
 עיונים ובי‡ורים בעניני

ח‚ ‰פסח ו‚‡ול˙ מˆרים



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.

˜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 
טוב,  וימˆ‡  ‰עניינים),  ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ור  ˘יעיין 

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"ח

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 יˆח˜ נוב



לזחג הפסח

˘ו"ע ‡„‰"ז סי' סו סי"ב וסי' סז ס"‡).

כ"זכר ליˆי‡˙ מˆרים": ל‰עיר מזח"ב מ, ב.

יחז˜‡ל  י˘ר‡ל:  עם  ˘ל  ‰‰ול„˙"  כ"יום 
„ר"ח  כללי  מכ˙ב  ור‡‰  ובמפר˘ים.  טז  ˜‡פיטל 

ניסן ˙˘ל"ז [נ„פס בס' ‡‚רו˙ מלך מכ˙ב ˜כז].

ל‰עיר  ˘לימו˙:   .  . נ„ר˘˙   .  . י‰ו„ים  ‡ˆל 
למיעב„  לי'  „בעי  כמ‡ן  „ˆ"ל   (‡ (סז,  מכ˙ובו˙ 

„ו˜‡.

‰‡מורו˙: ב‰ב‡ ל˜מן ר‡‰ ב‡רוכ‰ ‰‚„˘"פ ע' 
˘נ„ ו‡ילך. ˘ס‚ ו‡ילך.

ב˜רבן ‰פסח ˘עליו נˆטוו . . בר‡˘-חו„˘ ניסן: 
ב‡ (יב, ‚). מכיל˙‡ ופר˘"י ע‰"פ.

ב˜רבן ‰פסח . . כ‰כנ‰ עי˜רי˙ ליˆי‡˙-מˆרים: 
ול˜יח˙ו ‰י˙‰  ו.  ˘ם,  ב‡  ע‰"פ  ופר˘"י  מכיל˙‡ 
בע˘ור בחו„˘ – ˘ב˙ ‰‚„ול „˘נ‰ ‰‰י‡. ול„ע˙ 

‰ˆפע"נ (ע‰"˙ ב‡ יב, ‚-„) ‚ם נ˙˜„˘ ‡ז.

חו„˘ ‰‚‡ול‰ . . ניסן: ˘מו"ר ˘ם. ור‡‰ ‡ו‰"˙ 
ב‡ ע' רנט.

"˜רבנו˙ יחי„" ו"˜רבנו˙ ˆיבור": ר‡‰ פי‰מ"˘ 
ל‰רמב"ם ב‰˜„מ˙ו לס„ר ˜„˘ים.

מיוˆ‚   .  . יחי„  כ˘כל   .  . ˆיבור  ˘ל  ו˜רבנו˙ 
˜ורח  ע‰"פ  פר˘"י  י.  פי"ח  במ„ב"ר  ר‡‰  ב‰ם: 
בסופ‰.   ‡"‰ פ"‡  ˙מור‰  ‰ל'  רמב"ם  טו.  טז, 

וב‡רוכ‰ – מפענ"ˆ פ"„ ס"ב וס"„. ו˘"נ.

ב˜רבן פסח . . ˜רבן יחי„ . . מעין ˜רבן-ˆיבור: 
ר‡‰ פי‰מ"˘ ˘ם: ו‰מין ‰רביעי ˜רבן יחי„ „ומ‰ 

ל˜רבן ˆיבור ו‰ו‡ ˜רבן פסח.

סו.  פסחים  פר˘"י   .‡ נ‡.  יומ‡  בכנופי‡":  "ב‡ 
סע"ב.

ב.  נו,  זבחים  ל‰"מנויים":  ר˜   .  . ‰פסח  ˜רבן 
במ˘נ‰. רמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"ב.

ו‡סור: כי ‰ר"˘ מ˘‡נı (ל˙ו"כ ˆו ז, יט) „מ˙יר 
לרס"‚  פערל‡  ‰רי"פ  בבי‡ור  בז‰.  ‰ו‡  יחי„ 
ס"ל  ˘‚ם ‰רמב"ם  כ'  ו‡ילך)   „ מל"˙ ˜ע‚ (˜ˆ„, 
כ‰ר"˘ מ˘‡נı. ור‡‰ ˙ו"˘ ב‡ (חי"‡) במילו‡ים 

סי"‡ (ו˘"נ) ובחי"ב.

חלו˜  ב˘חיט˙ו  ו‚ם  ‡חרים:  ב˜רבנו˙-יחי„ 
ב.  מ‡,  ˜י„ו˘ין  (ר‡‰  ˘לוחו  ע"י  „ו˜‡  ˘ˆ"ל 

מנ"ח מˆו‰ ‰' בסופו).

ספרי  במ˘נ‰.   ‡ כו,  ˙עני˙  מעמ„":  "‡נ˘י 

כלי  ‰ל'  רמב"ם  ב.  כח,  פינחס  ע‰"פ  ופר˘"י 
‰מ˜„˘ רפ"ו.

(ˆלי ‡˘): ב‡ ˘ם, ח.

רע"‡  ע„,  פסחים  ט.  ˘ם,  ˜רבו":   .  . "ר‡˘ו 
במ˘נ‰. רמב"ם ‰ל' ˜"פ פ"ח ‰"י.

חייבים   .  . . ‰"ר‚ל"   . . ‰"ר‡˘"   . ˘ונו˙  „ר‚ו˙ 
. . יח„ . . ל˙רום . . לˆיבור": ל˜ו"˙ ר"פ נˆבים. 

ובכ"מ. ור‡‰ ‚ם ˜ונטרס ‡‰ב˙ י˘ר‡ל.

˘ם  על  פסח  "˜רוי  ו„ילו‚":  "˜פיˆ‰   .  . "פסח" 
(וע„"ז  י‡  ˘ם,  ב‡  ע‰"פ  פר˘"י   – וכו'"  ‰„ילו‚ 

˘ם, י‚). סי„ור ‰‡ריז"ל במ˜ומו.

מ˙˜˘ר י‰ו„י ל˘ר˘ו . . בני י˘ר‡ל כולם: ר‡‰ 
˙ני‡ פל"ב.

˘ער  פמ"ז.  ˙ני‡  ברוחניו˙:  "יˆי‡˙-מˆרים" 
‰‡מונ‰ בכ"מ. ועו„.

מ˙חייב ‰ˆיבור . . למען כל פרט . . ל‡ ילך ח"ו 
ל‡יבו„: ר‡‰ ירו˘למי ˙רומו˙ ספ"ח. רמב"ם ‰ל' 

יסו‰"˙ פ"‰ ‰"‰. ור‡‰ סנ‰„רין לז, ‡ במ˘נ‰.

י˙רו  ˙ו"‡   – ו‚בולים  מיˆרים  מל'  מ"מˆרים: 
לוי"ˆ  מל˜וטי  ול‰עיר   – ובכ"מ.  ו‡ילך.   ‚ ע‡, 

לזח"ב (ע' פ‡ ו‡ילך).

 1 ע'  חי"‡  ל˜ו"˘  ר‡‰  מסבירים:  ז"ל  חכמינו 
ו‡ילך. ו˘"נ.

"בנערינו . . ובבנו˙ינו": ב‡ י, ‡.

"כימי . . נפל‡ו˙": מיכ‰ ז, טו. ור‡‰ ‡ו‰"˙ נ"ך 
ע‰"פ.

ל‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘למ‰: ‚‡ול‰ ˘‡ין ‡חרי' 
‚לו˙ – ˙ו„"‰ ‰"‚ ונ‡מר – פסחים ˜טז, ב.

יב,  ב‡  מעבו„‰-זר‰:  ול‰˙רח˜   .  . ו˜חו  "מ˘כו 
ע‰"פ.  מכיל˙‡  (בסופ‰).  ב  פט"ז,  ˘מו"ר  כ‡. 

ועו„.

מ"עבו„‰-זר‰" במ˘מעו˙‰ ‰פנימי˙: ע"„ ˙ור˙ 
ועב„˙ם  מי„)   ,'‰ (מ‡˙  וסר˙ם  "(ב‡ם)  ‰בע˘"ט 
‡ל˜ים ‡חרים" (ˆוו‡˙ ‰ריב"˘ סע"ו). ר‡‰ ˙ני‡ 

פכ"„. ˜ונטרס ומעין מ‡מר ב' ו‡ילך. 

 ‰"„ ור‡‰   .‰ עח,  ˙‰לים  בי˘ר‡ל":   .  . "וי˜ם 
וי˜ם ע„ו˙ ‰'˘"˙ (ס‰"מ ‰'˘"˙ ע' 51 ו‡ילך).

˙‰לים  ‡˘יח‰":   .  . "ו‰‚י˙י   .  . פל‡ך"  "מ˜„ם 
עז, יב-י‚.

‡. מ‰ו˙ו ˘ל יום . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ‰

"ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰" – ב‚' מˆו˙ וב„' כוסו˙
עמ„ו  מˆב  ב‡יז‰   / ˘ל ‚‡ול‰?  ל˘ונו˙  כנ‚„ ‡רבע  מˆו˙  חכמים ‡רבע  ˙י˜נו  ל‡  מ„וע 
"טעם"?  ב‰  ˘י˘  עבו„‰  מ‰י   / טומ‡‰?  ˘ערי  מ"ט  מעמ˜י  ˘נ˙עלו  ל‡חר  י˘ר‡ל  בני 
/ ומ„וע מˆוו˙ ‡רבע כוסו˙ ‰י‡ ר˜ מ„רבנן? – בי‡ור נרחב בפנימיו˙ מ‰ו˙ מˆו˙ מˆ‰ 

ו‡רבע כוסו˙ 

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו עמ' 43 ו‡ילך)

ב. פנינים  עיונים ובי‡ורים ˜ˆרים על ‰‚„‰ ˘ל פסח . . . . . . . . . . . . . . .  י
‡ם ל‡ ‰יינו יוˆ‡ים ממˆרים – ‰י' פרע‰ ‚ם בימינו ע"פ ‰‚„‰ ˘ל פסח עם ל˜וטי טעמים ומנ‰‚ים 

מכ"˜ ‡„מו"ר זי"ע / ‰סימן לחירו˙ רוחני˙ – "בנינו ובני בנינו" ע"פ ˘יחו˙ ˜ו„˘ ˙˘ל"ו ח"ב עמ' 9 /   

  / ו‡ילך   111 עמ'  ח"‡  ˙˘נ"ב  ‰˘יחו˙  ספר  ע"פ  ‰מ˘יח"  לימו˙  "ל‰בי‡   – ‰‡„ם  עבו„˙  כל 

במענ‰  ‰עי„ו„  ו‡ילך /  עמ' 247  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  ˘בר˘ע  ל‚לו˙ ‡˙ ‰"‡ח„"  על ‰חכם 

ל‚  עמ'  חט"ו  ע"פ ‡‚רו˙ ˜ו„˘  ‰בן ‰חמי˘י   /  2 עמ'  חי"‡  עמ' 252.  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  לבן ‰ר˘ע 

לˆ‡˙  ‡י ‡פ˘ר   / ו‡ילך  עמ' 282  חל"ו  מנחם  ˙ור˙  ע"פ   ı˜‰ בחי˘וב ˘ל ‰˜ב"‰  ו‡ילך /˘בחו 

˘י˘  וברור  פ˘וט  „בר   / ו‡ילך    823 עמ'  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  לל‡ ‰"רכו˘ ‚„ול"  מן ‰‚לו˙ 

לעמול ול‰˙יי‚ע בחינוך ‰בנים! ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"‡ עמ' 195 / ‚זיר˙ "וכל ‰ב˙ ˙חיון" ע"פ 

ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ עמ' 111 ו‡ילך / י˘ ליר„ בכבו„ו ובעˆמו ל˜רב י‰ו„ים ‰נמˆ‡ים ב"מˆרים"

ע"פ ˙ור˙ מנחם חי"ט עמ' 264 ו‡ילך / ‰מיוח„ במכו˙ „בר בכורו˙ ו„ם ˘נרמזו בכ˙וב ע"פ ‰‚„‰ 

˘ל פסח עם ל˜וטי טעמים ומנ‰‚ים מכ"˜ ‡„מו"ר זי"ע  

. . . .  יז ‚. ˘ו‡לין ו„ור˘ין    בי‡ורים ועיונים בעניני ˘ביעי ו‡חרון ˘ל פסח
 / ו‡ילך   876 עמ'  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  ‰‚˘מי  ‰עולם  עם  ‰‰˙מו„„ו˙  ב„רך  כי˙ו˙  ‡רבע 

/ ו‡ילך   111 עמ'  ח"‡  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  ‚לוי  נס  ב˘ע˙  ‚ם   – לטעו˙  ומ˜ום  חפ˘י˙"  "בחיר‰ 

ח"ו  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  י˘ר‡ל?  לבני  ˘יב˜ע  ‰ים  בברי‡˙  ל‰˙נו˙  ‰˜ב"‰  ‰וˆרך  מ„וע 

/ ו‡ילך   878 עמ'  ח"‚  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  ו„ור  ˘בכל „ור  סוף"  ים  "˜ריע˙  עבו„˙   / ו‡ילך   86 עמ' 

 34 עמ'  חכ"ב  ˘יחו˙  ל˜וטי  ע"פ  לבו‡  פסח ˜˘ורים ‡ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  ˘ל  ו‡חרון  ˘ביעי   

ו‡ילך. ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ז עמ' 271

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

מנין מˆו˙ ˜רבן פסח ומˆו˙ ‡כיל˙ו כב' מˆוו˙
י˜˘‰ על ˙ירוı ‰מפר˘ים ב‰‡ „מנ‰ ‰רמב"ם חיובי ˘חיט‰ ו‡כיל‰ כב' מˆוו˙, ויוסיף 
‰‚„יר  „˘ים / י˙רı „ב‰נך מˆוו˙ מˆינו̆  ל‰˜˘ו˙ ‡מ‡י ל‡ נכלל‰ ‡כיל‰ במˆו˙ ‡כיל˙̃ 

‰כ˙וב ˙נ‡י ‰˜יום וזמנו ב‚ופ‰ ˘ל מˆו‰, ולכן ‰ו‚„רו כל ‡' למˆו‰ בפ"ע

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז עמ' 102 ו‡ילך)

‰. ˙ור˙ חיים. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ל

"יום ‰‰ול„˙" ˘ל עם י˘ר‡ל

˙וכן ‰עניינים˙וכן ‰עניינים



"לשונות של גאולה" 
– בג' מצות ובד' כוסות

מדוע לא תיקנו חכמים ארבע מצות כנגד ארבע לשונות של גאולה? / 
באיזה מצב עמדו בני ישראל לאחר שנתעלו מעמקי מ"ט שערי טומאה? / 

מהי עבודה שיש בה "טעם"? / ומדוע מצוות ארבע כוסות היא רק מדרבנן? 
– ביאור נרחב בפנימיות מהות מצות מצה וארבע כוסות 

˘י˘  ‰ו‡  ‰„ין  ולעומ˙ן  ‰ס„ר,  בליל  ל˘˙ו˙  חכמים  ˙י˜נו  יין  ˘ל  כוסו˙  ‡רבע 
ל˜ח˙ ˘לו˘ מˆו˙ ב˘ביל ‰"ס„ר ˘ל פסח".

˘‰ו‡  ועו„)   ‡"‰ פ"י  פסחים  (ירו˘למי  חז"ל  ב„ברי  מבו‡ר  כוסו˙,  למספר ‡רבע  ‰טעם 
מˆרים: " ו‰וˆ‡˙י  ב‚לו˙  ב‰יו˙ם  י˘ר‡ל  לבני  ˘נ‡מרו  ˘ל ‚‡ול‰  ל˘ונו˙  כנ‚„ ‡רבע 
נטוי'  בזרוע  ‡˙כם  ו‚‡ל˙י  מעבו„˙ם,  ‡˙כם  ו‰ˆל˙י  מˆרים,  סבלו˙  מ˙ח˙  ‡˙כם 

וב˘פטים ‚„ולים, ול˜ח˙י ‡˙כם לי לעם" (ו‡ר‡ ו, ו-ז).

ל˜יח˙ ˘לו˘ ‰מˆו˙ ‰ו‡ מ˘ום ˘ˆריכים ˘˙י מˆו˙ ˘לימו˙ ל"לחם מ˘נ‰", ובנוסף 
מˆ‰ ˘˙‰י' ˘בור‰ זכר ל"לחם עוני" (˘ו"ע ונו"כ סי' ˙ע"‰. ˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם ס"‚).

חכמים  ˘רˆו  מכיוון  ל˙חיל˙ו):  ˜רוב  פסחים"  מערבי  ("˙וספ˙  ‰מר„כי  כך  על   ‰˘˜‰
ו‰יינו,  במˆו˙?  ול‡  בכוסו˙  ז‡˙  ˜בעו  מ„וע  ‚‡ול‰,  ˘ל  ל˘ונו˙  ל‡רבע  זכר  ל˜בוע 
יו˙ר  ר‡וי  כן,  ו‡ם  מ„רבנן.  ‰י‡  ‰כוסו˙  ו˘˙יי˙  מ„‡וריי˙‡,  ‰י‡  מˆ‰  מˆוו˙  ˘‰רי 
ל‰זכיר ‡רבע ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰ על י„י מˆ‰ ˘מ„‡וריי˙‡ – "ליבעי ‡רבע לחמים"?!

[˜ו˘י‡ זו ‰ו‡ טעם ‰"י˘ מפר˘ים" (˘מבי‡ ‰מר„כי ˘ם) ‰סוברים ˘‡רבע כוסו˙ ל‡ 
לי˘וע‰"  ‰‡מורים  כוסו˙  "‡רבע  כנ‚„  ‡ל‡  ‚‡ול‰",  ˘ל  ל˘ונו˙  "‡רבע  כנ‚„  נ˙˜נו 
(ר‡‰ „ע˙ ז˜נים מבעלי ‰˙וס' ב‡ י‡, ב. ועיין ‚ם בירו˘למי ˘ם), ˘טעם ז‰ מ˙‡ים בכוסו˙ „וו˜‡ 

ול‡ בלחמים.

‡מנם, ע„יין י˘ ליי˘ב ˜ו˘י‡ זו ל„עו˙ ‰סוברו˙ ˘‰כוסו˙ נ˙˜נו כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ 
‡רבע  חכמים  ˙י˜נו  ל‡  ‡מ‡י  סי"„),  ˙ע"ב  סי'  פסח  ב‰ל'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  פס˜  (וכן  ‚‡ול‰  ˘ל 

מˆו˙ כנ‚„ ‡רבע ל˘ונו˙ ‡לו?]

למ‰ו˙ו ˘ל יוםלמ‰ו˙ו ˘ל יום

אוצרות המועדים לו

- ˘ז‰, כי„וע, ˙וכנ‰ ˘ל "יˆי‡˙ מˆרים" ברוחניו˙.

ממנו,  מˆופ‰  ולכן  ני˙נו ‰כוחו˙,  י‰ו„י  ˘לכל  פירו˘ ‰„בר ‰ו‡,  מע˘יים  במונחים 
˘ל  ‰‡ינטרסים  לטוב˙  ˘לו,  ו‰ˆרים  ‰‡י˘יים  ל‡ינטרסים  מעל  ול‰˙עלו˙  ל‰˙רומם 
כולו  מ˙חייב ‰ˆיבור  מ‡י„ך  כולו.  י˘ר‡ל  כלל  ו˘ל  כל ˜‰יל˙ו  ˘ל  ˘מסביבו,  ‰ˆיבור 
– ע„ לכלל י˘ר‡ל – למען כל פרט ופרט, ˘˘ום י‰ו„י ‡ח„ ויחי„ ל‡ ילך ח"ו ל‡יבו„, 
מ"מˆרים"  כולם  ו‡˙  ‡ח„  כל   ˙‡ ל‰וˆי‡  ‰‡פ˘ר  ככל  יח„  פועלים  ו‰ˆיבור  ו‰יחי„ 

˘ל‰ם, בכל ˆור‰ ˘‰י‡. ו‚‡ול‰ ‰כלל ˙לוי‰ ב‚‡ול˙ ‰יחי„ כיחי„.

‚‡ול˙ כלל י˘ר‡ל ˜˘ור‰ ב‚‡ול˙ ‰יחי„ 
כ˘ל ‰‚לו˙  ב‡ו˙ו ‡ופן  ˙‰י‰  מן ‰‚לו˙ ‰נוכחי˙  ˘‰‚‡ול‰  מסבירים,  ז"ל  חכמינו 
ממˆרים, כ˘כל י˘ר‡ל – "בנערינו ובז˜נינו בבנינו ובבנו˙ינו", בלי יוˆ‡ מן ‰כלל, יˆ‡ו 
ומ„י  פרס  מבבל,  כ‚‡ולו˙  ˘ל‡  ויחי„.  ‡ח„  י‰ו„י  ‡פילו  ˘ם  ˘נ˘‡ר  מבלי  ממˆרים, 
ויוון – כ˘נו˙רו י‰ו„ים ב‚לו˙. ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, על י„י מ˘יח ˆ„˜נו י‰י‰ "כימי ˆ‡˙ך 
 ˙‡ ˘וב  מ„‚י˘  ז‰  „בר  ב‚לו˙.  י˘‡ר  ל‡  י‰ו„י  ו˘ום  נפל‡ו˙",  ‡ר‡נו  מˆרים   ıמ‡ר

‰עוב„‰ ˘‚‡ול˙ כלל י˘ר‡ל ˜˘ור‰ ב‚‡ול˙ ‰יחי„.

