


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ב‰ר"ר ˘מח‰ יˆח˜ ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰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

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 ˆבי היר˘ זלמנוב, 
הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב,

הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



ביאורי הגדה

ילֹות ַהּלֵ ל  ִמּכָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַֽ ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ַמה   ◇
ב . . . . . . . ד' הקושיות - ד' מעלות שבגאולה העתידה

ע"פ שיחות קודש תשל"ב ח"ב ע' 137

ינּו ָהִיֽ ֲעָבִדים   ◇
ִים ִמְצָרֽ ּבְ ְלַפְרֹעה  ינּו  ָהִיֽ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ  .  . ָאנּו  ֲהֵרי 

"משועבדים היינו" אף שנתבטלו פרעה ומצרים. . . .ה
'הגדה של פסח עם לקוטי טעמים, מנהגים וביאורים' (הוצאת קה"ת תשס"ב) ח"א ע' יד

ִים ִמְצָרֽ ּבְ ְלַפְרֹעה  ינּו  ָהִיֽ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ  .  . הֹוִציא  ֹלא  ְוִאּלּו 

פעולת גאולת מצרים בכל דור - "בנינו ובני בנינו" . .  ו
תורת מנחם חל"ט ע' 286-7. 326-7

ינּו ָהִיֽ ִדים  ְעּבָ ְמׁשֻ  .  . ינּו  ָהִיֽ ֲעָבִדים 

גאולה נגד הטבע, המתחדשת בכל רגע . . . . . . . . . .  ז
לקוטי שיחות ח"ה ע' 175 ואילך. תורת מנחם חל"ט ע' 286-7

ִנים  ּבָ ָעה  ַאְרּבָ ֶנֶגד  ּכְ  ◇

ְלִבְנָך ְדּתָ  ְוִהּגַ  .  . ּזֹאת  ַמה  אֹוֵמר   .  . ם  ּתָ

. . . . .ט "שאינו יודע לשאול" - חסרון בחינת ה"דעת"
הגדה של פסח הנ"ל, ח"א ע' קלט ואילך

ְלִבְנָך ְדּתָ  ְוִהּגַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ לֹו  ַתח  ּפְ ַאּתְ  אֹול  ִלׁשְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוׁשֶ

העצה ל"אינו יודע לשאול" - פסח מצה ומרור . . . יא
הגדה של פסח הנ"ל ח"א ע' קמא ואילך

חידושי סוגיות 

גדר גירות ישראל וכניסתם  תחת כנפי השכינה ביציאת 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  יג מצרים

‰יˆי‡‰  בע˙  ‚רים  „נע˘ו  יבמו˙  ‰˘"ס  סו‚יי˙  במ˘מעו˙  י„ון 
ממˆרים / יב‡ר מ‰ו˙ ‰חי„ו˘ ˘נע˘‰ בי˘ר‡ל ביˆי‡˙ מˆרים ע"פ 

ל˘ון ‰רמב"ם רי˘ ‰ל' ע"ז 

לקוטי שיחות חל"א שמות ב, חכ"א בא ב, חי"ח ע' 119 הערה 26,
חל"ג שבועות ב, ח"ט ע' 112

בעז‰י״˙.

בפרוס עלינו ימי ח‚ ‰פסח ‰ב‡ עלינו ועל 
כל י˘ר‡ל לטוב‰, ‰ננו מ˙כב„ים ל‰‚י˘ בפני 
˜‰ל ˘וחרי ‰˙ור‰ ולומ„י‰ ˜ונטרס '‡וˆרו˙ 
‰מוע„ים', ובו בי‡ורים ועיונים בענייני ‰ח‚, 
מלו˜טים מ˙וך ˙ור˙ו ‰רחב‰ מני ים ˘ל כ"˜ 
נב‚"מ  זˆו˜לל‰"‰  מליוב‡וויט˘  ‡„מו"ר 

זי"ע.

˜ונטרס ז‰ מופיע במס‚ר˙ ‰˜ובı ‰˘בועי 
"ל˜ר‡˙ ˘ב˙ – עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע".

◇ ◇ ◇

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

◇ ◇ ◇

מ‡מרם  ל˜יום   ‡˙˘ ˘נזכ‰ ‰‡י  וי‰י-רˆון 
ל‰י‚‡ל",  ע˙י„ין  ובניסן  נ‚‡לו  "בניסן  ז"ל 
"ונ‡כל ˘ם מן ‰זבחים ומן ‰פסחים" במ˜„˘ 

‰˘לי˘י בירו˘לים ‰בנוי'.

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ניסן ‰'˙˘פ"‚

תוכן ענינים פתח דבר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יח

כח  ב‚„ר  ע„ו˙  „בעינן  ‰יכ‡  כ"ז  ‡בל 
בע„ו˙  מ˘‡"כ  ‰כ˙וב,  ו‚זיר˙  „ין  ˘ל 
(˘ע"פ  בירור  (ר˜)  ב‰  „בעינן  ‰חו„˘ 
˘כל) ‰רי ‡ילו ‰י‰ „ין חסרון „˜רובים 
בי‰  „בעינן  ע„ו˙  בסו‚  ‚ונ‡,  בכ‰‡י 
˜ירוב  מˆ„  ‰פסול  י‰י‰  ו„‡י  בירור, 
˘˜ירוב  ומ‡חר  ‰˜רובים,  ˘בין  ‰„ע˙ 
‰„ע˙ ˘בין ‡חים ˘פיר י˘נו ‚ם ב‡חים 
ב‚רים,  ‚ם  ‰פסול  ˆ"ל  ‰י‰  ˘נ˙‚יירו 
˘‰כ˘יר‰  ממ‰  ˘פיר  ילפינן  ול‰כי 
ס˙ם  ‡חים  „‡ף  ו‡‰רן  מ˘‰  ‰˙ור‰ 

ל‡חר מ"˙ כ˘רים לע„ו˙ זו.

ל˜יים  י˘  „˘פיר  מכ"ז  ו‰מורם 
 '‰ לעם  נע˘ו  מˆרים  „ביˆי‡˙  ‰סבר‡ 

ו‰י‰ ‡ז ב‰ם „ין ‚ירו˙. 

˘נע˘‰  מ‰ו˙ ‰חי„ו˘  בבי‡ור  וי"ל 
‰‚„ר˙ם  עˆם  „‰נ‰  ביˆי"מ,  בי˘ר‡ל 
 – ל‰'  ˘ייכו˙  ל‰  ˘י˘  בפ"ע  כ‡ומ‰ 
ו„ם לז‰, יעויי' במ˘"כ  ב‡מ˙ מˆינו ‚ם̃ 
(ספ"‡),  זר‰  עבו„‰  ‰ל'  ברי˘  ‰רמב"ם 
„כבר בימי בני יע˜ב ‰יו "נע˘י˙ בעולם 
˘‡רכו  ע„   ,'‰  ˙‡ יו„ע˙  ˘‰י‡  ‡ומ‰ 
‡בל  וכו'";  במˆרים  לי˘ר‡ל  ‰ימים 
„ו"˜ ‰יטב בל' ז‰ „מ˘מע ˙רי מיעוטי, 
‰יינו  ‡ז  ˘‰י˙‰  ‰"‡ומ‰"  ˘‚„ר  ח„‡, 
ר˜ ‡ומ‰ ˘"נע˘י˙" מעˆמ‰ ע"י פעול˙ 

ועומ„˙  ˘˙לוי‰  ‰יינו  ‰‡ומ‰,  ‡נ˘י 
‰"עו˘‰"  ˘‰„בר  ו˙ו,  ‰ם,  בפעול˙ם 
‰ו‡  כ‡ומ‰  ‡ו˙‰  ומ‚„יר  ‰‡ומ‰   ˙‡
זו  ˘י„יע‰   ,"'‰  ˙‡ יו„ע˙  "˘‰י‡  מ‰ 
(‰יינו  כ‡ומ‰  ‰רבים   ˙‡ ‰מ‡‚„˙  ‰י‡ 
ו‰˘˜פ‰ ‡ח˙  ל‰נ‰‚‰  יח„  ˘מ˙˜בˆים 
עˆם  מˆ„  כבר  ˘מ‡וח„ים  ל‡  ‡בל 
מˆי‡ו˙  זו  „‡ין  מובן  ו‡"כ  מˆי‡ו˙ם), 
˘˙˙בטל,  ו‡פ˘ר  ‡ומ‰  ˘ל  מוחלט˙ 
וכמ˘"כ ‰רמב"ם ל‡ח"ז ˘‡ח"כ "‡רכו 
ללמו„  וחזרו  במˆרים  לי˘ר‡ל  ‰ימים 
כו'  כמו˙ן  כוכבים  ולעבו„  מע˘י‰ן 
‡בר‰ם  ˘˘˙ל  ‰עי˜ר  ‰י‰  ˜ט  וכמעט 
‰עולם  לטעו˙  יע˜ב  בני  וחוזרין  נע˜ר 
(‰‰נ‰‚‰  ‰סיב‰  בטל‰  כי  ו˙עיו˙ן", 
(‰יו˙ם  ‰מסובב  ובטל  לכל)  ‰˘ו‰ 
‰רמב"ם  ˘‰מ˘יך  וז‰ו  זו).  ל"‡ומ‰" 
‡ו˙נו   '‰ "מ‡‰ב˙  ˘ע‰  „ב‡ו˙‰ 
‡בינו  ל‡בר‰ם  ‰˘בוע‰   ˙‡ ומ˘מרו 
‰נבי‡ים  כל  ˘ל  רבן  רבינו  מ˘‰  ע˘‰ 
ובחר  רבינו  מ˘‰  ˘נ˙נב‡  כיון  ו˘לחו, 
כו'",  במˆו˙  ‰כ˙ירן  לנחל‰  י˘ר‡ל   '‰
‰˜ב"‰  ע"י  ממˆרים  „‰וˆ‡˙ם  ‰יינו 
ועי"ז  במע˘י‰ם  ˙לוי  ˘‡ינו  „בר  ‰י‡ 
יכול˙  בלי  ל‡ומ‰  מוחלט  ב‡ופן  נ˜בעו 
˘ינוי ("נחל‰" – ירו˘‰ ˘‡ין ב‰ ביטול 

ו‰פס˜, ב"ב ˜ל‚. ור‡‰ ˘ם ˜כט:). 



יזח‚ ‰פסח

"בלע„‰ ל‡ ‰יו יו„עים כלל"  ‡ינ‰ „בר̆ 
כ˘רים  ˜רובים  „‡ף  לר"˘  ס"ל  ולכן 
לע„ו˙ זו (ולפ"ז מ˙ורˆ˙ ˜ו˘יי˙ ‰פנ"י 
(ר"‰ ˘ם) ‡מ‡י ל‡ ילפינן מע„ו˙ ‰חו„˘ 

ממונו˙,  ב„יני  ‚ם  כ˘רים  „˜רובים 
בבי‡ור  טוב‡  יל"ע  ולכ‡ור‰  ו„ו"˜). 
וכ"‰   .‡ (ב"ב ˜נט,  ב˘"ס  מבו‡ר  ז‰, „‰‡ 
ל‚  סי'  חו"מ  ˘ו"ע  ספי"‚.  ע„ו˙  ‰ל'  ברמב"ם 

ס"י) „פסול ˜רובים ‡ינו מˆ„ ח˘˘ ˘מ‡ 

י˘˜רו ‡ל‡ "‚זיר˙ מלך ‰ו‡", ו˘וב מ‰ 
ע"פ ‰ח˘בון  י„עי  ˘ב"„  בז‰  לן  ‡כפ˙ 
כלל  ‰פסול  ‡ין  ‰רי  כע„ו˙ם,  ˘‰‡מ˙ 

מ˘ום ח˘˘ ˘˜ר.

