
 
 
 
 
 
 
 

 ראש השנה..מהמקור לחג הפסח מתחיל 
 

 .מופיעה המחלוקת הידועה בין רבי אליעזר לרבי יהושע השנה ראש במסכת בגמרא
 ובסיס. העולם נברא בניסן אומר יהושע' ור, העולם נברא בתשרי אומר ליעזרא' ר

 ' ?   הלידה מיום' או' ההיריון מתקופת' העולם גיל את מחשבים האם היה המחלוקת
 

 עלה בתשרי כי לתשרי מתייחס אליעזר' ר. יהושע' לר אליעזר' ר בין מחלוקת אין ולמעשה
 בראש אומרים אנו לכן 'ההיריון תקופת' = העולם את לברוא ה"הקב לפני במחשבה

 .העולם היריון התחיל היום דהיינו 'עולם הרת היום' השנה
 

 החמה ברכת, וכראיה. בניסן הייתה בפועל העולם בריאת כי לניסן מתייחס יהושע' ור
 .     השמים ברקיע המאורות נתלו שבו יום רביעי ביום בניסן חלה תמיד

 

 שבין המיוחדות בתפילות ה"הקב לפני מתפללים נחנוא בתשרי, הקדוש י"האר מבאר
 מתגשם ,הזה 'הרוחני ההיריון' הזו הרוחנית העבודה, תורה שמחת ועד השנה ראש

 של בשביעי חל הדברים התגשמות של השיא, הסדר בליל ניסן בחודש מעשיות לתוצאות
 .פסח של בשביעי 'סוף ים קריעת' סוד וזהו 'הלידה' עת הוא פסח

 

 אירועים נוסטלגיים מהעבר ? חוגגעם ישראל האם 
 

 אנו מדוע, נשאל אם ."אהרב יוסף שני שליטאת התשובה לשאלה זו קיבלתי ממורי ורבי 
 וגם, ממצרים ישראל בני יצאו שבפסח בגלל מיידית תשובה נקבל?  הפסח חג את חוגגים

ֻצֹות ַחג ֶאת (יח, לד שמות) נאמר  בתורה לכך מפורשת אסמכתא יש מֹר ַהֻמַ ְׁ ש  ַעת ֻתִ בְׁ ִ  ָיִמים ש 

ר ַמֻצֹות ֻתֹאַכל ֶ יִתךָ  ֲאש  מֹוֵעד ִצוִֻ י ָהָאִביב חֶֹדש   לְׁ חֶֹדש   ֻכִ ָרִים ָיָצאתָ  יבָהָאבִ  ֻבְׁ צְׁ  ויש .ִמֻמִ
 מס' שאלות: כך על להקשות

 

, הירדן חצית כמו אירועים חוגגים אנו אין מדוע, נוסטלגי אירוע חוגג ישראל עם אם [א]
 ? ועוד ועוד  ארם חיל נפילת, והירח השמש העמדת, יריחו חומות נפילת

 

י, אבינו אברהם אצל שנאמר ייתכן כיצד [ב] ִ י לוֻש  , עשירה מצה היו וגותוהע: ֺעגֹות ַוֲעש ִ

י ַמֻצֹות ֺעגֹת  מצרים ביציאת שנאמר כמו  הרי ומצות אבינו לאברהם ומה, ָחֵמץ לֹא ֻכִ
 ?  מצרים יציאת לפני הרבה חי אבינו אברהם

 

 !!!  היה פסח  )רבי שלמה יצחקי( – רש"י ומבאר: ַויֹֻאֵכלוֻ  ָאָפה וַֻמֻצֹות, נאמר לוט אצל מדוע [ג]
 

 אברהם ולכן בראשית מימי כבר עצמה על שחוזרת ניתרוח הארה יש חג בכל, להבין ויש
 לפני עוד פסח את לחגוג ידעו ,, ולוט שלמד מאברהם אבינוהארה אותה על ידעש אבינו

  .מצרים יציאת
 

 בני יצאו שבו הלילה זהו ולכן, לעולם שיורדת מאוד גדולה רוחנית הארה ישנה הסדר בליל
 אמנו שרה. המלכים 4 במלחמת ניצח אבינו אברהם - בוש הלילה גם זהו. ממצרים ישראל
 אמרה אמנו רבקה. עבדיו ואת אותו העניש ה"והקב גרר מלך אבימלך ידי על נלקחה
 .בכל מחיר אביו ברכות את לקבל חייב יעקב ולכן גדולה הארה יש הסדר שבליל ליעקב

 .אבינו יעקבשלא יפגע לרעה ב אותו והזהירהלילה  בחלום ללבן הארמי נגלה ה"הקב
 איבד אשור מלך סנחריב .חילו כל את איבד סיסרא .עשיו של שרו עם נלחם אבינו יעקב

 .נבוכדנאצר חלום את ולהבין לראות זכה  דניאל. ירושלים על צרו כאשר חילו כל את
 כל לנצל עלינו כןל .לבוא הישועה החלה ומכאן.. המלך שנת נדדה ההוא בלילה אחשורוש

  .מצריםעם ישראל מת איליצעד  – לישועות המסוגל לילה שהוא הסדר בליל קדוש רגע
 

 לאותה הסדר בליל מתחברים ואיך?  משלנו מצרים יציאת השנה לקיים נוכל כיצדאם כן, 
 ?   מצרים יציאת -ל הכוח את יש שבה הארה

 



 
 
 

 
 עם כיצד לעכל ניתן לא והפשוט הישר השכל פי על כן ואם, החירות חג הוא הפסח חג

 בשואה, האינקוויזיציה בשנות, הקשות בשעות גם החירות חג את שמרו ישראל
 ?! האנשים אותם של החירות בדיוק היכן,  ההשמדה במחנות הטחב צריפי בתוך

 

 שנהי הסדר בליל הקודם בעלון שאמרנו וכפי, הנפש חרות היא אמתית שחירות ידוע אלא
 בכוח יש ולכן, ושנה שנה בכל עצמה על וחוזרת בראשית מימי שהתחילה גדולה הארה
 .  לחירות מעבדות אמתית יציאה, מצרים יציאת כמו ניסים לחולל זו הארה

 