‰‡מי˙י˙  ל‚‡ול‰  ל‰˙כונן  ביו˙ר  ‰מ˙‡ים  ‰זמן  ‰ו‡  וע˙‰  ˘מ‡חר  רˆון,  וי‰י 
‰ו‡,  ‰ר‡˘ון  כ˘‰ˆע„  ‰מ„‰,  במלו‡  ‰‡מור  בכל  ו‡ח˙  ‡ח„  כל  יע˘‰  ו‰˘לימ‰, 
כב˜רבן-‰פסח ‰ר‡˘ון במˆרים: "מ˘כו ו˜חו" – למ˘וך י„ים ול‰˙רח˜ מעבו„‰-זר‰, 
˘ל  ל„רך  ונכרי  "זר"  ˘‰ו‡  „בר  כל  ˘‰י‡  ‰פנימי˙,  במ˘מעו˙‰  מ"עבו„‰-זר‰"  ‚ם 
לסביב‰  ע„  לסביב˙ו,  ביחס  ו‰ן  עˆמו  לו  ביחס  ‰ן  ז‰,  בכיוון  ולע˘ו˙  ו˙ור‰,  י‰„ו˙ 
˙‰ליך  ‡ל  ול‰כניסו  ‡ליו,  ל‰‚יע  ˘‡פ˘ר  י‰ו„י  לכל  לסייע  כולו,  ‰ˆיבור  ‰˘לימ‰, 
ביע˜ב  ע„ו˙  "וי˜ם  נ‡מר:  עלי‰ן  ומˆוו˙,  ˙ור‰  י„י  על  ‰‚‡ול‰,  ‡ל  ‰‡מור‰  ‰‰כנ‰ 
ו˙ור‰ ˘ם בי˘ר‡ל", ול‰יו˙ בטוחים ב‰ˆלח‰ בכל ‰‡מור, ˙וך זכיר˙ "מ˜„ם פל‡ך" 
˘ל  ב‡ופן  זכיר‰  מˆרים"),   ıמ‡ר "ˆ‡˙ך  בימי   – ˜„ם  בימי  ע˘‰  ˘‰˜ב"‰  (‰נפל‡ו˙ 

"ו‰‚י˙י בכל פעלך ובעלילו˙יך ‡˘יח‰".

בבנינו  ובז˜נינו  "בנערינו  ˆ„˜נו,  מ˘יח  פני  ˜בל˙   ˙‡ יו˙ר  עו„  יחי˘  ‰‡מור  וכל 
ובבנו˙ינו", ב‚‡ול‰ ‰‡מי˙י˙ ו‰˘לימ‰.

בכבו„ ובברכ‰ ל‰ˆלח‰ בכל ‰‡מור, ולח‚ ‰פסח כ˘ר ו˘מח

(˙ר‚ום ממכ˙ב כללי, ע˘"˜, ˘ב˙ ‰‚„ול ‰'˙˘ל"ט)

‰פסח:   .  . ˘בו  ‰מרכזי  ‰ענין   .  . ניסן  ˘חו„˘ 
כ˘מו - חו„˘ ˘ל ‚‡ול‰ (˘מו"ר פט"ו, י‡).

‡ו‰"˙  ור‡‰  ב.  יב,  ב‡  ‰˘נ‰":   .  . "ר‡˘ון 
ע‰"פ. „"‰ ‰חו„˘, ˙רכ"ו.

‰פסח . . ר‡˘ון לר‚לים: ר"‰ „, ‡.

‰ו‡  מˆרים":  ליˆי‡˙  כ"זכר   .  . רבים  ˘ענינים 
יסו„ ‚„ול ועמו„ חז˜ ב˙ור˙נו וב‡מונ˙ינו (חינוך 
יˆי"מ  לזכור  ‡נו  ˘מˆווים  ול‰עיר  כ‡).  מˆו‰ 
רלו.  וסי'  סו  סי'  ‡ו"ח  (טור  ובליל‰  ביום  בכ"י 



ל‰חג הפסח

ו‰ו‡  מן ‰ˆיבור,  חל˜  מ‰וו‰  יחי„  כ˘כל  רבים,  "יחי„ים"  ˆיבור, ‰כולל  ˘ל  ו˜רבנו˙ 
(‰יחי„) מיוˆ‚ ב‰ם ב‡מˆעו˙ ˙רומ˙ו ‰‡י˘י˙ ל‡סוף ‰כספים למטר‰ זו.

מ‰וו‰,  ‰ו‡  ˘כן  ‰בחינו˙,  מ˘˙י  ו‰מיזו‚  ‰‡יחו„   ˙‡ מוˆ‡ים  ‡נו  ב˜רבן-פסח 
בע˙ ובעונ‰ ‡ח˙, ‚ם ˜רבן יחי„ ו‚ם מעין ˜רבן-ˆיבור, "ב‡ בכנופי‡", ו˘˙י ‰בחינו˙ 

מופיעו˙ ב‰„‚˘‰ ˘‡ינ‰ מˆוי‰ ב˘‡ר ‰˜רבנו˙.

כ˜רבן-יחי„ ‰י‰ ˜רבן ‰פסח ˜בוע, ונ‡כל ר˜ ל‰"מנויים" עליו, ‡ו˙ם יחי„ים ˘נמנו 
חל˜  ל‡חרים ‡ין  ז‰.  ˘ל ˜רבן  ול‡כיל˙ו  ל‰˜רב˙ו  ל˜בוˆ‰ ‡ח˙  ו‰˙‡ח„ו  על ‰˜רבן 
בו, ו‡סור ˘י‰י‰ ל‰ם חל˜ בו, ו‡ילו ב˜רבנו˙-יחי„ ‡חרים (כ‚ון ˜רבן ˘למים, וכיוˆ‡ 

ב‰ם) ‰י‰ ‡פ˘ר לˆרף ל‡כיל˙ו ‡˙ כל ‰רוˆ‰.

בני  כל  ˘כן  ‰מובן,  במלו‡  ˆיבור  ˜רבן-ˆיבור,  מעין  ‰פסח  ˜רבן  ˘ימ˘  מ‡י„ך, 
ב‰„‚˘˙  ב‡ ‰„בר  לכך  ונוסף  וב‡ו˙ו ‰‡ופן,  ב‡ו˙ו ‰זמן  ל‰˜ריב  י˘ר‡ל ‰יו ˆריכים 
"‡נ˘י  נˆי‚ים,  על-י„י  מיוˆ‚  ‰ˆיבור  ‰י‰  ˘ב‰ם  ‡חרים,  ˆיבור  כ‰˜רבנו˙  ˘ל‡  י˙ר, 
ב‡ופן  במ˜ום  ˘כל ‰ˆיבור ‰י‰  ב‡ופן  ב"כנופי‡",  ו‡ילו ˜רבן ‰פסח ‰ו˜רב  מעמ„", 
ובו-בזמן  ˜רבן-‰פסח   ˙‡ ל‡כול  ˆריכים  ‰יו  ˘כולם  ל‡כיל˙ו,  ‰˜˘ר  ‚ם  וכך  ‡י˘י, 

וב‡ופן „ומ‰ (ˆלי ‡˘) וכו', „בר ˘‡יננו מוˆ‡ים ב˜רבן ˆיבור ‡חר.

‰יחי„  בין  ‰˜˘ר  ל‚בי  מ˘מעו˙  ‚ם  ל‰  ˘י˘  נוספ˙,  נ˜ו„‰  י˘  ‚ופ‡  ‰פסח  ב˜רבן 
לבין ‰ˆיבור ‰כוונ‰ ‰י‡ לכך ˘‡˙ ˜רבן ‰פסח ‰י‰ ˆורך ל‰כין "ר‡˘ו על כרעיו ועל 
נ„ר˘  ז‡˙  ולמרו˙  וברור,  מובן  וכו'  לבין ‰כרעיים  בין ‰ר‡˘  ו‰מרח˜  ˜רבו". ‰‰ב„ל 
˘כל ‰חל˜ים יוכנו יח„ וב‡ופן „ומ‰. ‰‰ור‡‰ מז‰ ‰י‡, ˘למרו˙ ˘י˘ בˆיבור „ר‚ו˙ 
 – ‰"ר‚ל"  ל„ר‚˙  ע„  ‰"ר‡˘"  „ר‚˙  למן  יחי„ים,  ˘ל   – ביו˙ר  מרוח˜ו˙  ו‡ף   – ˘ונו˙ 
חייבים בכל ז‡˙ לכלול כולם יח„ כ„י ליˆור "ˆיבור", וכל ‡ח„ חייב ל˙רום ‡˙ מלו‡ 

חל˜ו לˆיבור.

"˜פיˆ‰ ו„ילו‚" מעל ‰מחיˆו˙ ˘בין י‰ו„י לחברו
מ˙בט‡  ז‰  עם ‰כלל? – „בר  ו‰יחי„  עם ‰יחי„,  מ˘י‚ים ‡˙ ‰˙‡ח„ו˙ ‰יחי„  כיˆ„ 
פני  על  ו„ילו‚  ˜פיˆ‰  ו˜פיˆ‰.  „ילו‚   – ‰י‡  ממ˘מעויו˙יו  ˘‡ח„  "פסח",  ב˘ם  ‚ם 
מ˙‡ח„ים  ˘כולם  ע„  לבין ‰ˆיבור,  ובין ‰יחי„  למ˘נ‰ו,  י‰ו„י  ˘בין  ‰מחיˆו˙ ‰˘ונו˙ 

ל˜ומ‰ ‡ח˙ ˘לימ‰ ˘ל עם י˘ר‡ל כולו.

ו‰ר‚˘  ‰˘כל  ˘ל  ‰מ‚בלו˙  פני  על  ו„ילו‚"  "˜פיˆ‰  ר‡˘י˙-כל,  „רו˘‰,  כך  ל˘ם 
‰עˆמי, ל‰˙רומם ול‰˙עלו˙ מעל לכל ‰‰פרעו˙ ו‰מכ˘ולים, ‰פנימיים ו‰חיˆוניים, ע„ 
לכ„י ‰˘‚˙ ‰חרו˙ ‰רוחני˙ ‰מל‡‰: חרו˙ ו˘חרור עˆם מ‰ו˙ו ˘ל ‰י‰ו„י – "‰נ˜ו„‰ 
ולמ˜ורו,  ל˘ר˘ו  י‰ו„י  מ˙˜˘ר  כך  ˙כופו˙.  נ˜ר‡  ˘‰„בר  כפי  ˘ב˜רבו,  ‰י‰ו„י˙" 

ולי‰ו„י ˘ני ולבני י˘ר‡ל כולם.

אוצרות המועדים ו

˘ל  ˙וכנ‰   ˙‡ ולעומ˙‰  מˆ‰,  מˆוו˙  ˘ל  ‰פנימי˙  מ‰ו˙‰   ˙‡ ˙חיל‰  לב‡ר  וי˘ 
למˆוו˙  ˘ייך  ‚‡ול‰  ˘ל  ל˘ונו˙  ‡רבע  עניין  ˘‡כן  יימˆ‡  ו‡זי  כוסו˙,  ‡רבע  מˆוו˙ 
˘˙יי˙ ‰יין, ו‡ילו ‡כיל˙ ‰מˆ‰ ˘ייכ˙ למספר ˘לו˘ „וו˜‡. ו‚ם י˙ב‡רו עו„ חילו˜ים 

˘בין מˆוו˙ ‡לו, „בר „בור על ‡ופנו.

בני י˘ר‡ל כמעט נ‡ב„ו בטומ‡˙ מˆרים 
ו‰˘י"˙ ‚‡לם "כ‰רף עין"

˘לו˘  ממˆרים.  י˘ר‡ל  בני  ב‚‡ול˙  ˘לבים  ˘ני  מבט‡ו˙  ‚‡ול‰  ˘ל  ל˘ונו˙  ‡רבע 
‰ל˘ונו˙ ‰ר‡˘ונו˙ מ„ברו˙ על מ‰ ˘‰ˆיל ‰˜ב"‰ ‡˙ י˘ר‡ל מטומ‡˙ מˆרים, ו‡ילו 

‰ל˘ון ‰רביעי˙ מבט‡˙ ‡˙ ˘לימו˙‰ ו˙כלי˙‰ ˘ל ‚‡ול˙ מˆרים במ˙ן ˙ור‰:

˘ערי  במ"ט  ˘˜ועים  עˆום. ‰ם ‰יו  ב˘פל  בע˙ ‚‡ול˙ם, ‰י'  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  מˆבם 
טומ‡‰, "ו‡ילו נכנסו ר‚ע ביו˙ר, חליל‰ נ‡ב„ו" (˘ל"‰ פסחים, ב˘ם ‰ז‰ר וספר ˆרור ‰מור). 
ו‰ˆילם  מ‡),  יב,  ב‡  ‰מכיל˙‡  (ל˘ון  עין"  "כ‰רף  מ˘ם  ‰˘י"˙  ‰וˆי‡ם  ‰‡חרון  ובר‚ע 

מל‰˘˙˜ע לנˆח בטומ‡˙ מˆרים.

‚‡ול‰ זו, ל‡ ‰יי˙‰ מˆ„ עבו„˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל, ˘‰ל‡ ‰ם עˆמם ‰יו ˘˜ועים ע„ 
ˆוו‡ר בענייני טומ‡‰. ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘"נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰" ו‰ˆיל 

‡˙ בני י˘ר‡ל ממˆבם ‰נחו˙.

˘ל  וכוחו˙י‰ם ‰פנימיים  מ‡חר  ל˘למו˙‰,  ממˆרים  ל‡ ‰‚יע‰ ‰יˆי‡‰  בניסן  בט"ו 
ממˆרים, ‰˙חילו  ו‰יˆי‡‰  ל‡חר ‰‰˙‚לו˙  ו‡כן,  ונז„ככו.  נט‰רו  ל‡  ע„יין  י˘ר‡ל  בני 
בני י˘ר‡ל ‡˙ עבו„˙ם ‰עˆמי˙: ‰ם ספרו ˘בע‰ ˘בועו˙ מיˆי‡˙ מˆרים וע„ ל˜בל˙ 
‰˙ור‰. ב˘בועו˙ ‡לו עמלו בני י˘ר‡ל לברר ולזכך ‡˙ מי„ו˙י‰ם ו‡˙ נפ˘ם ‰ב‰מי˙. 
ל˜בל˙  מוכנים  ועמ„ו  בפנימיו˙ם,  ונ˜יים  זכים  י˘ר‡ל  בני  ˘בע˙ ‰˘בועו˙ ‰יו  וב˙ום 

‰˙ור‰ (ר‡‰ ז‰ר ח„˘ רי˘ פר' י˙רו. ר"ן סוף פסחים. ועו„).

‚ם  מˆרים  מטומ‡˙  ˘יˆ‡ו  מˆרים,  יˆי‡˙  ל‚מרי  ‰ו˘למ‰  כבר  ˙ור‰  מ˙ן  לפני 
(י˙רו  ˜„ו˘"  "‚וי  ‰˜ב"‰  י„י  על  ל‰י˜ר‡  ‡ז  ר‡ויים  ˘‰יו  וע„  ‰פנימיים,  בכוחו˙י‰ם 

יט, ו).

כנ‚„ ˘ני ˘לבים ‡לו – ‰ˆל˙ ‰˘י"˙ ועבו„˙ בני י˘ר‡ל, נ‡מרו ל˘ונו˙ ‰‚‡ול‰:

מ˘עבו„ם  י˘ר‡ל  ‚‡ול˙  ‡ו„ו˙  מ„ברו˙  ‚‡ול‰,  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ל˘ונו˙  ˘לו˘ 
‡˙כם  "ו‰וˆ‡˙י  ‰‡„ם:  עבו„˙  לל‡  לב„ו  ‰˜ב"‰  מˆ„  ˘‰י‡  ‚‡ול‰  ‰נחו˙,  ומˆבם 
וב˘פטים  נטוי'  בזרוע  ‡˙כם  ו‚‡ל˙י  מעבו„˙ם,  ‡˙כם  ו‰ˆל˙י  מˆרים,  סבלו˙  מ˙ח˙ 

‚„ולים".

ו‰ל˘ון ‰רביעי˙ "ול˜ח˙י ‡˙כם לי לעם" מ„בר˙ ממעמ„ מ˙ן ˙ור‰ – "ז‡˙ ‰בטח‰ 
מ„ובר  ז‰ ‡מנם  בפסו˜  ע‰"פ).  בחיי  (רבנו  לעם"  נ‰יי˙  בו ‰יום ‰ז‰  ˘כ˙וב  ˙ור‰  במ˙ן 
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˙לוי ‚ם  כיˆ„ ‰„בר  כ‡ן  מו„‚˘  לעם, ‡ך  י˘ר‡ל  בני  ˘"לו˜ח" ‡˙  פעול˙ ‰˜ב"‰  על 
במ˘ך  עמלם  י„י  על  וז‡˙  לעם".  "לי  ל‰יו˙  ר‡ויים  ל‰יע˘ו˙  ˘עלי‰ם  י˘ר‡ל,  בבני 
˘בע˙ ‰˘בועו˙ ˘מיˆי‡˙ מˆרים וע„ מ˙ן ˙ור‰, ו‡ז נ˘למ‰ ‰יˆי‡‰ מטומ‡˙ מˆרים.

עניו˙ ב„ע˙ ‡ו טעם ו˙ענו‚
‰˘י"˙  ‚‡ול˙  ˙חיל‰  ˘לבים:  ˘ני  י˘  ממˆרים  י˘ר‡ל  בני  יˆי‡˙  ˘במ‰לך  כ˘ם 
˘ל ‚‡ול‰,  ל˘ונו˙  ˘ב‡רבע  וכ˘ם  מלמט‰;  י˘ר‡ל  בני  פעול˙  מכן  ול‡חר  מלמעל‰, 
˘לו˘ ‰ל˘ונו˙ ‰ר‡˘ונו˙ מורו˙ על "נ‚ל‰ עלי‰ם" מלמעל‰, ו‡ילו ‰רביעי˙ מור‰ על 
˘˙יי˙  לבין  בין ‰מˆו˙  חילו˜  י˘  ליל ‰ס„ר  במˆוו˙  כך ‚ם  עˆמם;  י˘ר‡ל  בני  עבו„˙ 
‰כוסו˙: ‰מˆו˙ מורו˙ על ‰ˆל˙ ‰˘י"˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל מלמעל‰, ו˘˙יי˙ ‰כוסו˙ מור‰ 

על עבו„˙ בני י˘ר‡ל ‰עˆמי˙ לˆ‡˙ ל‚מרי מטומ‡˙ מˆרים.

מˆ‰ – "נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים ‰˜ב"‰ ו‚‡לם"

‡בו˙ינו  ˘ל  בˆ˜˙  ‰ספי˜  ˘ל‡  ˘ום  "על  ב‰‚„‰  כמפור˘  ‰ו‡  ‰מˆ‰  ‡כיל˙  טעם 
על  מור‰  ‰י‡  ‡ין  ו‚‡לם".  ‰˜ב"‰  ‰מלכים  מלכי  מלך  עלי‰ם  ˘נ‚ל‰  ע„   ,ıל‰חמי
ו"‚‡לם",  ומלמעל‰  מעˆמו  עלי‰ם" ‰˘י"˙  ˘"נ‚ל‰  מ‰  על  כי ‡ם  י˘ר‡ל,  בני  עבו„˙ 
ל‰ˆיל ‡˙  ˘נז„רז ‰˜ב"‰  על ‰"חיפזון"  רומז˙  מ˜ו„ם. ‰מˆ‰  עˆמם  ˘זיככו ‡˙  לל‡ 
בני י˘ר‡ל מטומ‡˙ מˆרים, בטרם י˘˜עו ב‰ לנˆח. וכל כך ‰י' ‚„ול ‰חיפזון ע„ ˘"ל‡ 
 124 עמ'  חט"ז  ˘יחו˙  בל˜וטי  ל˜מן  וב‰ב‡  בכ"ז  (ר‡‰   "ıל‰חמי ‡בו˙ינו  ˘ל  בˆ˜˙  ‰ספי˜ 

ו‡ילך. ובנסמן ˘ם).

ומכיוון ˘‰מˆ‰ מור‰ על מˆב בני י˘ר‡ל בע˙ ‚‡ול˙ם ממ"ט ˘ערי טומ‡‰, על כן 
‰י‡ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "לחם עוני" „וו˜‡. עניו˙ מ˘מע‰ "‡ין עני ‡ל‡ ב„ע˙" (נ„רים מ‡, ‡) 
– וכמו כן ‰מˆ‰ מור‰ על מˆבם ˘ל בני י˘ר‡ל בע˙ יˆי‡˙ מˆרים, ˘‰יו „לים ועניים 

בענייני ˜„ו˘‰ וט‰ר‰.

‚ם פירו˘ו ‰פ˘וט ˘ל "לחם עוני" – לחם לל‡ טעם, מור‰ על מˆב בני י˘ר‡ל בע˙ 
˘‰‡„ם  כך  על  רומזים  ו‰ם  טעם,  ב‰ם  י˘  ע˘יר‰  מˆ‰  וכן   ıחמ ˘ל  לחם  ‚‡ול˙ם. 
˘לבו  ב˘כלו, ‡ו  ומוטעמים  מוסברים  ˘ל ‰‰˙עלו˙ ‰רוחני˙. ‰„ברים  ב"טעמ‰"  ח˘ 
מ˙על‰  ˘‰‡„ם  כך  על  מור‰  עוני  לחם  ז‡˙,  לעומ˙  זו.  מ‰˙עלו˙  ומ˙ל‰ב  מר‚י˘ 
כוחו˙יו ‰פנימיים. ‰ו‡ ‡ינו  ˘ל  לל‡ ‰˘˙˙פו˙  נע˘ים  רוחני˙, ‡ך ‰„ברים  ב‰˙עלו˙ 

מבין ומ˘י‚, ו‚ם ‡ינו מר‚י˘ ‡˙ מ‰ו˙‰ ˘ל ‰‰˙עלו˙.

מˆב בני י˘ר‡ל בע˙ ‚‡ול˙ מˆרים ‰י' ב‡ופן ז‰ ˘ל "לחם עוני": ‰ם ‰יו במˆרים 
"עב„ים . . לפרע‰" (ו‡˙חנן ו, כ„), ו‚ם ברוחניו˙ ‰יו כ‡ו˙ם עב„ים ˘‡ינם רוˆים ל˜בל 
עול מלכו˙ ˘מים – "עב„‡ ב‰פ˜יר‡ ניח‡ לי'" (‚יטין י‚, ‡). ו‚ם ל‡חר ˘יˆ‡ו ממˆרים, 
‰‚‡ול‰.  ˘ל  ‰רוחני˙  ב‰˙עלו˙  ח˘ו  ול‡  מˆרים,  טומ‡˙  לענייני  ˘ייכים  ‰יו  ע„יין 

‰"פרט" ו‰"כלל" ‰ולכים יח„יו
‡ל בני ובנו˙ י˘ר‡ל בכל מ˜ום ˘‰ם ‰' עלי‰ם יחיו

˘לום וברכ‰!

