


‰מבו‡ר  ב‰˜„ים  ‰ענינים,  ברוחניו˙  ז‰  ויובן 
ים  „ענין  סוף.  ים  ˜ריע˙  בענין  חסי„ו˙  ב„רו˘י 
חז"ל "כל  [וכ„‡מרו  ויב˘‰ ‰ו‡ ‚ילוי  ‰ו‡ ‰ס˙ר 
˘‰‰ב„ל   ,(‡ ˜כז,  (חולין  בים"  י˘  ביב˘‰  ˘י˘ 
וברו‡י  ‰ם,  ‚לויים   - ‰יב˘‰  ברו‡י  ‰ו‡:  ביני‰ם 
למעל‰  ועניינם  ‰ים].  מי  ע"י  ‰ם  מכוסים  ‰ים 
"עלמ‡  ‰יינו  „ים  ‰ו‡:  רוחניו˙  במ„רי‚ו˙ 
˘ל‡  ˘כינ‰  ‚ילוי  ˘ל  נס˙ר˙  בחינ‰  „‡˙כסי‡", 
ני˙נ‰ ל‚ילוי, ויב˘‰ ‰ו‡ "עלמ‡ „‡˙‚לי‡", ‰כח 
‰‡ל˜י ‰‚לוי ב‰נ‰‚˙ טבע ‰עולמו˙. וענין ˜ריע˙ 
"עלמ‡  „ר‚˙  ˘‚ם  ‰ו‡,  ליב˘‰,  ו‰פיכ˙ו  ‰ים 
„ר‚˙  כמו  ממ˘  ב‚ילוי  ˙‡יר  ('ים')  „‡˙כסי‡" 

"עלמ‡ „‡˙‚לי‡" ('יב˘‰').

ו‰נ‰, ב' ענינים ‡לו „"ים" ו"יב˘‰" — ‰עלם 
„ב˘ע˙  ‰‡„ם.  בנפ˘  בעבו„‰  ‚ם  י˘נם  ו‚ילוי, 
וי‡יר  טוב‰  ב‰˙עוררו˙  ˘י‰י'  ‡פ˘ר  ‰˙פיל‰ 
בנפ˘ו ‰‡ור ‰‡ל˜י כי טוב, ‡ך ל‡חר מכן, במ˘ך 
˘ב˙פיל‰,  נר‚˘˙ ‡ˆלו ‰‰˙עוררו˙  כל ‰יום ‡ין 
עבו„˙ו  כ‡˘ר  „‚ם  ב‰עלם.  נ˘‡ר˙  ‰י‡  ‡ל‡ 
ב˙פיל‰ פועל˙ על ‰נ‰‚˙ו ˘בכל ‰יום, מ"מ י˘נו 
˘עו˙ ‰יום,  ל˘‡ר  ˘ע˙ ‰˙פיל‰  בין  חילו˜ ‚„ול 
ל‰˘י"˙,  ‰˙בטלו˙  מר‚י˘  ‰ו‡  ‰˙פיל‰  „ב˘ע˙ 
˜רי"ס  וענין  ‰יום.  במ˘ך  ב‰עלם  ‰ו‡  ז‰  ור‚˘ 
 — ב‚ילוי  י‡יר  ˘‰מכוס‰  ‰ו‡  ‰‡„ם  בעבו„˙ 
˘במ˘ך כל ‰יום י‰י' ‰ביטול ל‰˘י"˙ כפי ˘‰י‡ 

ב˙פיל‰, ˘י‰י' כנוע ובטל למל‡ו˙ רˆון ˘מים.

‡מנם, בז‰ ‚ופ‡ י˘נם ˘ני ‡ופנים:

בביטול  ‰ו‡  ‰יום  ˘בכל  ˘מ‰  ‡ח˙,  „ר‚‡ 
כב˘ע˙ ‰˙פיל‰, ז‰ו ר˜ בפועל. כלומר, ˘ב‡מ˙, 

ו‰˙בטלו˙  „בי˜ו˙  מר‚י˘  ‡ינו  פנימ‰  בנפ˘ו 

˘מˆ„  ‡ל‡  י˘ו˙,  ר‚˘  ע„יין  בו  וי˘  ל˘כינ‰, 

פעול˙ ‰י˘ו˙  ניכר˙  ל‡  ב˙פיל˙ו  ˘פעל  ‰ביטול 

פעול˙ו  פועל   '‰ לרˆון  ‰ביטול  ר˜  ‡ל‡  ב‚ילוי, 

ו‰יינו  בפועל.  טוב  ועו˘‰  מרע  סר  ל‰יו˙  ב‚לוי 

בנו‚ע  ר˜  ‰ו‡  ליב˘‰  ו‰פיכ˙ו  ‰ים  ˜ריע˙  ‡˘ר 

„‰רי  ליב˘‰,  ל‚מרי  ‰ים  נ‰פך  ל‡  ‡בל  לפועל, 

˘ב‰  ‰˙פיל‰  ˘ע˙  כלל  „ומ‰  ‡ינו  בפנימיו˙ 

ל˘‡ר  ל˘כינ‰,  „בי˜ו˙  פנימ‰  בליבו  ‚ם  מר‚י˘ 

‰יום ˘בליבו י˘ בו ר‚˘ ˘ל מˆי‡ו˙ נפר„.

ולמעל‰ מז‰ י˘ „ר‚‡ נעלי˙ יו˙ר, ˘‰ביטול 
ו‚ם  לפועל  בנו‚ע   — בכולו  ‰ו‡  ‰יום  ˘במ˘ך 

בפנימיו˙ נפ˘ו. ומובן ˘ריחו˜ ‰ערך בין ב' „ר‚ו˙ 

‡לו ‰ו‡ עˆום, „‰רי בר‡˘ון י˘נו ע„יין י˘ו˙ ורע 

(‡ל‡ ˘‡ין ז‰ ב‚ילוי), ו‡ילו ב‡ופן ‰˘ני, ‡ין בו 

רע כלל.

‰עבירנו  ול‡  ‰ים   ˙‡ לנו  ˜רע  "‡ילו  וז‰ו 
„יינו"  וטיט),  רפ˘  במעט  (‡ל‡  בחרב‰  ב˙וכו 

מ‰מים  חל˜  ˘נ˘‡ר  כז‰  ב‡ופן  ‰ים  „˜ריע˙   —

˘נ‰פך  ‡ף  ‡˘ר  מור‰,  וטיט)  „רפ˘  ‰ענין  (˘ז‰ 

‰ים ליב˘‰, מ"מ ‰ים ל‡ נ˙בטל ל‚מרי, „‰‰עלם 

ל‚מרי,  נ˙בטל  ל‡  ‰יום  במ˘ך  ˘י˘  ‰˘כינ‰  על 

˘לכן בנפ˘ו פנימ‰ ‡ינו בטל ב˘למו˙ (כ‡ופן ‰‡' 

מכיוון  כי  ע"ז ‡נו ‡ומרים "„יינו",  ‰נ"ל). ‡ך ‚ם 

˘י˘ר‡ל ‰יו ˘˜ועים ‡ז במ"ט ˘ערי טומ‡‰ (ז‰ר 

˘ב‚לוי ‡ין  כזו,  ל„ר‚‰  י˙רו), ‰נ‰ ‰עלי'  ר"פ  ח„˘ 

‰רע ניכר, ‰"ז עלי' נפל‡‰.
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˜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 חיים „ו„ (ברי"נ) וילהלם, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, 

הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



פתח דבר
מ˙וך ˘בח ו‰ו„י‰ ל‰˘י"˙, ‰ננו ל‰‚י˘ בפני רבנן ו˙למי„י‰ון, ˜‰ל לומ„י ומחבבי 
˙ור‰ וחסי„ו˙, ˙„פיס מ˙וך ספר "‡וˆרו˙ ‰‰‚„‰" – עיונים, בי‡ורים וחי„ו˘ים בעניני 
‰‚„‰ ˘ל פסח - מלו˜טים ממרחבי פר„"ס ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע.

ור‰ ס„ור‰ ול‰˜ל על ‰מעיינים, ‰ופ˜„ו  וז‡˙ למו„עי, כי בכ„י ל‰בי‡ בפני ‰לומ„̇ 
חבר מערכ˙ לערוך ‡˙ ‰בי‡ורים ‰מוב‡ים בז‰, וב‡יז‰ו מ˜ומן ‰וב‡ו ‰„ברים ב˘ינוי 
בכ„י  רבים  כוחו˙  ‰ו˘˜עו  כי  ו‡ף  ‰רב.  ב„ברי  נכ˙בו  ‡ו  ˘נ‡מרו  מכפי  וס‚נון  ס„ר 
לברר וללבן כל „בר ו„בר, למען נוˆי‡ מ˙ח˙ י„ינו „בר מ˙ו˜ן, ‰ל‡ "˘‚י‡ו˙ מי יבין", 
ב'ר˘ימ˙  (נסמנו  במ˜ורי ‰„ברים  ˘נכ˙בו  כפי  ב„ברי ‰רב  יעיין  ל‰חכים,  וכל ‰רוˆ‰ 

‰מ˜ורו˙' בסוף ‰˜ונטרס) וימˆ‡ טוב, ויוכל לעמו„ בעˆמו על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

וי‰י רˆון ˘זכו˙ ‰פˆ˙ ˙ור‰, ובפרט פנימיו˙ ‰˙ור‰, עלי‰ ‰ובטח מורנו ‰בע˘"ט 
˙עמו„   – מר"  חוˆ‰" ‡זי "˜‡˙י  מעיינו˙יך  ל‰יכל ‰מ˘יח „"לכ˘יפוˆו  בעליי˙ו  נ"ע 
ב˘לו˘  לפניך  ונ˘˙חו‰  ונר‡‰  מ˘יח ˆ„˜נו, ‡˘ר ‡ז "נעל‰  לבי‡˙  מ‰ר‰  לזכו˙  לנו 
בבי˙  ו‰˜רב˙ ‰˜רבנו˙,  לר‚ל  בעלי‰  רˆונך"  ונח‚ו‚ ‰מוע„ים "כמˆו˙  ר‚לנו",  פעמי 

‰מ˜„˘ ‰˘לי˘י, במ‰ר‰ בימינו ‡מן.

מכון ‡ור ‰חסי„ו˙
ניסן ˙˘ע"‰ לפ"˜ 

ן  ˙Œַ‰ּמָ יָלנּו ‡∆ ƒכ ¡‡ ּלּו ‰∆ ƒ‡ . . ם י‰∆ ‡ל…‰≈ ‰ ב≈ ָׂ̆ ּלּו ָע ƒ‡

ובי‡ור,  עיון  ˆריך  זו  בפס˜‡  פרטים  בב' 
„לכ‡ור‰ ‡ינם לפי ס„ר ‰מ‡ורעו˙.

‰ר‚  ול‡  ב‡ל‰י‰ם  ע˘‰  "‡ילו  מ‰ל˘ון   (‡)
‰י'  ב‡ל‰י‰ם"  ˘"ע˘‰  מ˘מע  בכורי‰ם"   ˙‡
‰כ˙ובים  ומפ˘ט  בכורי‰ם".   ˙‡ ˘"‰ר‚  ˜ו„ם 
מ˘מע ‡יפכ‡ — ˘˜ו„ם לכן "‰ר‚ ‡˙ בכורי‰ם" 
ור˜ ‡ח"כ "ע˘‰ ב‡ל‰י‰ם", כ„כ˙יב (˘מו˙ יב, יב) 
"ו‰כי˙י כל בכור ‚ו' (ול‡ח"ז) ובכל ‡ל˜י מˆרים 
‚ו'  בכור  כל  ‰כ‰  "ו‰'  וכ˙יב  ˘פטים".  ‡ע˘‰ 
‰יו  ‰רי  ו‰ב‰מו˙  כט),  יב,  (˘ם  ב‰מ‰"  בכור  וכל 
‰עבו„‰ זר‰ „מˆרים (כ„‡י˙‡ במכיל˙‡ וב˙נחומ‡ על 

‡˙ר ˘בז‰ ‰כ‰ ‡˙ ‡ל˜י‰ם).

˜ו„ם  ‰י'  ב‡ל‰י‰ם"  "ע˘‰  „‡כן,  בז‰,  וי"ל 
מ˜„ים  ˘בפסו˜  ומ‰  בכורי‰ם".   ˙‡ ˘"‰ר‚ 
‡ע˘‰  מˆרים  ‡ל‰י  ל"בכל  בכור"  כל  "ו‰כי˙י 
˘"ע˘‰  לכך  ˘‰סיב‰  מ˘ום  ‰ו‡  ˘פטים" 
בכורי‰ם".   ˙‡ ˘"‰ר‚  מפני  ‰י‡  ב‡ל‰י‰ם" 
˘‰ר‚  „מ‰  כט),  יב,  (˘מו˙  במכיל˙‡  וכ„‡י˙‡ 
‰˜ב"‰ ‚ם ‡˙ "כל בכור ב‰מ‰" ‰ו‡ בכ„י "˘ל‡ 
‰פורענו˙".   ˙‡ עלינו  ‰בי‡‰  יר‡˙נו  י‡מרו 
‰ר‚  מˆרים,  ˘ל  יר‡˙ם  ‰יו  ו‰ב‰מו˙  „מ‡חר 
בכ„י  ‰˜ב"‰ ‡ו˙ם כ„י "˘ל‡ י‡מרו כו'". ומובן,̆ 
‰ב‰מו˙  מי˙˙  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  י‡מרו",  "˘ל‡ 
בכורי  ‰˜„ים  ˘‰פסו˜  ומ‰  ‰‡„ם.  לבכורי  ˜ו„ם 

מפני  בכורי ‰ב‰מ‰ ‰ו‡  ˘‰ר‚ ‡˙  מ‰  כי  ‰‡„ם, 
˘‰רי‚˙  ונמˆ‡  י‡מרו"),  ("˘ל‡  ‰בכורים  ‰רי‚˙ 
נכ˙ב  ולכן  ו˘ור˘ ‰ענין,  סיב˙  בכורי ‰‡„ם ‰י‡ 

ר‡˘ון (‡ך לפועל ‰י' ל‰יפך, כנ"ל).

 ˙‡ לנו  נ˙ן  ול‡  ‰מן   ˙‡ ‰‡כילנו  "‡לו  (ב)   
‰˘ב˙  על  ˘כן  ‰ס„ר.  על  ‡ינו  כן  ‚ם   — ‰˘ב˙" 
ע‰"פ  כפר˘"י  ‰מן.  פר˘˙  לפני  במר‰,  נˆטוו 
במר‰   — ומ˘פט  ח˜  לו  ם  ׂ̆ ם  ׁ̆ " כ‰)  טו,  (˘מו˙ 

נ˙ן ל‰ם מ˜ˆ˙ פר˘יו˙ ˘ל ˙ור‰ ˘י˙עס˜ו ב‰ם, 
ב‡לו˘  ז‰,  ל‡חרי  ר˜  ני˙ן  ו‰מן  וכו'".  ˘ב˙ 

(כ„‡י˙‡ ב˘מו"ר פכ"‰, ‰. ועו„).

נˆטוו  ˘ב‡לו˘  ‰‡ומר  ל˘יט˙  ˘˜‡י  וי"ל 
רפ"‚.  רב‰  „ברים   .‡"‰ פ"ב,  ביˆ‰  (ירו˘למי  ‰˘ב˙  על 
יעויין  ‡חר:  ב‡ופן  ‡ו  כ‰).  טו,  ל˘מו˙  מכיל˙‡  ור‡‰ 

בריב"‡ (˘מו˙ טז, ‡) ˘‰˜˘‰ ‚בי ‰ליכ˙ם ל‡לו˘, 
בט"ו  י˘ר‡ל  ‰לכו  "‰י‡ך  ‰מן,  בו  ˘ני˙ן  מ˜ום 
‡פ˜ו„",  ‡˙חומין  „‡מר  למ‡ן  ˘ב˙  ˘‰י'  ב‡ייר 
˘נ‡מר  נענ˘  ולכך  מ˘‰  ‰ז‰יר  ל‡  „"ע„יין  ו˙י' 
ע„ ‡נ‰ מ‡נ˙ם", ועו„ ל‡ח"ז ˘ם ‚בי ‡יסור ˘ב˙ 
ל‡חר  ע„  ל‰ם"  לומר  ˘כח  בל˜יט˙ ‰מן "„מ˘‰ 
זמן כו'; ומע˙‰ ˘פיר י˘ לומר, ˘‡ף ˘נˆטוו על 
˘ב˙ במר‰, ˘כח מ˘‰ ל‰ז‰ירם על כך ע„ ˘ב‡ו 
ל‡לו˘. ונמˆ‡ ˘˜„מ‰ נ˙ינ˙ ‰מן לˆיווי ‰˘ב˙.

ָחָרָב‰ כו… ּב∆ ˙ו… יָרנּו ב¿ ƒב ע¡ ל…‡ ‰∆ ו¿

‰ים   ˙‡ לנו  ˜רע  "‡ילו  ‰‡בו„ר‰ם:  פיר˘   
מים,  במעט  ‡ל‡  בחרב‰",  ב˙וכו  ‰עבירנו  ול‡ 
רפ˘ וטיט, „יינו. ולכ‡ור‰ „רו˘ בז‰ בי‡ור טוב‡, 
בחרב‰  ˘‰עבירנו  בז‰  ‰מעל‰  ‚ו„ל  מ‰ו  וכי 
‰מעלו˙  ˘˘‡ר  ובפרט  וטיט?  רפ˘  במעט  ול‡ 

‰טובו˙ ˘מנ‰ כ‡ן ‰ן מעלו˙ נפל‡ו˙ ביו˙ר, וכמו 
ובניי˙  ˙ור‰  מ˙ן  סוף,  ים  ˜ריע˙  מˆרים,  יˆי‡˙ 
ל‰ו„ו˙  י˘  מ˜ום  ˙פיס˙  ו‡יזו  כו',  ‰בחיר‰  בי˙ 
ול˘בח על מ‰ ˘"‰עבירנו בחרב‰" בל‡ ˙ערוב˙ 

מעט רפ˘ וטיט ל‚בי ‰˘בח על מעלו˙ ‡לו?