 שיא, הארץ ערוות היא מצרים. מאתנו אחד לכל אישי רובד גם יש' מצרים יציאת' למושג
 שרמוז נראה, ם-צרי-מ  במילה נתבונן אם. הרע היצר תאוות את גם שמייצגת הטומאה

 קטן פתח לה ויש לחלוטין סגורה כמעט היא 'מ' האות בהתחלה. הרע יצר עניין בה
 בסוף אותנו ויסגור, פנימה אותנו יסחף הרע שיצר כדי מספיק הזה הקטן הפתח, מלמטה
 את יש' ם'-ל' מ' האותיות שתי ובין, לחלוטין סגורה שהיא 'ם' האות ידי על המילה

 !!!  יצר=  צרי האותיות
 

 ? שלנו הפרטית מצרים ליציאת הסדר ליל הארת את לנצל ניתן איך אז
 

 לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא מי כל, אומר גמליאל רבן – כתוב פסח של בהגדה
 השתמש גמליאל רבן מדוע, לשאול ויש .ומרורים, מצה, פסח – הן ואלו, חובתו ידי יצא

 '.. אכל שלא מי'  לומר צריך היה אלא' ? אמר אשל מי' במילים
 

 (.ן"נר) נשמה, רוח, נפש – הם האדם נשמת של הראשונים חלקיה שלושת
 

 הוא המרור הגמרא פי על. הקליפות מתוך אותה להוציא הנפש תיקון בסוד הוא :המרור
 כי ,מתנקה הנפש המרור אכילת ידי על'. עלן רחמנא חס' מלשון חסה, רבה שאמר, החסה

 שקול הסדר ליל של והמרור, ו"ח וייסורים בתעניות צורך יש הנפש את ולטהר לנקות בכדי
 !!!     ותעניות תיקונים וכמה כמה כנגד

 

ִריב ֵהן (ד, נח ישעיה) שנאמר, ריב מלשון זה מצה, הרוח תיקון בסוד היא :המצה ה לְׁ  וַֻמֻצָ

צוֻמוֻ  זָ  ַרק (י,יג משלי) אומר המלך שלמה  .ֻתָ ן דֹוןֻבְׁ ה ִיֻתֵ ֶאת ַמֻצָ ָמה נֹוָעִצים וְׁ   (יט,יז משלי): ָחכְׁ
ע אֵֹהב ַ ש  ה אֵֹהב ֻפֶ ַעת ֵאת ֵיָאֵכל ַמֻצֹות (ז,יג שמות) אומרת התורה .ַמֻצָ בְׁ ִ ִמים ש   ויש' וגו ַהיָֻ

ְבַעת ֵאת משמעות מה לשאול ים שִׁ  - לכתוב צריך היה אלא?!  הימים את אוכלים וכי?!  ַהָטמִׁ
ַעת ֵכלֵיאָ  ַמֻצֹות בְׁ ִ ִמים ֵבש   שבעת מצה לאכול מקפיד אדם שכאשר הוא העניין וסוד .ַהיָֻ
 הספירות שאותן האדם וזוכה, ימים בשם שנקראות הספירות בשבע נדבק הוא, ימים

 ֵאת ֵיָאֵכל ַמֻצֹות  - נאמר ולכן הספירות שבעת את אכל האדם שכאילו וזהו, בתוכו מאירות

ם) ַעת( עִׁ בְׁ ִ ִמים ש   (.פירותהס) ַהיָֻ
 

 והתיקון, סח פה=  שפסח הקדוש י"האר רבינו אומר, הנשמה תיקון בסוד ואה :פסח
 סח פה  הוא פסח עניין ולכן רחיצה, ניקיון מלשון זה, סח, שלו בפה זה האדם של האמתי

 צום ידי על הוא התיקון בכיפור. הלשון ביד והמוות החיים שהרי, עצמו את שמנקה פה= 
 האלו התיקונים כלומר, המינים וארבעת הסוכה ידי על הוא יקוןהת בסוכות, ותפילה

 ליל וסדר בפרט המצה באכילת הוא התיקון עיקר בפסח... אבל.  באכילה קשורים אינם
 . בכלל הסדר

 

 השנה אני לעצמו אמר שלא מי כלומר, אמר שלא מי – גמליאל רבן דברי את נבין כעת
 , שלי הפרטית' מצרים יציאת' את עושה השנה אני, שלי ן"הנר את מתקן

 וכפי, שלנו הפרטית' מצרים יציאת' של לתיקון השנה שנזכה רצון יהי. חובתו ידי יצא לא
 בששית( א/צז סנהדרין), ליגאל עתידין בניסן נגאלו בניסן (ב/יא השנה ראש) ל"חז שאמרו
 סדר ליל וגגיםח אנחנו והשנה, בא דוד בן שביעית במוצאי מלחמות בשביעית קולות

 ...בשביעית
 
 
 

 



 

 
 
 

   מצריםעבדים היינו לפרעה ב
 

וגם אנו  "קרבן הפסח"אולם הקרבן עצמו נקרא  "חג המצות",חג הפסח נקרא בתורה 
ַסח הוֻא לַ  )שמות יב,כז(שנאמר  "חג הפסח",קוראים לו  ם ֶזַבח ֻפֶ ֻתֶ ַסח ַעל  ה'ַוֲאַמרְׁ ר ֻפָ ֶ ֲאש 

ֲחוֻוֻ: ֻתַ ְׁ ש  ֻקֹד ָהָעם ַויִֻ יל ַויִֻ ינוֻ ִהֻצִ ֻתֵ ֶאת ֻבָ ַרִים וְׁ ֻפֹו ֶאת ִמצְׁ ָנגְׁ ַרִים ֻבְׁ ִמצְׁ ָרֵאל ֻבְׁ ֵני ִיש ְׁ י בְׁ ֻתֵ  ֻבָ
 

ממשמעות הדברים מובן כי גם בני ש - הרב יוסף שנילמורי ורבי  שער יוסף בספרמובא 
בכורות היא להכות את בכורי מצרים כדי ישראל היו בסכנת הנגף, והלא מטרת מכת 

