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 ונסמך אליו 
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 מהיושב באפרת 

 אברהם תורגמן  
   

 שנת ה'תש"פ



 רד  ס  י ה  נ  ימ  ס  

בשנת להלן קטע מתוך הדרוש לשבת הגדול שדרש רבי עמרם אבורביע זצ"ל 

 תקוה.-תשט"ו בפתח

 בדרשה הנ"ל ראה לנכון הרב עמרם לשזור בדבריו דברים שכתב המהר"ם אלשיך

 בהקשר לסימני הסדר.  על דרך המוסר

ים והיא נפרדת לְַאְרבָּעָּה עריכה מחודשת של הדבריםלהלן  אשִׁ : תחילה ציטוט  1רָּ

יהם ועל; חלוקתה לפסקאות; דברי המהר"ם אלשיך; עם-של הנתיבי הדרשה

ים כפי אשר חנני ה' ע"פ וביאור יםהסברומקורות דברי המהר"ם ציון הערות עם 

   .חכמינו ראשונים ואחרונים

י יב  ם-נְת   תֹוׁשר  דְ  ע 

מצאתי לנכון להביא הרמזים שכתב מורנו הרב רבי משה אלשיך ז"ל )א(

  בט"ו מילים של סימני הסדר של הפסח.
ׁש)ב( ד  ץ)ג( שיקדש עצמו במּותר לו. - ק  ַּכּו.  - ּוְרח  ז צּו הִׁ ֲח ְרפ ס)ד(ַר כ"ף  - כ 

רי"ש, דיש לך רשות לעצמך לצמצם ולהסתפק במועט, ואילו לרש תמצא 

ץ)ה( כפו. רֹוס המצה חציה לו וחציה לצפֹון אותה, רמז שמי שפורס  - י ח  פְ

( .ה"בממנה לרעב צפּון לו הזכות לעו ה)ו ְחצ  ג יד ר  שתגיד לאחרים  - מ 

ידיהם וגופם מטינופי החטאים, ותהיה מזכה את הרבים.  לרחוץ את
ה)ז( צ  יא מ  ה שהיא היצר הטוב היפך החמץ  - מֹוצ  צָּ ַמ יא ַה שתהיה מֹוצִׁ

"א רמז  ה"רשהוא היצ ואין בין חמץ למצה אלא הפסק משהו באות ֵה

רֹור)ח( לחמץ שאיסורו במשהו. ְך)ט(הוא היצר הרע.  - מ  שתכרוך  - כֹור 

ָך בשני יצריך.  ה"טאותו עם היצ בְ כָּל לְבָּ (לעבוד את ה' בְ ן)י לְח  ְך ׁשֻׁ  עֹור 

לאכול מהטֹוב  ה"בשתזכה להסב על שולחן של ארבע רגליים בעו -

פּון)יא(הצפּון לך.  ם  - צ  ֵעַ לֶכֶת עִׁ נ צְ "ַה שיהיו מעשיו צפונים וצנועים בְ

יָך".  ֹלקֶ ְךאֱ ר  ל ל, ב  ה, ה  ל חירות, היפך שתזכה לברך את ה' הלל ש - נ ְרצ 

 .כ"לההלל של גיהנום שהוא יפה דנת וכו' שההלל מגן עדן הוא נרצה, ע

ים יב   ֲעל י נְת 

מורנו הרב רבי משה אלשיך  2מצאתי לנכון להביא הרמזים שכתב)א( 

 בט"ו מילים של סימני הסדר של הפסח. 3ז"ל

 עלינו חובה, "מביצי עמנו לעשות והפליא ברךית בנו בחר אשרמ כי הנה

 את יזכור למעןזכר, ו. מקרבנו הרע יצרנו ראֹושְ  ולבער, ברךית בו לידבק

 הלילה בסדר הענין רמז נסדר, לפניו מונחים ומרור שמצה בשעה הזה הדבר

מּו אשר הדברים "פע נזכר לקורא  יהיה למען, הסדר למזכרת 4ראשונים שָּ

   אותו. 

