
  
  

  

 '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

  פסחשביעי של להגיגים 
  )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�""""

הרי בני ישראל יצאו ממצרי� אז אי� פרעה דיבר אל : מתבקשת מהכתובלשאלה הה� תשובה התרגו� יונת� דברי 
א� לפי . ממצרי� ונשארו ע� פרעה במצרי� ע� בני ישראללא יצאו  שדת� ואביר�לדיבר  הפרעאלא ש ?בני ישראל

שסירבו לצאת ע� בני ישראל ומתו, שהיו בישראל רשעי� משו�היתה חוש� המכת ל הסיבה, )כב' י י"רש(ל "חז
"  ס"ס"ס"ס"ווווהעדות ביההעדות ביההעדות ביההעדות ביה"שואל ה,  א� כ�.כדי שלא יראו מצרי� ויאמרו ג� ישראל נענשי� עימנו. בשלושת ימי החוש�

בקש ה מ"הקבש )יב' יאשמות (באזני הע�$  דבר נא":  ומתר# על פי הנאמר?במכת החוש� ואביר� דת�תו מא למדוע 
משה ר בקש שאבאר שכמ ו?$באזני הע�$לא ברור מדוע נאמר  א�,  את מצרי�ונצלשיע� ישראל את ממשה שישדל 

בס� הכל הרי , שאמרו בליב� משו�, התעצלו לבקשה� , שמלותזהב וכלי כלי כס" ו ישראל להשאיל ממצרי�מ
ה אייצהלבד שבלחש בסוד לאוזנ� ו הד משמע, רחהטהכל לא שוה קצר ובשביל זמ� כזה , לשלושה ימי� יוצאי�

רבו ס דהיינו בלחש שלא יוודע למצרי� וי"כתוב $דבר נא באזני הע�לכ� � השלמה שישאלו יהא לצמיתות וכל היא 
זו הסיבה .  על משהלפרעהוהלשינו מלשני� כידוע היו  ה�משו� ש ,לא גילו את הסודלדת� ואביר� א�  .להשאיל�

� רשעיבניגוד לשאר ה, לא נענשו וכיו� שלא ידעו, שחשבו שיוצאי� לשלושה ימי�לא נענשו משו� דת� ואביר� ש
  .חוש�נענשו בשלושת ימי ש,  לצאתוא" על פי כ� לא רצו, ישראל שידעו שיוצאי� לצמיתותב

  

  )ז' יד תושמ("  שש מאות רכב בחורחויק"
וחמושי� עלו בני : "הכתובלפי  הגר$אהגר$אהגר$אהגר$אתר# מ? שש מאות בחורי� לרדו" אחרי בני ישראלדוקא פרעה מדוע לקח 

יצא וארבעה מתו במכת  מכל חמשה יהודי� שהיו במצרי�אחד רש$י שפירש  ו)יח' שמות יג(" ישראל מאר# מצרי�
וידוע שמספר . ישראל נענשי�בני יאמרו שג� יראו זאת המצרי� וכדי שלא הוא במכת חוש� טע� שמתו וה, חוש�ה

חוש� הת מתו במכת וחמישיארבע פרעה לא ידע שלא שא, שש מאות אל" גברי�בני ישראל בצאת� ממצרי� היה 
וכשיצאו בני , )שלושה מליו�=  x 5 ת אל"ושש מא(בצאת� שלושה מליו� גברי� בני ישראל היו היה בטוח שו

ואמר פרעה לבני ישראל נבוכי� ה� באר# סגר עליה�  ":נאמרפי ש עזב� כישראל ממצרי� היה בטוח פרעה שה)
איכה ירדו" אחד אל" ושניי� יניסו רבבה$  ":נאמרשישראל נגפי� לפני אויביה� במצב כזה בני ו )ג' ידשמות ( "המדבר

לנצח שלושה מליו� על מנת , לפי החשבו� הזה, משת אלפי� יהודי�חיס אויב מנה יחיילאחד מכל כלומר  )ל' בדברי� ל(
  . וה� נבוכי� באר# את בני ישראל שהרי ה) עזבאיש כל אחד ינצח חמשת אלפי� ש� שש מאות בחור איש דרושי

  