קֹום ָעֵלֽינּו ההגדה ה ַמֲעלֹות טֹובֹות ַלּמָ ּמָ אוצרות ּכַ 22



עלינּו לּמקֹום טֹובֹות מעלֹות ּכּמה
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ּלּו  ƒ‡ :ֽנּו ּיֵ ּדַ ָפִטים  ׁשְ ָבֶהם  ה  ָעׂשָ ְולֹא  ְצַרִים  ִמּמִ הֹוִציָאנּו 
ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ֵבאלֵֹהיֶהם  ה  ָעׁשָ ְולֹא  ָפִטים  ׁשְ ָבֶהם  ה  ָעׂשָ ִאּלּו 
ָהַרג  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ כֹוֵריֶהם  ֶאת־ּבְ ָהַרג  ְולֹא  ֵבאלֵֹהיֶהם  ה  ָעׂשָ ִאּלּו 
ָלנּו  ָנַתן  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ֶאת־ָממֹוָנם  ָלנּו  ָנַתן  ְולֹא  כֹוֵריֶהם  ֶאת־ּבְ
ֶאת־ ָלנּו  ָקַרע  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ם  ֶאת־ַהּיָ ָלנּו  ָקַרע  ְולֹא  ֶאת־ָממֹוָנם 

ְבתֹוכֹו  ֶהֱעִביָרנּו  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ָחָרָבה  ּבֶ ְבתֹוכֹו  ֶהֱעִביָרנּו  ְולֹא  ם  ַהּיָ
תֹוכֹו  ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ֽנּו: ִאּלּו ׁשִ ּיֵ תֹוכֹו ּדַ ע ָצֵרינּו ּבְ ּקַ ָחָרָבה ְולֹא ׁשִ ּבֶ
נּו  ק ָצְרּכֵ ֽנּו: ִאּלּו ִסּפֵ ּיֵ ָנה ּדַ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ נּו ּבַ ק ָצְרּכֵ ְולֹא ִסּפֵ
ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ן  ֶאת־ַהּמָ ֶהֱאִכיָלנּו  ְולֹא  ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ
ֽנּו: ִאּלּו ָנַתן ָלנּו  ּיֵ ת ּדַ ּבָ ַ ן ְולֹא ָנַתן ָלנּו ֶאת־ַהּשׁ ֶהֱאִכיָלנּו ֶאת־ַהּמָ
ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ַהר־ִסיַני  ִלְפֵני  ֵקְרָבנּו  ְולֹא  ת  ּבָ ַ ֶאת־ַהּשׁ
ֶאת־ ָלנּו  ָנַתן  ִאּלּו  ֽנּו:  ּיֵ ּדַ ֶאת־ַהּתֹוָרה  ָלנּו  ָנַתן  ְולֹא  ַהר־ִסיַני 

ֽנּו: ִאּלּו ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ  ּיֵ ָרֵאל ּדַ ַהּתֹוָרה ְולֹא ִהְכִניָסנּו ְלֶאֶרץ ִיׂשְ
ֽנּו׃ ּיֵ ִחיָרה ּדַ ית־ַהּבְ ָרֵאל ְולֹא ָבָנה ָלנּו ֶאת ּבֵ ִיׂשְ

קֹום ָעֵלֽינּו. ַעל  ֶלת ַלּמָ ֽ ה טֹוָבה ְכפּוָלה ּוְמֻכּפֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ
ה  ְוָעׂשָ ָפִטים.  ׁשְ ָבֶהם  ה  ְוָעׂשָ ִים.  ְצָרֽ ִמּמִ נּו  הֹוִציָאֽ ׁשֶ
ַרע  ְוָקֽ ֶאת־ָממֹוָנם.  ָלֽנּו  ְוָנַֽתן  כֹוֵריֶהם.  ֶאת־ּבְ ְוָהַרג  ֵבאלֵֹהיֶהם. 
תֹוכֹו.  ּבְ ינּו  ָצֵרֽ ע  ּקַ ְוׁשִ ָחָרָבה.  ּבֶ ְבתֹוכֹו  נּו  ְוֶהֱעִביָרֽ ם.  ֶאת־ַהּיָ ָלֽנּו 
ן. ְוָנַֽתן  ָנה. ְוֶהֱאִכיָלֽנּו ֶאת־ַהּמָ ִעים ׁשָ ר ַאְרּבָ ְדּבָ ּמִ ֽנּו ּבַ ק ָצְרּכֵ ְוִסּפֵ
ֶאת־ַהּתֹוָרה.  ָלֽנּו  ְוָנַֽתן  ַהר־ִסיַני.  ִלְפֵני  נּו  ְוֵקְרָבֽ ת.  ּבָ ַ ֶאת־ַהּשׁ ָלֽנּו 
ר  ְלַכּפֵ ִחיָרה  ית־ַהּבְ ּבֵ ֶאת  ָלֽנּו  ָנה  ּוָבֽ ָרֵאל.  ִיׂשְ ֶרץ  ְלֶאֽ נּו  ְוִהְכִניָסֽ

ל־ֲעוֹנֹוֵתינּו:  ַעל ּכָ
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לכותרת קטע אליעזרלהעתיק ּברּבי מעׂשה

ֶזר ההגדה י ֱאִליֶעֽ ַרּבִ ה ּבְ 5אוצרות ַמֲעׂשֶ

 ‰ ∆ׂ̆ ן ֲעַזְרָיה ַמֲע י ֶאְלָעָזר ּבֶ י ְיהֹוֻשַע ְוַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ַרּבִ ּבְ
ְבֵני ְבַרק,  ין ּבִ י ַטְרפֹון ֶשָהיּו ְמֻסּבִ י ֲעִקיָבא ְוַרּבִ ְוַרּבְ
אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ל  ּכָ ִמְצַרִים  יִציַאת  ּבִ ִרים  ְמַסּפְ ְוָהיּו 
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְזַמן  יַע  ִהּגִ ַרּבֹוֵתינּו,  ָלֶהם:  ְוָאְמרּו  ַתְלִמיֵדיֶהם 

ֲחִרית. ל ׁשַ ׁשֶ

ר  ז∆ ֽ יע∆ ƒל י ‡¡ ƒַרּב ‰ ּב¿ ∆ׂ̆ ַמֲע
ממע˘‰ ז‰ מˆינו למ‚מר כמ‰ מילי רברב˙‡:

י„וע‰ ‰˘˜ו"ט ‚בי חיוב סיפור יˆי‡˙ ‡בו˙ינו 
כל  ˘ל‚בי  „‡ף  זו.  במˆו‰  חייב  ‚ר  ‡ם  מˆרים, 
(˙˘ובו˙  ב˙˘ובו˙יו  ‰רמב"ם  פס˜  ‰˙ור‰  מˆוו˙ 
ול‰ו„ו˙  לברך  יכול  ˘‰‚ר  רˆ‚)  סי'  ח"ב  ‰רמב"ם 

"‡בי  ‰י'  „‡בר‰ם  כיון  "ל‡בו˙ינו",  בנוסח 
בחרן"  ע˘ו  ‡˘ר  ‰נפ˘  "ו‡˙  כ„כ˙יב  ‰‚רים", 
‡לו˜ינו  לומר  לך  י˘  ו"לפיכך  ‚רים,  ‚בי  „מיירי 
(ל˘ון  ‡ביך"  ‰ו‡  ע"‰  ˘‡בר‰ם  ‡בו˙ינו  ו‡לו˜י 
‰סיפור  חוב˙  ‚בי  לעיין  י˘  ע„יין  ˘ם),  ‰רמב"ם 

מˆרים ‰חל  ‚לו˙  ענין  ˘כל  כיון  מˆרים,  ביˆי‡˙ 
ר˜ בלי„˙ יˆח˜, ו‡"כ י˘ ל‰ס˙פ˜ ‰‡ם חייב ‰‚ר 

בסיפור ז‰.

י„)  ט,  (ב‰עלו˙ך  ‰˜„ו˘  ‰חיים  ‰‡ור  וכ˙ב 
ל‰'"  פסח  וע˘‰  ‚ר  ‡˙כם  י‚ור  "וכי  „מ‰פסו˜ 

‚מרינן ˘חייב ‰‚ר ‚ם בסיפור „יˆי"מ.

מפור˘˙  ‰וכח‰  ‰וי  „ר"ע  „מע˘‰  לומר  וי˘ 
„‰רי  רב",  ו"מע˘‰  ביˆי"מ,  בסיפור  ‚ר  לחיוב 
וסיפר  בערכו),  ‰„ורו˙  ס„ר  (ר‡‰  ‰י'  ‚רים  בן  ר"ע 
‡ו˙ו  "כל  ˘סיפר  ‡ל‡  בלב„  זו  ול‡  ביˆי"מ, 
מˆרים  יˆי‡˙  סיפור  „מˆו˙  מוכח  ו‡"כ  ‰ליל‰", 

‰י‡ ‚ם על ‰‚רים.

ביˆי"מ,  ר"ע  מסיפור  למ„ים  נמˆינו  „בר  ועו„ 
„‰נ‰ במס' „רך ‡רı זוט‡ (פ"ח, ‰וב‡ ב˙ו„"‰ מבטלין 
‡ח˙  פעם   .  . ר"ע  „"‡מר  ‡י˙‡   (‡ יז,  כ˙ובו˙   —

ונטפל˙י  מˆוו‰  מ˙  ומˆ‡˙י  ב„רך  מ‰לך  ‰יי˙י 
י‰ו˘ע  ור'  ר"‡  לפני   .  . וכ˘ב‡˙י   .  . מילין   '„ בו 
נ˜י",  „ם  ˘פכ˙  ופסיע‰  פסיע‰  כל  על  לי  ‡מרו 
מ˘ום  „‰וי   (‡ יז,  (כ˙ובו˙  ˘יף  ‰מ‰ר"ם  ובי‡ר 
ביטול ˙ור˙ו ב‡ו˙ו ‰זמן. ו‰נ‰ י„וע ‚ו„ל ‰מעל‰ 
כל  ˘"„וח‰  מˆוו‰  במ˙  ב‰‰˙עס˜ו˙  ו‰ח˘יבו˙ 
˘מעל˙  חזינן  ועכ"ז  ב),   ,‚ (מ‚יל‰  כול‰"  ‰˙ור‰ 
(סנ‰„רין  „ר"ע"  ‡ליב‡  „"כול‰ו   — „ר"ע  ‰לימו„ 
ספר‡  ס˙ם  ˙וספ˙‡,  ס˙ם  מ˘נ‰,  ס˙ם  ˘בעלי  ‰יינו   .‡ פו, 

‚„ל‰   — רע"˜)  מפי  „ברי‰ם  כולם  למ„ו   — ספרי  וס˙ם 

יו˙ר, וע„ ˘‚ערו בו רבו˙יו על „בר ז‰.

„למרו˙  בעניננו,  נפל‡  חי„ו˘  נמˆ‡  ומע˙‰ 
ר"ע  י˘ב  „ר"ע,  ‰˙ור‰  „לימו„  ‰‰פל‡‰  ‚ו„ל 
בלב„  זו  ול‡  מˆרים,  ביˆי‡˙  וסיפר  ‰ס„ר  בליל 
˘‰‚יעו  ע„  וסיפר "כל ‡ו˙ו ‰ליל‰",  ˘י˘ב  ‡ל‡ 
˘ל  ˘מע  ˜רי‡˙  זמן  „‰‚יע  ו‡מרו  ‰˙למי„ים 
˘חרי˙. ובז‰ נמˆינו למ„ים ‚ו„ל ו˜„ו˘˙ ‰מˆוו‰ 
„‰סיפור ביˆי"מ, „ח˘וב‰ ‰י‡ ‡ף מלימו„ ˙ור˙ו 
על ‰˙עס˜ו˙  ‚ם  מעל˙‰  „‚„ל‰  ע˜יב‡,  רבי  ˘ל 

במ˙ מˆו‰. 

˙ ׁ̆ ַמּכו… ˙ . . ָחמ≈ ע ַמּכו… ּבַ ַ‡ר¿

‰מכו˙  לכמו˙  בנו‚ע  ור"ע  ר"‡  מחלו˜˙ 
במˆרים ˘ייכ˙ ל„ורו˙ בעבו„˙ ‰‡„ם ל˜ונו.

„‰נ‰, ענין ‚לו˙ ויˆי‡˙ מˆרים ˘ייך ‡ˆל כל 
פמ"ז),  ˙ני‡  (ר‡‰  ˜ונו   ˙‡ בעבו„˙ו  מי˘ר‡ל  ‡ח„ 
„מˆרים ‰ו‡ מל˘ון מˆרים ו‚בולים. פירו˘, „‚לו˙  
מו‚בל˙  ‰י‡  ‰י‰ו„י  ˘ל  ˘עבו„˙ו  ענינ‰  מˆרים 
ל יˆי‡˙ מˆרים ‰ו‡,  לפי טבעו ו˙כונו˙יו, וענינ‰̆ 
˘‰‡„ם יוˆ‡ מכל ‰מיˆרים ו‰‰‚בלו˙, ועוב„ ‡˙ 
‰' ב‡ופן בל˙י מ„ו„ ומו‚בל. ובז‰ נחל˜ו ע„ ‰יכן 

ˆ"ל ‰"יˆי‡‰ ממˆרים" בעבו„˙ ‰‡„ם: 

י˘נם  ‰‡„ם  עבו„˙  „בכללו˙  וב‰˜„ים, 
ל„'  ב‰˙‡ם  ˘‰ם  מˆרים,  יˆי‡˙  עבו„˙  סו‚י   '„
ב˙ור˙  ‰מבו‡רים  ‰‡„ם  בנפ˘  כלליים  כוחו˙ 
רוח,  נפ˘,  בנפ˘ —  י˘  בחינו˙  כי ‰נ‰, ‰'  ‰סו„. 
נ˘מ‰, חי' ויחי„‰ (ר‡‰ בר‡˘י˙ רב‰ פי"„, ט), ועניינם 
בינ˙  (רוח),  ‰לב  ר‚˘  (נפ˘),  מע˘‰   — ‰רוחני 
נ˜ו„˙  ועˆם  (חי'),  ‰חכמ‰  כח  (נ˘מ‰),  ‰מוח 
ט‰ור‰  נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙  עˆם  ו‰נ‰,  (יחי„‰).  ‰נפ˘ 
‰י‡ ו‡ין ב‰ פ‚ם, ‡בל ב„' בחינו˙ ˘למט‰ ממנ‰  
- ‡פ˘ר ˘י‰י' ˘עבו„ מˆרים וˆריך לˆ‡˙ ‰ימנו, 

ו‡לו ‰ן:

מ‰‰‚בלו˙ „מלחמ˙ ‰יˆר  ו˘חרור  יˆי‡‰   (‡)
‚ם  (כולל  ממ˘  בפועל  ל˜יום ‰מˆוו˙  ‰מפריעו˙ 
ר˜  ל‡  ענין ‰כולל  סופרים),  „ברי  ˘ל  ˜ל  „˜„ו˜ 
ומח˘בו˙יו  ˘„יבורו  ‚ם  כ"‡  ‰‡„ם,  מע˘‰   ˙‡

י‰יו ל‰' לב„ו.

מ‰‚בלו˙  ‚ם  ו˘חרור  יˆי‡‰  מז‰,  למעל‰  (ב) 
מ˜יום  ˘לב„  ‰לב, ‰יינו  ור‚˘  מ„ו˙  מˆ„  ‰ב‡ו˙ 
ר˘ו˙  בעניני  ‰נ‰‚˙ו  ‚ם  ב˘לימו˙,  ‰מˆוו˙ 
(˘‰רי  ‰עולם"  "‰נחו˙  עם  ‰˙ח˘בו˙  בל‡  ˙‰י' 
מˆ„  ב‡‰  ‰בריו˙"  י‡מרו  "מ‰  עם  ‰˙ח˘בו˙ 

‰מ„ו˙ ור‚˘ ‰לב (ר‡‰ ס‰"מ ˙˘"ח ע' 237)).

מו‚בל  ˘‡ינו  ‰˘כל,  מ‰‚בלו˙  ‚ם  יˆי‡‰   (‚)
עם  ˘כלו,  ו‰˘‚˙  ‰בנ˙  לפי   '‰  ˙‡ בעבו„˙ו 
למעל‰   '‰  ˙‡ עוב„  ‡ל‡  ˘כלו,  ˘ל  ‰˜רירו˙ 
מחייב  ˘כלו  ˘‡ין  בעניינים  ‚ם  ו„ע˙,  מטעם 

לע˘ו˙ כן.

˘‚ם  ו‰יינו,  ל‚מרי,  מ‰‚בלו˙יו  יˆי‡‰   („)
מˆ„  ו„ע˙  מטעם  „למעל‰  ב‡ופן   '‰  ˙‡ ‰עוב„ 
˙ו˜ף ‰רˆון ˘למעל‰ מן ‰˘כל ו‰‰בנ‰ — ‰מ‡יר 
˘י‰י'  ‡פ˘ר  ע„יין  ˘בנפ˘,  "חכמ‰"  בבחי' 
וע"ז  ורˆונו,  מˆי‡ו˙ו  ‰ר‚˘˙  עˆם  מˆ„  מו‚בל 
מ„י„‰  ב˘ום  ‚ם  מו‚בל  ˘‡ינו  ע„  "לˆ‡˙"  ˆריך 

ו‰‚בל‰ ˘‰י‡ כי ‡ינו מר‚י˘ כלל ‡˙ מˆי‡ו˙ו.

