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מע„ני יום טוב
˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח נ˜ר‡ ב˘ם ‡חרון ˘ל פסח ,כלומר

‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ‰ח‚ ˘לנו על ‡‚‰ול‡‰ ‰חרונ˜‰˘ ,‰ב"‰

˘‡חרון ˘ל פסח‰ ,יום ‡‰חרון ˘ל פסח‰ ,ו‡ ‰סיום ממ‰

י‚‡ל ‡ו˙נו מ‚‰לו˙ ‡‰חרונ ‰נ ‰על י„י מ˘יח ˆ„˜נו‰˘ ,ו‡ -

˘˙‰חילו בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח‰ .ליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח ‰ו‡

מ˘יח ˆ„˜נו ‚‰ -ו‡ל ‡‰חרון‰ .יום ‰ר‡˘ון ˘ל פסח ‰ו‡ יום

‰ח‚ ˘לנו מ˜‰˘ ‰ב"‡‚ ‰ל ‡ו˙נו ממˆרים‡‚‰ ,ול‰ ‰ר‡˘ונ‰

˘מח˙ו ˘ל מ˘ ‰רבנו ,ו‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל

על י„י מ˘ ‰רבנו ˘‰י‚‰ ‰ו‡ל ‰ר‡˘ון  -ז‰ ‰י˙‰‰ ‰חל.‰

מ˘יח.

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

˘˙י טיפו˙ ‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

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

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

‰יום ‡ -ומר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב[  -כ˘‰יי˙י

נ˘מ˙י ˘ל ‰סיפור מ‡יר יו˙ר מ‡˘ר ˙‰וכן ˘‚‰מי ˘ל ‰סיפור.

ב˙‰חל˙ ‰ערב בח„ר ‰ספרים ‰ -ח„ר בו נערכו˙ "‰יחי„ו˙" -

ו‡ילו בסיפורי „‰ו„ רז"‡ ‰נ˙‰ ‰וכן ˘‚‰מי ˘ל ‰סיפור ‰ו‡

˘מע˙י ˘בח„ר ‡‰וכל מ˙נ‰ל ויכוח חז˜ בין בנו˙יך ‡ -ומר לי

יו˙ר ˆיורי מ‡˘ר ˙‰וכן ‰פנימי.

‡בי  -חנ ‰ומו˘˜‡ ]‡˘˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע[ .עניין ‡ו˙י מ‡„

„‰ו„ רז"‡ ‰זכיר פרטים נוספים מ‡ירועי ‡חרון ˘ל פסח

ל˘מוע ˙וכן ‰ויכוח .כ˘˜˙‰רב˙י ˘מע˙י ˘חנ‡ ‰ומר˙ ˘‡חרון

˙רכ"‰ (‡ :‰סב‡ מחזי˜ ‡˙ מ˘˜פיו על מˆחו ומברך בסי„ור

˘ל פסח ‰ו‡ ח‚ כמו כל ‰ח‚ים ,ו‡ילו מו˘˜ע ‡ומר˙ ˘‡חרון

˘‡˙ ˙˘‚‰ ‰לו .ב( ב‡ו˙ו פסח ‰יינו כל מ˘ך זמן ˙‰פל‰

˘ל פסח ‡ינו ח‚ כמו כל ‰ח‚ים ,ו‰ר‡י ‰לכך ˘ל„‰ל˜˙ נרו˙

בח„רו ˘ל ‰סב‡‰ (‚ .סב‡ ‰י ‰עטוף בטלי˙ ו˘כב במט(„ .‰

ל‡ מברכים ˘‰חיינו .וכר‚ע נזכר˙י על ‡‰ירוע ˘ל ‡חרון ˘ל

‡חרי ˘מונ ‰ע˘ר ‰נכנסו ‡בינו ‰ -ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘

פסח ˙רכ".‰

 -ו„‰ו„ רב"˘‡ .חרי‰ם ‰לכו ‡לי׳ ליב ויוסף מר„כי˘ .ני‰ם -

לע˙ים ˜רובו˙ מ‡„ ,מזכירים „ברים ˜טנים ביו˙ר ,על
‡ירועים ‚„ולים וח˘ובים˜ .ור˘ ‰זכרון ‡‰ירועים מבי‡ ˙ועל˙
‚„ול ‰ברוחניו˙.
‡ב‰-סב‡ ‰ -ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר "ˆמח ˆ„˜"  -וכל יל„יו ‰יו
בעלי זכרון מיוח„ים במינם‚ ,ם ‡בי ו‚ם „‰ו„ רז"‡ ‰יו בעלי
זכרון מופל‡ים˘ .ני‰ם ‡ -בי ו„ו„י ‰ -ם מספרים מיוח„ים

‡לי׳ ליב ויוסף מר„כי ‰ -רימו ‡˙ ‰סב‡ מ‰מט‰ ,‰ו˘יבו‰ו על
‰כורס‡ ,ו˜ירבו‰ו ,כ˘‰ו‡ י˘וב ,ל˘ולחן „‚‰ול.
‡יסר ‰חזן ונחום בערע ליב׳ס ‰כניסו ˘ני ספרי ˙ור ‰וני‚˘ו
‡ח„ ‡חרי ˘‰ני ‡ל ‰סב‡ לנ˘˜ ‡˙ ספרי ˙‰ור.‰
„‰ו„ רב"˘ ו‡בינו עלו ל˙ור˘ ‰לי˘י וחמי˘י‰ ,סב‡ על‰
ל˙ור ‰למפטיר ו‡מר ‡˙ ‰‰פטר ‰כ˘‰ו‡ י˘וב על ‰כורס‡.

במינם .כ˘‰ם מספרים סיפור‰ ,רי ‰סיפור ‰ו‡ כמי ˘מˆייר  -ל‡

כ˘„‰ו„ רז"‡ סיפר על כל ‡‰מור ,עמ„ו „מעו˙ בעיני ‡בי.

בכ˙ב‡ ,ל‡ ב„יבור  -כך ˘בעיני ˘‰ומעים נע˘„‰ ‰בר כסיפור

וכ‡˘ר סיים „‰ו„ רז"‡ ‰סיפורים ‡‰מורים זל‚ו ˘˙י טיפו˙

˙מונ˙י‰‰ .ב„ל ‰ו‡ בכך˘ ,בסיפורי ‡בי ‰נ˙‰ ‰וכן ‰רוחני-

‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙ על לחייו ˘ל ‡בי.

הבע˘"ט ˜ר‡ לסעו„˙ היום ˘ל ‡חרון ˘ל פסח ב˘ם 'סעו„˙ מ˘יח'
„‰...ו„ רז"‡ מנ‚ן ‰ני‚ונים ˘„ו„נו-ז˜ננו כ"˜ ‰רב"˘ ני‚ן
ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ" ‰ב˘ע‡˘ ‰ב‰-סב‡  -כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח
ˆ„˜" ‡ -כל סעו„˙ מ˘יח.
‡בי מספר מ˘˘ ‰מע מ‡ביו  -כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘‰ :בעל
ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב חיים „ו„ )ברי"נ( וילהלם ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב,
הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

˘ם טוב ˜ר‡ לסעו„˙ ‰יום ˘ל ‡חרון ˘ל פסח ב˘ם  -סעו„˙
מ˘יח.
„‰ו„ רז"‡ מספר ,מ‡˘ ‰מר ‰סב‡  -כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח
ˆ„˜" :כ˘˙נ‚ן ני‚וני סעו„˙ מ˘יח כפי ˘‰סב‡  -כ"˜ ‡„מו"ר
‰ז˜ן  -ני‚ן ‡ו˙ם ˙ -עורר ‡˙ כוח ‰זכרון ו˙יזכר על מחז‰
˜‰ו„˘ ˘ל ‰סב‡ ו˘ל ‰חו˙ן.
כ˘„‰ו„ רב"˘  -מספר „‰ו„ רז"‡ ‰ -חל לנ‚ן ,עזר לו ‡בינו -
כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘‰ .סב‡ ני‚ן ‡˙ם בח˘‡י ,בי„ו ˘‰מ‡לי˙
סמך ‡˙ ר‡˘ו וכיס‰ ˙‡ ‰עינים ,ובי„ו ‰ימני˙ ˜‰י˘ על ˘‰ולחן

לפי מ‰לך ‰ני‚ון ,וטיפו˙ ‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙ זל‚ו על לחייו.
‡בי ‡ומר‰ :׳„ובב ˘פ˙י י˘נים' ˘ל ני‚ון‚ ,בו ‰במ„רי‚‰
מ„'‰ובב ˘פ˙י י˘נים˘ ,ל „ברי ˙ור‚ ,‰ם ב‚לי‡ ˘ב˙ור ‰ו‚ם
בפנימיו˙ ˙‰ור˙ .‰ור‚ ,‰ם ‚לי‡ ו‚ם חסי„ו˙‰ ,י‡ ‰בנ ‰ו,‰‚˘‰
ועל  ‰‚˘‰‰ל‰בי‡ ל˙‰עוררו˙ מ„‰ ‰מ˙‡ימ ‰ל‰ .‰‚˘‰מ„‰
‰ב‡ ‰על י„י  ‰‚˘‰ז˜ו˜ ‰ל‰ז„ככו˙ ,ו‡ילו ˙‰‰עוררו˙ ‰ב‡‰
על י„י ני‚ון ˙‰‰עוררו˙ עˆמ ‰מזוככ˙.

•
מ„וע ‡ -ומר ‡בי  -נזכר˙י „ו˜‡ ‰יום על ‡‰חרון ˘ל פסח
˙רכ"‡ ‰ין ‡ני ˘ו‡ל ‡˙ עˆמי˘ ,כן ב‚˘‰ח ‰פרטי˙ ל‡ ˘ייך
מ„וע‡ ,ל‡ ב˘ביל מ .‰ו‡˘‰ל ‰ב˘ביל מ ‰נזכר˙י „ו˜‡ ‰יום
ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ" ‰ז‡˙ ‡ני ˘ו‡ל ‡˙ עˆמי.
)ספר ˘‰יחו˙  ˘"˙'‰עמ' ע„ ו‡ילך(
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שביעי של פסח

דרכי החסידות

"סﬠו„˙ מ˘יח"

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',

זכרונו˙ כ"˜ ‡„מו"ר מהוריי" ıנ"ע מח‚ הפסח ˘נ˙
˙רס"ו ,ו˘יח ˘רפי ˜ו„˘ בסעו„ו˙ ‡חרון ˘ל פסח ‡ˆל
‡ביו כ"˜ ‡„מו"ר הר˘"ב נ"ע • זכרונו˙ ופרפר‡ו˙
מ˘ולחן ‚בוה ˘ל רבו˙נו נ˘י‡נו ונסיכי בי˙ רבי בענינו
˘ל ח‚ ‡חרון ˘ל פסח ו"סעו„˙ מ˘יח" ˘כונ˙ה כך בפי
כ"˜ הבע˘"ט ה˜'

‡˙ ˜ונטרס מע„ני יו"ט ובו לי˜וט מ‰ני מילי מעליי˙‡ ˘‰זמן ‚רמ‡ ל‰ם ,מ˙וך רבבו˙ חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ב˙ור˙ נ˘י‡ י˘ר‡ל ומנ‰י‚ו ,כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל ‰"‰נב‚"מ זי"ע.
בפנים ˜‰ונטרס ˘לו˘ מערכו˙ מ˙ור˙ רבנו ,בלולו˙ מפ˘ט ומ„רו˘ ,על ˙וכנ˘ ‰ל ˘ב˙ „‚‰ול,
מ˘מעו˙ עניין ‰כ˘רו˙ בח‚ ‰מˆו˙ ,ועניין ˘ביעי ו‡חרון ˘ל פסח.
˜‰ונטרס יוˆ‡ ל‡ור במס‚ר˙ ˜ונטרס "ל˜ר‡˙ ˘ב˙" – עיונים בפר˘˙ ˘‰בוע‰ ,יו"ל 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 ע"י חבר
מערכ˙ ,ולפעמים נ‡מרו ‰בי‡ורים ב˜יˆור וכ‡ן ‰ורחבו ונ˙ב‡רו יו˙ר ע"פ ‰מבו‡ר במ˜ומו˙

מ„וע היום ה‡חרון ˘ל פסח הו‡ ח‚?
ב˘נ˙ ˙רס"ו‰ ,י ‰ח‚ ‰פסח מ‡„ ˘מח בליוב‡וויט˘‰ ,י‰

‡בי סיפר בפרוטרוט ‡יך ‰ם י˘בו ב˘ולחן ‡בי‰ם ‰ -ו„ כ"˜

ז ‰ח‚ ‰פסח ‰ר‡˘ון ˘י˘יב˙ ˙ומכי ˙מימים ערכ ‰ב"‡ולם

‡‡זמו"ר מו‰ר"˘  -ו‡כלו סעו„˙ יום טוב ,ו‡בי‰ם ‡מר ל‰ם

„‚‰ול" ˘ל ‰י˘יב ,‰מבלי לחל˜ ‡˙ ˙‰למי„ים ב˜בוˆו˙ בין

˘‰יום ‰ו‡ ‡חרון ˘ל פסח‰ ,יום ‡‰חרון ˘ל פסח‡˘ .ל˙י ‡˙

‡‰כסניו˙ ,כפי ˘‰י‰ ‰ס„ר כל ˘‰נים‡ ,ל‡ בי˙ ‡‰וכל ˘ל

‡בי ,מ„וע ‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚? ו‡מר ‡בי :זלמן

‰י˘יב ‰עˆמ ‰סי„ר ‡˙ ‰פסח.

‡‰רן‡ ,ולי ‡˙ ‰יכול לענו˙ על ˜ו˘יי˙ו ,מ„וע ‰יום ‡‰חרון

בו„‡י ח˜ו˜ בזכרון ˜˘י˘י ˙למי„י ˙‰מימים ‡‰ירועים ˘ל
˘נ˙ ˙רס"ו‚ .ם ס„רי ח‚ ‰פסח ‡ˆל ˙למי„י ˙ומכי ˙מימים
בכלל ,ו‚ם ‰ס„ר ˘ל סעו„˙ יום ‡חרון ˘ל פסח בפרט.
‡חרון ˘ל פסח בסעו„˙ ‰ליל‡˘ ,‰ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר
‰ר‰] ˜"‰ר˘"ב נ"ע[ ‡˙ ‡חיו „ו„י ‰רז"‡ נ"ע‡ ,ם ‰ו‡ זוכר מ‰
˘‰סב‡ ‰ -ו„ כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜" ‡ -מר ל‰ם  -לו ולרז"‡
ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ".‰

˘ל פסח ‰ו‡ ח‚ .ו‡˙ ‰עני˙ ˘‡ינך יו„ע.
„בור ‰ל‡ ‰י˘ב ‰לי„ ‡מ‡˜ ,מ ‰ו‡מר‰˘ ‰י‡ יו„ע˙ מ„וע
‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚.

‰פסח כפי „‰ין ונ˘מרים מחמ - ıעו˘ים ‡˙ ‰יום ‡‰חרון ˘ל
נכ˘לו בעביר„‚‰ ‰ול˘ ‰ל חמ ıבפסח.

"יום ˘מח˙ו ˘ל מ˘יח"
‡בינו מרוˆ ‰מ‡„ ,ו‡מר„ :בור ‰ל‡ ,‰י˘ לך ר‡˘ טוב.
כ˘‡מנו מספר „‰ו„ רז"‡  -ו˘ל˘˙נו „ -בור ‰ל‡‡ ,‰ני ו‡˙‰
נלווינו ל‡בינו ‡ל „יר˙ו ˘ל ‰סב‡ ‰ -ו„ כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח
ˆ„˜"  -ל‚‰י˘ לו סעו„˙ ‰ח‚ ,כפי ‰ס„ר ˘לנו ל˘מ˘ ‡˙ ‰סב‡
ב˘ב˙ ויום טוב.
כ˘נכנס ‡בינו לח„רו ˘ל ‰סב‡ ,סיפר לסב‡˘˘ ,לום בער

‰בי‡ורים ,מוטב ˘יעיין במ˜ורי „‰ברים )כפי ˘נסמנו בר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙ ˘בסוף ˜‰ונטרס( וימˆ‡ טוב ,ויוכל
לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.
•••

ובע‚ל‡ „י„ן נזכ ‰ל˜יום „ר˘˙ חז"ל "בניסן נ‚‡לו ‡בו˙ינו ובניסן ע˙י„ין ל‰י‚‡ל"

˘‡ל ‡ו˙ו ‰ -ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘  -מ„וע ‰יום ‡‰חרון
˘ל פסח ח‚ .זלמן ‡‰רן ‚ם כן ל‡ י„ע מ„וע .ו‡ילו „בור‰
ל‡‡ ‰מר˘ ,‰בני י˘ר‡ל ˘ומרים על ˘בע˙ ימי פסח כפי „‰ין
ונז‰רים מחמ ,ıעו˘ים ‡˙ ‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח לח‚ ,בני
י˘ר‡ל ˘מחים על ˘ל‡ נכ˘לו בעביר„‚‰ ‰ול˘ ‰ל חמ ıבפסח.
‰סב‡ ‡מר ,ז˙ ‰ירו˘ ıכלי טוב.
‰סב‡ ˜ר‡ ל˘ל˘˙נו ל˜˙‰רב ‡ליו ,ו‡מר לנו:

)ר" ‰י‡.‡ ,

ור‡˘ ‰מו"ר פט"ו ,י‡( ,ונזכ ‰ל˘מוע "˙ור ‰ח„˘ "‰מפיו ˘ל מ˘יח ,בבי‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו ˙יכף ומי„
ממ˘.
בברכ˙ ח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

„בור ‰ל‡‡ ‰מר :‰כ˘בני י˘ר‡ל ˘ומרים על ˘בע˙ ימי

יˆייר לעˆמו ‡˙ ‰מחז‰˘ ‰י‡ ‰ז‡ ,ולי ייזכר.

נזכר˙י‡ ,מר „‰ו„ רז"‡ ,כ˘„בור ‰ל‡‡ ‰מר ‰ז‡˙‰ ,י‰

על ‡חריו˙ ‰מערכ˙ בלב„ ,ו˘‚י‡ו˙ מי יבין .ועל כן פ˘וט ˘מי ˘בי„ו ‰ער‡ ‰ו ˘מ˙˜˘ ‰ב‰בנ˙

‡בינו ‡מר ל„בור ‰ל‡‡ ,‰ם ‡˙ יו„ע˙ מ„וע‡ ,מרי!

פסח  -לח‚ .כל בני י˘ר‡ל ˘מחים ˘עברו ‡˙ ח‚ ‰פסח ול‡

„‰ו„ רז"‡ ענ˘ ‰ב‡ו˙ו ר‚ע ‡ין ‰ו‡ זוכר ,יכול ל‰יו˙ ˘‡ם

‡חרים ב˙ור˙ רבנו .ופ˘וט ˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן ˘ימˆ‡ו טעויו˙ וכיו"ב ,ו‰ם

ניסן ˘˙'‰ע"‰
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˜ריע˙ ים סוף ‚ -ילוי הכח ה‡ל˜י הנס˙ר
‡ך ‰בי‡ור בכל ‰נ"ל יובן ב„˜‰ים ˙חיל ‰ענינ˘ ‰ל ˜י"ס
ע"פ פנימיו˙ ‰ענינים‰„ .נ ‰לפי פ˘וטו ‰וˆרך ל‰ם ˜י"ס כ„י
ל‰נˆל ול‰יפטר ל‚מרי מ˘יעבו„ מˆרים.

