


פתח דבר
בעז‰י"˙

ל˜ר‡˙ ח‚ ‰פסח ‰ב‡ עלינו ועל כל י˘ר‡ל לטוב‰, ‰ננו ל‰‚י˘ בפני ˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ 
ולומ„י' ‡˙ ‰˜ונטרס "‡וˆרו˙ ‰‰‚„‰", ובו עיונים ובי‡ורים ב„רך ‰פ˘ט ו‰„רו˘ על ‰‰‚„‰ 

˘ל פסח מ˙וך ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

בי‡ורים   ב‡ו  ז‰  וב˜ונטרס  "‡וˆרו˙ ‰‰‚„‰",  ספר  י„ינו  על  ל‡ור  יˆ‡  כמ‰ ˘נים  לפני 
נוספים מ˙ור˙ו ˘ל רבינו ˘מסיבו˙ ˘ונו˙ ל‡ נ„פסו בספר ‰נ"ל, ובעז‰"י יוכללו במ‰„ור‰ 
‰ב‡‰ ˘ל ‰ספר. ועו„ חזון למוע„, ל‰וˆי‡ ל‡ור עו„ בי‡ורים על ‰‰‚„‰ מ˙וך ספריו ‰רבים 

˘ל רבנו.

˘ל   ‰„‚‰"  – רבנו  ˘ל  ‰‚„˙ו  ובחריפו˙‰,  בעמ˜ו˙‰  ביסו„יו˙‰,  ב˘ערים  נו„ע‰  כבר 
פסח עם לי˜וטי טעמים ומנ‰‚ים" – ˘ממנ‰ י˙„ וממנ‰ פינ‰ ל‰‚„ו˙ רבו˙ ˘‰ופיעו ב˘בעים 
נבחרים  בי‡ורים  לי˜טנו   "‰„‚‰‰ ב"‡וˆרו˙  לעˆמ‰.  ‰י‡  ברכ‰  ו˜ובע˙  ‰‡חרונו˙,  ‰˘נים 

מ˙וך ‰‚„‰ זו ומ˘‡ר ספריו ˘ל רבנו.

• • •

בפר˘˙ ‰˘בוע, ‰יו"ל  עיונים   – ˘ב˙"  במס‚ר˙ ˜ונטרס "ל˜ר‡˙  ל‡ור  יוˆ‡  ‰˜ונטרס 
על י„ינו מ„י ˘בוע.

וז‡˙ למו„עי, ˘ב„רך כלל ל‡ ‰וב‡ו ‰בי‡ורים כפי ˘נ‡מרו, ו‡ף עוב„ו מח„˘ ונערכו 
נ‡מרו  ולפעמים  רבינו,  ע"י  במ˜ורם  ‚ם  ‰ו‚‰ו  ל‡  ‰בי‡ורים  מן  ורבים  מערכ˙,  חבר  ע"י 
‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙ ‡חרים ב˙ור˙ רבנו. 
ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב, ו‰ם על ‡חריו˙ 
ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰  ‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל  יבין.  מי  ו˘‚י‡ו˙  בלב„,  ‰מערכ˙ 
‰בי‡ורים, מוטב ˘יעיין במ˜ורי ‰„ברים (כפי ˘נסמנו ב˙וכן ‰ענינים ˘ב˙חיל˙ ‰˜ונטרס) 

וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

• • •

ע˙י„ין  ובניסן  ‡בו˙ינו  נ‚‡לו  "בניסן  חז"ל  „ר˘˙  ל˜יום  נזכ‰  „י„ן  ˘בע‚ל‡  רˆון,  וי‰י 
בי˙  ולבנין  מ˘יח,  ˘ל  מפיו  ˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰  י‡),  פט"ו,  ˘מו"ר  ור‡‰   .‡ י‡,  (ר"‰  ל‰י‚‡ל" 

מ˜„˘נו, ונ‡כל ˘ם מן ‰זבחים ומן ‰פסחים, במ‰ר‰ בימינו, ‡מן.

בברכ˙ ‰˙ור‰

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

 ניסן ‰'˙˘ע"ז



˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„,

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰"‰ ‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב „ב בער „לוון,
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, 
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על ‰יין״ (ברכו˙ ל‰, ‡. ו˘״נ), ˘טעם יין עונ‚ ‰ו‡ ו‰וי 
„רך חירו˙.

ובכל ז‰ יעל‰ כפ˙ור ופרח ‰‡ „ל‡ מˆינו חיוב 
‰ˆריכו  „ו˜‡  ובכוס  לב„,  ‚׳  ר˜  ‡ל‡  מˆו˙  „׳ 
„‰נ‰,  „פר˘˙נו.  ‚‡ול‰  ל˘ונו˙  כנ‚„  „׳  ל˘˙ו˙ 
‰ר‡˘ונו˙  ˘לו˘   – ‡לו  ‚‡ול‰  ל˘ונו˙  „׳  מבין 
מ‰  לב„ו  י˘ר‡ל  ˘ב‚‡ול˙  ‰ר‡˘ון  בחל˜  מיירי 
˘נ˘˙חררו מ˘עבו„ מלך מˆרים, ״ו‰וˆ‡˙י ‡˙כם 
מעבו„˙ם,  ‡˙כם  ו‰ˆל˙י  מˆרים,  סבלו˙  מ˙ח˙ 
‚„ולים״,  וב˘פטים  נטוי׳  בזרוע  ‡˙כם  ו‚‡ל˙י 
˘‰י׳  ממ‰  ‰ו‡  ו‡חרונ21‰  ‰רביעי  ‰ל˘ון  ‡מנם 

״‡ל‡  ‚‡ול‰,  ˘ל  ל˘ון  ‡ינו  ח)  (˘בפסו˜  ״ו‰ב‡˙י"  כי   (21
‚ם ˙וס׳  ור‡‰  נ‡.  סי׳  פסח  (ס׳ ‰מנ‰י‚ ‰ל׳  ב˘ור˙ ‰‡רı ‰י‡״ 
‰„ר ז˜נים בפ' ו‡ר‡ כ‡ן ״„‡ין ז‰ ל˘ון ‚‡ול‰״. ‡בל ר‡‰ „ע˙ 

בחל˜ ‰ב׳ ˘ב‚‡ול˙ם, ˘נכנסו ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰ 
נ˙ינ˙  על  ˜‡י  „ז‰  לעם״,  לי  ‡˙כם  ״״ול˜ח˙י   –
ספורנו  בחיי,  (רבינו  כ„פיר˘ו ‰מפר˘ים  בסיני,  ‰˙ור‰ 
ס˙ר״ז (ב״‰„רך  מט״מ  ב.  פסחים ˆט,  מ‡ירי  ע‰״פ.  ומ„ר˘ ‰‚„ול 

‰˘ני״). ועו„).

לכוס,  מˆ‰  חיוב  בין  כללו˙ ‰חילו˜  ו‰ו‡ ‰ו‡ 
‰ו‡ לזכר ‰‚‡ול‰  ˙יי˙ יין בלילי פסחים̆  „„ו˜‡̆ 
ב‚‡ול‰,  כול‰, כללו בז‰ לרמז ‡ף ל˘ון ‰רביעי˙̆ 
„‰ו‡ ‰חירו˙ ˘במ˙ן ‰˙ור‰, מ˘‡״כ מנין ‰מˆו˙ 
„ליל‰ ז‰ ‰ו‡ ˘לו˘, „‰‡ ל˘ון ‰רביעי˙ ל‡ ‰וי 

מחל˜ ‰‚‡ול‰ ˘עליו נ˙˜נ‰ ‡כיל˙ ‰מˆ‰.

ז˜נים ˘ב‰ער‰ 4. ו‡כ״מ).
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פירו˘ ˘ל‡ ‰י˙‰ ˘מח˙ם ˘לימ‰, ‡ף  ס״ו)),  (ס״‡, 

ˆלמו˙,   ıמ‡ר ‰יˆי‡‰  ‰י‡  ועˆומ‰  רב‰  ˘חירו˙ 
מ״מ, י˘ר‡ל עˆמם ‰יו חסרים ו״עניים״ ע„יין, כיון 
˘עו„ ל‡ ב‡ו ‡ל סו‚ ‰חירו˙ ‰‡חר˙ ˘‰יו ˆריכים 
„ו˘ים ל‚מרי מטומ‡˙  „ ‰חיוב, ל‰יו˙̃  ל˜בל ‡ל̂ 

מˆרים ב˜בל˙ ‰˙ור‰.

ובז‰ מחוור ˘פיר ‰‡ „‡מרו במˆ‰ ˘״בלע מˆ‰ 
(פסחים ˜טו,  טעם ‰מˆ‰  ל‰ר‚י˘  מחוייב  ו‡ינו  יˆ‡״ 
ב. טו˘ו״ע (ו„‡„‰״ז) ‡ו״ח ס˙ע״‰ ס״‚ (סכ״‰)), „ל‰נ״ל ‰ו‡ 

ממˆרים  ‰יˆי‡‰  לזכר  „נ˙˜נ‰  מˆ‰,  מˆו˙  מ‚„ר 
חיוב  לי˙‡  ולכך  ל‚מרי,  חירו˙ם  על  ול‡  לב„‰, 
(מ˘‡״כ  ב‡כיל˙14‰  מחוייבים  ר˜  במˆ‰,  טעם 
במרור, ˘‡ין ‡„ם יוˆ‡ ״ע„ ˘יר‚י˘ טעם מריר˙ו 

בפיו״ (ל׳ ‡„‰״ז ˘ם15).

„˙מ‰ו  ב‰‡  ‰בי‡ור  ל‰מ˙י˜  נר‡‰  ועפ״ז 
˘ם16.  ס˙ע״‰  לבו˘  ס״„.  ס˙ס״‡  לט‡ו״ח  (ב״ח  ‰פוס˜ים 
חייבו‰ו  מˆ‰, „‡ף ˘ל‡  ב„ין  ועו„17)  ס˜י״‡.  מ‚״‡ ˘ם 

‡ו  מבו˘ל˙  מˆ‰  מי‰ו,  כנ״ל,  מˆ‰  טעם  ל‰ר‚י˘ 
ספו‚‰ במי פירו˙ ‡ין יוˆ‡ין ב‰ (פסחים מ‡, ‡. טו˘ו״ע 
מˆ‰,  טעם  ב‰  „‡ין  (סי״„)),  ˘ם  ס˙ס״‡  ‡ו״ח  (ו„‡„‰״ז) 

מ״מ   .  . בפיו  מˆ‰  טעם  ˘יטעום  ˘‡״ˆ  ו״‡ע״פ 
‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריך ˘י‰י׳ ב‰ טעם מˆ‰ (ול‡ ˘יופ‚ 
טעמ‰ ע״י טעם ‡חר)״ (ל׳ ‡„‰״ז ˘ם18). „‰ו‡ ˙ימ‰, 
מפני מ‰ ‰ˆריכו ל‰יו˙ טעם מˆ‰ ב‰ עˆמ‰, ‡חר 

˘ליכ‡ ˘ום חיוב ל‰ר‚י˘ו.

בפלפול  בז‰  לב‡ר  ‰‡ריכו  ˘ם  ובפוס˜ים 
 ‡‰„ נופך,  ב„ברי‰ם  י˙וסף  ול‰נ״ל  ובסבר‡, 
נ˙ב‡ר „‰‡ ˘ל‡ חייבו ל‰ר‚י˘ ‰טעם ‰ו‡ מחמ˙ 

14) ר‡‰ ˘ו״ע ‡„‰״ז ˘ם: „כיון ˘נ‰נ‰ ‚רונו ממנ‰ ‰״ז נ˜ר‡˙ 
‡כיל‰. ו‡כ״מ.

15) ע״פ מ‚״‡ ˘ם ס˜י״ב וט״ז ס˜״ט.
16) נזכר בט״ז ˘ם ס˜״ב. ור‡‰ ט״ז ס˙ס״‡ ˘ם.

עי˜ר ‰˘מוע‰  וי˘ ˘„וחין ‡ף  ב):  (˜טו,  פסחים  ובמ‡ירי   (17
לומר ˘‡ף בלע מˆ‰ ל‡ יˆ‡, ומפני ˘בכל ‰פר˜ מˆינו ˘‡ומרים 
ניכרוך ‡יני˘  ל‡  (ע״‡)  פסחים ˘ם  (ר‡‰  בעינן  מˆ‰  טעם  ˙מי„ 

מˆ‰ ומרור כו׳ (ובמ‡ירי ˘ם). ועו„). ור‡‰ ל˜מן ‰ער‰ 19.
18) מט״ז ˘ם ס˜״ב. ור‡‰ ברכו˙ לח, ב: „בעינן טעם מˆ‰. ט״ז 

ס˙ע״‰ ˘ם. ור‡‰ מ‡ירי ˘ב‰ער‰ ‰˜ו„מ˙.

ל‡ ‰י˙‰  ‰‚‡ול‰ ˘‡ז  לזכר ˙חיל˙  ˘‰מˆ‰ ‰ו‡ 
ב‰‚בר‡,  ר˜  ‰״‰  ז‰  „חסרון  ˘לימ‰,  חירו˙ם 
לבו‡ ‡ח״כ ‡ל ‰‚‡ול‰  ר‡ויים  כנ״ל, „כיון ˘‰יו 
‰י׳  ‡ˆלם  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  ב˜יבול  ו‰˘לימ‰  ‰‡חר˙ 
נח˘ב ז‰ לחסרון ע„יין, מ‰ ˘עברו ר˜ חל˜ ‡ח„ מן 
‰‚‡ול‰ בברחם ממˆרים, ‡מנם ב‰חפˆ‡ „‰‚‡ול‰ 
חירו˙  ו‰ו‡  חסרון  בז‰  לומר  ˘ייך  ‡ין  ˘פיר 
נ˙ן  ול‡  ממˆרים  ו״‡ילו ‰וˆי‡נו  ועˆומ‰,  ˘לימ‰ 
‰י‡  ‚„ול‰  זו  ‚‡ול‰  „‡ף  „יינו״,  ‰˙ור‰   ˙‡ לנו 
(‡ל‡ ˘ל‡חר ˘ב‡‰ עלי‰ם ‚‡ול‰ ‰‡חר˙ „נ˙ינ˙ 
‰˙ור‰, ˘וב ‰וי חסרון ‡ˆל ‰‚בר‡ כ˘עמ„ו ‡חר 

˘לב ‰ר‡˘ון ˘ב‚‡ול˙ם לב„ו).

„מˆ‰  „ב‰חפˆ‡  ל„ינ‡,  ‰חילו˜  נס˙עף  ומז‰ 
מ‡חר  ‡מנם  ועונ‚,  לחירו˙  ‰מרמז  טעם  ב‰  ˆ״ל 
˘‡ˆל ‰‚בר‡ „‡י˘ ‰י˘ר‡לי ‰י׳ ז‰ ע„יין לחסרון, 
ול‡ נ˘למ‰ ‚‡ול˙ם וחירו˙ם בז‰, ‡ף ב„ין ‰מˆ‰ 
‡מרו „‡ין ˆריך ל״חך ‡וכל יטעם״ (‡יוב יב, י‡), ול‡ 
חייבו‰ו ל‰ר‚י˘ בעˆמו ‰עונ‚ ˘ב‰חפˆ‡ „‰מˆ‰ 

עˆמ19‰.

