
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

  

 חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

  הגדה של פסחלהגיגים 
  )הגדה" (מגיד, יחץ, כרפס, ורחץ, קדש"

קדש קדש קדש קדש  �:הריטהנהוג האד� הבא ל צרי� להיש רמז לדר� שב ליל הסדר בסימניהיה אומר ש בבבב מנדל מרימנו מנדל מרימנו מנדל מרימנו מנדל מרימנו����רבי מנחרבי מנחרבי מנחרבי מנח
ירס! את , תו�'סה 'אשו! פ'רלל 'כ, ת"ר ��ססססכרפכרפכרפכרפ�, ת העונותלאחמו עצמאת להתקדש ולרחו� ה צורה� דא �"ורח�ורח�ורח�ורח�

  .  מהדברי� שרוצה להגידאמר רק חציי��יח�יח�יח�יח��, מוכרח הוא להגיד משהו מסוי�שג� כאשר ��מגידמגידמגידמגיד �פיו עד כדי
  

   )הגדה" (מה העדות והחקים והמשפטים? חכם מה הוא אומר"

א י ה"מצה", "פסח מצה ומרור", ות בלילה הזהת הנהוגומצושבשאלת החכ� רמוזות שלוש ה" קר! לדודקר! לדודקר! לדודקר! לדוד"מובא ב
"פסח",  בצק� להחמי�לא הספיקו, )יג' דברי� טז(" כי בחפזו! יצאת מאר� מצרי�: "שנאמר על יציאת מצרי� "עדות"

ה שפט את המצרי� על "שהקב, "משפט"מורה על " מרור", ) מג'שמות יב(" זאת חוקת הפסח" : שנאמר"קוח"נקרא 
  .  �במצריכרו! הדי! והמשפט שנעשה ילזוהמרור הוא ,  ישראלבניררו את חיי ישמ

  

  ) הגדה" (בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך... והגדת לבנך ביום ההוא לאמור"
דהיינו , את סיפור יציאת מצרי�הרי , "ביו� ההוא", מדוע כתוב שמצות ההגדה לב! היא ביו�קשה  הקדוש מהההה""""השלהשלהשלהשל

ומתר� ששאלת ? "לאמר: "בנוס& מדוע כתוב בפסוק ו? ולא ביו�,"ליל הסדר"ב, פרי� בלילהסמאנו , סיפור ההגדה
? המקריב עתאתה זה שהקרב!  המה, קרבת קרב! הפסחעסוק בהאב השזמ!  ב,ערב פסחהב! מופנות אל האב עוד ב

הוא  א� מבטיח ,  לב!לענותו אי! ביכולת ,ברוב ע�שמקריבי� את קרב! הפסח זמ!  ב,שכעתותשובת האב היא 
בעת , ביו� ,"והגדת לבנ� ביו� ההוא": כוונת הכתוב יהווז, טוריפ בולענה יסדר לשולח! הסביב ו שבילילה כשבש

  ". בשעה שמצה ומרור מונחי� לפני�"ענה לו בלילה  התשובה תתאש, "לאמר", גיד לבנ�ת, הקרבת הפסח
  

  )הגדה" (מתחילה עובדי עבודה זרה וגו׳ ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו"
        ))))פסחי� קטזפסחי� קטזפסחי� קטזפסחי� קטז((((מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו� מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו� מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו� מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו� , , , , רב אמררב אמררב אמררב אמר, , , , מאי בגנותמאי בגנותמאי בגנותמאי בגנות, , , , יל בגנות ומסיי� בשבחיל בגנות ומסיי� בשבחיל בגנות ומסיי� בשבחיל בגנות ומסיי� בשבח�מתח�מתח�מתח�מתח

ראיתי מובא ? לש� מה צרי� בערב גדול וחשוב כליל הסדר להזכיר את גנות� של אבותינו שהיו עובדי עבודה זרה
הואיל והרעותי את "לעצמו � אדהלא יאמר ש, 'ללמוד מכא! מוסר השכל וחיזוק בעבודת ה" אוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראלאוהב ישראל"בש� ה
וכ� יתייאש האד� מ! , "ולעובדו כראוי' ה לאלהתקרב לשוב אי! לי עוד שו� תקנה , והרשעתי בחטאימעשי 

: למד מאבותינו שהרי אנו אומרי�וי, כראוי'  ולעבוד את ה יתחזק האד� לשוב מהיו� והלאה,אדרבא, אלא, התשובה
אי! ל� ש, "קרבנו המקו� לעבודתו", אנו ממשיכי� ואומרי�, למרות זאת ו,"מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו"