                                                           
ים )בראשית ב, י(. 1 אשִׁ ָּה לְַאְרבָּעָּה רָּ י ִׁפֵָּרד וְהָּ  ע"ד הפסוק : ּומִׁשָּם י

 .ו ואילך, שאלה )י( פסוק משמות יג  2

 (. 1593(, נפטר אחרי שנת ה"א שנ"ג )1507נולד בתורכיה בשנת ה"א רס"ז ) 3

, אולם שד"ל מצא בכ"י )משנת רי"ז( לאחד לרש"ייש המיחסים סדר סימנים אלה  4

 , מבעלירבינו שמואל מפלייזאמתלמידי מהרי"ל, שמחבר סדר סימנים אלה הוא 

 התוספות.



ְחצָּה, ַמגִׁיד ּכְַרַפס יַַחץ, ּוְרַחץ, ַקֵדש: ל"וז ן ּכֹוֵרְך, ררֹומָּ  ַמצָּה, מֹוצִׁיא רָּ לְחָּ  שֻׁ

  .נְִׁרצָּה ַהֵלל, בֵָּרְך ןפּוצָּ  עֹוֵרְך,

 תר לו.שיקדש עצמו במּו - ַקֵדׁש)ב( 

ְ ֵשֶכל  יּכִׁ דעת' ה חננו אשר ישראל איש כל כי לרמוז והוא יג לֹו יכִׁו  והשיגה, 5שִׁ

הֹור לֹא ּכִׁי לֹוכְשִׁ  יד ְבֵרימִׁ  אהּו טָּ  ַהבִׁיטלְ מחשבות ויחשוב, ּוֶמּנ גְָּברּו ֲעֹונֹת דִׁ

ֱאֹל ֶאל  רשעתו תענוגי תחת, עצמו לסגף החילו טרם כי. בראו אשר יםקִׁ הָּ

ׁש : אומרו וזהו, 6לו תרבמּו עצמו לקדש הוא הלא תחלה בקל יתחיל ד   .ק 

ֲחצּו - ץחַ ְר ּו)ג(  ּכּו. ַר ַז  ִה

זַּכּו" "ַרֲחצּו :א"כד, דבר תמַ שְ אַ  מכל תרחץ לך ראוי כן ואחרי  תמרוקי בכל 7הִׁ

 .8הראויים תשובה

דיש לך רשות לעצמך לצמצם ולהסתפק  ,שי"ף ר"כ - ַּכְרַפס)ד( 

 ואילו לרש תמצא כפו. ,במועט

 ְ  רחַ אַ  תרדוף בל - אחד, טובות קנייניות מדות קנה, טומאותיך רחוץ רחַ אַ ו

ַחת טֹוב אם כי המותרות ק ֲארֻׁ ָּרָּ  שאר הוא, כ ְרפ ס וזהו. 9'ה באהבת בחומץ י

 לעצמך כי לרמוז, ירקות מבשארַבּכְַרַפס  הרמז והיה .לך ויפה מצטמק ירקות

קָּה כי כפו תמלא אם כי, לדל לא אך תצמצם  . 10ןנָּ ֹוּכתִׁ  בְִׁצדָּ

                                                           
( שהביא 77-82שלמה' פרק ששה עשר )עמ' וע"ע בספרו של הרב מנחם מ. כשר 'הגדה 

 ארבעה עשר סימנים שונים לסדר ליל פסח.

יַח  5 יג לֹוע"פ מ"ש במלכים א יח, כז : ּכִׁי שִׁ  מצודתבעל שם ופירש   וְכִׁי ֶדֶרְך לֹו... וְכ י ש 

 .בחכמות ומעיין השגות משיג:  דוד

קדושה" הוא מלשון 'קדש מקורו בדברי רבא בגמ' יבמות דף כ ע"א שפירש ש"איסור  6

להוסיף  -לעמוד ולהיזהר, 'אף במותר לך'  -שם רש"י 'קדש עצמך'  'עצמך במותר לך'. ופי

 עליהם שניות, המותר לך על העריות, כדי שלא תבוא לידי עריות האסורות מן התורה.

