם הנפשות היו
שערי ובמ"ט ומצוות  תורה  בלא  שהיו בהם , אחוז היה אשר
אחד עם ישנו כבר מצרים מארץ  צאתינו מאז והנה טומאה,
וזה  שמו, קדושת על נפשם ומוסרים יתברך באלקותו שמאמין
שאף  מצרים, יציאת בסיפור ישראל של והמעלה השבח  עיקר
בגאולת  שמחים אנחנו כן פי על אף בגלות, עדיין שאנחנו
ומצותיה, התורה להם ניתן  לסגולה  ונבחרו שיצאו שמאז מצרים,
ויודעים הדעת  ונתרבה שמו, יתברך  אלקותו כבוד  נתפרסם וכבר
מורה  וזה מצרים, כגלות גלות  עוד כאן ואין תורתו, ואת ה ' את 
וע"ע  ה'. כבוד מתעלה ובזה יתברך , לה' ישראל  אהבת  גודל  על

פס"א )במהר"ל ה' ביציאת (גבורות השבח  עיקר  בגלות , שאנו שאף
מלכים , בני  ואף חורין בני  בהיותנו שזכינו במעלה  היא מצרים
לא אלו מעלות וכל מצרים, ביציאת התורה  את קיבלנו ואף 

בגלותנו. אף  מתבטלים
.ë.מצריםרמ "ק יציאת זכירת בעניין שביאר חי  בזוהר  וע"ע

וכך מהגלות, הדעת יציאת  הוא  מצרים יציאת שסוד  יום , בכל
וגואלים מוציאים מצרים יציאת את שמזכירים ידי  על יום בכל
מהגלות. יוצאת והדעת  לקליפות, שנמסרו הספירות  בחינות  את 

בארוכה. שם ראה
.àëשמורה )הקדוש בשל"ה מצה  הזוהר(פסחים לשון הביא 

שעשה, בחסד  יתברך לה' כשמשבחין כי וז "ל : וכתב, הקדוש ,
הראשון, על להוסיף השפעה  עוד  שיושפע התעוררות בא אז
כמו  הגאולה כח  ומתעוררין למעלה, רושם עושין הסיפור ודברי

ההם'. בימים
דכלהראה באגרא עקב )עוד  וכתב :(פרשת  כאן הזוהר דברי  שהביא 

עליך , עליון חסד  כח  יתגבר כביכול  הניסים סיפורי בהתעוררות 
כתבו  והנה דעביד, גבורתין  מספרין כד  חיליה  דאיתגבר כמלכא 
הקודש , רוח מבעלי בקבלה דורותינו צדיקי הקדושים רבותינו
ולעבור ולהצלחה לרפואה  כגון ישועה לאיזה אדם  יצטרך  כאשר
הניסים אותן מעין פיו במו יזכור אזי  מכשול, מבלי  ים במצולות

לרבי הדורות  לצדיקי  שנעשו בזה  שנאמרבכיוצא וזהו  ליחיד. או ם
תזכור זכור כך, כל  זכות  בידך  יהיה שלא  הגם בסגולה, בכאן גם
אלימלך ובנועם מצרים. ולכל לפרעה אלקיך  ה' עשה  אשר את 

בא ) הוא(פרשת ברוך  כשהקדוש היות בנך , באזני  תספר ולמען  :
אז מאויביהם, להם ונוקם אחת פעם לישראל נס עושה ברחמיו
כשישראל דור בכל לעתיד , אפילו ומועיל הרחמים, נתעוררו
שררה  בעול  להכבידם עליהם העומד  שונא  מאיזה להנקם צריכין 
נתעוררו  שכבר כיון בו, נקמה עושה  הוא ברוך  הקדוש  אז  מלך, או
התעללתי אשר כו' תספר  ולמען  וזהו כזה, בענין הרחמים אותן
לכם וינקם  הרחמים אותם תעוררו זאת וכשתספרו  במצרים,

כלל . לכם היצר  יוכלו לבל מאויביכם
העבודה וראה עמוד בספר ארז"ל)גם ד"ה אמרים לקוטי (קוסוב,

בכל מצרים יציאת דזוכרין  עשה  מצות של הטעם וזהו שכתב:
עצומה  בקדושה והנפלאות הניסים  שמספר מי  כל  בודאי  כי  יום,
נפעל ידו שעל האור אותו למעלה שיעורר ודאי נמרץ  ובדביקות
ומי ממש , הנס  בזמן שהיה כמו ובגבורתו בתוקפו ההוא  הנס 
הוא כך , כל ובדביקות בקדושה  כך כל אינם שלו הנס  שסיפורי
אבל הנס , בשעת כמו ובגבורתו בתוקפו כך  כל לא אבל מעורר,
יכול מועט בדביקות הרי  פסח], בליל  [כלומר , הנס זמן כשיגיע

