
 פרפראות
 

 
 ג-א עמוד פרשת צו 

 

 ו-ד עמוד שבת הגדול
 

 כ -עמוד ז פסח
 

 עמוד כ''א כ''ד שביעי של פסח
 

תשפ''א

 
 

 פרשת צו
 

 למה לא אמרו חז''ל הרוצה לנסך יין
 ע''ג המזבח יעסוק בתורת נסכים

 
)ויקרא  מאי דכתיב, (א''י ע''מנחות ק) איתא בגמרא

ולחטאת  זאת התורה לעולה למנחה" ז' ל''ז(
כל העוסק " ",ולמלואים ולזבח השלמים ולאשם

בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק 
 ע''כ, בתורת אשם כאילו הקריב אשם.

 
הרוצה לנסך יין ע"ג , (א''א ע''יומא ע) ראבגמאיתא 

 ע''כ, ,ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין המזבח
 

ז"ל, גאב"ד  מאיר אריקבהגאון רבי  מעשה
 אדמו"ר האמרי אמתטש, שנכנס אל מרן בוטשא

ז"ל כשנזדמן לעיר וינה, והיו משוחחים בדברי 
 תורה. 

 
חז"ל מרו א אריק ז''ל, שאל הגר"מ בתוך הדברים

הרוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונן של 
תלמידי חכמים יין. ולמה לא מצאו עצה יותר 

  שילמד הלכות נסכים,פשוטה, 
 

"כל  )מנחות ק"י(בנות כדרך שאמרו בכל הקר
העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל 

 ,העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם"
 
 
 

 
 
 

זצ"ל  האמרי אמת השיבו רבינו כהרף עין
)"עס  "במפורשבפסוק  "הרי לא נאמר ,בקיצור

והגר"מ למשמע הדברים  שטייט דאך נישט"(.
 הסמיקו פניו מרוב התרגשות. 

 
אמר לתלמידו שליווה אותו,  כשיצא מעל פניו

כבר שאלתי שאלה זו להרבה  ,פלאי פלאים
גאונים, ותירצו לי באופנים שונים ואף אחד מן 

 הרבי מגורהתירוצים לא נתקבל על לבי, הנה בא 
והשיבני תשובה כ"כ פשוטה ונכונה, שהרי באמת 

 ,כלומר ,נסכיםבגוף הפסוק בחומש לא נאמר 
רת קרבן כאילו שהעוסק בתומאחר שכל ענין זה 

"זאת התורה לעולה למדנו ממקרא  ,הקריבו
למנחה ולחטאת ולאשם ולמלואים ולזבח 

 ובפסוק  השלמים",
 

, לכן לא שייך לקיים בזמן נסכיםזה לא נזכרו 
בממלא גרונם של הזה מצות ניסוך היין אלא 

 .תלמידי חכמים יין
 

מופיע  )דף על הדף יומא ע''א ע''א( ובהערות שם
זצ"ל, שהגר"מ  הפני מנחםאדמו"ר  הוספה בשם

דיקא נמי שאמרו  ,אריק הוסיף באותו ענין
ולא אמרו "כל הממלא גרונם  "הרוצה לנסך"

כאילו ניסך יין ע"ג המזבח" כמו שאמרו בשאר 
 אלא הכוונה "כל  ,קרבנות

 
 
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ב

 
"ואין סיפק בידו להשיג חפצו ע"י לימוד  "הרוצה

 ההלכות, בגלל שענין 
 

, האמרי אמתכפי שביאר  כים,אינו נוהג בנסזה 
העצה היחידה עבורו היא למלא גרונם של 

 )ראש גולת אריאל ח"א ע' שי"ט(. תלמידי חכמים יין

 
* * * * * * * 

 
 הרוצה לנסך בביאור האמרי אמת 

 בצחות ע"ג המזבח יין
 

כל , )ע' קיח( איתא בספר אמרי אמת ליקוטים
היה אחיו  ,פעם שהיה מברך ברכת המזון בשלחן

נותן את הכוס על  ,זצ"ל הי"ד רבי משה בצלאל
ידו, פעם בהיותו בלודמיר כשהגיעו בהשלחן 

את  שלא היה בן תורהלקח חסיד אחד  ,לברהמ"ז
 ,הכוס, ונתנה לידו

 
]הגם שהיה ברשות רמ"ב[,  כנראה שהקפיד ע"ז

 האמרי אמת כי מיד אחר ברכת המזון אמר
יין איתא בגמ', הרוצה לנסך  ,בשחוק קל על פניו

על גבי המזבח ימלא גרונם של ת"ח יין, למה לא 
יעסוק בפרשת אמרו חז"ל הרוצה לנסך יין 

כשם שאמרו על העוסק בתורת חטאת  נסכים,
כאילו הקריב חטאת וכו'. אלא נראה שחכמים 
השאירו קרבן אחד שיוכל להקריב גם מי שאינו 

 יודע ללמוד ע"כ.
 

* * * * * * * 
 

אה הנרמה שאמרה תורה לאמור 
 בנין אריאל ,כמיותר כיוון שאמר צו

 
 צו, לאמרוידבר ה' אל משה " ('א' ויקרא ו) כתיב

את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה הוא 
העלה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבקר 

 ",ואש המזבח תוקד בו
 
 

את אהרון  צומאחר שאמרה תורה  יש להבין,
 א''כ וגו', שהוא צווי על הבאת הקורבנות, 

 
 

 ,צו, הרי הוא אומר לאמרלמה היה צ''ל אל משה 
 

 ביאור הבנין אריאל ע''ד אומרם ז''ל
 
 

 
אמר רבי יהושע , (ב''ג ע''סנהדרין מ) איתא בגמרא

 בזמן שבית המקדש קיים, אדם מקריב  ,בן לוי
 

שכר מנחה בידו.  ,שכר עולה בידו, מנחה ,עולה
ילו כאמעלה עליו הכתוב  ,מי שדעתו שפלהאבל 

 תהלים נ''א י''ט() , שנאמרהקריב כל הקרבנות כולן
 ע''כ, , "זבחי אלהים רוח נשברה"
 

 (ילקוט שמעוני תהלים רמז תשסו) איתא במדרש
, נמוכי רוחאמר רבי יהושע בן לוי כמה גדולים 

 שבזמן שבית המקדש קיים, אדם מביא עולה, 
 

מי שכר עולה בידו. מנחה, שכר מנחה בידו. אבל 
כאלו הקריב מעלה עליו הכתוב שפלה, שדעתו 

זבחי " )תהלים נ''א י''ט( שנאמר כל הקרבנות,
 ע''כ,, "אלהים רוח נשברה

 
 '(ו' ויקרא רבה פרשת צו פרשה ז) איתא במדרש

שכל המתגאה אינו א"ר לוי נימוס וקלוסים הוא 
היא העולה על " )ויקרא ו' א'(שנא'  נידון אלא באש

 , "מוקדה
 

נתגאו לא נדונו אלא באש ע"י שדור המבול 
 ע"י שנתגאו לא נידונו אלא באש  סדומיים

ע"י שנתגאה לא נדון אלא באש, פרעה הרשע 
 ע"י לא נדון אלא באש, סיסרא הרשע 

ע"י שנתגאה לא נידון אלא באש  סנחריב
 ע"י שנתגאה לא נידון אלא באש נבוכדנצר 

, ע''כ, אינה נידונית אלא באשמלכות הרשעה 
 עיי''ש,

 
שיש  ,לאמר הכתובה כאן תתכן לפרש בזה מלוי

שמהם תצא  "צו את אהרן ואת בניו" פ,ה"דלומר 
להורות את " (יא' לקמן י) ככתוב ,תורה לישראל

ואת עמי " (ג''כ''ד מ)ונאמר ביחזקאל  "בני ישראל
  ',וכו "יורו

 
 ,של ישראל תרבנווק ביםריוגם לפי שהם המק

ועל  ,יבהה זו מה טדלהם עבו ושיאמרין דשורת ה
י שיכוונו כולם את דכ ,מה זה היא באה לרצות

לאבינו  דלמען היות לכולם לב אח ,בם לכךל
  ,שבשמים

 
 ענין הקרבת לאמור לישראל ונצטוו הכהנים

אש המזבח  דהעולה והקטרת האיברים על מוק
ם דהראויה לבוא על הא תמורת האששהיא באה 

עת כמה דלמען  ,ת הגאוהדעצמו שנשתקע במ
  ,קצה האחרון דה זו להתרחק ממנה עדקשה מ

 
 ,בר הזהדולי החכמים בדג וכמו שהרחיבו

  ,ה הזאת לחמץ שאוסר בכל שהואדוהמשילו המ
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ג

 
כמבואר בכלי יקר  ,פהריואין ביעורו אלא ש

 ,ובשל"ה ובמהר"ם אלשיך יע"ש
 

איו הלשון לאמור מיותר, שבא לומר כי ולפי''ז 
 של קרבן, על הכהני יש לאמור להני ישראל טיבו

עכ''ד בנין אריאל בביאורו את מה שאמרה תורה 
 "לאמר",

 

* * * * * * * 
 

יותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש 
 חסרון כיס בנין אריאל בדרך הלצה

 
רך הלציי דש לומר בי כתב הבנין אריאל,

לישראל יגיע להם  םבאמירה זו שיאמרו הכהניד
ולים דכמה ג (סוטה ה)אמרו חז"ל   , כיסכיחסרון 

ברוך הוא, אדם מקריב וש דהרוח לפני הק כינמו
ל רוח פאבל אם הוא ש ו'ו כדעולה שכר עולה בי

''א תהלים נ)רבנות שנאמר והקכל ב ריהק ולאיכ
  "זבחי אלהים רוח נשברה" י''ט(

 
למנוע את עצמו יכול  ונמיכוח רוחוהרי בהשפלות 

וכמו כן  ויפסידו הכהנים חלקם, ן,מלהביא קרב
כל העוסק בתורה " (מנחות ק"י)בבמ"ש יש לומר 

 ם יכול לעשות כןדשכל א " וכו'בריכאילו הק
  נותמלהביא קרב ולפטור את עצמו

 
, ואפ''ה צריכים הם והרי בזה חסרון כיס לכהנים

שהעוסק ברים האלה, דלהגיד לישראל את כל ה
בתורה כאילו הקריב, ושהקב''ה מואס במדת 

ס דקאמר רבי וזהו במקום שיש חסרון כיהגאוה, 
שמעון, ומדוקדק מלת לאמר, כך נ''ל בדרך הלציי 

 לקחת מוסר השכל.
 

שגם אם יש לכהן חסרון כיס במה שיאמר ביאורו 
למביאי הקרבן כי ע''י שלומד תורת הקרבן ה''ה 
כאילו הקריב, וגם ע''י שפלות ה''ה כאילו הקריב 
כל הקורבנות, וע''י זה הכהן נחסר, בכל זאת יש 

וע''ז יש לזרזו ביותר. ע''כ ביאור הבנין  לו לומר ,
 אריאל. 

 
מביא בשם בנין אריאל את ביאורו  בספר גן רוה

 יש לפרש,בדרך , ומבאר בדרך הלצהשביאר 
 שלפיכך יש לזרז הכהנים לומר 

 
לישראל שיוצא י''ח ע''י תורה, משום שיש לכהן 

 חסרון כיס, והוא תימה.

 
* * * * * * * 

 
עבור ספק  ו''םשותפות עם עכלעשות 

 יערות דבשמידת חסידות טריפה זו 
 

טוב שברופאים  ,(אע'' ב''פ קידושין) ,איתא בגמרא
 , עמלק והכשר שבטבחים שותפו של ,לגיהנם

 
טריפות  ספיקי  - טוב שבטבחים  ,רש"יכתב 

 ,וחס על ממונו ומאכילן ,באות לידו
 

 מתוקים הם, כיערת הדבש, דברי הרבי 
 אמרז''ל, ר' יהונתן בביאור מ

 
  ,(הפטרת שבת ר"ח) אהבת יהונתןשכתב בספרו, 

 
שותפו של למה יהא ישראל  ,תמוה, וכך כתב

  אותו רשע.
 

 ,דלפעמים איתרמי טרפות בבהמה, וביאור הענין
מדת וצריך להתירו מפני הפסד מרובה. ואולם 

להוציא  ,שותפות עם העו"גלעשות  ,הוא חסידות
 . הספיקותמלבו כל 

 
 ,שותפו של עמלקיהא  ,שבטבחיםכשר וז"ש 

 ע''כ. .כשירותואני  טריפותשאומר לו טול אתה 
 

* * * * * * * 
 

 בדרך צחות רמז 
 חגירת אבנט בשעת תפילה ל

 
ויחגר ויתן עליו את הכתנת " ('ז ')ויקרא ח כתיב

ויתן עליו את  ,וילבש אתו את המעיל ,אתו באבנט
    ,"ויאפד לו בו ,ויחגר אתו בחשב האפד ,האפד

 
 , חצי התורה בפסוקים, פסוק זה הוא, ובמסורה

 
 רמז נאה יש כאן לחגירת אבנט 

 
הוא  האבנט,כי חגורת  בשו''ע סי' צ''א,איתא  

 בין שני חלקי גופו של אדם, וכן נפסק,  לחלק
 

, מחלק ויחגור אותו באבנטוכאן בפסוק שאומר 
 ,דהאבנט לחלק יצאבין שני חלקי התורה, ומוכח 

 

 * * * ** * * 
 
 
 
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ד

 
 שבת הגדול

 
 השם שבת הגדול ע''ד הרבי 

 ר' יהונתן והבינה לעתים
 

ממוהר'ר יהונתן  אהבת יהונתןכתב בספר 
בינה בשם הספר  )בהפטרה לפרשת שמיני(, אייבשיץ
בעל מחבר הספר  עזריה פיג'וממו' הר''ר  לעיתים

גידולי תרומה על ספר התרומה והספר בינה 
 )דרוש כ''ג עת צאת,פים, לעתים דרושים נחמדים וי

דרושים לחג הפסח מועד צאתנו ממצרים, דרוש ראשון 
 לשבת הגדול( 

  
השבת הקדוש  קנה שם טוב לעצמווכך כתב, 

 שבת הגדול,מיתר מקראי קדש, כי יקראוהו הזה 
כאלו יגדילוהו על שאר שבתות ה', מטעם הנס 

 הנעשה בו מלקיחת פסח מצרים כדבריהם ז"ל. 
 

היום אשר בו נעשים נפלאים ונסים כי  והן אמת
ראוי להקרא גדול, והיום המקווה לפדיון נפשנו 

הנה  )מלאכי ג' כ''ג(,בגלותנו זה יוכיח שנאמר עליו 
אנכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' 

והנורא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים  הגדול
וראוי לנו לדעת מה הכוונה בהשבת על אבותם, 

 ,הזההלב 
 
וישב דוד לברך את ביתו )שמואל ב פרק ו כ(  כתיב 

 ותצא מיכל בת שאול לקראת דוד 
 

מלך ישראל אשר נגלה  היוםותאמר, "מה נכבד 
לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד  היום

 הרקים,
 

 אל מיכל לפני ה' אשר בחר בי" וגו'  "ויאמר דוד
והייתי שפל בעיני ועם  "ונקלתי עוד מזאת

 הות" וגו', האמ
 

 היוםאשר נגלה  מלך ישראל מה נכבד היום
ומלת היום הוא כהגלות נגלות אחד הרקים. 

  מבוארת הכפל.
 

כיון שתואר נכבד חוזר אל המלך נראה  ועוד
 , מלך ישראל היוםשהל"ל מה נכבד 

 
כי לפי שבהעשות איזו פעולה  ע"כ אני אומר.