˙וכן ענינים
"נע˘ה בו נס ‚„ול" 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

פנינים 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"˘בו נע˘ ‰נס ‚„ול"  -במ ‰נ˙‚„ל?  /בנס ˘‰יכו ‰בכורים במˆריים נ˙‰פכו
‰מˆרים עˆמם לטוב˙ י˘ר‡ל „‚ /לו˙ ‰נס בז‰˘ ‰י' בזמן ‰יו˙ ˜‰ליפ ‰ב˙ו˜פ‰
 /בפטיר˙ מרים י˘ „ו‚מ˙ ‰נס „"למכ ‰מˆרים בבכורי‰ם" ˙ /ו˜ף ‰נס „˘ב˙
„‚‰ול בפנימיו˙ ‰ענינים

עיון  -עבו„˙ ‡כיל˙ מˆ˘ ‰בע ‰ימים ‡‚ /ול˙ מˆרים – כפריח˙ ‡‰ביב ˘ /חיט˙
‰פסח ו‡כיל˙ו – ˘˙י מˆוו˙ "‰ /יˆי‡‡ "‰מ˘ ‰י‡ "‰מˆרים" ˘ל ‰יום ˆ‰ /ל˙
י˘ר‡ל במכ˙ בכורו˙

)ע"פ ל˜ו"˘ חי"ב ע' (33

ימים ה‡חרונים „פסח ו˜ריע˙ ים סוף16. . . . . .

פנינים 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
פ˘ט  -מ ‰בין מˆוו˙ זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים בכל יום לזו „ליל‰-ס„ר? " /פעול‰
נמ˘כ˙" ביˆי‡˙ מˆרים  /מ„וע ל‡ נכלל˙ במניין ˙רי"‚ מˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ בכל
יום?  /ל‡ לעכב ‡˙ "יˆי‡˙ מˆרים" ‰יום-יומי˙

עומ˜ ה"כ˘רו˙" ˘ל ח‚ הפסח 8 . . . . . . . . . .
מיסו„י ח‚ ‰פסח ‰ו‡ ענין "‰כ˘רו˙" ˘בו ,כמו„‚˘ ‚ם בנוסח ‰ברכ˘ ‰מנ‚‰
י˘ר‡ל לברך ‡י˘ ‡˙ רע‰ו" :ח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח" .בפנימיו˙ ˙‰ור ‰מבו‡ר,
כי ‡כן י˘ ˘ייכו˙ מיוח„˙ בין ‰ל˘ון "כ˘ר" לח‚ ‰פסח וליˆי‡˙ מˆרים  /בי‡ור
בענין "חמ "ıו"מˆ˘ – "‰עם ‰יו˙ם "˙ר˙י „ס˙רי" מכל ומכל‰ ,רי בעומ˜ ‰ענין
י˘ ˘ייכו˙ ביני‰ם ו‡פילו ב‰לכ ‰למע˘.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ פר˘˙ ב‡; חכ"ב ˘יח ‰לימים ‡‰חרונים „ח‚ ‰פסח; ˘יחו˙
˘"פ ˘מיני ˙˘ל"„ וי"‡ ניסן ˙˘מ" .‰ועו„(

"ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם"  /בי‡ור ˆ‰ורך „נס ז ‰כחל˜ מ‚ילוי
‡‰לו˜ו˙ ˘‰י˙ ‰ב˜ריע˙ ים סוף
)ע"פ ל˜ו"˘ ח"‚ עמ'  960ו‡ילך(

„רכי החסי„ו˙ " -סעו„˙ מ˘יח" 18. . . . . . . . .
זכרונו˙ ופרפר‡ו˙ מ˘ולחן ‚בו˘ ‰ל רבו˙נו נ˘י‡נו ונסיכי בי˙ רבי בענינו ˘ל ח‚
‡חרון ˘ל פסח ו"סעו„˙ מ˘יח" ˘כונ˙ ‰כך בפי כ"˜ ‰בע˘"ט '˜‰

ב˙וך˙-וכ˘ ‰ל נ˘מ˙ כל‡ ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל‰˘ ,י‡ "חל˜
‡לו˜ ‰ממעל ממ˘".
וזו‰י ˙‰ועל˙ ˘‰י˙ ‰ל‰ם לי˘ר‡ל ב˜ריע˙ ים סוף מ˘˙י

‡מנם ‡י מ˘ום  ‡‰לחו„ ˜˘‰˘ ,‰רי "כמ„ ‰רכים למ˜ום",

‰זכויו˙ „"מימינם ומ˘מ‡לם"  -זכו˙ ˙‰ור ‰וזכו˙ ˙‰פיל- ‰

ולמ‰ ‰י˙ ‰ז‡˙ מלפניו י˙' לע˘ו˙ נס כז„‚ ‰ול ˘ל ˜י"ס ול‡

˘ע"י כך ˘‰י˙ ‰עבו„˙ם ע˙י„ ‰ל‰יו˙ ל‡ ר˜ ב˜ו ‡ח„‡ ,ל‡

ˆ‰ילם ב„רך ‡חר˙? ‰ל‡ לפי „רך בני י˘ר‡ל ממˆרים ל‡רı

בב' ˜וים ˘ונים‰ ,נ ‰ז‚ ‰ופ‡ ‰וˆי‡ לי„י ‚ילוי ‰‰עלם „נ˘מ˙ם,

י˘ר‡ל ,ל‡ ‰י' ל‰ם „רך על ‰ים‡ ,ל‡ ˘ˆיוו" '‰ ‰וי˘ובו ויחנו

וע"י כך נפעל ‚ם ב˙וך ‰עולם בע˙ ˜ריע˙ ים סוף ‚‰ילוי „‰פך ים

כו'" .ו‚ם ל‡ עברו ‡˙ ‰ים מעבר לעבר‡ ,ל‡ ב‡ו˙ו ˘ „ˆ‰יר„ו

ליב˘ ,‰ולכן ‰י' ‰נס (‡ ,ב‡ופן ˘‰מים ‰פכו ליב˘‰‰„ - ‰עלם

ב‡ו˙ו  „ˆ‰עלו!

יˆ‡ לי„י ‚ילוי ,ב( ו‚ם נע˘ו ‰מים חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם

‡ך ‰בי‡ור בז„ ‰נס ז˜„ ‰ריע˙ ים סוף ‰י' ‰‰כנ ‰למ"˙
)כ„‡י˙‡ בל˜ו"˙ ל‡„מו"‰ז ס"פ ˆו .וע"פ מרז"ל פסחים ˜יח :(‡ ,ע"י
מ˙ן ˙ור ‰נע˘‰ ‰חיבור „מעל ‰ומט] ‰כ„ברי ‰מ„ר˘ ‰י„ועים
)˘מו"ר פי"ב˙ .‚ ,נחומ ‰ו‡ר‡ יט( ˘במ"˙ נפעל ירי„˙ '‰עליונים'
ל'˙‰ח˙ונים' " -ויר„  '‰על ‰ר סיני"˙‰‰ ,חל ‰כ„י ˘יוכל ל‰יו˙
‡ח"כ ‚ם ‰על‡˙ ˙‰ח˙ונים למעל ‰ע"י ˜יום ˙‰ו"מ ,וכמ˘נ"˙
במ˜"‡ ב‡רוכ) ‰ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"‚ ע'  887ו‡ילך .ובכ"מ([ ,ו‰‰כנ ‰לז‰
‰י‡ ‰' -פך ים ליב˘.'‰
'ים' מור ‰על ‰כח ‡‰לו˜י ‰מחי' ‡˙ ‰עולם‡ ,ך מכוס ‰וטמון
בעולם ,כ˘ם ˘‰ים מכס ‰על כל מ˘ ‰ב˙וכו .וב˜י"ס נ‰פך '‰ים'
 כח ‡לו˜י ‰מכוס - ‰ל'יב˘‚ ,'‰ילוי.ו‰כנ ‰זו „‰פך ים ליב˘ ‰ב‡ופן ‡רעי‰ ,י‡ ˘‰י˙‰ ‰נ˙ינ˙ כח
מ‡˙  '‰לכל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל ‡ח"כ ב˜בל ˙‰ור ‰לחבר ול‚לו˙
‡˙ ‰כח ‡‰לו˜י ˘בעולם ,ב˙וך ‰עולם ‰ז˙‰ ‰ח˙ון  -ב‡ופן ˜בוע.
ו‰נ ‰כל ‰ענינים ˘בעולם )˘נבר‡ ב˘ביל י˘ר‡ל ˘נ˜ר‡ו
ר‡˘י˙ )‡ו˙יו˙ „רע"˜ ‡ו˙ ב'((‰ ,רי ‰ם ˜˘ורים עם י˘ר‡ל .כל
פעול ‰ופעול˘ ‰ל י‰ו„י עם עˆמו ,פועל˙ כמו˙‚ ‰ם בעולם.
ומז ‰מובן„ ,ז˘ ‰ב˜ריע˙ ים סוף נ˙‚ל‡‰ ‰לו˜ו˙ ‰מכוס‰
בעולם‰ ,נ˙ ‰חיל˙ ‰כח על ז‰ ‰י˙ ‰על י„י ˘בבנ"י נ˙‚ל‰

ב‚˘מיו˙ ‰עולם ,כ˙וˆ‡ ‰מ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ˘בנפ˘ו˙ י˘ר‡ל
ב‡ו˙˘ ‰ע.‰
ובכל ז ‰יובן ‚"כ ˆ„ ‡‰מחו ‡ילנו˙ ונ˘‡ו פירו˙ ב˙וך ‰ים,
כי נס ז‰ ‰י ‰פרט מכללו˙ ‰נס „˜ריע˙ ים סוף.
כי ‰נ ‰בע˙ ˘נוטעים ‚רעין ב‡„מ ,‰ב‡מ˙ י˘ ב‚רעין ז ‰כל
‡‰ילן עם כל ‰פירו˙ ˘יˆמחו ממנו

בספר ‰מ‡מרים ˙רפ" ‰מכ"˜ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ זי"ע( ,ר˜ ˘‰ו‡ ב‰עלם,
ו‡ינו מ˙‚ל ‰ר˜ ‡חרי זמן רב ביו˙ר.
י˙יר ‰מזו‡ :פי' בכח ˆ‰ומח ˘ב‡„מ ,‰נמˆ‡ ב‰עלם כל מ‰
˘ע˙י„ לˆמוח ממנו.

)ר‡˘ ‰ערי ‡ור ‰ל‡„מו"ר ‡‰מˆעי זי"ע מ‡מר יבי‡ו

לבו˘ פ"‚(

‡מנם ,ב˘ע˙ ˜ריע˙ ים סוף˘ ,פעלו בנ"י בעבו„˙ם ˘י˙‚ל‰
‡‰ור ‡לו˜י ‰טמון בנפ˘ם פנימ‰ ,‰נ ‰כ˙וˆ‡ ‰מכך פעלו ‚ם
בחל˜ם ˘בעולם ˘‰י' ˘ייך לעבו„ ‰זו˘ ,י˙‚ל ‰בו ‰כח ‡‰לו˜י
˘‰י' בו ב‰עלם.
ולכן ,בכ„י ˘˙‰ינו˜ו˙ יוכלו לי˙ן מזון לˆיפורים ˘˙˙˘‰פו
עימם ב˘יר˙ם ,נ˙‚לו ‡ז כל ‡‰ילנו˙ נו˘‡י ‰פירו˙ ˘נמˆ‡ו
ב˙וך עמ˜י כח ˆ‰ומח ˘ב‡„מ˘‡ ‰ר על ˘פ˙ ‰ים וכו'.

•

‡‰לו˜ו˙ ‰טמון בנ˘מ˙ם פנימ.‰
ולז‰ ‰וˆרך לבנ"י "חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם"‰ ,מור ‰על זכו˙
˙‰ור˘ ‰בימין וזכו˙ ˙‰פיל˘ ‰ב˘מ‡ל  -כי ר˜ על י„י ‰עבו„‰
בב' ˜‰וים ˘‰ונים „ימין ו˘מ‡ל ‰ו‡ ˘י˘ ביכול˙ בני י˘ר‡ל
ל‚לו˙ ‡‰ור ‡‰לו˜י ‰טמון ומכוס ‰ב˙וך נ˘מ˙ם.

)ר‡ ‰מ‡מר ‚„ולים מע˘„ˆ ‰י˜ים

ו‰נ˘" ‰פ˙ ‰ים" ‰ל‡ ‰ו‡ עפר„ ,ומם .ומכך נמˆינו למ„ים -
˘‚ילוי ‰‰עלם „‰כח ‡‰לו˜י ˘בברי‡˘ ‰נ˙‚ל ‰ב˜ריע˙ ים סוף
פעל‡ ‰פילו ב„ומם ממ˘‰˘ .רי מ„‰ומם ˆמחו עˆים ‡ילנו˙
ופירו˙ ˆ" -ומח" ,ו‡ו˙ם פירו˙ נע˘ו מ‡כל לעופו˙ " -חי",

כי ‰נ ‰עבו„˙ „‡‰ם ‰נע˘י˙ ב˜ו ‡ח„ בלב„ ˜ -ו "ימין"

ו‰עופו˙ ˙˙˘‰פו ו˘רו יח„ עם בני י˘ר‡ל " -מ„בר"‰˘ ,ם

‡ו ˜ו "˘מ‡ל" ‰ -נ‡ ‰פילו ‡ם יע˘ ‰עבו„˙ו ˘ב‡ו˙ו ˜‰ו

)בני י˘ר‡ל( ˘רו ˘יר ‰ל˜‰ב" ;‰ונמˆ‡ ˘‰י' ‡ז עליי˙ „‰ומם

ב˘לימו˙ ובכל כוחו ממ˘ ,ע„ כ„י מסיר˙ נפ˘ו ל‰ ,'‰ל‡ י˙כן
˘כל עבו„˙ו ב˜ו ז‡ ‰ינ ‰נע˘י˙ ‡ל‡ מˆ„ טבע נפ˘ו ‰מו˘כ˙
‡ו˙ו לעבו„ ‰זו „ו˜‡.

ו˙‰כללו˙ו ב‡לו˜ו˙.
ונמˆ‡ ˘ב˜ריע˙ ים סוף נ˙‚ל‰‰ ‰עלם ˘ב„ומם ,ב‡ופן ˘ע"י
כך ‰י˙‰ ‰יכול˙ ל„ומם ל‰יו˙ נכלל ב‡לו˜ו˙ .וכ"ז ‰י' ב˜ריע˙

ובמ ‰מ˙‚ל ‰ביטולו ‡‰מי˙י ל˜‰ב" ‰ב‡ופן ˘יוˆ‡ ממˆי‡ו˙

ים סוף ר˜ לפי ˘ע‡˘ ,‰ז ני˙ן לבנ"י ‰כח לע˘ו˙ כן ל„ורו˙

‡"‰ני" ˘לו ל‚מרי?  -ב˘ע˘ ‰עוב„ ‡˙  '‰ב˘˙י ˜וים ‰פכיים.

עם ˜בל˙ ˙‰ור˘‰˘ ,‰למו˙ בז ‰י‰י' לע˙"ל ,ב‡ופן ˘ל "ונ‚ל‰

עבו„ ‰זו ל‡ יכול ‰ל‰יו˙ מˆ„ ‰טבע‰˘ ,רי מטבעו מו‚בל „‡‰ם

כבו„  '‰ור‡ו כל ב˘ר כי פי „ '‰יבר" )י˘עי ‰מ˘ ,(‰ ,י˙‚ל‰

ב˜ו ‡ח„ בלב„‡ ,ל‡ מˆ„ ˙‰מסרו˙ו ‰מוחלט˙ ‡ל ˜‰ב"‰

‡ז „"‰בר ‰ "'‰נעלם ע˙ ‰בכל „בר ו„בר ,ב‚‡ול‡‰ ‰מי˙י˙

˘למעל ‰מטבעו ו"מˆי‡ו˙ו"˘ ,ז ‰ב‡ מˆ„ ‡‰לו˜ו˙ ‰טמון

ו˘‰לימ ‰ע"י מ˘יח ˆ„˜נו ב˜רוב ממ˘.

ימים האחרונים

ﬠנין הימים ה‡חרונים
„ח‚ הפסח ו˜רי"ס

"נﬠ˘ה בו
נס ‚„ו"ú

"והמים להם חומה מימינם ומ˘מ‡לם" • בי‡ור הˆורך „נס
זה כחל˜ מ‚ילוי ה‡לו˜ו˙ ˘הי˙ה ב˜ריע˙ ים סוף

"˘בו נע˘ה נס ‚„ול"  -במה נ˙‚„ל? • בנס ˘היכו
הבכורים במˆרים נ˙הפכו המˆרים עˆמם לטוב˙ י˘ר‡ל
• ‚„לו˙ הנס בזה ˘הי' בזמן היו˙ ה˜ליפה ב˙ו˜פה •
בפטיר˙ מרים י˘ „ו‚מ˙ הנס „"למכה מˆרים בבכוריהם"
• ˙ו˜ף הנס „˘ב˙ ה‚„ול בפנימיו˙ הענינים

"והמים להם חומה" וˆמיח˙ ה‡ילנו˙  -ל˘ם מה?
מסופר במ„ר˘ )˘מו"ר פכ"‡ יב( ˘ב˘ע˙ ˜י"ס ˆמחו מ‰ים

בים˘ ,ם כ˙וב "ובנ"י ‰לכו ו‚ו' ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם

‡ילנו˙˘ ,נ˘‡ו פירו˙ ,ו˙‰ינו˜ו˙ ל˜טו פירו˙ ונ˙נום למ‡כל

ומ˘מ‡לם"˘ ,מז ‰מוכח „נס ז˘ ‰ל "ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם

)ור‡"‚ ‰כ בספר ˙וספ˙

ומ˘מ‡לם" מוכרח ‰י' לעˆם ‰נס „˜י"ס ,ע„ ˘‰י' ˆ"ל כל מ˘ך

לˆיפורים ˘˙˙˘‰פו עם בנ"י ב˘יר˙ ‰ים
˘ב˙ ‰וב‡ בספר ‡ורחו˙ חיים סי' ˘כ"„(.

‰כלל ‰ו‡ )כמ"˘ ‰ר"ן ב„ר˘ו˙יו „"ח( "ל‡ עבי„ ˜‰ב" ‰ניס‡

זמן ‰ילוכם "ב˙וך ‰ים ביב˘ ,"‰מ˙חיל˙ בי‡˙ם ע„ ‡חרי
˘‰לכו ועלו מ‰ים ליב˘.‰

למ‚נ‡" )לחינם( .ו‰טעם בז ,‰כי ‰טבע ‰ו‡ כמו ברי‡˘ ‰ל

•

˜‰ב" ‰וכמ"˘ )ירמי ‰ל‚ ,כ" (‰חו˜ו˙ ˘מים ו‡ר‚ ıו' ˘מ˙י"
ולכן ‡ין ˜‰ב" ‰עו˘ ‰נס ˘‡ין לו ‰כרח ,כ„י ל‡ לבלבל ס„רי
‰טבע.

