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  פסחלהגיגים 
   ג חמצותה -חג הפסח 

מהו ". חג הפסח"חג בש� קוראי� ל, בחיי היו� יו�, אנו ואילו "חג המצות"מוגדר שמו של החג כבתורה ובתפילה  
מדגיש את העובדה שבני ישראל " חג המצות. "לפני כ� יש להבי� את משמעות ההבדל בי� השמות, ?מקור השוני

"פסחחג ה" ".שלא הספיק בצק� להחמי�", ע� מצות בלבדדר� אלא הגדול ללא צידה למדבר יצאו ממצרי� אל ה
כעת נבי� את ההבדל בקביעת ש� החג . בעת שהרג את בכורי מצרי�על בתי ישראל ה "קבשפסח המציי� את הנס 
בוחר להדגיש את אמונת בני ישראל ומזכיר את , בהזכירו את החג, ה"הקב". אני לדודי ודודי לי"שהוא בבחינת 

על " פסח"ה ש"ואילו בני ישראל מעדיפי� להדגיש את שבחו של הקב" חג המצות"ה שהוא קורא לחג שבח� בז
  )ב'יצחק לוי מברדיצ' רמובא בש� (                            ".   חג הפסח"בתיה� ורואי� לחג 

  

   )'סימן תנה" אורח חיים"שולחן ערוך ( "מים שלנואין לשין אלא ב"  
בראש השנה  .פעמיי� בשנה הולכי� בני ישראל אל הנהר: ל"אל מאיר מאוסטרובצה זצק רבי יחי"אומר היה הרה 

שכ� בראש . ורמז יש בדבר. ובערב פסח כדי לשאוב ממנו מי� שלנו, הולכי� ה� כדי להשלי� לתוכו את עבירותיה�
 בו נבחרנו אבל בפסח. ומשליכי� את חטאיה� מה� והלאה, תשובה מיראה, השנה עושי� הכל תשובה מאימת הדי�

 לכ� $ובתשובה מאהבה הרי הזדונות נעשות לזכויות , זהו הזמ� לתשובה מאהבה, לע� סגולה בניסי� כה רמי�
   )ברכת חיי�(                  .ולהפכ� לזכויות מזהירות, חוזרי� אנו אל הנהר כדי לאסו% מש� את העוונות שהשלכנו

  

  ) ההגדהמן(" ואת ערום ועריה... רבבה כצמח השדה נתתיך"
פי כ, והיא מצוות המילהעדיי� מצווה אחת לו אד� ערו� יש אפילו כאשר ה, אלא? "ואת ערו� ועריה"מה הכוונה 

, בלא מצוהערו� אמר אוי לי שאעמוד ערו� לבית המרח� וראה עצמו עומד דוד שנכנס בשעה: "שמביאה הגמרא
 מזמור השמיניתלמנצח על " : שירה שנאמרוכיו� שנזכר במילה שבבשרו נתיישבה דעתו לאחר שיצא אמר עליה

מלמדת על בני ישראל ,  מלשו� ערווהשהיא ,"עריה"המילה תוספת . :)מנחות מג("  על מילה שניתנה בשמיני"לדוד
  )ה� בהגד"המלבי(      . מצוות מילהלה� לא הייתה , מילה, "עריה"אלא ג� " ערומי� מ� המצוות"במצרי� שלא רק שהיו 

  

   )מן ההגדה( "מןקו אפיהפסחאחר  יןאין מפטיר"
" בחכמה$במרמה" :י" ופירש רש)לה' בראשית כז(" בא אחי� במרמה ויקח ברכת�: "בפרשת תולדות אומר יצחק לעשו

ועוד אומר. הלא יכול עשו לתת לאביו מהצידה שהכי� ולזכות לברכה נוספת? ונשאלת השאלה איזה חכמה יש כא�
מה . ) לג'בראשית כז(" ג� ברו� יהיה,  בטר� תבוא ואברכהוואוכל מכלואוכל מכלואוכל מכלואוכל מכל ויבא לי מי אפוא הוא הצד ציד" :יצחק לעשו

