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יציאת מצרים מתחדשת בכל רגע
כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  ש"בכל  בהגדה  אמרו  מצרים  יציאת  אודות 

הוא יצא ממצרים". בפרק שלפנינו יבואר כיצד אין זה רק עניין של "כאילו" יוצא היהודי 

ממצרים, ואין זה רק "חשבון" שלולא יציאת מצרים הי' עדיין עבד למצרים, אלא בכל דור 

ודור ובכל רגע ורגע יוצא יהודי מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה
ע"פ לקוטי שיחות ח"ה עמ' 174 ואילך

בשיטת הרמב"ם ד"חייב אדם להראות את עצמו"
ע"פ לקוטי שיחות חי"ב עמ' 39 ואילך

פנינים   
מדוע הושוותה יציאת מצרים לזכירת השבת? ע"פ לקוטי שיחות חכ"א עמ' 68 ואילך

מדוע מדגישים את החירות של "בנינו ובני בנינו"? ע"פ שיחות קודש תשל"ו ח"ב עמ' 99

יד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שער שני   ספירת העומר

שלימות מיוחדת בספירת העומר בשנה זו
בספירת  מיוחדת  מעלה  יש  בשבת,  להיות  חל  פסח  של  הראשון  יו"ט  כאשר  זו,  בקביעות 

ימי  של  לשבועות  ומתאימים  "תמימות"  הם  העומר  ספירת  של  שהשבועות  העומר, 

בעולם,  ופעולתה  העומר  ספירת  של  הרוחנית  מהותה  תתבאר  זה  במאמר  בראשית. 

והשלימות המיוחדת שמתווספת בה בקביעות זו

ע"פ ספר השיחות ה'תנש"א ח"א עמ' 744 ואילך 

פנינים 
מדוע התחילה הספירה רק בליל ט"ז? ע"פ לקו"ש חל"ו עמ' 11 והערה 36 

מה הטעם לספור ימים? ע"פ תו"מ תשמ"ב ח"ג עמ' 7121 ואילך

בשיטת הבה“ג דמי ששכח לספור יום אחד
אינו סופר עוד בברכה

יוכיח מצד כמה תמיהות דגם להבה“ג לא הוו כל הימים מצוה א‘ אלא רק שגדר הספירה 

הוא שצריך להקדים לכל ספירה כל הספירות שקדמוה / יחקור עפ“ז בפלפול וסברא גבי 

אחשבי‘  מצותי‘  גדר  בעומק  ויבאר  הספירה,  ימי  באמצע  שנתגדל  וקטן  שנשתחרר  עבד 

בספירה 

ע“פ לקוטי שיחות ח“א עמ‘ 270 ואילך; חל“ח עמ‘ 7 ואילך

שער שלישי  שביעי של פסח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..כה

סוד קריעת הים ובקיעת הנהר
ים סוף נקרע בעת יציאת מצרים, והוא ישוב ויקרע לעתיד לבוא, כפי שמפטירים באחרון של 
פסח "והחרים ה' את לשון ים מצרים, והניף ידו על הנהר בעים רוחו והכהו לשבעה נחלים". 
במאמר זה יתבאר סוד קריעת ים סוף שהי' הכנה למתן תורה, וסוד בקיעת הנהר שיתרחש 

כהכנה להתגלות האלוקית לעתיד לבוא 

ע"פ תורת מנחם ח"ח עמ' 58 ואילך

פנינים 
קריעת ים סוף בעבודת האדם ע"פ לקוטי שיחות ח"ג עמ' 1016  

מהו סוד "סעודת משיח"? קטעים משיחת אחש"פ תשמ"ח – תו"מ תשמ"ח ח"ג עמ' 141 ואילך

בעז‰י״˙.

לטוב‰  י˘ר‡ל  כל  ועל  עלינו  ‰ב‡  ‰פסח  ח‚  ל˜ר‡˙ 
‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו  ולברכ‰, 
‰פסח",  ח‚   – ‰מוע„ים  "‡וˆרו˙  ‰˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י' 
כ"˜ ‡„מו"ר  ˘ל  מ˙ור˙ו  בענייני ‰ר‚ל  בלום  ו‰ו‡ ‡וˆר 

מליוב‡וויט˘ זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

ח‚  ˘ער   .‡ ז‰:   ıב˜וב בו  נפ˙חים  ˘ערים  ו˘לו˘‰ 
עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  ‰חיוב  בבי‡ור  סימנים  ב'  ובו  ‰פסח, 
˘ער  ב.  בז‰.  ‰רמב"ם  וב˘יט˙  ממˆרים,  יˆ‡  כ‡ילו 
ספיר˙ ‰עומר, ובו ב' סימנים ב‚„ר "˙מימו˙" ˘בספיר˙ 
‰עומר. ‚. ˘ער ˘ביעי ו‡חרון ˘ל פסח, ובו בי‡ור עמו˜ 
‰נ‰ר  וב˜יע˙  מˆרים  ביˆי‡˙  סוף  ים  ˜ריע˙  במ‰ו˙ 

לע˙י„ לבו‡.

'ל˜ר‡˙  ‰˘בועי   ıוב˜‰ במס‚ר˙  מופיע  ז‰  ˜ונטרס 
˘ב˙ - עיונים בפר˘˙ ‰˘בוע'.

כפי  ‰בי‡ורים  ‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו  מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו, 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„  בע˙  ולפעמים 
מופיעים  ˘‰ם  כפי  ‰מ˜ורו˙  עם  ו‰רחב˙ם  ‰עניינים 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ‰בי‡ורים  ‡˘ר  ל‰יפך,  וי˘  במ˜ורם, 
במ˜ומו˙  ‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ו˜וˆר  ‰מו˘‚  ˘מעומ˜  ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים 
על  ו‰ן  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו  יי˙כן  ‰עורכים  „ע˙ 
פ˘וט  כן  ועל  יבין.  מי  ו˘‚י‡ו˙  בלב„,  ‡חריו˙ ‰מערכ˙ 
˘מי ˘בי„ו ‰ער‰ ‡ו ˘מ˙˜˘‰ ב‰בנ˙ ‰בי‡ורים, מוטב 
ענינים),  ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי  ˘יעיין 

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

◇ ◇ ◇

נ‚‡ל  ממˆרים,  ‡בו˙ינו  נ‚‡לו  ˘בו  ˘בניסן  וי‰"ר 
בבנין  "˘מחים  ‰פסח  ח‚  למוע„  ונ‚יע  ˘לימ‰,  ‚‡ול‰ 
ומן  ‰זבחים  מן  ˘ם  ונ‡כל  בעבו„˙ך,  ו˘˘ים  עירך 
פ„ו˙  ועל  ‚‡ול˙נו  על  ח„˘  ˘יר  לך  ונו„‰   .  . ‰פסחים 

נפ˘נו".

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

י"‡ ניסן ˙˘פ"ב

תוכן ענינים פתח דבר



ל‚חג הפסח

מהו סוד "סעודת משיח"?
הפסח]  [דחג  הראשונים  שהימים  ...ידוע 

והימים  ממצרים,  להגאולה  בעיקר  קשורים 

האחרונים קשורים בעיקר לגאולה העתידה.

האחרונים  דימים  בהפטרות  וכמרומז 

ההפטרה  יום"):  של  "בענינו  היא  (שההפטרה 

דשביעי של פסח היא שירת דוד – "כי בשביעי 

בן  שהוא  משיח,  גילוי  הוא  פסח  של  ואחרון 

ובהפטרה  א).  תש"א,  ח"ד  דיבורים  (לקוטי  כו"'  דוד 

דאחרון של פסח מדובר בגלוי אודות הגאולה 

העתידה.

לגאולה  פסח  של  דאחרון  ...השייכות 

יותר  עוד  נתגלתה  משיח  ע"י  העתידה 

בדורות האחרונים – ע"י הבעש"ט,

[הריי"צ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  שסיפר  כפי 

הייתה  פסח  של  אחרון  ש"סעודת  נ"ע] 

משיח",  סעודת  הבעש"ט  אצל  נקראת 

מאיר  פסח  של  "באחרון  כי   – זה  על  והטעם 

גילוי הארת המשיח".

הארת  (בגילוי  שההוספה  לומר,  ...ויש 

מצד  הגילוי  לגבי  משיח  סעודת  מצד  משיח) 

אמירת ההפטרה הוא – שההארה מן הגאולה 

למחשבתו  (נוסף  חודרת  פסח  של  באחרון 

גם  ההפטרה)  באמירת  האדם  של  ודיבורו 

הגילוי  (מעין  היהודי  של  וגופו  הגשמיות 

דוקא  העתידה  בגאולה  שיהי'  אלקות 

גשמית  סעודה  אכילת  ע"י  כו')  בגשמיות 

ושתי'  באכילה  דין  ע"פ  להיות  (שצריכה 

משיח,  סעודת  שנקראת  וכו'),  לחם  גשמית, 

וזה נהי' דם ובשר כבשרו.

ובפרט  סעודה,  לכל  בנוגע  שהוא  וכמו 

אוכל  כשיהודי  כו':  טוב  ויום  שבת  סעודת 

שע"י   – בזה  העיקריות  מכוונות  הרי  סעודה 

בחייו  ואלקות  קדושה  ימשיך  אכילתו 

הגשמיים, אכילתו ושתייתו.

המועדים  לכל  בנוגע  (כמו  בזה  ...והכוונה 

פסח,  של  באחרון  משיח  שמסעודת  וכיו"ב), 

יומשך ההארה דמשיח בכל העניינים ופרטים 

יהודי  של  בגשמיות)  (גם  יום  היום  בחיי 

מה  שכל   – ובפשטות  כולה.  השנה  כל  במשך 

בענייניו  גם  השנה,  כל  במשך  עושה  שיהודי 

(מעין  וקדושה  באלקות  חדור  יהי'  הגשמיים, 

המשיח),  ביאת  לאחרי  שיהי'  כפי  ובדוגמא 

(בחי'  שבנפש  דיחידה  נפש  למסירת  ועד 

משיח שבנפש), ובשלימות, כדבעי למיעבד.

משיח)  (דסעודת  שהענין  ע"ז  מהטעמים 

בדורות  דוקא  הבעש"ט)  (ע"י  נתגלה 

שגם  אף  שלפנ"ז,  בדורות  (ולא  האחרונים 

ואמרו  באחש"פ,  משיח  הארת  גילוי  הי'  אז 

כשניתוסף  (א)  כי:  י"ל   – כו')  היום  הפטרת 

אור  בגילוי  גם  להוסיף  יש  הגלות,  בחושך 

וקדושה כו', כדי להאיר את העולם גם במצב 

להגאולה  שמתקרבים  כיון  (ב)  חושך.  של 

שהם  עניינים  יותר  מגלים  בפועל,  העתידה 

ע"ד  זכו",  חיים  "טועמי'  הגאולה,  מעין 

ותבשיל  תבשיל  מכל  טועמים  שבת  שבערב 

של סעודת שבת.

שיחות קודש

יציאת מצרים מתחדשת בכ רגע
יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם  חייב  ודור  דור  ש"בכל  בהגדה  אמרו  מצרים  יציאת  אודות 

ואין  ממצרים,  היהודי  יוצא  "כאילו"  של  עניין  רק  זה  אין  כיצד  יבואר  שלפנינו  בפרק  ממצרים". 

ורגע  רגע  ובכל  ודור  דור  בכל  אלא  למצרים,  עבד  עדיין  הי'  מצרים  יציאת  שלולא  "חשבון"  רק  זה 

יוצא יהודי מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה 

בנוסח "עב„ים ‰יינו" ˘ב‰‚„‰ ˘ל פסח: "‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בו˙ינו ממˆרים, 
‰רי ‡נו ובנינו ובני בנינו מ˘ועב„ים ‰יינו לפרע‰ במˆרים".

בעיון ˘טחי ני˙ן ‰י' לומר ˘˘ייכו˙ ‚‡ול˙ מˆרים לחירו˙ ˘בכל „ור ו„ור, ‰י‡ ב„רך ˘ל 
חורין,  בני  י˘ר‡ל ‰ם  בני  ˘‰יום  לכך  ˘נים ‚רמ‰  לפני ‡לפי  מˆרים  ו˙וˆ‡‰: ‚‡ול˙  סיב‰ 
י˘ר‡ל  בני  זו,  „רך  ולפי  לפרע‰.  מ˘ועב„ים  ‰יינו  ע„יין  ‡בו˙ינו,  ‚‡ול˙  ‰יי˙‰  ל‡  ו‡ילו 
‰חירו˙  על  מ˘פיע‰  ‡בו˙ינו  ‡ˆל  ˘‰יי˙‰  ‰‚‡ול‰  ‡ל‡  ממˆרים,  נ‚‡לו  ל‡  ‡לו  ב„ורו˙ 

‚ם בזמן ‰ז‰.

‡בו˙ינו",   ˙‡ ו‚‡ל  ‚‡לנו  "‡˘ר   ,‰„‚‰‰ ברכ˙  בנוסח  פסחים  במ˘נ˙  ‡י˙‡  ‡מנם, 
ומ‰ל˘ון "‡˘ר ‚‡לנו" ˘ב‡‰ בנפר„ מז‰ ˘"‚‡ל ‡˙ ‡בו˙ינו", מ˘מע ˘‰˘י"˙ ‚‡ל ‡ו˙נו 

ממ˘, ול‡ ר˜ ˘‚‡ול˙ ‡בו˙ינו ‰˘פיע‰ על חירו˙ינו.

‚ם מ‰ח˘בון "‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בו˙ינו ממˆרים, ‰רי ‡נו . . מ˘ועב„ים ‰יינו" 
מ˘מע ˘‰‚‡ול‰ מ˙רח˘˙ בזמן ‰ז‰. כי ‡ם ‰ח˘בון ‰ו‡ ˘‚‡ול˙ ‡בו˙ינו ‚רמ‰ לכך ˘‡נו 
מ˘מע  ומ‡י ˜‡  ˙ינו˜,  לכל  ביו˙ר  פ˘וט  ז‰ ‰ו‡  ח˘בון  למˆריים, ‰רי  מ˘ועב„ים  נ‰י'  ל‡ 

לן?

נמ˘כ˙  ˘‚‡ל ‡˙ ‡בו˙ינו,  ˘‡ו˙‰ ‚‡ול‰  לומר  בעל ‰‰‚„‰ ‰י‡  ˘כוונ˙  לומר  וב‰כרח 
וז‰ו  ממˆרים.  נ‚‡ל  י‰ו„י  כל  ור‚ע  ר‚ע  וכל  נמ˘כ˙,  ‰י‡  ב„ורנו  ע˙‰  ו‚ם  ור‚ע,  ר‚ע  בכל 
ל‡  ובמיל‡,  ממˆרים,  ‡בו˙ינו   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡  ל‡  ‡ילו  כו':  ‰וˆי‡"  ל‡  "‡ילו  פירו˘ 

שער ראשון



‰חג הפסח

˘‰‚‡ול‰  מכיוון  ‡ך  לפרע‰,  מ˘ועב„ים  ‰יינו  ‚ם  ‡נו  ‰רי  ˙מי„,  נמ˘כ˙  זו  ‚‡ול‰  ‰יי˙‰ 
נמ˘כ˙ בכל ר‚ע ור‚ע, ‰נ‰ ‡נו בני חורין, ויכולים לברך "‡˘ר ‚‡לנו", ˘‚‡ל ו‚ו‡ל ‡ו˙נו 

ממ˘, בכל „ור ובכל יום ובכל ר‚ע.

וˆריך לב‡ר מ‰ פ˘ר ‚‡ול‰ זו, מ„וע ˆריך ‰˜ב"‰ ל‚‡ול ‡ו˙נו ממˆרים בכל „ור ו„ור, 
נ‰יו  ‡ז  מני  לכ‡ור‰,  ˘‰רי  ממˆרים?  ‡בו˙ינו   ˙‡ ˘‚‡ל  ‰‚‡ול‰  מספ˜˙  ‡ין  מ‰  ומפני 

י˘ר‡ל בני חורין מן ‰מˆריים, ו‡ין ˆריך ל˘וב ול‚ו‡לם בכל „ור.

פעולות מתחדשות
ו‡ין  ˘‰ו‡  כפי  נ˘‡ר  ו‡זי ‰מˆב  פעם ‡ח˙  ˘נע˘ים  ניסים  י˘  בניסים:  י˘נם  ˘ני ‚„רים 
˙פסי˜  ו‡ילו  ˙מי„,  נמ˘כ˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘פעול˙ם  ניסים  וי˘  ˙„יר,  ימ˘ך  ˘‰נס  ˆריך 

‰פעול‰ ‡פילו לר‚ע ‡ח„ י˘וב ‰מˆב ל˜„מו˙ו.

י˘ ניסים ˘ב‰ם נוˆר מˆב ח„˘, ב„רך נסי˙, ‡בל ‰מˆב ‰ח„˘ ˘נוˆר ‰ו‡ טבעי, וממיל‡ 
כ˘ל‚,  מˆורע˙  ˘נ‰פכ‰  מ˘‰  ˘ל  י„ו  וכמו  ˙מי„.  ימ˘ך  ˘‰„בר  בכ„י  לנס  ˆריכים  ‡ין 
ל‡ ‰י' ˆריך  וממיל‡  טבעי,  מˆב  מˆורע˙ ‰ו‡  י„  ונˆטרע‰ ‰י„, ‰נ‰  ˘נע˘‰ ‰נס  ˘מ˘ע‰ 
נס ˙מי„י בכ„י ˘˙י˘‡ר ‰י„ מˆורע˙, ו‡„רב‡, ריפוי ‰ˆרע˙ ‰י' נס בפני עˆמו (˘מו˙ „, ו-ז. 
ור‡‰ פר˘"י ˘ם (ע"פ ˘ב˙ ˆז, ‡) ˘ריפוי ‰י„ מוכיח ˘"מי„‰ טוב‰ ממ‰ר˙ לבו‡", ומ˘מע ˘‰י' ז‰ נס ח„˘ 

ול‡ ביטול ‰מˆב ‰˜ו„ם).

בכל  ל‰˙מ˘ך  ולכן ˆריך ‰נס  ˘נוˆר ‰ו‡ „בר ‰יפך ‰טבע,  ˘ב‰ם ‰מˆב  נסים  י˘  ‡בל 
ר‚ע ור‚ע. ו„ו‚מ‡ ל„בר ‰ו‡ מנס ˜ריע˙ ים סוף:

טבע ‰מים ‰ו‡ ל‰יו˙ יור„ים למט‰, וכ‡˘ר ‰י' נס ˜ריע˙ ים סוף, ל‡ נ˙בטל טבע ‰מים 
ליר„ למט‰, ‡ל‡ ˘‰בי‡ ‰˜ב"‰ "רוח ˜„ים עז‰" (ב˘לח י„, כ‡) ˘‰י‡ ‚רמ‰ לכך ˘"ויב˜עו 

‰מים".

˘מכיוון  לכך ‰ו‡,  ו‰טעם  "כל ‰ליל‰",  מ˘ך  נ˘ב‰  רוח ˜„ים  ˘‡ו˙‰  ˘ם  מˆינו  ו‰נ‰, 
˘עמי„˙ ‰מים ‰י‡ ‰יפך טבעם, ‰רי ‡ם ‰יי˙‰ ‰רוח נו˘ב˙ ר˜ ב˙חיל˙ ‰ליל‰, ‰נ‰ בכלו˙ 
רוח  ל‡ו˙‰  ור‚ע  ר‚ע  בכל  ˆריך  ‰י'  ולכן  ‰ר‚יל,  למסלולם  מי„  חוזרים  ‰מים  ‰יו  ‰רוח 
"וי˘ב  כמימר‡  בר‚ע  ‰נ‰  ‰רוח,  ‰פסי˜‰  כ‡˘ר  ומי„  לטבעם.  בני‚ו„  ‰מים   ˙‡ ˘˙עמי„ 

‰ים . . ל‡י˙נו – ל˙˜פו ‰ר‡˘ון" (˘ם, כז ובפר˘"י – ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˙ני‡ ˘ער ‰יחו„ ו‰‡מונ‰ פ"ב).

מˆורע˙, ‡ין ˆריך  י„  כמו  לחו˜י ‰טבע,  ˘מ˙‡ים  ˙וˆ‡˙ ‰נס ‰ו‡ „בר  ˘כ‡˘ר  וחזינן, 
י˘  עומ„ים, ‰רי  מים  כמו  טבעי,  ˘‡ינו  ˙וˆ‡˙ ‰נס ‰ו‡ „בר  ˙מי„, ‡בל ‡ם  ל‰˙ח„˘  ‰נס 
כ‡ן חיבור ‰פכים: מים ˘טבעם לר„˙ ומכל מ˜ום מ˙נ‰‚ים בטבע ˘ל עמי„‰ כחומ‰, ולכן 

ˆריך ‰נס ל‰ימ˘ך ˙מי„.

ו‚ם ב„יני ‰˙ור‰ מˆינו לסו‚ ז‰ ˘ל פעול‰, ˘עלי' ל‰יו˙ נמ˘כ˙ ˙„יר:

˙ר˙י „ס˙רי,  עם ˜„ו˘˙ ‰מ˜„˘, ‰ו‡  חולין  לחבר „בר  ˘‰רי  ל‰˜„˘,  בנו‚ע  מˆינו  כך 

אוצרות המועדים לב

מ‰  עˆם  כי  כן,  ב‡מ˙ ‡ינו  ור‚˘ו˙יו. ‡ך  ˘כלו  על  מעלמ˙  עˆמו, ‡ינ‰  ב˙וך ‰‡„ם  ˘‰י‡ 
‡ין  ט‰ור  ˘כל  ‡ו  ור‚˘  ˆמˆום,  ˘ל  עניין  כבר  ‰ו‡  ‰מח˘ב‰,  ב‡ו˙יו˙  מˆטייר  ˘‰עניין 
מעלים  ˘ע„יין, ‰„יבור  ב‡ו˙יו˙ ‰מח˘ב‰. ‡ל‡  ל‡  כלל, ‡ף  ב‡ו˙יו˙  ˘יˆטייר  לו  ‡פ˘ר 

‰רב‰ יו˙ר מן ‰מח˘ב‰, ו‰עלם ‡ו˙יו˙ ‰מח˘ב‰ ‰ו‡ ‰עלם „˜ יו˙ר, כמובן.