 „ 
ובז‰  ‡חר,  מ‚„ר  ‰ו‡  ˘בכוס  ‚‡ול‰  „זכר  יסי˜ 

מיו˘ב טעם ‰ירו˘למי ב„׳ כוסו˙

˘נ˙˜נ‰  כוס  מ˘‡״כ  במˆ‰,  ‰ו‡  ז‰  כל  ‡מנם 
בˆ„  ‡ף  כול‰,  ‚‡ול˙ם  כנ‚„  ז‰ו  פסחים20,  בלילי 
‰˙ור‰.  ב˜בל˙  חורין  בני  ˘נע˘ו   – ˘ב‰  ‰חיובי 
לימו˙ ‰˘מח‰ ו‰חירו˙,  ˙יי˙ ‰יין ‰ו‡ על̆   ̆‡‰„
ו״‡ין ‡ומרים ˘יר‰ ‡ל‡  ולחירו˙״,  ל‚‡ול‰  ״זכר 

19) ו‰‡ „‡ין יוˆ‡ י״ח מˆ‰ כ˘לועס‰ יח„ עם מרור בזמן ‰ז‰, 
מן ‰˙ור‰״  טעם ‰מˆ‰ ˘‰י‡   ˙‡ מבטל  מ„״ס  ״˘‰מרור ˘‰ו‡ 
(˘ו״ע ‡„‰״ז ס˙ע״‰ סט״ז (מפסחים ˜טו, ‡ ור˘״י ור˘ב״ם ועו„ 
יח„ ˘‡ז ‰ו‡  ״כ˘לועסן  סכ״ו  ור‡‰ ˘ם  ס˜י״‚).  מ‚״‡ ˘ם  ˘ם. 
טעם  ‰ר‚˘˙  בענין  ‰חסרון  ˘‡ין  עכˆ״ל   – בפיו״)  טעמן  מר‚י˘ 
מרור  בין  נפ˜״מ  מ‡י  ‡״כ  ˘‰רי   – כפ˘וטו  (‰‚בר‡)  בפיו  מˆ‰ 
ביטול  ל„ין  כ‡ן  ˘‰כוונ‰  ועכˆ״ל   – „רבנן?  ומרור  „‡וריי˙‡ 

(ו‰˘ייך ל‰חפˆ‡ „‰מˆ‰). ו‡כ״מ.
20) ל‰עיר מ‚בורו˙ ‰׳ ל‰מ‰ר״ל פר˜ ט.
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‡מר רבי ‡לעזר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
 - מנחם  '˙ור˙  ע"פ   / זומ‡?  בן  „ר˘˙   ˙‡ ר‡ב"ע  ‰זכיר  מ„וע   -   ‰„‚‰ בי‡ורי   ◆

‰˙ווע„ויו˙' חמ"ט עמ' 317 ו‡ילך

ויר„ מˆרימה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
◆ „רו˘ ו‡‚„‰  - ל‰יו˙ במˆרים – ר˜ "על פי ‰„יבור"! / ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ב 

עמ' 540 ו‡ילך

ויעבי„ו מˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
◆ „רו˘ ו‡‚„‰  - "עבו„˙ פרך" – בעבו„˙ כל ‡ח„ ו‡ח„ / ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ 

עמ' 848 ו‡ילך

נו˙ן בהם סימנים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
◆ „רו˘ ו‡‚„‰  - ‰סימנים ‰מר‡ים על ˘ור˘ ‰מכו˙ / ע"פ '˙ור˙ מנחם - ‰˙ווע„ויו˙' 

חי"„ עמ' 14 ו‡ילך

13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‡ילו ˜רבנו
◆ בי‡ורי ‰‚„‰  - "כפול‰ ומכופל˙" – מ„וע מונ‰ ‡רבע „ו˜‡? / ע"פ '˙ור˙ מנחם 

- ‰˙ווע„ויו˙' ח"ל עמ' 233

- ‰˙ווע„ויו˙'  מנחם  '˙ור˙  ע"פ   / סיני"  לפני ‰ר  ב"˜רבנו  - ‰מעל‰  חיים   ˙ור˙   ◆
˙˘מ"ז ח"‚ עמ' 319 ו‡ילך, ועו„ 

בכל „ור ו„ור . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
◆ „רו˘ ו‡‚„‰  - "ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם" – בעבו„˙ ‰' / ע"פ '˙ור˙ מנחם - ‰˙ווע„ויו˙' 

חי"ט עמ' 266 ו‡ילך

ˆפון . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
◆ „רו˘ ו‡‚„‰ - ל˙˜ן ‡˙ ‰רע ‰"ˆפון" על י„י עבו„˙ "ˆפון" / ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ 

ח"‚ עמ' 1016ז ו‡ילך

17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פניני ה‚„ה
◆ "‡ח„"? "‰ו‡ ‡ל˜ינו"! / ע"פ '˘יחו˙ ˜ו„˘' ˙˘ל"„ ח"ב עמ' 267

◆ ◆ ◆

חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
◆ ‰חילו˜ בין ‚„רי מˆ‰ ליין „ליל ‰ס„ר / ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 43 ו‡ילך

יבי‡ ˜ו˘יי˙ ‰מר„כי ב‰‡ „„׳ כוסו˙ זכר לל˘ונו˙ ‚‡ול‰, „טפי ‰ו״ל ל˙˜ן „׳ מˆו˙; י˜„ים 
ר˜  זכר  ‰ו‡  ו‰מˆ‰  ˘לבים,  בב׳  ‰י˙‰  מˆרים  „‚‡ול˙  ממ‰  יˆ‡,  מˆ‰  „בלע  ‰„ין  לב‡ר 
ל˙חיל˙ ‰‚‡ול‰; יסי˜ „בז‰ נ˘˙נ‰ ‚„ר כוס ממˆ‰, „‰כוס ‰ו‡ זכר ‡ף על ‚מר ‰חירו˙, ובז‰ 

מיו˘ב ‰‡ „מנין ‡רבע‰ ˘ייך ר˜ ביין „ליל ‰פסח
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סימן לסדר של פסח 

 . ׁ̆ ≈„ּ ה. ַ̃ ַמּצָ מֹוִציא.  ָרְחָצה.  יד.  ַמּגִ ַיַחץ.  ס.  ְרּפַ ּכַ ּוְרַחץ. 
ל. ִנְרָצה.  ַרְך. ַהּלֵ ְלָחן עֹוֵרְך. ָצפּון. ּבֵ ָמרֹור. ּכֹוֵרְך. ׁשֻ

מ‰ ‰‰ב„ל בין "ורחı" ל"רחˆ‰"?
ו"רחˆ‰"   "ıורח" ‰סימנים  ‰נ‰  ‰ס„ר  בסימני 

„ומים זל"ז ‰ן ב˘מם ו‰ן ב˙וכנם.

‡מנם י˘נו חילו˜ ביני‰ם – „ל˘ון "ורחı" ‰ו‡ 
ל˘ון ˆיווי, ו‡ילו ל˘ון "רחˆ‰" ‰ו‡ ˘ם ‰פעול‰ 
ˆיווי  „ו˜‡  ול‡ו  ר˘ו˙,  ל˘ון  ‚ם  „מ˘מע  בכלל, 

."ıוחוב‰ כל˘ון "ורח

וי˘ לב‡ר טעם ‰חילו˜ בין ‰סימנים:

ל‡כיל˙  ‰י„יים  נטיל˙  על  ‰סימן  ‰ו‡   "ıורח"
כרפס, כ„ין "„בר ˘טיבולו במ˘˜‰" ˘מˆריך נט"י 
לפניו (פסחים ˜טו, סע"‡. ˘ו"ע ‡„‰"ז ‡ו"ח ס˙ע"‚, ס"„. 
סי"ט). וכיון ˘נט"י זו ‰י‡ חוב‰ ע"פ „ין, לכן נ‡מר 

."ıבל˘ון ˆיווי – "ורח

˘‡ח"ז,  ‰נט"י  על  סימן  ‰ו‡  "רחˆ‰"  מ˘‡"כ 
לטיבול  י„יו  כ˘נטל  ו‰„ין ‰ו‡ ˘"‡ם  על ‰מˆ‰, 
‰יר˜ו˙ ‰י‰ „ע˙ו ˘˙על‰ לו נטיל‰ זו ‚ם לסעו„‰ 
‰סיח  ל‡  ‡ם  לסעו„‰  וליטול  לחזור  ˆריך  ‡ין 
ו‰לל"   ‰„‚‰ ‡מיר˙  ב˘ע˙  י„יו  מ˘מיר˙  „ע˙ו 
ו‡ף ˘"לכ˙חיל‰ ‡ין  ס"ב).  ס˙ע"‰,  (˘ו"ע ‡„‰"ז ˘ם 

ע"פ „ין  נמˆ‡ ˘‡פ˘ר  מ"מ ‰רי  כן"  לע˘ו˙  נכון 
זו  נט"י  ‰וי  ו‡"כ  זו,  „רחיˆ‰  מ‰חיוב  ל‰יפטר 
ול‡  ס˙ם,  "רחˆ‰"  בל˘ון  נ‡מר‰  ולכן   – ר˘ו˙ 

בל˘ון ˆיווי.

מ‰ לומ„ים ממספר סימני ‰ס„ר?
‰סימנים "˜„˘ ורחı" מטר˙ם ל‰˜ל על זכיר˙ 
˘י˘  רו‡ים  ו‡עפ"כ,  לע˘ו˙.  ˘ˆריכים  ‰„ברים 
ב‰ם כוונ‰ מיוח„˙, ˘‰רי בסימנים ‡לו י˘נם כמ‰ 
ז.  ע'  ומנ‰‚ים  טעמים  ל˜וטי  עם  ‰‚˘"פ  (ר‡‰  נוסח‡ו˙ 
ו˘"נ), ולפנינו ‰ו‡ ‰נוסח כפי ˘‰ו‡ בפרי עı חיים 

(˘ער ח‰מ"ˆ פו"ז) ובסי„ור ‰‡ריז"ל.

וי˘ לב‡ר „יו˜ נוסח‡ זו:

בסימן ז‰ י˘נן חמ˘ ע˘ר‰ ˙יבו˙, מלב„ ˙יב˙ 
"נרˆ‰".

˙יב˙ "נרˆ‰" ‡ינ‰ נמני˙, כיון ˘‡ינ‰ ענין ˘ל 
‰‡„ם  י˜יים  ˘כ‡˘ר  ‰בטח‰,  זו‰י  ‡ל‡  עבו„‰, 

‡˙ כל ט"ו ‰ענינים, מובטח לו מלמעל‰ ˘"נרˆ‰" 
(ר‡‰ ˘ל"‰, ‰וב‡  י˙'  לפניו  רˆוי'  – ‰יינו ˘עבו„˙ו 
ב‰‚˘"פ ‰נ"ל ע' מ‚). ולכן ˙יב˙ "נרˆ‰" ‡ינ‰ מור‰ 

על ענין מסוים ˘‰‡„ם ˆריך לע˘ו˙, כמו ‰סימנים 
‰‡„ם  בענין ‰עבו„‰ ו‰„ברים̆  ˘לפנ"ז. ונמˆ‡,̆ 

ˆריך לע˘ו˙ - י˘נן ט"ו ˙יבו˙.

‰וי',  ˘ב˘ם  "י-‰"  ב‚ימטרי‡  ‰ו‡  ז‰  מספר 
בחינ˙  ‰ו‡  "י-‰"  ‰˜בל‰  בספרי  ‰מבו‡ר  ˘כפי 
בחינ˙  על  מור‰  ז‰  ˘מספר  ו‰יינו,  ובינ‰,  חכמ‰ 
בחינ˙  זו  ‰רי  ˘למעל‰  וכ˘ם  ˘למעל‰.  ‰מוחין 
ט"ו  ˘מספר  ‰‡„ם,  בעבו„˙  ‚ם  ‰ו‡  כן   – מוחין 

אוצרות להעתיק קטע לכותרת ההגדה אוצרות חידושי סוגיות ההגדה20

 ב 

מˆ‰  בין  ‰חילו˜  ‚„ר  מכללו˙  „‰ו‡  י˜„ים 
לכוס ˘בלילי פסחים

ב‚„רי  ‰חילו˜  מכללו˙  „‰ו‡  בז‰,  ו‰נר‡‰ 
נפ˜ו˙‡  בז‰  „‡יכ‡  ע„  ˘בפסח,  וכוס  מˆ‰  חיוב 
למ‰ ˘פס˜ו  ובז‰ ˙חוור ‡ף ‰˘ייכו˙  ל„ינ‡,  ‡ף 
סו״ס ˙ע‰.  טור ˘ם  (ס״כ).  ס״„  ס˙ע״‚  (ו„‡„‰״ז) ‡ו״ח  (טו˘ו״ע 

˘ו״ע (ו„‡„‰״ז) ˘ם ס״‡ (ס״‚)), „מנין מˆו˙ ˘מחוייבים 

ב‰ם ‰ו‡ ˘לו˘ [˘כבר מבו‡ר בז‰, „˘ני ˘לימו˙ 
ו״עו„  יו״ט״,  ב˘‡ר  כמו  עלי‰ן  ״לבˆוע  ‰ו‡ 
ס˙ע״‰ ˘ם)8,  (ל׳ ‡„‰״ז  עוני״  לחם  מ˘ום  פרוס‰ ‡ח˙ 
Œפס סוף  (מר„כי  לחמי ˙ו„‰  לזכר  ‡ו ˘˘לו˘˙ן ‰ו‡ 
חים – ״ס„ר ˘ל פסח״)9. ‡מנם ל‰מבו‡ר ל‰לן – יחוור 

מכללו˙ ‚„ר ‡כיל˙  בטעמ‡  מיל˙‡  ביו˙ר,  ‰„בר 
מˆ‰ זכר ל‚‡ול10‰]:

„טעם  „פסחים,  ממ˙ני׳  לעיל  נזכר  כבר  ‰נ‰, 
״על ˘ום   – בליל ‰פסח ‰ו‡  מˆ‰  ‰כללי „‡כיל˙ 
ב‰‡  לחל˜  י˘  ‡מנם  ממˆרים״.  ‡בו˙ינו  ˘נ‚‡לו 
מן  ‡ח„  בחל˜  „ו˜‡  כרוכ‰  מˆ‰  „‡כיל˙  ‚ופ‡, 
יעל‰  ‰כ˙ובים  „מסיפור   ‡‰ וב‰˜„ם  ‰‚‡ול‰, 
‰ו‡  מˆרים  מ˘עבו„  ‰יˆי‡‰  ו˘לימו˙  ˘˙כלי˙ 
˘עי״ז  ‰˙ור‰,  ב˜בל˙  למ˜ום  ˘נ˘˙עב„ו  במ‰ 
נע˘ו בני חורין ל‚מרי מן ‰‡ומו˙ ונט‰רו מטומ‡˙ 
מˆרים, וכל׳ ‰כ˙וב – ״ב‰וˆי‡ך ‡˙ ‰עם ממˆרים 
˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים על ‰‰ר ‰ז‰״ (˘מו˙ ‚, יב), ‰יינו, 
„‰יˆי‡‰ ממˆרים עˆמ‰ ‰י‡ ר‡˘י˙ ‰‚‡ול‰, ולב„ 

ˆט, ב).

‡בל לפמ״˘ במר„כי (ע״„ ‰‚ירס‡ בירו˘למי וב״ר ˘ם) ״לכך 
י״מ כנ‚„ „׳ כוסו˙ ‰‡מורים לי˘וע‰״, ‰״ז טעם ˘ני.