  )י' שמות יד( ״'י ישראל אל הנויצעקו ב ויראו מאוד סע אחריהםוה מצרים ננוה... ״ופרעה הקריב
שפרעה , זה של מסירות נפש מצד הטומאההצו� עהכח את הראו בני ישראל שכאשר  בבבב''''רדיצרדיצרדיצרדיצבבבבממממ    י יצחקי יצחקי יצחקי יצחקבי לובי לובי לובי לוררררמבאר 

למע� יוכלו , של מסירות נפשאלו ג� לה� יהיו כוחות שאל ה) וביקשו  נשאו קול� מחר" את נפשו ומפזר את ממונו
וכיחו את ת "וויסע אלי דבר אל בני ישראל $מה תצעק: ה"קבהשיב לה� ה .לעמוד נגד מסירות נפשו של פרעה

   .יעה לתו� הי� וממילא יתגברו על מסירות נפש� של המצרי� הטמאי�� על ידי נסכמסירות נפש
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  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
 ה"ד  תנצב"תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"  משה טויטו בר אסתר זד "חשון תשע' ע ג" נלבל"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה



 

  )כב' שמות יד(" והמים להם חומה מימינם ומשמאלם"
ישראל , ונו של עול�ברי: ורמאו � עליהוקטרגכי� שמלאהיו  �ישראל את היבני עברו אשר כבמדרש שמסופר 

ה "בהק שאל . חימה�ונתמלא שר הי, �הישל  ול שררו� הוא עביוה הקדוש ד צמי ?שעבדו עבודה זרה יזכו לנס כזה
מיד . �ריצ מ�דובוד ששעבשעה אלא מחמת בדווהרי לא ע? ודה זרהבו ישראל עבד ע�ונצרב �הא: ת המלאכי�א

ה המילה בכתולפנינו בו סוק שבפא ובמזה רמז למדרש ה.  על ישראל� את החימה שנתמלא שר של י�ריצשפ� על מ
ראוב� , לשני סוחרי�ממחיש זאת במשל  נאנאנאנאדובדובדובדובהמגיד מהמגיד מהמגיד מהמגיד מ ".חימה" והוא כעי� לשו� $חמה$ בכתיב חסר" חומה"

 סחורה ב� שיגנוב בחנותו של ראו�פע� אחת פיתה שמעו� את אחד המשרתי.  בשכנות�שהיו חנויותיה, ושמעו�
חורה  סבגנ, והועשה כאשר פיתו, חלקת לשונו של שמעו�בנכשל . שהיה איכר פשוט, המשרת. מאדוניו וימכור לו

 �לימי .פע� ומכר לשמעו�ב � מדי פעב המשרת וגנבש,  למעשהבכיו� שאיש לא ש� ל .מאדוניו ומכרה לשמעו�
 לא.  זאת כיו� שחכ� היה�ע. רבדב �ר גילה מי הוא האשצ קבולאחר מעק, ה מתרחשת בחנותובינהרגיש ראוב� כי ג

ה ועד מהרה ב רשימה מפורטת של הסחורה הגנו�דייניההגיש ראוב� אל . ע את משרתו לדי�בגילה לאיש דבר אלא ת
הזמי� . מחהמוסוחר תו של ערכפי הניו על כל הסחורה הגנובה כדו לא�יאו את פסק הדי� כי המשרת חייב לשלצהו
, הביעותו הרבצב, שמעו� . כי אי� מומחה כמותו להערי� סחורה� ואמר לדייניי�ית הדבאל שמעו�  את שכנו וב�רא

 � נקב מחיר כפלייט בהערכתו את הסחורה ועל כל פר�לשאת ח� בעיניו הגזי וכדי,  ראוב� שלדומו כידיצעשה ע
:  ואמר�יג את הרשימה המפורטת לדייניצ� להב את הסחורה מיהר ראורי� שמעו� להע�כאשר סיי . האמיתיומשווי

ועתה ,  ממניבוגנתי לאשר פיתה את משר, י שמעו�כנוני לתבוע את הגנב האמיתי הלא הוא שצרבמורי ורבותיו כעת 
 �המקטרג ביקש להזיק לישראל ומשו,  הנמשל�כ� הוא ג. מו את שווי הסחורהצערי� בעה לי ככל אשר �עליו לשל