‰„יבור,  ‰עלם  ב˜ריע˙  „י  ‰י'  ˙ור‰  מ˙ן  ˘ל  ל‚ילוי  כ‰כנ‰  סוף,  ים  ˜ריע˙  בע˙  ולכן, 
˜ריע˙ ‰ים, ‡ך כ‰כנ‰ ל‚ילוי ‰‡לו˜י ˘י‰י' לע˙י„ לבו‡, ‡ין מספי˜ מ‰ ˘נב˜ע ‰ים, ˘‰ל‡ 
‰„בר  ועˆם  במ‰ו˙  ˙ופסים  י„ו  ˘על  ר‡י'  ˘ל  ב‡ופן  ובעˆמו  בכבו„ו  ‰˜ב"‰  י˙‚ל‰  ‡ז 

עˆמו.

ל‡ו˙יו˙  ˘מ˘ול  יו˙ר,   ˜„‰ ‰‰עלם  ‚ם  ‰נ‰ר.  ‚ם  ˘יב˜ע  ˆריך  י˙‚ל‰,  ז‰  ˘ענין  וכ„י 
י‰י'  ‰‚ילוי  ו‡זי  ובעˆמו.  בכבו„ו  ‰˜ב"‰  ˘י˙‚ל‰  כך  ל"יב˘‰",  וי‰פך  י˙בטל  ‰מח˘ב‰, 

מוח˘י לכל י‰ו„י, כמו ˘נ‡מר "ונ‚ל‰ כבו„ ‰' ור‡ו כל ב˘ר יח„יו כי פי ‰' „בר".

קריעת ים סוף בעבודת האדם
בעבודת  סוף  ים  קריעת  ענין  לפרש  יש 

האדם:

על קריעת ים סוף נאמר "הפך ים ליבשה" 

סוף  ים  קריעת  שענין  והיינו,  ו).  סו,  (תהלים 

שהם  "ים",  בבחינת  שהם  הדברים  שגם  הוא 

יבואו  שבים,  הבריות  כמו  ונעלמים  מכוסים 

לידי גילוי וייהפכו לבחינת "יבשה".

ופירוש הדברים בעבודת האדם:

ומיוחדת  דבוקה  מישראל  איש  כל  נשמת 

שבזמן  אלא  ועת.  זמן  בכל  הקב"ה  עם 

אש  ברגשי  מתעורר  האדם  כאשר  התפילה, 

הזה  הקשר  הרי   - בהשי"ת  לידבק  שלהבת 

כן  שאין  מה  ניכרת,  ופעולתו  כל  לעין  גלוי 

הדביקות  של  הזה  הרגש  הנה  התפילה,  אחרי 

לקונו מכוסה הוא ואינו ניכר לכל.

האדם  שעל  סוף,  ים  קריעת  ענין  וזהו 

שבזמן  שההתעוררות  בעצמו  לפעול 

שגם   - היום  כל  במשך  גם  תפעל  התפילה 

"ים"  בבחינת  זה  רגש  יהי'  לא  התפילה  אחרי 

"יבשה",  בבחינת  אם  כי  ונעלם,  המכוסה 

שיהי' ניכר לכל הדביקות לקונו וההתאחדות 

עם השי"ת.

עיונים וביאורים



ל‡חג הפסח

נ˙‚ל‰ ‚ם  ˘בעולם ‰‡ˆילו˙  ו‰‚ילוי ‰‡לו˜י  ז‰,  נ˜רע "ים"  סוף,  ים  בע˙ ˜ריע˙  ‡מנם, 
בעולמו˙ ‰˙ח˙ונים ע„ לעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ˘ל‡ על י„י ‰ˆמˆום ‰ר‚יל ˘נמ˘ל ל"„יבור", 
ˆמˆום  ב‡מˆעו˙  ˘ל‡  במח˘ב˙ו,  ˘מבין  מ‰  כל   ˙‡ לזול˙  לבט‡  ˘יˆליח  ‡„ם  וכמ˘ל 

‰„בור.

לעתיד לבוא יראו במוחש את "כבוד ה'"
˙ור‰.  למ˙ן  כ‰כנ‰  מˆרים  ביˆי‡˙  ‰י'  ל„יבור,  ˘נמ˘ל  ‰ˆמˆום  ˜ריע˙  ˘ל  ז‰  ‚ילוי 

‡ולם, לע˙י„ לבו‡ י‰י' ‚ילוי נעל‰ עו„ יו˙ר: ב˜יע˙ ‰נ‰ר.

עליונים  לחיבור  ‰עולם   ˙‡ ל‰כין  ‰יי˙‰  סוף  ים  ˜ריע˙  ˘מטר˙  למעל‰,  נ˙ב‡ר  כבר 
ולזכך ‡˙ ‰עולם  ל˜„˘  ני˙ן ‰כח  ˙ור‰  במ˙ן  ˙ור‰.  במ˙ן  ל‰˙רח˘  ע˙י„  ˘‰י'  ו˙ח˙ונים 
נ˘‚ב  ‡לו˜י  ‚ילוי  ונע˘‰  ‰‡לו˜י,  ‰‚ילוי  על  ‰‰עלם  ˘ל  ‰ים  נ˜רע  לכך  וכ‰כנ‰  ‰‚˘מי, 

בעולם ‰‚˘מי, ‚ילוי ˘‰י' ב‡ופן זמני כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰.

עכ˘יו.  ˘‰ו‡  ממ‰  יו˙ר  עמו˜  ב‡ופן  ו˙ח˙ונים  עליונים  חיבור  י‰י'  לבו‡  לע˙י„  ו‰נ‰, 
לפר˜ים  ס‚ול‰  יחי„י  ר˜ ‡ˆל  ˙ופס˙ ‡˙ ‰‚ילוי ‰‡לו˜י, ‡ל‡  בזמן ‰ז‰ ‡ין ‰עין ‰‚˘מי˙ 
רחו˜ים, ו‡ילו לע˙י„ לבו‡ י‰י' ‚ילוי ‰‡לו˜ו˙ בר‡י' חו˘י˙ ממ˘ לכל י‰ו„י ב‡ופן ˙מי„י, 

וכמו ˘נ‡מר "ונ‚ל‰ כבו„ ‰' ור‡ו כל ב˘ר ‚ו' כי פי ‰' „יבר" (י˘עי' מ, ‰).

ר˜  לבו‡  ‰‡„ם  יכול  ו‰˙ח˙ונים,  ‰עליונים  בין  ‰פירו„  ˘בטל‰  ל‡חרי  ‚ם  ‰ז‰,  בזמן 
ר˜  ˙ופס ‡˙ ‰„בר  כ‡˘ר ‰‡„ם  ˘יעור‡ „ילי'.  לפי  ח„  כל  ב‡ל˜ו˙,  ו‰˘‚‰  לענין ‰‰בנ‰ 
על י„י ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, ‰רי ‡ופן ‰˙פיס‰ ‰ו‡ ˘˙חיל‰ מבין ומ˘י‚ ‡˙ כל ‰ענינים ˘˜רובים 
יו˙ר ל‰˘‚˙ו, ו‡ז מעמי˜ יו˙ר, וביכל˙ו ל‰בין ענינים נעלים יו˙ר, וכך עול‰ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡.

פרט  רו‡‰  ˘˙חיל‰  ב‡ופן  ז‰  ר‡י', ‡זי ‡ין  י„י  על  ˙ופס ‡˙ ‰„בר  כ‡˘ר ‰‡„ם  ‡מנם, 
‰˜רוב ל‰˘‚˙ו וכך עול‰ מ„ר‚‡ ל„ר‚‡, ‡ל‡ ‰ר‡י' ˙ופס˙ מי„ ‡˙ מ‰ו˙ ועˆם ‰„בר כולו 

[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘‚ם ‰˘פע˙ ‰„ברים על ‰‡„ם ‰מבין ‡ו ‰˘ומע מ˘˙נ‰ בין ‰בנ‰ לר‡י'].

וז‰ו עוˆם ‚ילוי ‰נור‡ ˘י˙‚ל‰ לע˙י„ לבו‡, ˘‡ז י˙‚ל‰ כבו„ ‰' ב‡ופן ˘‰˜ב"‰ בכבו„ו 
כר‡י'  ˘ל ‰בנ‰, ‡ל‡  ב‡ופן  ל‡  ו‰יינו,  חו˘י˙,  בר‡י'  ע"י ‰עין ‰‚˘מי  לי˙פס  יוכל  ועˆמו 

˘˙ופס ‰‡„ם ‡˙ ‰ענין ומ‰ו˙ ‰„בר מי„.

קריעת הצמצום שבבחינת מחשבה
וכ‰כנ‰ ל‚ילוי נעל‰ ז‰, ˙‰י' ˙חיל‰ ב˜יע˙ ‰נ‰ר:

ו‰רי ‰י‡  ר‚ע ‡ח„,  מלח˘וב ‡פילו  ל‰פסי˜  יכול  ˘‡ין ‡„ם  על ‰מח˘ב‰,  רומז  "נ‰ר" 
זורמ˙ ˙מי„ כמו נ‰ר ˘מימיו ‡ינם ח„לים מלזרום.

ו‰נ‰, נ˙ב‡ר לעיל ˘‰„יבור מˆמˆם ‡˙ ‚ילוי ‰‡„ם לזול˙ו, ולכ‡ור‰ נ„מ‰ ˘‰מח˘ב‰, 

אוצרות המועדים ו

‚˘מיים,  מעניינים  ו‰ב„ל‰  ‰פר˘‰  ‰ו‡   ˘„˜‰‰ מ‰ו˙  ו‡ילו  ‚˘מי,  ˙מי„  נו˙ר  ‰„בר  כי 
נ‰פך  ‰‚˘מי  ור‚ע  ר‚ע  ˘בכל  מח„˘,  ר‚ע  כל  ל‰˙ח„˘  פעול˙ „יבור ‰‰˜„˘  ולכן ˆריכ‰ 
חולין  ל‰יו˙  ‰„בר  י‰פוך  ‡ח„,  לר‚ע   ˘„˜‰‰ פעול˙  ˙פסי˜  ו‡ילו  טבעו,  ‰יפך  ל‰˜„˘ 
כב˙חיל‰, כפי ˘‰ו‡ טבעו (ור‡‰ ˆפנ˙ פענח ‰ל' ערכין וחרמין פ"„ ‰כ"ח: "„‰˜„˘ ל‡ ‰ו‰ כמו ˘‰„בר 
ו‰וי  ‰˜„י˘‰,  ˘כבר  ‰„בור  עלי'  רכיב  ו˘ע‰  ˘ע‰  כל  ר˜  ‡ז,  ˘‰˜„י˘ו  מחמ˙  מ‡ליו  ˜„ו˘  ו‰ו‡  נ‚מר  כבר 

כ‰˜„˘ מח„˘").

˘ל  ב˜˘ר  ולייח„ם  מזו,  ז‰  ו‡˘‰ ‰ם ‰פכיים  ˘‰ל‡ ‡י˘  לני˘ו‡ין,  בנו‚ע  ‚ם  וכן ‰ו‡ 
ני˘ו‡ין ‰ו‡ ‰יפך ‰טבע, ˘כן ‰‡י˘ נ˘‡ר במˆי‡ו˙ ˘ל ‡י˘ ו‰‡י˘‰ במˆי‡ו˙ ˘ל ‡˘‰, 
ול‡ נ˘˙נ‰ טבעם, ומכל מ˜ום ‰ם מ‡וח„ים ב˜˘ר ˘ל ני˘ו‡ין, ולכן י˘ סוברים "„ני˘ו‡ין 

בכל יום ויום ‰ו‰ ˜ניין ח„˘" (ˆפנ˙ פענח ‰ל' ‡י˘ו˙ פכ"„ ‰כ"ב ב‰˘מט‰).

שעבוד בבני ישראל הוא רק "מקרה"
בנו‚ע לנס יˆי‡˙ מˆרים, ‰רי ב‰בט‰ ˘טחי˙, נר‡‰ לומר ˘יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡ מסו‚ ‰‡' 
˘ל ‰פעולו˙, ˘„י ל‰ם ˘ייע˘ו פעם ‡ח˙, ומ‡ז ו‡ילך נ˘‡ר ‰מˆב כפי ˘‰ו‡ בל‡ ˘ינויים. 
ח„  בנס  „י  לכ‡ור‰  וממיל‡  טבעי,  „בר  ‰ו‡  חורין  בני  ˘ל  ‡ומ‰  ˘ל  כזו,  מˆי‡ו˙  ˘‰ל‡ 
בטבעם  חורין  בני  ו‡ילך ‰רי ‰ם  ומכ‡ן  חורין,  לבני  מעב„ים  י˘ר‡ל  בני  נ‰פכים  ˘בו  פעמי 

ו‡ין ˆריך לנס ˙מי„י.

ובפרט, ˘טרם ˘יר„ יע˜ב ובי˙ו מˆרימ‰, ‰יו בני י˘ר‡ל בני חורין, ור˜ ‡חר כך נ˘˙עב„ו 
לפרע‰ בעבו„‰ ˜˘‰ בחומר ובלבנים, וממיל‡ ‰‚ם ˘כ„י ל‰וˆי‡ ‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆרים, 
˘למעל‰  ועˆומים  ‚„ולים  נסים  נˆרכים  ‰יו  ˆוו‡רם  על  מוטל  ˘‰י'  פרע‰  ˘עבו„  ולבטל 
חזר  ממיל‡  ב„רך  ונ˙בטל ‰˘עבו„, ‰רי  ממˆרים,  ˘יˆ‡ו  ל‡חרי  מ"מ  ל‚מרי,  מ„רך ‰טבע 

‰מˆב ל˜„מו˙ו ˘‰יו בני י˘ר‡ל בני חורין.

ולפי ז‰, לכ‡ור‰ ‡ין ˆורך ˘˙‰י' יˆי‡˙ מˆרים בבחינ˙ פעול‰ נמ˘כ˙, ‡ל‡ „י ‡ם ‰„בר 
נע˘‰ פעם ‡ח˙, ‡ˆל ‡בו˙ינו, ומ‡ז ו‡ילך י‰יו י˘ר‡ל בני חורין. ‡ך מל˘ון ‰‰‚„‰ "‡˘ר 
‰‰כרח  מ‰ו  בי‡ור  וˆריך  מח„˘,  ר‚ע  בכל  ונע˘י˙  חוזר˙  מˆרים  ˘יˆי‡˙  מוכרח  ‚‡לנו", 

לכך.

‡מנם, כ‡˘ר מ˙בוננים במ‰ו˙ ‰יˆי‡‰ ממˆרים ו‚ו„ל פעול˙ ‰חירו˙ ˘נפעל‰ ‡ז, יעל‰ 
˘חירו˙ מסו‚ ‰ז‰, ‰י‡ נ‚„ טבעם ˘ל בני י˘ר‡ל, ובמיל‡ עלי' ל‰˙ח„˘ בכל ר‚ע ור‚ע.

כי ‰נ‰, ‚לו˙ מˆרים ‰י‡ ‰˘ור˘ ‰רוחני לכל ‰‚לויו˙ ˘‚לו י˘ר‡ל ל‡חרי כן (ר‡‰ ל˜וטי 
זו  מ‚לו˙ינו  מכולן, ‡פילו  עניינים ‰י‡ ‚ם ˜˘‰  ובכמ‰  ˘ם),  ו‰נסמן  עמ' 178 ‰ע' 28  ח"ט  ˘יחו˙ 

‰‡חרונ‰.

‰˘עבו„ ˘‰י' במˆרים ˙ח˙ עול פרע‰, ‰י' ˘עבו„ ‚מור ˘ל‡ ‰י' כמו˙ו ‡חרי כן, ומז‰ 
חורין,  בני  כבר ‡יננו  ˘לכ‡ור‰  חירו˙ינו", ‡ף  חו‚‚ים ‡˙ "זמן  בזמן ‰‚לו˙  ‰טעם ‰נ‰ ‚ם 

מ˘ום ˘כל עול ˘ל ‚לו˙ ‡ינו מ˘˙וו‰ ל‚לו˙ ˘‰יי˙‰ במˆרים ˙ח˙ י„ פרע‰.



זחג הפסח

וכפי ˘‡מרו ב‚מר‡ (מ‚יל‰ י„, ‡) ˘בח‚ ‰פורים ‡ין ‡ומרים ‰לל מ˘ום ˘‡י ‡פ˘ר לומר 
‡נן",  ‡ח˘וורו˘  עב„י  ˘"‡כ˙י  מכיון  ל‡ח˘וורו˘  עב„ו˙  בכך  ול˘לול   "'‰ עב„י  "‰ללו 
ולעומ˙ ז‡˙ בח‚ ‰פסח ‡פ˘ר לומר ‰לל ולומר "‰ללו עב„י ‰'", ובכך ˘וללים ˘‡יננו עו„ 
‡ין  מ˜ום  מכל  ‰עולם,  ל‡ומו˙  מ˘ועב„ים  י˘ר‡ל  בני  ‰‚לו˙  ˘בזמן  ו‡ף  פרע‰",  "עב„י 
עו„  ˘‡ין  עב„י ‰'",  ולכן ‡ומרים "‰ללו  פרע‰".  ב‰יו˙נו "עב„י  ˘‰י'  ל˘עבו„  מ˙˜רב  ז‰ 

˘עבו„ ועב„ו˙ כעין ˘עבו„ פרע‰.

ובז‰ י˘ חי„ו˘ עˆום ב‚‡ול‰ ממˆרים:

˘חרור ז‰ ˘‰י' בע˙ יˆי‡˙ מˆרים מ‰יו˙נו "עב„י פרע‰", ‡ינו ר˜ ˘חרור בפועל, ‡ל‡ 
‰רב‰ יו˙ר מכך: כ‡˘ר בני י˘ר‡ל נ‰פכו ל‰יו˙ "עב„י ‰'", ‰רי בז‰ נפעל ב‰ם ˘י‰יו בני 

חורין בעˆם ול‡ י‰י' ˘ייך ב‰ם יו˙ר ˘עבו„ ב„ו‚מ˙ ˘עבו„ מˆרים.

ו˘חרור ז‰, ‰ו‡ עניין נ‚„ ‰טבע, חיבור ‰פכים, וˆריך ‰ו‡ ל‰˙ח„˘ בכל ר‚ע ור‚ע, וכפי 
˘י˙ב‡ר ל˜מן.

יציאת מצרים שבעולמות העליונים
וי˘ ל‰עמי˜ ˙חיל‰ במ‰ו˙ „בר ז‰, ˘בני י˘ר‡ל ‰ם במˆב ˘ל "בני חורין" בעˆם ו‡ינם 

יכולים עו„ ל‰˘˙עב„ ול‰יו˙ "עב„י פרע‰".

כי ‰נ‰ נ˙ב‡ר למעל‰ ˘‰טעם לכך ˘בני י˘ר‡ל ‡ינם יכולים עו„ ל‰˘˙עב„, ‰ו‡ מ˘ום 
˘מיˆי‡˙ מˆרים נע˘ו כל בני י˘ר‡ל "עב„י ‰'", וממיל‡ יכולים ל‰יו˙ עו„ "עב„י פרע‰" 

(ר‡‰ מ‚יל‰ י„, ‡).

כמו  ˙˜יפ‰  ‡ומ‰  יכול‰  ‰ברי‡‰,  מטבע  ‰ל‡  ‰טבע.  ב‚„רי  כלל  מובן  ‡ינו  ז‰  „בר 
וכ‡˘ר  י˘ר‡ל,  בני  מˆרים ‡˙  ˘עב„ו  ˘‡כן  כפי  ו‚מור,  מוחלט  ב‡ופן  עם  ל˘עב„  מˆרים, 
˘וב  י˘˙עב„ו  ‡חר  ˘בזמן  ‰מˆי‡ו˙  מו˘לל  ל‡  ‰טבע  ב„רך  ‰רי  ממˆרים,  י˘ר‡ל  יˆ‡ו 

ל‡ומ‰ כמˆרים ב˘עבו„ ‚מור.

‰טבע  מן  ˘למעל‰  עניין  ‡ל‡  ז‰  ‡ין  ל˘עבו„,  כלל  נ˙ונים  ‡ינם  י˘ר‡ל  ˘בני  ומ‰ 
י˘  כן  בעולם ‰‚˘מי,  מˆרים  ˘י˘  ˘כ˘ם  ו‡ילך),   ‚ ע‡,  (˙ור‰ ‡ור  בס‰"˜  נ˙ב‡ר  וכך  ל‚מרי. 
עניין "מˆרים"  וז‰ו  ו‚בול,  מˆר  מל˘ון  בעולמו˙ ‰עליונים. "מˆרים" ‰ו‡  בחינ˙ "מˆרים" 
ו‡˙  ‰טבע  חו˜י   ˙‡ בו  וטבע  ומו‚בל,  מ„ו„  ב‡ופן  עולמו   ˙‡ מנ‰ל  ˘‰˜ב"‰  ברוחניו˙, 
יכולים  י˘ר‡ל  ובני  ‚מור,  ב˘עבו„  ל˘עב„  יכולים  ˘מˆרים  ב‡ופן  ‰‚בלו˙ ‰עולם ‰‚˘מי, 

ל‰˘˙עב„ לחלוטין.

