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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 ְ  (כו' יב הו  ה' " )בראשיתים ַוַֽ

 

 ו' ד(שמות ) "ארץ מגוריהם אשר גרו בה"

ראיתי ו. (209בגימטריה ר״ט )ה ז "גרו" ,במצריםבני ישראל היו מניין השנים ש לע תזרממגרו״ "המילה  הטוריםבעל לפי 
בני ישראל היו מניין השנים שז ורמ ט( '"רדה אלי אל תעמוד" )בראשית מהשאמר לו רי יוסף ליעקב דבבמפרשים שגם 

)בראשית ״רדו שמה ושברו לנו" על הפסוק זה לא נכון שהרי לכאורה אלא ש .(209בגימטריה ר״ט )ה ז "רדה" ,במצרים
, כלומר "אמר לכו רמז למאתים ועשר שנים שנשתעבדו למצרים כמנין רד"ו ולא"שיעקב אמר "רדו" רש״י פירש ב(  'מב

 . (209ולא "רדה" שנים )( 210בני ישראל היו במצרים "רדו" שנים )
ב"ה את הכה הק אלא שבשנה האחרונה, שבה, (210תרץ ולומר שאכן בני ישראל היו במצרים "רדו" שנים )לאפשר 

   .(209הם לא היו משועבדים, כך ששנות השעבוד היו כמנין "רדה" )פרעה בעשרת המכות, 
 

 (הגדש"פ) "ואף אתה הקהה את שיניו"
כיצד ניתן לעבוד את מבין  ינו א, מקוצר דעתו, שרשעהרבי מקוצק מדוע צריך להקהות את שיניו של הרשע? מסביר 

ניתן ואם לו פרישות. מתוך וצום על ידי יכולה להיעשות רק  קב"העל ידי אכילה ושתייה, לשיטתו עבודת ההקב"ה 
  ."הקהה את שיניו"לכן צורך בשיניים,  הרי שאין לומאכלי הסדר, קב"ה על ידי אכילת הלעבוד את 

מסוגלים להבין  הגוייםולא "שלמים", כיון ש "העול"כן נאמר על הגויים שרוצים להביא קרבן, שמקבלים מהם רק  כמו
שאפשר להקריב , "שלמים"של קרבן  משמעותהאת תפוס כולו הולך לקב"ה אך אין הם מסוגלים ל , "עולה",שהקרבן

  הולך לקב"ה וחציו נאכל על ידי הבעלים.שחציו קרבן 
 

  (א 'טזדברים ) "להיך-א 'הל פסחחדש האביב ועשית  שמור את"

את העניין ב"קדושת לוי"  מסביררבי לוי יצחק מברדיצ'ב . הוא מלשון פ"ה ס"ח "פסח"ין יענמבואר בשער הכוונות ש
 אלו תדעאת , הוא כדי לשלול עשר המכותוהכה את מצרים בעם ישראל ניסים ונפלאות עשה שהקב"ה שהטעם ואומר 

ולמען ספר שמי  ...ואולם בעבור זאת העמדתיך"העולם, כמאמר הכתוב את העובדה שהקב"ה מחדש את מכחישים ה
מנהיג בעולם מבינים שיש המערכה ועשה בהם כרצונו, את שידד  קב"היון שראינו שהכש, טז( ')שמות ט" בכל הארץ

 . "המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"
דבר מסוים, הרי שכל עוד עבדיו לעשות את וה ומלך בשר ודם המצומבאר שיש הבדל בין מלך בשר ודם לבין הקב"ה. 

