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עלון מס' 9  - חוד

ני„וני ‰לכ‰ מע˘יים לח‚ ‰פסח
סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ - כי„וע ‡סור ל‡כול לחם ‡חר 
˘ע‰ ע˘ירי˙ כמ"˘ מרן ב˘"ע (סי' ˙ע‡). ו‚ם מˆו˙ ‡י ‡פ˘ר ל‡כול בזמן 
ז‰ וכמו ˘‡מרו בירו˘למי (פסחים פ"י ‰"‡) כל ‰‡וכל מˆ‰ בערב פסח כ‡ילו 
וכ˙בו  בז‰  נ˙˜˘ו  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  וכבר  חמיו.  בבי˙  ‡רוס˙ו  בעל 
˘‡פ˘ר לע˘ו˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙ ב"מˆ‰ ע˘יר‰", וכ"פ מרן ב˘לחן ערוך 
בפירו˙ ˘ברכ˙ן מעין  (וטוב לע˘ו˙‰  בפירו˙  וי˘ ˘כ˙בו ˘יע˘נ‰  ס"‡).  (סי' ˙מ„ 

‡ו לט‚ן ‡ו˙‰ ב˘מן  ולב˘ל  ו‰נכון ל˜ח˙ מˆ‰  ˆו ס"‰).   '‡ חי  בן ‡י˘  ˘ל˘, 

כזי˙  ב‚ו„ל  י„י חוב˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙. ‡ם לו˜ח מˆ‰  בז‰  ולˆ‡˙  עמו˜ 
ומעל‰ ומב˘ל ומט‚ן ב˘מן עמו˜ ונ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ פ˙ ‚ם ‡חר ‰בי˘ול 
‡ו ‰טי‚ון ברכ˙‰ ‰מוˆי‡. וז‰ ‰טוב ביו˙ר. ‡בל ‡ם ל‡ נ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ 
יברך מזונו˙, ובמ˜ר‰ ˘יו„ע מלכ˙חיל‰ ˘ל‡ י˘‡ר  פ˙ מחמ˙ ‰בי˘ול 
במˆ‰ ˆור˙ פ˙, יב˘ל לכ˙חיל‰ ח˙יכו˙ פחו˙ מכזי˙ ויברך עלי‰ מזונו˙ 
‚ם ‡ם ‡וכל מ‰ם ‰רב‰ (כי ‡מנם בכזי˙ ב˘"ע סי' ˜סח כ˙ב ˘ברכ˙‰ ‰מוˆי‡, ‡בל „ע˙ 
‰רמב"ם ˘‚ם בכ‰"‚ יברך מזונו˙ ‡ם נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙, ונמˆ‡ ˘ל‰לכ‰ יˆטרך לברך מזונו˙ 

מ˘ום סב"ל ויכנס בחינם למחלו˜˙, עיין ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‡ סי' טז עמ' ˜ע„, ולכן 

מˆ‰  מ˜מח  עו‚ו˙  ל˜ח˙  ‚ם  ויכול  מ˙חיל‰).   מכזי˙  פחו˙  ˘יב˘ל  נכון 

(˘ו"˙ מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל‡). ו‰נז‰ר ל‡כול ממˆ‰ ˘מור‰ בלב„ יז‰ר 

‚ם בז‰. 
ב‚„י מוע„ - ילב˘ום ב˘ב˙ זו ‡חר מנח‰, מפני ˘‡כל חמı בליל‰ 

 ıוב˘חרי˙ ב‰יו˙‰ עליו וחו˘˘ים ˘מ‡ „ב˜ ב‰ ‡יז‰ פירור ˜טן ˘ל חמ
(בן ‡י˘ חי ˘ם ס"„). 

עם  לומר  ˘יכול˙  ב˘נ‰  ‰יחי„‰  ‰פעם  זו  ספר„  לבנו˙   - לנ˘ים  ‰לל 
ברכ‰, וי‡מרו ז‡˙ לב„ן בבי˙ן לפני ˙חיל˙ ‰‰‚„‰ ו‡ם מ˙פללו˙ ערבי˙ 

י‡מרו ב˙פל‰.
יערוך ‡˙ ‰ס„ר, ‡פ˘ר  ‡בו˙ ובנים - ב‡ופן ˘‰‡ב מב˜˘ ˘בנו ‰˙"ח 

לנ‰ו‚ כן (מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל„).
בברכ˙ ˘‰חיינו ˘ב˜י„ו˘ - ˆריך לכוין לפטור ‡˙ כל מˆו˙ ‰ליל‰: „' 
ברכו  ˘כבר  ‰נ˘ים  ו‚ם  ומרור.  מˆ‰  מˆרים,  יˆי‡˙  זכיר˙  מˆו˙  כוסו˙, 

˘‰חיינו בע˙ ‰„ל˜˙ נרו˙ יענו ‡מן ב˜י„ו˘ (חזו"ע פסח עמ' כ‰).
(81 סמ"˜,  רביעי˙  ‡. ל˘˙ו˙  2 „ברים -  ב˘˙יי˙ ‰כוס י˘ ל‰˜פי„ על 
יˆ‡  ל‡  רביעי˙  מרוב  פחו˙  ו‡ם ˘˙‰  רביעי˙.  רוב  וב„יעב„  כס‡),  וסימנך 

וˆריך ל˘וב ול˘˙ו˙. ב. ל˘˙ו˙ ‡˙ "רוב ‰כוס", וב„יעב„ כל ˘˘˙‰ רוב 
רביעי˙ יˆ‡ כנ"ל. ולכן נכון ל‡ ל˜ח˙ כוס ‚„ול‰ בליל ‰ס„ר בכ„י ˘י˘˙‰ 

רביעי˙ וי‰י‰ ברביעי˙ ‚ם "רוב ‰כוס".
 5% עם  מו‚ז  יין  ומˆוי  יין,  ל˜ח˙  ˆריך  לכ˙חיל‰   - ענבים   ıמי ‡ו  יין 
‡לכו‰ול ˘‡ינו חז˜ ו˜ל ל˘˙יי‰, ו‡ם ˜˘‰ לו י˘˙‰ מיı ענבים, וע„יף 

˘ימ‰ל ‡ו˙ו ˜ˆ˙ ביין ממ˘.
חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין - ‡ם יכול ל˘˙ו˙ יין לל‡ סוכר ‰נ‰ 
 ıמ‰ טוב, ו‡ם ‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין כלל ועי˜ר י˘˙‰ חמר מ„ינ‰ כמו מי

˙פוזים מ‰ול ב˜ˆ˙ ער‡˜ בכ„י ˘י‰י‰ בו ˜ˆ˙ ‡לכו‰ול. 
„רך ‰˘˙יי‰ - לכ˙חיל‰ בב˙ ‡ח˙ כ„רך ˘˙יי˙ רביעי˙ וב„יעב„ ע„ 4 

„˜ו˙. ו‡ם יכול יחזור ל˘˙ו˙ בב˙ ‡ח˙.
יל„ים ב˘˙יי˙ ‰כוס - מˆו‰ לחנכם ב„' כוסו˙ (מיı ענבים) מ‚יל ˘מבינים 
˜טן  ˘ל  לו‚מיו  מל‡  ‡ו  רביעי˙  י˘˙ו  ולכ˙חיל‰  מˆרים,  יˆי‡˙  סיפור 
כוס.  לפני‰ם  ל‰ניח  ו„י  עלי‰ם  יעמיסו  ל‡  ל‰ם   ‰˘˜ ו‡ם  סמ"˜),   30-35)

ו‡כיל˙ מˆ‰ ח˘וב‰ מ˘˙יי˙ ‰כוס (‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˘ט).
חיוב ‰סיב‰ - ‰חיוב ‰ו‡ ב„' כוסו˙, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ ˘ל ‰מוˆי‡ מˆ‰ 
‰כורך ו‰‡פי˜ומן, ו‡ם ל‡ ‰סב חוזר ˘וב ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ול‰סב, ו‡˘‰ 

˙סב לכ˙חיל‰ וב„יעב„ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ל˘וב ול‰סב.
„רך ‰‰סיב‰ - ‰רב ‡ור לˆיון סובר ˘ˆריך ל‰סב ב˙נוח˙ ירי„‰ ˘ל 45 
˘‰‰סיב‰  מ‰פוס˜ים  ‰רב‰  „ע˙  ‡ולם  ל˘כיב‰,  י˘יב‰  בין  מעלו˙ 
ˆריך  ‰„עו˙  לכל  ‡בל  ˘מ‡ל.  לˆ„   ˙ˆ˜ ‰‚וף  ‰טיי˙  י„י  על  מספי˜‰ 
ל‰˘ען על „בר מ‰ ‡בל ל‡ יסב ב‡ויר ול‡ על עˆמו. ול‡ ימל‡ ‡˙ ‰כוס 
ע„ ‰˘פ‰ ממ˘ ‡ל‡ ˜רוב ‡לי‰ בכ„י ˘ל‡ י˘פך עליו. ויכול ‚ם ל˘˙ו˙ 

מעט בלי ‰סיב‰ (בכ„י ˘ל‡ י˘פך) ו‡ז י˘˙‰ רביעי˙ ורוב כוס ב‰יסב‰.
לטעום  יכולים  ‡חר ‰˜י„ו˘ ו˘˙יי˙ כוס ר‡˘ון ˘בני ‰בי˙ רעבים - 
„בר מ‰ כמו ביˆ‰ ˜˘‰ בכ„י ל‰˘˜יט ‡˙ רעבונם ו„ו˜‡ ל˘˙ו˙ עו„ יין 
‡סור (עיין ב˘"ע סי' ˙ע‚ ס"‡ ובמ"ב ס˜"„ וב‰ערו˙ ‡י˘ מˆליח ˘ם ‰ער‰ 6). ו‚ם מˆ„ 
ע„  עיכול  זמן  ˘עובר  מ‰  מח˘˘  ˘ניˆל  מועיל,  ענין  בז‰  י˘  ‰‰לכ‰ 
כ˙בו  בז‰  ‰‡חרונים ˘‰עירו  (ו‡ולם  ‡חרונ‰,  ברכ‰  ומפסי„  ˘ני,  כוס  ˘˘ו˙‰ 
ליי˘ב ‰מנ‰‚ ב„וח˜, ‡בל כ˘טועם „בר מ‰ זמן ‰עיכול נמ˘ך עו„ וניˆל מז‰ ברווח. עיין 
ב˘ו"˙ מנח˙ ˘למ‰ (˜מ‡ כרך ‡ סי' יח ‡ו˙ י) וב˘ו"˙ ב‡ר ˘רים (ח"ו סי' כ‰) ולמרן 
מופ˙ ‰„ור ב˘ו"˙ חזון עוב„י‰ (ח"‡ עמ' ˜ע‚- ˜ע„) וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' 

כ‡). וכ˘‡וכל ביˆ‰ ˜˘‰, י˘ ‚ם זכר ל‡בלו˙ (˘ב‡ו˙ו יום ˘יחול ליל 

‰ס„ר לעולם יחול ט' ב‡ב). ו‚ם זכר ל˜רבן ח‚י‚‰. ‡בל יע˘ו כן ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˜ו„ם ‡כיל˙ ‰כרפס (עיין בס' ברי˙ כ‰ונ‰ מע' פ ‡ו˙ כט), ויברכו 
בור‡ נפ˘ו˙ (חזו"ע ‰‚„‰ ˘"פ עמ' ל‡).

"ורחı" - נטיל‰ זו ‰י‡ כנטיל‰ ל‡כיל‰ (˘ל˘ ימין ו‡ח"כ ˘ל˘ ˘מ‡ל) ‡בל בלי 
ברכ‰, ויעמי„ו ‡˙ ‡ח„ ‰יל„ים לי„ ‰כיור ב˙פ˜י„ "‰מ˘‚יח" ל‰זכיר לכל 
י„יו  י˘מור  ˘ל‡  טוב  ובירך  ˘כח  ו‡ם  ברכ‰".  בלי  "נטיל‰  ב˙ורו  נוטל 

בנ˜יו˙ כ„י ˘יוכל ל˘וב ולטלם לסעו„‰ בברכ‰.
‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ - ‡„ם ˘מחמ˙ 
וכ‚ון ‰עובר  (27 סמ"˜),  יכול ל‡כול מˆ‰ ב˘יעור כזי˙ כנ‰ו‚  ברי‡ו˙ו ‡ינו 
כזי˙  ˘יעור  ל˘ער  יכול  ‰פסח,  לח‚  בסמוך  (ברי‡טרי)  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח 
כ‚ו„ל זי˙ בינוני ˘ל זמננו- 5 סמ"˜ לפי ‰נפח- ויב„˜ו בכל מˆ‰ כמ‰ ז‰ 
יוˆ‡ ב‚רם בכ„י ˘י„עו כיˆ„ לנ‰ו‚. [כן ‰ב‡˙י בס"„ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סי' יח 
וז˙"„ ב˜יˆור: בספר ˘ערי רחמים (מנ‰‚י ‰‚ר"ח מול‡ז'ין, ‡ו˙ ˜ס‰ ב‰‚‰) כ˙ב: ר‡י˙י לרבינו 
˘נ˙ן ל‡ח„ ˘˜י„˘ בבי˙ו ˘חרי˙ ˘ל יו"ט, ˘לי˘ כף מˆ‰ מבו˘ל˙ בחלב ל‡כול מ˘ום ˜י„ו˘ 
במ˜ום סעו„‰, ו‡מר ˘י˘ כ‡ן כזי˙, ו‰כף ‰י˙‰ ˘ל מ˙כ˙ בינוני˙, ע"˘. וע"ע ל‰חזו"‡ ˘כ' 
כמבו‡ר  פירו˙יו,  ‚ו„ל  לפי  „ור  כל  ‡ל‡  רבינו,  מ˘‰  זמן  ˘ל  ‰פירו˙  ‚ו„ל  לפי  ‰ולכים  ˘‡ין 
ב˜ונטרס ‰˘יעורים (‡ו"ח סי' לו ס"˜ ו). ועיין בס' מ„ו˙ ו˘יעורי ˙ור‰ (פר˜ ב' ‰ער‰ 31) ˘˙מ‰ 
ז‡˙  ˘כ˙ב˙י  ‡חרי  וכ˙ב  ‰‚„ול.  כ˘יעור  ל‰לכ‰  ˘נ˜ט  נר‡‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  בחזו"‡  ˘‰רי 
˘‡ל˙י ‡˙ פי ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"‡ בז‰, ו‡מר לי ˘‰חזו"‡ ‡מר כן מחומר‡ בלב„, ‡בל 
בעי˜ר ‰„ין סבר ˘‡"ˆ ל‰כפיל ‡˙ ˘יעור ‰כזי˙, ע"כ. וכ"כ ב˘ם ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י בספר ‰לכו˙ 
ח‚ בח‚ (עמ' ˘ט) ˘„ע˙ ‰חזו"‡ ˘‰˘יעור כפי ‰זי˙ ˘ל זמננו, ע"˘. וז‰ ל˘ון מכ˙ב ‰סטייפלר 
כנ„פס בסוף ספר ‰לכו˙ ח‚ בח‚: "˙וכל לסמוך ב‰חלט על ‰ור‡˙ מרן ‰‚ר"ח מוו‡ל‡זין זˆ"ל 
י„וע ˘מרן  וכן  ביˆ‰.  ‚„ול מ˘לי˘  ל‡  ‰יו˙ר  לכל  בינוני ˘‰ו‡  כף  כ˘לי˘  ר˜  ‰ו‡  ˘‰כזי˙ 
‡ומר  ‰י‰  ˘לכ˙חיל‰  ר˜  ‰נ"ל,  ב˘יעור  לכזי˙  ס‚י  ‰„ין  ˘מעי˜ר  סובר  ‰י‰  זˆ"ל  ‰חזו"‡ 
ל‰חמיר ל„‡וריי˙‡ כפס˜ ‰‡חרונים ז"ל, ‡בל מע"כ ˘‰ו‡ חול‰ ובפרט במרור „רבנן פ˘יט‡ 
˘‡סור לו ל‰חמיר יו˙ר מ‰נחוı". וכן בספר ‡ורחו˙ רבינו (ח"ב עמ' ע‰) כ˙ב ˘‰חזו"‡ ‡מר 
ל ‰יום, וכן ‰יו נו‰‚ים ב„ורו˙ ‰˜„מונים,  מעי˜ר ‰„ין כזי˙ ‰ו‡ כ‚„ול זי˙ בינוני̆  ל‰סטייפלר,̆ 
ר˜ ‡ח"כ ‰˙חילו למ„ו„ כזי˙ לפי חל˜י ביˆ‰ ומז‰ נ˙עוררו ‰חומרו˙ ˘ל ‚ו„ל ‰זי˙, עכ"ל. ‚ם 
(˘ליט"‡)  ‡וירבך  מ‰‚ר˘"ז  ו˘מע˙י  כ˙ב,  ˙˜י)  (עמ'  במילו‡ים  ˙ור‰  ו˘יעורי  מ„ו˙  בספר 
˘˘מע מ‰רב ˘למ‰ ˜‡לי˘ זˆ"ל (ח˙נו ˘ל בעל ‰חל˜˙ יו‡ב) ˘‰י‰ נוכח ‡ˆל בעל ‰‡בני נזר 
יעור כזי˙ לברך לענין ברכ‰ ‡חרונ‰, וסימן  ‡כל מזונו˙, מ‰ו̆  נ˘‡ל ע"י ‡„ם̆  מסוכˆ'וב בע˙̆ 
על ‡ˆבעו ע„ ‡חרי ‰ˆיפורן מעט, ו‡מר בכ˘יעור ז‰ י˘ כזי˙, ע"כ. וכן בספר חיכו ממ˙˜ים כ˙ב 
‰יו ב"ס„ר" ‡ˆל ‰‚‰"˜ בעל ‰'‡בני נזר'  ‰עי„ו לפניו ע„ים נ‡מנים̆  ב˘ם ‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל̆ 
ו‡מר ע„ סוף ˆפורן ˘ל  כזי˙,  כזי˙ים ˜טנים טוב‡, ו˘‡לו ‡ו˙ו ע„ כמ‰ ˘יעור  וחיל˜  זˆ"ל 
‰בו‰ן. ומבו‡ר „ס"ל ˘מ˘ערים כמו זי˙ים ˘ל זמננו. וכן מבו‡ר בס' ‡ורחו˙ רבינו (ח"‡ עמ' 
פט). ובס' וז‡˙ ‰ברכ‰ (עמ' 221) ב˘ם ‰חזו"‡, ע"˘. וכן ב˜ובı "‡וריי˙‡" (חל˜ ו) ˘‡ל ‡˙ פי 
‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל ‡ו„ו˙ ˘יט‰ זו, וכ˙ב ‡˙ ‰ור‡˙ו למע˘‰, ו‰י‰ למר‡‰ עיניו ו‰סכים לו, 
וז‰ ‰ל˘ון ˘כ˙ב: "ר‡וי ל‰„ר ל‡כול יו˙ר ‡ם ‡פ˘ר לו, ‡בל מי ˘˜˘‰ לו ל‰„ר, יכול לסמוך 

על ˘יעור ‰‚ר"ח מוולוז'ין, ע"כ. ו‡ף ˘‡ין מוחלט כן, ו‡יננו נו‰‚ים כן ל‰לכ‰ לכ˙חיל‰, ‡בל 
‡לו  „ברים  ו‰˜רי‡  ‰‚ר"מ מ‡זוז  וכן „ע˙ מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰  כן.  ינ‰‚  כנ"ל  „חו˜  ‡„ם ˘‰ו‡ 
ב˘יעורו ‰˘בועי, ו‰‚‡ון ר' יע˜ב פרı ˘ליט"‡ ר"י מ„ר˘ ספר„י. וכן עיין ל‰‚‡ון ר' זמיר ‰כ‰ן 
˘ליט"‡ בספרו "כזי˙ בזמננו" (סי' ב- ‚. ו˘וב נ„פס ב˘ו"˙ נזר כ‰ן ח"ב). וע"ע במכ˙ב ‰ר‰"‚ ר' 
‰„ר י‰ו„‰ מר‚ולין ˘ליט"‡ ‰נ„פס בס' בי‡ורים ובירורים ביו"„. וב˜ונטרס זי˙ רענן ל‰ר‰"‚ ר' 

ינון בר כוכב‡]. ויכול ‚ם ל˘רו˙‰ ˜ˆ˙ במים (‡בל ל‡ ל‰˘‰ו˙‰ ב˙וך ‰מים).

בע˜בו˙  ‡ם  ˆלי‡˜,  חולי   - חיט‰  ל‡כול  יכולים  ˘‡ינם  ˆלי‡˜  חולי 
נז˜ בל˙י ‰פיך ‰עלול ל‰‚יע לנפ˘ו˙, י˘ ל‰ם  י‚רם ל‰ם  ‡כיל˙ ‰מˆ‰ 
כזי˙  ב‡כיל˙  מ˘מעו˙י  נז˜  ‡ין  ‰מ˜רים  ברוב  ‡ולם  מ‡כיל˙‰.  ל‰מנע 
מˆ‰ פעם ב˘נ‰, ו‡ף ‡ם י‚רמו ל‰ם כ‡בי בטן וכיו"ב בע˜בו˙ ‰‡כיל‰, ‡ין 
ז‰ סיב‰ מספ˜˙ בכ„י לפטרם מ‡כיל˙‰ (˘ו"˙ מח˜רי ‡רı לי„י"ן ‰‚‡ון ר' רזי‡ל 

‰כ‰ן ˘ליט"‡ ח"„ סי' כב).

כמ‰  ב‰ם  נפלו   - ˆלי‡˜  לחולי  ‰מיוˆרים  ˘ועל  מ˘יבול˙  מˆו˙ 
פי˜פו˜ים מכמ‰ סיבו˙, ולכן ‰נכון למע˘‰ ˘ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב‰ במˆו˙ 
ל‰ˆיע  ו‰נכון  כ‰).  כ‚-  סי'  (˘ם  במˆ‰ ˘ל חט‰  לˆ‡˙  לו  למי ˘‡פ˘ר  ‡לו 
לחולי ˆלי‡˜ ל‡פו˙ מˆ‰ מ˙ערוב˙ חטים ו‡ורז ב‡ופן ˘י‰י‰ בעיס‰ רוב 

„‚ן, ו„י ב‡כיל˙ כזי˙ ממנ‰ לˆ‡˙ י„י חוב‰ (˘ם סי' כו).
מרור - חס‰ מ‚י„ול מבו˜ר עם ‰˘‚ח‰ מ˙ולעים ‡ם ˘וטף ‡ו˙‰ בזרם 

מים חז˜ ‡ין ˆריך ל˘רו˙‰ במי סבון (‰רב מ˘‰ וי‡ ‰ליכ"מ עמ' ˘מ‚).
‰לל - מˆו‰ לחזר ‡חר זימון ב‰לל (˘"ע סי' ˙עט) - מ‰ו "זימון ב‰לל"?, על 
‰‚„ול ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב כי לעולם חס„ו" ו˘‡ר ‰מסובים חוזרים  י„י̆ 
וכולם  ב˜ול  י˜ר‡  ‡ח„  ‰פסו˜ים,  ו˘‡ר  י˘ר‡ל"  נ‡  ב"י‡מר  וכן  ‡חריו, 
יחזרו ‡חריו על ‰פסו˜. ו‰נו‰‚ים ˘‡ח„ ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב" ועונים לו 
חיל˙ ‰פסו˜ ב˘˜ט. (˘ו"˙ חמ„˙ ‡בר‰ם  "כי לעולם חס„ו" - י˜פי„ו לומר ‡˙̇ 

„יין ח"„ סי' ט).

‰„רכ‰ מע˘י˙ ופניני ‡‚„‰ ‰מעוררים
ומל‰יבים ל‰כנ‰ רוחני˙ לליל ‰ס„ר

סימני ‰ס„ר
מרבו˙ינו  ˘‰י‰  ויטרי"  ב"מחזור  ו‰וב‡ו  ˜ו„˘  ב‰ררי  ‰ס„ר  סימני  ˘ל  יסו„ם 
‰ר‡˘ונים. וכ˙ב ביסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ (˘ער ט פ"ו), ˘בחמי˘‰ ע˘ר מילו˙ ˘ל 
‰ס„ר ˜„˘ ורחı וכו', נרמזו סו„ו˙ ‚„ולים ונפל‡ים מ‡„, ועל כן בעבו„‰ זו י‡מר ‚ם 
‡˙ ‰סימנים בפ‰ מל‡, „‰יינו ˜ו„ם ‰˜י„ו˘ י‡מר בפ‰ מל‡ '˜„˘' ו˜ו„ם ‰רחיˆ‰ 

‰ר‡˘ונ‰ י‡מר 'ורחı', וכן כל ‰ס„ר ע„ 'נרˆ‰' י‡מר ‚ם כן בפ‰ מל‡ 'נרˆ‰'.  

"˘„˜"
מˆוו˙ ‰‡י˘ ומˆוו˙ ‰‡˘‰ - כ˙וב בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ב‡ מ:), ˘כ‡˘ר ‡„ם יו˘ב בליל 
‰ס„ר עם מ˘פח˙ו, ומספר ‡˙ סיפור יˆי‡˙ מˆרים ב˘מח˙ ‰לב, ע˙י„ ‰ו‡ ל˘מוח 
 ıמ˜ב ˘ע‰  וב‡ו˙‰  בסיפורו  ˘מח  ו‰˜ב"‰  ‰ב‡,  בעולם  ‰˜„ו˘‰  ‰˘כינ‰  עם 
סיפור ‰˘בח ˘לי,  "לכו ˘מעו ‡˙  ל‰ם:  ו‡ומר  כל פמלי‡ ˘ל מעל‰  ‰˜ב"‰ ‡˙ 
ל‰˘˙„ל   ‰˘‡‰ מˆוו˙  ולכן  וכו'".  ממˆרים  ˘‰וˆ‡˙ים  ו˘מחים  בניי  ˘מספרים 
˘‰כל י‰י‰ ערוך ומסו„ר מבעו„ יום- וכמובן ‰בעל יעזר‰ בכ„י ˘‚ם ‰י‡ ˙˘˙˙ף 
ו˙‰נ‰ ב˘מח˙ ‰ח‚, ו‡ם ‰‡˘‰ טורח˙ לב„‰ ומכינ‰ ˘לחן פ‡ר ובזמן ‰ס„ר ‰י‡ 
מ˙נמנמ˙ מעמל כפי‰, ‰רי ‰י‡ מפסי„‰ ‡˙ עי˜ר ‰ליל‰ (וכ˙ב מרן רי˘ סי' ˙עב, 
˘‚ם ‡ם ‰ו‡ בבי˙ ‰מ„ר˘ י˜ום בכ„י ˘‰˙ינו˜ו˙ ל‡ י˘נו. ו‰רי ‚ם ‰‡˘‰ בכלל 
‰מˆו‰, וˆריך ל„‡ו‚ ˘ל‡ ˙˙נמנמם). ומˆוו˙ ‰בעל ל„‡ו‚ בכל עוז ˘ל‡ יכעס ול‡ 

יכעסו ‡חרים, כי ˜„ו˘ ‰יום ל‡לו˜ינו. 

"ıורח"
כ˙ב בבי˙ ‡בר‰ם לרבי ‡בר‰ם מסלונים, 'ורחı' על „רך ˘‡מר ‡בי ז"ל על ‰פסו˜ 
"ורחˆו מים" (˘מו˙ ל, כ), מים ‰ו‡ ˙˘וב‰, ולכן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ רוחı י„יו ו‡ינו 
מברך, ובפעם ‰˘ניי‰ מברך, כי ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על ‰פ‚מים ‰‚„ולים ˘ע„יין 
וכ˙ב  לברכ‰.  ר‡וי  זו  רחיˆ‰  על  ‡זי  ˙˘וב˙ו,  על  ˘˘ב  ו‡ח"כ  לברכ‰,  ר‡וי  ‡ינו 
‡פילו  ב„ר‚‰  ˘‡ינו  מי  ˘‡פילו  לרמז  „ב‡  מ‡מ˘ינוב,  יˆח˜  לרבי  ˜ו„˘  ב‡מרי 

לע˘ו˙ ברכ‰, ˘ל‡ יפול לי‡ו˘, ‡ל‡ יכולים ‚"כ לרחוı בלי ברכ‰.  

"ıיח"
רמז נפל‡ על עניין ‰‡ח„ו˙ - כ˙ב רבי ˆבי ‰יר˘ מרימנוב זי"ע בספרו ב‡רו˙ ‰מים, 
כמו ˘‡נו חול˜ים ‰מˆ‰ ל˘ניים, חˆי‰ מניח‰ על ‰˘ולחן וחˆי‰ ‰˘ני‰ מˆניעין 
˙ח˙ ‰כר, עם כל ז‰ ‰˘˙י בˆיעו˙ ˘ם ‡ח„ ל‰ם, רˆ‰ לומר ˘ם מˆ‰ ‡ח˙, יען כי 
˘ני‰ם ממˆ‰ ‡ח˙ ˘למ‰ יבו‡ו, כמו כן כל ‡י˘ מי˘ר‡ל יר‡‰ ‡˙ עˆמו כי ‰ו‡ עם 
‰˘ני נפ˘ ‡ח˙, וז‰ ל‰ורו˙ ‡ח„ו˙. ו‡חר כך ‡מר 'מ‚י„', ‡ם ˙ע˘‰ כן ‡ז ˙זכ‰ 

ל„בר „יבור לפני ‰˜ב"‰.  

"מ‚י„"
‰כנ‰ ל‡מיר˙ ‰‰‚„‰ - כ˙ב בספר ˜ב ‰י˘ר (פר' ˆ), יר‡‰ לומר ‰‰‚„‰ במ˙ון ול‡ 
ל‡מרו במ‰ירו˙, ו‡ל י‰‡ „ומ‰ עליו למ˘‡ חס ו˘לום. ו„ע לך כי מˆו˙ ע˘‰ מן 
‰˙ור‰ ל‰יו˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל לזיכרון ˙מי„ כל ימי חייו ‰נסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ 
ל‡בו˙ינו ולנו, ו‰ב‚יע יום ז‰ מחויב לספר חס„י ‰' לבניו כמו ˘‡מר ‰כ˙וב 'ו‰‚„˙ 
לבנך ביום ‰‰ו‡'. ועל ז‰ ב‡ עלינו ‰מˆו‰ ˘ל סיפור יˆי‡˙ מˆרים בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ 
ובכל „ור ו„ור בליל פסח, כי בזכו˙ ז‰ ‰˜ב"‰ יפרו˘ כנפיו ˙מי„ עלינו ל‰ˆיל ‡ו˙נו 
בכל ‰מ˜ומו˙ ובכל ‰„רכים ויע˘‰ לנו נסים ונפל‡ו˙. ‡בל מי ˘‰‰‚„‰ „ומ‰ עליו 
למ˘‡ ו‡ומר בעל כורחו, ‡ו בעˆלו˙ ובלי ˘מח‰ וכונ˙ ‰לב, ‡ז ‡ינו זוכ‰ ˘יע˘ו לו 

נס כ˘‰ו‡ במ˜ום סכנ‰.  

מ˘נ‰  בספר  כ˙ב   - ˜ו„˘  בר˘פי  ‰ליל‰  כל  במ˘ך  ובנו  ‰רמב"ם  ˘ל  ‰ס„ר  עריכ˙ 
בליל  ˘י˘בו  ‡בר‰ם,  רבינו  ובנו  ‰רמב"ם  רבינו  על  מע˘‰  ˘‰בי‡ו  וי˘  ˘כיר: 
‰˙˜„˘ ‰ח‚ במ˘ך כל ‰ליל‰, בסיפור יˆי‡˙ מˆרים ו‰עמ˜‰ בענייני ‰‡מונ‰, ע„ 
˘‰ברי˜ עלי‰ם ‰˘חר, ול‡ ‰ספי˜ לרבינו ‰רמב"ם כל ‰ליל‰ ל‰וˆי‡ לבנו כל ר‚˘י 
בוער  ו‰י‰  יˆי‡˙ מˆרים,  ומענייני  ‡ו˙ו ‰ליל‰ מ˜„ו˘˙ ‰ס„ר  כל  לבבו ˘‰ר‚י˘ 
בלב˙ ‡˘ מ˙חיל˙ ‰ליל‰ ע„ סופ‰, ו˘‡לו בנו, ‰ל‡ ‡˙‰ בספר ‰"י„ ‰חז˜‰" ס„ר˙ 
ל‰‚י„ בליל‰ ‰ז‰ ר˜ ‡יז‰ מלין ˜ˆרים, ו‰˘יבו, ‡ני ס„ר˙י מ‰ ˘מחוייב כל ‡„ם 
ל‰‚י„, ‡בל ‡יני יכול ל‰טיל ‡˙ ‰ר‚˘י לבבי על ‡„ם ‰‰מוני, ‡בל כל ‡ח„ מר‚י˘ 

בליל‰ ‰ז‰ כפי ˙כונ˙ו ב˜„ו˘‰.

‡מיר‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ - כ˙ב במנ‰‚י ‰ח˙ם סופר, ‰‚ם ˘‰י‰ „רכו ב˜ו„˘ 
נפל‡ ע„ מ‡„, ‡בל  ב„רך  פנימי  לומר ‰כל בח˘‡י ב‰˙ל‰בו˙  ז˜נו˙ו  בפרט לע˙ 
ב˘ני לילי ‰ס„ר ‰י‰ ˜ור‡ ‡˙ ‰‰‚„‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ ע„ ˘‰י‰ ˜ולו נ˘מע 

למרחו˜ ב˜רי˙ חוˆו˙.