 מדוע הייתה סכנה גם לעם ישראל ? -אם כן  שפרעה ישלח את בני ישראל, 
 

נגלה שעם ישראל למרות השעבוד היה  ,תורה ובדברי חז"להיטב בפסוקי האם נתבונן 
לכך, שמונים אחוזים מעם ישראל לא רצו לעזוב את יה במצב טוב במצרים. והראיחסית 
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  )שמות יג,יח(שנאמר  ולכן מתו בשלושת ימי החושךמצרים  ֵני ִיש ְׁ ים ָעלוֻ בְׁ ִ ַוֲחֺמש 

ָרִים: אחד מחמשה יצאו, וארבעה חלקים מתו במקום  )רבי שלמה יצחקי( – רש"יאומר  ִמצְׁ
שזה שלעצמו נתון מדהים לאחר עשר מכות שרואים בני ישראל מול  בשלשת ימי אפילה:

  מדוע ? ?! עדיין שמונים אחוזים לא רוצים לעזוב  ,לוייםעיניהם בניסים ג
 

ָרִים  )שמות ט,ו(שנאמר במכת דבר  גם בתור עבדים היה להם מקנה רב ֵנה ִמצְׁ ָמת ֻכֹל ִמקְׁ ַויָֻ

ָרֵאל לֹא ֵמת ֶאָחד: ֵני ִיש ְׁ ֵנה בְׁ קְׁ ָקֵרנוֻ  )שמות י,ט(בהמשך אומר משה לפרעה  וִֻמֻמִ צֹאֵננוֻ וִֻבבְׁ ֻבְׁ

רוֻ  )שמות טז, ג(לאחר יציאת מצרים, במדבר היו מי שהתלוננו . גם ָלנוֻ  ה'י ַחג ֵנֵלךְׁ כִֻ  ַויֹֻאמְׁ

ַיד  ן מוֵֻתנוֻ בְׁ ָרֵאל ִמי ִיֻתֵ ֵני ִיש ְׁ ֵלנוֻ  ה'ֲאֵלֶהם ֻבְׁ ָאכְׁ ר ֻבְׁ ש ָ נוֻ ַעל ִסיר ַהֻבָ ֻתֵ בְׁ ִ ש  ַרִים ֻבְׁ ֶאֶרץ ִמצְׁ ֻבְׁ

בָֻ  דְׁ י הֹוֵצאֶתם אָֹתנוֻ ֶאל ַהֻמִ ַֹבע ֻכִ ָרָעב:ֶלֶחם ָלש  ָהל ַהזֶֻה ֻבָ ל ַהֻקָ ָהִמית ֶאת ֻכָ  ר ַהזֶֻה לְׁ

ִחים ה(  )במדבר יא, ֵאת ָהֲאַבֻטִ ִאים וְׁ ֺ ש ֻ ם ֵאת ַהֻקִ ַרִים ִחֻנָ ִמצְׁ ר נֹאַכל ֻבְׁ ֶ ָגה ֲאש  נוֻ ֶאת ַהֻדָ ָזַכרְׁ

וִֻמים: ֶאת ַהש ֻ ָצִלים וְׁ ֶאת ַהֻבְׁ ֶאת ֶהָחִציר וְׁ  וְׁ
 

דא"ר שמואל בר  - נה פרק ג הלכה הבירושלמי במסכת ראש הש גמראנוסיף לכך את ה
ה )שמות ו,יג( רב יצחק  ֶ ר ה' ֶאל מֹש  ַדֻבֵ עֹה ֶמֶלךְׁ ַויְׁ רְׁ ֶאל ֻפַ ָרֵאל וְׁ ֵני ִיש ְׁ ם ֶאל ֻבְׁ ַצוֵֻ ֶאל ַאֲהרֹן ַויְׁ וְׁ

ָרִים: ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֵני ִיש ְׁ הֹוִציא ֶאת ֻבְׁ ָרִים לְׁ  על מה ציום ? על פרשת שילוח עבדים.  ִמצְׁ
, והם במצרים היו עבריים שהיו להם עבדיםש )רבי מאיר שמחה בן שמשון( משך חוכמהמבאר 

 )עיין במאמר לפרשת משפטים(נצטוו לשלחם לחופשי. 
 

הנה, התמונה המצטיירת מפסוקים אלו שונה לגמרי מהמחשבה שבני ישראל ישבו תחת יד 
ֵני ִיש ְׁ  ) שמות א, יג(נאמר שנוגש אכזרי,  ַרִים ֶאת ֻבְׁ ֲעִבדוֻ ִמצְׁ ָפֶרךְׁ ַויַֻ  , ָרֵאל ֻבְׁ

  אז במה דברים אמורים ?
   

אלא יש לדעת ששני הדברים אמת. מצד אחד בני ישראל עבדו בפרך בבניית ערי מסכנות 
לפרעה, אבל מצד שני הם האמינו וקיבלו את שטיפת המוח והסיסמאות של המצרים, 

ה מתוך שמו, "למען מפלגת הפועלים" ועל זה אמרו חז"ל שהאידיאולוגיה של פרעה היית
ששידל אותם בדברים  רך"-"פהולכן העביד את בני ישראל בפרך =  רע"-פרעה= "פה

וסיסמאות. ובני ישראל שהיו פגומים בנשמתם מגלגולם הקודם שהיו אנשי דור אנוש, דור 
היו חייבים להגיע לכור ההיתוך של מצרים, בניסיון של איבוד  הפלגה, עד לסדום ועמורה,

שנות  400-לכן לא התנגד אברהם אבינו לרך. -הצליח לשעבדם בפההדעת, עד שפרעה 
 שעבוד, משום שזה תיקון הנשמות ולא עונש !!

 

חירות הנפש, כאשר אדם מאמין שכל מה שקורה איתו הכל היא  – חירות אמיתית
 לטובה, גם כאשר הרגע קשה.. אז הוא יכול להיות שמח ולהרגיש בן חורין אמיתי.

רק כך ניתן להבין את הבלתי מובן, כיצד יהודים בשעות הקשות, במרתפי האינקוויציה, 
היינו לפרעה במצרים, עתה עבדים  –ת חג הפסח ולשיר לחגוג איכלו  –בצריפוני השואה 

 עתה בני חורין, בני חורין...