ובגבורתו. בתוקפו עליון אור אותו לעורר
.áëעבורשלא שאחר אלא פסח, בליל המוחין שמורידין  די 

הכונות בשער  שכתוב כמו למעלה , יפה כח  נשאר (עניןהפסח

ח ) דרוש  העומר  וכו',ספירת דאבא  ראשון גדלות  נכנס  ראשון שביום
רמ"ז . פסח . בליל  שנכנסו המוחין בכח וזה
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לי ּה ואֹודן ּגב ּורּתיּה כמלךמׁשּבחין – ÀÇÀÄÀÀÅÀÈÅ
גבורתו  משבחים  כאשר  וגבורה כח  לו שנוסף 

לו  –âëומודים מקמיּה ּדחלין וכּלה ּו וכולם, ÀËÀÇÂÄÄÈÅ
הניכרת וגדולתו רוממותו מצד מלפניו , יראים

והנפלאות הניסים ידי יקרי ּה,ãëעל ÀÄÀÇÈÀÈÅואסּתּלק 
ּכּלהּו כולם .על על כבודו ומתעלה ּובגין– ÇËÀÀÄ

ּדא  ּבסּפּור ּולאׁשּתעי  לׁשּבחא אית ,ּכäë ÈÄÀÇÀÈÀÄÀÈÅÀÄÈ
ּדאּתמר ולדבר ּכמה לשבח יש כך ומפני – ÀÈÀÄÀÇ

ונתבאר  שנאמר כמו זה .åëבסיפור

יציאת  נס את בפיו ולספר לדבר שיש שכשם ומבאר
לאדם: שנעשה  ונס נס בכל לנהוג חובה כך מצרים,

ּדא  מצריםּכגוונא יציאת שבנס  כשם זה, כגון – ÀÇÀÈÈ
גם כך ולספר, לדבר איהּויש ÈÄח ֹובה

נׁש ּבר האדםעל על הוא חובה לאׁשּתעי – , ÇÇÈÀÄÀÀÅ
ּולפרסּומי  ה ּוא  ּברי ק ּודׁשא קמי  ÈÄÈÅÀÈÀÄÀÇÀÅּתדיר

ּדעבד  ני ּסין איּנּון  ּבכל תמידניסא לדבר – ÄÈÀÈÄÄÄÀÈÇ
הוא  ברוך הקדוש ניסיו æëלפני  ולפרסם ,çëבכל ,

יתברך ה' לו שעשה פרטיים ניסים .èëאותם

חובת
הדיבור

והפרסום 
נס בכל

ונס

.âëלג )במדרש א רבה  סימון (איכה  בר' יהודה ר' בשם  עזריה ר' :
בגבורה  כח  מוסיפין מקום של  רצונו עושין שישראל בזמן אמר

אמר דאת כמה מעלה, יד)של ס ובזמן (תהלים  חיל', נעשה 'באלהים
של גדול כח  מתישין כביכול מקום של רצונו עושין  ישראל שאין

דכתיב  יח )מעלן , לב סימון (דברים בר' יהודה ר ' תשי '. ילדך 'צור
הקדוש של  רצונו עושין  שישראל בזמן טרפון  בר ' לוי  ר' בשם

אמר דאת כמה מעלה, של  בגבורה  כח  מוסיפין הוא (במדבר ברוך 

יז) הקב"ה יד של רצונו עושין שאין ובזמן  ה'', כח נא  יגדל  'ועתה
לפני כח  בלא  הם גם והולכין מעלן של גדול כח מתישין  כביכול

החיים ובנפש  פ "ו )רודף . עד פ "ג ב עוז(שער 'תנו ענין שזה מבואר
בשחקים' ועוזו גאותו ישראל על לה )לאלקים סח שהוא(תהלים ,

ליחוד העליון יתברך  רצונו לעורר בעולמות ה' אור תוספת המשכת
שפעת  בעולמות ולהוסיף  להשפיע וחיות עליון ותיקון קדושתו אור

מע"ח  הביא  אליעזר ובדמשק העליון. הקודש  פי"אממקור מ"נ (שער 

טז) בעולםכלל הצדיקים שעושין והעבודות התפלות ידי  על שכתב:
למ כח  ומחדשים מוסיפים  ומאירין הזה ביומו יום מידי עלה 

חבירו. על נוסף  יום בכל  וערך, קץ  לאין אור באצילות
.ãë.רא "ג
.äëמא .כאן דף מתחיל 
.åëהעבודהביסוד פ "ו )ושורש  ט  שלפנינו,(שער  הזוהר מאמר העתיק

הגדול וההתרוממות  ההתפארות  איכות ורעי , אחיי ראו, גם ראו וכתב:
י לבוראנו זה  ספור ידי  על יבא  שבא  וחקר תכלית שמו לאין תברך 