‚ם  ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡ם   ,"'‰ ל"עב„י  ‰פכו  י˘ר‡ל  בני  כ‡˘ר  מˆרים,  מיˆי‡˙  ‰חל  ‡מנם, 
נבר‡ים  ‰יו˙ם  ולמרו˙  ‰עולם,  מטבע  למעל‰  ז‰  בעניין  ‰ם  ‡ז  ומני  ‰רוחני,  מ"מˆרים" 
ל‰˘˙עב„  עו„  יכולים  ˘‡ינם  במ‰  ‰טבע  מן  נ˙עלו  ז‡˙  עם  יח„  ‰רי  ומו‚בלים,  ‚˘מיים 

˘עבו„ ‚מור ‡ל‡ ל‰˜ב"‰ בלב„!

אוצרות המועדים ל

ב˙וך  י˘ר‡ל  בני  "ויבו‡ו  בכ˙וב  נרמז  ‰˘ני  ו‰ענין  ‰˙ח˙ונים  בעולמו˙  מ˙‚ל‰  ‰‡ˆילו˙ 
‰ים ביב˘‰" (ב˘לח י„, כב)).

‡מנם, כ‡מור, ‰יי˙‰ זו ר˜ ‰כנ‰ ל˜ר‡˙ מ˙ן ˙ור‰, ול‡ נע˘‰ ע„יין ˘ינוי יסו„י בעולם 
˘י‰י' חיבור ˙מי„י בין ‚˘מיו˙ לרוחניו˙. ולכן מˆינו מˆ„ ‡ח„ ˘ר‡˙‰ ˘פח‰ על ‰ים מ‰ 
˘ל‡ ר‡‰ רבן ˘ל נבי‡ים (ר‡‰ מכיל˙‡ ב˘לח טו, ב. „ברים רב‰ ז, ח), ור‡י' זו ‰יי˙‰ בר‡י' חו˘י˙ 
ממ˘, ב‡ופן ˘‰‚ילוי ‰‡לו˜י ניכר לעיניים ‰‚˘מיו˙. ומ‡י„ך, ‰˘פח‰ נו˙ר‰ ˘פח‰, ול‡חר 
˜ריע˙ ים סוף ˘ב‰ ל‰יו˙ נחו˙‰ ומ‚ו˘מ˙ כמו ˘‰יי˙‰ לפני כן. וז‡˙, מ˘ום ˘‚ילוי ז‰ ‰י' 

ר˜ לפי ˘ע‰, ב˙ור ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ ול‡ נע˘‰ ˘ינוי ‡מי˙י בעולם.

ומני  ˜בוע,  ב‡ופן  ו˙ח˙ונים  עליונים  פירו„  ˘ל  ‰‚זיר‰  נ˙בטל‰  ˙ור‰,  מ˙ן  ב˘ע˙  ור˜ 
˜„ו˘‰.  ו˙˘מי˘י  חפˆי  נע˘ים  ˘‰ם  פנימי,  ב‡ופן  ‚˘מיים  „ברים  ולזכך  ל˜„˘  ‡פ˘ר  ‡ז 
ו‡מנם ‰עולם ‰‚˘מי בכללו˙ו נ˘‡ר ב‚˘מיו˙ו, ‡ך על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל ‰ו‡ מ˙˜„˘ 
ל‰˘י"˙  ˘ל ‰˙בטלו˙  מ„רי‚‰  ב‡ו˙‰  וי‰י'  י˙˜„˘  כולו  ˘כל ‰עולם  ע„  ומז„כך ‡ט ‡ט, 

כמו בעולם ‰‡ˆילו˙.

קריעת הצמצום שבבחינת "דיבור"
ומע˙‰ י˘ לב‡ר מ‰ו עניין ב˜יע˙ ‰נ‰ר ˘˙‰י' לע˙י„ לבו‡, מ‡חר ˘כבר נ˜רע ים סוף 
‰‡ˆילו˙,  מעולם  ‰‡לו˜י  ‰‚ילוי  עם  ‚˘מיים  עניינים  לחבר  ‡פ˘ר  וכבר  ‰˙ור‰,  וני˙נ‰ 

ולכ‡ור‰ מ‰ ˆריכים עו„ לב˜יע˙ ‰נ‰ר לע˙י„ לב‡?

ול˘ם כך ˆריך ל‰עמי˜ עו„ במ‰ו˙ ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘נ˜רע בע˙ ˜ריע˙ ים סוף:

‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘בין עולם ‰‡ˆילו˙ לעולמו˙ ‰˙ח˙ונים נמ˘ל בס‰"˜ ל‡ו˙יו˙ ‰„יבור 
˘ב‡„ם ‰‚˘מי כביכול.

ב‡ו˙יו˙ ‰„יבור.  מבט‡ ‡ו˙ו  ר‚˘, ‰רי ‰ו‡  ˘כל ‡ו  לזול˙ו  ל‰עביר   ıחפ כ‡˘ר ‰‡„ם 
ב‡ו˙יו˙  י˘  מ˜ום  מכל  ˘ל ‰מ„בר,  מח˘ב˙ו  לזול˙ ‡˙ ‡˙  מ‚ל‰  ˘‰„יבור  למרו˙  ‡מנם, 
ממ˘  ˘‰ו‡  כמו  ל‚לו˙]  ˘רוˆ‰  [‰„בר  ועˆמו˙  "מ‰ו˙  כי  ‚„ול,  וˆמˆום  ‰עלם  ‰„יבור 
כלל  מ‰ו˙ו  ונ‚ל‰  נו„ע  ול‡  ‰„בור,  ‡ו˙יו˙  ב˙וך  ממ˘  ונעלם  מכוס‰  נ˘‡ר  ל‡מי˙˙ו, 
ל˘ומע ‰„בור" (˘ער ‰‡מונ‰ ˘ם פנ"‚), ו‰˘ומע מ˜בל ר˜ „בר מˆומˆם מ‡ו„ ממ‰ ˘‰מ„בר 

מר‚י˘ ‡ו מבין ב‡מ˙.

‡„ם  ‡ין   – ˘נין"  ‡רבעין  ע„  „רבי'  ‡„ע˙י'  ‡יני˘  ˜‡י  ˘"ל‡  ב)   ,‰ ע"ז  (ר‡‰  מˆינו  ולכן 
עומ„ על „ע˙ רבו ע„ ‡רבעים ˘נ‰, כי ‡מנם ‰רב מ˘˙„ל לבט‡ ב„יבורו ‡˙ כל מ‰ ˘מבין, 
‡ך ‡ו˙יו˙ ‰„יבור, מטבען, מעבירו˙ ל˘ומע חל˜ מˆומˆם בלב„, ולכן על ‰˙למי„ לעמול 

במ˘ך ‡רבעים ˘נ‰ ל‰˘י‚ מ˙וך ‰˙וכן ‰מˆומˆם ‡˙ מלו‡ ‰˘‚˙ ‰רב.

ז‰ו עניין ‰"ים" ˘מעלים לעולמו˙ ‰˙ח˙ונים על ‰‚ילויים ‰‡לו˜יים ˘בעולם ‰‡ˆילו˙, 
˘‰ו‡ על „רך ‰„יבור ˘מˆמˆם ומעלים ‡˙ ‰‚ילויים מ‰‡„ם.
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ז‰  ל‚מרי  נפר„ים  ו‰עולמו˙ ‰˙ח˙ונים „ברים  עולם ‰‡ˆילו˙  ˙ור‰ ‰יו  מ˙ן  לפני  ו‰נ‰, 
עˆום  ‚ילוי  מ‡יר  ‰‡ˆילו˙  בעולם  כי  ל˙ח˙ונים,  ל‰˙חבר  יכולים  ‰עליונים  ‰יו  ול‡  מז‰, 
˘ל ‡ור ‡ל˜י ו‰כל בטל לפניו י˙', ו‡ילו בעולמו˙ ˘למט‰ ממנו י˘נם ענייני רע ‰מפריעים 
‰‚זיר‰  עניין  וז‰ו  יח„,  ל‰˙חבר  יכולים  ‡ינם  ‡לו  עולמו˙  וממיל‡  ל˜„ו˘‰,  ו‰מנ‚„ים 

˘‰יי˙‰ מלפניו י˙' מימו˙ עולם.

‚ילוי  לחבר ‡˙  ני˙ן  ומני ‡ז  נ˙בטל‰ ‰‚זיר‰,  ˙ור‰  במ˙ן  למעל‰,  ˘נ˙ב‡ר  כפי  ‡מנם, 
ול‡י„ך  ב‰ם,  ל‰‡יר  יכול  ‰‡ˆילו˙  ו‡ור  ‰‡ˆילו˙,  מעולם  ˘למט‰  בעולמו˙  ‚ם  י˙'  ‡ורו 
‰ם  ˘‚ם  כך  ‰‡ˆילו˙,  בעולם  כמו  ל‰יו˙  ול‰ז„כך  ל‰˙עלו˙  יכולים  ‰˙ח˙ונים  ‰עולמו˙ 

י‰יו מזוככים ובטלים ‡ליו י˙' ל‚מרי.

וז‰ו עומ˜ ביטול ‰‚זיר‰ ˘במ˙ן ˙ור‰ ˘˘ר˘ו מביטול ‰‰ב„ל‰ בין עולמו˙ ‰רוחניים, 
˘י˙ב‡ר  וכפי  סוף,  ים  ˜ריע˙  ˙חיל‰  ל‰˙רח˘  ‰וˆרכ‰  ˙ור‰,  מ˙ן  ˘ל  לחי„ו˘  וכ‰˜„מ‰ 

ל‰לן.

קריעת ים סוף – הכנה למתן תורה
‰„בר  ‡ין  לרוחניו˙,  ‚˘מיו˙  בין  לחיבור  ‡פ˘ריו˙  ˘ל  כז‰,  ‚„ול  חי„ו˘  נפעל  כ‡˘ר 
‰עולם   ˙‡ ל‰כין  בכ„י  זמני  ב‡ופן  ז‰  חיבור  לפעול  ˙חיל‰  וˆריכים  ‡ח˙,  בב˙  נע˘‰ 

לחי„ו˘ ז‰.

וכפי ˘רו‡ים בעניין ‰חינוך, ˘˙חיל‰ מר‚ילים ‡˙ ‰˜טן ל‰נ‰‚‰ טוב‰ מסוימ˙ לפר˜ים 
בלב„, ו‡ט ‡ט ‰רי ‰ו‡ מ˙ר‚ל לז‰ ב‡ופן ˙מי„י. וכמו בחנוכ˙ ‰מזבח ˘‰˜ריבו ‡ז ˜רבנו˙ 

מיוח„ים ˘‰ם סללו ‡˙ ‰„רך ל˜רבנו˙ ˘ב‡ו ל‡חר מכן, ˙מי„ים כס„רם.

וכן ‰ו‡ ‚ם בעניין ˜ריע˙ ים סוף, ˘‰י‡ פעל‰ ב‡ופן זמני ‡˙ חיבור ‰עליונים ו‰˙ח˙ונים, 
כ‰כנ‰ למ˙ן ˙ור‰ ˘‡ז נפעל חיבור ז‰ ב˙מי„יו˙.

בי‡ור ‰עניין:

ב‡ופן  ו˙ח˙יו,  ˘ב˙וכו  מ‰  כל  על  מעלים  ˘‰רי ‰ים  ו‰ס˙ר,  ˘ל ‰עלם  מ˜ום  "ים" ‰ו‡ 
˘‡ין רו‡ים כלל ‡˙ מˆי‡ו˙ם. וכמו כן עניין "ים" ברוחניו˙ ‰ו‡ ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘מס˙יר 

על ‚ילוי ‡ורו י˙' ˘בעולמו˙ ‰עליונים.

על  ˘מעלים  ו‰‰ס˙ר  ‰‰עלם  ˘נ˜רע  ‰ו‡  ברוחניו˙  ‰„בר  ˙וכן  ‰רי  ‰ים,  נ˜רע  וכ‡˘ר 
‰‡ור ‰‡ל˜י ˘מ‡יר בעולם ‰‡ˆילו˙, כך ˘י‡יר ‚ם בעולמו˙ ‰˙ח˙ונים, וכ˙וˆ‡‰ מז‰, ‰י' 
˙˙חיל  ע˙ ‡˘ר  ˙ור‰,  למ˙ן  ז‰ ‰כנ‰  ו‰רי  ב„ברים ‰‚˘מיים.  זמן ‚ילוי ‡לו˜ו˙ ‚ם  ב‡ו˙ו 

˙˜ופ‰ ח„˘‰ ˘ב‰ יוכלו לחבר ‡˙ ‰רוחניו˙ עם עניינים ‚˘מיים, על י„י ˜יום ‰מˆוו˙.

בבחינ˙ "ים"  ב‰עלם  ˘‰יו  ˘‰עניינים  ו) ‰יינו  סו,  (˙‰לים  ליב˘‰"  ים  נ‡מר "‰פך  כך  על 
חיבור  ב‡ופן  עניינים  ˘ני  ˘י˘  במ˜ור ‰„ברים  (ור‡‰  בבחינ˙ "יב˘‰"  ב‚ילוי  ל‰יו˙  ‰פכו 
‰עולמו˙ ‰עליונים ו‰˙ח˙ונים, ‡ם ‰עולמו˙ ‰˙ח˙ונים מ˙עלים לעולם ‰‡ˆילו˙ ‡ו ˘עולם 

אוצרות המועדים ח

„בר ז‰ ‰ו‡ פל‡ עˆום: לו ‰יו בני י˘ר‡ל מל‡כי מרום, ני˙ן ל‰בין ˘‰ם נעלים מ‰‚„רו˙ 
ו„ם,  ב˘ר  נבר‡ים  ‰ם  י˘ר‡ל  בני  ‡ך  במˆרים,  ל‰˘˙עב„  יכולים  ו‡ינם  ‰‚˘מי  ‰עולם 
ל‚מרי  ‰טבע  מן  נ˙עלו  ‰˘עבו„  בעניין  מ˜ום  ומכל  ‰‚˘מי,  ‰עולם  ב‰‚בלו˙  מו‚בלים 

ו"יˆ‡ו ממˆרים ‰רוחני".

ונמˆ‡, ˘ביˆי‡˙ מˆרים, ‰י' חיבור ˘ל ‰טבע ולמעל‰ מן ‰טבע, ו‰חירו˙ ‰בל˙י טבעי˙ 
מ‚„רי  ‰יוˆ‡  נס  ‰ו‡  ז‰  ו„בר  ומו‚בלים.  ‚˘מיים  נבר‡ים  ˘‰ם  כפי  י˘ר‡ל  בבני  נ˙חבר‰ 

‰טבע, ו‰ו‡ ‰רב‰ יו˙ר מופרך מ‰כנס˙ "פיל‡ ב˜ופ‡ „מחט‡" (ר‡‰ ברכו˙ נ‰, ב).

י˘ר‡ל  ˘בני  זו  פעול‰  כי  ור‚ע,  ר‚ע  בכל  ל‰˙ח„˘  ˆריכ‰  מˆרים  יˆי‡˙  ‰טעם  ומז‰ 
נע˘ו בני חורין בעˆם, ‰י‡ עניין ˘ל חיבור ‰פכים, נבר‡ים מו‚בלים עם „ר‚‰ רוחני˙ בל˙י 
מו‚בל˙, ו‡ם יפסי˜ חיבור ז‰ ‡פילו לר‚ע, ‰רי יחזרו בני י˘ר‡ל לטבעם ‰ר‚יל ˘‰ם נ˙ונים 

ועלולים ל˘עבו„ מוחלט.

ובכל  ˘בכל „ור  עלינו,  חס„ ‰˘י"˙  ו‚ו„ל  מˆרים,  ביˆי‡˙  עוˆם ‰נס  ‚ו„ל  מובן  ונמˆ‡ 
ר‚ע ‚ו‡ל ומוˆי‡ ‡ו˙נו יו˘בי ב˙י חומר מ˘עבו„ מˆרים, ב‡ופן ˘‡י ‡פ˘ר לנו ל‰˘˙עב„ 

לפרע‰, ‡ל‡ מ‡ז וע„ ע˙‰ עב„ים ‰ננו למלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰. 

בשיטת הרמב"ם ד"חייב אדם 
הראות את עצמו"

יבואר  שלפנינו  יום.בפרק  בכל  מתחדשת  מצרים  שיציאת  ההכרח  נתבאר  הראשון  בפרק 

ממצרים". יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  להראות  אדם  "חיים  שפסק  ברמב"ם  שמצינו  מיוחד  חידוש 

מהו הגדר ד"להראות", ומדוע שינה הרמב"ם מלשון המשנה "לראות"ממצרים"

"לראות" או "להראות"?
לר‡ו˙  חייב ‡„ם  ו„ור  ב), ‡ומרים "בכל „ור  (פסחים ˜טז,  במ˘נ‰  ˘מ˜ורו  בנוסח ‰‰‚„‰, 
‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים". ו‰יינו, ˘„ין זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ‡ינ‰ ר˜ לזכור ‡˙ ‰מ‡ורע 
‚ם  כיˆ„  ול‰ר‚י˘  ל‰˙בונן  ˆריך  ‡„ם  כל  ‡ל‡  ל‡בו˙ינו,  ˘‡ירע  י˘ן  מ‡ורע  ‰ו‡  כ‡ילו 
‰ו‡ עˆמו יוˆ‡ עכ˘יו ממˆרים, וכפי ˘נ˙ב‡ר בסימן ‰˜ו„ם ב‡רוכ‰ ‰‰כרח לכך ˘יˆי‡˙ 



טחג הפסח

מˆרים מ˙ח„˘˙ בכל יום ויום.

ו‰נ‰, כ‡˘ר ‰בי‡ ‰רמב"ם ‡˙ ‰„ברים ל‰לכ‰ (‰ל' חמı ומˆ‰ פ"ז ‰"ו-ז), כ˙ב וז"ל:

Œˆמ מ˘עבו„  ע˙‰  יˆ‡  בעˆמו  כ‡ילו ‰ו‡  עˆמו  ל‰ר‡ו˙ ‡˙  חייב ‡„ם  ו„ור  "בכל „ור 
עב„ ‰יי˙  כי  וזכר˙  ב˙ור‰  ז‰ ˆו‰ ‰˜ב"‰  ועל „בר  ו‚ו'.  מ˘ם  ו‡ו˙נו ‰וˆי‡  ˘נ‡מר  רים, 
בליל‰  כ˘סוע„ ‡„ם  לפיכך  ונפ„י˙.  לחירו˙  ויˆ‡˙  עב„  בעˆמך ‰יי˙  כ‡ילו ‡˙‰  כלומר 

‰ז‰ ˆריך ל‡כול ול˘˙ו˙ ו‰ו‡ מיסב „רך חירו˙ כו'".

וי˘ ל˙מו‰:

בעˆמו  ‰‡„ם  ‰ר‚˘˙  על  ˘מ„ובר  ‰יינו  עˆמו,   ˙‡ "לר‡ו˙"  ‡„ם  ˘חייב  ‡י˙‡  במ˘נ‰ 
בלב„, ו‡ילו ‰רמב"ם ˘ינ‰ וכ˙ב ˘‰‡„ם חייב "ל‰ר‡ו˙" ‡˙ עˆמו, ו‰יינו, ˘ל‡ מספי˜ מ‰ 

˘‰‡„ם מר‚י˘ כן בעˆמו, ‡ל‡ חייב ל‰ר‡ו˙ ז‡˙ ‚ם ל‡חרים.

ו‡מנם בנוסח ‰‰‚„‰ ˘לו ("נוסח ‰‰‚„‰ ˘נ‰‚ו ב‰ י˘ר‡ל" בסוף ‰ל' חמı ומˆ‰) ‰ו˙יר 
ב‰לכו˙  כו', ‡בל  עˆמו"  לר‡ו˙ ‡˙  וכ˙ב "חייב ‡„ם  ˘‰ם  כפי  ‰רמב"ם ‡˙ „ברי ‰מ˘נ‰ 

ליל ‰ס„ר פס˜ ˘ˆריך ‰‡„ם "ל‰ר‡ו˙" ‡˙ עˆמו ˘יˆ‡ ממˆרים.

ולכ‡ור‰, מכיוון ˘במ˘נ‰ חייבו ר˜ ˘‰‡„ם יר‡‰ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים, מנ‡ לי' 
לרמב"ם ל‰וסיף חיוב ˘ל "ל‰ר‡ו˙" לסובבים ˘‰ו‡ יˆ‡ ממˆרים?

˘‡ומרים  לר‡ו˙"  ‡„ם  ‰"חייב   ˙‡ י˘  ‡„ם",  „"חייב  ב„ין  י˘  ‚„רים  ˘˘ני  ומ˘מע 
בנוסח ‰‰‚„‰ ˘מ˜ורו במ˘נ‰, וי˘ „ין ‡חר ˘‰ו‡ "חייב ‡„ם ל‰ר‡ו˙", ו‰ו‡ „ין ב‰לכו˙ 

ליל ‰ס„ר, וי˘ נפ˜"מ ל„ינ‡ בין ˘ני חיובים ‡לו, וכפי ˘י˙ב‡ר.

‡רבע  זו  ב‰לכ‰  ˘מח„˘  מוˆ‡ים  ומˆ‰,   ıחמ ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  ב„ברי  מעיינים  כ‡˘ר 
עניינים:

‡. ‰ור‡˙ ‰מˆי‡ו˙, ˘בכל „ור ו„ור יוˆ‡ים ממˆרים. יˆי‡˙ מˆרים ‰י‡ פעול‰ נמ˘כ˙, 
ל‡  ו"‡ילו  כולם,  ‰„ורו˙  בכל  נמ˘כ˙  מˆרים  ˘יˆי‡˙  מפני  ‰י‡  ו„ור  „ור  ˘בכל  ו‰חירו˙ 
לפרע‰  ‰יינו  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו  ‡נו  ‰רי  ממˆרים,  ‡בו˙ינו   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡ 

במˆרים" (עניין ז‰ נ˙ב‡ר בסימן ‰˜ו„ם ב‡רוכ‰).

