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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 ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 ו(  ')יחזקאל טז" לך בדמייך חייואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמייך ואומר "

מדוע את חג הסוכות חוגגים שמונה ימים ואילו את חג הפסח חוגגים  רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ב"קדושת לוי"שואל 
כים כל המידות, שעל ידם נמששבע על ידי  יאהקב"ה מה שכל המשכת שפערק שבעה ימים? ומתרץ על פי הידוע 

יום הדות, ויהמשבע נגד כימים ון שנדרשים שבעה הסוכות הם שמונה, כיחג ימי הסבר מדוע השפעות. וזה הה
ביום "כמו שכתוב  "עצרת"סוכות נקרא של חג היום השמיני המקבל השפעה. לכן  ה שלבחינהנגד כהוא  שמיניה

ימים על שבעת הא ביהקב"ה המשכה והשפע הנשפע מההבחינת כי  , לה( ')במדבר כט" השמיני עצרת תהיה לכם
מה שנאמר  מקבל, דהיינו שביכולת המקבל לקבל ההשפעה. זההנקלט בבחינת וביום השמיני הוא  ,דותיהמשבע ידי 

של ביכולת יש אז שחג הסוכות, נכון ל, שיקלט השפע בכם. וכל זה "לכםיהיה " השפעכלומר , "עצרת תהיה לכם"
בראש השנה בני ישראל תעלו השת ההתעלועל ידי וזה ניתן להם מהבורא, שרב השפע את ה קבלל "כנסת ישראל"

זדככו מחומריותם וגשמיותם, ואחר כך בימי חג הסוכות נמשך להם רבה עד שהם הבמסירות נפש  יםכיפורהויום 
 ,יםיהם ראו ריםפויכהעלותם לה' בראש השנה ויום בזכות התדות, ויהמשבע בכל יום השפעה והארה חדשה על ידי 

הסוכות, וביכולתם לעצור לקלוט ההשפעה חג ימי שבעת להיות כלי לקבל את כל ההשפעות של  ,ביום השמיני
לא הם ההשפעה, כי עדיין את ם לקבל ים ראויעם ישראל אינמה שאין כן בחג הפסח, שעדיין  בתוכם ביום השמיני.

ת, כי אז הוא זמן עליות הזדככו מטומאת מצרים בשלימות, ובחג הפסח הם צריכים להזדכך ולעלות במעלות המדרגו
ך העולמות, על ידי שנהפך הים ליבשה בשינוי הטבע. וכמו שנהפך הים ליבשה בשינוי הטבע בעולם התחתון, כ

מה שתנו כל העולמות מאיכותם ועצמותם מהשבכל עולם ועולם. ומחמת שנהפכו ו "יבשה"ו "ים"נהפכו כל בחינות 
 יאחר ,בחג השבועות בלאנשפע להם. את הט וקלולההשפעה את ם לקבל אין ביכולתשהוטבעו בעת הבריאה, לכן 

נזדככו מחומריותם וגשמיותם, בעלותם לפני הם בימי הספירה כיון ש, השפעיוכלו לקבל הם ימי ספירת העומר, אז 
את היותם כלי לקבל ים ליהם ראוומטוהרים בטהרת הנפש וטהרת הגוף, הם כעת ו ,ה' במסירות נפש באהבה עזה

שתנו בבחינת הנהפכו וש, וגם כל העולמות קב"הימי חג הפסח מהשבעת להם בכל  תהנשפע תיהל-חיות האהאור וה
חד לפי ערכו אחד ואכל להית -האאור וחיות ההשפעות את , ביכולתם לקבל אחר כך תעלו למעלההו "יבשה"ו "ים"

בלשון המשנה, כי  "עצרת"ולכן גם חג השבועות נקרא שבועות שאחר הספירה, בחג הוקא ודומדרגתו. וכל זה הוא 
 השפעת ה' בתוכם. את ט וקלגם אז ביכולתם לעצור ול

 

 )הגדש"פ( "תםועש תעלויזעקו ו"

ז' כב( )בראשית כ י עשו"ידהקל קול יעקב והידים "כמאמר הכתוב , הפה הוא כלי הנשק של עם ישראלידוע ש
בזכות  יםנושע םבמרום, וה עתנשמ םבפיו, תפלתכוחו של עם ישראל הוא עשו חי על חרבו, ושממנו למדו חז"ל ש