עי˜ר מˆו˙ ‰ליל‰ כיˆ„? ‡מרו חז"ל (פסחים ˜טז:): חייב ‡„ם "לר‡ו˙" ‡˙ עˆמו 
ל‡!,  ל„ע˙?.  מספי˜  ל‡  עˆמו",   ˙‡ "לר‡ו˙  ‰עניין  מ‰  ממˆרים.  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו 
‰˘ני:  ‰˘לב  ‰יום",  "וי„ע˙  ‰ר‡˘ון,  ‰˘לב  ז‰  ‡בל  ביו˙ר,  ח˘וב  „בר  ז‰  ל„ע˙ 
"ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך", ‡יך מ˜יימים "ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך"- על י„י ‰מח˘‰ על י„י „מיון 
וˆיור כ‡ילו יˆ‡˙י בעˆמי ממˆרים ל„מיין ול˙‡ר ‡˙ ז‰ לעˆמנו כ‡ילו יˆ‡נו ע˙‰ 
ממˆרים. „רך פ˘וט‰ ל˜יים ‡˙ ז‰ עם ‰יל„ים על י„י "‰ˆ‚‰" ל‰כין מבעו„ מוע„ 
(ו‡ם ל‡ ‰כנ˙ם ‡ז ˙כינו ˙וך כ„יֈ) ‰ˆ‚‰ ˘ל ע˘ר˙ ‰מכו˙ ˜ריע˙ ים סוף עם 
‰ם "יר‡ו" ‡˙  ימחי˘ ליל„ים וי˜בע בליבם ‡˙ ‰‡מונ‰ מעל י„י̆  ‰יל„ים, ‡ין „בר̆ 

עˆמם כ‡ילו ‰ם יˆ‡ו ממˆרים!.

וכן כ˙ב ב‰˘"פ ˘ם מ˘מו‡ל, ב˘ם ‰‡בני נזר זי"ע, כי ˙ר‚ום ˘ל "וי‚„" ‰ו‡ "וחוי", 
‰יינו ˘מר‡‰ לו ‰„בר ˘כן ‰ו‡ ול‡ בספור „ברים בעלמ‡, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ 
לבנך", ל‰ר‡ו˙ לו ‰ענין. וי˘ ל‰וסיף ב‰ „בר, כי במˆרים ‰י‰ ‰„בור ב‚לו˙, ופסח 
‰ו‡ פ‰ – סח, כן ‰ו‡ ב„ברי ‰מ˜ובלים, ו‡ף כי ‰„ברים ‰ם ס˙רי ˙ור‰, מ"מ י˘ 
לפר˘ ‚ם בפ˘יטו˙, ˘‰מ„בר ולבו בל עמו ‡ז ‰„יבור נפר„ מ‰לב מ˘כן עˆם ‰נפ˘, 
ו‡פילו יו„ע ומח˘ב מ‰ ˘‰ו‡ מ„בר, ‰ל‡ מח˘ב‰ ‰י‡ ר˜ לבו˘ ‰נפ˘, וכל עו„ 

˘‰„יבור ‡יננו ב‰˙פעלו˙ ור‚˘ ‰נפ˘ ע„יין ‰ו‡ נפר„ מעˆם ‰נפ˘.
ובמˆרים ‰י‰ ל‰ם ס˙ימ‰ וטמטום ‰לב, כ‡מרם ז"ל (ר˘"י בר‡˘י˙ מז, כח) נס˙מו 
עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ‰˘עבו„, על כן כ˙יב "ול‡ ˘מעו ‡ל מ˘‰ מ˜וˆר 
רוח ומעבו„‰ ˜˘‰" (˘מו˙ ו, ט), ‡ף ˘˘מעו '‡˙' „בריו, ‡בל ל‡ ˘מעו '‡ל' „בריו, 
וכ˘יˆ‡ו  מ‰ם.  ול‰˙ר‚˘  ל‰˙פעל  בלב  ‰„ברים  ˜בל˙  ‰י‡  „יבור  ‡ל  ˘מיע‰  כי 
„ברים  ו‰נ‰  ‰נפ˘,  בעˆם  נ˜˘ר  ל‰יו˙  יכול  ˘‰„יבור  ז‰  עניין  ‰˘י‚ו  ממˆרים 
‰יוˆ‡ים מ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ לבנך", מ˙וך ר‚˘ ‰נפ˘ 

כ„י ˘יכנסו ‰„ברים ‡ל‡ לבו וי‰י‰ כמו רו‡‰ בעיניו.

˘ינוי  ˘יר‡ו  כ„י  ‡‚וזים  ליל„ים  לחל˜  ˘י˘  מוב‡  ערוך  ב˘לחן   - ‰˘ינויים  ליל 
ינויֈ. וכ˙ב ‰מ˘נ‰ ברור‰  וי˘‡לו. ב„ורנו ‡ולי ‡ם ל‡ יחל˜ו ליל„ים ממ˙˜ יר‡‰̆ 
(ס˜"נ) ˘ˆריך ל˘ים לב ˘‰עי˜ר ל‡ ‰˘‡לו˙ "מ‰ נ˘˙נ‰?" ‡ל‡ ‰˙˘ובו˙: עב„ים 
‰יינו וכו', ולכן ˆריך ל‰חזי˜ ‡˙ ‰יל„ים ערים לפחו˙ ע„ ‡חר ‡מיר˙ ˙˘וב‰ ז‡˙. 
לכן כל ‡ח„ יר‡‰ כיˆ„ לע˘ו˙ מע˘ים ˘י‚רו ‡˙ ‰יל„ים ל˘‡ול ˘‡לו˙ ול‰˘˙˙ף 
בחווי˙ ‰ליל‰, ‰פרסים נו‰‚ים ל‰כו˙ (˜לו˙, וי˘ מחמיריםֈ) ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני בבˆל 
ירו˜ בכל פעם ˘‡ומרים "„יינו", ו‰טעם בכ„י ˘יר‡ו ‰יל„ים „בר מוזר וי˘‡לו, וכל 

ע„‰ ˙חזי˜ במנ‰‚י‰ ‰נכונים.  

בליל ‰ס„ר נכנסים ‰„ברים בלב ‰בן ומ‡מין ב‰ם - כ˙ב ‰‡ו‰ב י˘ר‡ל, כל ימו˙ ‰˘נ‰ 
‡ף ‡ם י‡מר ל‰בן ‰סיפור ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ל‡ י‰יו ‡ז ‰„ברים מ˙י˘בים בלבו ול‡ 
יכנסו ב‡זניו, כי ז‰ ˙לוי ב‡מונ˙ ‰לב, ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡. וז‰ו ˘‡מר‰ ‰˙ור‰ 
י˘ מˆ‰ ומרור  (˘מו˙ י‚, ח) "בעבור ז‰", ו„ר˘ בעל ‰‰‚„‰ "ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב˘ע‰̆ 
מונחים לפניך", רˆ‰ לומר בליל פסח ˘‡ז מ˙‚לין ‰‡ר˙ ‰מוחין ‡˘ר רומזין לז‰ 
‰מˆ‰ ו‰מרור, ובזו ‰ליל‰ מ˙‚ל‰ ‡ור ‰˘כל ו‰‡מ˙ ו‰‡מונ‰, וחופף בליל‰ ‰ז‰ על 
כל זרע י˘ר‡ל. ו‡ז כ˘˙˘יב לבנך ˙˘וב‰ זו ו˙‚י„ לפניו כל ‰סיפור ‰לז ‡ז בו„‡י 
יכנסו „ברי ‰‡ב ב‡זני ‰בן וי‡מין ב‡מ˙ ביˆי‡˙ מˆרים. מ‰ ˘‡ין כן ב˘‡ר ימו˙ 
‰˘נ‰ ˘‡ז ‰ח˘כו˙ ‚ובר בעולם על י„י ז‰ ל‡ יוכל ‰בן ל˜בל „ברי ‡ביו ול‰‡מין 

ב‰ם. 

ב‡ומרו  ירˆ‰  עו„  ‰˜„ו˘,  ‰חיים  ‡ור  כ˙ב   - לבנים  ס‚ול‰   ‰„‚‰‰ ‡מיר˙  מˆו˙ 
'ו‰‚„˙ לבנך', ˙ינח ‡ם י˘ לו בן, ‡ם ‡ין לו בן י‰י‰ פטור,  'ל‡מר', ל‰יו˙ ˘‡מר 
˙למו„ לומר 'ל‡מר', ˘עכ"פ ˆריך ל‰‚י„, ו‡פיל ובינו לבין עˆמו. ו‡ם ˙‡מר כיון 
ו‡ולי  'לבנך'.  ‡מר  למ‰  כן  ‡ם  עˆמו,  לבין  בינו  ‡פילו  ל‰‚י„  ˆריך  ‰ו‡  ˘עכ"פ 
ו‰‚„˙  י˙ור. ו‡פ˘ר עו„ ˘ירמוז ב‡מרו  ול‡ בל‡  כן,  ˘ב‡מˆעו˙ ‰י˙ור ‡ני מבין 
לבנך, ˘‡ם י‚י„ ‰‰‚„‰ ‰‡מור‰ בענין, יזכ‰ו ‰' ˘י‚י„ לבנו. וכ„י ˘ל‡ ˙טע‰ לומר 

„ו˜‡, לז‰ ‡מר 'ל‡מר'. 

'‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל ‰˘˙‡ עב„י ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין' - כ˙ב 
ב‡מרי ˜ו„˘ לרבי יˆח˜ מ‡מ˘ינוב, בעל ‰‰‚„‰ רוˆ‰ ל‰˜„ים ול‰ורו˙ לנו, ˘‡ף 
˘‡נו מר‚י˘ים רחו˜ מ‡„ מכל עניני ‰ס„ר, ויכול ‡„ם לח˘וב ˘‡ין ז‰ ס„ר ב‡מ˙, 
‡עפ"כ ˆריך לי„ע ˘‰ס„ר ˘ייכ˙ לנו ‰ו‡ ס„ר ב‡מ˙, ר˜ ˘‰ו‡ ב‰עלם וˆריך ר˜ 
ב‡רע‡  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  ‰כ‡   ‡˙˘‰' ‰˜„ים  כן  ועל  ‰‚לוי.  ‡ל  ‰‰עלם  מן  ל‰וˆי‡ו 
„י˘ר‡ל', ‰יינו ˘ז‰ יכולין ל‰בין ב˜ל ˘יכול ל‰יו˙ ˘‡ף ˘ב˘נ‰ זו ‡נו כ‡ן – ל˘נ‰ 
יכולין ל‰יו˙ במ˜ום ‡חר. ˘‰רי מובן בפ˘טו˙ ˘מ‰ ˘נמˆ‡ ‡„ם במ˜ום  ‰ב‡‰ 
ור˜ בפועל ‰ו‡ ב‡ו˙ו  ז‰ ר˜ מ˜ר‰,  כן ל˘נ‰ ‰ב‡, ˘‡ין  ‡ח„ ‡ין מוכרח ל‰יו˙ 
מ˜ום, ‡בל י˘ לו בכוח ל˘נו˙ ממ˜ום ז‰ למ˜ום ‡חר, ‡ם כן ‰ו‡ ‰„ין נמי ברוחניו˙, 
˘‡ף ˘'‰˘˙‡ עב„י', ‰יינו מ˘ועב„ים ליˆר ‰רע ול‡ בני חורין ל‰יו˙ לבו בר˘ו˙ו, 

‡ין ז‰ ר˜ ˘‰חרו˙ ‰ו‡ ב‰עלם, ‡בל 'ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין'.     

ע˙ רˆון בע˙ ‡מיר˙ "מ‰ נ˘˙נ‰ ‰ליל‰ ‰ז‰" - ‡י˙‡ ב‚מ' פסחים (˜טז.) "מז‚ו לו 
ר"„  נ˙̇  ו‡ל". וכ˙ב רבי ‡‰רן מ˜רלין בספרו בי˙ ‡‰רן, בפסח̆  ני וכ‡ן ‰בן̆  כוס̆ 
˘‡ל‰  ל˘ון  ‰ו‡  '˘ו‡ל'  פירו˘  ˘ו‡ל',  ‰בן  'כ‡ן  זˆו˜"ל:  ‡בי  ‡מר  ‰ס„ר  ב˘ע˙ 
מ‰  כל  ˘ב˘מים  ‡ביו  ולב˜˘  ל˘‡ול  י˘ר‡ל  ‰בר  יכול  כ‡ן  לומר,  רˆ‰  וב˜˘‰, 
˘ˆריך, ול˜בל חיו˙ על כל ‰„ברים בליל‰ ‰ז‰, ול‰˘י‚ מ‰ ˘ל‡ עמל וי‚ע על ז‡˙. 
"מ˙חיל‰ עוב„י עבו„‰ זר‰ ‰יו ‡בו˙ינו, ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו"- כלל ‚„ול 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ ◆ על מ‰ י˘ ל‰˜פי„ ב˘˙יי˙ 
‰כוס ◆ חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין ◆ „רך ‰‰סיב‰ ◆ ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˘בני ‰בי˙ רעבים יכולים לטעום ◆ ‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ 
ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ ◆ כיˆ„ ינ‰‚ו חולי ˆלי‡˜ ◆ זימון ב‰לל

‰ו‡ בעבו„˙ ‰' ˘‡ע"פ ˘ˆריך ‰‡„ם לע˘ו˙ בכל יום ˙מי„ ח˘בון ‰נפ˘ ולב„ו˜ 
מע˘יו ב˙„ירו˙, מכל מ˜ום ‡ין ל‰ר‰ר ול‰˙עמ˜ יו˙ר מ„י על ‰עבר ˘ל‡ ‰י‰ טוב, 
כי  ליוˆרו  רוח  נח˙  ולע˘ו˙  „רכיו  ל‰יטיב  ‡יך  ול‰ב‡  מכ‡ן  לח˘וב  ‰עי˜ר  ‡ל‡ 
י‡ו˘  לי„י  ו‡ף  עˆבו˙  לי„י  ‡ו˙ו  יבי‡ו  ב‰ם  ˘נכ˘ל  ‰חט‡ים  על  ‰מח˘בו˙ 
מו‡ל' מסלונים זי"ע במימר‡ זו,  ו‰˙ר˘לו˙ ח"ו, ועניין ז‰ רימז ‰ר‰"˜ בעל ‰'„ברי̆ 
ח"ו  ז‰  ‰רי  ב˙חיל‰  ‰נע˘‰  על  ולח˘וב  ל‰ר‰ר  ‰מרב‰  "מ˙חיל‰"  ˜‡מר  „‰כי 
בבחינ˙ "עבו„‰ זר‰", כי ‰ו‡ עלול לע˜ור ‡˙ ‰כל חליל‰ ו‡ילו "ועכ˘יו" ‰מ˜פי„ 

ל‰˜„י˘ עי˜ר מח˘בו˙יו על ‰‰וו‰ ו‰ע˙י„ יזכ‰ עי"ז ל"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו".
עו„ בי‡ר ‰'„ברי ˘מו‡ל' יסו„ ז‰ „‰נ‰ ב˜ר‡ „‡˘˙ לוט ˘‰וז‰רו (בר‡˘י˙ יט יז) 
"‡ל ˙ביט ‡חריך", כי ‰מס˙כל על ‰עבר נע˘‰ "נˆיב מלח", ˘‰ו‡ „בר עומ„ כי 
מ˙וך י‡ו˘ ו‡ינו עו˘‰ ול‡ כלום. וממע˘ים ˘בכל יום ‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ‰נו‰‚ 
מי„  „ימ‰ ור˜ מ„י פעם ל‰ˆיı מ‡חוריו ‡ך ‡ם יס˙כל̇  מי„ ל‰ס˙כל̃  ריך̇  ברכבו̂ 
‡חורני˙ עלול ‰ו‡ לע˘ו˙ ˙‡ונ‰ חליל‰ כי ‰ן ‡מ˙ על ‰‡„ם לע˘ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ 
כ„י ˘ל‡ יכ˘ל ˘וב במע˘יו ‰ר‡˘ונים ‡ך מי„ עליו ל‰מ˘יך ‰ל‡‰ ול‡ ל‰˙עמ˜ 

בעבר יו˙ר מ„י.

וכך למ„ ‰ר‰"˜ בעל ‰'לב ˘מח‰' מ‚ור זי"ע מ„ברי ‰ירו˘למי (פ‡‰ פ"ח, ‰"ח) על 
רבי יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ˘‰יו ‰ולכים לרחוı בחמי טברי‡ ב„רך פ‚ע ב‰ם עני ובי˜˘ 
‚וע  (כי  מ˙  ‡ו˙ו  מˆ‡ו  מ˘חזרו  לך,  ני˙ן   ıמ‰מרח כ˘נחזור  לו  ‡מרו  נ„ב‰  מ‰ם 
מרעב), ‡מרו "ל‡ זכינו לטפל בו בחייו נטפל בו במי˙˙ו", כ‡˘ר טיפלו בו מˆ‡ו עליו 
כיס מל‡ „ינרין. ו‰נ‰ ב„רך כלל ‡ם י˙רח˘ ל‡„ם ‡סון נור‡ כז‰ ח"ו ל‡ י„ע ‡˙ 
נפ˘ו מרוב ˆער ˘‰רי ‰ו‡ ‚רם לעני למו˙ ו„ינו כרוˆח ב˘‚‚‰, ‡בל ל‡ כך ‰י˙‰ 
„רכם ˘ל ‡מור‡ים ‡לו כי ‡˙ ‰נע˘‰ ‡ין ל‰˘יב וˆריך ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ 
במ‰ יוכל לע˘ו˙ ול˘פר מכ‡ן ו‡ילך, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘על י„י ˘נ‰‚ו כן ‚ילו ˘ל‡ ‰ם 
‚רמו לו למו˙, ˘‰רי ‰י‰ ˙לוי עליו כיס מל‡ „ינרין ו‡למל‡ ‰יו מ˙חז˜ים ומטפלים 
בו ל‡חר מי˙‰ ‰יו מˆטערים ומ˙‡בלים לעולם על „בר ˘ל‡ ע˘ו כלל, וזו עבו„˙ 
‰‡„ם ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ בלב„ ול‡ ירב‰ לח˘וב ול‰ˆטער על ‰עבר ו‡ז 

יווכח ˘‰כל לטוב‰.

י‰ו„‰  י˜ו˙י‡ל  רבי  „‰ר‰"˜  בפומי‰  מר‚ל‡  ‰ו‰   - ‡בו˙ינו"  ‡לו˜י   '‰ ‡ל  "ונˆע˜ 
זי"ע ˘לכן ל‡ נזכר ˘ל מ˘‰ רבינו בכל נוסח ‰‰‚„‰ ˘ל פסח,  מˆ‡נז ˜לויזנבור‚ 
ו˜„ו˘  ‚„ול  למנ‰י‚  ז˜ו˜ים  י˘ר‡ל  בני  ‡ין  ˘לימ‰  ל‚‡ול‰  לזכו˙  ˘כ„י  ללמ„נו 
כמ˘‰ רבינו ע"‰, ר˜ ‡ין לך „בר כˆע˜‰ ו˙פיל‰ ‰מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰ וז‰ ‚ם מ‰ 
‡ל  ˘וע˙ם  "ו˙על  כ‚)  ב,  (˘מו˙  ˘נ‡מר  וכמו  ממˆרים  י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  ˘‚רם 

‰‡לו˜ים".
מכ˙ „ם - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‡), ‚ם כ˘סחטו פרי, יˆ‡ „ם ול‡ מיı. ‚ם בב‡רו˙ 
ח„˘ים ˘חפרו נבע „ם. ‡פילו רו˜ ˘יˆ‡ מפי‰ם נ‰פך ל„ם. כ˘˘˙ו מים מלוחים, 
‰ם ל‡ נ‰פכו ל„ם, ‡ף ז‰ ר˜ ‰‚ביר ‡˙ ‰ˆמ‡. ו‡י˙‡ בזו‰"˜ („ף כח), ‡פילו מˆרי 

˘‰ˆליח ל‰˙‚בר על ˙חו˘˙ ‰‚ועל ו˘˙‰ מ‰„ם, ‰˙ב˜עו מעיו ומ˙.
מכ˙ ˆפר„ע - ‡י˙‡ במ„ר˘ רב‰ (ט, י„), ˆפר„ע ‰רו‡‰ י‰ו„י בורח˙ ממנו, ו‡ילו 
כנ‚„  מי„‰  כ‰),  ז,  (˘מו˙  ‰מלבי"ם  וכ˙ב  ‡חריו.  ו˜ופˆ˙  רו„פ˙  ‰י‡  מˆרי  ‡חרי 
מי„‰, זר˜ו יל„י י˘ר‡ל לי‡ור, ‰ˆפר„עים ˘עלו נ„מו למˆרים כיל„י י˘ר‡ל ‰מ˙ים 

˘עולים מ‰י‡ור, ˆוע˜ים ומייללים.
מכ˙ כינים - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˙ור‰ רמז ˜פב), ‡רבע‰ ע˘ר מיני כינים ‰בי‡ 
‰˜ב"‰ על ‰מˆריים, ‰˜טנ‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל ˙רנ‚ול˙, ו‰‚„ול‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל 

‡וז.
מכ˙ ערוב - כ˙ב ביל˜וט מעם לועז, מז‚ ‰‡וויר ‰˘˙נ‰, במ˜ומו˙ מסוימים נ‰י‰ 
˜ור עז, כ„י ל‡פ˘ר ל„ובים סביריים לטרוף מˆריים. במ˜ומו˙ ‡חרים ב‡ו ‚לי חום 
כב„ים, כ„י ל‡פ˘ר לנח˘ים ‡רסיים ל‰כי˘ ‡˙ ‰מˆריים. בכל מיני מ˜ומו˙ ב‡מˆע 
‰רחוב ˆˆו לפ˙ע יערו˙ מל‡ים חיו˙ טרף. מי„‰ כנ‚„ מי„‰, כ˙ב ‰‡ברבנל (˘מו˙ ז, 
ובנו˙י‰ם  בני‰ם  וחומסים  נכנסים לב˙ים  כחיו˙ טרף,  י˘ר‡ל  י„), ‰ם ‰˙נ‰‚ו עם 

לעבו„˙ם. לכן נכנס ‰ערוב לב˙י‰ם נו˘ך, טורף וחומס ‡˙ בני‰ם.
מכ˙ „בר - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‰), ב˙חיל˙ ‰מכ‰ מ˙ו בר‚ע ‡ח„ כל ‰ב‰מו˙ 
בעלי‰ ‰וˆי‡‰ ‰חוˆ‰ בניסיון  בע˙ ימי ‰מכ‰, מ˙‰ כל ב‰מ‰̆  ˘‰יו בחוı, במ˘ך̆ 

לר‡ו˙ ‡ם כבר חלפ‰ ‰מכ‰. 
מכ˙ ˘חין - מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘מו˙ רב‰ (י‡, ‰) מפני מ‰ ב‡ ˘חין על 
‰מˆריים? מפני ˘˘מו ‡˙ י˘ר‡ל ˘מ˘ים, ל‰חם ל‰ם חמין ול‰ˆן ל‰ם (לˆנן ל‰ם) 
ונכנסו  במים,  ונרחˆים  ‰ולכים  ‰יו  ˘ע‰?  ב‡ו˙‰  מˆרים  עו˘ים  ‰יו  ומ‰  ˆונן, 
לב˙י‰ם ב˘מח‰, לפיכך ‰בי‡ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ˘חין, כ„י ˘ל‡ יוכלו לי‚ע במים בין 
˘בחרטומים  י‡),  ט,  (˘מו˙   ıוורי‰ פנחס  לרבי  יפו˙  בפנים  וכ˙ב  ˆונן.  בין  חמין, 

נ˘‡ר ‰˘חין ע„ יום מו˙ם. 
מכ˙ בר„ - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˜פו), ‰בר„ נפל ו‰יי˙‰ ‡בן ‰בר„ נב˜ע˙ ו‰‡˘ 
יוˆ‡˙ מ˙וכ‰ ו˘ורפ˙. י˘ ‡ומרים ˘‰יי˙‰ ‚חל˙ ‡˘ נב˜ע˙ ו‰בר„ יוˆ‡ מ˙וכ‰ 
ומכ‰. ו‡י˙‡ ביל˜וט מעם לועז, כל כ„ור בר„ ‰י‰ ‚„ול כמו ˘י˘‰ חופנים. ו‡י˙‡ 
במ„ר˘ ˙נחומ‡ (ו‡ר‡ י„), „רך ‰‡˘ לעלו˙, כ‡ן ‰‡˘ יר„‰, ‰פך ˙נוע˙‰ ‰ר‚יל‰.

מכ˙ ‡רב‰ - כ˙ב בספר ‡וˆר ‰מ„ר˘ים (עמ' ˜יט), מ˘˜ל כל ח‚ב ‰ו‡ ˘˙י ‚רמים 
בלב„. כל ח‚ב מסו‚ל ל‡כול מ„י יום ע˘ב ירו˜ בכמו˙ ˘ל חˆי ממ˘˜ל ‚ופו, כלומר 
יכול‰ ל‰˘מי„ מ‡‰ ‡לף  ‚רם ‡ח„. ל‰˜‰ ˘למ‰ ˘מ˘˜ל‰ כמ‡˙ים ‡לף טונו˙ 
וכמ‰.  כמ‰  פי  ‰יו  במˆרים  ‰‡רב‰  מכ˙  בזמן  יום.  בכל  ירו˜‰  ˆמחי‰  ˘ל  טונו˙ 
ו‡י˙‡ במ„ר˘ ל˜ח טוב (י, ‰), בכמ˙ ‡רב‰ ‰‚יעו ח‚בים כ‰ רבים, ע„ ˘עמ„ו ז‰ על 
ז‰ ב‚וב‰ ˘ל כמ‰ ‡מו˙. ל‡ ‰י‰ בני‰ם מרווחי ‡ויר, ומ˙וך כך נ˙כס‰ ‡ור ‰˘מ˘ 

 .ıו˙ח˘ך ‰‡ר
מכ˙ חו˘ך - ‡י˙‡ בספרונו (˘מו˙ י, כ‡) וברמב"ן (˘ם כ‚), במכ˙ חו˘ך ל‡ ‰י‰ ז‰ 

‰ע„ר ‡ור בלב„, ‡ל‡ ברי‡‰ בפני עˆמ‰, ולכן ל‡ ‰פסי˜ ל‰ם ‡ור נר ו‡בו˜‰.
מכ˙  ˘˙בו‡  מˆרים  בכורי  כ˘˘מעו  (˜פו),  ˘מעוני  ביל˜וט  ‡י˙‡   - בכורו˙  מכ˙ 
בכורו˙ וע„יין ‡בו˙י‰ם ופרע‰ ממ‡נים ל˘לוח ‡˙ י˘ר‡ל, נלחמו ב‡בו˙י‰ם ו‰ר‚ו 

מ‰ם 600,000 ע„ חˆו˙.
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ני„וני ‰לכ‰ מע˘יים לח‚ ‰פסח
סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ - כי„וע ‡סור ל‡כול לחם ‡חר 
˘ע‰ ע˘ירי˙ כמ"˘ מרן ב˘"ע (סי' ˙ע‡). ו‚ם מˆו˙ ‡י ‡פ˘ר ל‡כול בזמן 
ז‰ וכמו ˘‡מרו בירו˘למי (פסחים פ"י ‰"‡) כל ‰‡וכל מˆ‰ בערב פסח כ‡ילו 
וכ˙בו  בז‰  נ˙˜˘ו  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  וכבר  חמיו.  בבי˙  ‡רוס˙ו  בעל 
˘‡פ˘ר לע˘ו˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙ ב"מˆ‰ ע˘יר‰", וכ"פ מרן ב˘לחן ערוך 
בפירו˙ ˘ברכ˙ן מעין  (וטוב לע˘ו˙‰  בפירו˙  וי˘ ˘כ˙בו ˘יע˘נ‰  ס"‡).  (סי' ˙מ„ 

‡ו לט‚ן ‡ו˙‰ ב˘מן  ולב˘ל  ו‰נכון ל˜ח˙ מˆ‰  ˆו ס"‰).   '‡ חי  בן ‡י˘  ˘ל˘, 

כזי˙  ב‚ו„ל  י„י חוב˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙. ‡ם לו˜ח מˆ‰  בז‰  ולˆ‡˙  עמו˜ 
ומעל‰ ומב˘ל ומט‚ן ב˘מן עמו˜ ונ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ פ˙ ‚ם ‡חר ‰בי˘ול 
‡ו ‰טי‚ון ברכ˙‰ ‰מוˆי‡. וז‰ ‰טוב ביו˙ר. ‡בל ‡ם ל‡ נ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ 
יברך מזונו˙, ובמ˜ר‰ ˘יו„ע מלכ˙חיל‰ ˘ל‡ י˘‡ר  פ˙ מחמ˙ ‰בי˘ול 
במˆ‰ ˆור˙ פ˙, יב˘ל לכ˙חיל‰ ח˙יכו˙ פחו˙ מכזי˙ ויברך עלי‰ מזונו˙ 
‚ם ‡ם ‡וכל מ‰ם ‰רב‰ (כי ‡מנם בכזי˙ ב˘"ע סי' ˜סח כ˙ב ˘ברכ˙‰ ‰מוˆי‡, ‡בל „ע˙ 
‰רמב"ם ˘‚ם בכ‰"‚ יברך מזונו˙ ‡ם נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙, ונמˆ‡ ˘ל‰לכ‰ יˆטרך לברך מזונו˙ 

מ˘ום סב"ל ויכנס בחינם למחלו˜˙, עיין ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‡ סי' טז עמ' ˜ע„, ולכן 

מˆ‰  מ˜מח  עו‚ו˙  ל˜ח˙  ‚ם  ויכול  מ˙חיל‰).   מכזי˙  פחו˙  ˘יב˘ל  נכון 

(˘ו"˙ מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל‡). ו‰נז‰ר ל‡כול ממˆ‰ ˘מור‰ בלב„ יז‰ר 

‚ם בז‰. 
ב‚„י מוע„ - ילב˘ום ב˘ב˙ זו ‡חר מנח‰, מפני ˘‡כל חמı בליל‰ 

 ıוב˘חרי˙ ב‰יו˙‰ עליו וחו˘˘ים ˘מ‡ „ב˜ ב‰ ‡יז‰ פירור ˜טן ˘ל חמ
(בן ‡י˘ חי ˘ם ס"„). 

