
 עיונים ובי‡ורים בעניני
ח‚ ‰פסח ו‚‡ול˙ מˆרים

אוצרות המועדים כ„

‡בי מספר מ‰ ˘˘מע מ‡ביו - כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘: ‰בעל ˘ם טוב ˜ר‡ לסעו„˙ ‰יום ˘ל 
‡חרון ˘ל פסח ב˘ם - 'סעו„˙ מ˘יח'3.

‰„ו„ רז"‡ מספר, מ‰ ˘‡מר ‰סב‡ - כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜": כ˘˙נ‚ן ני‚וני סעו„˙ מ˘יח 
כפי ˘‰סב‡ - כ"˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן - ני‚ן ‡ו˙ם - ˙עורר ‡˙ כוח ‰זכרון ו˙יזכר על מחז‰ ‰˜ו„˘ 

˘ל ‰סב‡ ו˘ל ‰חו˙ן.

כ˘‰„ו„ רב"˘ - מספר ‰„ו„ רז"‡ - ‰חל לנ‚ן, עזר לו ‡בינו - כ"˜ ‡‡זמו"ר מו‰ר"˘. ‰סב‡ 
על  ‰˜י˘  ובי„ו ‰ימני˙  וכיס‰ ‡˙ ‰עינים,  ר‡˘ו  סמך ‡˙  בי„ו ‰˘מ‡לי˙  בח˘‡י,  ני‚ן ‡˙ם 

‰˘ולחן לפי מ‰לך ‰ני‚ון, וטיפו˙ ‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙ זל‚ו על לחייו.

‡בי ‡ומר: ‰׳„ובב ˘פ˙י י˘נים' ˘ל ני‚ון, ‚בו‰ במ„רי‚‰ מ‰'„ובב ˘פ˙י י˘נים', ˘ל „ברי 
˙ור‰, ‚ם ב‚לי‡ ˘ב˙ור‰ ו‚ם בפנימיו˙ ‰˙ור‰. ˙ור‰, ‚ם ‚לי‡ ו‚ם חסי„ו˙, ‰י‡ ‰בנ‰ ו‰˘‚‰, 
ז˜ו˜‰   ‰‚˘‰ י„י  על  ‰ב‡‰  ‰מ„‰  ל‰˘‚‰.  ‰מ˙‡ימ‰  מ„‰  ל‰˙עוררו˙  ל‰בי‡   ‰‚˘‰‰ ועל 

ל‰ז„ככו˙, ו‡ילו ‰‰˙עוררו˙ ‰ב‡‰ על י„י ני‚ון ‰‰˙עוררו˙ עˆמ‰ מזוככ˙.

◇ ◇ ◇

מ„וע - ‡ומר ‡בי - נזכר˙י „ו˜‡ ‰יום על ‰‡חרון ˘ל פסח ˙רכ"‰ ‡ין ‡ני ˘ו‡ל ‡˙ עˆמי, 
˘כן ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ ל‡ ˘ייך מ„וע, ‡ל‡ ב˘ביל מ‰. ו‰˘‡ל‰ ב˘ביל מ‰ נזכר˙י „ו˜‡ ‰יום 

ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ"‰ ז‡˙ ‡ני ˘ו‡ל ‡˙ עˆמי.

3) לחביבו˙‡ „מל˙‡ מוב‡˙ בז‰ ˘יח‰ נוספ˙ ‡ו„ו˙ 'סעו„˙ מ˘יח' (ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙˘"ב עמ' 109-110):

טוב,  ויום  ˘ב˙  לסעו„ו˙  ˘מו˙  ˘י˘נם  כ˘ם  מ˘יח".  "סעו„˙  ב˘ם  פסח  ˘ל  ‡חרון  ˘ל  לסעו„‰  ˜ר‡  ‰בע˘"ט 
"סעו„˙  ב˘ם  פסח  ˘ל  ‡חרון  ˘ל  ‰יום  סעו„˙   ˙‡ ‰בע˘"ט  ‡ˆל  ˜ר‡ו  כן  כמו  וכו',  ‡נפין  זעיר  ˜„י˘‡,  ע˙י˜‡ 

מ˘יח".

בסעו„‰ זו ‰מנ‰‚ ‰י' ˘‰„ל˙ ‰י˙‰ פ˙וח‰ לכל, וכל מי ˘נכח ‡ז בבי˙ו ˘ל ‰בעל ˘ם טוב, טעם מסעו„˙ ‡חרון 
˘ל פסח.

כוסו˙  וביני‰ם ‚ם ‰רב‰  ח„˘ים,  כלים  ח‚ ‰פסח ‰יו ˜ונים ‰רב‰  ˘לכבו„  טוב  ˘ם  מורנו ‰בעל  ...נ‰ו‚ ‰י' ‡ˆל 
מ˙בונן  ‰י‰  טוב  ˘ם  ‰בעל  וכ„ומ‰.  כוס  רביעי˙  ˙ור‰,  ˘ל  ב˘מו˙  ˜ור‡ים  ‰יו  ‰כוסו˙   ˙‡ ‡ו˙ן.  טובלים  ˘‰יו 

בכלים ו‰י' ‡ומר כלי ז‰ ל‰עמי„ על ‰˘ולחן וכלי ז‰ ל‡ ל‰עמי„ על ‰˘ולחן, מבלי ˘י˙ן טעמים לכך.

פעם ‡ירע ˘ב״סעו„˙ מ˘יח״ ב‡חרון ˘ל פסח, ‰ור‰ ‰בעל ˘ם טוב, ל‰ורי„ כוס מסויימ˙ מ‰˘ולחן, מפני ˘ל‡ 
טבלו ‡ו˙‰. לסעו„˙ ‡חרון ˘ל פסח ‰יו מ‚יעים כל ‰זמן ‡נ˘ים ח„˘ים, וכל ‡ח„ טעם מ˘‰ו.

‡מר  בˆ„,  ‰מונח˙  ‰כוס   ˙‡ בר‡ו˙ו  כוס.  ˘‡ין  לו  ענו  ו‰מסובים  מ˘‰ו.  לטעום  לי  ‚ם  ˙נו  ובי˜˘:  ‡ח„  נכנס 
‡ו˙ו ‡ורח: ‰רי עומ„˙ כ‡ן כוס רי˜‰? ענו לו ‰מסובים ˘כוס זו ל‡ נטבל‰. נענ‰ ‰‡ורח ו‡מר: ‡ין ‰„בר מ˘נ‰.

מ˘˘מע מורנו ‰בעל ˘ם טוב ‡˙ „ברי ‰‡ורח, ‡מר: "‰ו‡ ‚יל‰ ז‡˙ על עˆמו"...

‡ו˙ו י‰ו„י נע˘‰ ל‡חר מכן בעל ˙˘וב‰ ‚מור. כעבור זמן נו„ע ˘יל„יו לפני ‡ירוע ז‰ נול„ו ˘ל‡ בט‰ר‰.



כ‚חג הפסח

˘‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚ כמו כל ‰ח‚ים, ו‡ילו מו˘˜ע ‡ומר˙ ˘‡חרון ˘ל פסח ‡ינו ח‚ כמו 
˘ל  על ‰‡ירוע  נזכר˙י  וכר‚ע  ˘‰חיינו.  מברכים  ל‡  נרו˙  ˘ל‰„ל˜˙  לכך  ו‰ר‡י‰  כל ‰ח‚ים, 

‡חרון ˘ל פסח ˙רכ"‰.

˜ור‰  וח˘ובים.  ‚„ולים  ‡ירועים  על  ביו˙ר,  ˜טנים  „ברים  מזכירים  מ‡„,  ˜רובו˙  לע˙ים 
˘זכרון ‰‡ירועים מבי‡ ˙ועל˙ ‚„ול‰ ברוחניו˙.

ל‡מי˙ו ˘ל „בר, ‰רי ‰מ‡מין ב‰˘‚ח‰ פרטי˙ בכלל, ומי ˘יו„ע ‰ענין ˘ל ‰˘‚ח‰ פרטי˙ 
כפי ˘‰בעל ˘ם טוב נ"ע מסביר, ל‡ ˘ייך ‡ˆלו ‰ענין ˘ל „בר ˜טנוני ומ˜רי. מ˜ריו˙ מ˘מע‰ 
„ברים  ‡ין  בעי˜ר.  כופר  ‰ו‡  מ˜ר‰,  ˘ל  „בר  ח"ו  ˘י˘נו  ˘חו˘ב  ומי  מ˜ר‰,  ˘ל  „בר  ˘ז‰ 
˘ייך  ל‡  כן  פרטיו.  ופרטי  פרטיו  כל  על  ממ˘  ומפורט˙  פרטי˙  ב‰˘‚ח‰  מ˜ר‰, ‰כל ‰ו‡  ˘ל 
‰ענין ˘ל „ברים ˜טנוניים. כל „בר ˜טן ‰ו‡ „בר ‚„ול מ‡„. מב˘רי ונפ˘י ‡חז‰ ‡ל˜‰; ‡פילו 
בחומר ‰‚וף ל‡ ˘ייך „בר ˜טנוני. כ˘נס˙ם ‚י„ ˘ל „ם ‰˜טן ביו˙ר בע˜ב ˘בר‚ל, ‡ו כ˘נר„ם 
‰עˆב ‰˜טן ביו˙ר ב‡ˆבע ‰˜טנ‰ ˘בר‚ל - ז‰ עלול ל‰בי‡ לסכנ‰ בחיי ‰‡„ם. מכל ˘כן ˘ל‡ 

˘ייך „בר ˜טנוני בנפ˘, ובפרט ל‡ ב‡ל˜ו˙...

˘˙י טיפו˙ ‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙
‡ב-‰סב‡ - ‰ו„ כ"˜ ‡‡זמו"ר "ˆמח ˆ„˜" - וכל יל„יו ‰יו בעלי זכרון מיוח„ים במינם, ‚ם 
‡בי ו‚ם ‰„ו„ רז"‡ ‰יו בעלי זכרון מופל‡ים. ˘ני‰ם - ‡בי ו„ו„י - ‰ם מספרים מיוח„ים במינם. 
˘בעיני  כך   - ב„יבור  ‡ל‡  בכ˙ב,  ל‡   - ˘מˆייר  כמי  ‰ו‡  ‰סיפור  ‰רי  סיפור,  מספרים  כ˘‰ם 
˘בסיפורי ‡בי ‰נ‰ ‰˙וכן ‰רוחני- בכך,  ˙מונ˙י. ‰‰ב„ל ‰ו‡  כסיפור  נע˘‰ ‰„בר  ‰˘ומעים 
נ˘מ˙י ˘ל ‰סיפור מ‡יר יו˙ר מ‡˘ר ‰˙וכן ‰‚˘מי ˘ל ‰סיפור. ו‡ילו בסיפורי ‰„ו„ רז"‡ ‰נ‰ 

‰˙וכן ‰‚˘מי ˘ל ‰סיפור ‰ו‡ יו˙ר ˆיורי מ‡˘ר ‰˙וכן ‰פנימי.

 ˙‡ מחזי˜  ‰סב‡   (‡ ˙רכ"‰:  פסח  ˘ל  ‡חרון  מ‡ירועי  נוספים  פרטים  ‰זכיר  רז"‡  ‰„ו„ 
זמן ‰˙פל‰  מ˘ך  כל  פסח ‰יינו  ב‡ו˙ו  ב)  לו.   ˙˘‚‰ ‰˙‡˘ בסי„ור  ומברך  מˆחו  על  מ˘˜פיו 
בח„רו ˘ל ‰סב‡. ‚) ‰סב‡ ‰י‰ עטוף בטלי˙ ו˘כב במט‰. „) ‡חרי ˘מונ‰ ע˘ר‰ נכנסו ‡בינו 
 - ˘ני‰ם  מר„כי.  ויוסף  ליב  רב"˘. ‡חרי‰ם ‰לכו ‡לי׳  ו‰„ו„   - מו‰ר"˘  כ"˜ ‡‡זמו"ר  - ‰ו„ 
כ˘‰ו‡  ו˜ירבו‰ו,  על ‰כורס‡,  מ‰מט‰, ‰ו˘יבו‰ו  - ‰רימו ‡˙ ‰סב‡  מר„כי  ויוסף  ליב  ‡לי׳ 

י˘וב, ל˘ולחן ‰‚„ול.

רז"‡  ‰„ו„  סיים  וכ‡˘ר  ‡בי.  בעיני  „מעו˙  עמ„ו  ‰‡מור,  כל  על  סיפר  רז"‡  ...כ˘‰„ו„ 
‰סיפורים ‰‡מורים זל‚ו ˘˙י טיפו˙ ‚„ולו˙ ˘ל „מעו˙ על לחייו ˘ל ‡בי.

◇ ◇ ◇

‰בע˘"ט ˜ר‡ לסעו„‰ ב˘ם 'סעו„˙ מ˘יח'
... ‰„ו„ רז"‡ מנ‚ן ‰ני‚ונים ˘„ו„נו-ז˜ננו כ"˜ ‰רב"˘ ני‚ן ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ"‰ ב˘ע‰ 

˘‡ב-‰סב‡ - כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜" - ‡כל סעו„˙ מ˘יח.

בעז‰י״˙.

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

 – ‰ח‚  במ˘נ˙  עי˜רי  ענין  ‡ו„ו˙  נסובו  ז‰  ב˜ונטרס  ‰בי‡ורים 
‰˘ייכו˙ בין ‰‚‡ול‰ ממˆרים ו‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ לבו‡ בב"‡, ועל יסו„ 
טוב  ˘‰יום  ‰˜ונטרס),  בפנים  ב‰רחב‰  (˘נ˙ב‡רו   '˜‰ רבו˙י נו  „ברי 
ו˘לימו˙ו  ו‰ו‡ ‡חרי˙ו  כנ‚„ ‰‚‡ול‰ ‰˘למ‰,  פסח ‰ו‡  ˘ל  ‰‡חרון 

˘ל ‰יום טוב ‰ר‡˘ון, ˘‰ו‡ כנ‚„ ‰יˆי‡‰ ממˆרים.

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

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

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

◇ ◇ ◇

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

‰˘לי˘י בירו˘לים ‰בנוי‰.

בברכ˙ ‰˙ור‰,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

חודש ניסן ה'תשע"ו

פ˙ח „ברפ˙ח „בר



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

ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰

‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

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

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

ıז‡י‡נ
ס. פ‡ולו ברזיל

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

ˆוו˙ העריכה והה‚הה:
הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי', הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, 

הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יוסף יˆח˜ מר‚ליו˙, 
הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה

אוצרות המועדים כב

מ„וע  יו„ע˙  ˘‰י‡  ו‡מר‰  לי„ ‡מ‡, ˜מ‰  ˘י˘ב‰  מ‰ר"˘]  כ"˜ ‡„מו"ר  [ב˙  ל‡‰  „בור‰ 
‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚.

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

 - ıבור‰ ל‡‰ ‡מר‰: כ˘בני י˘ר‡ל ˘ומרים על ˘בע˙ ימי ‰פסח כפי ‰„ין ונ˘מרים מחמ„
עו˘ים ‡˙ ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח - לח‚. כל בני י˘ר‡ל ˘מחים ˘עברו ‡˙ ח‚ ‰פסח ול‡ נכ˘לו 

בעביר‰ ‰‚„ול‰ ˘ל חמı בפסח.

"‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל מ˘יח"
נזכר˙י, ‡מר ‰„ו„ רז"‡, כ˘„בור‰ ל‡‰ ‡מר‰ ז‡˙, ‰י‰ ‡בינו מרוˆ‰ מ‡„, ו‡מר: „בור‰ 

ל‡‰, י˘ לך ר‡˘ טוב.