 זולתי )מהדברים המותרים( מהם ופורש בזה עצמו הנודר יראה : כל הקמח, כד בספר

 לך'. במותר עצמך 'קדש וכמ"ש קדוש, הנקרא הוא ,חיותו ובכדי במוכרח

 אדם שיגדור הפרישות הוא בה, שנצטוינו הזאת הקדושה ועוד שם בערך הקדושה : וענין

 'קדש שאמרו כענין מותר, שהוא שאמרו ממה אפילו התאוות, מן ושיפרוש עצמו, את

 ממה פחות המותר מן וישתה שיאכל והמשתה, המאכל בענין וזה, לך' במותר עצמך

 .בלבד הגוף לקיום אלא יתכוין ולא שראוי

ז כּוישעיהו פרק א פסוק טז :  7 ֲחצּו ה  ֵרַע.ר  ְדלּו הָּ ּנֶגֶד ֵעינָּי, חִׁ ירּו רַֹע ַמַעלְלֵיכֶם מִׁ סִׁ  , הָּ

 הסירו כתמות העון בתשובה. -כן פירש בעל מצודת דוד  8

נְאָּה בֹו. ,ע"פ מ"ש במשלי טו 9 ק וְַאֲהבָּה שָּם, מִׁשֹור אָּבּוס וְשִׁ ָּרָּ ַחת י  יז : טֹוב ֲארֻׁ

כֹונ נ ייד :  ,ע"פ מ"ש בישעיהו נד 10 ה ת  ק  ְצד  ה, ּכִׁי ב  תָּ ְמחִׁ י, ּומִׁ אִׁ ירָּ , ַרֲחקִׁי ֵמעֶֹשק ּכִׁי לֹא תִׁ

ּכֹונָּנִׁי  קָּה תִׁ ְִׁך. ופירש בעל מצודת דוד : בְִׁצדָּ ְקַרב ֵאלָּי הצדקה שתעשי, תהיה  בעבור -לֹא תִׁ

 נכונה בכל טובה.



 וגם .11ועוני ֵריש בעל כף תמלא כלומר, ׁש"רי ף"כ : אלו באותיות רמז וזה

 א"בי והמפייסו ברכות בשש מתברך שרָּ לַ הנותן כי ,12בדברים תפייסהו

 גם, ישרֵ הַ  כף מלאך אחרי כי לומר, ך"סמ א"פ וזהו,  13לבו לסמוך שהוא

 .תפייסהו כי תסמכהו בפה

ַחץ)ה(  ְפרֹוס המצה חציה לו וחציה לצפֹון אותה, רמז שמי  - ַי

 שפורס ממנה לרעב צפּון לו הזכות לעולם הבא. 

 פָּרֹס "ֲהלֹוא כי  ,עיכוב זה אין  ?משגת ידך ואין תעשה מה כי : תאמר ושמא

ֵעב ץ וזהו. 14לְַחֶמָך" לָּרָּ  לאחר לשמור חציה ,לך אשר המצה פרוס שהוא י ח 

ֵעב" "פָּרֹס רמז והוא .15כעת לאכול וחציה ,המזון  הוא לו שפורס שמה, לָּרָּ

 . הנתינה רחַ אַ  הזכות הבא לעולם לשמור

                                                           
יׁשיח :  ,ע"פ מ"ש במשלי יג 11 ר, וְשֹוֵמר תֹוכַַחת יְכֻׁבָּד. ופירש בעל מצודת  ר  וְקָּלֹון פֹוֵרעַ מּוסָּ