ב. ‰חיוב לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים. ו‰יינו, ˘נוסף לחיוב זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים, 
˘בז‰ „י לזכור יˆי‡˙ מˆרים ˘‰יי˙‰ ל‡בו˙ינו, י˘ חיוב ˘‰‡„ם יכיר ויר‚י˘ "כ‡ילו ‰ו‡ 

בעˆמו יˆ‡ ע˙‰ מ˘עבו„ מˆרים".

‰יום  יוˆ‡  ˘‰ו‡  בכך  ב‰כר‰  „י  ‡ין  ממˆרים.  יˆ‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ ל‰ר‡ו˙  ‰חיוב   .‚
ממˆרים, ‡ל‡ ‰ו‡ ˆריך ל‰ר‡ו˙ ‚ם לסובבים ‡ו˙ו ˘‰ו‡ מר‚י˘ ˘יˆ‡ ‰יום ממˆרים.

„. ‰חיוב ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים ‰ו‡ בכל מע˘‰ ליל‰ ז‰. ו‰יינו ˘‡ין „י 
בכך ˘‰ו‡ מספר ביˆי‡˙ מˆרים ומר‡‰ ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ˘‰ו‡ מר‚י˘ כ‡ילו יˆ‡ ‰יום ממˆרים 
ח˘יבו˙  „רך  ˘מיסב  ז‰,  בליל‰  ו˘˙יי˙ו  ‡כיל˙ו  ב‡ופן  ל‰˙בט‡  ˆריך  ‰„בר  ‡ל‡  ממ˘, 

ועו˘‰ ‰כל "„רך חירו˙".

אוצרות המועדים כח

‰ˆל‰  ˘ל  עניין  ר˜  ‡ינ‰  ‰לזו  ‰ים  ˜ריע˙  ˘‚ם  ומובן  טו).  י‡,  (י˘עי'  ו‚ו'  נחלים"  ל˘בע‰ 
ופילוס „רך, ‡ל‡ י˘ ב‰ ‚ם ˙וכן רוחני.

ונוסף על ‰סבר˙ מ‰ו˙ ˜ריע˙ ‰ים לע˙י„, י˘ לעמו„ על ‰˘ינויים ˘י˘ בין ˘˙י ˜ריעו˙ 
Œים ‰ללו, ובפרט על מ‰ ˘במˆרים ‰יי˙‰ ר˜ ˜ריע˙ ‰ים, ו‡ילו לע˙י„ לבו‡ ˙‰י' ‚ם ב˜י‰
ע˙ ‰נ‰ר (לכללו˙ מ‡מר ז‰, ר‡‰ מ‡מרי ‡„מו"ר ‰ז˜ן פר˘יו˙ ח"‡ עמ' רנ„ ו‡ילך. ˘ער ‰‡מונ‰ ל‡„מו"ר 

‰‡מˆעי פנ"ב ו‡ילך. ‰מ˘ך "ו‰חרים ˙רל"‡" ל‡„מו"ר ‰מ‰ר"˘ – ספר ‰מ‡מרים ˙רל"‡ עמ' רנט ו‡ילך).

הכנה לחיבור עליונים ותחתונים
˜ריע˙ ים סוף ‡ירע‰ ל‡חר ˘כבר יˆ‡ו ממˆרים, טרם ˜בל˙ ‰˙ור‰, ומכך מובן ˘˜ריע˙ 

‰ים ל‡ ‰וˆרכ‰ עבור יˆי‡˙ מˆרים, ‡ל‡ ‰י‡ ‰כנ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰.

ובכ„י ל‰בין ‡˙ נחיˆו˙‰ ˘ל ˜ריע˙ ים סוף, וכיˆ„ ‰י‡ מ‰וו‰ ‰כנ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰, י˘ 
לעיין ˙חיל‰ במ‰ו˙ו ˘ל מ˙ן ˙ור‰ על ‰ר סיני.

כי ‰נ‰, ‡ו„ו˙ ‰חי„ו˘ ‰מיוח„ ˘נפעל ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ (˙נחומ‡ ו‡ר‡ טו. 
ובני  לסורי‡  יר„ו  ל‡  רומי  בני  ו‡מר  ˘‚זר  למלך  למ‰ ‰„בר „ומ‰,  פי"ב, ‚) "מ˘ל  רב‰  ˘מו˙ 

סורי‡ ל‡ יעלו לרומי. כך כ˘בר‡ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡ ‡˙ ‰עולם, ‚זר ו‡מר ‰˘מים ˘מים ל‰' 
‰‚זר‰ ‰ר‡˘ונ‰,  בטל ‡˙  לי˙ן ‡˙ ‰˙ור‰,  כ˘ב˜˘  טז).  ˜טו,  (˙‰לים  ‡„ם  לבני  נ˙ן   ıו‰‡ר
ו‡מר ‰˙ח˙ונים יעלו לעליונים ו‰עליונים יר„ו ל˙ח˙ונים, ו‡ני ‰מ˙חיל, ˘נ‡מר (י˙רו יט, כ) 

ויר„ ‰' על ‰ר סיני ו‚ו', וכ˙יב (מ˘פטים כ„, ‡) ו‡ל מ˘‰ ‡מר על‰ ‡ל ‰'".

עם  "עליונים",   – רוחניו˙  לחיבור  ‡פ˘סריו˙  ‰יי˙‰  ל‡  ‰עולם,  ברי‡˙  ˘מע˙  ו‰יינו, 
‰רוחני˙  ‰נ˘מ‰  ˘‰רי  מסוים,  חיבור  ‰י'  ‡ז  ˘כבר  ו‡ף  "˙ח˙ונים".   – ‚˘מיים  „ברים 
במ‰  לע˘ו˙  "מפלי‡  ˘‰˜ב"‰  ס"‡)  ו  סי'  (‡ו"ח  ‰רמ"‡  ˘כ˙ב  וכמו  ‰‚˘מי,  ב‚וף  מלוב˘˙ 
˘˘ומר רוח ‰‡„ם ב˜רבו, ו˜ו˘ר „בר רוחני ב„בר ‚˘מי", ‰נ‰ ‡ין ז‰ חיבור ‚מור, כי ‰‚וף 

‰‚˘מי נו˙ר נחו˙ וחומרי ו‡ינו מז„כך על י„י ‰˙לב˘ו˙ ‰נ˘מ‰ בו.

וב˘ע˙ מ˙ן ˙ור‰ ‰˙בטל‰ ‰‚זיר‰, ומני ‡ז יכולים לחבר ‡˙ ‰רוחניו˙ ב‚˘מיו˙. על י„י 
נו˙ר  ל‡חר ˜יום ‰מˆוו‰  ˘‚ם  ע„  ומ˙˜„˘ים,  מז„ככים  ב„ברים ‚˘מיים ‰ם  ˜יום ‰מˆוו˙ 

‰„בר ‰‚˘מי ב˜„ו˘˙ו (ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ‚בי ‰מˆוו˙ ˘˜יימו ‰‡בו˙).

חיבור עולם האצילות עם העולמות התחתונים
ר˘ו מחיבור פנימי יו˙ר בעולמו˙ ‰רוחניים: ו‰נ‰, ‡פ˘ריו˙ חיבור ‰רוחניו˙ ו‰‚˘מיו˙,̆ 

רוחניים,  עולמו˙  ‚ם  י˘נם  ו‰˙ח˙ון,  ‰‚˘מי  ‰ז‰  לעולם  ˘בנוסף  ‰סו„  ב˙ור˙  מבו‡ר 
‚מור‰  ‰˙בטלו˙  י˘  ‰‡ˆילו˙  בעולם  ‰‡ˆילו˙".  "עולם  מכונ‰  ביו˙ר  ‰נעל‰  ו‰עולם 
ל‰˘י"˙, ו‡ין ˘ום נ˙ינ˙ מ˜ום לעניין ˘ל רע, ו‡ילו בעולמו˙ ‰רוחניים ‰נחו˙ים יו˙ר, י˘ 

יו˙ר מˆי‡ו˙ ˘ל רע, ע„ ˘‰עולם ‰ז‰ ‰‚˘מי ‰ו‡ מל‡ רע ו˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡.



סוד קריעת הים  ובקיעת הנהר
של  באחרון  שמפטירים  כפי  לבוא,  לעתיד  ויקרע  ישוב  והוא  מצרים,  יציאת  בעת  נקרע  סוף  ים 

נחלים".  לשבעה  והכהו  רוחו  בעים  הנהר  על  ידו  והניף  מצרים,  ים  לשון  את  ה'  "והחרים  פסח 

שיתרחש  הנהר  בקיעת  וסוד  תורה,  למתן  הכנה  שהי'  סוף  ים  קריעת  סוד  יתבאר  זה  במאמר 

כהכנה להתגלות האלוקית לעתיד לבוא 

 

ו‰מˆרים  ‰ים  לפני  י˘ר‡ל  עמ„ו  כ‡˘ר  מˆרים,   ıמ‡ר י˘ר‡ל  בני  לˆ‡˙  ‰˘ביעי  ביום 
מ‡חורי‰ם, ˜רע ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰ים, ‰עביר ‡˙ י˘ר‡ל ב˙וך ‰ים ביב˘‰, ו‰טביע ‡˙ ‰מˆריים 

ב˙וך ‰מים.

ב‰˘˜פ‰ ר‡˘ונ‰ נר‡‰ ˘מ‰ ˘˜רע ‰˜ב"‰ ‡˙ ‰ים לפני י˘ר‡ל ‰י' מפני מˆבם ‰נור‡ 
˘ל י˘ר‡ל, ˘ל‡ ‰י' ל‰ם ל‡ן ללכ˙, ו‰מˆריים עומ„ים מ‡חורי‰ם, וכ„י ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל 

ע˘‰ ‰˜ב"‰ ‰נס ‰‚„ול ו˜רע ‡˙ ‰ים.

מיוח„˙,  כוונ‰  בו  וי˘  מ„ויי˜  ‰ו‡  י˘ר‡ל  עם  במ‡ורעו˙  ופרט  פרט  ˘כל  י„וע  ‡מנם, 
ו‰רי ‰רב‰ „רכים למ˜ום, וביכל˙ו ˘ל ‰˜ב"‰ ‰י' ל‰ˆיל ‡˙ י˘ר‡ל ב‡ופן ‡חר, ובפרט על 
לעבר, ‡ל‡  מעבר  סוף  ים  י˘ר‡ל ‡˙  עברו  ˘ל‡   (‡ טו,  ערכין  כ˘ם   ‰"„) ב˙וס'  מ‰ „‡י˙‡  פי 

‰לכו רˆוע‰ ב‡ורך ‰ים, ועלו ב‡ו˙ו ˆ„ ˘בו נכנסו.

ומז‰ ˘בחר ‰˜ב"‰ ל˜רוע ‡˙ ‰ים „וו˜‡, מוכח ˘ל‡ ‰י' ˜ריע˙ ‰ים ר˜ עבור ‰ˆל˙ בני 
י˘ר‡ל מ‰מˆריים, ‡ל‡ י˘ ב‰ ˙וכן ו˙כלי˙ בפני עˆמ‰.

ופעול˙ו  ומ‰י ‰˘פע˙ו  סוף,  ים  מעמ„ ˜ריע˙  ˘ל  מ‰י ‰מ˘מעו˙  ז‰,  לב‡ר „בר  וˆריך 
‰מיוח„˙ על עם י˘ר‡ל ‰יוˆ‡ ממˆרים לעבר ˜בל˙ ‰˙ור‰ ב‰ר סיני.

ו‰נ‰, ב‰פטר˙ ‡חרון ˘ל פסח (בחו"ל), ˜ור‡ים על ˜ריע˙ ‰ים ˘˙‰י' לע˙י„ לבו‡, בע˙ 
ו‰כ‰ו  רוחו  בעים  ‰נ‰ר  על  י„ו  ו‰ניף  מˆרים,  ים  ל˘ון   ˙‡  '‰ "ו‰חרים  ‰ע˙י„‰:  ‰‚‡ול‰ 

שער שישי

אוצרות המועדים י

"לראות" בכל השנה ו"להראות" בליל הסדר
יˆי‡˙  לזכור  ויום  יום  בכל  חיוב  י˘נו  בליל ‰פסח,  מˆרים  יˆי‡˙  סיפור  ל„ין  נוסף  ו‰נ‰, 
מˆרים, ו˘˜ו"ט ‰פוס˜ים בחילו˜ים ביני‰ם (ר‡‰ ‰‚˘"פ עם לי˜וטי טעמים ומנ‰‚ים ע' טו ו˘ם נסמן).

וי˘ לח˜ור ב‡רבע˙ ‰עניינים „לעיל, מי מ‰ם נו‰‚ בליל ‰ס„ר „וו˜‡, ומי ˘ייך במˆוו˙ 
זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘בכל יום ויום.

יום  בכל  ‰ו‡  ממˆרים,  יוˆ‡  עˆמו  ˘‰ו‡  ‰מˆי‡ו˙  ‰ור‡˙  ‰ר‡˘ון,  ˘‰עניין  פ˘וט  ז‰ 
ויום, ˘‰רי כך ‰י‡ ‡כן ‰מˆי‡ו˙ ˘יˆי‡˙ מˆרים מ˙ח„˘˙ בכל יום ויום ובכל ר‚ע ור‚ע.

לומר  י˘  ממˆרים,  יוˆ‡  בעˆמו  כ‡ילו ‰ו‡  ו"לר‡ו˙"  ל‰ר‚י˘  חיוב ‰‡„ם  ‰עניין ‰˘ני, 
˘בכל  מˆרים  יˆי‡˙  בזכיר˙  חיוב  ז‰ ‰ו‡  לליל ‰פסח, ‡ל‡ „ין  ˘‡ף ‰ו‡ ‡ינו ˜˘ור „ו˜‡ 

יום ויום, כפי ˘יוכח ל˜מן.

ממˆרים",  יˆ‡  כ‡ילו  עˆמו  ו‰רביעי, ‰חיוב "ל‰ר‡ו˙ ‡˙  ז‡˙, ‰עניין ‰˘לי˘י  ולעומ˙ 
ולבט‡ ז‡˙ בכל ‰נ‰‚˙ו "„רך חירו˙", ‰ם „ינים מיוח„ים ר˜ בליל ‰פסח:

יˆי‡˙  בין ‰חיוב „זכיר˙  ˘ם)  ומנ‰‚ים  טעמים  לי˜וטי  עם  (ר‡‰ ‰‚˘"פ  כי ‰נ‰, ‡ח„ ‰‰פר˘ים 
מˆרים ˘בכל ‰˘נ‰ לחיוב בליל ‰ס„ר ‰ו‡ "„˙מי„ [בכל ‰˘נ‰] ‰מˆו‰ ל‰זכיר בפני עˆמו 
לספר  ‰מחו„˘˙  מˆו‰  „עי˜ר   .  . לבנו  לספר  ‰מˆו‰  ‰ס„ר]  [בליל  וכ‡ן  לבנו,  ל‰‚י„  ול‡ 
 – ל‡חר  לספר  ˘‰חיוב ‰מיוח„  לז‰  בכ˙ובים  בי‡ור ‰מ˜ור  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ל‡חר" 

‰ו‡ בליל ‰ס„ר בלב„].

(פסחים ˜טז, ‡),  לעˆמו"  ˘ו‡ל  בנו ‡ו ‡חר, ‰נ‰ "‰ו‡  עמו  עם ‡ין  ˘‡פילו  כך,  כ„י  וע„ 
ל"‡חר"  ומספר  ˘מ˘יב  י„י  ועל  עˆמו,  ל‚בי  ב‚„ר "‡חר"  נע˘‰  לעˆמו,  ˘˘ו‡ל  י„י  על  כי 
˘בעˆמו ‰ו‡ מ˜יים ‡˙ ‰מˆוו‰ ‰מיוח„˙ ˘ל "ו‰‚„˙ לבנך", זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘ל ליל 

‰ס„ר ב„רך ˘ל סיפור ל‡חר.

חיוב  ˘י˘  לז‰  ‰יסו„  ‰ו‡  ‰ס„ר,  בליל  ל‡חר  מˆרים  יˆי‡˙  סיפור  ˘„ין  לומר,  וי˘ 
"ל‰ר‡ו˙" ל‡חרים ‡˙ מ‰ ˘מר‚י˘ "כ‡ילו ‰ו‡ עˆמו יˆ‡ ממˆרים". „כמו ˘בחיוב זכיר˙ 
‰ו‡  כן  ל‡חרים,  ל‰זכיר  ˆריך  ‡ל‡  בעˆמו  ˘יזכור  במ‰  „י  ‡ין  ז‰,  בליל‰  מˆרים  יˆי‡˙ 
כן  ˘מר‚י˘  מספי˜  ל‡  ˘בליל ‰ס„ר  ממˆרים,  יˆ‡  כ‡ילו  ל‰ר‚י˘  ˘ˆריך  זו,  זכיר‰  ב‡ופן 

בעˆמו ‡ל‡ חייב "ל‰ר‡ו˙" ר‚˘ ז‰ ‚ם ל‡חרים.

‰‰זכר‰  ˘חיוב  כ˘ם  כי  בלב„,  ‰ס„ר  בליל  נו‰‚  ל‡חרים  "ל‰ר‡ו˙"  ˘„ין  מובן  ועפ"ז 
ל‡חר ‰ו‡ „ין מיוח„ בליל ‰ס„ר בלב„, כך ‚ם חיוב "ל‰ר‡ו˙" ל‡חר ‰ו‡ „ין מיוח„ לליל 

‰ס„ר.

ממˆרים  יוˆ‡  בעˆמו  ‰ו‡  כ‡ילו  ו"לר‡ו˙"  ל‰ר‚י˘  עˆמו  ‰‡„ם  לחיוב  בנו‚ע  ‡מנם, 
(‰ענין ‰˘ני ˘‰וב‡ לעיל), י˘ לומר ˘‡ינו ˘ייך „וו˜‡ לליל ‰ס„ר, כי ‰חילו˜ בין זכיר˙ יˆי‡˙ 

ל‰יו˙ ‚ם  ˘בליל ‰ס„ר ˆריכ‰ ‰זכיר‰  בז‰  ר˜  בליל ‰פסח, ‰ו‡  לזכיר‰  יום  ˘בכל  מˆרים 
‡בל  ממˆרים,  ‰יום  ˘יוˆ‡  ˘מר‚י˘  לו  ול‰ר‡ו˙  מˆרים  יˆי‡˙  על  לו  לספר  ‰זול˙,  כלפי 



י‡חג הפסח

˘על  ז‰  לחיוב  בכ˙ובים  בי‡ור ‰מ˜ור  במ˜ור ‰„ברים  [ור‡‰  ˘וו˙ ‰ן  ‡ופן ‰זכיר‰  בעˆם 
‰‡„ם לר‡ו˙ ול‰ר‚י˘ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יוˆ‡ ממˆרים]

ו‡ם כן, מ‰ ˘חייבו במ˘נ‰ "לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כו'", ‡ינו מ„בר על ליל ‰ס„ר „ו˜‡, ˘‰רי 
‡ז ‰חיוב ‰ו‡ ‚ם "ל‰ר‡ו˙", ‡ל‡ ‰חיוב "לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ‰יום ממˆרים" ‰ו‡ 

בכל יום ויום.

[ור‡‰ ˙ני‡ רי˘ פמ"ז ˘כ˙ב ˘ם ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘‰חיוב לר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים ‰ו‡ "בכל יום 

ויום", ומ˘מע ˘ז‰ו חל˜ מ‚„ר זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘בכל יום וליל‰, ‡ך ב˘ולחן ערוך ˘לו ל‡ ‰בי‡ „ין ז‰ ‡ל‡ 

ב„יני ליל ‰ס„ר ו‡ולי ‰ו‡ מ˘ום ˘ל‰לכ‰ סובר ˘חיוב ז‰ ‡ינו חל˜ ממˆוו˙ זכיר˙ יˆי"מ ˘בכל יום. ומ‡י„ך, 

‰וב‡  ל‡  ב˘"ס  ˘‚ם  מ˘ום  ˘מע  ˜רי‡˙  ב‰ל'  ‰בי‡ו  ול‡  ‰˘נ‰,  כל  ˘ל  יˆי"מ  מחיוב  חל˜  ‰ו‡  ˘ב‡מ˙  י"ל 

בפירו˘ ‡ל‡ בנוסח מ‰ ˘‡ומרים בליל פסח].

"חייב אדם לראות" כו' שבהגדה הוא חיוב תמידי
פס˜  לבין   ‰„‚‰‰ ונוסח  ‰מ˘נ‰  ל˘ון  בין  ‰˘ינויים  י˙יי˘בו  למעל‰,  ‰מבו‡ר  פי  על 

‰‰לכ‰ ברמב"ם:

‰‰ור‡‰ "חייב ‡„ם לר‡ו˙" כו' בנוסח ‰‚„‰ ˘ל פסח (˘מ˜ורו בנוסח ˘במ˘נ‰ בפסחים) ‡ינ‰ 
עוס˜˙ בחיוב ‰מיוח„ ˘ל ליל ‰ס„ר, ‡ל‡ בחיוב ‰כללי ˘ל זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘בכל יום 
‡בו˙ינו,  ˘ל  מˆרים  יˆי‡˙  לזכור  מחוייב  ˘‰‡„ם  לז‰  ˘נוסף  ו‰ור‡˙ ‰‰‚„‰ ‰י‡  וליל‰. 
בסעיף  ˘‰וב‡  ‰ב'  ‰חי„ו˘  (˘‰ו‡  ממˆרים  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו  ˙מי„  עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  מחויב  ‰ו‡ 
ול„ברי  ל„ברי ‰רמב"ם,  בין ‰מ˘נ‰  חילו˜ים  בז‰  ˘מˆינו  ז‰  במ˜ור „ין  ˘˜ו"ט  במ˜ור ‰„ברים  ור‡‰  ‰˜ו„ם, 

‡„מו"ר ‰ז˜ן ב˘ולחנו סי' ˙עב ס"ז).