ל‡בינו ‡ל „יר˙ו  נלווינו   - ו‡˙‰  ל‡‰, ‡ני  - „בור‰  ו˘ל˘˙נו  רז"‡,  מספר ‰„ו„  כ˘‡מנו, 
˘ל ‰סב‡ - ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜" - ל‰‚י˘ לו סעו„˙ ‰ח‚, כפי ‰ס„ר ˘לנו ל˘מ˘ ‡˙ 

‰סב‡ ב˘ב˙ ויום טוב.

כ"˜ ‡‡זמו"ר  ˘‡ל ‡ו˙ו - ‰ו„  בער  ˘˘לום  לסב‡,  סיפר  ˘ל ‰סב‡,  לח„רו  כ˘נכנס ‡בינו 
מו‰ר"˘ - מ„וע ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח ח‚. זלמן ‡‰רן ‚ם כן ל‡ י„ע מ„וע. ו‡ילו „בור‰ ל‡‰ 
‰יום   ˙‡ עו˘ים   ,ıמחמ ונז‰רים  ‰„ין  כפי  פסח  ימי  ˘בע˙  על  ˘ומרים  י˘ר‡ל  ˘בני  ‡מר‰, 

‰‡חרון ˘ל פסח לח‚, בני י˘ר‡ל ˘מחים על ˘ל‡ נכ˘לו בעביר‰ ‰‚„ול‰ ˘ל חמı בפסח.

‰סב‡ ‡מר, ז‰ ˙ירוı ˘כלי טוב.

‰סב‡ ˜ר‡ ל˘לו˘˙נו ל‰˙˜רב ‡ליו, ו‡מר לנו:

פסח, ‰יום ‰‡חרון  ˘ל  ˘‡חרון  כלומר  פסח,  ˘ל  ב˘ם ‡חרון  נ˜ר‡  פסח  ˘ל  ‰יום ‰‡חרון 
פסח ‰ו‡  ˘ל  פסח. ‰ליל‰ ‰ר‡˘ון  ˘ל  בליל‰ ‰ר‡˘ון  ˘‰˙חילו  ממ‰  פסח, ‰ו‡ ‰סיום  ˘ל 
‰ח‚ ˘לנו מ‰ ˘‰˜ב"‰ ‚‡ל ‡ו˙נו ממˆרים, ‰‚‡ול‰ ‰ר‡˘ונ‰ על י„י מ˘‰ רבנו ˘‰י‰ ‰‚ו‡ל 
˘‰˜ב"‰  ‰‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰,  על  ˘לנו  פסח ‰ו‡ ‰ח‚  ˘ל  ז‰ ‰י‰ ‰‰˙חל‰. ‡חרון   - ‰ר‡˘ון 
י‚‡ל ‡ו˙נו מ‰‚לו˙ ‰‡חרונ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו, ˘‰ו‡ - מ˘יח ˆ„˜נו - ‰‚ו‡ל ‰‡חרון. ‰יום 
‰ר‡˘ון ˘ל פסח ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל מ˘‰ רבנו, ו‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ יום ˘מח˙ו ˘ל מ˘יח.

כל „בר ˜טן ‰ו‡ „בר ‚„ול מ‡„
‰יום - ‡ומר ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב] - כ˘‰יי˙י ב‰˙חל˙ ‰ערב בח„ר ‰ספרים - 
‰ח„ר בו נערכ˙ ‰"יחי„ו˙" - ˘מע˙י ˘בח„ר ‰‡וכל מ˙נ‰ל ויכוח חז˜ בין בנו˙יך - ‡ומר לי 
‡בי - חנ‰ ומו˘˜‡2. עניין ‡ו˙י מ‡„ ל˘מוע ˙וכן ‰ויכוח. כ˘‰˙˜רב˙י ˘מע˙י ˘חנ‰ ‡ומר˙ 

2) ‰רבני˙ ‡˘˙ כ"˜ ‡„מו"ר זי"ע.



 מדוע היום האחרון 
של פסח הוא חג?

תיאור מאלף מאירועי יום אחרון של פסח, שנת תרס"ו בליובאוויטש במחיצת 
אדמו"ר הרש"ב זי"ע, ומשנת תרכ"ה בצל הצמח צדק זי"ע.

ביאור ענינו של יום אחרון של פסח, ושייכותו לגאולה האחרונה – סיום גאולת 
מצרים; המענה לשאלה "מדוע יום 'אחרון של פסח' הוא יום-טוב?", וביאור 

ענין 'סעודת משיח' שנקראה כך בפי הבעש"ט הק'

„רכי ‰חסי„ו˙„רכי ‰חסי„ו˙

מ„וע ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚?
˘י˘יב˙  ח‚ ‰פסח ‰ר‡˘ון  ז‰  בליוב‡וויט˘. ‰י‰  ˘מח  מ‡„  ח‚ ‰פסח  ˙רס"ו, ‰י‰  ב˘נ˙ 
בין  ב˜בוˆו˙  ‰˙למי„ים   ˙‡ לחל˜  מבלי  ‰י˘יב‰,  ˘ל  ‰‚„ול"  ב"‡ולם  ערכ‰  ˙מימים  ˙ומכי 

‰‡כסניו˙, כפי ˘‰י‰ ‰ס„ר כל ‰˘נים, ‡ל‡ בי˙ ‰‡וכל ˘ל ‰י˘יב‰ עˆמ‰ סי„ר ‡˙ ‰פסח. 

בו„‡י ח˜ו˜ בזכרון ˜˘י˘י ˙למי„י ‰˙מימים ‰‡ירועים ˘ל ˘נ˙ ˙רס"ו. ‚ם ס„רי ח‚ ‰פסח 
‡ˆל ˙למי„י ˙ומכי ˙מימים בכלל, ו‚ם ‰ס„ר ˘ל סעו„˙ יום ‡חרון ˘ל פסח בפרט.

‡חרון ˘ל פסח בסעו„˙ ‰ליל‰, ˘‡ל ‰ו„ כ"˜ ‡‡מו"ר ‰ר‰"˜ [‰ר˘"ב נ"ע] ‡˙ ‡חיו „ו„י 
‰רז"‡ נ"ע, ‡ם ‰ו‡ זוכר מ‰ ˘‰סב‡ - ‰ו„ כ"˜ ‡„מו"ר "ˆמח ˆ„˜" - ‡מר ל‰ם - לו ולרז"‡ 

ב‡חרון ˘ל פסח ˙רכ"‰.

‰„ו„ רז"‡ ענ‰ ˘ב‡ו˙ו ר‚ע ‡ין ‰ו‡ זוכר, יכול ל‰יו˙ ˘‡ם יˆייר לעˆמו ‡˙ ‰מחז‰ ˘‰י‰ 
‡ז, ‡ולי ייזכר.

ו‡כלו   - מו‰ר"˘  כ"˜ ‡‡זמו"ר  - ‰ו„  ב˘ולחן ‡בי‰ם  י˘בו  בפרוטרוט ‡יך ‰ם  סיפר  ‡בי1 
סעו„˙ יום טוב, ו‡בי‰ם ‡מר ל‰ם ˘‰יום ‰ו‡ '‡חרון ˘ל פסח', ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח. ˘‡ל˙י 
לענו˙  יכול  זלמן ‡‰רן, ‡ולי ‡˙‰  ו‡מר ‡בי:  ח‚?  פסח ‰ו‡  ˘ל  מ„וע ‰יום ‰‡חרון  ‡˙ ‡בי, 

על ˜ו˘יי˙ו, מ„וע ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚. ו‡˙‰ עני˙ ˘‡ינך יו„ע.

ובנסמן  ו‡ילך,   200 ע'  חמ"‚  ‰˙ווע„ויו˙  מנחם  ב˙ור˙  ב‡ריכו˙  ר‡‰   - זי"ע  ‡„מו"ר  מכ"˜  ז‰  סיפור  בי‡ור   (1
ב‰ער‰ 34 ˘ם.

‰  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‡. יוˆ‡ים ע„יין מ"מˆרים"
‰‚‡ול‰  ל˘לימו˙  ע„  מ"מˆרים",  ע„יין  לˆ‡˙  עלינו  מˆרים,   ıמ‡ר ‰יˆי‡‰  ל‡חר  ‚ם 

ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ / בי‡ור נפל‡ ב˙וכן ‰פס˜‡ "‰‡ לחמ‡ עני‡" ב‰‚„‰ ˘ל פסח 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז עמ' 78 ו‡ילך)

פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ח

ב. יˆי‡‰ בל‡ "חפזון" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
בי‡ור נפל‡ בחילו˜ בין ‰‚‡ול‰ ממˆרים ו‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ בענין ‰"חפזון" ˘מˆינו ב‰ם, 

ו‰חילו˜ ˘ב‰˙‡ם לז‰ בין יום טוב ר‡˘ון ˘ל פסח ליום טוב ‰‡חרון

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ב עמ' 30 ו‡ילך) 

יכ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פנינים  „רו˘ ו‡‚„‰

י„ ‚. חי„ו˘י סו‚יו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

טעם ‰„ין ˘‡ין מברכין ˘‰חיינו ביו"ט ‡חרון „פסח
י„˜„˜ בל˘ון ‰רמב"ם ורבינו ‰ז˜ן בז‰, ויב‡ר ‰יטב רמז „ברי‰ם ע"פ ח˜יר‰ ב‚„ר חיוב 

˘‰חיינו במוע„ו˙ וב„ין ˙˘לומין ˘ל‰ כל ז' ימי ‰ח‚

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ז עמ' 14 ו‡ילך) 

יח „. ˙ור˙ חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

כימי ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙
 ‚ם עכ˘יו נמˆ‡ים ‡נו ב"ימי ˆ‡˙ך" - ל˘ון רבים - "מ‡רı מˆרים" / ‰'ˆ„ ‰˘וו‰' בין 

‚‡ול˙ מˆרים ל‚‡ול‰ „לע˙י„, בפרטי ‰עבו„‰ ב‚לו˙נו ע˙‰

(˙ור˙ מנחם ˙˘מ"ב ח"‚ עמ' 1179 ו‡ילך)

‰. „רכי ‰חסי„ו˙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  כ‡

מ„וע ‰יום ‰‡חרון ˘ל פסח ‰ו‡ ח‚?
‡„מו"ר  במחיˆ˙  בליוב‡וויט˘  ˙רס"ו  ˘נ˙  פסח,  ˘ל  ‡חרון  יום  מ‡ירועי  מ‡לף  ˙י‡ור 
‰ר˘"ב זי"ע, ומ˘נ˙ ˙רכ"‰ בˆל ‰ˆמח ˆ„˜ זי"ע / בי‡ור ענינו ˘ל יום ‡חרון ˘ל פסח, 
ו˘ייכו˙ו ל‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰ – סיום ‚‡ול˙ מˆרים; ‰מענ‰ ל˘‡ל‰ "מ„וע יום '‡חרון ˘ל 

פסח' ‰ו‡ יום-טוב?", ובי‡ור ענין 'סעו„˙ מ˘יח' ˘נ˜ר‡‰ כך בפי ‰בע˘"ט ‰˜'.

(ספר ‰˘יחו˙ ‰'˙"˘ עמ' ע„ ו‡ילך)

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



‡. ‰˙חל˙ ‰סימן "מ‚י„" – סיפור יˆי‡˙ מˆרים ב‰‚„‰ ˘ל פסח, ‰י‡ בפס˜‡ "‰‡ לחמ‡ 
ב‡רע‡ „י˘ר‡ל, ‰˘˙‡  ל˘נ‰ ‰ב‡‰  כו' ‰˘˙‡ ‰כ‡  ב‡רע‡ „מˆרים  עני‡ „י ‡כלו ‡ב‰˙נ‡ 

עב„ין ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין".

ולכ‡ור‰ „רו˘ בי‡ור – במ‰ ˘ייכ˙ פס˜‡ זו לסיפור יˆי‡˙ מˆרים? ‰ל‡ ‡„רב‰: ‰מ„ובר 
ב‰ ‰ו‡ בעוני ˘ל י˘ר‡ל "ב‡רע‡ „מˆרים", ו‡ף מו„‚˘ ב‰ ˘"‰˘˙‡ ‰כ‡ . . עב„ין" – מˆב 
˘ˆריך  בליל ‰ס„ר,  מˆרים  יˆי‡˙  סיפור  ענין  לכ‡ור‰ ‰יפך  ˘ז‰ו  ע˙‰,  נ˙ונים ‡נו  בו  ‰‚לו˙ 
ל‰יו˙ ב‡ופן ˘יר‡‰ עˆמו "כ‡ילו יˆ‡ ממˆרים", וב"„רך חירו˙" „ו˜‡ (˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ס˙ע"ב 

ס"ז)?

עו„ „רו˘ בי‡ור, כפי ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים, מ‰ו ˘‡ומר "„י ‡כלו ‡ב‰˙נ‡ ב‡רע‡ „מˆרים". 
‚ור˘ו  כי   .  .  ıל‰חמי ˘ל ‡בו˙נו  בˆ˜˙  ˘ל‡ ‰ספי˜  ˘ום  ˘‡נו ‡וכלים ‰י‡ "על  ‰ל‡ ‰מˆ‰ 
˘‡כלו‰  כ‡ן  ומ„וע ‡ומרים  ממˆרים,  יˆי‡˙ם  ל‡חר  ˘‡כלו  (נוסח ‰‰‚„‰) – ‰מˆו˙  ממˆרים" 

"ב‡רע‡ „מˆרים"?

ומ‰ ˘יי˘בו (‰פר˘נים ˘‰וב‡ו ב‡בו„ר‰ם כ‡ן), ˘‡ף ב‰יו˙ם במˆרים ‡כלו י˘ר‡ל מˆ‰, מפני 
פנ‡י  ל‰ם  מפני "˘ל‡ ‰י‰  במ‰ר‰", ‡ו  מ˙עכל  ו‡ינו  ˘‰ו‡ ˜˘‰  ˘בוים "מפני  מ‡כל  ˘‰י‡ 
ל‰˘‰ו˙ עיס˙ם מפני נו‚˘ים ‡ˆים" (ספורנו ר‡‰ טז, ‚) – ‰רי כבר ‰˜˘‰ במ‰ר"ל (‚בורו˙ ‰' פנ"‡) 
ול‡  במ˘נ‰  ול‡  בכ˙ב  ל‡  מ˜ום  ב˘ום  נמˆ‡  ל‡  כי  ו‰‡מ˙,  ‰כ˙וב  ˘יכחי˘  „ברים  ˘"‰ם 

ב˙למו„ ˘‰מˆרים ‰יו מ‡כילים ‡˙ י˘ר‡ל מˆ‰".

ב. ויובן ז‰ ב‰˜„ם בי‡ור יסו„ עי˜רי בכללו˙ ענין ‚לו˙ ו‚‡ול˙ מˆרים:

‡מרו רז"ל (˘מו"ר פנ"‡, ז. וע"ז בב"ר פמ"„, כ‡. ו˘"נ), ˘‰עמי„ ‰˜ב"‰ לפני ‡בר‰ם ‡בינו ‡˙ 
(כ„ע‰  ‰˜ב"‰  (‡ו  ו‡בר‰ם  ב‚לו˙"  ‡ו  ב‚י‰נם  בניך  ˘י˘˙עב„ו  מב˜˘   ‰˙‡ "במ‰  ‰בריר‰, 
‰‡חר˙ במ„ר˘ ˘ם)) בחר ב‚לו˙ במ˜ום ‚י‰נם. ומז‰ מובן, ˘˙וכן ענין ‰‚לו˙, ולכל לר‡˘ ‚לו˙ 

מˆרים, ˘ו‰ ל˙וכן ענין ‰‚י‰נם – מירו˜ וכפר˙ ‰חט‡.