רשומה בזמן מהזמנים, הנה אותו היום יקנה שם 
לעצמו וישאר זכרונו ע"ש הפעל הנעשה בו, כאלו 
תאמר יום הכפור הכולל יקרא יום אדיר בימי 
שנה. מפני קדושתו אשר בו הוא יתברך מוחל 
וסולח לכל עונותינו. ור"ה נקרא יום הדין כי בו 

 ידין עמים. 

 
כמתלוצצת, אמרה למלך הנה באמת  לכן מיכל

כמה וכמה נמצא היות יקר ונכבד היום הזה 
שישאר זכרונו רשום לדורות ליום נכבד בעבור 

 הפעולות הנכבדות הנעשות בו. 
 

הוא שמדברת עמו. ואמרה לו  ואמר מלך ישראל
אתה מלך ישראל ראה גם ראה כמה "נתכבד" זה 
היום מכל הימים. שהרי זכה שנגלה היום לעיני 

רצתה לומר להפך, אמהות עבדיו וגו' וכאלו 
 )כלומר זהו יום בושה(

 
, כי בהיותו עושה זה לפני ה' א ע"ה השיבוהו

 יחשב לו,  לכבוד
 

טעם לשבח  הבינה לעתיםנתן שם  ועם הקדמה זו
  שבת הגדול.על שבת שלפני פסח שנקרא 

, ונמצא א"כ גם בעניינינו זה בשבת זה וזה לשונו
שהיה פירסום יכלתו יתב' בלקיחת ישראל 
אלהיהן של מצרים לעיניהם ויאסרוהו בעבותים 

ר יגררוהו בקרקע יקשרוהו בכרעי מטתם ואח
 . גדולראוי גם הוא להקרא 

 
בגליותינו זה יוכיח  והיום המקווה לפדיון נפשינו

. כמו שנאמר הנה אנכי וגו' יום ה' גדולשנקרא 
כי העצומה שבנפלאות היום והנורא.  הגדול

, תהיה ההכרה הכוללת לכל בני ההוא המקווה
ת העולם, עובדי העולם באלקותו ית' וידיעת אומו

 אלילים הבלי עצביהם וכו'. 
 

"כי אז אהפך אל עמים )צפניה פרק ג' ט'(  וכאומרו
שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם 
אחד", באופן שלסבת התפרסם שם ה' ויכלתו כי 
זה הוא יום ה'. ר"ל יום המתייחס ונוגע אליו 

 עכ"ד. גדוליתב' נקרא 

 
* * * * * * * 

 
למצוה והלא אין קטיגור קחו לכם צאן 

 נעשה סניגור
 

 קושיית הבני יששכר
 

, )מאמרי חודש ניסן מאמר ב אות ג( הבני יששכרכתב 
עפ"י מה שאמרו רז"ל משכו וקחו לכם צאן משכו 
ידיכם מעבודה זרה, שהיו עובדין לעבודה זרה של 

)שמו"ר מצרים מזל טלה, וקחו לכם צאן למצוה 
 ר נעשה סניגור, אין קטיגוהלא  וקשהפט"ז ב'(, 

 
 

 יש לבאר הענין בהקדים
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ה

 
"וככה תאכלו אותו וכו' פסח )שמות יב יא(.  כתיב

הקרבן קרוי פסח על שם  ופירש רש"י,הוא לה", 
הדילוג וכו' ואתם עשו את כל עבודותיו לשם 

הנה עקבותיו לא נודעו מאי בעי  שמים עכ"ל,
 לא ראיתי בזה דבר המתיישב על הלב,  בזה,

 
עפ"י מה שפירשנו בפרשת  מר בדרך צחותוהנני או

זה "ויאמר משה  )ויקרא ט ו(, ויהי ביום השמיני 
 הדבר אשר צוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'',

דמיותר ולא נודע פירושו, וכבר דברו בזה רז"ל 
 במדרשיהם, 

 
אין קטיגור נעשה  )ר"ה כו א(,דהנה קיי"ל  ואמרנו
ב מבפנים על כן אין משמשין בבגדי זה סניגור,

קח לך ואין תוקעין בשופר של פרה, והנה בכאן 
לכפר על מעשה העגל, לחטאת,  עגל בן בקר

  אדרבא נעשה סניגור,
 

)קידושין ה  דאיתא בגמראעפ"י מה  ונראה לפרש
( כיון דמקשינן יציאה להויה, דכתיב ויצאה א

והיתה, תהא אשה מתגרשת בכסף, ומשנינן 
ן סניגור נעשה אייאמרו כסף מכניס כסף מוציא 

מילי , ומקשינן אם כן שטר נמי, ומשנינן קטיגור
  דהאי שטרא לחוד ומילי דהאי שטרא לחוד,

 
הגם שאין קטיגור נעשה  ובזה יתבאר לך הכתוב,

סניגור, אעפי"כ זה הדבר אשר צוה ה' תעשו, 
  שתאמרו בדיבור שאתם עושים את אשר צוה ה',

 
"אלה  )שמות לב ח(, אמרובעשיית העגל   והתם

ממילא, מילי אשר צוה ה'' " אמרו" וכאן אלהיך
 דהאי לחוד ומילי דהאי לחוד, והבן,

 
הקושיה דלעיל , משכו ידיכם  לפי זה  יש לבאר

של עובדין לעבודה זרה מעבודה זרה, שהיו 
)שמו"ר  צאן למצוהמצרים מזל טלה, וקחו לכם 

 אין קטיגור נעשה סניגור, הלא  וקשהפט"ז ב'(, 
 

המבואר  "ואמרתם זבח פסח הוא לה''י ע'' אלא,
ממילא מילין דהאי לחוד  )שמות יב כז(,בפסוק 

ומילין דהאי לחוד, וזהו הרמוז בכאן בציווי ג"כ, 
פסח )שמות י''ב י''א( פסח הוא לה', ומפרש רש"י 

נקרא הקרבן, ומזרז הכתוב, הקרבן הזה עשו 
לשם שמים כי אין קטיגור נעשה סניגור, והבן 

 הדבר,
 

, שע''י האמירה לה', אין כאן קטיגור וארמב
 נעשה סניגור.

* * * * * * * 
 

 

 
משום שאין אלו כל שלא אמר ג' דברים 

 קטיגור נעשה סניגור
 

רבן גמליאל אומר )פסחים קט''ז ע''ב(,  איתא בגמרא
כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי 

 ע''כ,  חובתו,
 

מאמר ה אות )מאמרי חודש ניסן  כתב הבני יששכר
כבר דברנו בזה באריכות בפירוש ההגדה י''ח(, 

כל שלא אמר שלשה דברים בדברי רבן גמליאל 
 ,אלו בפסח לא יצא ידי חובתו

 
למה לא יצא ידי חובתו  הנה התמיה מימי קדם

אם לא אמרן בפה והיכא רמיזא, ואענה חלקי 
 בדברי רבן גמליאל, 

 
 איןדהנה קיי"ל בכל מקום  וכך נראה לפרש

ע"כ אין  )ר"ה כו א(,קטיגור נעשה סניגור כדאיתא 
משמשין בבגדי זהב בבית קודש הקדשים ואין 

 תוקעין בשופר של עגל, 
 

דרשו חז"ל משכו וקחו לכם צאן,  והנה בכאן
משכו ידיכם מעבודה זרה, שהיו משוקעים גם הם 

 בעבודה זרה של מצרים וקחו לכם למצוה 
 

וראיתי  תכםותהי זאת כפרצאן לעבודת הש"י, 
  וכו' ]שמו"ר פט"ז ב'[,את הדם ופסחתי 

 
הלא הצאן היה עבודה זרה של מצרים  והנה קשה

והם עבדו את הצאן וא"כ איך תהיה זאת למצוה 
 אין קטיגור נעשה סניגור, ולכפרה והלא 

 
)קידושין ה עפ"י מה שאמרו בגמרא  ונראה לתרץ

ותהא אשה מתגרשת בכסף, דמקשינן יציאה  א(
אין סניגור נעשה קטיגור,  ומשני סברא להויה,

ומקשינן א"כ שטר נמי, ומתרץ מילי דהאי שטרא 
 לחוד ומילי וכו', 

 
דאמרה תורה  אם כן בזה יש לתרץ גם בכאן,

 )שמות יב כז(,וכו'  ואמרתם זבח פסח הוא לה'
ובאמירה תליא מילתא, הנה מילין דהאי לחוד 

ואין כאן קטיגור נעשה  ומילין דהאי לחוד,
 סניגור,

 
, זהו דבר המבואר בתורה, והנה בא הנה לפי"ז

רבן גמליאל וחידש לנו כי לא בפסח בלבד 
צריכים  במצה ומרורהדברים אמורים רק גם 
 לאומרם בפה מטעם הנ"ל, 

 
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ו

 
ויאפו את הבצק  )שמות יב לט(, דהנה כתיב במצה

עוגות מצות כי גורשו ממצרים ולא יכלו 
 להתמהמה וכו' 

 
ידוע הוא על שהיו  יכלו להתמהמה הנה מה שלא

משוקעים כבר במ"ט שערי טומאה, הנה זכר 
הנה הוא ג"כ כמזכיר עון הגם שהוא כעת  המצה

אבל  אין קטיגור נעשה סניגור,למצוה ולכפרה, 
הוא ג"כ לזכות, וגם צדה לא עשו להם, זה הוא 
מה שזוכר הש"י לישראל כה אמר ה' זכרתי לך 

רי במדבר בארץ לא חסד נעוריך וכו' לכתך אח
 נמצא בדברו בפה הטעם,זרועה ]ירמיה ב ב[, 

מילי מילי קתני, ולא מיקרי קטיגור נעשה סניגור 
 כי מילי דהאי לחוד וכו'.

 
"וימררו את כתיב ]שמות א יד[,  וכן במרור

ידוע מכתבי מרן  חייהם בחומר ובלבנים",
שהיו נשמות  ]פרע"ח שער חג המצות פ"א[האריז"ל 

דור הפלגה שהמרו אמרי קל  גדולות מן
והכעיסוהו בחומר ובלבנים, על כן זאת היתה 
לאבותינו במצרים לתקן עונם בשעבוד חומר 
ולבנים שממררין חיי האדם, אבל אלו שהמרו 
בדור הפלגה לא היו אז אבותינו והיו נקראים 
אבותינו כשנתנטעו הנשמות בזרעו של יעקב 

 והמה תקנו כל הנשמות הללו,
 
 

דהנה הוא  תבין דגם על מרור יקשה, ולפי זה
רומז על שעבוד חומר ולבנים שממררין וכו' הנה 
הוא כמזכיר עון של חומר ולבנים של דור הפלגה 

 , ואין קטיגור נעשה סניגור
 

אנו עושין זכר לאבותינו, ודור  אבל התירוץ הוא
הפלגה לא היו אבותינו, ואבותינו במצרים המה 

כ גם בזה מילי מילי השתדלו בעבודתם לתקן, וא"
 קתני, 

 
כל שלא אמר ג' דברים  וזהו שאמר רבן גמליאל,

אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, דהן המה כולם 
אבל  ואין קטיגור נעשה סניגור,מזכירים חובה, 

מילין דחובה כיון שאומרן בפה טעם עשייתן הנה 
ולא שייך בזה אין  לחוד ומילין דזכות לחוד,

ויצא האדם ידי חובה קטיגור נעשה סניגור, 
ויעמדו לו הפסח מצה ומרור, לזכות ולמליצי 

 עכ''ל הבני יששכר.יושר, אמן, 
 

* * * * * * * 
 

 ביאור אין קטיגור נעשה סניגור 
 וקח עגל לכפרה ע''ד המהר''ל 

 
)ויקרא ט' ב'( "ויאמר אל אהרן קח לך עגל  כתיב

בן בקר לחטאת ואיל לעלה תמימם והקרב לפני 
 ה'',

 
להודיע שמכפר לו  - עגלקח לך  רש"י כתב

 העגלזה על מעשה  עגלהקדוש ברוך הוא ע"י 
 שעשה,

 
)ראש הלא איתא והקושיה כי רבה ומפורסמת, 

 דאין קטיגור נעשה סניגור,השנה כ''ו ע''ב( 
 

 תירוץ המהר''ל על דרך המשל
 

)גור אריה ויקרא פרשת שמיני פרק ט  כתב המהר''ל
, יש מקשים, והלא אין ולהודיע שמכפר לפסוק ב(, 

ואיך היה עגל  )ר"ה כו.(,קטיגור נעשה סניגור 
  , ואין זה קשיא,מכפר על מעשה העגל שעשאו

 
למי שגנב מבית המלך  יש לבאר על דרך משל,

כלי נאה אשר בו ישתה המלך, ופעם אחד בא 
לפייסו שיתן לו במתנה מדינה אחת, ועשה כלי 

יסו באותו אחת כצורת אותו כלי שגנב, ובא לפי
כלי שיתן לו המתנה, והנה יהיה קטיגור עליו, 

 מפני שהמלך יזכור לו 
 
 

שהוא גנב, שגנב כלי נאה שלו כדמות זה, ובזה 
 שייך 'אין קטיגור נעשה סניגור'. 

 
, והיה עושה אבל אם היה בא לפייס החטא שגנב

כלי זה כדמות זה שגנב, והחזירו למלך, בזה 
י בדבר שחטא בו אדרבא, מכפר לו מה שעשה, כ

יפוייס המלך. ולפיכך כאן שהעגל בא לכפר על 
מעשה העגל שעשה, שייך שפיר בזה להביא קרבן 

 עגל לכפר, ולא אמרינן אין קטיגור נעשה סניגור, 
 

כמו כהן ביום הכפורים אל  אלא בכהאי גוונא
יכנס בבגדי זהב, דאין קטיגור נעשה סניגור , 

ל מעשה עגל דביום הכפורים אינו רוצה לכפר ע
רק על שאר חטאים, ואם יכנס בבגדי זהב לכפר 
על שאר חטאים יהיה קטיגור, ויקטרג, המה עשו 
העגל זהב ועכשיו רוצה לכפר בו שאר עבירות, 
אבל במקום שהוא בעצמו בא לכפר על אותו 
חטא, יותר טוב אם ישוב בתשובה באותו דבר 

 עכ''ל המהר''ל.בעצמו. 

 
* * * * * * * 

 
 
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 ז

 
 פסח
 

 אור הנר בברור חיל רמז 
  לאור הנר בודקין את החמץל

 
אור לארבעה עשר  (א''ע 'פסחים ב)  איתא בגמרא

 . לאור הנרבודקין את החמץ 
 

אור הנר בברור  (ב''ב ע''סנהדרין ל) איתא בגמרא
שעת ב רש"יכתב  .משתה שם משתה שם -חיל 

 ,והיו יראים להוציא קול ,שמד שגזרו שלא למול
ביום, או  אור הנר בברור חילן זה. וקבעו סימ

כמו שצועק  סימן הואנרות נראים הרבה בלילה, 
סימן הוא שיש שם ו, משתה שם משתה שם

 , ע''כ,ברית מילה
 

הם  חי''ל ברור ,אור הנררמז יש לבדיקת חמץ ל
מץ, וכך הוא הרמז, כשעושין ח'ראה י'א ל'ר''ת 
, וזהו לאור הנר, הוא נעשה שלא יראה חמץ ברור

  .ור הנר בברור חי''לא
 

שם,  משתהקרא לברית מילה  למהגם יש לומר, 
כל מצוה שקיבלו  (א''ל ע''שבת ק) ע''ד אומרם ז''ל

)תהלים קי''ט עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב 
 ",שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב" קס''ב(

  ,בשמחהעדיין עושין אותה 
 

 , לפיכךמשתה שעושין -בשמחה  ופירש רש''י,
 "משתה שם". היו קורין לברית מילה

 

 * * * * * * * 
 

 טוב לב משתה תמיד הוא בערב 
 פסח ע''ד המהרש''א

 
רבי ינאי , (ב''ה ע''בבא בתרא  קמ) איתא בגמרא

וטוב  כל ימי עני רעים" )משלי ט''ו ט''ו( כתיב, אמר
זה  -כל ימי עני רעים   לב משתה תמיד"

שדעתו  זה -, וטוב לב משתה תמיד איסטניס
 יפה.