8) ור‡‰ נ״כ ‰טו˘ו״ע ס˙ע״‰ ˘ם.
ור‡‰   .(‰„‚‰‰ ‰ל׳  מ‰רי״ל  ס˙ר״ח.  ˘ם  במט״מ  (וע„״ז   (9
ב‡רוכ‰ ל˜ו״˘ חי״ב ע׳ 30 ו‡ילך (נ„פס ‚ם ב‰‚˘״פ ‰נ״ל ע׳ ˙ 
ו‡ילך) – ˘כוונ˙ ‰מר„כי ‰י‡ לטעם על ‚׳ מˆו˙ (מ˘‡״כ בטור 
טעמים  עו„   – ע״˘.  ס״‰).  ס˙נ״ח  ‡„‰״ז  ס˙ע״‰. ˘ו״ע  ורמ״‡ 

ר‡‰ ‰‚˘״פ (˜‰״˙) עם ל˜וטי טעמים ומנ‰‚ים ע׳ ו.
10) לטעם ‰מר„כי ‰נ״ל ‰״ז ˘ייך ל‚‡ול‰ כמ״˘ ˘ם ״ו‰˘˙‡ 
ענין ˘ל  לכללו˙  זו‰י ˘ייכו˙  מˆרים״. ‡בל  מ˘עבו„  נ‚‡לו  נמי 
‚‡ול‰, ומס˙בר לומר ˘י˘ ˘ייכו˙ בין ‰מספר ‚׳ (מˆו˙) ‚ם עם 

˙וכן ‰מיוח„ „‚‡ול˙ מˆרים (ע״„ „׳ ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰).

˙ור‰  במ˙ן  ‰˘לימ‰  ‰חירו˙  כך  ‡חר  ב‡‰  מז‰ 
יˆי‡˙ם ‰יו  בספרים11, „בזמן  סיני (ומבו‡ר  על ‰ר 
למ˜ום  נט‰רו  ול‡  מˆרים,  בטומ‡˙  ע„יין  ˘˜ועים 

ע„ ˘טרחו ב‰כנ˙ם וזיכוכם ל˜בל˙ ‰˙ור12‰).

פירו˘, „‚‡ול‰ זו בב׳ ˘לבים ‰י˙‰, ˘ב˙חיל‰ 
ב‡‰ ר˜ לˆ„ ‰˘ליל‰ מ‰ ˘יˆ‡ו ממˆרים, ול‡ח״ז 
כנפי ‰˘כינ‰  מ‰ ˘נכנסו ˙ח˙  לˆ„ ‰חיוב,  ‰י˙‰ 
עוס˜  ונע˘ו בני חורין, „״‡ין לך בן חורין ‡ל‡ מי̆ 

ב˙למו„ ˙ור‰״ (‡בו˙ פ״ו מ״ב).

 ‚ 

עˆמ‰,  ‰יˆי‡‰  לזכר  ר˜  ‰ו‡  „‰מˆ‰  יב‡ר 
˘בז‰ יחוור „ין ‰בולע מˆ‰

לזכר ˙חיל˙  ר˜  מˆ‰ ‰ו‡  מובן, „‡כיל˙  עפ״ז 
(פ'  מˆרים   ıמ‡ר בחפז‰  י˘ר‡ל  ביˆי‡˙  ‰‚‡ול‰, 
זו ˘‡נו ‡וכלים״  ״מˆ‰  ובפר˘״י ˘ם). „‰‡   ‚ טז,  ר‡‰ 

‡בו˙ינו  ˘ל  בˆ˜˙  ‰ספי˜  ˘ל‡  ˘ום  ״על  ‰ו‡ 
ל‰חמיı ע„ ˘נ‚ל‰ עלי‰ם ממ‰״מ ‰˜ב״‰ ו‚‡לם״ 
בזמן  ˘‰י׳  ממ‰  ‰ו‡  ז‰  ומ‡ורע   ,(‰„‚‰‰ (כל˘ון 

עם ‰חל˜ ‰‡חר  לז‰ ˘ייכו˙  ו‡ין  עˆמו,  ‰יˆי‡‰ 
מסיני.  ‰˙ור‰  ב˜בל˙ם  ˘נס˙יימ‰  ˘ב‚‡ול˙ם, 
˘ב‰‚‡ול‰  ‰˘לילי   „ˆ מו„‚˘  „ב‰מˆ‰  ‰יינו 
‰˘עבו„  ממ˜ום  בחפז‰  ˘ברחו  מ‰  ממˆרים, 

ו‰עוני.

וז‰ו „‰מˆ‰ ˆ״ל ״לחם עוני״ (פ׳ ר‡‰ ˘ם), ˘‰ו‡ 
ט‰ורים  מ˜ו„ם ˘נע˘ו  ‰‚‡ול‰,  ל˙חיל˙  זכר  ר˜ 
בברחם  ומי„  מˆרים,  מטומ‡˙  ל‚מרי  ל‰‚‡ל 
(ו״‡ין  ‰˙ור‰  ב˜„ו˘˙  נ˙ע˘רו  ל‡  עו„  ממˆרים 
נ˙חייבנו  ולכך  רע״‡)),  מ‡,  (נ„רים  ב„ע˙״  ‡ל‡  עני 
מˆ‰  (כחמı ‡ו  ועונ‚13  טעם  בו  עוני ˘‡ין  בלחם 
ס״‡  ס˙ס״ב  ‡ו״ח  (ו„‡„‰״ז)  טו˘ו״ע   .‡ לו,  (פסחים  ע˘יר‰ 

11) ר‡‰ ˆרור ‰מור ב‡ יב, מ. ועו„ – ‰וב‡ו ב‰‚˘״פ ‰נ״ל ע׳ 
ל. ור‡‰ ז‰ר ח„˘ ר״פ י˙רו.

12) ר‡‰ ז״ח ˘ם. ר״ן סוף פסחים. ועו„ (ר‡‰ ל˜ו״˘ חכ״ב ע׳ 
.(114

13) ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו״˘ חט״ז ע׳ 124 ו‡ילך. ו˘״נ.
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החיúו˜ בין ‚„רי מˆה 
úיין „úיú הס„ר 

יבי‡ ˜ו˘יי˙ המר„כי בה‡ „„׳ כוסו˙ זכר לל˘ונו˙ ‚‡ולה, „טפי הו״ל ל˙˜ן „׳ 
מˆו˙; י˜„ים לב‡ר ה„ין „בלע מˆה יˆ‡, ממה „‚‡ול˙ מˆרים הי˙ה בב׳ ˘לבים, 
והמˆה הו‡ זכר ר˜ ל˙חיל˙ ה‚‡ולה; יסי˜ „בזה נ˘˙נה ‚„ר כוס ממˆה, „הכוס 
הו‡ זכר ‡ף על ‚מר החירו˙, ובזה מיו˘ב ה‡ „מנין ‡רבעה ˘ייך ר˜ ביין „ליל 

הפסח

חידושי סוגיות

 ‡ 

י˜˘‰ ב„ברי ‰ירו˘למי ‚בי טעם חיוב „׳ כוסו˙, 
ממ‰ ˘‰בי‡ ‰מר„כי

יין  ˘ל  כוסו˙  ‡רבע  חכמים  „˙י˜נו   ‡‰ בטעם 

בליל ‰פסח, ‡י˙‡ בירו˘למי (פסחים פ״י ‰״‡1), ˘‰ו‡ 

כנ‚„ „׳ ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰ ‰‡מורים ב˙ור‰ (ו‡ר‡ ו, 

ו‰ˆל˙י  ו‰וˆ‡˙י  ממˆרים –  י˘ר‡ל  ו-ז) ‚בי ‚‡ול˙ 

ו‚‡ל˙י ול˜ח˙י.

Œ״˙וס  – (פסחים  ‰מר„כי2  ‰˜׳  ז‰  טעם  על  ו‰נ‰, 

‡רבע  ״ליבעי  כן  „‡ם  ל˙חל˙ו)  ˜רוב  פסחים״  מערבי  פ˙ 

ל˙˜ן  לחכמים  ל‰ו  ‰ו‰  „טפי  פירו˘,  לחמים״, 

˘ום  ״על  ˘‰י‡  „‡וריי˙‡,  מˆ‰  בחוב˙  ז‰  מנין 

˘נ‚‡לו ‡בו˙ינו ממˆרים״ כ„˙נן בפסחים3 (˜טז, ב). 

1) וכן בב״ר פפ״ח, ‰. ˘מו״ר ו‡ר‡ פ״ו, „. ועו„.
2) ע„״ז ‰˜˘‰ במט‰ מ˘‰ ס˙ר״ז. יפ‰ ˙ו‡ר ‰˘לם לב״ר ˘ם 
[‡ל‡ ˘‰ו‡ מפרט (וע„״ז במט״מ) ״ול‡ במיני ˙ב˘ילין ‡ו ˘‡ר 
ענינים״, ור˜ ע״ז מ˙‡ים ˙ירוˆו (‰‡׳) ״מ˘ום „יין מ˘ום חירו˙״. 

‡בל במר„כי י״ל ˘‰כוונ‰ ב˜ו˘יי˙ו ‰י‡ כבפנים].
3) ור‡‰ ˘ו״ע ‡„‰״ז ‡ו״ח ס˙ע״ב סי״„: ‡כיל˙ כזי˙ . . מˆ‰ 
. . ‰כריכ‰ . . ‡פי˜ומן . . ˘˙יי˙ „׳ כוסו˙ . . ˘כל „ברים ‡לו ‰ם 

זכר ל‚‡ול‰ ולחירו˙.

ו‰סי˜ ‰מר„כי, „לכך ״י˘ מפר˘ים4 כנ‚„ „׳ כוסו˙ 
ר˜  ˘ייך  ˘פיר  ז‰  „טעם  כו׳״,  לי˘וע‰  ‰‡מורים 

בכוסו˙ ול‡ במˆ‰.

‡מנם ע„יין ˆ״ע, ‡יך ˙˙ורı ‰˜ו˘י‡ ל‰טעמים 
‰‡חרים ˘‰וב‡ו ע״ז, ובפרט ל‰„יע5‰ ‰נ״ל ˘‰ו‡ 
ממנין „׳ ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰ [„‡ף כ״˜ רבינו ‰ז˜ן 
סי״„) ‰סי˜  ס˙ע״ב  (‡ו״ח  ב˘ולחנו6  נ״ע  (בעל ‰˙ני‡) 
ל‡  מ״ט   – ‰מר„כי  כ„ברי  ˙ימ‰,  ו‰ו‡  זו],  כ„ע‰ 

˙˜נו‰ו בחיוב מˆ‰ ˘נˆטווינו כבר זכר ל‚‡ול7‰?

4) ‰וב‡ ‚״כ ב„ע˙ ז˜נים בע‰״˙ ב‡ יב, ח. ס׳ ‰מנ‰י‚ (˘נסמן 
ל˜מן ‰ער‰ 21). מט״מ ˘ם. ור‡‰ „ע˙ ריב״ל בב״ר ˘ם: ירו˘למי 
˘ם (כוסו˙ ˘ל נחמו˙) – ‡ל‡ ˘˘ם, ˘„׳ כוסו˙ ‰ם כנ‚„ „׳ כוסו˙ 
לע˙י„״.  (נחמו˙)  י˘וע‰  כוסו˙ ˘ל   .  . ״וכנ‚„ן  כו׳,  פורענו˙  ˘ל 

ור‡‰ ‰ער‰ 7.
5) בב‚„י י˘ע למר„כי ˘ם מ˘מע ˘מפר˘ ˘‡י״ז פלו‚˙‡ כ״‡ 
בירו˘למי  ‰ל˘ון  מפ˘טו˙  ‡בל  (ע״˘).  ‰טעמים  לב׳  ˘ˆריכים 
וב״ר ˘ם (מ˘‡״כ במו״ר, כ„ל˜מן ‰ער‰ 7) מ˘מע ˘‰ם ב׳ „יעו˙. 

ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡‰.
6) ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו״˘ חי״‡ ע׳ 14 ו‡ילך (‰‚˘״פ עם בי‡ורים 
ל‰לכ‰  ו˘ם, ˘י״ל ˘נפ˜״מ (‚ם)  ו‡ילך).  ע׳ ˙‰  (˜‰˙ ˙˘מ״ו-ז) 

בין ‰טעמים, ‡י ‰סיב‰ ‰וי ˙נ‡י ב˘˙יי˙ „׳ כוסו˙, ע״˘.
ר‡ „כוס י˘ועו˙ ‡˘‡ כ„מ˘מע  ירı ״‡״נ מ˘ום̃  ם̇  7) ביפ״˙̆ 
ל˜מן ב˘מו״ר פ״ו (˘ם) „˜‡מר (ב‰מ˘ך ל‰טעם „״„׳ ‚‡ולו˙״) 
‚‡ול‰  ˘ל  „ענין  (ו‰יינו  ‡˘‡״  י˘ועו˙  כוס  ˘נ‡מר  מ‰  ל˜יים 
וי˘וע‰ ˆ״ל על כוס „ו˜‡. ור‡‰ ‚ם מט״מ ˘ם. חי׳ ח˙״ס לפסחים 
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פו,  מטו˙  ל˜ו"˙  (ר‡‰  עם ‰מוחין  על ‰עבו„‰  מור‰ 
‚. ובכ"מ).

ומכ‡ן י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ ח˘וב‰ בעבו„˙ ‰‡„ם 
ל˜ונו:

˘‰רי  עול,  ו˜בל˙  ‡מונ‰  ‰י‡  ‰פסח  עבו„˙ 
ו‚ם  ‡מונ‰,   – „מ‰ימנו˙‡"  "מיכל‡  ‰י‡  ‰מˆ‰ 
‰מˆ‰ ‡ין ב‰ טעם ו‰י‡ מ˜מח ומים בלב„, ‰מור‰ 
על עבו„‰ בלי "טעם" ו‰בנ‰, כי ‡ם ב‚לל ˘מ˜בל 

עליו מלכו˙ ˘מים בלב„.

˜˘ורים  ˘‡ינם  ענינים  ‰ם  עול  ו˜בל˙  ‡מונ‰ 
מן  למעל‰  ו‡„רב‰, ‰ם  ו‰˘כל,  לעבו„˙ ‰מוחין 

‰טעם ו‰„ע˙.

סימני ליל ‰ס„ר – ‰מורים  ולכ‡ור‰ יפל‡ ‡"כ,̆ 
במספר  י‰יו   – ו„ע˙  מטעם  ˘למעל‰  עבו„‰  על 

‰מור‰ על עבו„˙ ‰˘כל „ו˜‡?

‡ל‡ ˘בז‰ למ„נו ‰ור‡‰ ח˘וב‰:

ו˜בל˙  ˘‡מונ‰  ˘מכיון  לח˘וב,  ‰‡„ם  עלול 

עול ‰ם „ברים ˘למעל‰ מן ‰טעם ו‰„ע˙, ‡ין ‰ו‡ 
ו˜בל˙  בעבו„˙ ‰‡מונ‰  כח ˘כלו  לנˆל ‡˙  ˆריך 
ב˘כל  מובנים  ‡לו  „ברים  ‡ין  כך  בין  ˘‰רי  עול, 
˙כלי˙  ˘‡„רב‰,  ‰‰ור‡‰,  ב‡‰  ז‰  ועל  ‰‡„ם. 
‰עבו„‰ ‰י‡ ˘‡פילו ‰ענינים ˘‡י ‡פ˘ר ל‰˘י‚ם 
‚ם  ‰נ‰  „ו˜‡,  עול  ב˜בל˙  ‡ל‡  ו„ע˙,  בטעם 
ענינים ‡לו י˘ ל‰בין ב˘כל, „‰יינו, ˘ˆריך ל‰בין 
ו˘לכן  ב˘כל,  ל‰˘י‚ם  ‰˘כל ‡יך ˘‡י ‡פ˘ר  עם 
ע"י  ‰י‡  ול˜בלם  ‡ו˙ם  "ל˜לוט"  ‰יחי„‰  ‰„רך 
‰עבו„‰ ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙. וע"„ ענין "‰˘‚˙ 
‡יך  ˘במוחו,  ב˘כלו  ומבין  ˘מ˘י‚  ‰˘ליל‰", 

˘‰„בר מו˘לל כו'.