כמבואר ותתא עילא העולמות  ובכל  דיליה, פמליא בכל ויתעלה 
הזה  בלילה  מעיניו שינה לנדד  לאדם ראוי מה והנה הנ "ל, במאמר 
שמו  יתברך  בוראנו של והנפלאות והגבורות הניסים בספור  להאריך
מהשינה  להתאפק יכולים אינם ביתו בני אם  ואף ביתו, ולבני לבניו
הקדוש במאמר  כמבואר עצמו בפני  הנס  בספור יאריך  מקום  מכל
לעילא סלקין ספור  בההוא מפיו האדם שמוציא  התיבות שכל  הנ"ל
ואודאן  מפיו, שיצא  הספור ורואים מתכנשין דלעילא פמליא  וכל 

ותתא . עילא עלייהו יקריה ואסתלק הוא, ברוך  לקדוש כלהו
.æëסק"א )יקרהבאבן ריט  סי' מהימנא(ח"ט הרעיא מלשון  כתב :

היא שהמצוה  משמע הוא', בריך  קודשא קמי תדיר 'לאשתעי 
בריך קודשא  קמי  וכו' 'לאשתעי  שאמר וממה ויום, יום בכל תמיד
אדם שום שומע שאין באופן  אפילו זה ענין שמקיים משמע  הוא'
הנסים כביכול יתברך לפניו ומספר יתברך  ה' לפני עומד  הוא אלא 
והביא זה . על  יתברך  לפניו ומהלל ומודה עמו, שעשה  ונפלאות 
המצוה  בכלל שמנה  ז "ל  להרמב"ן  הוא  גדול "הכרח  הרא"ג: לשון

ב ) ח לספר(דברים האדם כל על שמצוה הדרך ' כל את  'וזכרת
ראיתי וכן בפרטות , הוא ברוך  הקדוש  עמו שעשה  הנפלאות כל 
וכל עליהם שעברו העתות כל  בכתב שכתבו מעשה אנשי 
בקיצור אותו וכותבין עמהם, הוא ברוך  הקדוש  שעשה הנפלאות
שבחיו  לספר  עליו עוברים יום  יום ומדי  עמהם הכתב ומוליכים
להלן. בהערות עוד  ראה הרא "ג . עכ"ל  לעשות " ראוי  וכן יתברך ,

.çëברם)לחןהשו בפאת ד "ה כאן :(הקדמה הזוהר דברי  פי  על  כתב
יסורים האדם על מביא אשר  וכל  ה ' מעללי לספר  לאדם חובה
לדקדק כתב  עה"ת הגרי "ז  ובחידושי  בנפלאותיו. עוזר ואשר וצרות

הכתוב מו )בלשון  קז נפלאותיו',(תהלים בכל שיחו לו זמרו לו 'שירו
חיוב  כן גם יש  לנו שעשה הניסים על לה' להודות  החיוב דמלבד 

ובאברבנאל בספורנו וע"ע  ה'. נפלאות סיפור  של ז מיוחד (ויקרא 

עמו יא ) להביא  צריך  תודה שקרבן הדבר טעם בדבריהם שמבואר
מרובים אוכלים שיהיו כדי ולילה, ליום רק ונאכל תודה , לחמי  הרבה 
ברבים . הנס ויפרסם יודה בתודה שחייב הנס ובעל  אחת, בסעודה

בשע"ת  עוד סק"ה )[ראה ריח סי ' פי(או"ח על שכתב השל"ה  בשם
בכל יתבודד ביום שבו וראוי  טוב נס  לו שנעשה שמי כאן, הזוהר

בחיי  ברבינו וע"ע מהנס . קצת ולספר  ולשמוח  להודות  (בראשית שנה

לח ) הרע].ל עין  בו ישלוט שלא  כדי  נס  והסתרת העלמת ענין
.èë יום,חרדיםבספר בכל  לקיימן שאפשר  בלב התלויות  עשה (מצוות

יונה ט ) רבינו בשם  יז)כתב פרק ג שער תשובה שערי  מצוה (עיין שיש 
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ה ' לפני הניסים אודות לדבר  שיש הטעם את ומבאר
אותם: ולפרסם יתברך,

ּתימא  ותקשה,ואי תאמר  ואם איהּו– אמאי ÀÄÅÈÂÇÄ
עלחֹובתא  לדבר חובה הוא למה – ÈÈ

יתברך, ה' לפני  ּבריהניסים  ק ּודׁשא ÀÈÀÈÀÄוהא
ּכּלא  ידע  יודע ה ּוא הוא ברוך הקדוש והרי – ÈÇÙÈ

ּדנא הכל לבתר ויהוי  ּדהוה, מה ּכל כל, – ÈÇÀÂÈÀÆÅÀÈÇÀÈ
כך אחר שיהיה מה וכל  שהיה אמאי מה ,ÂÇ

קמי ּה ּדא עבד ּפרסּומא ּדאיהּו מה –על ÄÀÈÈÈÅÇÇÀÄÈÇ
ולהודות לדבר לפניו, זה פרסום  ענין יש ולמה