יוצאים עדיין מ"מצרים"
גם לאחר היציאה מארץ מצרים, עלינו לצאת עדיין מ"מצרים", עד לשלימות 

הגאולה בגאולה העתידה / ביאור נפלא בתוכן הפסקא "הא לחמא עניא" 
בהגדה של פסח 

אוצרות המועדים כ

ו‰˜ב"‰  לבˆע,  מחליט  ˘‰ו‡  טוב  מע˘‰  בכל  ל‡„ם  מובטח˙  ‰˜ב"‰  ˘ל  עזר˙ו  עוזרו"18, 
מעני˜ לו ‡˙ כל ‰כוחו˙ ‰„רו˘ים לכך - על ‡ח˙ כמ‰ וכמ‰ ב˙˜ופ‰ ˘ב‰ ‡נו מ˙˜רבים ממ˘ 

לימים ˘ל "‡ר‡נו נפל‡ו˙", נפל‡ו˙ ‚ם ב‡ופן ובמ„‰ ˘ל "‰˜ב"‰ עוזרו".

18) סוכ‰ נב, רי˘ ע"ב. ˜י„ו˘ין ל, ב. ור‡‰ ˙ני‡ רפי"‚. ור‡‰ (בנו‚ע ליˆי"מ) כ˘"ט (‰וˆ‡˙ ˜‰"˙) סי"„. ור‡‰ 
‡ו‰"˙ ב‡ כרך ז ע' ב'˙רל‚ ו‡ילך – ע"„ חˆו˙ ליל‰ „יˆי"מ.



יטחג הפסח

יˆי‡‰  ˘ל  במ˘מעו˙ ‰ענין  ומ˙מ„˙  ˙כופ‰  ˙‰ליך ‰„ור˘ ‰˙בוננו˙  ז‰  נמ˘כ˙.  פעול‰  ‡ם 
ל‡  ביטוי  לי„י  לבו‡  ‰ˆריכו˙  מס˜נו˙  מכך,  ‰מ˙‡ימו˙  ‰מס˜נו˙  ו‰ס˜˙  לחירו˙,  מעב„ו˙ 
ר˜ במח˘ב‰ וב„יבור, כי ‡ם בעי˜ר ב˙חו˘‰ עמו˜‰ וחו„ר˙ ‰מ˜יפ‰ ‡˙ כל ‰‡„ם, ע„ לי„י 

מע˘ים בפועל, בכל ‰פרטים ופרטי ‰פרטים ˘ל ‰‰˙נ‰‚ו˙ ‰יוםŒיומי˙.

"נזכרים ונע˘ים" - זכיר‰ ˘˙וˆ‡ו˙י‰ מע˘ים 
יחי„, ‰˙˜יימ‰  ב˙ור  מ‰ם  כל ‡ח„  ו˘ל  י˘ר‡ל,  כל  ˘ל  ממˆרים,  ˘‰יˆי‡‰  למרו˙  לפיכך, 
מן  ‚ם  רוחני˙,  לחירו˙  ‰יˆי‡‰  ו‰˘לימ‰,  ‰‡מי˙י˙  ‰‰˘˙חררו˙  ‰רי   - ‡ח„  יום  במ˘ך 
‰"מיˆרים ו‚בולים"9 (כפי ˘מ˙פר˘ ‰מו˘‚ "מˆרים" במ˜ורו˙), ‰י‡ ענין ˘ל ‰˙בוננו˙ וזכיר‰ 
יוםŒיומי˙, כ‡מור10: בכל „ור ו„ור, וכל יום ויום, חייב ‡„ם לר‡ו˙ עˆמו כ‡ילו ‰ו‡ יˆ‡ ‰יום 
˘בו  וב‡ופן  יום12,  בכל  מˆרים  יˆי‡˙  ול‰זכיר ‡˙  לזכור  ממˆרים"11, „בר ‰˙ו‡ם ‡˙ ‰חוב‰ 

ˆריכ‰ ל‰˙˜יים זכיר‰ ˘ל ˙ור‰: "נזכרים ונע˘ים"13, זכיר‰ ˘˙וˆ‡ו˙י‰ מע˘ים.

בימינו,  במ‰ר‰  ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  לבין  מˆרים  ‚‡ול˙  בין  במינ‰,  מיוח„˙  מ˘ו˙פ˙,  נ˜ו„‰ 
‰י‡ - ˘ב˘ני ‰‡ירועים מ„ובר על ‚‡ול‰ ˘ל עם י˘ר‡ל כולו14: כ˘ם ˘ביˆי‡˙ מˆרים ל‡ נו˙ר 
מן  יוˆי‡נו  ˆ„˜נו  מ˘יח  כ‡˘ר  ‰ע˙י„‰,  ב‚‡ול‰  ‚ם  כך  מˆרים,  ב‚לו˙  ויחי„  ‡ח„  י‰ו„י  ‡ף 

‰‚לו˙, ל‡ יי˘‡ר ‡ף י‰ו„י ‡ח„, ‡י˘ ו‡˘‰ ויל„, ב‚לו˙.

ומ‚‡ול˙ ‰כלל ל‚‡ול˙ ‰פרט15  - ˘‰רי, ‚ם ‰יחי„ מ‰וו‰ "כלל", "עולם מל‡"16, ‰מורכב 
מנ˘מ‰ ו‚וף, מכוחו˙ רבים ו˘ונים, רוחניים ופיזיים, ‚לויים ונס˙רים, ‰מ˙בט‡ים במח˘בו˙, 
„יבורים ומע˘ים. ‡ף פרט ‡ח„, מ˘ום י‰ו„י יחי„, ל‡ יי˘‡ר ב‚לו˙ כי כל פרט כז‰ י‚יע למˆב 

˘ל חירו˙ ‡מי˙י˙ ומל‡‰, בכל ‰פרטים ומכל ‰בחינו˙.

- ‰רי ‰‚‡ול‰ ‰˘לימ‰ ‰ע˙י„‰, ‰ן ˘ל ‰כלל ו‰ן ˘ל ‰פרט, ˙לוי‰ "במע˘ינו ועבו„˙ינו"17, 
ב˙˜ופ‰  ובמיוח„  ‰‚לו˙,  זמן  במ˘ך  כל ‰י‰ו„ים  ו˘ל  י‰ו„י  כל  ˘ל  ובעבו„˙ ‰˘ם  בפעולו˙ 
"‰˜ב"‰  ˘ל  ‰‰בטח‰  י˘נ‰  ˙מי„  ו‡ם  „מ˘יח‡".  "ע˜ב˙‡  ˙˜ופ˙  ‰‚לו˙,  ˘ל  ‰‡חרונ‰ 

9) ר‡‰ ˙ני‡ פמ"ז ˙ו"‡ י˙רו ע‡, ‚ ו‡ילך, ובכ"מ.

10) פסחים ˜טז, ב (במ˘נ‰).

ור‡‰  ו‡ילך.   ‡ לט  ל‡„‰‡מ"ˆ  ˘ער ‰‡מונ‰   - יו˙ר  ובבי‡ור  רפמ"ז.  ב˙ני‡  כ"˜ ‡„‰"ז  (בי‡ור)  11) ‰וספ˙ 
‡‚רו˙ ˜ו„˘ חכ"‰ עמ' ˜כח ו‡ילך.

12)  ביום ובליל‰ (ברכו˙ יב, ב (במ˘נ‰). רמב"ם ˘ם. טור ‡ו"ח סי' סו וסי' רלו. ˘ו"ע ‡„‰"ז רו"ח סס"ז ס"‡. 
ור‡‰ לעיל ‰ער‰ 6.

13) ל' ‰כ˙וב – ‡ס˙ר ט, כח.

14) ר‡‰ ל˜ו"˘ חי"ז ע' 438. ו˘"נ.

15) ˘˘ייכים זל"ז, כ˙ור˙ ‰בע˘"ט (˙וי"י רי˘ „ברים).

16) סנ‰„רין לז, סע"‡ (במ˘נ‰). ור‡‰ ל˜ו"˙ במ„בר ‰, סע"‡ ו‡ילך.

17) ˙ני‡ רפל"ז. ור‡‰ ל˜וטי לוי"ˆ ב‰ערו˙ ל˙ני‡ ˘ם.

אוצרות המועדים ו

ו‰נ‰, ‰חט‡ (כפ˘וטו) ˘‰י' ˆורך במירו˜ וכפר‰ עליו ‰ו‡ ‰חט‡ ‰ר‡˘ון (ר‡‰ ב‡רוכ‰ ˘ל"‰ 
˜ע‰, ב ו‡ילך. ˜עז סע"‡. ועו„), ˘ור˘ ומ˜ור כל ‰חט‡ים – חט‡ עı ‰„ע˙, ˘‚רם ‡˙ סילו˜ ‰˘כינ‰ 

מ‰‡רı לר˜יע (˘‰˘"ר פ"‰, ‡. ו˘"נ). וז‰ו ˘‡ופן מירו˜ חט‡ ז‰ נמסר ל‡בר‰ם, כי ל‡חרי חט‡ 
עı ‰„ע˙ ˘‚רם ‡˙ ‰ס˙ל˜ו˙ ‰˘כינ‰ מ‰‡רı לר˜יע נע˘ו עו„ ˘˘‰ חט‡ים ˘‚רמו ‡˙ סילו˜ 
‰˘כינ‰   ˙‡ ול‰מ˘יך  ל‰חזיר  ˘‰˙חיל  ו‰ר‡˘ון  ‰˘ביעי,  לר˜יע  ע„  לר˜יע  מר˜יע  ‰˘כינ‰ 
˘ם),  (˘‰˘"ר  ל˘י˘י  מר˜יע ‰˘ביעי  ˘‰מ˘יך ‡˙ ‰˘כינ‰  למט‰ ‰י' ‡בר‰ם ‡בינו,  מלמעל‰ 
ולכן ל‡בר‰ם „ו˜‡ נ‡מר‰ ‰‰בטח‰ ˘˘לימו˙ ‰מירו˜ ובירור וזיכוך ‰חט‡, ˘על-י„‰ ˙חזור 

‰˘כינ‰ למט‰ כמו ˘‰י˙‰ ˜ו„ם ‰חט‡, ˙‰י' ע"י ‚לו˙ מˆרים.

ב˘לימו˙  ‰חט‡  למירו˜  ע„  כר‡וי,  ברוחניו˙  ונז„ככו  י˘ר‡ל  זכו  „‡ילו  מבו‡ר,  ומז‰ 
‚‡ול‰  מˆרים  ‚‡ול˙  ‰י˙‰  וממיל‡  ‰יחי„‰,  ‰‚לו˙  ‰‡חרונ‰,  ‰‚לו˙  מˆרים  ‚לו˙  ‰י˙‰   –
˘לימ‰, "ול‡ ‰י' ‚לויו˙ ול‡ מל‡ך ‰מוו˙ ˘ולט ב‰ן" (ל˘ון חז"ל ˘מו"ר רפל"ב לענין חט‡ ‰ע‚ל) 

– כמו ˘‰י' לפני חט‡ עı ‰„ע˙.

מˆ„  מˆרים ‰נ‰  יˆי‡˙  „בע˙  וכי„וע,  ז‰.  וזיכוך  בירור  י˘ר‡ל  ל‡ ‰˘לימו  לפועל,  ‡מנם 
מˆבם ‰רוחני ˘ל י˘ר‡ל ע„יין ל‡ ‰יו בני י˘ר‡ל ר‡ויים ל‚מרי ל‚‡ול‰, כי ב‰יו˙ם במˆרים 
ר‚ע ‡ח„,  עו„  במˆרים  מ˘˙‰ים  ˘‡ילו ‰יו  וע„  טומ‡‰,  ˘ערי  במ"ט  ר"ל,  ˘˜ועים,  בנ"י  ‰יו 

ל‡ ‰יו נ‚‡לים ח"ו (כמ"˘ בסי„ור ‰ר˘"ר ו˜ול יע˜ב על "מˆ‰ זו ˘‡נו ‡וכלים", ועו„).

פעל  ˘סוף-סוף  ‰יינו  ו‚‡לם",  ‰˜ב"‰  ‰מלכים  מלכי  מלך  עלי‰ם  "נ‚ל‰  ˘‡עפ"כ  ‡ל‡ 
למ‰ר"ל   '‰ ב‚בורו˙  וכמבו‡ר  ל„ורו˙.  חירו˙  לפעול˙  ˘‰בי‡  רוחני  עילוי  בי˘ר‡ל  ‰˜ב"‰ 
(פס"‡) „ב‚‡ול˙ מˆרים ˜בלו בני י˘ר‡ל מעל‰ עˆמי˙ „בני חורין ו‡ין ‰מ˜ר‰ „‚לו˙ ˘ל‡ח"ז 

מבטל ‰„בר כלל. ‡ל‡ ˘חירו˙ זו ‡ינ‰ ˘לימ‰, כיון ˘ע„יין ל‡ נט‰ר ‰עולם ל‚מרי מטומ‡˙ 
‰חט‡, וממיל‡, י˘ מ˜ום ע„יין לענין ˘ל ‚לו˙.

כי ‡ף  „מˆרים".  ב‡רע‡  עני‡ „י ‡כלו ‡ב‰˙נ‡  לחמ‡  ˘‡ומרים "‰‡  מ‰  מבו‡ר  ובז‰   .‚
מטומ‡˙  ˘‰‚‡ול‰  כיון  ‰‡מ˙,  מˆ„  ‰נ‰  ממˆרים,  ˆ‡˙ם  ל‡חר  ‡בו˙ינו  ‡כלו  ‰מˆו˙   ˙‡˘

מˆרים ל‡ ‰י˙‰ ב˘לימו˙, ‰רי ז‰ נח˘ב כ‡ילו ‡כלום "ב‡רע‡ „מˆרים".

˘‰˜ב"‰ ‰וˆי‡ם  ור˜  טומ‡‰,  ˘ערי  במ"ט  ˘˜ועים  עˆמם ‰יו  מˆ„  ˘י˘ר‡ל  כיון  כלומר: 
מˆ„  ול‰יט‰ר (‡ף  ל‰ז„כך  ל‰˘לים  י˘ר‡ל  יעמלו  ˘ל‡  זמן  כל  ברחמיו ‰מרובים, ‰נ‰  מ˘ם 

עˆמם) מטומ‡˙ מˆרים, ע„יין נמˆ‡ים ‰ם כביכול "ב‡רע‡ „מˆרים".

ובז‰ מבו‡ר˙ ‚ם ˘ייכו˙ כללו˙ פס˜‡ זו לסימן "מ‚י„" – סיפור יˆי‡˙ מˆרים בליל ‰ס„ר, 
כי ‰˜„מ˙ ענין ז‰ ב‡‰ ליי˘ב ˘‡ל‰ מ‰ו˙י˙ ‡ו„ו˙ כללו˙ ענין ‰‰‚„‰ ומע˘‰ ליל‰ ז‰:

מ˘עבו„  יוˆ‡  ע˙‰  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ ל‰ר‡ו˙  ‡„ם  חייב  ו„ור  „ור  ˘"בכל  כיון  „‰נ‰, 
מˆרים", ולכן "יכין מ˜ום מו˘בו ˘י˘ב ב‰סב‰ „רך חירו˙ כ„רך ˘‰מלכים ו‰‚„ולים ‡וכלים" 
ב‡ופן  ל‰יע˘ו˙  ‰„בר  ˆריך  ובו„‡י  ‰י‡,  ‡מ˙  ˙ור˙  ‰ל‡  ו‰˙ור‰  ס"ז),  ס˙ע"ב  ‡„‰"ז  (˘ו"ע 

‡מי˙י ומ˙וך ‰ר‚˘ ‡מי˙י – ניˆב˙ ועומ„˙ בפנינו ‰˙מי‰‰: כיˆ„ יכול ‡„ם לחו˘ ‰ר‚˘ ˘ל 
חירו˙, ב‡ופן ˘יר‡‰ עˆמו ב‡מ˙ "כ‡ילו ‰ו‡ ע˙‰ יוˆ‡ מ˘עבו„ מˆרים", ב˘ע‰ ˘‰ו‡ עˆמו 

נמˆ‡ ב‚לו˙ ("‰˘˙‡ ‰כ‡ . . ‰˘˙‡ עב„ין")?