וזו ‰ור‡˙ סימני ליל ‰ס„ר, ˘‡ף ˘עבו„˙ ליל 
‰פסח ‰י‡ ˜בל˙ עול ו‡מונ‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל, 
מ"מ, ענין ז‰ ‚ופ‡ ˆריך ל‰יו˙ מור‚˘ ע"י ‰˘‚‰ 
– מספר ט"ו – עבו„˙ ‰מוחין. ˘יבין ‰‡„ם ב˘כלו 
עול  עליו  ול˜בל  ל‰‡מין  ‰ו‡  ˘ˆריך  ˘במוחו 

מלכו˙ ˘מים ב‡ופן ˘למעל‰ מ‰טעם ו‰„ע˙.

"במˆרים" ‡בל ל‡ ˙ח˙ י„י פרע‰!
י„וע‰ ‰˘˜ו"ט בפירו˘ „ברי ‰‰‚„‰ "„י ‡כלו 

‡ב‰˙נ‡ ב‡רע‡ „מˆרים" – על ‡יז‰ מˆ‰ מ„ובר, 

בˆ‡˙ם  בנ"י  ‡כלו  ‰מˆו˙   ˙‡ בפ˘טו˙  ˘‰רי 

ממˆרים, וכפי ˘‡ומרים ב‰מ˘ך ‰‰‚„‰ "מˆ‰ זו 

˘‡נו ‡וכלים כו' על ˘ום ˘ל‡ ‰ספי˜ כו' כי ‚ור˘ו 

ממˆרים ‚ו'"?

ו˙ירˆו ע"ז במפר˘ים:

‡. ‰‡בו„ר‰ם ב˘ם ‰ר‡ב"ע ˙ירı „˜‡י על זמן 
‰˘ עבו„ ˘‰יו מ‡כילים ‡˙ בנ"י במˆ‰ ˘‰ו‡ ‰י‰ 
מ‡כל ‰עב„ים (מכו"כ טעמים ˘מבי‡ ˘ם). ‡מנם 
מˆינו  ˘ל‡  פנ"‡)   '‰ ב‚בורו˙  (‰מ‰ר"ל  עליו  ‰˜˘ו 
ר‡יו˙ מ‰כ˙ובים ˘בנ"י ‡כלו מˆ‰ במˆרים בזמן 

 ‡ ּכׂל ‰≈ ְדִמְצָרִים.  ַאְרָעא  ּבְ ַאְבָהָתָנא  ֲאָכלּו  ִדי  ַעְנָיא  ַלְחָמא 
א  ּתָ ַהׁשַ ְוִיְפָסח.  ֵייֵתי  ִדְצִריְך  ּכׂל  ְוֵייכֹול,  ֵייֵתי  ִדְכִפין 
ָנה  ְלׁשָ ַעְבִדין,  א  ּתָ ַהׁשַ ָרֵאל.  ְדִיׂשְ ַאְרָעא  ּבְ ָאה  ַהּבָ ָנה  ְלׁשָ ָהָכא, 

ֵני חֹוִרין.  ָאה ּבְ ַהּבָ
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‰˘עבו„?

עלי‰  על ‰מˆ‰  „˜‡י  רוב ‰מפר˘ים ˙ירˆו  ב. 
נˆטוו בנ"י ע"י מ˘‰ ל‡כול בליל ט"ו ניסן יח„ עם 

˜רבן ‰פסח, עו„ ב‰יו˙ם במˆרים ˜ו„ם ˘יˆ‡ו.

‰‡„ם  בעבו„˙  ‡לו  פירו˘ים  ˘ני  לב‡ר  וי˘ 
ל˜ונו. וב‰˜„ים, ˘מˆינו חילו˜ בין ב' ‰פירו˘ים:

ל‰פירו˘ ‰ר‡˘ון, ‡כיל˙ ‰מˆ‰ עלי‰ מ„ברים 
בע˙ ‡מיר˙ "‰‡ לחמ‡ עני‡" ˜‡י בזמן ‰˘עבו„, 
ל‰פירו˘ ‰˘ני  פרע‰. ‡מנם  י„  כ˘בנ"י ‰יו ˙ח˙ 
עבו„‰  במˆב ˘"בטל‰  כבר ‰יו  בזמן ˘בנ"י  ˜‡י 
˙יכף  מ‡בו˙ינו במˆרים" (ר"‰ י‡, רע"‡), ו‡ף י„עו̆ 
‰˜ב"‰  ˆיווי  ע"פ  ור˜  ממˆרים,  יוˆ‡ים  ומי„ ‰ם 
מחמ˙  ‡ל‡  פרע‰,  יר‡˙  מחמ˙  ול‡  יˆ‡ו,  ל‡ 
˘ע„יין ל‡ ‰‚יע ‰˜ı ˘‡ז "ל‡ עיכבן ‡פילו כ‰רף 

עין" (מכיל˙‡ ב‡ יב, מ‡-מב).

ל‡  בזמן ‰˘עבו„  ‚ם  ב‡מ˙י˙ ‰ענינים,  ‡מנם, 
˘לט  ול‡  ב‡מ˙,  פרע‰  י„  ˙ח˙  י˘ר‡ל  בני  ‰יו 
על  ח"ו  ˘ליט‰  לפרע‰  ‡ין  ˘‰רי  כלל,  עלי‰ם 
י˘ר‡ל מˆ„ עˆמו. וז‰ ˘‰יו י˘ר‡ל ˙ח˙ ר˘ו˙ו, 
ובר‚ע ˘ב‡  ‰˜ב"‰,  רˆון  ‰י'  מפני ˘כך  ר˜  ‰ו‡ 

זמן ‰˜ı, יˆ‡ו בני י˘ר‡ל ממˆרים.

י˘ר‡ל  ˘בני  ‰ו‡  ‰עי˜רי  ˘‰פירו˘  מ‰  וז‰ו 
‡כלו ‡˙ ‰מˆ‰ בזמן ˘ל‡ ‰יו ˙ח˙ ˘עבו„ פרע‰, 
ר˜  ‰י‡  במˆרים  ˘‰ימˆ‡ו˙ם  לכל  ‚לוי  ‰י'  ‡ל‡ 
י˘  ז‰ "מלמ„" ‡יך  פירו˘  כי  רˆון ‰˜ב"‰,  ב‚לל 
ל‰ס˙כל ‚ם על ‰זמן בו ‰יו ˙ח˙ ˘עבו„מˆרים - 
כ‰פירו˘ ‰ר‡˘ון - ˘‚ם ‡ז ‰נ‰ ‰‡מ˙ ‰י‡ ˘ל‡ 
בי„י  ‡ל‡  בר˘ו˙ו,  ‰יו  ול‡  עלי‰ם  ˘לט  פרע‰ 

‰˜ב"‰ לב„ו.

ומז‰ י˘נו סיוע בעבו„˙ ‰' לבנ"י ב‚לו˙:

„‰יינו  "מˆרים",  ˘ל  במˆב  כ˘נמˆ‡ים  ‚ם 
ב‚לו˙ – ‡ומר י‰ו„י "‰‡ לחמ‡ עני‡ „י ‡כלו כו'", 
ו˙ח˙  נמˆ‡ "ב‡רע‡ „מˆרים"  ‰יינו ˘‡מנם ‰ו‡ 
˘עבו„ ‰‚לו˙, ‡בל ‚ם במˆב ז‰ ‰ו‡ יכול "לˆ‡˙" 
 ,'‰ בעבו„˙  וממˆריו  מ‰‚בלו˙יו  ‰יינו  ממˆרים, 
˘ולטים  ‡ינם  ו‰"מˆרים"  פרע‰  ˘‰‚לו˙,  מפני 
‰˜ב"‰  בי„י  נמˆ‡  ‰ו‡  ‡ל‡  „‡מ˙,  ‡ליב‡  עליו 

בלב„.

וע"י ˘מ˙רומם מ‰‚לו˙ ע"י ˘‡ומר פיס˜‰ זו, 
י˘ ביכול˙ו ל‰מ˘יך ולומר "ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ 
„י˘ר‡ל" – לבטל ‰‚לו˙ ו‰˘יעבו„ ל‚מרי ולˆ‡˙ 

ל‚‡ול‰ ˘לימ‰.

?ıמ„וע ‡ומרים "‰‡ לחמ‡ עני‡" ‡חרי יח
‰פיס˜‡   ˙‡ ‡ומרים  מ‰  מפני  ‰˜ו˘י‡  י„וע‰ 
‰זמנ˙  ‰ו‡  ‰עי˜רי  ˘˙וכנ‰   – עני‡"  לחמ‡   ‡‰"
"כל „כפין יי˙י ויכול כל „ˆריך יי˙י ויפסח" – ר˜ 
ב"מ‚י„", לכ‡ור‰ ‰י‰ מ˙‡ים יו˙ר ל‡ומר‰ ˜ו„ם 

‰˜י„ו˘, ‡ו ‡פילו בבי˙ ‰כנס˙?!

וי"ל בי‡ור בז‰ ע"פ „רך ‰מוסר, וב‰˜„ים:

י˘נ‰  כך  ‰כללי˙,  מˆרים  יˆי‡˙  ˘י˘נ‰  כ˘ם 
‡ˆל כל י‰ו„י "יˆי‡˙ מˆרים" ˘לו, „‰יינו ˘‰ו‡ 
טבעו  ˘ל  ו‰מˆרים  מ‰‰‚בלו˙  ויוˆ‡  מ˙‚בר 

ור‚ילו˙ו.

‰כרז‰ זו ˘"כל „כפין יי˙י ויכול" – לל‡ ‰ב„ל 
בין ‡ם ‰ו‡ מכירו ‡ו ל‡, ו‡פילו ‡ם ‰ל‰ ˘ונ‡ו, 
כל  ולמל‡ו˙  על ˘ולחנו  לסעו„  מזמינו  בכ"ז ‰ו‡ 
מחסורו – ‰רי ‰י‡ יˆי‡‰ מכל ‰‰‚בלו˙ ˘ל טבע 

‰‡„ם, ו‰י‡ ב‚„ר יˆי‡˙ מˆרים ממ˘.

מˆרים  יˆי‡˙  ‡ˆלו  לפעול  ‰‡„ם  ˘יוכל  כ„י 
ב‚ילוי כז‰, ‰רי י˘ ל‰˜„ים לז‰ זכר ליˆי‡˙ מˆרים 
בנפ˘ ‰‡„ם. ז‰ מבי‡ ‡˙ ‰יˆי‡˙ מˆרים̆  ממ˘,̆ 

ו‰נ‰ בליל ‰ס„ר מ˙חילים ב"˜„˘". ו‡מנם כבר 
ב˜„˘ י˘נו זכר ליˆי‡˙ מˆרים, ˘‰רי כוס ‰˜י„ו˘ 
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"‡ח„"? "‰ו‡ ‡ל˜ינו"!
על כל י‰ו„י י˘נו ˆיווי "בכל „רכיך „ע‰ו", 
„‰יינו ˘כל „רכיו ו‰ליכו˙יו י‰יו ˜˘ורים עם 
עבו„˙ ‰', ‚ם ‰„ברים ˘‡ינם ˜ו„˘ ממ˘ כמו 
˙ור‰ ו˙פיל‰, ‡ל‡ עניני חולין, ‚ם ‰ם ˆריכים 

ל‰יו˙ ˜˘ורים ‡ˆל ‰י‰ו„י עם עבו„˙ ‰'.

מ‰פזמון  נפל‡‰  ‰ור‡‰  למ„נו  ז‰  ובענין 
"‡ח„ מי יו„ע וכו'":

‰יינו   – יו„ע?"  מי  "‡ח„  ˘ו‡ל  כ˘‡„ם 
˘מ˙עס˜ עם ס˙ם „בר ˘‰ו‡ ‡ח„, כלי ‡ח„, 
ו‡עפ"כ ‰„בר  וכ„ו',  מע˘‰ ‡ח„  מ˜ום ‡ח„, 
עם  ˜˘ור  ˙מי„  ‰ו‡  ˘"‡ח„"  ‡ˆלו  מעורר 

"‡ח„ ‰ו‡ ‡לו˜ינו", כיון ˘‡ם י˘נ‰ מˆי‡ו˙ 
‰ו‡  "‡ח„  ו„‡י  ז‰  ‰רי  בעולם  ‡ח„ו˙  ˘ל 
 "ıל˜ינו", ומ˘ם ‰רי ז‰ מ‚יע ל"ב˘מים וב‡ר‡

ע„ ל‡ו˙ו „בר ‡ח„ ˘‰ו‡ מ˙עס˜ עמו.

„בר  ˘כל  ו˘ל˘‰,  ל˘ניים  בנו‚ע  וע„"ז 
מ‚יע  ו„‡י  ‰ו‡  ‰רי   ,'‚ ‡ו  ב'  במספר  ˘‰ו‡ 

מ‡ו˙ו ענין ב˜„ו˘‰ ˘‰ו‡ במספר ז‰.

˘‰ו‡  ‰ענין  מ‰ו  יו„ע"?  מי  "‡ח„  וז‰ו 
‰˘ור˘ ˘ל כל „בר ˘‰ו‡ ‡ח„? ‰רי ז‰ "‡ח„ 

‰ו‡ ‡ל˜ינו"!

ו‰יינו,  יט),  פ"‡,  י„י "‡ין ˆפונ‰ ‡ל‡ ˙ור‰" („ב"ר 
ˆפונו˙ ‰˙ור‰ ‰נ˜ר‡ו˙ "ס˙ים" „‡וריי˙‡. ˘על 
י„י ‰‰˙עס˜ו˙ בסו„ו˙ ופנימיו˙ ‰˙ור‰, ‰רי עי"ז 

מ˙‡ח„ים עם ‰˜ב"‰ עˆמו – ס˙ימ‡ „כל ס˙ימין – 
ו‰רי זו ס‚ול‰ ל˙˜ן ‚ם ‰רע ‰נמˆ‡ "ˆפון" וס˙ום 

בעומ˜ נפ˘ו, ולעלו˙ ב„רך ‰עול‰ בי˙ ‡-ל.
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ל˙˜ן ‡˙ ‰רע ‰"ˆפון" על י„י עבו„˙ "ˆפון"
סיפר כ"˜ מו"ח ‡„מו"ר (מו‰ריי"ı) נ"ע:

"‡ˆל כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ נ"ע ‰י‰ מלמ„ לבניו 
 ˙‡ ‰מלמ„  ˘‡ל  פעם  ˜יי„‡נער.  ˘לום  ר'  ב˘ם 
ל‰ˆפין  ˆורך  י˘  מ‰  מפני  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  כ"˜ 
‡˙ ‰‡פי˜ומן? ענ‰ לו ‰רבי: לפי ˘כ˙וב ב‰‚„‰ 
פון  וב: ‡ם כן ל‡ י‰י‰ כ˙וב ב‰‚„‰̂  ˆפון. ו˘‡ל̆ 
כ"˜ ‡„מו"ר  לו  ענ‰  ל‰ˆפין?!...  י‰י‰ ˆורך  ול‡ 
מ‰ר"˘: ‰‡פי˜ומן ‰ו‡ נ˙ינ˙ כח לבער ‡˙ ‰ˆפון 
‰ו‡ ‰יˆ‰"ר, ככ˙וב "ו‡˙ ‰ˆפוני  ל ‡„ם,̆  בלבו̆ 
‡רחי˜ מעליכם" (יו‡ל ב, כ), וכ„ר˘˙ חז"ל (סוכ‰ נב, 
‡) ˘‰ˆפוני "ז‰ יˆר ‰רע, ˘ˆפון ועומ„ בלבו ˘ל 
כי  ‰יˆ‰"ר  ביעור  על  כח  נו˙ן  ו‰‡פי˜ומן  ‡„ם". 
‰יˆ‰"ר  עם  ‰עבו„‰  וכן  טעם,  בו  ‡ין  ‰‡פי˜ומן 
ˆריכ‰ ל‰יו˙ ב‡ופן ˘ל בלי "טעם" ˘כלי – ‡ל‡ 
מ‰  לע˘ו˙  ול‡  מ‰ ˘ˆריך  לע˘ו˙  ב„רך ‚זיר‰ – 
‰˘יחו˙  (ספר  ˘כליו˙"  ב‰סברו˙  ול‡  ˆריך  ˘‡ין 

˙רˆ"ז עמ' 226).

