
  
  

  

 'ז שנה                          
 

  
ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
מיום  ,כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההוא מישראל ,אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם"

  )טו' שמות יב( "יעיהראשון עד יום השב
א� ביו� הראשו� תשביתו שאור מבתיכ� "לפי ההיגיו� היה צרי� לכתוב תחילה , נראה שהפסוק מבולבל ,לכאורה

. "ההוא מישראלונכרתה הנפש כי כל אוכל מחמצת "ואחר כ� את הסיבה שהיא  "עיימיו� הראשו� עד יו� השב
סור יהוא א "חמ�"איסור לכאורה ששואל הרי  ����""""הרהרהרהרשאלת על פי , "שתי ידותשתי ידותשתי ידותשתי ידות"בעל המתר� ? מדוע נכתב בסדר הזה
ה מצוויש ג�  "חמ�"באיסור רק מדוע  �א� כ, 'וכדו "בשר וחלב"כגו�  ,אחרי�ההנאה ההנאה כמו כל איסורי 

. א: שני תירוצי� ����""""הרהרהרהרומתר� ? או איסור אחר אינו קיי� "בשר וחלב"דבר שבאיסור מהבית האיסור  להוציא את
ה התורה בדלי� ממנו יש חשש שה� יבואו לאכול ממנו בפסח ולכ� החמירואינ� רגילי� בחמ� אנשי� מכיוו� שה

ולכ� החמירו בו , כרת, יותר מהעונש על שאר האיסורי�חמור הוא על חמ� העונש . ב .שיוציאו אותו מהביתוציותה 
א� ": הכתוב אומר. תנואת שאל "שתי ידותשתי ידותשתי ידותשתי ידות"בעל המתר� לפי שני תירוצי� אלו  .שאר איסורי הנאהאשר ביותר מ

כל ". א: התשובה היא? מהביתחמ� צרי� להוציא את הא� תשאל מדוע ו "ביו� הראשו� תשביתו שאור מבתיכ�
" מיו� הראשו� עד יו� השביעי". ב. דהיינו העונש על איסור זה הוא כרת, "אוכל חמ� ונכרתה הנפש ההוא מישראל

  .יש חשש שיבואו לאכול ממנו בפסחלכ� מהחמ�  בדלי�ינ� אנשי� אהואיסור החמ� הוא לזמ� קצר 
  

  )טז' ח תעב"ע או"שו( "כדי שיראו שינוי וישאלו, מצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים"
הרי  )#"האלללא (א "חט"היא " אגוז"משו� שהגימטריא של אי� אוכלי� אגוזי� שהדי� הוא שראש השנה בניגוד ל

אש השנה מוגדרת רב' ראיתי מסבירי� זאת על פי הידוע שעבודת ה? עמדו, אוכלי� אגוזי�כ� פסח דווקא חג הבש
משו� , "תשובה מאהבה"מוגדרת כ' עבודת הואילו בפסח . מהחטאדהיינו , פורשי� מהאגוזלכ� , "תשובה מיראה"כ

  . ו� אותלתקעל מנת , החטא, האגוז תאכ� אוכלי� 
  

  ) ז' דברים כו" (וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו"
            ))))פפפפ""""הגדשהגדשהגדשהגדש((((    ....הדחקהדחקהדחקהדחק    ההההזזזז    % % % % """"ואת לחצנוואת לחצנוואת לחצנוואת לחצנו"""". . . . אלו הבני�אלו הבני�אלו הבני�אלו הבני�    % % % % """"ואת עמלנוואת עמלנוואת עמלנוואת עמלנו"""". . . . זו פרישת דר� אר�זו פרישת דר� אר�זו פרישת דר� אר�זו פרישת דר� אר�    % % % % """"ת ענינות ענינות ענינות ענינואאאא""""

הלוא הגזרה היתה שבני ישראל יהיו משועבדי� במש� ארבע מאות שנה ובפועל ה� היו , על השאלה המפורסמת
, שראל ג� בלילותהמצרי� שעבדו את ע� י .א: הובאו במדרש שלושה תרוצי�? משועבדי� רק מאתיי� ועשר שני�

ו מעבר לרגיל הספיקו ורבו פרכיו� שבני ישראל . ב. ה את מניי� השני� לארבע מאותלילות השלימולכ� העבודה ב
בכתוב . ג� השלי� את הזמ� החסרקושי השעבוד . ג. במאתיי� ועשר שני� לעשות עבודה של ארבע מאות שנה