עשה  שהוא מה ידעעל ואיהּו הוא , והרי ,– ÀÄÈÇ
זאת . כל  יודע כבר

לפרסּומי  נׁש ּבר  אצטרי וּדאי, ÆÈÇÇÄÀÀÄÇÈÀÇÀÅאּלא
אתניסא  לפרסם האדם שצריך הטעם – ÄÈ

ּדאיהּוהנס מה ּבכל קמי ּה ּולאׁשּתעי  ,ÀÄÀÈÅÈÅÀÈÇÀÄ
שהוא עבד  מה בכל  יתברך ה' לפני ולדבר – ÈÇ
סּלקין,ìעשה  מ ּלין  ּדאיּנּון  בגללּבגין – ÀÄÀÄÄÄÇÀÄ

הן  הנס , על מדבר הוא שבהן תיבות  שאותן
למעלה, ּדלעיּלא עולות ּפמליא  ÀÈÈÇÀÈÄÀÅÈוכל

לֹון וחמאן מעלה מת ּכּנׁשין של  פמליא וכל – ÄÀÇÀÄÀÈÈ
דיבר  שהאדם תיבות אותן את  ורואים מתאספים

הנס הּוא על  ּברי לק ּודׁשא ּכּלה ּו ואֹודאן ,ÀÈËÀÀÀÈÀÄ
הוא  ברוך  לקדוש כולם ומודים –àì, ואס ּתּלקÀÄÀÇÈ

ותּתא  עיּלא עלייה ּו שורה יקרי ּה ובזה – ÀÈÅÈÇÀÅÈÀÇÈ

על בדיבור
הניסים 
מתעלה 
ה' כבוד

שנאמר כמו בהם, ולהתבונן יתברך  חסדיו ב )לזכור ח 'וזכרת (דברים
במדבר', שנה  ארבעים זה  אלהיך ה' הוליכך אשר הדרך  כל את 
שאם וחומר  קל מזה למד סאגיס  מהר"י החסיד דהרב עוד והוסיף
כל אבותינו, עם שעשה החסדים את אפילו לדורות לזכור  נצטוינו
עמנו  שעושה החסדים לזכור  חייב יהיה מישראל  אחד  שכל שכן
אחד כל חייב  וכן אריות, משיני  אותנו שמציל ישראל לכלל תמיד
שיצרו  מעת  ממש  עמו יתברך ה' שגמל  החסדים לזכור מישראל
בתשובה  וישוב  ויבוש  לפניו יכנע ואז עכשיו, ועד אמו בבטן 

דר"א  לפרקי  בביאורו והרד "ל ד)שלימה. אות ג  וז "ל:(פרק כתב
מדכתיב להללו, עשה  מצוות מנה גדולות הלכות י ובעל  (דברים 

יועץ כא ) ובפלא תהלתך'. דיבור)'הוא  זכירת (ערך מצות  בענין
ה' חסדי  כל אלא  מצרים יציאת דוקא דלאו  כתב מצרים יציאת
בין  יחיד, לאדם בין ישראל  לכללות בין עשה אשר ונפלאותיו
של רובו וזהו קעביד, מצוה  בהם המספר לאחרים , בין לעצמו
נפלאותיו  'זכרו פעמים כמה  באזהרה  בתהילים ובא תהלים, ספר

עשה' ה )אשר  עלילותיו'(קד בעמים 'הודיעו א ), פסוק וכהנה (שם ,
אמר  והנביא  ז)רבות, סג  אל(ישעיה פונה והכל  אזכיר', ה ' 'חסדי 

וחמלתו, ואהבתו  יתברך  והשגחתו יכלתו עוצם להכיר  אחד מקום
היראה. ואת האהבה את ולעורר

לגר "א וע"ע אליהו לד)בקול יז א' המלך(שמואל שדוד  מדרש , בשם
מהעדר , שה  שלקחו הדוב ואת הארי  את  והכה נס  לו נעשה

רא עורו וכאשר הפשיט כששחטו בשה, נס  לו שנעשה  דוד  ה
ולהודות  הנס  את לזכור כדי  תמיד בו לבוש והיה בגד  ממנו ועשה 

בגמרא  [וע"ע תמיד. נד.)לה' הנס ,(ברכות על ברכה בענין
כו )ובשאילתות ולשבחוי(שאילתא לאודויי ישראל בית דמחייבין 