˘ני‰ם   - ‰מˆו˙  ח‚  ‰פסח,  ח‚  ו‰ו‡   - ˘בו  ‰מרכזי  ‰ענין  וכן  ניסן,  ˘חו„˘  כיוון 
‰פסח  וח‚  ‰˘נ‰",  לח„˘י  לכם  ‰ו‡  "ר‡˘ון  נ‡מר  ניסן  חו„˘  על  "ר‡˘י˙":  מ‰ווים 
‰ו‡ ר‡˘ון לר‚לים - מובן על כן ˘˘ני‰ם מכילים יו˙ר ‰ור‡ו˙, ו‰ור‡ו˙ בעלו˙ ‡ופי 
יו˙ר כללי, מ‡˘ר ˘‡ר ‰ימים ‰מיוח„ים ˘ל ‰˘נ‰. ‰„בר מו„‚˘ ב‡ופן בולט ‚ם בכך 

˘ענינים רבים בחיים ‰י‰ו„יים ˜˘ורים ומוסברים כ"זכר ליˆי‡˙ מˆרים".

עם  ˘ל  כ"יום ‰‰ול„˙"  נח˘ב  - ‰יו˙ו  ח‚ ‰פסח ‰י‡  ˘ל  ממ˘מעויו˙ ‰יסו„  ‡ח˙ 
י˘ר‡ל. לפיכך ˜˘ור ‰„בר ‚ם בכל ‡ח„ ב˙ור חל˜ מן ‰עם.

סביב˙ו  עירו,  מ„ינ˙ו,  מעמו,  וכחל˜  כיחי„,  „ו-ˆ„„יים:  ‰ם  ‡„ם  ˘ל  חייו  כללי˙, 
ו˜‰יל˙ו. למרו˙ ˘במבט ר‡˘ון ˘ני ˆ„„ים ‡ל‰ מ‰ווים ני‚ו„ים ז‰ לז‰ - ‰רי מוס„רים 
חייו ˘ל ‰‡„ם בˆור‰ כזו ˘˘˙י ‰בחינו˙ – ‰"פרט" ו‰"כלל" – ˙ופסו˙ מ˜ום ב„-בב„ 
כמˆי‡ו˙ ‰רמוני˙ ומ˙ו‡מ˙, פחו˙ ‡ו יו˙ר, כ˘‰˘‡יפ‰ ו‰מטר‰ ‰י‡ ˘˙˘למנ‰ זו ‡˙ 

זו ע„ כ„י ל‰יו˙ מˆי‡ו˙ יחי„‰ ‡ח˙.

‡ˆל י‰ו„ים, ˘מ‰ם נ„ר˘˙ ומˆופ‰ ˘לימו˙ ו‡ח„ו˙ בכל ‰ענינים, נע˘י˙ ‰˘‡יפ‰ 
ו‰מטר‰ ‰‡מור‰ לעיל – לעי˜ר וליסו„.

˜רבן פסח - ˜רבן יחי„ ˘‰ו‡ מעין ˜רבן ˆיבור
˘˙י ‰בחינו˙ ‰‡מורו˙ מ˘˙˜פו˙ ‚ם ב˜רבן-פסח, ˘עליו נˆטוו בני י˘ר‡ל במˆרים 

ב˙חיל˙ חו„˘ ‰‚‡ול‰, בר‡˘-חו„˘ ניסן. כ‰כנ‰ עי˜רי˙ ליˆי‡˙ מˆרים.

כיחי„.  מ˜ריב  ˘‰יחי„  כלומר:  ו"˜רבנו˙ ˆיבור".  יחי„"  "˜רבנו˙   - י˘נם  ב˜רבנו˙ 

"יום ההולדת" של עם ישראל

˙ור˙ חיים˙ור˙ חיים
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ˆפע"נ  ˘ו"˙  סנ"‡,  ח"‚  ‰לוי  בי˙  ועיי' 

ח"ב סכ"„, ‡ור ˘מח ‰ל' חו"מ רפ"ו]. 

‰‡כיל‰  זמן  „‰רי  ‰ו‡,  ‰ענין  ועומ˜ 
מ˙וך  ‰ו‡  ˘נובע  מ˜ום  כבכל  ‡ינו  כ‡ן 

„‡חר  ‰יינו  לו,  ‰˜ו„ם  ‰‰˜רב‰  זמן 

‰‡כיל‰  ממיל‡  פלוני  ביום  ˘‰‰˜רב‰ 

‡ל‡  וכיו"ב,  ˘ל‡חריו  לליל‰  נ˜בע‰ 

‡„רב‰ ‰‡כיל‰ ‰י‡ ˘נ˜בע‰ מˆ"ע לט"ו 

[וכל˘ון  ממˆרים  ˆ‡˙ך  מוע„  ב‰יו˙ו 

‡וכלים  ‡בו˙ינו  ˘‰יו  "פסח   ‰„‚‰‰

˘זמן  ‰רי  כו'"],  ‰מ˜ום  ˘פסח  ע"˘  כו' 

(ול‡  ויסו„‰  ממ‰ו˙‰  חל˜  ‰ו‡  ‰‡כיל‰ 

נס˙עף כפרט ˘ולי מחמ˙ ˘‰ו˜רב‰ ˜ו„ם 

מ‰  ‚ם  ל‡ח"ז  נ‚רר  מז‰  ו‡„רב‰,  לז‰), 

ועי"ז  ˘לפניו,  ליום  נ˜בע‰  ˘‰‰˜רב‰ 

מיוח„  ליו"ט  נע˘‰  ‰˘חיט‰  מוע„  ‡ף 

(עיי'  יו"ט  ח˘יבו˙ ‰‰˜רב‰ ‰עו˘‰ו  מˆ„ 

„פסחים.  רפ"„  ירו˘למי  י.  ערכין  ˘מונ‰  ˙ו„"‰ 

בסו‚ין).  ˆל"ח  ‰י"ז-יח.  פ"ח  יו"ט  ‰ל'  רמב"ם 

‡כילו˙,  מ˘‡ר  „˘‡ני   ‡‰ ˘פיר  ומובן 

ו˙נ‡י'  ו‰מחול˜,  ‰מיוח„  „זמנ‰  כיון 

ו‰וי  ‰מˆו‰,  מ‚„ר  חל˜  ‰וו  ‰מיוח„ים, 

˜„˘ים  ‡כיל˙  ממˆו˙  ˘ונ‰  מˆו‰  סו‚ 

ב,  ב‡  חט"ז  בל˜ו"˘  ועיי"ע  ‰ר‚יל.   ע"„ 

פרטים ו„ינים רבים ‰מ˙יי˘בים לפכ"ז.

אוצרות המועדים ח

ח„ר‰  ˘ל‡   – עוני"  "לחם  בבחינ˙  זו  ‰יי˙‰  מˆרים,  מטומ‡˙  יˆי‡‰  ‡ז  ˘‰יי˙‰  ו‡ף 
בכוחו˙י‰ם ‰פנימיים.

 .(‰ י„,  (ב˘לח  ‰עם"  ברח  "כי   – י˘ר‡ל  בני  יˆי‡˙   ˙‡ ‰כ˙וב  מ˙‡ר  ז‰,  מטעם 
נפ˘ו˙י‰ם ˘ל בני י˘ר‡ל ל‡ ‰ז„ככו ע„יין, ו"‰רע ˘בנפ˘ו˙ י˘ר‡ל ע„יין ‰י' ב˙˜פו". 

ולכן ‰יו ˆריכים "לברוח" מ‰רע, ב„רך ˘ל כפי' עˆמי˙ ו˜בל˙ עול (˙ני‡ פל"‡).

„' כוסו˙ – עבו„‰ עˆמי˙ ב‰כנ‰ ל˜בל˙ ‰˙ור‰

‰יין, ב˘ונ‰ מן ‰מˆו˙, י˘ בו טעם, ו‰‡„ם נ‰נ‰ מ˘˙יי˙ו. כ‰ ‚„ול‰ ‰‰נ‡‰ ˘ביין, 
על  ˘יר‰ ‡ל‡  חז"ל "‡ין ‡ומרים  ˘‡מרו  וכפי  ˘יר‰,  מעורר˙ ‡ˆל ‰‡„ם  ˘‰˘˙י'  ע„ 

‰יין" (ברכו˙ ל‰, ‡).

ב‰  ˘י˘  עבו„‰  י˘ר‡ל,  בני  ˘ל  עבו„˙ם ‰עˆמי˙  על  מור‰  בליל ‰ס„ר  ˘˙יי˙ ‰יין 
"טעם", ועל ‰˙עלו˙ ‰˜˘ור‰ למˆי‡ו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל וכוחו˙י‰ם ‰פנימיים. ‰כוסו˙ 
מטומ‡˙  ˘‰חירו˙  כפי   – סי"„)  ˙ע"ב  סי'  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  (˘ו"ע  ולחירו˙"  ל‚‡ול‰  "זכר  ‰ן 

מˆרים ח„ר‰ בפנימיו˙ם ˘ל בני י˘ר‡ל.

ונמˆ‡, ˘‰מˆו˙ רומזו˙ על מ‰ ˘‰וˆי‡ ‰˘י"˙ ‡˙ בני י˘ר‡ל מטומ‡˙ מˆרים, לל‡ 
עבו„‰ מˆ„ם ולל‡ ‰˙עלו˙ פנימי˙. ו‡ילו ‡רבע כוסו˙ מזכירו˙ ‡˙ עבו„˙ם ‰עˆמי˙ 

ו‰פנימי˙ ˘ל בני י˘ר‡ל, ל‰ז„כך ול‰˙˜„˘ מטומ‡˙ מˆרים.

מˆ‰ זכר ל˘לו˘ ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰
ומע˙‰ י˘ לומר ˘‚ם ‰מˆ‰ נ˜בע‰ לזכר ‰ל˘ונו˙ ˘ל ‚‡ול‰, ‡ל‡ ˘‰מˆ‰ ˘ייכ˙ 

ר˜ ל˘לו˘ ‰ל˘ונו˙ ‰ר‡˘ונו˙, ו˘˙יי˙ ‰כוסו˙ ˘ייכ˙ ‚ם לל˘ון ‰רביעי˙:

כ‡˘ר  ממˆרים  י˘ר‡ל   ˙‡ ‰˘י"˙  ˘‚‡ל  ‰‚‡ול‰  מו„‚˘˙   – עוני"  "לחם  במˆו˙, 
ע„יין ‰יו ˘˜ועים ב˘ערי טומ‡‰. ועל כן ˙י˜נו חז"ל ˘לו˘ מˆו˙ בלב„, מ˘ום ˘‰מˆו˙ 
˘‰ˆיל  מ‰   ˙‡ מ„‚י˘ו˙  ‡לו  ל˘ונו˙  ‚‡ול‰.  ˘ל  ‰ר‡˘ונו˙  ‰ל˘ונו˙  ˘לו˘  כנ‚„  ‰ן 
טרם  עו„  "ו‚‡ל˙י",  "ו‰ˆל˙י",  "ו‰וˆ‡˙י",   – מˆרים  מטומ‡˙  י˘ר‡ל  בני  ‰˘י"˙ ‡˙ 

עבו„˙ם ‰עˆמי˙ ˘ל בני י˘ר‡ל.

‡ולם ב˘˙יי˙ ‰כוסו˙, יין ˘י˘ בו טעם ו‰נ‡‰, מו„‚˘˙ עבו„˙ ‰זיכוך ‰עˆמי˙ ˘ל 
˘ל ‚‡ול‰. ‰יין ˜˘ור  ל˘ונו˙  כל ‡רבע  כנ‚„  כוסו˙,  ‡רבע  נ˙˜נו  ולפיכך  י˘ר‡ל,  בני 
י˘ר‡ל  בני  כיˆ„  מו„‚˘  זו  ˘בל˘ון  לעם",  לי  עם ‰ל˘ון ‰רביעי˙ "ול˜ח˙י ‡˙כם  ‚ם 

מז„ככים ונע˘ים ר‡ויים ל‰יו˙ עם ל‰˘י"˙.

ו‡רבע  מ„‡וריי˙‡,  מˆ‰ ‰י‡  ˘מˆוו˙  מ‰  נפל‡  ב‡ופן  ‚ם  י˙ב‡ר  ז‰,  בי‡ור  פי  על 
כוסו˙ ‰ן ר˜ ˙˜נ˙ חכמים:

יˆי‡˙  ˘ל  ‰ר‡˘ון  ‰˘לב  ר˜  ‰˙רח˘  ˘בו  ‰זמן  ‰ו‡  מˆרים,  יˆי‡˙  ע˙  פסח,  ליל 
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זיכוך  לל‡  ‰י'  ז‰  ˘לב  מˆרים.  מטומ‡˙  י˘ר‡ל  בני  ו‰ˆל˙  ‰˘י"˙  ‰˙‚לו˙   – מˆרים 
מˆ‰  מˆוו˙   ˙‡ ˙ור‰  ̇ י˜נ‰  ז‰  בליל‰  כך,  ומ˘ום  י˘ר‡ל.  בני  ˘ל  עˆמי˙  ועבו„‰ 
בלב„. ‰מˆ‰ ‰י‡ "לחם עוני" ‰רומז˙ על ‰ˆל˙ ‰˜ב"‰ ‡˙ בני י˘ר‡ל ˘‰יי˙‰ ב‡ו˙ו 
ליל‰. ‡בל ל‡ ˙י˜נ‰ ˙ור‰ זכר לעבו„˙ ‰זיכוך ˘ל בני י˘ר‡ל ˘‰˙חיל‰ ר˜ ל‡חר מכן.

‡מנם, חכמים ר‡ו ל˙˜ן בליל ‰ס„ר זכר ‚ם ל˘לב ‰˘ני, ˘לימו˙ ‰יˆי‡‰ מטומ‡˙ 
מˆרים, ˘על י„י עבו„˙ בני י˘ר‡ל ל‡חר יˆי‡˙ מˆרים. וכנ‚„ ˘לב ז‰ ˙י˜נו ‡˙ ‡רבע 
עˆמי  זיכוך   – מˆרים  מטומ‡˙  ו‰יˆי‡‰  ˘לימו˙ ‰‚‡ול‰  עבו„˙  על  ˘מורו˙  ‰כוסו˙, 

ופנימי ב˘כל ומי„ו˙.

‡ין חיוב ל‰ר‚י˘ טעם ‰מˆ‰, ‡בל ‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריכ‰ טעם
‰יסו„ ‰‡מור בבי‡ור מ‰ו˙‰ ‰פנימי˙ ˘ל מˆוו˙ מˆ‰, מב‰יר ˙מי‰‰ נוספ˙ ˘מˆינו 

ב‰לכו˙ מˆ‰:

˘ל  ב„רך  ‰מˆ‰   ˙‡ ‡כל  ‡ם  ‚ם   – יˆ‡"  מˆ‰  "בלע  ב)  ˜טו,  (פסחים  ב‚מר‡  ‡מרו 
לכ‡ור‰  מ˘מע  ז‰  מ„ין  חוב˙ו.  י„י  יˆ‡  ‰מˆ‰,  טעם   ˙‡ ‰ר‚י˘  ˘ל‡  ב‡ופן  בליע‰, 
בטעם  ‡„ם  ˘יר‚י˘  חכמים  ‰ˆריכו  ל‡  ˘‰ל‡  מסוים,  טעם  במˆ‰  ˘י‰י'  ˆורך  ˘‡ין 

‰מˆ‰.

‡מנם, ל‡י„ך מˆינו ˘˙נ‡י ‰ו‡ ˘י‰י' במˆ‰ טעם מˆ‰: "‡ם בי˘ל‰ ‡ינו יוˆ‡ ב‰" 
ור‡‰  סי"„.  ˘ם  וכ"כ ‡„מו"ר ‰ז˜ן  ס˜"ב.  וט"ז  ס"„  ˙ס‡  סי'  (˘ו"ע  מˆ‰"  טעם  ˘נ˙בטל  – "לפי 
טעם  ˘"מבטל  מ˘ום  ביין  מˆ˙ ‰מˆוו‰  ל˘רו˙ ‡˙  ‚ם ‡סור  ז‰  על „רך  מ‡, ‡).  פסחים 

˘י‰י'  מוכרח  עˆמ‰  ˘‰מˆ‰  ומוכח  סי"ב).  ˘ם  ‡„מו‰"ז  ˘ו"ע  ור‡‰  ס˜"ז.  ˘ם  (מ‚"‡  מˆ‰" 
ב‰ טעם מˆ‰.

ו‡כן, כך ‰ו‡ ‰כלל ב„יני ‰מˆ‰: "‡ף על פי ˘‡ין ˆריך ˘יטעום טעם מˆ‰ בפיו . . 
מכל מ˜ום ‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריך ˘י‰י' ב‰ טעם מˆ‰" (˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן ˘ם. מט"ז ˘ם ס˜"ב).

כלל ז‰ ‰ו‡ ˙מו‰ ביו˙ר, וכפי ˘‰˜˘ו ‰מפר˘ים (ר‡‰ ב"ח לט‡ו"ח ˘ם, נזכר בט"ז ˘ם. 
ועו„): ‡ם ‰מˆ‰ ˆריכ‰ טעם, מ„וע ‡ין ‰‡„ם ˆריך ל‰ר‚י˘ו, ויוˆ‡ י„י חוב˙ו בבליע˙ 

‰מˆ‰. ו‡ם ‡ינ‰ ˆריכ‰ טעם, מ„וע ‡ינו יוˆ‡ י„י חוב˙ו במˆ‰ מבו˘ל˙ ו˘רוי' ביין?

‡מנם, על פי ‰מבו‡ר למעל‰, ˙˙יי˘ב ˜ו˘י‡ זו ב„רך ‰פנימיו˙:

˘מˆ„ ‰˘י"˙  ו‚‡לם", ‚‡ול‰   .  . מלכי ‰מלכים  מלך  עלי‰ם  על "נ‚ל‰  מור‰  ‰מˆ‰ 
בלב„ לל‡ עבו„˙ בני י˘ר‡ל. עבו„‰ זו "‡ין ב‰ טעם", ˘‰ל‡ ע„יין ‡ין מר‚י˘ים ‡˙ 
‰‰˙עלו˙ בכוחו˙ ‰פנימיים. ומ˘ום כך "בלע מˆ‰ יˆ‡" כי ‡ין ‡„ם מר‚י˘ ב"טעמ‰" 

˘ל ‰‚‡ול‰ ע„יין.

‡מנם, מ‡י„ך ˆריכ‰ ‰מˆ‰ עˆמ‰ ˘י‰י' ב‰ טעם מˆ‰. ‡כן, ‡ין בני י˘ר‡ל מר‚י˘ים 
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˘ם)  בס‰מ"ˆ  (כמ"˘ ‰רמב"ם  נ˘למ‰ ‰כפר‰ 
˜„˘ים  „‡כיל˙  במ"ע  ‰„בר  נכלל  מ"מ 
ול‡ כחל˜ ממע˘‰ ‰‰˜רב‰ כו', ו‡"כ ‡ף 
˘‰‡כיל‰  „‡ף  לומר  עלינו  פסח  ב˜רבן 
ל‰כלל  ל‰  ‰וי  „פסח  ב‰˜רב‰  פרט  ‰י‡ 
„˘ים; ובין ל‰נך  במˆו‰ ‰כללי˙ „‡כיל˙̃ 
ממˆו˙  חל˜  ‰וי‡  ל‡  „‰‡כיל‰  „נ˜טי 
‰רמב"ם  בן  ר"‡  כ„ע˙  ‰פסח,  ‰˜רב˙ 
‰נ"ל, ‰רי כיון ˘‰י‡ ‡כיל˙ ˜„˘ים ˘פיר 

‡פ˘ר ˘˙וכלל במ"ע „‡כיל˙ ˜„˘ים.

ו‰נר‡‰ בכ"ז ע"פ „˜„ו˜ ל' ‰רמב"ם 
ב‰‚„ר˙  ל‰זכיר  ˘טרח  מˆו˙ ‡כיל‰,  ‚בי 
„יני'   ˙‡ ‚ם  ‰„ברים  ˘בר‡˘  ‰מˆו‰  ‚וף 
‰ו‡  ‰מˆו‰  עˆמו˙  ˘‚„ר  ‰מסויימים, 
"˘ˆונו ל‡כול ב˘ר ‰פסח בליל ט"ו מניסן 
ו˘י‡כל  ˘י‰י' ˆלי  ו‰ו‡  ב˙נ‡יו ‰נזכרים 
ומרורים  מˆו˙  על  ו˘י‡כל  ‡ח„  בבי˙ 
‰ז‰  בליל‰  ‰ב˘ר   ˙‡ ו‡כלו  ‡מרו  ו‰ו‡ 
[וכן  י‡כלו‰ו"  מרורים  על  ומˆו˙  ˆלי ‡˘ 
‰ו‡ ברפ"ח מ‰ל' ˜"פ ב‰‚„ר˙ עי˜ר‰ ˘ל 
˘מ‚„יר  בע˙  כבר  ל‰זכיר  ˘טרח  מˆו‰, 
ט"ו  בליל  ‰‡כיל‰  זמן  ‚ם  ‰מˆו‰  עˆם 
 .  . ‰ב˘ר   ˙‡ "ו‡כלו  ‰כ˙וב  ‰מ˘ך  וכל 
˘בכו˙ר˙  במנין ‰מˆוו˙  וכ"‰  י‡כלו‰ו". 
˙ור‰  ˘ˆו˙‰  ˘בז‰  „‰יינו  ˜"פ].  ‰ל' 
על  ‰ˆיווי  ב‚וף  ו‚„רים  ˙נ‡ים  כמ‰  על 
‡כיל˙ ‰פסח („ל‡ כב˜רבן חט‡˙ ˘נ‡מר 
י‡כלנ‰",  ‡ו˙‰  ‰מחט‡  "‰כ‰ן  ס˙ם  בו 
בכך  ‰נ‰  ‡חרים),  ב˜רבנו˙  בז‰  וכיוˆ‡ 
‡כיל˙  חיוב   ˙‡ ‰כ˙וב  ו‰‚„יר  ‰פרי„ 
˙נ‡ים  ב‰  ˘י˘  עˆמ‰  בפני  למˆו‰  ‰פסח 
ר˜  (ול‡  ‚„ר‰  מ‚וף  חל˜  ˘‰ם  מיוח„ים 
‰ו‡  וכן  ˜יומ‰).  ב‡ופן  ˆ„„י  ו„ין  ˙נ‡י 
˘טרח  פסח  ˜רבן  ˘ל  ˘חיט˙ו  לענין  ‚ם 
ונ˜ט  בר‡˘ ‰„ברים,  ול‰‚„יר „יני'  לפרט 

˘‚„ר ‚וף ‰מˆו‰ ‰ו‡ "ל˘חוט ˘‰ ‰פסח 
ביום י"„ בניסן בין ‰ערביים" [וע„"ז נ˜ט 

במניני ‰מˆוו˙ ‰נ"ל]. 