"לˆ‡˙  ˘ˆריך  ‡ליעזר,  רבי  ˜‡מר  וע"ז 
ˆ"ל  וממיל‡  ‰נ"ל,  „ר‚ו˙   '„‰ בכל  ממˆרים" 
‰‚בלו˙ ‡לו, ‰רי  מ‡רבע  ו‰יוˆ‡  מכו˙".  "‡רבע 
יˆי‡˙ מˆרים ‰פרטי˙ ˘לו בעבו„˙ ‰' — ˘לימ‰ 
ו˙מ‰ ‰י‡; כיון ˘‡ˆל ר' ‡לעזר, ˘‰י' בן ‡בר‰ם 
יכול  י‰ו„י  ˘ל  ˘‰חיסרון  ברור  ‰י'  ויע˜ב,  יˆח˜ 
מע˘יו,   — נפ˘ו  ˘ל  בכוחו˙ ‰פרטיים  ר˜  ל‰יו˙ 
ב‰ם  ור˜  ˘לו,  ‰חכמ‰  וכח  ˘כלו  מ„ו˙יו, 
נ˘מ˙ו,  עˆם   ˙‡ ‡בל  ממˆרים",  ‰"יˆי‡‰  ˆ"ל 
ל‰פרי„   ‡"‡ ‰פרטיים,  מכוחו˙יו  ˘למעל‰ 
"‰י˙‰  ‰חט‡  ב˘ע˙  ˘‡פילו  כיון  מ‰˜ב"‰, 
‡ינו  וממיל‡  ספכ"„),  ˙ני‡  (ר‡‰  י˙'"  ‡י˙ו  ב‡מנ‰ 

ˆריך ליˆי‡˙ מˆרים נוספ˙ בעˆם נ˘מ˙ו.

ס‰"„  (ר‡‰  ‚רים  מזרע  ˘‰י'  ע˜יב‡,  רבי  ‡ך 
בערכו) ועס˜ עם ‡לו ˘ˆריכים ל‰בי‡ם ˙ח˙ כנפי 
מˆרים"  "‚לו˙  ˘ל  מˆב  ˘י˙כן  ר‡‰  ‰˘כינ‰, 
זו,  ב„ר‚‡  ‚ם  וממיל‡  ˘בנפ˘,  ב"יחי„‰"  ‡פילו 
"יˆי‡˙Œמˆרים"  ולכן  ממˆרים",  ‰"יˆי‡‰  ˆ"ל 
 ˙‡ ‡ף   — מכו˙"  "חמ˘  ל˘יט˙ו,  כולל˙, 

‰"יחי„‰".
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ע„יין  מ˙ייח„  ו‡ינו  יח„יו  כולם  חומר ‰כולל ‡˙ 
בˆיור ו˙וכן פרטי ˘ל ‡ח„ מ„' ‰יסו„ו˙.

וי"ל ˘‰טעם לכך ˘‰מכו˙ ‰יו ˆריכו˙ לח„ור 
מˆרים  ˘טומ‡˙  מˆ„  ‰ו‡  כ"כ,  ‰„ברים  לעומ˜ 
ח„ר‰ ‚"כ לעומ˜ם, ˘‰רי ענין ‰מכו˙ ‰י', כ˘מן, 
‰י˙‰  ‰מכ‰  ולכן  מˆרים,   ˙‡ ול˘בור  ל‰כו˙ 
˘ל ‰„בר  ר˜ ‡˙ ˆיורו ‰חיˆוני  ל‡  ל‡ב„  ˆריכ‰ 
(ל„ו‚מ‡ — ל‰פוך ‰מים ל„ם), כיŒ‡ם ‚ם ‡˙ ‰„' 
יסו„ו˙ ˘לו ‡ו ‡ף ‡˙ "חומר ‰יולי" ˘בו. ונמˆ‡, 
˘‰ן לר"‡ ו‰ן לר"ע ח„ר‰ טומ‡˙ מˆרים בעומ˜ 
יו˙ר  עו„  ‰טומ‡‰  ח„ר‰  ˘לר"ע  ‡ל‡  ‰„ברים, 

בעומ˜. 

„˜יי"ל   ‡‰ ב‰˜„ים  י"ל,  ‰פלו‚˙‡  וב˘ור˘ 
ל‚בי ‡יסור חמı בפסח (˘נול„ מטומ‡˙ מˆרים), 
„‡סור ל‡ ר˜ ב‡כיל‰ וב‰נ‡‰ ‡ל‡ ‡ף ב"בל יר‡‰ 
ובל ימˆ‡"; ובי‡ור עומ˜ ‰חילו˜ בין ‚' ‰‡יסורים 
ימˆ‡) ‰ו‡, „ב„בר  ובל  יר‡‰  ובל  (‡כיל‰, ‰נ‡‰ 
‰‡סור ר˜ ב‡כיל‰ ומו˙ר ב‰נ‡‰, מ˘מעו˙ ‰ענין 
˘יבו‡  (ו‡פ˘ר  רע  ‡ינו  ‰„בר  ˘"חומר"  ‰י‡ 
ל˘ימו˘ ‰‡„ם), ‡ל‡ ˘ב"ˆור‰" ˘לו, כפי ˘‰ו‡ 
בˆור˙ו ‰חיˆונ‰ (ע„ ˘ר‡וי ל‡כיל‰), ˘ולט ‰רע. 
מ˘‡"כ ב‡יסור ‰נ‡‰, ˘‡סור ‡ף לי‰נו˙ מ‰„בר, 

ו‰יינו מפני ˘‚ם עˆם "חומר" ‰„בר ‰ו‡ רע. 

סו"ס  ˜˘ור   ‰"‰ ‰נ‡‰  ‡יסור  ‡פילו  ‡מנם, 
„ו˜‡  ˘ייכ˙  ˘‰י‡  ב„בר,  ‰‰˘˙מ˘ו˙  עם  ר˜ 
˘ז‰ ‚ופ‡  מסויימ˙,  בˆור‰  כבר  נמˆ‡  כ˘‰חומר 
מר‡‰ ˘‰רע ˘ולט בחומר ר˜ כפי ˘‰ו‡ כבר ר‡וי 
ובל  יר‡‰  "בל  ב‡יסור  מ˘‡"כ  ˘ימו˘,  ל‡יז‰ 
ו‰נ‡‰,  ‰‰˘˙מ˘ו˙  ˘‡סור‰  ר˜  ל‡   — ימˆ‡" 
ˆור‰  ב‡יזו  בעולם  מˆי‡ו˙ו  ˜יום  עˆם  ‚ם  ‡ל‡ 
נמˆ‡  ו‡"כ  ל‡ב„ו.  וחוב‰  ‡יסור,   ‰"‰ ˘‰י‡ 
 ıפנימיו˙ ‰חמ˘ מז‰  לב„  בפסח,   ıחמ ˘ב‡יסור 
מˆ„  וז‰ו  ‡סור‰,  עˆמ‰  מˆי‡ו˙ו  ‡ף  ‡סור‰, 

‰נ"ל, „טומ‡˙ מˆרים ח„ר‰ ‚ם בעומ˜ ‰„ברים.

פלו‚˙‡  מˆינו   ıחמ‰ ביעור  ב‡ופן  ו‰נ‰, 
"רבי  רפ"ב):  פסחים  (מ˘נ‰  וחכמים  י‰ו„‰  ר'  בין 
י‰ו„‰ ‡ומר ‡ין ביעור חמı ‡ל‡ ˘ריפ‰, וחכמים 
לים".  מטיל  ‡ו  לרוח  וזור‰  מפרר  ‡ף  ‡ומרים 
ובטעם פלו‚˙˙ם מב‡ר ‰ˆפנ˙ פענח (ע‰"˙ בח˜ו˙י 
ˆריך  „לר"י  ו˘"נ),  ס"ט,  ˘ם  ˆפונו˙  מפענח  ו.  כו, 

ע"י  ר˜  נע˘‰  וז‰   ,ıמˆי‡ו˙ ‰חמ עˆם  לבטל ‡˙ 
מˆי‡ו˙  נ˘‡ר˙  ˘‡ז  כ˘מפרר  מ˘‡"כ  ˘ריפ‰, 
"˙ו‡ר"   ˙‡ לבטל  מספי˜  ולחכמים,   ;ıחמ‰
כו'".  לרוח  וזור‰  "מפרר  מספי˜  ולכן   ,ıחמ‰
ומובן, ˘מחלו˜˙ם ב˘יעור ‰˘ב˙˙ ‰חמı, ˙לוי' 
בעˆם  חו„ר  ‰‡יסור  ‡ם   :ıחמ‰ ‡יסור  ב˘יעור 
ל‰יו˙ ‰‰˘ב˙‰  ממ˘, ‡זי ˆריכ‰   ıמˆי‡ו˙ ‰חמ
‰‡יסור  ו‡ם  ממˆי‡ו˙ו,  כלום  י˘‡ר  ˘ל‡  ב‡ופן 
‡ינו חו„ר לעˆם מˆי‡ו˙ו, ‡זי מספי˜ ל‰˘בי˙ ר˜ 

‡˙ ‰"˙ו‡ר" ˘לו. 

‰˘יטו˙  לב'  ב‰˙‡ם  ‰ן  ‡לו  „עו˙  ˘ב'  וי"ל, 
„ר' ‡ליעזר ור' ע˜יב‡ בענין ‰מכו˙:

ח„ר‰  מˆרים  טומ‡˙  לחכמים,  ו‰ן  לר"י  ‰ן 
˘‰ˆריך  ˘ר"י  ‡ל‡  ‰„ברים,  מˆי‡ו˙  בעומ˜ 
מˆרים  ˘טומ‡˙  רע"˜  סבר˙  מˆ„  ‰ו‡  ˘ריפ‰ 
ˆריך  ‰י'  וע"כ  ממ˘,  ‰„בר  לעˆם  ע„  ח„ר‰ 
וכך  ˘לו,  ב"חומר ‰יולי"  כולל  מכו˙  ב‰'  ל‡ב„ו 
˘י‡ב„  ˘ריפ‰ —  ע"י  ל‡ב„ ‡˙ ‰חמı „וו˜‡  י˘ 
כליל. ו‡כן ‡˘כחן ל‰„י‡ „רע"˜ כר"י ס"ל בענין 

ביעור חמı (פסחים ‰, רע"ב).

ס"ל  כי  חכמים,  ב˘יט˙  ‡זיל  ר"‡  מ˘‡"כ 
ו‰יינו  ‰יסו„ו˙,  ב„'  ר˜  ח„ר‰  מˆרים  ˘טומ‡˙ 
„"כל  סבר  ולכן  ממ˘,  ‰„בר  בעˆם  ח„ר‰  ˘ל‡ 
ב‡יסור  ולפיכך  מכו˙",  ‡רבע  ˘ל  ‰י˙‰   .  . מכ‰ 
‡ין  ממ˘,  ‰„בר  בעˆם  ב‡  ל‡  ˘‡יסורו   ,ıחמ
וזור‰  מפרר  "‡ף  ‡ל‡  ˘ריפ‰  חיוב  ב‰˘ב˙˙ו 

לרוח ‡ו מטיל לים".
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ן פו… י ַטר¿ ƒַרּב יָב‡ ו¿ ƒ̃ י ֲע ַרּב¿ ָי‰ ו¿ ן ֲעַזר¿ ָעָזר ּב∆ ל¿ י ‡∆ ƒַרּב ַע ו¿ ֻ̆ ‰ו… י י¿ ƒַרּב ר ו¿ ז∆ יע∆ ƒל י ‡¡ ƒַרּב¿ּ

יל"ע בטעם ˘‰וזכרו ˘מו˙ ‰˙נ‡ים כ‡ן „ו˜‡ 
בר˜  מר‡ „‡˙ר‡ „בני  רע"˜ ‰י'  ז‰. „‰נ‰,  בס„ר 
˘מˆינו  (כמו  לחכמים  ר‡˘  ו‰י'  ב)  לב,  (סנ‰„רין 

‰יינו  וחבריו",  ע˜יב‡  רבי  "כ‚ון   (‡ (נ,  בפסחים 
ר'  ו‰נ‰,  חבריו).  כל  מול  רע"˜  ‚„ול˙  ˘מ˘ווים 
רבו  ‰י'  ˘‰רי  לו,  ‰ו˜„ם  ˘פיר  ‰‚„ול  ‡ליעזר 
‡בל  לפי‰מ"˘).  ‰רמב"ם  ב‰˜„מ˙  (כמבו‡ר  ‰מוב‰˜ 
ע„יין יל"ע ‡מ‡י ‰ו˜„מו לרע"˜ ‚ם ר' י‰ו˘ע ור' 

‡לעזר בן עזרי'. 

מ˘ני  מבו‡ר „‰ו‡  ר‡ב"ע  ‚בי ‰˜„מ˙  ו‰נ‰, 
(˘‰י'  מיוחס˙  ממ˘פח‰  ‰י'  ˘ר‡ב"ע  טעמים, 
„ח˘יב  (˙ו„"‰  נ˘י‡  ˘‰י'  ומ˘ום  לעזר‡),  ע˘ירי  „ור 

נר‡‰  י‰ו˘ע  ר'   ˙‡ ˘מ˜„ים  וז‰   .(‡  ,‰˜ כ˙ובו˙ 

לומר ˘‰ו‡ מ˘ום ˘‡ף ‰ו‡ ‰י' רבו ˘ל רע"˜. 

לרבי  רע"˜  ‰˜„ים  ‡מ‡י  ˆ"ע  ˘מע˙‰  ‡ל‡ 
(כ˜ו˘יי˙  רע"˜  ˘ל  רבו  ‰י'  נמי  ˘ר"ט  ‡ף  טרפון 
‡ירע  ‰מע˘‰  ˘סיפור  ומ‰   .(‡ מ‰,  ע"ז  ‡מר  ˙ו„"‰ 

בבני בר˜, ו˘ם ‰י' רע"˜ ‰מר‡ „‡˙ר‡ ע„יין ‡ינו 
מיי˘ב, „‰‡ מ"מ ‰˜„ים ר' י‰ו˘ע לר' ע˜יב‡ ר˜ 

מ˘ום ˘‰ו‡ רבו, ומ‡י ˘נ‡ ר' טרפון.

נע˘‰  ˘לימים  טרפון  ר'  ˘‡ני  „ב‡מ˙  וי"ל 
‡חר  „‡˙ר‡,  למר‡  ל‰˜„ימו  ‡ין  ול‰כי  חברו, 

˘לימים  ז‰,  יסו„  וע"פ  בר˜.  בבני  ‰י'  ˘‰סיפור 

נע˘‰ חבירו, יובנו ‚ם „ברי ‰˘"ס בכ˙ובו˙ (פ„, ב)

מ˘ום  רע"˜  נ‚„  כר"ט  ‰לכ‰  ‡י  ‰˙ם  „‡יפלי‚ו 

˘ר"ט ‰ו‡ רבו ‡ו „‰לכ‰ כרע"˜ מ˘ום ˘ר"ט ‰י' 

רבו  ‰י'  „˙חיל‰  ‰נ"ל,  ‰יסו„  ולפי  חבירו.  ב‚„ר 

ו˘וב נע˘‰ חבירו, מובן במ‡י ˜מיפל‚י.

בו  ˘‰י'  (‡ף  לר"ט  „‰‰˜„מ‰  ‰מבו‡ר  ולפי 
מר‡ „‡˙ר‡,  ˘רע"˜ ‰י'  מ˘ום  רבו) ‰ו‡  ‚ם ‚„ר 

‰סבו בעיר  נז˜˜ בעל ‰‰‚„‰ ל‰זכיר̆  מחוור מ‰̆ 

˘עפ"ז  „‡˙ר‡),  מר‡  רע"˜  ‰י'  (˘˘ם  בר˜  בני 

מובן ‰ס„ר ˘מונ‰ ‡ו˙ם. ו„ל‡ כ„‡י˙‡ ב˙וספ˙‡ 

(ספ"י „פסחים) ˘מזכיר (מע˘‰ כעין זו) ˘‰י' בלו„ 

˘מזכיר  ע"ז  טעם  י˘  ב˙וספ˙‡  י"ל „‚ם  [ומע˙‰ 

‰פסח  ב‰ל'  ˘עס˜ו  מסופר  ˘ם  „‰נ‰  ‰עיר,  ˘ם 

כל ‰ליל‰, ו˘וב י˙ב‡ר „ב‡ ל‰˘מיענו „‡ף ˘‰י' 

עס˜ו  ז‡˙  בכל  פסח,  ˜רבן  ‡ז  ‰י'  ול‡  בלו„,  ז‰ 

ב‰לכו˙ ‰פסח כל ‰ליל‰].

ם רּו ָל‰∆ ָ‡מ¿ ם ו¿ י‰∆ י„≈ ƒמ ל¿ ַ̇ ‡ּו  ֽ ּבָ ∆ ׁ̆ ַע„ 

˘‰יו  „‡ף  ביו˙ר,  ‰„בר  ˙מו‰  לכ‡ור‰ 
‰מעלו˙  כל  עם  מˆרים,  יˆי‡˙  בסיפור  עוס˜ים 
˘חרי˙  ˘ל  ˘מע  ˜רי‡˙  ‰רי  ˘ב„בר,  ‰נפל‡ו˙ 
‰י‡ מˆו‰ מפור˘˙, ולפל‡ ˘‚„ולי עולם ‡לו ‰יו 
ל˜יים  ˘י˘  ל‰ם  ˘יזכירו  ל"˙למי„י‰ם"  ˆריכים 

מˆו‰ זו?