זחג הפסח

פעול‰  מˆרים  ביˆי‡˙  י˘  ‚יס‡  מח„  ‡יך  לב‡ר  ‰י‡  זו,  ˙‰יי'  ‰מבטל˙  ‰מענ‰  ונ˜ו„˙ 
„בר  ‡יז‰  ב‰  י˘  ‡כן  ‚יס‡  ומ‡י„ך  ע˙‰,  חורין"  "בני  ‡נו  ˘ב‚לל‰  „ורו˙,  ל„ורי  מ‰ו˙י˙ 
בכל  ומייחלים  מˆפים  ‡נו  ולז‰  ב‚לו˙),  ע„יין  נ˙ונים  י˘ר‡ל  כך  (ומ˘ום  ‰ו˘לם  ל‡  ˘ע„יין 

ר‚ע.

‡ומרים  („לכן  ב˘לימו˙  ‰י'  ל‡  ממˆרים  ‰יˆי‡‰  ˘‡ופן  ‡נו  ˘מב‡רים  ˘ל‡חרי  וז‰ו 
„כיון  מז‰,  ‰ב‡ו˙  ‰˙וˆ‡ו˙   ˙‡ מפרטים  ו‡ף  כנ"ל),  „מˆרים",  ב‡רע‡  ‡ב‰˙נ‡  ‡כלו  "„י 
˘‰‚‡ול‰ ל‡ ‰י˙‰ ב˘לימו˙, י˘נם ע„יין בי˘ר‡ל ‡לו ˘‰ם ב‚„ר "כל „כפין . . כל „ˆריך", 
וכן "‰˘˙‡ ‰כ‡ . . ‰˘˙‡ עב„ין" – ממ˘יכים ‡נו ו‡ומרים, „‡מנם "‰˘˙‡ ‰כ‡ (‡בל) ל˘נ‰ 

‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל" ו‡מנם "‰˘˙‡ עב„ין (‡בל) ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין".

כלומר: ‰‚‡ול‰ ממˆרים פ˙ח‰ ‡˙ ‰„רך ו‰"ˆינור" ל‚‡ול‰ (וכנ"ל מ„ברי ‰מ‰ר"ל ˘נע˘ו 
י˘ר‡ל במעל‰ עˆמי˙ „בני חורין), ומכח ‚‡ול‰ זו בו‡ נבו‡ במ‰ר‰ ‚ם "ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ 

„י˘ר‡ל . . בני חורין". 

"ל‰ר‡ו˙  ‰חיוב  ו‡˙  ז‰  בליל‰  מˆרים  ביˆי‡˙  ‰סיפור  מˆו˙   ˙‡ ע˙‰  ל˜יים  ‡פ˘ר  ולכן 
ע"י ˜יום ‰סיפור  ו‡„רב‰, „ו˜‡  ב˘לימו˙;  מˆרים"  מ˘עבו„  יˆ‡  ע˙‰  כ‡ילו ‰ו‡  עˆמו   ˙‡
יוˆ‡  כו'  ‰ו‡  ("כ‡ילו  מˆרים  מטומ‡˙  ע„יין  לˆ‡˙  ˘עלינו  ˘נחו˘  ב‡ופן  מˆרים  ביˆי‡˙ 
(ל˘נ‰  נע˘ים  ˘‡נו  ע„  מˆרים,  „˘עבו„  ממˆב  בפועל  ‡נו  יוˆ‡ים  ‡כן   – מˆרים")  מ˘עבו„ 
לכ"˜ ‡„מו"ר  ˙˘"ח  "כימי ˆ‡˙ך"  מ‡מר  (ר‡‰  חסי„ו˙  בספרי  מ‰ „‡י˙‡  וכי„וע  חורין.  בני  ‰ב‡‰) 
נ˙ונים ‡נו  וע„ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  מˆרים  יˆי‡˙  ˘מ‡ז  מ˘ך ‰זמן  ˘בכל  ובכ"מ),  נ"ע,  מ‰וריי"ˆ 

ב‰מ˘ך ‡ח„ ˘ל פעול˙ יˆי‡‰ ממˆרים, ˘˘לימו˙‰ ˙‰י‰ ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, בב"‡.

ה  ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ "ּבַ
ּיֹום  ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒיל ּפּור הּו‡ ַהּ‚ֹוָרל ל ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ַלּמ∆

ׁ̆ ֲ‡ָ„ר" ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ל¿
(‡ס˙ר ‚, ז)

"כימי צאתך מארץ מצרים 
אראנו נפלאות"

 גם עכשיו נמצאים אנו ב"ימי צאתך" - לשון רבים - "מארץ מצרים" / ה'צד השווה' בין 
גאולת מצרים לגאולה דלעתיד, בפרטי העבודה בגלותנו עתה

˙ור˙ חיים˙ור˙ חיים

‰‚‡ול‰ מ‚לו˙ מˆרים, ˜˘ור‰ ב‚‡ול‰ ‰˘לימ‰ מן ‰‚לו˙ ‰נוכחי˙, וכ‡מור: "כימי ˆ‡˙ך 
מ‡רı מˆרים ‡ר‡נו נפל‡ו˙"1, ‰˜ב"‰ מבטיח לעם י˘ר‡ל, כי כפי ˘‰י' בימי יˆי‡˙ מˆרים כך 
‚ם יר‡‰ נפל‡ו˙ ב‚‡ול‰ ‰‡חרונ2‰, ‰‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו. ב‰˜˘ר 
˘‰‚‡ול‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰י˙‰  כ˘ם  לי‚‡ל",  ע˙י„ין  ובניסן  נ‚‡לו  חז"ל3: "בניסן  לז‰ ‡ף ‡ומרים 
וכפי  ניסן.  בחו„˘  ˙‰י‰  מן ‰‚לו˙ ‰נוכחי˙ ‰‡חרונ‰,  כך ‚ם ‰‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰,  ניסן,  בחו„˘ 

˘מסבירים חז"ל4, ‡ף יעלו ‰נפל‡ו˙ ˘ל ‰‚‡ול‰ ‰‡חרונ‰ על ‰נפל‡ו˙ ˘ל יˆי‡˙ מˆרים.

י„וע‰ ‰˘‡ל5‰: מ„וע נ‡מר בפסו˜ "כימי ˆ‡˙ך" בל˘ון רבים, ו‰רי ‰יˆי‡‰ ממˆרים ‰י˙‰ 
במ˘ך יום ‡ח„, וכפי ˘‰„בר נ‡מר ‚ם ב‡˘ר למˆו‰ ˘ל זכיר˙ יˆי‡˙ מˆרים: "זכור ‡˙ ‰יום 

‰ז‰ (ל˘ון יחי„) ‡˘ר יˆ‡˙ם ממˆרים"6?

יˆ‡ו  עב„ים"7,  מ"בי˙  ממˆרים,  יˆ‡ו  י˘ר‡ל  ˘בני  ‰יום  ˘למן  ‰ו‡  לכך  ‰‰סברים  ‡ח„   -
כי  ח„Œפעמי,  לחירו˙ ‡ינו „בר  מעב„ו˙  בניŒחורין, ‡ך ‰מעבר  ונע˘ו  עב„ו˙8  ˘ל  מן "‰‚„ר" 

1) מיכ‰ ז, טו.

2) ˘‡ין ‡חרי' ‚לו˙ (˙ו„"‰ ‰"‚ ונ‡מר – פסחים ˜טז, ב).

ו‡ילך. „"‰  פ˜ל"„  ˙רל"ו  רבים  מים  ו‡ילך ‰מ˘יך  רס„  ע'  ב‡  ור‡‰ ‡ו‰"˙  י‡.  פט"ו,  ˘מו"ר  י‡, ‡.  ר"‰   (3
‰חו„˘ ‰'˘"˙.

4) ר‡‰ פע"ח ˘ער ח‚ ‰מˆו˙ פ"ו ב„"‰ מ‰ר"י ז"ל. ‡ו‰"˙ נ"ך ע‰"פ (ע' ˙פו-˙פז).

5) זח"‚ ˜עו, ‡. „"‰ כימי ˆ‡˙ך ˙˘"ח.

6) ב‡ י‚, ‚. ובפר˘"י ˘ם ע"פ ‰מכיל˙‡, ומסיים במכיל˙‡ (בפרטי ‰זכיר‰): בלילו˙ מנין ˘נ‡מר למען ˙זכור 
‚ו' כל ימי חייך כו'. ור‡‰ רמב"ם ‰ל' ˜"˘ פ"‡ ‰"‚, ‡„‰"ז בסי„ורו (˘˘ זכירו˙). ו‡כ"מ. 

7) ב‡ ˘ם, ועו„.

8) ס' ‚בורו˙ ‰' (למ‰ר"ל מפר‡‚) פר˜ ס‡.



יזחג הפסח

בו  ˙˜נו  ל‡  ‡יך  ‰ר‡˘ון,  יו"ט  מענין  ‡ינו 
חכמים ˘‰חיינו כמו ˘˙˜נו ב˘מע"ˆ". ע"˘.

ו˘לימו˙  ‚מר   ‰"‰ מח„  ˜י"ס  ו‰נ‰, 
מˆרים  י˘ר‡ל ‡˙  מˆרים, „‡ז "ויר‡  „יˆי‡˙ 
רפ"ב  ב˙וספ˙‡  וכ„‡י˙‡  ˘פ˙ ‰ים",  על  מ˙ 
„ברכו˙ ˘"ˆריך ל‰זכיר (ב"‡מ˙ ויˆיב") יˆי‡˙ 
„ו„  בחס„י  וכ'  סוף",  ים  ו˜ריע˙  כו'  מˆרים 
‰י˙‰  ‰‚‡ול‰  ˘"‰˘למ˙  לפי  ˘‰ו‡  ˘ם 
‰טעם  ˘ז‰ו  לומר,  [וי˘  סוף"  ים  ב˜ריע˙ 
לכך ˘˘ביעי ˘ל פסח "‡ינו ר‚ל בפני עˆמו", 
ו‰˘לימו˙ „יˆי‡˙  ענינו ‰ו‡ ‰‚מר  ˘כל  כיון 
˘‰ו‡  נוסף,  ענין  ב˜י"ס  י˘  ‚ם  מˆרים]. ‡בל 
"ו‡˙  ˘‡ז  לבו‡,  ‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  מעין 
‰י˙‰  וכן   ,"ıר‡‰ מן  ‡עביר  ‰טומ‡‰  רוח 
ע„  ב‰ם  נ˘‡ר  ˘"ל‡  ב‡ופן  ‰מˆריים  מי˙˙ 
‡ח„", וז‰ו ‡' מ‰טעמים ˘ב˘יר˙ ‰ים נכללו 
‰נבו‡ו˙ ע"„ בי‰מ"˜ ‰˘לי˘י, כיון ˘‡ז ‰יו 
˘ני  [וביו"ט  ‰ע˙י„‰  ל‚‡ול‰  ר‡ויים  י˘ר‡ל 
˘ל ‚לויו˙ ‡ף מפטירין בנבו‡˙ ‡חרי˙ ‰ימים 
„ס' י˘עי'], ו‰רי בנו‚ע ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ מˆינו 
˘˙‰י' ‚„ול‰ ˘ל‡ בערך ל‚‡ול˙ מˆרים, וע„ 
˘‰י‡ ב‚„ר חי„ו˘ ל‚בי ‚‡ול˙ מˆרים. ועפ"ז 
˘ל  מיוח„  לחיוב  מ˜ום  ˘‰י'  „ז‰ו  לומר  י˘ 
מˆ„  ‡חרון  י"ט  על  בפ"ע  ˘‰חיינו  ברכ˙ 

ברכ˙‰  ˘‡ין  ע„  ‰ע˙י„‰  ˘ב‚‡ול‰  ‰חי„ו˘ 

ב˙חיל˙  ˘בירך  בברכ‰  נכלל˙  ל‰יו˙  יכול‰ 

‰ח‚.

„ברכ˙  ‰ז˜ן  ורבינו  ‰רמב"ם  ו˜מ"ל 
ופוטר˙  כולל˙  ח‚  ˘ל  ר‡˘ון  „י"ט  ˘‰חיינו 

˘י˘  ‡ע"פ  כי  ‰‡חרון,  „י"ט  ˘‰חיינו  ברכ˙ 

ל‰יו˙ם  ח‚  ˘ל  ‰‡חרון  בי"ט  נפל‡‰  מעל‰ 

כל  לבו‡, ‡בל ‰ל‡  ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  ˘ייכים 

˘‰חיינו  עלי'  נברך  ב‡‰ ‡יך  ל‡  ˘ע„יין  זמן 

ו‰‚‡ול‰  מזומן,  מ„בר  לבב  ˘מח˙  על  ˘‰י‡ 

ע„  ˆער  מעורר  זכרונ‰  (ו‡„רב‰  ‡ינ‰  ע„יין 

מ˘"כ ‰מ‡ור  י˙עכב ˜ı ‰פל‡ו˙ [וכעין  מ˙י 

מברכין  ˘‡ין  בטעם  פסחים  סוף  ו‰ר"ן 

זכר  בו  "‡ין  כי  ‰עומר  ספיר˙  על  ˘‰חיינו 

בי˙  לחורבן  נפ˘נו  לע‚מ˙  ‡ל‡  ‰נ‡‰  ל˘ום 

‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  ענין  ו„‡י  ‡ל‡  מ‡וויינו"], 

ענין  ˘בו  בפרט  ר˜  ‰ו‡  ‡חרון  בח‚  ‰מור‚˘ 

‰‚‡ול‰ מס˙עף כ‰מ˘ך מיˆי‡˙ מˆרים, ר‡˘ 

לכל ‰‚‡ולו˙ [וז‰ו סו„ ‰„ין „מזכירין יˆי‡˙ 

מˆרים ‡ף לימו˙ ‰מ˘יח, כמבו‡ר בסוף פ"‡ 

˘ב˙חיל˙  ˘‰חיינו  ברכ˙  ול‰כי  „ברכו˙], 

˘‰חיינו  ברכ˙  ‚ם  לכלול  יכול‰  ˘פיר  ‰ח‚ 

„י"ט ‰‡חרוני ם.

פניניםפנינים
עיונים ובי‡ורים

"סדר" בכוסות ליל הסדר
‰ז˜ן  רבינו  כ˙ב  ‰ס„ר  „ליל  כוסו˙   '„ ‡ו„ו˙ 
חכמים  ˙˜נו  כוסו˙   '„" סי"„):  ס˙ע"ב  (‡ו"ח  ב˘ו"ע 
ו‡ר‡,  בפ'  ‰‡מורים  ‚‡ול‰  ˘ל  ל˘ונו˙   '„ כנ‚„ 

ו‰וˆ‡˙י ו‚‡ל˙י ול˜ח˙י ו‰ˆל˙י כו'". 