חמד בשדי  ניסא , להו דמתרחיש  בעידנא שמיא  פקמי (מערכת

כט ) בחת "ס כלל רח ), סי ' ח "א שאלה(או "ח שם)ובהעמק (שאילתות

הוי אי  ובעיקרו הנסים  על ההודאה  בחובת  בארוכה שפלפלו
מדאורייתא ]. או מדרבנן 

.ìבדמשקבביאור כתב עבד ', דאיהו מה 'בכל הזוהר לשון 
הוא ברוך להקדוש  אוהב שהוא  הזה האיש  נראה זה  על אליעזר:
מחדש הוא  עליו שבח איזה למצוא  שיכול  מה כל אזי באמת,
שבחיו  אחר שמחפש  לחבירו, שאוהב [כאדם  יכולתו, בכל
שהוא בישראל  הוא ברוך הקדוש  כשרואה שכן וכל ומעלותיו],
בר נעשה  בודאי הוא , ברוך הקדוש  שעשה ונפלאות בנסים שמח 

הוא . ברוך  הקדוש  בעיני גדול ויקר  חשוב הזה ישראל
.àì הםשהמלאכים פעם וכל ששומעים מה את זוכרים אינם

יתברך ה' את  שמשבחים השבח את  ולשמוע שוב להתאסף  צריכים
בספר ז"ל הרמ "ק  מורי וז "ל : החמה. אור ומשבחים. מודים הם ואזי 
הוא , המלאכים על יתרון לצדיקים שיש הדברים בכלל כתב, אלימה
בזכירה  להם נשאר ושומעים ורואים שלומדים מה  כל  שהצדיקים
דבר הוא ההוא  הסוד או הדבר אם גם ומה רובם, או כולם בקנין
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לי ּה ואֹודן ּגב ּורּתיּה כמלךמׁשּבחין – ÀÇÀÄÀÀÅÀÈÅ
גבורתו  משבחים  כאשר  וגבורה כח  לו שנוסף 

לו  –âëומודים מקמיּה ּדחלין וכּלה ּו וכולם, ÀËÀÇÂÄÄÈÅ
הניכרת וגדולתו רוממותו מצד מלפניו , יראים

והנפלאות הניסים ידי יקרי ּה,ãëעל ÀÄÀÇÈÀÈÅואסּתּלק 
ּכּלהּו כולם .על על כבודו ומתעלה ּובגין– ÇËÀÀÄ

ּדא  ּבסּפּור ּולאׁשּתעי  לׁשּבחא אית ,ּכäë ÈÄÀÇÀÈÀÄÀÈÅÀÄÈ
ּדאּתמר ולדבר ּכמה לשבח יש כך ומפני – ÀÈÀÄÀÇ

ונתבאר  שנאמר כמו זה .åëבסיפור

יציאת  נס את בפיו ולספר לדבר שיש שכשם ומבאר
לאדם: שנעשה  ונס נס בכל לנהוג חובה כך מצרים,

ּדא  מצריםּכגוונא יציאת שבנס  כשם זה, כגון – ÀÇÀÈÈ
גם כך ולספר, לדבר איהּויש ÈÄח ֹובה

נׁש ּבר האדםעל על הוא חובה לאׁשּתעי – , ÇÇÈÀÄÀÀÅ
ּולפרסּומי  ה ּוא  ּברי ק ּודׁשא קמי  ÈÄÈÅÀÈÀÄÀÇÀÅּתדיר

ּדעבד  ני ּסין איּנּון  ּבכל תמידניסא לדבר – ÄÈÀÈÄÄÄÀÈÇ
הוא  ברוך הקדוש ניסיו æëלפני  ולפרסם ,çëבכל ,

יתברך ה' לו שעשה פרטיים ניסים .èëאותם

חובת
הדיבור

והפרסום 
נס בכל

ונס

.âëלג )במדרש א רבה  סימון (איכה  בר' יהודה ר' בשם  עזריה ר' :
בגבורה  כח  מוסיפין מקום של  רצונו עושין שישראל בזמן אמר

אמר דאת כמה מעלה, יד)של ס ובזמן (תהלים  חיל', נעשה 'באלהים
של גדול כח  מתישין כביכול מקום של רצונו עושין  ישראל שאין

דכתיב  יח )מעלן , לב סימון (דברים בר' יהודה ר ' תשי '. ילדך 'צור
הקדוש של  רצונו עושין  שישראל בזמן טרפון  בר ' לוי  ר' בשם

אמר דאת כמה מעלה, של  בגבורה  כח  מוסיפין הוא (במדבר ברוך 

יז) הקב"ה יד של רצונו עושין שאין ובזמן  ה'', כח נא  יגדל  'ועתה
לפני כח  בלא  הם גם והולכין מעלן של גדול כח מתישין  כביכול

החיים ובנפש  פ "ו )רודף . עד פ "ג ב עוז(שער 'תנו ענין שזה מבואר
בשחקים' ועוזו גאותו ישראל על לה )לאלקים סח שהוא(תהלים ,

ליחוד העליון יתברך  רצונו לעורר בעולמות ה' אור תוספת המשכת
שפעת  בעולמות ולהוסיף  להשפיע וחיות עליון ותיקון קדושתו אור