עם  לומר  ˘יכול˙  ב˘נ‰  ‰יחי„‰  ‰פעם  זו  ספר„  לבנו˙   - לנ˘ים  ‰לל 
ברכ‰, וי‡מרו ז‡˙ לב„ן בבי˙ן לפני ˙חיל˙ ‰‰‚„‰ ו‡ם מ˙פללו˙ ערבי˙ 

י‡מרו ב˙פל‰.
יערוך ‡˙ ‰ס„ר, ‡פ˘ר  ‡בו˙ ובנים - ב‡ופן ˘‰‡ב מב˜˘ ˘בנו ‰˙"ח 

לנ‰ו‚ כן (מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל„).
בברכ˙ ˘‰חיינו ˘ב˜י„ו˘ - ˆריך לכוין לפטור ‡˙ כל מˆו˙ ‰ליל‰: „' 
ברכו  ˘כבר  ‰נ˘ים  ו‚ם  ומרור.  מˆ‰  מˆרים,  יˆי‡˙  זכיר˙  מˆו˙  כוסו˙, 

˘‰חיינו בע˙ ‰„ל˜˙ נרו˙ יענו ‡מן ב˜י„ו˘ (חזו"ע פסח עמ' כ‰).
(81 סמ"˜,  רביעי˙  ‡. ל˘˙ו˙  2 „ברים -  ב˘˙יי˙ ‰כוס י˘ ל‰˜פי„ על 
יˆ‡  ל‡  רביעי˙  מרוב  פחו˙  ו‡ם ˘˙‰  רביעי˙.  רוב  וב„יעב„  כס‡),  וסימנך 

וˆריך ל˘וב ול˘˙ו˙. ב. ל˘˙ו˙ ‡˙ "רוב ‰כוס", וב„יעב„ כל ˘˘˙‰ רוב 
רביעי˙ יˆ‡ כנ"ל. ולכן נכון ל‡ ל˜ח˙ כוס ‚„ול‰ בליל ‰ס„ר בכ„י ˘י˘˙‰ 

רביעי˙ וי‰י‰ ברביעי˙ ‚ם "רוב ‰כוס".
 5% עם  מו‚ז  יין  ומˆוי  יין,  ל˜ח˙  ˆריך  לכ˙חיל‰   - ענבים   ıמי ‡ו  יין 
‡לכו‰ול ˘‡ינו חז˜ ו˜ל ל˘˙יי‰, ו‡ם ˜˘‰ לו י˘˙‰ מיı ענבים, וע„יף 

˘ימ‰ל ‡ו˙ו ˜ˆ˙ ביין ממ˘.
חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין - ‡ם יכול ל˘˙ו˙ יין לל‡ סוכר ‰נ‰ 
 ıמ‰ טוב, ו‡ם ‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין כלל ועי˜ר י˘˙‰ חמר מ„ינ‰ כמו מי

˙פוזים מ‰ול ב˜ˆ˙ ער‡˜ בכ„י ˘י‰י‰ בו ˜ˆ˙ ‡לכו‰ול. 
„רך ‰˘˙יי‰ - לכ˙חיל‰ בב˙ ‡ח˙ כ„רך ˘˙יי˙ רביעי˙ וב„יעב„ ע„ 4 

„˜ו˙. ו‡ם יכול יחזור ל˘˙ו˙ בב˙ ‡ח˙.
יל„ים ב˘˙יי˙ ‰כוס - מˆו‰ לחנכם ב„' כוסו˙ (מיı ענבים) מ‚יל ˘מבינים 
˜טן  ˘ל  לו‚מיו  מל‡  ‡ו  רביעי˙  י˘˙ו  ולכ˙חיל‰  מˆרים,  יˆי‡˙  סיפור 
כוס.  לפני‰ם  ל‰ניח  ו„י  עלי‰ם  יעמיסו  ל‡  ל‰ם   ‰˘˜ ו‡ם  סמ"˜),   30-35)

ו‡כיל˙ מˆ‰ ח˘וב‰ מ˘˙יי˙ ‰כוס (‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˘ט).
חיוב ‰סיב‰ - ‰חיוב ‰ו‡ ב„' כוסו˙, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ ˘ל ‰מוˆי‡ מˆ‰ 
‰כורך ו‰‡פי˜ומן, ו‡ם ל‡ ‰סב חוזר ˘וב ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ול‰סב, ו‡˘‰ 

˙סב לכ˙חיל‰ וב„יעב„ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ל˘וב ול‰סב.
„רך ‰‰סיב‰ - ‰רב ‡ור לˆיון סובר ˘ˆריך ל‰סב ב˙נוח˙ ירי„‰ ˘ל 45 
˘‰‰סיב‰  מ‰פוס˜ים  ‰רב‰  „ע˙  ‡ולם  ל˘כיב‰,  י˘יב‰  בין  מעלו˙ 
ˆריך  ‰„עו˙  לכל  ‡בל  ˘מ‡ל.  לˆ„   ˙ˆ˜ ‰‚וף  ‰טיי˙  י„י  על  מספי˜‰ 
ל‰˘ען על „בר מ‰ ‡בל ל‡ יסב ב‡ויר ול‡ על עˆמו. ול‡ ימל‡ ‡˙ ‰כוס 
ע„ ‰˘פ‰ ממ˘ ‡ל‡ ˜רוב ‡לי‰ בכ„י ˘ל‡ י˘פך עליו. ויכול ‚ם ל˘˙ו˙ 

מעט בלי ‰סיב‰ (בכ„י ˘ל‡ י˘פך) ו‡ז י˘˙‰ רביעי˙ ורוב כוס ב‰יסב‰.
לטעום  יכולים  ‡חר ‰˜י„ו˘ ו˘˙יי˙ כוס ר‡˘ון ˘בני ‰בי˙ רעבים - 
„בר מ‰ כמו ביˆ‰ ˜˘‰ בכ„י ל‰˘˜יט ‡˙ רעבונם ו„ו˜‡ ל˘˙ו˙ עו„ יין 
‡סור (עיין ב˘"ע סי' ˙ע‚ ס"‡ ובמ"ב ס˜"„ וב‰ערו˙ ‡י˘ מˆליח ˘ם ‰ער‰ 6). ו‚ם מˆ„ 
ע„  עיכול  זמן  ˘עובר  מ‰  מח˘˘  ˘ניˆל  מועיל,  ענין  בז‰  י˘  ‰‰לכ‰ 
כ˙בו  בז‰  ‰‡חרונים ˘‰עירו  (ו‡ולם  ‡חרונ‰,  ברכ‰  ומפסי„  ˘ני,  כוס  ˘˘ו˙‰ 
ליי˘ב ‰מנ‰‚ ב„וח˜, ‡בל כ˘טועם „בר מ‰ זמן ‰עיכול נמ˘ך עו„ וניˆל מז‰ ברווח. עיין 
ב˘ו"˙ מנח˙ ˘למ‰ (˜מ‡ כרך ‡ סי' יח ‡ו˙ י) וב˘ו"˙ ב‡ר ˘רים (ח"ו סי' כ‰) ולמרן 
מופ˙ ‰„ור ב˘ו"˙ חזון עוב„י‰ (ח"‡ עמ' ˜ע‚- ˜ע„) וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' 

כ‡). וכ˘‡וכל ביˆ‰ ˜˘‰, י˘ ‚ם זכר ל‡בלו˙ (˘ב‡ו˙ו יום ˘יחול ליל 

‰ס„ר לעולם יחול ט' ב‡ב). ו‚ם זכר ל˜רבן ח‚י‚‰. ‡בל יע˘ו כן ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˜ו„ם ‡כיל˙ ‰כרפס (עיין בס' ברי˙ כ‰ונ‰ מע' פ ‡ו˙ כט), ויברכו 
בור‡ נפ˘ו˙ (חזו"ע ‰‚„‰ ˘"פ עמ' ל‡).

"ורחı" - נטיל‰ זו ‰י‡ כנטיל‰ ל‡כיל‰ (˘ל˘ ימין ו‡ח"כ ˘ל˘ ˘מ‡ל) ‡בל בלי 
ברכ‰, ויעמי„ו ‡˙ ‡ח„ ‰יל„ים לי„ ‰כיור ב˙פ˜י„ "‰מ˘‚יח" ל‰זכיר לכל 
י„יו  י˘מור  ˘ל‡  טוב  ובירך  ˘כח  ו‡ם  ברכ‰".  בלי  "נטיל‰  ב˙ורו  נוטל 

בנ˜יו˙ כ„י ˘יוכל ל˘וב ולטלם לסעו„‰ בברכ‰.
‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ - ‡„ם ˘מחמ˙ 
וכ‚ון ‰עובר  (27 סמ"˜),  יכול ל‡כול מˆ‰ ב˘יעור כזי˙ כנ‰ו‚  ברי‡ו˙ו ‡ינו 
כזי˙  ˘יעור  ל˘ער  יכול  ‰פסח,  לח‚  בסמוך  (ברי‡טרי)  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח 
כ‚ו„ל זי˙ בינוני ˘ל זמננו- 5 סמ"˜ לפי ‰נפח- ויב„˜ו בכל מˆ‰ כמ‰ ז‰ 
יוˆ‡ ב‚רם בכ„י ˘י„עו כיˆ„ לנ‰ו‚. [כן ‰ב‡˙י בס"„ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סי' יח 
וז˙"„ ב˜יˆור: בספר ˘ערי רחמים (מנ‰‚י ‰‚ר"ח מול‡ז'ין, ‡ו˙ ˜ס‰ ב‰‚‰) כ˙ב: ר‡י˙י לרבינו 
˘נ˙ן ל‡ח„ ˘˜י„˘ בבי˙ו ˘חרי˙ ˘ל יו"ט, ˘לי˘ כף מˆ‰ מבו˘ל˙ בחלב ל‡כול מ˘ום ˜י„ו˘ 
במ˜ום סעו„‰, ו‡מר ˘י˘ כ‡ן כזי˙, ו‰כף ‰י˙‰ ˘ל מ˙כ˙ בינוני˙, ע"˘. וע"ע ל‰חזו"‡ ˘כ' 
כמבו‡ר  פירו˙יו,  ‚ו„ל  לפי  „ור  כל  ‡ל‡  רבינו,  מ˘‰  זמן  ˘ל  ‰פירו˙  ‚ו„ל  לפי  ‰ולכים  ˘‡ין 
ב˜ונטרס ‰˘יעורים (‡ו"ח סי' לו ס"˜ ו). ועיין בס' מ„ו˙ ו˘יעורי ˙ור‰ (פר˜ ב' ‰ער‰ 31) ˘˙מ‰ 
ז‡˙  ˘כ˙ב˙י  ‡חרי  וכ˙ב  ‰‚„ול.  כ˘יעור  ל‰לכ‰  ˘נ˜ט  נר‡‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  בחזו"‡  ˘‰רי 
˘‡ל˙י ‡˙ פי ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"‡ בז‰, ו‡מר לי ˘‰חזו"‡ ‡מר כן מחומר‡ בלב„, ‡בל 
בעי˜ר ‰„ין סבר ˘‡"ˆ ל‰כפיל ‡˙ ˘יעור ‰כזי˙, ע"כ. וכ"כ ב˘ם ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י בספר ‰לכו˙ 
ח‚ בח‚ (עמ' ˘ט) ˘„ע˙ ‰חזו"‡ ˘‰˘יעור כפי ‰זי˙ ˘ל זמננו, ע"˘. וז‰ ל˘ון מכ˙ב ‰סטייפלר 
כנ„פס בסוף ספר ‰לכו˙ ח‚ בח‚: "˙וכל לסמוך ב‰חלט על ‰ור‡˙ מרן ‰‚ר"ח מוו‡ל‡זין זˆ"ל 
י„וע ˘מרן  וכן  ביˆ‰.  ‚„ול מ˘לי˘  ל‡  ‰יו˙ר  לכל  בינוני ˘‰ו‡  כף  כ˘לי˘  ר˜  ‰ו‡  ˘‰כזי˙ 
‡ומר  ‰י‰  ˘לכ˙חיל‰  ר˜  ‰נ"ל,  ב˘יעור  לכזי˙  ס‚י  ‰„ין  ˘מעי˜ר  סובר  ‰י‰  זˆ"ל  ‰חזו"‡ 
ל‰חמיר ל„‡וריי˙‡ כפס˜ ‰‡חרונים ז"ל, ‡בל מע"כ ˘‰ו‡ חול‰ ובפרט במרור „רבנן פ˘יט‡ 
˘‡סור לו ל‰חמיר יו˙ר מ‰נחוı". וכן בספר ‡ורחו˙ רבינו (ח"ב עמ' ע‰) כ˙ב ˘‰חזו"‡ ‡מר 
ל ‰יום, וכן ‰יו נו‰‚ים ב„ורו˙ ‰˜„מונים,  מעי˜ר ‰„ין כזי˙ ‰ו‡ כ‚„ול זי˙ בינוני̆  ל‰סטייפלר,̆ 
ר˜ ‡ח"כ ‰˙חילו למ„ו„ כזי˙ לפי חל˜י ביˆ‰ ומז‰ נ˙עוררו ‰חומרו˙ ˘ל ‚ו„ל ‰זי˙, עכ"ל. ‚ם 
(˘ליט"‡)  ‡וירבך  מ‰‚ר˘"ז  ו˘מע˙י  כ˙ב,  ˙˜י)  (עמ'  במילו‡ים  ˙ור‰  ו˘יעורי  מ„ו˙  בספר 
˘˘מע מ‰רב ˘למ‰ ˜‡לי˘ זˆ"ל (ח˙נו ˘ל בעל ‰חל˜˙ יו‡ב) ˘‰י‰ נוכח ‡ˆל בעל ‰‡בני נזר 
יעור כזי˙ לברך לענין ברכ‰ ‡חרונ‰, וסימן  ‡כל מזונו˙, מ‰ו̆  נ˘‡ל ע"י ‡„ם̆  מסוכˆ'וב בע˙̆ 
על ‡ˆבעו ע„ ‡חרי ‰ˆיפורן מעט, ו‡מר בכ˘יעור ז‰ י˘ כזי˙, ע"כ. וכן בספר חיכו ממ˙˜ים כ˙ב 
‰יו ב"ס„ר" ‡ˆל ‰‚‰"˜ בעל ‰'‡בני נזר'  ‰עי„ו לפניו ע„ים נ‡מנים̆  ב˘ם ‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל̆ 
ו‡מר ע„ סוף ˆפורן ˘ל  כזי˙,  כזי˙ים ˜טנים טוב‡, ו˘‡לו ‡ו˙ו ע„ כמ‰ ˘יעור  וחיל˜  זˆ"ל 
‰בו‰ן. ומבו‡ר „ס"ל ˘מ˘ערים כמו זי˙ים ˘ל זמננו. וכן מבו‡ר בס' ‡ורחו˙ רבינו (ח"‡ עמ' 
פט). ובס' וז‡˙ ‰ברכ‰ (עמ' 221) ב˘ם ‰חזו"‡, ע"˘. וכן ב˜ובı "‡וריי˙‡" (חל˜ ו) ˘‡ל ‡˙ פי 
‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל ‡ו„ו˙ ˘יט‰ זו, וכ˙ב ‡˙ ‰ור‡˙ו למע˘‰, ו‰י‰ למר‡‰ עיניו ו‰סכים לו, 
וז‰ ‰ל˘ון ˘כ˙ב: "ר‡וי ל‰„ר ל‡כול יו˙ר ‡ם ‡פ˘ר לו, ‡בל מי ˘˜˘‰ לו ל‰„ר, יכול לסמוך 

על ˘יעור ‰‚ר"ח מוולוז'ין, ע"כ. ו‡ף ˘‡ין מוחלט כן, ו‡יננו נו‰‚ים כן ל‰לכ‰ לכ˙חיל‰, ‡בל 
‡לו  „ברים  ו‰˜רי‡  ‰‚ר"מ מ‡זוז  וכן „ע˙ מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰  כן.  ינ‰‚  כנ"ל  „חו˜  ‡„ם ˘‰ו‡ 
ב˘יעורו ‰˘בועי, ו‰‚‡ון ר' יע˜ב פרı ˘ליט"‡ ר"י מ„ר˘ ספר„י. וכן עיין ל‰‚‡ון ר' זמיר ‰כ‰ן 
˘ליט"‡ בספרו "כזי˙ בזמננו" (סי' ב- ‚. ו˘וב נ„פס ב˘ו"˙ נזר כ‰ן ח"ב). וע"ע במכ˙ב ‰ר‰"‚ ר' 
‰„ר י‰ו„‰ מר‚ולין ˘ליט"‡ ‰נ„פס בס' בי‡ורים ובירורים ביו"„. וב˜ונטרס זי˙ רענן ל‰ר‰"‚ ר' 

ינון בר כוכב‡]. ויכול ‚ם ל˘רו˙‰ ˜ˆ˙ במים (‡בל ל‡ ל‰˘‰ו˙‰ ב˙וך ‰מים).

בע˜בו˙  ‡ם  ˆלי‡˜,  חולי   - חיט‰  ל‡כול  יכולים  ˘‡ינם  ˆלי‡˜  חולי 
נז˜ בל˙י ‰פיך ‰עלול ל‰‚יע לנפ˘ו˙, י˘ ל‰ם  י‚רם ל‰ם  ‡כיל˙ ‰מˆ‰ 
כזי˙  ב‡כיל˙  מ˘מעו˙י  נז˜  ‡ין  ‰מ˜רים  ברוב  ‡ולם  מ‡כיל˙‰.  ל‰מנע 
מˆ‰ פעם ב˘נ‰, ו‡ף ‡ם י‚רמו ל‰ם כ‡בי בטן וכיו"ב בע˜בו˙ ‰‡כיל‰, ‡ין 
ז‰ סיב‰ מספ˜˙ בכ„י לפטרם מ‡כיל˙‰ (˘ו"˙ מח˜רי ‡רı לי„י"ן ‰‚‡ון ר' רזי‡ל 

‰כ‰ן ˘ליט"‡ ח"„ סי' כב).

כמ‰  ב‰ם  נפלו   - ˆלי‡˜  לחולי  ‰מיוˆרים  ˘ועל  מ˘יבול˙  מˆו˙ 
פי˜פו˜ים מכמ‰ סיבו˙, ולכן ‰נכון למע˘‰ ˘ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב‰ במˆו˙ 
ל‰ˆיע  ו‰נכון  כ‰).  כ‚-  סי'  (˘ם  במˆ‰ ˘ל חט‰  לˆ‡˙  לו  למי ˘‡פ˘ר  ‡לו 
לחולי ˆלי‡˜ ל‡פו˙ מˆ‰ מ˙ערוב˙ חטים ו‡ורז ב‡ופן ˘י‰י‰ בעיס‰ רוב 

„‚ן, ו„י ב‡כיל˙ כזי˙ ממנ‰ לˆ‡˙ י„י חוב‰ (˘ם סי' כו).
מרור - חס‰ מ‚י„ול מבו˜ר עם ‰˘‚ח‰ מ˙ולעים ‡ם ˘וטף ‡ו˙‰ בזרם 

מים חז˜ ‡ין ˆריך ל˘רו˙‰ במי סבון (‰רב מ˘‰ וי‡ ‰ליכ"מ עמ' ˘מ‚).
‰לל - מˆו‰ לחזר ‡חר זימון ב‰לל (˘"ע סי' ˙עט) - מ‰ו "זימון ב‰לל"?, על 
‰‚„ול ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב כי לעולם חס„ו" ו˘‡ר ‰מסובים חוזרים  י„י̆ 
וכולם  ב˜ול  י˜ר‡  ‡ח„  ‰פסו˜ים,  ו˘‡ר  י˘ר‡ל"  נ‡  ב"י‡מר  וכן  ‡חריו, 
יחזרו ‡חריו על ‰פסו˜. ו‰נו‰‚ים ˘‡ח„ ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב" ועונים לו 
חיל˙ ‰פסו˜ ב˘˜ט. (˘ו"˙ חמ„˙ ‡בר‰ם  "כי לעולם חס„ו" - י˜פי„ו לומר ‡˙̇ 

„יין ח"„ סי' ט).

‰„רכ‰ מע˘י˙ ופניני ‡‚„‰ ‰מעוררים
ומל‰יבים ל‰כנ‰ רוחני˙ לליל ‰ס„ר

סימני ‰ס„ר
מרבו˙ינו  ˘‰י‰  ויטרי"  ב"מחזור  ו‰וב‡ו  ˜ו„˘  ב‰ררי  ‰ס„ר  סימני  ˘ל  יסו„ם 
‰ר‡˘ונים. וכ˙ב ביסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ (˘ער ט פ"ו), ˘בחמי˘‰ ע˘ר מילו˙ ˘ל 
‰ס„ר ˜„˘ ורחı וכו', נרמזו סו„ו˙ ‚„ולים ונפל‡ים מ‡„, ועל כן בעבו„‰ זו י‡מר ‚ם 
‡˙ ‰סימנים בפ‰ מל‡, „‰יינו ˜ו„ם ‰˜י„ו˘ י‡מר בפ‰ מל‡ '˜„˘' ו˜ו„ם ‰רחיˆ‰ 

‰ר‡˘ונ‰ י‡מר 'ורחı', וכן כל ‰ס„ר ע„ 'נרˆ‰' י‡מר ‚ם כן בפ‰ מל‡ 'נרˆ‰'.  

"˘„˜"
מˆוו˙ ‰‡י˘ ומˆוו˙ ‰‡˘‰ - כ˙וב בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ב‡ מ:), ˘כ‡˘ר ‡„ם יו˘ב בליל 
‰ס„ר עם מ˘פח˙ו, ומספר ‡˙ סיפור יˆי‡˙ מˆרים ב˘מח˙ ‰לב, ע˙י„ ‰ו‡ ל˘מוח 
 ıמ˜ב ˘ע‰  וב‡ו˙‰  בסיפורו  ˘מח  ו‰˜ב"‰  ‰ב‡,  בעולם  ‰˜„ו˘‰  ‰˘כינ‰  עם 
סיפור ‰˘בח ˘לי,  "לכו ˘מעו ‡˙  ל‰ם:  ו‡ומר  כל פמלי‡ ˘ל מעל‰  ‰˜ב"‰ ‡˙ 
ל‰˘˙„ל   ‰˘‡‰ מˆוו˙  ולכן  וכו'".  ממˆרים  ˘‰וˆ‡˙ים  ו˘מחים  בניי  ˘מספרים 
˘‰כל י‰י‰ ערוך ומסו„ר מבעו„ יום- וכמובן ‰בעל יעזר‰ בכ„י ˘‚ם ‰י‡ ˙˘˙˙ף 
ו˙‰נ‰ ב˘מח˙ ‰ח‚, ו‡ם ‰‡˘‰ טורח˙ לב„‰ ומכינ‰ ˘לחן פ‡ר ובזמן ‰ס„ר ‰י‡ 
מ˙נמנמ˙ מעמל כפי‰, ‰רי ‰י‡ מפסי„‰ ‡˙ עי˜ר ‰ליל‰ (וכ˙ב מרן רי˘ סי' ˙עב, 
˘‚ם ‡ם ‰ו‡ בבי˙ ‰מ„ר˘ י˜ום בכ„י ˘‰˙ינו˜ו˙ ל‡ י˘נו. ו‰רי ‚ם ‰‡˘‰ בכלל 
‰מˆו‰, וˆריך ל„‡ו‚ ˘ל‡ ˙˙נמנמם). ומˆוו˙ ‰בעל ל„‡ו‚ בכל עוז ˘ל‡ יכעס ול‡ 

יכעסו ‡חרים, כי ˜„ו˘ ‰יום ל‡לו˜ינו. 

"ıורח"
כ˙ב בבי˙ ‡בר‰ם לרבי ‡בר‰ם מסלונים, 'ורחı' על „רך ˘‡מר ‡בי ז"ל על ‰פסו˜ 
"ורחˆו מים" (˘מו˙ ל, כ), מים ‰ו‡ ˙˘וב‰, ולכן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ רוחı י„יו ו‡ינו 
מברך, ובפעם ‰˘ניי‰ מברך, כי ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על ‰פ‚מים ‰‚„ולים ˘ע„יין 
וכ˙ב  לברכ‰.  ר‡וי  זו  רחיˆ‰  על  ‡זי  ˙˘וב˙ו,  על  ˘˘ב  ו‡ח"כ  לברכ‰,  ר‡וי  ‡ינו 
‡פילו  ב„ר‚‰  ˘‡ינו  מי  ˘‡פילו  לרמז  „ב‡  מ‡מ˘ינוב,  יˆח˜  לרבי  ˜ו„˘  ב‡מרי 

לע˘ו˙ ברכ‰, ˘ל‡ יפול לי‡ו˘, ‡ל‡ יכולים ‚"כ לרחוı בלי ברכ‰.  

"ıיח"
רמז נפל‡ על עניין ‰‡ח„ו˙ - כ˙ב רבי ˆבי ‰יר˘ מרימנוב זי"ע בספרו ב‡רו˙ ‰מים, 
כמו ˘‡נו חול˜ים ‰מˆ‰ ל˘ניים, חˆי‰ מניח‰ על ‰˘ולחן וחˆי‰ ‰˘ני‰ מˆניעין 
˙ח˙ ‰כר, עם כל ז‰ ‰˘˙י בˆיעו˙ ˘ם ‡ח„ ל‰ם, רˆ‰ לומר ˘ם מˆ‰ ‡ח˙, יען כי 
˘ני‰ם ממˆ‰ ‡ח˙ ˘למ‰ יבו‡ו, כמו כן כל ‡י˘ מי˘ר‡ל יר‡‰ ‡˙ עˆמו כי ‰ו‡ עם 
‰˘ני נפ˘ ‡ח˙, וז‰ ל‰ורו˙ ‡ח„ו˙. ו‡חר כך ‡מר 'מ‚י„', ‡ם ˙ע˘‰ כן ‡ז ˙זכ‰ 

ל„בר „יבור לפני ‰˜ב"‰.  

"מ‚י„"
‰כנ‰ ל‡מיר˙ ‰‰‚„‰ - כ˙ב בספר ˜ב ‰י˘ר (פר' ˆ), יר‡‰ לומר ‰‰‚„‰ במ˙ון ול‡ 
ל‡מרו במ‰ירו˙, ו‡ל י‰‡ „ומ‰ עליו למ˘‡ חס ו˘לום. ו„ע לך כי מˆו˙ ע˘‰ מן 
‰˙ור‰ ל‰יו˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל לזיכרון ˙מי„ כל ימי חייו ‰נסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ 
ל‡בו˙ינו ולנו, ו‰ב‚יע יום ז‰ מחויב לספר חס„י ‰' לבניו כמו ˘‡מר ‰כ˙וב 'ו‰‚„˙ 
לבנך ביום ‰‰ו‡'. ועל ז‰ ב‡ עלינו ‰מˆו‰ ˘ל סיפור יˆי‡˙ מˆרים בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ 
ובכל „ור ו„ור בליל פסח, כי בזכו˙ ז‰ ‰˜ב"‰ יפרו˘ כנפיו ˙מי„ עלינו ל‰ˆיל ‡ו˙נו 
בכל ‰מ˜ומו˙ ובכל ‰„רכים ויע˘‰ לנו נסים ונפל‡ו˙. ‡בל מי ˘‰‰‚„‰ „ומ‰ עליו 
למ˘‡ ו‡ומר בעל כורחו, ‡ו בעˆלו˙ ובלי ˘מח‰ וכונ˙ ‰לב, ‡ז ‡ינו זוכ‰ ˘יע˘ו לו 

נס כ˘‰ו‡ במ˜ום סכנ‰.  

מ˘נ‰  בספר  כ˙ב   - ˜ו„˘  בר˘פי  ‰ליל‰  כל  במ˘ך  ובנו  ‰רמב"ם  ˘ל  ‰ס„ר  עריכ˙ 
בליל  ˘י˘בו  ‡בר‰ם,  רבינו  ובנו  ‰רמב"ם  רבינו  על  מע˘‰  ˘‰בי‡ו  וי˘  ˘כיר: 
‰˙˜„˘ ‰ח‚ במ˘ך כל ‰ליל‰, בסיפור יˆי‡˙ מˆרים ו‰עמ˜‰ בענייני ‰‡מונ‰, ע„ 
˘‰ברי˜ עלי‰ם ‰˘חר, ול‡ ‰ספי˜ לרבינו ‰רמב"ם כל ‰ליל‰ ל‰וˆי‡ לבנו כל ר‚˘י 
בוער  ו‰י‰  יˆי‡˙ מˆרים,  ומענייני  ‡ו˙ו ‰ליל‰ מ˜„ו˘˙ ‰ס„ר  כל  לבבו ˘‰ר‚י˘ 
בלב˙ ‡˘ מ˙חיל˙ ‰ליל‰ ע„ סופ‰, ו˘‡לו בנו, ‰ל‡ ‡˙‰ בספר ‰"י„ ‰חז˜‰" ס„ר˙ 
ל‰‚י„ בליל‰ ‰ז‰ ר˜ ‡יז‰ מלין ˜ˆרים, ו‰˘יבו, ‡ני ס„ר˙י מ‰ ˘מחוייב כל ‡„ם 
ל‰‚י„, ‡בל ‡יני יכול ל‰טיל ‡˙ ‰ר‚˘י לבבי על ‡„ם ‰‰מוני, ‡בל כל ‡ח„ מר‚י˘ 

בליל‰ ‰ז‰ כפי ˙כונ˙ו ב˜„ו˘‰.

‡מיר‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ - כ˙ב במנ‰‚י ‰ח˙ם סופר, ‰‚ם ˘‰י‰ „רכו ב˜ו„˘ 
נפל‡ ע„ מ‡„, ‡בל  ב„רך  פנימי  לומר ‰כל בח˘‡י ב‰˙ל‰בו˙  ז˜נו˙ו  בפרט לע˙ 
ב˘ני לילי ‰ס„ר ‰י‰ ˜ור‡ ‡˙ ‰‰‚„‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ ע„ ˘‰י‰ ˜ולו נ˘מע 

למרחו˜ ב˜רי˙ חוˆו˙.

עי˜ר מˆו˙ ‰ליל‰ כיˆ„? ‡מרו חז"ל (פסחים ˜טז:): חייב ‡„ם "לר‡ו˙" ‡˙ עˆמו 
ל‡!,  ל„ע˙?.  מספי˜  ל‡  עˆמו",   ˙‡ "לר‡ו˙  ‰עניין  מ‰  ממˆרים.  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו 
‰˘ני:  ‰˘לב  ‰יום",  "וי„ע˙  ‰ר‡˘ון,  ‰˘לב  ז‰  ‡בל  ביו˙ר,  ח˘וב  „בר  ז‰  ל„ע˙ 
"ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך", ‡יך מ˜יימים "ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך"- על י„י ‰מח˘‰ על י„י „מיון 
וˆיור כ‡ילו יˆ‡˙י בעˆמי ממˆרים ל„מיין ול˙‡ר ‡˙ ז‰ לעˆמנו כ‡ילו יˆ‡נו ע˙‰ 
ממˆרים. „רך פ˘וט‰ ל˜יים ‡˙ ז‰ עם ‰יל„ים על י„י "‰ˆ‚‰" ל‰כין מבעו„ מוע„ 
(ו‡ם ל‡ ‰כנ˙ם ‡ז ˙כינו ˙וך כ„יֈ) ‰ˆ‚‰ ˘ל ע˘ר˙ ‰מכו˙ ˜ריע˙ ים סוף עם 
‰ם "יר‡ו" ‡˙  ימחי˘ ליל„ים וי˜בע בליבם ‡˙ ‰‡מונ‰ מעל י„י̆  ‰יל„ים, ‡ין „בר̆ 

עˆמם כ‡ילו ‰ם יˆ‡ו ממˆרים!.

וכן כ˙ב ב‰˘"פ ˘ם מ˘מו‡ל, ב˘ם ‰‡בני נזר זי"ע, כי ˙ר‚ום ˘ל "וי‚„" ‰ו‡ "וחוי", 
‰יינו ˘מר‡‰ לו ‰„בר ˘כן ‰ו‡ ול‡ בספור „ברים בעלמ‡, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ 
לבנך", ל‰ר‡ו˙ לו ‰ענין. וי˘ ל‰וסיף ב‰ „בר, כי במˆרים ‰י‰ ‰„בור ב‚לו˙, ופסח 
‰ו‡ פ‰ – סח, כן ‰ו‡ ב„ברי ‰מ˜ובלים, ו‡ף כי ‰„ברים ‰ם ס˙רי ˙ור‰, מ"מ י˘ 
לפר˘ ‚ם בפ˘יטו˙, ˘‰מ„בר ולבו בל עמו ‡ז ‰„יבור נפר„ מ‰לב מ˘כן עˆם ‰נפ˘, 
ו‡פילו יו„ע ומח˘ב מ‰ ˘‰ו‡ מ„בר, ‰ל‡ מח˘ב‰ ‰י‡ ר˜ לבו˘ ‰נפ˘, וכל עו„ 

˘‰„יבור ‡יננו ב‰˙פעלו˙ ור‚˘ ‰נפ˘ ע„יין ‰ו‡ נפר„ מעˆם ‰נפ˘.
ובמˆרים ‰י‰ ל‰ם ס˙ימ‰ וטמטום ‰לב, כ‡מרם ז"ל (ר˘"י בר‡˘י˙ מז, כח) נס˙מו 
עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ‰˘עבו„, על כן כ˙יב "ול‡ ˘מעו ‡ל מ˘‰ מ˜וˆר 
רוח ומעבו„‰ ˜˘‰" (˘מו˙ ו, ט), ‡ף ˘˘מעו '‡˙' „בריו, ‡בל ל‡ ˘מעו '‡ל' „בריו, 
וכ˘יˆ‡ו  מ‰ם.  ול‰˙ר‚˘  ל‰˙פעל  בלב  ‰„ברים  ˜בל˙  ‰י‡  „יבור  ‡ל  ˘מיע‰  כי 
„ברים  ו‰נ‰  ‰נפ˘,  בעˆם  נ˜˘ר  ל‰יו˙  יכול  ˘‰„יבור  ז‰  עניין  ‰˘י‚ו  ממˆרים 
‰יוˆ‡ים מ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ לבנך", מ˙וך ר‚˘ ‰נפ˘ 

כ„י ˘יכנסו ‰„ברים ‡ל‡ לבו וי‰י‰ כמו רו‡‰ בעיניו.

˘ינוי  ˘יר‡ו  כ„י  ‡‚וזים  ליל„ים  לחל˜  ˘י˘  מוב‡  ערוך  ב˘לחן   - ‰˘ינויים  ליל 
ינויֈ. וכ˙ב ‰מ˘נ‰ ברור‰  וי˘‡לו. ב„ורנו ‡ולי ‡ם ל‡ יחל˜ו ליל„ים ממ˙˜ יר‡‰̆ 
(ס˜"נ) ˘ˆריך ל˘ים לב ˘‰עי˜ר ל‡ ‰˘‡לו˙ "מ‰ נ˘˙נ‰?" ‡ל‡ ‰˙˘ובו˙: עב„ים 
‰יינו וכו', ולכן ˆריך ל‰חזי˜ ‡˙ ‰יל„ים ערים לפחו˙ ע„ ‡חר ‡מיר˙ ˙˘וב‰ ז‡˙. 
לכן כל ‡ח„ יר‡‰ כיˆ„ לע˘ו˙ מע˘ים ˘י‚רו ‡˙ ‰יל„ים ל˘‡ול ˘‡לו˙ ול‰˘˙˙ף 
בחווי˙ ‰ליל‰, ‰פרסים נו‰‚ים ל‰כו˙ (˜לו˙, וי˘ מחמיריםֈ) ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני בבˆל 
ירו˜ בכל פעם ˘‡ומרים "„יינו", ו‰טעם בכ„י ˘יר‡ו ‰יל„ים „בר מוזר וי˘‡לו, וכל 

ע„‰ ˙חזי˜ במנ‰‚י‰ ‰נכונים.  