בפ'  ‰ל˘ונו˙  ס„ר  ‰ל‡  בי‡ור:  „רו˘  ולכ‡ור‰ 
ו‡ר‡ ‰ו‡ "ו‰וˆ‡˙י ו‰ˆל˙י ו‚‡ל˙י ול˜ח˙י", ומ„וע 

˘ינ‰ רבינו ‰ז˜ן וכ˙בם בס„ר ‡חר?

וי˘ לב‡ר:

כללו˙ ענין „' ‰כוסו˙ ‰ו‡ "זכר ל‚‡ול‰ וחרו˙" 
„בר  על  ˙˜נו  כוס  "˘כל  וכיון  ˘ם),  ‰ז˜ן  רבינו  (ל' 

מיוח„" ממ‰לך ‰ס„ר (ל˘ון ‰ב"י ס˙פ"„), ˆריך לומר 
ב˘ייכו˙  ‚‡ול‰  ˘ל  מסוים  לענין  רומז˙  כוס  ˘כל 

ל„בר ˘עליו ˙˜נו‰.

ל˘ונו˙  ס„ר   ˙‡ ומ˘נ‰  רבינו  מ„˜„˜  ולז‡˙ 
‰‚‡ול‰, כפי ˘‰ם ב‰˙‡ם לס„ר ‰כוסו˙:

מזכירים  בו  ‰יום,  ˜י„ו˘  ‡ומרים  עליו   –  '‡ כוס 
"זכר ליˆי‡˙ מˆרים" – כנ‚„ "ו‰וˆ‡˙י".

סיפור  ˘‰י‡   ,‰„‚‰‰  ˙‡ ˜ור‡ים  עליו   – ב'  כוס 
בברכ‰  ומסיימים  ובבי‡ור,  בפירוט  מˆרים  יˆי‡˙ 
לו  ב‰מ˘ך  ˘‡ף  "ו‚‡ל˙י",  כנ‚„   – י˘ר‡ל"  "‚‡ל 
מפרט ‰כ˙וב ‡˙ ‚ו„ל ‰ניסים "ו‚‡ל˙י ‡˙כם בזרוע 

נטוי' וב˘פטים ‚„ולים".

נזכר˙  ב‰  ‰מזון,  ברכ˙  מברכים  עליו   –  '‚ כוס 
"ול˜ח˙י  כנ‚„   – ˘למ„˙נו"  ˙ור˙ך  "על  ‰‰ו„י' 

‡˙כם לי לעם", ˘˜‡י על מ˙ן ˙ור‰.

ברכ˙  ומברכים  ‚ומרים ‡˙ ‰‰לל  עליו   –  '„ כוס 
לכן  (‡˘ר  ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  בעי˜ר  ˘ייך  ˘ז‰  ‰˘יר, 
ע"פ.  ר"פ  ר"ן  (ר‡‰  חמ˙ך"  ו‡ומרים "˘פוך  מ˜„ימים 
"ו‰ˆל˙י",  כנ‚„   – ועו„))  ‡בו„ר‰ם  ח.  ו,  ו‡ר‡  בחיי 

ע"„  ז‰  ו‰רי  ‰‰ˆל‰,  מ‰י  בפרטיו˙  נ˙ב‡ר‰  ל‡  בו 
פי"ב  מלכים  (רמב"ם ‰ל'  עלי' ‡י˙‡  ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, 
ע„  י‰י'  ‡יך  ‡„ם  י„ע  ל‡   .  . ‰„ברים  "‡לו  ‰"ב): 

˘י‰יו".

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חי"‡ עמ' 14 ו‡ילך)

"ימות המשיח" 
ביציאת מצרים

 ıמ‡ר יום ˆ‡˙ך  ˙זכור ‡˙  ‡ו„ו˙ ‰כ˙וב "למען 
מ"‰)  פ"‡  (ברכו˙  חכמים  חייך", „ר˘ו  ימי  כל  מˆרים 
"ימי חייך – ‰עולם ‰ז‰, כל ימי חייך – ל‰בי‡ לימו˙ 
בימו˙  ˘‡ף  בפ˘טו˙,  ‰„ברים  וכוונ˙  ‰מ˘יח". 

‰מ˘יח י‰י' ‰חיוב לזכור ‡˙ יˆי‡˙ מˆרים.

מ„וע  ‰חסי„ו˙),  במ‡מרי  (בכ"מ  בז‰  ‰˜˘ו  וכבר 
„יˆי‡˙  ‰‚‡ול‰   ˙‡ ‰מ˘יח  בימו˙  ל‰זכיר  יˆטרכו 
ו‡ף  ‚‡ול‰,  ˘ל  במˆב  ‡ז  י‰יו  ממיל‡  ‰ל‡  מˆרים, 

‚‡ול‰ נעלי˙ ו˘לימ‰ יו˙ר מן ‚‡ול˙ מˆרים?

וי˘ לב‡ר:

‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  מבו‡ר  מˆרים  ‚‡ול˙  ‡ו„ו˙ 
˘‡ז  ועו„),   .164 עמ'  ‰ריי"ˆ)  ‡„מו"ר  (לכ"˜  ˙˘"ח 

נפעל‰ "פ˙יח˙ ‰ˆינור" ו‰˙חל˙ פעול˙ ענין ‰‚‡ול‰ 
בעולם, ‚ם ביחס ל‚‡ולו˙ ˘ל‡חרי'. וי˙ר‰ מזו מˆינו 
ב„חז"ל (זח"‚ רכ‡, ‡) ˘‡ילו ‰יו י˘ר‡ל זוכים, ‰י˙‰ 
ול‡ ‰י˙‰  ‚ופ‡ ‰‚‡ול‰ ‰˘לימ‰,  ממˆרים  ‰‚‡ול‰ 

כל ‚לו˙ נוספ˙ ‡חרי'.

‰רי  ובפני מיו˙‰  עˆמ‰  ˘מˆ„  לומר,  י˘  ועפ"ז 
 – ‰מ˘יח"  "ימו˙  ‡ף  ‰י‡  ‰י‡  ‚ופ‡  מˆרים  יˆי‡˙ 
ל‡  ˆ„„יו˙,  סיבו˙  ˘מˆ„  ור˜  ‰˘למ‰.  ‰‚‡ול‰ 
וי˘נו  מˆרים,  יˆי‡˙  בזמן  ‰‚‡ול‰  בפועל  נ˘למ‰ 

‰פס˜ זמן ע„ ל‚‡ול‰ ‰˘למ‰ „ימו˙ ‰מ˘יח.

י‰י'  לבו‡  לע˙י„  ‡ף  מ„וע  ˘פיר  מבו‡ר  ובז‰ 
˘מˆ„  כיון   – מˆרים  יˆי‡˙  „זכיר˙  ומˆו‰  חיוב 
„‰‚‡ול‰  ‰‚‡ול‰  ‡ו˙‰  ‰י‡  ו‰פנימיו˙,  ‰‡מ˙ 

‰ע˙י„‰.

(ע"פ ספר ‰˘יחו˙ ˙˘נ"ב ח"‡ עמ' 246 ו‡ילך)



ל‚‡ול‰  ממˆרים  בין ‰‚‡ול‰  מו„‚˘ ‰חילו˜  ב‡ופן  ביטוי  לי„י  ב‡  ב‰ם  ‡ח„ ‰„ברים   .‡
יˆ‡˙  בחפזון  "כי  מˆרים  ב‚‡ול˙  ˘נ‡מר  מ‰  „לעומ˙  ‰"חפזון".  בענין  ‰ו‡  לבו‡,  ‰ע˙י„‰ 

מ‡רı מˆרים" (ר‡‰ טז, ‚), נ‡מר ‡ו„ו˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ – "ל‡ בחפזון ˙ˆ‡ו" (י˘עי' נב, יב).

ו‰נ‰, כיון ˘ל‚בי ‰יום טוב „פסח, י„וע‰ ‡מר˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆמח ˆ„˜ (‰וב‡‰ בספר 
‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) ע' 72. ‰וב‡ ל‰לן במ„ור '„רכי ‰חסי„ו˙') ‡˘ר "‰יום ‰‡חרון ˘ל 

פסח . . בו מס˙יים ‰ענין ‡˘ר ‰˙חיל בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח. ‰ליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל פסח ‰ו‡ 
˘‰י‰  רבינו,  מ˘‰  י„י  על  ‰ר‡˘ונ‰  ב‚‡ול‰  ו‚‡לנו  ממˆרים,  ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡נו  בו  ‡˘ר  ‰ח‚ 
‰‡חרונ‰,  ‰‚‡ול‰  על  ˘לנו  ‰ח‚  ‰ו‡  פסח,  ˘ל  ‡חרון  ‰‰˙חל‰.  ‰י˙‰  וזו  ‰ר‡˘ון,  ‰‚ו‡ל 
‡˘ר ‰˜ב"‰ י‚‡לנו מן ‰‚לו˙ ‰‡חרונ‰ על י„י מ˘יח ˆ„˜נו ˘‰ו‡ ‰‚ו‡ל ‰‡חרון" – י˘ לב‡ר, 
˘ל  טוב ‰ר‡˘ון  בין ‰יום  בחילו˜  ביטוי ‡ף  לי„י  ב‡  ב' ‰‚‡ולו˙,  בין  „˙וכן ‰חילו˜ ‰‡מור 

פסח ליום טוב ‰‡חרון, כ„ל˜מן.

ב. ויובן ז‰ ב‰˜„ם בי‡ור ענין ‰"חפזון" ˘‰י' ביˆי‡˙ מˆרים, על פי פנימיו˙ ‰ענינים:

כ‡˘ר  ב˙חיל‰,  ˘לבים:  ˘ני  י˘  י˘ר‡ל  ‡י˘  כל  ‡ˆל  ‰יˆר  מלחמ˙  עבו„˙  ב„רכי  „‰נ‰, 
˙‡וו˙ו  על  ל‰˙‚בר  ‰„רך  ‡זי  ח"ו,  ‰˘י"˙,  רˆון  על  לעבור  בלבו  וחומ„  ‰‡„ם  מ˙‡וו‰ 
‰˙‡וו‰  ממילוי  ו"לברוח"  זו  ˙‡וו‰  למל‡˙  ˘ל‡  עˆמו  ‰‡„ם  ˘יכוף  ‰י‡  ‰רעים  ורˆונו˙יו 
כמפני ‡˘. ו‡ף ‡ם לבו בוער כ‡˘ ל‰ב‰, וי˘ בו רˆון ˙˜יף וחז˜ למל‡ ˙‡וו˙ ליבו ול‰בי‡‰ 
לי„י פועל, ‡עפ"כ מוטל על ‰‡„ם ל˘לוט ברוחו ול‰˙‚בר על עˆמו ב˙ו˜ף, ע„ ˘יוכל לכבו˘ 

‡˙ ˙‡וו˙יו ˘ל‡ ל‰בי‡ם לי„י פועל, וי˜יים ר˜ ‡˙ רˆון ‰˜ב"‰ בכל עניני ‰˙ור‰ ומˆוו˙י'. 

ו‡חר ˘‰˙‚בר וכב˘ ‰‡„ם ‡˙ ˙‡וו˙יו, ‡זי מוטל˙ עליו ‰עבו„‰ לעמול ˜˘‰ ולפעול על 
עˆמו ˘ל‡ ירˆ‰ ול‡ י˙‡ו‰ כלל ל„ברים ˘‡ינם ˜„ו˘ים, ו˙מור˙ ‰˙‡וו‰ ו‰חמ„‰ ל˙ענו‚ים 
עבו„‰  כמובן,  לז‰ „רו˘‰,  ל‰˜ב"‰. ‡˘ר  ב„ברים ˜„ו˘ים ‰מ˜רבים ‡ו˙ו  ר˜  ירˆ‰  ‚˘מיים 

יציאה בלא "חפזון"
ביאור נפלא בחילוק בין הגאולה ממצרים והגאולה העתידה בענין ה"חפזון" 
שמצינו בהם, והחילוק שבהתאם לזה בין יום טוב ראשון של פסח ליום טוב 

אוצרות המועדים טז

ר"ל  "‡ם  נמ˘ך  זמן  ל‰ן  ˘י˘  למˆוו˙  בנו‚ע 
ל‰˘לימו  ˘יכול  ר˜  ˙יכף  עליו  ‰ו‡  „‰חיוב 
לע˘ו˙ו  ˘יכול  כך  ‰„ין  ˘מ˙חיל‰  ‡ו  בזמן, 
ר˜  ‡ונס  לו  ‡ירע  ‡ם  „נפ˜"מ   – ז‰"  זמן  כל 
˙˘לומין  ‚„ר  ‰וי  „‡ם  ב˙חיל‰,  ול‡  ‡ח"כ 
‡ונס,  ‰י'  ל‡  ‰חיוב  „בע˙  כיון  עבר  ‰רי 
מ˘‡"כ ‡ם כל ‰זמן ‰נמ˘ך נ˜ר‡ זמן ‰מˆו‰, 
‡זי ‡ינו עובר כי נ‡נס בזמן ˘‰ו‡ זמן ‰חיוב.

ב'  י‰יו  לב' ˆ„„י ‰ח˜יר‰  ב‰˙‡ם  ו‰נ‰, 
ב˘ביעי  ˘‰חיינו  מברכים  „‡ין  ב‰‡  ˆ„„ים 
„לˆ„  עˆמו,  בפני  ר‚ל  ˘‡ינו  לפי  פסח  ˘ל 
עˆמו  בפני  ר‚ל  ˘‡ינו  ˘כיון  לפר˘  י˘   '‡‰
‡ין  מעי˜ר‡  ‰ר‡˘ונים,  לימים  ‰מ˘ך  ר˜ 
חי„ו˘,  כ‡ן  ˘‡ין  כיון  ˘‰חיינו,  לברך  חיוב 
לˆ„  ‡בל  ח„˘.  למוע„  "‰‚יענו"  ל‡  ˘‰רי 
˘בעˆם  ‰כוונ‰,  לפר˘  י˘  ˘בח˜יר˙נו  ‰ב' 
פסח,  ˘ל  ˘ביעי  על  ˘‰חיינו  ברכ˙  חיוב  י˘ 
כי כל ר‚ע ור‚ע ˘ל ‰מוע„ חייב בברכ‰, ‡ל‡ 
עˆמו,  בפני  ר‚ל  ‡ינו  פסח  ˘ל  ˘˘ביעי  כיון 
פטר‰  כבר  ב˙חיל˙ ‰ח‚  ˘בירך  לכן, ‰ברכ‰ 

‚ם ‰חיוב ˘לו.

ומע˙‰ י˘ לומר „‰י‡ ‰י‡ כוונ˙ ‰רמב"ם 
˘‰חיינו  ‡ומרים  „‡ין  ˘‰„‚י˘ו  ‰ז˜ן  ורבינו 
‰פסח",  ב˙חל˙  ‰זמן  על  בירך  ˘"כבר  לפי 
ר‚ל  "˘‡ינו  בז‰  ‰כוונ‰  לפר˘  ב‡ו  „בז‰ 
בפ"ע", „רˆו לנ˜וט כ‡ופן ‰ב' ‰נ"ל, ˘בעˆם 
פסח,  ˘ל  ב˘ביעי  ˘‰חיינו ‚ם  לברך  חיוב  י˘ 
בירך  ˘"כבר  בברכ˙ו  נפטר  ז‰  ˘חיוב  ‡ל‡ 
י„י  על  ˘נפטר  לז‰  (ו‰טעם  ‰פסח"  ב˙חיל˙ 

‰ברכ‰ ‰‰י‡ ‰ו‡ כיון ˘‡ינו ר‚ל בפ"ע).