 ˙‡ מיי˘ב  ‡ינו  ע„יין  ז‰  בי‡ור  ולכ‡ור‰ 
‰˜ו˘י‡, מ„וע ˆריך ל‰ˆפין ‡˙ ‰‡פי˜ומן, ˘‰רי 
י˘נו ליˆר ‰רע עו„ ˘מו˙ מלב„ "‰ˆפוני", ו‡ם כן 
יכלו לבחור ב˘ם ‡חר, ו‡ז ל‡ י‰יו ˆריכים ל‰ˆפין 

‡˙ ‰‡פי˜ומן!?

‡מנם ‰בי‡ור בז‰ ‰ו‡:

י˘נו רע ‰‚לוי וי˘נו רע ‰נעלם. ‰˘ם "ˆפוני" על 

‰יˆר ‰רע רומז „ו˜‡ על רע ‰נעלם, ˘‡ו˙ו ˜˘‰ 
מר‚י˘  ˘‡ינו  בעבו„˙ו  פעל  ‡ם  ו‚ם  לבער.  יו˙ר 
בנפ˘ו רע כלל ‡ין ז‰ מספי˜ ע„יין, כי ‡פ˘ר ‡˘ר 

נ˘‡ר ע„יין ב˙וכו רע ב‰עלם.

 [וכפי ˘מבו‡ר (ר‡‰ ל˜ו"˙ וי˜ר‡ נ, סע"„. ור‡‰ ‚ם 
בן  יוחנן  ר'  למ‡מר  בנו‚ע  ו˘"נ)   .224 ע'  חי"ב  ˙ו"מ 

זכ‡י ˜ו„ם פטיר˙ו "‡יני יו„ע ב‡יז‰ „רך מוליכין 
‡ו˙י" (ברכו˙ כח, ב), ˘לכ‡ור‰ ‡יך ‰י‰ יכול ל‰יו˙ 
וו„‡י  ח"ו,  ל‚י‰נום  ‡ו˙ו  מוליכין  ˘מ‡  בספ˜ 
י„ע  ‰ו‡  ‚ם  ˘בו„‡י  ‡ל‡  עˆמו?!   ˙‡ רימ‰  ל‡ 
˘בכל כחו˙יו ‰‚לויים ו‰מור‚˘ים ‰י‰ ˘לם, ‡ל‡ 
˘‰ספ˜ ‡ˆלו ‰י‰ על רע ‰נעלם ˘ח˘˘ ˘מ‡ ל‡ 

נ˙בטל ‡ˆלו, ו‡כ"מ].

ולכן נ˜ר‡ ‰‡פי˜ומן ב˘ם ˆפון, כי „ו˜‡ לענין 
‰"ˆפון" ˘ביˆר ‰רע ‰ו‡ רומז.

ועל ז‰ ‰ו‡ נ˙ינ˙ כח מ‰עבו„‰ ˘ל ‰‡פי˜ומן 
– לבער ‚ם ‡˙ רע ‰נעלם, וז‰ „ו˜‡ על י„י עבו„‰ 
ול‡  עול,  ˜בל˙  ב„רך  וˆיו˙  ‚זירו˙  ˘ל  ב„רך 

בעבו„‰ על פי ‰טעם.

ב˘ם  נ˜ר‡  ז‰  רע  ˙י˜ון  ‚ם  ˘לכן  ז‡˙,  ועו„ 
"ˆפון", כי לכ‡ור‰ יו˜˘‰, ב‡ם ‡כן מ„ובר על רע 

˘ˆפון ונעלם בעומ˜ נפ˘ו, ‡יך י˙כן ל˙˜נו?

ז‰  "ˆפון"  לרע  ‰˙י˜ון  ˘‚ם  ‡ומרים  ולכן 
על  ‰ו‡  לז‰  ˘‰˙י˜ון  לרמז  "ˆפון",  ב˘ם  נ˜ר‡ 
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ז‰  ע„יין ‡ין  כוסו˙ ˘ל ‚‡ול‰, ‡ך  מ„'  ‰י‡ ‡ח˙ 
בכל  ˘סוכ"ס  כיון  ב‚ילוי  מˆרים  יˆי‡˙  ˘ל  ענין 
˘ב˙ ויו"ט מ˜„˘ים על ‰כוס, ול‡ ניכר ˘ז‰ו ענין 

‰˜˘ור ליˆי‡˙ מˆרים „ו˜‡.

‰ס„ר,  בליל  ו‡וכלים  ˘מטבילים  ‰כרפס  ‡ף 
˘ז‰ו ˘ינוי ל‚בי ˘‡ר ˘ב˙ ויו"ט – עכ"ז ל‡ ניכר˙ 

בפעול‰ זו ‚ופ‡ ‰˘ייכו˙ ליˆי"מ.

ל˘ניים  ‰מˆ‰  ˘פורס   –  "ıל"יח כ˘מ‚יע  ר˜ 

‰ו‡  ˘‰‡פי˜ומן  ל‡פי˜ומן,  ‰‚„ול  ‰חל˜  ומניח 
זכר לפסח ˘‰יו ‡וכלים בזמן ˘בי‰מ"˜ ‰י‰ ˜יים 
מˆרים,  ליˆי‡˙  ב‚ילוי  זכרון  י˘ ‡ˆל ‰‡„ם  – ‡ז 
ולכן ˙יכף ומי„ ל‡חר ז‰ יכול ל‰˙חיל עם ‰יˆי‡˙ 
מˆרים ‰פרטי˙ ˘לו ולומר "כל „כפין יי˙י ויכול".

ו‡חר ˘פעל ‰‡„ם ‡ˆלו ענין ‰‚‡ול‰ ו‰יˆי‡‰ 
בני  „כל  ‰כללי˙  ‰‚‡ול‰   ˙‡ מבי‡  ז‰  ממˆרים, 
י˘ר‡ל – ולכן ממ˘יך: "‰˘˙‡ ‰כ‡, ל˘נ‰ ‰ב‡‰ 

ב‡רע‡ „י˘ר‡ל כו'".

מ„וע ‰זכיר ר‡ב"ע ‡˙ „ר˘˙ בן זומ‡?
לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור:

‡. ‰רי ‰כוונ‰ כ‡ן בעי˜ר ‰י‡ ל‰בי‡ ‡˙ „ר˘˙ו 
˘מזכירים  חייך"  ימי  מ"כל  ˘למ„  זומ‡,  בן  ˘ל 
מ‰  כ‡ן  נו‚ע  מ‰  ו‡"כ,  בלילו˙.  מˆרים  יˆי‡˙ 
˘‡מר ר‡ב"ע "‰רי ‡ני כבן ˘בעים ˘נ‰" ו˘"ל‡ 
ב˜יˆור:  לכ˙וב  יכול ‰י'  כו'", ‰רי  זכי˙י ˘˙‡מר 
 ıמ‡ר יום ˆ‡˙ך  למען ˙זכור ‡˙  זומ‡,  בן  "„ר˘ 
ב‡  ב˙נחומ‡  זו  „ר˘‰  ‰וב‡‰  ˘‡כן  (וכמו  וכו'"  מˆרים 

י‡)?

ב. ר‡ב"ע ‰י' נ˘י‡, ו‰י' ‡סור לו למעט בכבו„ 
˘מחל  "מלך  רע"ב)  (לב,  ב˜י„ו˘ין  כ„‡י˙‡  עˆמו, 
על כבו„ו ‡ין כבו„ו מחול", כיון ˘כבו„ו ˘ל מלך 

ˆריך  ו‡"כ,  ‰בור‡.  וכבו„  ‰עם  כבו„  ‰ו‡  ונ˘י‡ 
בי‡ור ‡יך ‡מר ר‡ב"ע על עˆמו "ל‡ זכי˙י", ‰רי 
י˘ בז‰ מ˘ום מיעוט בכבו„ו, ו‰רי ‰י' יכול לומר 
מˆרים  יˆי‡˙  ˘˙‡מר  "זכי˙י  כמו  ‡חר,  בל˘ון 

בלילו˙ כ˘„ר˘‰ בן זומ‡" וכיו"ב?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

מסבירים  ועו„)  ספ"‡,  ברכו˙  (רע"ב  ‰מפר˘ים 
פירו˘ "ל‡ זכי˙י", „‰יינו "ל‡ נˆח˙י".

ב˘ם  ז‰  מ‡מר  ˘‰וב‡  „ז‰  לומר  י˘  ועפ"ז 
ר‡ב"ע „ו˜‡ ‰ו‡ מפני ˘‚ם בן זומ‡ ל‡ ‰י' יכול 
‰מפר˘ים  ˘‡מרו  מ‰  י„וע  ˘‰רי  ב„בריו,  לנˆח 

ָנה, ָ‡ַמר  ׁשָ ְבִעים  ׁשִ ֶבן  ְכּ ֲאִני  ֲהֵרי  ֲעַזְרָיה:  ן  ּבֶ ֶאְלָעָזר  י  ַרּבִ
ַעד  ילֹות  ּלֵ ּבַ ִמְצַרים  ְיִציַאת  ָאַמר  ּתֵ ׁשֶ ָזִכיִתי  ְולֹא 
ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  ֱאַמר, ְלַמַען ּתִ ּנֶ ן זֹוָמא: ׁשֶ ּה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ ׁשֶ
 - יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכׂל  ַהָיִמים,   - יָך  ַחּיֶ ְיֵמי  יָך.  ַחּיֶ ְיֵמי  ּכׂל  ִמְצַרְים 
ְיֵמי  ּכׂל  ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  יָך -  ַחּיֶ ְיֵמי  אֹוְמִרים:  ַוֲחָכִמים  ילֹות.  ַהּלֵ

יַח. יָך - ְלָהִביא ִלימֹות ַהָמׁשִ ַחּיֶ
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(רע"ב ‡בו˙ רפ"„, ועו„) בטעם מ‰ ˘נ˜ר‡ "בן זומ‡" 

ול‡ ב˘מו, ˘‰ו‡ מפני ˘ל‡ ‰י' סמוך. ו‡"כ, ‡ם 
‰מ‡מר ‰י' ב˘ם בן זומ‡ בלב„, ‰י' ז‰ ‚ם כן ב‚„ר 

"ל‡ נˆח˙י".

ו„ם "ל‡  ‡בל ל‡י„ך, ב‡ם ל‡ ‰י' ר‡ב"ע ‡ומר̃ 
‰י'  ל‡  זומ‡,  בן  ל„ר˘˙  מסכים  ‰י'  ול‡  זכי˙י", 
‚ם ‰ו‡ יכול לנˆח ב„בריו. ˘‰רי, ‡י˙‡ בעירובין 
"יˆ‡‰ ב˙ ˜ול ו‡מר‰ ‡לו ו‡לו „ברי ‡ל˜ים חיים 
‰ן ו‰לכ‰ כבי˙ ‰לל . . מפני מ‰ זכו בי˙ ‰לל ל˜בוע 
˘˙י˜בע  ר‡וי  ‰י'  ˘לכ‡ור‰  [‡ף  כמו˙ן  ‰לכ‰ 
‰לכ‰ כבי˙ ˘מ‡י ˘‰יו "חריפי טפי" (˙וס' עירובין ו, 
נוחין ועלובין ‰יו ו˘ונין „ברי‰ן  ב „"‰ כ‡ן)], מפני̆ 

„ברי  ˘מ˜„ימין  ‡ל‡  עו„  ול‡  ˘מ‡י,  בי˙  ו„ברי 
בי˙ ˘מ‡י ל„ברי‰ן" (עירובין י‚, ב).

י‰י' ענין ‰נˆחון – "ל˜בוע ‰לכ‰  כ„י̆  ו‰יינו,̆ 
כמו˙ן" – ˆריכ‰ ל‰יו˙ ‰‰נ‰‚‰ ב‡ופן „"מ˜„ימין 

„ברי בי˙ ˘מ‡י ל„ברי‰ן".

וזו‰י כוונ˙ ר‡ב"ע "ול‡ זכי˙י (ל‡ נˆח˙י) כו' 
ע„ ˘„ר˘‰ בן זומ‡": ˜ו„ם ˘"„ר˘‰ בן זומ‡" – 
ל‡ ‰י' בכחו ˘ל ר‡ב"ע לנˆח, ‡ף ˘‰י' נ˘י‡, כיון 
ל‡חר ˘"„ר˘‰  ור˜  בלב„;  עˆמו  על „ע˙  ˘סמך 
ובוו„‡י ˘ל‡ ‰י'  סמוך  – ‡ף ˘ל‡ ‰י'  זומ‡"  בן 
נ˘י‡, ול‡ "„ור ע˘ירי לעזר‡" כר‡ב"ע (ר‡‰ ברכו˙ 
כיון ˘ל‡  לנˆח,  ר‡ב"ע  בי„ו ˘ל  על‰  סע"ב) –  כז, 

בן  „ר˘˙ו ˘ל  על  סמך  עˆמו, ‡ל‡  „ע˙  על  סמך 
זומ‡ – ב„ו‚מ˙ ‰ענין „"מ˜„ימין „ברי בי˙ ˘מ‡י 

ל„ברי‰ן".

ונמˆ‡, ˘„ו˜‡ מˆ„ ז‰ ˘"ל‡ זכי˙י" – „‰יינו, 
על „ר˘˙ו  סמך  על „ע˙ו, ‡ל‡  עמ„  ל‡  ˘ר‡ב"ע 
˘ל בן זומ‡ – ‰רי בז‰ על‰ בי„ו ל‰בי‡ ‡˙ ‰„בר 
יˆי‡˙  "˘˙‡מר   – "ניˆח˙י"   – ‰לכ‰  פס˜  לי„י 

מˆרים בלילו˙".

 „ ר∆ ד ַוי≈ ְמַלּמֵ  - ם  ׁשָ ָגר  ַוּיָ ּבּור.  ַהּדִ י  ּפִ ַעל  ָאנּוס   - ִמְצַרְיָמה 
א  ֶאּלָ ִמְצַרִים  ּבְ ֵקַע  ּתַ ְלִהׁשְ ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ָיַרד  לֹא  ׁשֶ
י  ּכִ אנּו,  ּבָ ָאֶרץ  ּבָ ָלגּור  ְרעֹה,  ּפַ ֶאל  ַוֹיאְמרּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ם,  ׁשָ ָלגּור 
ָנַען.  ּכְ ֶאֶרץ  ּבְ ָהָרָעב  ָכֵבד  י  ּכִ ַלֲעָבֶדיָך,  ר  ֲאׁשֶ ַלּצֹאן  ִמְרֶעה  ֵאין 

ֶאֶרץ ּגֶֹשן. בּו ָנא ֲעָבֶדיָך ּבְ ה ֵיׁשְ ְוַעּתָ

ל‰יו˙ במˆרים – ר˜ "על פי ‰„יבור"!
מבי‡  ‰„ר˘ו˙  ˘בכל  ‰„בר,  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
‰„ר˘ו˙,  ל‰וכיח  מ‰פסו˜ים  ר‡י'   ‰„‚‰‰ בעל 
וכמ"˘ "וי‚ר ˘ם – מלמ„ ˘ל‡ יר„ כו' ‡ל‡ ל‚ור", 
ו‡ילו בנו‚ע ל„ר˘‰ זו ˘"ויר„ מˆרימ‰ ‡נוס ע"פ 

‰„יבור" ‡ינו מבי‡ ˘ום ר‡י‰!?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

ו‰‚‡ול‰  ענין ‰‚לו˙  בכל  בעומ˜  כ˘מ˙בוננים 
עול‰ ˙מי‰‰, ‡יך י˙כן כלל מˆב ˘ל ‚לו˙?