 
איתא )בד''ה כל ימי עני רעים(  מהרש"אכתב ה
רבא שתי חמרא כל מעלי יומא דפסחא  בגמרא,

יתיב ביה  ורב ששת ,משום דחמרא מגריר גריר
  ,בתעניתא משום דאיסטניס הוה

 
 

כל ימי עני רעים אפי' בעת שהוא  וז"ש רבי ינאי
 להתענות בו כדי שיאכל  ,קצת יום טוב הוא ברע

 

 
 כדרבאוטוב לב שהוא נפש יפה  ,לתיאבוןמצה 

 משתה תמיד גם בע"פ שיאכל עי"ז 
 
 

עכ''ל , מצה לתיאבון דחמרא מגריר גריר
 המהרש''א

 

 * * * * * * * 
 

 בדרך רמז מבואר במשנה כי הפסח 
 אינו נאכל  על החמץ

 
הפסח אינו נאכל ( ב''ו ע''זבחים נ) איתא במשנה

ת, ואינו אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצו
 נאכל אלא למנויו, ואינו נאכל אלא צלי.

למה לא מנתה המשנה גם שאינו  יש לשאול,
 נאכל על החמץ,

 
רמזה המשנה שאינו נאכל  ויש ליישב בדרך רמז,

 כשיש חמץ, לפי שראשי תיבות
 

 לילה ב'
 ליצ'
 נוייןמ'
 צותח'
 

 בחמ''ץהם ר''ת 

 
 * * * * * * * 

 
 ארבעת הקושיות בהגדה

 יאורםשל פסח וב
 
למה נדרשה כל דרשת ההגדה דוקא מהנאמר  .א

 ,בפרשת ביכורים
 
, ולא הגדהבשם  של פסח, הגדההנקראת למה . ב

פסח, כמו מגילת אסתר ששם מסופרים  מגילת
 הניסים,

 
 ,אמר שמואל  '(ו ב''פסחים קט) איתא בגמרא .ג

שבעת ימים תאכל עליו " '(ז ג''דברים ט) כתיב
לחם שעונין  "לחם עני"", תניא מצות לחם עני

, למה דרשו  חז''ל לחם צריך ביאור ,עליו דברים
הרי משמעותו הפשוטה היא עוני, שעונין עליו, 

  עניות, מלשון 
 
. מה הרמז בכך, שכל דרשות ההגדה הם על ד

 ,ובמופתיםעד  מוירעומילים בדיוק,  חמישים
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 יש לבאר כי כל דרשות ההגדה הם מחמישים 

    ו('')דברים כורים המילים שבפרשת ביכ
 
 

וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט  ארמי אבד אבי
 (,מילים 15, ) ויהי שם לגוי גדול עצום ורב

 
ויענונו ויתנו עלינו עבדה  וירעו אתנו המצרים

  מילים(, 8 , )קשה
 

י אבתינו וישמע ה' את קלנו קאל ונצעק אל ה'
  מילים(, 16, )וירא את ענינו ואת עמלנו ואת לחצנו

 
ממצרים ביד חזקה ובזרע נטויה  ויוצאנו ה'

 (, מילים 11, ) ובמרא גדל ובאתות ובמפתים
 

 ביאור ארבעת הקושיות
 

 ביאור קושיא א. 
 ביציאת מצרים הובאו בנ''י ביכורים לה'

י היא אכד (,פרשת בשלח פרשה ג ) מכילתאאיתא ב
 ,האמונה שהאמינו בי שאקרע להם את הים

הלוך " ב'( ירמיהו ב')מפורש בקבלה ם עליהו
וקראת באזני ירושלם לאמר זכרתי לך חסד 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ 

קדש ישראל " ,. מה שכר נטלו על כך"לא זרועה
 ע''כ לשון המכילתא,   ",ראשית תבואתו ה'ל
 

 ביכוריםהובאו בני ישראל  ולפי שביציאת מצרים
, לפיכך תבואתוראשית  )ירמיהו ב' ג'(כמ''ש  לה',

מפרשת דרשו חז''ל את סיפור יציאת מצרים 
 ,ביכורים

 
 ביאור קושיא ב. 

 פרשת ביכורים נאמרה בלשון הגדה
ובאת אל הכהן אשר יהיה " ('ו ג'')דברים כ כתיב

היום לה'  "הגדתי"בימים ההם ואמרת אליו 
יך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבתינו קאל

ורים נאמרה בלשון שפרשת בכ ", ולפי לתת לנו
, וההגדה נדרשת מפרשת ביכורים, נקראת הגדתי

 הגדה,ההגדה בשם 
 

 ביאור קושיא ג.
 פרשת ביכורים נאמרה בלשון וענית ואמרת 

, משום תשובה, מלשון עוניחז''ל דרשו לחם 
  ואמרת, ועניתנאמרה בלשון,  ביכוריםשפרשת 

 
 ביאור קושיא ד. 

 ים דייקארמזים יש לכך שההגדה נדרשת מחמיש
 חמישיםהרמז בכך שדרשת ההגדה הם על 

מילים בדיוק, להודות להקב''ה שלא שקענו ח''ו 
שערי  טומאה, ולבקש ממנו ית' שנזכה  בחמישים

 שערי קדושה. לחמישיםלבוא 

 
 בני ישראל עלו וחמשים, כנגד ועוד יש לרמז
בתרגום , וכתב (ח''ג י''שמות י), מארץ מצרים

טפלין סליקו בני  שאחמוכל חד עם  יהונתן,
 ,ישראל מארעא דמצרים

 
והגדת , כי ביציאת מצרים יש לקיים, ולרמז לענין

ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי  לבנך
  .בצאתי ממצרים

 

 * * * * * * * 
 

 איך לא הוזכר משה רבינו בהגש''פ 
 ביאור נפלא מבעל הכלי חמדה

 
י כלבעמח''ס  כתב הגאון רבי מאיר דן פלוצקער,

  כלי חמדה,, בסוף ההקדמה לספרו חמדה
 

 ,אמבר טוב ומענינא דיודולסיים ב וכך כתב,
אעתיק בזה מה שאמרתי בימים האלה להשיב 

ג שתקנו סדר ''ששאלני על אנשי כנהחד אכם לח
למה לא הזכירו כלל שמו של  ,ה של פסחדהג

 , בהגדה ''הו ענרב המש
 

 ע לודלא יתוו הגדה על הסדרהי שקורא כל מו
והדבר  מ,לו איזהו חלק ביצי" הרע"ה הימכלל ש

 יןבאמת נפלא בהשקפה ראשונה ובטח יש בזה ענ
  , עמוק

 
 גאולה שע''י הקב''ה היא נצחית ושע''י אדם בטלה

 
 משלענ"ד הענין הוא עפי" ,ואני השבתי לו

 הגאולה ראשונה ושנידלכן  ''לזחשאמרו 
גאולת  ,כח אדם הםב הם שהיומש ,נתבטלה

 ,עזראע"י  השניוגאולה  ,מרע"ה"י ע מצרים
ת ''השיהגאולה ע"י  היהי ,באליד אמנם לעת

  ,והשי"ת הוא נצחי לכן תהי גאולה נצחית בדו,ל
 

 מדיצ"  ,הא מבואר בהגדה ין,יש להב רהאך לכאו
י ''י מלאך ולא ע''לא ע ,הקב"ה בעצמוי ''ע ההי

  ,שרף ולא ע"י שליח
 

 וגאולת הנפששני גאולות היו במצרים גאולת הגוף 
 הדהנה בגאולת מצרים הי ,אך באמת הדבר נכון

גאולת  ,וגאולת הנפש ,ףוגאולת הג ,שני גאולות
שהוציא את ישראל  ,משה רבינו י''ע ההי הגוף

"ה בקהע"י  ההי גאולת הנפשאמנם  ,ממצרים
  ,בכבודו ובעצמו

 
לכן אין אומרים ד ("אע ''דבמגילה י) מבואר הוהנ

ל נוכ ''מיציבא מום דבשלמש ,הלל על נס פורים
 אלא  ,ולא עבדי פרעה 'לומר הללו עבדי ד
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אכתי הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש, א כה

וברש''י ז''ל ולא עבדי פרעה,  עבדי אחשורוש אנן,
  שהרי לחירות יצאו,

 
לפי"ז שאנחנו בגולה איך אומרים  ,ולכאורה צ"ע

  ,ןנתי עבדי פרעה אכמ כיון שא''הלל וסיפור יצי
 

 אמירת ההלל הוא על הגאולה הרוחנית 
 שהיה ע''י הקב''ה בעצמו

בגולה הוא  מדסיפור יצ" תי שפיר,אך באמת א
שיצאו ממצרים לקבל  יתנוחרגאולה ההעל 

ושפיר  ,ובזה יצאנו מעבדות לחירות ,התוה"ק
רק  הכיון דהי ריםובנס פ כמשא" ,אמרינן הלל

 ןינן לכן לא אמרנגאולת גשמית ואכתי עבדים א
  ,בז''הלל ו

 ''משכל עיקר ההלל הגדול וסיפור יצי ,ן שכןווכי
 שאומרים בליל פסח בגלות הוא על גאולה

 ,ה בכבודו ובעצמו''ע"י הקב הוזה הי ,הרוחנית
  ,י שליח''לא ע"י מלאך ולא ע

 
 על הגאולה הגשמית שהיה ע''י משה 

 עדיין יש לבקש
 ,שאנחנו נגאלים רק גאולה הרוחניות ולהורות זה
 ,ת על הגאולה הגשמית''השימלבקש  וועדיין עלינ

 ,בהגדה של פסח משה רבינו,לזאת לא נזכר שם 
לעורר לבבן של ישראל לבקש מהשי"ת הגאולה 

 ,בעל כלי חמדהעכ''ד  ,א''ה בגוף ובנפש בבמהשלי
 

 * * * * * * * 
 

 איך לא הוזכר משה רבינו בהגש''פ 
 ביאור ע''ד מחיני נא מספרך 

 
, גם כר משה רבינו בהגדה של פסחלמה לא הוז

מה שנזכר ברמז בהש''פ דהיום, בפסוק "ויראו 
עבדו" בדרשתו  ובמשההעם את ה' ויאמינו בה' 

בסדר רב של ר' יוסי הגלילי, הרי זה הוספה,  ש
, ובהגדת בני תימן, פסוק זה אינו עמרם גאון

למה לא הוזכר משה רבינו  מוזכר, א''כ קשה
קיים מצוות ביאור , וכבר נתבהגדה של פסח

 בקושיה זו ע''י רבים,
 

 אמרתי ליישב, ע''ד מחני נא מספרך
 

וישב משה אל ה' ויאמר , ל''א(ב ''שמות  ל) ,כתיב
אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם 

ואם אין  ,ועתה אם תשא חטאתם, אלהי זהב
 בת,מחני נא מספרך אשר כת

 
 
 

 
''ה כי מכל הטירחה שטרח משה רבינו עמבואר, 

בהוציא הקב''ה את בני ישראל ממצרים, כאשר 
בא לבקש מאת השי''ת, על חטא העגל, לא הזכיר 
את כל הטירחה שטרח למען כלל ישראל, ובשכר 

 זאת יכפר להם הקב''ה, 
 

 מסירות נפש של משה רבינו לכפרת מעשה העגל
 

ואם , מסר נפשו ביותר, ואמר, אלא  משה רבינו
, כדאיתא בתתמחני נא מספרך אשר כ ,אין

תחת אשר הערה למות , '(ד א''סוטה י) בגמרא 
,)שמות ל''ב , שנאמרשמסר עצמו למיתה -נפשו 

 ואם אין מחני נא וגו'; ל''ב(
 

, שאמר וזה היה המסירות נפש הגדול ביותר
, שלא יהיה מוזכר כלל בתורת מחני נא מספרך

 ה', עם כל מה שעשה עבור בני ישראל,
 

רות למסי''נ זו קיימו אנשי לאות וזיכרון לכל הדו
 כנסה''ג מחיני נא מספר ההגדה

כי אנשי כנסת הגדולה, רצו לפי''ז יש לומר,  
של  מסירות הנפששייזכר בכל הדורות, ענין 

מחני נא משה רבינו למען כלל ישראל, שאמר, "
, ולזכרון זה קיימו בו מחיני נא בהגדה מספרך"
 של פסח.

 
אדא( כי ביאור , )מהרב מייזעלס קאנשוב שמעתי

זה נאמר ע''י החפץ חיים, ואני מחפש את המקור, 
וכתב לי הרב מייזלעס, כי הוא דבר ידוע ואינו 

 זוכר המקור.
 

 מסירות נפש של משה רבינו
 

 -)סוטה י''ד ע''א( תחת אשר הערה למות נפשו 
, שנאמר,)שמות ל''ב ל''ב( שמסר עצמו למיתה
 ואם אין מחני נא וגו'; 

 
ך מסר נפשו למיתה אם אמר מחיני יש להבין אי
 נא מספרך, 

 
 פירש מספר התורה שכתבת,  ורש''י

 
 פירש מספרך הוא ספר החיים, והרמב''ן

 
מלשון הגמרא שלמד  ולכאורה יקשה לרש''י

 מפסוק זה שמסר נפשו למיתה
 

 ]רבינו[ בחיי שמות פרק לב פסוק לב
הוא ספר התורה,  הפשטמחני נא מספרך. ע"ד 

 לא יהיה נזכר בתורה ושלא תנתן על ורצה לומר ש
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: "מספרך", קללת חכם אפילו המדרשידו. וע"ד 

 על תנאי היא באה, מנא לן 
 

ממשה, שאמר "מחני", ואף על פי שנתכפר להם 
עון העגל, נמחה שמו מפרשת "ואתה תצוה" שלא 

  נזכר שם שמו של משה כלל.
 

ולא רק בהגדה לא נזכר שמו של משה, אלא גם 
ביכורים של ארמי אובד אבי, שכידוע שכל בפרשת ה

סדר ההגדה מוצאו מפרשת הביכורים ודרשת חז"ל 
בספרי שם, אף גם בפרשה זו לא נזכר שמו של משה 
רבינו, וגם בנוסח הרמב"ם על ההגדה אינו מזכיר 

 שמו.
 

 * * * * * * * 
 

 שתי דרכים לבאר למה משה 
 רבינו לא נזכר בהגדה 

 
ר' אלעזר אמר  (צו עמוד ב יבמות דף)  איתא בגמרא

 ,שמעתא בי מדרשא, ולא אמרה משמיה דר' יוחנן
עול לגביה רבי אמי ור'  ,שמע רבי יוחנן איקפד

לא כך היה מעשה בבית וכי אסי, אמרו ליה: 
הכנסת של טבריא, בנגר שיש בראשו גלוסטרא 
שנחלקו בו רבי אלעזר ורבי יוסי, עד שקרעו ספר 

א אימא: שנקרע תורה בחמתן? קרעו ס"ד? אל
ס"ת בחמתן, והיה שם רבי יוסי בן קיסמא, אמר: 
תמיה אני אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת 

 כוכבים! וכן הוה. 
 