במ˘מעו˙  „מיירי  ‰„רו˘  ע"„  בז‰  לומר  וי˘ 
˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ˘חרי˙ ברוחניו˙ — ‰יינו מ„רי‚˙ 

עבו„˙ ˜רי‡˙ ˘מע ˘‰י‡ בבחינ˙ ‡ור רוחני, ‡ור 
‰יום.

„בליל   ,(‡ לח,  (ח"ב  ‰זו‰ר  „ברי  ע"פ  וי˙ב‡ר 
ט"ו ניסן, בע˙ ˘"נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מלכי ‰מלכים 
˘‰י'  ‰‚ילוי  עוˆם  מˆ„  ‰נ‰  ‰ו‡",  ברוך  ‰˜„ו˘ 
כו',  „˙מוז  „˙˜ופ‰  כיומ‡  לילי‡  נ‰יר  "‰ו‰  ‡ז 
כח˘כ‰  י‡יר  כיום  וליל‰  יב)  ˜לט,  (˙‰לים   „"‰‰

כ‡ור‰", ˘ב‡ו˙ו ליל‰ ‰‡יר‰ ‰˘מ˘ כמו ביום.
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˘ל  עבו„˙ם  ‚ו„ל  ˘מˆ„  לומר  י˘  ועפ"ז 
מˆרים", ‰‚יעו  יˆי‡˙  ב"סיפור  ‰˙נ‡ים ‰‡מורים 
ט"ו  בליל  בנ"י  ‡ˆל  ˘‰‡יר‰  ו‰בחינ‰  ל„ר‚‰ 
בניסן בע˙ יˆי‡˙ מˆרים, בחי' "וליל‰ כיום י‡יר", 
‡ור  ‡לו  ˙נ‡ים  ‡ˆל  ‰‡יר  ‰ליל‰  בזמן  ‚ם  ולכן 
˘‚ם  ליל‰,  ב‡ו˙ו  „ר‚˙ם  ‚ו„ל  מˆ„  ולכן  ‰יום. 
עבו„˙  ‰י˙‰  ל‡  ‰יום,  ‡ור  ‰‡יר  ‰ליל‰  בחו˘ך 
כ˘‰‡יר  ר˜  ˘חרי˙ ‡ˆלם  ˘ל  ˘מע  ובחי' ˜רי‡˙ 
בבחינ˙  כבר  ‰יו  ‰ליל‰  ב‡מˆע  ‚ם  ‡ל‡  ‰יום, 
˘ל‡  ˙למי„י‰ם,  ˘‡ˆל  ‡ל‡  ו"בו˜ר".  "˘חרי˙" 
ביˆי‡˙  ב"סיפור  זו  ‚בו‰‰  לבחינ‰  ע„יין  ‰‚יעו 
ר˜  ו‡ˆלם  בליל‰ "‡ור ‰יום",  ל‡ ‰‡יר  מˆרים", 

בבו˜ר "‰‚יע זמן ˜"˘ ˘ל ˘חרי˙".

„לפי  ‚יס‡,  ל‡י„ך  ל‰˜˘ו˙  י˘  עפ"ז  ‡ך 
מ˘מעו˙ ‰מע˘‰, כ˘‰‚יעו "˙למי„י‰ם" ‰פסי˜ו 
‰˙נ‡ים מסיפור יˆי"מ ו˜ר‡ו ‡˙ ˘מע. ולפי ‰נ"ל, 
ב˘חרי˙  ‡ˆלם  ‰˙ח„˘  ל‡  „ר‚˙ם  ‚ו„ל  ˘מˆ„ 
ממ‰ ˘‰י' בערב, כי ‚ם ‰"ליל‰ כיום י‡יר", מ‰י 

מ˘מעו˙ ‰‰פס˜‰ ל˜רו˙ ˜"˘?

˘‡מר  במ‰  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰  ע"פ  ז‰  ויובן 
 ‡˘˙) ר„"  "לך  ‰ע‚ל  חט‡  ‡חרי  למ˘‰  ‰˜ב"‰ 
‡ל‡  ‚„ול‰  לך  נ˙˙י  כלום  מ‚„ול˙ך,  "ר„  ז),  לב, 
˘מ˘‰  „‡ף  ונמˆ‡,  ˘ם).  (ר˘"י  י˘ר‡ל"  ב˘ביל 
עˆמו ל‡ ‰י' ˘ייך כלל לחט‡ ‰ע‚ל, וכ„י ל‰˘פיע 
מ„רי‚˙ו,  מ‚ו„ל  "לר„˙"  עליו  ‰י'  י˘ר‡ל  לבני 
ול‰˘פיע ‚ם על ‡נ˘ים נחו˙ים ˘י˘ ל‰ם ˘ייכו˙ 
˘"כלום  ˘מכיון  ‰˜ב"‰  לו  ‡מר  ומ"מ  לחט‡, 
לר„˙  עליו  י˘ר‡ל",  ב˘ביל  לך ‚„ול‰ ‡ל‡  נ˙˙י 

ול‰˘פיע ‚ם עלי‰ם.

י‰ו˘ע  ורבי  ר"‡  ל˙למי„י  בנו‚ע  יובן  וע„"ז 
˜„ו˘˙ם  ‚ו„ל  מˆ„  ‰˙נ‡ים  ˘‡ˆל  „‡ף  וכו', 
˙למי„י‰ם,  כ˘‰‚יעו  מ"מ  כיום,  ‰ליל‰  ‰‡יר 
ר˜  ˘חרי˙"  ˘ל   ˘"˜ זמן  "‰‚יע  ˘‡ˆלם  ו‰ר‡ו 
‰וˆרכו  י‡יר",  כיום  "ליל‰  בבחי'  ו‡ינם  בבו˜ר, 
"ליר„" מ‚ו„ל מ„רי‚˙ם, ול‰‚יע ל„ר‚‰ ב‰ ‰בו˜ר 
‡חזו  ˘ב‰  לבחינ‰  וכ˘"יר„ו"  ע˙‰.  ר˜  מ˙חיל 
˘ל   ˘"˜ זמן  ‰˙חיל  ‡ˆלם  ‚ם  ‰רי  ˙למי„י‰ם, 
ל‰פסי˜  חייבים  ‰יו  וממיל‡  בבו˜ר,  ר˜  ˘חרי˙ 

מ"סיפור ביˆי‡˙ מˆרים" ול˜רו˙ ‡˙ ˘מע.

ַמע ¿ ׁ̆ יַ‡˙  ƒר ¿̃ ַמן  יַע ז¿ ֽ ƒ‚ּ ƒ‰

˘נמנו  ‡לו  כל  „‰רי  בי‡ור,  ˆריך  זו  בפס˜‡ 
כולם  ‰יו  טרפון,  רבי  וע„  ‡ליעזר  מרבי  כ‡ן, 
בעלי נ˘מו˙ ‚בו‰ו˙, „‰נ‰‚˙ם ‰י˙‰ ב„ו‚מ‡ ˘ל 
˘ל  ˘מע  זמן ˜רי‡˙  ˘‰‚יע  ב˘ע‰  ו‡"כ,  מעל‰. 
זמן  ˘‰‚יע  ‡ˆלם  נר‚˘  ל‰יו˙  ˆריך  ‰י'  ˘חרי˙ 
˜"˘, ומ„וע ‰וז˜˜ו לכך "˘ב‡ו ˙למי„י‰ם כו'"? 
ו‰נ‰, מבו‡ר בחסי„ו˙ (ועיין בבי‡ור ‰˜ו„ם) „פירו˘ 
מע˘‰ ז‰ על „רך ‰סו„ ‰ו‡ לענין ‚ילוי ‡ור רוחני 
בחינ˙ ‰˘חר,  ˘‰‚יע‰  ל‰ר‚י˘  ל˙למי„ים  ˘‚רם 
כי ‰ל˘ון "מספרים" כ‡ן ‰ו‡ מל˘ון "‡בן ספיר" 
פעלו  מˆרים  ביˆי‡˙  ˘סיפרו  „ע"י  מ‡יר‰),  (‡בן 

‰ר‚י˘ו  ז‰  ‚ילוי  ומˆ„  ו˜„ו˘‰,  ‡ור  ˘ל  ענין 

‡ור  ‰יינו  „˘חרי˙,  ‰זמן  ˘‰‚יע  ˙למי„י‰ם 
ב‡מיר˙  ˘מים  מלכו˙  לי„י ˜בל˙  ˜„ו˘‰ ‰מבי‡ 
פעלו  „‡ם  ביו˙ר,  יו˜˘‰  ז‰  ולפי  י˘ר‡ל;  ˘מע 
על ˙למי„י‰ם, ו„‡י ˘‰י' ˆריך ל‰‡יר ‚ם ‡ˆלם?

כו'  ור"י  „ר"‡  „ר‚˙ם  „מˆ„  בז‰,  לב‡ר  וי˘ 
מ˘‡"כ  ˘יעור,  ל‡ין  ריבוי ‡ור  ל˜בל  יכולים  ‰יו 
˙למי„י‰ם ˘‰יו מסו‚לים ל‡ור מועט. ולכן, ‰‡ור 
‰נ‰   — מˆרים  ביˆי‡˙  ‰סיפור  ע"י  ˘‰מ˘יכו 
˘ל  מˆב  "˘חרי˙",  כבר  נח˘ב  ˙למי„י‰ם  ל‚בי 
„כיון  ב˘לימו˙,  ˘מים  מלכו˙  ל˜בל  ‰מבי‡  ‡ור 
ב‡ור  מל‡ים  כבר  ‰יו  ‰˙למי„ים  ˘ל  ˘‰"כלים" 

ֶזר ההגדה י ֱאִליֶעֽ ַרּבִ ה ּבְ 7אוצרות ַמֲעׂשֶ

ּומּכה מּכה ׁשּכל מּנין

ה ההגדה ה ּוַמּכָ ל ַמּכָ ּכָ ִֽין ׁשֶ אוצרות ִמּנַ 18

י  ƒדֹוׁש ַרּב ֵהִביא ַהּקָ ה ׁשֶ ה ּוַמּכָ ל־ַמּכָ ּכָ ִֽין ׁשֶ ֶזר אֹוֵמר ִמּנַ ֱאִליֶעֽ
ע  ַאְרּבַ ל  ׁשֶ ָהְיָתה  ִים  ִמְצַרֽ ּבְ ְצִרים  ַהּמִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ
ַלַֽחת  ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַֽעם ְוָצָרה ִמׁשְ ח ּבָ ּלַ ֱאַמר ְיׁשַ ּנֶ ַמּכֹות ׁשֶ
ַלַֽחת  לֹש. ִמׁשְ ִים. ְוָצָרה ׁשָ ּתַ ַמְלֲאֵכי ָרִעים: ֶעְבָרה ַאַחת. ָוַזַֽעם ׁשְ
ִעים  ַאְרּבָ ָלקּו  ִים  ִמְצַרֽ ּבְ ה  ֵמַעּתָ ֱאמֹור  ע.  ַאְרּבַ ָרִעים  ַמְלֲאֵכי 

ִים ַמּכֹות׃ ם ָלקּו ָמאַתֽ ַמּכֹות. ְוַעל ַהּיָ

י  ƒדֹוׁש ַרּב ַהּקָ ֵהִביא  ׁשֶ ה  ּוַמּכָ ה  ל־ַמּכָ ּכָ ׁשֶ ִֽין  ִמּנַ אֹוֵמר  ֲעִקיָבא 
ָחֵמׁש  ל  ׁשֶ ָהְיָתה  ִים  ִמְצַרֽ ּבְ ְצִרים  ַהּמִ ַעל  הּוא  רּוְך  ּבָ
ַלַֽחת  ם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַֽעם ְוָצָרה ִמׁשְ ח ּבָ ּלַ ֱאַמר ְיׁשַ ּנֶ ַמּכֹות. ׁשֶ
לֹש.  ׁשָ ָוַזַֽעם  ִים.  ּתַ ׁשְ ֶעְבָרה  ַאַחת.  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ה  ֵמַעּתָ ֱאמֹור  ָחֵמׁש.  ָרִעים  ַמְלֲאֵכי  ַלַֽחת  ִמׁשְ ע.  ַאְרּבַ ְוָצָרה 
ִים  ּוָמאַתֽ ים  ִ ֲחִמּשׁ ָלקּו  ם  ַהּיָ ְוַעל  ַמּכֹות.  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָלקּו  ִים  ִמְצַרֽ ּבְ

ַמּכֹות׃

˙ ׁ̆ ַמּכו… ל ָחמ≈ ∆ׁ̆  . . ˙ ע ַמּכו… ּבַ ל ַ‡ר¿ ∆ׁ̆

‡ליעזר  ר'  בין  ‰מחלו˜˙  ˙וכן  בבי‡ור 
˘˜יבלו  מכ‰  כל  מנ˙‰  מכו˙  כמ‰  ע˜יב‡,  ור' 
‚"כ  ‰וב‡   ,‰„‚‰‰ (בפירו˘  בכלבו  מבו‡ר  ‰מˆרים, 
 ‰„‚‰‰ (ס„ר  ‡בו„ר‰ם   ,(‰„‚‰‰ (פירו˘  חיים  ב‡רחו˙ 

"בעל  ב˘ם  ל‰‚˘"פ)  בריטב"‡  וכ"‰  ועו„.  ופירו˘‰), 

 '„‰ כל   ˙‡ כלל‰  ‰מכ‰  ר"‡  ˘ל˘יט˙  ‰מלמ„" 
יסו„ו˙ ˘בכל „בר ‚˘מי בעולם, ‡˘ רוח מים עפר 
(ר‡‰ רמב"ם ‰ל' יסו‰"˙ רפ"„. מו"נ ח"‡ פע"ב ובכ"מ ˘ם), 

˘‰ם  כפי  ב„ברים  ר˜  ל‡  פעלו  ˘‰מכו˙  ו‰יינו, 
יסו„ו˙,   '„‰ מכל  ‰‰רכב‰  ל‡חר  במˆי‡ו˙  כבר 

ביסו„ו˙  ‚ם  יו˙ר,  עמו˜‰  ‰י˙‰  פעול˙ם  ‡ל‡ 

‰וכו  „ם,  במכ˙   — (ול„ו‚מ‡  עˆמם  ‰„ברים 

בנוסף למים ‚ם יסו„ ‰‡˘, ‰רוח ו‰עפר ˘במים). 

יו˙ר,  עמו˜‰  ‰י˙‰  ‰מכו˙  ˘פעול˙  ס"ל  ור"ע 

˘כל  (כפי  ‰יסו„ו˙  ב„'  ‰פרטי˙  מ‰‰כ‡‰  ולב„ 

ב"חומר  ‚ם  ‰מכו˙  פעלו  ו˙וכנו),  בˆיורו  ‡ח„ 

וכלבו  וב‡"ח  ˘ם.  בריטב"‡  (כ"‰  ‰„ברים  ˘ל  ‰יולי" 

(וע„"ז ב‡בו„ר‰ם) ˘ם "יסו„ ‰‚ל‚לים ˘‰ו‡ יסו„ חמי˘י"), 

‰‚˘מיו˙,  מˆי‡ו˙  ˘ל  ‰ר‡˘וני  ‰חומר  ˘‰ו‡ 



ו‡כן ‚ם בזמן יˆי"מ ‰י' ‡ˆל בנ"י בטחון ‚מור 
ל‡  ˆי„‰  "ו‚ם  ע‰"פ  במכיל˙‡  „‡י˙‡  ב‰˜ב"‰. 
י˘ר‡ל,  ˘ל  ˘בחן  "מ‚י„  לט)  יב,  (ב‡  ל‰ם"  ע˘ו 
‡ל‡  ˆי„‰,  בל‡  למ„בר  נˆ‡  ‰י‡ך  ‡מרו  ˘ל‡ 
לך  זכר˙י  ב˜בל‰  ˘מפור˘  ‰ו‡  ו‰לכו,  ‰‡מינו 
ˆ„˜י‰ו,  ˘ל  „ב„ורו  פירו˘,  כו'".  נעוריך  חס„ 
˘ל‡  ‰י˙‰  י˘ר‡ל  בני  ˘ל  ‰נ‰‚˙ם  ‰חורבן,  „ור 
ירמי‰ו  עלי‰ם  ˘מˆ‡  ‰יחי„‰  ו‰זכו˙  כ„בעי, 
‰נבי‡ ‰י' "זכר˙י לך חס„ נעוריך ‚ו' לכ˙ך ‡חרי 
˘‰לכו  ב), „ז‰  ב,  (ירמי'  זרוע‰"  ל‡   ıב‡ר במ„בר 
˘‚ם  ע„  ‚„ול  כ"כ  ˘בח  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ‡חרי  בנ"י 

ב„ורו ˘ל ירמי‰ו נ˘‡ר‰ זכו˙ זו.