[ו‡ף ˘„ין ז‰ ‡ינו מיוח„ לפסח ‡ל‡ חל בכל ‰˘נ‰ כול‰, ‰רי ‚ם ˜ו„ם לכן ‰וב‡ו „ברי 
רבי ‡לעזר בן עזרי' ב˜˘ר ל„ין ‰זכר˙ יˆי‡˙ מˆרים בלילו˙, ˘‚ם ‰ו‡ ‡ינו ענין לליל ‰פסח 
„ו˜‡, ‡ל‡ „ין בכל לילו˙ ‰˘נ‰, וחזינן ˘בעל ‰‰‚„‰ ‰בי‡ ‚ם מ„יני ‰זכר˙ יˆי‡˙ מˆרים 

˘ל כל ‰˘נ‰].

ו‡ין ל˙מו‰ מ‰ ר‡‰ בעל ‰‰‚„‰ ל‰כניס „ין ‰נו‚ע לזכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים ˘בכל יום ויום 
ר˜  ‰יי˙‰  ˘ל‡  מˆרים,  יˆי‡˙  במעל˙  מפלי‡ים  ‡לו  ב˜טעים  כי  ‰ס„ר,  לליל  „וו˜‡  ול‡ו 
מבי‡ ‡˙ ‰חיוב  כן  ועל  ויום.  יום  ובכל  ו„ור  בכל „ור  נמ˘כ˙  פעול‰  בזמן ‰‰ו‡, ‡ל‡ ‰י‡ 

˘על ‰‡„ם לר‡ו˙ ˙מי„ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים.

וכל ז‰ ‰ו‡ כ‰˜„מ‰ ל‰מ˘ך ‰נוסח: "לפיכך ‡נחנו חייבים ל‰ו„ו˙ ל‰לל . . למי ˘ע˘‰ 
˘נמ˘כ˙  ו‰פל‡˙‰,  מˆרים  יˆי‡˙  מעל˙  ˘מפני ‚ו„ל  כל ‰נסים ‰‡לו",  ולנו ‡˙  ל‡בו˙ינו 

בכל יום ויום, חייבים ל‰ו„ו˙ ול‰לל על ‰נסים ‰ללו במוע„ יˆי‡˙ מˆרים, בליל ‰ס„ר.

ל‰פלי‡ ‡˙  לליל ‰ס„ר ‡ל‡  בייחו„  ל‰ורו˙ „ין ‰˘ייך  ז‰  בנוסח  ˘‡ין ‰כוונ‰  ונמˆ‡, 
ול‰לל  ול‰ו„ו˙  ל˘בח  ‰חוב‰  ל‚ו„ל  כ‰˜„מ‰  „ור,  בכל  ˘נמ˘כ˙  מˆרים,  יˆי‡˙  מעל˙ 

אוצרות המועדים כו

ספיר‰ לפני ‰˜רב˙ ˘˙‰"ל בח‚ ‰˘בועו˙].

˘‰פירו˘  לומר,  „נר‡‰  ‡יבר‡, 
˘‰מˆו‰  (ובנ„ו"„,  ‡ח˘בי‘"  „"מˆוו˙י' 
‰ו‡,  ח˘וב‰)  למˆי‡ו˙  ‰ספיר‰   ˙‡ עו˘‰ 
‡לו  ימים  ספיר˙  ע"„  ‰˙ור‰  ˆיווי  ˘עˆם 
עו˘‰ ‡˙ ספיר˙ ימים ‡לו למˆי‡ו˙ בעולם 
ובי‡ור  לספור.  מˆוו‰  ‡ינו  כ˘‰סופר  ‚ם 
‡ל‡  בפועל,  ˜יומ‰  ר˜  (ל‡  „מˆו‰  ‰ענין, 
˘ל  מˆי‡ו˙  מכריח‰   – עˆמו)  ‰ˆיווי  ‚ם 
חפˆ‡ (ול„ו‚מ‡, בז‰ ˘‡מר‰ ˙ור‰ "מˆו˙ 
בעולם  כבר  ˘י˘  ב‰כרח  ‰רי   – ˙‡כלו" 
ס˙ם,  חפˆ‡  ר˜  ול‡  "מˆו˙"),  ˘ל  חפˆ‡ 
ס˙ם  ˘‡ינו   – ח˘יבו˙  בעל  חפˆ‡  ‡ל‡ 
מˆי‡ו˙ו  נמˆ‡ בעולם, ‡ל‡ חפˆ‡̆  חפˆ‡̆ 
˘‰˙ור‰  חפˆ‡  מˆ„ ˆיווי ‰˙ור‰,  מוכרח˙ 
˙˙˜יים  ל‡  בפועל  ‡ם  ‚ם  ‡ליו,  מ˙ייחס˙ 
˘˜יום  לכך  נוסף  כלומר:  ב‰חפˆ‡.  ‰מˆו‰ 
ל‰יו˙  ˘בעולם  ‰חפˆ‡   ˙‡ מ˘נ‰  ‰מˆו‰ 
˜„ו˘‰,  חלו˙  עליו  ˘י˘  ˙ורני˙  חפˆ‡ 
לולי ˜יום  (‚ם  כ˘לעˆמו  ‰רי, ˆיווי ‰˙ור‰ 
למˆי‡ו˙  ˘בעולם  ‰חפˆ‡  עו˘‰  ‰מˆו‰) 
‰עולם),  עניני  ˘‡ר  (ל‚בי  ב˙ור‰  ‰נח˘ב˙ 
י‰י‘  ˘ל‡  ‰מˆו‰,  בו  ˙˙˜יים  ל‡  ‡ם  ‚ם 

חפˆ‡ „˜„ו˘‰, ‡ל‡ חפˆ‡ בעולם. 

˘כל  ל"ספיר‰"  בנו‚ע  י"ל  וע„"ז 
י˙יר‰ ‰מ˙וספ˙  ח˘יבו˙  ר˜  מˆי‡ו˙‰ (ל‡ 
כב˘‡ר  בל‡‰"כ,  כבר  ˘י˘נ‰  למˆי‡ו˙ 
נע˘י˙  מˆי‡ו˙‰)  כל  ‡ל‡  ‰˙ור‰,  מˆוו˙ 
ע"„  ‰˙ור‰  ˘ˆיווי  ‰יינו,  ‰מˆו‰,  מˆ„ 
‰ימים  ספיר˙   ˙‡ עו˘‰  ‰ימים  ספיר˙ 
ספיר‰  (˘‰רי  בכלל  למˆי‡ו˙  לר‡˘)  (לכל 
כ˘לעˆמ‰ ‡ינ‰ מˆי‡ו˙ ו‡ינ‰ מ˘נ‰ „בר), 
˘‰˙ור‰  ח˘יבו˙  בעל˙  למˆי‡ו˙  וע„ 
˘ל  בעולמו  ‚ם  (מˆי‡ו˙  ‡לי‘  מ˙ייחס˙ 

‰ימים  „ספיר˙  ˘‰מˆי‡ו˙   – ‰מˆוו‰) 
‡ם  ‚ם  ˜יימ˙  ‰˙ור‰)  ˆיווי  ע"י  (˘נע˘י˙ 
מי  (˘יספרם  מˆו˙ ‰ספיר‰  ב‰  ˙˙˜יים  ל‡ 

˘‡ינו בר חיוב‡). 

בספ‰"ע  ˘נ˙חייב  מי  ˘כל  י"ל,  ועפ"ז 
בברכ‰,  לספור  יכול  ‰ספיר‰  ימי  ב‡מˆע 
‰חיוב,  זמן  לפני  ˘ספר  ‰ימים  ספיר˙  כי, 
‡ף ˘‡ינ‰ מˆו‰, ‰"‰ מˆי‡ו˙ בעולם (כיון 
ולכן  ספיר˙ ‰ימים),  ע"„  ב˙ור‰  ˘י˘ ˆיווי 
יכול ˘פיר לברך ולספור "‰יום ‡רבע‰ ימים 
˘לו  ימים   ‘‚ כי ‰מˆי‡ו˙ „ספיר˙  לעומר", 
מ‡פ˘ר˙  מˆו‰),  ˘ל  ספיר‰  ˘‡ינ‰  (‡ף 
‰רביעי  מיום  ‰עומר  „ספיר˙  ‰מˆו‰  ˜יום 

ו‡ילך. 

כו‘.  ב‚יו˙ו  וספר  ˘נ˙‚ייר  ב‚ר  וˆ"ע 
˘נול„ „מי"  ˘"כ˜טן  וי"ל „˘‡ני ‚ר, „כיון 
‰י‡  ˘לפנ"ז  ‰ימים  „ספיר˙  ‰מˆי‡ו˙  ‰רי 
˘‰מˆי‡ו˙  (‡ף  ‡חר  ‡„ם  ˘ל  ספיר‰  כמו 
„ספיר˙ ‰ימים עˆמ‰, ‰י˙‰ יכול‰ ל‰ח˘ב 
˘ייכ˙  ‰י˙‰  ˘ל‡  ‡ף  „ספיר‰,  כמˆי‡ו˙ 
„‡ם  למ"„  ו‡פי‘  כלל).  „)מˆו‰  ל(מˆי‡ו˙ 
פרי‘  ˜יים   .  . ונ˙‚ייר  עכו"ם  ב‰יו˙ו  בנים  לו  "‰יו 
כמ‰  „לענין  "‡ע"‚  ע"‡),  סב  (יבמו˙  ורבי‘" 

„ברים ‡מרינן ‚ר ˘נ˙‚ייר כ˜טן ˘נול„ „מי, 
‡חריו  מיוחס  „זרעו  ˜יים  „בנכריו˙ו  כיון 
(˙וס‘  כ˘נ˙‚ייר"  נמי  מיפטר  ˘ע‰  ב‡ו˙‰ 
בענין  ‡יירי  ‰˙ם  כי  לחל˜,  י˘  ‡ולי   – ˘ם) 
בנכריו˙ו  (˘‚ם  ˙ורני˙  מˆי‡ו˙  לו  ˘י˘ 
יכול  וז‰  ˙ור‰),  מ„ין  ‡חריו  מיוחס  זרעו 
˙ור‰  ע"פ  ‰ח„˘‰  למˆי‡ו˙ו  ל‰ˆטרף 
("כ˜טן ˘נול„"), ‡בל מˆי‡ו˙ ס˙ם (ספיר˙ 
ספ‰"ע)  למˆו˙  כלל  ˘ייכ˙  ˘‡ינ‰  ‰ימים 
למˆי‡ו˙ו  ˘ייכ˙)  (ו‡ינ‰  מˆטרפ˙  ‡ינ‰ 

‰ח„˘‰ ל‡חרי ‰‚יור. ועˆ"ע.



כ‰חג הפסח

‰מˆו‰,  לולי  עˆמ‰,  מˆ„  זו  ספיר‰  מע˘‰ 
מספר  ˘‰ו„ע˙  כיון  כלל,  מˆי‡ו˙  ‡ינ‰ 
ל‡  ‡ם  ‰˙ור‰  ע"פ  מˆי‡ו˙  ‡ינו  לעˆמו 
˘ע˘‡˙‰  ור˜ ‰מˆו‰ ‰י‡  עליו ˆיווי,  ˘י˘ 
לספיר‰ זו למˆי‡ו˙ ‰נח˘ב˙ ל˜יימ˙ לענין 
˘עˆם  נ‡מר  ומע˙‰, ‡ם  מ„יני ‰˙ור‰.  „ין 
בפועל  ענין ‰ספיר‰ ‰וי מˆי‡ו˙ – ‰רי כיון̆ 
יכול  ‰˜ו„מים,  ‰ימים   ˙‡ ‚ם  ז‰  עב„  ספר 
נ‡מר  ‡ם  ‡בל  בברכ‰.  ולספור  ל‰מ˘יך 
מˆ„ ‰מˆו‰  ר˜  מˆי‡ו˙ ‰ספיר‰ ‰י‡  ˘כל 
נח˘ב˙  ‡ינ‰  מˆו‰  ‡ינ‰  (ו‡ם  ב‰  ˘‰י˙‰ 
כיון  ‰רי   – ‰˙ור‰)  „יני  לענין  ˘‰י˙‰ 
ול‡ ‰י˙‰  בספיר‰  חייב  ל‡ ‰י‘  ˘בעב„ו˙ו 
מˆי‡ו˙  ‡ˆלו  ‰י˙‰  ל‡  ‰רי  כלל,  מˆו‰  זו 
וממיל‡ ‡ינו  ספר,  ל‡  כ‡ילו  ו‰וי  ‰ספיר‰, 

יכול ע˙‰ לספור בברכ‰.

‰ו‡  ‰ספיר‰  ˘‚„ר  לומר  יו˙ר  ונר‡‰ 
כמו ‰‚„ר ‰י„וע „‡מרינן "‡יסורו חי˘ובו" 
עליו  ˘י˘  ˘„בר  ‰יינו  ‡ח˘בי‘",  ו"מˆו˙י‘ 
מ„יני  לעו„  למˆי‡ו˙  נח˘ב  מˆו‰  ‡ו  „ין 
‰י‘  ל‡  מˆו‰  בו  ˘‰י‘  ו‡ילול‡  ‰˙ור‰, 
י  בכורו˙  (עיין  ‡לו  ל„ינים  למˆי‡ו˙  נח˘ב 
‰ו‡  וכן  ע"‡).  כז  ביˆ‰   – חל‰   ‰"„ ר˘"י  ע"‡. 

‰וי‡  מˆו‰  ˘ל  ספיר‰  „ר˜  בנ„ו"„  ‚ם 
מע˘‰  לולי  ‚ם  ו„‡י  ˘‰רי  ˜יימ˙,  מˆי‡ו˙ 
במספר  יום  יום ‰ו‡  כל  ˘ל ‰‡„ם  ‰ספיר‰ 
מיום ‰˜רב˙ ‰עומר,  יום ‡)‘  (ל„ו‚מ‡  מסויים 
ו‡"כ  כלום,  בז‰  מ˘נ‰  ‰‡„ם  ספיר˙  ו‡ין 
מˆי‡ו˙,  לו  עˆמו ‡ין  מˆ„  מע˘‰ ‰ספיר‰ 
˘עו˘‰  ‰י‡  ‰י‡  ‰זמן  לספור  ‰מˆו‰  ור˜ 
‡˙ ‰ספיר‰ למˆי‡ו˙, ע"„ מˆו˙י‘ ‡ח˘בי‘. 
כלום  ל‡ו   – בעב„ו˙ו  ˘ספר  ז‰  עב„  ול‰כי 
˘‰י˙‰  זו  ספיר‰  ל‰ח˘יב  ו‡"‡  ‰ו‡, 
˘ספיר˙ו ‰˘לי˘י˙  לענין  כמˆי‡ו˙ ˜יימ˙, 
˘לי˘י˙  ספיר‰  ב‡מ˙   ‡‰˙ ו‰רביעי˙ 
Œרב‡ "‰יום  ויספור  יברך  ‡יך  כי  ורביעי˙, 

˘ל  מˆי‡ו˙  ‰י˙‰  כ˘ל‡  לעומר"  ימים  ע‰ 
ספיר˙ ‚‘ ימים לפנ"ז.

עב„  ל‚בי  ר˜  ‰ם  ‰ללו  „ברים  ולכ‡ור‰ 
לפנ"ז ‡ין בספיר˙ו מˆו‰  ˘נ˘˙חרר, „כיון̆ 
כלל, חסר‰ ‰מˆי‡ו˙ „ספיר˙ ימים ˘˜„מו; 
„חיי˘ינן  (‡ף  „יברך  פ˘וט  ב˜טן  מ˘‡"כ 
„רבנן  במˆו‰  ‚ם  כי  ‰ב‰"‚),  ל„ע˙  ל„ינ‡ 
‡מרינן „מˆוו˙י‘ ‡ח˘בי‘ ל‰יו˙ "מˆי‡ו˙", 

ו˘וב ˘פיר מברך ‚ם ל‰ב‰"‚.

‡מנם, ע„יין י˘ מ˜ום ל˘˜ו"ט ‚ם ב˜טן 
מˆו˙  ˜יים  ב˜טנו˙ו  ˘‚ם  „‡ף   – ˘‰‚„יל 
ו"מˆוו˙י‘  חינוך),  (מ„ין  מ„רבנן  ספ‰"ע 
„ספיר˙  למˆי‡ו˙  ‡ח˘בי‘"  מ„רבנן)  (‚ם 

(לכמ‰  „רבנן  ˘‰חיובים  כיון  מ"מ,  ימים, 
על  ול‡  ‰"‚בר‡",  על  ‡ל‡  ‡ינם  „עו˙) 
‰ספיר‰  ˘חיוב  לומר  מ˜ום  י˘  ‰"חפˆ‡", 
(מˆו‰) מ„רבנן ‡ינו „י ל‰ח˘יב ‡˙ ספיר˙ 
יוכל  ול‡  מן ‰˙ור‰,  לחיובים  בנו‚ע  ‰ימים 
בברכ‰  ספר  ˘ב˜טנו˙ו  (‡ף  בברכ‰  לברך 
˘נ˙ח„˘  ל‰חיוב  ˘ביחס  כיון  מ„רבנן), 
˘ל  מˆי‡ו˙  ‡ˆלו  ˜יימ˙  ‡ין  כ˘‰‚„יל, 

ספיר˙ ימים לפנ"ז. 

ל‚„ולים  בנו‚ע  ‚ם  ל‰וסיף, „נפ˜"מ  וי˘ 
– כ˘יבו‡ מ˘יח ב‡מˆע ימי ‰ספיר‰ ויבנ‰ 
מן  כ˙י˜ונ‰  ספ‰"ע  מˆו˙  ונ˜יים  בי‰מ"˜ 
„ספ‰"ע  ‰‰מ˘ך  ל‰יו˙  יוכל  ‰‡ם  ‰˙ור‰, 
ל‰מˆי‡ו˙  ב‰מ˘ך  ‰˙ור‰  מן  (בברכ‰) 
בזמן  מ„רבנן  ‰חיוב  מˆ„  ‰ימים  „ספיר˙ 
‰ז‰ (לרוב ‰„עו˙ ˘ספ‰"ע בזמן ‰ז‰ ‰י‡ מ„רבנן). 
נמו˜י  ˘בסו"ס  ב˙˘וב‰  בז‰  ח˜ר  וכבר 
מסי˜  ו˘ם  ממונ˜‡ט˘,  כו‘  ל‰ר‰"ˆ  ‡ו"ח 
זו  ˘ב˘נ‰  [ו‡ף  „‡וריי˙‡  ˙‰י‘  ˘‰ספיר‰ 
מ˘מע   – בניסן  בט"ז  ‰עומר  ‰˜ריבו  ל‡ 
˘˙י  ב‰˜רב˙  ‚ם  ˙לוי‘  ˘ספ‰"ע  מ„בריו, 
˘נבנ‰ ‰מ˜„˘ ˆ"ל  וכיון  ב˘בועו˙,  ‰לחם 

אוצרות המועדים יב

ל‰˘י"˙ על נס ‚„ול ז‰.

˘‡ז  ‚ופ‡,  ‰ס„ר  ליל  ˘ל  ‰‰לכ‰   ˙‡ ‚ם   ‰„‚‰‰ בנוסח  מזכירים  ל‡  מ„וע  ˙ימ‰  ו‡ין 
"חייב ‡„ם ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו", כי ‡ין ‡ומרים בנוסח ‰‰‚„‰ ‡˙ ‰‰לכו˙ ˘‡ו˙ן מ˜יימים 
ל‡כול  ו"חייב ‡„ם  כוסו˙",  ל˘˙ו˙ „'  ˘‡ין ‡ומרים "חייב ‡„ם  למ˘ל  וכמו  ˘ע‰,  ב‡ו˙‰ 
מˆ‰" וכ‰‡י ‚וונ‡. ו‰טעם, בפ˘טו˙, ‰ו‡ ˘‡ין ‡ומרים ‡˙ ‰חיובים כ‡˘ר מ˜יימים ‡ו˙ן 
בפועל. וכן ‰ו‡ בנו‚ע לחיוב "ל‰ר‡ו˙" ˘‡ין ˆריך ל‰זכיר „בר ז‰ כ‡˘ר עו˘ים כן בפועל.

בכל  ˘‰ו‡  מˆרים  יˆי‡˙  מעל˙  ל‰פלי‡ ‡˙  ב‰‚„‰ ‰ו‡  זו  בפיס˜‡   ‰˘‚„‰‰ ו‡„רב‰, 
„ור ו„ור ובכל יום ויום, כטעם לכך ˘"‡נחנו חייבים ל‰ו„ו˙" וכו'. ולז‰ מ˙‡ים ל‰בי‡ מ‰ 

˘נו‚ע לכל יום, ול‡ ר˜ לליל ‰ס„ר. 

‡מנם, ב‰לכו˙ חמı ומˆ‰ מ„בר ‰רמב"ם על ‰‰לכו˙ ‰מיוח„ו˙ לליל ‰ס„ר, ולכן ˘ינ‰ 
מל˘ון ‰מ˘נ‰ וכ˙ב "חייב ‡„ם ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים":

ל‰ר‚י˘  ˆריך  ‰ו‡  ממˆרים",  יˆ‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ "לר‡ו˙  ר˜  ‡„ם  מחויב  ‰˘נ‰  בכל 
ל‰ר‡ו˙  ‰חוב‰  עליו  מוטל˙  ‡ין  ‡ך  יום,  ובכל  „ור  בכל  ופועל˙  נמ˘כ˙  מˆרים  ˘יˆי‡˙ 
ז‡˙ ‚ם לזול˙, ו‡ילו בליל ‰ס„ר נוספ˙ ‰חוב‰ "ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו", ˘יעביר ‰ר‚˘‰ זו ‚ם 

לסובבים ‡ו˙ו.

