
  
  

  

 'ו שנה                          
 

  
ָ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 ישראלחג פסח כשר ושמח לכל בית ישראלחג פסח כשר ושמח לכל בית ישראלחג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל

  חג הפסחלהגיגים 
  )א' ח תע"ע או"שו(" בין בכור מאב בין בכור מאם,  מתענין בערב פסחתרובכוה"
            ))))משנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורהמשנה ברורה" (" (" (" (שנצולו ממכת בכורותשנצולו ממכת בכורותשנצולו ממכת בכורותשנצולו ממכת בכורות, , , , זכר לנסזכר לנסזכר לנסזכר לנס""""
שעדי� היה  הציל אות� במכת בכורות הרי 'שההוא משו� זכר לכ� בכורות מתעני� בערב פסח ההטע� שא�  

זכרו� זכרו� זכרו� זכרו� "פר סב? מדוע מזכירי� את הנס בדר� צו� דוקא, חג לזכר הנס ולא יו� צו�יו� זה שהבכורות יעשו את היו� ה
הצלחלהגיע לה נתעל מזמ� המלחמה בל תקנו לצו� זכר לצו� שצמו "שחז "תענית אסתר"מתור" שכמו ב" יהודהיהודהיהודהיהודה

בכורות זה ההצו� הולזכר , הגזירהיהיו בכלל שלא כדי הבכורות צמו ביו� זה במצרי� ג� חייבי� לומר ש, במלחמה
  . בכל שנה ביו� הזהצמי� 

  

  )כא' שמות יב(" פסח ושחטו ה למשפחותיכםוקחו לכם צאן"
        ))))ככככ' ' ' ' אבות האבות האבות האבות ה((((    """"����וגבור כארי לעשות רצו� אבי� שבשמיוגבור כארי לעשות רצו� אבי� שבשמיוגבור כארי לעשות רצו� אבי� שבשמיוגבור כארי לעשות רצו� אבי� שבשמי, , , , כצביכצביכצביכצבי    ור"ור"ור"ור", , , , וקל כנשרוקל כנשרוקל כנשרוקל כנשר, , , , הוי עז כנמרהוי עז כנמרהוי עז כנמרהוי עז כנמר, , , ,  ב� תימא אומר ב� תימא אומר ב� תימא אומר ב� תימא אומריהודהיהודהיהודהיהודה""""
נו רמז לבכ� שר 'נ, מר'נ, ריה'בי א'צשל תבות הראשי היא  "צא�"המילה  ש"ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי" הרבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�רבינו יוס� חיי�ר מאו
   .' העבודתלאת הדר� ה� שנלמד מ, כתובה

  

   )ל' יבשמות (" ויקם פרעה לילה"
            ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"ווווממיטתממיטתממיטתממיטת    $$$$ויק� פרעה ויק� פרעה ויק� פרעה ויק� פרעה """"
וכל תשע המכות כיצד התקיימו כל דבריו של משה ו יינבמו ע ראה פרעההרי : ישנה תמיהה גדולה על פרעה 

,  שעתידה להתרחש בחצות הלילהבכורותה מכת עלממשה שומע כעת פרעה ו, לוא�התקיימו במפרעה ל" חיבטה"ש
תו של משה לאזהרמתייחס שפרעה לא יתכ� אי�  ?כאילו אי� הדבר מדבר אליו, פרעה עולה על מיטתו כהרגלוו

הנהגת   שגלינסקיגלינסקיגלינסקיגלינסקיקב קב קב קב ב יעב יעב יעב יעררררההההר" תמ ?דברקרה יא ל לישו� כאילו �הולהוא ו, ומיקישהדברי� יתספק י� שו� אלמרות ש
שבכח כמו  ו.כנגדו כוח של טומאהיש , פועלקדושה הכוח ש במקו� "זה כנגד זה" היא בבחינת בעול�ה "הקב

בנו את  להקריב �הוא צרימחר ששכל אד� אחר שהיה מתבשר , העקידהעניי� ב אברה� אבינוהקדושה ראינו אצל 
להעלות את יצחק אבינו ה אומר לאברה� "הקבכאשר תו הלילה ואילו לא היה מצליח להירד� כל או, לעולהאהובו 

בטחו� מלא בבוראו ויודע שכל ציוויו ה� ברחמי� גדולי� וה� באי� לעול� א� מתאזר בא וה, בנו על גבי המזבח
וישכ� אברה� ": נאמרשהתורה מעידה על כ� עד ש, הול� לישו� על מיטתווהוא ורק כדי להיטיב לפרט ולכלל 

שכאשר מודיע לו משה על מכת הבכורות הוא , אצל פרעה בכח הטומאה י�אורכנגד זה ) ג'  כבבראשית" (בבוקר
 )טוב� יביעו(                          .מפגי� חוסר אכפתיות והול� לישו� על מיטתו בשלווה

