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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (פ"הגדש) "לבן בקש לעקור את הכלו"

? הלוא היו צרים קשים ממנו, מדוע תפס בעל ההגדה דווקא את לבן הארמי מכל צוררי ישראל שהיו במשך הדורות
זו דוגמא קלסית לאנטישמיות שן יוכ, ישראל שבעל ההגדה תפס את לבן הארמי כדוגמא לשונא ל"המהרמתרץ 
ניתן  אללבן פשוט בל את שנאת א. ניתן להבין שונא אותנו, שאנו עבדיו, פרעהמה ש. ללא שום סיבהשנאה , טהורה

  ."עשו שונא ליעקב"ל ש"להבין וחייבים לקשור זאת למה שאמרו חז
 

  (פ"שהגד) "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן... ינוקל-א' מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה"
 , "אחר הפסח אין מפטירין"נאמר לו תירוץ שלה של הקושיאת הקשר ו, ית הבן חכםיקושאת להבין על מנת 

 , על חידוש העולםלהורות הוא  נהיינע "מצה" המילואומר שה "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ קדיםמ
 אין "הוא מלשון  "חמץ" המילהו .ן"בראו מאפס המוחלט והמציא יש מאיש, לעולם מחדש שישלדעת 
, "ישן"דבר הוא ינו יענ "חמץ"נמצא ש, ו אין משהיןכוונתש "את המצוה םאין מחמיצי"או , "את הדין םמחמיצי

  ,"מצה"הבמצות  ,לנוה להורות "בא הקבו. לומר דבר מחודשכ, "חדש"שעניינו דבר " מצה"הוא ממנו ך וההיפ
 עשה ביציאת מצרים פי שכ, ובכל יום ובכל רגע הוא מחדש את עולמו כרצונו, ת העולםמחדש אמי ששיש 

  רוריבב זו ידיעהוכאשר נדע . היו שלא כדרך הטבעהמכות עשר כי כל , שהפליא לעשות שלא כדרך הטבע
 נו ויש לנו לירא ממ, מה שמגיע לכבוד שמואלא רק , רגלינו לעשות שום דבראת ידינו ואת ז ילא נזאזי 

 אוהב אותנו רואים שהוא פי שאנו כ, אותו אהבה עזהועלינו לאהוב , רב ושליטכיון שהוא , יראת הרוממות
 ל בקושיה "זכבר הרגישו ח? השנה כל "מצה"מדוע איננו אוכלים להקשות לפי זה יכולנו  .אהבת עולם

 ח "מדוע צריכים אנו רמ, אך עדיין קשה. כל השנהמשך אחת ל רותרועתדי לנו בהשותירצו , זו בספר הזוהר
 יך קל-א' למען תלמד ליראה את ה"שנאמר , לבוא על ידיהם ליראת הבורא ואהבתוו שיגרמו לנמצוות עשה 

 את ולמה לנו , בוא על ידיהם ליראת הרוממות ואהבהשנכדי הם  שכל התורה והמצות, (כג 'דברים יד)" כל הימים
 בידו נפש כל חי ורוח כל בשר "על כך שו, המורה על חידוש העולם בכל רגע "מצה"די לנו במצות רי ה, כל זה

 , שנשכח את הדברסביר מאוד חשש הרי שיש , "חמץ"כיון שנאכל אחר כך וא שהוהתירוץ  ?(י 'איוב יב) "איש
 , (כ 'דברים ו)... "מה העדות והחוקים" :חכםהשאלת הבן  יהווז. "מצה"ידי ה עלש של פסחתעוררות תבטל ההתו

 ממנה אנו למדים ליראה ולאהבה ש, "מצה"די לנו במצוה זה של מדוע צריכים את כל העדות והחוקים הלוא 
 אין מפטירין "לו  ם משיביכך אנו  לע. ומה צורך לעדות והחוקים ומשפטים, את השם הנכבד הגדול והנורא

 אבל אחר כך נאכל , אין אוכלים כלוםשוקא הוא ודאחר הפסח  ,לומרכ, (:פסחים קיט) "אחר הפסח אפיקומן
 .אחר היצר נגררשמא  םחוששיאנו ו "חמץ"