ו‰נ ‰על ‰פסו˜ "ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם"
‡י˙‡ במכיל˙‡ )יל˜וט ר‡ובני ˘מו˙ י„ ,כז .זח"ב ˜ע .ב( ˘בע˙

ועפ"ז ˆ"ב‰ :ל‡ לˆורך ˆ‰ל˙ בנ"י ‰י' „י ומספי˜ עˆם ‰נס

˜י"ס ‰י' ˜טרו‚ על בנ"י ˘‰י' בני‰ם עוב„י ע"ז ,ובמ ‰יזכו ‰ם

„˜י"ס .ולמ‰ ‰וˆרכו לנס נוסף ˘ -יˆמחו ‡ילנו˙ ו˘‡‰ילנו˙

יו˙ר מ‰מˆריים" :בני ‡„ם עוב„ים ע"ז ‰ולכים ביב˘ ‰ב˙וך

י˘‡ו פירו˙ מי„ עם יˆיר˙ן‰ ,יפך ס„רי ‰טבע"ˆ˘ ,ל ˘‰ו˙

‰ים‡ :לו עוב„י ע"ז ו‡לו עוב„י ע"ז" .ומסיים במכיל˙‡" :מי

˘ל מ˘ך זמן מ˘ע˙ נטיע˙ ‡‰ילן ועו„ ל˙חיל˙ ˆמיח˙ ‰פירו˙

‚רם ל‰ם לי˘ר‡ל ל‰ינˆל  -מימינם ומ˘מ‡לם ,מימינם  -בזכו˙

וכו') .וע„"ז  '˜‰ב˙ויו"ט ל‡בו˙ פ" ‰מ"„(.

שבת הגדול

"˘בו נע˘ה נס ‚„ול"  -במה נ˙‚„ל?
‡ו„ו˙ ‰נס „˘ב˙ „‚‰ול כו˙ב ‡„"‰ז ב˘ו"ע )סי' ˙ל"ב(˘" :ב˙

˜‰ב" ‰מסכנ˘‚ ‰מי˙ ‡ו רוחני˙ ב‰ ‰יו נ˙ונים בע˙ ˆר˙ם.

˘לפני ‰פסח ˜ורין ‡ו˙ו ˘ב˙ „‚‰ול לפי ˘נע˘ ‰בו נס ‚„ול . .

מ˘‡"כ בנס ז˘„ ‰ב˙ „‚‰ול‰ ,נ‚ ‰ם ל‡חר ˘ע˘ו ‰בכורו˙

‰לכו בכורי‰ם ‡ˆל ‡בו˙י‰ם ו‡ל פרע ‰לב˜˘ מ‰ם ˘י˘לחו ‡˙

מלחמ ‰ב‡בו˙י‰ם ו‰ר‚ו רבים מ‰ם‰ ,רי לפועל לבני י˘ר‡ל

י˘ר‡ל ול‡ רˆו וע˘ו ‰בכורו˙ עמ‰ם מלחמ ‰ו‰ר‚ו ‰רב ‰מ‰ם,

ל‡ ‰י˙ ‰מז ‰כל ˙˘וע ‰וˆ‰ל‰˘ .‰רי ע„ למכ˙ בכורו˙,

וז˘ ‰כ˙וב למכ ‰מˆרים בבכורי‰ם ,ו˜בעו נס ז ‰לזכרון ל„ורו˙
ב˘ב˙ ו˜ר‡ו‰ו ˘ב˙ „‚‰ול .ולמ ‰ל‡ ˜בעו‰ו בע˘ירי לח„˘ ס˙ם
בין ˘חל ב˘ב˙ בין ˘חל בחול כ„רך ˘נ˜בעו כל ‰מוע„ים לפי
˘בע˘ר ‰בניסן מ˙ ‰מרים ו˜בעו בו ˙עני˙ כ˘חל בחול" ,עכ"ל.

˘‡ירעו ל‡בו˙ינו נע˘ו ב‡מˆעו˙ בני י˘ר‡ל עˆמם ,ב„ו‚מ˙

‰נ" ‰בכל „ור ו„ור עומ„ים עלינו לכלו˙ינו ו˜‰ב" ‰מˆילנו

˙‰ור˘ ‰ע˙י„ים ל˜בל ˘נ‡' מימינו ‡˘ „˙ למו ,ומ˘מ‡לם ז‰

כמו"כ ˆ"ב מ„וע ל‡ ‰י' ‰נס „˜י"ס ב‡ופן ˘מי ‰ים

˙‰פל) "‰וב‚ירס‡ ‡חר˙ )יל˜וט ˘מעוני רמז ˙לח(" :ומ˘מ‡לם זו

י˘ר‡ל ,ומכל מ˜ום נ˙ייח„ ‰נס „˘ב˙ „‚‰ול בכך ˘מכל ‰נסים

י˙ייב˘ו לחלוטין וי˙בטל ‰ים‡ ,ל‡ ‰נס ‰י' „וו˜‡ ב‡ופן ˘מי

˙פילין"( .וז‰ו "ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם" ˙ -ור‰

„ו˜‡ נס ז ‰מכונ ‰ב˘ם "נס ‚„ול".

‰ים נ˘‡רו בעין ,ונב˜עו ונˆבו כנ„ וכחומ ‰כ„כ˙יב "ו‰מים

ו˙פל‰˘ ‰ם ב' ˜‰ווים „ימין ו˘מ‡ל ‰ם ˘‰יו לי˘ר‡ל חומ‰

ל‰ם חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם" .ו‡ינו מובן‰ :ל‡ „י ומספי˜ ‰י'

ל‚‰ן מפני ‰מ˜טר‚ים.

ל‰ם לבנ"י ‡ילו ‰לכו ביב˘ ‰ב˙וך ‰ים ו˙ו ל‡ ,ולמ‰ ‰וˆרך
ל‰יו˙ ‰נס ˘מי ‰ים נˆבו כחומ?‰
ועכˆ"ל‰˘ ,נס „"‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם ומ˘מ‡לם" ו‰נס
„ˆמיח˙ ‰פירו˙ ב‡ילנו˙ ˘בים  -ל‡ ‰יו ניסים נוספים על
˜י"ס‡ ,ל‡ ˘‰וכרחו כחל˜ מעˆם ‰נס ˜י"ס.
ולכן מˆינו ˘˙‰ור ‰מספר˙ פעמיים על ‰מים ˘נˆבו כחומ‰

„„ˆ‰ים‰ ,ן מימינם ו‰ן מ˘מ‡לם ,ומ„וע ל‡ ‰ספי˜ ל‰ם זכו˙
‡' בלב„?

לˆ‡˙ ממˆרים ,ומˆבם ל‡ נ˘˙נ‚ ‰ם ל‡חר ‰נס.
בנ˜ו„ ‰נוספ˙ נ˙חל˜ נס ז ‰מ˘‡ר נסים‡˘˘ ,ר כל ‰נסים

מי„ם" )נוסח  - (‰„‚‰‰במ˘ך „‰ורו˙ נע˘ו נסים רבים לבני

ו‚ם בז‡ ‰ינו מובן„ ,למ‰ ‰וˆרך ל‰ם לי˘ר‡ל חומ ‰מב'

˘˙‰רח˘ ‰ל‡חר-מכן ,ל‡ נ˙נ ‰לבני י˘ר‡ל ‰ר˘ו˙ ו‡‰פ˘רו˙

וזˆ ‰ריך בי‡ור‰˘ ,רי בעיון בענינו ˘ל ‰נס וב˙וˆ‡ו˙יו,

‰נסים „פורים וחנוכ‰˘ ,‰נס ˙‰בט‡ בכך ˘ני˙ן ‰כח לבנ"י
לנˆח ‡˙ ‡ויבי‰ם ,וי˘ ו‰נס ˙‰רח˘ ב‚לוי ע"י ˜‰ב" ‰עˆמו,
כ‰נס „˜ריע˙ ים סוף ,עליו נ‡מר "˙‰יˆבו ור‡ו ‡˙ י˘וע˙ '‰
 '‰ . .ילחם לכם ו‡˙ם ˙חרי˘ון" )˘מו˙ י„ ,י‚(; מ˘‡"כ ‰נס
„˘ב˙ „‚‰ול נע˘ ‰על י„י ‡ויבי‰ם ˘ל י˘ר‡ל ‰ -מˆרים
עˆמם" ,למכ ‰מˆרים בבכורי‰ם"˘ ,ז ‰מ„‚י˘ עו„ יו˙ר ˘‡ל‰

נמˆ‡ בו פחי˙ו˙ במעל ‰ל‚בי נסים ‡חרים ˘נע˘ו לבני י˘ר‡ל,

‰נ"ל"‡˘ ,כ ‡ינ ‰מובנ˙ כלל ˘ייכו˙ ‰נס לי˘ר‡ל„ ,כל ˙ועל˙

ו‡"כ ˆ"ב מ„וע מכונ„ ‰ו˜‡ נס ז ‰ב˘ם "נס ‚„ול" ,וכ„ל˜מן.

ל‡ ‰י˙ ‰ממנו ,ב˘‚ם ל‡ נע˘ ‰על י„י י˘ר‡ל.

„‰נ ,‰בכל ‰נסים ˘נע˘ו לעם י˘ר‡ל במ˘ך כל „‰ורו˙,
‰נ ‰ע"י ‰נס נˆלו בני י˘ר‡ל ונו˘עו מˆר ‰לרווח‰˘ ,‰ו˘יעם

ו‡"כ ,כנזכר לעילˆ ,ריך בי‡ור מ„וע „ו˜‡ נס ז"„ ‰למכ‰
מˆרים בבכורי‰ם" זכ ‰ל˙ו‡ר "נס ‚„ול".

ומ‚ ‰ם ,זכו˙ ˙‰ור' ,‰מימינם' ,ענינ˘ ‰על י„‰ ‰י˙ ‰בחיר˙
˜‰ב" ‰בבנ"י מכל ‰עמים ‡˘ר על פני „‡‰מ‰

)ר‡˘ ‰ו"ע ‡„"‰ז

ס („ ,ב‡ופן ˘‰ב„ילנו מ‰ם ,וממיל‡ מ˙בטל˙ ע"י כך ‰טענ‰

)˘מו˙ י„ ,כב˘ .ם כט( :פעם ‡ח˙ מי„ עם ˙חיל˙ כניס˙ם ‡ל ‰ים

"‡לו עוב„י ע"ז ו‡לו עוב„י ע"ז"‰˘ ,רי ע"י ˙‰ור ‰י˘נו חילו˜

" -ויבו‡ו בנ"י ב˙וך ‰ים ביב˘ ‰ו‰מים ל‰ם חומ ‰מימינם

עי˜רי ויסו„י בין י˘ר‡ל לעמים .ולמ‡ ‰יפו‡ ‰וˆרכו לעו„

ומ˘מ‡לם" ,ו˘ני˙ ‡ -חרי ˘עלו מ‰ים ו‰מˆריים ‰יו טובעים

זכו˙' ,מ˘מ‡לם' ,זכו˙˘ ‰ל ˙פל‡) ‰ו ˙פילין(?

בנס ˘היכו בכורים במˆרים נ˙הפכו המˆרים עˆמם לטוב˙ י˘ר‡ל
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

ענינו ˘ל ‰נס ‰ו‡ ‚˙‰לו˙ ‡לו˜י˙ נעלי˙˘ ,על י„ ‰נפעל˙

ענינם ˘ל נסים )בכללו˙( ‰ו‡˘ ,כ‡˘ר ע˙ ˆר‰ ‰י‡ ליע˜ב,

˘ביר˙ ‚„רי ‰טבע ו˘י„ו„ מערכו˙יו‚ .ם ע˘ר ‰מכו˙ ˘‰כ‰

וב‚„רי ‰טבע נר‡‡˘ ‰ין „רך ל‰יוו˘ע ול‰ינˆל מˆ‰ר‰ ,‰נ‰

˘‰י"˙ ‡˙ ‰מˆריים ,ענינם ‰י' ˘ביר˙ ‰טבע ˘ל ˜ליפ˙ מˆרים
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על י„י ‚ילוי מלמעל˘ ,‰ביר‡ ‰חר ˘ביר ,‰ע„ ˘יכלו בני

ז ‰על ˘‡ר ‰נסים‰˘ .רי ענין ז˙‰˘ ,‰ביע ‰ל˘ילוחם ˘ל בני

י˘ר‡ל לˆ‡˙ ממˆרים.

י˘ר‡ל ממˆרים ‚‰יע ‰מˆ„ בכורי מˆרים עˆמם )˘‰ם ˙ו˜פ‰

"˘חטו" ‡˙ ˘‰עבו„ לפרע ‰ו˘‰יעבו„

על ‰ניסיונו˙ ול„˜˙‰ם מ„ר‚‡ ל„ר‚‡

ל˜˘‰פ˙ו ˘ל פרע ,‰וכע˙ מוכנים ‰ם

בעבו„˙ו י˙'.

ל˜בל ‡˙ עולו י˙' .ועבו„ ‰זו ‰יי˙‰

ובז ‰נ˘˙נ‰ ‰נס „˘ב˙ „‚‰ול מ˘‡ר ‰נסים„ ,נס ז ‰ל‡

˘ל מˆרים )˙ר‚ום ‡ונ˜לוס ויחי מט :‚ ,חילי ורי˘ ˙˜פי(( ,וע„ כ„י

‡ירע ב‡מˆעו˙ ‚ילוי ‡לו˜י מלמעל˘˘ ‰יבר ‡˙ ‰טבע ˘ל

˘‚‰יעו לי„י מלחמ ‰עם ‡בו˙י‰ם ו‰רי‚˙ם  -ענין ז ‰מור‰

‰מˆריים‰˘ ,רי טבעם ˘ל ‰מˆריים נ˘‡ר ב˙˜פו ו‚בור˙ו ,ע„

‡˙ ˙ועב˙ מˆרים לעיני‰ם ול‡ יס˜לונו"

˘˙ו˜ף ‰טבע ˘ל מˆרים נ˘˙נ .‰ומע˙‡ ‰מור :ל‡ ˘ביר˙

)˘מו˙ ח,

כ„י כך ˘‚ם ל‡חר ‰נס ל‡ יכלו בני י˘ר‡ל לˆ‡˙ ממˆרים.

כב( ,ובכך ‰וכיחו בנ"י ‡˙

˙‰ו˜ף ˘ל מˆרים ‰י˙ ‰כ‡ן ,כי ‡ם ˘ינוי ו‰פיכ˙ ˙ו˜ף ‰טבע

˙‰מסרו˙ם ‚‰מור ‰ל˘‰י"˙ בכל נפ˘ם.

‡ך מ‡י„ך ‚יס‡„ ,ו˜‡ בנ˜ו„ ‰זו מ˙בט‡˙ מעל˙ו ˘ל נס

˘ל מˆרים לˆ„ „˜‰ו˘.‰

‚„לו˙ הנס בזה ˘הי' בזמן היו˙ ה˜ליפה ב˙ו˜פה
ומעל„‚ ‰ול ‰י˘נ ‰ב‡ופן ז˘ ‰ל ‰נס ,בו נ˘˙נ ‰ונ˙על‰
‰טבע ˘ל מˆרים ,ל‚בי ˘‡ר ‰נסים ˘ענינם ‚ילוי ‡לו˜י ˘‰ובר
‡˙ ˙ו˜ף טבע ˜‰ליפ.‰
ויובן ז ‰על פי ‰י„וע בענינ˘ ‰ל עבו„˙ ‰בירורים˘ ,מבו‡ר
בחסי„ו˙ ˘נחל˜ ‰עבו„ ‰זו על ב' ‡ופנים :בירור „ברים
‰מו˙רים על י„י ˘מ˘˙מ˘ ב‰ם ל˘ם ˘מים ,כ‚ון ‡כיל ‰ו˘˙י'
ל˘ם עבו„˙ ‰בור‡‡ ,ו ˙‰‰עס˜ו˙ במ˘‡ ומ˙ן ל˘ם ˘מים(,
ובירור „ברים ‡‰סורים ,על י„י ‰‰מנעו˙ מע˘יי˙ם ו„חיי˙ם,

˘יבולע ‰מו˙ לנˆח.
ועפ"ז יובן ˙ו˜ף ‚„ול˙ ‰נס „"למכ ‰מˆרים בבכורי‰ם":
˘‚ם בזמן ˘˜‰ליפ„ ‰מˆרים ‰י˙ ‰ב˙˜פ ,‰נ˙ברר ‰ונ˙על˙‰
מˆי‡ו˙ ˜‰ליפ ‰עˆמ ‰לטוב ,כ˘בכורי מˆרים מˆ„ עˆמם,
„ר˘ו בכל ˙‰ו˜ף ‡˙ ˘חרורם ˘ל בני י˘ר‡ל מ˘עבו„ ל‚‡ול.‰
וז‰ו ‰טעם ‰פנימי לכך ˘„ו˜‡ נס ז ‰זכ ‰ל˙ו‡ר "נס ‚„ול".

"ל‡כול כב˘ ‰פסח":

˘עי"ז ˘נמנע מע˘יי˙ „ברים ‡‰סורים נפעל˙ ˘ביר˙ ˜‰ליפו˙.
ו‡י˙‡ בספרים‰˘ ,טעם ‰פנימי לכך ˘בירורם ˘ל „‰ברים

˘ינוי ‚ם ב"טבע „˜„ו˘‡„ ,"‰ף ˘‰ס„ר מˆ„ טבע „˜‰ו˘‰ ‰ו‡
ביטול ˜‰ליפו˙ ב„רך ˘ביר‰ ,‰נ ‰בנס ז ‰נ˙‚ל‚˘ ‰ם ˙ו˜ף

על י„י ˘י˘˙מ˘ ב‰ם ל˘ם ˘מים ‰ -ו‡ מ˘ום ˙ו˜ף ˜‰ליפ‰

˜‰ליפ„ ‰מˆרים נ˙ברר ונ˙על ,‰כ˘בכורי מˆרים מˆ"ע בי˜˘ו

‡‰סור‡˘ ,‰ין בכוחנו לברר ‰ול‰עלו˙ ‰ע„ ע˙ ˜‰ ıימים

‡˙ ‚‡ול˙ם ˘ל י˘ר‡ל.

‡ני  ."'‰ולכן ל‡ ‰יי˙‰ ‰מכ ‰ב‡ופן ˘ל

ובז ‰מח„˘ רבנו ‰ז˜ן˘‡ ,ר "‰יˆי‡‰

‡יבו„ ו‰רי‚˙ ‰מˆרים‡ ,ל‡ ר˜ ‰ל˜‡˙ם

ממˆרים" ˘עמל וי‚ע עלי ‰ביום ˙‡‰מול,

ע„ ˘יכירו וי„עו "כי ‡ני  '‰ב˜רב ‡‰ר"ı

‡ינ ‰מספ˜˙ למעמ„ו ומˆבו כ‰יום ‰ז.‰

)˘מו˙ ח,

יח( .מ˘‡"כ במכ˙ בכורו˙ ל‡

ו‡„רב‡„‰ ,ר‚‡ ˘נח˘ב‡ ‰מ˘ "יˆי‡˙

‰ס˙פ˜ בכך ˘י„עו מˆרים "כי ‡ני ,"'‰

מˆרים" ,ע˙ ‰ל"מˆרים" ˙ח˘ב.