ב‰˜„ים,  בבי‡ור ‰„ברים,  ו‰נר‡‰ 
(˘ע"פ  בירור  ב‚„ר  (ר˜)  ‡ינ‰  „ע„ו˙ 
במ‰  ‰„ברים  ‡מ˙  נ˙ברר‰  ‰˘כל 
„ין  ב‚„ר  ‰וי  ‡ל‡  ˘נים),  ˘‰עי„ו 
‰ע„ים  בי„  „כח  „בר,  (‚מר)  וע˘יי˙ 
ר‡‰  ‰ו‡,  ‰כ˙וב  (ו‚זיר˙  ‰„ין  לח˙וך 
ˆפע"נ לרמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ פ"ז) – "על 
(˘ופטים  „בר"  י˜ום   .  . ע„ים  ˘ני  פי 
מ‰ל'  פ"ז  ברמב"ם  וכמבו‡ר  טו).  יט, 

יסו‰"˙ (וכן ˘ם פ"ח ס‰"ב. ור‡‰ ‰ל' סנ‰„רין 
‰„ין   ˙‡ לח˙וך  „"נˆטוינו  ס‰"‡),  פכ"„ 

˘‡פ˘ר  ו‡ע"פ  כ˘רים  ע„ים  ˘ני  ע"פ 
„‰ו‡  מובן  ומע˙‰  כו'";  ˘˜ר  ˘‰עי„ו 
˘˜רובים  „מ‰  ‰˘ני,  ל˜ˆ‰  ‚ם  ‰„בר 
„ליכ‡  ‰יכ‡  ‡פי'  ‰ו‡  לע„ו˙  פסולין 
כח ‰ע„ים  כי  בפי‰ם,  ˘˘˜ר  ח˘˘  ˘ום 
‰בירור  מˆ„  (ר˜)  ‡ינו  ‰‡מ˙  לפסו˜ 
˘ל  כח  י„ם, ‡ל‡ ‰וי  על  (‰˘כלי) ‰ב‡ 
‰˙ור‰  נ˙נ‰  ל‡  וב˜רובים  ‰˙ור‰,  „ין 

כח ז‰.

ומע˙‰ י"ל „לˆורך ˜ביע˙ ‰חו„˘ 
לכח  מעי˜ר‡  ומוכרחים  ז˜ו˜ים  ‡ין ‡נו 
לז‰  ו„י  לע„ים,  ˙ור‰  ˘נ˙נ‰  ‰מיוח„ 
כנ"ל  ול‰כי  ‰ח˘בון,  ˘ע"פ  בבירור 

‰ר‡י‰  ע"פ  מ˜„˘ין  „‡ין  ‰‡י„נ‡ 
„‡ליב‡  י"ל  ו˘וב  ‰ח˘בון.  על  סמכינן 
ע"י  ‡נו  „˜ובעים  ‰יכ‡  ‡פי'  „ר"˘ 
ע„ו˙ ‰חו„˘, ל‡ בעינן בע„ו˙ זו כי ‡ם 
‰יכ‡  ו˘וב  ‰ע„ו˙,  ע"י  ˘י˘  ‰בירור 
כבנ„ו"„  י˘˜ר,  ˘מ‡  ח˘˘  ˘ום  „ליכ‡ 
(כמ"˘  ב„בר  נו‚עים  ‡ינם  „‰˜רובים 
כ˘רים  ‰˜רובים  ‡ף  ˘ם),  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר 

חכ"‡  בל˜ו"˘  עו„  ור‡‰  לע„ו˙.  ˘פיר 
„פלי‚י  רבנן  סבר˙  בי‡ור  ו‡ילך   64 ע' 

‡ר"˘ (וכוו˙יי‰ו ˜יי"ל).

[במנח˙ חינוך מˆו‰ „ ס˜"‚ מבי‡ 
ב„בר  נו‚ע  ל‰יו˙  ˘‡פ˘ר  כמ‰ ‡ופנים 
˘‰כוונ‰  וי"ל  ˜„‰"ח).  לע„ו˙  (ופסול 
˘ס˙ם  ‰י‡  ˘ם  מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  ב„ברי 
ב„בר"  נו‚עים  "‡ינם  ‰חו„˘  ע„ו˙ 
‰נו‚ע  "ב„בר  ע„ו˙  זו  ˘‡ין  (מ‡חר 
˘במנח˙  ב‡ופנים  ‡בל  לחבירו"); 
חינוך ˘ם, ˘כן נו‚ע ב„בר, ‡ין ‰כי נמי 
„ר"˘.  ‡ליב‡  ‡פי'  פסולים  „˜רובים 
י"ל  (ו˘מ‡  וי"ל  כן.  לומר  „וח˜  מי‰ו 
„כיון  ‰נ"ל),  מ‰‡ופנים  בחל˜  ר˜  כן 
˘עי˜ר ‰ע„ו˙ ‰י‡ בנו‚ע לר‡י˙ ‰לבנ‰ 
י‰יו  ˘ל‡ח"ז  עי"ז  מ˘˙נ‰  „ינם  ‡ין 
בפוס˜ים  ‰מבו‡ר  וע"„  ב„בר,  נו‚עים 
(ב"י בב„"‰ חו"מ סי' ל. ועו„) „„ין ע„ו˙ ‚טין 

‰ו‡  וח˜יר‰  „רי˘‰  ˘‡י"ˆ  ו˜י„ו˘ין 
נפ˘ו˙,  ל„יני  מז‰  יבו‡  ˘‡ח"כ  ‡ע"פ 

ו„יני נפ˘ו˙ בעי „רי˘‰ וח˜יר‰].

„י"ל  לעניננו,  ליי˘ב  נוכל  ו˘וב 
‚רים,  „ין  ו‡‰רן  למ˘‰  ‰י‰  „˘פיר 
ל‰ם ˜ורב‰  ˘‚רים ‡ין  ˘י"ל „מ‰  ‡ל‡ 
ומעי„ים ז‰ לז‰ ‰ו‡ לפי ˘פסול ˜ורב‰ 
מ˘ום  (ול‡  ‰כ˙וב  ו‚זיר˙  „ין  ‰וי 
‚רים  ולכן  ביני‰ם)  ˘י˘  ‰„ע˙  ˜ירוב 
בכלל  ˘פיר ‡ינם  „ין ˜ורב‰  ל‰ם  ˘‡ין 
כ‡ן),  י˘  ‰„ע˙  ˘˜ירוב  (‡פי'  ‰פסול 

י˘ לב‡ר „' ‰˜ו˘יו˙ ב„רך ‰„רו˘ ו‰רמז — „ב˜ו˘יו˙ ‡לו נרמזו ‰חי„ו˘ ו‰מעל‰ 
˘ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡ על ‰‚‡ולו˙ מ˘‡ר ‰‚לויו˙.

. ‡"ר   . בלילו˙  מ˘כבי  (פ"‚, ‡) "על  ב˘‰˘"ר  כ„‡י'  לליל‰,  נמ˘לו  „‰נ‰, ‰‚לויו˙ 
ללילו˙:  לילו˙  בין  לי  מ‡יר  ל˘עבר ‰יי˙  רב˘"ע  לפני ‰˜ב"‰  י˘ר‡ל  כנס˙  לוי ‡מר‰ 
˘ל  לילן  ובין  מ„י,  ˘ל  ללילן  בבל  ˘ל  לילן  בין  בבל,  ˘ל  ללילן  מˆרים  ˘ל  לילן  בין 
מ„י ללילן ˘ל יון, ובין לילן ˘ל יון ללילן ˘ל ‡„ום. ועכ˘יו ˘י˘נ˙י לי מן ‰˙ור‰ ומן 

‰מˆוו˙ נסמכו לי לילו˙ ללילו˙".

ו‰טעם לז‰ ˘‰‚לו˙ נ˜' ליל‰ ‰ו‡, כי בזמן ˘עמ„ מ˜„˘ על ˙לו, ו‰י˙‰ י„ י˘ר‡ל 
˘רוי'  ו˘כינ‰  זו",  לביר‰  בע‰"ב  ˘"י˘  כולם  ר‡ו  על ‡„מ˙ן —  ˘רוין  וי˘ר‡ל  ˙˜יפ‰ 
‰˙רח˘ויו˙   ˙‡ נכון  ‡ל  ורו‡ים  מ‡יר‰  כ˘‰˘מ˘  ל"יום",  „ומ‰  ז‰  ומˆב  בי˘ר‡ל. 

ומ‡ורעו˙ ‰עולם, ˘‡ז ני˙ן ל‰כיר במעל˙ם וחביבו˙ם ˘ל י˘ר‡ל. 

‡ך ‰מˆב בזמן ‰‚לו˙, ‡˘ר "מפני חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו" ונ˙פזרנו לבין ‡ו‰"ע, ור"ל 
"בכל „ור ו„ור עומ„ים עלינו לכלו˙נו", נ˜' "ליל‰", ‰מור‰ על ‰חו˘ך ˘˘ורר בעולם, 

ול‡ ניכר˙ חביבו˙ם ˘ל בנ"י ‡ˆל ‰˜ב"‰, וע„ ˘עול‰ ב„ע˙ ‡ו‰"ע לכלו˙ינו ר"ל.

וז‰ ˘ו‡ל ‰בן: "מ‰ נ˘˙נ‰ ‰ליל‰ ‰ז‰ מכל ‰לילו˙", מ‰ ‰ו‡ סו„ ‰˘ינוי ו‰חי„ו˘ 
‰‚ליו˙  מ˘‡ר   — לחירו˙  ממנ‰  ‰יˆי‡‰  ב‡ופן  ‰ז‰")  ("‰ליל‰  ‰‡חרון  ז‰  ‚לו˙  ˘ל 

("כל ‰לילו˙") ˘‰י˙‰ ‚‡ול˙ן ‡חר˙.

‰‚‡ולו˙  על  ז‰  מ‚לו˙  ב‚‡ול‰  ˘רו‡‰  ‰˘ינויים  ומפרט  ממ˘יך  ‰"˜ו˘יו˙",  וב„' 
סיב˙ ‰‚לו˙ ‰ו‡ — "מפני  ˘כל  י„וע  לכל ‰˘ינויים, „‰נ‰  וב‰˜„ים ‰יסו„  ‰˜ו„מו˙. 
חט‡ינו ‚לינו מ‡רˆנו", ‰יינו ˘ענין ‰חט‡ ‰ו‡ ‰‚ורם לכללו˙ ענין ‰‚לו˙. ומובן, ‡"כ, 
„כ˘‰טומ‡‰ ו‰רע יבוטלו כליל מן ‰עולם ול‡ י‰י' עו„ מ˜ום לחט‡ים ועוונו˙ ול˘‡ר 

עניינים ‰מנ‚„ים ל‰' ול˙ור˙ו — ל‡ י‰י' ˘ום מ˜ום לענין ˘ל ‚לו˙ ‡יז‰ ˘י‰י'.

ָכל ַמ‰  ּב¿ ∆ׁ̆  .˙ ילו… ַ‰ּל≈ ל  ּכָ ƒמ  ‰ ַ‰ּז∆ ָל‰  י¿ ֽ ַ‰ּלַ  ‰ ּנָ ַ ּ̇ ¿ ׁ̆ ƒּנ
ָח˙.  ∆‡ ַעם  ֽ ּפַ ילּו  ƒפ‡ֲ ין  ƒיל ƒּב ַמט¿ ָ‡נּו  ין  ≈‡  ˙ ילו… ַ‰ּל≈
ין  ƒל כ¿ ָ‡נּו ‡ו…  ˙ ילו… ַ‰ּל≈ ָכל  ּב¿ ∆ׁ̆ ים:  ƒָעמ פ¿ י  ≈ּ̇ ¿ ׁ̆  ‰ ַ‰ּז∆ ָל‰  י¿ ֽ ַ‰ּלַ
 ˙ ילו… ַ‰ּל≈ ָכל  ּב¿ ∆ׁ̆  :‰ ָּ̂ ַמ ּלו…  ּכֻ  ‰ ַ‰ּז∆ ָל‰  י¿ ֽ ַ‰ּלַ  .‰ ָּ̂ ַמ ‡ו…   ı ָחמ≈
ָכל  ּב¿ ∆ׁ̆ ר:  ָמרו…  ‰ ַ‰ּז∆ ָל‰  י¿ ֽ ַ‰ּלַ  .˙ ָר˜ו… י¿ ָ‡ר  ¿ ׁ̆ ין  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‡נּו 
ָל‰  י¿ ֽ ַ‰ּלַ ין.  ƒֻסּב מ¿ ין  ּוב≈ ין  ƒב ¿ ׁ̆ יו… ין  ּב≈ ין  ƒל כ¿ ‡ו… ָ‡נּו   ˙ ילו… ַ‰ּל≈

ין ƒֻסּב נּו מ¿ ּלָ ‰ ּכֻ ַ‰ּז∆

ביאורי 
הגדה



הח‚ ‰פסח

ב) "ו‡˙  י‚,  (זכרי'  י˜ויים ‰ייעו„  ˘‡ז  ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, „כיון  ˘י‰י'  ז‰ו ‰מˆב  ו‡כן 
ˆורך  י‰י'  ל‡  ע"כ  בעולם,  לרע  מ˜ום  עו„  י‰י'  ול‡   ,"ıר‡‰ מן  ‡עביר  ‰טומ‡‰  רוח 
פסחים   — ונ‡מר   ‚"‰ ˙ו„"‰  (ר‡‰  ‚לו˙.  ˘‡ין ‡חרי'  נˆחי˙  ‚‡ול‰  זו  ו˙‰י'  נוספ˙,  ב‚לו˙ 

˜טז, ב, ממכיל˙‡ ע‰"פ ב˘לח טו, ‡).