 

 (פ"שדהג)" הקהה את שניואף אתה "

של  אייגימטרה ". הקהה את שניו"מעניין על המשמעות של המאמר על הבן הרשע  הסבר "מתוק האור"פר סבובא מ
דהיינו נפחית מהגימטרייא של , אם נקהה את שניו של הרשע. 633היא ״שניו״ של  אגימטרייה, 075היא ״רשע״ 

שכאשר לנו הרי . "צדיק"של יא יטרמיגשזוהי ה. 452נקבל , (204 = 366 - 570), "שניו"של  אאת הגימטריי" רשע"
 .״צדיק״ םמקבלי" מורידים ל״רשע״ את ״שניו

 
 

 075מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון 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

  81:11 81:73 81:18 כניסה 

  81:73 81:73 81:73 יציאה

  12:81 12:81 12:83 ת"ר
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 "בעת ההיא" :הפטרה
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה
 ה"תנצבשבט   ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז ניסן ' ע טו"ל נלב"יעקב בן חמו בר עיישא ז
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  (ג' תהלים קטו) "חפץ עשהכל אשר , לקינו בשמים-וא"
  בקש, כל יכוללקיכם -שא, אתם אומרים" :בת הקיסר אמרה לרבי יהושע בן חנניהשמספרת  (.סחולין )הגמרא  

  ברומיהמנהג ו, צרעתלקתה בוהיא , התפלל עליה, "שהבקב" :אמר לה " אריגה ממנו שיעשה לי פלך
 גם בת הקיסר ישבה בשוק  .כדי שירחמו עליהם הבריות ,רשהמצורעים היו יושבים בשוק וטווים צמהיה 

 . וראה את בת הקיסר המצורעת יושבת בשוק וטווה בשוקבן חנניה ר רבי יהושע עב יום אחד . וטוותה בצמר
 , "לקיך שיטול את מה שנתן לי-אמור לא": אמרה לו  "?לך קילקי הענ-נאה הוא פלך האריגה שאה": אמר לה

 הקיסר לא האמינה  בתש "עוד יוסף חי"יוסף חיים ב נורבימבאר  "ואינו לוקחלוקינו נותן -א" :אמר לה 
 צורה והעולם מתנהל ב, יםיסאין רואים נהיא ש, והראיה, הכל מתנהל בדרך הטבעאלא , עליונהבהשגחה ה

 מסובב זה שאבל הוא , ה בחר לנהל את עולמו בדרך הטבע"הקבטען ש רבי יהושע בן חנניהואילו . תטבעי
 לא הם , זהובים לאדם אלף ילאם ירצה להנח. כמו שהטווה מסובב את גלגל הפלך ושולט בו, את כל הסיבות

 לא יזרוק עליו , יו של אדםידואם ירצה לשבור את , ויח בוושיר סקלו ע יאימצהוא אלא , יורדים לו מן השמים
 האם יוכל , הבה נראה ,ךיאם כדבר": בת הקיסראמרה  . "לפואלא יגרום לכך שיכשל באבן וי, אבן מן השמים

 התפלל רבי " ?בה עוסקות בנות דלת העם, בפלך יהלמצב של טו גיעא, ריסהק בת, רם בדרך הטבע שאניגילה
  אז הודתה ואמרה, יחד עם כל המצורעים, חילה לטוות בשוקוה, בצרעת עהנוגהיא אכן ו, עיהוש

  " חפץ עשהכל אשר , לקינו בשמים-וא"ש
 

 (פ"הגדש)" אתבי שמה יעבש. עדי יונה אעבש ?שבעה מי יודע"

 בין השמשות ספק מן היום ספק מן  :תנו רבנן"בגמרא המובא על פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל במסביר 
 שבעה רקיעים הן " שמובא בגמראבמה מבאר שהדבר תלוי ו. :(יב שבת) "לילה ויום ספק כול והלילה ספק כול

 נכנס " י"רש פירשו :(ביחגיגה ) "וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא ערבית ...וילון רקיע שחקים
 פות והתוס. "ויוצא ערבית מתיקו ומתפשט למטה מן האור והרי העולם חשוך ,שחרית לתוך תיקו והאור נראה