בליל ‰ס„ר נכנסים ‰„ברים בלב ‰בן ומ‡מין ב‰ם - כ˙ב ‰‡ו‰ב י˘ר‡ל, כל ימו˙ ‰˘נ‰ 
‡ף ‡ם י‡מר ל‰בן ‰סיפור ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ל‡ י‰יו ‡ז ‰„ברים מ˙י˘בים בלבו ול‡ 
יכנסו ב‡זניו, כי ז‰ ˙לוי ב‡מונ˙ ‰לב, ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡. וז‰ו ˘‡מר‰ ‰˙ור‰ 
י˘ מˆ‰ ומרור  (˘מו˙ י‚, ח) "בעבור ז‰", ו„ר˘ בעל ‰‰‚„‰ "ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב˘ע‰̆ 
מונחים לפניך", רˆ‰ לומר בליל פסח ˘‡ז מ˙‚לין ‰‡ר˙ ‰מוחין ‡˘ר רומזין לז‰ 
‰מˆ‰ ו‰מרור, ובזו ‰ליל‰ מ˙‚ל‰ ‡ור ‰˘כל ו‰‡מ˙ ו‰‡מונ‰, וחופף בליל‰ ‰ז‰ על 
כל זרע י˘ר‡ל. ו‡ז כ˘˙˘יב לבנך ˙˘וב‰ זו ו˙‚י„ לפניו כל ‰סיפור ‰לז ‡ז בו„‡י 
יכנסו „ברי ‰‡ב ב‡זני ‰בן וי‡מין ב‡מ˙ ביˆי‡˙ מˆרים. מ‰ ˘‡ין כן ב˘‡ר ימו˙ 
‰˘נ‰ ˘‡ז ‰ח˘כו˙ ‚ובר בעולם על י„י ז‰ ל‡ יוכל ‰בן ל˜בל „ברי ‡ביו ול‰‡מין 

ב‰ם. 

ב‡ומרו  ירˆ‰  עו„  ‰˜„ו˘,  ‰חיים  ‡ור  כ˙ב   - לבנים  ס‚ול‰   ‰„‚‰‰ ‡מיר˙  מˆו˙ 
'ו‰‚„˙ לבנך', ˙ינח ‡ם י˘ לו בן, ‡ם ‡ין לו בן י‰י‰ פטור,  'ל‡מר', ל‰יו˙ ˘‡מר 
˙למו„ לומר 'ל‡מר', ˘עכ"פ ˆריך ל‰‚י„, ו‡פיל ובינו לבין עˆמו. ו‡ם ˙‡מר כיון 
ו‡ולי  'לבנך'.  ‡מר  למ‰  כן  ‡ם  עˆמו,  לבין  בינו  ‡פילו  ל‰‚י„  ˆריך  ‰ו‡  ˘עכ"פ 
ו‰‚„˙  י˙ור. ו‡פ˘ר עו„ ˘ירמוז ב‡מרו  ול‡ בל‡  כן,  ˘ב‡מˆעו˙ ‰י˙ור ‡ני מבין 
לבנך, ˘‡ם י‚י„ ‰‰‚„‰ ‰‡מור‰ בענין, יזכ‰ו ‰' ˘י‚י„ לבנו. וכ„י ˘ל‡ ˙טע‰ לומר 

„ו˜‡, לז‰ ‡מר 'ל‡מר'. 

'‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל ‰˘˙‡ עב„י ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין' - כ˙ב 
ב‡מרי ˜ו„˘ לרבי יˆח˜ מ‡מ˘ינוב, בעל ‰‰‚„‰ רוˆ‰ ל‰˜„ים ול‰ורו˙ לנו, ˘‡ף 
˘‡נו מר‚י˘ים רחו˜ מ‡„ מכל עניני ‰ס„ר, ויכול ‡„ם לח˘וב ˘‡ין ז‰ ס„ר ב‡מ˙, 
‡עפ"כ ˆריך לי„ע ˘‰ס„ר ˘ייכ˙ לנו ‰ו‡ ס„ר ב‡מ˙, ר˜ ˘‰ו‡ ב‰עלם וˆריך ר˜ 
ב‡רע‡  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  ‰כ‡   ‡˙˘‰' ‰˜„ים  כן  ועל  ‰‚לוי.  ‡ל  ‰‰עלם  מן  ל‰וˆי‡ו 
„י˘ר‡ל', ‰יינו ˘ז‰ יכולין ל‰בין ב˜ל ˘יכול ל‰יו˙ ˘‡ף ˘ב˘נ‰ זו ‡נו כ‡ן – ל˘נ‰ 
יכולין ל‰יו˙ במ˜ום ‡חר. ˘‰רי מובן בפ˘טו˙ ˘מ‰ ˘נמˆ‡ ‡„ם במ˜ום  ‰ב‡‰ 
ור˜ בפועל ‰ו‡ ב‡ו˙ו  ז‰ ר˜ מ˜ר‰,  כן ל˘נ‰ ‰ב‡, ˘‡ין  ‡ח„ ‡ין מוכרח ל‰יו˙ 
מ˜ום, ‡בל י˘ לו בכוח ל˘נו˙ ממ˜ום ז‰ למ˜ום ‡חר, ‡ם כן ‰ו‡ ‰„ין נמי ברוחניו˙, 
˘‡ף ˘'‰˘˙‡ עב„י', ‰יינו מ˘ועב„ים ליˆר ‰רע ול‡ בני חורין ל‰יו˙ לבו בר˘ו˙ו, 

‡ין ז‰ ר˜ ˘‰חרו˙ ‰ו‡ ב‰עלם, ‡בל 'ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין'.     

ע˙ רˆון בע˙ ‡מיר˙ "מ‰ נ˘˙נ‰ ‰ליל‰ ‰ז‰" - ‡י˙‡ ב‚מ' פסחים (˜טז.) "מז‚ו לו 
ר"„  נ˙̇  ו‡ל". וכ˙ב רבי ‡‰רן מ˜רלין בספרו בי˙ ‡‰רן, בפסח̆  ני וכ‡ן ‰בן̆  כוס̆ 
˘‡ל‰  ל˘ון  ‰ו‡  '˘ו‡ל'  פירו˘  ˘ו‡ל',  ‰בן  'כ‡ן  זˆו˜"ל:  ‡בי  ‡מר  ‰ס„ר  ב˘ע˙ 
מ‰  כל  ˘ב˘מים  ‡ביו  ולב˜˘  ל˘‡ול  י˘ר‡ל  ‰בר  יכול  כ‡ן  לומר,  רˆ‰  וב˜˘‰, 
˘ˆריך, ול˜בל חיו˙ על כל ‰„ברים בליל‰ ‰ז‰, ול‰˘י‚ מ‰ ˘ל‡ עמל וי‚ע על ז‡˙. 
"מ˙חיל‰ עוב„י עבו„‰ זר‰ ‰יו ‡בו˙ינו, ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו"- כלל ‚„ול 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ ◆ על מ‰ י˘ ל‰˜פי„ ב˘˙יי˙ 
‰כוס ◆ חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין ◆ „רך ‰‰סיב‰ ◆ ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˘בני ‰בי˙ רעבים יכולים לטעום ◆ ‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ 
ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ ◆ כיˆ„ ינ‰‚ו חולי ˆלי‡˜ ◆ זימון ב‰לל

‰ו‡ בעבו„˙ ‰' ˘‡ע"פ ˘ˆריך ‰‡„ם לע˘ו˙ בכל יום ˙מי„ ח˘בון ‰נפ˘ ולב„ו˜ 
מע˘יו ב˙„ירו˙, מכל מ˜ום ‡ין ל‰ר‰ר ול‰˙עמ˜ יו˙ר מ„י על ‰עבר ˘ל‡ ‰י‰ טוב, 
כי  ליוˆרו  רוח  נח˙  ולע˘ו˙  „רכיו  ל‰יטיב  ‡יך  ול‰ב‡  מכ‡ן  לח˘וב  ‰עי˜ר  ‡ל‡ 
י‡ו˘  לי„י  ו‡ף  עˆבו˙  לי„י  ‡ו˙ו  יבי‡ו  ב‰ם  ˘נכ˘ל  ‰חט‡ים  על  ‰מח˘בו˙ 
מו‡ל' מסלונים זי"ע במימר‡ זו,  ו‰˙ר˘לו˙ ח"ו, ועניין ז‰ רימז ‰ר‰"˜ בעל ‰'„ברי̆ 
ח"ו  ז‰  ‰רי  ב˙חיל‰  ‰נע˘‰  על  ולח˘וב  ל‰ר‰ר  ‰מרב‰  "מ˙חיל‰"  ˜‡מר  „‰כי 
בבחינ˙ "עבו„‰ זר‰", כי ‰ו‡ עלול לע˜ור ‡˙ ‰כל חליל‰ ו‡ילו "ועכ˘יו" ‰מ˜פי„ 

ל‰˜„י˘ עי˜ר מח˘בו˙יו על ‰‰וו‰ ו‰ע˙י„ יזכ‰ עי"ז ל"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו".
עו„ בי‡ר ‰'„ברי ˘מו‡ל' יסו„ ז‰ „‰נ‰ ב˜ר‡ „‡˘˙ לוט ˘‰וז‰רו (בר‡˘י˙ יט יז) 
"‡ל ˙ביט ‡חריך", כי ‰מס˙כל על ‰עבר נע˘‰ "נˆיב מלח", ˘‰ו‡ „בר עומ„ כי 
מ˙וך י‡ו˘ ו‡ינו עו˘‰ ול‡ כלום. וממע˘ים ˘בכל יום ‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ‰נו‰‚ 
מי„  „ימ‰ ור˜ מ„י פעם ל‰ˆיı מ‡חוריו ‡ך ‡ם יס˙כל̇  מי„ ל‰ס˙כל̃  ריך̇  ברכבו̂ 
‡חורני˙ עלול ‰ו‡ לע˘ו˙ ˙‡ונ‰ חליל‰ כי ‰ן ‡מ˙ על ‰‡„ם לע˘ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ 
כ„י ˘ל‡ יכ˘ל ˘וב במע˘יו ‰ר‡˘ונים ‡ך מי„ עליו ל‰מ˘יך ‰ל‡‰ ול‡ ל‰˙עמ˜ 

בעבר יו˙ר מ„י.

וכך למ„ ‰ר‰"˜ בעל ‰'לב ˘מח‰' מ‚ור זי"ע מ„ברי ‰ירו˘למי (פ‡‰ פ"ח, ‰"ח) על 
רבי יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ˘‰יו ‰ולכים לרחוı בחמי טברי‡ ב„רך פ‚ע ב‰ם עני ובי˜˘ 
‚וע  (כי  מ˙  ‡ו˙ו  מˆ‡ו  מ˘חזרו  לך,  ני˙ן   ıמ‰מרח כ˘נחזור  לו  ‡מרו  נ„ב‰  מ‰ם 
מרעב), ‡מרו "ל‡ זכינו לטפל בו בחייו נטפל בו במי˙˙ו", כ‡˘ר טיפלו בו מˆ‡ו עליו 
כיס מל‡ „ינרין. ו‰נ‰ ב„רך כלל ‡ם י˙רח˘ ל‡„ם ‡סון נור‡ כז‰ ח"ו ל‡ י„ע ‡˙ 
נפ˘ו מרוב ˆער ˘‰רי ‰ו‡ ‚רם לעני למו˙ ו„ינו כרוˆח ב˘‚‚‰, ‡בל ל‡ כך ‰י˙‰ 
„רכם ˘ל ‡מור‡ים ‡לו כי ‡˙ ‰נע˘‰ ‡ין ל‰˘יב וˆריך ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ 
במ‰ יוכל לע˘ו˙ ול˘פר מכ‡ן ו‡ילך, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘על י„י ˘נ‰‚ו כן ‚ילו ˘ל‡ ‰ם 
‚רמו לו למו˙, ˘‰רי ‰י‰ ˙לוי עליו כיס מל‡ „ינרין ו‡למל‡ ‰יו מ˙חז˜ים ומטפלים 
בו ל‡חר מי˙‰ ‰יו מˆטערים ומ˙‡בלים לעולם על „בר ˘ל‡ ע˘ו כלל, וזו עבו„˙ 
‰‡„ם ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ בלב„ ול‡ ירב‰ לח˘וב ול‰ˆטער על ‰עבר ו‡ז 

יווכח ˘‰כל לטוב‰.

י‰ו„‰  י˜ו˙י‡ל  רבי  „‰ר‰"˜  בפומי‰  מר‚ל‡  ‰ו‰   - ‡בו˙ינו"  ‡לו˜י   '‰ ‡ל  "ונˆע˜ 
זי"ע ˘לכן ל‡ נזכר ˘ל מ˘‰ רבינו בכל נוסח ‰‰‚„‰ ˘ל פסח,  מˆ‡נז ˜לויזנבור‚ 
ו˜„ו˘  ‚„ול  למנ‰י‚  ז˜ו˜ים  י˘ר‡ל  בני  ‡ין  ˘לימ‰  ל‚‡ול‰  לזכו˙  ˘כ„י  ללמ„נו 
כמ˘‰ רבינו ע"‰, ר˜ ‡ין לך „בר כˆע˜‰ ו˙פיל‰ ‰מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰ וז‰ ‚ם מ‰ 
‡ל  ˘וע˙ם  "ו˙על  כ‚)  ב,  (˘מו˙  ˘נ‡מר  וכמו  ממˆרים  י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  ˘‚רם 

‰‡לו˜ים".
מכ˙ „ם - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‡), ‚ם כ˘סחטו פרי, יˆ‡ „ם ול‡ מיı. ‚ם בב‡רו˙ 
ח„˘ים ˘חפרו נבע „ם. ‡פילו רו˜ ˘יˆ‡ מפי‰ם נ‰פך ל„ם. כ˘˘˙ו מים מלוחים, 
‰ם ל‡ נ‰פכו ל„ם, ‡ף ז‰ ר˜ ‰‚ביר ‡˙ ‰ˆמ‡. ו‡י˙‡ בזו‰"˜ („ף כח), ‡פילו מˆרי 

˘‰ˆליח ל‰˙‚בר על ˙חו˘˙ ‰‚ועל ו˘˙‰ מ‰„ם, ‰˙ב˜עו מעיו ומ˙.
מכ˙ ˆפר„ע - ‡י˙‡ במ„ר˘ רב‰ (ט, י„), ˆפר„ע ‰רו‡‰ י‰ו„י בורח˙ ממנו, ו‡ילו 
כנ‚„  מי„‰  כ‰),  ז,  (˘מו˙  ‰מלבי"ם  וכ˙ב  ‡חריו.  ו˜ופˆ˙  רו„פ˙  ‰י‡  מˆרי  ‡חרי 
מי„‰, זר˜ו יל„י י˘ר‡ל לי‡ור, ‰ˆפר„עים ˘עלו נ„מו למˆרים כיל„י י˘ר‡ל ‰מ˙ים 

˘עולים מ‰י‡ור, ˆוע˜ים ומייללים.
מכ˙ כינים - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˙ור‰ רמז ˜פב), ‡רבע‰ ע˘ר מיני כינים ‰בי‡ 
‰˜ב"‰ על ‰מˆריים, ‰˜טנ‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל ˙רנ‚ול˙, ו‰‚„ול‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל 

‡וז.
מכ˙ ערוב - כ˙ב ביל˜וט מעם לועז, מז‚ ‰‡וויר ‰˘˙נ‰, במ˜ומו˙ מסוימים נ‰י‰ 
˜ור עז, כ„י ל‡פ˘ר ל„ובים סביריים לטרוף מˆריים. במ˜ומו˙ ‡חרים ב‡ו ‚לי חום 
כב„ים, כ„י ל‡פ˘ר לנח˘ים ‡רסיים ל‰כי˘ ‡˙ ‰מˆריים. בכל מיני מ˜ומו˙ ב‡מˆע 
‰רחוב ˆˆו לפ˙ע יערו˙ מל‡ים חיו˙ טרף. מי„‰ כנ‚„ מי„‰, כ˙ב ‰‡ברבנל (˘מו˙ ז, 
ובנו˙י‰ם  בני‰ם  וחומסים  נכנסים לב˙ים  כחיו˙ טרף,  י˘ר‡ל  י„), ‰ם ‰˙נ‰‚ו עם 

לעבו„˙ם. לכן נכנס ‰ערוב לב˙י‰ם נו˘ך, טורף וחומס ‡˙ בני‰ם.
מכ˙ „בר - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‰), ב˙חיל˙ ‰מכ‰ מ˙ו בר‚ע ‡ח„ כל ‰ב‰מו˙ 
בעלי‰ ‰וˆי‡‰ ‰חוˆ‰ בניסיון  בע˙ ימי ‰מכ‰, מ˙‰ כל ב‰מ‰̆  ˘‰יו בחוı, במ˘ך̆ 

לר‡ו˙ ‡ם כבר חלפ‰ ‰מכ‰. 
מכ˙ ˘חין - מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘מו˙ רב‰ (י‡, ‰) מפני מ‰ ב‡ ˘חין על 
‰מˆריים? מפני ˘˘מו ‡˙ י˘ר‡ל ˘מ˘ים, ל‰חם ל‰ם חמין ול‰ˆן ל‰ם (לˆנן ל‰ם) 
ונכנסו  במים,  ונרחˆים  ‰ולכים  ‰יו  ˘ע‰?  ב‡ו˙‰  מˆרים  עו˘ים  ‰יו  ומ‰  ˆונן, 
לב˙י‰ם ב˘מח‰, לפיכך ‰בי‡ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ˘חין, כ„י ˘ל‡ יוכלו לי‚ע במים בין 
˘בחרטומים  י‡),  ט,  (˘מו˙   ıוורי‰ פנחס  לרבי  יפו˙  בפנים  וכ˙ב  ˆונן.  בין  חמין, 

נ˘‡ר ‰˘חין ע„ יום מו˙ם. 
מכ˙ בר„ - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˜פו), ‰בר„ נפל ו‰יי˙‰ ‡בן ‰בר„ נב˜ע˙ ו‰‡˘ 
יוˆ‡˙ מ˙וכ‰ ו˘ורפ˙. י˘ ‡ומרים ˘‰יי˙‰ ‚חל˙ ‡˘ נב˜ע˙ ו‰בר„ יוˆ‡ מ˙וכ‰ 
ומכ‰. ו‡י˙‡ ביל˜וט מעם לועז, כל כ„ור בר„ ‰י‰ ‚„ול כמו ˘י˘‰ חופנים. ו‡י˙‡ 
במ„ר˘ ˙נחומ‡ (ו‡ר‡ י„), „רך ‰‡˘ לעלו˙, כ‡ן ‰‡˘ יר„‰, ‰פך ˙נוע˙‰ ‰ר‚יל‰.

מכ˙ ‡רב‰ - כ˙ב בספר ‡וˆר ‰מ„ר˘ים (עמ' ˜יט), מ˘˜ל כל ח‚ב ‰ו‡ ˘˙י ‚רמים 
בלב„. כל ח‚ב מסו‚ל ל‡כול מ„י יום ע˘ב ירו˜ בכמו˙ ˘ל חˆי ממ˘˜ל ‚ופו, כלומר 
יכול‰ ל‰˘מי„ מ‡‰ ‡לף  ‚רם ‡ח„. ל‰˜‰ ˘למ‰ ˘מ˘˜ל‰ כמ‡˙ים ‡לף טונו˙ 
וכמ‰.  כמ‰  פי  ‰יו  במˆרים  ‰‡רב‰  מכ˙  בזמן  יום.  בכל  ירו˜‰  ˆמחי‰  ˘ל  טונו˙ 
ו‡י˙‡ במ„ר˘ ל˜ח טוב (י, ‰), בכמ˙ ‡רב‰ ‰‚יעו ח‚בים כ‰ רבים, ע„ ˘עמ„ו ז‰ על 
ז‰ ב‚וב‰ ˘ל כמ‰ ‡מו˙. ל‡ ‰י‰ בני‰ם מרווחי ‡ויר, ומ˙וך כך נ˙כס‰ ‡ור ‰˘מ˘ 

 .ıו˙ח˘ך ‰‡ר
מכ˙ חו˘ך - ‡י˙‡ בספרונו (˘מו˙ י, כ‡) וברמב"ן (˘ם כ‚), במכ˙ חו˘ך ל‡ ‰י‰ ז‰ 

‰ע„ר ‡ור בלב„, ‡ל‡ ברי‡‰ בפני עˆמ‰, ולכן ל‡ ‰פסי˜ ל‰ם ‡ור נר ו‡בו˜‰.
מכ˙  ˘˙בו‡  מˆרים  בכורי  כ˘˘מעו  (˜פו),  ˘מעוני  ביל˜וט  ‡י˙‡   - בכורו˙  מכ˙ 
בכורו˙ וע„יין ‡בו˙י‰ם ופרע‰ ממ‡נים ל˘לוח ‡˙ י˘ר‡ל, נלחמו ב‡בו˙י‰ם ו‰ר‚ו 

מ‰ם 600,000 ע„ חˆו˙.



ני„וני ‰לכ‰ מע˘יים לח‚ ‰פסח
סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ - כי„וע ‡סור ל‡כול לחם ‡חר 
˘ע‰ ע˘ירי˙ כמ"˘ מרן ב˘"ע (סי' ˙ע‡). ו‚ם מˆו˙ ‡י ‡פ˘ר ל‡כול בזמן 
ז‰ וכמו ˘‡מרו בירו˘למי (פסחים פ"י ‰"‡) כל ‰‡וכל מˆ‰ בערב פסח כ‡ילו 
וכ˙בו  בז‰  נ˙˜˘ו  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  וכבר  חמיו.  בבי˙  ‡רוס˙ו  בעל 
˘‡פ˘ר לע˘ו˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙ ב"מˆ‰ ע˘יר‰", וכ"פ מרן ב˘לחן ערוך 
בפירו˙ ˘ברכ˙ן מעין  (וטוב לע˘ו˙‰  בפירו˙  וי˘ ˘כ˙בו ˘יע˘נ‰  ס"‡).  (סי' ˙מ„ 

‡ו לט‚ן ‡ו˙‰ ב˘מן  ולב˘ל  ו‰נכון ל˜ח˙ מˆ‰  ˆו ס"‰).   '‡ חי  בן ‡י˘  ˘ל˘, 

כזי˙  ב‚ו„ל  י„י חוב˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙. ‡ם לו˜ח מˆ‰  בז‰  ולˆ‡˙  עמו˜ 
ומעל‰ ומב˘ל ומט‚ן ב˘מן עמו˜ ונ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ פ˙ ‚ם ‡חר ‰בי˘ול 
‡ו ‰טי‚ון ברכ˙‰ ‰מוˆי‡. וז‰ ‰טוב ביו˙ר. ‡בל ‡ם ל‡ נ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ 
יברך מזונו˙, ובמ˜ר‰ ˘יו„ע מלכ˙חיל‰ ˘ל‡ י˘‡ר  פ˙ מחמ˙ ‰בי˘ול 
במˆ‰ ˆור˙ פ˙, יב˘ל לכ˙חיל‰ ח˙יכו˙ פחו˙ מכזי˙ ויברך עלי‰ מזונו˙ 
‚ם ‡ם ‡וכל מ‰ם ‰רב‰ (כי ‡מנם בכזי˙ ב˘"ע סי' ˜סח כ˙ב ˘ברכ˙‰ ‰מוˆי‡, ‡בל „ע˙ 
‰רמב"ם ˘‚ם בכ‰"‚ יברך מזונו˙ ‡ם נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙, ונמˆ‡ ˘ל‰לכ‰ יˆטרך לברך מזונו˙ 

מ˘ום סב"ל ויכנס בחינם למחלו˜˙, עיין ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‡ סי' טז עמ' ˜ע„, ולכן 

מˆ‰  מ˜מח  עו‚ו˙  ל˜ח˙  ‚ם  ויכול  מ˙חיל‰).   מכזי˙  פחו˙  ˘יב˘ל  נכון 

(˘ו"˙ מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל‡). ו‰נז‰ר ל‡כול ממˆ‰ ˘מור‰ בלב„ יז‰ר 

‚ם בז‰. 
ב‚„י מוע„ - ילב˘ום ב˘ב˙ זו ‡חר מנח‰, מפני ˘‡כל חמı בליל‰ 

 ıוב˘חרי˙ ב‰יו˙‰ עליו וחו˘˘ים ˘מ‡ „ב˜ ב‰ ‡יז‰ פירור ˜טן ˘ל חמ
(בן ‡י˘ חי ˘ם ס"„). 

עם  לומר  ˘יכול˙  ב˘נ‰  ‰יחי„‰  ‰פעם  זו  ספר„  לבנו˙   - לנ˘ים  ‰לל 
ברכ‰, וי‡מרו ז‡˙ לב„ן בבי˙ן לפני ˙חיל˙ ‰‰‚„‰ ו‡ם מ˙פללו˙ ערבי˙ 

י‡מרו ב˙פל‰.
יערוך ‡˙ ‰ס„ר, ‡פ˘ר  ‡בו˙ ובנים - ב‡ופן ˘‰‡ב מב˜˘ ˘בנו ‰˙"ח 

לנ‰ו‚ כן (מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל„).
בברכ˙ ˘‰חיינו ˘ב˜י„ו˘ - ˆריך לכוין לפטור ‡˙ כל מˆו˙ ‰ליל‰: „' 
ברכו  ˘כבר  ‰נ˘ים  ו‚ם  ומרור.  מˆ‰  מˆרים,  יˆי‡˙  זכיר˙  מˆו˙  כוסו˙, 

˘‰חיינו בע˙ ‰„ל˜˙ נרו˙ יענו ‡מן ב˜י„ו˘ (חזו"ע פסח עמ' כ‰).
(81 סמ"˜,  רביעי˙  ‡. ל˘˙ו˙  2 „ברים -  ב˘˙יי˙ ‰כוס י˘ ל‰˜פי„ על 
יˆ‡  ל‡  רביעי˙  מרוב  פחו˙  ו‡ם ˘˙‰  רביעי˙.  רוב  וב„יעב„  כס‡),  וסימנך 

וˆריך ל˘וב ול˘˙ו˙. ב. ל˘˙ו˙ ‡˙ "רוב ‰כוס", וב„יעב„ כל ˘˘˙‰ רוב 
רביעי˙ יˆ‡ כנ"ל. ולכן נכון ל‡ ל˜ח˙ כוס ‚„ול‰ בליל ‰ס„ר בכ„י ˘י˘˙‰ 

רביעי˙ וי‰י‰ ברביעי˙ ‚ם "רוב ‰כוס".
 5% עם  מו‚ז  יין  ומˆוי  יין,  ל˜ח˙  ˆריך  לכ˙חיל‰   - ענבים   ıמי ‡ו  יין 
‡לכו‰ול ˘‡ינו חז˜ ו˜ל ל˘˙יי‰, ו‡ם ˜˘‰ לו י˘˙‰ מיı ענבים, וע„יף 

˘ימ‰ל ‡ו˙ו ˜ˆ˙ ביין ממ˘.
חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין - ‡ם יכול ל˘˙ו˙ יין לל‡ סוכר ‰נ‰ 
 ıמ‰ טוב, ו‡ם ‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין כלל ועי˜ר י˘˙‰ חמר מ„ינ‰ כמו מי

˙פוזים מ‰ול ב˜ˆ˙ ער‡˜ בכ„י ˘י‰י‰ בו ˜ˆ˙ ‡לכו‰ול. 
„רך ‰˘˙יי‰ - לכ˙חיל‰ בב˙ ‡ח˙ כ„רך ˘˙יי˙ רביעי˙ וב„יעב„ ע„ 4 

„˜ו˙. ו‡ם יכול יחזור ל˘˙ו˙ בב˙ ‡ח˙.
יל„ים ב˘˙יי˙ ‰כוס - מˆו‰ לחנכם ב„' כוסו˙ (מיı ענבים) מ‚יל ˘מבינים 
˜טן  ˘ל  לו‚מיו  מל‡  ‡ו  רביעי˙  י˘˙ו  ולכ˙חיל‰  מˆרים,  יˆי‡˙  סיפור 
כוס.  לפני‰ם  ל‰ניח  ו„י  עלי‰ם  יעמיסו  ל‡  ל‰ם   ‰˘˜ ו‡ם  סמ"˜),   30-35)

ו‡כיל˙ מˆ‰ ח˘וב‰ מ˘˙יי˙ ‰כוס (‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˘ט).
חיוב ‰סיב‰ - ‰חיוב ‰ו‡ ב„' כוסו˙, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ ˘ל ‰מוˆי‡ מˆ‰ 
‰כורך ו‰‡פי˜ומן, ו‡ם ל‡ ‰סב חוזר ˘וב ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ול‰סב, ו‡˘‰ 

˙סב לכ˙חיל‰ וב„יעב„ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ל˘וב ול‰סב.
„רך ‰‰סיב‰ - ‰רב ‡ור לˆיון סובר ˘ˆריך ל‰סב ב˙נוח˙ ירי„‰ ˘ל 45 
˘‰‰סיב‰  מ‰פוס˜ים  ‰רב‰  „ע˙  ‡ולם  ל˘כיב‰,  י˘יב‰  בין  מעלו˙ 
ˆריך  ‰„עו˙  לכל  ‡בל  ˘מ‡ל.  לˆ„   ˙ˆ˜ ‰‚וף  ‰טיי˙  י„י  על  מספי˜‰ 
ל‰˘ען על „בר מ‰ ‡בל ל‡ יסב ב‡ויר ול‡ על עˆמו. ול‡ ימל‡ ‡˙ ‰כוס 
ע„ ‰˘פ‰ ממ˘ ‡ל‡ ˜רוב ‡לי‰ בכ„י ˘ל‡ י˘פך עליו. ויכול ‚ם ל˘˙ו˙ 

מעט בלי ‰סיב‰ (בכ„י ˘ל‡ י˘פך) ו‡ז י˘˙‰ רביעי˙ ורוב כוס ב‰יסב‰.
לטעום  יכולים  ‡חר ‰˜י„ו˘ ו˘˙יי˙ כוס ר‡˘ון ˘בני ‰בי˙ רעבים - 
„בר מ‰ כמו ביˆ‰ ˜˘‰ בכ„י ל‰˘˜יט ‡˙ רעבונם ו„ו˜‡ ל˘˙ו˙ עו„ יין 
‡סור (עיין ב˘"ע סי' ˙ע‚ ס"‡ ובמ"ב ס˜"„ וב‰ערו˙ ‡י˘ מˆליח ˘ם ‰ער‰ 6). ו‚ם מˆ„ 
ע„  עיכול  זמן  ˘עובר  מ‰  מח˘˘  ˘ניˆל  מועיל,  ענין  בז‰  י˘  ‰‰לכ‰ 
כ˙בו  בז‰  ‰‡חרונים ˘‰עירו  (ו‡ולם  ‡חרונ‰,  ברכ‰  ומפסי„  ˘ני,  כוס  ˘˘ו˙‰ 
ליי˘ב ‰מנ‰‚ ב„וח˜, ‡בל כ˘טועם „בר מ‰ זמן ‰עיכול נמ˘ך עו„ וניˆל מז‰ ברווח. עיין 
ב˘ו"˙ מנח˙ ˘למ‰ (˜מ‡ כרך ‡ סי' יח ‡ו˙ י) וב˘ו"˙ ב‡ר ˘רים (ח"ו סי' כ‰) ולמרן 
מופ˙ ‰„ור ב˘ו"˙ חזון עוב„י‰ (ח"‡ עמ' ˜ע‚- ˜ע„) וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' 

כ‡). וכ˘‡וכל ביˆ‰ ˜˘‰, י˘ ‚ם זכר ל‡בלו˙ (˘ב‡ו˙ו יום ˘יחול ליל 

‰ס„ר לעולם יחול ט' ב‡ב). ו‚ם זכר ל˜רבן ח‚י‚‰. ‡בל יע˘ו כן ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˜ו„ם ‡כיל˙ ‰כרפס (עיין בס' ברי˙ כ‰ונ‰ מע' פ ‡ו˙ כט), ויברכו 
בור‡ נפ˘ו˙ (חזו"ע ‰‚„‰ ˘"פ עמ' ל‡).