(וב‰˙‡ם  בס‚נון ‡חר ˜ˆ˙  לב‡ר  וי˘ 
„‰נ‰  ‰רמב"ם),  בן  ר"‡  „ברי  ל˙וכן 
(וב˜י˘ור)  ביח„  נ‡מר‰  ‰˘חיט‰  מˆו˙ 
‡ף  ‰‡כיל‰  ומˆו˙  ל‰,  ‰מיוח„  לזמן 
עם ˆיווי'  ביח„  ו‰זכיר  ˙ל‡‰ ‰כ˙וב  ‰י‡ 
‡ופני  עו„  ועם  ל‰  ‰מיוח„  ‡חר  זמן 
‡ח„  כל  ˘זמן  ו‰יינו  מסויימים.  ‡כיל‰ 
˘‡ני  [ובז‰  ‰מˆו‰  עˆם  עם  ביח„  נ‡מר 
חלו˜ים,  זמנים  ל‰ן  ˘י˘  ‰נ"ל  מ‰מˆוו˙ 
‰זמנים  בב'  ל‰ן  ‡ח„  ˘˙וכן  כיון  „‰˙ם 
‰ˆיווי  נ‡מר  לכן   – נו)  במ"ע  חמ„"י  (ר‡‰ 

‰זמנים,  מפרט  ו‡ח"כ  ‡ח„  בˆיווי  ˘ל‰ן 
(ב˜"˘:  במ˜ומן  בס‰מ"ˆ  כמבו‡ר 
וב˜ומך";  "ב˘כבך  ו‡ח"כ  בם",  "ו„בר˙ 
˜טור˙  ‡‰רן  עליו  "ו‰˜טיר  ב˜טור˙: 
 ˙‡" ב˙מי„ין:  ‚ו'";  בב˜ר  (ו‡ח"כ) 
(ו‡ח"כ)  ל‰˜ריב  ˙˘מרו   .  . לחמי  ˜רבני 
‚ו'")].  בבו˜ר  ˙ע˘‰  ‡ח„  ‰כב˘   ˙‡
˘חיט˙  בין  בזמן  ז‰  ˘חילו˜  מובן  ונמˆ‡ 
‰כללי  ‰ענין  מחמ˙  ‡ינו  ו‡כיל˙ו  ‰פסח 
במˆו‰  ‚ם  ממיל‡  ˘י˘נו  „‡כיל˙ ˜„˘ים 
˘‰˜רב˙ם  ב˜רבנו˙  „‡˘כחן  (ע"„  זו 
מע˘‰  מ‰ל'  (רפ"„  ביום „ו˜‡  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
‚„ר  ז‰ו  ‡ל‡  בז‰),  וכיוˆ‡  ‰˜רבנו˙) 

במˆו‰ זו – ‰יינו „ענינ‰ ˘ל מˆו˙ ˘חיט˙ 
י"„  ל˘חטו "ביום  ˘ˆריך  בכך  ‰פסח ‰ו‡ 
בניסן בין ‰ערביים", וכן ‚וף מˆו˙ ‡כיל˙ 
ו‚„ר‰)  (˙וכנ‰  ˘"ˆיוונו"  מ‰  ‰פסח, 
בניסן  ע˘ר  חמ˘‰  בליל  ל‡כלו   – ‰ו‡ 
ב˘‡ר ‰˙נ‡ים ‰נ"ל; ומחמ˙ ז‰ נמנו˙ ‰ן 
˘פיר  ז‰  ˘מלב„  [‡ל‡  נפר„ו˙  כמˆוו˙ 
י˘ ב‡כיל˙ פסח ‚ם מˆו˙ ‡כיל˙ ˜„˘ים, 
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˜רבן פסח ˘ני [ול„בריו ˆ"ל „‰‡ „בנמנו 
חייבין  כזי˙  ל‰ם  נמˆ‡  ול‡  ‡חרים  עליו 
בע˙  ב˘חיט˙ו, ‰יינו „‡ם  בפ"˘ ‰ו‡ „ין 
ל‡  כזי˙  בו  ל‡כול  ר‡ויים  ‰˘חיט‰ ‡ינם 
חל מלכ˙חיל‰ ‰מינוי ˘ל‰ם („‡ין ‰פסח 
לעיל  ‰רמב"ם  כ„ברי  למנויו,  ‡ל‡  נ˘חט 
‰בבלי  „ר"„  ˆ"ל  ומע˙‰  פר˜ין).  רי˘ 
‰˜˘‰ ˜ו˘יי˙ו מחמ˙ ˘ל‡ סבר כן ב„ע˙ 
‰‡כיל‰  חסרון  ‡ם  „‡ף  ‡ל‡  ‰רמב"ם, 
נוˆר ר˜ בע˙ ‰‡כיל‰, ˘בפועל ל‡ נ‡כל, 
כר˙,  עלי'  ומחייב  ‰˘חיט‰  מעכב  ‰"ז 
על  פערל‡  ‰רי"פ  בז‰  ˘‰‡ריך  מ‰  ועיי' 
„‚ם  י"ל  נמי  מז. ‡י  מ"ע  ל‰רס"‚  ס‰מ"ˆ 
מעי˜ר‡  מעכב ‡ל‡ ‡ם  לר"„ ‰בבלי ‡ינו 
ס"ל  ומ"מ  לכ"‡,  כזי˙  ‡ין  ‰מינוי  בע˙ 
מעכב,  ‡ינו  (˘‰בפועל  כז‰  עיכוב  „‚ם 
ומ"מ מעי˜ר‡ מעכב ˘י‰י' ר‡וי ל‡כיל‰) 
‰˘חיט‰  ‰ן  ‡ח˙  „מˆו‰  מלמ„נו  כבר 

ו‰‡כיל‰].

‡ין  לכ‡ו'  ‰רמב"ן  בן  ר"‡  ˙י'  ‡ולם 
בו „י, „‰נ‰ ב˜ו˘יי˙ ר"„ ‰בבלי ‰בי‡ ‚ם 
„‚ם  ‰נ"ל,  ב˘ור˘  עו„  ‰רמב"ם  ˘כ'  מ‰ 
‰מבו˜˘  ˙כלי˙  כי  בו  ˘מˆינו  ˆיווי  כל 
ברור  ‡חר  ˆיווי  בל˙י  י˙˜יים  ל‡  ˘בו 
ו‡"כ  ‡ח˙,  למˆו‰  ˘ני‰ם  למנו˙  ˘י˘ 
˘‡כיל˙  בסו‚יין  „ס"ל  „יעו˙  ל‰נך  ‡פי' 
סו"ס  ‰רי  ‰˜רב˙ו,  מיעכב‡  ל‡  פסח 
˜˘ור‰  ‰‰˜רב‰  „מˆו˙  ‰מבו˜˘  ˙כלי˙ 
עם ‡כיל˙ ‰פסח, כ„˙נן לעיל עו: „‰פסח 
ול‰כי  ל‡כיל‰,   ‡ל‡  מ˙חיל˙ו  ב‡  ל‡ 
בטומ‡‰"  נ‡כל  בטומ‡‰  ˘ב‡  "‰פסח 
ל‡כיל‰  פסח  עי˜ר  "כ˘נˆטוו‰  כי 
במ˙ני'  ר˘"י  ועי'  ˘ם,  (ר˘"י  נˆטוו‰" 
‡„ם  ל‡כיל˙  ‰פסח  „עי˜ר  סו‚יין  „רי˘ 

ר"‡  ו˙י'  ˘ם).  ל' ‰רמב"ם  ועי' ‚ם  ˜‡˙י, 
 ,'‡‰ ‰כלל  לענין  (בעי˜ר)  ליי˘ב  כחו 
ל‰ימנו˙  ˆריכו˙  ז‡"ז  ‰מעכבו˙  „מˆוו˙ 
ל‡ח˙, „‡˙ ז‡˙ יי˘ב במ‰ ˘נ˜ט „ל„ע˙ 
‰רמב"ם ‡ין ‡כיל˙ ‰פסח בפועל מעכב˙; 
ל‡  יי˘וב ‚מור ‡מ‡י  עו„נו ˆריכים  ומ"מ 
˘חיט˙  ˘˙כלי˙  ז‰  מˆ„   '‡ למˆו‰  יימנו 
בן  ר"‡  ‡ף  (ו‰רי  ‰‡כיל‰  ‰י‡  ‰פסח 
‰רמב"ם מו„‰ ˘ˆריך ל‰יו˙ ר‡וי ל‡כיל‰ 
ב˘ור˘  ‰רמב"ם  כ„ברי  ‰˜רב˙ו)  ב˘ע˙ 
מעכבין  ˘‡ינן  ‰חל˜ים  "˘‡פי'  ‰נ"ל 
ז‡"ז פעמים י‰יו מˆו‰ ‡ח˙ כ˘י‰י' ‰ענין 
‰רמב"ם  בן  ר"‡  ˘כ˙ב  מ‰  ו‚ם  ‡ח„". 
בזמן,  ˘מחול˜ו˙  כיון  ˘ונו˙  מˆוו˙  „‰וו 
מˆוו˙  כמ‰  ‡˘כחן   ‡‰„ בז‰,  יל"ע 
(ו‡ף  חיובי‰ם  בזמני  נפר„ים  ˘פרטי‰ן 
‡ינן מעכבו˙ ז‡"ז) ו‡עפ"כ מנ‡ן ‰רמב"ם 
י ˜"˘  במ"ע  כ‚ון ‰‡ „מנ‰  למˆו‰ ‡ח˙. 
למˆו‰ ‡ח˙ ‡ף ˘מˆו˙‰ ˘חרי˙ וערבי˙, 
לט)  (מ"ע  ו˙מי„ין  כח)  (מ"ע  ˜טור˙  וכן 

בבו˜ר ובין ‰ערביים.

„‰נ‰  ˜ו˘י‡,  עו„  ב‰˜„ים  ויובן 
מנ‰  ל‡  ו˘למים  ו‡˘ם  חט‡˙  ˜רבן  ‚בי 
‡ו  כ‰ן  (ע"י  ‡כיל˙‰  חיוב  ‰רמב"ם 
בעלים) כמ"ע „חט‡˙ ו‡˘ם ו˘למים בפני 
‡כיל˙  חיוב  עם  ביח„  כלל‰  ‡ל‡  עˆמם, 
מנ‰  ‡מ‡י  ו‡"כ  פט,  במ"ע  ˜„˘ים  ˘‡ר 
בפני  כמ"ע  ‰פסח  ‡כיל˙  חיוב  ‰רמב"ם 
כפרט  עמ‰ם  נמי  ל‰  כייל  ול‡  עˆמ‰, 
מ‰מˆו‰ ‰כללי˙ „‡כיל˙ ˜„˘ים. ו˜ו˘י‡ 
‡כיל˙  „מˆו˙  „נ˜טי  ל‰נך  בין  ‰י‡  זו 
˜רבן פסח ‰י‡ פרט ב‰˜רב˙ו, כסבר˙ ר"„ 
‡˘ם  בחט‡˙  ‚ם  ˘‰רי   ‰˘˜„  – ‰בבלי 
כ‰נים  ˘ב‡כיל˙  „‡ף  ‡מרינן  ו˘למים 
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לעבו„˙  כוח  נ˙ינ˙  מ˘ום  ב‰  ‰י'  עˆמ‰  ‰‚‡ול‰  ‡בל  נפ˘ם,  בכוחו˙  פנימי˙  ‚‡ול‰ 
‰יˆי‡‰ מטומ‡˙ מˆרים ˘בז‰ נפעל‰ ˘לימו˙ ‰‚‡ול‰. ומ˘ום כך, ‰מˆ‰ עˆמ‰ ˆריך 
נפ˘ם  בכוחו˙  ומוטעם  טמון ‰זיכוך ‰פנימי ‰מור‚˘  זו  ב‚‡ול‰  כי ‚ם  טעם,  ב‰  ˘י‰י' 

˘ל בני י˘ר‡ל.



אם לא היינו יוצאים ממצרים – הי' פרעה גם בימינו
ו‡ילו ל‡ ‰וˆי‡ ‰˜ב"‰ ‡˙ ‡בו˙ינו ממˆרים ‰רי ‡נו ובנינו 
ובני בנינו מ˘ועב„ים ‰יינו לפרע‰ במˆרים

בימים  מ˙  פרע‰  ‰ל‡  כי  לפרע‰",  ‰יינו  "מ˘ועב„ים  ל‚רוס  ˘‡ין  ‰‡בו„ר‰ם  כ˙ב 
ז‰  נ˙בטל  מˆרים, ‰רי "כבר  למלכי  כללי  ˘ם  ˘"פרע‰" ‰ו‡  נפר˘  ו‡ף ‡ם  ˜„מוניים. 

‰˘ם מביני‰ם בימי מחבר ‰‚„‰ זו" (ו‰בי‡ ˘כן ‰י‡ ‰‚ירס‡ במחזור ויטרי).

וי˘ ליי˘ב ‡˙ ‰‚ירס‡ "מ˘ועב„ים ‰יינו לפרע‰ במˆרים":

ז‡˙  וכל  סופו",  וע„  ‰עולם  מסוף  ˘ולט  פרע‰  "˘‰י'  רל)  רמז  (ב˘לח  ביל˜וט  ‡י˙‡ 
˘ל  מלכו˙ן  "בטל‰  ממˆרים  י˘ר‡ל  ˘יˆ‡ו  ל‡חר  ו‡כן,  י˘ר‡ל".  ˘ל  כבו„ן  "ב˘ביל 
‰מˆריים  ממ˘יכים  ‰יו  במˆרים,  נו˙רים  י˘ר‡ל  בני  ‰יו  ˘‡ם  מובן  ומכך  מˆרים". 

למ˘ול בכיפ‰.

˘יר„ו  מ˘ום  ב˘ם "פרע‰", ‰ו‡  מˆרים  מלך  ל˜רו‡ ‡˙  ˘‰פסי˜ ‰מנ‰‚  מ‰  ו‰נ‰, 
בי„ ‡חרים. ‡בל ‡ם ‰יו  נכב˘ו  ˘‚ם  וע„  וירי„ו˙,  עליו˙  כך  ל‰ם ‡חר  ו‰יו  מ‚„ול˙ן, 
מ‡ז  רˆוף  ב‡ופן  ב‚„ול˙‰  נו˙ר˙  מˆרים  ‰יי˙‰  ‰רי  במˆרים,  עב„ים  נ˘‡רים  י˘ר‡ל 
מנ‰‚ ˜רי‡˙  ‚ם  ובכללם  ומנ‰‚י ‰מלוכ‰,  כל ‰נימוסים  מ˘˙מרים  ו‡זי ‰יו  ימינו.  וע„ 

‰מלך ב˘ם "פרע‰".

ו‡ם כן, ˘פיר י˘ ל‚רוס "מ˘ועב„ים ‰יינו לפרע‰ במˆרים".

הסימן לחירות רוחנית – "בנינו ובני בנינו"
‰רי ‡נו ובנינו ובני בנינו מ˘ועב„ים

˘‡ומרים  „ז‰  כו'",  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו  ˘‡ומרים "‰רי ‡נו  מ‰ו  לעיין  י˘ 
יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו  עˆמו   ˙‡ לר‡ו˙  ‡„ם  ˘"חייב  ‰ˆיווי  ‰ו‡  ‰רי  מ˘ועב„ים"  "‡נו 

ממˆרים" (פסחים פ"י מ"‰), ‡ך מ‰ מוסיף בז‰ ˘‚ם "בנינו ובני בנינו" מ˘ועב„ים ‰יו?

ונר‡‰ לב‡ר „יסו„ ‚„ול נ˘נ‰ כ‡ן ב„רך ˜יום ‰˙ור‰ בי˘ר‡ל. וב‰˜„ים, „ז‰ פ˘וט 

פניני הגדה של פסח

‡כיל˙  ‡י  ˘˜ו"ט  עח:  בפסחים 
ומיי˙י  ‰˜רב˙ו,  מˆו˙  מיעכב‡  פסחים 

‡ח˙  חבור‰  עליו  "נמנו  ˙נ‡י  פלו‚˙˙ 

וחזרו  ר˘"י),  ‡ח„,  לכל  כזי˙  ˘‰י'  (ע„ 

˘י˘  ר‡˘ונים  ‡חר˙,  חבור‰  עליו  ונמנו 

פסח  מלע˘ו˙  ופטורין  ‡וכלין  כזי˙  ל‰ן 

כזי˙ ‡ין ‡וכלין  ל‰ם  ˘‡ין  ˘ני, ‡חרונים 

וחייבין לע˘ו˙ פסח ˘ני. ר' נ˙ן ‡ומר ‡לו 

ו‡לו פטורין מלע˘ו˙ פסח ˘ני ˘כבר נזר˜ 

‰„ם", וכ„ע˙ ר"נ כ"‰ ‚"כ „ע˙ ר"י ל‰לן 

בסו‚יין. ול‰לכ˙‡ פס˜ ‰רמב"ם (‰ל' ˜רבן 

פסח פ"ב ‰י"„) כחכמים „מיעכב‡.

˙מי‰˙  ‰בי‡   ‰ סי'  נסים  מע˘‰  ובס' 
‰רמב"ם  מנ‰  ‰מˆוו˙  „בס'  ‰בבלי,  ר"„ 

‡ח˙  נו),  נ‰  (מ"ע  נפר„ו˙  מˆוו˙  ב' 

בין  בניסן  י"„  ביום  ‰פסח   ‰˘ "ל˘חוט 

כב˘ ‰פסח  "ל‡כול  ו‡ח˙  כו'",  ‰ערביים 

ככל  ורוב  בחינוך  [וכ"‰  כו'"  ט"ו  בליל 

מוני ‰מˆוו˙], וז‰ לכ‡ו' נ‚„ ‰כלל ˘˜בע 

‰רמב"ם ב˘ור˘ ‰י"‡ „ס‰מ"ˆ ˘"כל מ‰ 

פלוני  ‰ענין  כי  מ‡מר  בו  לחכמים  ˘ב‡ 

‰ו‡  כי  ברור  ‰„בר  ז‡"ז  מעכבין  ופלוני 

מˆו‰ ‡ח˙". 

נסים  במע˘‰  ‰רמב"ם  בן  ר"‡  ו˙י' 
מחמ˙  ‰י‡  מˆוו˙  לב'  „חלו˜˙ן  ˘ם, 

ו‰‡כיל‰  ‡ח„  בזמן  ˙לוי'  ˘‰˘חיט‰ 

ביום  ‰˘חיט‰  מˆו˙  ˘‰רי  ‡חר,  בזמן 

˙י'  ועו„  ט"ו,  בליל  ‰‡כיל‰  ומˆו˙  י"„ 

ו‡ילו  כר˙  ב‰  ˘י˘  מˆו‰  „‰˘חיט‰ ‰י‡ 

‰‡כיל‰ ‰י‡ כ˘‡ר מ"ע ˘‡ינן בכר˙, פי', 

ט"ו  בליל  ‡כלו  ול‡  בזמנו  ‰˜ריב  „‡ם 

‰רי  כבר פטור מכר˙ ו‚ם ‡ין עליו ל‰בי‡ 

מנין מצות קרבן פסח 
ומצות אכילתו כב' מצוות

יקשה על תירוץ המפרשים בהא דמנה הרמב"ם חיובי שחיטה ואכילה 
כב' מצוות, ויוסיף להקשות אמאי לא נכללה אכילה במצות אכילת 

קדשים / יתרץ דבהנך מצוות מצינו שהגדיר הכתוב תנאי הקיום וזמנו 
בגופה של מצוה, ולכן הוגדרו כל א' למצוה בפ"ע

חי„ו˘י סו‚יו˙חי„ו˘י סו‚יו˙



כטחג הפסח

"וי‰י ‰ענן ו‰חו˘ך וי‡ר ‡˙ ‰ליל‰"
˘‰חו˘ך   – יב)  ˜לט,  (˙‰לים  י‡יר"  כיום  "וליל‰  ‰פסו˜  י˙˜יים  ‰מ˘יח  יבו‡  כ‡˘ר 
מעין  ו‡ילך).  ˙˙˜ל„  עמ'  ח"ב  ˙ער"ב  (ר‡‰ ‰מ˘ך  וי‡יר ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰  ל‡ור  י˙‰פך  עˆמו 
ז‰ ‰י' כבר בע˙ ˜ריע˙ ים סוף, כ‡˘ר "וי‰י ‰ענן ו‰חו˘ך, וי‡ר ‡˙ ‰ליל‰" (ב˘לח י„, 

כ) – ל‡ זו בלב„ ˘‰חו˘ך ‰˙בטל, ‡ל‡ ˘‰ו‡ עˆמו ‰‡יר.

אוצרות המועדים יב

˘‰חירו˙ ביˆי‡˙ מˆרים ענינ‰ ל‡ ר˜ ‰‚‡ול‰ ‰‚˘מי˙, כי ‡ם ובעי˜ר ‰יˆי‡‰ ו‰חירו˙ 

ברוחניו˙ מטומ‡˙ מˆרים, כ„י ˘יוכלו בני י˘ר‡ל ל˜בל ‰˙ור‰ ולעוב„ו י˙'.