 עניות. –דוד ד"ה ֵריש 

 פנים בסבר הצדקה ליתן צריך:  ג סעיף רמט ימן"ד סיו "עשווכן נפסק להלכה ב 12

 ואם. תנחומין דברי לו ומדבר בצערו העני עם ומתאונן, לבב ובטוב בשמחה, יפות

 .זכותו הפסיד, ורעות זועפות בפנים נתנה

 ויגביה בו יגער לא, לו יתן מה לו ואין העני לו שאל אם( : ד סעיףוכן בסעיף שאחריו )

 ידו שאין אלא לו ליתן שרצונו הטוב לבו ויראה בדברים יפייסנו אלא, עליו קולו

, אחת גרוגרת רק לו נותן אין אפילו, ריקם השואל העני להחזיר ואסור:  הגה. משגת

ָּשֹב ַאל: " שנאמר נִׁי נִׁכְלָּם ַדְך י  (. כא, עד תהילים) ..."עָּ

 ומקורו בגמ' בבא בתרא דף ט עמוד ב. 13

מתברך  -ואמר רבי יצחק: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, והמפייסו בדברים 

ֵעב לְַחֶמָך, בי"א ברכות. הנותן  פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, דכתיב: ֲהלֹוא פָּרֹס לָּרָּ

ְתַעלָּם )ישעיהו נח ְרָך לֹא תִׁ ְבשָּ יתֹו, ּומִׁ ְרֶאה עָּרֹם וְכִׁסִׁ ִׁת, ּכִׁי תִׁ י בִׁיא בָּ ים תָּ ִׁים ְמרּודִׁ   .ז(, וֲַענִׁי

ִׁבַָּקע ּכַ-ומי שעושה כן, מבשרו הכתוב )שם, ח ז י ַשַחר ט( שיתברך בשש ברכות : )א( אָּ

א  ְקרָּ ז תִׁ נֶיָך צְִׁדֶקָך )ד( ּכְבֹוד ה' יַַאְסֶפָך )ה( אָּ לְַך לְפָּ ח )ג( וְהָּ ְצמָּ ה תִׁ כְָּתָך ְמֵהרָּ אֹוֶרָך )ב( וֲַארֻׁ

ִׁי. ּנֵנ  וַה' יֲַענֶה )ו( ְתַשּוַע וְיֹאַמר הִׁ

ֵעב נְַפֶשָך, וְנֶֶפש  ֵפק לָּרָּ נֲַענָּה והמפייסו בדברים מתברך באחת עשרה ברכות, שנאמר : "וְתָּ

ַתְשבִׁיַע", ופירשו שם התוספות ד"נֶֶפש נֲַענָּה ַתְשבִׁיַע", היינו תשביע בדברים, שתפייסנו 

ַָּרח ַבחֶֹשְך אֹוֶרָך, )ב(  בדברים. ואם עושה כן, הכתוב מבשרו אחר כן בי"א ברכות : )א( וְז

ְשבִׁ  יד, )ד( וְהִׁ מִׁ ֲָּחָך ה' תָּ ִׁם. )ג( וְנ י יַע ְבַצְחצָּחֹות נְַפֶשָך, )ה( וְַעְצמֶֹתיָך יֲַחלִׁיץ, וֲַאֵפלְָּתָך ּכַצֳָּהרָּ

ְרבֹות עֹולָּם, )ט(  ְמָך חָּ יו. )ח( ּובָּנּו מִׁ ִׁם, ֲאֶשר לֹא יְכַזְבּו ֵמימָּ וֶה, )ז( ּוכְמֹוצָּא ַמי ִׁיתָּ ּכְגַן רָּ י )ו( וְהָּ

א לְָך גֵֹדר ֶפֶרץ, )יא( ְמשֹבֵ  ָּדֹור ְתקֹוֵמם, )י( וְקֹרָּ ֶבת. )ישעיהו שם מֹוְסֵדי דֹור ו יבֹות לָּשָּ ב נְתִׁ

 יב(.-פסוקים י

ָךז : , ישעיהו נח 14 ב ל ְחמ  ע  ְרֶאה עָּרֹם ֲהלֹוא פ רֹס ל ר  ִׁת, ּכִׁי תִׁ י בִׁיא בָּ ים תָּ ִׁים ְמרּודִׁ , וֲַענִׁי

ְתַעלָּם. ְרָך לֹא תִׁ ְבשָּ יתֹו, ּומִׁ  וְכִׁסִׁ

חציה לאחד מהמסובין ו : ויקח מצה האמצעית ויבצענה לשתיים, ויתן , בשו"ע תעג "פוכ 15

 לשומרה לאפיקומן ונותנין אותה תחת המפה, וחציה השני ישים בין שתי השלימות.