  . דבר העומד בפני התשובה
  

  )הגדה" (ארבע מאות שנה...  בארץ לא להםידוע תדע כי גר יהיה זרעךויאמר לאברהם "

 לארבע א� הגזירה היתה ו?"ידוע תדע", בפסוקהכפילות מדוע , """"לוילוילוילויההההקדושת קדושת קדושת קדושת """"בבבב בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצשואל 
" כי גר יהיה זרע�: "לאברה�ה "משעה שאמר הקבמתר� שו? הזמ!בני ישראל ממצרי� לפני  יצאו מדוע, מאות שנה

ידוע ",  הפסוקפירושכ� הוא ו, ארבע מאות שנהאת העבדות לשל אברה� השלי� ו זה וצער, בצעראברה� היה 
  . "בע מאות שנהאר"ישלי� את העבדות ל, "גר יהיה זרע�"עצ� הידיעה של� ש, "תדע

" נר ה'  נשמת אדם"  העלון השבועי מוקדש לע" נ:   
 יעקב בן חמו בר עיישא ז"ל  נלב"ע טו' ניסן    

  211 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסדהעלו! מהעלו! מהעלו! מהעלו! מ
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
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  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 



 

  )הגדה" ( וירד מצרימהארמי אובד אבי"
, "ארמי אובד אבי" ,מדוע קושר אות� בעל ההגדה ביחד, אי! קשר בי! לב! הארמי לבי! ירידת יעקב למצרי�, לכאורה

הוא ה שעצ� העובדב, ארמילב! הגלות מצרי� היה את מי שגלגל הקדוש ש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"מבאר ה? "וירד מצרימה"
ולכ! שנאו אותו ומכרו אותו למצרי� יוס& בקנאת האחי� היות שדבר זה גר� ל, את לאה ברחלאבינו עקב החלי& לי

לא היתה ו, ראוב!הבכור ולא היה יוס& נולד לאשה לוקח את רחל יעקב א� היה א� , למצרי�יעקב ירד ובעקבות זאת 
   .למצרי� יעקב קנאת אחיו אשר גרמה לירידתמתעוררת 

  

  )הגדה..." ( שנאמרו ויתנו עלינו עבודה קשה כמ... שנאמרוויענונו כמ...  שנאמרווירעו אותנו כמ"
שעשו המצרי� הצרות כל שאומר ש" ממממ""""חידושי הריחידושי הריחידושי הריחידושי הרי"גלות נית! ללמוד מדברי בעל ההסתכלות מעניינת על צרות 

 וכמ"הכל היה , הכל היה בגזרת עליו!, "ויתנו עלינו עבודה קשה" "ויענונו" "וירעו אותנו", בני ישראל במצרי�ל
   .שגלו בני ישראלת יוגלוכל הכ� הוא ב, מצרי�ישראל בהיה בגלות וכפי ש, ולא במקרה, "שנאמר

  

  )הגדה" (וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצינו"
        ".".".".זו הדחקזו הדחקזו הדחקזו הדחק    ���� ואת לחצנו  ואת לחצנו  ואת לחצנו  ואת לחצנו ............אלו הבני�אלו הבני�אלו הבני�אלו הבני�    ����ואת עמלנו ואת עמלנו ואת עמלנו ואת עמלנו . . . . ........ זו פרישות דר� אר� זו פרישות דר� אר� זו פרישות דר� אר� זו פרישות דר� אר�����    את ענינואת ענינואת ענינואת ענינו""""
לאחר ממצרי� בזכות� יצאו בני ישראל , שלפי המדרש, מובא שפסוק זה מרמז על שלוש הסיבות" חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"ב

כ� שכל יו� עבודה נספר , העבדות היתה ג� בלילות. א: כפי שנגזרשנה מאתי� ועשר שני� במקו� ארבע מאות 
את ו שני� "רדמש� עשו בו מאוד ו ורבופר, באופ! ניסי, בני ישראלמחמת ש, ריבוי האוכלוסי! הגדול. ב. פעמיי�

וכ� .  את זמ! העבודהקושי השעבוד השלי�.  ג.ארבע מאות שנהבמש� , בריבוי טבעי, העבודה שהיו אמורי� לעשות
 דהיינו ,אלו הבני� � "נוואת עמל". לילותעבודה בדהיינו ה, ר� אר�זו פרישות ד � "וירא את ענינו: "זה רמוז בפסוק

  . הועילו למהר את הק�ואלל כ. קושי השעבודדהיינו , זו הדחק � "ת לחצנווא", ה מעבר לטבעירביה וה פריה
  

  )הגדה" ( מצה ומרור,פסח"