ˆריך  מˆרים ‡ל‡  ביˆי‡˙  ˘מספר  בע˙  ר˜  ל‡  עˆמו", ‰ו‡  "ל‰ר‡ו˙ ‡˙  ˘ל  ז‰  וחיוב 
חירו˙  ב„רך  ˘מ˙נ‰‚  י„י  על  ‰ליל‰,  מע˘י  בכל  ממˆרים  ‰יום  ˘יˆ‡  ‰‰ר‚˘   ˙‡ ל‚לו˙ 

ב‡כיל˙ו וב˘˙יי˙ו ובכל מע˘י ליל ‰ס„ר. 

˘‰ע˙י˜  בז‰,  ס"ז)  ˙עב  (סי'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ˘יט˙   ˙‡ ˘מב‡ר  ‰„ברים  במ˜ור  עו„  [ור‡‰ 
„ברי ‰רמב"ם ‡בל ˘ינ‰ בכמ‰ פרטים. ונ˙ב‡ר ˘ם ˘˘יט‰ ‡חר˙ י˘ לו במ‰ ˘ˆריך ‰‡„ם 

ל‰ר‚י˘ בליל‰ ‰ז‰, ונפ˜"מ לכמ‰ „ינים].

גדר חובת "ואותנו הוציא משם"
כ‡ילו  עˆמו  לר‡ו˙ ‡˙  ˙מי„י  חיוב  ˘י˘  ר˜  מוב‡  ˘במ˘נ‰  מכיוון  ל˙מו‰:  י˘  ‡מנם, 
יˆ‡ ממˆרים, מנ‡ לי' ל‰רמב"ם לח„˘ „ין ˘ל "ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו" בליל ‰ס„ר, ˘ל‡ ‰וב‡ 
י˘  ע„יין  ‰ז‰,  בליל‰  מˆרים  ביˆי‡˙  לספר  מ‰חיוב  ‰ו‡  ז‰  „ין  יסו„  ˘כנ"ל,  ו‡ף  ב˘"ס. 

לחפ˘ לז‰ מ˜ור ו˘ור˘ ב˘"ס.

˘ם  ב‚מר‡  „‡י˙‡  ‰נ"ל,  ‰מ˘נ‰  על  רב‡  מ„ברי  ‰ו‡  ‰רמב"ם  ˘ל  ˘מ˜ורו  לומר,  וי˘ 
"‡מר רב‡ ˆריך ˘י‡מר ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם".

בנוסח ‰‰‚„‰  לומר  ˘ˆריך ‰‡„ם  לומר  ב‡  מובנים: ‡ם  רב‡ ‡ינם  ˘ל  ולכ‡ור‰, „בריו 
‰וˆי‡  "ו‡ו˙נו  ז‰  ב˘ביל  ל‰וסיף  ל‡„ם  לו  מ„וע  מ˘ם,  ‰וˆי‡  ממ˘  ˘‡ו˙נו  ‰מˆי‡ו˙ 
יˆ‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  ‡„ם  "חייב  ˘במ˘נ‰  ‰נוסח   ˙‡ ‡מר  ˘כבר  ל‡חרי  מ˘ם", 

ממˆרים"?



י‚חג הפסח

ב‡ופן  מ˘ם,  ‰וˆי‡  "ו‡ו˙נו"  לומר  ‰‡„ם  ˘ˆריך  בל˘ונו  „יי˜  ˘רב‡  ‰רמב"ם,  ו‰בין 
˘בע˙ ‡מיר˙ו י˘נו עו„ ‡„ם ˘נמˆ‡ עמו. ו‰יינו, ˘ב„ין ז‰ ב‡ רב‡ ל‰וסיף על „ין ‰מ˘נ‰, 
בליל ‰ס„ר  מˆרים, ‰רי  ממ˘  יˆ‡  כ‡ילו  עˆמו  ˘יר‡‰ ‰‡„ם ‡˙  על ‰חיוב ‰כללי  ˘נוסף 
ו‡ו˙נו ‰וˆי‡  ˘י‡מר  ב"ˆריך  וזו‰י ‰כוונ‰  לסובבים ‡ו˙ו,  זו ‚ם  ל‰ר‡ו˙ ‰ר‚˘‰  חיוב  י˘ 
‚ם  ממˆרים  ע˙‰  יוˆ‡  ˘‰ו‡  ‰‰ר‚˘‰   ˙‡ ול˘˙ף  ול‰ר‡ו˙  לבט‡  ‰‡„ם  ˘ˆריך  מ˘ם", 

לסובבים.

מ˘ם,  ו‡ו˙נו ‰וˆי‡  ז‰  פסו˜  ˘י‡מר  "ˆריך  ˘ם:  רב‡  „ברי  ‚ם ‰ר˘ב"ם ‡˙  פיר˘  וכן 
˘ˆריך ל‰ר‡ו˙ ‡˙ עˆמו כ‡ילו יˆ‡ מ˘ם, ˘‡ף ‡ו˙נו ‚‡ל ‰˜ב"‰". ומ˘מע ˘‚ם ‰ר˘ב"ם 
בעˆמו  מר‚י˘  ˘‰‡„ם  במ‰  ˘ל‡ „י  על „ברי ‰מ˘נ‰,  לח„˘  ˘כוונ˙ו  רב‡  ‰בין ‡˙ „ברי 
"כ‡ילו ‰ו‡ יוˆ‡ ממˆרים" ‡ל‡ בליל ‰ס„ר ˆריך לומר ול‰ר‡ו˙ לסובבים עניין ז‰ ˘יˆי‡˙ 

מˆרים נמ˘כ˙ בכל „ור.

‡מנם, ע„יין ‡פ˘ר ל‰˜˘ו˙ מנלן ˘י˘ חיוב מיוח„ ל‰ר‡ו˙ ל‡חרים ‡˙ ‰ר‚˘˙ו ˘‰ו‡ 
יˆ‡ ממˆרים, ו‰רי ‡פ˘ר לפר˘ ˘„ין ז‰ ˘"ˆריך ˘י‡מר ו‡ו˙נו ‰וˆי‡ מ˘ם" ‰ו‡ ר˜ פרט 
ב„ין ‰סיפור ביˆי‡˙ מˆרים, ˘‡ופן סיפור ‰יˆי‡‰ ˆריך ל‰יו˙ ב‡ופן ˘מספר ˘‰ו‡ עˆמו 
ל‰˙נ‰‚  ˘ˆריך  עˆמו",  "ל‰ר‡ו˙ ‡˙  חיוב  לז‰  בנוסף  ˘י˘  לח„˘  מנין  ממˆרים, ‡ך  יוˆ‡ 

ול‰ר‡ו˙ כ‡ילו יוˆ‡ ממˆרים ע˙‰?

וי˘ לב‡ר בפ˘טו˙:

˘י‡מר  "וˆריך  ‰ול"ל  מˆרים,  ביˆי‡˙  ‰סיפור  ב„ין  פרט  לב‡ר  בז‰  ב‡  ‰י'  רב‡  ‡ם 
ו‡ו˙י ‰וˆי‡", ˘‰רי כ˘מספר ‡˙ ‰סיפור ל‡חר, י˘ כבר עו„ מי ˘‰ו‡ ˘‡ליו ‰ו‡ מספר, 
ו‰חי„ו˘ ‰ו‡ ר˜ ˘בסיפור ˘עליו לספר ˆריך ‰ו‡ לומר ל‡ ר˜ ז‰ ˘‡בו˙ינו יˆ‡ו ממˆרים 

‡ל‡ ‚ם ˘"ו‡ו˙י ‰וˆי‡".

פרט  כ‡ן  ˘‡ין  ‰רמב"ם  למ„  מ˘ם",  ‰וˆי‡  ו‡ו˙נו  ˘י‡מר  "וˆריך  ‡ומר  ˘רב‡  ומכך 
˘עלי‰ם  ז‰,  ליל‰  מע˘‰  בכל  חיוב  לח„˘  ב‡  בז‰  ‡ל‡  מˆרים,  יˆי‡˙  סיפור  ב„ין  בלב„ 
ל‰יו˙ ב‡ופן ˘מ˘˙ף ומר‡‰ ל‡חרים ‡˙ ‰ר‚˘˙ו ˘‰ו‡ עˆמו יוˆ‡ ממˆרים – "חייב ‡„ם 
עו„  נ˙ב‡רו  ‰„ברים  [במ˜ור  מˆרים"  מ˘עבו„  ע˙‰  יˆ‡  בעˆמו  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ ל‰ר‡ו˙ 

פרטים רבים בסו‚י‡ זו. וכ‡ן ‰וב‡ ר˜ חל˜ מן ‰„ברים, ו‚ם ז‰ ב˜יˆור וב˙מˆו˙]. 

אוצרות המועדים כ„

בספיר˙ו,  ל‰מ˘יך  יכול  ‡ינו  „ו‚מ‡,  „רך 
כי בליל‰ ‰˘לי˘י˙ ‡ינו יכול לספור ספיר‰ 
לו  ו‡"‡  (בספיר˙ו),  ‡ˆלו  ˘לי˘י˙  ˘‰י‡ 
"‡רבע‰  ימים",  ˘ל˘‰  "‰יום  לומר  יו˙ר 
Œלי˘ "יום  ספיר˙  י˙כן  ל‡  כי  וכו‘,  ימים" 

˘י" ו"רביעי" בלי "˘ני" ˘˜„ם לו. ומע˙‰ 
ר˜  חסרון  ספיר‰ ‡ח˙ ‰י‡  ˘‰חסר˙  נמˆ‡ 
בימים ˘ל‡ח"ז ול‡ בימים ˘לפנ"ז, כי מ"מ 
˘פיר  ו‡˙י  עˆמ‰.  בפני  מˆו‰  ‰ו‡  יום  כל 
מˆו‰  י˘  כי  וליל‰,  ליל‰  בכל  „מברך   ‡‰
למיח˘  ˘פיר ‰‡ „ליכ‡  ו‚ם ‡˙י  יום.  בכל 
˘יס˙ור ימים ˘כבר ˜„מו, כי ל‡ בעינן כלל 
ימים ‰ב‡ים לˆורך מˆו˙ ‰ימים ‰ר‡˘ונים, 

‡ל‡ ר˜ ל‰יפך.

‰‡ריך  ˘ו  מˆו‰  חינוך  במנח˙  ו‰נ‰, 
˘‰‚„יל  ו˜טן  ˘נ˘˙חרר  עב„  ב„ין  לח˜ור 
מע˙‰  למנו˙  מˆי  ‡י  ‰ספיר‰  ימי  ב‡מˆע 
˙לי‡  ופטור  „בחיוב  נימ‡  "מי  בברכ‰, 
מ"מ  ˘מנ‰  ‡ף  פטור  ˘‰י‘  וכיון  מיל˙‡, 
‚ם  נ˙חייב  ל‡  ומ˜ו„ם  ˘מˆו‰ ‡‘ ‰י‡  כיון 
˘מנ‰ ‡ף  כיון  . ‡ו „למ‡   . חייב  ע˙‰ ‡ינו 
כו‘",  ‰ח˘בון  בטל  ל‡  מ"מ  בפטור  ˘‰י‘ 
מוˆי‡  מ„רבנן  ˘"‰מחוייב  ˘כיון  ומסי˜, 
„עכ"פ  ˘נ˙‚„ל  ב˜טן   .  . מ‰"˙  ‰חיוב 
‰זמן  ‡ז  מועיל  בו„‡י  ˜ו„ם,  לחינוך  ‰‚יע 
מ‰"˙,  ‡ח"כ  חייב  ל‰יו˙  מ„רבנן  ˘מחויב 
בפלו‚˙˙  ‰„בר  ו˙ל‰  בטל".  ‰ח˘בון  ו‡ין 
כ„‡מרינן  פיר˘  ‰ו‡  כי  ‰נ"ל,  ‰˜„מונים 
מˆו‰  ‰ימים  כל  ‰ב‰"‚  „ל„ע˙  מעי˜ר‡ 
‡ח˙ ‰ן ול„ע˙ ‰˙וס‘ ‰ם מ"ט מˆוו˙, ובז‰ 
לברך  מˆי  ‡י  ˘נ˘˙חרר  „עב„  ‰„ין  ˙ל‰ 
בחל˜ ממ"ט ‰ימים בלב„. וב‡מ˙ לפי „רכו 
ימי ‰ספיר‰  ב‡מˆע  ˘נ˙‚„ל  לענין ˜טן  ‚ם 
˘‚ם  ‡ף  כי  לספ˜,  מ˜ום   ˙ˆ˜ ע„יין  י˘ 
חינוך,  מ˘ום  בספיר˙ו  מˆו‰  י˘  ב˜טנו˙ו 
וע„יין  מˆו‰ „רבנן,  ר˜  מ˜ום, ‰‡ ‰וי  מכל 

Œ‰י˘ סבר‡ לומר ˘מˆו‰ „רבנן ל‡ מ‰ני ל
˘לים מˆו‰ „‡וריי˙‡ ו˘וב ל‡ יברך ל„ע˙ 
מˆו‰  ‰ימים  ˘כל  ‰מנ"ח)  ‰בנ˙  (כפי  ‰ב‰"‚ 

‡ח˙.

יום  כל  לכו"ע  „ו„‡י  ל„י„ן  ולכ‡ור‰ 
‰˜טן  ˘יוכל  ברור  עˆמ‰,  בפני  מˆו‰  ‰ו‡ 
למימני בברכ‰ ‡ף ל„י„ן „חיי˘ינן ל‰ב‰"‚, 
ומ‰  בכ"י,  מˆו‰  י˘  ל„י„י‘  ‚ם  ˘‰רי 
‡חרי  ב‡‰  ל‰יו˙  ל„י„י‘  ‰ספיר‰  ˘ˆריכ‰ 
כי  ˘פיר,  ז‰  ‚ם   – ˘˜„מו  בימים  ספירו˙ 
חינוך,  מ„ין  ב˜טנו˙ו  ‚ם  ספר  ‰ל‡  ז‰  ˜טן 
כמנינ‰  ספיר‰  ‰וי  ב‚„לו˙ו  ספיר˙ו  ו˘פיר 
וכר‡וי למˆו˙‰. ‡בל ‰עב„ ˘ל‡ ספר ˜ו„ם 
ספיר‰  ‰˘ני˙  ספיר˙ו  ‡ין  ‰רי  ˘נ˘˙חרר 
˘ני‘ כלל, ו˘וב יˆ„˜ ‰מנ"ח „ל„ע˙ ‰ב‰"‚ 
מטעם  ל‡  (‡בל  ˘חרורו  ‡חר  מברך  ‡ינו 

˘כ˙ב ‰מנ"ח „כל ‰ימים מˆו‰ ‡ח˙).

ב„ע˙  לח˜ור  י˘  ל„י„ן  ‚ם  ב‡מ˙  ‡ך 
‰ספיר‰  מ˙חיל˙  ‚ם  ˘ספר  בעב„  ‰ב‰"‚ 
ספיר˙ו,  ב‡מˆע  ונ˘˙חרר  עב„ו˙ו,  בע˙ 
כמו  ופטור  חיוב  מטעם  (ל‡  כ‡ן  ל„ון  „י˘ 
ל‰מˆי‡ו˙  בנו‚ע  ‡ל‡)  ‰מנ"ח,  ˘ח˜ר 
‰ב‰"‚  „ע˙  טעם  ‰נ‰  כי  ‰ימים.  „ספיר˙ 
˘לי˘י˙  ספיר‰  לספור  ‡פ˘ר  ˘‡י  ‰ו‡ 
כמˆו˙‰ לל‡ ˘‰י˙‰ לפני‘ ספיר‰ ˘ני˙ וכו‘ 
– ו˘וב ˘מ‡ ‰י‘ לנו לומר „‰ˆורך בספיר˙ 
‰ספיר‰  מˆו˙  מˆ„  ‡ינו  ‰˜ו„מים  ‰ימים 
מˆי‡ו˙  עˆם  מˆ„  ר˜  ‡ל‡  ב‰ם,  ˘‰י˙‰ 
‡בל  ‰עב„.  יברך  ˘פיר  ו‡"כ  ‡לו,  ספירו˙ 
וב‰˜„ים „ב‚„ר  ב‡ופן ‡חר,  ללמו„  ‡פ˘ר 
פירו˘ו  ל„ון, ‡ם  י˘  רחמנ‡  ‰ספיר‰ „‡מר 
ו‰מנין  ‰ספיר‰  מע˘‰  עˆם  ‰˙ור‰  ˘ע"פ 
‰ו‡ כבר נח˘ב למˆי‡ו˙ ˜יימ˙ ˜ו„ם מˆו˙ 
˘מˆי‡ו˙  ˙ור‰  ‡מר‰  ור˜  עלי‘,  ‰˙ור‰ 
 ‡‰˙ וכו‘)  ויובל  ˘מיט‰  ‰עומר,  (לענין  זו 
‰˙ור‰  „ע"פ  לומר  י˘  „למ‡  ‡ו  מˆו‰; 



ב˘ו"ע  ˜יי"ל  ‰עומר  ספיר˙  ב‰לכו˙ 
‡ח„  יום  ˘‰חסיר  „מי  ס"ח,  ס˙פ"ט  ‡ו"ח 
ברכ‰.  בל‡  ‰ימים  ˘‡ר  סופר  בספיר˙ו, 
מח‘  מ˘ום  ˘‰ו‡  ‰˘ו"ע  בנו"כ  ומבו‡ר 
ע"‡  סו  מנחו˙  ‰˙וס‘  „„ע˙  ‰˜„מונים, 
מˆוו˙  מ"ט  ימי ‰ספיר‰ ‰וו  ו„עימי‘ „מ"ט 
‡ח„  יום  ‡„ם  ‰חסיר  ו‡פילו  עˆמן,  בפני 
יום ‰ו‡  „כל  ל˘‡ר ‰ימים,  נו‚ע  ‡ין ‰„בר 
ב˙וס‘  (‰וב‡  ו„ע˙ ‰ב‰"‚  עˆמ‰,  בפני  מˆו‰ 
מˆו‰ ‡ח˙,  ˘ימי ‰ספיר‰ ‰וו  ו„עימי‘  ˘ם) 
"˙מימו˙",  ימים  מ"ט  לספור  ‰י‡  „‰מˆו‰ 
נחסר  ‡ח„  יום  ‡פילו  ‰חסיר  ‡ם  ו˘וב 
ב˜יום "˙מימו˙ ˙‰יינ‰" ו‡ינו יכול ל˜יים 
‰ב‰"‚  ל„ע˙  ‚ם  חיי˘ינן  ול‰לכ‰  ‰מˆו‰, 

ולכן ל‡ יברך ב˘‡ר ‰ימים.

‰ב‰"‚,  „ע˙  ב‚וף  ל˙מו‰  י˘  ולכ‡ור‰ 
„‡ם כל מ"ט ‰ימים מˆו‰ ‡ח˙, ‰י‡ך מברך 
ספיר‰  כל  על  ברכו˙  ו˙˘ע  ‡רבעים  ‡„ם 
ברכ‰ ‡ח˙  לברך ‡ל‡  לנו  ול‡ ‰י‘  וספיר‰, 
 ‡‰„ רב‰,  ו‰˙מי‰‰  בסוף.  ‡ו  ב˙חיל‰ 
נו‚ע  ספיר‰ ‡ח˙,  ל„ע˙ ‰ב‰"‚ ‡ם ‰חסיר 

לימים  ‚ם  ‡ל‡  ‰ב‡ים  לימים  ר˜  ל‡  ‰„בר 
‰ימים,  לכל  ‰י‡  ‡ח˙  ˘מˆו‰  ז‰,  ˘לפני 
ע„  לברך  ˘‡ין  ‰„ין  ל‰יו˙  ר‡וי  ‰י‘  ו‡"כ 
לספור  י˘כח  ˘מ‡  מח˘˘  ‰‡חרון  ‰יום 

וי‰יו כל ‰ברכו˙ ˘לפנ"ז לבטל‰.

ל‰ב‰"‚  ‚ם  ו„‡י  „ב‡מ˙  נר‡‰  ול‰כי 
מˆו‰ ‡ח˙  עˆמן,  בפני  מˆוו˙  מ"ט  ‡י˙נ‰ו 
בכל ליל‰, ו‡ף ‡י‰ו ל‡ סבר כ„פיר˘ו רבים 
˘כ‡˘ר  ע„  כפ˘וטו,  ‡ח˙  מˆו‰  „‰כל 
‡ל‡  ‰מˆו‰.  נ˙בטל‰  ‡ח„  יום  מחסיר 
ב‰‚„ר˙  ‰ו‡  ו‰˙וס‘  ‰ב‰"‚  ˘נחל˜ו  כל 
‰מˆוו˙  במנין  (ול‡  זו  מˆו‰  ו‚„ר  מ‰ו˙ 
כולל˙  ‰מˆו‰  ‚„ר  ‰ב‰"‚  „ל„ע˙  ˘ב‰), 
„מ‚וף  פירו˘  יום,  ˘בכל  ‰מספר  ב˙וכ‰ 
Œ‡ר ספיר‰  ‰ר‡˘ון  בליל‰  ˘יספור  ‰חיוב 

‰ו‡  ‰מˆו‰  ‚„ר  ‰˘ני  ובליל‰  ˘לו,  ˘ונ‰ 
‡ˆלו  ˘ני'  ˘‰י‡  ספיר‰  לספור  ˘עליו 
Œלי˘ ספיר‰  ‰˘לי˘י  בליל‰  וכן  „ו˜‡, 
חסר ‰ענין  יום ‡‘  וכ‡˘ר ‰חסיר  וכו‘.  ˘י˙ 
ב˘לימו˙.  מנינו  ˘‡ין  ˙‰יינ‰",  „"˙מימו˙ 
על  ‰˘ני˙  בליל‰  בספיר˙ו  ‰מחסיר  וע"כ 

בשיטת הבה"ג דמי ששכח ספור
יום אחד אינו סופר עוד בברכה

שצריך  הוא  הספירה  שגדר  רק  אלא  א‘  מצוה  הימים  כל  הוו  לא  להבה"ג  דגם  תמיהות  כמה  מצד  יוכיח 

וקטן  שנשתחרר  עבד  גבי  וסברא  בפלפול  עפ"ז  יחקור   / שקדמוה  הספירות  כל  ספירה  לכל  להקדים 

שנתגדל באמצע ימי הספירה, ויבאר בעומק גדר מצותי‘ אחשבי‘ בספירה 

אוצרות המועדים י„

מדוע הושוותה יציאת מצרים 
לזכירת השבת?