‰˘מיט  „ב„ו˜‡  ‚"כ  לב‡ר  י˘  ועפ"ז 
רבינו ‰ז˜ן ˙חיל˙ ל˘ון ‰רמב"ם "˘‡ינו ר‚ל 
בב'  ˘כבר ‡מרו  ר˜ "כיון  וכ˙ב  עˆמו",  בפני 
‰זכיר  ‡ילו  כי  פסח".  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  לילו˙ 
‰לומ„  ‰י'  עˆמו,  בפני  ר‚ל  „‡ינו   ‡‰ כ‡ן 

‚בי  בסמוך  לעיל  ˘‰זכיר  מ‰  כמו  מפר˘ו 
חיוב  ‡ין  „מעי˜ר‡  לב‡ר  טעם  ˘‰ו‡  ‰לל, 
ו‡ין  ‰ר‡˘ון  לי"ט  טפלים  "כולן  כי  בו  ‰לל 
˙˜נו  ול‡  עˆמו  בפני  כמוע„  מ‰ן  ‡ח„  ˘ום 
ל˜רו˙ ‰‰לל ‡ל‡ בפר˜ים כו'", ו‡ף כ‡ן ‰יו 
מעי˜ר‡  ˘‰חיינו  „ברכ˙  מ˙פר˘ים  „ברים 
‡ין  ו‡ח"כ  ‰מוע„  ב‰˙חל˙  ‡ל‡  נ˙˜נ‰  ל‡ 
כ‡ן חיוב מעי˜ר‡ (כ‡ופן ‰‡'); וכ„י ל‰„‚י˘ 
ל˘ון  ‰˘מיט  ב‰לל,  כמו  ‡ינו  „‰כ‡  ˘יט˙ו 

זו.

ב‚„ר  ז‰  פירו˘  „‰נ‰  לעיון,  מ˜ום  וי˘ 
זמן  כל  על  חל  (˘חיוב‰  ˘‰חיינו  ברכ˙ 
‰מוע„, ‡ל‡ ˘נפטר בברכ˙ו ˘בירך ב˙חיל˙ 
‰ח‚) ‡ינו ר˜ בנו‚ע ל˘ביעי ˘ל פסח, ‡ל‡ ‚ם 
בנו‚ע לחו‰"מ. ועפ"ז ˆע"˜ ˘‰רמב"ם ורבינו 
פסח  ˘ל  ˘ביעי  לענין  ז‰  חי„ו˘  ˜מ"ל  ‰ז˜ן 
‡ין  ˘‰רי  ‡ינ‰,  ‚מור‰  ˘˜ו˘י‡  ו‡ף  „ו˜‡. 
מחו„˘ים  „ינים  ל‰„י‡  לפר˘  ‡לו  ˘ל  „רכם 
(ר‡‰  ˘˜„מום  ופוס˜ים  ב˘"ס  נמˆ‡ו  ˘ל‡ 
ח"„  ˘יחו˙  ל˜וטי  ס"‰.  ‰רמב"ם  כללי  מל‡כי  י„ 

לכך  רמזו  ר˜  „˘מ‡  בנ„ו"„  ו‰"‰   ,(1126 ס"ע 

„יו˜  ב‚ו„ל  ‰י„וע  ע"פ  מ"מ  ל˘ונם;  בˆחו˙ 
חי„ו˘  נרמז  „ב„ו˜‡  י"ל  חיבורי‰ם  ל˘ונו˙ 
ז‰ ‚בי ˘ביעי ˘ל פסח. ו‰ו‡, „„ו˜‡ ב˘ביעי 
ב˘‰חיינו  נפטר  ˘‡ינו  ˜ס"„  י˘  פסח  ˘ל 
בפני  ר‚ל  ˘‡ינו  (‡ף  ‰ח‚  ב˙חיל˙  ˘בירך 

עˆמו), ולכן ‰וˆרכ‰ ‰„‚˘‰ ˘נפטר.

‰ח‚.  נ˙˜ן  ˘עליו  ‰"מ‡ורע"  מˆ„  ו‰ו‡ 
מˆו‰  ספר  „ו„,  (מ‚„ל  בספר ‰ב˙ים  „‰נ‰ ‡י˙‡ 
מ"ע ˜נז) „‡ין ‰˘בי˙‰ „˘ביעי ˘ל פסח מענין 

‰י‡  ר‡˘ון  ביום  ‰˘בי˙‰  "כי  ‰ר‡˘ון,  ח‚ 
ב‡‰  ‰˘ביעי  ביום  ‡ך  מˆרים  ליˆי‡˙  זכר 
˘ב˘ביעי  סוף  ים  ˜ריע˙  לזכר  בו  ‰˘בי˙‰ 
 ‡ ל‡,  מ‚יל‰  [ועיי'  ˘יר‰  ו‡מרו  לים  יר„ו 
ומ‰   .  . ‰ר‡˘ון  י"ט  מענין  ו‡יננו  ובר˘"י] 
פסח  ˘ל  ˘˘ביעי  ‰נח˙נו  לפי  לב‡ר  ˘ˆריך 



טוחג הפסח

וב‰˙חל˙  לזמן  מזמן  ב‡ין  ˘‰ן  במוע„ים 
˙מו‰  ומע˙‰  ל˜רו˙ו".  ˘˙˜נו  ‰ו‡  ‰מוע„ 
‡מ‡י ‚בי ברכ˙ ˘‰חיינו טרח ל‰בי‡ ממרח˜ 
לחמו ונ˜ט טעם ח„˘ "˘כבר ‡מרו כו'", ול‡ 
‚בי  ˜ו„ם  ‰בי‡  ˘כבר  ‰טעם  מ‡ו˙ו  ‰מ˘יך 
‰לל, „‡ינם "כמוע„ בפני עˆמו" [ו‰רי מ˘"כ 
במוע„  ר˜  ‰ו‡  „‰לל  ז‰,  טעם  בבי‡ור  ˘ם 
‰ב‡ מזמן לזמן וי˘ לברכו ב˙חיל˙ ‰זמן כו' 
– יפ‰ כחו ‚ם ‚בי ˘‰חיינו ˘‰י‡ ברכ‰ ר˜ על 
‰מוע„ים „‡˙ו מזמן לזמן ומ˙ברכ˙ ב˙חיל˙ 

‰זמן (עי' עירובין ˘ם. ו˘ו"ע רבינו סי' ˙ריט)].

זו  ב‰וספ‰  ˜מ"ל  „טוב‡  לומר  י˘  ולז‰ 
ביו"ט  ‡מרו"  ˘"כבר  מ‰  ˘‰חיינו,  בענין 
ב‚„ר  ל‰ס˙פ˜  ˘י˘  מ‰  וב‰˜„ים  ר‡˘ון, 
לח˜ור  „י˘  ‰מוע„ים,  על  ‰זמן  ברכ˙ 
ברכ˙  כמו  בב' ‡ופנים, ‡י ‰חיוב ‰וי  ב‚„ר‰ 
על  ‡ו  לזמן  מזמן  ‰ב‡ו˙  מˆו˙  על  ˘‰חיינו 
מˆ„  ˘‰י‡  וכיו"ב,  לזמן  מזמן  פרי ‰מ˙ח„˘ 
לרבינו  ‰נ‰נין  ברכ˙  ס„ר  (עיי'  ˘ב„בר  ‰חי„ו˘ 
‰ז˜ן רפי"ב וב˘ולחנו סי' ˙רמ‡, ועו„), וכן בעניננו, 

מˆ„ ‰חי„ו˘  על ‰מוע„ים ‰י‡  ˘ברכ˙ ‰זמן 
ב‰‚יע זמן מיוח„ ז‰. ‡י נמי י"ל ב‡ופן ‡חר, 
כללו˙  על  ‰י‡  ‰מוע„ים  על  ‰זמן  „ברכ˙ 
ב‰ן  ˘חייבים  על ‰מˆוו˙  „נוסף  זמן ‰מוע„, 
עˆם  על  ברכ‰  חיוב  י˘  ומוע„,  מוע„  בכל 
זמן ‰מוע„, ‰יינו ל‡ מˆ„ חי„ו˘ו ‡ל‡ ב‚לל 
עˆם ‰יו˙ו זמן מוע„ [ועפ"ז י"ל ˘‡ינו מחמ˙ 
‰מוע„  עˆם  מ˘ום  ‡ל‡  במוע„  ˘י˘  ˘מח‰ 
ברכ‰  ‰ך  ‰זכיר  ˘ל‡  ברמב"ם  ו„ו"˜  ‚ופ‡, 
„˘‰חיינו במ˜ום ˘‰זכיר מיני ברכ˙ ˘‰חיינו 
ברכו˙  ב‰ל'  לזמן  מזמן  ‰ב‡ו˙  ˘מחו˙  על 

פ"י-י‡].

רב‰  „נס˙פ˜  ˘ם  בעירובין  ‰˘"ס  ומל' 
ויו"כ  בר"‰  מוע„ו˙  ˘ל  ˘‰חיינו  מברכין  ‡י 
מ˘ום  מברכין  „‡ין  לזמן ‡ו  מזמן  „‡˙ו  כיון 
„‡ינם ר‚לים, ו‰כריע לו ר"י "‡נ‡ ‡˜ר‡ ח„˙ 

ח„˘‰  רו‡‰ „לע˙  (כ˘‡ני  זמן"  ‡נמי ‡מינ‡ 
מ˘מע  ר˘"י),   – זמן  ‡מינ‡  ל˘נ‰  מ˘נ‰ 
‡בל  ח„˘.  „בר  ˘מח˙  מ˘ום  „‰ו‡  לכ‡ו' 
ל‡ ˜‡  רב‰ „"ר˘ו˙  לו  ל‡ח"ז ˜‡מר  מ‡י„ך 
מחמ˙  לברך  י˘  „ר˘ו˙  (ופ˘יט‡  לי"  מיבעי 
כמו  חוב‰  י˘  ‡ם  ‰י'  ו‰ספ˜  ‰‰˙ח„˘ו˙) 
במוע„ו˙, י"ל „„ין חיוב ˘‰חיינו ˘ל מוע„ו˙ 
‰ו‡ מ‚„ר ‡חר (ועיי"ע בל˘ון רבינו ‰ז˜ן סי' ˙רמ‡ 

˘ם ובסי' ˙לב).

ב‚„ר  ‡לו  ‡ופנים  ˘ני  בין  ונפ˜ו˙‡ 
˙˘לומין  „ין  ‚„ר  לענין   – „מוע„ו˙  ˘‰חיינו 
ב˙חיל‰  ברך  ל‡  „‡ם  כנ"ל,  ב˘"ס  ‰מוב‡ 
מברך כל ˘בע‰. „ל‡ופן ‰‡' ˘ברכ˙ ˘‰חיינו 
זמן  ב‰‚ע˙  ‰חי„ו˘  מˆ„  ‰י‡  ‰מוע„ים  על 
˘ל  ‰חיוב  זמן  „בעˆם  י"ל  ‰רי  ז‰,  מיוח„ 
ברכ‰ זו ‰ו‡ בליל ר‡˘ון ˘ל ח‚, בע˙ ‰‚ע˙ 
וזו‰י  כל),   ‰"„  ‡ כ‚,  ˘ב˙  ר˘"י  בל'  (ו„ו"˜  ‰ח‚ 
‡ל‡  ‰מוע„;  זמן  ‰‚ע˙  על  ‰ברכ‰,  כוונ˙ 
ימי  ˘בע˙  כל  מ˘לימ‰  ‡ז,  בירכ‰  ל‡  ˘‡ם 
על „ברים ‡חרים  מ˘‰חיינו  ˘‡ני  ‰ח‚ [ובז‰ 
לברך  ˘יכול  „ו˜‡  ל‡ו  „‰˙ם   – ‰מ˙ח„˘ים 
ברמ"‡  עיי'  ‰‰˙חל‰,  ˘‡ינו  ‰‰מ˘ך  על 
ל‡ופן  מ˘‡"כ  ס"‚];  רכ‰  סי'  ‡ו"ח  ומ‚"‡ 
‰ב', ‰רי ‰ברכ‰ חל‰ על כל ר‚ע ור‚ע ˘ל זמן 
˘ל ‰מוע„  ור‚ע  ר‚ע  ˘כל  כולו, ‰יינו  ‰מוע„ 
ר‡˘ון  ˘בליל  ˘‰ברכ‰  זו, ‡ל‡  בברכ‰  חייב 
כ˘מברכים  ‚ם  ולפ"ז,  כולו.  ‰ח‚  כל  פוטר˙ 
בזמן  ˘בירך  ‰פירו˘  ‡ין  ‰ח‚  ימי  ב˘‡ר 
[ומ"מ  זמנ‰  ‰ו‡  ‰מוע„  כל  ‡ל‡  „˙˘לומין, 
כוס  על   '‡ יו"ט  בליל  לברך  חייב  לכ˙חיל‰ 
ב˘ו"˙  כ"ז  כעין  ˘ח˜ר  מ‰  ועיי'  ˜י„ו˘]. 
ח"ב  מ"ˆ „ווילנ‡)  (לרב"ˆ ‰כ‰ן  ביכורים  ר‡˘י˙ 

ס"„.

מ"˘ ‰‚‡ון  ע"„  ל„ינ‡,  מינ‰  „נפ˜‡  וי"ל 
וב‰˘מטו˙  ב˙חיל˙ו  על ‰רמב"ם  (ˆפע"נ  ‰רו‚ˆובי 
ל˘ם. וכן במ‰„"˙ „ף כו, ‡ ו„ף פט, ‡) ‚בי ח˜יר˙ו 

אוצרות המועדים י

˘ככל  י˙',  בו  ו‰‰˙„ב˜ו˙  רˆונו  ˜יום  ובמעל˙  ‰˘י"˙  ב‚„ול˙  „ע˙ו  ˘יעמי˜  רב‰,  וי‚יע‰ 
ו˙מור˙  ולבו,  מוחו  ˘י˘˙נו  בעˆמו  לפעול  יוכל  ז‰  בכח  ‰רי  בז‰,  וי˙בונן  ‰‡„ם  ˘יעמי˜ 

‰˙‡וו‰ ו‰מ˘יכ‰ לעניני עו‰"ז ו˙ענו‚יו, ירˆ‰ ר˜ ב˜רב˙ ‡ל˜ים וב˜יום ˙ור˙ו ומˆוו˙יו. 

ו˘ני ˘לבים ‡לו ב„רכי ‰עבו„‰ ˜רויים בל˘ון ‰חסי„ו˙ "‡˙כפי‡" ו"‡˙‰פכ‡", „ב˙חיל˙ 
‰עבו„‰ "כופ‰" ‰‡„ם ‡˙ יˆרו ‰רע וכוב˘ו ˘ל‡ ימל‡ ‡˙ ˙‡וו˙יו בפועל, ור˜ ל‡ח"ז יכול 
‰‡„ם לבו‡ לי„י '‡˙‰פכ‡', ˘י‰פך ‡˙ לבבו, ˘ירˆ‰ ר˜ בעניני ‰˜„ו˘‰ ול˜יים רˆון ‰בור‡ 

י˙'.

מי˘ר‡ל,  ‡„ם  כל  בעבו„˙  ל'‡˙‰פכ‡'  '‡˙כפי‡'  ‰„ר‚ו˙  ב'  בין  ז‰  חילו˜  ˙וכן  ו‰נ‰, 
בע˙ ‰‚‡ול‰  מ„ר‚˙ם  לבין  ממˆרים  בע˙ ‰יˆי‡‰  י˘ר‡ל  כלל  ˘ל  מˆבם  בין  ‰ו‡ ‚ם ‰חילו˜ 

‰ע˙י„‰ לבו‡. 