‡ל‡ "ומ˙ כל בכור" – ‰עני˘ם ב‡ופן

˘כן ‡ין ‚בול ל˘‡יפ˙ ‰נ˘מ ‰ל˜˙‰רב

מסירו˙ נפ˘ זו עלי ‰ל‰יו˙ "נ‡כל˙"

למ˜ור חוˆב˙ ‰ח˙ כס‡ ‰כבו„ ,וכ‡˘ר

– לבל ˙יוו˙ר ˙‰מסרו˙ זו ר˜ בפעול˙

מ˙˜רב˙ ‰י‡˜˙‰ ,רבו˙ רב‡ ‰ו מועט˙,

‰בריח ‰ממˆרים‡ ,ל‡ ˘כל ‰נ˙‚‰

‰נ„‡ ‰רב‡ ‰ולכ˙ ו‚„ל˘˙ ‰ו˜˙‰

‰י‰ו„י מע˙ ‡‰˙ ,‰ח„ור ‰וספו‚ ‰ב‡ו˙‰

ל˙‰עלו˙ עו„ ,בעילוי נוסף ,ול˜˙‰רב ‡ל

מסיר˙ נפ˘ לו י˙' .וזו ‰מˆוו˘‰ ‰ניי‰

עˆמו˙ ‡ין סוף ב" ,‰כ˘ל‰ב˙ ‰מל‰ט˙

ב˜רבן ‰פסח – ˘˙נוע˙ ‰מסירו˙-נפ˘

לעלו˙ מעל ‰מעל ‰ע„ ‡ין ˜.ı

"˙‡כל" ו˙‰פך ל„ם וב˘ר מב˘רו ,וי‰יו
כל מח˘בו˙יו „יבוריו ומע˘יו ר˜ כפי
רˆון ˘‰י"˙.

„‰ס„ר בכל ‰נסים‰ ,ו‡ ‚ילוי מלמעל˘‰ ‰ובר ו„וח ˙‡ ‰מˆי‡ו˙
˜‰ליפו˙˘ ,עי"ז מ˘˙נ ‰טבע ‰עולם‡ .ך בנס ז ‰נע˘ ‰כביכול

‡‰סורים ˆריכ ‰ל‰יו˙ ב„רך „חי' ו˘ביר ,‰ו‡י ‡פ˘ר לבררם

במסירו˙-נפ˘ כפ˘וטו‰˘ ,רי "‰ן נזבח

ומכיוון ˘כן‰ ,נ„‰ ‰ר‚‡ ˘‡˙מול
נח˘בˆ‡ ‰ל ‰לחירו˙ ופריˆ˙ ‰מˆר‰ ,רי
ע˙ ‰למ‡סר ולמˆר ˙ח˘ב .ו˙˘ו˜˙‰
‰י‡ ,לˆ‡˙ מ‚‰בל ‰ומיˆר ‡לו ול‡˙‰ח„

•

עו„ עם ˜‰ב".‰

ה"יˆי‡ה" ‡מ˘ הי‡
ה"מˆרים" ˘ל היום
)נוסח ההגדה ,ובמשנה פסחים קטז ,ב(

הˆל˙ י˘ר‡ל במכ˙
בכורו˙

מוסיף

ועפ"ז י˘ לב‡ר ענין נוסף ב‡ופן ˜ביעו˙ ‰זכרון לנס ‚„ול

‰נ‰ ‰ענינים ‰רוחניים ‰נפעלים על י„י ˙˜יע˙ ˘ופר  -נמ˘כים

ויום חייב ‡„ם לר‡ו˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡

ז‡˘ .‰ף ˘בכל ‰נסים ‰יו"ט ˘נ˜בע לזכרם ‰ו‡ ביום בחו„˘

‡ז בל‡ו ‰כי ,בזכו˙ ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ˘ל ר‡˘ ˘‰נ˘ ‰חל

יˆ‡ ‰יום ממˆרים".

מאחר שניתנה רשות למשחית אינו
מבחין

בו ˙‰רח˘ ‰נס‰ ,נ ‰נ˘˙נ‰ ‰נס „˘ב˙ „‚‰ול ,ו‰ו˜בע ‰זכרון

ל‰יו˙ ב˘ב˙ ,ו‡ין נז˜˜ים ‡ז לפעול˙ „‡‰ם בז .‰ומובן

ל‰נס ביום ב˘בוע בו ˙‰רח˘ ‰נס.

˘‰מˆו ‰ל‡ נ„ח˙ ,‰כ"‡ ˘‡ין ˆורך )כ"כ( לעבו„˙ „‡‰ם

בפטיר˙ מרים י˘ „ו‚מ˙ הנס „"למכה מˆרים בבכוריהם"

ו‡ף ˘נ˙' ב˘ו"ע ˘‰ו‡ מ˘ום ˘ב‡ו˙ו ‰יום ,בע˘ר ‰בניסן,
‰ו‡ יום פטיר˙˘ ‰ל מרים‰ ,נ ‰בפנימיו˙ ‰ענינים  -ע„יין ˆריך
בי‡ור‰ ,י‡ך ני˙ן ל˘נו˙ מ‡ופן ˜‰ביעו˙ ˘ל זכרון ˘‡ר ‰נסים,
˘‰ו‡ ביום בחו„˘ בו ‡ירע ‰נס.
וב‰מ˘ך ל‰נ˙ב‡ר לעיל י˘ לומר בז:‰
י„וע ‰בי‡ור בספרי חסי„ו˙ ‡ו„ו˙ ‡˘‰ל‰ ‰י„וע‚ ‰בי

ב˙˜יע˙ ˘ופר ,לפי ˘‰ענינים ‰נמ˘כים ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר ב‡ים
‡ז ב„רך ממיל‡.

רבינו ‰ז˜ן ‡˘ר "בכל „ו„ ו„ור ובכל יום

)שמות יב ,כב; ובפרש״י(

וי˘ לב‡ר ˙וכן עבו„˙ יˆי‡˙ מˆרים
בכל יום:
‰נ" ‰מˆרים" ‰ם ‰מיˆרים ו‚‰‰בלו˙
‰מפריעים ל‡„ם בעבו„˙ ˘‰י"˙ ,ועומ„ים

וע„"ז י"ל בנ„ו"„ :על מעל˙ יום ‰ס˙ל˜ו˙ מרים ‡י˙‡
ב‚מר‡ )מו"˜ כח :(‡ ,למ ‰נסמכ ‰מי˙˙ מרים לפר˘˙ פר‰

‡˙ טבעו ור‚ילו˙ו .ו"יˆי‡˙ מˆרים",

‡„ומ - ‰לומר לך מ ‰פר ‰מכפר˙ ‡ף מי˙˙ן ˘ל ˆ„י˜ים

ל‚˙‰בר

‰יינו

˘מˆליח

י˘ ל˙מו ‰מ ‰נ˘˙נ ‰מכ˙ בכורו˙
˘ב ‰ני˙נ ‰ר˘ו˙ למ˘חי˙ ח"ו ,ו‰יו

לנ‚„ו ברˆו˙ו ל˙‰עלו˙ בעבו„˙ו ,ולנˆח
ע"י

י‚יע˙ו

בנ"י ˆריכים ל‰י˘‡ר בב˙י‰ם ולˆיין ב„ם
‡˙ מזוזו˙י‰ם ,מ˘ ‰ל‡ מˆינו כן ב˘‡ר
‰מכו˙.
וי"ל ˘˘‰ינוי ˙לוי במ‰ו˙ן ומטר˙ן
˘ל ‰מכו˙:

מי„˙ „‰ין

)יל˜וט ר‡ובני ˘מו˙ י„ ,כז(

"מ‰

נ˘˙נו ‡לו מ‡לו ‡ . .לו עוב„י עבו„ ‰זר‰
ו‡לו כו'"„ ,מבני י˘ר‡ל ‚ופ‡ ‰יו ˘‰יו
˘˜ועים בע"ז רח"ל.
ומכל מ˜ום במכו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ˘נוע„ו
ל‰בי‡ ‡˙ ‰מˆרים לי„יע˙  ,'‰ל‡ ל˜ו
בנ"י˘ ,כן ל‡ ‰יו ז˜ו˜ים ˘יח„˘ו ל‰ם
עניין י„יע˙ "„ ,'‰מ‡מינים בני מ‡מינים
‰ם" ,ו‰יו יו„עים ‡˙  .'‰ור˜ במכ˙

למ˘חי˙ ל‰יפרע ‚ם בי˘ר‡ל רח"ל.
ומ„‚ ‰ל‰‡ ‰ב˙ו ˘ל ˜וב" ‰לבניו,
˘‚ם ב˘ע˘ ‰לכ‡ור ‰מ˘ור˙ „‰ין ˘ינז˜ו
‚ם מבנ"י‰ ,נ ‰נ˙עורר‰‡ ‰ב˙ "„˜‰ו˘
ברוך ‰ו‡ בכבו„ו ובעˆמו"

)נוסח (‰„‚‰‰

לי˘ר‡ל‡„ .ף ˘מˆ„ ˘‰כל ו„‰ין ‰נ‰
"‡ח ע˘ו ליע˜ב"

)מל‡כי ‡ ,ב(

– ˘יע˜ב

מ˙נ ‚‰ב‡ופן ‰מ˘˙וו ‰לע˘ו ח"ו – ‰רי
"ו‡ו‰ב ‡˙ יע˜ב" )˘ם ‚(˘‰˘ ,י"˙ מ‚ל‰
‡‰ב˙ו ‰נפל‡‡˘ ‰ינ ‰מ˘˙נ ‰מחמ˙
מע˘י ‰בן ,ו‡ין ˘ום טענ ‰וח˘בון בעולם
˘יפ‚ום ב‡‰ב ‰עˆמי˙ זו.
ו‡זי יר„ ˜‰ב" ‰ו‚‰ן על בנ"י ,בכבו„ו
ובעˆמו "‡ני ‰ו‡ ול‡ ‡חר".

מכפר˙.

יו"ט ˘ל ר"˘ ‰חל ל‰יו˙ ב˘ב˙ ‡˘ -ין ˙ו˜עין ב˘ופר במ„ינ‰

ומבו‡ר ב‡‚ר˙ ˜‰ו„˘ לרבינו ‰ז˜ן )סי' כח(˘ ,כ˘ם ˘ענינם

מ˘ום ‚זיר„ ‰רב˘ ‰מ‡ יעבירנו „' ‡מו˙ בר˘ו˙ ‰רבים,

˘ל מי חט‡˙ ‰ו‡ לט‰ר טומ‡˙ מ˙‡ ,ף ˘טומ‡˙ מ˙ ‰י‡ ‡בי

„לכ‡ו' "מ ‰ר‡ו חז"ל לע˜ור מ"ע „˘ופר מ˘ום ‚זיר„ ‰רב‰

‡בו˙ ‰טומ‡ ,‰מ˜‰ליפו˙ ‰טמ‡ו˙ ל‚מרי ,כך מי˙˙ ˆ„י˜ים

 . .ו‰ל‡ ‰ח˘˘ ‰ו‡ ל„‰יוטים ו˜לי „‰ע˙ ,ו‡יך מנעו ‰מˆו‰

"פועל י˘ועו˙ ב˜רב ‡‰ר ıלכפר על עון „‰ור ‡ף ‚ם על

ל‚מרי מכמ„ˆ ‰י˜ים ‚„ולים וטובים"?

‰ז„ונו˙"˘ ,ענינם ˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙ ל‚מרי.

)ל˜ו"˙ „רו˘י ר" ‰נו ‡ ,ובכ"מ(

‰יינו‡˘ ,ף ˘עבו„˙ „‡‰ם ‡ין ביכול˙ ‰לפעול בירור

˘‰טעם ‰פנימי לכך ‰ו‡˘ ,כ˘חל ר‡˘ ˘‰נ ‰ל‰יו˙ ב˘ב˙,

ו‰על‡˙ ˜‰ליפו˙ ‰טמ‡ו˙ ל‚מרי ,מכל מ˜ום ע"י מי˙˙ ˆ„י˜ים

ומוב‡ ע"ז בספרי חסי„ו˙

בספר ˙ני‡ ˜„י˘‡

ו‰נ ‰כ˘יˆ‡ו בנ"י ממˆרים טענ‰

כ‡ן נ˙עורר ‰מי„˙ „‰ין וני˙נ ‰ר˘ו˙

ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד
בוקר

)פר˜ מז(

‰מ‡ב„ם מן ‰עולם.

בכורו˙ ˘מטר˙‰ ‰יי˙ ‰עונ˘‰ ,נ‰

•

בכל דור ודור חייב אדם לראות את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים

כל ‰מכו˙ ‰יו בכ„י ˘י„עו מˆרים "כי

מ˜ורו˙:
עבו„˙ ‡כיל˙ מˆ˘ ‰בע ‰ימים  -ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ז עמ' ‡‚ / 275ול˙ מˆרים – כפריח˙ ‡‰ביב  -ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ ע' רסז; חכ"ז ע' ˜כ‚ ˘ /חיט˙ ‰פסח ו‡כיל˙ו
– ˘˙י מˆוו˙  -ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ט"ז עמ' "‰ / 102יˆי‡‡ "‰מ˘ ‰י‡ "‰מˆרים" ˘ל ‰יום ‚‡ -רו˙ ˜ו„˘ חל˜ י"ז עמ' ל‡ ˆ‰ /ל˙ י˘ר‡ל במכ˙ בכורו˙  -ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙
חל˜ ‚ עמ' (864
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פנינים

עיון
עבו„˙ ‡כיל˙ מˆה
˘בעה ימים
ששת ימים תאכל מצות וביום
השביעי עצרת לה׳ אלקיך,
מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות
)פסחים קכ ,א(

„מ‰ימנו˙‡"

)ר‡ ‰זח"ב מ‡(‡ ,

– מ‡כל

‡‰מונ.‰
˘כן ‡‰מונ‰ ‰מל‰ט˙ בכל ‡י˘
י˘ר‡ל,

‡פ˘ר

ח"ו

˘˙‡‰

בבחינ˙

"מ˜יף" .כלומר˘ ,מ˜פ˙ כביכול ‡˙
נפ˘ו ר˜ מבחו ,ıו‡ינ ‰חו„ר˙ ומ˘פיע‰
על ˘כלו ור‚˘ו˙יו ,ע„ ˘"‚נב‡ ‡פום
מח˙ר˙‡ רחמנ‡ ˜ריי‡"
‰ע"י(

)ברכו˙ ס‚ ‡ ,ב‚רס˙

– ˘מבט‡ ‡˙ ‡מונ˙ו ב˙פיל ,‰וב‰

בע˙ מע˘יו מוכיחים כי ל‡ו˙‡ ‰מונ‡ ‰ין
˘‰פע ‰על נפ˘ו ו˙‰נ‚‰ו˙ו.

‡‰מונ ‰בפנימיו˙ נפ˘ו – זו‰י ר‡י‡˘ ‰כן

וברוחניו˙‰ ,יו ‰כנ ‰ל‰יו˙ ‰ם לו י˙'

‰נס „˘ב˙ „‚‰ול˘ ,נפעל ‡ז בירור ועלי˜„ ‰ליפ˙ מˆרים )˘ל‡

נ˙יי˘ב‡‰ ‰מונ ‰במוחו ובלבו פנימ.‰

לעם ס‚ול ‰ול˜יים מˆוו˙יו.

ע"„ ‰ר‚יל כבע˘ר˙ ‰מכו˙‰˘ ,י' ז ‰ב„רך ˘ביר ‰ו„חי'(.

‰ס˙ל˜ו˙˘ ‰ל מרים ‰נבי‡.‰

"מיכל‡

ומז ‰ילמ„ ‚ם „‡‰ם לעבו„˙ו‚„ ,ם

ו‡זי

ל˙כלי˙

מ‚יע

„מ‰ימנו˙‡" – ˘‡מונ˙ו מזינ‡ ‰ו˙ו,

כ‡˘ר נ„מ ‰לו ב˜וˆר „ע˙ו˘‡ ,ר נמˆ‡

וחו„ר˙ ‡ל ˙וככי נפ˘ו ,כ˘ם ˘מזון חו„ר

‰ו‡ ב"חורף"˜ ,ור˜ ,יפ‡ון ורי˜בון,

ל‚וף ,ו˘ולט˙ ב˘יחו ו˘‚ו ובכל מע˘יו.

ונ„מ ‰לו ‡˘ר ‡ין ˙כלי˙ וˆמיח‰

פ˘ט

ו˜יבו ıכוחו˙ לעליי ‰וˆמיח˜˙„ ‰ופ˙

מה בין מˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ
בכל יום לזו „ליל-הס„ר?

מ˙˜ופ ‰זו; ‰נ„‡ ‰רב‡ .י„ע לנפ˘ו ‡˘ר

•

‚‡ול˙ מˆרים – כפריח˙
ה‡ביב
˘מור ‡˙ חו„˘ ‡‰ביב וע˘י˙ פסח
ל‡ '‰ל˜יך

)„ברים טז(‡ ,

עונו˙ ˘‰נ‰
י‡,

ב(‰ ,נ„ ‰וו˜‡ בח‚ ‰פסח מˆינו ˆיווי

מיוח„ לכוון )ע"י עיבור וכו'( ˘יו˜בע
„וו˜‡ בחו„˘ ‡‰ביב.
וי˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰נפל‡ ‰ול˜בל
עוז וכוח בעבו„˙ .'‰

וליבו,

עו„ ˆמיח ‰ונ„מ˘ ‰פס˜‰ ‰חיו˙ מן

ול˘‰פיע בפועל ממ˘ על כל ‚‰יונו˙יו,
„יבוריו ומע˘יו˘ ,י‰יו ר˜ כפי כוונ˙ו י˙'.
ועפ"ז י"ל ˘עי˜ר ˘‰פע ‰זו ˘ל ‡כיל˙
מˆ‰ ,‰י‡ ב˘בע ‰ימים „וו˜‡‡˘ ,ז ‰י‡
"ר˘ו˙" ,ול‡ בליל‰-ס„ר.
ˆיווי‡ ,ין בכך ‰וכח˘ ‰לבו ומוחו
˘ו˙פים ל‡ו˙ו מע˘ .‰וע„"ז ‚ם ‰מˆ‰
˘י‰ו„י

‡וכל

בליל‰-ס„ר

‰טבע.
‡ך עם פרו˘ ‡‰ביב ,בין-ר‚ע ילבלבו
‡‰ילנו˙ ,ו„˘‰ו˙ ˙˙עטפנ ‰יר˜ ,ו‡זי
יבין ‰רו‡˘‡ ‰ר ˆמיח ‰כזו ‡ין בכוח‰
ל‰˙‰וו˙ בר‚ע ‡ח„‡ ,ל‡ ˘בכל חו„˘י

כי כ‡˘ר עו˘„‡‰ ‰ם מע˘ ‰מפני

–

מכיוון

˘‡כיל˙ו ‰י‡ כ„י לˆ‡˙ י„י חוב˙ ˆ‰יווי

‡"‰ביב" ˘בעבו„˙ו ,ו‰‰פס˜ י˘מ˘
ל˙וספו˙ כח בעבו„˙  .'‰ומכ‡ן ו‡ילך
יˆיˆ ıי ,ıיוˆי‡ פרח וי‚מול פירו˙ טובים
ל‰נ‡ו˙ ב‰ם ‡˙ מי ˘‡מר ו‰י‰ ‰עולם.