נ‡מר  עלי'  מˆרים   ıב‡ר ‡ז  ‰יו  בנ"י  „‰נ‰, 
(לך לך י‚, י) "כ‚ן ‰' כ‡רı מˆרים", ‰יינו, ˘ל‡ חסר 

‰˙ענו‚ים.  כל  בו  ˘י˘  ע„ן  ‚ן  ב„ו‚מ˙  „בר,  ב‰ 
˘"למטר ‰˘מים  י˘ר‡ל   ıכ‡ר ל‡   — ‚ופ‡  ובז‰ 
ל‚˘מים,  ˘ז˜ו˜‰  י‡), ‰יינו,  י‡,  (ע˜ב  מים"   ‰˙˘˙
 ,"'‰ "כ‚ן  ‡ל‡  ל‰יעˆר,  עלולים  ˘לפעמים 

ו‡ינו  ˙מי„י  ‰ו‡  ˘בו  ˘‰˙ענו‚  ע„ן,  ‚ן  ב„ו‚מ˙ 
‰יו   — ‚ופ‡  מˆרים   ıוב‡ר כלל.  ˘יופס˜  ˘ייך 
יˆ‡ו  ו‡עפ"כ   ."ıר‡‰ "מיטב  ‚ו˘ן,   ıב‡ר בנ"י 
ו‰לכו  ב‰˜ב"‰,  ‚מור  בטחון  מ˙וך  ממˆרים  בנ"י 
‡חריו ל"‡רı ל‡ זרוע‰", מ˜ום רי˜ ו˘ומם וכו'.

ל‰ם",  ע˘ו  ל‡  ˆי„‰  "ו‚ם  מזו:  וי˙יר‰ 
˘ל‡  לפי  ‡ינו  ˆי„‰  ל‰ם  ע˘ו  ˘ל‡  ˘‰טעם 
˘ל  "˘בחן  מ‰ו  „‡"כ,   ,ıל‰חמי ‰בˆ˜  ‰ספי˜ 
י˘ר‡ל". ‡ל‡ ˘מכיון ˘ˆיוו‰ ל‰ם ‰˜ב"‰ ללכ˙ 
למ„בר, חסו על ‰זמן כי רˆו ל‰˜„ים ככל ‰‡פ˘ר 

˜יום ˆיווי ‰' — "‰‡מינו ו‰לכו".

‰‰בטח‰   ˙‡ עורר  לבנ"י,  ˘‰י'  ז‰  ובטחון 
˘מלמעל‰ — ˘‡ע"פ ˘בנ"י ‰יו מ˘ו˜עים במ"ט 
˘"‰ללו  וע„  י˙רו),  ר"פ  זו"ח  (ר‡‰  טומ‡‰  ˘ערי 
(ר‡‰  זר‰"  עבו„‰  עוב„י  ו‰ללו  זר‰  עבו„‰  עוב„י 
זח"ב ˜ע, רי˘ ע"ב. ועו„) — ‡עפ"כ, "בין כך ובין כך 

‡˙ם ˜רויים בנים" ונ‚‡לו ממˆרים.

נּו ֽ ≈̇ ַכּלו… ינּו ל¿ ֽ ַב„ ָעַמ„ ָעל≈ ל¿ ƒָח„ ּב ל…‡ ‡∆ ∆ׁ̆
˘ב‰"ל  רמב"ם,  רס"‚,  (סי„ור  נוסח‡ו˙  י˘נם 
"לכלו˙ינו"  ˙יב˙  ˘‰˘מיטו  פסח)  וזבח 

(ונ˘‡ר‰  עלינו  ˘עמ„  "‡ח„"  ‚בי  ‰ר‡˘ונ‰ 
‰עומ„ים  ‚בי  ‰˘ני˙  "לכלו˙נו"  ˙יב˙  ר˜ 
˘‰כוונ‰  לפי  ו‰טעם ‰ו‡,  ו„ור").  „ור  "בכל 
ול‡  לפרע‰,  ‰י‡  עלינו  ˘עמ„  ב"‡ח„"  כ‡ן 
על  ר˜  ‡ל‡  ‰כל"   ˙‡ "לע˜ור  כונ˙ו  ‰י˙‰ 

‰זכרים ‚זר (זבח פסח). 

˙יב‰  ‰˘מיטו  ˘ל‡  ‰נוסח‡ו˙  טעם  וי"ל 
‡ף  כי  ‰ז˜ן)  רבינו   ,ıיעב ˘ל"‰,  ‰‡ריז"ל,  (סי„ור  זו 
‰רי  ‰זכרים",  על  ‡ל‡  ‚זר  "ל‡  ˘ב˙חיל‰ 

‡ח"כ ‡מר "‡רי˜ חרבי ˙ורי˘מו י„י" ˘ב˜˘ 

ל‰„י‡  ˘כ˙ב  במ‰ר"ל  ועיין  לע˜ור ‡˙ ‰כל. 

‡˘י‚  ‡ר„וף  ‡ויב  ‡מר  ‡ומר  „"‰כ˙וב  כ‡ן 

 ˙‡ ל‡  ‰כל,   ˙‡ ל‡ב„  ורˆ‰  ˘לל,  ‡חל˜ 

‡מרי'  ‡עפ"כ  ‡מ‡י  (ומב‡ר  בלב„"  ‰זכרים 

על ‰זכרים, „‰יינו  ל‡ ‚זר ‡ל‡  ל‰לן „פרע‰ 

‚זיר‰ מרו˘ע˙ בל‡ טעם, מ˘‡"כ ‡רי˜ חרבי 

ורˆ‰  ˘ברחו  ˘ח˘ב  כיון  סיב‰,  מˆ„  ‰ו‡ 

כו'.  מלחמ‰  יע˘‰  יחזרו  ל‡  ו‡ם  ל‰חזירם, 

ב˙"‡  ז‰  כ˙וב  מ˙ר‚ום  מ˘מע  וכן  עיי"˘). 

וב˙"י.

ָעְמָדה ההגדה 17אוצרות ְוִהיא ׁשֶ

‰"כלים"  ל‚בי  מ˘‡"כ  ˘לימו˙.  לי„י  ‰‚יעו  ˘וב 
‡ור,  „י  ע„יין  ‰י'  ל‡   — עˆמם  ‡לו  ˙נ‡ים  ˘ל 
מˆרים",  „"יˆי‡˙  ב‰עבו„‰  ע„יין  ‡חזו  ‰ם  כי 
‰„ר‚‡  ל‚בי  (כי  ו‚בולים  מ‰מיˆרים  ‰יˆי‡‰ 
נח˘ב  ע„יין  בו  ˘‡חזו  ‰רוחני  ‰‡ור  ‚ם  ˘ל‰ם, 
מסו‚לים  ˘‰יו  ל‚בי ‡ור ‰˜„ו˘‰  ו‰‚בל‰  מיעוט 

ל‰‚יע ‡לי').

‡בל ‡עפ"כ, כיון ˘פעלו ב˙למי„י‰ם ˘נע˘‰ 
‡ˆל  ‡ור  ˘פועלים  ב˘ע‰  ‰רי   — ‡ור  ‡ˆלם 
וז‰ו "ב‡ו  עˆמו.  על  פועל ‚ם  ז‰  י‰ו„י ‡חר, ‰רי 
˜רי‡˙  זמן  ‰‚יע  רבו˙ינו  ל‰ם  ו‡מרו  ˙למי„י‰ם 

נע˘‰ ‡ור,  כבר  ˘‡ˆלנו  „עו  ˘חרי˙":  ˘ל  ˘מע 
‡˙ם  ˘לכם  ‰מ„רי‚ו˙  מˆ„  ‡ם  ‚ם  וממיל‡, 
עי"ז  מ"מ,   — מˆרים"  ב"יˆי‡˙  ע„יין  ‡וחזים 
ל˜רו‡  ‡˙ם  ‚ם  יכולים  ‡ור,  ‚ילוי  בנו  ˘פעל˙ם 

˜רי‡˙ ˘מע ˘ל ˘חרי˙.

ביכל˙ו  ˘‡ין  ‡„ם  יטען  „‡ל  ‰ור‡‰,  ומכ‡ן 
ו‚בולים,  מ‰מˆרים  ול‰וˆי‡ו  ‡חר  על  ל‰˘פיע 
נמˆ‡  ‰ו‡  ˘‚ם  בנפ˘י'  ‡יני˘  וי„ע  מ‡חר 
‡חר  ‡ˆל  יˆי‡‰  לפעול  יוכל  ו‡יך  ב"מˆרים", 
‚ם  יוˆ‡ים  ‡חר,  לי‰ו„י  ˘מסייעים  עי"ז  כי   —

מ‰מˆרים ו‚בולים ‰פרטיים. 
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אֹומר הּוא מה רׁשע - חכם

ע ַמה הּוא אֹוֵמר ההגדה 9אוצרות ָחָכם - ָרׁשָ

ִטים  ָחָכם  ּפָ ׁשְ ְוַהּמִ ים  ְוַהֻחּקִ ָהֵעדֹת  ָמה  אֹוֵמר  הּוא  ַמה 
לֹו  ֱאמֹור  ה  ַאּתָ ְוַאף  ֶאְתֶכם  ינּו  ֱאלֵֹהֽ ְיֹהָוה  ה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן:  ֽ ַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ ּכְ

ע  ָׁ̆ ְולֹא ָר ָלֶכם  ָלֶכם.  ַהּזֹאת  ָהֲעבֹוָדה  ָמה  אֹוֵמר  הּוא  ַמה 
ר.  ִעּקָ ּבְ ַפר  ּכָ ָלל  ַהּכְ ִמן  ֶאת־ַעְצמֹו  הֹוִציא  ׁשֶ ּוְלִפי  לֹו. 
ִלי  ְיֹהָוה  ה  ָעׂשָ ֶזה  ֲעבּור  ּבַ לֹו  ֶוֱאֹמר  יו  ּנָ ֶאת־ׁשִ ַהְקֵהה  ה  ַאּתָ ְוַאף 

ם לֹא ָהָיה ִנְגָאל׃: ִים. ִלי ְולֹא לֹו ִאּלּו ָהָיה ׁשָ ְצָרֽ ֵצאִתי ִמּמִ ּבְ

ים ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒּמ‰ַ ים ו¿ ƒּ̃ ַ‰ֻח „̇… ו¿ ָמ‰ ָ‰ע≈

מי  (‰יינו  חכם  ‰בן  „‰ל‡  בי‡ור,  ˆריך 
˘‰˙ור‰ ˜ור‡˙ ‡ו˙ו ומעי„‰ עליו  ˘‰ו‡ "חכם") 
מ‰י  ו‡"כ,  ו‰„ינים,  ‰‰לכו˙  בכל  ב˜י  ‰ו‡  ו„‡י 
˘‡ל˙ו "מ‰ ‰ע„ו˙ ו‰חו˜ים ו‰מ˘פטים"? ועו„, 
כ‰לכו˙  לו  ˘"‡מור  בכך  ˘‡ל˙ו  מ˙ורˆ˙  כיˆ„ 

‰פסח"?

חכם  ˘‰בן  ˘‰סיב‰  י"ל  רי‰ט‡  לפום  ו‰נ‰, 
‰י‡  ‰מענ‰)  ˘יו„ע  (‡ף  וכו'"  ‰ע„ו˙  "מ‰  ˘ו‡ל 
ר˜ כיון ˘ס„ר ‰‰‚„‰ ‰ו‡ ב„רך ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙, 
ביˆי‡˙  ‰סיפור  מˆו˙  ˜יום  ‡ופן  ‰ו‡  ˘כן  כיון 
מˆו‰  ‰חינוך  ספר  (ר‡‰  ‚ו'"  בנך  י˘‡לך  "כי  מˆרים, 
בז‰  מבו‡ר  ‡ין  ע„יין  ‡מנם,  ˘ם).  חינוך  ובמנח˙  כ‡ 

˘‡ל˙  ל‰יו˙  „ו˜‡  זו  ˘‡ל‰  ˘נבחר‰  ‰טעם 
‰חכם, ו‰רי בז‰ ˘‰˙ור‰ סי„ר‰ ‰˘‡לו˙ בחלו˜‰ 
ל‡רבע „ר‚ו˙ ˘ל בנים, מובן ˘י˘ ˙וכן מיוח„ בכל 
˘‡ל‰ — ‰˘ייך לסו‚ ‡חר בין ‰בנים. ומע˙‰, כיון 
˘‰„ר‚‡ ‰כי נעלי˙ ‰י‡ „ר‚˙ו ˘ל ‰בן חכם (כי„וע 
‰‡ריז"ל),  סי„ור  פ"ז.  כ‡,  ˘ער  פע"ח   — ‰‡ריז"ל  בכ˙בי 

וכו'"  ‰ע„ו˙  "מ‰  ˘‡ל˙ו  ˘˙וכן  לומר  מס˙בר 
מור‰ על „ר‚‡ רוחני˙ ‚בו‰‰ „"חכם". 

מי  ‰יינו  ‰"חכם"  „„ר‚˙  ‰ענין,  ובי‡ור 
˜י‡,  (כ˙ובו˙  ˘‡מרו  (וע„  ל‚מרי  ב˘כינ‰  ˘„בו˜ 
ע"י  ו‰נ‰  ב˘כינ‰).  כ„ב˜  ב˙"ח  ‰„ב˜  „כל  ב) 
 — ע˙  בכל  עליו  ניˆב   '‰˘ ע„  ב˘כינ‰  „בי˜ו˙ 
וכולו  כלל,  ח˘וב  עˆמו  מר‚י˘  ‰‡„ם  ‡ין  ו„‡י 
ב˙ור˙  בחינ‰ ‰נ˜ר‡˙  ו‰ו‡  ל˘כינ‰,  כבו„  ‡ומר 
מ‰  "חכם —  סו„  וז‰ו  ב˙כלי˙".  "ביטול  ‰נס˙ר 
ל˘כינ‰,  ביטול  ‡ומר  כולו  „‰חכם  ‡ומר",  ‰ו‡ 
על  ו‡‰רן  מ˘‰  ˘‡מרו  מ‰"  "ונחנו  בבחינ˙ 

עˆמם. 

רמב"ן  (ר‡‰  סו‚ים  ˘ל˘‰  י˘  במˆוו˙  ו‰נ‰, 
ל‡  ˘מלכ˙חיל‰  מˆוו˙   — "ע„ו˙"  כ):  ו,  ו‡˙חנן 

ל‡חר ˆיווי ‰˜ב"‰ ‰ן  ל˜יימן, ‡ך  חו˘בים  ‰יינו 
על  וזכרון  ‡ו˙  ‰ן  כי  ‰‡„ם,  ˘כל  על  מ˙˜בלו˙ 
ו˙פילין);  סוכ‰,  פסח,  ˘ב˙,  (כמו  מסויים  „בר 
‚ם  ‡ו˙ן  מחייב  ˘‰˘כל  מˆוו˙  ‰ן  "מ˘פטים" 
סע"ב)   ,˜ (עירובין  ‰‚מ'  כ„ברי  ‰˙ור‰,  ˆיווי  לל‡ 
מח˙ול  למי„ים ˆניעו˙  ˙ור‰ ‰יינו  נ˙נ‰  "‡למל‡ 
ל‰ם  ˘‡ין  מˆוו˙  ‰יינו  ו"חו˜ים"  מנמל‰";  ו‚זל 

נּו ָלֽ ינּו ו¿ ֽ ≈̇ ָ„‰ ַלֲ‡בו… ָעמ¿ ∆ׁ̆ י‡  ƒ‰ ו¿

ל‡בו˙ינו  ˘עמ„‰  ב"ו‰י‡  ‰פ˘וט  ‰פירו˘ 
לפנ"ז,  ˘נזכר‰  ‰‰בטח‰  על  „˜‡י  ‰ו‡  ולנו" 
"ברוך ˘ומר ‰בטח˙ו לי˘ר‡ל". ועז"נ "ו‰י‡" — 
„ור  בכל  ולנו"  ל‡בו˙ינו  "˘עמ„‰   — ‰‰בטח‰ 

ו„ור.

במ˜ומו)  ‰‡ריז"ל  (סי„ור  ˜בל‰  בספרי  ו‰נ‰, 
˙ח˙ונ‰  בחינ‰  על  ˜‡י  ˘"‰י‡"  מבו‡ר 
˘בספירו˙, ספיר˙ ‰מלכו˙ (‰נ˜ר‡˙ "נו˜ב‡" על 
‰ספירו˙  ‡ור  מ˘פע  "מ˜בל"  בבחינ˙  ˘‰י‡  ˘ם 
כח  ‰ו‡  ‰‡„ם  בנפ˘  וכנ‚„‰  ממנ‰),  ˘למעל‰ 
‡ו  עמו˜‰  ˘כלי˙  ‰בנ‰  מבלי  ‰פ˘וט‰  ‰‡מונ‰ 
מ„רי‚˙ ‡‰ב‰ ויר‡‰ ‚בו‰‰ (כנ‚„ ˘‡ר ‰ספירו˙, 
חס„   — ו‰מי„ו˙  „ע˙,  בינ‰  חכמ‰   — ‰מוחין 
כח  ˘‰ו‡  ‰יינו  יסו„),  ‰ו„  נˆח  ˙פ‡ר˙  ‚בור‰ 
נעלים,  ר‚˘  ‡ו  ˘כל  ‚ילוי  בו  ˘‡ין  נמוך  נפ˘י 
‡ל‡ ר˜ ‰˙מסרו˙ מוחלט˙ ב˜בל˙ עול בלי טעם 
‰‡מונ‰  במוח˘,  ˘רו‡ים  כפי  ו‡עפ"כ,  ו‰˘‚‰. 
„ו˜‡ ‰י‡ ˘עמ„‰ לנו בכל „ור ו„ור, ˘בנ"י עמ„ו 
בכל ‰נסיונו˙ ונ˘‡רו ˘למים, ˘ז‰ו ‡ך ור˜ מˆ„ 
חכמ‰  בעלי  נפ˘ (‚ם ‡ˆל  ו‰מסירו˙  כח ‰‡מונ‰ 
‚„ול‰ ‡ו בעלי ‡‰ב˙ ‰' ויר‡˙ו במ„רי‚‰ ‚בו‰‰).