לי מש� ח וק"ב עקבקה ליעל מה שאמרה ר, לאא . ברו� יהיהג� ו, הלא העיקר הוא שברכו, א� אכל וכמה אכלמשנה 
 האחד הקריב ,ה היסחפ אלא ?וכי שני גדיי עזי� היה מאכלו של יצחק"י "אומר רש, ) ט' כזבראשית( "שני גדיי עיזי�

הלח� , )יז' בראשית כז(" ותת� את המטעמי� ואת הלח� אשר עשתה ביד יעקב בנה", "לפסחו והאחד עשה מטעמי�
באכאשר , לכ�. הוא היי� לארבע כוסות, )כה' בראשית כז(" ויבא לו יי� וישת, ויגש לו ויאכל", לח� עוני, היינו המצה

היינו שאכל את , אכל מכלאכל מכלאכל מכלאכל מכלכבר ש מכיוו�, יוכל לאכול כלו� ממטעמיו ולברכואמר לו יצחק אבינו שלא , וידעשו מצ
  )י�סקדי ל"מהרי(           . וזו היתה חכמתו של יעקב" ומ�יקח אפפסרי� אחר הטיאי� מפ"הדי� הוא שו,  השובעעלהפסח 
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 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' טוטוטוטו

 ל" שמעון בן חמו בר אסתר ז  ל "ב בן חמו בר עיישא זקיע    :לעילוי נשמת

 "חג כשר ושמח"חלת לכל עם ישראל מא" ויזרע יצחק"מערכת 



 

  יעי של פסחשב 

  )כב' ידשמות ( "ם חומה מימינם ומשמאלם והמים לה בני ישראל בתוך הים ביבשהויבואו" 
   )כט' ידשמות ( " והמים להם חמה מימינם ומשמאלםובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"

שני  וב"יבשהבתו� הי� ב"הקדי� באחד , שני פסוקי� שלכאורה נראי� זהי� א� בכל זאת כשמתבונני� רואי� הבדל
מלא כתובה בכתיב " חומה"כשהמילה " והמי� לה� חומה" :אמרכא� נ, ועוד, "הלכו ביבשה בתו� הי�"פ� יהלאמר 

במדרש מוסבר , ואכ� ?ו" חסר בלא ויכתובה בכתיב" מהחֹ"כשהמילה " והמי� לה� חֹמה" :ו ובסמו� נאמר"בוי
מסביר , מדרש זה לפי .לשו� א% וחימה לפי שהיו ישראל נתוני� בדי� א� להנצל או א� להטבע ע� המצרי�משהוא 

כיתת הצדיקי� צעדו מיד . מקצת� צדיקי� מקצת� קטני אמנה,  בישראל כיתות כיתותהיוואומר כי " כלי יקר"ה
היבשה את  ראו �כר אחרק  האמינו בה ובאו אל תו� הי� ומקו�שלא ראו היבשה עדיי� מכל לעבר הי� א% על פי 

 לא ,"בני� לא אמו� ב�", כיתת קטני אמנה אבל .בעד�ולה� היו המי� לחומה להג� " בתו� הי�: "עליה� נאמר
 היולה� היו המי� חימה עזה כי ו" ביבשה בתו� הי�: "עליה� נאמרנכנסו אל תו� הי� עד שראו תחילה היבשה ו

   .נתוני� בדי� א� להנצל או להטבע
  

  )א' שמות טו( "אז ישיר משה ובני ישראל"
    באזבאזבאזבאז    הההה אל פרע אל פרע אל פרע אל פרעבאתיבאתיבאתיבאתי    ומאזומאזומאזומאזבאז חטאתי באז חטאתי באז חטאתי באז חטאתי , , , ,  אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס�באזבאזבאזבאז חטאתי  חטאתי  חטאתי  חטאתי ע באזע באזע באזע באז""""ה רבשה רבשה רבשה רבש""""אמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקבאמר משה לפני הקב""""אמרו במדרש אמרו במדרש אמרו במדרש אמרו במדרש 

