
  
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  
 מערכת "ויזרע יצחק" מאחלת לכל עם ישראל "חג כשר ושמח"

  פסחחג הלגיגים ה
  ? "ליל הסדר " הזהנקרא הלילה הקדושמדוע "

" ולא יכלו להתמהמה וג� צידה לא עשו לה�: " שכתובפיה בחיפזו� כת מצרי� היתשכל גאול" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"מסביר ה
נובעת   ולהחפזהיו צריכי� למהרכל הסיבה שבני ישראל  .לא סדר� לבחיפזו� ההנעשי�  י�דברידוע שו )לט' שמות יב(

כלו ולא ידבר שהיה גור� לכ! ש, טומאההשער החמישי� של ב, ו"ח, ילו היו מתעכבי� במצרי� היו שוקעי�שאה מז
" בעבור זה: "כמו שכתוב ,ולא משו� העברהעתיד משו� ה ת היצרי�מאת שכל יציידוע ו. יותר ממצרי� כברלצאת 

לוקי� על ההר "תעבדו� את הא: " כתובעוד ו.רמצה ומרו, פסחיו כגו� י בעבור שאקיי� מצוות"ומפרש רש )ח' שמות יג(
ה� , כלומר לומדי� תורה, לוקי�"כל זמ� שע� ישראל מקיימי� את המצוות ועובדי� את האלכ�  ).יב' שמות ג( "הזה

ישראל מקימי� את המצוות בני כל שנה שבש" ליל הסדר"נקרא ולכ� , מחזקי� ומצדיקי� את הצור! ביציאה ממצרי�
  .  ומוצדק"מסודר"נעשה יותר  ממצרי�ישראל ת בני איהטע� ליצ

  

 )קידוש ליל הסדר( " לזמן הזהנו וקימנו והגיענוישהחי"

א� . ב. כבר אינו בי� החיי�א� האד� .  א:מצוותמלקיי� את האד� את הדברי� המונעי� ה תשלשבברכה זו רמוזי� 
: כ! זה רמוז בברכהו. מצוההקיו� לחסרי� לאד� האמצעי� הכלכליי� א� ,  ג.הול! בדר! הישרהאד� אינו 

,"והגיענו", וולא סרנו מעבודת, יומצוותאת  �שאנו מקיימיל "תודה לא, "וקימנו", חיי�אנו ' ברו! ה, "נוישהחי"
) שלמה קלוגר' ר(              . ' הה אשר צוות את המצוקיי�כדי לב ,כס#, את האמצעי� הכלכליי�שהשגנו 

  

   ) של פסחהגדה(" הא לחמא עניא"
ל"חזומפרשי�  ,)ג' איכה א( "גלתה יהודה מעוני"במגילת איכה כתוב ? זוה אמירהבדוקא את ליל הסדר דוע פותחי� מ 

על מנת לכ� . ולא נתנו צדקה לעניי�, דהיינו מצה, "לח� עוני"לא אכלו  היא משו� שישראל ע� תוגלשהסיבה ל
תיקו� לסיבה הראשונה שהיא , תצ&אלה הַמ, עוני זה לח� ה,"הא לחמא עניא: "אומרי�נו  אאת הסיבות לגלותתק� ל

הסיבה השניה ובכ! מתקני� את , מזמיני� את העניי�אנו , "לו ויכיתיכל דכפי� י"ובאמירת , אי אכילת לח� עוני
לשנה הבאה בירושלי� : "לבקש את הסיבות לגלות אנו יכולי� כבר נ'תיקשועתה לאחר  . שלא נתנו צדקה, לגלות

  ")תפארת ישראל"(               . בני� בית המקדשבהבאה באר) ישראל לשנה , "הבנויה
  

  )הגדה של פסח("  ולנווהיא שעמדה לאבותינו"

. לאבותינו ובזכות� ניצלו" עמדו"מרמזות על הדברי� ש" והיאוהיאוהיאוהיא" אומר שהאותיות המרכיבות את המילה האברבנאלהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאל
על עשרת מרמזת  דדדד""""יויויויואות  ה,תורההחומשי על חמשה מרמזת  אאאא""""ההההאות  ה, על ששה סדרי משנהת מרמזוווו""""ויויויויאות ה