˘נ‡מרו  פירו˘ים  ב'  ˘י˘  במ˜ום  ו‰נ‰, 
ב˜נ‰  ‰ם  עולים  ו„‡י   — ‡ח„  ל„בר  ב˘ייכו˙ 
˘נזכרו  ‰„בר  עˆם  כי  ביני‰ם,  ˘ייכו˙  וי˘  ‡ח„ 
ענינים  ב'  ‰ם  ˘‡ין  מוכיח  ‡ח„  בענין  ב˙ור˙נו 
נפר„ים זמ"ז [וכעין ר‡י' ל„בר, מ‰‡ „נ„‰ (ס‡, ב) 
ונוז", „‡מרינן  טווי  ב˘עטנז, "˘וע  ˙נ‡ים   '‚ ‚בי 
בח„‡  רחמנ‡  בחבירו "מ„‡פ˜ינ‰ו  „˙לויים ‡ח„ 
ברוחניו˙ ‰עניינים —  לב‡ר  י˘  ומע˙‰  לי˘נ‡"]. 
‰˜˘ר „ב' ‰פירו˘ים בנ„ו"„, בענין "‰י‡" ‰נזכר 

כ‡ן:

ע' 23. ‡‚"˜   „"˘˙ (ס‰"˘  רבינו ‰ז˜ן  מ‡מר  י„וע 
(‡בו˙  מ‡רז"ל  בפירו˘   (‚˘ ע'  ח"‚  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר 

‰ענינים  ˘"כל  ממך",  למעל‰  מ‰  "„ע  מ"‡)  פ"ב 

 — ‰ו‡  ‰כל  ‰נ‰  ‰עליונו˙  בספירו˙  ˘למעל‰ 
לפר˘  י˘  ו˘וב  ‰‡„ם״.  בעבו„˙  ˘˙לוי  ממך, 
˘בי˘ר‡ל  ו‰ביטחון  ‰‡מונ‰  ˘מ„˙   — בנ„ו"„ 

‰י‡ ‰י‡ ‰מעורר˙ ‡˙ ‰‰בטח‰ ˘מלמעל‰.

‰ו‡  ‰בטחון  מ‰ו˙  עי˜ר  „‰נ‰,  ‰„בר,  וטעם 
˘י˙ן  ובוטח  ומ‡מין  ‰˜ב"‰  על  מ˘ענו  ˘˘ם 
˘כלי  ח˘בון  ע"פ  נר‡‰  ‡ין  ‡ם  ‡פי'  טוב  כל  לו 
(˘ער  ‰לבבו˙  בחוב˙  ויעויי'  לז‰,  ‰ו‡  ˘ר‡וי 
ב‰ן  ‡˘ר  ‰סיבו˙  בבי‡ור  ˘כ˙ב  פ"ב)  ‰בטחון 

˘בטח  מי  "˘י‰י'  ‰˘ביעי˙)  (בסיב‰  ‰בטחון  י˙כן 
עליו ב˙כלי˙ ‰נ„יבו˙ ו‰חס„ למי ˘ר‡וי לו ולמי 
˘‡ינו ר‡וי לו ו˙‰י' נ„יבו˙ו מ˙מ„˙ וחס„ו נמ˘ך 
מיוס„  ‰בטחון  ˘ענין  ‰רי  יפס˜",  ול‡  יכר˙  ל‡ 
ר‡וי".  ˘‡ינו  "למי  ‚ם  מטיב  ˘‰˜ב"‰  ז‰  על 
לל‡  ב‰'  ובוטח  מ‡מין  י˘ר‡ל  ‡י˘  „כ‡˘ר 
ח˘בונו˙ ˘כליים כלל, מבלי ל‰ר‰ר ‡ם ‰ו‡ ר‡וי 
‡ם ל‡ו, ו‚ם ‡ם ‡ינו ר‡וי, ˘ם מ˘ענו על ‰˜ב"‰ 
ובוטח בבטחון ‚מור ˘י˙ן לו בני חיי ומזוני — ‡זי 
˘˙˙˜יים  מ„‰,  כנ‚„  מ„‰  למעל‰  מעורר  בטחונו 
ח˘בונו˙  לל‡  ˙‰י'  ˘‚ם ‰י‡  מלמעל‰  ‰‰בטח‰ 
בנים"  ˜רויים  ‡˙ם  כך  ובין  כך  "בין  ˘‰רי  כלל, 
‡ינו  ‡חר˙  ב‡ומ‰  ו"ל‰חליפם   (‡ לו,  (˜י„ו˘ין 

יכול" (רו˙ רב‰ פ˙יח˙‡ ‚).

ור‡‰ מ˘"כ בעי˜רים (מ"„ ספמ"ו) "‡מר ‰כ˙וב 
‡ינו  ‡ם  ‡ף  כלומר  יסובבנו,  חס„  ב‰'  ו‰בוטח 
ר‡וי מˆ„ עˆמו, מ„רך ‰בטחון ל‰מ˘יך חס„ חנם 
בחיי  לרבינו  ‰˜מח  ובכ„  ב‰˘ם".  ‰בוטחים  על 
ב˘כר  ‰ˆר‰  מן  י˘ו‚ב  ב‰'  "ובוטח  בטחון):  (ערך 

עליו".  לבו‡  ר‡וי'  ‰ˆר‰  ˘‰י˙‰  ‡ע"פ  ‰בטחון 
˘‰˙חנן  ל‡'   ˜„ˆ ‰ˆמח  רבינו  ל˘ון  ‰י'  וכן 
לעורר רחמים על חול‰ מסוכן ח"ו: "טרַ‡כט ‚וט 

— וועט זיין ‚וט" (ח˘וב טוב וי‰י' טוב).
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ׁשעמדה והיא

נּו ֽ ≈̇ ַכּלו… ינּו ל¿ ֽ ים ָעל≈ ƒ„ מ¿ ר עו… ר ָו„ו… ָכל ּ„ו… ּב¿ ∆ׁ̆

בפיס˜‡ זו ˙מו‰:

לכלו˙ינו"  עלינו  ‰"עומ„ים  ˘‡לו  כיון   (‡)
‰ם ר˘עים וז„ים, ‰רי ‡ין ˘ום סבר‡ ˘יוכלו ח"ו 
לכלו˙ ‡˙ עם י˘ר‡ל, ומ‰ו ‰חי„ו˘ בז‰ ˘‰˜ב"‰ 
וביו˙ר  ו‰ו„י'.  ˘בח  ע"ז  ל˙˙  וי˘  מי„ם,  מˆילנו 
(כולל  בו  ‡˘ר  וכל  ˘‰עולם  ‰י„וע  ע"פ  יו˜˘‰ 
‡ומו˙ ‰עולם) נבר‡ו ב˘ביל עם י˘ר‡ל, וכמ‡מר 
‰מ„ר˘ (ר˘"י בר‡˘י˙ ‡, ‡) "בר‡˘י˙ ב˘ביל י˘ר‡ל 
˘"עומ„ים  מ‡לו  ו‡"כ ‰‰ˆל‰  ר‡˘י˙",  ˘נ˜ר‡ו 
˘‰רי  ל‚מרי,  לכלו˙ינו" ‰ו‡ „בר ‰מחוייב  עלינו 
ו‡"כ  י˘ר‡ל,  עבור  ‰‚ויים ‰ו‡  ˘ל  מˆי‡ו˙ם  כל 

‰י‡ך י˙כן ˘י‰י' מˆב ˘ונ‰.

עלינו"  עומ„ים  ו„ור  „ור  ˘"בכל  ז‰  ענין  (ב) 
‡ו˙ו  מזכירים  ומ„וע  ליˆי"מ,  „ו˜‡  ˘ייך  ‡ינו 
„ו˜‡ בח‚ ‰פסח ול‡ בזמני ‰ˆל‰ וי˘וע‰ ‡חרים 
ל‡  מˆרים  ב‚לו˙  [ו‡„רב‰,  וחנוכ‰  פורים  כמו 
‰י˙‰ ‚זיר˙ כליון ‚מור‰, „ל‡ ‚זר פרע‰ ‡ל‡ על 

‰זכרים; מ˘‡"כ בימי ‡ח˘וורו˘].

(ב"‡˜„מו˙  מ˘נ˙"ל  יסו„  על  בז‰,  ו‰בי‡ור 
ז‰  בליל‰  מˆרים  יˆי‡˙  סיפור  „מעי˜ר  מילין") 
י˙כן  ז‰  כיˆ„  ‰בן  ל‡זני  ול‰ב‰יר  ל‰„‚י˘  ‰ו‡ 
"בני  ו‡נו  ממˆרים  נ‚‡לנו  ˘כבר  ‡ף  ˘על  ז‰ 
ב‚לו˙,  מר  ב˘עבו„  ‡נו  נ˙ונים  ע„יין  חורין", 
˘ע"י  ‰חירו˙  מו‚„ר˙  ב„יו˜  במ‰  ול‰סביר 

מˆרים. ונ˙ב‡ר ב‰מ˘ך לז‰ (לעיל בבי‡ור על "ו‡ילו 
„‰חסרון  ‰מ„ר˘ים,  ע"פ  כו'")  ‰˜ב"‰  ‰וˆי‡  ל‡ 

˘ל ‚‡ול‰ ‰ו‡  ˘עי˜ר‰  לפי  מˆרים ‰ו‡  ב‚‡ול˙ 
י˘ר‡ל  זכו  ל‡  ובפועל  ל‚מרי,  ‰חט‡  מן  ‰זיכוך 
טומ‡‰  במ„רי‚˙  ‰יו  ע„יין  ממˆרים  וביˆי‡˙ם 
רוחני˙  ב‰ם ‚‡ול‰  פעל  בחס„ו  ור˜ ‰˜ב"‰  וכו', 
לˆ‡˙ ול‰יו˙ במ„רי‚˙ "בני חורין" בעˆם מ‰ו˙ם 
‡בל  לעולם),  מˆרים  טומ‡˙  ממ„רי‚˙  (למעל‰ 
˘ל‰ם  ‰‰˙עלו˙  ע"י  ‰זיכוך  חסר  ˘ע„יין  כיון 
‡נו  ונ˙ונים  ˘לימ‰,  ‰‚‡ול‰  ‡ין   — עˆמם  מˆ„ 

ב‚לו˙ ע„ יבו‡ ˘יל‰.

˘בכל   ‰˘‚„‰‰ ˙וכן  ‰יטב  מבו‡ר  ומע˙‰ 
בסיפור  עי˜ר  ˘‰י‡  לכלו˙ינו,  עלינו  עומ„ים  „ור 
˘בני  „כיון  ב‚לו˙,  ˘עו„נו  ז‰  לב‡ר   ‰„‚‰‰
טומ‡˙  במ„רי‚˙  ע„יין  נמˆ‡ים  מˆ"ע  י˘ר‡ל 
מ„˙  מˆ„  ‰נ‰  מ‰רע,  ל‚מרי  נז„ככו  ול‡  ‰‚לו˙ 
ז‰ "ב˘ביל  למזימו˙ ‰‚ויים (ו‰רי  מ˜ום  י˘  ‰„ין 
י˘ר‡ל", „‰‚לו˙ ו‰יסורין ‰ם לכפר על ‰חט‡ים). 
מ˜ום  ˘מכל  מ‰  ‚ם  ‡נו  מב‡רים  ˘‡עפ"כ  ‡ל‡ 
‡נו "בני חורין" כבר ע˙‰, „‰ל‡ כנ"ל י˘ ˙ועל˙ 
פעול˙  מˆ„  כי  מˆרים,  ב‚‡ול˙  ל„ורו˙  עˆומ‰ 
‰˙עלו˙  נע˘˙‰   — ממˆרים  ל‰וˆי‡נו  ‰˜ב"‰ 
רוחני˙ עˆומ‰ „"נ‚ל‰ עלי‰ם מלך מ‰"מ ‰˜ב"‰ 
‰˜ב"‰  לפעול˙  י˘נ‰  „ור  בכל  וכן  ו‚‡לם", 

˘"מˆילנו מי„ם".
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י‡  ƒ‰ ָעַמד ו¿ ְלַבד  ּבִ ֶאָחד  לֹא  ׁשֶ ְוָלֽנּו  ינּו  ַלֲאבֹוֵתֽ ָעְמָדה  ׁשֶ
עֹוְמִדים  ָודֹור  ָכל־ּדֹור  ּבְ ׁשֶ א  ֶאּלָ נּו  ְלַכּלֹוֵתֽ ָעֵלֽינּו 

ָדם׃ יֵלֽנּו ִמּיָ רּוְך הּוא ַמּצִ דֹוׁש ּבָ נּו. ְוַהּקָ ָעֵלֽינּו ְלַכּלֹוֵתֽ

כל בי‡ור ע"פ ˘כל — "חו˜‰ ח˜˜˙י ‚זיר‰ ‚זר˙י 
ו‡ין לך ר˘ו˙ ל‰ר‰ר ‡חרי'" (˙נחומ‡ חו˜˙, ‚).

„ע„ו˙  ‰מˆוו˙   ˙‡ כלל,  ב„רך  ומע˙‰, 
˘‰רי  ועריבו˙,  חיו˙  בי˙ר  מ˜יים ‡„ם  ומ˘פטים 
עˆמו  מˆ„  ˘‚ם  ‰יינו  ב˘כל,  ‰בנ‰  מ˙וך  ‰ן 
ח˘יבו˙ן  מפני  ל˜יימן  ‰ו‡  נוט‰  ‰‡י˘י  ורˆונו 
ו˙וכנן ‰נעל‰, ו‡ילו ‡˙ ‰חו˜ים מ˜יים ר˜ מ˙וך 

˜בל˙ עול מלכו˙ ˘מים, במˆו˙ רˆון ‰'.

‡ולם ‰בן חכם, ˘נמˆ‡ ב„ר‚˙ ביטול מוחלט 
 — ‡ופן  ב‡ו˙ו  ‰מˆוו˙  כל   ˙‡ מ˜יים  ל‰˜ב"‰, 
לי'  ולי˙  עˆמ‰,  ‰˘כינ‰  רˆון  ‰ו‡  רˆונו  כל  כי 
לרˆון  ל‚מרי  רˆונו  נ˙בטל  כי  רˆון,  ˘ום  מ‚רמי' 
ממיל‡  ב„רך  עו˘ים  ˘‡ברי ‰‚וף  וכ˘ם  ‰˘כינ‰. 
מˆוו˙  כל   ˙‡ מ˜יים  ‰חכם  כך  ‰‡„ם,  רˆון   ˙‡
˘„בו˜  מ˘ום  ממיל‡,  ב„רך  טבעי  ב‡ופן  ‰˙ור‰ 

‰ו‡ ברˆון ‰עליון.

ו‰חו˜ים  ‰ע„ו˙  "מ‰  חכם  ‰בן  ˘‡ל˙  וזו‰י 
ו‰מ˘פטים". „‡ם מ˜יימים ‡˙ כל ‰מˆוו˙ ב‡ופן 
י˘  מ‰  ל˘ם  רˆון ‰עליון,  ˘כך ‰ו‡  מ˘ום  ˘וו‰ 
חו˜ים  ע„ו˙,  ˘במˆוו˙ —  בחלו˜˙ ‰„ר‚ו˙  ˆורך 
˘י˘  מ˘מע  ב˙ור‰  זו  חלו˜‰  ומ˘פטים; „מעˆם 
ב˜יום  י˙רון  וי˘  זו,  בחלו˜‰  מיוח„˙  מעל‰ 
מˆוו˙ מˆ„ ‰˘כל ו‰טעם. ולכ‡ור‰ כ‡˘ר „ב˜ים 

ב˘כינ‰, חלו˜‰ זו למ‰ ‰י‡?

‰פסח"  כ‰לכו˙  לו  "‡מור  ‰מענ‰,  ב‡  וע"ז 
‰„ילו‚  ‰יינו  ו„ילו‚,  פסיח‰  ל˘ון  ‰ו‡  "פסח"   —

‰עם   ˙‡ כ˘‰וˆי‡  כביכול,   ,'‰ ˘„יל‚  ‰עˆום 
מלכי  מלך  עלי‰ם  נ‚ל‰  ‰‰ו‡  „בליל‰  ממˆרים. 
‰כי  רוחני  ‡ור  ובעˆמו,  בכבו„ו  ‰˜ב"‰  ‰מלכים 
ביו˙ר  ‰נחו˙  במ˜ום  ‰י'  ‰‚ילוי  מ‡י„ך,  ‡ך  נעל‰. 
וטומ‡‰  ‚ילולים  מל‡‰  ˘‰י˙‰  במˆרים  בעולם, 
‚בול"  "בלי  בבחינ˙  ביו˙ר,  עˆום  "„ילו‚"  ו‰"ז   —

ממ˘. 

‚בולי˙  בלי  בחינ‰  „‰מ˘כ˙  חזינן  ו‡עפ"כ 
˜יום  ע"י  ‰יינו  פסח,  ˜רבן  „ם  ע"י  „ו˜‡  ‰י˙‰  זו 
"‰לכו˙ ‰פסח" — ˘‰י‡ עבו„‰ מפורט˙ ומו‚„ר˙ 
בס„ר ו‰„ר‚‰, ל˜יים ‰‰לכו˙ בכל פרטי‰ם ול‰יו˙ 
ב‰לכ‰  ו‰ו‚„רו  ˘‰ו‚בלו  מ‰  כפי  ‰‡„ם  מע˘י 
(ול‡  וכו'  פלוני  וב‡ופן  פלוני  ובזמן  פלוני  במ˜ום 
מו‚„ר˙  ובל˙י  עˆומ‰  רוחני˙  ‰˙עוררו˙  ע"י 

למע˘ים ‡ו זמנים ומ˜ומו˙ מסויימים וכו').