‡חריו  בניו  כ‡˘ר  ר˜   – חורין  לבן  ‰‡„ם  נח˘ב  „‡ימ˙י  ב‰‚„‰,  ‡ומרים  כך  ועל 

‰ולכים ‚ם ב„רכי ‰˙ור‰ וי‰יו במˆב ˘ל חירו˙, וב‡ם בניו נמˆ‡ים ב‚לו˙ ‰רי ‚ם ‰ו‡ 

עˆמו ל‡ יˆ‡ ע„יין מ˘עבו„ לחירו˙ ˘לימ‰.

ע„  ונ˙ינ‰,  ובמסיר‰  לב  ב˘ימ˙  ל‰יו˙  ˆריך  ‰בנים  „חינוך  בנינו",  "ובני  ומוסיף 

˘יו„ע ˘‚ם בניו ימ˘יכו ויחנכו ‡˙ בני‰ם ˘ילכו ב‡ו˙‰ ‰„רך, וכמו ˘‡מרו (בב‡ מˆיע‡ 

בנו  ובן  חכם  ˙למי„  ובנו  חכם  ˙למי„  ˘‰ו‡  כל  יוחנן  ר'  ‡מר  פרנך  ר'  "‡מר  ב):  פ‰, 

˙למי„ חכם ˘וב ‡ין ˙ור‰ פוס˜˙ מזרעו לעולם, ˘נ‡מר ו‡ני ז‡˙ ברי˙י ו‚ו' ל‡ ימו˘ו 

‰˜„ו˘  ‡מר   ,'‰ ‡מר  מ‡י  עולם,  וע„  מע˙‰   '‰ ‡מר  זרעך  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך 

ברוך ‰ו‡ ‡ני ערב לך ב„בר ז‰, מ‡י מע˙‰ וע„ עולם, ‡מר ר' ירמי' מכ‡ן ו‡ילך ˙ור‰ 

מחזר˙ על ‡כסני‡ ˘ל‰".

במˆרים",  לפרע‰  מ˘ועב„ים  בנינו  ובני  ובנינו  ‡נו  "‰רי  ב‰‚„‰  ˘‡ומרים  וז‰ו 

בר  ‰ו‡  ˘‰חינוך  וו„‡ו˙  וכ˘‡ין  בנינו,  ובני  בנינו  ˘ל  בחירו˙ם  ˙לוי'  ˘לנו  „‰חירו˙ 

˜יימ‡, ‰רי ‚ם ‡נו ע„יין מ˘ועב„ים ב‚לו˙.

כל עבודת האדם – "להביא לימות המשיח"
כל ימי חייך ל‰בי‡ לימו˙ ‰מ˘יח

ללמו„  וי˘  בז‰.  וכיוˆ‡  "לרבו˙"  ול‡  ‰מ˘יח",  לימו˙  "ל‰בי‡  לומר  חז"ל  „יי˜ו 

מכך ‰ור‡‰ יסו„י˙ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

כל   – חייך"  ימי  לבי‡˙ ‰מ˘יח, ‡ל‡ "כל  ולˆפו˙  י„ים  בחיבו˜  לי˘ב  ל‡„ם  לו  ‡ל 

‰עניינים ˘בחיי ‰‡„ם וכל פרטי עבו„˙ו, ˆריכים ל‰יו˙ ח„ורים ב‰כר‰ ˘על י„י מע˘‰ 

ז‰ ‰ו‡ מ˜רב בי‡˙ ‚ו‡ל ˆ„˜ – "ל‰בי‡ לימו˙ ‰מ˘יח" בב"‡.

על החכם לגלות את ה"אחד" שברשע
כנ‚„ ‡רבע‰ בנים „יבר‰ ˙ור‰ ‡ח„ חכם ו‡חר ר˘ע 
ו‡ח„ ˙ם ו‡ח„ ˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול

ס„ר „ר‚ו˙י‰ם ˘ל ‡רבע˙ ‰בנים ‰ו‡ לכ‡ור‰: חכם, ˙ם, ˘‡ינו יו„ע ל˘‡ול, ולבסוף 



י‚חג הפסח

מ˜ומו  ולכ‡ור‰  י„ ‰חכם,  על  ‰‰‚„‰ ‡˙ ‰ר˘ע  מחבר  סי„ר  מ„וע  ל˙מו‰  וי˘  ‰ר˘ע. 
‰ו‡ בסוף?

וי˘ ללמו„ מ˘ינוי ז‰ ‰ור‡‰ נחוˆ‰ בעבו„˙ ‰˘י"˙:

כל ‡י˘ י˘ר‡ל, ‚ם ‡ם חט‡ ח"ו, ‰רי י˘ בו נ˘מ‰ ‡לו˜י˙, ו"‡ף על פי ˘חט‡ י˘ר‡ל 
‰ו‡" (סנ‰„רין מ„, ‡). וכך פיר˘ו בס‰"˜ (ל˜וטי „יבורים ח"‚ עמ' 844) ‡˙ מ‰ ˘מ˜„ים לכל 
‡ח„ מ‰בנים ˙יב˙ "‡ח„" – ˘כל ‡ח„ מ‡רבע˙ ‰בנים י˘ בו בחינ˙ "‡ח„", ‰י‡ נ˜ו„˙ 
‡בל  ˘ונים,  ב‡ופנים  מוס˙ר˙  ˘‰י‡  ופעמים  ב‚לוי,  ‰י‡  זו  ˘נ˜ו„‰  פעמים  ‰י‰„ו˙. 

‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙ נמˆ‡˙ בכל י‰ו„י.

לעמול  ונס˙ר˙, ˆריך  נעלמ˙  ˘בו  ˘בחינ˙ "‡ח„"  ר˘ע" –  י˘נו "‡ח„  כ‡˘ר  ו‰נ‰, 
„וו˜‡  ˘‰ו‡  ‰"חכם",  על  מוטל˙  זו  ˜„ו˘‰  ומל‡כ‰  ˘בו.  ‰י‰„ו˙  נ˜ו„˙   ˙‡ ל‚לו˙ 
ול‰˘יבו ‡ל „רך  בר˘ע,  ול‚לו˙ ‡˙ ‰"‡ח„" ‡˘ר  לרומם  יכול  ומעל˙ו  מ„ר‚˙ו  מרום 
ל‰עלו˙ו  עמו  ל‰˙עס˜  ˘עליו  לפי  ‰חכם,  ‡ˆל  ‰ר˘ע   ˙‡ כ‡ן  מונים  כן  ועל  ‰י˘ר. 

ול‚לו˙ בו בחינ˙ "‡ח„" ˘בו.

העידוד במענה לבן הרשע
ר˘ע מ‰ ‰ו‡ ‡ומר . . ו‡ף ‡˙‰ ‰˜‰‰ ‡˙ ˘ניו ו‡מור לו בעבור ז‰ ע˘‰ ‰' 
לי בˆ‡˙י ממˆרים לי ול‡ לו ‡ילו ‰י‰ ˘ם ל‡ ‰י‰ נ‚‡ל

לכ‡ור‰ ˙מו‰: ‡יז‰ ˆורך ו‡יזו ˙ועל˙ י˘ ב‰ו„ע‰ לר˘ע ˘‰ו‡ ‡יננו ˘ייך לענייני 
ליˆי‡˙  ˘ייכו˙  לו  ‡ין  ‡כן  ‡ם  ועו„:  נ‚‡ל"?  ‰י'  ל‡  ˘ם  ‰י'  "‡ילו  ˘כן  פסח,  ס„ר 

מˆרים, מ‰ עניינו ל‰‚„‰ ˘ל פסח ומ„וע בכלל ‰ו‡ יו˘ב לי„ ˘ולחן ‰ס„ר?

מ‰ס„ר  ל„חו˙ ‡ו˙ו  ח"ו  כוונ‰  ˘ום  לר˘ע ‡ין  זו  ב‡מיר‰  ˘ל „בר,  ˘ל‡מי˙ו  ‡ל‡ 
‡ו ל‰ו„יע לו ˘‰‚‡ול‰ ‰י‡ ממנו ו‰ל‡‰. ‡„רב‰, י˘ לומר ב„רך חי„ו˘ ˘‰כוונ‰ ‰י‡ 

„וו˜‡ ל‰ר‡ו˙ לו ‡˙ נועם ‰˙ור‰ ול˜רב ‡ו˙ו:

ב‚‡ול‰  נ‚‡ל", ‡בל  במˆרים – "ל‡ ‰י'  ˘ם",  ˘‡מנם "‡ילו ‰י'  לר˘ע  ‡נו ‡ומרים 
(ר‡‰  ל‰„י‡  כבר ‡מרו  לענין ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  ל‰‚‡ל. „‰נ‰,  ע˙י„  ‰ע˙י„‰ – ‚ם ‰ו‡ 
ב‰ל' ˙למו„ ˙ור‰ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"„ ‰"‚, וב˙ני‡ פר˜ לט) „כל ‡י˘ י˘ר‡ל ו‡פילו ר˘ע בו„‡י 

‚לו˙ן  בסוף  ˙˘וב‰  לע˘ו˙  י˘ר‡ל  ו"סוף  נ„ח,  ממנו  י„ח  ל‡  כי  ˙˘וב‰,  לע˘ו˙  סופו 
וני„חים  ר˘עים  ו‚ם  י‚‡לו,  „כולן  ונמˆ‡   .(‰"‰ פ"ז  ˙˘וב‰  ‰ל'  (רמב"ם  נ‚‡לין"  ‰ן  ומי„ 

י˙עוררו ל˜ול ˘ופר ‚„ול וי˘ובו ל˜ונם ול‡רˆם.

˘‚‡ול‰  מ˘ום  יי‚‡ל,  ˘ל‡  מי˘ר‡ל  י˘‡ר ‡ח„  ל‡  ˘ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰  וטעם ‰„בר 
זו ˙בו‡ ל‡חר ˘כבר ני˙נ‰ ˙ור‰, ˘ב‰ ‰˜ב"‰ ‡מר לכל ‡ח„ ו‡ח„ בל˘ון יחי„ "‡נכי 

אוצרות המועדים כח

 "ıמן ‰‡ר רוח ‰טומ‡‰ ‡עביר  כ‡˘ר "‡˙  ב‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  ל‰יו˙  מעין ‰ע˙י„  ‰ו‡ 
(זכרי' י‚, ב) ול‡ ˙י˘‡ר מˆי‡ו˙ ˘ל רע כלל.

"‚„ול‰ ‰יי˙‰ ביז˙ ‰ים"
מטר˙ ‰ירי„‰ למˆרים ‰י‡, כפי ˘נ˙ב‡ר בס‰"˜ (ר‡‰ ל˜ו"˘ חכ"‡ עמ' 80. ו˘"נ), ˘בני 
לכן,  ˘במˆרים.  ‰‚˘מיים  בעניינים  ˘בויים  ˘‰יו  "ניˆוˆו˙" ‰˜„ו˘‰  יעלו ‡˙  י˘ר‡ל 
ב).  י‡,  (ב‡  ז‰ב"  וכלי  כסף  "כלי  עמ‰ם  ל˜ח˙  י˘ר‡ל  בני  ‰ˆטוו  ממˆרים  יˆ‡ו  כ‡˘ר 
בכך ‰‚˘ימו בני י˘ר‡ל ‡˙ ‰מטר‰ ˘ל ‰על‡˙ ‰„ברים ‰‚˘מיים ל˜„ו˘‰, ו‡˙ ‰˘ב˙ 

‰ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘ים למ˜ורם.

מסופר ב„ברי חז"ל, ˘ל‡חר ˜ריע˙ ים סוף עס˜ו בני י˘ר‡ל בבזיז˙ ‰‡וˆרו˙ ˘נ˘‡ו 
עמ‰ם ‰מˆרים ‡ל ‰ים. וכל כך ‰י' ‚„ול בירור ‰ניˆוˆו˙ ב˘ע‰ זו, ע„ ˘‡מרו "‚„ול‰ 
ל‡חר ˜ריע˙ ‰ים  כב).  טו,  ב˘לח  ר˘"י  לו.  יב,  ב‡  (מכיל˙‡  מˆרים"  מביז˙  ביז˙ ‰ים  ‰יי˙‰ 
ביררו בני י˘ר‡ל ב‡ופן מוחלט ‡˙ כל ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ ממˆרים, ולכן ‰ˆטוו ‡ז "ל‡ 
עו„  ˘‡ין  מ˘ום   – ועו„)   .‡ˆ˙ פר'  רי˘  ל‰‡ריז"ל  ˙ור‰  ל˜וטי  (ר‡‰  עו„"  לר‡ו˙ם  ˙וסיפו 

ניˆוˆו˙ לברר ממˆרים.

לע˙י„ לבו‡, ˙ו˘לם עבו„˙ "בירור ‰ניˆוˆו˙", כ‡˘ר כלל ‰עניינים ‰‚˘מיים ˘בכל 
ז‰  בעניין  ‚ם  ‰˜„ו˘‰.  מח„˘ ‡ל  וי˙חברו  יעלו  ˘ב‰ם  ו‰"ניˆוˆו˙"  י˙˜„˘ו,  ‰עולם 
‰ניˆוˆו˙  בירור  ˘לימו˙  ‰יי˙‰  ‡ז  כי  ‰ע˙י„‰.  ל‚‡ול‰  „ו‚מ‡  סוף  ים  ˜ריע˙  מ‰וו‰ 

ממˆרים, מעין ˘לימו˙ בירור ‰ניˆוˆו˙ ‰כללי˙ ˘˙‰י' לע˙י„ לבו‡.

"ר‡˙‰ ˘פח‰ על ‰ים"
ז‰  ‡ין   –  (‰ מ,  (י˘עי'  יח„יו"  ב˘ר  כל  ור‡ו   ,'‰ כבו„  "ונ‚ל‰  נ‡מר  ‰‚‡ול‰  זמן  על 
‚ילוי  יר‡‰  עˆמו  ‰ב˘ר  ‡ל‡  נעלו˙,  „ר‚ו˙  לבעלי  ‡ו  בלב„,  לנ˘מ‰  ‰מיוע„  ‚ילוי 
‡לו˜ו˙. עו„ נ‡מר על ‡ו˙ו ‰זמן "ו‰י' ‡חרי כן ‡˘פוך ‡˙ רוחי על כל ב˘ר . . ו‚ם על 
יזכו  במ„ר‚˙ם ‰נחו˙‰,  ו‰˘פחו˙,  ‚ם ‰עב„ים   – ‡-ב)   ,‚ (יו‡ל  ועל ‰˘פחו˙"  ‰עב„ים 

ל‚ילויים נפל‡ים.

מעין „בר ז‰ ‰˙רח˘ ‚ם בע˙ ˜ריע˙ ים סוף. על ‰פסו˜ "ז‰ ‡-לי" (ב˘לח טו, ב) ‡מרו 
חז"ל (‰וב‡ בפר˘"י) "מר‡ין ‡ו˙ו ב‡ˆבע, ר‡˙‰ ˘פח‰ על ‰ים מ‰ ˘ל‡ ר‡ו נבי‡ים". 
ול˘פחו˙,  לעב„ים  ו‡פילו  ˜טן,  וע„  למ‚„ול  י˘ר‡ל  לכל  ˘כינ‰  ‚ילוי  ˘‰י' ‡ז  ו‰יינו 

מעין מ‰ ˘י‰י' לע˙י„ לבו‡.
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שביעי ואחרון של פסח קשורים 
אל הגאולה העתידה לבוא

‡ז י˘יר מ˘‰ ובני י˘ר‡ל 
˙ני‡ ‡מר רבי מ‡יר מניין ל˙חיי˙ ‰מ˙ים מן ‰˙ור‰, ˘נ‡מר ‡ז י˘יר מ˘‰ ובני י˘ר‡ל ‡˙ ‰˘יר‰ ‰ז‡˙ ל‰'. ˘ר ל‡ 
נ‡מר, ‡ל‡ י˘יר. מכ‡ן ל˙חיי˙ ‰מ˙ים מן ‰˙ור‰.
(ב˘לח טו, ‡. סנ‰„רין ˆ‡, ב)

 ıל‡ר ıכ‡˘ר מחל˜ים ‡˙ ח‚ ‰פסח ב‡ופן כללי, מוˆ‡ים ˘‰יום טוב ‰ר‡˘ון, ובחו
פסח,  ˘ל  ˘ביעי  ו‡ילו  מˆרים.  ויˆי‡˙  ל‚‡ול˙  ˘ייכים   – טובים ‰ר‡˘ונים  ˘ני ‰ימים 
בימינו  במ‰ר‰  לבו‡  ‰ע˙י„‰  ל‚‡ול‰  ˘ייכים   – פסח  ˘ל  ו‡חרון  ˘ביעי   ıל‡ר  ıובחו

(ר‡‰ ספר ‰˘יחו˙ ‰'˘"˙ עמ' 72).

במנ‰‚ו  ביטוי  לי„י  ב‡‰  ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰,  פסח  ˘ל  ˘ל ‰ימים ‰‡חרונים  ˘ייכו˙ם 
ו‰יי˙‰  פסח,  ˘ל  ב‡חרון  ˘לי˘י˙  סעו„‰  ‡וכל  ˘‰י'  טוב,  ˘ם  ‰בעל  מורנו  ˘ל   '˜‰
מ˘יח  ‰‡ר˙  ‚ילוי  מ‡יר  פסח  ˘ל  ˘"ב‡חרון  מ˘ום  מ˘יח",  "סעו„˙  ‡ˆלו  נ˜ר‡˙ 

ˆ„˜נו" (ספר ‰˘יחו˙ ˙˘"ב עמ' 109 ו‡ילך).

ב‡חרון ˘ל פסח, ניכר˙ ‰˘ייכו˙ ל‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰ ב‡ופן מו„‚˘ ב‰פטר˙ "עו„ ‰יום 
בנוב לעמו„" (י˘עי' י‡) ˘˜ור‡ים ‡ז. ב‰פטר‰ זו מ„ובר בפרטיו˙ ‡ו„ו˙ ייעו„י ‰‚‡ול‰: 
לים  כמים   '‰ „ע‰ ‡˙   ıמל‡‰ ‰‡ר "כי  כב˘",  עם  ז‡ב  "ו‚ר  י˘י",  מ‚זע  חוטר  "ויˆ‡ 

מכסים", "ו‰י' ביום ‰‰ו‡ . . ל˜נו˙ ‡˙ ˘‡ר עמו . . ומ‡יי ‰ים".

‚ם ˘ביעי ˘ל פסח ˘ייך ‡ל ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰, ו‰„בר מ˙בט‡ בענייני ˜ריע˙ ים סוף 
ב‚‡ול‰  ל‰˙רח˘  לע˙י„  „ומים  ‰יו  סוף  ים  ב˜ריע˙  עניינים  וכמ‰  כמ‰  ‡ז.  ˘‡ירעו 

‰ע˙י„‰, עניינים ˘ל‡ ‰יו ‡פילו בע˙ יˆי‡˙ מˆרים בט"ו בניסן.

וכמו ˘רו‡ים ˘˘יר˙ ‰ים ל‡ ‰יי˙‰ על יˆי‡˙ מˆרים בלב„, ‡ל‡ ‰יי˙‰ כלול‰ ב‰ 
על  ע˙י„,  בל˘ון  נ‡מר  י˘יר"  ˘"‡ז  חז"ל  ˘„ר˘ו  וכפי  על ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.  ˘יר‰ ‚ם 
˘ם ‰˘יר‰ ˘י˘יר מ˘‰ לע˙י„ לבו‡. ‡מנם ב‡ו˙‰ ˘ע‰ ל‡ ב‡‰ ע„יין ‰‚‡ול‰ בפועל, 

‡ך ‡ופן ‚ילוי ‰‡לו˜ו˙ ˘‰י' בע˙ ˜ריע˙ ‰ים, ‰י' מעין וב„ו‚מ˙ ‰‚‡ול‰ ‰ע˙י„‰.

וי˘ לעמו„ על כמ‰ עניינים ב˜ריע˙ ים סוף, ˘ב‰ם ‰י' מעין ‰‚ילויים ˘י‰יו לע˙י„ 
לבו‡:

"ל‡ נ˘‡ר ב‰ם ע„ ‡ח„"
בע˙ יˆי‡˙ מˆרים נו˙ר‰ מˆי‡ו˙ם ˘ל ‰מˆרים. לעומ˙ ז‡˙ ב˜ריע˙ ים סוף ‰ו˘מ„ו 
‰מˆרים כולם – "ל‡ נ˘‡ר ב‰ם ע„ ‡ח„" (ב˘לח י„, כח). מˆב ז‰ ˘ל ביטול ‰רע ל‚מרי, 

אוצרות המועדים י„

‰' ‡ל˜יך". מ‡ז, נע˘‰ "‰וי'" (‰˜ב"‰ בעˆמו) "‡ל˜יך" ("כוחך וחיו˙ך") ˘ל כל ‡ח„ 
מי˘ר‡ל, י‰י' מי ˘י‰י'. וכ‡˘ר נסביר ענין ז‰ לר˘ע, „‚ם ‰ו‡ סופו ל‰י‚‡ל, כי "‡נכי 
‰וי' ‡ל˜יך", ˘‰˜ב"‰ ‰ו‡ כוחו וחיו˙ו ‚ם כן – ו„‡י י˙עורר סוף סוף מעˆמו וי˙‚ל‰ בו 
‰ניˆוı ‰‡ל˜י ˘‰ו‡ כוחו וחיו˙ו ‰פנימי, ויבין נועם ‰˙ור‰ וי˙˜רב ל‡בינו ˘ב˘מים.

הבן החמישי
כנ‚„ ‡רבע‰ בנים „יבר‰ ˙ור‰

מלב„ ‡רבע‰ בנים ˘נזכרו ב‰‚„‰, ‰נ‰ בˆו˜ ‰עי˙ים וחו˘ך ‰זמנים נ˙ח„˘ רח"ל 
בי˘ר‡ל סו‚ נוסף ˘ל בן ˘‡פילו ל‡ נזכר ב‰‚„‰:

ב"ס„ר",  סוף  סוף  מ˘˙˙ף  ˘ב‰‚„‰ – ‰רי ‡פילו ‰בן ‰ר˘ע  ל‡רבע˙ ‰בנים  בנו‚ע 
˘ו‡ל  ˘‰ו‡  ‡ל‡  י‰„ו˙,  ‡ו„ו˙  יו„ע  ˘‰ו‡  „‰יינו  לכם",  ‰ז‡˙  ‰עבו„‰  "מ‰  ו˘ו‡ל 

˜ו˘יו˙.