 �        ))))רבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיירבנו בחיי((((    """""""" ישיר משה ישיר משה ישיר משה ישיר משהאזאזאזאז""""אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס� אני מקלס
, אחת: יש שתי צורות להודות ולשבח על הצלה מצרה" בית הלוי"לפי בעל , אלא ?ויש להבי� איזה מי� תיקו� זה

ג� על עצ� על ההצלה והודאה ודר� אחרת היא , כללבאה הצרה לו לא היה הודאה על ההצלה מהצער א� עדי% 
   . שהגיעהצער

עיקר שמחת� היא על היות� הכלי שעל ידו נתגדל כבודו יתבר� בזכות , הודאת משה ובני ישראל היתה מהסוג השני
יוצא איפה שהשירה היא לא רק על ההצלה אלא ג� על . "כי גאה גאה' אשירה לה: " הצלת� מיד המצרי� ככתוב

 ג� בעת ההצלה אומר שירה על אותו "אז"וכמו שאמר משה על כובד השעבוד . אולהללא שעבוד אי� ג, השעבוד
  .הודאה ג� על העינוי וג� על הישועה" ותהי לי לישועה, אוד� כי עניתני: "ה"זהו מה שאומר דוד המל� ע". אז"

  

  )כא' טו ("כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים' ותען להם מרים שירו לה"
מרי� פונה אל ? איזו שאלה נשאלה שעליה עונה מרי�" ותע�"הפסוק מתחיל , ר שאלותנוסח הפסוק מעורר מספ

  ?"סוס ורוכבו רמה בי�"ה הדגשה מהות מ ? "לה�"ולא " לה� "כתוב מדוע, א� כ�, הנשי�
כאשר מרי� מציעה לנשי� לצאת בתופי� . מתואר דו שיח עמוק שהתקיי� בי� מרי� לנשי�" ילקוט המאמרי�"בספר 

הנשי� היא כי אמנ� ג� ה� ניצלו מעבדות מצרי� א� תכלית ההצלה היא קבלת התורה עונות  לכבוד ההצלה ומחולות
סוס ורוכבו רמה "� באה תשובת מרי� לנשי� כל   ?לצאת במחולוומאחר והנשי� פטורות מלימוד תורה מה לה� 

מה חטא� של ישראל א� בדו את בני ושעעינו זה שהמצרי� נענשו וטבעו בי� זה מוב� היות וה� אלה ש, כלומר" בי�
זהו ,  שהסוסי� סייעו למצרי� לרדו% אחר ישראל שזה אלא חייבי� לומר?  בי�מדוע טבעו ג� הסוסי�? הסוסי�
וא� כ� במדת פורענות הרי במידה טובה פי כמה .  זאת אומרת מסייע לחוטא דינו כחוטא עצמולכ� טבעוו ,חטא�

 שכר� רב כשל הבעל על כ� ,"לה�"לכ� אמרה  ,מהיקיליה� ללמוד תורה ווכמה ולכ� הנשי� אשר מסייעות לבעל
  לסוסתי ברכבי פרעה"כעי� זה ראינו בשיר השירי� .  למרות שפטורות מלימוד התורהראויות ה� לצאת במחול

  .ה מרכבי פרעהסוסכהאשה הסיוע של מדמה את המל� שלמה , "דימיתי� רעייתי       
  

   "ויזרע יצחק"בני ברק ומדרשת " מאיר השחר"חברת הבקשות 
  ו"הי יוסף בן חמוה "עבהדרכת לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו 

   ב"קרית הרצוג ב" תורת ישראל"בית כנסת   14:00 - יום שישי
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