ה)ו(  ְחצָּ יד רָּ ִג שתגיד לאחרים לרחוץ את ידיהם וגופם  - ַמ

 מטינופי החטאים, ותהיה מזכה את הרבים.

 ְ ג יד גם, השמים מן להעזר צדקה ונתת  מטומאתך  עצמך  שקדשת  רחַ אַ ו  מ 

ה ְחצ   זוכה שתהיה, 17'ה עד הם גם וישובו מטומאותיהם שירחצו 16לעם ר 

 .18ומזכה

יאשתהיה  - הצָּ מַ  מֹוִציא)ז(  ה הַ  מֹוִצ שהיא היצר הטוב היפך ַמצָּ

החמץ שהוא היצר הרע ואין בין חמץ למצה אלא הפסק משהו 

 רמז לחמץ שאיסורו במשהו. "אבאות הֵ 

צ ה תהיה ,כן "יע ,"כואח יא מ  , ה"רהיצ לפני ןכטמּו שהוא ה"טהיצ כי. מֹוצ 

 תהיה כי, הצָּ מַ  יאצִׁ מֹו וזהו. הצדקה ומעשה תשובה בעזרת בגבורתו יצא

 . 19ה"רהיצ שהוא החמץ הפך האמת חכמי "שכמַמצָּה  הנקרא ה"טהיצ מֹוצִׁיא

 20יןדֵ דְ  כאותיות יןדֵ דְ  אותיות כי, אחת נקודה אלא לזה זה בין אין כי, הוא וכן

 תשובה לבעלי רמז ,תלוי 21יּהעֵ רְ ּכַ  הטוב היצר כי .ת"חי ובזה א"הֵ  שבזה אלא

  .משם שנכנסים

                                                           
ֵאל" )ויקרא טז,  ואח"כוהוא מ"ש הכתוב "וְכִֶׁפר ַבֲעדֹו ּוְבַעד ֵביתֹו"  16 ְִׁשרָּ "ּוְבַעד ּכָּל ְקַהל י

ָּ  יז(. ְתקֹוְששּו ו קשוט  -קֹושּו" )צפניה ב, א( וכן בגמ' ב"מ קז ע"ב דרש ריש לקיש עה"פ : "הִׁ

 עצמך ואחר כך קשוט אחרים!

מוזכרת במספר מקומות : דברים ד, ל : וְַשְבתָּ ַעד ה' ֱאֹלֶהיָך; וכן  התשובה עד ה' 17

ֵאל ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך; וכן  ְִׁשרָּ בדברים ל, ב : וְַשְבתָּ ַעד ה' ֱאֹלֶקיָך; וכן בהושע יד, ב : שּובָּה י

ָּשּובָּה ַעד ה'. ה, וְנ כֵינּו וְנְַחקֹרָּ  באיכה ג, מ : נְַחְפשָּה ְדרָּ

ָּמָּת בגמ' סוטה דף י 18  ׁש םג ע"ב מובא בשם יש אומרים: לא מת משה, כתיב הכא: "וַי

י  עִׁם ה'..." )שמות לד, כח(, מה להלן עומד  ׁש םמֶֹשה" )דברים לד, ה(, וכתיב התם: "וַיְהִׁ

 ומשמש, אף כאן עומד ומשמש.