 



 
 
 

  , הרי זה משובחכל המרבה לספר ביציאת מצריםו
 

 כאשר מספרים סיפור, פעם ראשונה הוא מעניין, פעם שניה פחות, וכך הולך ופוחת.
יאת מצרים. נכון שבכל שנה מצטרף דור חדש והנה, בליל הסדר מצווה להרבות בסיפור יצ

שעדיין לא חווה את ליל הסדר במלואו, או יהודים פשוטים שאינם בקיאים בפרטי סיפור 
מה כבר היה להם יציאת מצרים. אבל, אנשים גדולים, חכמי ישראל, תנאים קדושים, 

 לספר שלא ידעו משנה קודמת ?  
 

פור, החוויה, לשחזר את אותן רגעים מיוחדים אלא יש להבין שישנו רובד נוסף בלספר סי
 ולחוות אותם, זה סיפור שאפשר לחזור עליו הרבה פעמים.

 

יהודי שמרבה לספר ביציאת מצרים, מעיד שבעצם הסיפור משובח, שאצלו החוויה 
 , ולכן הוא ירצה לספר יותר ויותר...    , מאוד פנימיתמהסיפור הינה מאוד מאוד עמוקה

 

ריאת ההגדה היא הכרת הטוב לקב"ה על אותם ניסים ונפלאות שעשה אחת המטרות בק
 עם אבותינו במצרים. 

 

ע ֱאלִֹהים ִהיא.שבמכות מצרים נאמר ההגדה מספרת  ֻבַ א  נאמרואילו על הים  ֶאצְׁ רְׁ  ַויַֻ

ָרֵאל  דָֹלה ֶאת ַהָידִיש ְׁ דָֹלה ַהָיד = משמע שעל הים – ַהֻגְׁ לקו פי חמש ממה שלקו   ,ַהֻגְׁ

ע=  במצרים ֻבַ  :בעניין שלוש דעותפורטות בהגדה מ .ֶאצְׁ
 

ַעל ַרִבי יֹוֵסי ַהגְִּליִלי אֹוֵמר: ַרִים ֶעֶשר ַמּכֹות וְּ ִמצְּ ִרִטים בְּ ַהָים ָלקו  ִמַנִין ַאָתה אֹוֵמר ֶשָלקו ַהִמצְּ
ֺטִמים ֶאל ַערְּ  רו ַהַחרְּ ַרִים ַמה הוא אֹוֵמר: ַויֹאמְּ ִמצְּ ַבעעֹה ֲחִמִשים ַמּכֹות. בְּ ֱאלִֹהים ִהיא.  ֶאצְּ

ָרֵאל ֶאת  א ִישְּ ַעל ַהָטם ַמה הוא אֹוֵמר. ַוַטרְּ דָֹלה ֲאֶשר ָעָשה  ַהָידוְּ או ָהָעם ה' ַהגְּ ַרִים, ַוִטירְּ ִמצְּ בְּ
ַבע ה', ַוַטֲאִמינו בַ ה'ֶאת  ֶאצְּ דֹו: ַּכָמה ָלקו בְּ מֶשה ַעבְּ ַרִים ֶעֶשר ַמּכֹות. ֱאמֹור ֵמַעָתה בְּ  ? ובְּ ִמצְּ

ַעל ַהָטם ָלקו ֲחִמִשים ַמּכֹות:   ָלקו ֶעֶשר ַמּכֹות, וְּ
 

ִרִטים ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ַרִים  ִמַנִין ֶשָּכל ַמָּכה וַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ַעל ַהִמצְּ ִמצְּ בְּ
ַשַלח בָ  ַבע ַמּכֹות. ֶשֶנֱאַמר: יְּ ָתה ֶשל ַארְּ אֲ ָהיְּ ַלַחת ַמלְּ ָצָרה, ִמשְּ ָרה ָוַזַעם וְּ ֵכי ם ֲחרֹון ַאעֹו, ֶעבְּ

ָרה  ַתִים, ִוְָּצָרה  -ַאַחת, ָוַזַעם  -ָרִעים. ֶעבְּ ֲאֵכי ָרִעים  -שְּ ַלַחת ַמלְּ ַבע. ֱאמֹור  -ָשלש, ִמשְּ ַארְּ
ַעל ַהָטם ָלקו ָמאַתִים ַמּכ ָבִעים ַמּכֹות וְּ ַרִים ָלקו ַארְּ ִמצְּ  ֹות: ֵמַעָתה, בְּ

 

ִרִטים ַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר: ַרִים  ִמַנִין ֶשָּכל ַמָּכה וַמָּכה ֶשֵהִביא ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ַעל ַהִמצְּ ִמצְּ בְּ
ָצָרה, ִמ  ָרה ָוַזַעם וְּ ָתה ֶשל ָחֵמש ַמּכֹות. ֶשֶנֱאַמר: ִיְַּשַלח ָבם ֲחרֹון ַאעֹו, ֶעבְּ ֲאֵכי ָהיְּ ַלַחת ַמלְּ שְּ

ָרה  -ֲחרֹון ַאעֹו  ָרִעים. ַתִים, ָוַזַעם  -ַאַחת, ֶעבְּ ָצָרה  -שְּ ֲאֵכי ָרעִ  -ָשלוש, וְּ ַלַחת ַמלְּ ַבע, ִמשְּ ים ַארְּ
ֲחִמִש  - ַעל ַהָטם ָלקו ָמאַתִים וְּ ַרים ָלקו ֲחִמִשים ַמּכֹות וְּ ִמצְּ  ים ַמּכֹות . ָחֵמש. ֱאמֹור ֵמַעָתה, בְּ
 

   ושת השיטות ?מה למעשה ההבדל בגישה בין של
 

למה הדבר  ,אומר בדרשתו הרב ברוך רוזנבלום התשובה היא  רמת הפירוט של הדברים.
לאדם שחלה בשפעת, אז ניתן לבוא ולומר פלוני חולה בשפעת, או לפרט ולומר  דומה ?

פלוני מצונן, עם חום, משתעל וכד'..  כך גם במכות מצרים ניתן לומר הייתה מכת דם, או 
בגלל הדם לא היה להם מה לשתות, איך להתקלח, הכל מסריח, אין דגים לפרט ולומר 

 ועוד...  
 