חייבו שכלומר זה , "זו פרישת דר� אר� % ירא את ענינוו: "שלפנינו המובא מההגדה רמוזי� שלושת הטעמי� הללו
 "הדחק הז %ואת לחצנו ". רינו ורבינו מאדהעובדה שפ ,"אלו הבני� %ואת עמלנו ". לעבוד בלילות כבימי�אותנו 

  )ת התורהחנוכ(.לפני הזמ�" מלא� ויוציאנו' וישלח ה"� הק� לכזרז את הועילו לו אלהטעמי� הכל . קושי השעבודמרמז על 
  

    "שיר חדש ךלונודה "
מעבר להודיה על העבר יש ג� אלא ש, ה"בכל גאולה יש חיוב לומר דברי שבח והודיה להקבש" דברי שאולדברי שאולדברי שאולדברי שאול"מובא ב

ולכ� כל כולה , א� בגאולה האחרונה לא יהיה אחריה צער. שלא תבואנה חלילה צרות נוספות, בקשה על העתיד
  . רי העבר שכללו בקשות ותפילות על העתידולא כשי" שיר חדש" שיר של שבח והודיה וזהו שנאמרתהיה 

  

  

  390מס  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"ז צחק בנימין בר שוריןי        ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

  ה"תנצב

  

    חיפה  א"ת  ם"י  שבתזמני ה

    18:31  18:42  18:25  כניסה 

    19:39  19:39  19:37  יציאה

    20:15  20:15  20:18  ת"ר

  

 סחפ

  "בעת ההיא" :הפטרה

 ה"עתש ניסן 'טו

  Yossef.Benhamo@gmail.com: תשלח מייל לכתוב   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

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

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 
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  )קידוש ליל  החג( "הזהחג המצות ביום "
לא ו "חג הפסח"ש� ברק החג ל מוזכר "זחבאילו ו "חג הפסח"בכלל וזכר מלא " חג המצות"קרא החג נבתורה 

ע� בשתבח ה מ"קבהל ש"על פי מה שאמרו חז" לוילוילוילוי    תתתתששששווווקדקדקדקד"מתר� ה? מדוע ההבדל". חג המצות"מזכירי� כלל את 
בתפילי� ו, ה"בקבמשתבח ישראל ע� ו "באר� ומי כעמ� ישראל גוי אחד": כתוב ה"בתפילי� של הקבעד שישראל 

ה שפסח על "הקבשל שבח מהווה  "חספחג ה"קריאת החג בש�  ".אחד' לוקינו ה%א' ה ,שמע ישראל: "כתוב שלנו
בני משבח את ש" חג המצות"נקרא החג בתורה א� , "חג הפסח"הש� נקרא לכ� , בנגפו את מצרי�בתי בני ישראל 

   .ה וא# צידה לא הכינו לה�"שיצאו למדבר על פי ציווי הקבעל ישראל 
  

  "הלילה הזה שני פעמיםאפילו פעם אחת  ו מטביליןנשבכל הלילות אין א"
שאינו מר  "כרפס"לוקחי�  ,ראשו�הטיבול ה, "מעשי הש�"מתור� ב? שני הטיבולי�הרעיו� של  להבי� מהצרי� 

שהוא מר " מרור"לוקחי�  ,הטיבול השני, לת הגלותימרמז על תחדבר זה  ,שהוא מלוח אותו במלחטובלי� ו
מטבילי� שתי הסבר נוס# לכ� שבליל הסדר  .על הגאולהדבר זה מרמז , מתוקדבר וטובלי� אותו בחרוסת שהוא 

בראשית (" �ויטבלו את הכתונת בד: "גלות שכתובעל התחלת הי� רמזאנו מ �שמטבילינה הראשו �פעהוא שב �פעמי

  .  )כב' שמות יב(" בד� אשר בס# ת�וטבל: "על סו# הגלות שכתוב י�רמזאנו מ �שמטבילי ההשני �פעבו. )לא' לז
  

 )של פסח הגדה( "אילו שם לא היה נגאל ,לי ולא לו"
, הגדה על שאלותיה� בלשו� נוכחשיבי� במ ,חכ� ת� ושאינו יודע לשאל, בני� האחרי�ה תשולשלשא "הגראומר 
מתר� ו ?והוא שואל מדוע זה כ�, "לי ולא ל�: "נאמרולא , בלשו� נסתר, "לי ולא לו" :נאמראצל הרשע ואילו 

הפנייה , לכ� לא מדברי� עימו ולא מתרצי� לו את הקושיותלכפור בתורה ות כדי הרשע באשהקושיות של הואיל ש
לו היה יא"לה�  י�אומריש חשש שיושפעו מדעות הכפירה של הרשע וו היא לאחרי� ששומעי� את קושיות הרשע