, העול�עליה� עומד עמודי� שלשת ה על י�מרמז, " מצה ומרור,פסח", הקדוש ששלוש דברי� אלו" הההה""""שלשלשלשל""""בבבבמובא 
ושמרת� את : "נאמר ש"עבודה"ל המרמז ע" חספ"? כיצד זה מרומז. )ב' אבות א( "גמילות חסדי�, עבודה, תורה"

לכו : "שנאמרלח� בש� תורה כתוב מכנה את השהראינו , "תורה"המרמזת על " מצה". )' יבמותש(" העבודה הזאת
מצה "ו, )פסחי� קטז(" כ� דרכו של עני"ל "זו חרמ כמו שא"לח� עוני"ת בגמרא מצה נקראה ו)'משלי ט(" לחמו בלחמי

על רמז מ ,הסח, "מרור". "מעושרמה ל המקיי� את התורה מעוני סופו לקייכ: "ל"ת על מאמר חזרמזמ" עשירה
  .  את עוונותינולמרק ינו הוא מביא לנו ייסורי� על' שבחמלת ה, גמילות חסדי�

  

  )הגדה (י ישמע ה׳״כ״אהבתי 
כלומר , בשלוש כיתותקרב! הפסח היה נשחט במשנה המתארת את סדר הקרבת קרב! הפסח בבית המקדש נאמר ש

. שערי העזרהאת עלי� ממלאי� את העזרה והיו נואנשי� עד שאת הסי� יכנמהיו מחזור בכל , שלושה מחזורי�ב
סיימו עדיי! לא א�  ,יימו את אמירת ההללחר שסאל ו,אומרי� את ההללהקהל היו וזריקת הד� ת הפסח יטשחבזמ! 

. עמי� עד לסיו� שחיטת קרבנות הפסח פעמיי� ואפילו שלוש פהיו חוזרי� על ההלל, הפסחאת כל קרבנות לשחוט 
 ).פסחי� סד( �מימיה� של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע ה' מפני שעמה מועטי!�: רבי יהודהעל כ� אמר 

" 'אהבתי כי ישמע ה"כלומר המחזור השלישי היה קט! כל כ� שבקריאת ההלל לא הספיקו להגיע אפילו למזמור 
 רבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקרבי מנח� מנדל מקוצקאמר ? מדוע מציינת המשנה דווקא פסוק זה מ! ההלל. סחוכבר סיימו את שחיטת קרבנות הפ

א� ה� היו משו� של�אהבתי כי ישמע ה'�  מעול�  לא הגיעו,דהיינו במחזור השלישי, שיתישלהכת  שבמליצה
  .ישיתבני הכת השלממתיני� להיות השניה ולא היו או בכת בכת הראשונה נדחפי� ונכנסי� ה� היו , 'אוהבי� את ה

  

   )הגדה" (אף אתה הקהה את שיניו" - סיפור לחג
 את צאמלא כיו! ש. "ילי� נרדפות בלשו! הקודשמ"בנושא פר שכתב סה למכהסלבקש  ����""""המלביהמלביהמלביהמלביבא אל משכיל אחד 

: ושאלפתח עימו בשיחה  לבית הכנסת סוכר נכנמראה יהודי לא שלבי�� מה. תסוהל� לבית הכנ נפנה בביתהרב 
לא הבי! את האורח לבי�� שאולי מחשב ה. �מאבא ואמא�: ענה, שלא הכיר את הרב, שכילמ� ה?איפה כבודומ�

י יש לו עסק מלבי�� ע� מהבי! ה. ארבע רוחות השמי��מ�: ילמשכ� ענה ה?איפה באתמאבל , �כ!: השאלה ושאל
האיש למי ענה הבי! , פתח את הדלתלבי�� מכשהו, של הרבעל דלת ביתו שוב לאחר זמ! דפק האיש . ועזבו לנפשו

ינו מילי� ישענ, פר שכתבתיס למהכסרב המה�באתי לבקש :  לרב בהיסוסאמר המשכיל. בחוצפה בבית הכנסת
� לא ידע ? לשק�� ההבדל בי! שרמהור לי מ קוד� א�א, המ�את! ל� הסכ: ר לו הרבמא. נרדפות בלשו! הקודש�

   .ואמא� אבאמבא  � שק�, �ימארבע רוחות השמ בא ��שר�: הרב הסביר לו , שכיל את ההבדלמה

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי! ח תפילי! ח תפילי! ח תפילי! """"גמגמגמגמ
        052052052052����3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו!להשאלה בטלפו!להשאלה בטלפו!להשאלה בטלפו!) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"ברשותנו מבחר תפילי! רשברשותנו מבחר תפילי! רשברשותנו מבחר תפילי! רשברשותנו מבחר תפילי! רש

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת בני ברק ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
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