בליל הסדר שהוא ליל הכרת הטוב לקב"ה על שהוציא אותנו ממצרים, צריך לפרט ולשבח 
!!!  10  כמה שיותר לפרטי פרטים. כמו שאדם ילך לארוחה אצל חברו ויאמר, האוכל היה

, היין... ועל "אין מילים" –, והבשר "משהו משהו" –או שיכול יותר לפרט ולומר, המרק 
 זה הדרך...

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 ממעיט מעצמו –משה רבנו 
 
 

אם בליל הסדר יש להרבות ולספר  אליהו בן שלמה זלמן( רבי -  הגר"א) הגאון מווילנאשואל 
למה דווקא בערב של הכרת הטוב, ופירוט הדברים, לא מוזכר משה ז, ביציאת מצרים, א

  רבנו בהגדה ?
 

ֻבִֹרים ָעָלה ָחָכם ַויֶֹֻרד עֹז (  משלי כא,כב)מפרש על הפסוק  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר ִעיר ֻגִ

ֶטָחה:   .זה משה רבינו שעלה לבין המלאכים גבורי כח עיר גבורים עלה חכם.ִמבְׁ
 

עומדים במעמד הר סיני ולא מסוגלים לעמוד ישירות  אלף איש( 066)ים ריבוא גבר שישים
ָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהֻקֹולֹת טו{}, (יתרו-שמות כ)מול השכינה. אומרים בני ישראל למשה   וְׁ

דוֻ ֵמָרחֹק: ַעמְׁ ֺנעוֻ ַויַֻ א ָהָעם ַויָֻ רְׁ ן ַויַֻ ֵ ֶאת ָהָהר ָעש  ָֹפר וְׁ ֵאת קֹול ַהש ֻ יִדם וְׁ ֻפִ ֶאת ַהֻלַ רוֻ  }טז{וְׁ ַויֹֻאמְׁ

ן ָנמוֻת: נוֻ ֱאלִֹהים ֻפֶ ר ִעֻמָ ַדֻבֵ ַאל יְׁ ָמָעה וְׁ ְׁ ִנש  נוֻ וְׁ ה ִעֻמָ ר ַאֻתָ ֻבֵ ה ֻדַ ֶ דווקא לעומת זאת  ֶאל מֹש 
 הולך וממעט את עצמו.  ,האדם היחיד שמסוגל לדבר ישירות מול הקב"ה ,משה רבנו

 

בא  ,בשעה שירד משה מלפני הקב''ה ,יהושע בן לוי ר רבימוא – במסכת שבת פט/אהגמרא 
הלך אצל ארץ  .נתתיה לארץ ,אמר לו ? רבונו של עולם תורה היכן היא - שטן ואמר לפניו

הוֻא ָיַדע ֶאת  כג{-}איוב כח אמרה לו ? תורה היכן היא ,אמר לה ֻה וְׁ ֻכָ רְׁ ֱאלִֹהים ֵהִבין ֻדַ

קֹוָמֻה: -}איוב כח שנאמר ,א''ל אין בי ,הלך אצל תהום .אין עמדי - הלך אצל ים ואמר לו מְׁ

ִדי: יד{ ָים ָאַמר ֵאין ִעֻמָ הֹום ָאַמר לֹא ִבי ִהיא וְׁ באזנינו שמענו  ,ת אמרוואבדון ומו ֻתְׁ
לך  - אמר לו ,רבש''ע חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה ,חזר ואמר לפני הקב''ה .שמעה

וכי  ,אמר לו ?  תורה שנתן לך הקב''ה היכן היא - אמר לו ,הלך אצל משה .אצל בן עמרם
אמר  )שקרן אתה ?( א''ל הקב''ה למשה משה בדאי אתה ?  מה אני שנתן לי הקב''ה תורה

אני אחזיק טובה  ,רבונו של עולם חמודה גנוזה יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום ,לפניו
)כלומר, שמשה ענה לשטן וכי הוא קיבל את התורה, התכוון משה שהרי בני  ?!לעצמי 

הואיל ומיעטת  ,אמר לו הקב''ה למשהולכן...(  –ישראל קיבלו את התורה ואין זה בזכותו 

יִתי אֹותֹו  כב{-}מלאכי געצמך תקרא על שמך שנאמר  ר ִצוִֻ ֶ י ֲאש  ֻדִ ה ַעבְׁ ֶ רוֻ ֻתֹוַרת מֹש  ִזכְׁ

ִטים: ֻפָ ְׁ ים וִֻמש  ָרֵאל ֺחֻקִ ל ִיש ְׁ חֵֹרב ַעל ֻכָ  בְׁ
 

תורה כספר )למרות שיש כאלו שלצערנו שמתייחסים להתורה הקדושה אינה ספר סיפורים 

התורה הקדושה היא ספר הדרכה, ספר הוראות לחיים, ולכן כל סיפור שמסופר היסטוריה( 
 בתורה אין בו עניין של סתם סיפור, אלא ללמוד את המסר / הלקח באותו סיפור.

 

אחת הראיות לכך, התורה מספרת על משה רבנו רק שלושה סיפורים, עשרות שנים של 
כי אין  ולמה ?מוזכרות בתורה בכלל אלא רק במדרשים,  משה רבנו שהיה בארץ כוש לא

 בזה עניין להדרכה.    
 

אז למה התורה מספרת את שלושת הסיפורים על משה, הריגת המצרי, שני העברים 
   הניצים שהם דתן ואבירם, והסיפור עם בנות יתרו כהן מדין ?

