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

 

  

  פ"ביעי ששלהגיגים 
  שביעי של פסח 

ולכ� אי� אומרי�, אלא סיומו של חג הפסח הוא, כשמיני עצרת של חג הסוכות, שביעי של פסח אינו חג בפני עצמו
!ַב��� : )שמות יב(תה עליו והתורה צו, סי� לאבותינו על הי�יו� שנעשו בו נ, שביעי של פסח .בקידוש' נושהחי'בו 

ברוב המקומות שנזכר בתורה הציווי על יו� טוב ראשו�  . ָלֶכ� ָ+ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶ(ה ָבֶה�ַהְ)ִביִעי ִמְקָרא קֶֹד% ִיְהֶיה
לא נסמ. בשו� מקו� , ואול� לציווי לחוג בקדושה את שביעי של פסח, נסמ. לו ג� זכר ליציאת מצרי�, של פסח

אי� ש� שו� זכר ליו� שבו ', בשלח'בסדר , וכ� כשהתורה מספרת על הנס עצמו. נס הי�, זכר לנס שהיה באותו היו�
ת� חג לישראל לזכר מפלת אויבינו אלא על כבר נזכר במקו� אחר שלא נ, אכ� .וג� אי� ש� זכר לחג זה, היה הנס

וא0 ישראל אי� עושי� לה� שמחה על ,  שמח במפלת� של רשעי�ה"בשאי� הק. הישועה שנעשתה לישראל בלבד
. ו� טוב אחרו� של פסח לפני שידעו שביו� זה עתידי� המצרי� לטבוע בי�לפיכ. נאמרה לה� לישראל מצַות י. כ.

ועיקר השמחה שישראל  .ולפיכ. מעלימה התורה ג� אחרי כ� את הקשר שבי� קדושת חג זה ע� קריעת י� סו0
וזכו ששירת� נקבעה בתורה , הוא על השירה שמשה ובני ישראל אמרו באותו היו� ברוח ה1ֹד%, שמחי� ביו� זה

  )ספר התודעה( . וכל פמליותיו הקשיבו לשירת�ה"בוהק, עולמי עדל
  

  )ג' ידשמות (" ואמר פרעה לבני ישראל נבכים הם בארץ"
        ))))תרגו� יונת� ב� עוזיאלתרגו� יונת� ב� עוזיאלתרגו� יונת� ב� עוזיאלתרגו� יונת� ב� עוזיאל ( ( ( (""""ואמר פרעה לדת� ואביר� שנשתיירו במצרי�ואמר פרעה לדת� ואביר� שנשתיירו במצרי�ואמר פרעה לדת� ואביר� שנשתיירו במצרי�ואמר פרעה לדת� ואביר� שנשתיירו במצרי�""""

מדוע לא מתו דת� , א� כ., א., דת� ואביר� היו בי� אלו שלא רצו לצאת ממצרי�, ב� עוזיאלהתרגו� יונת� לפי 
ולמה ", י זו הסיבה למכת החוש."הרי לפי רש? ואביר� בימי האפילה יחד ע� כל האחרי� שלא רצו לצאת ממצרי�

 ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו , לצאתרוצי� שהיו בישראל באותו הדור רשעי� ולא היו ? חש.עליה�הביא 
דבר נא באזני ": על פי הנאמר בפסוק" ס0ס0ס0ס0וווועדות ביהעדות ביהעדות ביהעדות ביה"הבעל �  ראיתי תרו3 בש)כב' י שמות י"רש(" במפלת�מצרי� 
לא ברור מדוע נאמר א. , ע� ישראל לנצל את מצרי�את בקש ממשה שישדל ה מ"כביכול הקבש )יב' יאשמות (הע�4 

ושאלשיישראל בקש מע� בא משה לאשר שכהוא ר וביאהו? אוז� הלאשמדברי� ברור  והרי ?באזני הע�4"בפסוק 
הרי , אמרו בליב�בני ישראל ש משו�והטע� הוא , ה� לא התלהבו כל כ., שמלותזהב וכלי כס0 וממצרי� כלי 

שמדובר  לחש סוד לאוזנ� העד שמש, רחהטהכל כזה לא שוה מועט ובשביל זמ� , לשלושה ימי�בס. הכל  יוצאי�
: זו כוונת הכתובולצמיתות ביציאה לצמיתות ולא רק לשלושה ימי� ולכ� כל אשר ישאלו מהמצרי� ישאר אצל� 