  

  )מב' שמות יב(" 'ליל שמורים הוא לה"
יבה שהלילה הזה נקרא ו הסוז, שנהבלילות השמירה לכל שאוב לה הלילה הזאומר שנית� מ ,"ההההתפארת שלמתפארת שלמתפארת שלמתפארת שלמ"על הב

, דורותבטחה ליש כא� הו. כל הלילותכי השימור מתייחס ל, בלשו� יחיד" שימור" בלשו� רבי� ולא רק "&שימורי�
את להמשי� עליה� ורר ויזכו לע, הסדרלקיי� את כל ו,  ומרור� לאכול מצהיבאכאשר בני ישראל , שבכל ליל פסח

  . קדושה של מעלהאת הה וכינשהבחינת גילוי 
  
  
  
  

  

  331 מס עלון  ד"בס
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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 

 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
      ד    "חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"ן הרהמר

 ה"       תנצבד"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"           משה טויטו בר אסתר ז     ניסן' טוע "ל נלב"זעקב בן חמו בר עישא י



 

משועבדים היינו לפרעה  ובני בנינו ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו"אילו לא הוציא הקב"
   )פ"הגדש(" ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים, במצרים

עד עצ� היו� מוציא את אבותינו ממצרי� הרי שא היה ה ל"קבשא� השל המשפט שלפנינו היא  ההפשוטהבנה ה
כבר אנו כ� שנבוני� כולנו מי� וחכו חנ שאנלואפי, אי לכ� ,רי�תחת עול פרעה במצועבדי� ומשהיינו עדיי� הזה 

 רבי מאיר שפירא מלובלי�רבי מאיר שפירא מלובלי�רבי מאיר שפירא מלובלי�רבי מאיר שפירא מלובלי�שלשלשלשלאלא .  בלילה הזה"&מצוה עלינו לספר ביציאת מצרי� בכל זאת יודעי� את ההיסטוריה
ובעי� מכ� שאנו ישנה עלינו טענה שכל הצרות והענויי� שבאי� עלינו נ: פרש כ�יש הבנה שונה והוא מ

, היינו נושאי� ח� בעיני העול� "חכמי�"יותר  ו"משכילי�"ו יותר ינואילו הי" לא מתקדמי�"ואנחנו " פרימיטיביי�"
כי ו, על טענה זו יש לנו תשובה ניצחת שאי� זה נכו�. כ� שהיו מקבלי� אותנו כשוי� ביניה� ולא היו מעני� אותנו

שהיינו , הניסיו� המר הזה הוכיח לנו ולא הועילהלכאורה � ה&התקדמות& וג, ניסינו זאתכי בעבר . ביסודהשקר 
נו גהנאפילו בזמ� שכלומר , כולנו נבוני�&, משועבדי� &לפרעה במצרי�& ואפילו בזמ� שהיינו &כולנו חכמי�

  .סיבה אחרת ולא משו� השנאה לש� שנאאלינו היא שנאת� של הגויי� וזו הוכחה ש. ילי� ונבוני�כאנשי� משכ
  

 מה :רשע מה הוא אומר... ?ו אתכםנלוקי- מה העדות והחוקים אשר צוה ה׳ א:חכם מה הוא אומר"
  )פ"הגדש(" ?העבודה הזאת לכם

        . . . . ))))גגגגקהלת ב' יקהלת ב' יקהלת ב' יקהלת ב' י((((� האור מ� החוש�& � האור מ� החוש�& � האור מ� החוש�& � האור מ� החוש�& רורורורו&וראיתי אני שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כית&וראיתי אני שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כית&וראיתי אני שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כית&וראיתי אני שיש יתרו� לחכמה מ� הסכלות כית
 שיש בפסוק מסביר ביניה� ומקשר ר&אר&אר&אר&אגגגגההההשששש� קשר בי� שאלות החכ� והרשע לבי� הפסוק בקהלת אלא ולכאורה אי
   'ה הואשר צוהחוקי� ת דו&מה הע: מה ההבדל בי� שאלת החכ� האומר: המפורסמתשאלה תשובה ל

 עד שלחכ� במה &אתכ�& טוב יותר מ&לכ�&? "&מה העבודה הזאת לכ�: לשאלת הרשע שאומר? קינו אתכ�&לו$א
של � יתרוה, ת&לוכס&יתרו� לחכמה מ� ה ,ר&אר&אר&אר&אגגגגההההשיב על כ� מ? "מקהי� את שיניו"אנו עוני� לעניי� ולרשע אנו 