)האם הנכם , חברותא נמי ,, אמרהדר איקפד טפי
רוצים לעשות את ר' אלעזר בן פדת שהוא תלמידי, 

עול לגביה ר' יעקב בר אידי, א"ל:  לעשותו כחברי(,
ה' את משה עבדו כן צוה משה את  כאשר צוה

יהושע וכן עשה יהושע לא הסיר דבר מכל אשר 
צוה ה' את משה, וכי על כל דבר שאמר יהושע 
היה אומר להם כך אמר לי משה? אלא יהושע 
יושב ודורש סתם, והכל יודעין שתורתו של משה 

 אף ר' אלעזר  היא,
 

תלמידך יושב ודורש סתם, והכל יודעין כי שלך 
  ע''כ, היא. 

 
, שלכן לא נזכר משה רבינו לפי''ז יש לפרש

 הכל יודעין שתורתו של משה היא,ש, בהגדה 
 וללמד לפייס כבן אידי,

 
יבמות דף צו עמוד ) הא דאיתאעפ''י  עוד יש לבאר,

ורבי יוחנן מ"ט קפיד במאמר המובא לעיל,  (ב
מאי דכתיב  ,דאמר רב יהודה אמר רב ,כולי האי

 וכי אפשר לו לאדם לגור  ,םאגורה באהלך עולמי

 
בשני עולמים? אלא אמר דוד לפני הקדוש ברוך 

  הוא: רבונו של עולם, יהי רצון
 

שיאמרו דבר שמועה מפי בעוה"ז; דאמר רבי 
יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי: כל ת"ח 
שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, שפתותיו 

 דובבות בקבר. 
 

רים ההגדה בשם אם היו אומ לפי זה יש לומר
משה רבינו והיו שפתותיו דובבות, והוא לא זכה 
לוהיה כי יבאך אל ארץ זבת חלב ודבש וגו'  
ועבדת את העבודה  הזאת של של פסח, הרי זה 

 נראה כפגיעה,
 

 * * * * * * * 
 

הנביא יחזקאל המשיל בנ''י ביצ''מ 
 לתינוק שנולד וביאור הדברים

 
   (ז'')יחזקאל ט כתיב

 
ת ֹאָתְך ֹוְלדֹוַתִיְך ְביֹוםּומד( ) דֶּ  ,לֹא ָכַרת ָשֵרְך ,הּולֶּ

 ,ְוָהְמֵלַח לֹא ֻהְמַלַחְת  ,ּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצְת ְלִמְשִעי
  ְוָהְחֵתל לֹא ֻחָתְלְת:

 
ה  ,לֹא ָחָסה ָעַלִיְך ַעִין)ה(  ַלֲעׂשֹות ָלְך ַאַחת ֵמֵאלֶּ

ל ְפֵני ,ְלֻחְמָלה ָעָלִיְך ה ַוֻתְשְלִכי אֶּ ְבֹגַעל ַנְפֵשְך  ,ַהָשדֶּ
ת ֹאָתְך: דֶּ   ְביֹום ֻהלֶּ

 
ת ְבָדָמִיְך סֶּ ְרֵאְך ִמְתבֹוסֶּ ֱעֹבר ָעַלִיְך ָואֶּ ָוֹאַמר  ,)ו( ָואֶּ

  ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי ָוֹאַמר ָלְך ְבָדַמִיְך ֲחִיי:
 

ה ְנַתִתיְך ַמח ַהָשדֶּ ַוִתְרִבי ַוִתְגְדִלי  ,)ז( ְרָבָבה ְכצֶּ
ֹבִאי ַבֲעִדי ֲעָדִיים ָשַדִים ָנֹכנּו ּוְׂשָעֵרְך ִצֵמַח ְוַאְת ַותָ 

ְרָיה:   ֵעֹרם ְועֶּ
 

ְרֵאְך ְוִהֵנה ִעֵתְך ֵעת ֹדִדים ֱעֹבר ָעַלִיְך ָואֶּ  ,)ח( ָואֶּ
ְפֹרׂש ְכָנִפי ָעַלִיְך ְרָוֵתְך ,ָואֶּ ה עֶּ ָשַבע ָלְך ,ָוֲאַכסֶּ  ,ָואֶּ

  ַוִתְהִיי ִלי: ,ָי יֱדִֹוד-ֹנ-ד-אֲ ָוָאבֹוא ִבְבִרית ֹאָתְך ְנֻאם 
 
 

ְרָחֵצְך ַבַמִים ְשֹטף ָדַמִיְך ֵמָעָלִיְך ,)ט( ָואֶּ ָוֲאֻסֵכְך  ,ָואֶּ
ן:   ַבָשמֶּ

 
ְנֲעֵלְך ָתַחש ,)י( ָוַאְלִביֵשְך ִרְקָמה ְחְבֵשְך ַבֵשש ,ָואֶּ  ,ָואֶּ

ִשי:   ַוֲאַכֵסְך מֶּ
 

ִדי ְעֵדְך עֶּ ְתנָ  ,)יא( ָואֶּ ְוָרִביד  ,ה ְצִמיִדים ַעל ָיַדִיְךָואֶּ
  ַעל ְגרֹוֵנְך:

 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 יא

 
ם ַעל ַאֵפְך זֶּ ֵתן נֶּ ת  ,ַוֲעִגיִלים ַעל ָאְזָנִיְך ,)יב( ָואֶּ רֶּ ַוֲעטֶּ

ת ְברֹאֵשְך: רֶּ   ִתְפאֶּ
 

ִשי ְוִרְקָמה ף ּוַמְלבּוֵשְך ֵשש ָומֶּ סֶּ  ,)יג( ַוַתְעִדי ָזָהב ָוכֶּ
ן ָאָכְלת מֶּ ת ּוְדַבש ָושֶּ ַוִתיִפי ִבְמֹאד ְמֹאד  ,ֹסלֶּ

 ַוִתְצְלִחי ִלְמלּוָכה: 
 

( ַוֵיֵצא ָלְך ֵשם ַבּגֹוִים ְבָיְפֵיְך ִכי ָכִליל הּוא )יד
ר ַשְמִתי ָעַלִיְך ְנֻאם ֲאֹדָני יֱדִֹוד  ,ע''כ,  ַבֲהָדִרי ֲאשֶּ

 
 ונבוא לבאר בכתובים,

 
 הנביא אומר שלא נתנתק 

 מהקב''ה לעולם
 

ז '')יחזקאל ט כתיב, (,בע'' ט''שבת קכ) איתא בגמרא
מכאן  )שלא נחתך הטבור( לא כרת שרך , ('ד

, והיינו משום סכנה בשבת שחותכין הטבור
 לתינוק שלא יחיה, 

 
הנביא המשיל את בני ישראל בעת ויש להקשות, 

לֹא  צאתם ממצרים לתינוק שנולד, ואמר, כי,
ְך ת ָשֹרֵ ְוָהְמֵלַח לֹא  ,ִמְשִעיּוְבַמִים לֹא ֻרַחְצְת לְ  ,ָכֹרַ

 , ְוָהְחֵתל לֹא ֻחָתְלְת  ,ֻהְמַלַחְת 
 

מהתינוק לבנ''י, שכשיצאו  אפשר להבין המשל,
ממצרים היו מגועלים בדם וכו', אך במה שאמר 

אין לו חיות שלא נחתך הטבור(  , לא כרת שרך
 לתינוק, במה דומה הנמשל למשל, 

 
ְרָחֵצְך ָואֶּ  דבנמשל בפסוק ט' נאמר, ועוד קשה,

ְשֹטף ָדַמִיְך ֵמָעָלִיְך ,ַבַמִים ן ,ָואֶּ , ולא ָוֲאֻסֵכְך ַבָשמֶּ
 כלומר שחתך הטבור,  שכרת שרך,אמר 

דכך הוא פירוש הפסוק, דיחזקאל ויש לומר, 
ת  ּומֹוְלדֹוַתִיְך ְביֹוםהנביא מבטיח לבנ''י  דֶּ הּולֶּ

ְך ,ֹאָתְך ת ָשֹרֵ , שאף פעם לא נתנתק לֹא ָכֹרַ
י''ת, אעפ''י שבמים לא רוחצת, והושלכת מהש

מהקב''ה לא , לא כרת שרךבגועל נפשך, עכ''ז 
 ָוָאבֹוא , כמ''ש בהמשך דבריו,נתנתק לעולם

ואפשר , ַוִתְהִיי ִלי ,ֹאָתְך ְנֻאם ֲאֹדָני יֱדִֹודִבְבִרית 
, שנתן רק לנו הברית מילהלפרש שזה ע''י 

 הקב''ה, שנהיה רק שלו,

 * * * * * * * 
 

ביאור פלא מהקדושת לוי והאמרי אמת 
 בלבן ביקש לעקור את הכל

 
 לבן  שרה( חיי פרשת )בראשית לוי איתא בקדושת

 ( נה, כד) י"רש כפירוש, נתכוונו לרשעה ובתואל
 

 
, אותו להרוג רצו ולמה, אליעזר את להרוג שרצו

 לן וקיימא, זרע לו יהיה שיצחק רצו לא הם כי
, האשה את לקדש יחשל השולח כל (א, סד גיטין)

 שמא, הנשים בכל אסור בדרך שהשליח זמן כל
  בתחלה ולכך. הערוה את יקדש

 
 כדי, אליעזר את יהרגו כך ואחר, הקדושין רצו

 אסור יהיה כי, זרע ושלום חס לו יהיה לא שיצחק
הקדושין שחשבו  רצו ולכן מתחלה :הנשים בכל

ולבסוף כשראו שלא  שיצליחו במזימתם להורגו,
הקדושין, ע''כ בקדושת  רצו לא ה מזימתםהצליח

 לוי,
 

 :ל"זצ אמת האמרי בעל ר"אדמו ק"כ בזה והקשה 
 השביע ה"ע אבינו אברהם הלא קשה ולכאורה
 כ"א, ממשפחתו אם כי אשה יקח שלא לאליעזר

, א"א משפחת בכל רק נאסר יצחק היה מספק
' וכד הכנעני מבנות אשה לקחת היה יכול אבל

 היתה וזה, אין הכי נמי אמנם, זרע לו היה כ"וג
 ה"אאע מחשבת תתקיים שלא הארמי לבן כוונת

 נאמר ז"וע, הארור כנען מזרע אשה לקחת ויוכרח
 אבי, עכ''ד האמרי אמת.  אובד ארמי

 
בפרשת חיי שרה מדרשות הר''ן  וכפי שנתבאר

והכלי יקר, שאברהם אבינו לא רצה לקחת אשה 
מושחתות מבנות הכנעני, משום שהיו בהם מידות 

ולכן לא רצה לקחתן, רק מבנות משפחתו שהיו 
 עוע''ז והשקפה ניתנת לשינוי, 

 

 * * * * * * * 
 

 למה היו החכמים מסובים 
 בבני ברק דייקא

 
ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן  מעשה

בין בבני ומסעזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו 
 , רקב
 

 בבני ברק שהיו מסובים דווקא יש לתת טעם,
ולא במקום אחר, ואל נאמר כי מקרה הוא, אלא 

 דבר המכוון ביותר,
 

 בני ברק היא ארץ זבת חלב ודבש
והיה כי  ('ג ה'')שמות יעפ''י הכתוב  אפשר לומר,

אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והחוי  ה'יביאך 
זבת והיבוסי אשר נשבע לאבתיך לתת לך ארץ 

בחדש הזה:  העבדה הזאתועבדת את  ,חלב ודבש
 ,של פסח  ,העבודה הזאתרש"י ופ
 

רמי בר יחזקאל , (בע'' א''קי כתובות) איתא בגמרא
 דקאכלן  ,חזנהו להנהו עיזי לבני ברקאיקלע 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 יב

 
וחלבא טייף  ,וקנטיף דובשא מתאיני ,תותי תאיני

זבת חלב היינו  ,אמר ,ומיערב בהדי הדדי ,מנייהו
 ע''כ, ,ודבש

 
 העבודה הזאת שרצו לקיים את והתנאים הללו

דייקא, כמו  ,זבת חלב ודבשארץ של פסח, ב
, כאמרם ז''ל לבני ברקולכן הלכו  שאמרה תורה,

 .זבת חלב ודבשהיינו בני ברק,  כי

 
 * * * * * * * 

  
ביאור  רמי בר יחזקאל איקלע לבני ברק

 בדרך הלצה
 

רמי בר יחזקאל , (בע'' א''קי כתובות) איתא בגמרא
דקאכלן  ,להנהו עיזי חזנהו לבני ברקאיקלע 

וחלבא טייף  ,וקנטיף דובשא מתאיני ,תותי תאיני
זבת חלב היינו  ,אמר ,ומיערב בהדי הדדי ,מנייהו
 ע''כ, ,ודבש

 
, כי חלב הנוטף מהעיזים יש לפרש בדרך הלצה

מתערבב בדבש הנוטף מהתאנים, הוא רק במקום 
שלא מנקים את לכלוך הדבש שנטף מעץ 

 התאנים.
 

 * * * * * * * 
 

טעם להנחת מלח על השולחן ובליל 
 הסדר לדעת הרמ''א אין שמים

 
 והדללא ירבה,  העשיר)שמות ל' ט''ו(,  " כתיב

 לא ימעיט",
 

 ביאור והדל לא ימעיט
 

)משלי פרק כ"ב ט'( "טוב עין הוא יבורך כי  כתיב
 ",לדלנתן מלחמו 

 
, הנותן לעני בעין יפה יבורך מה' כי הלא פירוש

 )מצודת דוד(, לדלנתן מלחמו 
 

שלא יתן האדם לנפשו, מחשבה,  ואפשר לפרש,
, עי''כ ממעיט ממונו, שנתן מלחמו לדלכי ע''י 

, מרבה את  ממונו לדלאדרבה, מה שנתן מלחמו 
שהוא נתן  שהדלכלומר  ,  "הדל לא ימעיט"וזהו

לו מלחמו לא ימעיט לו את לחמו אדרבה הוא 
 ירבה את לחמו.

 
 מלח ממון חסר

 
מעשה ברבן  )כתובות דף ס"ו עמוד ב'(, ראאיתא בגמ

יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיה יוצא 
ראה מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין אחריו. 

שהיתה מלקטת שעורים מבין גללי  ריבה אחת
, כיון שראתה אותו נתעטפה בהמתן של ערביים

בשערה ועמדה לפניו, אמרה לו, רבי, פרנסני, אמר 
אמרה לו, בת נקדימון בן גוריון את,  לה, בתי, מי

 אמר לה, בתי, ממון של בית אביך היכן הלך,  אני.
 

לא כדין מתלין מתלא בירושלים אמרה לו, רבי, 
"מלח ממון  )לא כך משלו משל בירושלים, רש''י(,

)כתב רש''י, הרוצה למלוח ממונו, כלומר,  חסר"
לגרום לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, 

ושל בית חמיך היכן הוא,  ,וחסרונו זהו קיומו(
אמרה לו, בא זה ואיבד את זה )לפי שנתערב בו, 

 רש''י(. 
 

רבי, זכור אתה כשחתמת על כתובתי,  אמרה לו,
אמר להן לתלמידיו, זכור אני כשחתמתי על 

ה של זו, והייתי קורא בה אלף אלפים כתובת
 דינרי זהב מבית אביה, חוץ משל חמיה. 