 

 ברים.התשובה היא כדי ללמוד ממשה רבנו את דרך ההתבוננות בשורש הד
 במה דברים אמורים ?
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ִאיש   ןַוֻתֹאַמרְָׁ  (שמות ב,יט)לאחר שמשה מציל את בנות יתרו חוזרות הן לאביהן ואומרות 

קְׁ ֶאת ַהֻצֹאן: ְׁ ש  לֹה ָדָלה ָלנוֻ ַויַֻ ַגם ֻדָ ד ָהרִֹעים וְׁ יָלנוֻ ִמיַֻ ִרי ִהֻצִ אומר המדרש שהרועים  ִמצְׁ

לֹה ָדָלה ולכן אמרו  ,שה והצילםזרקו את בנות יתרו לבאר ובא מ ִאיש  ולמה אמרו  ָלנוֻ ֻדָ

ִרי ד ָהרִֹעים ִמצְׁ יָלנוֻ ִמיַֻ באו בנות יתרו להודות לו, אמר להן משה אל תודו כאשר  ,אלא?  ִהֻצִ
, ואם לא הייתי לי, שאם לא הייתי הורג את אותו איש מצרי, לא הייתי בורח ממצרים

 ולכן התודה מגיעה לכאורה לאותו איש מצרי., לא הייתי פוגש אתכןבורח ממצרים 
 

זוהי הסתכלות לשורש הדברים, להבין את התהליך שמוביל אותנו לדבר מסוים, ואולי לא 
 לא לקחת את הקרדיט מהאחר.    –פחות מזה, נלמד 

 

 עכשיו נבין למה משה לא מופיע בהגדה. אליהו בן שלמה זלמן( רבי -  הגר"א) הגאון מווילנאאומר 
כל עבודת משה רבנו הייתה לייחס הכל לקב"ה ולבטל את עצמו, לכן אם נרשום את משה 

ולכן לכבודו של משה רבנו  ,שמשה רבנו רוצהים ממה הרי שעשינו היפך הדבר ,רבנו בהגדה
הגדה, כמובן תוך ידיעה מלאה כי משה ממשיכים אנו את דרכו וממעטים אותו בנושא ה

 .  איש האלוקים – אדון כל הנביאים, העניו מכל האדם רבנו הוא שליח הקב"ה,
 
 

 לשון הרע, גלות מצרים, וחג הפסח
 

 .מה אסור להכניס לפה-מאכלות אסורים  בסוף הפרשה על  פרשת שמיני מלמדת אותנו
ת, צרעת הבגד וצרעת הגוף שהם מצורע מלמדת אותנו על נושאי צרעת הבי-פרשת תזריע

  .= לשון הרע מה אסור להוציא מן הפה –עונשים כנגד דיבור לשון הרע, כלומר ללמדנו 
 

בשנה פשוטה, פרשיות שמיני, תזריע ומצורע חלות מיד אחרי הפסח, ובשנה מעוברת 
פרשיות אלו חלות לפני הפסח, ומכיוון שפרשיות אלו במרוצת השנים "עוטפות" את חג 

 בין פרשיות אלו לחג הפסח. סח חייב להיות קשרהפ

י ֲאִני  )ויקרא, יא,מה( בסוף פרשת שמיני יֹת ָלֶכם  ה'ֻכִ ַרִים ִלהְׁ ֶכם ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ֲעֶלה ֶאתְׁ ַהֻמַ

י ָקדֹוש  ָאִני: ים ֻכִ ִ דֹש  ִייֶתם קְׁ  -זה המקום היחיד שבו משתמשת התורה במונח  ֵלאלִֹהים ִוהְׁ

ֶכם ֲעֶלה ֶאתְׁ  המוציא אתכם ? –השתמשה התורה במונח  למה לא, ַהֻמַ
 ,תנא דבי רבי ישמעאלהמעלה, , וכאן כתיב והוצאתיבכולן כתיב  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר

אלא בשביל שאין מטמאין בשרצים כשאר אומות  ,אלמלי לא העליתי את ישראל ממצרים
 .והוא לשון מעלה - דיים, ומעליותא היא גבייהו

 

על שבעה דברים נגעים  .א''ר יוחנן ,א''ר שמואל בר נחמני - /אזגמרא במסכת ערכין דף ט
ועל שפיכות דמים ועל שבועת שוא ועל גילוי עריות ועל גסות הרוח  ,על לשון הרע ,באין

 . ועל הגזל ועל צרות העין
ֵבא ...  וישב(-)בראשית לז,בוהרי כל ירידת בני ישראל למצרים החלה מלשון הרע שנאמר  ַויָֻ

ָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם:יֹוֵסף אֶ  ֻבָ  ת ֻדִ
 

 גלות מצרים נקראת גם בשם גלות הדיבור. הזוהר הקדושאומר 
 

גלו למצרים בעקבות לשון בני ישראל  )רבי יצחק לוריא אשכנזי( הקדוש האר"ימוסיף ואומר 
שנות יצאנו מתוך  210ולאחר  רע", –"פה שפרעה הוא  לשון  לפרעה הרשע,  ולמי ?הרע, 

 מלשון שרחצו וניקו אותו..( -)סח ח"ס"פה ישירות לחג הראשון פסח =  ך""כור היתו
 

לאחר שעם ישראל התנקה מחטאי לשון הרע, רק אז יכלו לגשת למעמד הר סיני לקבלת 
התורה, שהרי הם עכשיו מוכנים להיות "פה סח" = פה שהפסיק לדבר לשון הרע וכעת 

 מוכן הוא  לקבל וללמוד את התורה הקדושה.
 
 
 
 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91


 
 

 

 
 

ַויֹֻאֶמר  לך לך(-)בראשית טו,יג הקב"ה הודיע מראש לאברהם אבינו בברית בין הבתרים

ע ֵמאֹות  ֻבַ ִעֻנוֻ אָֹתם ַארְׁ ֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדוֻם וְׁ ֲעָך ֻבְׁ ֶיה ַזרְׁ י ֵגר ִיהְׁ ַדע ֻכִ ָרם ָידַֹע ֻתֵ ַאבְׁ לְׁ

ָנה: ָ -)בראשית לז,ב  שאמרנולשון הרע כפי יתחיל בגלל עוון והקב"ה גלגל כך שהתהליך  ש 

ָתם ָרָעה ֶאל ֲאִביֶהם:...  וישב( ֻבָ ֵבא יֹוֵסף ֶאת ֻדִ  ַויָֻ
 

משה רבנו יוצא מארמון פרעה בפעם הראשונה כנסיך מצרים, ביום הראשון הוא הורג את 
ים  }יג{ )שמות ב(המצרי שהכה את העברי )דתן( ואז..   ִ ֵני ֲאָנש  ְׁ ִהֻנֵה ש  ִני וְׁ ֵ יֹֻום ַהש ֻ ַויֵֵֻצא ֻבַ