לדת� ולאביר� א. . � להרבו להשאילסלמצרי� וידבר זה דע ושלא יוובסוד כדי בלחש כלומר  "4דבר נא באזני הע�
' שמות ב(י "שהרי לפי רש, את דת� ואביר� אנו מכירי� כמלשני�משו� ש, שיוצאי� לצמיתותהזה לא גילו את הסוד 

.שנשארו ישראל ינולכ� ה� לא מתו ע� שאר ב, רי וטמ� אותו בחול ה� אלו שהלשינו לפרעה שמשה הרג את המצ)טו
ידעו את הסוד ובכל זאת לא הסכימו ואילו דת� ואביר� לא ידעו ולכ� לא ישראל שמתו בימי האפילה כי שאר בני 

  .  נענשו כמות�
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק

 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז
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  )ז' ידת ושמ("  שש מאות רכב בחורחויק"
אלא היה זה מדוייק לפי  לרדו0 אחרי בני ישראלדי בכפרעה לקח שש מאות בחורי� לא סת� שאומר  הגר4אהגר4אהגר4אהגר4א

 ביאר רש4י שמכל חמשה יהודי� )יח' שמות יג(" וחמושי� עלו בני ישראל מאר3 מצרי�" כתוברי על השה, החשבו�
כדי היא במכת חוש. מתו והסיבה שה� , דהיינו חמישית,  ורק אחד יצאחוש.הארבעה מתו במכת , שהיו במצרי�

 שש הבני ישראל שיצאו ממצרי� היא� ס. . )רש4י י5 כב(� יחד אתישראל נענשי� בני שג� יאמרו ומצרי� הו אשלא יר
ת ושש מא(שלושה מליו� גברי� וה� חמישית ממה שהיו במצרי� אזי לפי החשבו� במצרי� היו מאות אל0 גברי� 

, חוש.המתו במכת לק� חלא ידע שהוא שהרי , פרעה לא ידע שנשארו רק חמישית אלא ש)שלושה מליו� = x 5 אל0
 את פרעה שה5 עזבמבי�  )ג' ידשמות ( "ואמר פרעה לבני ישראל נבוכי� ה� באר3 סגר עליה� המדבר"נאמר וממה ש

 )ל' בדברי� ל(איכה ירדו0 אחד אל0 ושניי� יניסו רבבה4  ":נאמרש ולפניו נגפיישראל בני ישראל ולכ� רב הסיכוי שבני 
היה די גברי� יצאו ממצרי� פרעה חשב ששלושה מליו� � או ,שת אלפי�כל חמיחס הכוחות הוא אחד על מבואר ש

  . לקחת שש מאות בחור וכל אחד ינצח חמשת אלפי�
  

  )ב' טושמות (" לי ואנווהו- זה א"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (".".".".וווו ואנוה ואנוה ואנוה ואנוהיייילללל8888ה אה אה אה אזזזז""""דכתיב דכתיב דכתיב דכתיב , , , , נבואהנבואהנבואהנבואהבבבבראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל ראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל ראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל ראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל """"

 יעל פ, "����ייייפניני� יקרפניני� יקרפניני� יקרפניני� יקר" מובא ב,י�י�י�י�''''זזזזווווללללאאאאי� מווי� מווי� מווי� מווחיחיחיחירבי רבי רבי רבי  מתר3 ?"נווהולי וא8זה א" אמרוה� ששהשפחות ל "לחזמני� 
ואת האדמה אשר נתת " מרלול ומפני שאינו יכ, "ואינו קורא) ביכורי�(גר מביא " ת ביכורי�סכמה שאמרו חז4ל במ

שה קלפי זה היה . ביכורי�פטורי� מ� הקריאה הנהוגה בעת הבאת ה, ולפי זה יוצא שג� עבד ושפחה". נולאבותי
, "אבי וארוממנהולוקי 8א: "ואחר כ. נאמר "הונו ואלי48זה א: תחילה נאמר, לשו� הכתובבי נושיהפשר ל מה "חזל

 לו שלא יכ,אמרו השפחות וקס הפתתחילאת שש רלפל "דבר זה הביא את חז? " אבייקל�8 ב4אסייו" לי8א"פתח ב
 רואמ, "לי8זה א"וק סהפת חילאת תו� שכיומ. ישראלבני סו0 הפסוק אמרו את ו, " אבייקל8א" מר כלפי עצמ�לו

  ".ש4ראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל בנבואהל "חזדרשו , כמורה באצבע, השפחות
  

  ) יט'טושמות ( " תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידיף אשיג אחלק שללואמר אויב ארד"
 כ.אחר רק מנצחי� את האויב ו ראשית ,במלחמותשהרי ,  הנכו�סדר בלא נאמרלכאורה נראה שהפסוק שלפנינו 