 
, אשריכם ישראל בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר,

אין כל אומה  -בזמן שעושין רצונו של מקום 
, ובזמן שאין עושין רצונו של ולשון שולטת בהם

, ולא ביד אומה אומה שפלהמוסרן ביד  -מקום 
 של אומה שפלה. שפלה אלא ביד בהמתן 

 
והתניא, אמרו  ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה,

עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא מביתו 
לבית המדרש, כלי מילת היו מציעין תחתיו, 

 ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו, 
 

 , לכבודו הוא דעבד. איבעית אימא
 

, כדבעי ליה למיעבד לא עבד ואיבעית אימא
 כדאמרי  לפי עושרו לא נתן מספיק(, )כלומר,

 
)לפי כח הגמל "לפום גמלא שיחנא" אינשי, 

 ע''כ,יטעינוהו משא, רש''י(. 
 

כי חסרון בזה המשל שאמרו בירושלים,  מבואר
 הממון לצדקה זה הוא קיומו,

 
 טעם להנחת מלח על השולחן

 
נהגו  )שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן קס''ז(איתא 

שולחן לפי שהשולחן דומה על ה מלחלהניח 
למזבח והאכילה כקרבן ונאמר על כל קרבנך 

 תקריב מלח,
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 יג

 
כי הנחת המלח על השולחן הוא כדי  אפשר לומר,

לזכור שלא לחשוש כי העני יחסר ממונך, אדרבה 
"מלח נתינה לעני תוסיף לממונך, כמו שאמרו 

 )ופירש רש''י הרוצה למלוח  ממון חסר",
 

ם לו שיתקיים, יחסרנו לצדקה תמיד, ממונו, כלומר, לגרו
  ולכן יש לתת מלח על השולחן.וחסרונו זהו קיומו(, 

 
"וברך את  )בבא מציעא ק''ז ע''ב(, איתא בגמרא

 ,במלח" זו פת לחמך
 

)ועיין נוטריקון לחם מלח,  לחמ''ך ומרומז בכתוב,
 עוד במהרש''א ב''מ ק''ז ד''ה ועבדתם את ה'(

 
 ח לדעת הרמ''אבליל הסדר אין מניחין מל

 
נהגו  (ז''אורח חיים סימן קס)שולחן ערוך ב הרבכתב 

להניח מלח על השולחן לפי שהשולחן דומה 
על כל קרבנך "ונאמר  ,למזבח והאכילה כקרבן

 ", תקריב מלח
 

כי הנחת המלח על השולחן הוא כדי  אפשר לומר,
להזכיר ולומר לך שכאשר הנך יושב על השולחן 

ושלא תחשוש כי העני  י,להכניס אורח ענעליך 
יחסר ממונך, אדרבה העני יוסיף לך, כמו שאמרו 

 ,הרוצה למלוח ממונו )כתב רש''י "מלח ממון חסר",
 ,יחסרנו לצדקה תמיד ,לגרום לו שיתקיים ,כלומר

 (,וחסרונו זהו קיומו
 

אורח חיים הלכות פסח סימן )שולחן ערוך איתא ב
ויקח יטול ידיו ויברך על נטילת ידים, (, תעה

המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי 
השלימות, ויאחזם בידו  ויברך המוציא ועל 
אכילת מצה, ואחר כך יבצע מהשלימה העליונה 
ומהפרוסה, משתיהן ביחד, ויטבלם במלח. הגה: 

  ואין המנהג לטבלה במלח בלילה ראשונה,
 

כי נתינת מלח על השולחן  עפ''י מה שביארנו,
עני אל השולחן, ולא יחסר  הוא כדי לזרז להביא

י''ל כי לפיכך אין צריך בליל הסדר מלח לו עי''כ, 
 משום שכבר אמר כל דכפין ייתי וייכול.

 

 * * * * * * * 
 

 גניבת האפיקומן שלא 
 יישנו התינוקות

 
רבי אלעזר (, בבא מציעא דף פג עמוד ב) איתא בגמרא

)ממונה של , ברבי שמעון אשכח לההוא פרהגונא
 קא תפיס גנבי, אמר ליה: ד המלך(

 

 
דלמא שקלת  )מנין לך מי הוא גנב(היכי יכלת להו, 

 ,ומאי אעביד ,אמר ליה ,צדיקי ושבקת רשיעי
 תא אגמרך  ,אמר ,הרמנא דמלכא הוא

 
עול בארבע שעי  )בא אלמדך איך תדע(, היכי תעביד

לחנותא, כי חזית איניש דקא שתי חמרא וקא 
ול עילויה, אי שא וקא מנמנםנקיט כסא בידיה 

אקדומי קדים לגרסיה,  -צורבא מרבנן הוא וניים 
קדים קא עביד עבידתיה, ואי  -אי פועל הוא 

  ,רדודי רדיד ,עבידתיה בליליא
 

ותפסיה. אישתמע מילתא בי  גנבא הוא, -ואי לא 
קריינא דאיגרתא איהו ליהוי  ,מלכא, אמרו

פרונקא. אתיוה לרבי אלעזר ברבי שמעון, וקא 
 ,שלח ליה רבי יהושע בן קרחה ,נבי ואזילתפיס ג

ינו קחומץ בן יין, עד מתי אתה מוסר עמו של אל
, קוצים אני מכלה מן הכרם ,שלח ליה ,להריגה

 ,יבא בעל הכרם ויכלה את קוציו ,שלח ליה
 

לומר על מי  מנין ידע רבי אלעזר בן רשב''י
 שנרדם בארבע שעות של הבוקר שהוא גנב,

 
סימן הוא, שהוא לא ישן, , שמי שגונב המבואר

משום שהוא צריך לגנוב, ולכן הסימן למי שלא 
יישן משום שהוא גונב, ולכן נתנו לתינוקות בכדי 

 שלא ישנו הרשו להם לגנוב אפיקומן.
 

 * * * * * * * 
 

 ביאור בהבדל שבין שאלת 
 החכם לרשע

 
היה כי יאמרו אליכם "וכ''ו(,  ב ''שמות י), כתיב

)שמות י''ג ופרש''י , ם"לכאת בניכם מה העבדה הז
  הכתוב מדבר, רשעבבן  ה'(,

 
 

כי ישאלך בנך מחר לאמר מה " ('כ ')דברים ו כתיב
העדת והחקים והמשפטים אשר צוה ה' אלקינו 

הרי זאת שאלת בן  )שמות י''ג י''ד( , ופרש''י"אתכם
 , חכם

 
מה ההבדל בין  שאלת הבן  ידועה,הקושיה ו

החכם שאלת הבן ן ילב  ,לכםהרשע שאומר  
   ,אתכםשאומר 

 
 ביאור האלשיך הק' בהבדל בין החכם לרשע

 
עפ"י דברי בעל  ההגדה.  , הקדושהאלשיך  כתב

 ,ולא נתן לנו את התורה ,אלו קרבנו לפני הר סיני
  ,וכי מה ערכו של עם ישראל ללא תורה דיינו,



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 יד

 
הביאתם  ,רבה להר סינייהק ,מבאר האלשיך הק'

בינו משכלם את מצוות שי ,לדרגה כה גבוהה
 התורה. 

 
מה העדות והחוקים   ,וזו היתה שאלת החכם

דייקא,  אתכםוהמשפטים אשר צוה ה' אלוקינו 
הרי אתם יכולים  אתכםמדוע צריך לצוות פירוש, 

 משא"כמשכלכם להבין את מצוות התורה. 
, לשם מה צריך מה העבודה  הזאת הרשע  שואל 

 בכלל את כל העבודה של המצוות. 
 

)דברים בהמשך הפסוקים,  ,והתשובה לבן החכם
לטוב  עבדים היינו וכו' ויצונו ה' אלוקינו וכו'  ('ו

ויש הבדל אם מקיימים את  לנו כל הימים.
  , הבנת השכלאו מתוך  צוויהמצוות מתוך 

 
יכולה  ת השכל,כי מצווה המקויימת מהבנ

כגון מצוות הנעשות לזכר  ,להשתנות עם הזמן
ה כאשר עם ישראל נמצא תעשינ ,הגאולה

אבל  כאשר נמצאים בגלות אין השכל  ,בחירותו
 נותן לקיים מצוה שקשורה לגאולה, 

 
אין  ,צוויכאשר מקיימים מצווה מתוך  משא"כ

 דברי האלשיך הקדוש, כ''ע ,שינוי ואין השתנות

 
 * * * * * * * 

 
 תשובת החכם מהמשנה, 

 תשובת שאר הבנים מהתורה
 

 שובה לבן החכם, יש לשאול, בדברי ת
 

מלשון אצל כל הבנים התשובה היא  א.
אינה התשובה לבן החכם  ,מדועו הפסוקים,

אין מפטירין  מלשון המשנהמלשון הפסוק רק 
  ,אחר הפסח אפיקומן

 
נאמר, כי בקרבן פסח  עצם דין המשנה קשה , ב.

שישאר טעם כדי  ,אין לאכול אחר בשר הקרבן
 פסח אפיקומן,ולכן אין מפטירין אחר ה הקרבן,

, שנאפית בלחם מצההיום שאנו אוכלים אבל 
נשאר, שיש   טעםא"כ איזה , טעםעוני, ללא כל 

ו, שאסרו לאכול שום אכילה לאחר רישאלה
 המצה,

 
      ביאור הדבר ע''ד דברי האלשיך הק'

 
 ,הנ"ל ו של האלשיך הק'פי דבריכי על   ויש לומר,

ה התשוב למה אמרו  הדבר כמין חומר, מובן
 , הפסוקיםולא מן  המשנהמדין לחכם 

 
 צווימחמת  תיש לקיים המצווכי  ,ללמד בא

את , וזמתוך הבנה הדבר טעםולא בגלל  השי''ת, 
ה באין ש אע''פ  שמצה ,המשנהדין דים מילמ אנו

 .טעםללא של  ,הטעםלהשאיר צריך   ,טעם
המצווה,  טעםומכאן שצריך לקיים המצוות ללא 

 ת.השי'' צוויאלא מחמת 
 

 * * * * * * * 
 

 ואף אתה אמור לו נראה כמיותר
 

. מה העדות והחקים חכם מה הוא אומר
 ואף אתהוהמשפטים אשר צוה ה' אלקינו אתכם. 

אחר הפסח  מפטיריןאין  ,הפסח כהלכותאמור לו 
 , אפיקומן

 
 אמור לו ואף אתה, מהו הלשון יש לשאול

אין מפטירין  אמור לוהיה צ''ל,  כהלכות הפסח,
נראה כתוספת,  א''כ  ואף אתהכו', הלשון ו

נשאלת השאלה, מה בא להוסיף, מלבד התשובה 
 לשאלה,

 
כי מלבד מה שיש לענות לחכם על  ויש לומר,

שאלתו, אמר בעל ההגדה דבר נוסף, מכיוון 
האחד  נפטרין, ולאחר האכילה בחבורהשמדובר 
והנפטר מחבירו אל יפטר ממנו אלא מחבירו, 

 , מתוך דבר הלכה
 

ואף אתה אמור לו כהלכות , לפיכך בא לומר
כלומר, אמור לו הלכה מהלכות פסח,  הפסח,

 משום הנפטר מחבירו וכו'
 

 הנפטרהוא מלשון ו ,מפטירין משום שאין
וכאשר מסיימים את אכילת הפסח  מחבירו,

ולכן יש לזכור גם  בחבורה, נפטרים אחד מחבירו,
 .הלכהמתוך דבר  שיפטר

 

 * * * * * * * 
 

חטאו של הרשע משום שהגדיר 
 הקורבנות בלשון עבודה, עקידת יצחק

 
)פרשת  (ויקרא שער נז) "עקידת יצחק"כתב בספר 

הקושי העצום וגודל  בענין הקרבנות,, ויקרא(
 המבוכה הנמצאת בענין הקרבנות לא 

 
שהראוי  ,נפלאת היא ולא רחוקה. כי מהמבואר
  ,שיושאל בהם שאלה חזקה שזה תוארה

 
 ורבנות הם שכר ושוחד אליו יתברךהאם הק



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 טו

 
שיהיו אלו הקרבנות הנקרבים  הנה לא ימנע

תחת הכעס  ,לגבוה שכר ושוחד אליו יתברך
 ,בם יתרצה ויתפייסו ,שהגיע לו ממעשי החוטא

 כדרך המלכים המתפייסים בעבודת מתנה. 
 

. כי לא הוא מבואר הביטול הזהוהנה הענין 
סר ממנו שיורה שח משוםרק  ,ישוער שיהיה כן

 יתפייס ויתרצה בהשלימו לו. שיתעלה דבר 
 

 )תהלים נ'(כמו שאמר המשורר  וחלילה לו מזה
 וגו'.  "לא אקח מביתך פר וגו' כי לי כל חיתו יער"
 

. אמנם ישעיה הנביא דבר בזה ויבא עוד ביאורו
הענין בפירוש ואמר ולא אותי קראת יעקב וגו'. 

ף קנה וגו'. לא הבאת לי שה וגו'. לא קנית לי בכס
הוא מוחה  אנכי אנכי"אך העבדתני וגו' וסוף 

כי בכל  ,והכוונה )ישעיה מ"ג(.וגו'  "למעניפשעיך 
מה שעשו מאלו הקרבנות לא היו לו לתועלתו כלל 

עד שיאמר  ,כי הוא יתעלה לא נהנה דבר מהם
שתגיע להם מחילת עונותיהם חלף מה שקבל 

  ,מהם מהעבודה וממתנות הקרבנות
 

שהגיע אליו יתברך מהם הוא היגיעה אך מה 
בלי שום תועלת  ,בחטאתם ובעונותם והלאות

  לבוי''ת, והנאה כלל
 

אנכי "אמר  ,א"כ במה הם מתכפרים ואם תאמר
. ומה נכבד טעם "למעניהוא מוחה פשעיך  אנכי

לא למען  ,כפל השם לומר אני אני הוא שעשיתי
שאם היתה המחילה שום דבר אחר שיחובר אלי. 

אבל כשלא  ,היתה מסובבת משנינו ,ייתמחיר
לא נעשה כי אם למען  ,היתה שם שום תמורה

  ,צדקי
 

להוציא דבר בליעל  ,שהשתדל הנביא הנה נתבאר
 בתורהולפי זה לא נמצא  ,אשר כזה מלב הפתאים

בענין הקרבנות המובאים על המזבח מזה המין 
 כלל.  עבודהלשון 

 
 ואיך אמר משה לפרעה מה נעבוד

 
ואנחנו לא נדע " ,)שמות י'( לפרעה ר משהאמ ,רק

  כי דבר עמו ע"פ דרכו ",את ה נעבודמה 
 
 

ם לעשות קרבנות דרך "כי דרך העכו של פרעה,
 ונעבדהנלכה ")דברים י"ג( כמו שאמר  ,עבודה

 )שם י"ב(. ולזה הזהיר הכתוב "אלהים אחרים
השמר לך פן תנקש אחריהם אחרי השמדם "

 יעבדולאמר איכה  מפניך ופן תדרוש לאלהיהם
 הגוים האלה את אלהיהם ואעשה כן גם אני לא 

 

 
תעשה כן לה' אלקיך כי כל תועבת ה' אשר שנא 

 וגו'.  "עשו לאלהיהם
 

 ,יתקהאל בתורהכי הקרבנות המצווין  ,אמר
כמו שעושין העכ"ום לאלהיהם.  אינם דרך עבודה

והראיה שהם שורפים את בניהם ואת בנותיהם 
שהם נעבדים בכך ומקבלים לפניהם כסבורים 

 הנאה מהם. 
 