•

)ר‡˘ ‰מו˙ כ‚ ,טו-טז; ובסנ„‰רין

‡ולם ס‚ול˙˘ ‰ל ‰מˆ‰ ‰י‡ ל‚רום
ל‡מונ‰

˜רוב לוו„‡י ˘‡ין ˙˜ופ ‰זו ‡ל‡ ‰כנ‰

‡ף ˘כל ‰מוע„ים נ˜בעו ע"פ ס„ר

„˘‰ו˙˙ ,ר‡˘‡ ‰ר ˙מו ‚‰י„ולים‡ ,ין

ל"˙‰עכל"

‰חורף‰ ,יי˙‰ ‰כנ ‰ו˜יבו‰ ıכוחו˙
לˆמיח ‰רב˙י ˘בחו„˘ ‡‰ביב.
וכך ‚ם יˆי‡˙ מˆרים בחו„˘ ‡‰ביב
‰יי˙ ‰ל‡חר ˘נים רבו˙ ˘˘˜עו במ"ט

˘חיט˙ הפסח ו‡כיל˙ו
– ˘˙י מˆוו˙
המצווה הנ״ה – הציווי שנצטווינו
לשחוט כבש הפסח כו׳
המצווה הנ״ו – הציווי שנצטווינו לאכול
כבש הפסח כו׳

מˆרים בליל ‰פסח ,וי˘ לחל˜ בין מˆוו˙ ‡לו:
בעלמ‡ ,מ˘‡"כ בליל פסח ˘נ‡מר "ו"˙„‚‰
– „בור „וו˜‡.
ב .בכל יום „י בזכיר ‰בעלמ‡ ובפסח ˆ"ל
סיפור.
‚ .י˘ ‡ומרים ˘בפסח ˆ"ל ב„רך ˘‡ל‰
ו˙˘וב˘ ‰ל ‡ב לבנו ‡ו ל‡חר ,מ˘‡"כ בכל יום

)מע˘‰

‰מˆוו˙ ,מ˘‡"כ מˆוו˙ ‰זכיר ‰בכל יום,

מ ‰ר‡ ‰למנו˙ם ל˘˙י

מˆוו˙ נפר„ו˙ במנין ˙‰רי"‚‡˘ ,ין ז‰
מ˙‡ים ע"פ ‰כללים ˘יס„ ברי˘ ספרו.
וי˘ לב‡ר ז ‰ע"„ „‰רו˘˘ ,בעבו„˙
˜רבן פסח י˘ ב' עניינים עי˜ריים ויסו„יים,
‡˘ר ל‚ו„ל ח˘יבו˙ם ,י˘ למנו˙ם לחו„.
„‰נ ‰בˆ‡˙ י˘ר‡ל ממˆרים ל‰יו˙ם

ונפ˜"מ ל„ינ‡.
 .‰זכיר„ ‰כל יום ‡ינ ‰לימו˙ ‰מ˘יח )ל„ע˙
בן זומ‡( ,מ˘‡"כ ‰זכיר„ ‰פסח ˘˙‰י‚ ‰ם
לימו˙ ‰מ˘יח.
ו .בליל פסח ‰מˆוו‰ ‰י‡ כל ‰ליל,‰
מ˘‡"כ בכל יום‡ ,ם ‰זכיר פעם ‡ח˙ יˆ‡ י„י
חוב˙ו.

•

עב„י  '‰נˆרכו לב' ˘לבים:
"ל˘חוט כב˘ ‰פסח":

נ˙עלו ל˜בל ˙‰ור ‰מפי ‚‰בור .‰ו‡ין ז‰

י˘ר‡ל יוˆ‡ין מכ‡ן ע„ ˘י˘חטו ‡˙

‡ל‡ מפני ˘במ˘ך ר„"ו ˘נ˘ ‰ל ˘‰עבו„

‡ל‰י מˆרים לעיני‰ם" )˘מו"ר טז‰ .(‚ ,יינו

בכור‰-ברזל ‰מˆרי ,נז„ככו בזיכוך ‡חר

˘˘חיט˙ ‰פסח ענינ˘‰ ‰לכ˙ וביטול

‡ולם ב˘בע ‰ימים‡˘ ,כיל˙ מˆ‰ ‰י‡

זיכוך .ובˆ‡˙ם ממˆרים נ˙‚ל ‰כל ז ,‰ו‡ז

‰ע"ז ˘ל מˆרים ˘‰יו י˘ר‡ל ˘˜ועין

ר˘ו˙ ,ומבחיר˙ו עוס˜ ‰ו‡ ב‰ח„ר˙ ‡˘

נ˙ברר ˘כל ˘נו˙ ‚‰לו˙ ‰מר ,‰ב‚˘מיו˙

ב .‰ול‡ עבו„-‰זר ‰כפ˘וטו בלב„‡ ,ל‡

ו˙‰‰חברו˙ ˘לו עמ.‰

ובליל ,‰ומˆוו ‰נוספ˙ ‰י‡ לספר ביˆי‡˙

„ .סיפור יˆי‡˙ מˆרים נמנ ‰במניין

˘ערי טומ‡ ,‰ומכל מ˜ום בזמן ˜ˆר ביו˙ר

‡˙ ˙כלי˙ ‰מעל˘ ‰ל "עיכול" ‡‰מונ,‰

מˆו ‰מן ˙‰ור ‰ל‰זכיר יˆי‡˙ מˆרים ביום

)ספר המצות להרמב״ם(

כבר ˙מ‰ו נו˘‡י-כלי ‰רמב"ם
נסים סי'  ;‰ועו„(

פנינים

‡ .בכל יום ויום ‰זכיר‰ ‰י‡ בלב ובעיון

„‡מר לו ˜‰ב" ‰למ˘" ‰חייך‡ ,ין

"בערב ˙‡כלו מˆו˙"‡ ,ין ב‡כיל ‰זו

˘וב ‡ין ˆורך ל˙˜ן ˘ינ‚‰ו ויע˘ו זכרון מיוח„ לנס ביום ז,‰
„"מכ ‰מˆרים בבכורי‰ם" ,נפעל בי' ניסן על י„י ס‚ול˙ יום

‰נ ‰עין כי ˙ביט בחו„˘י ‰חורף ‡ל

במוחו

בירור ,כ"‡ ב„רך „חי' ו˘ביר.(‰

ביום ˘‰ב˙„ ,כיון ˘ביום יו"„ בניסן ˙‰רח˘ ‰מי˙˙ מרים,

וענין ז„ ‰מי˙˙ מרים‰ ,ו‡ מעין ו„ו‚מ˙ ‰נ˙ב‡ר לעיל בענין

‰פסח ,עבו„ ‰נפל‡‰ ‰י‡.
כ„ברי ‰ז‰ר ‰˘ '˜‰מˆ‰ ‰י‡ "מיכל‡

ב˜ליפו˙ ‰טמ‡ו˙ ל‚מרי )˘ב„רך כלל ‡ין ‰עבו„ ‰ב‰ם ב„רך

חכמים ל„חו˙ ‡˙ זכרון ‰נס מ‰יום בחו„˘ בו ˙‰רח˘ ,ול˜בעו

„ענין ז˘ ‰ל בירור ועלי˙ ˜‰ליפ„ ‰מˆרים˘ ,נפעל ‰ע"י ‰נס

‡כיל˙ מˆ˙ "‰ר˘ו˙" ב˘בע˙ ימי
„‰נ˙ ,‰וכנ‰ ‰רוחני ˘ל ‰מˆ‰ ,‰ו‡

מ˙‚ל ‰בעולם ‚ילוי ‡לו˜י נעל ‰כ"כ ˘פועל בירור ועלי‚ ‰ם

ועל פי ז ‰י˘ לי˙ן טעם )בפנימיו˙ ‰ענינים( ‰י‡ך יכלו

"פעולה נמ˘כ˙" ביˆי‡˙
מˆרים
ובפסחים

יˆ‡ ממˆרים"‰ .יינו˘ ,יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡

ומˆוו˙ סיפור יˆי‡˙ מˆרים בליל ‰פסח .ו‰נ‰

פעול ‰נמ˘כ˙ ‡ף ‰יום ,וˆריך ל‰בין מפני

ל„ע˙ רוב מוני ‰מˆוו˙ ,מˆוו˙ סיפור יˆי‡˙

מ ‰זו‰י פעול ‰נמ˘כ˙ ,לכ‡ור ‰ר˜ ב˘ע˙

מˆרים בפסח נכלל˙ במניין ‰מˆוו˙ ,מ˘‡"כ

‰יˆי‡ ‰ממˆרים ‰יˆ ‰ורך בנס‡ ,בל מי„

מˆוו˙ זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים בכל יום .וˆ"ע מפני

ל‡חר ‰יˆי‡ ‰ממˆרים‡‚ ,ול˙ י˘ר‡ל ‰פכ‰

מ ‰ל‡ נכלל˙ ‡ף מˆוו ‰זו במניין ‰מˆוו˙?

לעוב„˜ ‰יימ˙ על פי ‚„רי ‰טבע ,ומפני מ‰
יˆי‡˙ מˆרים נמ˘כ˙ ‡ף ‰יום?

‰רמב"ם עניין ‚' פר˘יו˙ „˜"˘ .ול‡חר מכן

וי˘ לב‡ר:

כ˙ב˘ ,בפר˘˙ ˆיˆי˙ י˘ ‚ם זיכרון יˆי‡˙

ב‚‡ול ‰ממˆרים י˘ ב' עניינים(‡) :

מˆרים"‡ .כ נמˆ‡ ˘מˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ

‰יˆי‡ ‰מ˘עבו„ מˆרים ,ו)ב( ‰פיכ˙ בנ"י

נכלל˙ במˆוו˙ ˜"˘ ,ולכן ‡ין למנו˙ ‡ו˙‰

לבני חורין .מ‡ז יˆי‡˙ מˆרים בני י˘ר‡ל ‰ם

כˆיווי נוסף ,מכיוון ˘כבר נכלל˙ במניין

בני חורין בעˆם ,ו‚ם כ˘‰יו ב˘עבו„ ‚ויים,

‰מˆוו˙ בכללו˙ מˆוו˙ ˜רי‡˙ ˘מע

˘‰עבו„ ‰י‚ ‰ופני בלב„ ‡בל ל‡ נ˘מ˙י,

•

וכ„ברי כ"˜ ‡„מו"ר ‰ר˘"ב" :ר˜ ‚ופו˙ינו
יר„ו ל‚לו˙‡ ,בל ל‡ נ˘מו˙ינו‰ ,נ˘מ‰ ‰ינ‰
˙מי„ ב˙ חורין".
חירו˙ זו מעל‰ ˙‡ ‰י‰ו„ים למעל ‰מכל
מ‚בלו˙ ‰עולם ,ו‡˙ ‡ו˙" ‰חירו˙" מחי‰
˜‰ב"˙ ‰מי„ ,ו‰י‡ ‰י‡ ‰פעול‰ ‰נמ˘כ˙.
˘כן ב‰יו˙ ‰בני‚ו„ ל‚„רי ‰עולםˆ ,ריך
˜‰ב"" ‰ל‰וו˙ "‰כל ‰זמן.

•

מ„וע ל‡ נכלל˙ במניין
˙רי"‚ מˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ
בכל יום?

פוס˜˙ ‰מ˘נ" :‰בכל

‰נ ‰מˆינו ב' מˆוו˙ בנו‚ע לזכיר˙ יˆי‡˙

„ור ו„ור חייב ‡„ם לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו

מˆרים ,מˆוו˙ זכיר˙ ‰יˆי‡ ‰בכל יום ויום,

)˜טז ,ב(

וי"ל :ב˙חיל˙ ‰לכו˙ ˜רי‡˙ ˘מע בי‡ר

ל‡ לעכב ‡˙ "יˆי‡˙
מˆרים" היום-יומי˙
חז"ל „ר˘ו על ‰פסו˜ "בעˆם ‰יום ‰ז,"‰
˘בר‚ע "˘‚‰יע  ı˜‰ל‡ עיכבן ‰מ˜ום כ‰רף
עין" .ומסבירים ‰מפר˘ים˘ ,לו ‰יו בני י˘ר‡ל
מ˙עכבים לר‚ע ,ל‡ ‰יו יוˆ‡ים מˆרים לעולם.
וי˘ ללמו„ מז‰ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ :'‰
מ˘מעו˙˘ ‰ל יˆי‡˙ מˆרים בחיי ‰יום
יום ‰י‡ ˘חרור „‡‰ם מ˘עבו„ו ל‚ופו ונפ˘ו
‰ב‰מי˙" .יˆי‡˙ מˆרים" זו ˆריכ ‰ל‰יו˙ בכל
יום ויום ,וכל יום ‰ו‡ בבחינ˙ "‚‰יע ,"ı˜‰
ו‡ין ל„חו˙ ח"ו ‡פילו לר‚ע ‡˙ ˘‰חרור
מ˘עבו„ ז.‰

מ˜ורו˙:
מ ‰בין מˆוו˙ זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים בכל יום לזו „ליל‰-ס„ר? ˘ ‰„‚‰ -ל פסח עם לי˜וטי טעמים ומנ‚‰ים " /פעול ‰נמ˘כ˙" ביˆי‡˙ מˆרים ˘ ‰„‚‰ -ל פסח עם ל˜וטי טעמים ומנ‚‰ים.
ור‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ כ"‡ עמ'  68ו‡ילך˘ .ם חל˜ י"ב עמ'  / 42מ„וע ל‡ נכלל˙ במניין ˙רי"‚ מˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ בכל יום? ˙ -ור˙ מנחם ˙˘מ"ב עמ'  / 1239ל‡ לעכב ‡˙ "יˆי‡˙
מˆרים" ‰יום-יומי˙  -מכ˙ב כללי – י''‡ ניסן ˘˙‰כ"‚
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חג הפסח

ﬠומ˜ ה"כ˘רו˙"
˘ úח‚ הפסח
מיסו„י ח‚ הפסח הו‡ ענין ה"כ˘רו˙" ˘בו ,כמו„‚˘ ‚ם
בנוסח הברכה ˘מנה‚ י˘ר‡ל לברך ‡י˘ ‡˙ רעהו" :ח‚
הפסח כ˘ר ו˘מח" .בפנימיו˙ ה˙ורה מבו‡ר ,כי ‡כן י˘
˘ייכו˙ מיוח„˙ בין הל˘ון "כ˘ר" לח‚ הפסח וליˆי‡˙
מˆרים • בי‡ור בענין "חמ "ıו"מˆה" – ˘עם היו˙ם
"˙ר˙י „ס˙רי" מכל ומכל ,הרי בעומ˜ הענין י˘ ˘ייכו˙
ביניהם ו‡פילו בהלכה למע˘ה.

מע„ני יום טוב

‡ף ˘‚ם ביום ‡‰חרון ˘ל פסח ע„יין ‡סור ‰חמ ıב˙כלי˙ –
כמובן ו‚ם פ˘וט ,מכל מ˜ום‡ ,י˙‡ בפוס˜ים"˘ 35מ˜ילין כמ‰
„ברים ביום ‡חרון ˘ל פסח ב‡יסור חמ ."ıומˆינו ב˙˘וב˘ ‰ל
רבינו ‰ז˜ן בעל ˙‰ני‡ ,36לענין ‰מנ‰ ‚‰י„וע ˘נז‰רים מ‡כיל˙
מˆ˘‰ ‰רוי ‰במים – ˘‡ף ˘י˘ למנ ‚‰ז ‰יסו„" ,טעמ‡ רב‡
‡יכ‡ במיל˙‡ ליז‰ר מח˘˘ ‡יסור „‡וריי˙‡" ,כי על י„י ˘‰מˆ‰
נ˘רי˙ במים ‰י‡ עלול ‰לבו‡ לי„י ח˘˘ כו' ולכן נז‰רים בז‰
כל ˘בע˙ ימי ‰פסח‰ ,רי "ביום טוב ‡‰חרון‰ ,מ˜יל מ˘ום
˘מח˙ יום טוב – ל‡ ‰פסי„".
ו‰נ‰ ,‰טעם ‰פ˘וט בז‰ ‰ו‡ ˘י˘ ‰ב„ל יסו„י בין ˘בע˙ ימי
‰פסח עˆמם ˘ב‰ם ‡סור ‰חמ ıמ„‡וריי˙‡ ובכל מ˜ום ,לבין
‰יום ˘‰מיני ˘ל פסח ˘‰ו‡ "יום טוב ˘ני ˘ל ‚לויו˙" מ˙˜נ˙
חכמים;
‡ך על פי ‰נ"ל י˘ ל‰וסיף עומ˜ פנימי בז˘˘ ,‰ייך ‰ו‡
ל"ענינו ˘ל יום" – ˘ב‰יו˙ו ‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח ˘ייך ‰ו‡
ל‚‡ול‡‰ ‰חרונ‡˘ ,‰ז ל‡ י‰י ‰מ˜ום לח˘˘ מפני "‰חמ"ı
מחמ˙ ‰עבר˙ רוח ‰טומ‡ ,‰ולכן ‚ם בזמן ‰ז ‰נו‚‰ים ˜ול‡
לענין „בר ˘י˘ בו ח˘˘ חמ ,ıמחמ˙ ‡‰ר˙ ‚ילוי ‰מ˘יח ˘ביום
ז.‰
ובז ‰יומ˙˜ ‰מנ˘ ‚‰מˆינו בענין ז˘ ‰ל "מˆ˘ ‰רוי˘ ,"‰ל‡
זו בלב„ ˘מ˜ילים בז ‰ו‡ין נז‰רים )כמו ב˘בע˙ ימי ‰ח‚ ˘לפנ"ז
˘מ˜פי„ים ביו˙ר‡ ,(37ל‡ י˙יר ‰מזו – "מ„‰רים" ל‰רבו˙
בז ‰ולערב ח˙יכו˙ מ‰מˆ ‰בכמ ‰וכמ˜ ‰ערו˙ ˘ל מ‡כלים
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חי"˙ „חמ ıוה"‡ „מˆה

– מ„וע לע˘ו˙ ז ‰ב‡ופן ˘ל "טוב ‰כפול ‰ומכופל˙"?;(...
˘‰ו‡ כ„י ל‰ורו˙ על מעל˙ ‰יום˘ ,מˆ„ ‡‰ר˙ ‰מ˘יח

ח‚ ‰פסח נ˜ר‡ ב˘ם "ח‚ ‰מˆו˙" על ˘ם מˆוו˙ ‡כיל˙

במˆ ‰נ˘‡ר˙ ‰עיס ‰כמו˙ ˘‰י‡ ,ו‡ילו בחמ‰ ıעיס˙ ‰ופח˙

‰מˆ˘ ,‰חיוב ‰מ„‡וריי˙‡ חל בכל מ˜ום ובכל זמן )‚ם בזמן

ומ˙נ˘‡˙ .ו‰יינו‰˘ ,מˆ ‰מור ‰על מˆב ˘בו „‡‰ם נמˆ‡

ו˜„ו˘ ‰ומ˘˙מ˘ים בז ‰בעבו„˙  – '‰ל‰וסיף ב˘מח˙ יום טוב.