אריק חרבי ": נאמר ורק אחר כ., "אחלק שלל תמלאמו נפשי" כתובשלפנינו בפסוק ואילו מחלקי� את השלל 
  "מי ומי ההולכי�"משהאת שאל פרעה ר שא4 כקהלת יצחקקהלת יצחקקהלת יצחקקהלת יצחקבספר 4שואל עוד ? צרי. להבי� מדוע, "תורישמו ידי

4 לכאורה היה צרי. משה להקדי�  ובבקרנובזקנינו נל. בבנינו ובבנותינו בצאננובנערינו ו"השיב לו משה , ) ח'ישמות (
, ליסתי�וביאר שכשהולכי� במקו� מדבר השור3 שודדי� ו ?הנערי�את את הזקני� ולחלוק לה� כבוד ומדוע הקדי� 

� אנשי משו� שה, ראשוני�החסוני� ר3 ו המאת הנערי� מלאיממקמי� לכ� , שמא יבוא האויב ממול הוא חששה
זהו סדר שמשה הקדי� את הנערי� כיו� ש הסיבה וז, ואחריה� הולכי� הזקני� והט0 ולבסו0 הצא� והבקר, המלחמה
פרעה אמר . אפשר להבי� את הפסוק כהלכתולפי זה . זקני�הולכי� ההנערי� ולאחריה� הולכי� בתחילה שהליכת� 
תחילה ע� הצא� והבקר שהלכו כ. הוא נתקל  בני ישראל ומהיות רד0 אחריהוא אחלק שלל4 משו� ש" בתחילה

 ורק לבסו0 פגש בנערי� "בבני� ובבנות הקטני� ולכ. הוסי0 ואמר 4תמלאמו נפשינתקל ואחריה� , סו0 המחנהב
  . אריק חרבי תורישמו ידי4" אנשי המלחמה ולכ. אמר לבסו0

  

  )  יד'בשיר השירים ( " ומראך נאוהכי קולך ערב"
זו ו, בבחינת ערב חברו והואבעד מתפלל שמדובר באד� ה, "תפארת שלמה"בעל ה, ה מראדומסקה מראדומסקה מראדומסקה מראדומסקממממללללששששרבי אומר 

וערבות , על מידה טובה זו של ערבות, "אתה יודו. אחי."אמר לו כאשר את יהודה בח יעקב אבינו ששאותה מידה ה
    .שמעאל ועשוימצד ערבות את הכי אברה� ויצחק לא יכלו לתק� , תפילת ערביתתיקו� ל ידי זו תיק� יעקב אבינו ע

  

  )ח 'ושיר השירים ( "םנים פילגשישישים המה מלכות ושמו"
        ))))מדרשמדרשמדרשמדרש((((     כנגד פתיחות4 כנגד פתיחות4 כנגד פתיחות4 כנגד פתיחות88884מוני� פילגשי� מוני� פילגשי� מוני� פילגשי� מוני� פילגשי� ששששוווו, , , ,  כנגד שישי� מסכתות כנגד שישי� מסכתות כנגד שישי� מסכתות כנגד שישי� מסכתות8888מה מלכות מה מלכות מה מלכות מה מלכות הההה4שישי� 4שישי� 4שישי� 4שישי� 

שמדובר על  רבי העשיל מקראקארבי העשיל מקראקארבי העשיל מקראקארבי העשיל מקראקאמסביר ? למה הכוונה 4כנגד פתיחות4 א. צרי. להבי� ,זה מסכתות אנו יודעי�מה 
סדר . ע4שמ4מאימתי קורי� את : 5מבאות מתחיל  "זרעי�"סדר  : המשנהסדרימשישה האות הפותחת כל סדר 

מתחיל  "נזיקי�"סדר . י�4ש עשרה נשמח4: 'חבאות מתחיל  "נשי�"סדר . ציאות השבת44י: באות י5מתחיל  "מועד"
4אבות : ' באות א"טהרות"סדר ו. 4כל הזבחי�4: באות כ5מתחיל  "י�שקד"סדר . 4ארבעה אבות נזיקי�4: באות א5

שמוני� כנגד וזהו הפשט של המאמר 4ו,  הוא שמוני�8. א5. כ5. 'א. ח5. י5. מ5: הללוהאותיות ל כו� סכו. הטומאה4
  .הוא שמוני�של המשנה  הל אותיות הפתיחשסכומ� : פתיחות4
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