 מהי אם כן העבודה האלוקית
 

שתשמרו  ,אינה רק ,יתקאמנם העבודה האל
לעשות את אשר יצוה אתכם לא להוסיף ולא 

כי בזה לא תחוש התורה מהפיל שם לגרוע 
את ה' אלקיך תירא אותו " )שם י'( ."עבודה"

את ה'  ועבדתם" )שמות כ"ג(וגו'.  "תעבוד
העבודה בלב ותקון כי בכל מה שתהיה  ."אלקיכם

לעובד לא הוא נגלה שהתועלת הוא  המעשים
ללכת בכל דרכיו " )דברים שם(וכמ"ש  ,לנעבד

את ה' אלקיך בכל לבבך  ולעבודולאהבה אותו 
ובכל נפשך לשמור את מצות ה' ואת חוקותיו 

  ."אשר אנכי מצוך היום לטוב לך
 חטאו של בן הרשע שאמר "העבודה"

 
 מאמר )מכלתא ס"פ בא(יחסו חז"ל  ענין הזהועל ה

היה כי יאמרו אליכם "וכ''ו(,  ב ''שמות י) הכתוב,
אל הבן הרשע מן , "םהזאת לכ העבדהבניכם מה 

  ,הבנים
 

שהקרבן בא בתורת  כן יחשוב לבדו הואכי 
בתורת  ,בה יפיק המקריב מה שכוון אליו ,עבודה
'ל עכ'. והנה זה הדעת הוא מבואר הביטול ,מחיר

 .בעל העקידה
 

העובד , נופל רק על האדם עבודה, כי לשון מבואר
, לאהבה אותו וליראה אותו  העבודה שבלב

ולתקן המעשים, ואז הוא ברור שהעבודה הוא 
עניין מחיריי ח''ו  העבודה, ואין לא לנעבדולעובד 

 כתשלום לנעבד, כי מי הקדימני ואשלם לו.
 

 * * * * * * * 
 

  למה צריך להקהות את
 שיניו של הרשע

 
 

היה כי יאמרו אליכם "וכ''ו(,  ב ''שמות י), כתיב
)שמות י''ג ופרש''י , ם"לכבניכם מה העבדה הזאת 

  הכתוב מדבר, רשעבבן  ה'(,
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 טז

 
מה "רשע מה הוא אומר.  ,הגדה של פסחב

העבודה הזאת לכם. לכם ולא לו. ולפי שהוציא 
ואף אתה הקהה את עצמו מן הכלל כפר בעקר. 

ואמור לו. בעבור זה עשה ה' לי בצאתי  ,שניואת 
 ,ממצרים. לי ולא לו. אלו היה שם לא היה נגאל

 
  להוסיף היה צריך בעל ההגדהלמה  יש לבאר

", ולא היה די ואף אתה הקהה את שניו"
לפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר באומרו, 

בצאתי  ליבעקר. ואמור לו. בעבור זה עשה ה' 
 ,. אלו היה שם לא היה נגאללי ולא לוממצרים. 

 
משום שאם יבוא הרשע לומר,  יש לומר, אלא

חושק אני בבשר הצלוי של בשר הפסח, והריני 
אעפ''י שאינני  רוצה להימנות בין האוכלים,

 הקהה את שיניולפיכך,  סי השי''ת,ימאמין בנ
 .שלא יוכל לאכול מקרבן הפסח

 

 * * * * * * * 
 

בו  לאנו מה בין כל בן ניכר לא יאכל 
 מתירים להתפלל עם העברינים

 
שאנו  ביום כפור כבר שאלו בזה מה נשתנה,

מתירים להתפלל עם העברינים ולצרפם אלינו, 
, צרין הרבה תנאים להצטרף בקרבן פסחמשא''כ 

 ולאכול ממנו, וכל בן נכר לא יאכל בו,
 

, כי אם בא עובר עבירה, וביארו ע''ד הנ''ל
ם הכשרים יש ומבקש לצום ולהתפלל יחד ע

להתיר לו לבוא להתפלל ולצום, משא''כ  
כשהרשע מבקש להצטרף לאכילת בשר צלוי, 

 שנפשו תאבה לו, אין להתיר לו.
 

 * * * * * * * 
 

 ביאור הלשון וירעו מלשון ריעות
 

כמ"ש. ויעבידו וכו' בפרך,  וירעו אותנו המצרים,
 בפה רך, 

 
 

, םחברי שהם עיםיר. מלשון וירעו  ,אפשר לפרש
את בני ישראל, הכונה שעשו אותנו  הרעוובכך 
 , שאסור להתחבר לרשע, רעים

 

 * * * * * * * 
 

 
 האכילנו את המן ולא נתן לנו 

 את השבת דיינו
 

אלו האכילנו את המן, ולא נתן  לנו את השבת, 
 דיינו, 

 
 וקשה, האיך יהיו עם ישראל ללא השבת, 

 
ום כאשר האכילנו את המן, ובי אלא יש לומר,

, יום השבתהששי יפול המן בכפליים גם עבור 
יבינו וידעו כי אל ייצא איש, ויש לשמור את 

 השבת,

 
 * * * * * * * 

 
שמחים בבנין עירך, הוא כבר מעתה, או 

 לעת''ל לכשיבנה  בב''א
 

רבי טרפון אומר,  קט''ז ע''ב( )פסחים איתא בגמרא
אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, ולא היה 

 ם, חות
 

כן ה' אלקינו ואלקי אבותינו רבי עקיבא אומר, 
יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו 

וששים בעבודתך, שמחים בבנין עירך, לשלום, 
 שם מן הפסחים ומן  ונאכל

 
 הזבחים כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראל, ע''כ,  

 
 יש לדייק  במה שאמר שמחים 
 בלשון הווה ונאכל בלשון עתיד

 
 שמחיםבדבריו של רבי עקיבא, שאמר, יש לדייק 

, עתיד, ולא אמר בלשון הוהבבנין עירך בלשון 
 בבנין עירך,  ובהמשך אמר בלשון עתיד ונשמח

, הוי אומר כי שמחים בבנין עירך הוא ונאכל שם
, לעתיד לבואיהיה  ונאכל שםגם עתה בזה''ז, רק 

 בב''א כי''ר.
 

 ית כבר או לעת''ליש לברר מתי יש לשמוח בבנין הב
 

שמחים בבנין , כאשר אנו אומרים יש להבין
 כאשר יבנה   האם הכוונה, שנשמחעירך, 

 
 

המקדש בב''א, או שיש לנו לשמוח כבר היום, 
 בתקווה ובאמונה שיבנה המקדש במהרה,

 
 התשובה בדברי רבי עקיבא עצמו
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את התשובה לשאלה, בדברי רבי  אנו מוצאים

נו לשמוח בבנין בית עקיבא עצמו, מתי עלי
המקדש, רק לכשיבנה המקדש, או שיש לשמוח 

 כבר עכשיו,  
 

וכבר היה ר"ג ורבי  כ''ד ע''א(, )מכות איתא בגמרא
מהלכין  ורבי עקיבא אלעזר בן עזריה ורבי יהושע

בדרך, והיו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר 
הצופים קרעו בגדיהם, כיון שהגיעו להר הבית, 

שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו ראו שועל 
אמרו לו מפני מה אתה  ור"ע מצחק,הן בוכין 

מצחק, אמר להם מפני מה אתם בוכים, אמרו לו, 
מקום שכתוב בו והזר הקרב יומת, ועכשיו 

 שועלים הלכו בו ולא נבכה, 
 

, דכתיב ואעידה לי עדים לכך אני מצחק אמר להן
כיהו, נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יבר

וכי מה ענין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש 
ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב 
נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, באוריה 
כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש וגו', בזכריה 
 כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם

  ואיש משענתו בידו,
 

אוריה הייתי  עד שלא נתקיימה נבואתו של
מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו 
שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של 

עקיבא זכריה מתקיימת, בלשון הזה אמרו לו, 
 ניחמתנו עקיבא ניחמתנו,

 
שמחים בדבריו של רבי עקיבא, כשאמר  מבואר

שיש לשמוח כבר עתה על הגאולה  בבנין עירך,
 העתידה בב''א.

 
 אור הכתוב ואיש משענתו בידובי

 
בדבריו של רבי עקיבא, שהביא  ויש לכוין עוד

 ואיש משענתו בידו,הפסוק בזכריה, המסיים 
ואפשר לומר שהכוונה, לאכילת קרבן פסח, ששם 

, וזהו ומקלכם בידכםנאמר ואכלתם אותו וכו' 
  מקלכם בידכם,וזהו משענתו בידו, ואיש 

 

 * * * * * * * 
 

 לת טעם נאה לאכי
 ביצה אחר ברכת הגאולה

 
שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעו ) איתא,

נוהגים בקצת מקומות לאכול  (,הגהב סעיף ב
 בסעודה ביצים, זכר לאבלות, ונראה לי הטעם 

 

 
ועוד  ,משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח

 זכר לחורבן שהיו מקריבין קרבן פסח.
 

זכור  תשעה באב למה בליל הסדר יש ל יש להבין
 וחורבן הבית, 

 
שיש לשמוח כבר עכשיו בבנין  עפ''י הנאמר

ביהמ''ק שיבב''א, אנו באים לומר, עכשיו לאחר 
, שמחים בבנין עירך כבר עתהשאמרנו שאנו 

ואעפ''י שאנחנו עדיין באבלות על חורבן הבית 
 עכ''ז אנו שמחים על העתיד.

 

* * * * * * * 
 

לא יצא   לודברים א כל שלא אמר שלשה
 ידי חובתו ביאור הצל''ח

 
א"ר גמליאל כל )פסחים קט"ז ע"ב(  איתא בגמרא

שלא אמר שלשה אמר פסח מצה ומרור לא יצא 
 "ידי חובתו" 

 
מובא   בחידושי  פסחים דף קטז עמוד ב) צל"חכתב ה

ועל דקדוקו של הגאונים  שבעין יעקב אות נד'(, 
 המהרש"א נראה לי לדקדק עוד במה שאמר לא
יצא ידי חובתו, ומה היה חסר באמרו סתם לא 

הקורא את  ]ברכות ט"ו ע"א[יצא, וכמו שאמרו 
שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא, ומה כיון באמרו 

 ידי חובתו. 
 
 

משום דנגזר על אבותינו עינוי ועבודה  ונראה
ארבע מאות שנה, והם לא היו במצרים רק רד"ו 

 שנה, 
 

יש מהם  ,אך בישוב הדבר נחלקו המדרשים
דורשים כי קושי השעבוד השלים ובזמנו יצאו, 
ויש שדרשו שעבור זה נתחדשו ארבע גליות 
שאנחנו עתה בגלות הרביעי, וכל זה להשלים גלות 
מצרים, אך אז היה קושי השעבוד, ועתה נהפוך 

 הוא שאריכת הזמן משלים קושי השעבוד. 
 

במצרים הוא  והנה יש להוכיח שקושי השעבוד
 מן האמיתי יצאנו, דהנה סדר השלים ובז

 
, וכיון שמצה רומז מרורואח"כ  מצההפסח 

לגאולה ומרור רומז לשעבוד, היה להקדים מרור 
למצה שהרי השעבוד קדים לגאולה, אבל באמת 
אדרבה המרור הוא הגאולה האמיתית, שע"י 
שמררו חייהם נשלם הזמן. וזהו כוונת ר"ג כל 

 רש טעמם, שלא אמר ג' דברים הללו, דהיינו לפ
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דאיכא למימר שיצא קודם  לא יצא ידי חובתו,

ולא יצא ידי  זמן ועדיין אנו חייבין להשתעבד,
ואז קשיא  ,אבל ע"י פירוש הטעמים חובת הגלות,

למה מרור אחר מצה, וצ"ל כנ"ל, ואם כן בזמן 
 יצאו והיתה גאולה אמיתית.

 

 * * * * * * * 
 

 ביאור  כל שלא אמר ג' דברים אלו 
 יששכר הבני

 
רבן גמליאל אומר )פסחים קט''ז ע''ב(,  איתא בגמרא

כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי 
  ע''כ, חובתו,
אות מאמרי חודש ניסן מאמר ה ) בני יששכרכתב ה

כבר דברנו בזה באריכות בפירוש ההגדה י''ח(, 
כל שלא אמר שלשה דברים בדברי רבן גמליאל 

 ,תואלו בפסח לא יצא ידי חוב
 

למה לא יצא ידי חובתו  הנה התמיה מימי קדם
אם לא אמרן בפה והיכא רמיזא, ואענה חלקי 

  ,בדברי רבן גמליאל
 
אין דהנה קיי"ל בכל מקום  נראה לפרשכך ו

ע"כ אין  ,(ר"ה כו א) כדאיתא קטיגור נעשה סניגור
משמשין בבגדי זהב בבית קודש הקדשים ואין 

  ,תוקעין בשופר של עגל
 

דרשו חז"ל משכו וקחו לכם צאן,  כאןוהנה ב
משכו ידיכם מעבודה זרה, שהיו משוקעים גם הם 

 בעבודה זרה של מצרים וקחו לכם למצוה 
 

וראיתי  ותהי זאת כפרתכםצאן לעבודת הש"י, 
  וכו' ]שמו"ר פט"ז ב'[,את הדם ופסחתי 

 
הלא הצאן היה עבודה זרה של מצרים  והנה קשה

תהיה זאת למצוה  והם עבדו את הצאן וא"כ איך
 אין קטיגור נעשה סניגור, ולכפרה והלא 

 
קידושין ה ) עפ"י מה שאמרו בגמרא ונראה לתרץ

דמקשינן יציאה  ,ותהא אשה מתגרשת בכסף (א
אין סניגור נעשה קטיגור,  ומשני סברא ,להויה

ומתרץ מילי דהאי שטרא  ,ומקשינן א"כ שטר נמי
 לחוד ומילי וכו', 

 
דאמרה תורה  גם בכאן,אם כן בזה יש לתרץ 

 ,(שמות יב כז)וכו'  ואמרתם זבח פסח הוא לה'
ובאמירה תליא מילתא, הנה מילין דהאי לחוד 

ואין כאן קטיגור נעשה  דהאי לחוד, ומילין
 סניגור,

 
זהו דבר המבואר בתורה, והנה בא  ,הנה לפי"ז

רבן גמליאל וחידש לנו כי לא בפסח בלבד 
צריכים  ורבמצה ומרהדברים אמורים רק גם 
 לאומרם בפה מטעם הנ"ל, 

 
ויאפו את הבצק  ,(שמות יב לט) דהנה כתיב במצה

גות מצות כי גורשו ממצרים ולא יכלו וע
 להתמהמה וכו' 

 
ידוע הוא על שהיו  הנה מה שלא יכלו להתמהמה

משוקעים כבר במ"ט שערי טומאה, הנה זכר 
הנה הוא ג"כ כמזכיר עון הגם שהוא כעת  המצה

אבל אין קטיגור נעשה סניגור,פרה, למצוה ולכ
הוא ג"כ לזכות, וגם צדה לא עשו להם, זה הוא 
מה שזוכר הש"י לישראל כה אמר ה' זכרתי לך 
חסד נעוריך וכו' לכתך אחרי במדבר בארץ לא 

 נמצא בדברו בפה הטעם,זרועה ]ירמיה ב ב[, 
מילי מילי קתני, ולא מיקרי קטיגור נעשה סניגור 