ו˜˘ורים  למ˜ום"  "בנים  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ‰רי 
למ˜ום ‰ו‡  י˘ר‡ל  בין  (וב‡מ˙ ‰˜˘ר  עמו ˙מי„ 
עו„ יו˙ר מבנים ל‡בי‰ם, ˘‰רי בן ו‡ב, ‡ף ˘‰בן 
נפר„˙  למˆי‡ו˙  נע˘‰  ‰בן  ‰רי  מ‰‡ב,  נמ˘ך 
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ועפ"ז י˘ לב‡ר מ‰ ˘מבי‡ ‚ם ‡˙ סיום ‰כ˙וב, 
"למען ‰בי‡ ‡ו˙נו ל˙˙ לנו ‡˙ ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע 
ו‰יˆי‡‰  ‰‚‡ול‰  ‡ופן  מבו‡ר  בז‰  כי  ל‡בו˙ינו" 

ממˆרים ˘בכל יום ויום.

וי˘ ל‰˜„ים ˙חיל‰ „יו˜ ל˘ון ‰כ˙וב "ל˙˙ לנו 
‡˙ ‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ל‡בו˙ינו":

ו‡ילך.  ב  פ‚,  ˘מע"ˆ  ל˜ו"˙  (ר‡‰  בספרים  מבו‡ר 
ו„ע˙.  מטעם  ˘למעל‰  ענין  ‰ו‡  ˘˘בוע‰  ועו„), 
ו‰יינו, ˘כ‡˘ר ‰בנ˙ ‰‡„ם ‡ו ר‚˘ו˙יו ˘בלבו ל‡ 
י˜יים ‰‡„ם ‡˙ ‰„בר, ‡זי נ˘בע  יספי˜ו לוו„‡ו˙̆ 
ב‡ופן  ‰„בר   ˙‡ לע˘ו˙  מ˙˜˘ר  ˘‡זי  ל˜יימו, 
˘למעל‰ מ‰בנ‰ ו‰˘‚‰. וז‰ו מ"˘ "ל˙˙ לנו ‡˙ 
‰‡רı ‡˘ר נ˘בע ל‡בו˙ינו", כי נ˙ינ˙ ‰‡רı ‰י‡ 

ענין ˘למעל‰ מטעם ו„ע˙.

ו‰ענין בז‰:

לעמו„  ‡„ם  רוˆ‰  ‡ם  ‰˘כל,  ‰בנ˙  פי  על 
ריך ‰ו‡ ל‰יו˙ ב‰˙בו„„ו˙  ב„בי˜ו˙ בבור‡ עולם,̂ 
‰עיסו˜  כי  ‰ז‰,  עולם  בעניני  מ‰עס˜  ול‰˙נ˙˜ 
י˙'  בבור‡  ל„בי˜ו˙  ומפריע  מבלבל  בענינים ‡לו 

(ר‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חכ"‚ עמ' 196 ו‡ילך. ו˘"נ).

 ,"ıר‡‰  ˙‡ לנו  "ל˙˙  נ‡מר  ז‰  על  ‡מנם, 
˘ל‡  ‰‡רˆיים,  ‰ענינים   ˙‡ לנו  נ˙ן  ˘‰˜ב"‰ 
‰ז‰  מ‰עולם  ‰˙פ˘טו˙  ˘ל  ב˙נוע‰  ר˜  נעמו„ 
‡ל‡ ל‰˙עס˜ בעניני ‰עולם ‰‡רˆיים, ולע˘ו˙ ‡˙ 
„"בכל  ‰עבו„‰  וזו‰י  ל‡ל˜ו˙.  כלי  ‚ופ‡  ‰עולם 
ע"י  ר˜  ל‡  ‰ו‡  „"„ע‰ו"  ˘‰ענין  „ע‰ו",  „רכיך 
‰מˆוו˙,  ו˜יום  ‰˙פל‰  עבו„˙  ‰˙ור‰,  לימו„ 
‰‚˘מיים.  עניניו  בכל  ˘עוס˜  ב˘ע‰  ‚ם  ‡ל‡ 
˘ל‡ זו בלב„ ˘‰ענינים ‰‚˘מיים ‡ינם מבלבלים 
‰ענינים  ע"י   – ‡„רב‰  ‡ל‡  בבור‡,  ל‰„בי˜ו˙ 

‰‚˘מיים ("בכל „רכיך") ‚ופ‡ נע˘‰ "„ע‰ו".

ועל ז‰ נ‡מר "‡˘ר נ˘בע ל‡בו˙ינו" – כי ענין 
כי  ו„ע˙ – ˘בוע‰,   מטעם  ז‰ ‰ו‡ „בר ˘למעל‰ 
 ˙‡ יכניס  ˘‰˜ב"‰  מ˜ום  ‡ין  ו„ע˙  טעם  מˆ„ 
‰ו‡  כז‰  ענין  ˘י˘נו  וז‰  ‚˘מיים.  בענינים  עˆמו 
רˆ‰  ˘כן   - ל‡בו˙ינו"  ˘"˘נ˘בע  מˆ„  ור˜  ‡ך 
ו‰כניס ‡˙  ו„ע˙,  מטעם  ב‡ופן ˘למעל‰  ‰˜ב"‰ 

עˆמו בענינים ˘ל ˙ור‰ ומˆוו˙ ב‚˘מיו˙, ו‡פילו 
בענינים ˘ל "בכל „רכיך „ע‰ו".

"ו‡ו˙נו  ‰כ˙וב  כ‡ן  ˘‰וב‡  מ‰  יובן  ועפ"ז 
 ıוˆי‡ מ˘ם למען ‰בי‡ ‡ו˙נו ל˙˙ לנו ‡˙ ‰‡ר‰
‰„רך  לנו  יבו‡ר  בז‰  כי  ל‡בו˙ינו",  נ˘בע  ‡˘ר 
ל˜יים "ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם", ולˆ‡˙ ממˆרים בכל 

יום ויום:

עלול ‡„ם לח˘וב ˘יˆי‡˙ מˆרים פירו˘‰ ˘ל‡ 
ל‰˙עס˜ עם „ברים ‚˘מיים וחומריים ‡ל‡ לעלו˙ 
‰‚בלו˙יו  מכל  יי‚‡ל  ˘עי"ז  ‰˘ביעי"...  ל"ר˜יע 
‰‚˘מיו˙ ויוכל לעסו˜ ב˙ור‰ ועבו„‰ ב‡ין מפריע.

‰בי‡  למען  מ˘ם  ‰וˆי‡  "ו‡ו˙נו  נ‡מר  ז‰  ועל 
ל‡בו˙ינו",  נ˘בע  ‡˘ר   ıר‡‰  ˙‡ לנו  ל˙˙  ‡ו˙נו 
מ˘ם",  „"‡ו˙נו ‰וˆי‡  מלמ„נו, ˘‰ס„ר  ˘‰כ˙וב 
 – ‰י‡  ו‚בולים,  מˆרים  מ"מˆרים",  לˆ‡˙  ‰„רך 
˘ˆריכים ל‰כנס "‡ל ‰‡רı", ל˙וך ‰עולם ו‰ענינים 
‰‡רˆיים ˘בו, וב‰ ב˘ע‰ ל‡ ל‰˙ח˘ב עם ‰עולם, 

‡ל‡ לע˘ו˙ ‡˙ ‰עולם עˆמו כלי ל‡ל˜ו˙.

מˆויינים  י˘ר‡ל  "‰יו  במˆרים  ˘ב‰יו˙ם  וכמו 
ועו„),  ו  יב,  ב‡  (מכיל˙‡  ו"ל‡ ˘ינו ‡˙ ˘מם"  ˘ם", 
ו‡ר‡  טוב  ל˜ח  מ„ר˘  (ר‡‰  ולבו˘ם  מ‡כלם   ˙‡ וכן 
כן  עניני‰ם,  בכל  "מˆויינים"  ‰יו  ‡ל‡  ועו„),  ו.  ו, 

בכל  "מˆויינים"  ל‰יו˙  ˆריכים  ˘בנ"י  ע˙‰,  ‰ו‡ 
בכ˘רו˙;  ל‰יו˙  ˆריך  ˘‰כל  במ‡כלם,  עניני‰ם, 
לבי˘˙  על  ול‰˜פי„  מ˘עטנז  ל‰יז‰ר  בלבו˘ם, 
 – ‰עולם  ˙‰לוכו˙  ‡ו„ו˙  כ˘מ„ובר  ו‚ם  ˆיˆי˙; 
‰טבע  וחו˜י  ‰עולם  ˘˙‰לוכו˙  יו„ע  ‰י‰ו„י  ‰רי 
‰ם עבור ‡ומו˙ ‰עולם, מ˘‡"כ י‰ו„י – ‰ו‡ מעל 

לחו˜י ‰טבע.

˘ייכו˙  לו  ˘‡ין  ˘כיון  ‰כוונ‰  ‡ין  ‡מנם, 
ל˙‰לוכו˙ ‰עולם וחו˜י ‰טבע, י‰י' מופ˘ט מ‰עולם 
ויעל‰ ל"ר˜יע ‰˘ביעי"... ‡ל‡ ‰כוונ‰ ‰י‡ ל‰˙עס˜ 
˘בבחינ˙  במ˜ום  ‡פילו  ‰‡רˆיים,  ‰ענינים  עם 
ל‡   – ˘ם"  "מˆויינים  ל‰יו˙  ב˘ע‰  וב‰  "מˆרים", 
ל‰˙ח˘ב ב˘ום ענין, ‡ל‡ ל‰יו˙ מ˜ו˘רים ‡ך ור˜ 

עם ‰˜ב"‰ בעˆמו, ע"י ˙ור˙ו ומˆוו˙יו.
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ˆריך ל‰בין מ‰ ‰כוונ‰ במנין "כפול‰ ומכופל˙"?

וי"ל ‰בי‡ור בז‰:

מˆינו ˘‰רב‰ ענינים בליל ‰ס„ר ˜˘ורים למנין 
ל˘ונו˙   '„ כנ‚„  כוסו˙ ˘‰ן  מ„'  מ˙חיל  ‡רבע‰; 

˘ל ‚‡ול‰, „' בנים, „' ˜ו˘יו˙ ועו„.

כפול‰  "טוב‰  ‰מנין  „ו˜‡  כ‡ן  ˘מונ‰  וז‰ו 
ומכופל˙" – ˘ז‰ו מנין „', ˘‰רי כפל ‰ו‡ ˘ניים, 

וכפול ומכופל ‰ו‡ „'.

ובסו„ ‰„ברים מפני מ‰ ב‡מ˙ נ˜בע בליל ‰ס„ר 
‰מוב‡  ע"פ  י"ל  „ו˜‡,   '„ במנין  „ברים  למנו˙ 
 '„ י˘  ˘ב˙˘וב‰  ב)  ע‚,  בל˜  ל˜ו"˙  (ר‡‰  בספרים 

„בז‰ר  ‡רבע.  ˘‰ן  ל˘˙יים  ‰מחול˜ו˙  בחינו˙, 
(ח"‚ ˜כב, ‡. ובכ"מ) ‡י˙‡ ˘י˘ ב' בחינו˙ ב˙˘וב‰, 

˙˘וב‰ ˙˙‡‰ (˙ח˙ונ‰) ו˙˘וב‰ עיל‡‰ (עליונ‰), 
מפני  וכיון ˘‰‚לו˙ ‰י‡  לב'.  נחל˜˙  מ‰ן   '‡ וכל 
‰עוונו˙, כך ‚ם ‰‚‡ול‰ ‰י‡ ע"י ‰˙˘וב‰ – ולכן 
˘‰ו‡   '„ במספר  ˜˘ור‰  ‰ס„ר  ˘בליל  ‰‚‡ול‰ 

˜˘ור ל„' ‰„ר‚ו˙ ˘ב˙˘וב‰.

"טוב‰  ˘‡ומרים  מ‰  יו˙ר  עו„  יומ˙˜  ועפ"ז 
כ˘‰ם  „ברים   '„ ˘מבי‡  ומכופל˙",  כפול‰ 
כיון   – ו"מכופל˙"  "כפול‰   - ל˘ניים  מחול˜ים 
לב',   '‡ כל  ‰נחל˜ו˙  בחינו˙  ב'  י˘  ˘ב‰˙˘וב‰ 

כנ"ל. 

"ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם" – בעבו„˙ ‰'
לכ‡ור‰ ˆריך בי‡ור, ‰רי ‰כ˙וב "ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ 
מ˘ם ‚ו'", ‰וב‡ לר‡י' ˘"‡ף ‡ו˙נו ‚‡ל עמ‰ם". 
‰˙חל˙   ˙‡ ר˜  ל‰בי‡  מספי˜  ז‰  ב˘ביל  ‡בל, 
‰פסו˜ – "ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם", ו‡"כ, למ‰ ‰וˆרך 
"למען ‰בי‡ ‡ו˙נו   – סיום ‰כ˙וב   ˙‡ ‚ם  ל‰בי‡ 

‚ו'"?

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז‰:

˘‡מרו   ‡‰„ (פמ"ז),  ˜„י˘‡  ˙ני‡  בספר  מבו‡ר 
˘"בכל „ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו 

מˆרים  ˘יˆי‡˙  מפני  ‰ו‡  ממˆרים",  יˆ‡  ‰ו‡ 

‡ינ‰ ענין ˘‡ירע ר˜ בעבר, ב˘נ˙ ב' ‡לפים ˙מ"ח 

לברי‡˙ ‰עולם, ‡ל‡ ז‰ו ענין ˘נע˘‰ ע˙‰, "בכל 

„ור ו„ור ובכל יום ויום". וז‰ו "‡ף ‡ו˙נו ‚‡ל עמ‰ם" 

– ˘עי"ז ˘‚‡ל ‡˙ ‡בו˙ינו ב˘נ˙ ב' ‡לפים ˙מ"ח 

זו ˘‚‡ל  ב‚‡ול‰   – "עמ‰ם"  ‰רי  ‰עולם,  לברי‡˙ 

ע˙‰,  ‰נע˘י˙  ל‰‚‡ול‰  ‚ם  ‰כח   ˙‡ נ˙ן   – ‡ו˙ם 

‰‚בלו˙יו,  מכל  ‰‡„ם  יˆי‡˙  ו‰י‡  ויום.  יום  בכל 

ו‰"מיˆרים" ו‰‚בולים ˘בעבו„˙ ‰'.

ָכל  ָיָצא ּב¿ הּוא  ִאלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְראֹות  ָאָדם  ַחָיב  ָודֹור  ּדֹור 
ֵלאֹמר,  ַההּוא  יֹום  ּבַ ְלִבְנָך  ְדּתָ  ְוִהּגַ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ְצָרים,  ִמּמִ
ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  לֹא  ְצָרים.  ִמּמִ ֵצאִתי  ּבְ ִלי  ְיֹהָוה  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ
ַאל  ּגָ אֹוָתנּו  ַאף  א  ֶאּלָ ְצַרים,  ִמִמּ הּוא  רּוְך  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ ַאל  ּגָ ְלָבד  ּבִ
ֹאָתנּו  ָהִביא  ְלַמַען  ם,  ִמׁשָ הֹוִציא  ְואֹוָתנּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֶהם,  ִעּמָ

ע ַלֲאבֹוֵתינּו. ּבַ ר ִנׁשְ ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
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עם  מיוח„ו˙  ˙מי„  ‰ן  י˘ר‡ל  נ˘מו˙  ‡בל  ממנו. 
‰˜ב"‰ ו„בר ‡ח„ ‡˙ו י˙ברך (ר‡‰ ל˜ו"˙ „ברים סב, 
‡)). ו‡"כ, כ‡˘ר בנ"י ב‚לו˙ ‰רי ‚ם ‰˜ב"‰ ב‚לו˙ 

עמ‰ם, וכמ‡מר "‚לו לבבל ˘כינ‰ עמ‰ם".