כבר והלכו מלפניו אי אפשר ברגע שיצאו ממנו ציוויו, אבל את להפוך ממנו ם מדברים עמו יש יכולת בידם לבקש ה
 הוהגיעהביצוע אותיות צלו גזרה ונאגזרה שנאינה כך, אלא אפילו לאחר  ה"בדת הקיאבל מ דבריו.את להפוך 

או אם יעשו ך את המידה, פהלצדיקים יכולת ליש עדיין עשות כך וכך, יעולם השפל הזה להאל כבר השתלשלותם 
המדבר עם עבדיו בשר ודם מלך טובה לישראל. כמו אצל לצירוף אחר לעשות האותיות תהפכו יתיכף  ,תשובהישראל 

כחו עתה. כן חו אז ו(, וככזוהר) "ולית אתר פנוי מיניה"ג(  ')ישעיה ו "מלא כל הארץ כבודו"מפני שת וזאבעודם לפניו, 
 כל העולמות, הרי הוא בבחינת מדבר עם "ה את הקבלומר פה המדבר, כלומר אף שכבר ברא כוזהו פ"ה ס"ח, 

 . דם לפניועבדיו ועו

 806מס  עלון בס"ד

  חיפה ת"א י"ם החגזמני 
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  (ט' יא במדבר" )מצות ומררים יאכלהו בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על" 
 )רש״י( ח שני, חמץ ומצה עמו בבית״ספ"

אין בבל ייראה ובל יימצא, כי  ורסן החמץ אעבודת הצדיקים, ולכ לעמז רמראשון  חספמובא ב"ליקוטי שיחות" ש
ת בעלי לעבוד ם, רומזויסרון מסח שני, שנועד לתקן חיספ אבל .דוחה ומרחיק אותוהוא עם הרע, אלא כלל עסק צדיק ל

 מל את הרע, לטוב,סהמ החמץ, תשובה להפוך גם אתה בכוחו של בעלש וןכי "חמץ ומצה עמו בבית", התשובה, ולכן
 .()יומא פו זכויות״לו כ נעשו תזדונו"של בבחינה 

 

 (הגדש"פ) "ץחקדש ור"

ר וסדרך המאת סמני הסדר על  יםרשודשיש ה ב"חידושי הצל"ח" ,"הודה"נודע ביה עלב ,רבי יחזקאל לנדאמבאר 
כמו  ר,המותמפילו לפרוש אלהתקדש הכוונה היא הלא , שלכאורה סדר הדברים צריך להיות הפוך. ומעיר ת ה'ודעבו

, ורחץ""זה נאמר  י, אם כן מדוע אחר"במותר לך מךקדש עצ"( ויקרא יט' ב) "קדושים תהיו" סוקפהל ן ע"הרמבבאר ש
מן  יםרסוהאהדברים תחילה לפרוש מהסדר הישר בעבודת ה' היא  לאהרעים, ה םמעשיהמשהכוונה היא להתרחץ 

שונה הוא אדם חוטא ושכאשר ה ? ומתרץ על פי מה שאמרו חז"להמותרמולפרוש גם הדין, ורק אחר כך להתקדש 
 ,עתככן לו .ח הדעת הרוחני שבווח היצר החומרי שבו גבר על כוככיון שכהיתר, כבר לו  הנעשו, אזי החטא בחטא

 ריה ר,נעשו לו כהיתם הרעים מעשיהאחר שהרי של, 'ולשוב אל ה לעזוב דרכיו הרעים ,טהרילבו להבהתעורר ש
ח הדעת ומתגבר כוהרעים,  עשיוורש ממפאכן, אחרי שהוא  ההיתר.פורש מ"מתקדש" כיון שהוא הוא שמבחינתו 

פה החטא, ובמעשי קע שומבין שהוא  ,נפקחים עיניו לראות את מצבו האמיתי, ח היצר החומרי שבווכעל שבו הרוחני 
  . "ורחץ"לומר כבר שייך 

 

 (הגדש"פ" )כל דכפין ייתי וייכל כל דצריך ייתי ויפסח"

תאוותיו, תגבר על את יצרו והכפה כבר מי שהכוונה היא ל "כל דכפין"ראיתי מביאים בשם "אהבת שלום" שפירש 
ייתי "ל, כוצורך ותאוה לאמרגיש עדיין מי ש ",כל דצריך" ,מורא. אבלללא שום יכול לאכול ", אדם כזה יכולייתי וי"

 .תאוותיואת לשבור ה כדי אכילאל ההוא צריך לדלג ", ויפסח
 

 (ש"פהגד) "אחד תם ואחד שאינו יודע לשאולרשע  אחדאחד חכם "