   . א מתייחסי�לעצמו רשע אל האבל  ,מנויהרשע ההוא לא היה נגאל עכלומר  "ש� לא היה נגאל
  

 )של פסח הגדה(" יצא ממצריםהוא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו "
במדבר ( "ל מוציא� ממצרי�%א: "ל ממה שאמר בלע�"למדו חז ,"יי�באר מי� ח"אומר ה, את הרעיו� המובא בהגדה

 מוציא ה "הקבששהכוונה היא  , לשו� הווהב, "מוציא�מוציא�מוציא�מוציא�"אלא , "ממצרי� הוציא�הוציא�הוציא�הוציא�ל %א"הכתוב לא אמר שה מז, )'כד
 תהזכר לשעשה מ� התורה המצות זו הסיבה ל, עד ימות המשיחנמשכת ע שגלות מצרי� ודי יכ, תמיד � ממצרי�אות
כי ראשית , )דברי� טז( "למע� תזכור את יו� צאת� מאר� מצרי� כל ימי חיי�: "נאמרש, את מצרי� בכל יו�יצי

במדרש מדוע אמר ל "ואמרו חז, )שמות ג(" אהיה אשר אהיה": ו ג� כוונת הכתובוז. במצרי� והשעבוד והגלות הי
של מצרי� כי בגאולה זו , "גלות אחרעמ� ב אהיהאהיהאהיהאהיהוווו ,מה� בגלות זהיע אהיהאהיהאהיהאהיה: "לומר לנו? פעמיי�" אהיה"הכתוב 

' הוא הלילה הזה לה" :נאמר �כלו, ישראל בכל דור ודור מכל צריה�ע� ה את "הקבה שגואל לוגאהיא פתיח ל
שאור גאולת מצרי� ללמדנו , תמיד "ל מוציא� ממצרי�%א: "לכ� נאמר. )שמות יב( "שמורי� לכל בני ישראל לדורות�
  . עומדת לה� לעד ולעולמי עולמי�

  

  )של פסח הגדה(" חד גדיאחד גדיא "
נהג שלא כשורה כאשר אכל את  "החתול" ":חד גדיא"הפיוט על , "ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי"בעל , יוס# חיי�יוס# חיי�יוס# חיי�יוס# חיי�נו נו נו נו רבירבירבירבימקשה 

 "האש"לכ� , "כלבה"את  שהכהלא נהג נכו� כ "המקל"ו. "החתול"עשה כדי� כאשר נש� את  "הכלב"לכ� , "הגדי"
. נהג כראוי "�מיה"ששתה את  "שורה" על כ�, כדי� לאו ששאת האש ע כיבוש "המי�". "המקל"ששרפה את צדקה כ

מדוע העניש לכ� לא ברור ו. כדי�עשה שהמית את השוחט " מלא� המוות"תעה ולכ� " השור"את  שחטש" השוחט"
לא " החתול", אכ�שא� התירו� הוא ? נהג שלא כהוג�, כביכול, ה"שהקבעל פניו נראה ? ה את מלא� המוות"הקב

 "המקל"לכ� צדק  ,שופטו לאות איש לא מינה ,"הכלב"ינו של יאי� זה מענ �א, "הגדי"כאשר אכל את  כהוג�הג נ
ששתה  "השור"ולא צדק , "האש"כשכיבו את  "המי�"צדקו ". המקל"ששרפה את  "האש"ולא צדקה , ואות שהכה

מכל זה צא יו ".השוחט"ת כשהרג א "מלא� המוות"לא צדק ו "השור"ת א חטכשש "השוחט"צדק  ".המי�"את 
אומר רבינו ? א� מה זה קשור ליציאת מצרי� ומדוע זה מופיע בהגדה. כדי�" מלא� המוות"את  ה העניש"שהקב

על ישראל ה גזר "הקבהלוא , מדוע נענשו המצרי�: נשאלת השאלהשהרי . � יציאת מצרי�ימשל לענישהשיר הוא 
" כי גר יהיה זרע� באר� לא לה�": שנאמר, ה את השעבוד"קבאשר גזר השכ אלא? ארבע מאות שנהשעבוד שיהיו ב

, זההאכזרי התפקיד את הלמלא לקחו על עצמ� והמצרי� ה� ש, אמר מי יהיה הע� המשעבדנלא , )יג' בראשית טו(
אבל את� מה לכ� שנכנסת� , השעבוד אמנ� נגזר על ישראל": חד גדיא"ועל כ� אנו משיבי� לה� מעי� התשובה ב

  . על כ� נענשת�? מכ� לתפקיד המשעבדי�ומינית� עצ
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