ה ֵרֶעָך:  ה ַתֻכֶ ע ָלֻמָ ָ ים ַויֹֻאֶמר ָלָרש  ִרים ִנֻצִ ֵֹפט ָעֵלינוֻ  }יד{ִעבְׁ ש  ר וְׁ ִאיש  ש ַ ָך לְׁ מְׁ ַויֹֻאֶמר ִמי ש ָ

ָבר: ה ַויֹֻאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהֻדָ ֶ יָרא מֹש  ִרי ַויִֻ צְׁ ֻתָ ֶאת ַהֻמִ ר ָהַרגְׁ ֶ ֲאש  ה אֵֹמר ֻכַ ֵגִני ַאֻתָ ָהרְׁ  ַהלְׁ
 

ָבר מה המשמעות של –אלה נשאלת הש   ? ָאֵכן נֹוַדע ַהֻדָ
 

משה רבנו לא הבין מדוע בני ישראל משועבדים, מה חטאם ? אבל כאשר הוא  –התשובה 
שדתן )האיש שהציל יום לפני...( ואבירם )שני העברים הניצים( הולכים  ראה איך

שאמר  ווזה ,יםעבדו,  אז הבין משה למה בני ישראל משלשון הרעלפרעה =  ומלשינים עליו
ָברמשה רבנו  זה משועבד, אם העם הדהיינו עכשיו נודעה לי התשובה למה  – ָאֵכן נֹוַדע ַהֻדָ

ברורה לי  אז בתור עבד אתה מרשה לעצמך להסגיר/לומר לשון הרע על מי שהציל אותך...
 למה אתה עבד !!! – התשובה

 

הרע שהיה בבני ישראל במצרים, מחזק את עניין לשון  )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ
 מדוע הקב"ה נגלה למשה רבנו דווקא בסנה ? ,שואלכאשר הוא 

 

למה שנאמר אכן נודע הדבר. מפני מה ישראל  ,רמז )פרשת שמות ג,ב( ,לי יקרהכועונה על כך 
משמיעים  (=לשון הרע)מלשינים לפי שיש בהם דלטורין? שרויין בצרה יותר מכל האומות 

כקוצים הללו המשמיעים קול  )סנהדרין כט(ים וגדופים על שכבי וערי, קול ענות בחרופ
כל  כל מקוםמ ,אפילו בזמן שאש הצרות מתלקחת סביביו. כשהוא בוער באש כך ישראל

ותמיד משמיעים קול כקול  ,כמנהג דורות הללו ,אחד לחבירו קוץ מכאוב וסילון ממאיר
ס ִּ  ()קהלת ז.ו נאמרשו כמ .הסיר ל הַּ י ְכקוֹּ ל:כ ִּ בֶּ יל ְוגַּם זֶּה הָּ סִּ כ ְ חֹּק הַּ ן ש ְ יר כ ֵּ ס ִּ ת הַּ חַּ ַּ ים ת   ירִּ

וזו עיקר הסיבה לישראל להיות בגלות מצד השנאה והקנאה שביניהם יותר מבכל 
מסלע  ,כי תצא אש המחלוקת ,אין נקי - ובעלי הלשון השמיעו את כל ישראל האומות,

לכך ערה בהם אש ה', ב ןכל ע .והבנים מלקטים עצים ,האבות מבערים אש .המחלוקת
מציאת הסנה  קוםמכל מ ,כי אע"פ שאש התלאות יבער ביעקב נאמר והסנה איננו אכל

 כי לא יכלו הקוצים מן כרם ה' צבאות בית ישראל. - נשאר קיים בכל דור ואיננו אכל
 

 מפנים אצבע מאשימה לעם ישראל בכל הדורות בשני מישורים: לי יקרהכדברי 
 

חזקה ועמוקה יותר מהשנאה והקנאה שיש בין אומות השנאה והקנאה ביננו,  .א
 העולם, כלומר יהודי מקנא ושונא ליהודי יותר מאשר גוי מקנא ושונא גוי ?!  

 

 השנאה והקנאה = לשון הרע,  היא עיקר הסיבה להיותנו בגלות. .ב
מכאן גם יובנו דברי חכמים שכל דור שלא הוקם בזמנו בית המקדש כאילו חרב 

ת שני חרב בגלל שנאת חינם, ואנחנו עדיין לא זכינו שיקום בית ולכן, בי בזמנו,
 ...שעדין קיים החטא של שנאה קנאה ומחלוקת בדורנו -שלישי, משמע  מכאן 

 

 שואל משה רבנו את הקב"ה בסנה, איך עם ישראל יאמינו לי שאני השליח ? שנאמר 

ֵהן לֹא יַ  )שמות ד,א( ה ַויֹֻאֶמר וְׁ ֶ ַען מֹש  ָאה ֵאֶליָך ַויַֻ רוֻ לֹא ִנרְׁ י יֹאמְׁ קִֹלי ֻכִ עוֻ ֻבְׁ מְׁ ְׁ לֹא ִיש  ֲאִמינוֻ ִלי וְׁ

 מטה שהופך לנחש, ויד שהופכת להיות מצורעת.  –נותן הקב"ה למשה שני אותות  :ה'
 

 ומדוע דווקא שני אותות אלו ניתנו למשה רבנו ?
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ָיֶדךָ מפרש, המילים  )רבי שלמה יצחקי( – ש"יר ַמזֶֻה ה כתוב במחובר בספר תור ַמה זֶֻה בְׁ

ָיֶדךָ  לכך נכתב תיבה אחת לדרוש, מזה שבידך אתה חייב ללקות, שחשדת  מזה בידך. .בְׁ
 בכשרים.