שאינו  "אחד"תם ו "אחד, "צריך להזכיר ארבע פעמים "אחד"? "אחד" חכם, "אחד" רשעמדוע היא נשאלת ההשאלה 
המילה א של ראיתי מבארים שהגימטרי "?חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול"לכתוב כך היה ? הלוא ניתן יודע לשאול

נקבל  4-הגדה, דהיינו נכפול בוזכרת ב" מאחד"במספר הפעמים שהמילה  13את המספר כפול , ואם נ13" היא אחד"
כאשר כולם , , בכל זאתמאחיולחלוטין ל אחד מהבנים שונה כשאמנם למדך . ל"ןבשזה הגימטריא של המילה " 52

 הם מאוחדים. ביחד, 
 

 ד" )הגדש"פ(מגי"
שבעצם, משה  ר מבעלז"האדמו, מדוע? מתרץ נוילא מופיע שמו של משה רבשל פסח בכל ההגדה באופן מפתיע, 

 ״ויספר משה ליתרו את כל אשר עשה ה׳ לפרעה כמו שנאמר: את ההגדה של פסח פריהראשון שסרבינו עצמו היה 
, עצמו לא סיפר דברים עלשהוא ודאי ( אז ג 'במדבר יבכל האדם" )ידוע שמשה היה "ענו מח(, ו 'ולמצרים״ )שמות יח

 היציאה ממצרים. פוריסההגדה המספרת את אינו מופיע בכל של משה לכן שמו 
 

 (ח 'כודברים " )ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה ובמרא גדל ובאתות ובמפתים 'ה וצאנווי"

אייזנהאור ולבקש את שיא להיפגש עם הנ ,הגיע לארה"ב דוד בן גוריון  ,ממשלההראש כש, 1954בשנת מספרים 
ה נימבן גוריון בששאל את , ג'ון פוסטר דאלס, מי שהיה אז מזכיר המדינההוא נפגש ישראל הצעירה. מדינת תמיכתו ב

יהודי פולין את אתם מיצגים ? האם בעצם מייצגיםאת מי אתה ומדינתך , ראש ממשלהאדוני של התנשאות: "אמור לי, 
שנות גלות,  2000אחרי הרי דבר? האותו כולם ם ארומניה, מרוקו, עיראק, בריה"מ או ברזיל היהודי הודי תימן, יאת או 

  "אחת?היא יהודית המסורת ומורשת , האם התרבות אחתועל לדבר על עם אחד, כיצד ניתן 
מאנגליה ועליה היו המתיישבים  "מייפלאוור"הפליגה הספינה  השנ 200, לפני יר המדינהמזכאדוני : "בן גוריון ענה לו

ושאל עשרה ילדים  ממך, צא לרחובי מבקש ארצות הברית של אמריקה. אנאשונים שהתיישבו במה שמוכר היום כהר
מה אכלו הנוסעים במהלך ההפלגה? וכיצד  כמה זמן נמשך המסע? : מה היה שמו של קברניט הספינה?יםאמריקא

 לפני למעלה . "מצד שני, הפלגה? יש סבירות יותר מגבוהה שלא תקבל תשובות מדויקות"התנהג הים במהלך ה
נסיעותיך בעולם תנסה לפגוש עשרה ילדים יהודים במדינות שב ,ממצרים. אני מבקש ממךהיהודים יצאו שנה  3000-מ

 ?וכיצד נהג הים ?מה אכלו במהלכו ?כמה זמן נמשך המסע ?השונות, שאל אותם מה היה שמו של קברניט אותה יציא
 .העם היהודי  המסורת המועברת מדור לדור זה הסוד של ומכולם תקבל את אותה התשובה.

 

 :בית כנסת "שבת אחים" נווה גן פ"תמרכז לתורה ושירה,  מדרשת "ויזרע יצחק"
 19:00-20:00יום ה' לימוד פיוטים ,     19:00-20:00לימוד טעמי המקרא יום ב' ,     20:00-21:00ה'  -"דף יומי" ימים א'שיעור 
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