מע"ח  הביא  אליעזר ובדמשק העליון. הקודש  פי"אממקור מ"נ (שער 

טז) בעולםכלל הצדיקים שעושין והעבודות התפלות ידי  על שכתב:
למ כח  ומחדשים מוסיפים  ומאירין הזה ביומו יום מידי עלה 

חבירו. על נוסף  יום בכל  וערך, קץ  לאין אור באצילות
.ãë.רא "ג
.äëמא .כאן דף מתחיל 
.åëהעבודהביסוד פ "ו )ושורש  ט  שלפנינו,(שער  הזוהר מאמר העתיק

הגדול וההתרוממות  ההתפארות  איכות ורעי , אחיי ראו, גם ראו וכתב:
י לבוראנו זה  ספור ידי  על יבא  שבא  וחקר תכלית שמו לאין תברך 

כמבואר ותתא עילא העולמות  ובכל  דיליה, פמליא בכל ויתעלה 
הזה  בלילה  מעיניו שינה לנדד  לאדם ראוי מה והנה הנ "ל, במאמר 
שמו  יתברך  בוראנו של והנפלאות והגבורות הניסים בספור  להאריך
מהשינה  להתאפק יכולים אינם ביתו בני אם  ואף ביתו, ולבני לבניו
הקדוש במאמר  כמבואר עצמו בפני  הנס  בספור יאריך  מקום  מכל
לעילא סלקין ספור  בההוא מפיו האדם שמוציא  התיבות שכל  הנ"ל
ואודאן  מפיו, שיצא  הספור ורואים מתכנשין דלעילא פמליא  וכל 

ותתא . עילא עלייהו יקריה ואסתלק הוא, ברוך  לקדוש כלהו
.æëסק"א )יקרהבאבן ריט  סי' מהימנא(ח"ט הרעיא מלשון  כתב :

היא שהמצוה  משמע הוא', בריך  קודשא קמי תדיר 'לאשתעי 
בריך קודשא  קמי  וכו' 'לאשתעי  שאמר וממה ויום, יום בכל תמיד
אדם שום שומע שאין באופן  אפילו זה ענין שמקיים משמע  הוא'
הנסים כביכול יתברך לפניו ומספר יתברך  ה' לפני עומד  הוא אלא 
והביא זה . על  יתברך  לפניו ומהלל ומודה עמו, שעשה  ונפלאות 
המצוה  בכלל שמנה  ז "ל  להרמב"ן  הוא  גדול "הכרח  הרא"ג: לשון

ב ) ח לספר(דברים האדם כל על שמצוה הדרך ' כל את  'וזכרת
ראיתי וכן בפרטות , הוא ברוך  הקדוש  עמו שעשה  הנפלאות כל 
וכל עליהם שעברו העתות כל  בכתב שכתבו מעשה אנשי 
בקיצור אותו וכותבין עמהם, הוא ברוך  הקדוש  שעשה הנפלאות
שבחיו  לספר  עליו עוברים יום  יום ומדי  עמהם הכתב ומוליכים
להלן. בהערות עוד  ראה הרא "ג . עכ"ל  לעשות " ראוי  וכן יתברך ,

.çëברם)לחןהשו בפאת ד "ה כאן :(הקדמה הזוהר דברי  פי  על  כתב
יסורים האדם על מביא אשר  וכל  ה ' מעללי לספר  לאדם חובה
לדקדק כתב  עה"ת הגרי "ז  ובחידושי  בנפלאותיו. עוזר ואשר וצרות

הכתוב מו )בלשון  קז נפלאותיו',(תהלים בכל שיחו לו זמרו לו 'שירו
חיוב  כן גם יש  לנו שעשה הניסים על לה' להודות  החיוב דמלבד 

ובאברבנאל בספורנו וע"ע  ה'. נפלאות סיפור  של ז מיוחד (ויקרא 

עמו יא ) להביא  צריך  תודה שקרבן הדבר טעם בדבריהם שמבואר
מרובים אוכלים שיהיו כדי ולילה, ליום רק ונאכל תודה , לחמי  הרבה 
ברבים . הנס ויפרסם יודה בתודה שחייב הנס ובעל  אחת, בסעודה

בשע"ת  עוד סק"ה )[ראה ריח סי ' פי(או"ח על שכתב השל"ה  בשם
בכל יתבודד ביום שבו וראוי  טוב נס  לו שנעשה שמי כאן, הזוהר

בחיי  ברבינו וע"ע מהנס . קצת ולספר  ולשמוח  להודות  (בראשית שנה

לח ) הרע].ל עין  בו ישלוט שלא  כדי  נס  והסתרת העלמת ענין
.èë יום,חרדיםבספר בכל  לקיימן שאפשר  בלב התלויות  עשה (מצוות

יונה ט ) רבינו בשם  יז)כתב פרק ג שער תשובה שערי  מצוה (עיין שיש 
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ה ' לפני הניסים אודות לדבר  שיש הטעם את ומבאר
אותם: ולפרסם יתברך,