קרא י &ו,�יקלו$בריאת האור נזכר ש� אשבעת , &כיתרו� האור מ� החוש�&: שאלתו של הרשע הואעל שאלת החכ� 
   ללא הזכרת ש� לה&ליחוש� נאמר סת� &ולחוש� קרא ואילו בעת בריאת ה, )ה' בראשית א( �&יוי� לאור קלו$א
שאלת בי� ל, ו אתכ�&ינלוק$ א' &אשר ציוה ה',הש� את הוא מזכיר ה החכ� בשאלת זה ג� ההבדל בי� . לוקי�$א
  . בשאלתו' הש� ללא הזכרת , &מה העבודה הזאת לכ�&: האומר, רשעה

  

  )פ"הגדש(" אף אתה הקהה את שיניו"
 פירוצה להיות כש שהוא  לו האיעל כ� השיבו, לח את זקנוגלהעיר לאיש על שנהג  שאאאא""""חידחידחידחידרבינו הרבינו הרבינו הרבינו המסופר על 

ה שיהיה ע� זק� מדוע "כי לו רצה הקב, הוא מקפיד להישאר כ�, זק� ללא נבראהוא ומכיו� ש, ושהקב&ה ברא אות
שהרי " להקהות את שיניו" היתה שלפי ההגיו� הזה יש ג� יד&איד&איד&איד&אחחחחההההרבינו רבינו רבינו רבינו ובת שת?  &חתימת זק�&הוא ברא אותו ללא

ב� הרשע מכיו� שהש, הגדה על הב� הרשע בלשו� &הקהה את שיניו&מר בנאמה שת מוב� עוכ, הוא נולד ללא שיניי�
  .ולכ� &הקהה את שיניו&, שיניי� ללא נבראהוא א� כ� הלא , נבראהוא רוצה להיות כפי שהוא טוע� ש

  

 )פ"הגדש( )יג' שמות טו(" וענו אותםועבדום כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ידוע תדע "

" באר" לא לה�"כתוב מדוע הוסי� ה "כי גר יהיה זרע�"א� כתוב  שעל הפסוק שלפנינוקשה מ א אסאדא אסאדא אסאדא אסאד""""יייימהרמהרמהרמהרהההה
. "באר" לא לה�"במקו�  "באר" נכריה"היה צרי� לכתוב והכתוב , נמצא באר" שאינה שלו" גר"הלוא ברור ש

היהודי� על זה ששאלו מה� ותבעו את שבאו המצריי� לאלכסנדר מוקדו�  .)סנהדרי� צא(גמרא ומתר" על פי הסיפור ב
ענה לה� בש� א סיסגביהא ב� פו, מה� פיצוילכ� ה� רוצי� ו לה� וא החזירעדיי� לו"  כס� וכלי זהב ושמלותיכל"

א שלפי זה היו אל. מצריי�ובכ� ניצח את ה,  שנה210במצרי� שעבדנו העבודה שכר על היהודי� שעדיי� מגיע לנו 
� קנה את סשכיו� שיוהוא  התירו" אלא,  ולא מכל המצרי�לקחת כלי� רק מהמצרי� שהעבידו אות�צריכי� 

כל מה שקנה עבד "צא שהמצרי� שייכי� לישראל וכ� כל ממונ� שהרי יו ,המצריי� לעבדי� בעבור הלח� שנת� לה�
" אר" לא לה�"כי מה שנאמר , צת השאלה על הפסוק ובזה מתור.משלה�מכ� שבני ישראל לקחו א יוצ, "קנה רבו

ובזה ג� מתור" למה לא תושביה לשייכת היה תהיהודי� יעבדו באר" שלא שהגזרה היא היינו שד ,מצרי�מתייחס ל
  .  "באר" נכריה"נאמר בפסוק 

  

  )פ"הגדש(" חישב את הקץה "שהקב"
: הכתובאו על " כי גר יהיה זרע�": יכול להתייחס על הכתוב" ארבע מאות שנה": מה שנאמר בפסוק שזזזז""""הגריהגריהגריהגריר אמב
קיצר את הארבע מאות שנה  ו"כי גר יהיה זרע�": ייחס זאת על הכתובדו  בחסה"קבהאלא ש ,"ועבדו� ועינו אות�"

שחישב את  על אנו מודי� לוו. שהחשבו� נקבע מזמ� לידתו של יצחקכ� י ל ידעלמאתיי� ועשר שני� של עבדות 
  .  לאחר מאתיי� ועשר שני�ומהארבע מאות שנה חוסרו מאה תשעי� וכ� נגאלנו, 190 = צ בגימטריא"ק. "ק""ה
  

  

        052052052052$$$$3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        052052052052$$$$3268315326831532683153268315: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, ן אסתראליהו ב, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


