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  הגדה -חג הפסח 

  הארבעה בניםל כהקדמה  –ברוך המקום 

ר" שהם דֶ בהתאם לכמה ענינים ב"סֵ  - 1בפיסקא "ברוך המקום כו'", נאמרה תיבת "ברוך" ארבע פעמים

 .2"כנגד ארבעה בנים" - קושיות, ובפיסקא זו גופאארבע כוסות,  ארבעבמספר ארבע, כמו: 

רי כל ה - הבנים הדוקא בהקדמה לענין ארבע ם כו' שנתן תורה כו'"אך צריך להבין: מדוע נאמר "ברוך המקו

ה , היתם כן, ואאת מצריםהחל מהתחלת ההגדה שענינה הוא הסיפור ביצי ,רה ומצוותר הם חלק מתודֶ עניני הסֵ 

 זו יכולה להיות גם שם, ולמה נאמרה דוקא כאן? הקדמה

לומדי  וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל . . אנחנו הנוסח שאומרים בברכת התורה: "ונהיויובן בהקדם ה

 שמקשרים את הענין של לימוד התורה עם ענין הבנים. תורתך כו'", היינו,

תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם, שוב אין  "כל שהוא תלמיד חכם ובנו 3ז"לבותינו כפי שאמרו ר - והענין בזה

אמר ה'  ' לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעךואני זאת בריתי וגו 4שנאמר תורה פוסקת מזרעו לעולם,

דורות שעוסקים בתורה, שלש דכיון שישנם  מעתה ועד עולם . . מכאן ואילך תורה מחזרת על אכסניא שלה",

 בקשר ללידת חדאדמו"ר לא רי וחמימו בוד קדושתוכפי שאמר כ[ 5במהרה ינתק" הנה "החוט המשולש לא

, ומזה מובן], 6זקנים בני בנים" ניתוסף אצלו שלימות, כיון ש"עטרת נכדו, שעכשיו שיש לו בני בנים

  נוגעת לכללות ענין התורה. שהעובדה שיש בנים שלומדים תורה

 שזוהי כללות התורה כולה. נקבע בקריאת שמע, 7וזהו גם הטעם שהענין ד"ושננתם לבניך"
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ל ענין ככי, בשאר הענינים קשור  -וקא ד הבנים הולכן קבעו הפיסקא "ברוך המקום כו'" בהקדמה לענין ארבע

 ל פיף עוא(הבנים קשור עם כללות ענין התורה  הואילו לימוד התורה עם ארבע מתרי"ג מצוות, חדעם פרט א

לא יאודות כל תרי"ג המצוות, ובמ בתרי"ג מצוות, הרי החיוב הוא ללמוד חדשגם לימוד התורה הוא פרט א

 .)הרי זה כולל את כל התורה כולה

יש לו  שבעים שמות  9ז"לכמינו כיון שיש להקב"ה כמה שמות, ועד שאמרו ח :8"המקוםוזהו גם הדיוק "ברוך 

 למה בחרו כאן השם "המקום" דוקא? -

הנשמות להתלבש בגופים,  , ששם יורדיםלם הזהקשור עם מקום גשמי שבעו -"המקום"  והביאור בזה:...

, כפי שאמר להם משה הורבי הבמלאכים שאין אצלם פרי כן ה שאיןודוקא שם ישנו הענין דלידת בנים, מ

דוקא ... - וזהו "ברוך המקום"... 11אב ואם יש לכם" ,10"מה כתיב בה, כבד את אביך ואת אמך בנוגע לתורה:

שענין זה אינו שייך  -שהוא ההיפך דחכם  כפי שנמשך במקום גשמי, ששם נמצאים ארבע הבנים, כולל גם הבן

וגם עמו מדברת התורה ועד שפועלת בו  -כי אם למטה במקום גשמי דוקא  ,12רע" יגורך באצילות, ששם "לא

 ן" כפי רצון התורה."ּבֵ  השיהי

פועלים הענין ד"ברוך" שפירושו ) 13לבוא שבזה תלויים כל הענינים דלעתיד(מעשינו ועבודתינו  ל ידיוע

  .15תשההמשכה היא בכל ארבע העולמו ברוך, היינו, פעמים ארבעו 14המשכה

  קטע משיחת ליל ב' דחג הפסח, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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