ועל יסו„ ז‰ ממ˘יך ב‡רבע ‰˜ו˘יו˙, ˘כולן ‰ן חילו˜ים בין ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ל˘‡ר 
ל‚‡ול‰  ל‰בי‡  ˘י‚רום  ‰„בר  ומ‰ו  נ˘˙נ‰"  "מ‰   — ‰י‡  ב‰ן  ˘‰˜ו˘י‡  ‰‚‡ולו˙, 

מיוח„˙ זו:

ים ƒָעמ י פ¿ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆  ‰ ָל‰ ַ‰ּז∆ י¿ ָח˙. ַ‰ּלַֽ ַעם ‡∆ ילּו ּפַֽ ƒין ֲ‡פ ƒיל ƒּב ין ָ‡נּו ַמט¿ ילו…˙ ‡≈ ָכל ַ‰ּל≈ ּב¿ ∆ ׁ̆  .‡

˘ינ‰  ו˘˙י',  ל‡כיל‰  ˘מˆ„ ‰‚וף, ‰˜˘ורו˙  עבירו˙  סו‚ים: ‡.  ˘ני  י˘נם  בחט‡ים 
וכיו"ב. ב. עבירו˙ ˘מˆ„ ‰נ˘מ‰, ‰˜˘ורו˙ ל˙פל‰, לימו„ ‰˙ור‰ וכיו"ב. ו‰נ‰, כפר˙ 
˘על  ‰לכלוך   ˙‡ מסיר‰  טביל‰  ˘ב‚˘מיו˙  „כמו  "טביל‰",  בכללו˙  נ˜ר‡˙  עוונו˙ 

‰‡„ם, כך כפר˙ ו‰עבר˙ ‰"לכלוך" ‰רוחני, ‰יינו ‰חט‡ים, נ˜ר‡˙ "טביל‰".

מ˘‡ר  „ב‚‡ול‰  נ˘˙נ‰"),  ("מ‰  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  ‰˘ינוי  בענין  ‰"˜ו˘י‡"  וזו‰י 
‰‚לויו˙ ("בכל ‰לילו˙"), כיון ˘ל‡ ‰י' "טיבול" ‡פי' פעם ‡ח˙, ‰יינו ˘ל‡ נ˙כפרו ‡פי' 
מסו‚ ‡ח„ ˘ל ‰עוונו˙ ‰נ"ל, לכן ל‡ ‰י˙‰ ‚‡ול˙ן ˘למ‰ ו‰י˙‰ ‡חרי‰ן ‚לו˙. ו‰חי„ו˘ 
‰יינו   — פעמים  ˘ני  ‰"טיבול"  י‰י'  ˘‡ז  ‰ו‡  ‰ז‰")  ("‰ליל‰  לבו‡  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰ 
‰‚לו˙  סיב˙  כל  ˙˙בטל  ˘‡ז  ומכיון  ‰נ"ל.  ‰עוונו˙  ˘ל  ‰סו‚ים  ˘ני  על  ˙‰י'  ˘‰כפר‰ 

"מפני חט‡ינו", ˙‰י' ‰‚‡ול‰ ‚‡ול‰ ˘לימ‰ ˘ל‡ י‰י' ‡חרי' ‚לו˙. 

‰ ָ ּ̂ ּלו… ַמ ‰ ּכֻ ָל‰ ַ‰ּז∆ י¿ ‰. ַ‰ּלַֽ ָ ּ̂ ı ‡ו… ַמ ין ָחמ≈ ƒל ילו…˙ ָ‡נּו ‡ו…כ¿ ָכל ַ‰ּל≈ ּב¿ ∆ ׁ̆ ב. 

יי˘ו˙ו   ˙‡ מ‚בי‰  ˘‰‡„ם  ‰‚‡ו‰,  למ„˙  רמז  ‰ו‡  למעל‰  ונ‚ב‰  ˘נ˙פח   ıחמ
ומח˘יב עˆמו למˆי‡ו˙, ומˆ‰ ˘„˜‰ ‰י‡ ו‡ין מניחין ל‰ ל˙פוח, רומז˙ לביטול וענו‰. 
ו‰נ‰, יסו„ ו˘ור˘ כל ‰חט‡ים ‰ו‡ מ„˙ ‰‚‡וו‰, „כ˘‡„ם מר‚י˘ בכל ר‚ע ‡˙ ˘פלו˙ו 
ל‚בי ‰בור‡ י˙', בוו„‡י ל‡ יעבור על מˆוו˙יו, ‡ך ב˘ע‰ ˘י˙‚‡‰ ‰‡„ם ויח˘יב עˆמו 

כמˆי‡ו˙ ח˘וב‰ בפני עˆמ‰, יכול לבו‡ מז‰ לחט‡ים ועוונו˙.

מ˘‡ר  „ב‚‡ול‰  נ˘˙נ‰"),  ("מ‰  ‰ע˙י„‰  ב‚‡ול‰  ‰˘ינוי  בענין  ‰"˜ו˘י‡"  וזו‰י 
‰‚לויו˙ ("בכל ‰לילו˙"), כיון ˘‰י˙‰ ‡חרי‰ן ‚לו˙, ‰רי ˘ל‡ נ˙בטל ב‰ן ל‚מרי יסו„ 
 ıל"חמ מ˜ום  ‡ז  ˘‰י'  ונמˆ‡   ,"ıחמ"‰ ‰‚‡ו‰,  ממי„˙  ‰נובעים  ‰חט‡ים   — ‰‚לו˙ 
מˆ‰",  י‰י' "כולו  ˘‡ז  ("‰ליל‰ ‰ז‰") ‰ו‡  ב‚‡ול˙נו ‰ע˙י„‰  מˆ‰". ‡ך ‰חי„ו˘  ‡ו 
ובבחי' "מˆ‰"  בביטול  י‰יו  וכולם  וכל,  מכל  מן ‰עולם,  ל‚מרי  רוח ‰טומ‡‰  ˘˙עבור 

ל‚בי ˜„ו˘˙ו י˙', מחמ˙ ‰‚ילוי ‰נעל‰ ˘י‡יר ‡ז.

‰ ָמרו…ר ָל‰ ַ‰ּז∆ י¿ ָר˜ו…˙. ַ‰ּלַֽ ָ‡ר י¿ ¿ ׁ̆ ין  ƒל ילו…˙ ָ‡נּו ‡ו…כ¿ ָכל ַ‰ּל≈ ּב¿ ∆ ׁ̆  .‚

˘ˆריך  נזכר  ולפ˙ע  ב‰ם,  כ˘מ˙ענ‚  וכ˘"כ  ביו˙ר,  ח˘ובים  בענינים  עוס˜  כ˘‡„ם 
ל‰˙עס˜ בענינים ˘ל ‰כרח כ‡כיל‰ ו˘˙י' וכיו"ב, נ‚רם לו ˆער מכך ו‡ינו יכול ל‰˙ענ‚ 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים טז

יˆי"מ,  לפני  נימולים  ˘‰יו  ‡ו˙ם  „‚ם 
מעי˜ר‡ כ˘מלו עˆמן מלו ליכנס בברי˙ 
מˆרים  „ביˆי‡˙  נר‡‰  ומכ"ז  ‰מ˜ום]. 
‰י˙‰ פעול‰ ˘ל ‚ירו˙ ליכנס ˙ח˙ כנפי 

‰˘כינ‰.

כבר  ‚ופיי‰ו  ‰כ˙ובים  מן  וב‡מ˙ 
מˆרים  ביˆי‡˙  כבר  „‰רי  כן,  נר‡‰ 
נ‡מר (ו‡˙חנן „, ל„) "ל˜ח˙ לו ‚וי מ˜רב 
עם  ב‚„ר  בנ"י  ‰יו  ל‡  ‡ז  „ע„  ‚וי", 
‡˘ימך  ‚„ול  ל‚וי   (‚ מו,  (וי‚˘  [וכמ˘"נ 
˘ם (במˆרים)] ובפ"ע, ור˜ ביˆי"מ נע˘ו 
ב‚„ר  כבר  ˘מ‡ז ‰יו  ו‰יינו  בפ"ע,  לעם 
עם י˘ר‡ל. וכן מ˙ב‡ר ‰„בר מ‰מבו‡ר 
יˆי‡˙  „בע˙  טז)  (פר˜  יחז˜‡ל  בנבו‡˙ 
‰יינו  י˘ר‡ל,  עם  לי„˙  ‰י˙‰  מˆרים 

˘נול„‰ ‰מˆי‡ו˙ „עם י˘ר‡ל. 

„כרי˙ו˙  ‰סו‚י‡  מכללו˙  ‡מנם, 
במיל‰  לברי˙  כניס˙ ‡בו˙ינו  (ט, ‡) ‚בי 

„‚ירו˙  מ˙ב‡ר  כו',  ו˜רבן  וטביל‰ 
כו')  ‡לו  „ברים  ב‚'  (˘‰י‡  „‰‡י„נ‡ 
נר‡‰  ועפ"ז  „ו˜‡.  מ"˙  בע˙  ‰י˙‰ 
‰˙חל˙  ר˜  ‰י˙‰  ˘במˆרים  „ˆ"ל 
לנ˜וט  ‰כרח  ‡ין  ב‡מ˙  מי‰ו  ‰‚ירו˙. 
ב‚„ר ‚רים  י"ל „כבר ‡ז ‰יו  כן, „˘פיר 
ל‚מרי, כמ˘מעו˙ ‰כ˙ובים „לעיל, ו‰‡ 
זמן  ˘ל‡חר  ר˜  „‰יינו  י"ל  „כרי˙ו˙ 
נ˙ח„˘ו „ינים ‡לו ˘כ„י ל‰יו˙ ‚ר ˆריך 
˘ע‰  ב‡ו˙‰  ו˜רבן, ‡בל  וטביל‰  מיל‰ 
‰זמן  „‡ו˙ו  ‰„ינים  ע"פ   – יˆי"מ  ˘ל 
‡כן   – ‰נ"ל)  ב„ברים  ˆורך  ‰י‰  (˘ל‡ 
„‡ז  כול‰  ‰‚ירו˙  מע˘‰  כל  ב‰ם  ‰י‰ 

בלי חסרון.

לס˙ור  ר‡י‰  לכ‡ו'  מˆינו  ‡מנם 
ל‰ם  ‰י‰  יˆי"מ  „בע˙  „‡מרינן   ‡‰
 (‡ (כב,  בר"‰  ‡י˙‡  „‰נ‰  ‚רים.  „ין 
כ˘רים  ‰˜רובין  וכל  ובנו  ‡ב  „לר"˘ 

(ב‡  מ„כ˙יב  ל‰  ויליף  ‰חו„˘,  לע„ו˙ 
‡‰רן  ו‡ל  מ˘‰  ‡ל   '‰ "וי‡מר  ‡-ב)  יב, 

‚ו' ‰חו„˘ ‰ז‰ לכם", ו‰יינו „"ע„ו˙ זו 
˘‰יו  ו‡‰רן  במ˘‰  בכם",  כ˘ר‰   ‡‰˙
‰י‰  ‚רים  „„ין  ‰נ"ל  ולפי  זל"ז.  ‡חים 
˘ב‡מ˙  מובן  (ו‡"כ  יˆי"מ  בע˙  ל‰ם 
‰ז‰  ‰חו„˘  במˆו˙  כבר  י˘נ‰  זו  ‚רו˙ 
˘‰רי  ממˆרים,  ליˆי‡‰  ‰סמוכ‰  ‚ו' 
ב˙ור  ˘ל‰ם  ר‡˘ונ‰"  "מˆו‰  ‰י˙‰ 
בר‡˘י˙),  פ'  רי˘  ר˘"י  (כל˘ון  "י˘ר‡ל" 
נח  בני  ב˙ור  מˆוו˙י‰ם  כ˘‡ר  ו„ל‡ 
יל"ע  ‰נ˘‰)  ו‚י„  מיל‰  כ‚ון  ‡ז,  ע„ 
‰ל'  רמב"ם   .‡ כב,  (יבמו˙  ˜יי"ל   ‡‰„ בז‰, 
סי"‡)  ל  סי'  חו"מ  טו˘ו"ע  ‰"ב.  פי"‚  ע„ו˙ 

„‚רים ‡ין ל‰ם ˜ורב‰, ו‡פי' ˘ני ‡חים 
˘נ˙‚יירו מעי„ים ז‰ לז‰, כי ‚ר ˘נ˙‚ייר 
כ˜טן ˘נול„ „מי; ו‡"כ, מ‰י ר‡יי˙ו ˘ל 
ר"˘ מ‰‡ „"ע„ו˙ זו ˙‰‡ כ˘ר‰ בכם", 
‚רים  „ין  ל‰ם  ‰י‰  ו‡‰רן  מ˘‰  ‰ל‡ 
לכל  מינ‰  נילף  ו‡יך  ˜ורב‰,  ב‰ו  „לי˙ 

˜רובים „ל‡חר מ"˙.