כי הצדיק העוסק רק להשלים את  :ופירש המלבי"ם )יהושע א, א( את הגמ' הנ"ל, ר"ל

זוכה פסק עבודתו בעת מותו, אבל העוסק לשלמות הדור והדורות הבאים, הוא עצמו תּו

. והעבודה המתמדת בסבתו גם אחרי מותו תקרא על שמו, כמ"ש ומזכה לדור אחרון

י ַאֲחֵרי מֹות מֶֹשה ֶעֶבד ה'..." שגם  "וְצְִׁדקָּתֹו עֶֹמֶדת לַָּעד" )תהלים קיא, ג(, וז"ש הכתוב "וַיְהִׁ

 עבד ה'.אחר מותו משה היה 

ץזוהר כרך א )בראשית( פרשת ויחי דף רכו עמוד ב :  19 מ  ְקרּון ח  ע, וְא  ר  ר ה  , ּולְֵמיַעל י צ 

יְך הּוא. ותרגומו :  א ְברִׁ ישָּא ְדקּוְדשָּ ץְבַמצָּה, חּולָּקָּא ַקדִׁ מ  ים ח  א  ע, וְנ ְקר  ר  ר ה  ּכָּנֵס י צ  , ּולְהִׁ

 בָּרּוְך הּוא. ַבַמצָּה, ֵחלֶק ַהקָּדֹוש ֶשל ַהקָּדֹוש

מץ( והאות ח) '. האות ח'מ.צ.ה)מילה( זו 'זהות לאותיות של  'ח.מ.ץ)מילה( זו 'אותיות של  20

( כמעט דומות, חוץ מהריוח הקטן ברגל של הה"א )מה שקורהו כאן 'נקודה'( ה)מצ 'ה

 שמבדיל ביניהם.     

 תרגומו : רגליו. 21



ה א"ְבהֵ  נברא הזה : העולם 22ל"ז שאמרו כמו  המחזיק אך, 'כו 23ּכְַאכְַסְדרָּ

 של ת"יחֵ  וזהו. התשובה דלת ונועל וגגה א"הֵ הַ  ירך בין סותם הרע ביצר

 .העיסה ומעפש המחמיץ 24שבעיסה שאור שבו, חמץ

רֹור)ח(   הוא היצר הרע. - מָּ

רֹור את ,בגבורתו הטוב היצר צאת ואחר מ  , הוא מר כי ר הרעהיצ הוא - ה 

 .25בטיט תשקע

ךְ)ט(  ל - ּכֹוֵר  שתכרוך אותו עם היצר הטוב לעבוד את ה' ְבכָּ

ְבךָּ בָּ  .בשני יצריך ְל

ְך יהיה כי תוסיף כן ואחרי ְך תהיה כי, כֹור   כי והוא. המצה עם המרור כֹור 

 ,"ָךבְ בָּ לְ לכָּ בְ " כענין' ה את תעבוד בו שגם, הרע היצר עם תכרוך ובהטר היצ

 . הטוב היצר רחַ אַ  נגרר שיהיה ,26יצריך בשני

                                                           
, ב"ההק שברא עולמות שני אלו: אילעאי' ר בר יהודה' ר כדדרש .ב"גמ' מנחות דף כט ע 22

 העולם אם, י"בה הזה והעולם ד"ביו הבא העולם אם יודע ואיני, ד"ביו ואחד י"בה אחד

  ?י"בה הבא והעולם ד"ביו הזה

 ִׁם תֹולְדֹות "ֵאלֶה: אומר כשהוא ַמי אֶָּרץ ַהשָּ בְָּראָּם" )בראשית וְהָּ  תקרי אל, ב, ד( ְבהִׁ

בְָּראָּם" אלא  , הוי אומר: העולם הזה בה"י, והעולם הבא ביו"ד. בראם י"בה "ְבהִׁ

 פתוח למטה( ומפני מה נברא העולם הזה בה"י( ? 