ˆריך  ‡כן  ‰‡„ם:  עבו„˙  ל‰יו˙  ˆריכ‰  וכך 
עˆם  מ„בי˜ו˙  ‰נובע  ביטול  מ˙וך   '‰  ˙‡ לעבו„ 
˘וו˙  כל ‰מˆוו˙  ומˆי„‰  חיים,  ב‡ל˜ים  ‰נ˘מ‰ 
ו˙ו  רˆון ‰˘כינ‰  ˘כולן ‰ן  ביני‰ן,  ו‡ין ‰ב„לים 
חו˜ים  ע„ו˙,  ˘ל  י˘נ‰ ‰חלו˜‰  עכ"ז,  ל‡; ‡ולם 
 ˙‡ ל‰בי‡  ‰ו‡  ‰˜ב"‰  ˘ל  רˆונו  כי  ומ˘פטים. 
במˆי‡ו˙",  "ביטול  נעלי˙,  ‰כי  ‰רוחני˙  ‰„ר‚‡ 
˘˙ור‚˘ ‚ם במ˜ום נמוך, ב˙וך ‰מˆי‡ו˙ ‰‡י˘י˙ 
˘ל ‰‡„ם — ב˘כלו ו‰בנ˙ו, ע„ ˘‚ם ˘כלו ור‚˘ 

ליבו ‰‡נו˘יים ירˆו ויחפˆו במˆוו˙ ‰˙ור‰. 

ָמן י˜ו… ƒַסח ֲ‡פ ֽ ין ַ‡ַחר ַ‰ּפ∆ ƒיר ƒט ין ַמפ¿ ≈‡
"ו‡ף  ‰י‡  ‰חכם  לבן  ˘עונים  ‰˙˘וב‰  ‰נ‰ 
‡חר  מפטירין  ‡ין  ‰פסח  כ‰לכו˙  לו  ‡מור   ‰˙‡

זו  ‰לכ‰  ˘‰רי  בי‡ור,  וˆריך  ‡פי˜ומן".  ‰פסח 

ל‡חר  כ"‡  עˆמו,  ‰פסח  ב‰לכו˙  עוס˜˙  ‡ינ‰ 

סיום ס„ר ‰˜רב˙ ו‡כיל˙ ‰פסח, ו‡"כ מ„וע נ˜ט 

‰פסח,  ‰לכו˙  כל  מ˙וך  חכם",  ל"בן  כ˙˘וב‰ 
„יני  מ˘‡ר  ‡חר˙  ב‰לכ‰  ול‡  זו  ב‰לכ‰  „וו˜‡ 

‰פסח.

פ˘ט  „‰נ‰,  ‰˙˘וב‰,  ב˙וכן  בי‡ור  ˆריך  וכן 
ו‰חו˜ים  ‰ע„ו˙  "מ‰  ‰חכם  ‰בן  ˘ל  ˘‡ל˙ו 

ע ַמה הּוא אֹוֵמר ההגדה אוצרות ָחָכם - ָרׁשָ 10



‡˙כם"  ‡לו˜יכם   '‰ ˆיו‰  ‡˘ר  ו‰מ˘פטים 
ל‰בין  ˘„ור˘  ו‰יינו,  חכם,  ‰יו˙ו  על  מיוס„˙ 
ב˘כלו ˙וכן כל סו‚י ‰מˆוו˙ מ‰ ‰ם, ול˜יימם, כל 
ב‡ופן   — ‰˜ו„ם  בבי‡ור  ב‡רוכ‰  (ור‡‰  ענינו  לפי  ‡ח„ 
„‰חו˜ים,  ל˙ור‰).  פנים  ו˘בעים  כ‡ן,  מ‰מבו‡ר  ‰פוך 

י˜יימם  ˘כל,  ע"פ  מובנו˙  ˘‡ינם  ‰מˆו˙  ˘‰ם 
כע„ו˙  ב˘כל,  ‰מובנו˙  ‰מˆו˙  ‡ך  עול,  ב˜בל˙ 
ב˘כלו.  ‰ו‡  מבין  ˘כן  מˆ„  י˜יימם  ומ˘פטים, 
ל„בריו  ‰מענ‰  ˙וכן  מ‰ו  בי‡ור  ˆריך  ועפ"ז 

ב‰לכ‰ "‡ין מפטירין ‡חר ‰פסח ‡פי˜ומן"?

‡חר  מפטירין  „"‡ין  „‰לכ˙‡  ב‚ופ‡  ו‰נ‰ 
‰וב‡  ב.  ˜יט,  פסחים  (ר˘ב"ם  מˆינו  ‡פי˜ומן"  ‰פסח 
בכ„י  „‰וי  ס"ב)  ס˙ע"ז  ‡ו"ח  נ"ע  ‰ז˜ן  ‡„מו"ר  ב˘ו"ע 

ל‰לכ‰  ו‰טעם  בפיו.  ‰פסח  ˜רבן  טעם  ˘יי˘‡ר 
˘ום  על  ‰ו‡  פסח  „˜רבן  ˘‰˙וכן  „כיון  ‰ו‡,  זו 
ב˙ינו  ו‡˙  כו'  בנ‚פו  י˘ר‡ל  בני  ב˙י  על  "˘פסח 
בפיו  טעם ‰˜רבן  ˘י˘‡ר  כו), ˆריך  יב,  (ב‡  ‰ˆיל" 
ול‡ ימירנו בטעם ‡חר, כ„י ˘י˘‡ר זכר ‰נס ‡ˆל 

‰‡„ם ‚ם ל‡חרי ‡כיל˙ ‰˜רבן.

ירחי˜  לבל   — ברוחניו˙  זו  ‰לכ‰  ˙וכן  ונמˆ‡ 
ממו˙  „פסח  ‰‰ˆל‰  מעל˙  ‚ו„ל  מעˆמו  וי˘כיח 
‡מ‡י  ‰ענין),  (ברוחניו˙  ˙מו‰  לכן  ו‡˘ר  לחיים. 
ימיר  ˘ל‡  ז‰,  „בר  על  לˆוו˙ ‡˙ ‰‡„ם  כלל  ˆריך 
ממו˙  ‰‰ˆל‰  ענין   ˙‡ ‰מבט‡   — ‰פסח  טעם   ˙‡
 ıיחפו לחיים — בטעם ועניין ‡חר, „כלום י˘ ח˘˘̆ 
‰‡„ם ל˘נו˙ ‰טעם „˜רבן פסח למ‡כל וענין ‡חר?

‡מנם, כ„ „יי˜˙, ˜ו˘י‡ זו ‡ינ‰ נו‚ע˙ ל˜רבן 
לכללו˙  ‰נו‚ע˙  כללי˙  ˘‡ל‰  ו‰י‡  בלב„,  פסח 
לפניך  ˙ור‰ "נ˙˙י  ˘‰רי ‡מר‰  ו‰מˆוו˙.  ‰˙ור‰ 
ו‡˙  ‰מוו˙  ו‡˙  ‰טוב  ו‡˙  ‰חיים   ˙‡ ‰יום 
‰רי  ‰חיים  ב„רך  יבחר  וב‡ם  טו),  ל,  („ברים  ‰רע" 
 ,„ (ו‡˙חנן  ‰יום"  כולכם  חיים  ב‰"‡  "‰„ב˜ים 
˘י‡ב„  ‰„בר  מו˘לל  ‡נו˘י  ˘כל  מˆ„  ו‡"כ,   .(„
ו‰רע.  במוו˙  ויבחר  ‰חיים  מ„רך  עˆמו  ‰‡„ם 
ו‡עפ"כ חזינן לפועל ˘לפעמים מפ˜יר ‰‡„ם חיי 

‰י‡ך  בי‡ור  ˆריך  ו‡"כ   ,'‰ רˆון  על  ועובר  נפ˘ו 
‡כן ˘ייך „בר ז‰?

‰˘כל  ˘מˆ„  „‡‰"נ  ‰ו‡,  בז‰  ו‰בי‡ור 
‰חט‡ים  י„י  על  מ‰˘י"˙  ‰‰˙רח˜ו˙  ו‰סבר‡ 
‰˜„ו˘‰  מˆ„  ר˜  ול‡  ב˙כלי˙.  מו˘לל  ענין  ‰ו‡ 
מופרך לעבור על רˆון ‰', כ"‡ ‚ם ‰יˆ‰"ר מסכים 
˘סיב˙  ‡ל‡  לז‰.  מ˜ום  ‡ין  ‰י˘ר  ‰˘כל  ˘מˆ„ 
כמ‡מרם  ˘טו˙,  מˆ„ ‰רוח  ו˘ור˘ ‰חט‡ים ‰ו‡ 
נכנס  עביר‰ ‡‡"כ  עובר  ז"ל (סוט‰ ‚, ‡) "‡ין ‡„ם 
ב‰‡„ם  ˘נכנס‰  ˘מחמ˙  ‰יינו,  ˘טו˙",  רוח  בו 
רוח ˘טו˙, ‡ינו מ˙ח˘ב כלל עם ‰סבר‡ ו‰˘כל, 

וב˘רירו˙ ליבו ‰ולך ‰‡„ם ובוחר במוו˙ וברע.

ועל כן ‰עˆ‰ ל‰נˆל מעˆ˙ ופי˙וי ‰יˆר, ‡ינ‰ 
‡ינ‰  ˘טו˙  ˘‰רוח  כיון  ˘כליים  בי‡ורים  ע"י 
ו‰„רך  ‰˘כל,  בבי‡ורי  ל‰˙ח˘ב  ל‰‡„ם  נו˙נ˙ 
 '‰ רˆון  על  מלעבור  עˆמו  ‰‡„ם  ˘ימנע  ‰יחי„‰ 
כעול ‰עב„  ˘מים  מלכו˙  עול  ע"י ˜בל˙  ר˜  ‰י‡ 

ל‡„ונו, ב„רך כפי' ו‰כרח, על ‡ף „ל‡ ניח‡ לי'.

ולכן עונים לבן ‰חכם מ"‰לכו˙ ‰פסח", ˘ˆריך 
‰פסח  ‡חר  מפטירין  „"‡ין  ‰ענין  ˘‡פילו  לי„ע 
(כנ"ל,  ˘כל  פי  על  ‰פ˘וט  „בר  ˘‰ו‡  ‡פי˜ומן", 
ו‰יˆי‡‰  ‰חירו˙   ˙‡ מבט‡  ‰פסח  ˘טעם  ˘כיון 
‡חר  ל‡כול   ıיחפו ל‡  מˆ"ע  ‰‡„ם  לחיים,  ממו˙ 
ע"ז,  לˆיווי  ל‡ ‰יו ˆריכים  ומסבר‡  כלום),  ‰פסח 
˘טו˙  רוח  ב‡„ם  בו  ו˙כנס  ˘יי˙כן  מחמ˙  ור˜ 
˘˙‚רום ˘ל‡ י˙ח˘ב בסברו˙ ‰˘כל, ‰וˆרכו ל„ין 

מיוח„ ˘"‡ין מפטירין ‡חר ‰פסח ‡פי˜ומן".

˘‰ו‡  „‡ף  ‚„ול,  יסו„  ‰חכם  ‰בן  יבין  ומז‰ 
ענין  על  ‰מˆו˙  כל  ˜יום  לבסס  רˆ‰  ב˘‡ל˙ו 
‰˘כל ו‰‰בנ‰, ‰רי מ‰˙˘וב‰ "‡ין מפטירין ‡חר 
‰פסח ‡פי˜ומן" ילמ„ ˘‡פי' מˆו˙ ‰כי פ˘וטו˙ 
עול  ל‰יו˙ ‰˜„מ˙ ‰˜בל˙  ב˘כל, ˆריך  ומובנו˙ 

ל˜יומם.
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‰טבע  וחו˜י  זו,  ‡מונ‰  חסר‰  כ‡˘ר  ‡בל 
״עבו„‰  ˘ל  ענין  ז‰  ‰רי   - ‡ˆלו  מ˜ום  ˙ופסים 

זר‰״, „בר ˘‰ו‡ זר ל‚מרי לי‰ו„י.

בו  ˘˙˙‚ל‚ל  מ˜ום  נ˙ינ˙  כבר  י˘   - ז‰  ומˆ„ 
נפ˘ ˘ל ‚וי.

ועל ז‰ ‡מרו רז״ל ״ל‡ נ‚‡לו ‡בו˙ינו ממˆרים 
‡ל‡ בזכו˙ ‰‡מונ‰״:

˘ז‰ו  מˆרים,  ל˜ליפ˙  מ˜ום  י˘   - ‰˘כל  מˆ„ 
מ‰ ˘מˆרים ‰יו מ˘˙חווים לנילוס, ב‚לל ˘˜יבלו 
‡ינ‰  מˆרים   ıר‡ ˘‰רי  ‰נילוס,  ממי  ‰˘פע˙ם 
מים״,   ‰˙˘˙ ‰˘מים  ˘״למטר  י˘ר‡ל   ıר‡ כמו 
ו‡ילו ב‡רı מˆרים, ‰נ‰ ע״פ ˘כל ל‡ ‰יו ז˜ו˜ים 
‰נילוס:  ממי  ‰˘פע˙ם  ˘˜יבלו  כיון  ל״˘מים״, 
 - ל‡ו  ו‡ם  ˘מחים,  - ‰יו  עול‰  כ‡˘ר ‰נילוס ‰י׳ 
מ˙ח˘בים  ל עבו„‰ זר‰ -̆  ‰יו עˆובים. וז‰ו ענין̆ 

עם חו˜י ‰טבע, כפי ˘מ˙˜בל ע״פ ‰˘כל.

בזכו˙  „ו˜‡  ‰י˙‰  מˆרים  מ‚לו˙  ‰יˆי‡‰  ו‡ילו 
מ˙ח˘בים  ˘ל‡  ו‰יינו,  מ‰˘כל,  ˘למעל‰  ‰‡מונ‰ 
עם חו˜י ‰טבע, ‡ל‡ - ״מ‡מין בחי ‰עולמים וזורע״.

ועוס˜  ב‰˜ב״‰  מ‡מין  ˘י‰ו„י  ‡ע״פ  ו‰נ‰, 
בעניני ‰עולם ר˜ מˆ„ ‰ˆיווי „״בכל ‡˘ר ˙ע˘‰״, 
ב‡ופן  ר˜  ‰י‡  ‰עולם  בעניני  ‰˙עס˜ו˙ו  ולכן 
בז‰  מונח  ˘‡ינו  ר‡˘ך,  י‚יע  ול‡  כפיך״,  „״י‚יע 
לברכ˙  וכלי  לבו˘  ר˜  ˘ז‰ו  בי„עו  כו׳,  ב˘כלו 
ˆריכ‰  ˙ע˘‰״  ‡˘ר  ״בכל  ‰ˆיווי  מˆ„  ‰רי   - ‰׳ 
ל‰יו˙ ‰ע˘י׳ ע״פ חו˜י ‰טבע, ובמ„‰ י„וע‰ ˆריך 
ב‡„מ‰  לזרוע  ול„ו‚מ‡:  ב˘כלו,  ‚ם  ל‰˘˙מ˘ 
ול‡ בסלע ˜˘‰, וכיו״ב; וביח„ עם ז‰ עליו ל„ע˙ 
˘˙‰לוכו˙ ‰טבע ‡ינם ‡ל‡ לבו˘, ו‰ם כ‚רזן בי„ 

‰חוˆב בו, כנ״ל ב‡רוכ‰.

˘ני  ˙מי„  ‡ˆלו  ˘י‰יו  מי‰ו„י  ˘„ור˘ים  ונמˆ‡ 
ע״פ  ב˘כלו,  ‚ם  ‰פרנס‰  בעניני  ל‰˙עס˜  עליו  ˜ˆוו˙: 
בעס˜  מונח  ל‰יו˙  ל‡  ז‰,  עם  וביח„  ‰טבע;  חו˜י 
‰פרנס‰, ״י‚יע כפיך״ בלב„, מˆ„ ‰‡מונ‰ בחי ‰עולמים.

˙ע˘‰״,  ‡˘ר  ״בכל  ‰˙ור‰  ˆיווי  ˘י˘נו  וכיון 
 - ‰˘כל  בענין  ‚ם  ל‰˘˙מ˘  ˆריך  ז‰  ˘ב˘ביל 

‰ענין   ˙‡ ל˘לול  ‰ז‰ירו˙  ˙מי„  ל‰יו˙  ˆריכ‰ 
„עבו„‰ זר‰.

‡בו˙ינו  ‰יו  זר‰  עבו„‰  עוב„י  ״מ˙חל‰  וז‰ו 
ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו״:

˘נים  לפני  (ר˜)  ל‡   - ‰פירו˘ „״מ˙חל‰״ ‰ו‡ 
˘מעורר  ״עכ˘יו״,  לפני  ‡ח„  ר‚ע   - ‡ל‡  רבו˙, 
‰מ˜ום  ״˜רבנו   - ‰‡מונ‰  ענין   ˙‡ בעˆמו 
בעולם  לעסו˜  ˘ˆריך  ז‰  מˆ„  ˘כן,  לעבו„˙ו״, 
ע״ז  ˘ל  לענין  מ˜ום  נ˙ינ˙  י˘  ‰טבע,  חו˜י  ע״פ 
בט‰ר‰ (״מ˙חל‰ עוב„י ע״ז ‰יו ‡בו˙ינו״), ולכן 
בחי  ‰‡מונ‰   ˙‡ לעורר   - ״עכ˘יו״   - ˙מי„  ˆריך 

‰עולמים, ״˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו״.