"ורחı" - נטיל‰ זו ‰י‡ כנטיל‰ ל‡כיל‰ (˘ל˘ ימין ו‡ח"כ ˘ל˘ ˘מ‡ל) ‡בל בלי 
ברכ‰, ויעמי„ו ‡˙ ‡ח„ ‰יל„ים לי„ ‰כיור ב˙פ˜י„ "‰מ˘‚יח" ל‰זכיר לכל 
י„יו  י˘מור  ˘ל‡  טוב  ובירך  ˘כח  ו‡ם  ברכ‰".  בלי  "נטיל‰  ב˙ורו  נוטל 

בנ˜יו˙ כ„י ˘יוכל ל˘וב ולטלם לסעו„‰ בברכ‰.
‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ - ‡„ם ˘מחמ˙ 
וכ‚ון ‰עובר  (27 סמ"˜),  יכול ל‡כול מˆ‰ ב˘יעור כזי˙ כנ‰ו‚  ברי‡ו˙ו ‡ינו 
כזי˙  ˘יעור  ל˘ער  יכול  ‰פסח,  לח‚  בסמוך  (ברי‡טרי)  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח 
כ‚ו„ל זי˙ בינוני ˘ל זמננו- 5 סמ"˜ לפי ‰נפח- ויב„˜ו בכל מˆ‰ כמ‰ ז‰ 
יוˆ‡ ב‚רם בכ„י ˘י„עו כיˆ„ לנ‰ו‚. [כן ‰ב‡˙י בס"„ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סי' יח 
וז˙"„ ב˜יˆור: בספר ˘ערי רחמים (מנ‰‚י ‰‚ר"ח מול‡ז'ין, ‡ו˙ ˜ס‰ ב‰‚‰) כ˙ב: ר‡י˙י לרבינו 
˘נ˙ן ל‡ח„ ˘˜י„˘ בבי˙ו ˘חרי˙ ˘ל יו"ט, ˘לי˘ כף מˆ‰ מבו˘ל˙ בחלב ל‡כול מ˘ום ˜י„ו˘ 
במ˜ום סעו„‰, ו‡מר ˘י˘ כ‡ן כזי˙, ו‰כף ‰י˙‰ ˘ל מ˙כ˙ בינוני˙, ע"˘. וע"ע ל‰חזו"‡ ˘כ' 
כמבו‡ר  פירו˙יו,  ‚ו„ל  לפי  „ור  כל  ‡ל‡  רבינו,  מ˘‰  זמן  ˘ל  ‰פירו˙  ‚ו„ל  לפי  ‰ולכים  ˘‡ין 
ב˜ונטרס ‰˘יעורים (‡ו"ח סי' לו ס"˜ ו). ועיין בס' מ„ו˙ ו˘יעורי ˙ור‰ (פר˜ ב' ‰ער‰ 31) ˘˙מ‰ 
ז‡˙  ˘כ˙ב˙י  ‡חרי  וכ˙ב  ‰‚„ול.  כ˘יעור  ל‰לכ‰  ˘נ˜ט  נר‡‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  בחזו"‡  ˘‰רי 
˘‡ל˙י ‡˙ פי ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"‡ בז‰, ו‡מר לי ˘‰חזו"‡ ‡מר כן מחומר‡ בלב„, ‡בל 
בעי˜ר ‰„ין סבר ˘‡"ˆ ל‰כפיל ‡˙ ˘יעור ‰כזי˙, ע"כ. וכ"כ ב˘ם ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י בספר ‰לכו˙ 
ח‚ בח‚ (עמ' ˘ט) ˘„ע˙ ‰חזו"‡ ˘‰˘יעור כפי ‰זי˙ ˘ל זמננו, ע"˘. וז‰ ל˘ון מכ˙ב ‰סטייפלר 
כנ„פס בסוף ספר ‰לכו˙ ח‚ בח‚: "˙וכל לסמוך ב‰חלט על ‰ור‡˙ מרן ‰‚ר"ח מוו‡ל‡זין זˆ"ל 
י„וע ˘מרן  וכן  ביˆ‰.  ‚„ול מ˘לי˘  ל‡  ‰יו˙ר  לכל  בינוני ˘‰ו‡  כף  כ˘לי˘  ר˜  ‰ו‡  ˘‰כזי˙ 
‡ומר  ‰י‰  ˘לכ˙חיל‰  ר˜  ‰נ"ל,  ב˘יעור  לכזי˙  ס‚י  ‰„ין  ˘מעי˜ר  סובר  ‰י‰  זˆ"ל  ‰חזו"‡ 
ל‰חמיר ל„‡וריי˙‡ כפס˜ ‰‡חרונים ז"ל, ‡בל מע"כ ˘‰ו‡ חול‰ ובפרט במרור „רבנן פ˘יט‡ 
˘‡סור לו ל‰חמיר יו˙ר מ‰נחוı". וכן בספר ‡ורחו˙ רבינו (ח"ב עמ' ע‰) כ˙ב ˘‰חזו"‡ ‡מר 
ל ‰יום, וכן ‰יו נו‰‚ים ב„ורו˙ ‰˜„מונים,  מעי˜ר ‰„ין כזי˙ ‰ו‡ כ‚„ול זי˙ בינוני̆  ל‰סטייפלר,̆ 
ר˜ ‡ח"כ ‰˙חילו למ„ו„ כזי˙ לפי חל˜י ביˆ‰ ומז‰ נ˙עוררו ‰חומרו˙ ˘ל ‚ו„ל ‰זי˙, עכ"ל. ‚ם 
(˘ליט"‡)  ‡וירבך  מ‰‚ר˘"ז  ו˘מע˙י  כ˙ב,  ˙˜י)  (עמ'  במילו‡ים  ˙ור‰  ו˘יעורי  מ„ו˙  בספר 
˘˘מע מ‰רב ˘למ‰ ˜‡לי˘ זˆ"ל (ח˙נו ˘ל בעל ‰חל˜˙ יו‡ב) ˘‰י‰ נוכח ‡ˆל בעל ‰‡בני נזר 
יעור כזי˙ לברך לענין ברכ‰ ‡חרונ‰, וסימן  ‡כל מזונו˙, מ‰ו̆  נ˘‡ל ע"י ‡„ם̆  מסוכˆ'וב בע˙̆ 
על ‡ˆבעו ע„ ‡חרי ‰ˆיפורן מעט, ו‡מר בכ˘יעור ז‰ י˘ כזי˙, ע"כ. וכן בספר חיכו ממ˙˜ים כ˙ב 
‰יו ב"ס„ר" ‡ˆל ‰‚‰"˜ בעל ‰'‡בני נזר'  ‰עי„ו לפניו ע„ים נ‡מנים̆  ב˘ם ‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל̆ 
ו‡מר ע„ סוף ˆפורן ˘ל  כזי˙,  כזי˙ים ˜טנים טוב‡, ו˘‡לו ‡ו˙ו ע„ כמ‰ ˘יעור  וחיל˜  זˆ"ל 
‰בו‰ן. ומבו‡ר „ס"ל ˘מ˘ערים כמו זי˙ים ˘ל זמננו. וכן מבו‡ר בס' ‡ורחו˙ רבינו (ח"‡ עמ' 
פט). ובס' וז‡˙ ‰ברכ‰ (עמ' 221) ב˘ם ‰חזו"‡, ע"˘. וכן ב˜ובı "‡וריי˙‡" (חל˜ ו) ˘‡ל ‡˙ פי 
‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל ‡ו„ו˙ ˘יט‰ זו, וכ˙ב ‡˙ ‰ור‡˙ו למע˘‰, ו‰י‰ למר‡‰ עיניו ו‰סכים לו, 
וז‰ ‰ל˘ון ˘כ˙ב: "ר‡וי ל‰„ר ל‡כול יו˙ר ‡ם ‡פ˘ר לו, ‡בל מי ˘˜˘‰ לו ל‰„ר, יכול לסמוך 

על ˘יעור ‰‚ר"ח מוולוז'ין, ע"כ. ו‡ף ˘‡ין מוחלט כן, ו‡יננו נו‰‚ים כן ל‰לכ‰ לכ˙חיל‰, ‡בל 
‡לו  „ברים  ו‰˜רי‡  ‰‚ר"מ מ‡זוז  וכן „ע˙ מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰  כן.  ינ‰‚  כנ"ל  „חו˜  ‡„ם ˘‰ו‡ 
ב˘יעורו ‰˘בועי, ו‰‚‡ון ר' יע˜ב פרı ˘ליט"‡ ר"י מ„ר˘ ספר„י. וכן עיין ל‰‚‡ון ר' זמיר ‰כ‰ן 
˘ליט"‡ בספרו "כזי˙ בזמננו" (סי' ב- ‚. ו˘וב נ„פס ב˘ו"˙ נזר כ‰ן ח"ב). וע"ע במכ˙ב ‰ר‰"‚ ר' 
‰„ר י‰ו„‰ מר‚ולין ˘ליט"‡ ‰נ„פס בס' בי‡ורים ובירורים ביו"„. וב˜ונטרס זי˙ רענן ל‰ר‰"‚ ר' 

ינון בר כוכב‡]. ויכול ‚ם ל˘רו˙‰ ˜ˆ˙ במים (‡בל ל‡ ל‰˘‰ו˙‰ ב˙וך ‰מים).

בע˜בו˙  ‡ם  ˆלי‡˜,  חולי   - חיט‰  ל‡כול  יכולים  ˘‡ינם  ˆלי‡˜  חולי 
נז˜ בל˙י ‰פיך ‰עלול ל‰‚יע לנפ˘ו˙, י˘ ל‰ם  י‚רם ל‰ם  ‡כיל˙ ‰מˆ‰ 
כזי˙  ב‡כיל˙  מ˘מעו˙י  נז˜  ‡ין  ‰מ˜רים  ברוב  ‡ולם  מ‡כיל˙‰.  ל‰מנע 
מˆ‰ פעם ב˘נ‰, ו‡ף ‡ם י‚רמו ל‰ם כ‡בי בטן וכיו"ב בע˜בו˙ ‰‡כיל‰, ‡ין 
ז‰ סיב‰ מספ˜˙ בכ„י לפטרם מ‡כיל˙‰ (˘ו"˙ מח˜רי ‡רı לי„י"ן ‰‚‡ון ר' רזי‡ל 

‰כ‰ן ˘ליט"‡ ח"„ סי' כב).

כמ‰  ב‰ם  נפלו   - ˆלי‡˜  לחולי  ‰מיוˆרים  ˘ועל  מ˘יבול˙  מˆו˙ 
פי˜פו˜ים מכמ‰ סיבו˙, ולכן ‰נכון למע˘‰ ˘ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב‰ במˆו˙ 
ל‰ˆיע  ו‰נכון  כ‰).  כ‚-  סי'  (˘ם  במˆ‰ ˘ל חט‰  לˆ‡˙  לו  למי ˘‡פ˘ר  ‡לו 
לחולי ˆלי‡˜ ל‡פו˙ מˆ‰ מ˙ערוב˙ חטים ו‡ורז ב‡ופן ˘י‰י‰ בעיס‰ רוב 

„‚ן, ו„י ב‡כיל˙ כזי˙ ממנ‰ לˆ‡˙ י„י חוב‰ (˘ם סי' כו).
מרור - חס‰ מ‚י„ול מבו˜ר עם ‰˘‚ח‰ מ˙ולעים ‡ם ˘וטף ‡ו˙‰ בזרם 

מים חז˜ ‡ין ˆריך ל˘רו˙‰ במי סבון (‰רב מ˘‰ וי‡ ‰ליכ"מ עמ' ˘מ‚).
‰לל - מˆו‰ לחזר ‡חר זימון ב‰לל (˘"ע סי' ˙עט) - מ‰ו "זימון ב‰לל"?, על 
‰‚„ול ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב כי לעולם חס„ו" ו˘‡ר ‰מסובים חוזרים  י„י̆ 
וכולם  ב˜ול  י˜ר‡  ‡ח„  ‰פסו˜ים,  ו˘‡ר  י˘ר‡ל"  נ‡  ב"י‡מר  וכן  ‡חריו, 
יחזרו ‡חריו על ‰פסו˜. ו‰נו‰‚ים ˘‡ח„ ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב" ועונים לו 
חיל˙ ‰פסו˜ ב˘˜ט. (˘ו"˙ חמ„˙ ‡בר‰ם  "כי לעולם חס„ו" - י˜פי„ו לומר ‡˙̇ 

„יין ח"„ סי' ט).

‰„רכ‰ מע˘י˙ ופניני ‡‚„‰ ‰מעוררים
ומל‰יבים ל‰כנ‰ רוחני˙ לליל ‰ס„ר

סימני ‰ס„ר
מרבו˙ינו  ˘‰י‰  ויטרי"  ב"מחזור  ו‰וב‡ו  ˜ו„˘  ב‰ררי  ‰ס„ר  סימני  ˘ל  יסו„ם 
‰ר‡˘ונים. וכ˙ב ביסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ (˘ער ט פ"ו), ˘בחמי˘‰ ע˘ר מילו˙ ˘ל 
‰ס„ר ˜„˘ ורחı וכו', נרמזו סו„ו˙ ‚„ולים ונפל‡ים מ‡„, ועל כן בעבו„‰ זו י‡מר ‚ם 
‡˙ ‰סימנים בפ‰ מל‡, „‰יינו ˜ו„ם ‰˜י„ו˘ י‡מר בפ‰ מל‡ '˜„˘' ו˜ו„ם ‰רחיˆ‰ 

‰ר‡˘ונ‰ י‡מר 'ורחı', וכן כל ‰ס„ר ע„ 'נרˆ‰' י‡מר ‚ם כן בפ‰ מל‡ 'נרˆ‰'.  

"˘„˜"
מˆוו˙ ‰‡י˘ ומˆוו˙ ‰‡˘‰ - כ˙וב בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ב‡ מ:), ˘כ‡˘ר ‡„ם יו˘ב בליל 
‰ס„ר עם מ˘פח˙ו, ומספר ‡˙ סיפור יˆי‡˙ מˆרים ב˘מח˙ ‰לב, ע˙י„ ‰ו‡ ל˘מוח 
 ıמ˜ב ˘ע‰  וב‡ו˙‰  בסיפורו  ˘מח  ו‰˜ב"‰  ‰ב‡,  בעולם  ‰˜„ו˘‰  ‰˘כינ‰  עם 
סיפור ‰˘בח ˘לי,  "לכו ˘מעו ‡˙  ל‰ם:  ו‡ומר  כל פמלי‡ ˘ל מעל‰  ‰˜ב"‰ ‡˙ 
ל‰˘˙„ל   ‰˘‡‰ מˆוו˙  ולכן  וכו'".  ממˆרים  ˘‰וˆ‡˙ים  ו˘מחים  בניי  ˘מספרים 
˘‰כל י‰י‰ ערוך ומסו„ר מבעו„ יום- וכמובן ‰בעל יעזר‰ בכ„י ˘‚ם ‰י‡ ˙˘˙˙ף 
ו˙‰נ‰ ב˘מח˙ ‰ח‚, ו‡ם ‰‡˘‰ טורח˙ לב„‰ ומכינ‰ ˘לחן פ‡ר ובזמן ‰ס„ר ‰י‡ 
מ˙נמנמ˙ מעמל כפי‰, ‰רי ‰י‡ מפסי„‰ ‡˙ עי˜ר ‰ליל‰ (וכ˙ב מרן רי˘ סי' ˙עב, 
˘‚ם ‡ם ‰ו‡ בבי˙ ‰מ„ר˘ י˜ום בכ„י ˘‰˙ינו˜ו˙ ל‡ י˘נו. ו‰רי ‚ם ‰‡˘‰ בכלל 
‰מˆו‰, וˆריך ל„‡ו‚ ˘ל‡ ˙˙נמנמם). ומˆוו˙ ‰בעל ל„‡ו‚ בכל עוז ˘ל‡ יכעס ול‡ 

יכעסו ‡חרים, כי ˜„ו˘ ‰יום ל‡לו˜ינו. 

"ıורח"
כ˙ב בבי˙ ‡בר‰ם לרבי ‡בר‰ם מסלונים, 'ורחı' על „רך ˘‡מר ‡בי ז"ל על ‰פסו˜ 
"ורחˆו מים" (˘מו˙ ל, כ), מים ‰ו‡ ˙˘וב‰, ולכן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ רוחı י„יו ו‡ינו 
מברך, ובפעם ‰˘ניי‰ מברך, כי ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על ‰פ‚מים ‰‚„ולים ˘ע„יין 
וכ˙ב  לברכ‰.  ר‡וי  זו  רחיˆ‰  על  ‡זי  ˙˘וב˙ו,  על  ˘˘ב  ו‡ח"כ  לברכ‰,  ר‡וי  ‡ינו 
‡פילו  ב„ר‚‰  ˘‡ינו  מי  ˘‡פילו  לרמז  „ב‡  מ‡מ˘ינוב,  יˆח˜  לרבי  ˜ו„˘  ב‡מרי 

לע˘ו˙ ברכ‰, ˘ל‡ יפול לי‡ו˘, ‡ל‡ יכולים ‚"כ לרחוı בלי ברכ‰.  

"ıיח"
רמז נפל‡ על עניין ‰‡ח„ו˙ - כ˙ב רבי ˆבי ‰יר˘ מרימנוב זי"ע בספרו ב‡רו˙ ‰מים, 
כמו ˘‡נו חול˜ים ‰מˆ‰ ל˘ניים, חˆי‰ מניח‰ על ‰˘ולחן וחˆי‰ ‰˘ני‰ מˆניעין 
˙ח˙ ‰כר, עם כל ז‰ ‰˘˙י בˆיעו˙ ˘ם ‡ח„ ל‰ם, רˆ‰ לומר ˘ם מˆ‰ ‡ח˙, יען כי 
˘ני‰ם ממˆ‰ ‡ח˙ ˘למ‰ יבו‡ו, כמו כן כל ‡י˘ מי˘ר‡ל יר‡‰ ‡˙ עˆמו כי ‰ו‡ עם 
‰˘ני נפ˘ ‡ח˙, וז‰ ל‰ורו˙ ‡ח„ו˙. ו‡חר כך ‡מר 'מ‚י„', ‡ם ˙ע˘‰ כן ‡ז ˙זכ‰ 

ל„בר „יבור לפני ‰˜ב"‰.  

"מ‚י„"
‰כנ‰ ל‡מיר˙ ‰‰‚„‰ - כ˙ב בספר ˜ב ‰י˘ר (פר' ˆ), יר‡‰ לומר ‰‰‚„‰ במ˙ון ול‡ 
ל‡מרו במ‰ירו˙, ו‡ל י‰‡ „ומ‰ עליו למ˘‡ חס ו˘לום. ו„ע לך כי מˆו˙ ע˘‰ מן 
‰˙ור‰ ל‰יו˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל לזיכרון ˙מי„ כל ימי חייו ‰נסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ 
ל‡בו˙ינו ולנו, ו‰ב‚יע יום ז‰ מחויב לספר חס„י ‰' לבניו כמו ˘‡מר ‰כ˙וב 'ו‰‚„˙ 
לבנך ביום ‰‰ו‡'. ועל ז‰ ב‡ עלינו ‰מˆו‰ ˘ל סיפור יˆי‡˙ מˆרים בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ 
ובכל „ור ו„ור בליל פסח, כי בזכו˙ ז‰ ‰˜ב"‰ יפרו˘ כנפיו ˙מי„ עלינו ל‰ˆיל ‡ו˙נו 
בכל ‰מ˜ומו˙ ובכל ‰„רכים ויע˘‰ לנו נסים ונפל‡ו˙. ‡בל מי ˘‰‰‚„‰ „ומ‰ עליו 
למ˘‡ ו‡ומר בעל כורחו, ‡ו בעˆלו˙ ובלי ˘מח‰ וכונ˙ ‰לב, ‡ז ‡ינו זוכ‰ ˘יע˘ו לו 

נס כ˘‰ו‡ במ˜ום סכנ‰.  

מ˘נ‰  בספר  כ˙ב   - ˜ו„˘  בר˘פי  ‰ליל‰  כל  במ˘ך  ובנו  ‰רמב"ם  ˘ל  ‰ס„ר  עריכ˙ 
בליל  ˘י˘בו  ‡בר‰ם,  רבינו  ובנו  ‰רמב"ם  רבינו  על  מע˘‰  ˘‰בי‡ו  וי˘  ˘כיר: 
‰˙˜„˘ ‰ח‚ במ˘ך כל ‰ליל‰, בסיפור יˆי‡˙ מˆרים ו‰עמ˜‰ בענייני ‰‡מונ‰, ע„ 
˘‰ברי˜ עלי‰ם ‰˘חר, ול‡ ‰ספי˜ לרבינו ‰רמב"ם כל ‰ליל‰ ל‰וˆי‡ לבנו כל ר‚˘י 
בוער  ו‰י‰  יˆי‡˙ מˆרים,  ומענייני  ‡ו˙ו ‰ליל‰ מ˜„ו˘˙ ‰ס„ר  כל  לבבו ˘‰ר‚י˘ 
בלב˙ ‡˘ מ˙חיל˙ ‰ליל‰ ע„ סופ‰, ו˘‡לו בנו, ‰ל‡ ‡˙‰ בספר ‰"י„ ‰חז˜‰" ס„ר˙ 
ל‰‚י„ בליל‰ ‰ז‰ ר˜ ‡יז‰ מלין ˜ˆרים, ו‰˘יבו, ‡ני ס„ר˙י מ‰ ˘מחוייב כל ‡„ם 
ל‰‚י„, ‡בל ‡יני יכול ל‰טיל ‡˙ ‰ר‚˘י לבבי על ‡„ם ‰‰מוני, ‡בל כל ‡ח„ מר‚י˘ 

בליל‰ ‰ז‰ כפי ˙כונ˙ו ב˜„ו˘‰.

‡מיר‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ - כ˙ב במנ‰‚י ‰ח˙ם סופר, ‰‚ם ˘‰י‰ „רכו ב˜ו„˘ 
נפל‡ ע„ מ‡„, ‡בל  ב„רך  פנימי  לומר ‰כל בח˘‡י ב‰˙ל‰בו˙  ז˜נו˙ו  בפרט לע˙ 
ב˘ני לילי ‰ס„ר ‰י‰ ˜ור‡ ‡˙ ‰‰‚„‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ ע„ ˘‰י‰ ˜ולו נ˘מע 

למרחו˜ ב˜רי˙ חוˆו˙.

עי˜ר מˆו˙ ‰ליל‰ כיˆ„? ‡מרו חז"ל (פסחים ˜טז:): חייב ‡„ם "לר‡ו˙" ‡˙ עˆמו 
ל‡!,  ל„ע˙?.  מספי˜  ל‡  עˆמו",   ˙‡ "לר‡ו˙  ‰עניין  מ‰  ממˆרים.  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו 
‰˘ני:  ‰˘לב  ‰יום",  "וי„ע˙  ‰ר‡˘ון,  ‰˘לב  ז‰  ‡בל  ביו˙ר,  ח˘וב  „בר  ז‰  ל„ע˙ 
"ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך", ‡יך מ˜יימים "ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך"- על י„י ‰מח˘‰ על י„י „מיון 
וˆיור כ‡ילו יˆ‡˙י בעˆמי ממˆרים ל„מיין ול˙‡ר ‡˙ ז‰ לעˆמנו כ‡ילו יˆ‡נו ע˙‰ 
ממˆרים. „רך פ˘וט‰ ל˜יים ‡˙ ז‰ עם ‰יל„ים על י„י "‰ˆ‚‰" ל‰כין מבעו„ מוע„ 
(ו‡ם ל‡ ‰כנ˙ם ‡ז ˙כינו ˙וך כ„יֈ) ‰ˆ‚‰ ˘ל ע˘ר˙ ‰מכו˙ ˜ריע˙ ים סוף עם 
‰ם "יר‡ו" ‡˙  ימחי˘ ליל„ים וי˜בע בליבם ‡˙ ‰‡מונ‰ מעל י„י̆  ‰יל„ים, ‡ין „בר̆ 

עˆמם כ‡ילו ‰ם יˆ‡ו ממˆרים!.

וכן כ˙ב ב‰˘"פ ˘ם מ˘מו‡ל, ב˘ם ‰‡בני נזר זי"ע, כי ˙ר‚ום ˘ל "וי‚„" ‰ו‡ "וחוי", 
‰יינו ˘מר‡‰ לו ‰„בר ˘כן ‰ו‡ ול‡ בספור „ברים בעלמ‡, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ 
לבנך", ל‰ר‡ו˙ לו ‰ענין. וי˘ ל‰וסיף ב‰ „בר, כי במˆרים ‰י‰ ‰„בור ב‚לו˙, ופסח 
‰ו‡ פ‰ – סח, כן ‰ו‡ ב„ברי ‰מ˜ובלים, ו‡ף כי ‰„ברים ‰ם ס˙רי ˙ור‰, מ"מ י˘ 
לפר˘ ‚ם בפ˘יטו˙, ˘‰מ„בר ולבו בל עמו ‡ז ‰„יבור נפר„ מ‰לב מ˘כן עˆם ‰נפ˘, 
ו‡פילו יו„ע ומח˘ב מ‰ ˘‰ו‡ מ„בר, ‰ל‡ מח˘ב‰ ‰י‡ ר˜ לבו˘ ‰נפ˘, וכל עו„ 

˘‰„יבור ‡יננו ב‰˙פעלו˙ ור‚˘ ‰נפ˘ ע„יין ‰ו‡ נפר„ מעˆם ‰נפ˘.
ובמˆרים ‰י‰ ל‰ם ס˙ימ‰ וטמטום ‰לב, כ‡מרם ז"ל (ר˘"י בר‡˘י˙ מז, כח) נס˙מו 
עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ‰˘עבו„, על כן כ˙יב "ול‡ ˘מעו ‡ל מ˘‰ מ˜וˆר 
רוח ומעבו„‰ ˜˘‰" (˘מו˙ ו, ט), ‡ף ˘˘מעו '‡˙' „בריו, ‡בל ל‡ ˘מעו '‡ל' „בריו, 
וכ˘יˆ‡ו  מ‰ם.  ול‰˙ר‚˘  ל‰˙פעל  בלב  ‰„ברים  ˜בל˙  ‰י‡  „יבור  ‡ל  ˘מיע‰  כי 
„ברים  ו‰נ‰  ‰נפ˘,  בעˆם  נ˜˘ר  ל‰יו˙  יכול  ˘‰„יבור  ז‰  עניין  ‰˘י‚ו  ממˆרים 
‰יוˆ‡ים מ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ לבנך", מ˙וך ר‚˘ ‰נפ˘ 

כ„י ˘יכנסו ‰„ברים ‡ל‡ לבו וי‰י‰ כמו רו‡‰ בעיניו.

˘ינוי  ˘יר‡ו  כ„י  ‡‚וזים  ליל„ים  לחל˜  ˘י˘  מוב‡  ערוך  ב˘לחן   - ‰˘ינויים  ליל 
ינויֈ. וכ˙ב ‰מ˘נ‰ ברור‰  וי˘‡לו. ב„ורנו ‡ולי ‡ם ל‡ יחל˜ו ליל„ים ממ˙˜ יר‡‰̆ 
(ס˜"נ) ˘ˆריך ל˘ים לב ˘‰עי˜ר ל‡ ‰˘‡לו˙ "מ‰ נ˘˙נ‰?" ‡ל‡ ‰˙˘ובו˙: עב„ים 
‰יינו וכו', ולכן ˆריך ל‰חזי˜ ‡˙ ‰יל„ים ערים לפחו˙ ע„ ‡חר ‡מיר˙ ˙˘וב‰ ז‡˙. 
לכן כל ‡ח„ יר‡‰ כיˆ„ לע˘ו˙ מע˘ים ˘י‚רו ‡˙ ‰יל„ים ל˘‡ול ˘‡לו˙ ול‰˘˙˙ף 
בחווי˙ ‰ליל‰, ‰פרסים נו‰‚ים ל‰כו˙ (˜לו˙, וי˘ מחמיריםֈ) ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני בבˆל 
ירו˜ בכל פעם ˘‡ומרים "„יינו", ו‰טעם בכ„י ˘יר‡ו ‰יל„ים „בר מוזר וי˘‡לו, וכל 

ע„‰ ˙חזי˜ במנ‰‚י‰ ‰נכונים.  

בליל ‰ס„ר נכנסים ‰„ברים בלב ‰בן ומ‡מין ב‰ם - כ˙ב ‰‡ו‰ב י˘ר‡ל, כל ימו˙ ‰˘נ‰ 
‡ף ‡ם י‡מר ל‰בן ‰סיפור ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ל‡ י‰יו ‡ז ‰„ברים מ˙י˘בים בלבו ול‡ 
יכנסו ב‡זניו, כי ז‰ ˙לוי ב‡מונ˙ ‰לב, ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡. וז‰ו ˘‡מר‰ ‰˙ור‰ 
י˘ מˆ‰ ומרור  (˘מו˙ י‚, ח) "בעבור ז‰", ו„ר˘ בעל ‰‰‚„‰ "ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב˘ע‰̆ 
מונחים לפניך", רˆ‰ לומר בליל פסח ˘‡ז מ˙‚לין ‰‡ר˙ ‰מוחין ‡˘ר רומזין לז‰ 
‰מˆ‰ ו‰מרור, ובזו ‰ליל‰ מ˙‚ל‰ ‡ור ‰˘כל ו‰‡מ˙ ו‰‡מונ‰, וחופף בליל‰ ‰ז‰ על 
כל זרע י˘ר‡ל. ו‡ז כ˘˙˘יב לבנך ˙˘וב‰ זו ו˙‚י„ לפניו כל ‰סיפור ‰לז ‡ז בו„‡י 
יכנסו „ברי ‰‡ב ב‡זני ‰בן וי‡מין ב‡מ˙ ביˆי‡˙ מˆרים. מ‰ ˘‡ין כן ב˘‡ר ימו˙ 
‰˘נ‰ ˘‡ז ‰ח˘כו˙ ‚ובר בעולם על י„י ז‰ ל‡ יוכל ‰בן ל˜בל „ברי ‡ביו ול‰‡מין 

ב‰ם. 

ב‡ומרו  ירˆ‰  עו„  ‰˜„ו˘,  ‰חיים  ‡ור  כ˙ב   - לבנים  ס‚ול‰   ‰„‚‰‰ ‡מיר˙  מˆו˙ 
'ו‰‚„˙ לבנך', ˙ינח ‡ם י˘ לו בן, ‡ם ‡ין לו בן י‰י‰ פטור,  'ל‡מר', ל‰יו˙ ˘‡מר 
˙למו„ לומר 'ל‡מר', ˘עכ"פ ˆריך ל‰‚י„, ו‡פיל ובינו לבין עˆמו. ו‡ם ˙‡מר כיון 
ו‡ולי  'לבנך'.  ‡מר  למ‰  כן  ‡ם  עˆמו,  לבין  בינו  ‡פילו  ל‰‚י„  ˆריך  ‰ו‡  ˘עכ"פ 
ו‰‚„˙  י˙ור. ו‡פ˘ר עו„ ˘ירמוז ב‡מרו  ול‡ בל‡  כן,  ˘ב‡מˆעו˙ ‰י˙ור ‡ני מבין 
לבנך, ˘‡ם י‚י„ ‰‰‚„‰ ‰‡מור‰ בענין, יזכ‰ו ‰' ˘י‚י„ לבנו. וכ„י ˘ל‡ ˙טע‰ לומר 

„ו˜‡, לז‰ ‡מר 'ל‡מר'. 

'‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל ‰˘˙‡ עב„י ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין' - כ˙ב 
ב‡מרי ˜ו„˘ לרבי יˆח˜ מ‡מ˘ינוב, בעל ‰‰‚„‰ רוˆ‰ ל‰˜„ים ול‰ורו˙ לנו, ˘‡ף 
˘‡נו מר‚י˘ים רחו˜ מ‡„ מכל עניני ‰ס„ר, ויכול ‡„ם לח˘וב ˘‡ין ז‰ ס„ר ב‡מ˙, 
‡עפ"כ ˆריך לי„ע ˘‰ס„ר ˘ייכ˙ לנו ‰ו‡ ס„ר ב‡מ˙, ר˜ ˘‰ו‡ ב‰עלם וˆריך ר˜ 
ב‡רע‡  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  ‰כ‡   ‡˙˘‰' ‰˜„ים  כן  ועל  ‰‚לוי.  ‡ל  ‰‰עלם  מן  ל‰וˆי‡ו 
„י˘ר‡ל', ‰יינו ˘ז‰ יכולין ל‰בין ב˜ל ˘יכול ל‰יו˙ ˘‡ף ˘ב˘נ‰ זו ‡נו כ‡ן – ל˘נ‰ 
יכולין ל‰יו˙ במ˜ום ‡חר. ˘‰רי מובן בפ˘טו˙ ˘מ‰ ˘נמˆ‡ ‡„ם במ˜ום  ‰ב‡‰ 
ור˜ בפועל ‰ו‡ ב‡ו˙ו  ז‰ ר˜ מ˜ר‰,  כן ל˘נ‰ ‰ב‡, ˘‡ין  ‡ח„ ‡ין מוכרח ל‰יו˙ 
מ˜ום, ‡בל י˘ לו בכוח ל˘נו˙ ממ˜ום ז‰ למ˜ום ‡חר, ‡ם כן ‰ו‡ ‰„ין נמי ברוחניו˙, 
˘‡ף ˘'‰˘˙‡ עב„י', ‰יינו מ˘ועב„ים ליˆר ‰רע ול‡ בני חורין ל‰יו˙ לבו בר˘ו˙ו, 

‡ין ז‰ ר˜ ˘‰חרו˙ ‰ו‡ ב‰עלם, ‡בל 'ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין'.     

ע˙ רˆון בע˙ ‡מיר˙ "מ‰ נ˘˙נ‰ ‰ליל‰ ‰ז‰" - ‡י˙‡ ב‚מ' פסחים (˜טז.) "מז‚ו לו 
ר"„  נ˙̇  ו‡ל". וכ˙ב רבי ‡‰רן מ˜רלין בספרו בי˙ ‡‰רן, בפסח̆  ני וכ‡ן ‰בן̆  כוס̆ 
˘‡ל‰  ל˘ון  ‰ו‡  '˘ו‡ל'  פירו˘  ˘ו‡ל',  ‰בן  'כ‡ן  זˆו˜"ל:  ‡בי  ‡מר  ‰ס„ר  ב˘ע˙ 
מ‰  כל  ˘ב˘מים  ‡ביו  ולב˜˘  ל˘‡ול  י˘ר‡ל  ‰בר  יכול  כ‡ן  לומר,  רˆ‰  וב˜˘‰, 
˘ˆריך, ול˜בל חיו˙ על כל ‰„ברים בליל‰ ‰ז‰, ול‰˘י‚ מ‰ ˘ל‡ עמל וי‚ע על ז‡˙. 
"מ˙חיל‰ עוב„י עבו„‰ זר‰ ‰יו ‡בו˙ינו, ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו"- כלל ‚„ול 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ ◆ על מ‰ י˘ ל‰˜פי„ ב˘˙יי˙ 
‰כוס ◆ חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין ◆ „רך ‰‰סיב‰ ◆ ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˘בני ‰בי˙ רעבים יכולים לטעום ◆ ‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ 
ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ ◆ כיˆ„ ינ‰‚ו חולי ˆלי‡˜ ◆ זימון ב‰לל

˘‡ל‰: בס„ר ליל פסח, ‰‡ם עו˘ים ˘טיפ‰ 
ו‰„ח‰ בכל ‰כוסו˙?