˘נ˘ב‰  "˙ינו˜  ל‰יו˙ו  ב"ס„ר",  כלל  נמˆ‡  ˘‡ינו   – בן  ˘ל  חמי˘י  סו‚  י˘  ‡מנם, 
לבין ‰עכו"ם", ˘‡ינו יו„ע כלל ‡ו„ו˙ י‰„ו˙. ו‚ם ‡ל סו‚ ז‰ בבני י˘ר‡ל י˘ ל‰˙מסר 
במסירו˙ נפ˘ ו‡‰ב˙ י˘ר‡ל, וי˘ ל‰˘˜יע ‡˙ כל ‰כוחו˙ על מנ˙ ל‰וˆי‡ ‡ו˙ו ממˆבו 

ול‰בי‡ו ‡ל ˘ולחן ‰ס„ר.

שבחו של הקב"ה בחישוב הקץ
ı˜‰ ˙‡ ברוך ˘ומר ‰בטח˙ו לי˘ר‡ל ˘‰˜ב"‰ חי˘ב

˘‰˜ב"‰ ˜יים ‰בטח˙ו  בכך  י˘  רבו˙‡  מ‰  י˙רו),  פר'  רי˘  ח„˘  ז‰ר  (ור‡‰  ל‰˜˘ו˙  י˘ 
לי˘ר‡ל, ו‰ל‡ ‡פילו ב˘ר ו„ם ˆריך ל˜יים ‰בטח˙ו, וכל ˘כן ‰˜ב"‰?

זמן  מ˘ך  פמ"ח) ‡ו„ו˙  חז"ל (פר˜י „ר"‡  ב„ברי  יסו„ ‰מוב‡  על  זו  ליי˘ב ˜ו˘י‡  וי˘ 
˘עבו„ מˆרים:

מ‡ו˙  ו‡רבע  ˘נ‰  ˘לו˘ים  במˆרים  י˘בו  י˘ר‡ל ‡˘ר  בני  מ) "ומו˘ב  יב,  (ב‡  כ˙יב 
˘נ‰", ו‰˜˘ו ˘‰ל‡ בפועל "ל‡ י˘בו במˆרים ‡ל‡ ר„"ו ˘נ‰"?

ובי‡רו, ˘נוסף על ‰ר„"ו ˘נ‰ ˘י˘בו במˆרים, מוסיפים ‚ם חמ˘ ˘נים ˜ו„ם בי‡˙ 
ל‰כפילו  י˘  ז‰  ומספר  ˘נ‰".  רט"ו  "‰רי   – ו‡פרים  מנ˘‰  נול„ו  ˘ב‰ן  למˆרים  יע˜ב 
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ב˘ניים, כי ‰מˆרים ‚זרו על בני י˘ר‡ל "˘י‰ו עו˘ין ביום ובליל‰" (˘מו˙ רב‰ פי"ח, ט), 
ו‡ם מונים ‡˙ ‰ימים ו‚ם ‡˙ ‰לילו˙ – "‰רי ˙"ל ˘נ‰".

ו‰נ‰, ח˘בון ז‰ ˘ל ‰וספ˙ ‰חמ˘ ˘נים, ומניין ‰ימים ו‰לילו˙ לחו„, ‡ינו מוכרח. 
ו‰י' ‰˜ב"‰ יכול לח˘ב ‡˙ מניין ˘נים ‡לו כר„"ו בלב„. וז‰ו ‰˘בח ˘ל "ברוך ˘ומר 
‰בטח˙ו לי˘ר‡ל" – ˘ע˘‰ ז‡˙ ב‡ופן ˘"חי˘ב ‡˙ ‰˜ı", ל‰חי˘ ‚‡ול˙ן ˘ל י˘ר‡ל 

ול‡ לעכבם יו˙ר.

אי אפשר לצאת מן הגלות ללא ה"רכוש גדול"
וי‡מר ל‡ברם י„ע ˙„ע כי ‚ר י‰י‰ זרעך ב‡רı ל‡ ל‰ם ועב„ום וענו ‡˙ם 
‡רבע מ‡ו˙ ˘נ‰ ו‚ם ‡˙ ‰‚וי ‡˘ר יעב„ו „ן ‡נכי ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכ˘ ‚„ול

כסף  כלי  מן ‰מˆריים  ל˘‡ול  ממˆרים, ˆיוום ‰˘י"˙  לˆ‡˙  י˘ר‡ל  בני  עמ„ו  כ‡˘ר 
וכלי ז‰ב. ‡ו„ו˙ ˆיווי ז‰ ‡מרו חז"ל (ברכו˙ ט, ‡), ˘‰ו‡ בכ„י "˘ל‡ י‡מר ‡ו˙ו ˆ„י˜: 

"ועב„ום וענו ‡ו˙ם" ˜יים ב‰ם, "ו‡חרי כן יˆ‡ו ברכו˘ ‚„ול" ל‡ ˜יים ב‰ם".

על  מוו˙רים  ˘‰ם  י˘ר‡ל  בני  ‰˘יבו  ז‰,  ˆיווי   ˙‡ י˘ר‡ל  לבני  מ˘‰  מסר  כ‡˘ר 
‰‡סורים,  בבי˙  חבו˘  ˘‰י'  "ל‡„ם  וכמ˘ל  בעˆמנו".  ˘נˆ‡  "ולו‡י   – ‚„ול"  ‰"רכו˘ 
‰רב‰,  ממון  לך  ונו˙נין  ‰‡סורין  מבי˙  למחר  ‡ו˙ך  מוˆי‡ין  ‡„ם  בני  לו  ‡ומרים  ו‰יו 

ו‡ומר ל‰ם בב˜˘‰ מכם ‰וˆי‡וני ‰יום ו‡יני מב˜˘ כלום".

‚„ול,  על ‰רכו˘  ברˆון  מוו˙רים  י˘ר‡ל ‰יו  ˘בני  מכיוון  רב‰:  ˙מי‰‰  ל˙מו‰  וי˘ 
ר˜  ‡רוך  זמן  מ˘ך  מˆרים  ב‚לו˙  ‰˘י"˙  עיכבם  מ„וע  ב‰˜„ם,  ממˆרים  לˆ‡˙  ובלב„ 
לעכב  ˘מסכים ‚ם ‰ו‡  ˘מ˘מע  על ‡בר‰ם,  ועי˜ר ‰˙מי‰‰ ‰י‡  בעבור ‰רכו˘ ‚„ול? 
עו„ ‡˙ בני י˘ר‡ל ב˘ביל ‰"רכו˘ ‚„ול", על ‡ף ˘‰ם עˆמם מע„יפים לˆ‡˙ מי„ לל‡ 

רכו˘ ‚„ול כלל?

˘סו„  ו˘"נ)   .80 עמ'  חכ"‡  ל˜ו"˘  (ר‡‰  בס‰"˜  ˘נ˙ב‡ר  מ‰  פי  על  ‰ו‡  בז‰  ו‰בי‡ור 
ירי„˙ בני י˘ר‡ל למˆרים ועליי˙ם מ˘ם, ‰ו‡ בכ„י לברר ול‰עלו˙ ‡˙ ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰ 
˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  לו  י˘  י˘ר‡ל  ‡י˘  וכל   .ıר‡‰ ערוו˙  במˆרים  ˘˜ועים  ו‰יו  ˘"נפלו" 
˘מים ‰ו‡  ל˘ם  בעניינים ‰‚˘מיים  ˘מ˘˙מ˘  י„י  ועל  ב‰,  וכרוכים  לנ˘מ˙ו  ‰˘ייכים 

מ˘יב ‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ‡ל מ˜ורם ו˘ר˘ם.

‡פ˘ר  ‡י  ‰רי  מˆרימ‰,  י˘ר‡ל  בני  ירי„˙  ˙כלי˙  ‰ו‡  ‰ניˆוˆו˙"  ˘"בירור  ומכיוון 
י„י  על  בעי˜ר  ‰ יי˙‰  ‰ניˆוˆו˙  ועליי˙  ‡לו.  ניˆוˆו˙  מ˘ם  ˘יעלו  בל‡  מ˘ם  לˆ‡˙ 
‰"רכו˘ ‚„ול" ˘‰וˆי‡ו מ˘ם, ˘ברכו˘ ז‰ ‰יו טמונים ניˆוˆו˙ ‰˜„ו˘‰. וממיל‡ מובן 
˘ניˆוˆו˙  זמן  כל  כי  י˘ר‡ל,  ˘ל  ו˙ועל˙ן  טוב˙ן  ‰י‡  ‚„ול"  ל"רכו˘  ‰‰מ˙נ‰  כיˆ„ 

אוצרות המועדים כו

וכן ‰ם ‰„ברים ביˆי‡˙ מˆרים ו˜ריע˙ ים סוף ברוחניו˙:

כ‡˘ר י‰ו„י נמˆ‡ בעולם ‰ז‰ ‰‚˘מי, ונ˘מ˙ו מלוב˘˙ ב‚וף ‚˘מי, ‰רי ‰ו‡ נמˆ‡ 
ב˙וך "מˆרים" – מיˆרים ו‚בולים ‰מ‚בילים ‡ו˙ו ומפריעים לו בעבו„˙ ‰˘י"˙. ‰עולם 
‰ז‰ ‰ו‡ "עולם ‰˜ליפו˙ וסטר‡ ‡חר‡ . . ו‰ר˘עים ‚וברים בו" (˙ני‡ פ"ו), ו‰יˆר ‰רע 
בענייני  ממנו ‡˙ ‰˙ענו‚  ול‚זול  כל ‰ע˙ "ל˘עב„" ‡˙ ‰‡„ם,  מנסים  ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ 

˙ור‰ ומˆוו˙י'.

י‰ו„י   .'‰ בעבו„˙  לו  "מˆרים" ‰מפריעים  מ‡ו˙ם  "לˆ‡˙"  י‰ו„י  ˘ל  בכוחו  ‡מנם, 
ב).  כב,  (˜„ו˘ין  לעב„ים"  עב„ים  ול‡  ‰ם,  "עב„י   – בלב„  ל‰˘י"˙  עב„  ‰ו‡  במ‰ו˙ו 
˘מים. ‰ן  מלכו˙  עול  עˆמו  על  ומ˜בל  עומ„ ‡י˙ן,  ˘‰י‰ו„י  מˆרים ‰י‡  יˆי‡˙  עבו„˙ 
בפועל  למע˘‰  בנו‚ע  רע, ‡ך  לענייני  מו˘כים ‡ו˙ו  ו‰יˆר ‰רע  ˘‰נפ˘ ‰ב‰מי˙  ‡מ˙ 

‰ו‡ עוב„ ‡˙ ‰˘י"˙ בלב„, ו‡ינו מוכן ל‰˘˙עב„ לענייני "מˆרים".

˙נוע‰  מ˙וך  עבו„˙ו ‡˙ ˜ונו ‰י‡  ע„יין.  מו˘לם  מˆרים" ‡ינו  ˘ל "יˆי‡˙  ז‰  מˆב 
˘ל "˜בל˙ עול" וכפי' עˆמי˙ בלב„. ‡ין ‰ו‡ מ˙ענ‚ מעבו„˙ ‰', ‡ל‡ כופ‰ ומכריח ‡˙ 
מענייני "מˆרים",  ב‡מ˙  ˘ל‡ ‰˙נ˙˜  ומכיוון  רˆון ‰˘י"˙.  כפי  בפועל  ל‰˙נ‰‚  עˆמו 

˜מים ‰יˆר ‰רע ו‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ ו"רו„פים" ‡חריו ˘וב ל‰חזירו ל˘עבו„ "מˆרים".

ים  "˜ריע˙  לעניין  ‰ו‡  ז˜ו˜  ‰רע,  ‰יˆר  ˘ל  מ"מˆרים"  ב‡מ˙  יˆ‡  ˘‰י‰ו„י  ובכ„י 
סוף":

‡ו„ו˙ ˜ריע˙ ‰ים נ‡מר "‰פך ים ליב˘‰" (˙‰לים ˜יז, ז). בכל ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים 
‰י‰ו„י  רו‡‰  ‰עבו„‰,  ב˙חיל˙  מˆי‡ו˙ם.  כל  ו‰י‡  ‡ו˙ם  ‰מחי'  ‡לו˜י˙  חיו˙  י˘ 
רמוז  ז‰  מˆב  ˘ב‰ם.  ‰‡לו˜י˙  בחיו˙  מבחין  ו‡ינו  חיˆוניו˙ם   ˙‡ ר˜  ‰עולם  בענייני 
על  ב„ו‚מ˙ ‰ים ‰מס˙יר  ˘ב‰,  על ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙  מס˙יר‰  ‰‚˘מיו˙   – "ים"  ב˙יב‰ 

כל מ‰ ˘ב˙וכו.

‰חיו˙   ˙‡ ב‚לוי  רו‡‰  ‰ו‡  ב‰  ל„ר‚‰  מ‚יע  ‰ו‡  בעבו„˙ו,  עמל  י‰ו„י  כ‡˘ר 
ו‡ינ‰  בו  נ‚לי˙  ˘‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙  כ"יב˘‰" –  לפניו  ˘בכל „בר. ‰עולם ‰ו‡  ‰‡לו˜י˙ 
מס˙˙ר˙ ב˙וכו. ז‰ו ˙וכן ‰פסו˜ "‰פך ים ליב˘‰" – ˘‰י‰ו„י על י„י עבו„˙ו מ˘˙חרר 

מן ‰‰עלם ו‰‰ס˙ר ˘ל ‰"ים", ו‰עולם ‰ופך עבורו ל"יב˘‰".

ב„ר‚‰ נעלי˙ זו, ‡ין ח˘˘ ˘"מˆרים" י˘ובו ויר„פו ‡חריו ל˘עב„ו ל˙‡וו˙ ‰עולם, 
‡ין  ˘בפנימיו˙ם.  ‰‡לו˜י˙  ‰חיו˙   ˙‡ ‰‚˘מיים  ‰עולם  ענייני  בכל  רו‡‰  ‰ו‡  ˘‰ל‡ 
וממיל‡  ˘ב‰ם,  ר˜ ‡˙ ‰‡לו˜ו˙  ˘ב„בר ‰‚˘מי, ‡ל‡  וב˙‡וו‰  בחומריו˙  מבחין  ‰ו‡ 
‡ינו מ˙‡וו‰ לחומריו˙. ונמˆ‡ ˘על י„י "˜ריע˙ ים סוף" ברוחניו˙ יוˆ‡ים ל‚מרי מכל 

ענייני "מˆרים" ו‚בולים על ‰נפ˘ ‰‡לו˜י˙ ועבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘.



כ‰חג הפסח

‰„ברים  ˘ל  ו‚„רם  מˆי‡ו˙ם   ˙‡ ו˘ולל  ‰סו˙ר  ב‡ופן  ‰נס  מ˙רח˘  ‡ם  ‡מנם, 
ב˙וך  מ˙‚ל‰  ˘ור‰  ‰˜ב"‰  ‡ין  כי   – ב˙ח˙ונים"  "„יר‰  זו  ˘‡ין  נמˆ‡  ‰‚˘מיים, 

‰„ברים ‰‚˘מיים עˆמם, ‡ל‡ ‡ורו ‰‚„ול ˘ולל ‡˙ מˆי‡ו˙ם ומבטלם.

ומ˘ום כך, ‰˜„ים ‰˜ב"‰ ו"‰˙נ‰" עם "כל מ‰ ˘נבר‡ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙", ˘חל˜ 
ממˆי‡ו˙ם ו‚„רם י‰י' מ‰ ˘בבו‡ ‰זמן י˘נו ‡˙ טבעם עבור בני י˘ר‡ל. ו‡ם כן, כ‡˘ר 
חל˜  ז‰ו  ˘‰ל‡  ‰‚˘מי,  ‰„בר  מˆי‡ו˙   ˙‡ מבטל  ‰נס  ‡ין  מ˙רח˘,  ו‰נס  ‰ע˙  ב‡‰ 
מˆומˆם  בל˙י  ב‡ופן  ל‚לו˙ ‡˙ ‡ור ‰˘י"˙  ע˙י„  ˘‰ו‡   – עˆמו  מ‚„רי ‰„בר ‰‚˘מי 

ומו‚בל.

ו‡ם כן, כ‡˘ר נב˜ע ‰ים, ‡ין ז‰ ˘מ˙בטל˙ מˆי‡ו˙ ‰ים בפני ‰‚ילוי ‰‡לו˜י ˘מעל 
‰טבע – ‡ל‡ מˆי‡ו˙ ‰ים עˆמ‰ מסכימ‰ ו"מ˜בל˙" ‡˙ ˘ינוי טבע‰ ו‚„רי'. בכך נע˘‰ 
ז‡˙,  עם  וב‰‚בלו˙יו ‰‚˘מיו˙, ‡ך  במˆי‡ו˙ו ‰נחו˙‰  נ˘‡ר  י˙'": ‰ים  לו  ‰ים "„יר‰ 
על י„י ‰˙נ‡י, מ˙‚ל‰ מˆי‡ו˙ו ‰בל˙י מו‚בל˙ ˘ל ‰˜ב"‰, ב˙וך ‚„רי ‰ים עˆמם [מ‰ 

˘‰וב‡ כ‡ן ‰ו‡ כטיפ‰ מן ‰ים מן ‰מבו‡ר ב‡ורך וב‡ופן נפל‡ במ˜ור ‰„ברים].

עבודת "קריעת ים סוף" שבכל דור ודור

‰מעביר בניו בין ‚זרי ים סוף ו‡˙ רו„פי‰ם ו‡˙ ˘ונ‡י‰ם ב˙‰ומו˙ טבע . . 
וים סוף ל‰ם ב˜ע˙ וז„ים טבע˙ וי„י„ים ‰עבר˙
‰˜ור‡ ‡˙ ˘מע ˆריך ל‰זכיר יˆי‡˙ מˆרים . . ו˜ריע˙ ים סוף.
(ברכו˙ ˜"˘ ˘ל ערבי˙ ו˘חרי˙. ˙וספ˙‡ ברכו˙ פ"ב ‰"‡)

יˆי‡˙ מˆרים ל‡ ‰יי˙‰ בימי פרע‰ בלב„, ‡ל‡ ‰י‡ מ˙˜יימ˙ בכל „ור ו„ור בעבו„˙ו 
˘ל י‰ו„י. לפיכך ˆיוו˙‰ ˙ור‰ "למען ˙זכור ‡˙ יום ˆ‡˙ך מ‡רı מˆרים כל ימי חייך" 
ר‡‰  ל˜מן  וב‰ב‡  ז‰  (בעניין  ו„ור  בכל „ור  מ˙רח˘˙  מˆרים ‰רוחני˙  יˆי‡˙  כי  טז, ‚),  (ר‡‰ 

‚ם ˙ור‰ ‡ור ב˘לח סב, ב ו‡ילך).

נס   ˙‡ ‚ם  יום  בכל  ל‰זכיר  ˘י˘  ב˙וספ˙‡  ‡י˙‡  מˆרים,  יˆי‡˙  ‰זכר˙  על  נוסף 
˜ריע˙ ים סוף. מכך מובן ˘‚ם ˜ריע˙ ים סוף ‰ו‡ עניין ‰חוזר בכל „ור מח„˘ בעבו„˙ 

‰˘י"˙.

וי˘ לב‡ר ‡˙ מ‰ו˙ ונחיˆו˙ עניין "˜ריע˙ ים סוף" בעבו„˙ו ˘ל י‰ו„י, בכל „ור ו„ור:

מˆרים.  ליˆי‡˙  מוכרח˙  סוף ‰˘למ‰  ים  בימים ‰‰ם, ‰יי˙‰ ˜ריע˙  מˆרים  ביˆי‡˙ 
ור„פו ‡חרי‰ם  וחילו  פרע‰  ˘בו  מכן  ל‡חר  ממˆרים, ‡ך  י˘ר‡ל  בני  יˆ‡ו  בניסן  בט"ו 
ל‚מרי,  ‰מˆריים  מן  י˘ר‡ל  בני  נפטרו  סוף  ים  ˜ריע˙  ל‡חר  ר˜  ˘וב.  ל˘עב„ם  בכ„י 

ונ˘למ‰ יˆי‡˙ מˆרים.

אוצרות המועדים טז

‰˜„ו˘‰ ‰˘ייכים ‡לי‰ם נו˙רים במˆרים, ‰רי ‚ם נ˘מו˙י‰ם נמˆ‡ים ב‚לו˙ יח„ ‡י˙ם, 
‰נ˘מ‰,  עם  ינ˙˜  בל  ˜˘ר  ‰ם  ˜˘ורים  ל‰עלו˙  ‡ח„  כל  ˘על  ‰˜„ו˘‰  ניˆוˆו˙  כי 
כ‡˘ר  ור˜  ב‚לו˙.  נמˆ‡˙  ‰נ˘מ‰  ‚ם  כ‡ילו  נח˘ב  ז‰  ‰רי  ב‚לו˙  ‰ניˆוˆו˙  וכ‡˘ר 

מעלים ממˆרים ‡˙ כל ‰"רכו˘ ‚„ול" ‰˘ייך ‡לי‰ם – יכולים ל‰י‚‡ל בעˆמם.

דבר פשוט וברור שיש לעמול 
ולהתייגע בחינוך הבנים!

ו‡˙ עמלנו ‡לו ‰בנים

י˘ ל˙מו‰, מ‰י ‰ר‡י' מ‰פסו˜ "כל ‰בן ‰ילו„" ˘"עמלנו ‡לו ‰בנים"?