ברמב"ם הל' חמץ ומצה ריש פ"ז:

בנסים  לספר  תורה  של  עשה  "מצות 

בליל  במצרים,  לאבותינו  שנעשו  ונפלאות 

ט"ו בניסן, שנאמר (בא יג, ג) זכור את היום הזה 

ח)  כ,  (יתרו  שנאמר  כמו  ממצרים,  יצאתם  אשר 

זכור את יום השבת".

ראה  מה  הרמב"ם,  בנו"כ  תמהו  וכבר 

להשוות את זכירת יציאת מצרים לזכירת יום 

הדברים  במקור  (וראה  בזה?  קמ"ל  ומה  השבת, 

ששקו"ט בתירוציהם בארוכה, וש"נ)

הרמב"ם  מתכוון  שבזה  לומר,  ויש 

יציאת  זכירת  במצוות  גדול  יסוד  להשמיענו 

מצרים:

גדר  א.  עניינים:  שני  יש  קודש  בשבת 

שבת,  ואיסורי  ממלאכה  שביתה  של  שלילי 

(בראשית  מלאכתו"  מכל  שהקב"ה "שבת  כשם 

וקדושה,  מנוחה  יום  של  חיובי  גדר  ב.  ג),  ב, 

ברך  כן  על  השביעי  ביום  "וינח  שנאמר  כפי 

ה' את יום השבת ויקדשהו" (יתרו כ, יא), ואמרו 

שבת  באת  מנוחה,  חסר  העולם  "הי'  חז"ל 

בראשית  וראה  ב  ב,  לבראשית  (רש"י  מנוחה"  באת 

רבה פ"י, ט).

הוא  השבת",  יום  את  "זכור  מצוות  ועיקר 

וכפי  מנוחה,  ויום  קדוש  יום  של  זה  בעניין 

˘בח  זכירת  "זכרהו  הרמב"ם  זאת  שהגדיר 

העניין  את  בעיקר  לזכור  היינו  ו˜י„ו˘", 
השלילה,  את  רק  ולא  בשבת,  שיש  החיובי 

שבו נשללת עשיית מלאכה.

ומעין זה הוא גם ביציאת מצרים:

ביציאת  שגם  בפנים,  נתבאר  הנה  כי 

א.  וחיובי:  שלילי  עניינים,  שני  נפעלו  מצרים 

קשה  ומעבודה  מצרים  משעבוד  נשתחררו 

שלהם. ב. נתעלו לגדר של "בני חורין" בעצם, 

גמור  שעבוד  להשתעבד  יותר  יכולים  שאינם 

(כמבואר  דורות  לדורי  זמן,  בשום  אומה  לשום 

בארוכה לעיל פרק ראשון).

יציאת  זכירת  את  הרמב"ם  השווה  ולכן 

שכשם  להדגיש  בכדי  השבת,  לזכירת  מצרים 

המנוחה  גדר  על  הוא  הזכירה  עיקר  שבשבת 

החיובי ולא על שלילת המלאכה, כך גם בליל 

בני  היותנו  על  הוא  הזכירה  עיקר  בניסן  ט"ו 

משעבוד  היציאה  על  רק  ולא  בעצם,  חורין 

מצרים.

הרמב"ם  שממשיך  מה  החיוב  יוצא  ומזה 

עצמו  את  להראות  אדם  ש"חייב  ה"ו)  (שם 

מצרים"  משעבוד  עתה  יצא  הוא  כאילו 

"כאלו  ההרגשה  לסובביו  להראות  שצריך 

Œאתה עצמך היית עבד ויˆ‡˙ לחירו˙ ונפ

„י˙", שבליל הפסח חיוב הזכרון הוא בעיקר 
צריך  וממילא  חירות,  של  חיובי  הגדר  לזכור 

להיות "מיסב דרך חירות" ונוהג בדרך חירות 

בכל מעשי הלילה.

עיונים וביאורים



טוחג הפסח

מדוע מדגישים את החירות 
של "בנינו ובני בנינו"?

ובנינו  אנו  "הרי  שאומרים  מהו  לעיין  יש 

שאומרים  דזה  כו'",  משועבדים  בנינו  ובני 
ש"חייב  הציווי  הוא  הרי  משועבדים"  "אנו 

יצא  הוא  כאילו  עצמו  את  לראות  אדם 

בזה  מוסיף  מה  אך  מ"ה),  פ"י  (פסחים  ממצרים" 

שגם "בנינו ובני בנינו" משועבדים היו?

כאן  נשנה  גדול  דיסוד  לבאר,  ונראה 

דזה  ובהקדים,  בישראל.  התורה  קיום  בדרך 

לא  ענינה  מצרים  ביציאת  שהחירות  פשוט 

היציאה  ובעיקר  כ"א  הגשמית,  הגאולה  רק 

כדי  מצרים  מטומאת  ברוחניות  והחירות 

שיוכלו בני ישראל לקבל התורה ולעובדו ית'.

וע"ז אומרים בהגדה, דאימתי נחשב האדם 

לבן חורין – רק כאשר בניו אחריו הולכים גם 

ובאם  חירות,  של  במצב  ויהיו  התורה  בדרכי 

לא  עצמו  הוא  גם  הרי  בגלות  נמצאים  בניו 

יצא עדיין משעבוד לחירות שלימה.

צריך  הבנים  דחינוך  בנינו",  "ובני  ומוסיף 

עד  ונתינה,  ובמסירה  לב  בשימת  להיות 

בניהם  את  ויחנכו  ימשיכו  בניו  שגם  שיודע 

פה,  (ב"מ  שאמרו  וכמו  הדרך,  באותה  שילכו 

שהוא  כל  יוחנן  ר'  אמר  פרנך  ר'  "אמר  ב): 

תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד 

לעולם,  מזרעו  פוסקת  תורה  אין  שוב  חכם 

מפיך  ימושו  לא  וגו'  בריתי  זאת  ואני  שנאמר 

ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד 

הוא  ברוך  הקדוש  אמר  ה',  אמר  מאי  עולם, 

אני ערב לך בדבר זה, מאי מעתה ועד עולם, 

על  מחזרת  תורה  ואילך  מכאן  ירמי'  ר'  אמר 

אכסניא שלה".

וזהו שאומרים בהגדה "הרי אנו ובנינו ובני 

בנינו משועבדים לפרעה במצרים", דהחירות 

בנינו,  ובני  בנינו  של  בחירותם  תלוי'  שלנו 

וכשאין וודאות שהחינוך הוא בר קיימא, הרי 

גם אנו עדיין משועבדים בגלות. 

תורת חיים

אוצרות המועדים כב

מה הטעם לספור ימים?
תמיהה:  עולה  זו  במצוה  מתבוננים  כאשר 

והרי  זמן?  של  לספירה  יש  משמעות  איזו  וכי 

נמשך  הוא  אלא  כלל,  באדם  תלוי  אינו  הזמן 

את  הקב"ה  שברא  מאז  הפסק  ללא  והולך 

וקור  וקציר  זרע  הארץ  ימי  כל  "עוד  עולמו, 

ישבותו".  לא  ולילה  ויום  וחורף  וקיץ  וחום 

ספירת  של  זו  במצוה  כן,  אם  התוכן,  מהו 

ימים  של  מספר  שאותו  בשעה  בה  הימים, 

יעבור בין אם יספור אותם ובין אם לאו?

השכל  ומוסר  הוראה  טמונה  שכאן  אלא 

נפלא:

אמרו חז"ל "כל מה שברא הקב"ה בעולמו 

ו"לא  ב),  עז,  (שבת  לבטלה"  אחד  דבר  ברא  לא 

כדי  ספ"ו),  אבות  (פרקי  לכבודו"  אלא  בראו 

עבודת  ע"י  הקב"ה  של  לכבודו  בו  להשתמש 

האדם בקיום התורה והמצוות.

והוא הדין בנוגע לבריאת הזמן גופא, שגם 

הזמן לא נברא לבטלה, וכל רגע שניתן לאדם 

ניתן לו לתכלית מסויימת – כדי להשתמש בו 

הרגע  נוצל  לא  חלילה  ואם,  הבורא.  לעבודת 

ח"ו  נברא  כאילו  זה  הרי   - ומטרתו  לתכליתו 

לאיבוד  הלכה  מציאותו  כל  וכאילו  לבטלה, 

ח"ו. וכלשון המובא בספרי מוסר: "אדם דואג 

ימיו",  איבוד  על  דואג  ואינו  דמיו  איבוד  על 

חוזרים,  אינם  הימים  חוזרים,  שהדמים  שאף 

וכל רגע שלא נוצל הרי הוא כמי שאבד ואיננו 

עוד.

תורת חיים



כ‡חג הפסח

מדוע התחילה הספירה 
רק בליל ט"ז?

בראשונים  שהובאה  ה"הגדה"  ידועה 

פסחים),  סוף  מר"ן  דלקמן  (הציטוט  ובפוסקים 

הראשונה  העומר  שספירת  כך  על  המספרת 

הייתה לאחר יציאת מצרים:

להם  שאמר  בשעה  אמרו  כן  גם  "ובהגדה 

הזה,  ההר  על  האלקים  את  תעבדון  משה 

עבודה  אימתי  רבינו  משה  ישראל  לו  אמרו 

מונין  והיו  יום,  חמשים  לסוף  להם  אמר  זו, 

בט"ז  החל  זה  ומניין  לעצמו",  ואחד  אחד  כל 

בניסן.

והנה, את ההודעה ש"תעבדון את האלקים 

על ההר הזה" קיבלו בני ישראל מיד כשבישר 

להם משה שהקב"ה עומד להוציאם ממצרים, 

בתחילתה.  ח  (ערוגה  הלקט  בשבלי  וכדאיתא 

ממצרים  לצאת  ישראל  "כשנתבשרו  רלו)  סי' 

נתבשרו שהן עתידין לקבל את התורה".

הם  שעתידים  שמעו  כאשר  שמיד  ומובן, 

תשוקה  בהם  נתעוררה  התורה,  את  לקבל 

שידעו  אלא  התורה,  לקבלת  עצומה  וציפי' 

לצפות  ועליהם  לכך,  העת  באה  לא  שעדיין 

"אימתי  שאלו  לא  וממילא  מצרים,  ליציאת 

תורה.  למתן  הימים  את  מנו  ולא  זו",  עבודה 

ורק בצאתם ממצרים אז ביררו כמה ימים יש 

לקבלת התורה ומנו אותם.

אך יש לתמוה:

בני  בהיות  שעוד  למעלה,  האמור  לפי 

ישראל במצרים כבר ידעו שעתידים הם לקבל 

את  שאלו  מדוע  מצרים,  ביציאת  התורה  את 

בט"ז בניסן, ולא  רק  זו"  משה "אימתי עבודה 

מיד עם יציאתם ממצרים בט"ו בניסן?

ויש ליישב:

צורך  ישראל  בני  ראו  לא  בניסן,  בט"ו 

שהיו  כיוון  זו",  עבודה  "אימתי  לשאול 

בטוחים שבו ביום יבואו להר סיני ויקבלו את 

התורה  קבלת  להם  הובטחה  שהלא  התורה, 

"בהוציאך את העם ממצרים".

ואף שהר סיני הי' רחוק ממצרים, הנה לא 

שהלא  ביום,  בו  לשם  שיבואו  כלל  מופרך  הי' 

הייתה  היום  באותו  מצרים  ביציאת  הנסיעה 

ו"לפי  ד),  יט,  (יתרו  נשרים"  כנפי  נס, "על  בדרך 

שהוא  לסוכות,  מרעמסס  נסעו  בלבד  שעה" 

מרחק של ק"כ מיל (בא יב, לז ובפרש"י).

ורק כאשר פנה יום ט"ו, והתקדש ליל ט"ז 

ועדיין לא הגיעו לסיני ולא קיבלו את התורה, 

פנו למשה רבנו ושאלוהו "אימתי עבודה זו", 

כך  ועל  התורה,  את  ונקבל  לסיני  נבוא  מתי 

התחילו  ולכן  יום",  חמישים  "לסוף  להם  ענה 

את ספירת העומר רק בליל ט"ז בניסן.

ספירת  שמצוות  מה  גם  יומתק  ובכך 

העומר היא בלילה דווקא (ראה מנחות סו, א), כי 

יקבלו  מתי  השאלה  נתעוררה  בלילה  דווקא 

התחילו  משה  מענה  ולאחר  התורה,  את 

לספור מיד בליל ט"ז.

עיונים וביאורים

שימות מיוחדת בספירת העומר בשנה זו
העומר,  בספירת  מיוחדת  מעלה  יש  בשבת,  להיות  חל  פסח  של  הראשון  יו"ט  כאשר  זו,  בקביעות 

זה  במאמר  בראשית.  ימי  של  לשבועות  ומתאימים  "תמימות"  הם  העומר  ספירת  של  שהשבועות 

שמתווספת  המיוחדת  והשלימות  בעולם,  ופעולתה  העומר  ספירת  של  הרוחנית  מהותה  תתבאר 

בה בקביעות זו

 

ל‰יו˙  ˆריכו˙  ‰˘ב˙ו˙  ˘˘בע  טו)  כ‚,  (‡מור  ‰˙ור‰  מ„‚י˘‰  ‰עומר,  ספיר˙  על  בˆיווי 
"˙מימו˙": "וספר˙ם לכם ממחר˙ ‰˘ב˙ ˘בע ˘ב˙ו˙ ˙מימו˙ ˙‰יינ‰".

ו‡ח„  עיי"˘),  ‰„ברים.  במ˜ור  בז‰  (ו‰‡ריך  ז‰  ˆיווי  על  חז"ל  במ„ר˘י  נ‡מרו  פירו˘ים  כמ‰ 
מ‰ם ‰ו‡ ˘י˘ ˘לימו˙ מיוח„˙ בספיר˙ ‰עומר כ‡˘ר ספיר˙ ‰עומר מ˙חיל‰ במוˆ‡י ˘ב˙, 

ו‰ספיר‰ נע˘י˙ במ˘ך ˘בע‰ ˘בועו˙ ˘למים.

ב.  ס‰,  (מנחו˙  פסח  ˘ל  ר‡˘ון  טוב  יום  ממחר˙  ˙מי„  ספיר˙ ‰עומר ‰י‡  ˙חיל˙  כי ‰נ‰, 
ועו„), ˘‡ז מ˜ריבים ‡˙ ˜רבן ‰עומר ומ˙חילים לספור ˘בע‰ ˘בועו˙. ונמˆ‡ ˘ברוב ‰˘נים 
˘בועו˙ ‰ספיר‰ ‡ינם מ˙‡ימים ל˘בועו˙ ˘ל ימי בר‡˘י˙, ‡ל‡ ‰ספיר‰ מ˙חיל‰ ב‡מˆע 

‰˘בוע ומס˙יימ˙ ב‡מˆע ‰˘בוע.

במוˆ‡י  מ˙חיל‰  ב˘ב˙, ‡זי ‰ספיר‰  ל‰יו˙  חל  פסח  ˘ל  ר‡˘ון  טוב  יום  כ‡˘ר  ‡מנם, 
˘ב˙, ו‡ז ‰ספיר‰ מ˜יפ‰ ˘בע‰ ˘בועו˙ ב„יו˜, ו‡מרו חז"ל ˘ב˜ביעו˙ מיוח„˙ זו מ˙˜יים 
˘לימו˙  ˘ב˙ו˙  ב˘בע  נע˘י˙  ˘‰ספיר‰  ˙‰יינ‰",  ˙מימו˙  ˘ב˙ו˙  "˘בע  ‰כ˙וב  מ‡מר 
‰וב‡  ˙רמ‚.  רמז  ‡מור  ˘מעוני  יל˜וט   .‚ פ"‡,  רב‰  ˜‰ל˙  פי"ח.  רב˙י  פסי˜˙‡  ח.  פס˜‡  כ‰נ‡  „רב  (פסי˜˙‡ 

בעיטור סוף ‰ל' מˆ‰ ומרור ב˘ם "‰‚„‰").

˙מימו˙  ˘ב˙ו˙  ˘בע  כ˙יב  חיי‡  ר'  "˙ני  ברמז:  ‡ם  כי  נ‡מר‰,  בפירו˘  ל‡  זו,  „ר˘‰ 
˙‰יינ‰, ‡ימ˙י ‰ן ˙מימו˙, בזמן ˘‡ין י˘וע ו˘כני' ביני‰ם".

כ‰ונ‰  במ˙נו˙  ‰וב‡  ˘ם.  עיטור  ס˙˜כ"ו.  פסחים  ר‡בי"‰  פ"ו.  סי'  ר‡ב"ן  (˙˘ובו˙  במפר˘ים  ובי‡רו 
ר"ח  ˘ל  מ˘ב˙  מ˙חיל  כ‰ונ‰ ‰י'  מ˘מרו˙  כ"„  ˘ימו˘  כי  נ˜ט",  ˘"לסימן  ˘ם),  רב‰  ל˜‰ל˙ 

שער שני



יזחג הפסח

נכנס˙  י˘וע ‰יי˙‰  מ˘מר˙  ב˘ב˙, ‡זי ‰מ˘מר˙ ‰˙˘יעי˙, ‰י‡  ל‰יו˙  חל  פסח  ו‡ם  ניסן, 
ב˘ב˙ ˘‰ו‡ ערב עˆר˙, ו‰מ˘מר˙ ‰ע˘ירי˙, מ˘מר˙ ˘כני', ‰יי˙‰ עוב„˙ ר˜ ל‡חר עˆר˙. 
˘כ‡˘ר  ונמˆ‡  עˆר˙.  ˜ו„ם  לעבו„  מ˙חיל‰  ‰יי˙‰  ˘כני'  מ˘מר˙  ‚ם  ‰˜ביעויו˙,  וב˘‡ר 
ביום ‡חר,  חלים  כ‡˘ר  ו‡ילו  ביני‰ם",  ו˘כני'  י˘וע  ב˘ב˙ ‡זי "‡ין  חלים  ופסח  ניסן  ר"ח 
י˘וע  "‡ין  כ‡˘ר  „וו˜‡  ˙מימו˙  ‰ן  ˘‰˘ב˙ו˙  ˘‡מרו  וז‰ו  ביני‰ם".  ו˘כני'  "י˘וע  ‡זי 

ו˘כני' ביני‰ם".

˘ל  ל˘בועו˙  מ˙‡ימו˙  ספיר˙ ‰עומר  ˘ל  ˘‰˘ב˙ו˙  בכך  י˘  ˘לימו˙  מ‰  ל˙מו‰,  וי˘ 
ימי בר‡˘י˙?

כך  ועל  ˘ב˙ו˙,  ˘בע  ˘יספור  ‰סופר,  ל‡„ם  מˆוו‰  ‰י‡  ‰עומר  ספיר˙  ˘‰ל‡  ובפרט, 
˘בספיר˙  ˘˘לימו˙ ‰˘ב˙ו˙  לומר  י˙כן  ו‡יך  "˙מימו˙",  ˘י‰יו ‰˘ב˙ו˙  ‰וסיפ‰ ‰˙ור‰ 

‰‡„ם, מו˘פע˙ מ˜ביעו˙ן בימי ‰˘בוע?

הכנת הגברא והחפצא למתן תורה
בכ„י לב‡ר ‡˙ מעל˙ ‰˘לימו˙ ˘ל ˜ביעו˙ ספיר˙ ‰עומר ב˘בועו˙ ˘למים, י˘ ל‰˜„ים 

˙חיל‰ ולב‡ר ‡˙ ˙וכן מˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר.

כ˙ב ‰חינוך (מˆו‰ ˘ו), ˘"מ˘ר˘י ‰מˆוו‰" ˘ל ספיר˙ ‰עומר, ‰ו‡ ל‰ר‡ו˙ ‡˙ ‰ˆיפי' 
‰˙ור‰  ומפני  ‰˙ור‰,  ‡ל‡  ‡ינו  י˘ר‡ל  ˘ל  עי˜רן  ˘"כל  וכ˙ב  ‰˙ור‰.  ל˜בל˙  ו‰˙˘ו˜‰ 
ו‰י‡ ‰עי˜ר  ו‚ו',  וליל‰  יומם  ברי˙י  ל‡  כ‰) ‡ם  ל‚,  (ירמי‰ו  ˘כ˙וב  וכמו   ,ıו‡ר ˘מים  נבר‡ו 

ו‰סיב‰ ˘נ‚‡לו ויˆ‡ו ממˆרים, כ„י ˘י˜בלו ‰˙ור‰".

ומפני כך "נˆטוינו למנו˙ ממחר˙ יום טוב ˘ל פסח ע„ יום נ˙ינ˙ ‰˙ור‰, ל‰ר‡ו˙ בנפ˘נו 
‰חפı ‰‚„ול ‡ל ‰יום ‰נכב„ ‰נכסף ללבנו", ו‰רי ז‰ כמ˘ל ‰עב„ ˘"ימנ‰ ˙מי„ מ˙י יבו‡ 
וכל  י˘עו  כל  כי  ל‡„ם  מר‡‰  ˘"‰מנין  „בר,  ˘ל  וכללו  לחרו˙",  ˘יˆ‡  ‡ליו  ‰נכסף  ‰ע˙ 

חפˆו ל‰‚יע ‡ל ‰זמן ‰‰ו‡" (ומ˜ורו מ„ברי "‰‚„‰" ˘‰וב‡‰ בעיטור ˘ם ובר"ן סוף פסחים).