˘ב  י),  (מו,  וי‚˘  ‚ו"‡  עיין  [‡בל 
(ל‰ר"י  בי˙ ‰‡וˆר  ב‰˜„מ‰,  ˘מע˙˙‡ 
חמ„‰  וכלי  כב,  ‡ו˙   '‡ כלל  ענ‚יל) 
ע‰"˙ פ' וי‚˘ – ‡י ב‚ירו˙ „מ"˙ ‡מרינן 
„‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי. ור‡‰ ‚ם 
מ˘‰  לענין  פב, ‡ (‚ם  לסנ‰„רין  ˆפע"נ 

ו‡‰רן)].

ליי˘ב  וי˘  ר‡י‰,  ‡ינ‰  ב‡מ˙  ‡בל 
מ‰ר"˘  ‡„מו"ר  מ˘"כ  ב‰˜„ים  ‰„בר 
˘יט˙  בבי‡ור  מ„-מ‰)  ע'  ˙רכ"ו  (ס‰"מ 

ר"˘ „˘‡ני ע„ו˙ ‰חו„˘ מכל ‰ע„ויו˙, 
בז‰  ב‰, „טעם ‰˙ור‰  כ˘רין  ˘˜רובים 
‰ו‡ לפי ˘‡פי' לול‡ ‰ע„ו˙ י„וע לב"„ 
וע"„  ר"ח,  יפול  ‡ימ˙י  ‰ח˘בון  ע"פ 
ע"פ ‰ר‡י‰  מ˜„˘ין  ˘‡ין  מ‰ „‰‡י„נ‡ 
סמכינן על ‰ח˘בון, ול‰כי ע„ו˙ ‰חו„˘ 



טו

גדר גירות ישרא וכניסתם 
תחת כנפי השכינה ביציאת מצרים

ידון במשמעות סוגיית הש"ס יבמות דנעשו גרים בעת היציאה ממצרים / יבאר מהות 
החידוש שנעשה בישראל ביציאת מצרים ע"פ לשון הרמב"ם ריש הל' ע"ז 

חידושי 
סוגיות

רבנן,  "˙נו  ע"‡  מו  ביבמו˙  ‚רסינן 
ז‰ ‚ר  ר"‡ ‡ומר ‰רי  טבל  ול‡  ˘מל  ‚ר 
טבלו,  ול‡  ˘מלו  ב‡בו˙ינו  מˆינו  ˘כן 
ז‰ ‚ר  י‰ו˘ע ‡ומר ‰רי  ר'  מל  ול‡  טבל 
מלו",  ול‡  ˘טבלו  ב‡מ‰ו˙  מˆינו  ˘כן 
ל‡  עלמ‡  כולי  מל  ול‡  „"בטבל  ומסי˜ 
מ‡מ‰ו˙,  ילפינן  ו„‡י  [כי  „מ‰ני  פלי‚י 
ול‡  במל  פלי‚י  כי  בסו‚י‡],  כמבו‡ר 
י‰ו˘ע  ורבי  מ‡בו˙,  יליף  ר"‡  טבל, 
כו'  לי‰  מנ‡  ‰ו‰,  טביל‰  נמי  ב‡בו˙ 
ויזרו˜  מ˘‰ ‡˙ ‰„ם  וי˜ח  מ‰כ‡,  ‡ל‡ 
על ‰עם, ו‚מירי „‡ין ‰ז‡‰ בל‡ טביל‰, 
ורבי י‰ו˘ע טביל‰ ב‡מ‰ו˙ מנלן סבר‡ 
כנפי  ˙ח˙  נכנסו  במ‰  כן  „‡ם  ‰ו‡ 

‰˘כינ‰".

ו‰נ‰, ‡ליב‡ „ר"‡ „‚ירו˙ ‡בו˙ינו 
‚רים  „נע˘ו  מ˘מע  בלב„  במיל‰  ‰י˙‰ 
˘‡ז ‰י˙‰ ‰מיל‰  מˆרים,  ביˆי‡˙  כבר 
‡יסו"ב  מ‰ל'  רפי"‚  ברמב"ם  [יעויי' 
(ב‡  ˘נ‡מר  במˆרים  ‰י˙‰  „"מיל‰ 
‚ם  (ור‡‰  בו"  י‡כל  ל‡  ערל  וכל  מח)  יב, 

וכבר  ˜„˘ים).  לס„ר  ב‰˜„מ‰  ˘לו  פי‰"מ 

˘ם  לרמב"ם  רו˜ח  במע˘‰  ˘˜ו"ט 
‰רמב"ם  ‰בי‡  ˘ל‡  בטעם  (ועו„) 
ע"‡  ט,  כרי˙ו˙  ב˘"ס  ˘‰וב‡  ‰כ˙וב 

("מיל‰ „כ˙יב (י‰ו˘ע ‰, ‰) כי מולים ‰יו 
(יחז˜‡ל  מ‰כ‡  ‡"נ  ‰יוˆ‡ים,  ‰עם  כל 
מ˙בוסס˙  ו‡ר‡ך  עליך  ו‡עבור  ו)  טז, 

˘ם  ר˘"י  ועיי'  ו‡כ"מ],  ‚ו'").  ב„מיך 
‡בו˙ינו  „מיל˙  ˘מלו)  ב‡בו˙ינו   ‰"„ (ע"‡, 

ממˆרים  כ˘יˆ‡ו  מ˘‰  "בימי  ‰יינו 
ויˆ‡ו מכלל בני נח ל˜בל ‰˙ור‰ ול˜בל 
טביל˙  „‡ף  נילף  [ומינ‰  ‰˘כינ‰"  פני 
ועיי'  ב‰,  מו„‰  נמי  (˘ר"‡  ‡מ‰ו˙ 
˘‰י‡  י‰ו˘ע),  ור'   ‰"„ ע"ב  ˘ם  ב˙וס' 
כנפי ‰˘כינ‰  ˙ח˙  נכנסו  מסבר‡ „במ‰ 
כניס˙  ˘ל  ˘ע‰  ב‡ו˙‰  ‰י‡  ‡ף   –
נמי  ור‡‰  ‰˘כינ‰].  כנפי  ˙ח˙  ‡בו˙ינו 
„ל˘יט˙  פלי‚י)  כי  ס„"‰  (ל˙וס'  ˘ם  ב˙ו"י 
כבר  ˘טבלו  לומר  ˆריך  בסו‚יין  רע"˜ 

ביˆי"מ כ„י ˘יוכלו ל‡כול ‰פסח. 

י‰ו˘ע  „ר'  ‡ליב‡  ‚ם  מי‰ו, 
ב˘ע˙  טביל‰  ע"י  נ˘למ‰  (˘‰‚ירו˙ 
‰ז‡‰, ו‰ו‡ בע˙ מ˙ן ˙ור‰ ול‡ ביˆי‡˙ 
מˆרים), מ"מ ב˙וס' י˘נים ˘ם (ע"ב, „"‰ 
ולר' י‰ו˘ע) נ˜יט ל‰„י‡ „עכ"פ נפ˜י כבר 
(ו‰נ˘ים  „‡ז  ‰מיל‰  ע"י  ערלים  מ‚„ר 
ל‡כול  ˆריכין  ‰יו  ˘‰רי  טביל‰)  ע"י 
בו  י‡כל  ל‡  ערל  וכל  בי‰  ‰פסח „כ˙יב 
(ט, ‡ „"‰ „כ˙יב)  בכרי˙ו˙  ב˙וס'  [ויעויי' 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ו

רוˆ‰  ו‡ינו  מ˙חיל‰,  בו  ˘עס˜  בענין  ולעסו˜  ל‰˘‡ר  רˆ‰  ב‡מ˙  כי  מעריבו˙ ‰מ‡כל, 
ל‰˙נ˙˜ מענייני ˙ענו‚ ו˘ע˘וע ע"מ ל‰˙עס˜ ב„ברים פחו˙ים יו˙ר ˘‡ינו עו˘‰ ‡ל‡ 
ל‰פסי˜  עלי‰ם  מˆווים  כ˘לעי˙ים  ‰„בר,  ומכירין  יו„עין  [ו‡ף ‰˙ינו˜ו˙  מˆ„ ‰‰כרח 

˘ע˘ועם לˆורך ‡כיל‰ וכיו"ב, ו‡זי ‰מ‡כל מר כלענ‰…].

ו‰נ‰, בימו˙ ‰מ˘יח "ל‡ י‰י' עס˜ כל ‰עולם ‡ל‡ ל„ע˙ ‡˙ ‰' בלב„" (ל˘ון ‰רמב"ם 
פי"ב מ‰ל' מלכים ‰"‰) ˘כל עיסו˜י ו˙ענו‚י ‰‡„ם י‰יו ר˜ בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, 

ו‡"כ מובן ˘‡ז ל‡ ירˆו ב‡כיל‰ ו˘˙י' וכיו"ב, כי עס˜ ‰‡„ם ו˙ענו‚ו י‰י' ר˜ בלימו„ 
‰˙ור‰, ונמˆ‡ „ענייני ‡כיל‰ ‚˘מי˙ י‰יו מרים כלענ‰ בלי ˙ענו‚ ו˙‡וו‰.

וזו‰י ‰"˜ו˘י‡" ו‰חי„ו˘ „‚‡ול‰ זו על ˘‡ר ‰‚‡ולו˙, „ב‚‡ולו˙ מ˘‡ר ‰‚לויו˙ 
("בכל ‰לילו˙") "‡נו ‡וכלין" ע„יין בבחי' "˘‡ר יר˜ו˙", ‰יינו ˘‡כיל‰ ו˘˙י' בזמן 
‰ז‰ ‰"‰ לעי˙ים ‚ם בבחי' יר˜ו˙, ‰יינו ˘‡ינו ‡וכל מ‡כלים ר˜ ל‰יו˙ם „בר ‰מוכרח 
˘‡ינם  ‰יר˜ו˙  וכענין  ל‰‡„ם.  ועריבו˙  טעם  ˙וספ˙  ˘מבי‡ים  מפני  ‚ם  ‡ל‡  ממ˘ 
„ברים ‰מוכרחים ל˜יום ‚ופו ˘ל ‡„ם, וב‡ו˙ "ללפ˙ ב‰ן ‡˙ ‰פ˙", לי‰נו˙ ול‰˙ענ‚ 
ר˜  ל‰˙עס˜  ירˆו  ˘‡ז  כיון  „לע"ל,  ב‚‡ול‰   — מרור"  ‰ז‰  "‰ליל‰  מ˘‡"כ  ב‰ן. 
בלימו„ ‰˙ור‰ ו˜יום ‰מˆוו˙, ‰נ‰ ‰‡כיל‰ וכיו"ב — "‡נו ‡וכלין" — ˙‰י' בבחי' 

"מרור", „בר ‰‚ורם ˆער ל‰‡„ם.

ין. ƒֻסּב נּו מ¿ ּלָ ‰ ּכֻ ָל‰ ַ‰ּז∆ י¿ ין. ַ‰ּלַֽ ƒֻסּב ין מ¿ ין ּוב≈ ƒב ¿ ׁ̆ ין יו… ין ּב≈ ƒל ילו…˙ ָ‡נּו ‡ו…כ¿ ָכל ַ‰ּל≈ ּב¿ ∆ ׁ̆  .„

‡ף ˘‚ם בי˘יב‰ ו‚ם ב‰סיב‰ נמˆ‡ ‰‡„ם במˆב ˘ל מנוח‰, מ"מ י˘ חילו˜ ביני‰ם: 
ור‚וע‰.  ˘לימ‰  מנוח‰  על  מר‡‰  ז‰  ‡ין  מ˙יי˘ב  „כ˘‡„ם  זמני˙,  מנוח‰  ‰י‡  י˘יב‰ 
מנוח‰  ו˘לימ‰,  ˜בוע‰  במנוח‰  ‰ו‡  ˘˘רוי  בז‰  ‰ו‡  מ‚ל‰  מיסב  כ˘‡„ם  מ˘‡"כ 

‡מי˙י˙.