  ויוצא ,ת בעולם וממנה אורה יוצאתנכנס שחרי", הפוךבאופן י ופירשו "ו של רששוהקשו שם על פיר
 בזה אוהל ארעי בשבת ה "הקבמוסיף  כיצד ,והנה לכאורה קשה ...ערבית מן העולם ומסתלק אורה

 . יום הואדינו כבין השמשות שצריך לומר לפי זה הוילון בערב שבת בין השמשות סמוך ללילה ואת מוציא ש
 כן הוא מוסיף אוהל מוציא הוילון בשבת בשחרית אם  ,אם כן, פותהתוס ושרשפי אבל אם נאמר כפי

 לא ידוע רקיע השביעי ההוילון שהוא  ,כלומר ?"שבעה מי יודע"לומר בו כוונת בעל הגדה הוז. בשבת
 הו מבזה נוכל לידע  "שבעה ימי שבתא"בעל ההגדה לכן אמר . פותי או כפירוש התוס"כפירוש רשהוא אם ה
 יוצא ש"י "רששפירש  וצריך לומר כפי ?ה מוסיף אוהל בשבת"הקבכיצד קשה ום ששמ. יתיאמהפירוש ה

 בעל ההגדה אמר כן הוסיף ול ?לילההוא בין השמשות אולי ל זה קשה עגם אך . "ערבית על העולם
 במסכת שבת כמובא בין השמשות יום הוא שהיה הוכחה תמזה ש "ימי מילה שמנה ...?שמנה מי יודע"

 שמיני היום הממדוע אומרים שו. יא שני פסוקים חד למעוטי שביעי וחד למעוטי תשיעימבשאליעזר ' פרק ר
  "וישכם אברהם בבוקר: "שלמדנו מהפסוק "תולמצו םמקדימי םיזיזר"שקיימא לן רי ה ן המצוהזמהוא ואילך 

 היה אנוס ולא אם שהכוונה היא שואין לומר  ?קא בשמיני ולא בתשיעיודוך להיות זמן המצווה צריאם כן 
 ולד והכששהיינו אומרים צריך לומר אלא . יעיתשבנימול כי במקרה כזה הדין הוא ש היה יכול למול בשמיני

 וקא ביום השמיני ולא ביום ודש ,"ביום השמיני"קא משמע לן  ?הנימול לתשעשיהיה נולד בין השמשות 
 למה לא נימול לתשעה אם אירע  ,אם לא כןש ,יוםהוא בין השמשות שאם כן לפי זה נשמע . התשיעי

 . שמיני שלוההלילה הולך אחר היום והוא ש ?שנולד בין השמשות
 

  (:שבת יב)" יטה שמא הנר לאור יקרא לא"

 ות ומותר לו שכן מצ ,ואין ברשותו אלא נר שמן בלבד, שגורה בפיואינה אדם שההגדה " פרי מגדים"הלפי 
 מדוע בשאר שבתות השנה , ונשאלת השאלה .קריאה לאור הנרשל איסור הסיפור יציאת מצרים דוחה את 

  ?אור הנרא אומרים שתבוא מצות תלמוד תורה ותדחה את איסור הקריאה ללו ,אסור ללמוד תורה לאור הנר
 ומה ההבדל בין מצות סיפור יציאת מצרים שדוחה את איסור הקריאה לאור הנר לבין מצות תלמוד תורה 

 בין מצות סיפור יציאת מצרים לבין מצות תלמוד שההבדל  ערבאךיז או"הגרשמתרץ ? איסור זה שאינה דוחה
 התירו חכמים לכן  ה מחרקיימי אפשר למצוה עוברת שאהוא שמצות הסיפור של יציאת מצרים היא  תורה

 , היא מצוה תמידיתמצות תלמוד תורה אבל . יטה את הנרזכור ולא האדם ישעל כך וסמכו , לקרוא לאור הנר
 .את הנרישכח ויטה באופן קבוע יש חשש שבאחת הפעמים הוא  ללמוד תורה לאור הנרלאדם תר יואם ו
 
 

 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ
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