כאשר למלחמה  צאיל יודע, שלא די בכך שהוא יויכל חש "יש חיבן א"רבינו יוסף חיים בעל האומר  למוד התורה.
ה בו עללא תשנקי, ו השהרובה יהיגם למטרה. יש צורך כראוי ן ושת, יודע לירות, ומכוובה ובתחמרומצויד בהוא 

בורים ישפיו יהיה נקי מד, הוא חייב לוודא בקשתולענות יפלתו ולהבתל והרוצה לפע האדם. כך גם אצל חלודה
ל: "וחזכמו שאמרו בני ישראל שמרו על לשונם במצרים, וכיון שמשקר ומרכילות.  ,אסורים, מלשון הרע ומליצנות

 לפיכך עלתה זעקתם השמימה, והם נושעו מגלותם.   "לשונםשלא שנו את "
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  " )הגדש"פ(שמצה ומרור מונחים לפניךזה לא אמרתי אלא בשעה  בעבור"

" שמדובר בזמן נודע ביהודהלא מזכירים גם את קרבן ה"פסח"? מתרץ ה"ו "מרורה"ו "מצהמדוע מזכירים את ה"
. שצריך להודות ולהלל לה' לא הוצרך הכתוב להזהירהמקדש היה קיים בזמן שבית הזה שבית המקדש לא קיים. כי 

הוציאו מעבדות לחירות, ומאבל ליו"ט, רבו מוטל על עבד ששבלי שום צווי וברא סמצד הכי הדבר מחוייב 
ם ועבדים אנחנו, היה מקום לשטן לגרו ,ומשעבוד לגאולה, להודות ולהלל. אבל בזמן הזה שחזרה העבדות והשעבוד

לא אמרתי "זהרה ה, ולכך השהיתה מזמן"ך בגאולת אבותי ךמה אכפת ל"להתעצל בסיפור יציאת מצרים, באמרו לנו 
כי ם לפניך". אבל ה"פסח" אינו מונח לפניך מונחי"ש "מצה ומרורדווקא ". "אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

מה . בלבד עבודת הגוףאך זוהי עבדים למרות שאנו עתה בגלות ואנו . ש"והגדת לבנך"חרבה עירנו, ואפילו הכי 
 על הקליפה. בעזרתה ה לנו התורה להתגבר תשלא היכיון טומאת הנפש, בה היתה שבמצרים שאין כן העבדות 

 

  " )הגדש"פ(והיא שעמדה לאבותינו ולנו"

תלויה  ת עם ישראל, וגאול"תפילהשל "לשון מהיא  "עמידה" מסביר את המאמר בהגדה ואומר ש"מגן אברהםה"
היא שעמדה זה פירוש המאמר. ו"ו .ם בגלותלהתקייאפשר הצדיקים של תפלות הי ל ידבתפלת הצדיקים, ורק ע

צדיק רק היינו לא ד, "שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו" .אבותינואת קה אותנו וי, רק התפלה החז"לאבותינו ולנו
בכל דור ודור כלומר  ",אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו" .כלות הנפשד עבעדנו אחד עמד להתפלל 

מציל קב"ה מה שהכלומר , "והקב"ה מצילנו מידם" .להתפלל עלינו ועל כל ישראל בכלות הנפשעומדים צדיקים 
 של הצדיקים.  םתפלתדהיינו בזכות אותנו מכל רע, הוא מידם, 

 

  (הגדש"פ)" ״בחבא צ״ך עד״שדרבי יהודה היה נותן בהם סמנים: "

ם הכפירה בה׳, וה מצרים היתה מרכזהוא ש סימנים הללולטעם שה "הגדה מבוארת על פי האברבנאלמובא ב"
של הקב"ה בקיומו  ההאמינ. קבוצה שנייה ה"כלל בקיומו של הקב הלא האמינקבוצה אחת  התחלקו לשלש קבוצות,

 .מעלה שאר שרימו אצל מוגבל כשל הקב"ה שכוחו  השחשבקבוצה שלישית ועל העולם,  שאינו משגיח הך חשבא
בכך חגו לי במדבר״, וי להי ישראל שלח את עמי-שליחותו ״כה אמר ה׳ א לכן אמר משה רבינו לפרעה מיד בתחילת