זמנים  ˘‡ר ‰‚לויו˙, „"בכל ‰לילו˙" ‰יו  על  זו  ב‚‡ול‰  ו‰חי„ו˘  וזו‰י ‰"˜ו˘י‡" 
˘‰יו "מסובין" — ˘‰‚‡ול‰ ‰י˙‰ לזמן ‡רוך, ו‰יו זמנים ˘‰יו "יו˘בין" — ˘‰‚‡ול‰ 
‰י˙‰ לזמן ˜ˆר יו˙ר ול‡ ב‡ופן ˘ל ˜ביעו˙. ‡בל ב‚‡ול‰ „לע"ל — "כולנו מסובין", 
‰יינו ˘‰‚‡ול‰ ˙‰י' ‚‡ול‰ נˆחי˙ ˘‡ין ‡חרי' ‚לו˙, „‡ז י‰י' "יום ˘כולו ˘ב˙ ומנוח‰ 

לחיי ‰עולמים".

ב‚לו˙  ˘נמˆ‡ ‰ו‡  ˘רו‡‰  כיון  נ˘˙נ‰" ‰ו‡:  ˘‡ל˙ ‰בן "מ‰  ˙וכן  ז‰,  כל  פי  ועל 
˜˘‰ ביו˙ר, ורוח ‰טומ‡‰ ˘ולט˙ בי„ רמ‰, ובי„עו ‰יטב ‡˙ כל ‰מעלו˙ ו‰חי„ו˘ים 
כ"כ  ל‚‡ול‰  ני‚‡ל  כזו  נור‡‰  ˘מ‚לו˙  ל‰יו˙  יכול  ‡יך  ‰ו‡,  ˘ו‡ל  ‰ע˙י„‰,  ב‚‡ול‰ 

נעלי˙, ˘ב‰ רוח ‰טומ‡‰ ˙˙בטל ל‚מרי מכל וכל? 

וע"ז עונים לו: "עב„ים ‰יינו כו'", ‰יינו ˘כבר ‰י' „בר ז‰ לעולמים, ˘‡ף ˘‰י' מלך 
ו‡עפ"כ  ˙רומ‰),  ר"פ  ח„˘  (ז‰ר  טומ‡‰  ˘ערי  במ"ט  ומ˘ו˜עים ‰יינו  ומ„ינ‰ ˜˘‰,   ‰˘˜
‰וˆי‡נו ‰' ‡ל˜ינו מ˘ם בי„ חז˜‰. וכמו"כ ˙‰י' לנו ˘‰˜ב"‰ יוˆי‡נו מ‚לו˙ זו על ‡ף 

מעמ„נו ומˆבנו, ויבי‡ לנו ‡˙ מ˘יח ˆ„˜נו במ‰ר‰ בימינו.



ִים ִמְצָרֽ ינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ִדים ָהִיֽ ְעּבָ ֲהֵרי ָאנּו . . ְמׁשֻ
מ˘‰,  בימי  ˘‰י'  פרע‰  ל‡ו˙ו  מ˘ועב„ים  ˘‰יינו  ‰כוונ‰  ˘‡ין  פ˘וט  ו‚ם  מובן   
נ‚‡לו  ל‡  ו‡ילו  ל„, ‡),  ˙‰לים  ב˘ם "פרע‰" (ר˘"י  נ˜ר‡ו  מˆרים  מלכי  ˘כל  כי„וע  ‡ל‡ 

‡בו˙ינו ‰י' כל „ור מ˘ועב„ למלך מˆרים ˘ב„ורו. 

ל‡  כבר   ‰„‚‰‰ וסי„ור  ‰מ˘נ‰  בזמן  עו„   ‡‰„ ז‰,  נוסח  על   ‰˘˜‰ וב‡בו„ר‰ם 
‡בו˙ינו   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡  ל‡  „‡ילו  ‡פ"ל  ו‡יך  "פרע‰",  ב˘ם  מˆרים  מלכי  נ˜ר‡ו 
(ו‡כן ‰˘מיט ‰‡בו„ר‰ם  לפרע‰?  ע„ ‰יום ‰ז‰ —  מ˘ועב„ים —  ממˆרים, ‡זי ‰יינו 

˙יב˙ "לפרע‰" מנוסח ‰‰‚„‰).

ונר‡‰ לב‡ר בז‰ (ול˙רı ‰נוסח ˘לנו), ˘‰סיב‰ ˘פס˜ו ל˜רו‡ למלכי מˆרים ב˘ם 
"פרע‰", ‰ו‡ ר˜ מפני ˘ביˆי‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים יר„‰ מˆרים מ‚„ול˙‰. „‰נ‰ ‡י˙‡ 
פרע‰  כו'  מˆרים  ˘ל  מלכו˙ן  בטל‰  ממˆרים  י˘ר‡ל  "כ˘יˆ‡ו  רל):  רמז  (יל"˘  במ„ר˘ 
˘ולט מסוף ‰עולם וע„ סופו כו' ב˘ביל כבו„ן ˘ל י˘ר‡ל". ו‰יינו ˘‰עליו˙ ו‰ירי„ו˙ 
˘יˆ‡ו  ע"י  נ‚רמו  ע"י ‡חרים,  נכב˘‰  ו‡ף  מ‚„ול˙‰  ˘יר„‰  וע„  מˆרים  במלכו˙  ˘‰יו 

י˘ר‡ל מ˘ם.

לפרע‰",  מ˘ועב„ים ‰יינו  וכו'  ובנינו  כו', ‰רי ‡נו  ל‡ ‰וˆי‡  ˘"‡ילו  מובן  ומע˙‰ 
וכל  ˙ו˜ּפ‰,  בכל  מ˙˜יימ˙  מˆרים  מלכו˙  ‰י˙‰  ˘ם,  נ˘‡רים  י˘ר‡ל  ‰יו  ‡ילו  ˘כן 
נ˙בטל‰  מ˘ם,  ‡בו˙ינו   ˙‡ כ˘‰וˆי‡  ע˙‰  ‡בל  נ˘מרים.  ‰יו  ‰מלוכ‰  ומנ‰‚י  נימוסי 

מלכו˙ זו, וממיל‡ נ˙בטלו נימוסי' ומנ‰‚ו˙י' ו‡ין ‰מלכים ˘ם נ˜ר‡ים עו„ "פרע‰". 

˘‡לי'  ‰מˆי‡ו˙  לענין  ‰נוסח  בכוונ˙  לפר˘  ˆריך  כרחך  על  ‰כי  בל‡ו  ‚ם  וב‡מ˙ 

ים  ƒ„נּו ֲעָב ֽ י‡≈ ƒ̂ ַוּיו… ם  ƒי ָרֽ ¿̂ ƒמ ּב¿ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ינּו  ֽ ƒי‰ָ
 ‰ ָ̃ ֲחָז ָי„  ּב¿ ם  ָׁ ּ̆ ƒמ ינּו  ֽ ל…‰≈ ¡‡ ‰…ָו‰  י¿
רּוך¿ ‰ּו‡  ׁ̆ ּבָ „ו… ָּ̃ י‡ ַ‰ ƒ̂ ּלּו ל…‡ ‰ו… ƒ‡ טּוָי‰. ו¿ ַע נ¿ ר…ֽ ז¿ ƒּוב
ֽינּו  ָבנ≈ י  נ≈ ּוב¿ ֽינּו  ּוָבנ≈ י ָ‡נּו  ם ֲ‰ר≈ ƒי ַרֽ ¿̂ ƒּמ ƒמ ינּו  ≈̇ ˙Œֲ‡בו… ∆‡
נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ילּו  ƒַוֲ‡פ ם.  ƒי ָרֽ ¿̂ ƒמ ּב¿ ע…‰  ַפר¿ ל¿ ינּו  ֽ ƒים ָ‰י ƒ„ ּבָ ע¿ ֻׁ̆ מ¿
ָר‰  ו… ּ̇ ‰ַŒ˙ ∆‡ ים  ƒע ¿„ יו… נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ים  ƒנ בו… נ¿ נּו  ֽ ּלָ ּכֻ ים  ƒֲחָכמ
 ‰ ּב∆ ר¿ ָכלŒַ‰ּמַ ם. ו¿ ƒי ָרֽ ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒר ּב ַסּפ≈ ינּו ל¿ ֽ ָו‰ ָעל≈ ¿̂ ƒמ

ח ּבָ ֻׁ̆ ‰ מ¿ י ז∆ ם ֲ‰ר≈ ƒי ַרֽ ¿̂ ƒיַ‡˙ מ ƒ̂ י ƒר ּב ַסּפ≈ ל¿

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יד

„י˘נם ‡נ˘ים ˘לומ„ים ˙ור‰ ומ˜יימים מˆוו˙ ‡ך כל עבו„˙ם ‰י‡ ב„רך "מˆו˙ ‡נ˘ים 
מ˙עורר  לבם  ו‡ין  לז‰,  וחיבור  מר‚י˘ים ˜˘ר  וחיו˙. ‰ם ‡ינם  ר‚˘  כל  בלי  מלומ„‰", 
˘‡ין  ל˘‡ול",  יו„ע  נ˜ר‡ים "˘‡ינו  כ‡לו  י˙'. ‡נ˘ים  עבו„˙ו  בע˙  וב‡‰ב‰  בחמימו˙ 
פירו˘ו  לפעמים  ‰נ‰  י„יע‰,  מל˘ון  ‰ו‡  „ע˙  ˘בכללו˙  „‡ף  ‰"„ע˙".  בחינ˙  ל‰ם 

‰˙˜˘רו˙ ו‰˙חברו˙ וכמ"˘ (בר‡˘י˙ „, ‡) "ו‰‡„ם י„ע ‡˙ חו‰".

בכלל  וי˙עורר  ‰מנוכר˙,  ומ‰ר‚˘˙ו  ממˆבו  לˆ‡˙  יוכל  ˘כז‰  ˘‡„ם  בכ„י  ו‰נ‰, 
ב‡יז‰ רˆון ו˙˘ו˜‰ לˆ‡˙ מ‰"מˆרים" ˘בנפ˘ו, ‰רי ‰נ„ר˘ מ‡י˙נו ‰ו‡ — "‡˙ פ˙ח 
לו", לפ˙וח ליבו ולעוררו על כך, ˘‡ין מˆבו בעבו„˙ ‰' כ„בעי. ובכ„י לˆ‡˙ ממˆב ז‰ 
ולרˆו˙ ל‰˙˜רב ל‡לו˜ו˙ — ‰רי ז‰ ע"י "בעבור ז‰", ˘ˆריך ל‰˙חז˜ ב‡ו˙ם ‰עניינים 

˘בזכו˙ם יˆ‡ו ‡בו˙ינו ממˆרים.

מˆ‰  פסח  נ‚‡לו:  ˘בזכו˙ם  ממˆרים  ˆ‡˙ם  טרם  בליל‰  ˘˜יימו  ‰מˆו˙  ‰ם  ו‡לו 
ומרור.

‡) פסח — רומז ל˘מח‰, כי ‡˙ ‰פסח ‰יו ˆריכים ל‡כול "ˆלי" ו"על ‰˘ובע" כ„רך 
‰מלכים. „עבו„˙ ‰˘מח‰ ‰ינ‰ עניין עי˜רי בעבו„˙ ‰', כ„כ˙יב "עב„ו ‡˙ ‰' ב˘מח‰". 
‰יינו, ˘‰עבו„‰ ˆריכ‰ ל‰יע˘ו˙ מ˙וך ‰רחב‰ ו˘מח‰, ול‡ ב˜רירו˙ וב‡טימו˙ לבב.

ב) מˆ‰ — ‰י‡ "מיכל‡ „מ‰ימנו˙‡", ורומז˙ ‚ם על ביטול וענו‰. „בז‰ רמז ˘‡„ם 
כז‰ ‰סובל מ˜רירו˙ לענייני ˜„ו˘‰, ‰רי"ז כיון ˘חסר לו ב‡מונ‰ ˘למעל‰ מן ‰˘כל, 
„בר  ל˜בל  יכול  ˘‡ינו  ע„  ב˘כלו,  ו‰בנ˙ו ‰‡נו˘י˙  למˆי‡ו˙ו  ר˜  ח˘יבו˙  נו˙ן  ו‰ו‡ 
עליו  פועלים  מ‰˘כלŒ‰˜ר  ˘למעל‰  „ברים  ‡ין  כך  ומ˘ום  ב˘כלו.  מ˙יי˘ב  ˘‡ינו 
ל‰חיו˙ו ולעוררו. על י‰ו„י ז‰ מוטל ל‰˙חז˜ ב‡מונ‰ ב‰' י˙', ולזכור ‡˙ יסו„ ‰ביטול 
מ˙יי˘ב  ‰„בר  ˘‡ין  ב˘ע‰  ‚ם  עˆמו  ˘מ˘עב„  ב‡ופן   '‰ עבו„˙  ‰יינו  ו‰˜בל˙Œעול, 
נ˘מ˙ו  ויעוררו ‡˙  עליו  יפעלו  מ‰˘כל  ˘למעל‰  „ברים  ‚ם  ועי"ז  ע"פ ‰בנ‰ ‡נו˘י˙, 

‰ˆמ‡‰.