˘ורים  בנים̃  "עמלנו ‡לו ‰בנים", כי ‰ו‡ „בר פ˘וט̆  וי˘ לומר „‰ר‡י' ‡ינ‰ על ז‰̆ 
עם עמל וי‚יע‰. ו‰ר‡י' ‰י‡ ר˜ על "ויר‡ ‚ו' ‡˙ עמלנו", ‰יינו על ז‰ ˘‰מˆריים מיררו 
‰ילו„  ‰בן  "כל  מ‰פסו˜  נלמ„  ז‰  ו„בר  ל"בנים",  ‰˜˘ור  בעניין  ‚ם  ‡בו˙ינו  חיי   ˙‡
ועמל,  י‚יע‰  ל‰יו˙  ˘בבנים ˆריך  ˘"עמלנו ‡לו ‰בנים",  ז‰  ˙˘ליכו‰ו". ‡בל  ‰י‡ור‰ 

‰ו‡ „בר פ˘וט ˘‡ינו ˆריך ר‡י'.

וי˘ למˆו‡ טעם ל˘בח ‡מ‡י „בר ז‰ ‡ינו ˆריך לר‡י', „י„וע ˘‡ף ˘כל ‡„ם "לעמל 
יול„", ‰נ‰ בני י˘ר‡ל ‡ין עמלם כמו ˘‡ר ‰עולם ‡ל‡ "‡ני נבר‡˙י ל˘מ˘ ‡˙ ˜וני". 
וכיון  ו‰מˆוו˙.  ‰˙ור‰  ו˜יום  ˜ונו   ˙‡ ˘ימו˘ו  ‰ו‡  ‰רי  י‰ו„י,  ˘ל  ˘"עמלו"  ונמˆ‡ 
˘‰מˆו‰ ‰ר‡˘ונ‰ ˘ב˙ור‰ ‰"‰ "פרו ורבו", ‰רי פ˘וט ˘"עמלנו" – עמל בני י˘ר‡ל 

– לכל לר‡˘ "‡לו ‰בנים".

‰‡„ם  ˘על  „ז‰   ‰„‚‰‰ מן  ˘חזינן  „כ˘ם  ‰חינוך,  בעבו„˙  ו‰ור‡‰  רמז  ומכ‡ן 
ל‰˙יי‚ע ול‰˘˜יע ‡˙ נפ˘ו בבניו – „בר פ˘וט ‰ו‡, ול‡ ‰וˆרך בעל ‰‰‚„‰ ל‰בי‡ כ‡ן 
ר‡י' כמו ˘‰בי‡ ר‡יו˙ ל˘‡ר ‰„ברים, ‰רי ו„‡י ˘כן ‰ו‡ ‚ם ב"בניך ‡לו ‰˙למי„ים" 
ללמ„  ‰ו‡  מחויב  ˘ב‰ם  בזמנים  ל‰ס˙פ˜  לרב  לו  ˘‡ל  ז),  ו,  ו‡˙חנן  ע‰"פ  ופר˘"י  (ספרי 

חייב  ˘‡ינו  בזמן  בז‰ ‚ם  כולו  כל  ול‰˘˜יע ‡˙  בחינוכם  ל‰˙יי‚ע  ˙למי„יו, ‡ל‡ ˆריך 
לע˘ו˙ כן מן ‰„ין.



יזחג הפסח

גזירת "וכל הבת תחיון"
ו‡˙ עמלנו ‡לו ‰בנים כמ‰ ˘נ‡מר כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ר‰ ˙˘ליכו‰ו וכל 
‰ב˙ ˙חיון

‚זיר˙ פרע‰ ‰יי˙‰ ל‰˘ליך ‡ל ‰י‡ור ‡˙ ‰בנים ‰זכרים, ו‡ילו על ‰בנו˙ ל‡ ‰יי˙‰ 
‚זיר˙ו   ˙‡ פרע‰  סיים  מ„וע  יח),  פ"‡,  רב‰  ˘מו˙  ‚ם  (ר‡‰  ל‰˜˘ו˙  וי˘  לכ‡ור‰.  ‚זיר‰ 
"כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰  ˘י‡מר  לו  „י ‰י'  ו‰רי  כב).   ,‡ (˘מו˙  ˙חיון"  ˘"וכל ‰ב˙  בכך 

˙˘ליכו‰ו"?

פרע‰  ‚זר  ‰זכרים  על  פרע‰.  מ‚זיר˙  חל˜  ‰ו‡  ‚ם  ˙חיון"  ‰ב˙  ˘"וכל  לומר,  וי˘ 
˙חיון"  מ˘מעו˙ ‰ˆיווי "וכל ‰ב˙  רוחני˙:  מי˙‰  על ‰נ˜בו˙ ‚זר  ו‡ילו  מי˙‰ ‚˘מי˙, 

‰י‡ ˘‰מˆריים "יחיו" וי‚„לו ‡˙ בנו˙ י˘ר‡ל על פי „רכם ו‰נ‰‚˙ם.

ב‚זיר‰ ‰ר‡˘ונ‰, כ‡˘ר „יבר ‡ל ‰מייל„ו˙, ‡מר ר˜ "ו‡ם ב˙ ‰י‡ וחי'" (˘מו˙ ‡, טז) 
– ‰‰וספ‰ על „בר "ו‡ם ב˙ ‰י‡" ל‡ ‰יי˙‰ חל˜ מן ‰‚זיר‰, ‡ל‡ רˆ‰ "ל‰˜ל" עלי‰ם 
"וחי'",  ל˘ון  נ˜ט  כן  ועל  ‰בנו˙.   ˙‡ ‚ם  כולל˙  ˘‡ינ‰  ‰וסיף  ולכן  ‰‚זיר‰,  בביˆוע 
כ‡ן  כי  ˙חיון" –  נ˜ט "וכל ‰ב˙  עמו",  ב„בריו "לכל  ימו˙ו. ‡בל  ול‡  ˘יחיו  ר˜  ו‰יינו 

זמם ˘‰מˆריים יחיו וי‚„לו ‡˙ ‰בנו˙ על פי ‰חינוך ‰מˆרי ‰טמ‡.

מופיעו˙  ˙חיון",  ו"כל ‰ב˙  ˙˘ליכו‰ו"  "כל ‰בן ‰ילו„ ‰י‡ור‰  פרע‰  ‚זירו˙  ˘˙י 
רוחני˙  מי˙‰  ו‡„רב‡:  ‰זכרים.  מ‚זיר˙  ˜ל‰  ‰נ˜בו˙  ‚זיר˙  ˘‡ין  מ˘ום  ‡ח„,  בפסו˜ 

‰י‡ ˜˘‰ ו‚רוע‰ יו˙ר ממי˙‰ ‚˘מי˙.

יש לירד בכבודו ובעצמו לקרב 
יהודים הנמצאים ב"מצרים"

ועבר˙י ב‡רı מˆרים ‡ני ול‡ מל‡ך

מכך ˘"יר„" ‰˘י"˙ בעˆמו למˆרים, י˘ ללמו„ ‰ור‡‰ יסו„י˙ בעבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

כמ‰ מיני „ר‚ו˙ וחילו˜ים י˘ בעניינים ˘‰‡„ם מ˙עס˜ עמ‰ם: י˘נם עניינים טפלים 
ר˜  ב‰ם  מ˘˜יע  ו‡זי ‰ו‡  ב‰ם,  לעסו˜  מוכרח  עˆמם, ‡ך ‰ו‡  ב‰ם  רוˆ‰  ˘‡ין ‰‡„ם 
‡˙ חיˆוניו˙ כוחו˙ נפ˘ו. בעניינים ˘‰ו‡ חפı ב‰ם ‰ו‡ מ˘˜יע כוחו˙ נעלים וח˘ובים 

יו˙ר. וי˘ עניינים ˘ב‰ם מ˘˜יע ‡˙ עˆם נפ˘ו.

‰עולם  ענייני  ‡ל  יור„  ‰ו‡   – למˆרים"  ‰"ירי„‰  ‰ו‡  י‰ו„י  ˘ל  מעיסו˜יו  חל˜ 
‰‚˘מיים ו‰נחו˙ים, ומ˙עס˜ עמ‰ם ל˜„˘ם ולזככם. וכמו כן ‰ו‡ עוס˜ ל˜רב ולרומם 

אוצרות המועדים כ„

מדוע הוצרך הקב"ה להתנות בבריאת 
הים שיבקע לבני ישראל?

וי˘ב ‰ים לפנו˙ ב˜ר ל‡י˙נו
‡מר ר' יוחנן: ˙נ‡ין ‰˙נ‰ ‰˜ב"‰ עם ‰ים, ˘י‰‡ נ˜רע לפני י˘ר‡ל. ‰„‡ ‰ו‡ „כ˙יב וי˘ב ‰ים ל‡י˙נו, ל˙נ‡ו ˘‰˙נ‰ 
עמו. ‡מר רבי ירמי' בן ‡לעזר: ל‡ עם ‰ים בלב„ ‰˙נ‰ ‰˜„ו˘ ברוך ‰ו‡, ‡ל‡ עם כל מ‰ ˘נבר‡ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙.
(ב˘לח י„, כז. בר‡˘י˙ רב‰ פ"‰, ‰)

בע˙ ברי‡˙ ‰ים ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙, ‰˙נ‰ עמו ‰˜ב"‰ ˘י‰‡ נ˜רע לפני בני י˘ר‡ל 
כ‡˘ר יˆטרכו לעבור בו. על כך נ‡מר "וי˘ב ‰ים לפנו˙ בו˜ר ל‡י˙נו", ו„ר˘ו חז"ל – 

"ל˙נ‡ו" ˘‰˙נ‰ עמו ‰˜ב"‰ ב˘˘˙ ימי בר‡˘י˙.

˘יב˜ע  עם ‰ים  מ˙נ‰  ל‡ ‰י' ‰˜ב"‰  וכי ‡ם  ˙מי‰‰ ‚„ול‰:  ז‰  על „בר  ל˙מו‰  י˘ 
לפני בני י˘ר‡ל, ל‡ ‰י' בכוחו לב˜וע ‡˙ ‰ים? ‰ל‡ ‰˜ב"‰ ‰ו‡ בעל ‰בי˙ ˘ל ‰עולם, 

וי˘ לו ‡˙ ‰יכול˙ ו‰זכו˙ לˆוו˙ על ‰ים ˘יב˜ע, ‡ף ‡ם ל‡ ‰˙נ‰ עמו מלכ˙חיל‰?

יי˘וב ˙מי‰‰ זו נעוı במבו‡ר בס‰"˜ ‡ו„ו˙ ˙כלי˙ ברי‡˙ו ˘ל ‰עולם:

‰עולם נבר‡ "ב˘ביל ‰˙ור‰ וב˘ביל י˘ר‡ל" (ר˘"י בר‡˘י˙ ‡, ‡) – ˘בני י˘ר‡ל יוכלו 
ו‰ו‡ ‡מˆעי  מטר‰  בו  ˘‰עולם ‡ין  ז‡˙  מˆוו˙י'. ‡מנם, ‡ין  ול˜יים  ללמו„ ‡˙ ‰˙ור‰ 
י„י  על  ˘י˘ר‡ל,  ‚ם  ‰י‡  ‰˙כלי˙  ‡ל‡   – י˘ר‡ל  בני  ˘ל  עבו„˙ם   ˙‡ ל‡פ˘ר  בלב„ 

עבו„˙ם ב˙ור‰ ומˆוו˙, י˜„˘ו ויזככו ‡˙ ענייני ‰עולם ‰‚˘מיים.

„יר‰  י˙'  לו  ל‰יו˙  ‰˜ב"‰  ˘"נ˙‡וו‰  מ‰   ˙‡ ל‰‚˘ים  ‰י‡  ‰עולם  ברי‡˙  ˙כלי˙ 
ב˙ח˙ונים" (˙נחומ‡ נ˘‡ טז. ור‡‰ ˙ני‡ פל"ו). וכ‡˘ר בני י˘ר‡ל מ˘˙מ˘ים בענייני ‰עולם 
ל‰יו˙  ר‡ויים  ונע˘ים  ענייני ‰עולם  מז„ככים  מˆוו˙,  ולענייני  ˘מים  ל˘ם  ר‡וי  ב‡ופן 
„יר‰ ומ˘כן לו י˙'. ונמˆ‡, ˘‰עולם נבר‡ כ„י ˘‚ם „בר "˙ח˙ון", כעולם ‚˘מי, י˙על‰ 

וי˙˜„˘ ל‰יו˙ מכון ו„יר‰ ל˘כינ‰.

ו‰נ‰, "˙‡וו‰" זו ˘ל ‰˘י"˙, ‰י‡ ˘‰עולם י‰י' "„יר‰" לו י˙'. מ˘מעו˙‰ ˘ל „יר‰ 
ו‰ס˙ר‰  פנים  ‰עמ„˙  לל‡  ‰‡מ˙י˙,  במˆי‡ו˙ו  ˘מ˙‚ל‰  ב‡ופן  ב‰  „ר  ˘‰‡„ם  ‰י‡ 

עˆמי˙.

י„י  על  בעולם  מ˙‚ל‰ ‰˘י"˙  כלל  ב„רך  ברי‡˙ ‰עולם:  ב˙כלי˙  ‚ם  ז‰ ‰ו‡  ומעין 
 ıחפ ‰˜ב"‰  ‡מנם,  ‰ר‚ילים.  ‰טבע  חו˜י   ˙‡ ˘מ‡פ˘ר  ב‡ופן  ו‰עלמו˙,  ˆמˆומים 
ל‰˙‚לו˙ בעולם לל‡ ˆמˆומים – ˘בענייני ‰עולם י‰י' ניכר ‚ם ‡ורו י˙' ‰נעל‰ מ‚„רי 
נס  מ˙רח˘  כ‡˘ר  מ˙‚ל‰  ז‰  ו‡ור  ‰ס˙ר‰.  לל‡  ב‰  „ר  ˘‰‡„ם  כב"„יר‰"  ‰עולמו˙, 
‰מ˘נ‰ ומ˘„„ ‡˙ ‚„רי ‰טבע, ˘בכך מ˙‚ל‰ ‡ורו ˘ל ‰˜ב"‰ ˘‡ינו מוס˙ר בטבע ו‡ין 

בו ˆמˆומים ו‰עלמו˙.



כ‚חג הפסח

ומעין ז‰ ‰ו‡ ‚ם בנס „˜ריע˙ ים סוף:

‰יו  ‡ם  ו‰נ‰,  עולם.  ˘ל  ו‚„רו  ממנ‰‚ו  ‰יוˆ‡  ופל‡  נס  ‰ו‡  ל˘ניים  ‰ים  ˜ריע˙ 
ול‡ ‰י'  י˘ר‡ל.  בני  עבור  ומופ˙  נס  כ‡ן  ˘י˘  לכל  ברור  בלב„, ‰י'  סוף  ים  מי  נב˜עים 

מ˜ום לטעו˙ ול‰סביר ז‡˙ ב‡ופן טבעי.

יטע‰.   – לטעו˙  ‰רוˆ‰  ˘כל  כז‰,  עˆום  בנס  ‚ם  מ˜ום,  לי˙ן   ıחפ ‰˘י"˙  ‡מנם, 
נס  כ‡ן  ˘ל‡ ‰י'  יטען  לטעו˙,  ו‡זי ‰רוˆ‰  ˘בעולם,  כל ‰מימו˙  ‚ם  נב˜עו  כך  ומ˘ום 
נב˜עו  מ„וע  פי „רכי ‰טבע  על  סיב‰ "‰‚יוני˙"  וימˆ‡  יטרח  י˘ר‡ל. ‰ו‡  לבני  מיוח„ 

פ˙‡ום כל מימו˙ ‰עולם.

ב‰˘˜פ‰ על ענייני נס וטבע ˜יים ‰ב„ל יסו„י ועמו˜ בין י˘ר‡ל לעמים:

‰‚וי בעˆם טבעו ‡ינו ˜˘ור לענייני ˜„ו˘‰. ‡מנם, כ‡˘ר ‰ו‡ מ˙בונן במˆי‡ו˙ ‰עולם, 
לעולם  ˘י˘  ל‰ו„ו˙  מוכרח  ‰ו‡  ו‡זי  עˆמו".   ˙‡ עו˘‰  „בר  ˘"‡ין  למס˜נ‡  מ‚יע  ‰ו‡ 
˘כן "‡מונ‰"  ב˘ם "‡מונ‰",  לכנו˙  ני˙ן  ל‡  במˆי‡ו˙ ‰בור‡  זו  ומנ‰י‚. ‡˙ ‰כר‰  בור‡ 
‰י‡ ‰כר‰ פנימי˙ למעל‰ מטעם ו„ע˙, ו‡ילו ‰כר˙ו ˘ל ‰‚וי במˆי‡ו˙ ‰בור‡ ‰י‡ ˘כלי˙.

מ˘ום כך, ‰כר˙ו ˘ל ‰‚וי בענייני ‡לו˜ו˙ מˆטמˆמ˙ ר˜ לפי מ‰ ˘כלו מכריח ‡ו˙ו. 
חו˜י ‰טבע, ‡ך ‡ין ‰ו‡  פי  על  מנ‰י‚ו  ו˘‰ו‡  בר‡ ‡˙ ‰עולם,  ˘‰˘ם  בכך  מכיר  ‰ו‡ 

מכיר ב‡לו˜ו˙ ˘למעל‰ מן ‰עולם.

מˆ„  ל‡  ב‰˘י"˙  מכיר  י‰ו„י  ‰˘י"˙.  ‡ל  טבעו  בעˆם  ˜˘ור  י‰ו„י  ז‡˙,  לעומ˙ 
‰‰כרח ‰˘כלי, כי ‡ם ב‡מונ‰ ט‰ור‰ ‰נובע˙ מנ˘מ˙ו ‰˜˘ור‰ ב‰˘י"˙. וממיל‡ ‰ו‡ 
ברי‡˙ ‰עולם  בענייני  ˘מˆטמˆם  י˙'  ב‚ילוי ‡ורו  ענייני ‚ילוי ‡לו˜ו˙, ‰ן  בכל  מ‡מין 

וחו˜י ‰טבע, ו‰ן ב‚ילוי ‰‡לו˜ו˙ ˘‡ינו מˆומˆם – בניסים וכיוˆ‡ בז‰.

˙˜יט)  רמז  ˘מעוני  יל˜וט  (ר‡‰  ממˆרים"  ‡בו˙ינו  נ‚‡לו  ‰‡מונ‰  "בזכו˙  נ‡מר  כך  על 
מב„יל‰  י˘ר‡ל, ‰י‡  בבני  ר˜  ˘˜יים  מן ‰נ˘מ‰, ‰י‡ ‰כח ‰מיוח„  – ‰‡מונ‰ ‰נובע˙ 

בינם לבין ‰‡ומו˙ ו˘‡ר חסי„י ‡ומו˙ ‰עולם, ובזכו˙‰ נ‚‡לו ממˆרים.

סוף: ‰י‰ו„י  ים  כ˜ריע˙  נסים  ב˘ע˙  ר˜  מ˙בט‡  לעמים, ‡ינו  י˘ר‡ל  בין  ז‰  ‰ב„ל 
רו‡‰ בכל „בר, ו‡פילו בטבע ‰עולם ‰ר‚יל, ‡˙ ‰חיו˙ ‰‡לו˜י˙. ‡ין ˆריך לומר ˘כ‡˘ר 
נב˜ע ‰ים ‰ו‡ רו‡‰ בכך מי„ ‚ילוי ‡לו˜ו˙, ‡ל‡ ‡פילו בעניינים טבעיים מוˆ‡ ‰ו‡ ‡˙ 
‰˙‚לו˙ ‰בור‡. ‚ם כ‡˘ר חור˘ י‰ו„י ‡˙ ˘„‰ו, ‰ו‡ ‡ינו מˆפ‰ לˆמיח‰ טבעי˙, ‡ל‡ 
"מ‡מין בחי ‰עולמים וזורע" (ירו˘למי. ‰וב‡ ב˙ו„"‰ ‡מונ˙ – ˘ב˙ ל‡, ‡) – ‰ו‡ מכיר בכך 

˘‰ˆמיח‰ ‰טבעי˙ ‰י‡ בכח "חי ‰עולמים". 

לעומ˙ו, מ˙‡מı ‰‚וי למˆו‡ בכל „בר ‰סבר ˘כלי וטבעי, ‰ו‡ מוכן ל‰כיר במˆי‡ו˙ 
סוף,  ים  כ˜ריע˙  ו‡„יר  ‚„ול  נס  בע˙  ו‡פילו  וב˘ע˙ ‰„ח˜.  בריר‰  בלי˙  ר˜  ‰‡לו˜ו˙ 
‰ו‡ ע„יין מ˘˙„ל ל‰לבי˘ ‡˙ ‰„בר בלבו˘י ‰טבע ולטעון ˘זו ˙ופע‰ טבעי˙, ˘‰ל‡ 

"כל מים ˘בעולם נב˜עו".

אוצרות המועדים יח

‡˙ ‡ו˙ם מבני י˘ר‡ל ˘˘˜ועים ˘ם, ל‚לו˙ ‚ם ‡ˆל ‰"בן ר˘ע" ‡˙ ‰נ˘מ‰ ‰‡לו˜י˙.

ו‰נ‰, יכול ‰‡„ם לח˘וב לעˆמו: ‰ן ‡מ˙ ˘מוכרח ‡ני ליר„ למˆרים, ‡ך ‡ע˘‰ ז‡˙ 
ב„רך ‰כרח ו‡ילוı, ובכוחו˙ ‰חיˆוניים בלב„. ‡˙ ‰כוחו˙ ‰פנימיים י˘˜יע בעבו„˙ ‰' 

בעניינים נעלים, וב"מˆרים" יעסו˜ ר˜ לˆ‡˙ י„י חוב˙ו.

ו‡ם ‰˜ב"‰   – כרבו"  ל‰יו˙  לעב„  מ‰נ‰‚˙ ‰˜ב"‰: "„יו  ללמו„ ‰ור‡‰  י˘  כך  ועל 
"יר„" בכבו„ו ובעˆמו למˆרים בכ„י ל‰ˆיל ‡˙ בני י˘ר‡ל ˘‰יו מ˘ו˜עים ˘ם, בוו„‡י 
מˆרים  בענייני  י‰ו„י ‰˘˜וע  ל‰ˆיל  וחיו˙ו  נפ˘ו  כוחו˙  כל  עם  ליר„  לו  י˘  ˘‰"עב„" 

רח"ל, ול‰בי‡ו מ‚לו˙ ל‚‡ול‰ רוחני˙.