עמדו לנו ולאבותינואלו  וכל .שהוא יחיד ומיוחד, אלופו של עול�, ה"קב על הת מרמז####""""אלאלאלאלאות הדברות וה
  . ה מצילנו ממבקשי רעתנו"ובזכות� הקב

  

   )הגדה של פסח(" שפרעה לא גזר אלא על הזכרים" 
הרי  ש, עדיי� יש קיו� לע� ישראלו, לא אבדה תקוה, !כ� א, בותנקלהחיות את הפרעה גזר על הזכרי� בלבד והתיר 

המיילדות יוצא ש.  מיוחסשאינורק , לכל דבר יהודי ונהי הילד ,השהוליד ב� מאישה יהודינכרי שקובעת ההלכה 
מידה "ה " ולכ� שיל� לה� הקב,אבות יהודי�שנולדו מ ,שישארו בע� ישראל בני� מיוחסי�כדי ב� רק נפשאת מסרו 

  )מבריסקחיי� ' ר(           .יחוסי !כל אלו צרילש, בתי לויה ובתי מלכות, קיבלו בתי כהונהבזה שהמיילדות , "נגד מידהכ
   לעילוי נשמת:  יעקב בן חמו בר עיישא ז"ל נלב"ע טו' ניסן תנצב"ה     
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         פסח  פסח  פסח  פסח שביעי שלשביעי שלשביעי שלשביעי של
        """"ויאמר דודויאמר דודויאמר דודויאמר דוד""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה
 עעעע"""" תש תש תש תשניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' כאכאכאכא

  

        חג הפסח חג הפסח חג הפסח חג הפסח 
        """"בעת ההיאבעת ההיאבעת ההיאבעת ההיא""""::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 עעעע"""" תש תש תש תשניס�ניס�ניס�ניס�' ' ' ' טוטוטוטו
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  "יד יצחק"ח תפילין "גמ
 052-3268315: ן להשאלה בטלפו) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

 )הגדה של פסח( )כג' שמות ב( "וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו"

 היה שעבודהשי והרי ק, אחר מותו של פרעהמדוע נזכרו בני ישראל להאנח מ� העבודה רק , ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�ל דיסקי�""""המהריהמהריהמהריהמהרימקשה  
ומדוע . )יד' שמות א(" וימררו את חייה� בעבודה קשה בחומר ובלבני� ובכל עבודה בשדה"כדכתיב , הרבה זמ� קוד�

אלא שידוע ? שעבודההוכבד לאחר מותו של פרעה רמז לכ! ש ראינו שו� אלהלא ,  המל! לאחר מותעתכזעקו רק 
שאר בני ישראל ראו שו.  והנחה מעבודהמעט חופש לעובדי�הגי� לתת ! מת נו מלהשה עששב המנהג הואש

 הזו, תועבדהעול את הרגישו ביתר שאת בכ! ,  מהעבודהלה� לא הקלו מאומהאילו  מעט ממלאכת� ות'ְבהעבדי� ַ(
  .ועל זה צעקו ,לה� מאודכאב 

  

  )יד' בראשית טו(" ואחרי כן יצאו ברכוש גדול"
אי� אנו ומדוע ,  זכר ללח� עוני,"מצה",  לטיטרזכ, "חרוסת", זכר לשעבוד, "מרור"בקערת ליל הסדר אנו מניחי� 

 העוניהעוניהעוניהעוני וללח�וללח�וללח�וללח� לשעבודלשעבודלשעבודלשעבוד למרורלמרורלמרורלמרורעושי� זכר זה שאנו , אלא? ממצרי�הני ישראל או י שהוצ"רכוש הגדול"עושי� זכר ל
שכ� ממנו לא ,  אי� אנו עושי� זכר"רכוש הגדולרכוש הגדולרכוש הגדולרכוש הגדול"ל א!, רֶכֶזהזה יו� עד הנותר לנו הדברי� הללו מהרי ש, זה מוב�
  )רבי מאיר מפרמישלא�(. רֶכֶז היו� שו� נותר לנו