 ובאומרו  ה,"התייחס לעיקר קיומו של הקב כה אמר ה״"הקבוצות הללו, כי באומרו  לשלש רמז לו את הסתירה
התכוון  "את עמי שלח"ובאומרו  שבחר את עם ישראל מכל העמים, שגחתו בעולם,התייחס לה "י ישראלהלו-א"

דברי כפירה בעל זה השיב לו פרעה . יכול הוא לצוות על אומה אחרת לשלח את עמו להוכיח שאין כוחו מוגבל, ולכן
, כאומר שאין הקב"ה בעולם בהשגחת בכך כפר, "אשר אשמע בקולו", של הקב"ה כפר בקיומו בכךמי ה״, "משלו. 

של הקב"ה , ובכך אמר שאין כוחו "אשלח לא ידעתי את ה׳ וגם את ישראל לא" .העולם לאנשיקול וציווי  קב"הל
וכנגד זה רצה לשלח את ישראל.  לעשות כרצונו בכל העולם, ולכן לאשל הקב"ה וכפר ביכולתו  אלא על עם ישראל,

 רבי הסימנים שלפי ל ,המכות תחלוקהללו, ו להוכיח לו את שלשת היסודותעשר מכות שתפקידם היה ב הוכה פרעה
למען תדע כי אני "לפרעה משה  מכות אלו אמרפני לאת קיומו של ה׳, ולכן  להוכיחבאו אלו מכות  -: דצ״ך יהודה

 למען"לפרעה אמר משה  "ערוב"המכת לפני  , ולכןשל ה' בעולם באו להוכיח את השגחתואלו מכות  - ה״. עד״ש
באו להוכיח את אלו  מכות -יושביה. באח״ב על פת על הארץ וחופ השגחת ה׳כלומר , "תדע כי אני ה׳ בקרב הארץ

 בעבור תדע כי אין"לפרעה אמר משה  "ברדה" מכתלפני על כל הכוחות שבכל העולם, ולכן  ה"שליטתו של הקב
 .רצון ה׳ נגדבעולם שהוא כח ושלטון והיינו שאין שום כד, "כמוני בכל הארץ

 

 ממצרים" )הגדש"פ( אשר גאלנו וגאל את אבותינו"

 , "למי שעשה לאבותינו ולנובעל ההגדה "אומר אנחנו חייבים" לפיכך "המאמר " מדוע בתחילת חתן סופרשואל ה"
, קודם אנחנו גאל את אבותינו"ו"אשר גאלנו להיפך, בעל ההגדה כאן אומר ואחר כך לנו, ואילו האבות דהיינו קודם 

חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא "שו אומרים נדל? ומתרץ שמה שאנח. מה ההבואחר כך אבותינו
מזכיר בברכה רק כאן ש ן, ולכיםאבל הנסים שנעשו שם לאבותינו לא מוזכר ,גאולה עצמההכוונה היא ל, "ממצרים

ם שקודם, אבל  הרימגאולת אבותינו, וראוי להזכיותר עיקרי זהו שגאולת עצמנו, את קודם מזכיר  ,את הגאולה
  . ואחר כך שלנו ם של אבותינויקודם את מעשה הנסצריך להזכיר  שנעשו, שמזכיר את הנסים

 

 (הגדש"פ" )אף אתה הקהה את שיניו"
לח את זקנו, כששאלו על כך השיב: אני רוצה להיות כמו גיל לגד שהיה רחאיש אפגש פעם  א"חידהשרבינו מסופר 

 , זקןשאלך עם רוצה הקב״ה ם אוך, שהקב״ה ברא אותי, ומכיון שנבראתי בלי זקן, לכן גם עכשיו אני רוצה להיות כ
״הקהה את על הבן הרשע בהגדה  יםומראמה ש ייד״א, עכשיו מובן לחהרבינו השיב לו  ?ךלמה לא ברא אותי כ

, אם כן הלא נבראת בלי שיניים, ולכן ״הקהה את תרוצה להיות כפי שנברא תהאטוען ש תהאמכיון שששיניו״, 
 ., ללא שינייםתישאר כמו שנבראתו שיניו״

 
 

  

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

 בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף  :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
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 ויוסף בנימין בן חביבה אסתר רבבן חמו אליהו   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
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