המיוחד במכות דבר בכורות ודם שנרמזו בכתוב
בי„ חז˜‰ ז‰ ‰„בר . . ובזרע נטוי‰ זו ‰חרב . . ובמופ˙ים ז‰ ‰„ם

 .‡ ‰מכו˙:  ע˘ר  מ˙וך  ˘לו˘  נרמזו  ו‚ו'"  חז˜‰  בי„  ממˆרים   '‰ "ויוˆי‡נו  בכ˙וב 
זבח  (ר‡‰  בכורו˙  מכ˙  ו‰יינו  ‰חרב,  זו   – נטוי‰"  "ובזרע  ב.  ‰„בר".  ז‰   – חז˜‰  "בי„ 

פסח). ‚. "ובמופ˙ים – ז‰ ‰„ם".

מכו˙  ˘ס„ר  ועו„,  מכו˙ ‡לו?  ˘לו˘  „וו˜‡  מ„וע ‰זכיר ‰כ˙וב  ו‰˜˘ו ‰מפר˘ים, 
‡לו ‰ו‡: „ם, „בר ובכורו˙, וכ‡ן ˘ינ‰ מס„ר ‰מ‡ורעו˙.

וי˘ ליי˘ב:

ומן ‰˜ל ‡ל ‰כב„: ‡.  למˆרים,  ע˘‰ ‰'  מונ‰ ‰כ˙וב ‡˙ ‰‚„ולו˙ ‡˘ר  ז‰  בפסו˜ 
‰ר‚ ‡˙ ממונם – מכ˙ „בר. ב. ‰ר‚ ‡˙ בכורי‰ם – מכ˙ בכורו˙. ‚. ו‚„ול‰ מזו – ˘‚ם 
ב‡לו˜י‰ם ע˘‰ ˘פטים, ˘‰י‡ור ‰י‰ עבו„‰ זר‰ ˘ל מˆרים (˘מו˙ רב‰ פ"ט, ט), ו‰˜ב"‰ 

‰כ‰ו במכ˙ „ם.



ארבע כיתות בדרך ההתמודדות 
עם העולם הגשמי

וי‡מר מ˘‰ ‡ל ‰עם ‡ל ˙יר‡ו ‰˙יˆבו ור‡ו ‡˙ י˘וע˙ ‰' ‡˘ר יע˘‰ לכם 
‰יום כי ‡˘ר ר‡י˙ם ‡˙ מˆרים ‰יום ל‡ ˙וסיפו לר‡ו˙ם עו„ ע„ עולם: ‰' 
ילחם לכם ו‡˙ם ˙חרי˘ון

‡רבע כ˙ו˙ נע˘ו י˘ר‡ל על ‰ים: ‡ח˙ ‡ומר˙ ליפול ‡ל ‰ים. ו‡ח˙ ‡ומר˙ ל˘וב למˆרים. ו‡ח˙ ‡ומר˙ לע˘ו˙ 

מלחמ‰ כנ‚„ן. ו‡ח˙ ‡ומר˙ נˆווח כנ‚„ן.

ז‡˙ ˘‡מר‰ ליפול ‡ל ‰ים, נ‡מר ל‰ם ‰˙יˆבו ור‡ו ‡˙ י˘וע˙ ‰'. זו ˘‡מר‰ נ˘וב למˆרים, נ‡מר ל‰ם כי ‡˘ר 

ר‡י˙ם ‡˙ מˆרים. זו ˘‡מר‰ נע˘‰ מלחמ‰ כנ‚„ן, נ‡מר ל‰ם ‰' ילחם לכם. זו ˘‡מר‰ נˆווח כנ‚„ן, נ‡מר ל‰ם ו‡˙ם 

˙חרי˘ון

(ב˘לח י„, י‚-י„. מכיל˙‡ ע‰"פ)

י˘ר‡ל  בני  ‰˙חל˜ו  ‡חרי‰ם,  ˘ר„פו  ‰מˆרים  לבין  ‰ים  בין  י˘ר‡ל  ˘עמ„ו  ב˘ע‰ 
‡ומר˙  "‡ח˙  ז‰:  במˆב  מסוים  ב‡ופן  לפעול  ˘י˘  טענ‰  ‡ח˙  ˘כל  כי˙ו˙,  ל‡רבע 
ליפול ‡ל ‰ים. ו‡ח˙ ‡ומר˙ ל˘וב למˆרים. ו‡ח˙ ‡ומר˙ לע˘ו˙ מלחמ‰ כנ‚„ן. ו‡ח˙ 

‡ומר˙ נˆווח [– לˆעו˜ ‡ל ‰'] כנ‚„ן".

כנ‚„ טענו˙ ‡לו, עונ‰ ‰כ˙וב: "‰˙ייˆבו ור‡ו ‡˙ י˘וע˙ ‰'" – ול‡ ליפול ‡ל ‰ים. 
 '‰" למˆרים.  ל˘וב  ול‡   – עו„"  לר‡ו˙ם  ˙וסיפו  ל‡  מˆרים ‰יום  ר‡י˙ם ‡˙  "כי ‡˘ר 

ילחם לכם" – ול‡ לע˘ו˙ עמ‰ם מלחמ‰. "ו‡˙ם ˙חרי˘ון" – ול‡ לˆעו˜ ‡ל ‰'.

‰מפריעים,  מכל  ל‰˙עלם  י˘  ויסעו".  י˘ר‡ל  בני  ‡ל  "„בר   – ‰י‡  ‰נכונ‰  ו‰„רך 
ול‰˙˜„ם ל˜ר‡˙ מ˙ן ˙ור‰.

˘ל  לטענ‰  ב‡‰ ‰˙˘וב‰  ˘˙חיל‰  בכ˙וב,  ס„ר ‰מענו˙ ‰מופיעו˙  על  ל˙מו‰  וי˘ 

 ביאורים ועיונים 
בעניני שביעי ואחרון של פסח

˘ו‡לין ו„ור˘ין˘ו‡לין ו„ור˘ין

אוצרות המועדים כב

י˘ ל‰˙עס˜ ב‰ח„ר˙ ‡ור לענייני ‰עולם במרı ובחיו˙, ול‡ ל‰˙יי‡˘ מ˜י„ו˘ ‰עולם. 
‰˜„ו˘‰  ‡ור  ב‰פˆ˙  ˘ליחו˙ו  למל‡ו˙  מ‰י‰ו„י  ˘מונעו˙  במלחמו˙  ל‰˙עס˜  ‡ין 

בעולם, ‡ל‡ ל˜רב ‡˙ עˆמו ו‡˙ ‰עולם ‡ל ‰˙ור‰ ו‡ל ‰˜„ו˘‰.

(ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‚ עמ' 876 ו‡ילך)

"בחירה חפשית" ומקום לטעות 
– גם בשעת נס גלוי

ויב˜עו ‰מים
כל מים ˘בעולם נב˜עו . . ‡ף ‰מים ˘בבורו˙ ו˘ב˘יחין ו˘במערו˙ ו˘בכ„ ו˘בכוס ו˘בˆלוחי˙ ו˘בחבי˙.
(ב˘לח י„, כ‡. מכיל˙‡ ע‰"פ)

˘"בבורו˙  כולו, ‚ם ‡לו  ˘בעולם  מימו˙  כל  עמם  נב˜עו  סוף,  ים  מי  ˘נב˜עו  ב˘ע‰ 
ו˘ב˘יחין ו˘במערו˙ ו˘בכ„ ו˘בכוס ו˘בˆלוחי˙ ו˘בחבי˙" (ור‡‰ ‰מ˘ך מים רבים ˙רל"ו 

עמ' ˜ס‡ ˘נ‰ר פר˙ ל‡ נב˜ע).

וי˘ לב‡ר ‰טעם ו‰ˆורך בכך ˘נב˜עו ‡ז כל מימו˙ ˘בעולם [מלב„ ‰טעם ‰פ˘וט 
– לפרסם ‡˙ עניין ‰נס ע„ ˘˙יפול ‡ימ˙‰ ופח„ על כל ‰‡ומו˙]:

כמ‰  י˘נם  כך,  ל˘ם  ברע.  בטוב ‡ו  חפ˘י˙  בחיר‰  ˘ל  ל‡„ם ‡פ˘ריו˙  נ˙ן  ‰˘י"˙ 
ח"ו  לטעו˙  מ˜ום  ˘נו˙נים  ב‡ופן  ˘נבר‡ו  וב‰נ‰‚˙ו  ‰עולם  בברי‡˙  עניינים  וכמ‰ 
(בר‡˘י˙  יטע‰"  לטעו˙  ו‰רוˆ‰  "כ˙וב,  חז"ל  ˘‡מרו  וכפי  ומנ‰י‚ו.  עולם  בור‡  ‡ו„ו˙ 

רב‰ ח, ח).

ול„ו‚מ‡, בעניין ‰יסו„י ˘ל ברי‡˙ ‰עולם על י„י ‰˘י"˙:

מסובב˙",  ‡ינ‰  ˆפוני˙  ורוח  „ומ‰,  ‰ו‡  ל‡כס„ר‰  "עולם  ב)  כ‰,  (ב"ב  חז"ל  ‡מרו 
ו‰טעם למ‰ ˘חסר‰ בברי‡˙ ‰עולם ‰רוח ‰ˆפוני˙, ‰ו‡ בכ„י ˘כל מי ˘יבו‡ ויכחי˘ 
(פ„ר"‡  ˘‰נח˙י"  וי‚מור ‡˙ ‰פנ‰ ‰ז‡˙  "יבו‡  לו  י‡מרו  ˘בברי‡˙ ‰עולם,  ‡˙ ‰פל‡ 

פ"‚).

‰עˆום  ‰פל‡   ˙‡ ול‰כחי˘  לעמו„  טיפ˘  ו‡יז‰ו  ז‰  ‰ו‡  מי  ˙מו‰ים:  ו‰„ברים 
?ıבברי‡˙ ˘מים ו‡ר˘

‡ל‡, ˘‡ף על פי ˘‰„ע˙ ‰פ˘וט‰ מוכיח‰ ˘י˘ בור‡ לעולם, חפı ‰˜ב"‰ ˘‰‡„ם 
נ‚„  ‰‡„ם   ˙‡ ול‰סי˙  לבו‡  ליˆר  ‡פ˘ריו˙  נ˙ן  כן  ועל  חפ˘י˙.  בבחיר‰  בטוב  יבחר 
ביו˙ר, ‰עי˜ר  מופרכים  לעניינים  וע„  ומ˘ונו˙,  ˘ונו˙  ול‰מˆי‡ ‰מˆ‡ו˙  ‰˘כל ‰י˘ר, 

לטעון ˘‡ין נס ופל‡ בברי‡˙ ‰עולם. 



כ‡חג הפסח

מכיוון ˘‰„בר ‰ו‡ בעל כרחם, ‰רי ‰ם עו˘ים ז‡˙ כפי ‰מ˙חייב בלב„, ולל‡ חיו˙.

˜י„ו˘ ענייני ‰עולם נע˘‰ ‡ˆלם כמ˘‡ כב„, ומ˙וך ‰לך רוח ˘ל יי‡ו˘ ולי˙ בריר‰. 
"ו‡‰ב˙  „ין  פי  על  בכך  מ˙חייבים  ‰ם  ‡ם  ר˜  וברוחניו˙  ב‚˘מיו˙  לזול˙  עוזרים  ‰ם 

.ıלרעך כמוך", ‡ך לל‡ רˆון, לל‡ ˙ענו‚ ולל‡ מר

"לע˘ו˙ מלחמ‰ כנ‚„ן"
מ˜„˘ים  ל‰יפך – ‰ם  ˘בעולם.  בטומ‡‰  מן ‰מלחמ‰  מ˙יי‡˘ים  זו ‡ינם  כי˙‰  בני 
מלחמ‰ נ‚„ "מˆרים" – ‰ם ‰עניינים ‰מנ‚„ים ל˜„ו˘‰ ולעבו„˙ ‰'. מלחמ‰ זו נע˘י˙ 

על י„ם בחיו˙ וב˙ו˜ף.

‡מנם, ˜יים חסרון במלחמ‰ זו. לכל עבו„‰ י˘ ‡˙ ‰זמן ‰מ˙‡ים ל‰, וב‡ו˙‰ ˘ע‰ 
על ‰‰ר  ˘ל ‰ליכ‰ ‡ל "˙עב„ון ‡˙ ‰‡ל˜ים  עבו„‰  ממˆרים, ‰יי˙‰  ל‡חר ‰יˆי‡‰   –
ב‡ור  ו‰‡ר˙ם  ‰עולם  ענייני  ו˜י„ו˘  בזיכוך  ל‰˙עס˜  י˘  ז‰  בזמן  יב).   ,‚ (˘מו˙  ‰ז‰" 
‰˙ור‰. י˘ ל‰˙˜„ם עו„ ˆע„ ל˜ר‡˙ מ˙ן ˙ור‰. וממיל‡ ‡ין כל מ˜ום למלחמ˙ ˙נופ‰ 

בענייני ‰רע ˘בעולם.

מלב„ מ‰ ˘‰י' ‡ז ˆיווי ‰' ל‰˙˜„ם ‡ל מ˙ן ˙ור‰, וממיל‡ ‡ין מ˜ום למלחמ‰, י˘ 
לנˆל  ‡פ˘ר  כ‡˘ר  למלחמ‰  זמן  ל‰˜„י˘  חבל   .‡ מלחמ‰:  ˘ל  ב„רך  נוספים  פ‚מים 
 .‚ ˘ל ‰מנˆח.  לˆ„  ‚ם  מסוים  י˘ ‰יז˜  במלחמ‰  ב.  ˙ור‰.  מ˙ן  ל‰˙˜„מו˙ ‡ל  כוחו˙ 
מכיוון ˘‰ליכ‰ ‡ל ‰מלחמ‰ ‡ינ‰ מˆיווי ‰' בי„ מ˘‰ כי ‡ם מ„ע˙ו – י˙כן ˘‰מלחמ‰ 

‡ינ‰ מˆ„ ‰˜„ו˘‰ ‡ל‡ בˆ„ ˘טבעו נוט‰ ל"‚בור‰" ולענייני מלחמו˙.

"נˆווח כנ‚„ן"
‡ינם  ‡לו  י‰ו„ים  ל‰˘י"˙.  וחיבור  ˙פיל‰   – ‰י‡  ביו˙ר  ‰נעלי˙  ‰כי˙‰  ˘ל  „רכ‰ 
מ„ע˙  נלחמים  ‡ינם  ו‚ם  ‰עולם,  מזיכוך  מ˙יי‡˘ים  ‡ינם  לעˆמם,  ב„‡‚‰  מ˙רכזים 
‰˘י"˙  רˆון  ˘י˙‚˘ם  ‰ו‡  מ‡וויים  כל  כן  ועל  ולרˆונו,  ל‰˘י"˙  בטלים  ‰ם  עˆמם. 

ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם ב‡ור ‰˙ור‰.

מס˙פ˜ים  ‡ל‡  ‰עולם.  ל˜י„ו˘  בפועל  ˆע„ים  נו˜טים  ‡ינם  זו  כי˙‰  בני  ‡מנם, 
וי˜„˘ו.  ‰עולם   ˙‡ ˘ירומם  ל‰˘י"˙  וב˙חינ‰  ב˙פיל‰  מרבים  ‰ם   – כנ‚„ן"  ב"נˆווח 
בעˆמו  ול‰˙יי‚ע  לעמול  ˆריך  ‰‡„ם  ˘כן  ‰˘י"˙,  בעבו„˙  ‰„רך  ‡ינ‰  זו  ‚ם  וממיל‡ 

בזיכוך ‰עולם, ול‡ ל‰ס˙פ˜ ב˙פיל‰ וב˙חנונים.

"„בר ‡ל בני י˘ר‡ל ויסעו"
ב‡ור ‰˙ור‰.  ל˜ר‡˙ ˜י„ו˘ ‰עולם  ועו„ ˆע„  עו„ ˆע„  ל‰˙˜„ם  ‰„רך ‰נכונ‰ ‰י‡ 

אוצרות המועדים כ

ולכ‡ור‰  למˆרים".  "נ˘וב  לטענ˙  ‰˙˘וב‰  ב‡‰  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰ים",  ‡ל  "ניפול 
ל˘לול  לכ˙וב  לו  ו‰י'  ביו˙ר,  ו‰מופרכ˙  ‰נחו˙‰  ‰סבר‡  ‰י‡  למˆרים  לחזור  ‰סבר‡ 

‡ו˙‰ בר‡˘ונ‰.

ו˘ל  כנ‚„ן",  מלחמ‰  "לע˘ו˙  ̆ ל  ‰סברו˙   ˙‡ ‰כ˙וב  ˘לל  מ„וע  בי‡ור  ˆריך  ‚ם 
מˆרים  עם  במלחמ‰  ונכוחו˙  י˘רו˙  עבו„‰ ‡לו ‰ן  לכ‡ור‰ „רכי  כנ‚„ן". ‰רי  "נˆווח 
וחילו. ו‡„רב‡, לˆעו˜ ‡ל ‰' מבט‡ ‰˙מסרו˙ ‡ל ‰' ‚„ול‰ יו˙ר מ‡˘ר "ויסעו" למ˙ן 

˙ור‰, ˘כן "ויסעו" יכול לנבוע ‚ם מפח„ פרע‰ וכיוˆ‡ בז‰.

פנימיו˙  פי  על  כי˙ו˙ ‡לו  ˘ל ‡רבע  טענו˙י‰ן  ˙חיל‰  לב‡ר  י˘  ז‡˙,  ליי˘ב  ובכ„י 
‰עניינים, ב„רכי עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘:

"מיˆרים"  ˘‰ם  ‰‚˘מיו˙,  וענייני  ‰רע  ו‰יˆר  ‰ב‰מי˙  ‰נפ˘  ‰מ‰   – "מˆרים" 
ו‚בולים ‰מפריעים ‡˙ ‰‡„ם מעבו„˙ ‰˘י"˙. ‚ם ‡ם זכ‰ ‰‡„ם ויˆ‡ מ"מˆרים", ו‰ו‡ 
רו‡‰  כ‡˘ר  ו‰נ‰,  ו˘וב.  ˘וב  ‡חריו  ורו„פים  "מˆרים"  ˘בים  ‰רי  ‰י˘ר,  ב„רך  ‰ולך 
‰‡„ם ˘˘וב "מˆרים" וענייני ‰‚˘מיו˙ "רו„פים" ‡חריו, י˘ ‡רבע ‡ופנים ˘ב‰ם נוט‰ 
‰‡„ם לנ‰ו‚. ו„רכים ‡לו רמוזו˙ בכ˙וב מלמט‰ למעל‰ – "ניפול ‡ל ‰ים" ‰י‡ ‰„רך 

‰נחו˙‰ ביו˙ר, ו"נˆווח כנ‚„ן" ‰ו‡ ‰‡ופן ‰נעל‰ יו˙ר מבין ‡רבע ‰כי˙ו˙.

"ניפול ‡ל ‰ים"
‰י‰ו„י חו˘˘ ממלחמ‰ עם ‰נפ˘ ‰ב‰מי˙ וענייני ‰עולם, ולכן בוחר ‰ו‡ "לברוח" 
מן ‰מערכ‰. ‰ו‡ „ו‡‚ לנפ˘ו, ומפיל עˆמו ‡ל ‰"ים" ˘ל ˙ור‰ ו˙פיל‰ ו˙˘וב‰. כ‡˘ר 
י˘ר‡ל  בני  ˘‡ר  ו‡˙  ל˜„˘ם,  ˘עליו  ‰עולם  ענייני   ˙‡ עוזב  ‰ו‡  ‡יך  ‡ו˙ו  ˘ו‡לים 
ל˜„˘  יפעלו  כבר  ו‡חרים  מעניינו,  ז‰  ˘‡ין  ‰ו‡  מ˘יב   – ‰רוחני˙  לעזר˙ו  ‰ז˜ו˜ים 
עניינים  י, ‡) ‡לו  (ברכו˙  לך"?  למ‰  כב˘י „רחמנ‡  טוען ‰ו‡: "ב‰„י  עו„  ‡˙ ‰סביב‰. 

‰˘ייכים ל‰˜ב"‰, ו‰ו‡ כבר י„‡‚ ל‰ם.

‰נ‰‚‰ מסו‚ ז‰ ‰יו מכנים "ˆ„י˜ ‡ין פעלı" [– "ˆ„י˜ במעיל פרוו‰"]: ‰עולם "˜ר" 
וחסר חום רוחני. וכ‡˘ר רו‡‰ ‰י‰ו„י ˘‡ין בכוחו "לחמם" ול˜רב לרוחניו˙ ‡˙ ‰עולם 
כולו, ‰ו‡ מ˙עטף ב"פרוו‰", ו„ו‡‚ ל"חומו" ‰עˆמי בלב„. ‡ין ‰ו‡ מוכן "לחמם" עו„ 
‰מערכ‰   ˙‡ ‰ו‡  עוזב  כולו,  ‰עולם   ˙‡ ל‰‡יר  מסו‚ל  ˘‡ינו  מכיוון  ˘ניים.  ‡ו  י‰ו„י 

ומ˙כנס ב‰˙עלו˙ו ‰עˆמי˙ בלב„.

"ל˘וב למˆרים"
על  ב‰˘פע‰  עוס˜ים  ו‰ם  ‰מערכ‰,  מן  בורחים  ˘‡ינם  ‡לו  ‰ו‡  יו˙ר  נעל‰  ‡ופן 
וכעבו„˙  כרחם  בעל   – למˆרים"  ˘ל "ל˘וב  ב‡ופן  פעול˙ם ‰י‡  ו‰סביב‰. ‡ך  ‰עולם 
מ‡ור ‰˙ור‰, ‡ך  ו‡˙ ‡לו ‰רחו˜ים  ל‰‡יר ‡˙ ‰עולם  ˘י˘נו ‰כרח  מבינים  פרך. ‰ם 