˙˘וב‰: עו˘ים בכל ‰כוסו˙.

˘‡ל‰: ‰‡ם ‰י‰ מנ‰‚ ב‚'רב‡ ל‡כול מˆ‰ 
˘מור‰?

חסי„ים  כמ‰  נו‰‚ים  ˘‰יו  בו„‡י  ˙˘וב‰: 
‰ח‚.  כל  ˜ˆיר‰)  (מ˘ע˙  ˘מור‰  ל‡כול 
רˆ‰  ‰ר‡˘ונ‰  ‰עולמי˙  ‰מלחמ‰  וב˘נו˙ 
מרן ר' כלפון מ˘‰ ‰כ‰ן זˆ"ל ל‰˙יר ל‰ם 
‰פר"ח,  כ„ע˙  נ„רים)  ‰˙ר˙  (לל‡  בפ˘יטו˙ 
‰ר‡˘ון  בליל‰  ר˜  ˘מור‰  ל‡כול   ˆ"‡˘
ז˜ן  מ˘‰  ר'  ‰‚‡ון  לו  ‰סכים  ול‡  בלב„, 

מ‡זוז זˆ"ל.

˘‡ל‰: ‰‡ם י˘ ענין ל‰חמיר ל‡כול מˆו˙ 
˘‡פילו  ‡ו  ‰פסח,  ח‚  כל  עבו„˙-י„ 

לכ˙חיל‰ ני˙ן ל‡כול מˆו˙ מכונ‰?
˙˘וב‰: ‚ם לכ˙חיל‰. ור‡י˙י ב˘ם ‰‚‡ון ר' 
‰ע„‰  ר‡ב"„  זˆ"ל  עפ˘טיין  פינחס 
"‰לו‡י  ˆחו˙  ב„רך  ‡ומר  ˘‰י‰  ‰חר„י˙, 
˘י‰יו מˆו˙ עבו„ו˙-י„ ˘לנו כ˘רו˙ כמˆו˙ 

מכונ‰".

˘‡ל‰: ‰‡ם ני˙ן לˆ‡˙ לכ˙חיל‰ י„י חוב˙ 
מˆ‰ בליל ‰ס„ר במˆו˙ עבו˙?

˙וניס]  חכמי  [מז˜ני  ז"ל  ˆב‡ן  ‰רב  ˙˘וב‰: 
כמו  לכ˙חיל‰, ‡ע"פ ˘נר‡ים  כן  נו‰‚  ‰י‰ 
פי˙ו˙ (וכך נ‰‚ו בזמן ‰‚מר‡, עיין בפסחים „ף ז' 
‡„ם  ע"י  ˘נע˘ו  ובלב„  ע"‡).  ל"ז  ו„ף  ע"‡ 
ל‡  ‰מˆ‰   ˙‡ יפרסו  ˘‡ם  ויר"˘,  מומח‰ 
יימ˘כו ממנ‰ חוטין. ‡בל ע„יף יו˙ר לע˘ו˙ 
‡ו˙  ˙"ס  (סימן  ‰כ‰"ח  וכמ"˘  „˜ו˙  מˆו˙ 

מ"„). ע"˘.

˘‡ל‰: ‰‡ם כ„‡י ל‡כול מˆו˙ עבו˙ ב˘‡ר 
ימי ‰פסח?

˙˘וב‰: ע„יף „˜ו˙.

(‰ררי)  ˜ו„˘  מ˜ר‡י  בספר  ר‡י˙י  ˘‡ל‰: 
˘‰בי‡ „ע˙ כבו„ ‰רב ˘ליט"‡ בכזי˙ מˆ‰ 

˘‰ו‡ 9 ‡ו 11 ‚רם. מ‰ ‰כוונ‰?
˙˘וב‰: ‡מר˙י ˘˘יעור כזי˙ במˆ˙-מכונ‰ 
‚רם   9-11 ˘‰ם  בנפח  סמ"˜   27 ‰ו‡ 
במ˘˜ל. כך נב„˜ על י„י כמ‰ רבנים ב„ורנו. 

[וע' ב‡ור ˙ור‰ ניסן ˙˘נ"ו סימן ע"‡].

וכביˆ‰,  כזי˙  ˘עור  בו„˜ים  כ‡˘ר  ˘‡ל‰: 
‰‡ם ˆריך ל„חוס ‰מˆ‰?

˙˘וב‰: ˆריך ל„חוס, כ„ע˙ ‰רמ"‡ ב‰לכו˙ 
פסח

˘‡ל‰: כמ‰ מ˘˜ל כזי˙ לענין מˆ‰? וכמ‰ 
‰ו‡ זמן ‡כיל˙ו?

‚רם.  מע˘רים  יו˙ר  ל‡  במˆ˙-י„  ˙˘וב‰: 
(ע"פ ‰כ‰"ח  וזמן ‡כיל˙ כל כזי˙ כ-4 „˜ו˙ 
סי' ר"י ס˜"ח), וכן ‰נ‰י‚ ‡ו˙נו ‡מ‰"‚ זˆ"ל, 
˘זמן ‡כיל˙ ˘ני כזי˙ים ˘ל מוˆי‡ מˆ‰ 8 
„˜ו˙. ו‡ם ‡ין לו מˆ˙-י„ ר˜ מˆו˙ מכונ‰, 

„י בט"ו ‚ר‡ם לכזי˙.

‡כיל˙  בזמן  ל„בר  מו˙ר  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
‰כזי˙ים בליל ‰ס„ר?

˙˘וב‰: ‡ין ל„בר לכ˙חיל‰ בזמן ‰‡כיל‰, 
בכ„י  כזי˙  כל  לסיים ‡כיל˙  ובפרט ˘ˆריך 
כף  ‰רב  ל„ע˙  „˜ו˙   4 (˘‰ו‡  פרס  ‡כיל˙ 

‰חיים).

˘ליט"‡  כ˙"ר  ˘„ע˙  זכורני  ˘‡ל‰: 
ול‡  במרור  ‰מˆ‰  לעטוף  י˘  ˘ב'כורך' 
˘‰מרור י‰י‰ בין ˘˙י ‰מˆו˙ ככריך. רˆי˙י 

ל„ע˙ ‡ם י˘ מ˜ור ל„בר?
˜ט"ו  („ף  בפסחים  חננ‡ל  רבנו  כ"כ  ˙˘וב‰: 
ע"‡, "‡מרו עליו על ‰לל ˘‰י‰ כורך ‰מרור על 
וספר  ‰מנ‰י‚  וספר  ‡ח˙")  בב˙  ו‡וכלן  ‰מˆ‰ 
‰חינוך ועו„. ‰‡˘כנזים ל‡ נו‰‚ים כן, כיון 
˘‡וכלים "˜ריין" ˘‡י ‡פ˘ר לעטוף בו ‡˙ 

‰מˆ‰. ו‡כמ"ל.

חיט‰  מוˆ‡ים  ו‡ין  ˘כמעט  כיום  ˘‡ל‰: 

מ˜בı ˘‡לו˙ ו˙˘ובו˙ ˜ˆרו˙
ממרן ‰‚‡ון ר' מ‡יר מ‡זוז ˘ליט"‡ 

ר‡˘ י˘יב˙ כס‡ רחמים
(˘ו"˙ מ˜ור נ‡מן)   

‰ו‡ בעבו„˙ ‰' ˘‡ע"פ ˘ˆריך ‰‡„ם לע˘ו˙ בכל יום ˙מי„ ח˘בון ‰נפ˘ ולב„ו˜ 
מע˘יו ב˙„ירו˙, מכל מ˜ום ‡ין ל‰ר‰ר ול‰˙עמ˜ יו˙ר מ„י על ‰עבר ˘ל‡ ‰י‰ טוב, 
כי  ליוˆרו  רוח  נח˙  ולע˘ו˙  „רכיו  ל‰יטיב  ‡יך  ול‰ב‡  מכ‡ן  לח˘וב  ‰עי˜ר  ‡ל‡ 
י‡ו˘  לי„י  ו‡ף  עˆבו˙  לי„י  ‡ו˙ו  יבי‡ו  ב‰ם  ˘נכ˘ל  ‰חט‡ים  על  ‰מח˘בו˙ 
מו‡ל' מסלונים זי"ע במימר‡ זו,  ו‰˙ר˘לו˙ ח"ו, ועניין ז‰ רימז ‰ר‰"˜ בעל ‰'„ברי̆ 
ח"ו  ז‰  ‰רי  ב˙חיל‰  ‰נע˘‰  על  ולח˘וב  ל‰ר‰ר  ‰מרב‰  "מ˙חיל‰"  ˜‡מר  „‰כי 
בבחינ˙ "עבו„‰ זר‰", כי ‰ו‡ עלול לע˜ור ‡˙ ‰כל חליל‰ ו‡ילו "ועכ˘יו" ‰מ˜פי„ 

ל‰˜„י˘ עי˜ר מח˘בו˙יו על ‰‰וו‰ ו‰ע˙י„ יזכ‰ עי"ז ל"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו".
עו„ בי‡ר ‰'„ברי ˘מו‡ל' יסו„ ז‰ „‰נ‰ ב˜ר‡ „‡˘˙ לוט ˘‰וז‰רו (בר‡˘י˙ יט יז) 
"‡ל ˙ביט ‡חריך", כי ‰מס˙כל על ‰עבר נע˘‰ "נˆיב מלח", ˘‰ו‡ „בר עומ„ כי 
מ˙וך י‡ו˘ ו‡ינו עו˘‰ ול‡ כלום. וממע˘ים ˘בכל יום ‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ‰נו‰‚ 
מי„  „ימ‰ ור˜ מ„י פעם ל‰ˆיı מ‡חוריו ‡ך ‡ם יס˙כל̇  מי„ ל‰ס˙כל̃  ריך̇  ברכבו̂ 
‡חורני˙ עלול ‰ו‡ לע˘ו˙ ˙‡ונ‰ חליל‰ כי ‰ן ‡מ˙ על ‰‡„ם לע˘ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ 
כ„י ˘ל‡ יכ˘ל ˘וב במע˘יו ‰ר‡˘ונים ‡ך מי„ עליו ל‰מ˘יך ‰ל‡‰ ול‡ ל‰˙עמ˜ 

בעבר יו˙ר מ„י.

וכך למ„ ‰ר‰"˜ בעל ‰'לב ˘מח‰' מ‚ור זי"ע מ„ברי ‰ירו˘למי (פ‡‰ פ"ח, ‰"ח) על 
רבי יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ˘‰יו ‰ולכים לרחוı בחמי טברי‡ ב„רך פ‚ע ב‰ם עני ובי˜˘ 
‚וע  (כי  מ˙  ‡ו˙ו  מˆ‡ו  מ˘חזרו  לך,  ני˙ן   ıמ‰מרח כ˘נחזור  לו  ‡מרו  נ„ב‰  מ‰ם 
מרעב), ‡מרו "ל‡ זכינו לטפל בו בחייו נטפל בו במי˙˙ו", כ‡˘ר טיפלו בו מˆ‡ו עליו 
כיס מל‡ „ינרין. ו‰נ‰ ב„רך כלל ‡ם י˙רח˘ ל‡„ם ‡סון נור‡ כז‰ ח"ו ל‡ י„ע ‡˙ 
נפ˘ו מרוב ˆער ˘‰רי ‰ו‡ ‚רם לעני למו˙ ו„ינו כרוˆח ב˘‚‚‰, ‡בל ל‡ כך ‰י˙‰ 
„רכם ˘ל ‡מור‡ים ‡לו כי ‡˙ ‰נע˘‰ ‡ין ל‰˘יב וˆריך ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ 
במ‰ יוכל לע˘ו˙ ול˘פר מכ‡ן ו‡ילך, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘על י„י ˘נ‰‚ו כן ‚ילו ˘ל‡ ‰ם 
‚רמו לו למו˙, ˘‰רי ‰י‰ ˙לוי עליו כיס מל‡ „ינרין ו‡למל‡ ‰יו מ˙חז˜ים ומטפלים 
בו ל‡חר מי˙‰ ‰יו מˆטערים ומ˙‡בלים לעולם על „בר ˘ל‡ ע˘ו כלל, וזו עבו„˙ 
‰‡„ם ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ בלב„ ול‡ ירב‰ לח˘וב ול‰ˆטער על ‰עבר ו‡ז 

יווכח ˘‰כל לטוב‰.

י‰ו„‰  י˜ו˙י‡ל  רבי  „‰ר‰"˜  בפומי‰  מר‚ל‡  ‰ו‰   - ‡בו˙ינו"  ‡לו˜י   '‰ ‡ל  "ונˆע˜ 
זי"ע ˘לכן ל‡ נזכר ˘ל מ˘‰ רבינו בכל נוסח ‰‰‚„‰ ˘ל פסח,  מˆ‡נז ˜לויזנבור‚ 
ו˜„ו˘  ‚„ול  למנ‰י‚  ז˜ו˜ים  י˘ר‡ל  בני  ‡ין  ˘לימ‰  ל‚‡ול‰  לזכו˙  ˘כ„י  ללמ„נו 
כמ˘‰ רבינו ע"‰, ר˜ ‡ין לך „בר כˆע˜‰ ו˙פיל‰ ‰מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰ וז‰ ‚ם מ‰ 
‡ל  ˘וע˙ם  "ו˙על  כ‚)  ב,  (˘מו˙  ˘נ‡מר  וכמו  ממˆרים  י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  ˘‚רם 

‰‡לו˜ים".
מכ˙ „ם - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‡), ‚ם כ˘סחטו פרי, יˆ‡ „ם ול‡ מיı. ‚ם בב‡רו˙ 
ח„˘ים ˘חפרו נבע „ם. ‡פילו רו˜ ˘יˆ‡ מפי‰ם נ‰פך ל„ם. כ˘˘˙ו מים מלוחים, 
‰ם ל‡ נ‰פכו ל„ם, ‡ף ז‰ ר˜ ‰‚ביר ‡˙ ‰ˆמ‡. ו‡י˙‡ בזו‰"˜ („ף כח), ‡פילו מˆרי 

˘‰ˆליח ל‰˙‚בר על ˙חו˘˙ ‰‚ועל ו˘˙‰ מ‰„ם, ‰˙ב˜עו מעיו ומ˙.
מכ˙ ˆפר„ע - ‡י˙‡ במ„ר˘ רב‰ (ט, י„), ˆפר„ע ‰רו‡‰ י‰ו„י בורח˙ ממנו, ו‡ילו 
כנ‚„  מי„‰  כ‰),  ז,  (˘מו˙  ‰מלבי"ם  וכ˙ב  ‡חריו.  ו˜ופˆ˙  רו„פ˙  ‰י‡  מˆרי  ‡חרי 
מי„‰, זר˜ו יל„י י˘ר‡ל לי‡ור, ‰ˆפר„עים ˘עלו נ„מו למˆרים כיל„י י˘ר‡ל ‰מ˙ים 

˘עולים מ‰י‡ור, ˆוע˜ים ומייללים.
מכ˙ כינים - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˙ור‰ רמז ˜פב), ‡רבע‰ ע˘ר מיני כינים ‰בי‡ 
‰˜ב"‰ על ‰מˆריים, ‰˜טנ‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל ˙רנ‚ול˙, ו‰‚„ול‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל 

‡וז.
מכ˙ ערוב - כ˙ב ביל˜וט מעם לועז, מז‚ ‰‡וויר ‰˘˙נ‰, במ˜ומו˙ מסוימים נ‰י‰ 
˜ור עז, כ„י ל‡פ˘ר ל„ובים סביריים לטרוף מˆריים. במ˜ומו˙ ‡חרים ב‡ו ‚לי חום 
כב„ים, כ„י ל‡פ˘ר לנח˘ים ‡רסיים ל‰כי˘ ‡˙ ‰מˆריים. בכל מיני מ˜ומו˙ ב‡מˆע 
‰רחוב ˆˆו לפ˙ע יערו˙ מל‡ים חיו˙ טרף. מי„‰ כנ‚„ מי„‰, כ˙ב ‰‡ברבנל (˘מו˙ ז, 
ובנו˙י‰ם  בני‰ם  וחומסים  נכנסים לב˙ים  כחיו˙ טרף,  י˘ר‡ל  י„), ‰ם ‰˙נ‰‚ו עם 

לעבו„˙ם. לכן נכנס ‰ערוב לב˙י‰ם נו˘ך, טורף וחומס ‡˙ בני‰ם.
מכ˙ „בר - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‰), ב˙חיל˙ ‰מכ‰ מ˙ו בר‚ע ‡ח„ כל ‰ב‰מו˙ 
בעלי‰ ‰וˆי‡‰ ‰חוˆ‰ בניסיון  בע˙ ימי ‰מכ‰, מ˙‰ כל ב‰מ‰̆  ˘‰יו בחוı, במ˘ך̆ 

לר‡ו˙ ‡ם כבר חלפ‰ ‰מכ‰. 
מכ˙ ˘חין - מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘מו˙ רב‰ (י‡, ‰) מפני מ‰ ב‡ ˘חין על 
‰מˆריים? מפני ˘˘מו ‡˙ י˘ר‡ל ˘מ˘ים, ל‰חם ל‰ם חמין ול‰ˆן ל‰ם (לˆנן ל‰ם) 
ונכנסו  במים,  ונרחˆים  ‰ולכים  ‰יו  ˘ע‰?  ב‡ו˙‰  מˆרים  עו˘ים  ‰יו  ומ‰  ˆונן, 
לב˙י‰ם ב˘מח‰, לפיכך ‰בי‡ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ˘חין, כ„י ˘ל‡ יוכלו לי‚ע במים בין 
˘בחרטומים  י‡),  ט,  (˘מו˙   ıוורי‰ פנחס  לרבי  יפו˙  בפנים  וכ˙ב  ˆונן.  בין  חמין, 

נ˘‡ר ‰˘חין ע„ יום מו˙ם. 
מכ˙ בר„ - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˜פו), ‰בר„ נפל ו‰יי˙‰ ‡בן ‰בר„ נב˜ע˙ ו‰‡˘ 
יוˆ‡˙ מ˙וכ‰ ו˘ורפ˙. י˘ ‡ומרים ˘‰יי˙‰ ‚חל˙ ‡˘ נב˜ע˙ ו‰בר„ יוˆ‡ מ˙וכ‰ 
ומכ‰. ו‡י˙‡ ביל˜וט מעם לועז, כל כ„ור בר„ ‰י‰ ‚„ול כמו ˘י˘‰ חופנים. ו‡י˙‡ 
במ„ר˘ ˙נחומ‡ (ו‡ר‡ י„), „רך ‰‡˘ לעלו˙, כ‡ן ‰‡˘ יר„‰, ‰פך ˙נוע˙‰ ‰ר‚יל‰.

מכ˙ ‡רב‰ - כ˙ב בספר ‡וˆר ‰מ„ר˘ים (עמ' ˜יט), מ˘˜ל כל ח‚ב ‰ו‡ ˘˙י ‚רמים 
בלב„. כל ח‚ב מסו‚ל ל‡כול מ„י יום ע˘ב ירו˜ בכמו˙ ˘ל חˆי ממ˘˜ל ‚ופו, כלומר 
יכול‰ ל‰˘מי„ מ‡‰ ‡לף  ‚רם ‡ח„. ל‰˜‰ ˘למ‰ ˘מ˘˜ל‰ כמ‡˙ים ‡לף טונו˙ 
וכמ‰.  כמ‰  פי  ‰יו  במˆרים  ‰‡רב‰  מכ˙  בזמן  יום.  בכל  ירו˜‰  ˆמחי‰  ˘ל  טונו˙ 
ו‡י˙‡ במ„ר˘ ל˜ח טוב (י, ‰), בכמ˙ ‡רב‰ ‰‚יעו ח‚בים כ‰ רבים, ע„ ˘עמ„ו ז‰ על 
ז‰ ב‚וב‰ ˘ל כמ‰ ‡מו˙. ל‡ ‰י‰ בני‰ם מרווחי ‡ויר, ומ˙וך כך נ˙כס‰ ‡ור ‰˘מ˘ 

 .ıו˙ח˘ך ‰‡ר
מכ˙ חו˘ך - ‡י˙‡ בספרונו (˘מו˙ י, כ‡) וברמב"ן (˘ם כ‚), במכ˙ חו˘ך ל‡ ‰י‰ ז‰ 

‰ע„ר ‡ור בלב„, ‡ל‡ ברי‡‰ בפני עˆמ‰, ולכן ל‡ ‰פסי˜ ל‰ם ‡ור נר ו‡בו˜‰.
מכ˙  ˘˙בו‡  מˆרים  בכורי  כ˘˘מעו  (˜פו),  ˘מעוני  ביל˜וט  ‡י˙‡   - בכורו˙  מכ˙ 
בכורו˙ וע„יין ‡בו˙י‰ם ופרע‰ ממ‡נים ל˘לוח ‡˙ י˘ר‡ל, נלחמו ב‡בו˙י‰ם ו‰ר‚ו 

מ‰ם 600,000 ע„ חˆו˙.

ב‡ורז, ‰‡ם י˘ חיוב לב„ו˜ ‡˙ ‰‡ורז לפסח 
˘ל˘ פעמים?

˙˘וב‰: ‡ם ב‡ ממ˜ום ˘מ‚„לים ‡ורז לב„ 
בב„י˜‰  „י  ‚„ולים,  ב˘˜ים  ‡ו˙ו  ומוכרים 

‰יטב פעם ‡ח˙.

˘‡ל‰: פנ‰ ‡לי בעל ˙˘וב‰ ‡˘כנזי ‰נ˘וי 
ר‚ילים  ‰יו  ומ˙מי„  מ‡ז  ‡˘ר  ל˙ימני‰ 
כ˘חזרו  וכע˙  בפסח,  ‡ורז  בבי˙ם  ל‡כול 
˘ל  ‰מנ‰‚  ל‰ם  ‰ר‡ו  ב"‰,  ב˙˘וב‰ 
ל‡כול  ל‡  עלי‰ם  ˜יבלו  ‡˘ר  ‰‡˘כנזים 
י˘ מ˜ום ל‰˜ל  ו˜טניו˙. ‰‡ם  בפסח ‡ורז 

ל‰ם ל‡כול ‡ורז בפסח?
ב‡"י  ובפרט  ל‰ם,  ל‰˜ל  ‡פ˘ר  ˙˘וב‰: 

‡˙ר‡ „מרן.

˘‡ל‰: ‰מוזמן לפסח ‡ˆל ˜רובי מ˘פח‰, 
לפסח  ‰וכ˘רו  כלי‰ם  ‡ם  יו„ע  ‡ינו  ו‰ו‡ 
ובכלל ‡ם נטבלו, ‰‡ם ב„יעב„ מו˙ר  כ„˙, 

לו ל‡כול בכלים?
‚„ול‰. ‡ם ‰ם מסור˙יים  בעי‰  זו  ˙˘וב‰: 
‡פ˘ר ל‡כול ‡ˆלם ויו„יע ל‰ם ˘‰כל י‰י‰ 
בכלים ח„˘ים לפסח. ו‡ם יוכל לטבול כמ‰ 
עליו  ˙בו‡  ‰ח‚,  לפני  ‡ו˙ם  ˘ˆריך  כלים 

ברכ‰.

עו‚יו˙  בפסח  ל‡כול  מו˙ר  ‰‡ם  ˘‡ל‰: 
ממˆ‰ ע˘יר‰?

מכמ‰  מ‰ם,  ירח˜  נפ˘ו  ˘ומר  ˙˘וב‰: 
ספי˜ו˙ ח„˘ים לב˜רים. י˘ על ז‰ ויכוחים 
‰ב˜י‡ים  ‰מ„ענים  בין  ‚ם  ‡רוכים 

בחומרים.

ב‰˘‚ח˙  לפסח  ‰כ˘רים  חטיפים  ˘‡ל‰: 
ב„"ı בי˙ יוסף, ‰‡ם ל‚„ולים מעל בר-מˆו‰ 

כ„‡י ל‰חמיר ל‡ ל‡כול מ‰ם בפסח?
ל‰חמיר.  י˘  ˜מח,  ב‰ם  י˘  ‡ם  ˙˘וב‰: 
יפ‰  רמז  מ‰‚ר"˘ עמ‡ר ˘ליט"‡  ו˘מע˙י 
בל˘ון ‰˙נ‡ "‰פסח ‡ינו נ‡כל ‡ל‡ בליל‰, 
ו‡ינו נ‡כל ‡ל‡ ע„ חˆו˙, ו‡ינו נ‡כל ‡ל‡ 
‡מר  ˘ל‡  ˆלי"  ‡ל‡  נ‡כל  ו‡ינו  למנוייו, 
חˆו˙,  ע„  בליל‰,  נ‡כל  "‰פסח  ב˜ˆר‰ 
למנוייו, ור˜ ˆלי", ללמ„נו ˘למעט ב‡כיל‰ 

בפסח ע„יף.

ל˘˙ו˙  ל‡  במ˘פח‰  ‡ˆלנו  נ‰ו‚  ˘‡ל‰: 
ום מ˘˜‰ לב„ ממים ויין, ‰‡ם  בליל ‰ס„ר̆ 

י„וע לכ˙"ר ‡ם י˘ מ˜ור וטעם למנ‰‚ ז‰?
˙˘וב‰: מכל מיני ח˘˘ו˙, ‡נחנו נו‰‚ים כל 
ומים.  יין  ענבים,   ıמי ר˜  ל˘˙ו˙  ‰פסח 

וסימניך מ‰ י„י„ו˙ מ˘כנו˙יך.

˘‡ל‰: "ו‡זלין" בטעם מנט‰ לל‡ כ˘רו˙, 
‰‡ם ‰ו‡ מו˙ר ב˘ימו˘?

‰כ˘ר  ˆריך  בפ‰  ˘נו‚ע  „בר  כל  ˙˘וב‰: 
לפסח. [וע' ב‡ור ˙ור‰ ‰˙˘נ"‚ עמו„ ˙רפ‰ 

ו˙˙˜מז].

 ,ıַסף ברזל ˘ל‡ י„וע ‡ם ‰ו‡ חמ ו… ּ̇ ˘‡ל‰: 
ליל„ ˘סובל מחוסר  ‡ו˙ו  ל˙˙  מו˙ר  ‰‡ם 
 ˙‡ ל˜ח˙  חייב  ‰רופ‡  וב‰ור‡˙  ברזל, 

ָסף? ו… ּ̇ ‰ַ
˙˘וב‰: ‡ם ז‰ בבליע‰ וכל ˘כן ‡ם ‡ין בו 

טעם – מו˙ר.

˘‡ל‰: ‰‡ם י˘ ˆורך ל‰חמיר ‡חר ‰פסח 
ב‡כיל˙ חמı ˘נמכר כ„ין?

‰„ורו˙  בכל  ל‰חמיר.  ˆריך  ‡ין  ˙˘וב‰: 
ס‚ול‰  יחי„י  ר˜   ,ıחמ מכיר˙  על  סמכו 
זˆ"ל.  מווילנ‡  ‰‚ר"‡  כמו  לעˆמם  ‰חמירו 

ו‰לו‡י ˘נ‚יע ל˜רסוליו.

‡חר  ל‡כול  ל‡  ל‰חמיר  ˘נ‰‚  מי  ˘‡ל‰: 
‰פסח חמı ˘נמכר כ„ין, וע˙‰ רוˆ‰ ל‰˜ל 

כעי˜ר ‰„ין, ‰‡ם ˆריך ‰˙ר‰?
˙˘וב‰: ˆריך ‰˙ר‰, כי י˘ ספי˜ו˙ במכיר‰ 
ע"י ‰רבנו˙ ˘‡ין מוסרים ‰מפ˙ח ל‚וי, ‡ף 
˙ור‰  ‡ור  [וע'  ל‰˜ל.  נ‰‚ו  „עלמ‡  ˘רוב‡ 

ניסן ˙˘מ"ט סימן ˜"ב ‡ו˙ ב'].



מרבים טהרה בישראלמרבים טהרה בישראל
זכינו וברוך ‰' בי˙ ‰‰ור‡‰ "מעין ט‰ור" ˘‰ו˜ם ב˘נ˙ ˙˘ע"ו, זכ‰ וזיכ‰ ‡˙ ‰רבים, ב˙ור‰ ˘בכ˙ב ובעל פ‰, וב‰ור‡‰ 

לרבים מכל רחבי ‰‡רı, ˙‰לו˙ ל‡ל, ‰פניו˙ לבי˙ ‰‰ור‡‰ ‚וברו˙ מיום ליום, ובברכ˙ ‚„ולי י˘ר‡ל ‡נו מ˙כוונים בעז"‰ 
ל‰‚ביר ‡˙ פעילו˙ בי˙ ‰‰ור‡‰ ע"י ‰וספ˙ מורי ‰ור‡ו˙ מוסמכים, ‰˜מ˙ סניף נוסף ב˘כונ˙ רמ˙ ˘למ‰ בירו˘לים, 

ו‰‚בר˙ ˙פוˆ˙ ‰עלון ‰מונח לפניכם,

כע˙ ‡נחנו ז˜ו˜ים 
לעזר˙כם,

‡נ‡! בו‡ו ל‰יו˙ ˘ו˙פים ‡י˙נו 
ל‰רבו˙ ˙ור‰ וט‰ר‰ בי˘ר‡ל, 

ל˘ם ˘מים,
לזכו˙ ‡˙ ‰רבים- לע˘ו˙ רˆון ‰' 

כ„˙ וכ‰לכ‰ 
ע"י ‰פ˜„‰ לח˘בון ‰בנ˜

בנ˜ ל‡ומי 
סניף: 785

מס חן: 03645795
ע"˘: יניב נסיר

 ‡ו בפל‡' 0527-150-637

סדר ואלה המשפטים תשפ"אבס"ד א' דר"ח אדר
הריני להמליץ בזה בידי ידידנו היקר והנעלה מיחידי סגולה סולת בלולה דעסיק באורייתא תדירא, כחשיכה כאורה,המלצה

ראש בית ההוראה "מעין טהור", ומח"ס שו"ת הלכה למשה.הרב הגדול מעוז ומגדול הרב הגאון ר' יניב נסיר שליט"א,
אשר מורה את ההלכה, ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' עמו - מלמד שהלכה כמותו, מבוגרי בית מדרשנו.

וכבר הוסמך להוראה על ידי גדולי המורים,
ועל זה באתי על החתוםוכל מן דין "סמוכו לנא".וכבר פקיע שמיה על ידי ספריו העוסקים בעניני הלכה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

‡לי‰ו ˘לזינ‚ר.אשר יעשה יצליח בעז"ה. בברכה"ת.הוא ת"ח ויר"ש וברכתי לו שכל ובפרט שבמכירו קאמינא, והרב הנ"ל               הנני מצטרף לכל הנ"ל,   רב ˘כונ˙ ‚יל‰ ו‡ב"„ ירו˘לים:‰‚‡ון ר' ‡לי‰ו ˘לזינ‚ר
התורה ובאה"ראשר יעשה יעלה ויצליח, אמן. בברכת בטוטו"ד, וכל מן דין סמוכו לנא. ובכל כמה וכמה פעמים בהלכה ודבריו נאמרים ויראתו קודמת לחכמתו, וכבר נו"נ עמנו שהוא ידוע לנו כת"ח ותיק, מתון ומסיק העומד בראש בית ההוראה "מעין טהור", המגיע להרה"ג ר' יניב נסיר שליט"א ברוך שרגא שליט"א ראב"ד מקודש בשבח הנני מצטרף בזה לדברי ידידי הגאון ר' בס"ד ירושלים ט"ו אדר תשפ"אר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ו‡ב"„ יורו מ˘פטיך:‰‚‡ון ר' ‚„עון בן מ˘‰

ע"‰ ‚„עון בן מ˘‰ ס"ט.

סמוכו לנא.עליו להורות הוראות בישראל וכל מן דן וכבר בשנת התשע"ד סמכתי ידי יד כהה שליט"א, דפקיע שמיה בספריו הנפלאים, ומכירו להרב הגאון ר' יניב נסיר קא אמינא גם אני הקטן מצטרף לכל הנז"ל, וביודעו ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ פעול˙ ˆ„י˜ ופוס˜ ע„˙ ˙ימן:‰‚‡ון ר' יˆח˜ רˆ‡בי
‰˜' יˆח˜ רˆ‡בי.

ıון ר' ‡לחנן פר‡‚‰
וברכתי כל אשר יעשה יצליח.ת"ח, משו"כ ראוי הוא מאוד, ירא שמים וירא הוראה ושימש הרה"ג הנ"ל מוכר לי כחו"ב ר‡ב"„ חו˜˙ מ˘פט:

.ıלחנן פר‡ תצא תקלה מתחת ידו לעולם.הגדולה, והנני לברכו בהצלחה רבה, ויה"ר שלא נודע בשערים בספריו החשובים ובבקיאותו בדיני מראות דמים, ובשאר דיני השו"ע, וכבר עסקינן, ששימש במראות כראוי ומוסמך לפסוק הריני מצטרף למכתב הנ"ל כי במכירו ויודעו „ומ"ı ‰ע„‰ ‰חר„י˙ ‰ספר„י˙:‰‚‡ון ר' יע˜ב ˘כנזי
בהוקרה רבה
יע˜ב ˘כנזי.