ּתימא  ותקשה,ואי תאמר  ואם איהּו– אמאי ÀÄÅÈÂÇÄ
עלחֹובתא  לדבר חובה הוא למה – ÈÈ

יתברך, ה' לפני  ּבריהניסים  ק ּודׁשא ÀÈÀÈÀÄוהא
ּכּלא  ידע  יודע ה ּוא הוא ברוך הקדוש והרי – ÈÇÙÈ

ּדנא הכל לבתר ויהוי  ּדהוה, מה ּכל כל, – ÈÇÀÂÈÀÆÅÀÈÇÀÈ
כך אחר שיהיה מה וכל  שהיה אמאי מה ,ÂÇ

קמי ּה ּדא עבד ּפרסּומא ּדאיהּו מה –על ÄÀÈÈÈÅÇÇÀÄÈÇ
ולהודות לדבר לפניו, זה פרסום  ענין יש ולמה

עשה  שהוא מה ידעעל ואיהּו הוא , והרי ,– ÀÄÈÇ
זאת . כל  יודע כבר

לפרסּומי  נׁש ּבר  אצטרי וּדאי, ÆÈÇÇÄÀÀÄÇÈÀÇÀÅאּלא
אתניסא  לפרסם האדם שצריך הטעם – ÄÈ

ּדאיהּוהנס מה ּבכל קמי ּה ּולאׁשּתעי  ,ÀÄÀÈÅÈÅÀÈÇÀÄ
שהוא עבד  מה בכל  יתברך ה' לפני ולדבר – ÈÇ
סּלקין,ìעשה  מ ּלין  ּדאיּנּון  בגללּבגין – ÀÄÀÄÄÄÇÀÄ

הן  הנס , על מדבר הוא שבהן תיבות  שאותן
למעלה, ּדלעיּלא עולות ּפמליא  ÀÈÈÇÀÈÄÀÅÈוכל

לֹון וחמאן מעלה מת ּכּנׁשין של  פמליא וכל – ÄÀÇÀÄÀÈÈ
דיבר  שהאדם תיבות אותן את  ורואים מתאספים

הנס הּוא על  ּברי לק ּודׁשא ּכּלה ּו ואֹודאן ,ÀÈËÀÀÀÈÀÄ
הוא  ברוך  לקדוש כולם ומודים –àì, ואס ּתּלקÀÄÀÇÈ

ותּתא  עיּלא עלייה ּו שורה יקרי ּה ובזה – ÀÈÅÈÇÀÅÈÀÇÈ

על בדיבור
הניסים 
מתעלה 
ה' כבוד

שנאמר כמו בהם, ולהתבונן יתברך  חסדיו ב )לזכור ח 'וזכרת (דברים
במדבר', שנה  ארבעים זה  אלהיך ה' הוליכך אשר הדרך  כל את 
שאם וחומר  קל מזה למד סאגיס  מהר"י החסיד דהרב עוד והוסיף
כל אבותינו, עם שעשה החסדים את אפילו לדורות לזכור  נצטוינו
עמנו  שעושה החסדים לזכור  חייב יהיה מישראל  אחד  שכל שכן
אחד כל חייב  וכן אריות, משיני  אותנו שמציל ישראל לכלל תמיד
שיצרו  מעת  ממש  עמו יתברך ה' שגמל  החסדים לזכור מישראל
בתשובה  וישוב  ויבוש  לפניו יכנע ואז עכשיו, ועד אמו בבטן 

דר"א  לפרקי  בביאורו והרד "ל ד)שלימה. אות ג  וז "ל:(פרק כתב
מדכתיב להללו, עשה  מצוות מנה גדולות הלכות י ובעל  (דברים 

יועץ כא ) ובפלא תהלתך'. דיבור)'הוא  זכירת (ערך מצות  בענין
ה' חסדי  כל אלא  מצרים יציאת דוקא דלאו  כתב מצרים יציאת
בין  יחיד, לאדם בין ישראל  לכללות בין עשה אשר ונפלאותיו
של רובו וזהו קעביד, מצוה  בהם המספר לאחרים , בין לעצמו
נפלאותיו  'זכרו פעמים כמה  באזהרה  בתהילים ובא תהלים, ספר

עשה' ה )אשר  עלילותיו'(קד בעמים 'הודיעו א ), פסוק וכהנה (שם ,
אמר  והנביא  ז)רבות, סג  אל(ישעיה פונה והכל  אזכיר', ה ' 'חסדי 

וחמלתו, ואהבתו  יתברך  והשגחתו יכלתו עוצם להכיר  אחד מקום
היראה. ואת האהבה את ולעורר

לגר "א וע"ע אליהו לד)בקול יז א' המלך(שמואל שדוד  מדרש , בשם
מהעדר , שה  שלקחו הדוב ואת הארי  את  והכה נס  לו נעשה