  הלְ מפני שדומה , שכל )שפתוחה לגמרי בדופן אחת וכן העולם הזה פתוח( ַאכְַסְדרָּ

 )והבחירה היא בידי האדם(.  יצא )לתרבות רעה( הרוצה לצאת

 הרגל של האות ה"א ולא מחוברת לגגה()מדוע תלויה  תליא כרעיה עמאטאי ומ? 

 ללמדך, שאם יחזור בתשובה מעלין אותו בפתח  דאי הדר בתשובה מעיילי ליה(

 העליון שבין הרגל לגג של האות ה"א ומקבלים אותו בחזרה(.

 ה המשמש מבוא לבית, מעין מסדרון )אבן שושן(.רֶ קֹועמודים מְ -: בנין 'מילה יוונית ופי 23

אחר תפילתו היה אומר כך: ביטוי זה מופיע בגמ' ברכות דף יז עמוד א : רבי אלכסנדרי  24

 שאור שבעיסהגלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב?  !בון העולמיםר

 יות; יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם, ונשוב לעשות חוקי רצונך בלבב שלם.וושעבוד מלכ

 .המחמיצנו, שבלבבנו הרע יצר - סהשבעי שאורופירש רש"י ד"ה 

 התאוות הרחקת על מורה החמץ סוריא והנהוז"ל : , ג( יב שמות) אברבנאלוכ"פ ה

 ולזה .שבעיסה שאור ל"חז קראו אשר והוא ,הרע יצר הוא והשאור החמץ כי ,החומסות

 הרע ליצר רמז השאור שהיה לפי ,דבש וכל שאור כל בקרבן יקריבו שלא תורה ציותה

 .אחריו םהנמשכי המותרים והתענוגים החיים למתיקות רמז והדבש

, כזית מרור וישקענו כולו בחרוסתכדפסק השו"ע סימן תעה סעיף א : ואחר כך יקח  25

ולא ישהנו בתוכו, שלא יבטל טעם מרירותו. ומטעם זה צריך לנער החרוסת מעליו, ויברך 

 "על אכילת מרור" ויאכלנו בלא הסיבה.

 בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. -)דברים ו, ה(  : "ְבכָּל לְבְָּבָך" "אע גמ' ברכות דף נד 26



י(   27שתזכה להסב על שולחן של ארבע רגליים - ךְֵר עֹו ןחָּ לְ ׁש  )

  ב הצפּון לך.לאכול מהטֹו בעולם הבא

ן תהיה ובזה לְח  ְך ׁשֻׁ  : "מָּה 28א"כמד, הבא בעולם טוב ואוכל עדן בגן עֹור 

  .29לִׁיֵרֶאיָך..." צַָּפנְתָּ  ֲאֶשר טּוְבָך ַרב

פּון)יא(  עַ שיהיו מעשיו צפונים וצנועים  - צָּ ֵנ ְצ "ַה ֶכת ְב  ִעם ֶל

יךָּ לֶֹק  .30"ֱא

ֵרךְ ה, ַהֵלל, בָּ ְרצָּ שתזכה לברך את ה' הלל של חירות,  - ִנ

היפך ההלל של גיהנום שהוא יפה דנת וכו' שההלל מגן עדן 

 הוא נרצה, עד כאן לשונו.

ל ל כךואחר   שהוא עבדות של שהוא םושמגהינ ללֵהַ  פךיה ,חירות של ה 

ֶָּפה  .נ ְרצ ההַ  הוא עדן מגן אשרש ,31'כווַדנְתָּ  'י

                                                           
לא מצאתי דברים אלו בדברי המהר"ם אלשיך, ואגב אורחא נימא מילתא במעלת  27

 שולחן של ארבע רגליים.