  .�ריצ על ראשי המפ�ימה שחימה ולבסו" את אותה ח � עבודה זרה עד שנתמלא שר של ידו שעב� העליל עליה�כ
  

  )כח' שמות יד(" ראתוומצרים נסים לק"
ה אות� "אלא שהטעה הקב? וכי יש אד� בורח מ� הבריאה ונס לקראתה, "ומצרי� נסי� לאחוריה�"היה צרי� לומר 

 ".את מצרי� בתו� הי�' וינער ה: "שנאמר, והיו נסי� לקראתו עד שנשתקעו בתהומות, ולא היו מוצאי� היכ� לנוס
  

  .ספירת העומרמצות לטעמים 
בני והיו , עסוק בקציר שלוכל אחד מישראל זו של השנה בתקופה  : לספירת העומרשני טעמי�מביא  האבודרה�האבודרה�האבודרה�האבודרה�

טע� נוס"  .זמ� עלית� לרגלאת כדי שלא ישכחו את הימי� למנות ה "לכ� ציוה הקב, מפוזרי� כל אחד בגרנוישראל 
: מסכת ראש השנהמובא בכ, על התבואות ועל האילנות שיצליחו, בצער מפסח עד שבועותנמצא שהעול� הוא מפני 

ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי , ר� לכ� תבואה שבשדותכדי שתתב? מפני מה אמרה תורה הביאו עומר בפסח"
כדי שיתברכו לכ� גשמי ? ומפני מה אמרה תורה נסכו לפני מי� בחג, כדי שיתברכו לכ� פרות האיל�? הלח� בעצרת

ניו תחנ� לפנו, שוב אליו בלב של�נצער העול� ואת כדי שנזכור , למנות את הימי� הללוה "ציוה הקבולפיכ� . 'השנה
  . ה כתיקונהה התבואשתהי, לרח� עלינו ועל הבריות ועל האר#

  

  ״ו ותסעדו״תרבח
לבקר בתי , במאכלי� מיוחדי� השולח� במוצאי פסח ובאסרו חג צאי צפו� אפריקה נהוג לערו�יודי� היהוקרב ב

 מלשו� "מימונה"ג מנהה �טע ."זה $מימונהחג וקוראי� ל, לבר� ולהתבר� בברכת $תרבח ותסעד$, הקרובי�
בזה את אנו מביעי� , ומאחר ויצא רוב ניס� וטר� נגאלנו. "בניס� נגאלו ובניס� עתידי� להגאל" :ל אמרו"חז. "ונהאמ"

בארבעה פרקי� נאמר במשנה ש, נוס"ע�  ט.אמונתנו $וא" על פי שיתמהמה ע� כל זה אחכה לו בכל יו� שיבוא$
לכ� מביאי� שבולי� ומיני מזונות ומברכי� עליה� כדי ,  התבואההעול� נידו� עלובפסח , בשנה העול� נידו�

אס אשר שחי ופעל תקופה מסוימת בעיר פ, פסח נפטר ר) מימו� אביו של הרמב$�של באסרו חג , ועוד .שיתברכו
והיא נקראת על , המימונה הוא תחלי" להילולה, ומאחר שאי� עושי� הילולה לכבוד נפטרי� בחודש ניס�, במרוקו

   ) גלברד'הר ל�הגינצר טעמי המוא(                           .שמו של ר) מימו�
  

  "קודשאשר תקראו אותם מקראי ' אלה מועדי ה"
        ))))לללל""""חזחזחזחז ( ( ( (""""קדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיהקדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיהקדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיהקדשהו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה""""
' אלה מועדי ה"ל " ת?חולו של מועד מני�, "מקראי קודש"שה� נקראי� , ט הראשו� והאחרו� של חג"אי� לי אלא יו 

בחול אשר מועד בכסות נקיה ובמאכל יותר מהיש לכבד את חולו של , �כ� א". אשר תקראו אות� מקראי קודש
כיו� ש, אחת בלילה ואחת ביו�, ולכתחילה ראוי לקבוע סעודה על פת, מ פת"� חובה לאכול בחוהיוא. ט"ופחות מיו

  )עבד המל�(                         ) מצה(ועיקר אכילה הוא לח� , מצוה לכבדו באכילה ושתיהש
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