‚) מרור — ב˘ני ‰עניינים ‰נזכרים, ‡מונ‰ ו˘מח‰, ל‡ „י. כי בכ„י ˘‰‡„ם י˘˙נ‰ 
ל‚מרי ויˆ‡ מ‚לו˙ו ‰רוחני˙, ל‡ ס‚י בעˆם ‰י„יע‰ ˘חסר לו ˘מח‰ ו‡מונ‰, ‡ל‡ עליו 
ול‰˙מרמר  ‰רוחני,  ומˆבו  במעמ„ו  ל‰˙בונן  ˆריך  ז‰  ‡„ם  "מרור".  ˘ל  במˆב  ל‰יו˙ 
עליו  כמ‰  וע„  ל‰˜ב"‰,  עב„ ‡מי˙י  מל‰יו˙  רחו˜ ‰ו‡  כמ‰  ע„  נפ˘י˙  בנ‚יע‰  ב‡מ˙ 

לעמול ולעבו„ ע"מ ל‰˙˜רב ל‰˜ב"‰. 

מעמ„ו  על  ויˆטער  בלבו  ˘יר‚י˘ "מרירו˙"  כ„י  ע„  בז‰ ‡ליב‡ „נפ˘י',  וכ˘י˙בונן 
מ‚לו˙ו  לˆ‡˙  לי")   '‰ ע˘‰  ז‰  ("בעבור  לו  ויעזור  ‰˘י"˙,  עליו  ירחם  ‡זי  ומˆבו, 
‰רוחני˙, ועי"ז יזכ‰ ויר‚י˘ ‡˙ ‰"˘מח‰" ˘ל פסח, מו‡˙ ‰"‡מונ‰" ב‰˘י"˙ ˘פועל˙ 

‰מˆ‰. ‚„ר ‚ירו˙ י˘ר‡ל וכניס˙ם ˙ח˙ כנפי ‰˘כינ‰ ביˆי‡˙ מˆרים.



יגח‚ ‰פסח

ומ‚ונ‰,  רע‰  מי„‰  מכל  לˆ‡˙  עוזרו",  "‰˜ב"‰  ויעזר‰ו,  יבו‡  ˘‰˜ב"‰   – ממˆרים" 
ול‰˙˜רב ‡ליו י˙'.

לˆ‡˙  נפ˘ו  חפˆ‰  ‰פסח,  ס„ר   ˙‡ ˘בר‡ו˙ו  „ו˜‡,  ‰"˙ם"  עבו„˙  ‰י‡  ז‡˙   –  
ב‰  ‰„רך  ‰י‡  ו‰י‡ך  יילך  „רך  ב‡יזו  יו„ע  ˘‡ינו  ור˜  ל‡ל˜ו˙,  ול‰˙˜רב  ממˆי‡ו˙ו 
מˆרים  לˆ‡˙  „בכ„י   ,"'‰ ‰וˆי‡נו  י„  "בחז˜  לו  ‡ומרים  „ע"ז  בנפ˘ו.   '‰ ‡ור  י˘כון 

נ„ר˘ים ל"חז˜ י„" ˘למעל‰ מ‰„רך ‰ר‚יל, למעל‰ ממ„י„‰ ו‰‚בל‰ ‰טבעיים.

ומע˘י ‡בו˙ינו  לילŒ‰ס„ר  מעמ„  ל˘‡ול", ‰נ‰ ‡ˆלו ‡ין  יו„ע  מ˘‡"כ ‰בן "˘‡ינו 
במˆרים פועלים עליו כל ‰˙עוררו˙. מרוˆ‰ ‰ו‡ במעמ„ו ומˆבו, ‡ין ‰ו‡ ˘ו‡ל ˘‡לו˙, 
פרטי ‰יˆי‡‰  לו ‰י‡ך ‰י‡  לספר  ע„יין  מו˜„ם  ˘כז‰,  ‡„ם  ל˙ירוˆים.  ז˜ו˜  ו‡ין ‰ו‡ 
ול˘נו˙  ˘בנפ˘ו  מטומ‡˙ "מˆרים"  לˆ‡˙  כלל   ıחפ ˘‰רי ‡ינו  י„"),  ממˆרים ("בחז˜ 

מ„ו˙יו ‰טבעיים.

ולכן, ל‡ח„ כז‰, עלינו ל‰˜„ים ˙חיל‰ ולספר לו ‡˙ ‰„ברים ˘‚רמו ליˆי‡˙ מˆרים, 
מו˜„ם  ˘ע„יין  פ˘וט  לכן,  ו˜ו„ם  ממˆרים.  בעˆמו  לˆ‡˙  ברˆון  בכלל  לעוררו  מנ˙  על 
˘ע„יין  כיון   ,"'‰ "‰וˆי‡נו   – ‰˜ב"‰  ע"י  ˘‰י‡  מ‰  וכן  ‰יˆי‡‰,  פרטי  על  לו  מלספר 
‡ינו עו˘‰ ˘ום „בר מˆ"ע ע"מ ל‰˙‚בר על עˆמו ולˆ‡˙ ממˆרים, וע"כ ‰˜ב"‰ ע„יין 

ל‡ עוזרו.

ליבו,  לפ˙וח ‡˙  – ‰חוב‰  לו"  פ˙ח  נ‡מר: "‡˙  ל˘‡ול"  יו„ע  ל‚בי ‰"˘‡ינו  ולכן 
ל‰˙עניין  כלל  ילך  ל‡  מˆ"ע  ‰ו‡  ˙פ˜י„נו.  ‰י‡  ממˆרים,  לˆ‡˙  ‰רˆון  בו  ולעורר 
‰י‡ך יוˆ‡ים, „‡ין ז‰ מ„בר ‡ל ליבו כלל, וע"כ מ‡י˙נו נ„ר˘ ב˘ע‰ זו ל‰˘פיע עליו 
ול„רו˘ ממנו לכל ‰פחו˙ לרˆו˙ ולˆ‡˙ ממˆרים. וכמרומז ‚ם ב˙˘וב‰ ‡ליו: "בˆ‡˙י 
כבבן ‰"˙ם",   –  ) ו‡ופני'  עˆמ‰  ביˆי‡‰  מוזכר ‰˙ערבו˙ ‰˜ב"‰  ממˆרים", „בז‰ ‡ין 
ל‡חר ˘כבר רוˆ‰ וחפı לˆ‡˙), ‡ל‡ כ‡ן מו„‚˘ ‰מוטל עליו ע˙‰ "בˆ‡˙י ממˆרים" 

– לרˆו˙ בכלל לˆ‡˙ בעˆמו ממˆרים.

בעבור  ל‡מר  ביום ‰‰ו‡  לבנך  ע"ז ‰˙˘וב‰ ‰י‡ "ו‰‚„˙  נעוררו? – ‰נ‰  ובמ‰ ‡כן 
˘לו˘˙ ‰ענינים ‰ללו  ˘בעבור   – ממˆרים"  בˆ‡˙י  לי   '‰ ע˘‰  ומרור)  מˆ‰  (-פסח  ז‰ 
˘יבו‡ר  (כפי  ˘בנפ˘ו  ומ‰'מˆרים'  מ‰‚בלו˙יו  לˆ‡˙   ıוחפ ברˆון  ומ˙עורר  ‰‡„ם  זוכ‰ 

בבי‡ור ‰ב‡).

ְדּתָ ְלִבְנָך ֱאַמר ְוִהּגַ ּנֶ ַתח לֹו ׁשֶ אוֹל ַאּתְ ּפְ ֵאינֹו יֹוֵדַע ִלׁשְ ְוׁשֶ
בפס˜‡ זו מוסבר˙ ‰ור‡‰ יסו„י˙ ו„רך עי˜רי˙ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו:

בבי‡ור ‰˜ו„ם),  ב‡ריכו˙  בז‰  (עיין  ברוחניו˙  ל˘‡ול"  יו„ע  ענין "˘‡ינו  בי‡ור  וב‰˜„ים 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ח

‰יינו מ˘ועב„ים "‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ כו'", „ב‰כרח ˘‰כוונ‰ ‰י‡ ˘מˆי‡ו˙ זו ‰י˙‰ ˜יימ˙ 
יו˜˘‰  כן  ל‡  ‡ם  כי  ‰‡מיר‰),  בע˙  ע˙‰  ˘י˘נ‰  ל‡  (‡בל  כו"  ‰וˆי‡  ל‡  "‡ילו  ר˜ 
(‚ם לנוסח ‰‡בו„ר‰ם) מ‰ ˘‰יו ‡ומרים "מ˘ועב„ים ‰יינו במˆרים", ‡ף בזמן ˘בטל‰ 

מלכו˙ מˆרים.

ִים ִמְצָרֽ ינּו ְלַפְרעֹה ּבְ ִדים ָהִיֽ ְעּבָ ְוִאּלּו לֹא הֹוִציא . . ְמׁשֻ
‰נ‰, בפיס˜‡ זו נ˙ב‡ר ‚ו„ל ‰˘מח‰ ˘ˆריכ‰ ל‰יו˙ בליל‰ ז‰, כי "‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ 
במˆרים".  לפרע‰  ‰יינו  מ˘ועב„ים  כו'  ‡נו  "‰רי   — ממˆרים"  ‡בו˙ינו   ˙‡ ‰˜ב"‰ 
ז‰  נס  כ"‡  ˘נים,  לפני ‡לפי  ממˆרים  ‚‡ול˙ ‡בו˙ינו  נס  על  ר˜  ובמיל‡, ‡ין ‰˘מח‰ 

נו‚ע ‡לינו ‚ם כן, כי לולי ‰נס ˘˜ר‰ ‡ז, ע„יין ‰יינו מ˘ועב„ים למˆרים.

‡ל‡  למˆרים,  מ˘ועב„ים  ‡נו  ˘‰יינו  ר˜  ˘ל‡  מוסיפים  מ„וע  לעיין  י˘  ועפ"ז 
„י  ‡לינו  נו‚ע  ˘‰נס  ˘נבין  כ„י  „‰רי  לפרע‰,  מ˘ועב„ים  ‰יו  בנינו"  ובני  "בנינו  ‚ם 
‰יו  בנינו  בני  ˘‚ם  ז‰  מוסיף  ומ‰  במˆרים,  ‰יינו  מ˘ועב„ים  ˘ע„יין  ˘‡ומרים  בז‰ 
מבין  ˘‰‡„ם  בז‰  ו‰נ‰‚˙ ‰חירו˙  ב˘ביל ‰˘מח‰  „י  מ„וע ‡ין  למˆרים?  מ˘ועב„ים 
˘‰ו‡ עˆמו ‰י' מ˘ועב„ למˆרים, וˆריך ‰ו‡ ל‰‚יע ל‰כר‰ ˘‚ם בנו, ו‡ף בן בנו, ע„יין 

‰יו מ˘ועב„ים למˆרים?

‡ין  ממˆרים"  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  ‡„ם  "חייב  ענין  „‰נ‰  לב‡ר,  וי˘ 
פירו˘ו ˘חיוב ז‰ ‰ו‡ ר˜ כ˙וˆ‡‰ ממ‰ ˘‰˜ב"‰ ‰וˆי‡ ‡˙ ‡בו˙ינו ממˆרים בליל ט"ו 
ניסן ב˘נ˙ ב'˙מ"ח, ‰יינו ˘ז‰ ˘ˆריך ל‰ר‚י˘ ˘‰נס נו‚ע ‡לינו ‚ם בזמננו ז‰ ‰ו‡ ר˜ 
מ˘ועב„ים  ע„יין ‰יינו  ממˆרים ‡ז, ‰רי  מוˆי‡ ‡˙ ‡בו˙ינו  ל‡ ‰י' ‰˜ב"‰  ˘‡ילו  כיון 
למˆרים ע„ עכ˘יו („ז‰, מ‡י ˜מ"ל?). ‡ל‡ עומ˜ ‰כוונ‰ ‰י‡ ˘נס יˆי‡˙ מˆרים ‚ופ‡ 

‰ו‡ „בר ‰נפעל ‚ם בנו, וכל˘ון ‰ברכ‰ „ל‰לן "‡˘ר ‚‡לנו ו‚‡ל ‡˙ ‡בו˙ינו".