 מקדש.הרגליים כדוגמת שולחן  ד'האר"י ז"ל הקפיד מאוד לאכול דוקא על שולחן של 

רעיא ] "קלרב בן ציון מוצפי )שער א' אות י'( מביא מקור לכך מהזוה 'שיבת ציון'בספר 

: ואות ד' ד'אחד' דצריך לארכאה בה,  [עקב דף רעג ע"ב ')דברים( פ רך גמהימנא כ

פתורא דאיהי ד' כלילא : "להאריך ימים על ממלכתו", ובג"ד צריך לארכאה על ה"דה

 ארכאה על פתורא בגין עניים., בגין יקרא דאות דלי"ת, צריך למד' רגלין דפתורא

א  יְך לְַתְקנָּא ֵביּה פָּתֹורָּ ְרב עועוד בתיקוני הזוהר, תיקון מז דף פד ע"א : וְַשבָּת צָּרִׁ  ְבא 

גְל ין ן ֲאֶשר לְִׁפנֵי ה' )יחזקאל מא, כב(, ר  לְחָּ לְעִׁילָּא ְדאְִׁתַמר ֵביּה: זֶה ַהשֻׁ א דִׁ , ּכְגַוְונָּא ְדפָּתֹורָּ

ן )תהילים כג, ה(.וֲַעלָּּה אְִׁתַמר לְחָּ  : ַתֲערֹוְך לְפָּנַי שֻׁ

יְך  גְל י םותרגומו : ּוְבַשבָּת צָּרִׁ ע ר  ְרב  ן ע ם א  לְח  ן ׁשֻׁ ק  ן ֶשלְַמְעלָּה, ֶשּנֱֶאַמר לְת  לְחָּ , ּכְמֹו ַהשֻׁ

ן. לְחָּ נַי שֻׁ ן ֲאֶשר לְִׁפנֵי ה', וְעָּליו נֱֶאַמר : ַתֲערְֹך לְפָּ לְחָּ  בֹו : זֶה ַהשֻׁ

ה ְדַאְת אַָּמרּכְ 28  .מָּ

ם. , תהלים לא 29 ים בְָּך, נֶגֶד ְבנֵי אָּדָּ ַעלְתָּ לַחֹסִׁ ה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר צַָּפנְתָּ לִׁיֵרֶאיָך, פָּ כ : מָּ

ה ַרב   בעוה"ב.לִׁיֵרֶאיָך לתת ֲאֶשר צַָּפנְתָּ ב הטוב מה מאוד רַ  -ופירש בעל מצודת דוד ד"ה מָּ

ְשפָּט וְַאֲהַבת , מיכה ו 30 ְמָך, ּכִׁי אִׁם ֲעשֹות מִׁ ה ה' דֹוֵרש מִׁ ם ַמה ּטֹוב, ּומָּ גִׁיד לְָך אָּדָּ ח : הִׁ

יךֶחֶסד,  ם ֱאֹלק  ְצנ ע  ל כ ת ע   ָּ.וְה 

דאמר רבי יהושע בן לוי: מאי  א : "כוונתו למ"ש בגמ' עירובין דף יט ע -'ַהלֵל שמגהינם'  31

כֹות יְַעֶטה מֹוֶרה" )תהילים פד, ז(?דכתיב : "עְֹבֵרי ְבֵעֶמק  יתּוהּו, גַם ְברָּ ָּן יְשִׁ  ַהבָּכָּא, ַמְעי

 אלו בני אדם שעוברין על רצונו של הקדוש ברוך הוא;  -"עְֹבֵרי" 

ּנֹוםשמעמיקין להם  -"ְבֵעֶמק"   ; גֵיהִׁ

 יסוךשנ, המזבח בבנין נקב שהוא) שבוכין ומורידין דמעות כמעיין של שיתין -"ַהבָּכָּא" 

 , (השנה כל לתוכו יורד, שבמזבח בספלים מנסכים שהיו היין

כֹות יְַעֶטה מֹוֶרה"  "רבונו של עולם! שמצדיקין עליהם את הדין, ואומרים לפניו :  -"גַם ְברָּ

נְת  ג   יק  , וְי פ ה ת  י יְבת  , י פ ה ח  , י פ ה ז יכ ית  נְת  ים, ג ן ֹוּניה  י פ ה ד  ע  ים".ם ל ְרׁש  יק  ד  ן ל צ  ד   ע 