‰‚‡ון ר' ˆיון בו‡רון
וכל מן דין סמוכו לנא.בעת הצורך כדרך רבותינו הק',שקולים להחמיר במקום שצריך ולהקל מתוך יראת שמים טהורה ודבריו מכירו מקרוב שהוא מורה כדת של תורה גם אני מצטרף לכל האמור לעיל ואני חבר בי˙ ‰„ין ‰‚„ול:

ˆיון בו‡רון.

אני מצטרף לכל האמור.מרן ‰‚ר"מ מ‡זוז ר‡˘ י˘יב˙ כס‡ רחמים:
נ‡מ"ן ס"ט.

בי˙ ‰‰ור‡‰ "מעין ט‰ור" בר‡˘ו˙ 
‰רב ‰‚‡ון ר' יניב נסיר ˘ליט"‡, 

פועל ב‰מלˆ˙ ובברכ˙ ‚„ולי ‰„ור 
ו‚„ולי מורי ‰‰ור‡‰ ˘ליט"‡, 

ו‰ולך ל‡ורם ‰כוונ˙ם ו‰ור‡ו˙ם 
כ„רך ‰מסור‰ לנו מ„ור ל„ור, וע"פ 

פסי˜ו˙יו ˘ל
מרן רבנו עוב„י‰ יוסף זˆ"ל

˘בי˙ ‰‰ור‡‰ ˜רוי על ˘מו
[מרן עוב„י‰ יוסף נ"ע ט‰ור]

ו‰ולך ל‡ורו

בא ורכוש לך מניית נצח בביסוס בית ההוראה המורה ומרבה תורה וטהרה בישראל

הרב דוד יוסף

ראש בית המדרש ”יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה

ב"ה ירושלים, י"ב אדר התשפ"א

המלצה

הנני להמליץ על האברך היקר והנעלה, מיחידי סגולה, דורש טוב לעמו, 

יאיר  כיום  לילה  ונקי, שוקד על דלתות תוה"ק  זך  ובקי משנתו  חריף 

ומו"צ  יניב נסיר שליט"א רב  ר'  כחשכה כאורה, מזכה הרבים הרה"ג 

וראש בית ההוראה "מעין טהור" בשכונת גילה פעיה"ק ירושלים ת"ו.

יניב שליט"א הינו תלמיד  ר'  ומכירו קאמינא, כי הרה"ג  ביודעי  והנה 

חכם השוקד על התוה"ק ויראתו קודמת לחכמתו, ונסמך להוראה ע"י 

גדולי ישראל, וכבר פקע שמיה בספרו היקר שו"ת הלכה למשה ב"ח 

לחיל  מחיל  והולך  לחכמתו  קודמת  ויראתו  חשובים,  ספרים  ועוד 

בהרבצת תורה וזיכוי הרבים, איישר חיליה לאורייתא.

והנני מתכבד לחזק את ידידי הנ"ל, שיזכה להמשיך לעלות מעלה מעלה 

במעלות התורה ויראת ה' טהורה, יפוצו מעיינותיו חוצה, ויזכה לאורך 

ימים ושנות חיים ושובע שמחות וכל טוב, אמן.

בברכת התורה

דוד יוסף

ני„וני ‰לכ‰ מע˘יים לח‚ ‰פסח
סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ - כי„וע ‡סור ל‡כול לחם ‡חר 
˘ע‰ ע˘ירי˙ כמ"˘ מרן ב˘"ע (סי' ˙ע‡). ו‚ם מˆו˙ ‡י ‡פ˘ר ל‡כול בזמן 
ז‰ וכמו ˘‡מרו בירו˘למי (פסחים פ"י ‰"‡) כל ‰‡וכל מˆ‰ בערב פסח כ‡ילו 
וכ˙בו  בז‰  נ˙˜˘ו  ‰ר‡˘ונים  רבו˙ינו  וכבר  חמיו.  בבי˙  ‡רוס˙ו  בעל 
˘‡פ˘ר לע˘ו˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙ ב"מˆ‰ ע˘יר‰", וכ"פ מרן ב˘לחן ערוך 
בפירו˙ ˘ברכ˙ן מעין  (וטוב לע˘ו˙‰  בפירו˙  וי˘ ˘כ˙בו ˘יע˘נ‰  ס"‡).  (סי' ˙מ„ 

‡ו לט‚ן ‡ו˙‰ ב˘מן  ולב˘ל  ו‰נכון ל˜ח˙ מˆ‰  ˆו ס"‰).   '‡ חי  בן ‡י˘  ˘ל˘, 

כזי˙  ב‚ו„ל  י„י חוב˙ סעו„‰ ˘לי˘י˙. ‡ם לו˜ח מˆ‰  בז‰  ולˆ‡˙  עמו˜ 
ומעל‰ ומב˘ל ומט‚ן ב˘מן עמו˜ ונ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ פ˙ ‚ם ‡חר ‰בי˘ול 
‡ו ‰טי‚ון ברכ˙‰ ‰מוˆי‡. וז‰ ‰טוב ביו˙ר. ‡בל ‡ם ל‡ נ˘‡ר עלי‰ ˆור˙ 
יברך מזונו˙, ובמ˜ר‰ ˘יו„ע מלכ˙חיל‰ ˘ל‡ י˘‡ר  פ˙ מחמ˙ ‰בי˘ול 
במˆ‰ ˆור˙ פ˙, יב˘ל לכ˙חיל‰ ח˙יכו˙ פחו˙ מכזי˙ ויברך עלי‰ מזונו˙ 
‚ם ‡ם ‡וכל מ‰ם ‰רב‰ (כי ‡מנם בכזי˙ ב˘"ע סי' ˜סח כ˙ב ˘ברכ˙‰ ‰מוˆי‡, ‡בל „ע˙ 
‰רמב"ם ˘‚ם בכ‰"‚ יברך מזונו˙ ‡ם נ˘˙נ˙‰ ˆור˙ ‰פ˙, ונמˆ‡ ˘ל‰לכ‰ יˆטרך לברך מזונו˙ 

מ˘ום סב"ל ויכנס בחינם למחלו˜˙, עיין ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"‡ סי' טז עמ' ˜ע„, ולכן 

מˆ‰  מ˜מח  עו‚ו˙  ל˜ח˙  ‚ם  ויכול  מ˙חיל‰).   מכזי˙  פחו˙  ˘יב˘ל  נכון 

(˘ו"˙ מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל‡). ו‰נז‰ר ל‡כול ממˆ‰ ˘מור‰ בלב„ יז‰ר 

‚ם בז‰. 
ב‚„י מוע„ - ילב˘ום ב˘ב˙ זו ‡חר מנח‰, מפני ˘‡כל חמı בליל‰ 

 ıוב˘חרי˙ ב‰יו˙‰ עליו וחו˘˘ים ˘מ‡ „ב˜ ב‰ ‡יז‰ פירור ˜טן ˘ל חמ
(בן ‡י˘ חי ˘ם ס"„). 

עם  לומר  ˘יכול˙  ב˘נ‰  ‰יחי„‰  ‰פעם  זו  ספר„  לבנו˙   - לנ˘ים  ‰לל 
ברכ‰, וי‡מרו ז‡˙ לב„ן בבי˙ן לפני ˙חיל˙ ‰‰‚„‰ ו‡ם מ˙פללו˙ ערבי˙ 

י‡מרו ב˙פל‰.
יערוך ‡˙ ‰ס„ר, ‡פ˘ר  ‡בו˙ ובנים - ב‡ופן ˘‰‡ב מב˜˘ ˘בנו ‰˙"ח 

לנ‰ו‚ כן (מעין ‡ומר ח"‚ עמ' ל„).
בברכ˙ ˘‰חיינו ˘ב˜י„ו˘ - ˆריך לכוין לפטור ‡˙ כל מˆו˙ ‰ליל‰: „' 
ברכו  ˘כבר  ‰נ˘ים  ו‚ם  ומרור.  מˆ‰  מˆרים,  יˆי‡˙  זכיר˙  מˆו˙  כוסו˙, 

˘‰חיינו בע˙ ‰„ל˜˙ נרו˙ יענו ‡מן ב˜י„ו˘ (חזו"ע פסח עמ' כ‰).
(81 סמ"˜,  רביעי˙  ‡. ל˘˙ו˙  2 „ברים -  ב˘˙יי˙ ‰כוס י˘ ל‰˜פי„ על 
יˆ‡  ל‡  רביעי˙  מרוב  פחו˙  ו‡ם ˘˙‰  רביעי˙.  רוב  וב„יעב„  כס‡),  וסימנך 

וˆריך ל˘וב ול˘˙ו˙. ב. ל˘˙ו˙ ‡˙ "רוב ‰כוס", וב„יעב„ כל ˘˘˙‰ רוב 
רביעי˙ יˆ‡ כנ"ל. ולכן נכון ל‡ ל˜ח˙ כוס ‚„ול‰ בליל ‰ס„ר בכ„י ˘י˘˙‰ 

רביעי˙ וי‰י‰ ברביעי˙ ‚ם "רוב ‰כוס".
 5% עם  מו‚ז  יין  ומˆוי  יין,  ל˜ח˙  ˆריך  לכ˙חיל‰   - ענבים   ıמי ‡ו  יין 
‡לכו‰ול ˘‡ינו חז˜ ו˜ל ל˘˙יי‰, ו‡ם ˜˘‰ לו י˘˙‰ מיı ענבים, וע„יף 

˘ימ‰ל ‡ו˙ו ˜ˆ˙ ביין ממ˘.
חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין - ‡ם יכול ל˘˙ו˙ יין לל‡ סוכר ‰נ‰ 
 ıמ‰ טוב, ו‡ם ‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין כלל ועי˜ר י˘˙‰ חמר מ„ינ‰ כמו מי

˙פוזים מ‰ול ב˜ˆ˙ ער‡˜ בכ„י ˘י‰י‰ בו ˜ˆ˙ ‡לכו‰ול. 
„רך ‰˘˙יי‰ - לכ˙חיל‰ בב˙ ‡ח˙ כ„רך ˘˙יי˙ רביעי˙ וב„יעב„ ע„ 4 

„˜ו˙. ו‡ם יכול יחזור ל˘˙ו˙ בב˙ ‡ח˙.
יל„ים ב˘˙יי˙ ‰כוס - מˆו‰ לחנכם ב„' כוסו˙ (מיı ענבים) מ‚יל ˘מבינים 
˜טן  ˘ל  לו‚מיו  מל‡  ‡ו  רביעי˙  י˘˙ו  ולכ˙חיל‰  מˆרים,  יˆי‡˙  סיפור 
כוס.  לפני‰ם  ל‰ניח  ו„י  עלי‰ם  יעמיסו  ל‡  ל‰ם   ‰˘˜ ו‡ם  סמ"˜),   30-35)

ו‡כיל˙ מˆ‰ ח˘וב‰ מ˘˙יי˙ ‰כוס (‰ליכו˙ מוע„ עמ' ˘ט).
חיוב ‰סיב‰ - ‰חיוב ‰ו‡ ב„' כוסו˙, ‡כיל˙ כזי˙ מˆ‰ ˘ל ‰מוˆי‡ מˆ‰ 
‰כורך ו‰‡פי˜ומן, ו‡ם ל‡ ‰סב חוזר ˘וב ל˜יים ‡˙ ‰מˆו‰ ול‰סב, ו‡˘‰ 

˙סב לכ˙חיל‰ וב„יעב„ ‡ינ‰ ˆריכ‰ ל˘וב ול‰סב.
„רך ‰‰סיב‰ - ‰רב ‡ור לˆיון סובר ˘ˆריך ל‰סב ב˙נוח˙ ירי„‰ ˘ל 45 
˘‰‰סיב‰  מ‰פוס˜ים  ‰רב‰  „ע˙  ‡ולם  ל˘כיב‰,  י˘יב‰  בין  מעלו˙ 
ˆריך  ‰„עו˙  לכל  ‡בל  ˘מ‡ל.  לˆ„   ˙ˆ˜ ‰‚וף  ‰טיי˙  י„י  על  מספי˜‰ 
ל‰˘ען על „בר מ‰ ‡בל ל‡ יסב ב‡ויר ול‡ על עˆמו. ול‡ ימל‡ ‡˙ ‰כוס 
ע„ ‰˘פ‰ ממ˘ ‡ל‡ ˜רוב ‡לי‰ בכ„י ˘ל‡ י˘פך עליו. ויכול ‚ם ל˘˙ו˙ 

מעט בלי ‰סיב‰ (בכ„י ˘ל‡ י˘פך) ו‡ז י˘˙‰ רביעי˙ ורוב כוס ב‰יסב‰.
לטעום  יכולים  ‡חר ‰˜י„ו˘ ו˘˙יי˙ כוס ר‡˘ון ˘בני ‰בי˙ רעבים - 
„בר מ‰ כמו ביˆ‰ ˜˘‰ בכ„י ל‰˘˜יט ‡˙ רעבונם ו„ו˜‡ ל˘˙ו˙ עו„ יין 
‡סור (עיין ב˘"ע סי' ˙ע‚ ס"‡ ובמ"ב ס˜"„ וב‰ערו˙ ‡י˘ מˆליח ˘ם ‰ער‰ 6). ו‚ם מˆ„ 
ע„  עיכול  זמן  ˘עובר  מ‰  מח˘˘  ˘ניˆל  מועיל,  ענין  בז‰  י˘  ‰‰לכ‰ 
כ˙בו  בז‰  ‰‡חרונים ˘‰עירו  (ו‡ולם  ‡חרונ‰,  ברכ‰  ומפסי„  ˘ני,  כוס  ˘˘ו˙‰ 
ליי˘ב ‰מנ‰‚ ב„וח˜, ‡בל כ˘טועם „בר מ‰ זמן ‰עיכול נמ˘ך עו„ וניˆל מז‰ ברווח. עיין 
ב˘ו"˙ מנח˙ ˘למ‰ (˜מ‡ כרך ‡ סי' יח ‡ו˙ י) וב˘ו"˙ ב‡ר ˘רים (ח"ו סי' כ‰) ולמרן 
מופ˙ ‰„ור ב˘ו"˙ חזון עוב„י‰ (ח"‡ עמ' ˜ע‚- ˜ע„) וב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ (ח"ב סי' 

כ‡). וכ˘‡וכל ביˆ‰ ˜˘‰, י˘ ‚ם זכר ל‡בלו˙ (˘ב‡ו˙ו יום ˘יחול ליל 

‰ס„ר לעולם יחול ט' ב‡ב). ו‚ם זכר ל˜רבן ח‚י‚‰. ‡בל יע˘ו כן ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˜ו„ם ‡כיל˙ ‰כרפס (עיין בס' ברי˙ כ‰ונ‰ מע' פ ‡ו˙ כט), ויברכו 
בור‡ נפ˘ו˙ (חזו"ע ‰‚„‰ ˘"פ עמ' ל‡).

"ורחı" - נטיל‰ זו ‰י‡ כנטיל‰ ל‡כיל‰ (˘ל˘ ימין ו‡ח"כ ˘ל˘ ˘מ‡ל) ‡בל בלי 
ברכ‰, ויעמי„ו ‡˙ ‡ח„ ‰יל„ים לי„ ‰כיור ב˙פ˜י„ "‰מ˘‚יח" ל‰זכיר לכל 
י„יו  י˘מור  ˘ל‡  טוב  ובירך  ˘כח  ו‡ם  ברכ‰".  בלי  "נטיל‰  ב˙ורו  נוטל 

בנ˜יו˙ כ„י ˘יוכל ל˘וב ולטלם לסעו„‰ בברכ‰.
‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ - ‡„ם ˘מחמ˙ 
וכ‚ון ‰עובר  (27 סמ"˜),  יכול ל‡כול מˆ‰ ב˘יעור כזי˙ כנ‰ו‚  ברי‡ו˙ו ‡ינו 
כזי˙  ˘יעור  ל˘ער  יכול  ‰פסח,  לח‚  בסמוך  (ברי‡טרי)  ˜יב‰  ל˜יˆור  ני˙וח 
כ‚ו„ל זי˙ בינוני ˘ל זמננו- 5 סמ"˜ לפי ‰נפח- ויב„˜ו בכל מˆ‰ כמ‰ ז‰ 
יוˆ‡ ב‚רם בכ„י ˘י„עו כיˆ„ לנ‰ו‚. [כן ‰ב‡˙י בס"„ ב˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰ ח"ב סי' יח 
וז˙"„ ב˜יˆור: בספר ˘ערי רחמים (מנ‰‚י ‰‚ר"ח מול‡ז'ין, ‡ו˙ ˜ס‰ ב‰‚‰) כ˙ב: ר‡י˙י לרבינו 
˘נ˙ן ל‡ח„ ˘˜י„˘ בבי˙ו ˘חרי˙ ˘ל יו"ט, ˘לי˘ כף מˆ‰ מבו˘ל˙ בחלב ל‡כול מ˘ום ˜י„ו˘ 
במ˜ום סעו„‰, ו‡מר ˘י˘ כ‡ן כזי˙, ו‰כף ‰י˙‰ ˘ל מ˙כ˙ בינוני˙, ע"˘. וע"ע ל‰חזו"‡ ˘כ' 
כמבו‡ר  פירו˙יו,  ‚ו„ל  לפי  „ור  כל  ‡ל‡  רבינו,  מ˘‰  זמן  ˘ל  ‰פירו˙  ‚ו„ל  לפי  ‰ולכים  ˘‡ין 
ב˜ונטרס ‰˘יעורים (‡ו"ח סי' לו ס"˜ ו). ועיין בס' מ„ו˙ ו˘יעורי ˙ור‰ (פר˜ ב' ‰ער‰ 31) ˘˙מ‰ 
ז‡˙  ˘כ˙ב˙י  ‡חרי  וכ˙ב  ‰‚„ול.  כ˘יעור  ל‰לכ‰  ˘נ˜ט  נר‡‰  מ˜ומו˙  בכמ‰  בחזו"‡  ˘‰רי 
˘‡ל˙י ‡˙ פי ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"‡ בז‰, ו‡מר לי ˘‰חזו"‡ ‡מר כן מחומר‡ בלב„, ‡בל 
בעי˜ר ‰„ין סבר ˘‡"ˆ ל‰כפיל ‡˙ ˘יעור ‰כזי˙, ע"כ. וכ"כ ב˘ם ‰‚ר"ח ˜נייבס˜י בספר ‰לכו˙ 
ח‚ בח‚ (עמ' ˘ט) ˘„ע˙ ‰חזו"‡ ˘‰˘יעור כפי ‰זי˙ ˘ל זמננו, ע"˘. וז‰ ל˘ון מכ˙ב ‰סטייפלר 
כנ„פס בסוף ספר ‰לכו˙ ח‚ בח‚: "˙וכל לסמוך ב‰חלט על ‰ור‡˙ מרן ‰‚ר"ח מוו‡ל‡זין זˆ"ל 
י„וע ˘מרן  וכן  ביˆ‰.  ‚„ול מ˘לי˘  ל‡  ‰יו˙ר  לכל  בינוני ˘‰ו‡  כף  כ˘לי˘  ר˜  ‰ו‡  ˘‰כזי˙ 
‡ומר  ‰י‰  ˘לכ˙חיל‰  ר˜  ‰נ"ל,  ב˘יעור  לכזי˙  ס‚י  ‰„ין  ˘מעי˜ר  סובר  ‰י‰  זˆ"ל  ‰חזו"‡ 
ל‰חמיר ל„‡וריי˙‡ כפס˜ ‰‡חרונים ז"ל, ‡בל מע"כ ˘‰ו‡ חול‰ ובפרט במרור „רבנן פ˘יט‡ 
˘‡סור לו ל‰חמיר יו˙ר מ‰נחוı". וכן בספר ‡ורחו˙ רבינו (ח"ב עמ' ע‰) כ˙ב ˘‰חזו"‡ ‡מר 
ל ‰יום, וכן ‰יו נו‰‚ים ב„ורו˙ ‰˜„מונים,  מעי˜ר ‰„ין כזי˙ ‰ו‡ כ‚„ול זי˙ בינוני̆  ל‰סטייפלר,̆ 
ר˜ ‡ח"כ ‰˙חילו למ„ו„ כזי˙ לפי חל˜י ביˆ‰ ומז‰ נ˙עוררו ‰חומרו˙ ˘ל ‚ו„ל ‰זי˙, עכ"ל. ‚ם 
(˘ליט"‡)  ‡וירבך  מ‰‚ר˘"ז  ו˘מע˙י  כ˙ב,  ˙˜י)  (עמ'  במילו‡ים  ˙ור‰  ו˘יעורי  מ„ו˙  בספר 
˘˘מע מ‰רב ˘למ‰ ˜‡לי˘ זˆ"ל (ח˙נו ˘ל בעל ‰חל˜˙ יו‡ב) ˘‰י‰ נוכח ‡ˆל בעל ‰‡בני נזר 
יעור כזי˙ לברך לענין ברכ‰ ‡חרונ‰, וסימן  ‡כל מזונו˙, מ‰ו̆  נ˘‡ל ע"י ‡„ם̆  מסוכˆ'וב בע˙̆ 
על ‡ˆבעו ע„ ‡חרי ‰ˆיפורן מעט, ו‡מר בכ˘יעור ז‰ י˘ כזי˙, ע"כ. וכן בספר חיכו ממ˙˜ים כ˙ב 
‰יו ב"ס„ר" ‡ˆל ‰‚‰"˜ בעל ‰'‡בני נזר'  ‰עי„ו לפניו ע„ים נ‡מנים̆  ב˘ם ‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל̆ 
ו‡מר ע„ סוף ˆפורן ˘ל  כזי˙,  כזי˙ים ˜טנים טוב‡, ו˘‡לו ‡ו˙ו ע„ כמ‰ ˘יעור  וחיל˜  זˆ"ל 
‰בו‰ן. ומבו‡ר „ס"ל ˘מ˘ערים כמו זי˙ים ˘ל זמננו. וכן מבו‡ר בס' ‡ורחו˙ רבינו (ח"‡ עמ' 
פט). ובס' וז‡˙ ‰ברכ‰ (עמ' 221) ב˘ם ‰חזו"‡, ע"˘. וכן ב˜ובı "‡וריי˙‡" (חל˜ ו) ˘‡ל ‡˙ פי 
‰‚ר˘"ז ‡וירבך זˆ"ל ‡ו„ו˙ ˘יט‰ זו, וכ˙ב ‡˙ ‰ור‡˙ו למע˘‰, ו‰י‰ למר‡‰ עיניו ו‰סכים לו, 
וז‰ ‰ל˘ון ˘כ˙ב: "ר‡וי ל‰„ר ל‡כול יו˙ר ‡ם ‡פ˘ר לו, ‡בל מי ˘˜˘‰ לו ל‰„ר, יכול לסמוך 

על ˘יעור ‰‚ר"ח מוולוז'ין, ע"כ. ו‡ף ˘‡ין מוחלט כן, ו‡יננו נו‰‚ים כן ל‰לכ‰ לכ˙חיל‰, ‡בל 
‡לו  „ברים  ו‰˜רי‡  ‰‚ר"מ מ‡זוז  וכן „ע˙ מרן ר‡˘ ‰י˘יב‰  כן.  ינ‰‚  כנ"ל  „חו˜  ‡„ם ˘‰ו‡ 
ב˘יעורו ‰˘בועי, ו‰‚‡ון ר' יע˜ב פרı ˘ליט"‡ ר"י מ„ר˘ ספר„י. וכן עיין ל‰‚‡ון ר' זמיר ‰כ‰ן 
˘ליט"‡ בספרו "כזי˙ בזמננו" (סי' ב- ‚. ו˘וב נ„פס ב˘ו"˙ נזר כ‰ן ח"ב). וע"ע במכ˙ב ‰ר‰"‚ ר' 
‰„ר י‰ו„‰ מר‚ולין ˘ליט"‡ ‰נ„פס בס' בי‡ורים ובירורים ביו"„. וב˜ונטרס זי˙ רענן ל‰ר‰"‚ ר' 

ינון בר כוכב‡]. ויכול ‚ם ל˘רו˙‰ ˜ˆ˙ במים (‡בל ל‡ ל‰˘‰ו˙‰ ב˙וך ‰מים).

בע˜בו˙  ‡ם  ˆלי‡˜,  חולי   - חיט‰  ל‡כול  יכולים  ˘‡ינם  ˆלי‡˜  חולי 
נז˜ בל˙י ‰פיך ‰עלול ל‰‚יע לנפ˘ו˙, י˘ ל‰ם  י‚רם ל‰ם  ‡כיל˙ ‰מˆ‰ 
כזי˙  ב‡כיל˙  מ˘מעו˙י  נז˜  ‡ין  ‰מ˜רים  ברוב  ‡ולם  מ‡כיל˙‰.  ל‰מנע 
מˆ‰ פעם ב˘נ‰, ו‡ף ‡ם י‚רמו ל‰ם כ‡בי בטן וכיו"ב בע˜בו˙ ‰‡כיל‰, ‡ין 
ז‰ סיב‰ מספ˜˙ בכ„י לפטרם מ‡כיל˙‰ (˘ו"˙ מח˜רי ‡רı לי„י"ן ‰‚‡ון ר' רזי‡ל 

‰כ‰ן ˘ליט"‡ ח"„ סי' כב).

כמ‰  ב‰ם  נפלו   - ˆלי‡˜  לחולי  ‰מיוˆרים  ˘ועל  מ˘יבול˙  מˆו˙ 
פי˜פו˜ים מכמ‰ סיבו˙, ולכן ‰נכון למע˘‰ ˘ל‡ לˆ‡˙ י„י חוב‰ במˆו˙ 
ל‰ˆיע  ו‰נכון  כ‰).  כ‚-  סי'  (˘ם  במˆ‰ ˘ל חט‰  לˆ‡˙  לו  למי ˘‡פ˘ר  ‡לו 
לחולי ˆלי‡˜ ל‡פו˙ מˆ‰ מ˙ערוב˙ חטים ו‡ורז ב‡ופן ˘י‰י‰ בעיס‰ רוב 

„‚ן, ו„י ב‡כיל˙ כזי˙ ממנ‰ לˆ‡˙ י„י חוב‰ (˘ם סי' כו).
מרור - חס‰ מ‚י„ול מבו˜ר עם ‰˘‚ח‰ מ˙ולעים ‡ם ˘וטף ‡ו˙‰ בזרם 

מים חז˜ ‡ין ˆריך ל˘רו˙‰ במי סבון (‰רב מ˘‰ וי‡ ‰ליכ"מ עמ' ˘מ‚).
‰לל - מˆו‰ לחזר ‡חר זימון ב‰לל (˘"ע סי' ˙עט) - מ‰ו "זימון ב‰לל"?, על 
‰‚„ול ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב כי לעולם חס„ו" ו˘‡ר ‰מסובים חוזרים  י„י̆ 
וכולם  ב˜ול  י˜ר‡  ‡ח„  ‰פסו˜ים,  ו˘‡ר  י˘ר‡ל"  נ‡  ב"י‡מר  וכן  ‡חריו, 
יחזרו ‡חריו על ‰פסו˜. ו‰נו‰‚ים ˘‡ח„ ‡ומר "‰ו„ו ל‰' כי טוב" ועונים לו 
חיל˙ ‰פסו˜ ב˘˜ט. (˘ו"˙ חמ„˙ ‡בר‰ם  "כי לעולם חס„ו" - י˜פי„ו לומר ‡˙̇ 

„יין ח"„ סי' ט).

‰„רכ‰ מע˘י˙ ופניני ‡‚„‰ ‰מעוררים
ומל‰יבים ל‰כנ‰ רוחני˙ לליל ‰ס„ר

סימני ‰ס„ר
מרבו˙ינו  ˘‰י‰  ויטרי"  ב"מחזור  ו‰וב‡ו  ˜ו„˘  ב‰ררי  ‰ס„ר  סימני  ˘ל  יסו„ם 
‰ר‡˘ונים. וכ˙ב ביסו„ ו˘ור˘ ‰עבו„‰ (˘ער ט פ"ו), ˘בחמי˘‰ ע˘ר מילו˙ ˘ל 
‰ס„ר ˜„˘ ורחı וכו', נרמזו סו„ו˙ ‚„ולים ונפל‡ים מ‡„, ועל כן בעבו„‰ זו י‡מר ‚ם 
‡˙ ‰סימנים בפ‰ מל‡, „‰יינו ˜ו„ם ‰˜י„ו˘ י‡מר בפ‰ מל‡ '˜„˘' ו˜ו„ם ‰רחיˆ‰ 

‰ר‡˘ונ‰ י‡מר 'ורחı', וכן כל ‰ס„ר ע„ 'נרˆ‰' י‡מר ‚ם כן בפ‰ מל‡ 'נרˆ‰'.  

"˘„˜"
מˆוו˙ ‰‡י˘ ומˆוו˙ ‰‡˘‰ - כ˙וב בזו‰ר ‰˜„ו˘ (ב‡ מ:), ˘כ‡˘ר ‡„ם יו˘ב בליל 
‰ס„ר עם מ˘פח˙ו, ומספר ‡˙ סיפור יˆי‡˙ מˆרים ב˘מח˙ ‰לב, ע˙י„ ‰ו‡ ל˘מוח 
 ıמ˜ב ˘ע‰  וב‡ו˙‰  בסיפורו  ˘מח  ו‰˜ב"‰  ‰ב‡,  בעולם  ‰˜„ו˘‰  ‰˘כינ‰  עם 
סיפור ‰˘בח ˘לי,  "לכו ˘מעו ‡˙  ל‰ם:  ו‡ומר  כל פמלי‡ ˘ל מעל‰  ‰˜ב"‰ ‡˙ 
ל‰˘˙„ל   ‰˘‡‰ מˆוו˙  ולכן  וכו'".  ממˆרים  ˘‰וˆ‡˙ים  ו˘מחים  בניי  ˘מספרים 
˘‰כל י‰י‰ ערוך ומסו„ר מבעו„ יום- וכמובן ‰בעל יעזר‰ בכ„י ˘‚ם ‰י‡ ˙˘˙˙ף 
ו˙‰נ‰ ב˘מח˙ ‰ח‚, ו‡ם ‰‡˘‰ טורח˙ לב„‰ ומכינ‰ ˘לחן פ‡ר ובזמן ‰ס„ר ‰י‡ 
מ˙נמנמ˙ מעמל כפי‰, ‰רי ‰י‡ מפסי„‰ ‡˙ עי˜ר ‰ליל‰ (וכ˙ב מרן רי˘ סי' ˙עב, 
˘‚ם ‡ם ‰ו‡ בבי˙ ‰מ„ר˘ י˜ום בכ„י ˘‰˙ינו˜ו˙ ל‡ י˘נו. ו‰רי ‚ם ‰‡˘‰ בכלל 
‰מˆו‰, וˆריך ל„‡ו‚ ˘ל‡ ˙˙נמנמם). ומˆוו˙ ‰בעל ל„‡ו‚ בכל עוז ˘ל‡ יכעס ול‡ 

יכעסו ‡חרים, כי ˜„ו˘ ‰יום ל‡לו˜ינו. 

"ıורח"
כ˙ב בבי˙ ‡בר‰ם לרבי ‡בר‰ם מסלונים, 'ורחı' על „רך ˘‡מר ‡בי ז"ל על ‰פסו˜ 
"ורחˆו מים" (˘מו˙ ל, כ), מים ‰ו‡ ˙˘וב‰, ולכן בפעם ‰ר‡˘ונ‰ רוחı י„יו ו‡ינו 
מברך, ובפעם ‰˘ניי‰ מברך, כי ‰רחיˆ‰ ‰ר‡˘ונ‰ ‰ו‡ על ‰פ‚מים ‰‚„ולים ˘ע„יין 
וכ˙ב  לברכ‰.  ר‡וי  זו  רחיˆ‰  על  ‡זי  ˙˘וב˙ו,  על  ˘˘ב  ו‡ח"כ  לברכ‰,  ר‡וי  ‡ינו 
‡פילו  ב„ר‚‰  ˘‡ינו  מי  ˘‡פילו  לרמז  „ב‡  מ‡מ˘ינוב,  יˆח˜  לרבי  ˜ו„˘  ב‡מרי 

לע˘ו˙ ברכ‰, ˘ל‡ יפול לי‡ו˘, ‡ל‡ יכולים ‚"כ לרחוı בלי ברכ‰.  

"ıיח"
רמז נפל‡ על עניין ‰‡ח„ו˙ - כ˙ב רבי ˆבי ‰יר˘ מרימנוב זי"ע בספרו ב‡רו˙ ‰מים, 
כמו ˘‡נו חול˜ים ‰מˆ‰ ל˘ניים, חˆי‰ מניח‰ על ‰˘ולחן וחˆי‰ ‰˘ני‰ מˆניעין 
˙ח˙ ‰כר, עם כל ז‰ ‰˘˙י בˆיעו˙ ˘ם ‡ח„ ל‰ם, רˆ‰ לומר ˘ם מˆ‰ ‡ח˙, יען כי 
˘ני‰ם ממˆ‰ ‡ח˙ ˘למ‰ יבו‡ו, כמו כן כל ‡י˘ מי˘ר‡ל יר‡‰ ‡˙ עˆמו כי ‰ו‡ עם 
‰˘ני נפ˘ ‡ח˙, וז‰ ל‰ורו˙ ‡ח„ו˙. ו‡חר כך ‡מר 'מ‚י„', ‡ם ˙ע˘‰ כן ‡ז ˙זכ‰ 

ל„בר „יבור לפני ‰˜ב"‰.  