‡ך יכול י‰ו„י לח˘וב: כיˆ„ יוכל לפעול בעˆמו 
˘״זורע״  ב˘ע‰  ‚ם  ‰עולמים״  בחי  ״מ‡מין  ל‰יו˙ 
ע״פ  לעסו˜  ˆריך  ˘‡ז  ‡ומר˙  עˆמ‰  ‰˙ור‰  ‰רי   -
 ˙‡ בעˆמו  לפעול  יוכל  כיˆ„  ו‡״כ,  ‰טבע,  חו˜י 
‰‡מונ‰ ˘חו˜י ‰טבע ‡ין ל‰ם מˆי‡ו˙, ו‡ינם ‡ל‡ 
כ‚רזן בי„ ‰חוˆב בו, ˘עי״ז ˙‰י׳ ‰˙עס˜ו˙ו בעניני 

‰עולם ר˜ ב‡ופן „״י‚יע כפיך״, ול‡ י‚יע ר‡˘ך?

ו‰מענ‰ על ז‰ - ״ו‡˜ח ‡˙ ‡ביכם ו‚ו׳״:

˙רח,  ‡ˆל  ו‰˙חנך  ‚„ל  ˘‡בר‰ם  למרו˙ 
ע״פ  ˘לו  ‰חינוך  ‰י׳  ובו„‡י  כו׳,  ‚„ול  ˘ר  ˘‰י׳ 
‡עפ״כ,  ‡חרים״,  ‡ל‰ים  ״ויעב„ו   - ‰טבע  חו˜י 
מל˘ון  כנען״,   ıר‡ בכל  ‡ביכם..   ˙‡ ״ו‡˜ח 
‰כנע‰ וביטול, ˘‰ו״ע ‰ביטול „‡מונ‰ ˘למעל‰ 
ע״פ  חינוכו ‰י׳  ˘˙חיל˙  ˘‡ע״פ  ו‰יינו,  מ‰˘כל, 
חו˜י ‰טבע, ו‚ם ל‡ח״ז ‰י׳ במעמ„ ומˆב „״‡ח„ 
״ו‡רב‰  ‡עפ״כ,   - ‰יחי„י  ‰מ‡מין  ‡בר‰ם״,  ‰י׳ 
‡˙ זרעו״, וע„ - כסיום ‰כ˙וב ביחז˜‡ל (ל‚, כ„) - 

״וייר˘ (זרעו) ‡˙ ‰‡רı״.

‰בטיח  ˘‰˜ב״‰  ˘ל‡ח״ז  בפיס˜‡  וממ˘יך 
ל‡בר‰ם ‡בינו בברי˙ בין ‰ב˙רים ˘למרו˙ ˘״‚ר 
מ‡ו˙  ‡רבע  ‡ו˙ם  וענו  ועב„ום  ‚ו׳  זרעך  י‰י׳ 
˘נ‰״ ו‡עפ״כ יˆ‡ו מ˘ם ״ברכו˘ ‚„ול״, ˘ז‰ו״ע 
˘נו˙  ריבוי  ˘ל‡חרי  ל‚מרי,  מ‰טבע  ˘למעל‰ 

‚לו˙ יˆ‡ו ״ברכו˘ ‚„ול״.
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ינּו  ≈̇ ָ„‰ ָזָר‰ ָ‰יּו ֲ‡בו… י ֲעבו… ≈„ ב¿ ‰ עו… ּלָ ƒח ¿ ּ̇ ƒמ
ם ַלֲעב…ָ„˙ו… ˜ו… נּו ַ‰ּמָ ָבֽ ר¿ ≈̃ ו  ָׁ̆ ַעכ¿ ו¿

ˆריך ל‰בין „יו˜ ‰ל˘ון ״(מ˙חל‰ כו׳) ועכ˘יו 
כו׳" - „לכ‡ור‰ ‰ול״ל ״ו‡חר כך״, ˘‰רי ‰˜ירוב 
עכ˘יו, ‡ל‡ ‰י׳  לעבו„˙ו״ ‡ינו  ˘״˜רבנו ‰מ˜ום 
בעבר, כ‡˘ר ״ו‡˜ח ‡˙ ‡ביכם ‡˙ ‡בר‰ם מעבר 

‰נ‰ר ו‡ולך ‡ו˙ו בכל ‡רı כנען״?

יום  בכל  ˘מברכים  מ‰  על  ל‰˜˘ו˙  י˘  וכמו״כ 
˘נע˘‰  ענין  ז‰  ‡ין  „לכ‡ור‰   - ‚וי״  ע˘ני  ״˘ל‡ 
בכל יום, ‡ל‡ ענין ˘י˘נו ב„רך ממיל‡ מ˜„מ˙ „נ‡, 
‚וי,  ‡ינו  במיל‡  ‰רי  מבנ״י,  ל‰ורים  ˘נול„  „כיון 

ו‡״כ, כיˆ„ ˘ייך לברך בכל יום ״˘ל‡ ע˘ני ‚וי״?

מע˘יו  ˘ע״י  ‰‡ריז״ל,  בכ˙בי  ז‰  על  ומבו‡ר 
˘ל ‚וי,  נפ˘  בליל‰  בו  ˘˙˙‚ל‚ל  ל‰יו˙  יכול  כו׳ 

ועל ז‰ מו„‰ ל‰˜ב״‰ בכל יום ״˘ל‡ ע˘ני ‚וי״.

˘ע״י  י˙כן  ‡יך  ל‰בין,  ˆריך  ‚ופ‡   ‡‰ ‡בל, 
מע˘יו ˙˙‚ל‚ל בו נפ˘ ˘ל ‚וי?

"י˘ר‡ל  ו˘"נ)  סע"‡  ח,  (ע"ז  חז"ל  ˘‡מרו  ‡ל‡ 
˘בחוı ל‡רı עוב„י עבו„‰ זר‰ בט‰ר‰״. ומבו‡ר 
˘עניני  ב‡ופן  ‰ו‡  ‰‡„ם  ‰נ‰‚˙  ˘כ‡˘ר  בז‰, 
˙‰לוכו˙ ‰טבע ˙ופסים מ˜ום ‡ˆלו - ‰רי ז‰ ענין 

˘ל עבו„‰ זר‰ ב„˜ו˙.

בו  ˙˙‚ל‚ל  מע˘יו  ˘ע״י  ˘ייך  יובן ‡יך  ועפ״ז 
נפ˘ ˘ל ‚וי - כיון ˘י˘ ‡ˆלו ענין ˘ל עבו„‰ זר‰, 

ענינו  כי  י˘ר‡ל,  ל‡י˘  ל‚מרי  זר  ˘‰ו‡  ‰יינו „בר 
ולכן ‡ין  עמו״,  ״חל˜ ‰וי׳  י˘ר‡ל ‰ו‡ -  ˘ל ‡י˘ 

לו ל‰˙ח˘ב עם ˙‰לוכו˙ ‰טבע.

ל‡,  (˘ב˙  ב˙וספו˙  ˘‰וב‡  ‰ירו˘למי  ובל˘ון 
סע"‡) - ״˘מ‡מין בחי ‰עולמים וזורע״:

ל‡   - ‰י‡  ˘„‰ו   ˙‡ זורע  ˘י‰ו„י  לכך  ‰סיב‰ 
ב‚לל ˘ע״פ חו˜י ‰טבע נע˘י˙ ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ ע״י 
‰זריע‰, כפי ˘זוכר ˘ב˘נ‰ ˘עבר‰ ˆמח‰ ˙בו‡‰, ‡ו 

כפי ˘רו‡‰ ˆמיח˙ ‰˙בו‡‰ ב˘„ו˙י‰ם ˘ל ˘כניו;

חיטים  נוטל  י‰ו„י  ‰י׳  ל‡  ‰טבע  חו˜י  ב‚לל 
˘חו˜י  בי„עו   ֈıב‡ר ˘יר˜בו  וזור˜ם  ו˘עורים 
‰׳  חל˜  ״‡˘ר  וכמ״˘  ‡ליו,  ˘ייכים  ‡ינם  ‰טבע 
לבנ״י,  בנו‚ע  ו‡ילו  ‰עמים״,  לכל  ‡ו˙ם  ‡ל˜יך 
˘‡ינם  כיון  ˙ח˙ו״,  ‡ל  ‰˘מים  ״מ‡ו˙ו˙  ‰נ‰ 
״כי  ‰טבע,  חו˜י  עם  ˘ייכו˙  ל‰ם  ו‡ין  ˜˘ורים 

חל˜ ‰וי׳ עמו״.

בחי  ˘״מ‡מין  ב‚לל  ז‰  ‰רי   - ˘זורע  ומ‰ 
˘‰˜ב״‰  כיון  ‡ל‡  פרנס˙ו,  לו  ˘י˙ן  ‰עולמים״ 
 ˙‡ מ˜יים  לכן  ˙ע˘‰״,  ‡˘ר  ״בכל  ˘י‰י׳  ˆו‰ 
ˆיווי ‰˜ב״‰ וזורע, מ˙וך ‡מונ‰ ˘‰˜ב״‰ י˙ן לו 

פרנס˙ו מן ‰‚ורן ומן ‰י˜ב כו׳.

זרה עבֹודה מּתחּלה עֹובדי
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 ‰ ּלָ ƒח ¿ ּ̇ ƒו מ ְוַעְכׁשָ ֲאבֹוֵתינּו  ָהיּו  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  עֹוְבֵדי 
אֶמר  ַוּיֹֽ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ַלֲעֹבָדתֹו.  קֹום  ַהּמָ נּו  ֵקְרָבֽ
ֶבר  ֵעֽ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיֹהָוה  ּכֹה־ָאַמר  ל־ָהָעם  ֶאל־ּכָ ַע  ֽ ְיהֹוׁשֻ
ָנחֹור  ַוֲאִבי  ַאְבָרָהם  ֲאִבי  ַרח  ֽ ּתֶ ֵמעֹוָלם  ֲאבֹוֵתיֶכם  בּו  ָיׁשְ ָהר  ַהּנָ

ַעְבדּו ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים׃ ַוּיַ

ר מ≈ ע ַמ‰ ‰ּו‡ ‡ו… ָׁ̆ ר . . ָר מ≈ ָחָכם ַמ‰ ‰ּו‡ ‡ו…
‰נ‰, מ˙וך ‡רבע˙ ‰בנים ‰מנויים כ‡ן, ‰ר˘ע 
‰ו‡ כמובן ב„ר‚‰ ‰נמוכ‰ ביו˙ר. ולכ‡ור‰ ˙מו‰ 
ל‡חר  ˙יכף  ‰˘ני,  במ˜ום  ‰ר˘ע  ˘סי„רו  מ‰ 

‰חכם (ור‡‰ מ˘נ"˙ בז‰ ב"פניני ‰‚„‰").

"י˘ר‡ל,   (‡ מ„,  (סנ‰„ין  רז"ל  מ‡מר  י„וע  ‡ל‡, 
מי  י‰י'  י‰ו„י,  „בכל  ‰ו‡",  י˘ר‡ל  ˘חט‡  ‡ע"פ 
˘י‰י', ‚ם ‡ם ‰ו‡ בן ר˘ע, ˜יימ˙ בו נ˜ו„˙ ‰י‰„ו˙, 
(˙ני‡  ממ˘  ממעל  חל˜ ‡לו˜‰  עˆם ‰נ˘מ‰,  ˘‰י‡ 
כ"˜  [וכפ˙‚ם  ‰˜ב"‰  עם  ˙מי„  ‰מ‡וח„˙  רפ"ב), 

‰רמז,  ע"„  נ"ע  מליוב‡וויט˘  מו‰ריי"ˆ  ‡„מו"ר 
י˘נו  בר˘ע  ˘‚ם  ‰יינו  ר˘ע"  ו‡ח„  חכם  „"‡ח„ 
עו„  (ור‡‰  ב‰עלם  ˘ז‰  ‡ל‡  ‰˜ב"‰,   — ‰"‡ח„" 
בבי‡ור ז‰ על ‰ביטוי "‡ח„" — ב"בי‡ורי ‰‚„‰" כ‡ן)]. ולכן 

˜בעו ‡˙ מ˜ום ‰בן ‰ר˘ע לי„ ‰חכם, כ„י ˘‰חכם 
יסייע לר˘ע ל‚לו˙ ‡˙ עˆם ‰נ˘מ‰ ˘ב˜רבו. 

לר˘ע: ‰ר˘ע  ו‰ן  לחכם  י˘נ‰ ‰ור‡‰ ‰ן  ובז‰ 
מ˙עו„„ ˘ל‡ ל‰˙יי‡˘ ממˆבו, ˘‰רי ‰˜ב"‰ ˘לח 
לחכם ‰י‡,  ו‰‰ור‡‰  לו.  ˘יסייע  לו ‡˙ ‰בן ‰חכם 
˘‡ין לו ל‰ס˙‚ר ב„' ‡מו˙יו ולומר, מ‰ לי ולר˘ע? 
‰ר˘ע  לבן  ‚ם  ל„‡ו‚  עליו  ‡ל‡,  בר˘עו!  י‡ב„ 
‰יו˘ב בˆ„ו, ועליו ל‰וˆי‡ו ממˆבו ול˜רבו ל˙ור‰.

לזכור  „עליו  ‰חכם,  לבן  נוספ˙  ‰ור‡‰  ובז‰ 
חט‡˙  "לפ˙ח   — ˘כנו  ‰ו‡  (‰יˆ‰"ר)  ˘‰ר˘ע 
‰ימנו"  ‚„ול  יˆרו  מחברו  ‰‚„ול  ו"כל   ,"ıרוב
ל‰מי˙ו",  ומב˜˘  לˆ„י˜  (˘ב˜רבו)  ר˘ע  ו"ˆופ‰ 
מ‡˙  רחמים  ולב˜˘  ביו˙ר  ל„˜„˜  ˆריך  ולכן 

‰˜ב"‰ ˘יעזרו לנˆח ‡˙ ‰ר˘ע ˘ב˜רבו.

בזו — „ע"י  זו  לחכם ˜˘ורו˙  ‰‰ור‡ו˙  ו˘˙י 
‰ימנו,   ıחו˘ ‰ר˘ע   ˙‡ ל‰עלו˙  י˙עס˜  ˘‰חכם 

עי"ז יוכל ל‰˙‚בר ‚ם על ‰ר˘ע ˘ב˜רבו.

ר מ≈ ע ַמ‰ ‰ּו‡ ‡ו… ָׁ̆ ָר
‰נ‰ מˆינו ˘„וו˜‡ ב˘‡ל˙ ‰בן ‰ר˘ע „יבר‰ 
‡ליכם  י‡מרו  כי  "ו‰י'  רבים:  בל˘ון  ‰˙ור‰ 

בניכם מ‰ ‰עבו„‰ ‰ז‡˙ לכם" (˘מו˙ יב, כו).

"˙ם"  „"חכם"  ‰סו‚ים  ‰נ‰  ‰טעם:  וי"ל 
מיני  ˘לו˘‰  ‰ם  ל˘‡ול",  יו„ע  ו"˘‡ינו 
‡נ˘ים ˘חלו˜ים בי„יעו˙י‰ם וב„ר‚˙ם, ומז‰ 

מ˘˙ל˘ל ‰חילו˜ ‚ם ב˘‡לו˙י‰ם.

בי„יעו˙יו  מו‚„ר  ‡ינו  ‰ר˘ע  ‰בן  ‡בל 
ז„ון  ומ˙וך  חכם  "‰ו‡  „לפעמים  וב˘כלו, 
˙ם  ˘‰ו‡  פעמים  (‡בו„ר‰ם),  מר˘יע"  לבו 
 ˙‡ ˘ו‡ל   ‰"‰ ר˘עו  מˆ„  ור˜  בי„יעו˙יו 
˘מˆ„  ‚"כ  ל‰יו˙  ו‡פ˘ר  ‰ר˘ע,  ˘‡ל˙ 

[וכפי  ל˘‡ול  יו„ע  ‡ינו  ‰ו‡  ‰רי  י„יעו˙יו 
"מ‰  ביו˙ר  ב˙ו˜ף  ˘‰טוענים  בחו˘  ˘נר‡‰ 
˘‚ם  ‡לו  „וו˜‡  ‰ם  לכם"  ‰ז‡˙  ‰עבו„‰ 

.[ֈל˘‡ול ‡ינם יו„עים

ל‰˘‡ל  יכול‰  ‰ר˘ע  ˘˘‡ל˙  ומכיון 
‰עוס˜ים  ‰פסו˜ים  לכן  ‰סו‚ים,  כל  י„י  על 
ב˘‡ל‰ זו מ„ברים בל' רבים: "ו‰י' כי י‡מרו 
˘כל  לכם",  ‰ז‡˙  ‰עבו„‰  מ‰  בניכם  ‡ליכם 
"ר˘ע"  בבחינ˙  ל‰יו˙  עלולים  ‰בנים  סו‚י 
חלו˜ים  י„יעו˙י‰ם  ˘מˆ„  ˘‡ף  כך  רח"ל, 
‡ח„:  בל˘ון  ‰˘‡ל‰   ˙‡ ˘ו‡לים   ‰"‰ ‰מ‰ 
‰˘‡ל‰  ‡ין  כי   — לכם"  ‰ז‡˙  ‰עבו„‰  "מ‰ 

לפי ערכם ומעל˙ם כ"‡ ר˜ מחמ˙ ר˘עם.
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