וע„  י˙רו),  ר"פ  ח„˘  זו‰ר  (ר‡‰  טומ‡‰"  ˘ערי  ב"מ"ט  ˘רויים  י˘ר‡ל  ‰יו  מˆרים   ıב‡ר כי 
לעבו„˙  ˘ייכים  ל‡ ‰יו  כז‰  ˘במˆב  ומובן  ר"ל.  ע"ז  עוב„י  ˘‰יו  כ‡לו  ביני‰ם  ˘‰יו  ˘מˆינו 
רˆון  על  לעבור  ‰˙‡וו  ע„יין  ולבם  ומוחם  ב˙˜פו,  ‰י'  ˘בנפ˘ו˙י‰ם  ‰רע  כי  ‰'‡˙‰פכ‡', 
˘‰יי˙‰ ‰יˆי‡‰ "בחפזון", „כיון  ברח ‰עם"  י„, ‰) "כי  (ב˘לח  בכ˙וב  נ‡מר  ולכן  ח"ו.  ‰˜ב"‰ 
"˙י˜ון"  בעבו„˙  ל‰˙חיל  ל‰ם  ל‡ ‰י' ‡פ˘ר  ורע,  לטומ‡‰  וחמ„‰  ˙‡וו‰  ˘ע„יין ‰י' ‡ˆלם 
˘ל‡  כ„י  במ‰ירו˙ ‰כי ‡פ˘רי˙  מˆרים  מטומ‡˙  ו‰˙‡וו˙, ‡ל‡ ‰יו ˆריכים "לברוח"  ‰מ„ו˙ 

יבו‡ו לעבור על רˆון ‰˜ב"‰ בפועל (ר‡‰ ˙ני‡ פל"‡). 

מן  ‡עביר  ‰טומ‡‰  רוח  "ו‡˙  ב)  י‚,  (זכרי'  נ‡מר  ˘עלי'  ‰ע˙י„‰,  ‰‚‡ול‰  בע˙  מ˘‡"כ 
ל‡  ‡זי  ו˘וחטו",  ‰רע  ליˆר  ‰˜ב"‰  מבי‡ו  לבו‡  ˘"לע˙י„   (‡ נב,  (סוכ‰  חז"ל  ו‡מרו   ,"ıר‡‰
ומכיון  לב„ו.  ל‰'  ר˜  י‰יו  ורˆונו˙יו  כוחו˙ ‰‡„ם  וכל  וחומריו˙  ל‚˘מיו˙  כלל  י˘ר‡ל  י˙‡וו 
˘ב‡ו˙ו ‰זמן ל‡ י‰י' ˆורך "לברוח" מ‰רע, מ‡חר ˘‰רע ל‡ י‰י' ˜יים כלל וי˙בטל כליל לכן 

"ל‡ בחפזון ˙ˆ‡ו ובמנוס‰ ל‡ ˙לכו" כ"‡ "ב˘וב‰ ונח˙ ˙וו˘עון" (י˘עי' ל, טו).

ענין ‰"חפזון"  ˘ל  ˘ייכו˙ו  מ‰ ‰י‡   – עומ˜ ‰ענין  ולב‡ר  ל‰וסיף  י˘  ז‰,  בי‡ור  פי  על   .‚
– "ל‡  ל‚בי ‰"חפזון"  כ‡ן  בכ˙וב  מן ‰חמı, ‡˘ר ‰ם ‰‡מורים  ו‰ז‰ירו˙  מˆ‰  לענין ‡כיל˙ 

˙‡כל עליו חמı ˘בע˙ ימים ˙‡כל עליו מˆו˙ לחם עוני כי בחפזון יˆ‡˙ מ‡רı מˆרים". 

˘‰י‰  ‰"חפזון"  מ˘ום  ‰י‡  ‡וכלים  ˘‡נו  „‰מˆ‰  ‰י‡,  בפ˘טו˙  ‰כ˙וב  ˘כוונ˙  ‡ף  כי 
ביˆי‡˙ מˆרים, ˘"ל‡ ‰ספי˜ ‰בˆ˜ ל‰חמיı". ‰נ‰ על פי ‰‡מור לעיל ב˙וכן ענין ‰"חפזון", 

י˙ב‡ר כיˆ„ ‰ו‡ ˘ור˘ ויסו„ לכללו˙ ‰ענין ‰רוחני „˘ליל˙ ‰חמı וחיוב ‡כיל˙ מˆ‰.

„‰נ‰, מˆינו ‡˘ר לענין ‰חמı, י˘נו חילו˜ בין ח‚ ‰פסח לח‚ ‰˘בועו˙. ‡˘ר ב˘ונ‰ מח‚ 
‰פסח, בו ‰חמı ‡סור לחלוטין, ‰נ‰ ב˘בועו˙ ל‡ זו בלב„ ˘‰חמı מו˙ר, ‡ל‡ ‰ו‡ ‡ף חוב‰ 
יז) (ויו˙ר  כ‚,  ˙‡פינ‰״ (‡מור   ı״חמ ל‰יו˙ „ו˜‡  ב˘בועו˙ ˆריכ‰  ˘˙י ‰לחם ‰˜ריב‰  מנח˙   –

מכך, „ו˜‡ מנח‰ זו מ˙יר‰ ‡˙ ‰˜רב˙ מנחו˙ ‰מˆו‰).

על ‰‚ב‰‰  מור‰  ״חמı״  ועו„):  ב.   ,ˆ  .‚ פט,  רבינו ‰ז˜ן)  (לכ"˜  ˙ור‰ ‡ור  (ר‡‰  לכך ‰ו‡  ו‰‰סבר 



י‡חג הפסח

ו‰˙נ˘‡ו˙ (ע"„ ‰חמı כפ˘וטו, ˘‰ו‡ ˙ופח ומ‚בי‰ עˆמו) ˘ז‰ו ‰מ˜ור לכל עניני ‰רע. ולכן 
חייבים   – טובים  ˘‡ינם  לעניינים  ˘ייכים  וע„יין  מˆרים״,  ב״יˆי‡˙  ר˜  ‡וחזים  כ‡˘ר  בפסח, 

״לברוח״ מן ‰״חמı״, וע„ כ„י כך ˘״ל‡ יר‡‰״ ו״ל‡ ימˆ‡״. 

לעומ˙ ז‡˙ ב˘בועו˙, ל‡חר כל ‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל ספיר˙ ‰עומר, ˘ב‰ מבררים ומ˙˜נים 
וכו׳) – ‰נ‰ ‡ז ‰חמı ‡ינו  ˘בחס„  פרטי‰ (חס„  לכל  ˘ל ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  ˘בע ‰מ„ו˙  כל   ˙‡
 ˙‡ ל˜יים  ˆריך),   – (וממיל‡  ‡פ˘ר  עˆמו   ıחמ‰ ב‡מˆעו˙  ל‰יפך:  ‡ל‡  ‰׳,  לעבו„˙  סו˙ר 
ו‚ב‰  רוח  י˜ר  ["˘י‰י'  ‰׳״  ב„רכי  לבו  ״וי‚ב‰  ו)  יז,  („‰"ב  ‰‡מור  וע"„  ‰מˆוו˙,  ו‡˙  ‰˙ור‰ 
נפ˘ בעניני עו‰"ב כו'" (ר"ח ˘ער ‰ענו‰ פ"ו)]. כי ˙כלי˙ ‰עילוי ‰ו‡ ״‡˙‰פכ‡ ח˘וכ‡ לנ‰ור‡״, 
כ˘‰ופכים ‡˙ ‰חו˘ך עˆמו (‡˙ ענין ‰חמı ו‰‰‚ב‰‰) ל‡ור (ל˘מ˘ לעניני ˙ור‰ ומˆוו˙י'). 

ולכן ב˘בועו˙ ˆריך ל‰יו˙ „ו˜‡ ״חמı ˙‡פינ‰״. 

בו  „'‡˙כפי‡',  ב‡ופן  ר˜  ‰י‡  ממˆרים  ˘‰יˆי‡‰   – ‰"חיפזון"  ענין  מˆ„  „„ו˜‡  ונמˆ‡, 
טרם נז„ככו ונ˙בררו ‰מי„ו˙ ˘‡ינן טובו˙, לכן נ„ר˘˙ ‰ז‰ירו˙ ‰י˙יר‰ מן ‰חמı – ‰‰‚ב‰‰ 

ו‰‰˙נ˘‡ו˙, ומו˙ר ‰˘ימו˘ ר˜ במˆ‰ – ‰מור‰ על ‰ביטול ו˘פלו˙.

‰י‡  ‡˘ר  לבו‡,  ‰ע˙י„‰  ל‚‡ול‰  ˘ייך  פסח,  ˘ל  ‰‡חרון  טוב  ˘‰יום  כיון  ז‰,  פי  על   .„
˙‰י‰ ב‡ופן ˘ל ˘לימו˙ ‰בירור ו‰זיכוך מן ‰רע ('‡˙‰פכ‡'), ע„ ˘ל‡ י‰י‰ ˆורך ב"חפזון" – 

‰נ‰ ב‰˙‡ם לז‰, מˆינו ‡כן ‡˘ר ‰ו‡ חלו˜ מן ‰יום טוב ‰ר‡˘ון לענין ‡כיל˙ ‰מˆ‰.

‡ל˜יך״,  ל‰׳  עˆר˙  ‰˘ביעי  וביום  מˆו˙  ˙‡כל  ימים  ״˘˘˙  ח)  טז,  (ר‡‰  ‰פסו˜  מן  „‰נ‰, 
˘כל  ˘למרו˙  ‰„בר,  פירו˘   .(‡ ˜כ,  (פסחים  ר˘ו˙״  ימים   ‰˘˘ ‡ף  ר˘ו˙  ˘ביעי  ״מ‰  לומ„ים 
ז‡˙,  בכל  ר˘ו˙,  ˘ל  ל‚בי ‰‰לכ‰  ˘ווים  פסח,  ˘ל  טוב ‰ר‡˘ון  יום  מליל   ıחו ˘בע˙ ‰ימים, 
פסח,  ˘ל  ב˘ביעי  ‰ו‡  ר˘ו˙  ˘ל  ‰ענין  ˘עי˜ר  מובן,  פסח,  ˘ל  מ˘ביעי  ז‡˙  ˘לומ„ים  כיון 
‰‡מונ‰  ˘ער  (ר‡‰  פסח  ˘ל  ‰‡חרים  ‰ימים  ב˘˘˙  ‡ף  וחל  ״נמ˘ך״  ‰ו‡  פסח  ˘ל  ומ˘ביעי 

(לכ"˜ ‡„מו"ר ‰‡מˆעי) פ"כ–כ‡).

˘ל  ב˘ביעי  ˘‡כיל˙ ‰מˆ‰  ז‰,  ענין  ועו„), ‡˘ר  ˘ם.  (˘ער ‰‡מונ‰  ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙  ומבו‡ר 
״ר˘ו˙״  ז‰ ‰י‡  ביום  ˘‡כיל˙ ‰מˆ‰  למעליו˙‡ – „עˆם ‰עוב„‰  ז‰  ״ר˘ו˙״, ‰רי  פסח ‰י‡ 
מ‡˘ר ‡כיל˙ ‰מˆ‰  יו˙ר  נעלי˙  ל„ר‚‰  מ‚יע‰  פסח  ˘ל  ב˘ביעי  ˘‡כיל˙ ‰מˆ‰  כך  על  מור‰ 

בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘‰י‡ חוב‰.

על  מור‰  מˆו‰,  ‡ו  חוב‰,  ˘ל  מˆ‰  „‡כיל˙   – ‰‡„ם  עבו„˙  ל‚בי  ‚ם  ללמו„  ‡פ˘ר  ומז‰ 
כך  ˘‰‡„ם ‡ינו יכול ל‰‚יע בכוחו˙ עˆמו לעבו„‰ ‰רוחני˙ ˘ל מˆ‰, לחם עוני – ‰˙בטלו˙ 
ו'‡כ˙פי‡', ולכן חל‰ עליו ‰ז‰ירו˙ בכך ב‡ופן ˘ל חוב‰ ומˆו‰. לעומ˙ ז‡˙ כ‡˘ר ‰„בר ‰ו‡ 
״ר˘ו˙״, ומ˘‡ירים ז‡˙ ל˜יום לפי רˆונו, ‰רי זו‰י ‰וכח‰ ˘סומכים עליו. כלומר, ˘‡ין ˆורך 
יכול‰  כבר  מˆ‰  ‡כיל˙  ˘ל  ‰עבו„‰  ‡ל‡  ‰˙בטלו˙.  ˘ל  רוחני˙  ובעבו„‰  בז‰ירו˙  לחייבו 

ל‰יע˘ו˙, ו‡ף ל‰˙בˆע, בכחו˙ עˆמו.

וי˙יר‰ מזו י˘ לומר, ˘בענין ‰"ר˘ו˙" ˘ב˘ביעי ˘ל פסח מרומז ‡ף כללו˙ ‰מעמ„ ומˆב 
(„רך  „חירו״  ועלמ‡  ר˘ו˙  ״נ˜ר‡  פסח  ˘ל  ˘ביעי  ˘ל  ז‰  ‚ילוי  כי  ‰ע˙י„‰.  ב‚‡ול‰  ˘י‰י‰ 

ה  ר≈ ¿ׂ̆ ים ע∆ ≈ּ̇ ¿ ׁ̆ ַנ˙  ¿ ׁ̆ ƒיָסן, ּב ƒנ ׁ̆ ֹון הּו‡ ֹח„∆ ׁ̆ ‡ ƒָהר ׁ̆ ֹח„∆ "ּבַ
ּיֹום  ƒי ָהָמן, מ נ≈ פ¿ ƒיל ּפּור הּו‡ ַהּ‚ֹוָרל ל ƒּפ ƒה , ׁ̆ רֹו ו≈ ¿ ׁ̆ ך¿ ֲ‡ַח ל∆ ַלּמ∆

ׁ̆ ֲ‡ָ„ר" ר הּו‡ ֹח„∆ ָׂ̆ ים-ָע נ≈ ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֹח„∆ ׁ̆ ל¿ ֹח„∆ יֹום ּומ≈ ל¿
(‡ס˙ר ‚, ז)

‰כ"‚:  ˘ב˙  מ‰ל'  בפכ"ט  ‰רמב"ם  כ˙ב 
"כל לילי יום טוב ובליל יום ‰כפורים ‡ומרים 
מברכין  ‡ין  פסח  ˘ל  וב˘ביעי  ˘‰חיינו, 
וכבר  עˆמו  בפני  ר‚ל  ˘‡ינו  מפני  ˘‰חיינו 
בירך על ‰זמן ב˙חל˙ ‰פסח". ויעויי' במ˜ורו 
‰רמב"ם  ‰‡ריך  למ‰  וˆע"˜   .‡ מז,  בסוכ‰ 
˘ל  ב˘ביעי  ˘‰חיינו  מברכין  ˘‡ין  בטעם 
בפני  ר‚ל  ˘‡ינו  פסח, „לכ‡ור‰ ‰טעם "מפני 
בירך  "וכבר  ‚ם  ‰וסיף  ולמ‰  מספי˜,  עˆמו" 

על ‰זמן ב˙חל˙ ‰פסח".