"מ‚י„"
‰כנ‰ ל‡מיר˙ ‰‰‚„‰ - כ˙ב בספר ˜ב ‰י˘ר (פר' ˆ), יר‡‰ לומר ‰‰‚„‰ במ˙ון ול‡ 
ל‡מרו במ‰ירו˙, ו‡ל י‰‡ „ומ‰ עליו למ˘‡ חס ו˘לום. ו„ע לך כי מˆו˙ ע˘‰ מן 
‰˙ור‰ ל‰יו˙ לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל לזיכרון ˙מי„ כל ימי חייו ‰נסים ˘ע˘‰ ‰˜ב"‰ 
ל‡בו˙ינו ולנו, ו‰ב‚יע יום ז‰ מחויב לספר חס„י ‰' לבניו כמו ˘‡מר ‰כ˙וב 'ו‰‚„˙ 
לבנך ביום ‰‰ו‡'. ועל ז‰ ב‡ עלינו ‰מˆו‰ ˘ל סיפור יˆי‡˙ מˆרים בכל ˘נ‰ ו˘נ‰ 
ובכל „ור ו„ור בליל פסח, כי בזכו˙ ז‰ ‰˜ב"‰ יפרו˘ כנפיו ˙מי„ עלינו ל‰ˆיל ‡ו˙נו 
בכל ‰מ˜ומו˙ ובכל ‰„רכים ויע˘‰ לנו נסים ונפל‡ו˙. ‡בל מי ˘‰‰‚„‰ „ומ‰ עליו 
למ˘‡ ו‡ומר בעל כורחו, ‡ו בעˆלו˙ ובלי ˘מח‰ וכונ˙ ‰לב, ‡ז ‡ינו זוכ‰ ˘יע˘ו לו 

נס כ˘‰ו‡ במ˜ום סכנ‰.  

מ˘נ‰  בספר  כ˙ב   - ˜ו„˘  בר˘פי  ‰ליל‰  כל  במ˘ך  ובנו  ‰רמב"ם  ˘ל  ‰ס„ר  עריכ˙ 
בליל  ˘י˘בו  ‡בר‰ם,  רבינו  ובנו  ‰רמב"ם  רבינו  על  מע˘‰  ˘‰בי‡ו  וי˘  ˘כיר: 
‰˙˜„˘ ‰ח‚ במ˘ך כל ‰ליל‰, בסיפור יˆי‡˙ מˆרים ו‰עמ˜‰ בענייני ‰‡מונ‰, ע„ 
˘‰ברי˜ עלי‰ם ‰˘חר, ול‡ ‰ספי˜ לרבינו ‰רמב"ם כל ‰ליל‰ ל‰וˆי‡ לבנו כל ר‚˘י 
בוער  ו‰י‰  יˆי‡˙ מˆרים,  ומענייני  ‡ו˙ו ‰ליל‰ מ˜„ו˘˙ ‰ס„ר  כל  לבבו ˘‰ר‚י˘ 
בלב˙ ‡˘ מ˙חיל˙ ‰ליל‰ ע„ סופ‰, ו˘‡לו בנו, ‰ל‡ ‡˙‰ בספר ‰"י„ ‰חז˜‰" ס„ר˙ 
ל‰‚י„ בליל‰ ‰ז‰ ר˜ ‡יז‰ מלין ˜ˆרים, ו‰˘יבו, ‡ני ס„ר˙י מ‰ ˘מחוייב כל ‡„ם 
ל‰‚י„, ‡בל ‡יני יכול ל‰טיל ‡˙ ‰ר‚˘י לבבי על ‡„ם ‰‰מוני, ‡בל כל ‡ח„ מר‚י˘ 

בליל‰ ‰ז‰ כפי ˙כונ˙ו ב˜„ו˘‰.

‡מיר‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ - כ˙ב במנ‰‚י ‰ח˙ם סופר, ‰‚ם ˘‰י‰ „רכו ב˜ו„˘ 
נפל‡ ע„ מ‡„, ‡בל  ב„רך  פנימי  לומר ‰כל בח˘‡י ב‰˙ל‰בו˙  ז˜נו˙ו  בפרט לע˙ 
ב˘ני לילי ‰ס„ר ‰י‰ ˜ור‡ ‡˙ ‰‰‚„‰ ב˜ול חוˆב ל‰בו˙ ‡˘ ע„ ˘‰י‰ ˜ולו נ˘מע 

למרחו˜ ב˜רי˙ חוˆו˙.

עי˜ר מˆו˙ ‰ליל‰ כיˆ„? ‡מרו חז"ל (פסחים ˜טז:): חייב ‡„ם "לר‡ו˙" ‡˙ עˆמו 
ל‡!,  ל„ע˙?.  מספי˜  ל‡  עˆמו",   ˙‡ "לר‡ו˙  ‰עניין  מ‰  ממˆרים.  יˆ‡  ‰ו‡  כ‡ילו 
‰˘ני:  ‰˘לב  ‰יום",  "וי„ע˙  ‰ר‡˘ון,  ‰˘לב  ז‰  ‡בל  ביו˙ר,  ח˘וב  „בר  ז‰  ל„ע˙ 
"ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך", ‡יך מ˜יימים "ו‰˘בו˙ ‡ל לבבך"- על י„י ‰מח˘‰ על י„י „מיון 
וˆיור כ‡ילו יˆ‡˙י בעˆמי ממˆרים ל„מיין ול˙‡ר ‡˙ ז‰ לעˆמנו כ‡ילו יˆ‡נו ע˙‰ 
ממˆרים. „רך פ˘וט‰ ל˜יים ‡˙ ז‰ עם ‰יל„ים על י„י "‰ˆ‚‰" ל‰כין מבעו„ מוע„ 
(ו‡ם ל‡ ‰כנ˙ם ‡ז ˙כינו ˙וך כ„יֈ) ‰ˆ‚‰ ˘ל ע˘ר˙ ‰מכו˙ ˜ריע˙ ים סוף עם 
‰ם "יר‡ו" ‡˙  ימחי˘ ליל„ים וי˜בע בליבם ‡˙ ‰‡מונ‰ מעל י„י̆  ‰יל„ים, ‡ין „בר̆ 

עˆמם כ‡ילו ‰ם יˆ‡ו ממˆרים!.

וכן כ˙ב ב‰˘"פ ˘ם מ˘מו‡ל, ב˘ם ‰‡בני נזר זי"ע, כי ˙ר‚ום ˘ל "וי‚„" ‰ו‡ "וחוי", 
‰יינו ˘מר‡‰ לו ‰„בר ˘כן ‰ו‡ ול‡ בספור „ברים בעלמ‡, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ 
לבנך", ל‰ר‡ו˙ לו ‰ענין. וי˘ ל‰וסיף ב‰ „בר, כי במˆרים ‰י‰ ‰„בור ב‚לו˙, ופסח 
‰ו‡ פ‰ – סח, כן ‰ו‡ ב„ברי ‰מ˜ובלים, ו‡ף כי ‰„ברים ‰ם ס˙רי ˙ור‰, מ"מ י˘ 
לפר˘ ‚ם בפ˘יטו˙, ˘‰מ„בר ולבו בל עמו ‡ז ‰„יבור נפר„ מ‰לב מ˘כן עˆם ‰נפ˘, 
ו‡פילו יו„ע ומח˘ב מ‰ ˘‰ו‡ מ„בר, ‰ל‡ מח˘ב‰ ‰י‡ ר˜ לבו˘ ‰נפ˘, וכל עו„ 

˘‰„יבור ‡יננו ב‰˙פעלו˙ ור‚˘ ‰נפ˘ ע„יין ‰ו‡ נפר„ מעˆם ‰נפ˘.
ובמˆרים ‰י‰ ל‰ם ס˙ימ‰ וטמטום ‰לב, כ‡מרם ז"ל (ר˘"י בר‡˘י˙ מז, כח) נס˙מו 
עיני‰ם ולבם ˘ל י˘ר‡ל מˆר˙ ‰˘עבו„, על כן כ˙יב "ול‡ ˘מעו ‡ל מ˘‰ מ˜וˆר 
רוח ומעבו„‰ ˜˘‰" (˘מו˙ ו, ט), ‡ף ˘˘מעו '‡˙' „בריו, ‡בל ל‡ ˘מעו '‡ל' „בריו, 
וכ˘יˆ‡ו  מ‰ם.  ול‰˙ר‚˘  ל‰˙פעל  בלב  ‰„ברים  ˜בל˙  ‰י‡  „יבור  ‡ל  ˘מיע‰  כי 
„ברים  ו‰נ‰  ‰נפ˘,  בעˆם  נ˜˘ר  ל‰יו˙  יכול  ˘‰„יבור  ז‰  עניין  ‰˘י‚ו  ממˆרים 
‰יוˆ‡ים מ‰לב נכנסים ‡ל ‰לב, וזו‰י ‰מˆו‰ ˘ל "ו‰‚„˙ לבנך", מ˙וך ר‚˘ ‰נפ˘ 

כ„י ˘יכנסו ‰„ברים ‡ל‡ לבו וי‰י‰ כמו רו‡‰ בעיניו.

˘ינוי  ˘יר‡ו  כ„י  ‡‚וזים  ליל„ים  לחל˜  ˘י˘  מוב‡  ערוך  ב˘לחן   - ‰˘ינויים  ליל 
ינויֈ. וכ˙ב ‰מ˘נ‰ ברור‰  וי˘‡לו. ב„ורנו ‡ולי ‡ם ל‡ יחל˜ו ליל„ים ממ˙˜ יר‡‰̆ 
(ס˜"נ) ˘ˆריך ל˘ים לב ˘‰עי˜ר ל‡ ‰˘‡לו˙ "מ‰ נ˘˙נ‰?" ‡ל‡ ‰˙˘ובו˙: עב„ים 
‰יינו וכו', ולכן ˆריך ל‰חזי˜ ‡˙ ‰יל„ים ערים לפחו˙ ע„ ‡חר ‡מיר˙ ˙˘וב‰ ז‡˙. 
לכן כל ‡ח„ יר‡‰ כיˆ„ לע˘ו˙ מע˘ים ˘י‚רו ‡˙ ‰יל„ים ל˘‡ול ˘‡לו˙ ול‰˘˙˙ף 
בחווי˙ ‰ליל‰, ‰פרסים נו‰‚ים ל‰כו˙ (˜לו˙, וי˘ מחמיריםֈ) ‡ח„ ‡˙ ‰˘ני בבˆל 
ירו˜ בכל פעם ˘‡ומרים "„יינו", ו‰טעם בכ„י ˘יר‡ו ‰יל„ים „בר מוזר וי˘‡לו, וכל 

ע„‰ ˙חזי˜ במנ‰‚י‰ ‰נכונים.  

בליל ‰ס„ר נכנסים ‰„ברים בלב ‰בן ומ‡מין ב‰ם - כ˙ב ‰‡ו‰ב י˘ר‡ל, כל ימו˙ ‰˘נ‰ 
‡ף ‡ם י‡מר ל‰בן ‰סיפור ˘ל יˆי‡˙ מˆרים ל‡ י‰יו ‡ז ‰„ברים מ˙י˘בים בלבו ול‡ 
יכנסו ב‡זניו, כי ז‰ ˙לוי ב‡מונ˙ ‰לב, ול‡ו כל מוח‡ סביל „‡. וז‰ו ˘‡מר‰ ‰˙ור‰ 
י˘ מˆ‰ ומרור  (˘מו˙ י‚, ח) "בעבור ז‰", ו„ר˘ בעל ‰‰‚„‰ "ל‡ ‡מר˙י ‡ל‡ ב˘ע‰̆ 
מונחים לפניך", רˆ‰ לומר בליל פסח ˘‡ז מ˙‚לין ‰‡ר˙ ‰מוחין ‡˘ר רומזין לז‰ 
‰מˆ‰ ו‰מרור, ובזו ‰ליל‰ מ˙‚ל‰ ‡ור ‰˘כל ו‰‡מ˙ ו‰‡מונ‰, וחופף בליל‰ ‰ז‰ על 
כל זרע י˘ר‡ל. ו‡ז כ˘˙˘יב לבנך ˙˘וב‰ זו ו˙‚י„ לפניו כל ‰סיפור ‰לז ‡ז בו„‡י 
יכנסו „ברי ‰‡ב ב‡זני ‰בן וי‡מין ב‡מ˙ ביˆי‡˙ מˆרים. מ‰ ˘‡ין כן ב˘‡ר ימו˙ 
‰˘נ‰ ˘‡ז ‰ח˘כו˙ ‚ובר בעולם על י„י ז‰ ל‡ יוכל ‰בן ל˜בל „ברי ‡ביו ול‰‡מין 

ב‰ם. 

ב‡ומרו  ירˆ‰  עו„  ‰˜„ו˘,  ‰חיים  ‡ור  כ˙ב   - לבנים  ס‚ול‰   ‰„‚‰‰ ‡מיר˙  מˆו˙ 
'ו‰‚„˙ לבנך', ˙ינח ‡ם י˘ לו בן, ‡ם ‡ין לו בן י‰י‰ פטור,  'ל‡מר', ל‰יו˙ ˘‡מר 
˙למו„ לומר 'ל‡מר', ˘עכ"פ ˆריך ל‰‚י„, ו‡פיל ובינו לבין עˆמו. ו‡ם ˙‡מר כיון 
ו‡ולי  'לבנך'.  ‡מר  למ‰  כן  ‡ם  עˆמו,  לבין  בינו  ‡פילו  ל‰‚י„  ˆריך  ‰ו‡  ˘עכ"פ 
ו‰‚„˙  י˙ור. ו‡פ˘ר עו„ ˘ירמוז ב‡מרו  ול‡ בל‡  כן,  ˘ב‡מˆעו˙ ‰י˙ור ‡ני מבין 
לבנך, ˘‡ם י‚י„ ‰‰‚„‰ ‰‡מור‰ בענין, יזכ‰ו ‰' ˘י‚י„ לבנו. וכ„י ˘ל‡ ˙טע‰ לומר 

„ו˜‡, לז‰ ‡מר 'ל‡מר'. 

'‰˘˙‡ ‰כ‡ ל˘נ‰ ‰ב‡‰ ב‡רע‡ „י˘ר‡ל ‰˘˙‡ עב„י ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין' - כ˙ב 
ב‡מרי ˜ו„˘ לרבי יˆח˜ מ‡מ˘ינוב, בעל ‰‰‚„‰ רוˆ‰ ל‰˜„ים ול‰ורו˙ לנו, ˘‡ף 
˘‡נו מר‚י˘ים רחו˜ מ‡„ מכל עניני ‰ס„ר, ויכול ‡„ם לח˘וב ˘‡ין ז‰ ס„ר ב‡מ˙, 
‡עפ"כ ˆריך לי„ע ˘‰ס„ר ˘ייכ˙ לנו ‰ו‡ ס„ר ב‡מ˙, ר˜ ˘‰ו‡ ב‰עלם וˆריך ר˜ 
ב‡רע‡  ‰ב‡‰  ל˘נ‰  ‰כ‡   ‡˙˘‰' ‰˜„ים  כן  ועל  ‰‚לוי.  ‡ל  ‰‰עלם  מן  ל‰וˆי‡ו 
„י˘ר‡ל', ‰יינו ˘ז‰ יכולין ל‰בין ב˜ל ˘יכול ל‰יו˙ ˘‡ף ˘ב˘נ‰ זו ‡נו כ‡ן – ל˘נ‰ 
יכולין ל‰יו˙ במ˜ום ‡חר. ˘‰רי מובן בפ˘טו˙ ˘מ‰ ˘נמˆ‡ ‡„ם במ˜ום  ‰ב‡‰ 
ור˜ בפועל ‰ו‡ ב‡ו˙ו  ז‰ ר˜ מ˜ר‰,  כן ל˘נ‰ ‰ב‡, ˘‡ין  ‡ח„ ‡ין מוכרח ל‰יו˙ 
מ˜ום, ‡בל י˘ לו בכוח ל˘נו˙ ממ˜ום ז‰ למ˜ום ‡חר, ‡ם כן ‰ו‡ ‰„ין נמי ברוחניו˙, 
˘‡ף ˘'‰˘˙‡ עב„י', ‰יינו מ˘ועב„ים ליˆר ‰רע ול‡ בני חורין ל‰יו˙ לבו בר˘ו˙ו, 

‡ין ז‰ ר˜ ˘‰חרו˙ ‰ו‡ ב‰עלם, ‡בל 'ל˘נ‰ ‰ב‡‰ בני חורין'.     

ע˙ רˆון בע˙ ‡מיר˙ "מ‰ נ˘˙נ‰ ‰ליל‰ ‰ז‰" - ‡י˙‡ ב‚מ' פסחים (˜טז.) "מז‚ו לו 
ר"„  נ˙̇  ו‡ל". וכ˙ב רבי ‡‰רן מ˜רלין בספרו בי˙ ‡‰רן, בפסח̆  ני וכ‡ן ‰בן̆  כוס̆ 
˘‡ל‰  ל˘ון  ‰ו‡  '˘ו‡ל'  פירו˘  ˘ו‡ל',  ‰בן  'כ‡ן  זˆו˜"ל:  ‡בי  ‡מר  ‰ס„ר  ב˘ע˙ 
מ‰  כל  ˘ב˘מים  ‡ביו  ולב˜˘  ל˘‡ול  י˘ר‡ל  ‰בר  יכול  כ‡ן  לומר,  רˆ‰  וב˜˘‰, 
˘ˆריך, ול˜בל חיו˙ על כל ‰„ברים בליל‰ ‰ז‰, ול‰˘י‚ מ‰ ˘ל‡ עמל וי‚ע על ז‡˙. 
"מ˙חיל‰ עוב„י עבו„‰ זר‰ ‰יו ‡בו˙ינו, ועכ˘יו ˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו"- כלל ‚„ול 

‰לכ‰ למ˘‰
‰לכו˙ ‡˜טו‡ליו˙ ומע˘יו˙

מ˙וך ס„ר˙ ‰ספרים ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

מ‡˙ ‰רב יניב נסיר ˘ליט"‡
ר‡˘ בי˙ ‰‰ור‡‰ ומח"ס ˘ו"˙ ‰לכ‰ למ˘‰

ומו"ı „˜"˜ מחנ‰ ‡פרים

סעו„‰ ˘לי˘י˙ בערב פסח ˘חל ב˘ב˙ ◆ על מ‰ י˘ ל‰˜פי„ ב˘˙יי˙ 
‰כוס ◆ חול‰ סוכר˙ ˘‡ינו יכול ל˘˙ו˙ יין ◆ „רך ‰‰סיב‰ ◆ ‡חר 

‰˜י„ו˘ ˘בני ‰בי˙ רעבים יכולים לטעום ◆ ‰עובר ני˙וח ל˜יˆור ˜יב‰ 
ו‡ינו יכול ל‡כול כזי˙ מˆ‰ ◆ כיˆ„ ינ‰‚ו חולי ˆלי‡˜ ◆ זימון ב‰לל

‰ו‡ בעבו„˙ ‰' ˘‡ע"פ ˘ˆריך ‰‡„ם לע˘ו˙ בכל יום ˙מי„ ח˘בון ‰נפ˘ ולב„ו˜ 
מע˘יו ב˙„ירו˙, מכל מ˜ום ‡ין ל‰ר‰ר ול‰˙עמ˜ יו˙ר מ„י על ‰עבר ˘ל‡ ‰י‰ טוב, 
כי  ליוˆרו  רוח  נח˙  ולע˘ו˙  „רכיו  ל‰יטיב  ‡יך  ול‰ב‡  מכ‡ן  לח˘וב  ‰עי˜ר  ‡ל‡ 
י‡ו˘  לי„י  ו‡ף  עˆבו˙  לי„י  ‡ו˙ו  יבי‡ו  ב‰ם  ˘נכ˘ל  ‰חט‡ים  על  ‰מח˘בו˙ 
מו‡ל' מסלונים זי"ע במימר‡ זו,  ו‰˙ר˘לו˙ ח"ו, ועניין ז‰ רימז ‰ר‰"˜ בעל ‰'„ברי̆ 
ח"ו  ז‰  ‰רי  ב˙חיל‰  ‰נע˘‰  על  ולח˘וב  ל‰ר‰ר  ‰מרב‰  "מ˙חיל‰"  ˜‡מר  „‰כי 
בבחינ˙ "עבו„‰ זר‰", כי ‰ו‡ עלול לע˜ור ‡˙ ‰כל חליל‰ ו‡ילו "ועכ˘יו" ‰מ˜פי„ 

ל‰˜„י˘ עי˜ר מח˘בו˙יו על ‰‰וו‰ ו‰ע˙י„ יזכ‰ עי"ז ל"˜רבנו ‰מ˜ום לעבו„˙ו".
עו„ בי‡ר ‰'„ברי ˘מו‡ל' יסו„ ז‰ „‰נ‰ ב˜ר‡ „‡˘˙ לוט ˘‰וז‰רו (בר‡˘י˙ יט יז) 
"‡ל ˙ביט ‡חריך", כי ‰מס˙כל על ‰עבר נע˘‰ "נˆיב מלח", ˘‰ו‡ „בר עומ„ כי 
מ˙וך י‡ו˘ ו‡ינו עו˘‰ ול‡ כלום. וממע˘ים ˘בכל יום ‡פ˘ר ללמו„ כן, כי ‰נו‰‚ 
מי„  „ימ‰ ור˜ מ„י פעם ל‰ˆיı מ‡חוריו ‡ך ‡ם יס˙כל̇  מי„ ל‰ס˙כל̃  ריך̇  ברכבו̂ 
‡חורני˙ עלול ‰ו‡ לע˘ו˙ ˙‡ונ‰ חליל‰ כי ‰ן ‡מ˙ על ‰‡„ם לע˘ו˙ ח˘בון ‰נפ˘ 
כ„י ˘ל‡ יכ˘ל ˘וב במע˘יו ‰ר‡˘ונים ‡ך מי„ עליו ל‰מ˘יך ‰ל‡‰ ול‡ ל‰˙עמ˜ 

בעבר יו˙ר מ„י.

וכך למ„ ‰ר‰"˜ בעל ‰'לב ˘מח‰' מ‚ור זי"ע מ„ברי ‰ירו˘למי (פ‡‰ פ"ח, ‰"ח) על 
רבי יוחנן ורי˘ ל˜י˘ ˘‰יו ‰ולכים לרחוı בחמי טברי‡ ב„רך פ‚ע ב‰ם עני ובי˜˘ 
‚וע  (כי  מ˙  ‡ו˙ו  מˆ‡ו  מ˘חזרו  לך,  ני˙ן   ıמ‰מרח כ˘נחזור  לו  ‡מרו  נ„ב‰  מ‰ם 
מרעב), ‡מרו "ל‡ זכינו לטפל בו בחייו נטפל בו במי˙˙ו", כ‡˘ר טיפלו בו מˆ‡ו עליו 
כיס מל‡ „ינרין. ו‰נ‰ ב„רך כלל ‡ם י˙רח˘ ל‡„ם ‡סון נור‡ כז‰ ח"ו ל‡ י„ע ‡˙ 
נפ˘ו מרוב ˆער ˘‰רי ‰ו‡ ‚רם לעני למו˙ ו„ינו כרוˆח ב˘‚‚‰, ‡בל ל‡ כך ‰י˙‰ 
„רכם ˘ל ‡מור‡ים ‡לו כי ‡˙ ‰נע˘‰ ‡ין ל‰˘יב וˆריך ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ 
במ‰ יוכל לע˘ו˙ ול˘פר מכ‡ן ו‡ילך, ול‡ עו„ ‡ל‡ ˘על י„י ˘נ‰‚ו כן ‚ילו ˘ל‡ ‰ם 
‚רמו לו למו˙, ˘‰רי ‰י‰ ˙לוי עליו כיס מל‡ „ינרין ו‡למל‡ ‰יו מ˙חז˜ים ומטפלים 
בו ל‡חר מי˙‰ ‰יו מˆטערים ומ˙‡בלים לעולם על „בר ˘ל‡ ע˘ו כלל, וזו עבו„˙ 
‰‡„ם ל‰ס˙כל ‡ך ור˜ על ‰ע˙י„ בלב„ ול‡ ירב‰ לח˘וב ול‰ˆטער על ‰עבר ו‡ז 

יווכח ˘‰כל לטוב‰.

י‰ו„‰  י˜ו˙י‡ל  רבי  „‰ר‰"˜  בפומי‰  מר‚ל‡  ‰ו‰   - ‡בו˙ינו"  ‡לו˜י   '‰ ‡ל  "ונˆע˜ 
זי"ע ˘לכן ל‡ נזכר ˘ל מ˘‰ רבינו בכל נוסח ‰‰‚„‰ ˘ל פסח,  מˆ‡נז ˜לויזנבור‚ 
ו˜„ו˘  ‚„ול  למנ‰י‚  ז˜ו˜ים  י˘ר‡ל  בני  ‡ין  ˘לימ‰  ל‚‡ול‰  לזכו˙  ˘כ„י  ללמ„נו 
כמ˘‰ רבינו ע"‰, ר˜ ‡ין לך „בר כˆע˜‰ ו˙פיל‰ ‰מ˜רב˙ ‡˙ ‰‚‡ול‰ וז‰ ‚ם מ‰ 
‡ל  ˘וע˙ם  "ו˙על  כ‚)  ב,  (˘מו˙  ˘נ‡מר  וכמו  ממˆרים  י˘ר‡ל  ל‚‡ול˙  ˘‚רם 

‰‡לו˜ים".
מכ˙ „ם - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‡), ‚ם כ˘סחטו פרי, יˆ‡ „ם ול‡ מיı. ‚ם בב‡רו˙ 
ח„˘ים ˘חפרו נבע „ם. ‡פילו רו˜ ˘יˆ‡ מפי‰ם נ‰פך ל„ם. כ˘˘˙ו מים מלוחים, 
‰ם ל‡ נ‰פכו ל„ם, ‡ף ז‰ ר˜ ‰‚ביר ‡˙ ‰ˆמ‡. ו‡י˙‡ בזו‰"˜ („ף כח), ‡פילו מˆרי 

˘‰ˆליח ל‰˙‚בר על ˙חו˘˙ ‰‚ועל ו˘˙‰ מ‰„ם, ‰˙ב˜עו מעיו ומ˙.
מכ˙ ˆפר„ע - ‡י˙‡ במ„ר˘ רב‰ (ט, י„), ˆפר„ע ‰רו‡‰ י‰ו„י בורח˙ ממנו, ו‡ילו 
כנ‚„  מי„‰  כ‰),  ז,  (˘מו˙  ‰מלבי"ם  וכ˙ב  ‡חריו.  ו˜ופˆ˙  רו„פ˙  ‰י‡  מˆרי  ‡חרי 
מי„‰, זר˜ו יל„י י˘ר‡ל לי‡ור, ‰ˆפר„עים ˘עלו נ„מו למˆרים כיל„י י˘ר‡ל ‰מ˙ים 

˘עולים מ‰י‡ור, ˆוע˜ים ומייללים.
מכ˙ כינים - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˙ור‰ רמז ˜פב), ‡רבע‰ ע˘ר מיני כינים ‰בי‡ 
‰˜ב"‰ על ‰מˆריים, ‰˜טנ‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל ˙רנ‚ול˙, ו‰‚„ול‰ ˘ב‰ן כביˆ‰ ˘ל 

‡וז.
מכ˙ ערוב - כ˙ב ביל˜וט מעם לועז, מז‚ ‰‡וויר ‰˘˙נ‰, במ˜ומו˙ מסוימים נ‰י‰ 
˜ור עז, כ„י ל‡פ˘ר ל„ובים סביריים לטרוף מˆריים. במ˜ומו˙ ‡חרים ב‡ו ‚לי חום 
כב„ים, כ„י ל‡פ˘ר לנח˘ים ‡רסיים ל‰כי˘ ‡˙ ‰מˆריים. בכל מיני מ˜ומו˙ ב‡מˆע 
‰רחוב ˆˆו לפ˙ע יערו˙ מל‡ים חיו˙ טרף. מי„‰ כנ‚„ מי„‰, כ˙ב ‰‡ברבנל (˘מו˙ ז, 
ובנו˙י‰ם  בני‰ם  וחומסים  נכנסים לב˙ים  כחיו˙ טרף,  י˘ר‡ל  י„), ‰ם ‰˙נ‰‚ו עם 

לעבו„˙ם. לכן נכנס ‰ערוב לב˙י‰ם נו˘ך, טורף וחומס ‡˙ בני‰ם.
מכ˙ „בר - ‡י˙‡ במ„ר˘ ‰‚„ול (ז, כ‰), ב˙חיל˙ ‰מכ‰ מ˙ו בר‚ע ‡ח„ כל ‰ב‰מו˙ 
בעלי‰ ‰וˆי‡‰ ‰חוˆ‰ בניסיון  בע˙ ימי ‰מכ‰, מ˙‰ כל ב‰מ‰̆  ˘‰יו בחוı, במ˘ך̆ 

לר‡ו˙ ‡ם כבר חלפ‰ ‰מכ‰. 
מכ˙ ˘חין - מי„‰ כנ‚„ מי„‰, ‡י˙‡ במ„ר˘ ˘מו˙ רב‰ (י‡, ‰) מפני מ‰ ב‡ ˘חין על 
‰מˆריים? מפני ˘˘מו ‡˙ י˘ר‡ל ˘מ˘ים, ל‰חם ל‰ם חמין ול‰ˆן ל‰ם (לˆנן ל‰ם) 
ונכנסו  במים,  ונרחˆים  ‰ולכים  ‰יו  ˘ע‰?  ב‡ו˙‰  מˆרים  עו˘ים  ‰יו  ומ‰  ˆונן, 
לב˙י‰ם ב˘מח‰, לפיכך ‰בי‡ ‰˜ב"‰ עלי‰ם ˘חין, כ„י ˘ל‡ יוכלו לי‚ע במים בין 
˘בחרטומים  י‡),  ט,  (˘מו˙   ıוורי‰ פנחס  לרבי  יפו˙  בפנים  וכ˙ב  ˆונן.  בין  חמין, 

נ˘‡ר ‰˘חין ע„ יום מו˙ם. 
מכ˙ בר„ - ‡י˙‡ ביל˜וט ˘מעוני (˜פו), ‰בר„ נפל ו‰יי˙‰ ‡בן ‰בר„ נב˜ע˙ ו‰‡˘ 
יוˆ‡˙ מ˙וכ‰ ו˘ורפ˙. י˘ ‡ומרים ˘‰יי˙‰ ‚חל˙ ‡˘ נב˜ע˙ ו‰בר„ יוˆ‡ מ˙וכ‰ 
ומכ‰. ו‡י˙‡ ביל˜וט מעם לועז, כל כ„ור בר„ ‰י‰ ‚„ול כמו ˘י˘‰ חופנים. ו‡י˙‡ 
במ„ר˘ ˙נחומ‡ (ו‡ר‡ י„), „רך ‰‡˘ לעלו˙, כ‡ן ‰‡˘ יר„‰, ‰פך ˙נוע˙‰ ‰ר‚יל‰.

מכ˙ ‡רב‰ - כ˙ב בספר ‡וˆר ‰מ„ר˘ים (עמ' ˜יט), מ˘˜ל כל ח‚ב ‰ו‡ ˘˙י ‚רמים 
בלב„. כל ח‚ב מסו‚ל ל‡כול מ„י יום ע˘ב ירו˜ בכמו˙ ˘ל חˆי ממ˘˜ל ‚ופו, כלומר 
יכול‰ ל‰˘מי„ מ‡‰ ‡לף  ‚רם ‡ח„. ל‰˜‰ ˘למ‰ ˘מ˘˜ל‰ כמ‡˙ים ‡לף טונו˙ 
וכמ‰.  כמ‰  פי  ‰יו  במˆרים  ‰‡רב‰  מכ˙  בזמן  יום.  בכל  ירו˜‰  ˆמחי‰  ˘ל  טונו˙ 
ו‡י˙‡ במ„ר˘ ל˜ח טוב (י, ‰), בכמ˙ ‡רב‰ ‰‚יעו ח‚בים כ‰ רבים, ע„ ˘עמ„ו ז‰ על 
ז‰ ב‚וב‰ ˘ל כמ‰ ‡מו˙. ל‡ ‰י‰ בני‰ם מרווחי ‡ויר, ומ˙וך כך נ˙כס‰ ‡ור ‰˘מ˘ 

 .ıו˙ח˘ך ‰‡ר
מכ˙ חו˘ך - ‡י˙‡ בספרונו (˘מו˙ י, כ‡) וברמב"ן (˘ם כ‚), במכ˙ חו˘ך ל‡ ‰י‰ ז‰ 

‰ע„ר ‡ור בלב„, ‡ל‡ ברי‡‰ בפני עˆמ‰, ולכן ל‡ ‰פסי˜ ל‰ם ‡ור נר ו‡בו˜‰.
מכ˙  ˘˙בו‡  מˆרים  בכורי  כ˘˘מעו  (˜פו),  ˘מעוני  ביל˜וט  ‡י˙‡   - בכורו˙  מכ˙ 
בכורו˙ וע„יין ‡בו˙י‰ם ופרע‰ ממ‡נים ל˘לוח ‡˙ י˘ר‡ל, נלחמו ב‡בו˙י‰ם ו‰ר‚ו 

מ‰ם 600,000 ע„ חˆו˙.

054-22-613-66
‚רפי˜ה ועימו„