‚‰לו˙( .מלב„ ‰מˆו‰ ‰חיובי˙ ˘ל ‡כיל˙ מˆ˜ ,‰יימ˙ ˘‰ליל‰

ב˙נוע ‰נפ˘י˙ ˘ל ביטול ו‰כנע ,‰ו‡ילו ‰חמ ıמור ‰על מˆב

ו‰ז‰ירו˙ ‰י˙יר ‰מ‰יפוכ˘ ‰ל ‰מˆ‰ – ‰חמ„˘ ,ıינו ב"בל

˘בו „‡‰ם מ˙‚‡ ‰ומ˙נ˘‡.1

יר‡ ‰ובל ימˆ‡".
ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰י˘ ל‰בין ‡˙ פ˘רו ˘ל ‰חילו˜ ‰יסו„י
‰ז ‰בין "חמ "ıל"מˆ "‰בח‚ ‰פסח – ˘"‰מˆ "‰נח˘ב˙
ל˘י‡ ‰מעל ‰ו‡ילו "‰חמ "ıפסול ומו˘לל ב˙כלי˙ – ב˘ע‰
˘"‰חמ "ıו"‰מˆ "‰ע˘ויים ‰ם מ‡ו˙ם „ברים˜ :מח ומים.
ז‡˙ ועו„‚ ,ם ˘‰מו˙ "חמ "ıו"מˆ„ "‰ומים ‰ם‰˘ ,רי
ב˘ני‰ם ˜יימו˙ ‡‰ו˙יו˙ מ"ם וˆ„"י; ו‡פילו ‡ו˙ן ‡ו˙יו˙
˘מחל˜ו˙ ביני‰ם – ‰חי"˙ ˘ל "‰חמ "ıו˘ ‡"‰‰ל "‰מˆ– "‰

בחי"˙ ו‡ילו מˆ – ‰ב:2‡"‰
כ‡מור˙˘ :י ‡ו˙יו˙ ‡לו „ומו˙ – ל˘˙י‰ן ˘לו˘˜ ‰ווין
ו˘˙י‰ן פ˙וחו˙ ב˙ח˙י˙ן‡ .ל‡‡‰˘ ,ו˙ חי"˙ ס˙ומ ‰בכל
˘לו˘˙ „„ˆ‰ים ל‚מרי ,ו‡ילו ל‡ו˙  ‡"‰י˘ פ˙ח מלמעל.‰
ומ˘מעו˙ „‰בר בעבו„˙ :3'‰
‰פ˙ח מלמט ‰מור ‰על מˆבו ˘ל י‰ו„י ‰נמˆ‡ בעולם ‰ז,‰

„ומו˙ ע„ מ‡ו„ בˆור˙ן זו לזו.
ומבו‡ר בז˘˘ ,‰ליל˙ו ˘ל "‰חמ "ıוחומר˙ו‰ ,ן מ˘ום
‰יי˘ו˙ ו˙‰‰נ˘‡ו˙ ˘‰ו‡ מסמל:
‡ף ˘‚ם "‰חמ "ıו‚ם "‰מˆ "‰ע˘ויים ‰ם מ˜מח ומים‰ ,רי

 .1ר‡ ‰ל˜ו"˙ פר' ˆו י‚˘ .‚ ,ם ˘ ˘"‰י„ .„ ,ובכ"מ.
 .2ר‡ ‰זח"‚ רנב‰ .‡ ,וב‡ ב˙ו"‡ ויˆ‡ כ‡ .‚ ,ל˜ו"˙ ˆו י„ ,ב .ובכ"מ.
 .3ור‡ ‰עו„ בענין ‰‰ב„ל בין  ‡"‰לחי"˙ – ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ח ,ע' 110
ו‡ילך .ספר ‰ערכים חב"„‡ ,ו˙יו˙ ˙‰ור – ‰חי"˙ .ו˘"נ.

י‡.

ו‰נ ,‰מנ ‚‰ז"˘ – ‰מ„‰רים" ב‡כיל˙ "˘רוי˘ – "‰ייך

ר˜ בחו"ל˘˘ ,ם נו‚‰ים "יום טוב ˘ני ˘ל ‚לויו˙" ו‡ין „ינו
˘וו ‰ל˘בע˙ ‰ימים ˘לפניו; ‡מנם מˆינו כעין ז ‰בענין ˘ל
‰לכ ‰ממ˘‰ ,נו ˙‚‰בסיום ח‚ ‰פסח בכל מ˜ום ומ˜ום )‚ם
ב‡ר ıי˘ר‡ל ˘˘ם מס˙יים ‰ח‚ ב˘ביעי ˘ל פסח(:
"מי˘ 39נמ˘כ ‰סעו„˙ו במוˆ‡י יום טוב ‡‰חרון ˘ל פסח ע„
ל‡חר ˆ‡˙ ‰כוכבים ,מו˙ר ל‡כול חמ ıבסעו„‡ ,‰ף ˘ע„יין ל‡
˙‰פלל ערבי˙ ול‡ ‰ב„יל כלל".
ובפ˘טו˙ מ˘מע˘ ,מו˙ר לו ל‡כול חמ ıבסעו„ ‰זו ‡ -ף
˘ל‡חר מכן ע˙י„ לומר בברכ˙ ‰מזון
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"יעל ‰ויבו‡" וי‡מר

"ביום ח‚ ‰מˆו˙ ‰ז] !"‰כפי ˘נו‚‰ים בכ‚ון „‡‰˘ ,41ולכים
‡חר ˙‰חל˙ ‰סעו„ ,‰ובמיל‡ ‡ומרים "ביום ח‚ ‰מˆו˙ ‰ז"‰
למרו˙ ˘כבר עברו כמ˘ ‰עו˙ מ‡ז ˘ח˘כ .[‰ו‰טעם ‰פנימי
לז – ‰מובן לפי ‰נ"ל˘ ,בסיומו ˘ל ח‚ ‰מˆו˙ מ‡יר‡‰ ‰ר˙
מ˘יח ˘מˆ„‡ ‰פ˘ר ל‰פוך לטוב ‡פילו ‡˙ "‰חמ‚ "ıופ‡.
]ול‰עיר עו„‡˘ ,ף ˘‡‰ר˙ ‚ילוי ‰מ˘יח ˘ייכ˙ בעי˜ר ליום
‡‰חרון ˘ל פסח‰ ,רי ב‡ר ıי˘ר‡ל ˜יים ‰ענין ב˘ביעי ˘ל
פסח – ˘‰ו‡ ‰ו‡ ‰יום ‡‰חרון ˘ם )ונו‚‰ים בו לע˘ו˙ "סעו„˙
מ˘יח"(; ו‚ם בחו"ל – מבו‡ר בכ"מ‚˘ 42ם ˘ביעי ˘ל פסח י˘ לו
˘ייכו˙ מיוח„˙ לענין ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„ ,‰ו‡כמ"ל[.
וי‰י רˆון ˘נזכ ‰לר‡ו˙ כבר ‡˙ יעו„י ‡‚‰ול ‰בפועל ממ˘
ובע‚ל‡ „י„ן ,ו"כימי ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים – ‡ר‡נו נפל‡ו˙".

)„לכ‡ור‡ ,‰ף ˘מו˙ר ל˜‰ל ביום ז ,‰כנ"ל מ˙˘וב˙ רבינו ‰ז˜ן

˘ביום ז‰ ‰רי ‡ו˙ו ח˘˘ ˘"במˆ˘ ‰רוי "‰מ˙‰פך לטוב

בי‡ור ז‚ ‰ם מסביר ‡˙ ‰‰ב„ל בˆור˙ ‡‰ו˙יו˙˘ ,חמ ıנכ˙ב
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 .35ח˜ יע˜ב ‡ורח חיים ס˙ˆ"‡.
˘ .36ו"˙ ‡„מו"ר ‰ז˜ן סי' ו .ור‡˘ ‰ערי ˙˘וב ‰ל˘ו"ע ‡ו"ח סוף סי' ˙ס.
 .37ולכן מכסים ‡˙ ‰מˆו˙˘ ,מ‡ יפלו עלי‰ם מים וכו' – ר‡ ‰ספר ˘‰יחו˙
 ˙"˘'‰ע' "˘˙ .37ב ע' .105
 .38ר‡ ‰ספר ˘‰יחו˙ ˙˘"ב ˘ם – בנו‚ע ל‰נ ˙‚‰כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ור˘"ב
נ"ע.

˘ .39ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‰ל' פסח סי' ˙ˆ‡ ס"‚ – ממ‚ן ‡בר‰ם וח˜
יע˜ב ˘ם.
 .40במ˘נ ‰ברור˘ ‰ם ס˜"‡ כ˙ב‡" :מנם ‡ם ע„יין ל‡ בירך ברכ˙ ‰מזון
בו„‡י ‡ין לו ל‡כול חמ‰„ ,ıרי יˆטרך לומר יעל ‰ויבו‡ מ˘ום „‡זלינן ב˙ר
˙‰חל˙ ‰סעו„ ‰כ„‡י˙‡ לעיל בסו"ס ˜פח ,ו‡"כ י‰י' ˙ר˙י „ס˙רי".
וכבר ‰עירו ˘„בריו ˆ"ע‰˘ ,רי „ין ז‰˘ ‰בי‡ו ‰פוס˜ים ‡פ˘רי ר˜ לפני
ברכ˙ ‰מזון – כי ‡ם כבר בירך ברכ˙ ‰מזון ‰רי ‡סור לו ל‡כול לפני ˙פל˙
ערבי˙ ו‰ב„ל) ‰כמבו‡ר ב˘ו"ע ‡ו"ח סי' רˆט( .וכן מפור˘ בכף ‰חיים
)ס˙ˆ"‡ ס˜"ח( ˘מס˙ימ˙ ל˘ון ‰פוס˜ים מ˘מע ˘‚ם ˜ו„ם ברכ˙ ‰מזון ˘רי.
ועכ"פ‚ ,ם ל„ברי ‰מ˘נ ‰ברור ‰מ˘מע‡˘ ,ם בפועל כן ‡כל חמ ıבסעו„‰
זו – ע„יין ‡ומר ‰ו‡ בברכ˙ ‰מזון "יעל ‰ויבו‡" וי‡מר "ח‚ ‰מˆו˙ ‰ז"‰
)כל˘ונו" :יˆטרך לומר יעל ‰ויבו‡ כו'"( .וי˘ ל‡‰ריך בז.‰
 .41כמבו‡ר ב˘ו"ע ונו"כ ‡ורח חיים סוף סימן ˜פח.
 .42ר‡ ‰ל˜ו"˘ ח"ז ע'  271ו‡ילך .ועו„.

מע„ני יום טוב
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וי‚בה לבו ב„רכי ה' :הפיכ˙ ה"חמ "ıלטוב
ח.

ו‰נ ,‰מ˘ ‰נ˙ב‡ר ע„ כ‰ ‰ו‡ בענין ˘‰ייכו˙ „"מˆ"‰

ל"חמ "ıב‡ופן ˘לילי – ˘ע˘יי˙ ‰מˆˆ ‰ריכ ‰ל‰יע˘ו˙
מ"„‰ברים ‰ב‡ים לי„י חימו "ıב‡ופן ˘ˆריכים ˘ימור ˘ל‡
יחמיˆו‡ .ך ב‡מ˙ מˆינו י˙יר ‰מזו ,ענין ˘ל ‰פיכ˙ "‰חמ"ı
עˆמו לטוב ול˜„ו˘.‰
ובכללו˙ ז‰ו ‰חי„ו˘ ˘ל ח‚ ˘‰בועו˙ על ח‚ ‰פסח –
˘בפסח ‰חמ‡ ıסור ‰ו‡ ב˙כלי˙ ‡‰יסור ,ו‡ילו בח‚ ˘‰בועו˙
‰חמ ıמו˙ר .וי˙יר ‰מז ,‰י˘ חיוב ˘˘˙י ‰לחם י‰יו ע˘ויים

‡‰חרונ˙˘ ,‰בו‡ על י„י "‚ו‡ל ‡חרון" – מ˘יח ˆ„˜נו.
ו‰יינו˘‡ ,ר ביום ז ‰מ‡יר ‚ילוי ‡‰ר˙ ‰מ˘יח )וי„וע מנ‚‰
‰בע˘"ט ל‡כול סעו„ ‰מיוח„˙ ביום ז ‰לפנו˙ ערב ‰נ˜ר‡˙
ב˘ם "סעו„˙ מ˘יח"(; ו‡כן‰‰ ,פטר˘ ‰ל ‡חרון ˘ל פסח
מ„בר˙ ב‡ריכו˙ ובפרטיו˙ ‡ו„ו˙ בי‡˙ ‰מ˘יח˜ ,יבו‚ ıלויו˙
ו‰יעו„ים ‰נפל‡ים ˘י‰יו ‡ז )"ו‚ר ז‡ב עם כב˘"" ,מל‡‡‰ ‰רı
„ע - "'‰ ˙‡ ‰ועו„(.
ומכ‡ן ˘‰ייכו˙ ˘ל ‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח לז‰˘ ‰ופכים

ב‡ופן ˘ל "חמ‡˙ ıפינ.25"‰

לטוב ‡˙ "‰חמ‚ "ıופ‡ – ˘‰רי ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„ ‰נ‡מר" 30ו‡˙

ו‰‰סבר ‰בז) ‰ב˜יˆור:(26

רוח ‰טומ‡‡ ‰עביר מן ‡‰ר ,"ıו‰יינו˘ ,ל‡ י‰י ‰עו„ ח˘˘ לרע

"חמ "ıמור ‰על ‚‰ב ‰‰ו˙‰נ˘‡ו˙‰ ,מ˜ור לכל עניני רע
)כנ"ל ב‡רוכ – (‰ולכן בח‚ ‰פסח ,כ˘ב‡ים לˆ‡˙ מטומ‡˙
מˆרים‰ ,רי ז„ ‰ו˜‡ ע"י ˘ליל˙ ‰חמ.ı
‡ולם בח‚ ˘‰בועו˙˘ ,ב‡ ל‡חר ‰עבו„˘ ‰ל "ספיר˙
‰עומר"˘ ,ב ‰מ˙עס˜ים ב"בירור" ו‰פיכ˙ ‰מ„ו˙ ˘ל נפ˘
‰ב‰מי˙ – ‡ו ‡ז מ‚יעים למˆב נעל ‰יו˙ר ˘בו ‡ין "‰חמ"ı
ו˙‰‰נ˘‡ו˙ בס˙יר ‰לעבו„˙  ,'‰ו‡„רב ,‰יכולים ל˙˘‰מ˘ בו
ב‡ופן ˘יועיל בעבו„˙  ,'‰ובל˘ון ‰כ˙וב" :27וי‚ב ‰לבו ב„רכי
."'‰
וכי„וע ‡˘ר ˙כלי˙ ‰עילוי ‰י‡ ב"‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡"
– ˘‡˙ ‰ענין ˘‰לילי" ,חו˘ך"‚ ,ופ‡ 28מ‰פכים ל‡ור ו˜„ו˘.‰
‡מנם‡ ,ף ˘בכללו˙ ‰פיכ˙ ‰חמ‰ ıו‡ ‰חי„ו˘ ˘ל ח‚
˘‰בועו˙‰ ,רי בפרטיו˙ מˆינו כעין ז ‰בח‚ ‰פסח ‚ופ‡ – ביום
‡‰חרון ˘ל ‰ח‚ ,כ„ל˜מן.

וטומ‡ ;‰וב„רך ממיל‡ ,כבר ל‡ י‰י ‰ח˘˘ ומור‡ מפני ˙וכן
ענין "‰חמ – "ıי˘ו˙ ו‚‡ו˘ ,‰בזמן ‰ז‰ ‰ו‡ ‰מ˜ור לכל עניני
רע – ו‡„רב ,‰י˘˙מ˘ו בז ‰לטוב ו˜„ו˘.‰
וכמו ˘מבו‡ר ב‰פטר‰ ‰נ"ל˘ ,לע˙י„ לבו‡ י˜ויים ‰יעו„ –
"ועל מ‡ור˙ ˆפעוני ‚מול י„˘ ,"‰„‰ ‰יל„ ˜טן י˘ח˜ וי˘˙ע˘ע
עם ‰נח˘ ,ויוכל ל‰ניח י„ו ב˙וך ‰חור ˘ל ‰נח˘ ‰נ˜ר‡
"ˆפעוני" לל‡ ח˘˘ כלל; ו˙וכן ‰ענין ברוחניו˙‰˘ ,יˆר ‰רע –
‰נ˜ר‡ "ˆפעוני" – 31י˙‰פך לטוב ול‡ י‰י ‰ח˘˘ מפניו.
ו‡כן ,מפור˘ לע˙י„ לבו‡ ‡˘ר "ל‡ בחפזון ˙ˆ‡ו":32
‡‚‰ול ‰ממˆרים ‰י˙" ‰בחפזון" – ולכן ‚ם ל„ורו˙ ‡וכלים
מˆ„ ‰ו˜‡‰ ,נע˘י˙ בזריזו˙ ובז‰ירו˙ ‚„ול ‰מפני כל ח˘˘ ˘ל
חמ ,ıובל˘ון ‰כ˙וב" :33ל‡ ˙‡כל עליו חמ˘ ıבע˙ ימים ˙‡כל
עליו מˆו˙ לחם עוני כי בחפזון יˆ‡˙ מ‡ר ıמˆרים" – כ‡„ם
‰בורח בב‰ל ‰מפני ‡‰ויב;
‡ולם ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„" ‰ל‡ בחפזון ˙ˆ‡ו" – ל‡ י‰יˆ ‰ורך

ט .נו‚‰ים ל˜רו‡ ל‰יום ˘בסיום ח‚ ‰פסח )ל‡ על ˘ם מספרו,
"˘מיני ˘ל פסח" – בחו"ל‡ ,ל‡( ב˘ם "‡חרון ˘ל פסח".
ומבו‡ר בספרים˘‡ ,29ר ˘ם ז ‰מור ‰על ˘‰ייכו˙ ˘ל יום ז‰
ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ :‰ליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח מיוח„ ‰ו‡ ל‚‡ול˙
מˆרים ,ו‰י‡ ‡‚‰ול‰ ‰ר‡˘ונ˘ ‰ב‡ ‰על י„י "‚ו‡ל ר‡˘ון"
– מ˘ ‰רבינו; ו‡ילו ‰יום ‡‰חרון ˘ל פסח מיוח„ ‰ו‡ ל‚‡ול‰

ב"חפזון"‰˘ ,רי ‡ז יועבר "רוח ‰טומ‡ "‰מן ‡‰ר ıל‚מרי
וממיל‡ ל‡ י‰י ‰מפני מ ‰לח˘ו˘ ו"לברוח".34
ו‡‰ר ‰מ‚ילוי ז˘ ‰ל ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„‡˘ – ‰ז יי‰פך ‰חמı
‚ופ‡ לטוב ו˜„ו˘ - ‰מ‡יר ‰ו‡ ב‡חרון ˘ל פסח.

י.