˘פעול˙  מוכיח   — בנו  ‰י‡  ‰‚‡ול‰  ˘פעול˙   — ‚‡לנו"  "‡˘ר  „‰נוסח  פירו˘, 
‰‚‡ול‰ ˘‰י˙‰ בליל ט"ו ניסן ב˘נ˙ ב'˙מ"ח ‰י‡ פעול‰ ‰נמ˘כ˙ ל‰˙˜יים ול‰˙רח˘ 
˘‚ם  פעל  בז‰  וכ˘‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בו˙ינו ‡ז — ‰נ‰  ע˙‰,  וע„  מ‡ז  ור‚ע  ר‚ע  בכל 

‡נחנו ע˙‰ נ‰י' ‚‡ולים. 

ו˙וכן פעול˙ ‰‚‡ול‰ בנו ‰ו‡, ˘‰יˆי‡‰ „‡ז פעל‰ (ל‡ ר˜ פעול‰ זמני˙, ˘ב‡ו˙‰ 
י˘ר‡ל  י‰יו  ו„ור  „ור  ˘בכל  ‡ל‡)  ח"ו,  י˘˙עב„ו  ˘˘וב  ‡פ˘ר  ע„יין  ‡בל  יˆ‡ו  ˘ע‰ 
ב‚„ר עˆמי ˘ל "בני חורין" לעולם, ˘יˆ‡ו ונ˘˙חררו ל‚מרי מ‚„ר "עב„י פרע‰" ונע˘ו 
מ˘עבו„  חורין  בני  ˘‰ם  ‰ו‡  ‰עˆמי  ‚„רם  ו˘וב   ,(‡ י„,  מ‚יל‰  (יעויי'   "'‰ "עב„י  ב‚„ר 
„פרע‰  חמור  ˘עבו„  ˙ח˙  ˘וב  ˘י˘˙עב„ו  לעולם  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰יינו  לעולם,  פרע‰ 
ר‡י˙ם ‡˙  מ‡ז ‰יˆי‡‰ ‰‰י‡), "כי ‡˘ר  מ˘ועב„ים  ˘בפועל ‡ין ‰ם  ר˜  ומˆרים (ול‡ 



טח‚ ‰פסח

מˆרים ‰יום ל‡ ˙וסיפו לר‡ו˙ם עו„ ע„ עולם" (ב˘לח י„, י‚) — ופעול‰ כזו ˘ל חי„ו˘ 
נ‚„ חו˜י ‰טבע ‰ר‚יל, ב‰כרח ˘˙˙ח„˘ בכל ר‚ע ˘וב (כמ˘י"˙ בבי‡ור ‰ב‡ ‰טעם בז‰).

ועפ"ז מובן, ˘בכל ‡ח„ ˘נול„ וני˙וסף בעם י˘ר‡ל, נוסף ‚ם ‰˙רח˘ו˙ נס ח„˘ ˘ל 
יˆי‡˙ מˆרים ˘ל‡ ‰י˙‰ ע„ ‡ז. „ל‡ ר˜ ˘‡ר עם י˘ר‡ל נ‚‡לים ממˆרים, ‡ל‡ ‚ם יל„ 

ז‰ ˘נול„ ז‰ ע˙‰ נפעל˙ בו כע˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים.

כוונ˙נו  ˘‡ין  ל‰„‚י˘  רˆוננו  „בז‰  בנינו",  ובני  ובנינו  ‡נו  "‰רי  ˘‡ומרים  וז‰ו 
ולבנינו,  ו‰˘לכ‰ ‡לינו  נ‚יע‰  לו ‡יז‰  י˘  מˆרים  יˆי‡˙  ˘נס  מז‰  ר˜  ול˘מוח  ל‰ו„ו˙ 
ו„ור  „ור  כל  ובמיל‡  מח„˘,  ‡ו˙נו  ‰˜ב"‰  מוˆי‡  ר‚ע  ˘כל  מז‰  ‰י‡  ˘מח˙נו  ‡ל‡ 

˘ני˙וסף בעם י˘ר‡ל מוסיף ˘מח‰, כי ני˙וסף נס ח„˘ ˘ל‡ ‰י' לפני ז‰.

ינּו ִדים ָהִיֽ ְעּבָ ינּו . . ְמׁשֻ ֲעָבִדים ָהִיֽ
כך  על  ל‰˜ב"‰  ו‰ו„י'  ˘בח  ענינו  ‰יינו"  "עב„ים  זו  בפיס˜‡  ˘‡ומרים  מ‰  ‰נ‰ 
מ˘ועב„ים  ‡יננו  ממˆרים,  ‰יˆי‡‰  ל‡חר  וכע˙,  לפרע‰,  מ‰˘עבו„  ו‚‡לנו  ˘‰וˆי‡נו 
כבר. וˆריך בי‡ור, ˘‰רי ע„ ‰יום ‰ז‰ נמˆ‡ים בני י˘ר‡ל ˙ח˙ עול ‰‚ויים, וכפי ˘‡כן 
‡ומרים בפיס˜‡ "‰‡ לחמ‡ עני‡", "‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל, ‰˘˙‡ 
מ˘ועב„ים  בנ"י  ˘‡ין  בכך  ‰חי„ו˘  ‚ו„ל  ‡"כ  ומ‰ו  חורין",  בני  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  עב„ין 

לפרע‰, בעו„נו ב‚לו˙ ˙ח˙ ‚זירו˙ ˜˘ו˙?

ר˜  ממˆרים ‡ינו  (בבי‡ור ‰˜ו„ם) „ענין ‰יˆי‡‰  לעיל  נ˙ב‡ר  בז‰:  לומר ‰בי‡ור  וי˘ 
מ‰ ˘לפועל יˆ‡ו בנ"י מ˙ח˙ ˘עבו„ ‰מˆריים, כ"‡ ˘ביˆי‡‰ ממˆרים נפעל ˘נ˘לל‰ 
˘‡ף  ונמˆ‡,  מˆרים.  כ˘עבו„  חמור  ב˘עבו„  ל‰˘˙עב„  י˘ר‡ל  בני  ˘יחזרו  ‰‡פ˘רו˙ 
˘בכל   ‰˘˜‰ ˘‰י˙‰  מˆרים,  כב‚לו˙  ו˘עבו„  עב„ו˙  ‡י"ז  מ"מ  עב„ין",   ‡˙˘‰"˘
מ˘‡ר  יו˙ר  מˆרים  ב˘עבו„  ˘‰יו  חומרו˙  ע' 96 — „'  ח"‡  ˘יחו˙  בל˜וטי  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  ‰‚ליו˙ (ר‡‰ 

‰‚לויו˙). 

ומע˙‰ נמˆ‡ לפנינו ‚„ר נפל‡ ב‡ופן ‰יˆי‡‰ ממˆרים. „‰נ‰, י„וע‰ ‰ח˜יר‰ בנו‚ע 
‡ופנים:  ב˘ני  לומר  „י˘  זמן,  למ˘ך  "חלו˙"  „ין  ‡ו  ˙וˆ‡‰  ל‰ם  ˘י˘  מˆוו˙  לכו"כ 
ו˜יימו˙  נמ˘כו˙  ˘˙וˆ‡ו˙ ‰פעול‰  ור˜  ע˘יי˙‰,  בזמן  ר˜  פעול˙ ‰מˆו‰ ‰י‡  ‚וף   .‡
‚ם ל‡חרי ‚מר ‰ע˘י' עˆמ‰. ב. ‰מˆו‰ ‰וי "פעול‰ נמ˘כ˙", ו‰יינו, ˘ל‡ ר˜ ˙וˆ‡ו˙ 
‰מˆו‰ נמ˘כים ל‡חרי ‰ע˘י', כ"‡ ˘‚וף ‰פעול‰ עˆמ‰ ממ˘יכ‰ ל‰˙רח˘ ולפעול ‡˙ 
פעול˙‰ ב˙מי„ו˙ ובכל ע˙ [וכמ‰ נפ˜ו˙ו˙ מז‰ ל„ינ‡, ו‡כ"מ (ר‡‰ מ‰ ˘כ˙ב בז‰ ‰‚‡ון 

‰ר‚ˆ'ובי ב"מפענח ˆפונו˙" סי' ‰. ו˘"נ)]. 

ממˆרים  ˘‰יˆי‡‰  לומר  „‡פ˘ר  מˆרים,  יˆי‡˙  בענין  ‚ם  לח˜ור  מ˜ום  ‰י'  וע„"ז 

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים יב

‰כוונ‰ כ‡ן ב"˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול" ‡ינ‰ למי ˘לפי כ˘רונו˙יו ורמ˙ ˘כלו ‡ינו יכול 
˘בענינים  מי  מפיו, ‡ל‡ ‰מ„ובר ‰ו‡ ‡ו„ו˙  מיל‰  ל‰וˆי‡  יכול  ˘ל‡  ע„  כלום  ל‰בין 
‡חרים כמסחר וכ„ומ‰, יכול ל‰יו˙ ˘חכם ‚„ול ‰ו‡, וממˆי‡ ‰מˆ‡ו˙ חריפו˙ ביו˙ר, 

ור˜ בנו‚ע ל˙ומ"ˆ נ˜' ‰ו‡ "‡ינו יו„ע" ו‡ינו ˘ו‡ל ˘‡לו˙.

‚ם  ב‰  י˘  ו‰בנ‰, ‰רי  י„יע‰  מל˘ון  "„ע˙" ‰ו‡  ˙יב˙  פירו˘  ˘בכללו˙  „‰נ‰, ‡ף 
מ˘מעו˙ מל˘ון ˜˘ר ו˘ייכו˙ (˙ני‡ פ"ב), וכפירו˘ ‰כ˙וב "ו‰‡„ם י„ע ‡˙ חו‰" „‰ו‡ 
˘‡ין  למי  ל˘‡ול" ‰ו‡  יו„ע  ˘"‡ינו  במי  ולפי"ז, ‰כוונ‰  ו‰˙חברו˙.  ל˘ון ‰˙˜˘רו˙ 
לו "„ע˙" – ‰יינו ˜˘ר ו˘ייכו˙ – לענייני ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙. ו‡פ˘ר ˘חכם ‚„ול ‰ו‡, ‡ך 
חיי ‰˙ומ"ˆ ‰ם זרים ומנוכרים ל‚ביו, ו‡ינו מר‚י˘ כלפי‰ם כל ר‚˘ ‡ו מ˘יכ˙ ‰לב. וזו 
מ˙עוררו˙ ‡ˆלו,  ל‡  כלל  ˘‡לו  כיון  ומ˜˘‰ ˜ו˘יו˙,  ˙מי‰ו˙  ˙מ‰  ˘‰ו‡ ‡ינו  ‰סיב‰ 
ל‰˙עניין  לו  ו‚ורמים  לליבו,  ‡ו˙ם  ‰מ˜רבים  ו‰˘ייכו˙  ‰"„ע˙"   ˙‡ לו  ˘‡ין  מחמ˙ 

ב‰ם ול˘‡ול ‡ו„ו˙ם. ‡ין לו ‡˙ ‰"יו„ע" ˘מעורר ‡˙ ‰"ל˘‡ול".

ובז‰ ‚רע ‰ו‡ ‡ף מ‰ר˘ע: ‰ר˘ע, ‡ף ˘טעם ‰‚ע˙ו לס„ר ‰ו‡ ע"מ ל˜נטר ול‰˜˘ו˙ 
‰ו‡  סימן  ˜ו˘יו˙,  ול‰˜˘ו˙  ל˘‡ול  ˘ב‡  ז‰  עˆם  ‡מנם,  לכם",  ‰ז‡˙  ‰עבו„‰  "מ‰ 
לי„י  וב‡  לליבו,  ונו‚ע  לו ‰„בר  מעי˜  כן  ל˙ומ"ˆ, „על  ˘ייכו˙  ˘ל  ר‚˘  לו ‡יז‰  ˘י˘ 
„יניו  ומ˜יים  לס„ר  ˘מ‚יע  ‡ף  ל˘‡ול",  יו„ע  ‰"˘‡ינו  מ˘‡"כ  בז‰.  ו„רי˘‰  ח˜יר‰ 
ו‰לכו˙יו, מ"מ ‡ין ז‰ נו‚ע בנפ˘ו, ו‡ינו פועל בלבו ˘ום ‰זז‰ ‡ו ‰˙עוררו˙, וממיל‡ 
‚רע  ז‰  „בענין  ל‡חר ‰ר˘ע,  נזכר ‰ו‡  בס„ר ‡רבע˙ ‰בנים  ולכן,  ˘‡לו˙.  ˘ו‡ל  ‡ינו 

‰ו‡ ‡פי' מ‰ר˘ע כיון ˘‡ינו מר‚י˘ ˘ום ˘ייכו˙ עם מע˘י ‰ס„ר.