  

  )טו' איכה ג(" השביעני במרורים הרווני לענה"
מזכיר את הפסוק .  בשבועיו�התמיד יחולו באותו ש ,תשעה באבלבי� ליל ליל הסדר בפסוק זה רמוז שיש קשר בי� 

ידוע שהגזירה הייתה . תשעה באבהצרות המרות שחוינו ב, "לענהלענהלענהלענה"ליל הסדר מול הל בהמרור שנאכ, "מרורי�מרורי�מרורי�מרורי�"ה
המאה ותשעי� את , אלא שבפועל עבדו בני ישראל במצרי� מאתיי� ועשר שנה בלבד, ארבע מאות שנה של עבדות

  )בית הלוי(        . ה בתשעה באב"החזיר לנו הקב, בני ישראל במצרי�שלא עבדו ת חסרושנה ה
  

  לשביעי של פסחהגיגים 
  )יח' יגשמות (" שים עלו בני ישראלווחמ"

היוצאי� שאי� ישראל כשאר העמי� למרות , י� כאנשי צבא היוצאי� למלחמהשומממצרי� חיצאו ישראל בני 
בכל זאת מצווה התורה על האד� , "ילח� לכ�' ה"אלא אצל ע� ישראל ,  כנגד האויבי�תחמששצריכי� להלמלחמה 
שי� "ה ליהושע "נו שאמר הקבאוכ� מצ. וינצחו במלחמותאחרי כ� יפעל הנס ורק , דר! הטבעבכלפי חו) שיתנהג 

כפי , אלא? להעמיד מארבנסי� ונפלאות כל כ! במד ומלהע� לכאורה מדוע צרי! ו, )יהושע ח(" ל! אורב לעיר מאחריה
השאר יניח בידי את  ו,ותבידו לעשאפשר  כל מה ש,בדר! הטבעהשתדלות אד� השיעשה הוא רצו� התורה , שהזכרנו

נפש� על חייבי� להשמר בני האד� כלומר , )משלי כא(" התשועה' סוס מוכ� ליו� מלחמה ולה"וכ� אמר שלמה , שמי�
  )רבנו בחיי(            .  כי התשועה לו לבדו,ה יושיע"ולהכי� סוסי� וכלי מלחמה והקב

  

 )לא-ל' שמות יד(" דולהוירא ישראל את היד הג. מצרים מת על שפת היםוירא ישראל את "

קוד� ב וכתשהרי  "את היד הגדולה"אז ראו רק  "את מצרי� מת"משמע שלאחר שראו ענייני� בפסוקי� סדר הלפי 
על ע� ה ישוקמתעוררת ו, "וירא ישראל את היד הגדולה"כתוב  ואחר כ! "וירא ישראל את מצרי� מת על שפת הי�"

שכל זמ� , כ! היהכ� שאנראה , אלא? ה" של הקבידו הגדולהאת או לא רלפני שראו את המצרי� מתי� וכי , ישראל
כלו ו יאלש )זוהר בשלח(ישראל לאביה� שבשמי� בני בדיל בי� שההשר של מצרי� קיי� בממשלתו היה מס! שהיה 

  נפקחונקרע המס! ו אז ,שר של מצרי� למצרי�מצרי�מצרי�מצרי�כשהכוונה במילה  , על שפת הי�מצרי�מצרי�מצרי�מצרי�אבל כשמת ', לחזות בנוע� ה
   )זושא מהניפאלי' ר(                .  את היד הגדולהתראושל ישראל ל עיניה�        
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משה טויטו בר אסתר       א"ג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב שליט"הרה

 טעמי המקרא והפטרהימוד החלה ההרשמה למחזור החדש של הקורס לל
  .אחר חג הפסח, ה"בע, שיפתח. ספרד-בנוסח יהדות מרוקו
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