רא עורו וכאשר הפשיט כששחטו בשה, נס  לו שנעשה  דוד  ה
ולהודות  הנס  את לזכור כדי  תמיד בו לבוש והיה בגד  ממנו ועשה 

בגמרא  [וע"ע תמיד. נד.)לה' הנס ,(ברכות על ברכה בענין
כו )ובשאילתות ולשבחוי(שאילתא לאודויי ישראל בית דמחייבין 

חמד בשדי  ניסא , להו דמתרחיש  בעידנא שמיא  פקמי (מערכת

כט ) בחת "ס כלל רח ), סי ' ח "א שאלה(או "ח שם)ובהעמק (שאילתות

הוי אי  ובעיקרו הנסים  על ההודאה  בחובת  בארוכה שפלפלו
מדאורייתא ]. או מדרבנן 

.ìבדמשקבביאור כתב עבד ', דאיהו מה 'בכל הזוהר לשון 
הוא ברוך להקדוש  אוהב שהוא  הזה האיש  נראה זה  על אליעזר:
מחדש הוא  עליו שבח איזה למצוא  שיכול  מה כל אזי באמת,
שבחיו  אחר שמחפש  לחבירו, שאוהב [כאדם  יכולתו, בכל
שהוא בישראל  הוא ברוך הקדוש  כשרואה שכן וכל ומעלותיו],
בר נעשה  בודאי הוא , ברוך הקדוש  שעשה ונפלאות בנסים שמח 

הוא . ברוך  הקדוש  בעיני גדול ויקר  חשוב הזה ישראל
.àì הםשהמלאכים פעם וכל ששומעים מה את זוכרים אינם

יתברך ה' את  שמשבחים השבח את  ולשמוע שוב להתאסף  צריכים
בספר ז"ל הרמ "ק  מורי וז "ל : החמה. אור ומשבחים. מודים הם ואזי 
הוא , המלאכים על יתרון לצדיקים שיש הדברים בכלל כתב, אלימה
בזכירה  להם נשאר ושומעים ורואים שלומדים מה  כל  שהצדיקים
דבר הוא ההוא  הסוד או הדבר אם גם ומה רובם, או כולם בקנין
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עליהם ה' למעלה áìכבוד  כבודו ומתגדל  ,
העליונותâìולמטה  הספירות ומאירות שחוזרות  ,

הנס בשעת  שהאירו  ההארות ה'ãìבאותן וכבוד ,
ולהתקדש: להתגדל לעלות , מוסיף

אחד דרוש  או אחד סוד  שומעים אם המלאכים אבל  מבהיל.
יחזרו  ואם אותו, שוכחים תכף הצדיקים, בו שעוסקים
אחר במקום או אחרת  פעם הדרוש אותו ויאמרו [הצדיקים]
כבראשונה, ושמחים וכלה, חתן  כמזמוטי לשמוע , מתכנשים
שאר או ההגדה שמעו  כבר כי  הגם וגו ' מתכנשין כתב ולכן 
עכ "ל ומשבחים], מודים הם [ואזי שעברו, בפסחים השבחים 

הרמ "ק .
.áì המצות ראה בספר  ברמב"ם ט )עוד  של(עשה שבמצוה  כתב

עוד ועיין  יתברך , השם נפלאות לפרסם  כן גם כלול ה' קידוש 
להרמב"ם תורה ג )משנה  א .(תפילה

.âìז)במדרש מח  רבה  בשם(בראשית יודן ורבי  חייא בר שמואל ר' :
להקדוש משבחין שישראל ושבח שבח  כל על [אמרו], חנינא רבי 

[שנאמר] טעם מה עליהם, שכינתו משרה הוא , כבברוך (תהלים

ישראל'.ד) תהלות יושב  קדוש 'ואתה
.ãì.הנעשיםרמ"ק הנסים פרטי על  כן גם זה  דרך  'ירצה וז"ל:

העליונות  הספירות להאיר  כדי  עליהם להודות שחייב אדם לבני
עוד ראה  המעשה'. בשעת לו  שהאירו ההארות  באותם  עתה 

החיים עטרת בספרו פלאג'י הגר"ח  מ)בדברי  אות נח שכתב :(סי '
ויועיל ית ' הבורא  של נפלאותיו להזכיר ראוי צרה בעת שנמצא  מי

לפי  דבש  ובספר להצילו. ז)לו אות ה  כל(מערכת החיד"א: כתב
שנאמר גדול, יותר נס  לו עושין שירה, ואומר נס לו שעושין מי

ו ) ס יוסף (תהלים בספרו גם כתב  וכן להתנוסס ', נס  ליראיך  'נתת
נ)תהילות פד הוא(תהלים  עשה, אשר יתברך נפלאותיו שבהזכיר 

מצרה. להנצל סגולה