 וכו'. כי מילי דהאי לחוד
 

וימררו את "]שמות א יד[, כתיב  וכן במרור
ידוע מכתבי מרן  ",חייהם בחומר ובלבנים

שהיו נשמות  ]פרע"ח שער חג המצות פ"א[האריז"ל 
ל קגדולות מן דור הפלגה שהמרו אמרי 

והכעיסוהו בחומר ובלבנים, על כן זאת היתה 
לאבותינו במצרים לתקן עונם בשעבוד חומר 

יי האדם, אבל אלו שהמרו ולבנים שממררין ח
בדור הפלגה לא היו אז אבותינו והיו נקראים 
אבותינו כשנתנטעו הנשמות בזרעו של יעקב 

 והמה תקנו כל הנשמות הללו,
 

דהנה הוא  ולפי זה תבין דגם על מרור יקשה,
רומז על שעבוד חומר ולבנים שממררין וכו' הנה 
הוא כמזכיר עון של חומר ולבנים של דור הפלגה 

 , אין קטיגור נעשה סניגורו
 

אנו עושין זכר לאבותינו, ודור  אבל התירוץ הוא
הפלגה לא היו אבותינו, ואבותינו במצרים המה 
השתדלו בעבודתם לתקן, וא"כ גם בזה מילי מילי 

 קתני, 
 

כל שלא אמר ג' דברים  ,וזהו שאמר רבן גמליאל
אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, דהן המה כולם 

אבל  ואין קטיגור נעשה סניגור, ,המזכירים חוב
מילין דחובה כיון שאומרן בפה טעם עשייתן הנה 

ולא שייך בזה אין  ,לחוד ומילין דזכות לחוד
קטיגור נעשה סניגור, ויצא האדם ידי חובה 

לזכות ולמליצי  ה ומרור,מצהפסח ויעמדו לו 
 עכ''ל הבני יששכר., יושר, אמן

 

* * * * * * * 
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 כב''י לא יחרץלמה לא עשו זכר ל

 
לכלב תשליכון " (,שמות פרק כב פסוק ל) כתיב
למדך הכתוב שאין הקדוש  ,רש"י כתב", אותו

)שמות יא ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, שנאמר 
ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, אמר  ז(

 הקדוש ברוך הוא תנו לו שכרו:
 

למה לא עשו זכר לנס של לכל בני  והקשו בזה,
 יחרץ כלב לשונו, ישראל לא

 
)פסחים קי''ג  דאיתאתירץ, עפ''י הא  החתם סופר

לא תדור במתא דלא צניף בה סוסיא ולא ( ע''א
פירושו, שהכלבים מזהירים מפני ) נבח בה כלבא,

    הגנבים, ובסוסים יש אפשרות לרדוף אחרי הגנבים(,
 

יש לגנוב האפיקומן,  לפיכך, אומר החת''ס,
יע לגניבה משום שבהאי להזכיר שהכלב אינו מפר

 לילה לא יחרץ כלב לשונו, והוא זכר ללא יחרץ.
 

, משום שהכלבים קיבלו שכרם עוד יש לי לומר
ע''י שכל בהמה שנטרפה או נתנבלה ליהודי, הרי 
הוא של הכלב, א''כ בשכרם של הכלבים יש נזק 
וצער לאיש ישראל שהלכה פרתו, לפיכך אין 

 לעשות זכר לצערו של ישראל.
 

 ** * * * * * 
 

אמירת טל ביום ראשון של פסח משום 
 ביטול עבודה זרה

 
מתחיל בגנות  (פסחים דף קטז עמוד א) איתא בגמרא

מתחלה  ,רב אמר ,מאי בגנות ,ומסיים בשבח
 היו אבותינו. ה זרהעובדי עבוד

 
 בקריאה  בראשון של פסח משכו וקחו

 
"משכו וקחו לכם", ודרשינן  י''ב כ''ב( )שמות כתיב

 בודה זרה, שכו ידיכם מעמ
 

 '(,ט פסקה ח''פרשה ל בראשית ,רבה) מדרשאיתא ב

לפי שהיה אבינו , ילדותך" טל"לך , לך לך
 ,ןותאמר שיש בידי עו ,אברהם מתפחד ואומר

 ,כל השנים הללו עבודת כוכביםשהייתי עובד 
זה פורח אף  טלמה  ,לך טל ילדותך ,א"ל הקב"ה

לחשוש אפילו  ורחים, ע''כ, ואין לךעונותיך פ
 מספק עבודה זרה,

 
, דלפי שמזכירין עבודה זרה לפי''ז אפשר לומר

 בהגדה של פסח, ובקריאת שהיו עובדים בתחילה 

 
לפיכך, אחרי קריאת התורה, באים התורה, 

להזכיר "טל", לומר כי עונותיו של אברהם אבינו 
 היו פורחים כטל, 

 
  * * * * * * * 

 
 טל זכרו גבורות מוסיפים

 
" לפי טל זכרו גבורות מוסיפים, "ש לבאר הפיוטי

שהטל מוכיח על  ביטול עבודה זרה, לפיכך מוסיף 
 כח וגבורה למעלה,

 

 * * * * * * * 
 

אמירת טל ביום ראשון של פסח ע''ד 
 המובא בפרקי דרבי אליעזר

 
הגיע ליל יום , (פרק לב) פרקי דרבי אליעזראיתא ב

אמר לו, בני, הפסח, וקרא יצחק לעשו בנו הגדול ו
זה הלילה כל העולם כלו אומרים בו הלל, 

, עשה לי ואוצרות טללים נפתחים בזה הלילה
מטעמים עד שאני בעודי אברכך. ורוח הקדש 

אל תלחם את לחם רע  ]משלי כג, ו[משיבה ואומרת 
 עין. הלך להביא ונתעכב שם. 

 
הלילה הזה אוצרות בני,  אמרה רבקה ליעקב,
עליונים אומרים שירה, ה טללים נפתחים בו,

הלילה הזה עתידים בניך להגאל מיד שעבוד, 
הלילה הזה עתידין לומר שירה, עשה מטעמים 
לאביך, עד שהוא בעודו יברכך. הלך והביא שני 
גדיי עזים. וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של 

]משלי יג, כה[ יצחק והלא די לו באחד, שנאמר 
נגד הפסח . אלא אחד כ"צדיק אכל לשבע נפשו"

ואחד לעשות לו מטעמים לאכל, דתנינן הפסח 
אינו בא אלא על השבע. רבי יהודה אומר עשר 

 ברכות ברך יצחק ליעקב על טללי 
 

שמים ועל דגן הארץ, כנגד עשרה מאמרות שבהם 
ים הויתן לך האל ]שם כח[נברא העולם, שנאמר 

וכשיצא יעקב מאת פני יצחק  מטל השמים וגו'.
כחתן וככלה בקשוריה, וירד  אביו, יצא מעטר

 עליו תחית טל מן השמים ונדשנו עצמותיו, 
 

 מטל השמיםמכיון וברכת  לפי''ז אפשר לומר,
בראשון  טלהיה בראשון של פסח לפיכך מבקשים 

 של פסח,
 

 * * * * * * * 
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 כ

 
 באיזה סברא חולקים חכמים 

 וראב''ע ביאור המהר''ל
 

אומרים חכמים  )ברכות י''ב ע''ב(, איתא בגמרא
מזכירין יציאת מצרים בימים, ר' אלעזר בן 

  עזריה אומר מזכירים יציאת מצרים גם בלילות.
 
באמצע ד"ה עד  ,ג''פרק נ) גבורות ה'ב מהר"ל,ה

 מסביר הסברא במה חולקים (שדרשה בן זומא
 , ואלו דברי המהר''ל, חכמים וראב''ע

 
גאולת , כי כאשר ראינו בויראה דבסברא פליגי

 , וביום ,בלילהרים שהיה יציאת מצ
 
 ,שבו הכה הקדוש ברוך הוא בכורי מצרים ,לילהב

 התחלת  היה וכאן ,ואמר להם פרעה לצאת
 

להגיע אל הגאולה,  האמצעיוזה היה  ,היציאה
שהרי ביום היו יוצאים ולא  ,וביום היתה לגמרי

 בלילה, 
 

כי יש להזכיר יציאת  ,סבר רבי אלעזר ולפיכך
צם המכה שבאה בלילה מצד ע ,בלילהמצרים 

היציאה ש גם ביוםו ,האמצעיוזה היה  דוקא
ולכך ראוי להזכיר  ,המטרה, וזו היתה היתה ביום

 , בלילהגם ביום וגם 
 

אף על גב שהמכה  ,אמנם חכמים סבירי להו
עיקר דוקא כי זה  ביום, יש להזכיר בלילההיתה 

, ומחמת זאת הגאולה שיצאו הגאולה שהיה ביום
, והמכה היתה רק ה בלילהביום היתה המכ

אם כן נמשך הכל אל  להגיע לגאולה, האמצעי
 עכ''ד המהר''ל,  .ביוםהיציאה 

 
,  כי חכמים אומרים שיש מבואר בדברי המהר''ל

גם , וראב''ע סבר שיש לקיים המטרהלקיים 
 .האמצעי

 

 * * * * * * * 
 

בכמה מקומות מצינו לראב''ע   
  שהאמצעי חשוב כהמטרה

 
 ח אין תורה אם אין קמ

רבי אלעזר , י''ז(מסכת אבות פרק ג ) משנהאיתא ב
אם אין קמח אין תורה אם אין " בן עזריה אומר

היא  המטרה, והרי ברור כי "תורה אין קמח
ובכל זאת יש , האמצעיוהקמח הוא , התורה

 להגיע לתורה. האמצעילהחשיב גם הקמח שהוא 
 

 
 טף למה באין

 ,שבת של מי היתה ,(חגיגה דף ג' ע"א) גמראבאיתא 
הקהל , "וכו'היתה  רבי אלעזר בן עזריהשבת של 

אם אנשים  "את העם האנשים והנשים והטף
באים ללמוד, נשים באות לשמוע, טף למה באין? 
כדי ליתן שכר למביאיהן. והרי ברור כי מביאי 

לקירוב הטף לתורה, ובכל  אמצעיהטף הם רק 
. מצעיהאלפי שהם  זאת יש ליתן שכר למביאיהם.

ויש לאמצעי חשיבות לא פחות מהמטרה, 
 לראב''ע.

 

* * * * * * * 
 

במה נחלקו מרדכי הצדיק ואסתר 
 המלכה אם יש לצום בליל הסדר

 
 ליל הסדר עבר ללא אכילה ושתיה

 
ותאמר נ'(, פרק )  פרקי דרבי אליעזראיתא ב

לך כנוס את  ,אמרה לו ,אסתר להשיב אל מרדכי
וצומו עלי ואל  כל היהודים הנמצאים בשושן

ואלו  ,ימים לילה ויום תאכלו ואל תשתו שלשת
  ,ט"ו בניסן ,י"ד בניסן ,י"ג בניסןהן 

 
והלא יום שלישי הוא יום ראשון  ,אמר לה מרדכי

ואם אין  ,זקן שבישראל אמרה לו ,של פסח
ושמע  ,למי הוא פסח ,ישראל לעשות הפסח

ועשה לה כל  ,מרדכי והודה להמרדכי את דבריה 
מרדכי ויעש ככל אשר  ויעבורשנ'  ,צותהואשר 

 ,מרדכי ויעבורמה הוא לשון  ,צותה עליו אסתר
יום ראשון של פסח בלא אכילה  שעבר ,מלמד

 ,ע''כ ,ושתיה
 

 י''ל שמרדכי סבר כחכמים ואסתר סברא כראב''ע
 

סבר,  מרדכיבמה נחלקו מרדכי ואסתר, יש לבאר 
  המטרה, מכיוון  ועיקר חכמיםכמו 

 
ורה ומצוות, לכן אמר כי לצום בליל פסח לקיים ת

 זהו עובר על דת, כי זהו עיקר המטרה, 
 

, מכיוון והצומות ראב''עסברה כמו  ואסתר
להגיע אל המטרה של קיום  אמצעיוזעקתם הם 

ושמע תורה ומצוות, לכן יש לקיים האמצעי, 
מכיוון וכבר נפסקה , והודה להמרדכי את דבריה 

ים היטיב דברי אסתר הלכה כראב''ע, ובזה מובנ
זקן שבישראל ואתה ראש לסנהדרין שאמרה לו, 
ואם אין ישראל לעשות  ,דבר זה רואתה אומ

 ,למי הוא פסח ,הפסח
 

 * * * * * * * 
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 שביעי של פסח

 
הצדיק אבד אלו התשעים חמורים 

 שאיבד משה רבינו
 

"ויקח משה את עצמות יוסף )שמות י''ג י''ט(,  כתיב
 עמו", 

 
 יקח מצות", "חכם לב י י' ח'()משל כתיב

 
, ואין איש שם "הצדיק אבד )ישעיה נ''ז א'( כתיב

 ,לב"על 
 

 משה רבינו נקרא חכם לב
 

תנו רבנן, בא וראה  )סוטה  י''ג ע''א(, איתא בגמרא
כמה חביבות מצות על משה רבינו, שכל ישראל 
כולן נתעסקו בביזה, והוא נתעסק במצות, 

 יקח מצות, ע''כ,  חכם לב )משלי י' ח'(שנאמר 
 

 תשעים חמורים כנגד משה רבינו שהיה צדיק
 

אמר ר' חנינא,  )בכורות ה' ע''ב(, איתא בגמרא
שאלתי את ר' אליעזר, מה נשתנו פטרי חמורים, 

מפטרי  )להיפדות, כמ''ש כל פטר חמור תפדה וגו'(
 סוסים וגמלים, א"ל גזירת הכתוב היא, 

 
 מצרים,יציאתם משסייעו ישראל בשעת ועוד 

שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו 
חמורים לובים טעונים מכספה וזהבה של  תשעים

 מצרים, ע''כ, 
 

הטעם, שלכל אחד  כתב בעל מגלה עמוקות,
, משום שרכוש "תשעים" חמוריםמישראל היו 

 צדיק, לכן היה צדיקגדול היה כנגד משה, שהיה 
 ות ה' ע''ב()מובא בעיון יעקב בכורחמורים,  )תשעים(

 
 ביאור הכתוב הצדיק אבד ואין איש שם על לב

 
 )ישעיה נ''ז א'(, לפי''ז ניתן לבאר את הכתוב

, שמרמז על לב", ואין איש שם על "הצדיק אבד
, משום שכולן לבמשה רבינו ע''ה, שנקרא חכם 

 התשעיםנתעסקו בשעת יציאת מצרים עם 
חמורים, ומשה רבינו נתעסק בעצמות יוסף, 

א''כ משה רבינו  איבד את  א בגמרא,כדאית
 חמורים, וזה הרמז,  הצדיק

 
 

", שאף איש לב"ואין איש שם על  "הצדיק אבד"
 , וזהו חכם לבלא בא ליקח מצוות ולהיקרא 

 

 
"הצדיק אבד, ואין איש שם על הרמז בפסוק, 

 לב".     