עם  יח„  י˘ר‡ל  ˘בני  י˙כן  ‡יך   ‰˘˜ ז‰  ולפי 
‰˜ב"‰ י‰יו ב‚לו˙?

נ˜ר‡˙  (˘לכן  ‰‚בל‰  ‰י‡  ˘"‚לו˙"  [ובפרט 
ו‰˜ב"‰  ו‚בולים),  מˆרים  מל˘ון  ב˘ם "מˆרים", 
‰ו‡ "בלי ‚בול". ו‡"כ, ‡יך יכול ‚בול ל˜בל ב˙וכו 
ל‰כניס  ‡י-‡פ˘ר  ‡ם  ו‰רי,  ‚בול?  בלי  ˘ל  ענין 
מו‚בלים,  ˘˘ני‰ם  ‡ף  „מחט‡",  ב˜ופ‡  "פיל‡ 
יכול  „מחט‡"  „"˜ופ‡  ‰‚בול  ‡ין  ז‡˙  ובכל 
ל‰כיל ‚בול ‚„ול יו˙ר „"פיל‡", ‰רי כל ˘כן ו˜"ו 
ל‰כיל  ביכל˙ו  י‰י'  ל‡  ‚לו˙  ˘ל  ו‚בול  ˘‰מיˆר 

‰בלי ‚בול „‰˜ב"‰ ובני י˘ר‡ל!].

"כל  כך ‰ו‡ ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡  על  ו‰˙ירוı ‰יחי„ 
˜ו˘יו˙.  ו˘ום  ‰‚בלו˙  ˘ום  ‡ין  ולפניו  יכול", 
ברˆונו יˆר ‡˙ ‰‚לו˙ ו"‰כריח" ‡˙ עˆמו, כביכול, 
ח"ו  מו‚בל  ˘‡ינו  ˘פ˘יט‡  [‰‚ם  ב‚לו˙  ל‰יו˙ 

ב‰‚בלו˙ ‰‚לו˙, ו‡כ‰מ"ל].

 – מˆרימ‰  "ויר„   :‰„‚‰‰ בעל  ˘כו˙ב  וז‰ו 
‡נוס ע"פ ‰„יבור"; מ‰ ˘יע˜ב יר„ ל‚לו˙ מˆרים, 
‰רי ז‰ „בר פל‡ ו˙ימ‰ ˘‡ין לו מ˜ום ב˘כל, ע„ 
˘‰בי‡ור ‰יחי„ לז‰ ‰ו‡ ˘ז‰ו ‡נוס ע"פ ‰„יבור, 
˘כך רˆ‰ ‰˜ב"‰, ול‚בי ‰„יבור ˘למעל‰ ‡ין ˘ום 

‰‚בלו˙, ל‰יו˙ו כל יכול!

ומ˘ום ז‰ ל‡ ‰בי‡ בעל ‰‰‚„ו˙ ר‡יו˙ על ז‰, 
כי ענין ז‰ – ˘‡ם ל‡ "על פי ‰„יבור" ‡ין כל מ˜ום 
˘‡ין  כך,  כ„י  ע„  פ˘וט  ‰ו‡   – ‰‚לו˙  ענין  לכל 

ˆורך כלל ל‰בי‡ ר‡יו˙ על ז‰.

ומז‰ יכול כל ‡ח„ ללמו„ בעבו„˙ו ל˜ונו:

כפול  בחו˘ך  ‰‚לו˙,  בעומ˜  כ˘נמˆ‡ים  ‚ם   
ומכופל, ‡ל יפול ‰‡„ם ביי‡ו˘ ח"ו ויח˘וב ˘ל‡ 
‰‡מ˙  ˘מˆ„  כיון   – ל‚‡ול‰  מ‚לו˙  לˆ‡˙  י˙כן 
נ˘מו˙ י˘ר‡ל ‡ינן ˘ייכו˙ כלל לעול ‰‚לו˙, ור˜ 
מˆ„ רˆון ‰' [˘יˆר ‡˙ ‰‚לו˙, כ„י ˘עי"ז י˘לימו 
נמˆ‡ים  ‰יפך ‰טבע  ב˙י˜ון ‰עולם], ‰רי  ‰כוונ‰ 
נˆ‡  ‰‚‡ול‰,  מוע„  כ˘י‚יע  ומי„  ו˙יכף  ב‚לו˙, 

מ˘עבו„ ל‚‡ול‰ ומ‡פל‰ ל‡ור‰.

נּו     ¿ ּ̇ ƒִמְצַרִים ַוי ַוַיֲעִבדּו  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ מה  ּכְ ה.  ָקׁשָ ֲעֹבָדה  כָעֵלינּו 
ֲעֹבָדה  ּבַ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  ַוְיֲמְררּו  ָפֶרְך:  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת 
ֲעֹבָדָתם  ל  ּכָ ֵאת  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ֲעֹבָדה  ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  חֶֹמר  ּבְ ה,  ָקׁשָ

ָפֶרְך. ר ָעְבדּו ָבֶהם ּבְ ֲאׁשֶ

"עבו„˙ פרך" – בעבו„˙ כל ‡ח„ ו‡ח„
‰נפ˘,  וחיי  ‰‚וף  חיי  י˘  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ‡ˆל 
‰רי  ˆ„י˜ים",  כולם  ˘"ועמך  ˘כיון  ומובן 
‰י‡  ‰כוונ‰  י‰ו„י  ˘ל  "חיים"  על  כ˘מ„ברים 
בעי˜ר לחיי ‰נפ˘ (ר‡‰ ‡‚‰"˜ סכ"ז). ובו„‡י כ‡˘ר 
בעבו„‰  חיי‰ם   ˙‡ ˘"וימררו  כ˙וב  ‡מ˙  ב˙ור˙ 

חיי   ˙‡ ˘מיררו  ר˜  ל‡  ‰י‡  ‰כוונ‰  ו‚ו'",   ‰˘˜

‰‚וף ˘ל‰ם, ‡ל‡ ‚ם ובעי˜ר ‡˙ חיי ‰נפ˘, „‰יינו 

לימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙.

ז‰ „ור˘ בי‡ור: כיˆ„ ‡פ˘ר על י„י עבו„˙  ‡ל‡̆ 
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פרך למרר ‡˙ חיי ‰נ˘מ‰. ב˘למ‡ ל‰פריע ל˜יום 
‰מˆוו˙, מובן כיˆ„ ע"י עבו„˙ פרך ˙י˙כן ‰פרע‰ 
ל‰פרע‰  ר˜  ל‡  לחיי ‰נפ˘, ‡ך "וימררו" ‰כוונ‰ 
ומניע‰, ‡ל‡ ˘‰פכו ‡˙ ‰חיים עˆמם למרים, וז‰ 
‡ינו מובן - כיˆ„ עבו„˙ פרך ‚˘מי˙ יכול‰ ל‰פוך 

‡˙ חיי‰ם ‰רוחניים ˘ל י˘ר‡ל למרים?!

"עבו„˙  מ‰י  ל‰בין  ˙חיל‰  י˘  ז‰  לב‡ר  כ„י 
פרך":

פ"‡  עב„ים  כ˙ב ‰רמב"ם (‰לכו˙  עברי  עב„  ל‚בי 
˘‡ין  עבו„‰  זו  פרך?  עבו„˙  ‰י‡  "ו‡יזו  ‰"ו): 

˙‰י‰  ‡ל‡  ל‰  ˆריך  ˘‡ינו  עבו„‰  ‡ו  ˜ˆב‰  ל‰ 
מח˘ב˙ו ל‰עבי„ו לב„ ˘ל‡ יבטל". וכ˙ב ב‰‚"מ 
במˆרים,  ‰‡מור  מפרך  ז‰  „ין  יליף  ˘‰רמב"ם 
˘˘ם ‰י˙‰ זו עבו„‰ ˘‡ין ל‰ ˜ˆב‰ ו‚ם ל‡ ‰י˙‰ 

בז‰ ˙ועל˙.

מז‰ ‡פ˘ר ל‰בין ‚ם בחיי ‰‡„ם, ˘עבו„˙ פרך 
‡ו  (˜ˆב‰),  ˘יעור  לל‡  ב‰  ˘עוס˜  עבו„‰  ‰י‡ 

˘‡ינו עוס˜ ל˘ום ˙ועל˙:

וכ„ומ‰  פרנס‰  ‰עולם,  בעניני  עוס˜  כ˘י‰ו„י 
ע"פ ˙ור‰, בכ„י ˘יוכל עי"ז לעבו„ ‰' כ„בעי, ‰רי 
‰„רו˘  כפי  ר˜  ו˘יעור,  במי„‰  ‰י‡  זו  ˘עבו„‰ 
לפרנס˙ו, וב‡ופן ˘ר‡˘ו ורובו ‡ינו מונח בעס˜יו 
ע'  ח"‚  ל˜ו"˘  (ר‡‰  ˙‡כל"  כי  כפיך  "י‚יע  ר˜  ‡ל‡ 
על  ל˘מור  ממנו  מונע  ‰עס˜  ˘‡ין  ובו„‡י   ,(297

כן,  כמו  ל˙ור‰.  ע˙ים  ˜ביעו˙  ועל  ‰˙פיל‰  זמני 
˙ור‰  ˘ע"פ  כיון  ˘‰רי  ˙ועל˙,  ב‰  י˘  זו  עבו„‰ 
י„י  על  בכל ‡˘ר ˙ע˘‰", ‰רי  ‰' ‡ל˜יך  "וברכך 
˘עו˘‰ ‡˙ ‰כלי ‰ר‡וי לפרנס˙ו, ‰רי ‰ו‡ ממ˘יך 

ברכ˙ ‰' ל˙וכו.

כפי  ˘ל‡  ‰י‡  בפרנס‰  ‰‰˙עס˜ו˙  כ‡˘ר  ‡ך 
ע„  עס˜יו  ב˙וך  כולו  מונח  ˘‰ו‡  ‡ל‡  ‰ר‡וי, 
˘˘וכח ˘ז‰ו ר˜ כלי לברכ˙ ‰', ועו˘‰ ‡˙ ‰טפל 
ע˙ים  ל˜ביעו˙  פנוי  זמנו  ‡ין  וממיל‡  לעי˜ר, 
ל˙ור‰, ל˙פל‰ במנין, וע„ ˘‡פילו על מ˘כבו ‰ו‡ 
עסו˜ בטר„ו˙ עס˜יו, ‰רי זו עבו„‰ ˘‡ין ל‰ ˜ˆב‰ 
 ˙‡ מ‡ב„  ˘‰ו‡  כיון  ˙ועל˙,  ב‰  ‡ין  ו‚ם  ו‚בול, 
ברכ˙ ‰', ול‡ ר˜ ˘‡ינו מועיל, ‡ל‡ ‰‰יפך ‰‚מור 

– עבו„˙ פרך!

ו‰נ‰, ‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ עולמו במי„‰ ו‚בול, וכל 
„בר ˘בעולם י˘ לו ˜ˆב‰. ומ‡ין ב‡ בעו‰"ז מˆב 
ב‡ „ו˜‡  ז‰  כח  ל‰ ˜ˆב‰?  עבו„‰ ˘‡ין  כז‰ ˘ל 
מנפ˘ ‰‡לו˜י˙ ˘ב‡„ם, ˘‰י‡ ˜˘ור‰ עם ‰˜ב"‰ 
כח  י˘  ‰‡לו˜י˙  לנפ˘  ‚ם  ולכן  ‚בול,  בלי  ˘‰ו‡ 
בחיר‰  י˘  ˘ל‡„ם  ‡ל‡  ב‡„ם.  ‚בול  בלי  ל‚לו˙ 
כח  ז‰,  נעל‰  בכח  ל‰˘˙מ˘  יכול  ‰ו‡  חפ˘י˙, 
ל‰  ˘‡ין  "עבו„‰  „‰יינו   – ל˜„ו˘‰  ‚בול,  ‰בלי 
˜ˆב‰" ב˜„ו˘‰, ˘עוב„ ‰' במסירו˙ נפ˘ ובלי כל 
ח˘בונו˙, וכן "עבו„‰ ˘‡ין ב‰ ˙ועל˙" – עבו„‰ 
˘ום  ל˜בל  ע"מ  ˘ל‡   '‰ ˘עוב„  ב˙כלי˙,  ל˘מ‰ 
כר רוחני „‚"ע ו˜רב˙ ‰'; ‡ך ביכל˙ו  פרס, ‡פילו̆ 
‚ם לבחור ל‰˘˙מ˘ בכח ‰בלי ‚בול ב‡ופן בל˙י 

רˆוי – בעבו„˙ פרך.

ועפ"ז מובן כיˆ„ ע"י עבו„˙ פרך, ‰יינו עבו„‰ 
 - ‰עולם  בעניני  ˙ועל˙  ובלי  ˜ˆב‰  בלי  ˘‰י‡ 
‰נפ˘  חיי  ˘‰פכו  ‰יינו  חיי‰ם",   ˙‡ "וימררו 
כיון ˘ל˜חו ‡˙  למרים –  ו‰חיים ‰רוחניים „בנ"י 
‰חיו˙ „˜„ו˘‰ ו‰˘˙מ˘ו ב‰ ל„בר ˘‰ו‡ ‰‰יפך 

‰‚מור.

י˙כן  חיי‰ם",   ˙‡ ב"וימררו  ז‰  פירו˘  [לפי 
˘‡ינו  ב‡„ם  „‚ם  רוחני˙,  בעבו„‰  ‚ם  לפר˘ו 
מ˙מסר ח"ו לעניני עולם ‰ז‰ ‡ל‡ מ˘˜יע כל כחו 
ענין  ב„˜ו˙,  י˙כן,  בו  ‚ם  י˙"˘,  ‰בור‡  בעבו„˙ 

"וימררו ‡˙ חיי‰ם".

סו‚ים:  ל˘ני  בכללו˙  נחל˜ו  י˘ר‡ל  בני  „‰נ‰ 
י˘נם "יו˘בי ‡‰ל" ˘‰ם י‰ו„ים ˘עי˜ר עס˜ם ‰ו‡ 
ו‡מנם  ‰י˘יבו˙,  ˙למי„י  ובפרט  ‰˙ור‰,  בלימו„ 
ובפרט  ‚˘מי˙,  חס„ים  ב‚מילו˙  מחויבים  ‰ם  ‚ם 
ענינם ‰ו‡  עי˜ר  ע„יין  רוחני˙, ‡ך  חס„  ב‚מילו˙ 
"בעלי  ˘‰נם  כ‡לו  י˘נם  ול‡י„ך,  ‰˙ור‰.  בעס˜ 
עס˜". עי˜ר עבו„˙ ‰' ˘ל‰ם ‰ו‡ במע˘‰ ‰מˆוו˙ 
חס„ים  ‚ומלי  ל‰יו˙   ,‰˜„ˆ‰ במˆו˙  ובפרט 
‰˙ור‰  מעיינו˙   ıל‰פי  - ברוחניו˙  ו‚ם  ב‚˘מיו˙ 
ע˙ים  ל˜בוע  ˆריכים  ‰ם  ‚ם  ו‡מנם  ו‰י‰„ו˙. 