˘˙‰פוך ‡˙ ‰חמ ıלטוב – ‚ם בענין ˘ל מע˘ ‰בפועל:

„ .27ברי‰-ימים-ב יז ,ו .ור‡ ‰ר‡˘י˙ חכמ˘ ‰ער ‰ענו ‰פ"ו )רל„ ,רע"‡(:
˘י‰י' י˜ר רוח ו‚ב ‰נפ˘ בעניני עו"‰ב כו' .ל˜וטי ˙ור ‰במ„בר טו .‚ ,ועו„.
 .28ור‡ ‰בסיפור ‚‰מר‡ )מנחו˙ מ„‡"˘ (‡ ,ו˙ן מˆעו˙" ‚ופ‡ כו'.
 .29ספר ˘‰יחו˙  ˙"˘'‰ע'  – 72ב˘ם כ"˜ ‡„מו"ר ˆ‰מח ˆ„˜ .ובכ"מ.

ו˘מˆ„ ‚ופו ונפ˘ו ‰ב‰מי˙ ‰ו‡ מ˙‡וו ‰ונמ˘ך – י˘ לו "פ˙ח"

ר‡˘י˙ כל ,מחמ˙ ‚‡וו˙ו ו˙‰נ˘‡ו˙ו ‰ו‡ מר‚י˘ ˘‰ו‡ ‡כן

– לעניינים ˘ליליים ונחו˙ים )"למט ,("‰ו‰ו‡ ˘רוי בכל ע˙

ר‡וי וזכ‡י לכל ‰רכו˘ ‰נמˆ‡ בר˘ו˙ו ,ו‡„רב – ‰ל„ע˙ו מ‚יע

בסכנ ‰מפני ˘"לפ˙ח חט‡˙ רוב.4"ı

לו ‡ף יו˙ר ממ˘ ‰י˘ לו .וממיל‡ ,טוען ‰ו‡ ,כיˆ„ ‰ו‡ יכול ל˙˙

‡ל‡ ˘בז‚ ‰ופ‡ י˘נם ˘ני מˆבים – חי"˙ ו‡‰ .‡"‰ו˙ חי"˙

מממונו ל‡חרים?! ‰רי כל מ˘ ‰י˘ בר˘ו˙ו ˆריך ל‰יו˙ ‡ˆלו!

‰ס˙ומ ‰מכל ˆ„„י ‰ופ˙וח ‰ר˜ מלמט ,‰מ˘מעו˙ ‰כביכול

ועו„ ז‡˙˘ ,מחמ˙ ˙חו˘˙ י˘ו˙ו‰‰ ,ב„ל „‚‰ול בינו לבין

˘י˘ ‡פ˘רו˙ ר˜ לר„˙ למט ,‰חליל .‰ב‡ו˙  ‡"‰לעומ˙ ז‡˙,

‰עני מ˙˜בל יפ ‰על „ע˙ו – לו י˘ פרנס ‰כי ‰ו‡ ר‡וי לז,‰

˜יים ‚ם פ˙ח למעל˘ – ‰על י„ו יכול י‰ו„י לעלו˙ למעל,‰

ו‡ילו ‰עני ‡ינו ר‡וי ˘˙‰י ‰לו פרנס ,‰ומ˘ום כך ‡כן ‡ין לו.

לˆ‡˙ ממˆבו ˘‰פל ולע˘ו˙ ˙˘וב.5‰

ו‡ם כן ,חו˘ב ‰ו‡ לעˆמו ,כיון ˘˜‰ב" ‰רוˆ‰˘ ‰ל ‰י‰י ‰עני,

]ו‡ף ˘פ˙ח ז˘ – ‰ב‡ו˙ ‰ – ‡"‰ו‡ פ˙ח ˜טן ביו˙ר‰ ,רי

 .30זכרי' י‚ ,ב.
 .31סוכ ‰נב.‡ ,
 .32י˘עי' נב ,יב.
 .33פ' ר‡ ‰טז.‚ ,
 .34ר‡‰ ‰מ˘ך "וככ˙-‰רל"ז" ב˙חל˙ו˘ .ם פר˜ ˜כט .ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז
ע'  124ו‡ילך .ו˘"נ.

כיˆ„ יכול ‰ו‡ "ל˙‰ערב" בז ‰ול‰וˆי‡ו מעניו˙ו?!...

כבר ‡מרו חז"ל" 6פ˙חו לי כחו„ו ˘ל מחט" ,ועל י„י ז" – ‰ו‡ני

‡מנם כ‡˘ר ‰ו‡ נמˆ‡ ב˙נוע˘ ‰ל ˙‰בטלו˙ ,עו˘‰ ‰ו‡

‡פ˙ח לכם כפ˙חו ˘ל ‡ולם" .כלומר˘ ,על י„י ‰ר‰ור ˙˘וב‰

ח˘בון ˆ„˜ בנפ˘ו ,ו„ן ‡˙ עˆמו – ‡‰מנם טוב ‰ו‡ ור‡וי

‡ח„ יכול ל˙˘‰נו˙ מר˘ע ‚מור לˆ„י˜ ‚מור! [.

יו˙ר מזול˙ו?! ‡ל‡ ˘ב‡מ˙ ל‡ו „וו˜‡ ˘ר‡וי וזכ‡י ‰ו‡ מˆ„
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ובכן:
„‡‰ם י‚יע לי„י ˙˘וב„ ‰וו˜‡ כ‡˘ר ‰ו‡ ב˙נוע˘ ‰ל ביטול
וענוו ,‰ו‡ינו מחפ˘ ל„ˆ‰י˜ ‡˙ עˆמו ‡ל‡ עו˘ ‰ח˘בון ˆ„˜
מכל מע˘יו .ו‡ז – כ‡˘ר נוכח ל„ע˙ ˘‰נ˙‚‰ו ‡ינ ‰ב‡ופן
‰ר‡וי – ‰ו‡ עו˘˘˙ ‰וב .‰וז‰ו ˘„וו˜‡ "‰מˆ‰ ,"‰מור ‰על
ביטול ו‰ע„ר ˙‰‰נ˘‡ו˙ ,נכ˙ב˙ ב‡ו˙ ˘ ,‡"‰פ˙ח‰ ‰עליון
מור ‰על ˘˙‰וב – ‰כי  ‡‰ב˙ ‡‰לי‡‰ :ביטול ו‰ענוו‰ ‰ם

מע˘יו‡ ,ל‡ כל מ˜˘ ‰יבל ‡ינו ‡ל‡ בחס„ו „‚‰ול ˘ל ˜‰ב",‰
‰נו˙ן לבניו – "בנים ‡˙ם ל‡ '‰ל˜יכם"‚ – 9ם ‡ם ל‡ מ‚יע ל‰ם.
ובכן :כיון ˘‚ם ‰עני ‰ו‡ בנו ˘ל ˜‰ב" ,‰ב„יו˜ כמו‰ו – ר‡וי
לסייע בי„ו ול˙˙ לו בחס„ חינם )כ˘ם ˘‰ו‡ עˆמו מ˜בל ‡˙
ˆרכיו בחס„ חינם(.
וב‡˘ר לטענ‰˘ ‰יו˙ חברו עני מוכיח ˘רˆון ˜‰ב" ‰כע˙
‰ו‡ ל‰עני˘ו )רח"ל( – ‰רי על כך ˘‰יב כבר רבי ע˜יב‡ :
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„‰רך ל˙˘וב.‰
ל‡י„ך ,כ‡˘ר „‡‰ם מ˙נ˘‡ וח˘ ‡˙ י˘ו˙ו‡ ,ו ‡ז ‰ו‡
מוˆ‡ „רכים ל„ˆ‰י˜ ‡˙ כל ‰נ‚‰ו˙יו ,8וממיל‡ ‡ינו מ‚יע
לי„י ˙˘וב .‰ז‰ו ˘"‰חמ‰ ,"ıמור ‰על י˘ו˙ ו‚‡וו ,‰נכ˙ב
בחי"˙‰ ,ס˙ומ ‰מכל ˆ„„י ‰ופ˙וח ‰ר˜ כלפי מט – ‰כי ˙חו˘˙
‡‚‰וו ‰ו˙‰‰נ˘‡ו˙ ,מו˙ירו˙ ‡˙ „‡‰ם "למט ,"‰במˆבו ˘‰פל
כמ˜ו„ם.

במענ ‰ל˘‡ל‡" :‰ם ‡ל˜יכם ‡ו‰ב עניים ‰ו‡ – מפני מ‰
‡ינו מפרנסם"? ˘‰יב רבי ע˜יב‡ – "מ˘ל למ„‰ ‰בר „ומ,‰
למלך ב˘ר ו„ם ˘כעס על בנו וחב˘ו בבי˙ ‡‰סורין ,וˆו‰
עליו ˘ל‡ ל‡‰כילו ו˘ל‡ ל˜˘‰ו˙ו ,ו‰לך ‡„ם ‡ח„ ו‡‰כילו
ו‰˜˘‰ו .כ˘˘מע ‰מלך ,ל‡ „ורון מ˘‚ר לו?!" .ו‰יינו˘ ,כ‡˘ר
מבינים ˘כל י‰ו„י ‰ו‡ בבחינ˙ "בן" ל˜ב"‰ ,‰רי מר‚י˘ים ‡˙
‚ו„ל ‰זכו˙ ˘בעזר ‰ל"בן" ז ,‰ו‡˙ ˘‰מח‚˘ ‰ורמ˙ עזר ‰זו
ל‡ביו ˘ב˘מים.

ב .ו‰נ"‰ ‰חמ‰ – "ıי˘ו˙ ו˙‰‰נ˘‡ו˙ – ל‡ זו בלב„ ˘מונע,
כ‡מור ,מ‡„ם ˘נכ˘ל ב„בר בל˙י רˆוי ,לע˘ו˙ ˙˘וב ,‰מכיוון
˘‡ינו רוˆ ‰ל‰ו„ו˙ בטעו˙ו בעבר) ,וממיל‡ מ˘‡ירו "למט,"‰
כמרומז בˆור˙ ‡ו˙ חי"˙ ˘‡ין ל ‰פ˙ח מלמעל ,‰כנ"ל(‡ ,ל‡
י˙יר ‰מזו – "‰חמ "ıעלול ל‚רום ל‡„ם למˆו‡ סיבו˙ וטעמים
„ו‚מ‡ ל„בר במˆו˙ :‰˜„ˆ‰
ב˘ע˘ ‰רו‡ ‰עני ‰ז˜ו˜ לˆ„˜ ,‰עו˘‰ ‰ו‡ ח˘בון בנפ˘ו,
˘‡ין ‰ו‡ ˆריך ל˙˙ לו מממונו – וז‡˙ מ˘ני טעמים:

‡ .25מור כ‚ ,יז .מנחו˙ נב ,ב.
 .26ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ס"פ וי˜‰ל )פט ,ˆ .‚ ,רי˘ ע"ב( ובי‡ורו ב‰וספו˙ ב˙ור‰
‡ור ˘ם )˜י„ ‚ ,ו‡ילך˜ .טו˜ .„ ,טז ,ב(‡ .ור ˙‰ור ‰וי˜ר‡ כרך ב ע' ˙נו ו‡ילך.
ובכ"מ.
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כיˆ„ לפטור עˆמו ממˆווˆ˘ ‰ריך ל˜יימ ‰ב‰וו.‰
וב‡מ˙ ,מˆינו ביטוי ל˙וכן ז - ‰ב„בר ‡‚‰ול‰ ‰ע˙י„‰
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‚.

וב‡מ˙ ,נוסף לכך ˘ר‚˘ ‡‚‰וו ‰ו˙‰‰נ˘‡ו˙ מבי‡ ‡˙

„‡‰ם לז˘ ‰יˆ„י˜ ‡˙ ‰נ˙‚‰ו ויח˘וב ˘‰י‡ כ„בעי – ‰רי ‚ם
ב‡ו˙ם מ˜רים ˘ב‰ם ‡‰מ˙ ‚לוי ‰יו˙ר ולכ‡ור ‰מוכרח ‰ו‡
ל‰ו„ו˙ ˘‰נ˙‚‰ו בענין ז‡ ‰ינ ‰ר‡וי ,‰ע„יין ‰ו‡ ממ˘יך לטעון
טענו˙ ˘ונו˙ ,כ"˙ירו "ıלמ‡ ‰ין ז ‰ב‡˘מ˙ו כל כך.
ו‡מנם מˆינו בספרים

11

‡ריכו˙ בענין "לימו„ זכו˙" ˘י˘

ללמ„ על מי ˘נכ˘ל בעניינים ˘ונים˘ ,י˙כן ויˆרו ‰רע "בוער
כ‡˘" ב‡ופן יו˙ר מן ‰ר‚יל ,וי˙כן ‚ם ˘˘‡‰מ‰ ‰עי˜רי˙ ‰י‡
סביב˙ו ו˘כניו ‰רעים וכו' ˘‰ם ‚‰ורמים לו לחטו‡ ,ועו„ כ‰נ‰
–

 .4בר‡˘י˙ „ ,ז.

‡בל" ,לימו„ זכו˙" זˆ ‰ריך „‡‰ם ל˙˘‰מ˘ בו כלפי זול˙ו,

 .5ר‡ ‰מנחו˙ כט ,ב.
˘ .6יר ˘‰ירים רב ‰פ" ,‰ב )ב(.
 .7כ„‡י˙‡ ב‚מר‡ )˜י„ו˘ין מט ,ב(‰˘ ,מ˜„˘ ‡˙ " ‰˘‡‰על מנ˙ ˘‡ני
ˆ„י˜‡ ,פילו ר˘ע ‚מור מ˜ו„˘˙˘ ,מ‡ ‰ר‰ר ˙˘וב ‰ב„ע˙ו".
 .8ר‡ ‰בכל ז ‰ב˜ונטרס ומעין מ‡מר טו-טז .ס"‰מ ˙˘"ב ע'  52ו‡ילך.

 .9פ' ר‡ ‰י„.‡ ,
 .10בב‡-ב˙ר‡ יו"„.‡ ,
 .11ר‡ ‰ב˙ני‡ פר˜ ל .ועו„.
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ול˜‰ל
ללמ„זכו˙
ללמ„ עליו
נכ˘ל ‡ז
רו‡‰
˘כ‡˘ר
עליו זכו˙
ˆריך ˆריך
נכ˘ל ‡ז
חבירוחבירו
‡˙ ‡˙
רו‡‰
˘כ‡˘ר
"‰לימו„
"מ‰פך" ‡˙
מחמ˙‚‡וו˙ו,
‰ו‡‰,ר‚˘
מחמ˙
בחט‡ו;‰ו‡,
בחט‡ו; ו‡ילו
"מ‰פך" ‡˙
‰ר‚˘ ‚‡וו˙ו,
ו‡ילו
ול˜‰ל
˘לו...
מע˘יו
כלפי
זכו˙"
מע˘יו ˘לו...
כלפי
זכו˙"
"‰לימו„
"חמ "ıל"מˆ:"‰
בין "חמ"ı
‰חילו˜ בין
‡פו‡‰ ,חילו˜
וז‰ו‡ ,פו‡,
וז‰ו,
ל"מˆ:"‰
חמ –– ıמור‰
חמı
מור ‰על ˙‰נ˘‡ו˙ ,ולכן ‰ו‡ נכ˙ב ב‡ו˙ חי"˙
וס˙ומ‰ ‰י‡ מכל ˘‡ר „„ˆ‰ים ,כך ˘‡ין לו
מלמט ‰וס˙ומ‰
˘פ˙וח ‰מלמט‰
˘פ˙וח‰
ולע˘ו˙ ˙˘וב .‰כי מˆ„ ˙‰נ˘‡ו˙ו ‰ו‡ מˆ„י˜ ‡˙
לעלו˙ ולע˘ו˙
פ˙ח לעלו˙
פ˙ח
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‡"‰
עו˘‰ב‡ו˙
נכ˙ב˙
ולכןכך‰י‡
על ביטול,
מור‰
מˆ‰
˙˘וב.‰
˘‡ינו
ו"˙ירוˆים",
סיבו˙
מוˆ‡
ו‡ילו‰רי
מו„– ‰
˘פ˙וח ‰מלמעל .‰כי מˆ„ ‰ביטול ‡ינו מˆ„י˜ ‡˙ ‰נ˙‚‰ו,
ו‡ילו מˆ ‰מור ‰על ביטול ,ולכן ‰י‡ נכ˙ב˙ ב‡ו˙ ‡"‰
ו‚ם ‡ינו מחפ˘ סיבו˙ ו"˙ירוˆים" על ‰נ˙‚‰ו‡ .ל‡ ,כ˘‰ו‡
˘פ˙וח ‰מלמעל .‰כי מˆ„ ‰ביטול ‡ינו מˆ„י˜ ‡˙ ‰נ˙‚‰ו,
רו‡‰ ˙‡ ‰ענינים ˘‰ליליים ˘בו – לבו נ˘בר וחוזר ב˙˘וב‰
ו‚ם ‡ינו מחפ˘ סיבו˙ ו"˙ירוˆים" על ‰נ˙‚‰ו‡ .ל‡ ,כ˘‰ו‡
"‡ ‡י„י˘ער ˜רעכı
˘לימ) ‰וכמ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ַ :12
רו‡‰ ˙‡ ‰ענינים ˘‰ליליים ˘בו – לבו נ˘בר וחוזר ב˙˘וב‰
‡יז ˙˘וב ‰עיל‡.("‰
"‡ ‡י„י˘ער ˜רעכı
˘לימ) ‰וכמ‡מר כ"˜ ‡„מו"ר מ‰ר"˘ַ :12

˘לל ‡‰ויב במלחמ˘ ,‰לו˜חים ‡˙ נכסי ‡‰ויב ומ‰פכים ‡ו˙ם

‡יז ˙˘וב ‰עיל‡.("‰

לממון ˘ל ‰מלך ‰מנˆח – כך נטלו י˘ר‡ל "˘לל" ˘ל ניˆוˆו˙

וז‰ו „‰יו˜ "כ'מוˆ‡ ˘'לל ר'ב":

מ˙וך מˆרים ו‰עלו ‡ו˙ו ל˜„ו˘.‰

בז˘ ‰עו˘ים ‰מˆ„ ‰ו˜‡ מחמ˘˙ מיני „‚ן ˘˘ייכים ל‰חמיı

˘‰י‡ ‰נ ‰‚‰טוב ,‰ו‚ם ב‡ו˙ם ענינים ˘ב‰ם
ומ„מ‰˘ ‰י‡
‰נ˙‚‰ו ומ„מ‰
‰נ˙‚‰ו
מו„‰ – ‰רי מוˆ‡ סיבו˙ ו"˙ירוˆים" ,כך ˘‡ינו עו˘˘˙ ‰וב.‰

י˘ר‡ל‡ ,ל‡ י˘ ל‰פוך ‡˙ ‡ו˙ם ‰ענינים ‰מבי‡ים לי„י חימו,ı
ל‰יו˙ "מˆ˙ מˆו‰ "‰כ˘ר ‰לפסח.
וז‰ו ˘מˆינו
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ממין ˘יכול ל‰חמי‡ ,ıל‡ ˘‚ם ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰מˆ‚ ‰ופ‡ ˆריך

‡˘ר ˙יב˙ "כ˘ר" )וכן ˙יב˙ "רכ˘"( ‰י‡

ר‡˘י ˙יבו˙ )כל˘ון ‰כ˙וב" (18כ'מוˆ‡ ˘'לל ר'ב" .כי בז˘ ‰בני
י˘ר‡ל יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול ‰י ‰מ˘ום "מˆי‡˙ ˘לל" ,כמו נטיל˙

וכ˘ם ˘ביˆי‡˙ מˆרים מˆ‡ו בני י˘ר‡ל "˘לל רב" ,ול˜חו

כמוˆ‡ ˘לל רב :המˆה – מ"„ברים הב‡ין לי„י חימו"ı

ו‰יינו˘ ,ל‡ „י בכך ˘‚„‰ן ˘ממנו עו˘ים ‡˙ ‰מˆˆ ‰ריך ל‰יו˙
ל‰יו˙ ‡פ˘רו˙ ˘‰מˆ˙ ‰חמי , ıולכן ‡„ם ‡ינו יוˆ‡ י„י חוב˙ו
23

"ברבוכ – "‰מˆ˘ ‰נע˘˙ ‰מעיס‡˘ ‰ין ˆורך ל˘ומר ‰מחימוı
)כיון ˘‡ין ב ‰מים ‡ל‡ ר˜ מי פירו˙ ˘‡ינם מחמיˆין(‡ ,ל‡ ‰מˆ‰
ˆריכ ‰ל‰יו˙ מעיס˘ ‰ל ˜מח ומים ˘יכול ‰ל‰חמי ıבפועל.24

– כבר י˘ מ˘ום "כמוˆ‡ ˘לל"; וז˘ ‰מוסיפים ו‡ופים ‰מˆ‰

עמ‰ם מ˙וך ‰ממון ˘ל מˆרים עˆמם ,ע„"ז נ˜בע ל„ורו˙ ˘ח‚

ב‡ופן ˘יכול ‰ל‰חמי ıבפועל וˆריכ˘ ‰ימור בע˙ ע˘יי˙– ‰

‰פסח ˆריך ל‰יו˙ "כ˘ר" – "כמוˆ‡ ˘לל רב" ,ו‰יינו˘ ,ל‡ זו

‰רי ז ‰בבחינ˙ "˘לל רב".