בירך  ל‡  ˘‡ם  „מלמ„  לומר,  נר‡‰  ו‰י' 
ב˘ו"˙  וכ"כ  ב‡ח˘"פ.  מברך  ‰פסח,  ימי  כל 
עפ"ז   ıו˙יר ס˜מ"„,  ‡ו"ח  ‰בו˘ם  ערו‚˙ 
˙מי‰˙ ‰מנ"ח (מˆו‰ ˘) על ‰רמב"ם „‰˘מיט 
˘‰חיינו  „ברכ˙  ˙˘לומין  „ין  מ‰לכו˙יו 
ול‰נ"ל  ב),  מ,  ובעירובין  (˘ם  ב˘"ס  ‰מפור˘ 
„‡י  בז‰  ˆ"ע  ע„יין  ‡בל  כ‡ן,  ˘רימזו  נמˆ‡ 
ול‡  לרמזו  לי'  למ‰   – ‰„בר  נ˜ט   ‡‰ מ˘ום 
לפר˘ו. וב‡מ˙ מ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן מוכח „י˘ 
כ‡ן יסו„ ‡חר, כי ב˘ולחנו כבר ‰בי‡ ל‰„י‡ 
ו‡עפ"כ  ˙רמ‚),  וסי'  ˙ע‚  סי'  (עיי'  ˙˘לומין  „ין 

‚בי ‡י חיוב ˘‰חיינו ביו"ט ‡חרון טרח לנ˜וט 
לילו˙  בב'  ˘ברמב"ם, "˘כבר ‡מרו  זו  נ˜ו„‰ 
‰ר‡˘ונים ˘ל פסח" (סי' ˙ˆ), ומוכח „טעם ז‰ 

ב‡ ללמ„נו עו„ „בר.

‰ז˜ן  רבינו  ל˘ון  „על  ב‰˜„ם  וי"ל 
ב˘ולחנו ˘ם ˆ"ע לכ‡ור‰ ˘כ˙ב ר˜ חל˜ ‰ב' 
ל‡ ‰בי‡  ל˘ונו), ‡בל  (כנ"ל  ˘ב„ברי ‰רמב"ם 
פסח  ˘ל  „˘ביעי  ‰רמב"ם  „ברי  ˙חיל˙  כלל 
ביו˙ר,  מ˙מי'  ו‰„בר  עˆמו".  בפני  ר‚ל  "‡ינו 
כ'  ˘‡כן  ס˜"ו)  (˘ם  ‰מ‚"‡  מן  ˘ינ‰  בז‰  כי 
ורבינו „יי˜  עˆמו",  בפני  ר‚ל  ב˜יˆור "˘‡ינו 

ל‰חליפו ב‰מ˘ך ל' ‰רמב"ם.

ו‰˙מי‰‰ ‚ובר˙ עו„ ממ‰ „לעיל בסימן 
ר˜  ‰לל  ‡מיר˙  בטעם  רבינו  בי‡ר  עˆמו  ז‰ 
ול‡  פסח  ˘ל  ‰ר‡˘ונים  טובים  ימים  בב' 
בחו˘"מ וי"ט ‰‡חרונים, ˘‰ו‡ לפי ˘"בפסח 
י"ט  ל˜רבנו˙  ˘וין  ‰ן  ‰ימים  כל  ˘˜רבנו˙ 
‰ר‡˘ון  לי"ט  טפלים  כולן  לפיכך  ‰ר‡˘ון 
ול‡  עˆמו  בפני  כמוע„  מ‰ן  ‡ח„  ˘ום  ו‡ין 
„‰יינו  בפר˜ים  ‡ל‡  ‰‰לל  ל˜רו˙  ˙˜נו 

טעם הדין שאין מברכין 
שהחיינו ביו"ט אחרון דפסח

ידקדק בלשון הרמב"ם ורבינו הזקן בזה, ויבאר היטב רמז דבריהם ע"פ חקירה בגדר 
חיוב שהחיינו במועדות ובדין תשלומין שלה כל ז' ימי החג

חי„ו˘י סו‚יו˙חי„ו˘י סו‚יו˙



פניניםפנינים
„רו˘ ו‡‚„‰

תוקף הגאולה בסיום החג
סעו„‰  ‡וכל  ‰י'  ‰בע˘"ט  מורנו  ‡˘ר  י„וע 
"סעו„˙  נ˜ר‡˙  ו‰י˙‰  פסח,  ˘ל  ב‡חרון  ˘לי˘י˙ 
"‚ילוי  מ‡יר  פסח  ˘ל  ˘ב‡חרון  מ˘ום   – מ˘יח" 

‰‡ר˙ ‰מ˘יח" (ר‡‰ לוח ‰יום יום, כב ניסן).

וי˘ לומר ‰‰סבר‰ בז‰:

חוזרים  ˘נ‰,  מי„י  ‰מוע„  בזמן  ‡˘ר  י„וע 
בפעם  בו  ˘‰יו  ו‰מ˘כו˙  ‰‡רו˙  ‡ו˙ם  ונמ˘כים 
וכן  (ע"פ ‰רמ"ז)).  פכ"ט  (ל‰חי„"‡)  לב „ו„  (ר‡‰  ‰ר‡˘ונ‰ 
‰ו‡ בימי ‰פסח, בו מ‡ירים מי„י ˘נ‰ ‡ו˙ן ‰מ˘כו˙ 

˘‰יו בזמן יˆי‡˙ מˆרים.

ספר  (ר‡‰  מבו‡ר  מˆרים  יˆי‡˙  ˘‡ו„ו˙  וכיון 
ועו„),   .461 עמ'  ‰ריי"ˆ)  ‡„מו"ר  (לכ"˜  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים 

‰‚‡ול‰  ענין  ו‰מ˘כ˙  ‰ˆינור"  "פ˙יח˙  ‰י˙‰  ˘‡ז 
 – „לע˙י„  ‰‚‡ול‰  ‚ם  ˙בו‡  ז‰  מכח  ‡˘ר  בעולם, 
בעולם  ונמ˘כ‰  ‰‡יר‰  מˆרים  יˆי‡˙  ˘בזמן  נמˆ‡, 
‰מ˘יח").  ‰‡ר˙  ("‚ילוי  ‰ע˙י„‰  ‰‚‡ול‰  ‚ם 
וממיל‡, ‰רי ‰‡ר‰ זו חוזר˙ ונמ˘כ˙ ‡ף בח‚ ‰פסח 

˘בכל ˘נ‰ ו˘נ‰.

פסח  ˘ל  „‡חרון  ‰יום  ‡ו„ו˙  ז‰  ˘נ‡מר  ומ‰ 
‰רי  מלמעל‰,  ‰מ˘כ‰  ˘כל  מ˘ום  ‰ו‡   – במיוח„ 
עם  סי„ור  (ר‡‰  סיומ‰  בזמן  יו˙ר  ב˙ו˜ף  מ‡יר‰  ‰י‡ 
ביˆי‡˙  ˘מˆינו  וכמו  ˘ב˙).  סעו„ו˙  „רו˘י   – „‡"ח 

סוף  ים  ב˜ריע˙   – „ו˜‡  בסיומ‰  ‡˘ר  ‚ופ‡,  מˆרים 
י‡)   ,‡ (˘‰˘"ר  רז"ל  וכמ‡מר  יו˙ר,  ב˙ו˜ף  ‰י˙‰   –

"‚„ול‰ ‰י˙‰ ביז˙ ‰ים מביז˙ מˆרים".

מורנו  ע"י  מ˘יח"  "סעו„˙  זמן  נ˜בע  לכן, 
‚ופ‡  ובו  „ו˜‡,  פסח  ˘ל  ‰‡חרון  ליום  ‰בע˘"ט 
מ‡יר  ‡ז  ‡˘ר  ˘לי˘י˙,  סעו„‰  בזמן   – ‰יום  בסיום 
מˆרים)  ביˆי‡˙  ˘‰‡יר  (כפי  ‚ילוי ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ 

ב˙ו˜ף ‰כי ‚„ול.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"„ עמ' 1299)

"אראנו נפלאות" 
– למשה רבינו

‡ר‡נו  מˆרים   ıמ‡ר ˆ‡˙ך  "כימי  ‰פסו˜  ‡ו„ו˙ 
„מ‰   (‡ נ„,  (ח"ב  בז‰ר  מבו‡ר  טו),  ז,  (מיכ‰  נפל‡ו˙" 
בל˘ון  וסיים  ("ˆ‡˙ך")  נוכח  בל˘ון  ‰כ˙וב  ˘פ˙ח 
נס˙ר ("‡ר‡נו"), ‰ו‡ מ˘ום ˘"‡ר‡נו" ˜‡י על מ˘‰ 

רבינו.

‰כ‡.  רבינו  מ˘‰  ˘ייך  מ‡י  ול‰מ˙י˜  לב‡ר  וי˘ 
"‡ר‡נו  ‰פסו˜  ˘בל˘ון  ‰חי„ו˘  בי‡ור  וב‰˜„ים 
"נפל‡ו˙"  כי  פל‡.  ‚בי  על  פל‡  ˘ז‰ו   – נפל‡ו˙" 
ל‚מרי  ונס˙רים  ‰נעלמים  ‰ניסים  סו‚  על  ˜‡י 
מעינינו, וכמ‡רז"ל (נ„‰ ל‡, ‡) על ‰פסו˜ (˙‰לים ˜לו, 
˘"נפל‡ו˙" ‡לו  לב„ו",  נפל‡ו˙ ‚„ולו˙  „) "לעו˘‰ 
‰נס  בעל  ˘"‡פילו  ע„  "לב„ו",  י˙'  לו  ר˜  י„ועים 
ב‚‡ול‰ „לע˙י„  ו‰חי„ו˘ ‰נפל‡  בניסו".  מכיר  ‡ינו 
"‡ר‡נו   – ב‰˙‚לו˙  י‰יו  ‡לו  נפל‡ו˙  ‚ם  ˘‡ז  ‰ו‡, 

נפל‡ו˙".

‡ולם ‡ף ˘חי„ו˘ נפל‡ ז‰ י‰י' ב‚‡ול‰ „לע˙י„ 
 ıמ‡ר ˆ‡˙ך  ב"ימי   ıנעו ו˙חיל˙ו  ˘ר˘ו  „ו˜‡, 
‰ˆינור"  "פ˙יח˙  ‰י'  ממˆרים  ביˆי‡‰  כי  מˆרים". 
ו‰˙חל˙ כל ענייני ‰‚‡ול‰, וכבר ‡ז ‰י˙‰ ‰‰מ˘כ‰ 
ז‰  ˘‰י'  ור˜  לע˙י„,  ˘י‰יו  ‰‚‡ול‰  ענייני  כל  ˘ל 
(לכ"˜  ˙˘"ח  ‰מ‡מרים  ספר  (ר‡‰  ונס˙ר  נעלם  ב‡ופן 
ז‰, ‡ף ‰"נפל‡ו˙"  ולפי  ועו„).  עמ' 461.  ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) 

כבר  נעלם  ב‡ופן  נמ˘כו  לע˙י„,  ˘י‰יו  ‰‡מורים, 
בזמן יˆי‡˙ מˆרים.

ובז‰ מבו‡ר ˘פיר מ‰ ˘"‡ר‡נו נפל‡ו˙" ˜‡י על 
מ˘‰  ע"י  מˆרים ‰י˙‰  ˘יˆי‡˙  כיון  כי  רבינו.  מ˘‰ 
רבינו, נמˆ‡, ˘‡ף "נפל‡ו˙" ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ נמ˘כו 
מו„יענו  ולז‡˙  נעלם.  ב‡ופן  ז‰  ˘‰י'  ור˜  י„ו,  על 
רבינו "נפל‡ו˙"  למ˘‰  י˙‚לו  לבו‡  ˘לע˙י„  ‰כ˙וב 
‡לו ˘‰יו ‡ˆלו ב‰עלם בזמן יˆי‡˙ מˆרים – "‡ר‡נו 

נפל‡ו˙".

(ע"פ ספר ‰מ‡מרים מלו˜ט ח"‚ עמ' ˜סב ו‡ילך)

אוצרות המועדים יב

״˘נים  לבו‡,  ˘לע˙י„  בזמן  לעבו„‰  ב„ומ‰  ˘‰ו‡  ו‰יינו,   – ב)  כ„,  (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ˆ"ˆ)  מˆוו˙יך 

‡˘ר ˙‡מר ‡ין לי ב‰ם חפı״ (˜‰ל˙ יב, ‡), "˘‡ין ב‰ם ל‡ זכו˙ ול‡ חוב‰״ (˘ב˙ ˜נ‡, ב)– ˘ל‡ 
יחול ‡ז ‰ענין ˘ל חיוב ומˆו‰ [מˆ„ „ר‚˙ ומעל˙ ‰עבו„‰ בזמן ‰‰ו‡, ‡˘ר ‰‡„ם מˆ„ עˆמו 

יחפוı ב˜יום מע˘‰ ‰מˆו‰ ‡ף בל‡ חיוב וˆיווי ‰מחייבו לע˘ו˙ כן].

‰. ובז‰ י˙ב‡ר לנו ענין נוסף ‡˘ר מˆינו ב‰נ‰‚˙ רבו˙ינו ‰˜' בח‚ ‰‡חרון ˘ל פסח, ‡˘ר 
‡ף ˘‰יו נז‰רים ונ˘מרים מכל מ˘מר, ˘ל‡ ל‡כול מˆ‰ ˘רוי‰ בכל ימי ‰פסח, ‰נ‰ בסעו„ו˙ 
(ספר ‰˘יחו˙  ומ‡כל  מ‡כל  בכל  ל˘רו˙‰  ˘‰י„רו  וע„  ˘רוי‰,  מˆ‰  ב„ו˜‡  ‰ח‚ ‰‡חרון ‡כלו 

˙˘"ב (לכ"˜ ‡„מו"ר ‰ריי"ˆ) ע' 105).

ממˆ‰  ‰ז‰ירו˙  ˘ענין  כיון  כי  ומ‡ירים.  מבו‡רים  ‰„ברים  ‰רי  „לעיל,  ‰„ברים  פי  ועל 
˘רוי‰ ‰ו‡ מˆ„ ח˘˘ חמı (ר‡‰ ˙˘ובו˙ רבינו ‰ז˜ן ס"ו (ב‰וספו˙ ל˘ו"ע ˘לו). ו˘ם: "ומ"מ ביו"ט ‰‡חרון, ‰מי˜ל מ˘ום 
[כמרומז  ‚ילוי ‰‡ר˙ ‰מ˘יח  מ‡יר  ˘בו  טוב ‰‡חרון,  ב‡ ‰יום  כ‡˘ר  ל‡ ‰פסי„"), ‰נ‰  יו"ט  ˘מח˙ 

מורנו  ז‰ ‰י'  מ˘ום  וכמפורסם ‡˘ר  נבו‡ו˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  ˘‰פטר˙ ‰יום ‰י‡ ‡ו„ו˙  בכך 
יו˙ר  נעלי˙  בבחי'  כבר  ‰י‡  בו  ו‰עבו„‰  מ˘יח'],  'סעו„˙  פסח  ˘ל  ב‡חרון  ‡וכל  ‰בע˘"ט 
„'‡˙‰פכ‡' – "ל‡ בחיפזון ˙ˆ‡ו" ‰רי ב„ר‚‡ זו כבר ‡ין ˆורך בז‰ירו˙ מח˘˘ חמı, וממיל‡ 
‡„רב‰ – ˆריך ל‰˘˙מ˘ בו ול‰„ר על י„ו במˆו˙ ˘מח˙ יו"ט [וע"„ מ‰ ˘בח‚ ‰˘בועו˙ מו˙ר 

‰חמı, ו‡ף מˆו‰ וחוב‰ ל‰בי‡ו מנח‰ ל‰', כנ"ל].