ל˘‡ל˙  ל˙˘וב‰  ל˘‡ל˙ ‰"˙ם"  בין ‰˙˘וב‰  ˘ינויי ‰ל˘ונו˙  יובנו  ז‰,  יסו„  וע"פ 
‰"˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול":

‡ˆל ‰˙ם ל‡ חסר‰ ‰"„ע˙" ו‰‰˙חברו˙ ‰ר‚˘י˙ ל˙ור‰ ומˆוו˙י'. ולכן, כ˘מספרים 
ח˘ ‰ו‡ ‡˙ ‰‰פל‡‰ ‰עˆומ‰  ל‡בו˙ינו,  ˘‡ירעו  על ‰ניסים ‰‚„ולים  בליל ‰ס„ר  לו 
‰˙עוררו˙  בליבו  נפעל˙  ומז‰  ‰˜ליפו˙,  מעמ˜י  ‡ז  ˘נ‚‡לו  ‡יך  ‰˘י"˙,  ˘במע˘י 
בעבו„˙  ˘לו  ומ‰˜י˘וים  ˘לו,  מ‰"מˆרים" ‰פרטי  ל‰י‚‡ל  ˘חפı ‚ם ‰ו‡  ע„  עˆומ‰, 
"מ‰  ב‰˙פעלו˙  ‰ו‡  ˘ו‡ל  ולכן  ˘לם.  בלבב  ולעבו„˙ו  י˙'  ‡ליו  ל‰˙˜רב  ולˆ‡˙   ,'‰

ז‡˙" – ‡יך יכולים ל‰‚יע ‚ם ‰יום ליˆי‡‰ ממˆרים?

 '‰ ‰וˆי‡נו  י„  "בחז˜  ‰נ‰  מˆרים,  ב‚לו˙  ‡ז,  ‚ם  ‡˘ר  חזי,   ‡˙ לו:  עונים  וע"ז 
וח˘בון  „ין  ˘ע"פ  „כיון  י„".  ל"חז˜  ז˜ו˜ים  ממˆרים  לˆ‡˙  „בכ„י  ו‰יינו,  ממˆרים", 
‰יˆי‡‰  ‰רי  ˘נ‰",  מ‡ו˙  "‡רבע  ‡חרי  ר˜  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ‰י˙‰  ממˆרים  בנ"י  ‚‡ול˙ 
כל ‰ח˘בונו˙  ועל ‡ף  מ„˙ ‰„ין,  על  ˘‰˙‚בר ‰˜ב"‰  י„" –  ל"חז˜  לכן ‰וז˜˜‰  ˜ו„ם 
‰וˆי‡ם בי„ רמ‰ מ‰‡רı ‰טמ‡‰. ˘מז‰ ילמ„ ‰"˙ם" וי˘ים על ליבו, ˘על מנ˙ לˆ‡˙ 
˙ו˜ף  בעˆמו  לעורר  ‰ו‡  מוכרח  טבעו,  ע"פ  בז‰  ‡וחז  ˘‡ינו  ב˘ע‰  מˆרים  מטומ‡˙ 
 '‰ "‰וˆי‡נו  ז‰  ובזכו˙  ויˆרו ‰רע.  מ„ו˙יו  על  ל‰˙‚בר  ˘יוכל  ע"מ  י„"  ו"חז˜  מיוח„ 
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ְדּתָ ְלִבְנָך ם . . אוֵֹמר ַמה ּזֹאת . . ְוִהּגַ ּתָ
בפס˜‡ זו ˆריך בי‡ור:

(‡) ב˙˘וב‰ ל˘‡ל˙ "˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול" ‡ומרים ‡˙ ‰טעם ו‰‚ורם ליˆי‡˙ מˆרים 
– "בעבור ז‰ ע˘‰ ‰' לי בˆ‡˙י ממˆרים". מ˘‡"כ ב˙˘וב‰ ל˘‡ל˙ ‰˙ם ‡ין מזכירים 
י„ ‰וˆי‡נו  "בחז˜   – עˆמ‰  עˆם ‰יˆי‡‰  על  ר˜  לו  מספרים  ליˆי"מ, ‡ל‡  ‰‚ורם  מ‰ו 
‰'". ו˙מו‰ ‰ו‡ ביו˙ר, „לכ‡ו' ‡יפכ‡ בעי: מי "˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול", ˘‰בנ˙ו פחו˙‰ 
מ‰בנ˙ ‰˙ם, ע„ כ„י ˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול כלל, „י לספר לו ר˜ ‡˙ עˆם ‰„בר ˘‰˜ב"‰ 
‰וˆי‡ ‡ו˙נו ממˆרים; מ˘‡"כ ל˙ם, ˘‰בנ˙ו ‚„ול‰ יו˙ר, ˆריך ל‰וסיף ‚ם ‡˙ ‰טעמים 

ל‰יˆי‡‰.

מ˙ו‡ר ‡ופן  ל˘‡ל˙ ‰˙ם  ב˙˘וב‰  ˘ינוי:  מˆינו  עˆם ‰יˆי‡‰  ב‚וף ‰זכר˙  ‚ם  (ב) 
יו„ע  ל"˘‡ינו  ב˙˘וב‰  מ˘‡"כ  ממˆרים",   '‰ ‰וˆי‡נו  י„  "בחז˜   – ממˆרים  ‰יˆי‡‰ 

ל˘‡ול" ‡ין מו„‚˘ ‡ופן ‰יˆי‡‰. וˆריך בי‡ור בטעם ‰˘ינוי.

(‚) ב˙˘וב‰ ל˘‡ל˙ ‰˙ם ‰ל˘ון ‰ו‡ "‰וˆי‡נו ‰' ממˆרים", ומו„‚˘ בז‰ ˘‰˜ב"‰ 
˘‰˜ב"‰  מו„‚˘  ל˘‡ול" ‡ין  יו„ע  ל"˘‡ינו  ב˙˘וב‰  מ˘‡"כ  ממˆרים.  ˘‰וˆי‡נו  ‰ו‡ 
‰ו‡ ‰מוˆי‡, ‡ל‡ ‰ל˘ון ‰ו‡ "בעבור ז‰ ע˘‰ ‰' לי בˆ‡˙י ממˆרים" (ול‡ "כ˘‰וˆי‡ני 

ממˆרים" וכיו"ב).

˘פחו˙‰  ‡ף  „לכ‡ו'  לבסוף,  ל˘‡ול"  יו„ע  "˘‡ינו  ‰בן  מופיע  מ„וע  ˆ"ב  כן   („)
מעל˙ו, ע„יין מ˜ומו לכ‰"פ ˜ו„ם ‰ר˘ע?

וי"ל בבי‡ור ‰„ברים בעבו„‰ ‰רוחני˙ „‡י˘ י˘ר‡ל:

ם  ָליו ָּ̇ ≈‡  ָ ּ̇ ָ‡ַמר¿ ו¿ ּז…‡˙.  ַמ‰  ר  מ≈ ‡ו… ‰ּו‡  ַמ‰ 
י˙  ּב≈ ƒמ ם  ƒי ַרֽ ¿̂ ƒּמ ƒמ ‰…ָו‰  י¿ נּו  יָ‡ֽ ƒ̂ ‰ו… ָי„   ˜ ז∆ ח…ֽ ּב¿

ים ƒ„ֲעָב

ינו…  ≈‡ ∆ ׁ̆ ַמר ו¿ ¡‡ ּנ∆ ∆ ׁ̆ לו…  ח  ַ̇ ּפ¿  ¿ ּ̇ ‡ַ ל  ‡ו… ¿ ׁ̆ ƒל ַע  ≈„ יו…
‡מ…ר  ל≈ ַ‰‰ּו‡  ם  ּיו… ּבַ ָך  נ¿ ƒב ל¿  ָ ּ̇ ¿„ ַ‚ּ ƒ‰ ו¿

ם ƒי ָרֽ ¿̂ ƒּמ ƒי מ ƒ̇ ‡ ≈̂ י ּב¿ ƒָו‰ ל…‰ ‰ י¿ ָׂ̆ ‰ ָע ֲעבּור ז∆ ּבַ

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים י

‰י˙‰ ר˜ פעם ‡ח˙, ‡ל‡ ˘‰˙וˆ‡‰ ממנ‰ נמ˘כ˙ ˙מי„, ˘מ‡ז ‡ין ‡נו מ˘ועב„ים ˙ח˙ 
פרע‰. ‡ך ‡פ˘ר לומר ˘עˆם ‰יˆי‡‰ ממˆרים מ˙ח„˘˙ בכל ע˙.

ממˆרים,  ˘יˆ‡נו  בלב„  זו  ב‡ופן „ל‡  ממˆרים ‰י˙‰  ˘‰יˆי‡‰  לפי ‰נ˙ב‡ר,  ‡מנם 
כ‡ופן  ‰י‡  מˆרים  ˘יˆי‡˙  י"ל  כז‰,  ˘עבו„  ˙ח˙  ול‰יו˙  לחזור  לנו   ‡"‡ ˘מ‡ז  ‡ל‡ 

‰ב', ˘בכל ר‚ע מ˙ח„˘˙ ‰יˆי‡‰ ו‰חירו˙ מח„˘. 

‚„ר  ב‰  ˘י˘  חלו˙  בכל  מוכרח  ‰ו‡  נמ˘כ˙"  "פעול‰  ˘ל  ז‰  ‚„ר  כי  ‰„בר,  וטעם 
מחו„˘ ˘ל ‰˙ור‰ ˘ˆריך ל‰חילו ˘וב ו˘וב. ומע˙‰ כ"‰ בעניננו, ˘‰רי כ˘ם ˘‰יˆי‡‰ 
ממˆרים ‰י˙‰ ב‡ופן ˘למעל‰ מ„רך ‰טבע ל‚מרי, ˘‰רי מˆ„ ‰טבע "‡פי' עב„ ל‡ ‰י' 
˘נחזור  ‡פ˘ר  ˘‡י  „ז‰  עכ˘יו,  ‰„בר  ‰ו‡  כן  ט),  יח,  י˙רו  (מכיל˙‡  מ˘ם"  לברוח  יכול 
כל ‰כרח  מˆ„ ‰טבע ‡ין  (כי  ל‚מרי  מ„רך ‰טבע  ˘למעל‰  נס  כז‰ ‰ו‡  חמור  ל˘עבו„ 
‰מונע ל‚מרי ˘י˜ום מלך ח„˘ וי‰י' מסו‚ל ל˘עב„ ‡˙ י˘ר‡ל). ו‡"כ ˆריך ˘‰נס ‰ז‰ 

ימ˘ך ˙מי„ בכל ר‚ע כמו כל חלו˙ ˘‰י‡ ב‚„ר "חי„ו˘".

˘נמˆ‡ים  „‡ף  ממˆרים,  ˘‰וˆי‡נו  על  ‰˜ב"‰   ˙‡ ומ˘בחים  ˘מ‰ללים  מ‰  וז‰ו 
‡יננו  ˘לפועל  ע"כ  ל‰˘י"˙  ל˘בח  ˘עלינו  בלב„  זו  ל‡  ‰נ‰  ‰‚ויים,  עול  ˙ח˙  ‡נחנו 
(כפס˜  ממˆרים"  יˆ‡  "כ‡ילו  בעˆמו  ל‰ר‚י˘  ‰חיוב  מוטל  כ‡ו"‡  ועל  פרע‰,  י„  ˙ח˙ 
ור‚ע,  ר‚ע  בכל  מ˙ח„˘˙  עˆמ‰  ממˆרים  ˘‰יˆי‡‰  ז‡˙  עו„  ‡ל‡  מ"‰),  פ"י  פסחים  ‰מ˘נ‰ 

בנינו  ובני  ובנינו  ‡נו  ‰רי  ממˆרים  ‡בו˙ינו   ˙‡ ‰ו‡  ברוך  ‰˜„ו˘  ‰וˆי‡  ל‡  „"‡ילו 
מוˆי‡ ‡ו˙נו  לפרע‰"  "מ˘ועב„ים  נ‰י'  ˘ל‡  וכ„י  במˆרים",  לפרע‰  מ˘ועב„ים ‰יינו 

‰˜ב"‰ ממˆרים בכל ר‚ע מח„˘.