בלב„ ˘יוˆ‡ים מ‰חמ ıומ˙רח˜ים ממנו‡ ,ל‡ ˘נוטלים ‡˙ ‡ו˙ם
ענינים ‰ע˘ויים לבו‡ לי„י חימו ,ıועו˘ים מ‰ם מˆ˙ מˆוו.‰

„.

וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר בעניין ז"„ ‰חמ "ıו"מˆ:"‰

לכ‡ור ,‰מכיון ˘"‰חמ "ıמו˘לל ב˙כלי˙ ˘‰ליל ‰בח‚
‰פסח‰ ,י ‰מן ‰ר‡וי ˘י˙רח˜ו ממנו ב˙כלי˙ ‰ריחו˜ ,ב‡ופן

‡מר לו" :15י„וע ˙„ע כי ‚ר י‰י ‰זרעך ב‡ר ıל‡ ל‰ם ,ועב„ום
וענו ‡ו˙ם ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ .‰ו‚ם ‡˙ ‚‰וי ‡˘ר יעב„ו „ן ‡נכי,
ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול".

˘י˘ללו )ל‡ ר˜ ‰חמ ıעˆמו‡ ,ל‡( ‚ם „‰ומ ‰לו ,ו‡פילו „‰ומ‰

ו‰נ ,‰לפי פ˘וטו נר‡"‰˘ ‰רכו˘ ‚„ול" ˘יˆ‡ו בני י˘ר‡ל

ל„ומ‡ .‰ך למע˘ ‰מˆינו „בר פל‡‰˘ ,מˆוו‰ ‰עי˜רי˙ בפסח

ממˆרים‡ ,ינו ‡ל‡ ב˙ור˙ ‚מול ו˘כר ל‡חר ˘˙‰ענו בעבו„˙

‰י‡ „ו˜‡ ב‡כיל˙ מˆ„ – ‰בר ‰מ‡כל „‰ומ ‰ביו˙ר ל"חמ"ı

פרך‡ .ולם לפי ‰מבו‡ר ב˙ור˙ ‰סו„ י˘ בז ‰ענין עמו˜ ˘ל

מכל ˘‡ר „ברי ‰מ‡כל ˘בעולם!

"בירור ‰ניˆוˆו˙" .ו‰יינו‰˘ ,מטר ‰בירי„˙ י˘ר‡ל למˆרים

במלים פ˘וטו˙:
יסו„ "‰כ˘רו˙" ˘ל ח‚ ‰פסח ‰ו‡ ל˙‰רח˜ ככל ‡‰פ˘ר מכל
ענין ˘ל חמ ;ıוביח„ עם ז ,‰כ„י ˘מˆ‰˙ ‰י" ‰כ˘ר "‰ור‡וי‰
למˆוו˙ "בערב ˙‡כלו מˆו˙" ,ב‰כרח ˘˙יע˘„ ‰ו˜‡ מ"„ברים
‰ב‡ין לי„י חימו ,13"ıמחמ˘˙ מיני „‚ן ˘יכולים ל‰חמי!ı
וי˘ לומר˘ ,ז˘ ‰מˆ" ‰כ˘ר "‰למˆוו˙ˆ ‰ריכ ‰לבו‡
מ„ברים ˘‰ם ב‚„ר "חמ ,"ıמס˙עף ממ˘ ‰מˆינו ˘בני י˘ר‡ל
יˆ‡ו ממˆרים "ברכו˘ ‚„ול" ˘ל˜חו מ‰מˆריים .וסימנך:
בכ˙וב
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נ‡מר "רכו˘" בכ˙יב חסר – "רכ˘" ,ו‰רי "רכ˘"

‡ו˙יו˙ "כ˘ר" ,ו‰יינו"‰˘ ,כ˘רו˙" ‰מיוח„˙ „ח‚ ‰פסח י˘ ל‰
˘ייכו˙ ל‡ו˙ו "רכו˘" ˘‰וˆי‡ו י˘ר‡ל ממˆרים ,וכ„ל˜מן.

‰י˙ ‰כ„י "לברר" ול‰עלו˙ מ˘ם ‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰
˘‚˙‰ל‚לו ל˘ם ,וניˆוˆו˙ ‡לו ‰ם ˘‰יו ב˙וך "‰רכו˘ ‚„ול"
˘‰וˆי‡ו י˘ר‡ל ממˆרים ,ונ‚‡לו מ˘ם ב‚‡ול˙ י˘ר‡ל.
]ובז ‰י˘ לב‡ר ‡ריכו˙ ל˘ון ‰כ˙וב "כי ‚ר י‰י ‰זרעך ב‡רı
ל‡ ל‰ם"„ ,לכ‡ור :‰כ˘‡ומרים ˘"‚ר י‰י ‰זרעך" ‰רי במיל‡
מובן ˘י‰יו במ˜ום זר ˘‡ינם ˙ו˘בים בו ,ולמ ‰מ‡ריך וכופל
"ב‡ר ıל‡ ל‰ם"?
ולפי ‰נ"ל י˙פר˘˜‰˘ ,ב"‡ ‰ומר ל‡בר‰ם ‡˘ר ז˘ ‰בניו
י‰יו ב‚ירו˙ וב‚לו˙ ‰רי ז" ‰ל‡ ל‰ם" – ל‡ מ˘ום ˘„‰בר מ‚יע
ל‰ם )ב˙ור עונ˘ על מע˘י‰ם וכיו"ב(‡ ,ל‡ י˘ בז‰ ‰סו„ ˘ל
"בירור ‰ניˆוˆו˙" ממˆרים וז‰ו ‰טעם ˘נ˘לחו י˘ר‡ל ל˘ם.
וז‰ו ‚ם ‰רמז ב‰ל˘ון "ועב„ום וענו ‡ו˙ם" – ˘בני י˘ר‡ל

.‰

בי‡ור ‰עניין:

"‰רכו˘ ‚„ול" ˘יˆ‡ו עמו בני י˘ר‡ל ממˆרים‡ ,ינו פרט
ˆ„„י ביˆי‡ ‰זו‡ ,ל‡ ‰ו‡ ‡ח„ מ‰עי˜רים ביˆי‡˙ מˆרים .וכפי
˘מוכח מז˘ ‰כ‡˘ר ‰ו„יע ˜‰ב" ‰ל‡בר‰ם על ‚זיר˙ ‚לו˙
מˆרים – יו˙ר מ‡רבע מ‡ו˙ ˘נ ‰לפני יˆי‡˙ מˆרים – כבר ‡ז

 .12ר‡‚‡ ‰רו˙ ˜ו„˘ ‡„מו"ר מ‰וריי"ˆ ח"‚ ס"ע ˙˜נ‡ )נע˙˜ ב"‰יום יום"
‚ ˙מוז(.

‰ם ˘יעבי„ו ‡˙ מˆרים וי‰פכו ‡ו˙ם לעניים ,בז˘ ‰י˜חו מ‰ם
‡˙ ניˆוˆו˙ „˜‰ו˘‰˘ ‰יו ‡ˆלם.[16

ומ ‰יומ˙˜ לפי ז ‰מנ ‚‰י˘ר‡ל ˘מברכים ‡י˘ לרע‰ו בברכ˙
"ח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח" – ˘מ˙‡ים ל˘ני ‰ענינים ‰עי˜ריים בח‚
ז˘" :‰מח" – כנ‚„ ‰מˆו˘ ‰ל ˘˙יי˙ יין ‰מ˘מח‡ ,רבע כוסו˙,
ו"כ˘ר" – כנ‚„ ‰מˆו˘ ‰ל ‡כיל˙ מˆ˘ ,‰ע˘יי˙‰ ‰י‡ ב‡ופן
„"כמוˆ‡ ˘לל רב" )נוטרי˜ון "כ˘ר"(.
ז .וי˘ ל‰וסיף ולב‡ר ˘ ‰˘‚„‰‰בנוטרי˜ון ז" :‰כמוˆ‡ ˘לל
רב" ˘ -ב‡ופן ע˘יי˙ ‰מˆ ‰מוˆ‡ים ‡נו  ‰˘‚„‰כפול ,‰ולכן
נח˘ב „‰בר )ל‡ ר˜ "˘לל" ס˙ם‡ ,ל‡( "˘לל רב".
ו‰ענין בז:‰
‰‰לכ‰ ‰נ"ל˘ ,מˆˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ „ו˜‡ ממ˘ ‰יכול לבו‡
לי„י חימו ,ıנלמ„˙ ב˙למו„ בבלי מל˘ון ‰כ˙וב " :ל‡ ˙‡כל
19

עליו חמ˘ ,ıבע˙ ימים ˙‡כל עליו מˆו˙" – ˘מסמיכו˙ זו למ„ים
"„ברים ‰ב‡ים לי„י חימו„‡ ıם יוˆ‡ ב‰ן י„י חוב˙ו במˆ ,‰יˆ‡ו
‡לו ˘‡ין ב‡ין לי„י חימו ."ıו‰כוונ ‰בז‰ ‰י‡ ˘‚„‰ן ˘ממנו
ב‡ ˜מח ‰מˆˆ ‰ריך ל‰יו˙ מחמ˘˙ ‰מינים ‰ע˘ויים ל‰חמי– ı
למעט ‡ורז ו„וחן ו˘‡ר מיני ˜טניו˙ ˘‡ינם ב‚„ר ז.‰
‡מנם ב˙למו„ ירו˘למי

21

מˆינו ‰לכ ‰נוספ˙‰ ,נלמ„˙

מ‰כ˙וב "ו˘מר˙ם ‡˙ ‰מˆו˙"" :יכול יˆ‡ י„י חוב˙ו ברבוכ‰
22

]˘ע˘וי ‰מ˘מן וכיוˆ‡ בו[? ˙למו„ לומר :ו˘מר˙ם ‡˙ ‰מˆו˙
– מˆˆ˘ ‰ריכ˘ ‰ימור ,יˆ‡˙ זו ˘‡ינˆ ‰ריכ˘ ‰ימור ]ו‡ינ‰
ב‡ ‰לי„י חימו."[ı

ו.

וב„ו‚מ˙ עניין ז˘ ‰ל "רכו˘ ‚„ול"˙˘ ,וכנו ‰ו‡ ˘בני

י˘ר‡ל ל‡ ‰ס˙פ˜ו בז˘ ‰יˆ‡ו מ˙ח˙ י„ ‡ויבי‰ם "בי„ רמ"‰
‡ל‡ "יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" „ו˜‡ ,ב‡ופן ˘לו˜חים ממון מˆרים

 .17ל˜וטי לוי יˆח˜ ‡‚רו˙ ˜ו„˘ ע' ˜ˆז.

ומ‰פכים ‡ו˙ו לממון י˘ר‡ל ˘י˘ בו ˜„ו˘ – ‰כך בח‚ ‰פסח

‰˙ .18לים ˜יט˜ ,סב.

˘בכל ˘נ‡ ,‰ין „י בז˘ ‰יוˆ‡ים מ‰חמ ıומרחי˜ים ‡ו˙ו מ‚בול

 .19פסחים ל.‡ ,‰
 .20פ' ר‡ ‰טז.‚ ,

 .13פסחים ל.‡ ,‰

˘ .15ם ,י‚-י„.

 .14לך לך טו ,י„.

 .16ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ס˙ ˘"‰רˆ"ז ע'  .220ל˜ו"˘ ח"‚ ע'  823וע' .1016
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 .21ירו˘למי פסחים פ"ב .„"‰
 .22ב‡ יב ,ז

 .23ול‰עיר˘ ,מ„ברי ‰רמב"ם )‰ל' חמ ıומˆ ‰פ"ו  (‰"‰מ˘מע‰˘ ,ו‡ סובר
ר˜ ‡˙ „‰ין ‰ר‡˘ון )כבבלי( ,ול‡ ‡˙ „‰ין ˘‰ני )˘בירו˘למי(‰ .יינו˘ ,לפי
„ע˙ו „י בכך ˘‚„‰ן יכול לבו‡ לי„י חימו ,ıו‡ין ˆורך ˘‰עיס ‰בפועל ˙וכל
לבו‡ לי„י חימו .ıוי˘ לומר˘ ,ז‰ו ‰טעם ˘‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˘ולחנו )ר"ס ˙סב(
‰בי‡ טעם ז‡˘" – ‰ין יוˆ‡ין ‡ל‡ במˆ‰˘ ‰י˙ ‰יכול ‰לבו‡ לי„י חימו‡ ıם
ל‡ ‰י ‰מ˘מר ‰מחימו – "ıב˙ור טעם ˘ני) ,ול‡ ב˙ור טעם ר‡˘ון ועי˜רי(,
כיון ˘‰רמב"ם חול˜ על „ין ז‡ .‰בל ב˘ו"˙ ˆמח ˆ„˜ ‡ורח חיים סי' נז ‡ו˙
ב – ‡‰ריך לב‡ר ˘‚ם ‰בבלי סובר כ„ר˘˙ ‰ירו˘למי ,ולמע˘‰ ‰פוס˜ים נ˜טו
כן ל‰לכ.‰
 .24ול‰עיר˘ ,עיס‰ ‰ע˘וי ‰במי פירו˙ בל‡ו ‰כי ‡ינ ‰ר‡וי ‰למˆו˙ מˆ,‰
מכיון ˘ˆריך ל‰יו˙ "לחם עוני" )פ' ר‡ ‰טז˘ ,(‚ ,ז„ ‰ו˜‡ ב˜מח ומים ,ול‡
מˆ ‰ע˘יר˘ ‰ע˘וי ‰במי פירו˙ .וכ„ברי ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˘ולחנו )˘ם( ,ב˙ור
טעם ר‡˘ון ועי˜רי" :מפני ˘‰י‡ מˆ ‰ע˘יר ,‰ו˙‰ור‡ ‰מר ‰לחם עוני".
]ו‡מנם ,ל„ע˙ ‰רמב"ם )˘ם( „ו˜‡ ‡ם ל˘ ‰מˆ" ‰ביין ‡ו ב˘מן ‡ו חלב"
‡ז יוˆ‡˙ ‰י‡ מכלל "לחם עוני" ,מ˘‡"כ ‡ם ל˘ ‰ב˘‡ר מי פירו˙ ע„יין ‰י‡
"לחם עוני"‡ .ך כבר כ˙ב ‰בי˙ יוסף )סי' ˙סב „" ‰ומ"˘ ו‡ם("˘ ,ל‡ ר‡י˙י
ל˘ום ‡ח„ מ‰פוס˜ים ˘חיל˜ בין יין כו' ל˘‡ר מי מ˘˜ין" ,כי ל‡ ס"ל כ„ע˙
‰רמב"ם בענין ז.[‰
‡בל ע„יין י˘ נפ˜‡ מינ ‰וחי„ו˘ ב„ין ז˘ ‰ל "ו˘מר˙ם ‡˙ ‰מˆו˙" )ר‡‰
בענין ז ‰ל˜ו"˘ חט"ז ע'  122וב‰ער:(5 ‰
י˘ פוס˜ים )‚בורו˙  '‰פמ"ח .ב"ח לטור ‡ורח חיים ס˙ע"‡(‰˘ ,מˆו˘ ‰ל
"לחם עוני" ‰י‡ מˆו ‰נוספ˙ על עˆם ‰חיוב ˘ל מˆ .‰ו‰יינו˘ ,מי ˘י˘ לו ר˜
מˆ ‰ע˘יר˘ ‰ע˘וי ‰במי פירו˙ ,י˘ לו ל‡וכל ‰בליל פסח כ„י ל˜יים ‡˙ עˆם
‰מˆו˘ ‰ל ‡כיל˙ מˆ‡ ,‰ף ˘ל‡ י˜יים ‡˙ מˆו˙ "לחם עוני"; ובז‰ ‰חי„ו˘,
˘ב‰כרח ˘י‰י ‰במˆ ‰ע˘יר ‰זו ˜ˆ˙ מים  -כ„י ˘˙וכל לבו‡ לי„י חימוı
ויחול ב„‰ ‰ין ˘ל "ו˘מר˙ם ‡˙ ‰מˆו˙".
]ו‚ם לפי ‰פוס˜ים ˘‡ין יוˆ‡ים י„י חוב ‰כלל במˆ ‰ע˘יר) ‰מ‚ן ‡בר‰ם
ס˙ע"‡ ס˜" .‰וכן פס˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˘ולחנו ס˙נ" ‰סל"‚ .ס˙ע"‡ ס"„,(‰-
‰רי ז„ ‰ו˜‡ בפסח „ורו˙˘ ,בו נ‡מר "לחם עוני" ,מ˘‡"כ בפסח מˆרים
˘ע„יין ל‡ נˆטוו ב„ין ז˘ ‰ל "לחם עוני" )˘נ‡מר ב˙ור ‰ר˜ בפ' ר‡ .(‰ומע˙‰
מובן˘ ,במˆרים יכולים ‰יו לˆ‡˙ י„י חוב‚ ‰ם במˆ ‰ע˘יר – ‰ולענין ז‰ ‰ו‡
‰חי„ו˘ ב„ין ˘ל "ו˘מר˙ם ‡˙ ‰מˆו˙" )˘נ‡מר כבר בפסח מˆרים(˘ ,ב‰כרח
ל‰וסיף ב‰מˆ ‰מעט מים כ„י ˘˙ˆ" ‡‰ריכ˘ ‰ימור" מˆ„ „‰ין ˘ל "ו˘מר˙ם
‡˙ ‰מˆו˙"[.