ל˙ור‰, ‡ך עי˜ר עבו„˙ם ב‚מילו˙ חס„ים.
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ֵיינּו.  ִאלּו  ַתן ָלנּו ֶאת ַהּתֹוָרה, ּדַ ֵקְרָבנּו ִלְפֵני ַהר ִסיַני ְולֹא ַנָ

‰מעל‰ ב"˜רבנו לפני ‰ר סיני"
מ˜˘ים ‰עולם מ‰י ‰מעל‰ ב"‡ילו ˜רבנו לפני 
בלב„,  זו  ול‡  ‰˙ור‰"?   ˙‡ לנו  נ˙ן  ול‡  סיני  ‰ר 
‡ל‡ ˘מעל‰ זו ˆריכ‰ ל‰יו˙ בערך ˘‡ר ‰מעלו˙ 
‰מנויו˙ בפיס˜‡, כמו "‡לו נ˙ן לנו ‡˙ ‰˙ור‰ ול‡ 

‰כניסנו ל‡רı י˘ר‡ל"!

וכיון ˘ענינו ˘ל ליל ‰ס„ר ‰ו‡ "ו‰‚„˙ לבנך", 
‰רי ‰˙ירוı בז‰ ˆריך ל‰יו˙ ברור ‚ם ל˙ינו˜ו˙.

וי"ל ‰בי‡ור בז‰ – ו‰ור‡‰ נפל‡‰ בענין מעל˙ 
‡‰ב˙ י˘ר‡ל:

‰מעל‰ ˘ב"˜רבנו לפני ‰ר סיני" ‰י‡ ˘ב‰‚יעם 
נ‚„  י˘ר‡ל  ˘ם  ˘"ויחן  ב‡ופן  ז‰  ‰י‰  סיני  ל‰ר 
פיר˘"י  ב.  יט,  (י˙רו  ‡ח„"  בלב  ‡ח„  כ‡י˘   – ‰‰ר 
ע„  ב‡ח„ו˙  בנ"י  ˘‰יו  נ˙ח„˘  ˘‡ז  ‰יינו  ע‰"פ), 

˘נע˘ו כ‚וף ‡ח„ ממ˘ – "ויחן" ל˘ון יחי„.

בערך  ע„ ˘‰י‡  כך,  כל  ח˘וב‰  זו ‰י‡  ומעל‰ 
לפני ‰ר  וע„ ˘"‡ילו ˜רבנו  נ˙ינ˙ ‰˙ור‰,  מעל˙ 

סיני ול‡ נ˙ן לנו ‡˙ ‰˙ור‰ – „יינו"!

"כפול‰ ומכופל˙" – מ„וע מונ‰ ‡רבע „ו˜‡?
 – ומכופל˙"  כפול‰  "טוב‰  ב‰ל˘ון  ל„יי˜  י˘ 
עם  (ר‡‰ ‰‚˘"פ  מעלו˙  ט"ו  י"„ ‡ו  כ‡ן  נמנו  „‰רי 

ל˜וטי טעמים ומנ‰‚ים ע' כח. ו˘"נ), ˘‰ם יו˙ר מ"טוב‰ 

ע„יין  למניינ‡,  נחי˙  ל‡  ו‡ם  ומכופל˙"!  כפול‰ 

ָעֵלינּו: ַעל  קֹום  ַלּמָ ֶלת  ּוְמֻכּפֶ ְכפּוָלה  טֹוָבה  וַכָמה  ָמה  ּכַ ַאַחת 
ה  ְוָעׂשָ ָפִטים,  ׁשְ ָבֶהם  ה  ְוָעׂשָ ִמִמְצָרים,  הֹוִציָאנּו  ׁשֶ
ְוָקַרע  ָממֹוָנם,  ֶאת  ָלנּו  ְוָנַתן  כֹוֵריֶהם,  ּבְ ֶאת  ְוָהַרג  ֵבאלֵֹהיֶהם, 
תֹוכֹו,  ּבְ ֵרינּו  ֶצַָ ַקע  ְוׁשִ ָחָרָבה,  ּבֶ תֹוכֹו  ּבְ ְוֶהֱעִביָרנו  ם,  ַהּיָ ֶאת  ָלנּו 
ן, ְוָנַתן  ָנה, ְוֶהֱאִכיָלנּו ֶאת ַהּמָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ִמְדּבָ נּו ּבַ ק ָצְרּכֵ ְוִסּפֵ
ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ָלנּו  ַתן  ְוַנָ ִסיַני,  ַהר  ִלְפֵני  ְוֵקְרָבנּו  ת,  ּבָ ַהׁשַ ֶאת  ָלנּו 
ר  ְלַכּפֵ ִחיָרה  ַהּבְ ית  ּבֵ ֶאת  ָלנּו  ּוָבָנה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  ְוִהְכִניָסנּו 

ל ֲעוֹנֹוֵתינּו. ַעל ּכָ
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˜"‡, כמנין ‰˘ר ממ˘, וכמנין  ב‡ח"ב, ב‚ימטרי‡̇ 
‡˘ר, וז‰ סו„ כונ˙ ‰כ˙וב בס„ר ב‡, ולמען ˙ספר 
במˆרים,  ‰˙עלל˙י  ‡˘ר   ˙‡ בנך  ובן  בנך  ב‡זני 
‡˘ר „י˜‡, ˘‰ו‡ כמספר ˙˜"‡, וכיוˆ‡ בו ‰רב‰ 
כמנין  ‡˘ר,  לסו„  ז‰  על  ˘מורים  ‡לף,  פסו˜ים 

ר‡˘י ˙יבו˙ ˘ל ע˘ר מכו˙ כמו ˘ב‡רנו".

בי‡ור ‰„ברים:

בנו˙"  ‡˘רוני  כי  "ב‡˘רי  מל˘ון  ‰ו‡  "‡˘ר" 
(ויˆ‡ ל, י‚), ˘‰ו‡ ענין ‰˙ענו‚ - ‰כח ‰עליון ביו˙ר 

בנפ˘, ˘לכן ‰ו‡ ˘ליט על כל ‰כחו˙, ˘‚ילוי כל 
‰כחו˙ ˙לוי בכח ‰˙ענו‚. וכפי ˘מˆינו בנו‚ע לכח 
מכחו˙ ‰נעלים ˘ל ‰נפ˘), ˘‡מרו  ‰˘כל (˘‰ו‡ 
רז"ל (ע"ז יט, ‡); "לעולם ילמ„ ‡„ם במ˜ום ˘לבו 
חפı", ˘"חפı" ‰ו‡ ˙ענו‚ (ר‡‰ ל˜ו"˙ ˘‰"˘ כח, „), 
ו„ו˜‡ כ˘י˘ ל‡„ם ˙ענו‚ ב‡ו˙ו ‰ענין ‰"‰ מ‚ל‰ 
‡˙ כח ‰˘כל ˘לו ללמו„ ול‰בין ‰„בר על בוריו, 
מ˘‡"כ כ˘לומ„ לל‡ ˙ענו‚ ל‡ יר„ לעומ˜ ‰˘כל 
כ„בעי. ו‰יינו ˘כח ‰˙ענו‚ ˘ולט על ‰˘כל, ומˆ„ 

‰˙ענו‚ נע˘‰ ‚ילוי ‰˘כל.

ו„‡י  כח ‰˘כל,  נעל‰,  לכח  בנו‚ע  כן ‰ו‡  ו‡ם 
ונול„ו˙  מ‰˘כל  (˘למט‰  ‰מ„ו˙  ל‚בי  ‰ו‡  כן 
מולי„  מסוים  „בר  י„י ‰˘כל, ˘‰˘כל ˘מבין  על 
ומבין  כ˘רו‡‰ ‡˙ ‰עני  ולמ˘ל  ל‡ו˙ו „בר,  ר‚˘ 

‡ליו,  רחמנו˙  בר‚˘  מ˙עורר  ‰ו‡  ‰רי  מˆבו,   ˙‡

מ˘‡"כ ‡ם ל‡ ‰י‰ מבין ‡˙ מˆבו ל‡ ‰י‰ מ˙עורר 

‡ˆלו ˘ום ר‚˘), ˘‰ן ˙לויו˙ בכח ‰˙ענו‚.

מכל  למעל‰  ‰ו‡  ‰˙ענו‚  כח  ˘ב‡„ם  וכמו 

‰כוחו˙ ו˘ליט עלי‰ם, כן ‰ו‡ כביכול ‡ˆל ‰˜ב"‰, 

˘כח ‰˙ענו‚ מור‰ על מ„ר‚‰ ˘‰י‡ למעל‰ מכל 

מ‰‰נ‰‚‰  ולמעל‰  ‰עליונו˙,  ו‰בחינו˙  ‰ספירו˙ 

בטבע  ‰˜ב"‰  ו‰נ‰י‚  ˘˜בע  ‰ס„ר  ע"פ  ‰ר‚יל‰ 

‰ברי‡‰.

וז‰ו ‰טעם ˘‡ומרים ‡˙ ‰סימנים "„ˆ"ך ע„"˘ 

ב‡ח"ב" – לפי ˘ˆריך ל„ע˙ ˘˘ור˘ ‰מכו˙ מ‚יע 

‰ו‡ למעל‰ מכל  למעל‰, "‡˘ר",̆  מכח ‰˙ענו‚̆ 

ס„ר ו‰„ר‚‰.

וטעם ‰„בר, „כיון ˘‰‚‡ול‰ ב‡‰ ממ˜ום נעל‰ 

מל‡ך,  ול‡  ("‡ני  ‰ר‚יל  מ‰ס„ר  ˘למעל‰  ביו˙ר 

‡ני ול‡ ˘רף וכו'"), לכן ‚ם ‰מכו˙ נמ˘כו ממ˜ום 

ב‡ו,  ממ˜ור ‡ח„  ו‰‚‡ול‰ ˘˙י‰ן  כי ‰מכו˙  ז‰, 

כמ‡מר ‰ז‰ר (ח"ב לו, ‡. ור‡‰ ‡‚ר˙ ר"˘ מ‡וסטרופולי 

‰נ"ל) ˘‰י‰ "נ‚וף למˆרים ורפו‡ לי˘ר‡ל" בח„‡ 

מח˙‡.
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עי˜ר  ל‰˘˜יע  עליו  ‡לו  סו‚ים  מ˘ני  ‡ח„  כל 
י˘נן  ‡ך  לו,  ˘מ˙‡ים  עבו„‰  סו‚  ב‡ו˙ו  עבו„˙ו 
"נ˘מו˙ ‰˙ועו˙", ˘‰ן ‡ינן רוˆו˙ לעסו˜ בעבו„‰ 
ל‰˙עס˜  ממנ‰  ומ˘˙מטו˙  עלי‰ן,  ‰מוטל˙ 

בעבו„‰ ˘‡ינ‰ מ˙פ˜י„ן.

חס„  ‚מילו˙  לב˜˘  מ‚יעים  כ‡˘ר  ול„ו‚מ‡, 
מ‰"בעל עס˜", נ‰י‰ ‰ו‡ פ˙‡ום מ‡ריך ב˙פל˙ו 
ו‰ו‚‰ ב˙ור‰ ומ˙מי„ בלימו„ו, וכ˘מסיים לימו„ו 
מוכרח ‰ו‡ לרוı לעס˜יו ו‡ינו יכול לסייע לזול˙ו. 
ו‰ולך  מלימו„ו  מפסי˜  ‡‰ל"  ‰"יו˘ב  ול‡י„ך, 

ללמו„  ˘עליו  בזמן  חס„ים,  ב‚מילו˙  ל‰˙עס˜ 
בס„רי ‰י˘יב‰ וכיוˆ‡.

‰‡„ם  נוט‰  כ‡˘ר  ˘„ו˜‡  לר‡ו˙,  ו‡פ˘ר 
מעבו„˙ו ‰‡מ˙י˙, מ˘˜יע ‰ו‡ חיו˙ ‚„ול‰ ב‡ו˙ו 
נ‡מר "וימררו ‡˙  כך  ועל  ענין ˘‡ינו ˘ייך ‡ליו. 
לו˜חים  ‰˙ועו˙"  ‰"נ˘מו˙  בעלי  כי  חיי‰ם", 
בעבו„‰  ‡ו˙‰  ומ˘˜יעים  ‰נ˘מ‰  ˘ל  ‰חיו˙   ˙‡
וע„  מ˙פ˜י„ם,  ו‡ינ‰  ‡לי‰ם  ˘ייכ˙  ˘‡ינ‰  כזו 

˘מפריע‰ לעבו„˙ם ‰‡מ˙י˙].

ִים,  ּתַ ִים, ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה - ׁשְ ּתַ ָיד ֲחָזָקה - ׁשְ ָבר ַאֵחר: ּבְ ּדָ
ִים. ּתַ ִים, ּוְבמֹוְפִתים - ׁשְ ּתַ ִים, ּוְבֹאתֹות - ׁשְ ּתַ ֹדל - ׁשְ ּוְבמֹוָרא ּגָ

ִמְצַרים, ְוֵאלּו ֵהן:  ְצִרים ּבְ רּוְך הּוא ַעל ַהּמִ דֹוׁש ּבָ ֵהִביא ַהּקָ ר ַמּכֹות ׁשֶ ֵאּלּו ֶעׂשֶ

ִחין,  ֶבר, ׁשְ ים, ָערֹוב, ּדֶ ּנִ ם, ְצַפְרֵדַע, ּכִ ּדָ
כֹורֹות. ת ּבְ ְך, ַמּכַ ה, ֹחׁשֶ ָרד, ַאְרּבֶ ּבָ

ִנים:  ֶהם ִסּמָ י ְיהּוָדה ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ַרּבִ

ַאַח"ב. ַצ"ְך ֲעַד"ׁש ּבְ ּדְ

‰סימנים ‰מר‡ים על ˘ור˘ ‰מכו˙
סימנים  נ˙ן  י‰ו„‰  ר'  מ„וע  בפ˘טו˙  ‰טעם 
וכפי ˘מˆינו  זכיר˙ם,  על  ל‰˜ל  בכ„י  במכו˙ ‰ו‡ 
(ר‡‰  סימנים  לי˙ן  נו‰‚  ‰י‰  ˘ר"י  מ˜ומו˙  בעו„ 

מנחו˙ ˆו, ‡).

(˘ב‰"ל  במפר˘ים  ‰וב‡  לסימנים  נוסף  טעם 
כו),  ע'  ומנ‰‚ים  טעמים  ל˜וטי  עם  ‰‚˘"פ  ר‡‰  ו‡בו„ר‰ם. 

כ„י ל‰ורו˙ ˘ס„ר ‰מכו˙ ‰ו‡ כס„רם בחומ˘ ול‡ 
כס„רם ב˙‰ילים (פר˜ ˜‰).

ר"י  מ„וע  ר˜  מסבירים  ‡לו  בי‡ורים  כל  ‡מנם 
נ˙ן סימנים, ‡ך ‡ין ב‰ם בי‡ור מ„וע ‡נו ‡ומרים 

סימנים ‡לו ב‰‚„‰ ˘ל פסח?

בי‡ור  י˘נו  ב‡ח"ב  ע„"˘  „ˆ"ך  בענין  ו‰נ‰, 
‰וב‡  ‰י„וע‰,  (ב‡‚ר˙ו  מ‡וסטרופולי  מר"˘  פל‡י 
‰טעם  יובן  „בריו  בי‡ור  ˘ע"פ  ‰‚„ו˙),  בכו"כ 

ב‡מיר˙ ‰סימנים. וז‰ „בריו:

"ר‡˘י ˙יבו˙ ˘ל ‡לו ע˘ר מכו˙, „ˆ"ך ע„"˘ 