‰˙ור‰.  ל˜בל˙  ו‰ˆיפי'  ‰‰כנ‰  ‰ו‡  ‰עומר  ספיר˙  ˘עניין  ‡לו,  מ„ברים  עול‰  ונמˆ‡ 
"ל‰ר‡ו˙  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  ‰כנ‰  בנפ˘ו  פועל  ˘‰ו‡  ‰סופר,  ב‡„ם  פעול‰  ‰ו‡  ז‰  ˘עניין 

בנפ˘נו ‰חפı ‰‚„ול ‡ל ‰יום ‰נכב„".

‡מנם, י˘ ל„יי˜ מ„ברי ‰חינוך, ˘‰‰כנ‰ ˘בספיר˙ ‰עומר ‡ינ‰ ר˜ פעול‰ ב‚בר‡ ˘ע˙י„ 
ספיר˙ ‰עומר  ו‰מˆוו˙, ‡ל‡  ל˜בל˙ ‰˙ור‰  וכוסף  מˆפ‰  נע˘‰  ˘‰ו‡  ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙, 
˜˘ור‰ ‚ם לעולם ˘בו ע˙י„‰ ‰˙ור‰ לפעול ובו ע˙י„ים ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙, ˘פעול˙ ‰˙ור‰ 

בעולם מו„‚˘˙ במˆו˙ ספיר˙ ‰עומר.

ולכך מ˜„ים ‰חינוך ב„בריו ומ„‚י˘ ˘"מפני ‰˙ור‰ נבר‡ו ˘מים ו‡רı, וכמו ˘כ˙וב ‡ם 
מˆי‡ו˙  ˘כל  לענין  ספיר˙ ‰עומר ˜˘ור‰  כיˆ„  מ„‚י˘  ˘בז‰  ו‚ו'".  וליל‰  יומם  ברי˙י  ל‡ 

‰עולם נבר‡‰ ב˘ביל ‰˙ור‰, וכפי ˘י˙ב‡ר ל‰לן.

אוצרות המועדים כ

שלימות קידוש הזמן – כאשר השבועות "תמימות"
כ‡˘ר נעמי˜ בפעול˙ ‰ספיר‰ בימי ‰ספיר‰ עˆמם, נבחין ˘במˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר י˘נו 

עו„ חי„ו˘ מיוח„ ועניין נפל‡ ב‰כנ‰ ˘נע˘י˙ בעולם ‰‚˘מי ל˜ר‡˙ מ˙ן ˙ור‰:

נ˙ב‡ר למעל‰ ˘מˆוו˙ ‰˙ור‰ פועלו˙ ב‚˘מיו˙ מˆי‡ו˙ ‰עולם. ‡מנם, י˘ עניין מיוח„ 
במˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר, על פני ˘‡ר ‰מˆוו˙, ˘פעול˙ו ‰י‡ במˆי‡ו˙ ‰זמן.

ו˜ובע  חיוב ‰מˆוו‰  ב‰ן ‰זמן ‰ו‡ ‚ורם ‡˙  בזמן, ‡ך  ˘˙לויו˙  מˆוו˙  י˘ ‰רב‰  ‡מנם 
בספיר˙ ‰עומר, ‰זמן ‰ו‡  ז‡˙  ולעומ˙  עˆמ‰,  מן ‰מˆוו‰  חל˜  מוע„ ˜יומ‰, ‡ך ‡ינו   ˙‡

‚וף ‰חפˆ‡ ˘בו נע˘י˙ ‰מˆוו‰.

במˆ‰  מ˙˜יימ˙  עˆמ‰  ‰מˆוו‰  מ˘ל,  „רך  על  מˆ‰  ‡כיל˙  ‡ו  סוכ‰  י˘יב˙  במˆוו˙ 
בספיר˙ ‰עומר  ˘ל ‰מˆוו‰, ‡ך  ומוע„י ‰ח‚ים ‡ינם ‰חפˆ‡  בסוכ‰ ‰‚˘מי˙,  ‰‚˘מי˙ ‡ו 

‰מˆוו‰ ‰י‡ לספור ‡˙ ‰זמן עˆמו, "למימני יומי" ו"למימני ˘בועי".

מ˜יימים  ˘ב‰ם  ‰חפˆים  ˘‡ר  וכן  פרטיים,  ‚˘מיים  „ברים  ‰ם  ו‰סוכ‰  ‰מˆ‰  ו‰נ‰, 
עˆמו,  ‰עולם  ‚„ר  ‰ו‡  ‰זמן,  מˆי‡ו˙  ‡ך  בעולם.  מסוימים  ופרטים  עניינים  ˘‰ם  מˆוו˙, 
˘ער ‰יחו„  ˙ני‡  (ר‡‰  וזמן  במ˜ום  בכל „בר  ˘י˘  ˘עˆם ‚„ר ‰עולם ‰ו‡ ‰‰‚בל‰  ˘י„וע  כפי 

ו‰‡מונ‰ פ"ז. ל˜וטי ˙ור‰ בחו˜ו˙י מ‡, ב. ˘ם ברכ‰ ˆח, ‡. ועו„).

ספיר˙  במˆוו˙  בעולם, ‰רי  מסוים  פרט  ומזככים  מ˜„˘ים  מˆוו‰  ˘בכל  ˘בעו„  ונמˆ‡, 
נפעל˙  ובכך  מˆי‡ו˙ ‰עולם,  ‚„ר  ˘‰ו‡  מˆי‡ו˙ ‰זמן,  עˆם  ומזככים ‡˙  מ˜„˘ים  ‰עומר 

˜„ו˘‰ וזיכוך בכללו˙ ‰עולם!

‰מעל‰ ‰‡מור‰, ˘מˆי‡ו˙ ‰עולם מ˙˜„˘˙ על י„י מˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר, ‰י‡ בכל ˘נ‰ 
ו˘נ‰. ‡מנם ב˘נ‰ ˘ב‰ ספיר˙ ‰עומר מ˙חיל‰ במוˆ‡י ˘ב˙ י˘ כ‡ן ˘לימו˙ נוספ˙:

כיˆ„  ‰יטב  ניכר  בר‡˘י˙,  ימי  ˘ל  ˘למים  ˘בועו˙  ‰ם  ‰ספיר‰  ˘ל  ‰˘בועו˙  כ‡˘ר 
בר‡˘י˙,  ימי  מˆ„  כבר  ˜יימים  ‡לו  ˘בועו˙  כי  עˆמ‰,  ‰עולם  מˆי‡ו˙   ˙‡ מרומם  ‰ˆיווי 
י„ם  ועל  ˘בם  ‰עומר  ספיר˙  ˘ל  ˘בועו˙  ל‰יו˙  ‰ם  מ˙רוממים  ‰מˆו‰,  ע"י  ‡מנם,  כנ"ל, 
וטבעי,  ר‚יל  זמן  ˘‰ו‡  כפי  ‰זמן  כיˆ„  נר‡‰  ובכך  י˙',  ‰בור‡  מˆוו˙   ˙‡ ל˜יים  ‡פ˘ר 

מ˙˜„˘ ומרומם ומז„כך ע"י ‰מˆו‰.

וי‰י רˆון ˘˙˜ויים ‰˙פל‰ ˘מ˙פללים מי„ ל‡חרי ספיר˙ ‰עומר "‰רחמן ‰ו‡ יחזיר לנו 
ב˘לימו˙,  ופעול˙‰  ספיר˙ ‰עומר  ˙‰י'  ו‡ז  בימינו",  במ‰ר‰  למ˜ומ‰  בי˙ ‰מ˜„˘  עבו„˙ 
וכמבו‡ר בספרים (˘ולחן ערוך ‡„מו"ר ‰ז˜ן ‡ו"ח סי' ˙פט סי"‡, ע"פ ˙ו„"‰ כל מ‚יל‰ כ, 
ב) ˘סיב˙ ברכ‰ זו ‰י‡ "לפי ˘עכ˘יו ‡ין ‡נו סופרין ‡ל‡ זכר למ˜„˘ . . לפיכך מ˙פללין 

˘יבנ‰ בי˙ ‰מ˜„˘ ונ˜יים ‰מˆו‰ כ˙י˜ונ‰", בע‚ל‡ „י„ן ובזמן ˜ריב. 



יטחג הפסח

מˆי‡ו˙ו ‡ינ‰  ˘כל  בכללו˙ ‰עולם  כן ‰ו‡ ‚ם  כמו  ˘ב˙ור‰,  מˆוו‰  י„י  על  נוˆר‰  ‰ספיר‰ 
‡ל‡ ˜יום ‰מˆוו˙ על י„ם.

פעולה גם בימי הספירה עצמם
ברוב  מ˙˜יימ˙:  ˘בו ‰י‡  ביחס ‰מˆוו‰ ‡ל ‰„בר  ב' „ר‚ו˙  ˘י˘  למעל‰  נ˙ב‡ר  ו‰נ‰, 
‰מˆוו˙ ‰מˆי‡ו˙ ˜יימ˙ ‚ם לפני ‰ˆיווי, ו‰ˆיווי נו˙ן ב‡ו˙ו חפˆ‡ ח˘יבו˙ י˙יר‰, ולעומ˙ 
ז‡˙ במˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר כל עי˜ר ‰מˆי‡ו˙ נוˆר‰ ר˜ על י„י ‰ˆיווי לספור ˘בע‰ ˘בועו˙.

נע˘‰  ˘‡ז  בפועל ‡˙ ‰מˆוו‰,  מ˜יים  כ‡˘ר ‰‡„ם  ˘‰י‡  ˘לי˘י˙,  י˘ ‚ם „ר‚‰  ‡מנם, 
ממ˘:  „˜„ו˘‰  לחפˆ‡  ‚ם  ‡ל‡  ח˘וב‰,  למˆי‡ו˙  ר˜  ל‡  ‰מˆוו‰  נ˙˜יימ‰  ˘בו  ‰„בר 
וב‰ע'   213 עמ'  חט"ז  ˘יחו˙  ל˜וטי  (ר‡‰  ממ˘  ˜„ו˘  „בר  ‡ו  ˜„ו˘‰,  ˙˘מי˘י  מˆוו‰,  ˙˘מי˘י 

16. ו˘"נ).

נע˘ים  ו‡זי  בפועל,  ‰עומר   ˙‡ סופר  ‰‡„ם  כ‡˘ר  זו,  „ר‚‰  י˘  ‰עומר  בספיר˙  ו‚ם 
‰ספיר‰ ו‰ימים ‰נספרים לחפˆ‡ ˘ל ˜„ו˘‰ ממ˘.

ונמˆ‡ ˘י˘ ‚' פרטים בפעול˙ ספיר˙ ‰עומר בעולם:

‡. עˆם ‰ˆיווי לספור ספיר˙ ‰עומר יוˆר ‡˙ ‰מˆי‡ו˙ בעולם ˘ל ספיר˙ ‡ו˙ם מ"ט יום, 
מˆי‡ו˙ ˘ל‡ ‰יי˙‰ ˜יימ˙ כלל מבלע„י ‰ˆיווי.

ב. עˆם ‰ˆיווי ‚ם פועל ˘ספיר˙ ‰עומר ל‡ ˙‰י' מˆי‡ו˙ ס˙ם, כי ‡ם מˆי‡ו˙ ח˘וב‰ ˘ל 
„בר ˘‰˙ור‰ מ˙ייחס˙ ‡ליו ומ„בר˙ ‡ו„ו˙יו, ו˘על י„ו ממל‡ים ‡˙ רˆון ‰˘י"˙. עניין ז‰ 
‡ינו ˘ייך כל כך בנו‚ע לספיר˙ ‰ימים, ˘‰ל‡ ספיר‰ זו כל עי˜ר‰ נוˆר‰ ר˜ על י„י ‰ˆיווי, 
‡ל‡ ‰עילוי נפעל בעי˜ר בימים עˆמם. ‰ימים ˘‡ו˙ם סופרים ‰יו ˜יימים ‚ם בלע„י ‰ˆיווי, 

ועל י„י ‰ˆיווי נע˘ו ימים ‡לו ח˘ובים, ˘ב‡מˆעו˙ם ני˙ן ל˜יים ‡˙ מˆוו˙ ורˆון ‰'.

‚. על י„י ‰ספיר‰ בפועל פועלים ˘‰ספיר‰ ו‰ימים ‰נספרים י‰יו חפˆ‡ ˘ל ˜„ו˘‰ ממ˘ 
[ור‡‰ במ˜ור ‰„ברים ˘מ˜˘ר ‚' עניינים ‡לו ל‚' „ר˘ו˙ חז"ל ב˙יב˙ "˙מימו˙". עיי"˘ ב‡רוכ‰].

ל˘בועו˙  מ˙‡ימו˙  ‰עומר  ספיר˙  ˘ל  ˘‰˘ב˙ו˙  בכך  ‰‚„ול‰  ‰מעל‰  ˙ובן  ז‰  פי  על 
˘ל ימי בר‡˘י˙:

כיום  נספרים  לעומר,  ˘סופרים  ‰˘בועו˙  ˘בע˙  ˘ל  ‰˘בוע  ימי  ˘בע˙  כזו,  ב˜ביעו˙ 
ר‡˘ון ב˘בוע, יום ˘ני ב˘בוע וכו' ‚ם לולי ‰מˆו‰ „ספיר˙ ‰עומר. וכ‡˘ר ספיר‰ זו עˆמ‰ 
˘‰˙ור‰  ח˘וב‰  למˆי‡ו˙  נע˘י˙  ימי ‰˘בוע  ספיר˙  ˘‚ם  נמˆ‡  ב˙ור‰, ‡זי  מˆו‰  נע˘י˙ 
˘ל  חפˆ‡  עˆמו  זו  ˘בוע  נע˘‰  בפועל  ˘ע"י ‰ספיר‰  וע„  למˆו‰,  ונח˘ב˙  מ˙ייחס˙ ‡לי' 

˜„ו˘‰ ממ˘.

˘מˆי‡ו˙ם  ‰עולם  עניני  לכל  בנו‚ע  ל‰ר‡ו˙  ‰י‡  ‰עומר  ספיר˙  מˆו˙  ˘˙וכן  ומכיון 
נ‰פכ˙  ‰˘בוע  ימי  ˘ל  ‰ר‚יל‰  ‰ספיר‰  כ‡˘ר  ‰נ‰  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  י„י  על  ‰י‡  וח˘יבו˙ם 

למˆו‰ י˘ כ‡ן ˘לימו˙ נוספ˙ ב˙וכן מˆוו˙ ספיר˙ ‰עומר.

אוצרות המועדים יח

בספירת העומר המצווה מחדשת את מציאות החפצא
בי‡ור ‰עניין:

„ר˘ו  וכך  ‰˙ור‰.  ‰י‡  מˆי‡ו˙ו  כל  כיˆ„  בעולם  ול‚לו˙  ל‰ח„יר  ‰ו‡  ˙ור‰  מ˙ן  עניין 
˘"‰˘˘י"  ‰˘˘י",  יום  ב˜ר  וי‰י  ערב  "וי‰י  ל‰)   ,‡ (בר‡˘י˙  ‰פסו˜  על   (‡ פח,  (˘ב˙  חז"ל 
נרמז  ˙ור‰  מ˙ן  ויום  ני˙נ‰ ‰˙ור‰.  ˘בו  בסיון  ˘˘י  ו‰מיוח„, ‰ו‡  ˘˘י ‰י„וע  יום  על  ˜‡י 
בסיום ˘˘˙ ימי בר‡˘י˙, מ˘ום ˘"‰˙נ‰ ‰˜ב"‰ עם מע˘‰ בר‡˘י˙ ו‡מר ל‰ם ‡ם י˘ר‡ל 

מ˜בלים ‰˙ור‰ ‡˙ם מ˙˜יימין, ו‡ם ל‡ו ‡ני מחזיר ‡˙כם ל˙ו‰ו ובו‰ו".

ומכיוון ˘˜בל˙ ‰˙ור‰ ‰י‡ ‰‚ורמ˙ ˘מע˘י בר‡˘י˙ י‰יו ˜יימים במˆי‡ו˙ ול‡ יי‰פכו 
ל˙‰ו וב‰ו, נמˆ‡ ˘כל „בר ˘נמˆ‡ בעולם, מˆי‡ו˙ו ‰‡מ˙י˙ ‰י‡ ‰˙ור‰, ˘‰רי כל ˜יומו 

‰ו‡ ר˜ בזכו˙ וב˘ביל ˜יום מˆוו˙ ‰˙ור‰ על י„י בני י˘ר‡ל.

˘ˆיוו‰  בע˙  ˙ור‰,  במ˙ן  ר˜  נ˙‚ל‰  ‰˙ור‰,  מˆ„  ר˜  ‰י‡  ‰עולם  ˘מˆי‡ו˙  ז‰,  עניין 
‰˜ב"‰ לבני י˘ר‡ל ל˜יים ‡˙ ‰מˆוו˙, ˘ב˘בילם נבר‡ ומ˙˜יים ‰עולם. וכ‰כנ‰ לז‰, ב‡‰ 
ר˜  ˘מˆי‡ו˙ ‰עולם ‰י‡  ז‰  לעניין  מיוח„˙  י˘ ‰„‚˘‰  זו  ˘במˆוו‰  ספיר˙ ‰עומר,  מˆוו˙ 

ב˘ביל ‰˙ור‰:

‰מˆוו‰,  נע˘י˙  ˘בו  ‰„בר  מˆי‡ו˙   ˙‡ מח„˘˙  ‰מˆוו‰  ‡ין  ‰˙ור‰,  מˆוו˙  ˘‡ר  בכל 
‡ל‡ ‰„בר כבר ‰י' ˜יים מ˜ו„ם, ו‰י‰ו„י ב‡ ומ˜יים בו ‡˙ ‰מˆוו‰. ו‡ף ˘ב‡מ˙ כל עי˜ר 
˜יום ‰„בר ‰ו‡ ר˜ ב˘ביל ‰˙ור‰ וב˘ביל ˘י˜יימו בו ‡˙ ‰מˆוו‰, ‰רי ˆריכים ל‚לו˙ ז‡˙, 

ו‡ינו ניכר מעˆמו.

ב‡ו˙ן מˆוו˙, ‡ין רו‡ים בעיני ב˘ר כיˆ„ מˆי‡ו˙ ‰„בר ˜יימ˙ ר˜ על י„י ‰מˆוו‰, ˘‰רי 
‰˜ב"‰ בר‡ ‡˙ ‰„בר ‚ם לפני ˘נ˙˜יימ‰ בו ‰מˆוו‰. ‡ל‡ ˘כ‡˘ר ˆיוו‰ ‰˘י"˙ ל˜יים ‡˙ 

‰מˆוו‰ נוספ‰ ח˘יבו˙ ‚„ול‰ ל‡ו˙ו „בר ˘‡פ˘ר ל˜יים בו ‡˙ ‰מˆוו‰.

‡מנם  מˆ‰,  ‡כיל˙  מˆוו˙  ב‰  ˘מ˜יימים  לפני  ‚ם  ˜יימ˙  ‰מˆ‰  מˆי‡ו˙  ול„ו‚מ‡, 
מˆי‡ו˙  ח˘וב‰,  למˆי‡ו˙  ‰מˆ‰  נע˘˙‰  בניסן,  י"„  בליל  מˆ‰  ל‡כול  ‰˘י"˙  מ˘ˆיוו‰ 
˘‰˙ור‰ מ˙ייחס˙ ‡לי' ומ„בר˙ עלי'. ונמˆ‡, ˘‰„בר עˆמו ‰י' ˜יים ‚ם לפני מˆוו˙ ‰˙ור‰, 

ור˜ ח˘יבו˙‰ נוˆר‰ ע"י מˆוו˙ ‰˙ור‰.

ח˘יבו˙  בעל˙  ל‡ ‰יי˙‰ „בר  מˆי‡ו˙ ‰ספיר‰  ספיר˙ ‰עומר, ‰רי  במˆוו˙  ז‡˙  לעומ˙ 
ו˙וכן כלל לפני ˆיווי ‰˙ור‰. ‡מנם מ"ט ‰ימים ‰יו ˜יימים לפני ˆיווי ‰˙ור‰, ‡ך ‡ילו ל‡ 

ˆיוו˙‰ ˙ור‰ לספור ימים ‡לו, ל‡ ‰י' ˙וכן כלל במע˘‰ ‰‡„ם בספיר˙ו.

‰ל‡ ‚ם לולי מע˘‰ ‰ספיר‰ ˘ל ‰‡„ם, יום ט"ז בניסן ‰ו‡ יום ‡ח„ לעומר, ו‡ין ספיר˙ 
‡ו˙ם   ˙‡ לספור  ‰˙ור‰  ˆיווי  ור˜  ‰˙ור‰.  ˆיווי  לול‡  כלום  בז‰  ומח„˘˙  מ˘נ‰  ‰‡„ם 
‰ימים ˘בין ‰עומר לעˆר˙ ‰ו‡ ‰ו‡ ˘עו˘‰ ‡˙ ‰ספיר‰ למˆי‡ו˙ (ור‡‰ ב‰רחב‰ בל˜וטי ˘יחו˙ 

חל"ח עמ' 7 ו‡ילך).

מˆי‡ו˙  ‚ם  ‰עומר  ˘בספיר˙  ˘כ˘ם  י˙‚ל‰  ˘‡ז  ‰˙ור‰,  ל˜בל˙  ‰כנ‰  ‰ו‡  ז‰  ו„בר 