 
 * * * * * * * 

 
 בזכות ארבעה דברים שהיו 

 ביוסף נגאלו ממצרים
 

"ויקח משה את עצמות יוסף )שמות י''ג י''ט(,  כתיב
 עמו", 

 
בזכות  )מסכתא דפסחא פרשה ה(, איתא במכילתא

ארבעה דברים נגאלו ממצרים, שלא נחשדו על 
, שמם, ולא שנו את לשון הרע, ולא על העריות

 ,לשונםולא שנו את 
 
 

 "ויקח משה את עצמות יוסף עמו",אפשר לפרש, 
ת זכות ארבעה שלקח עמו בצאתם ממצרים א

 של יוסף, שנחשד בכך, בעצמיותודברים שהיו בו 
 , דבתם רעה, בלשון הרע

 , אצל פוטיפר, עריות
 

 , אני יוסף, שלא שינה את שמו
 , כי פי המדבר. שלא שינה את לשונו

 וזהו "את עצמות יוסף".
 

 * * * * * * * 
 

למה השווה הכתוב את בנ''י ביציאת 
 מצרים לפרדס של רימונים

 
ויהי בשלח , )פרק מ''ב(  יתא בפרקי דרבי אליעזרא

פרדס את העם, זהו שאמר הכתוב, שלחיך  פרעה
מה הפרדס הזה מלא מין עץ אילן עושה  רמונים,

כל טוב מין פרי, כך יצאו ישראל ממצרים מלאים 
 ע''כ,שלחיך פרדס רמונים, , לכך נאמר ברכות

 
למה השווה את בני ישראל ביציאתם  יש להבין,

 דווקא, רימוניםרים, לפרדס של ממצ
 

י''ט   )עירובין דאיתא בגמראעפ''י מה  אפשר לומר
ואמר רבי שמעון בן  כפלח הרמון רקתך, ע''א(

שאפילו  ריקתיךאלא  רקתךלקיש אל תיקרי 
 , מליאין מצות כרמוןריקנין שבך 

 
 

היה בהם אנשים בדרגות  וכשיצאו בנ''י ממצרים
 לכן כאשר רצה שונות, וגם בדרגות נמוכות, ו
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הקב''ה להוציא את בנ''י ממצרים מלאים כל טוב 
מין ברכות, השוה אותם לפרדס של רימונים, 
לומר שאפילו ריקנין שבך מליאין מצות כרמון, 

 לכל טוב.והם זכאים 
 

 * * * * * * * 
 

 וירא העם ויאמינו, חפצים היו 
 שלא לראות

 
ה ויש להבין כי מ, (ויקרא פסח) שפת אמתאיתא ב

שבח אמונה זו מאחר שראו כל אלו הנסים עין 
בעין. אבל נראה כי בוודאי כח אמונה בישראל 
הוא גדול מאוד וחביב לפניו ית'. רק שמגודל 
השיעבוד ופחד המצריים נפלו מאמונתם. וע"י 
קריעת י"ס חזרו לאמונתם. ואף כי אחר הבירור 
בנסים ונפלאות לא הוצרכו לאמונה. מ"מ מה 

תם זה חביב להם ולהקב"ה ממה שחזרו לאמונ
שראו בעין. וחפצים היו שלא לראות כיון שחזרו 
לאמונתם. וכיון שהכתוב מעיד עליהם ויאמינו 
הוא עדות שחזרו לאמונה באופן שאף שיחזרו 

 לנסיונות 
 

הללו לא יסתפקו באמונה שוב. והי' אמונה זו ג"כ 
על לדורות. לכן הי' בכחם לשיר שירה זו הכלולה 

, ימי הגלות וגאולה אחרונה כמ"ש חז"לעל כל 
 ,עכ''ל השפת אמת

 
 * * * * * * * 

 
 ה"יד הגדולה" היא היד 

 הגדולה של בתיה
 

היד , וירא ישראל את )שמות י''ד ל''א( כתיב
במצרים ויראו העם את ה'  ה'אשר עשה הגדולה 

 , ויאמינו בה' ובמשה עבדו
 

ותרא את התבה בתוך הסוף )שמות ב' ו'(  כתיב,
)מסוטה  כתב רש"י,ותקחה,  ותשלח את אמתה

והם דרשו, את אמתה, את ידה,  י''ב ע''ב(,
 אמות הרבה,  שנשתרבבה אמתה

 
 כשראו היד הגדולה שעשה ה' למה האמינו במשה

 
 היד הגדולהכאשר ראו בנ"י את  לכאורה קשה,

 היה צריך לומר עשה  ה', אשר 
 

 גם  , ולמה נאמר שהוסיפו להאמיןויאמינו בה'
 . במשה עבדו

 
 ביאור הדבר שהיד הגדולה היתה עבור משה

שכאשר נולד משה רבינו והושלך ואפשר לומר, 
 ליאור באה בתיה בת פרעה ועשה לה 

 
 

, שעי''כ יד גדולה, שנשתרבבה אמתההקב''ה 
יינצל מושיען של ישראל. ובעת קריעת ים סוף, 

היה שליחו של  משה רבינוכשראו בנ"י, כי 
ען, אז הבינו  על מה ולמה עשה ה' הקב''ה להושי

כדי שתוכל להציל  היד הגדולה,לבת פרעה  את 
את מי שעתיד להיות מושיען של ישראל, ודבר זה 

, ע''כ במשה עבדווגם  בה'הביאם להאמין גם  
 ואח''כ, מצאתי ביאור זה, יביארת

 
 הביאור הנ''ל נמצא בספר לב אריה

 
 

מאת  ה""לב ארי בספר קדמון, ביאור זה מצאתי
)פרשת בשלח מוהר''ר יהודה אריה לייב האשקי 

 , הודפס בשנת תל''דאוצר החכמה(  205עמוד 
 

וזה שאמר הכתוב "וירא ישראל את וכך כתב, 
היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים" ר"ל שראו 
ישראל שיד בתיה גדלה עד מאוד אישתרבבו 
אישתרבב כדי להציל את מרע''ה מן המים, אם 

הגדול הזה, ולכך "ויאמינו בה'',  כן כשראו הנס
שהאמינו שה' הוא אלהים ומשה הוא עבדו נאמן 

 , והאריך שם בביאור הענין, בכל ביתו הוא
 

)מובא גם בספר ילקוט האורים פרשת בשלח 
 עמוד מ''ט, אוצר החכמה(.   

 

 * * * * * * * 
 

ביאור נפלא באור שמח על הרמב''ם 
 בשם זקנו בשאלת הפילוסוף 

   
 -פרק ד  -הלכות תשובה  )רמב''ם ר אור שמחספב

והנני להזכיר פה דבר אחד מאבי , כתב, (הלכה ד
זצ"ל, שביאר  הרב ר' חנניה כהןהוא זקני  ,אבא
 עניו מאדומשה היה "  )במדבר י''ב ג'(  הכתוב ,בזה

 , "מכל האדם אשר על פני האדמה
 

 
 שאלת הפילוסוף איך יתכן זה בחיק האנושי

 
ר נודע שאלת הפילוסוף איך יתכן וכב וכך כתב,

זה בחיק האנושי להיות שפל בערכו ממי שפחות 
ואם כי  ,ממנו, הלא זה רק העדר הערכת המעלות

בזה דרושים עמוקים למבין, בכל זאת יתכן  יש
 להיות גם זה מהענינים אשר הביאו לענוה גדולה, 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 כג

 
 מכיון ולא היה לו בחירה לאחר שעלה למרום

 
ולא היה שייך בו צווי  ירההיה נעדר מן הבחש

 ,ראה עין בעיןשהכל  ,להאמין
 

אשר נתהפך  ,כי לזהרת חומריותיו ובהירת גשמו
לרוחני ונעלה יותר מכל הנבראים, והיה רואה 
תמונת כבוד ד' פנים אל פנים, והיה נעדר מן 

שהכל  ,ולא היה שייך בו צווי להאמיןהבחירה 
 , ומצוהראה עין בעין, והיה רואה פעולת כל מצוה 

 
מול הפחות שבישראל  ,לכן נהיה שפל בערכו

 ,בחירי ואשהוא בתומתו צריך להאמין וה
וזה  ,השגחת השם ובשלמותו ובמצוותיובאמין מו

, "ומשה היה עניו מאד מכל האדם" מאמר הכתוב
ולא ראו  ,שהמה על פני האדמה ,ובמה היה עניו

  ,מאומה
 

המצוה המיוחדת היא האמונה ובכל  והיה להם
איש  ,, לא כן האיש משהיםיבחירו הימפעלם 

 ע''כ,, ודפח"ח ,ועלה למרום שמים ,יםקאל
 

למה לא כתב ביאור נפלא זה,  ולפלא יחשב,
 בספרו "משך חכמה" עה''ת. 

 
 היד הגדולהכאשר ראו בנ"י את  לכאורה קשה,

, ויאמינו בה'היה צריך לומר עשה  ה', אשר 
. עבדובמשה גם   ולמה נאמר שהוסיפו להאמין

 היד הגדולהכאשר ראו בנ"י את  לכאורה קשה,
, ויאמינו בה'היה צריך לומר עשה  ה', אשר 

 . במשה עבדוגם   ולמה נאמר שהוסיפו להאמין
 

יש לפרש, ע''ד הנ''ל, שאמונה יש יותר שכר, כפי 
 שנתבאר

 
* * * * * * * 

נאמר כי בקי''ס קיבלו  במקום אחד
 האומר שקיבלו ירא ובמק''אאמונה 

 
, בבקעך ים סוף עמך ראו. היד הגדולה וייראו

  )שיר היחוד ליום השבת, אז ביום השביעי נחת(.
 

  וייראו,כמ''ש  יראה, שבקרי''ס קיבלו מבואר
מהא דאומרים בתפילת ערבית המעביר  וקשה

בניו בין גזרי ים סוף. את רודפיהם ואת שונאיהם 
וראו בניו גבורתו. שבחו והודו בתהומות טבע. 

 , שמול
 

, אהבההוא מתוך  דשבחו והודו לשמוומבואר 
א''כ מה קיבלו ישראל כשראו קריעת ים סוף 

 , אהבה או יראה

 
היא כידוע דרגה גבוהה יותר  אהבהד יש ליישב,ו

 , ולכן, מיראה
 

, שהם בדרגה הנמוכה פשוטי העםשהם  עמך
. כמ''ש יראההם קיבלו   יראהשעדיין אין להם 

 , וייראוראו  עמך
 

, שהם בדרגה הגבוהה יותר, שבודאי יש  בניואבל 
, כמ''ש, וראו אהבה, הם קבלו יראהלהם כבר 

  .לשמושבחו והודו גבורתו  בניו
 

, והיה מי יראה, כי בקי''ס היה מי שקיבל מבואר
 , ולא קשה מידי.אהבהשקיבל 

 

 * * * * * * * 
 

למה היה צריך שתראה השפחה מה 
 שלא ראתה הגבירה

 
ראתה  )פרשתא דשירה פרשה ג'( כילתאאיתא במ

שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל שאר 
 הנביאים. 

 
 גםלשם מה הראה להם הקב''ה,  יש להבין

 מראות שלא ראו כל הנביאים.  ,לפשוטים שבהם
 

"אמר רב יהודה אמר  )קידושין מ''א( איתא בגמרא
 רב אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה", 

 
 ר לבאר דברי חז"ל, לפי''ז, אפש

 
היה יום נישואי בני ישראל  איתא, יום מתן תורה

 )תענית כ''ו(עם הקב"ה כביכול, וכמו שדרשו חז"ל 
שעטרה לו אמו  בעטרה )שיה"ש ג' י''א(את הפסוק 

ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה 
 מתן תורה ע"כ, 

 
א"כ  ולפי שעל החתן איתא שצריך שיראנה,

קב"ה לבוא לראות את ישראל כביכול, צריך ה
וכשם שבא לראות כך בא ליראות, ולכן נעשה 
דבר זה שיראו כל ישראל את הקב"ה, ואפילו 

 שבהם. פחותים
 

* * * * * * * 
 
 
 
 



  
 צו שבה''ג פסח שש''פ תשפ'א פארפרפראות 

 כד

 
 מה ראתה שפחה על הים

 
ראתה " א שירה פרשה ג()מכילת איתא במדרש

בן בוזי  שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל
 "זה קלי ואנוהו" )שמות ט"ו ב'( שנאמרהכהן", 

 
 קריעת ים סוף הכנה לקבלת התורה

 
שקריעת ים סוף בצאת ישראל ממצרים  ,מבואר

 )שמות פרק ג י''ב( ככתוב היה הכנה לקבלת התורה
"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את 

 האלקים על ההר הזה, 
 

ולכן קוראים בהפטרת שבועות את מה שראה 
יחזקאל בן בוזי, כדי לקבל מושג ולהבין שיותר 
מזה ראתה שפחה על הים בעת ההכנה לקבלת 
התורה, והדבר מדהים, לללמוד את מראה 
יחזקאל ולדמיין שיותר מזה ראתה שפחה על 

 הים
 

 * * ** * * * 
 

 השווה הנביא גילוי שכינה של 
 לעתיד כבזמן קריעי''ס

 
 ה'כי מלאה הארץ דעה את  )ישעיה י''א ט'(, כתיב

 , כמים לים מכסים
 

ראתה שפחה   )פרשת שירה פ' ג'(   איתא במכילתא
על הים מה שלא ראה יחזקאל וכל  שאר 

 הנביאים, 
 

הגדול ביותר,  גילוי שכינההיה  בקריעת ים סוף
כי מלאה הארץ דעה וכשרצה הנביא ישעיה לומר 

פירוש שיהיה גילוי שכינה הגדול ביותר , ה'את 
 לקריעת ים סוףוכולם יידעו את ה', השווה זאת 

 שאז היה גילוי שכינה הגדול ביותר כדלעיל, 
 

 כמים לים מכסים הוא בזמן קריעת ים סוף
 

שהיה הים מגולה  וזה היה בקריעת ים סוף
ואח''כ נתכסה, וזהו פירוש הפסוק כי יגיעו 

כמו שהיה   ומלאה הארץ דעה את ה' לדרגה של
 . שזהו קריעת ים סוף.המים לים מכסיםבזמן ש

 

 * * * * * * * 
 
 
 

 
 בסתר  מיםשם יוסף קידש ש

  גם בקריעת ים סוף
  

 
המשך רמז  -פרק קיד  -)ילקוט שמעוני תהלים , איתא
מה ראה, ארונו של יוסף  , וינוסאה הים ר תתעג(,

 יורד לים, 
 

, שנאמר ויעזוב אמר הקב"ה, ינוס מפני מי שנס
ויצא החוצה, כלומר שבזכות  וינסבגדו בידה 

 יוסף נקרע הים, 
 

יהודה קידש שם   )סוטה  ל''ו ע''ב ( איתא בגמרא
, כאשר קפץ נחשון בן עמינדב בפרהסיאשמים 

של הקדוש ברוך לים תחילה, נקרא כולו על שמו 
, הוסיפו עליו בסתרהוא, יוסף שקידש שם שמים 

 אות אחת משמו של הקדוש ברוך הוא, עיי''ש,
 

 יהודה קידש בקריעי''ס ש''ש בפרהסיה
 

כמו שקידוש שם שמים של יהודה  אפשר  לומר,
היה בכך שלקח חלק בקריעת הים, בכך שקפץ 

 , בפרהסיהלתוך הים, והיה הדבר נעשה 
 

 ש''ש בקריעי''ס בסתריוסף קידש 
 

היה בכך שבזכותו  כך קידוש ש''ש של יוסף
, בסתרנקרע הים כדלעיל, אך יוסף קידש ש''ש 

 מכיוון וכל ישראל לא ראו את 
 

עצמותיו של יוסף בים, וכמו יהודה שקידש ש''ש 
בקריעת ים סוף, כך יוסף קידש ש''ש בקריעת ים 

 סוף, שנקרע הים על ידו, זה בסתר וזה בגלוי.
 

 * * * * * * * 
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