 

רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל באומרו לא יאמינו לי, ותפש אומנתו של  ויהי לנחש.
 נחש:

 

ז לו שלשון דרך צרעת להיות לבנה, אם בהרת לבנה היא, אף באות זה רמ מצורעת כשלג.
 הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלקהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע:

 

משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שספרתי עליכם לשון  והאמינו לקול האות האחרון.
הרע, יאמינו לך, שכבר למדו בכך שהמזדווגין להרע להם לוקים בנגעים, כגון פרעה 

 ואבימלך בשביל שרה:
 

 !!! ועונשווהצרעת =  ,החטאהיינו הנחש/ לשון הרע = ד
 

 משה שליח הגאולה – כבד פה וכבד לשון
 

מובא המדרש הידוע על משה התינוק בבית  – פרשה  א, אות כו –שמות רבה במדרש 
לֹפרעה.  ָנה, וְּ ִאלו הוא בְּ ַחֶבֶבת אֹותֹו ּכְּ ַחֶבֶקת ומְּ ַנֶשֶקת ומְּ עֹה מְּ ָתה ַבת ַערְּ ָתה ָהיְּ א ָהיְּ

אֹותֹו, ִמי ֶשָהָיה ַאִוים ִלרְּ ִפי ֶשָהָיה ָיֶפה ַהּכֹל ִמתְּ , ולְּ ֵטִרין ֶשל ֶמֶלךְּ רֹוֵאהו לֹא  מֹוִציַאתו ִמַעלְּ
רֹו ֶשל ַערְּ  הוא נֹוֵטל ִּכתְּ קֹו, וְּ ַחבְּ קֹו ומְּ ַנשְּ עֹה מְּ ָהָיה ַערְּ מֹו ֵמָעָליו. וְּ ִשימֹו ָהָיה ַמֲעִביר ַעצְּ עֹה ומְּ

ֵכן ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ָאַמר לְּ עַ  ֶשָהָיה ָגדֹול. וְּ מֹו ֶשָעִתיד ַלֲעשֹות לֹו ּכְּ )יחזקאל  ִחיָרםל רֹאשֹו, ּכְּ

ָך ִהיא :יח(כח,  ַגֶדֶלת ִמי ֶשָעִתיד ִלָעַרע ֵמָאִביהָ וגו'.  ָואֹוִצא ֵאש  ִמֻתֹוכְׁ עֹה מְּ ֵכן ַבת ַערְּ ַאף וְּ . וְּ

ִדיָנה,  ֶעה  :)ישעיה כז, י( ֶשֶנֱאַמרֶמֶלךְּ ַהָמִשיַח ֶשָעִתיד ִלָעַרע ֵמֱאדֹום יֹוֵשב ִעָמֶהם ַבמְּ ם ִירְׁ ָ ש 

ץ ֻבָ ם ִירְׁ ָ ש  ִאין ָאנו ִמֶזה שֶ  ֵעֶגל וְׁ ָירְּ רו, ִמתְּ ָאמְּ ַרִים, וְּ ֺטֵמי ִמצְּ ִבין ַחרְּ ָהיו ָשם יֹושְּ נֹוֵטל וגו'. וְּ
נֹו ַעל רֹ נֹותְּ ָך וְּ רְּ כות ִמ ִּכתְּ ִרים ֶשָעִתיד ִלחֹל ַמלְּ ֶיה ֶזה אֹותֹו ֶשָאנו אֹומְּ ָך. ֵמֶהם אשֹו, ֶשלֹא ִיהְּ מְּ

אֹוֵמר ָלֶהם, ַהַנעַ  רֹו יֹוֵשב ֵביֵניֶהן וְּ ָהָיה ִיתְּ פֹו, וְּ ָשרְּ ִרים לְּ גֹו, ֵמֶהם אֹומְּ ָהרְּ ִרים לְּ ר ַהֶזה ֵאין בֹו אֹומְּ
הָ  ַגֶחֶלת, ִאם יֹוִשיט ָידֹו ַלָזָהב ֵיש בַדַעת, ֶאָלא ַבֲחנו אֹותֹו, וְּ ָעָרה ָזָהב וְּ ָפָניו ִבקְּ ֹו ַדַעת ִביאו לְּ

ַעט ָמֶות. ִמָטד ֵהבִ  ֵאין ָעָליו ִמשְּ ִאם יֹוִשיט ָידֹו ַלַגֶחֶלת ֵאין בֹו ַדַעת וְּ גו אֹותֹו, וְּ ִהרְּ ָפָניו וְּ יאו לְּ
רִ  ָשַלח ָידֹו ִלַפח ַהָזָהב, וָבא ַגבְּ ִניס ָידֹו ִעם הַ וְּ ִהכְּ ָתַפש ֶאת ַהַגֶחֶלת וְּ ָדָחה ֶאת ָידֹו וְּ ַגֶחֶלת יֵאל וְּ

שֹונֹו, וִמֶמנו ַנֲעָשה  ָוה לְּ ִנכְּ תֹוךְּ ִעיו וְּ ֹון. :)שמות ד, י(לְּ ַבד ָלש  ה וֻכְׁ ַבד ֻפֶ   ֻכְׁ
 

ה ֶאל  }י{משה רבנו אומר לקב"ה במעמד הסנה,  ֶ י ֲאדָֹני לֹא ִאיש   ה'ַויֹֻאֶמר מֹש  ָבִרים  ֻבִ ֻדְׁ

י  ָך ֻכִ ֻדֶ ָך ֶאל ַעבְׁ רְׁ ֻבֶ ֹם ֻגַם ֵמָאז ֻדַ ש  לְׁ ִ מֹול ֻגַם ִמש ֻ ֹון ָאנִֹכיָאנִֹכי ֻגַם ִמֻתְׁ ַבד ָלש  ה וֻכְׁ ַבד ֻפֶ   :כְׁ
 

שהולך צריך להיות מנבחרי העם, ייצוגי, רהוט בדיבורו, והנה משה רבנו המנהיג המנהיג 
 ן ?  להוציא את בני ישראל במצרים הוא כבד פה וכבד לשו

 

 ף. ,מ,ו,ב= אותיות השפתיים משה רבנו שהיה כבד פה וכבד לשון היה קשה לו לבטא את 
 

ֵני  ויחי(-)בראשית נ,כהיוסף לפני פטירתו משביע את בני ישראל ואומר  ע יֹוֵסף ֶאת ֻבְׁ ֻבַ ְׁ ש  ַויַֻ

ָרֵאל ֵלאמֹר  קֹדִיש ְׁ קֹד ִיפְׁ מֹתַ  ֻפָ ַהֲעִלֶתם ֶאת ַעצְׁ ֶכם וְׁ    י ִמזֶֻה:ֱאלִֹהים ֶאתְׁ
 

קֹד -שזהו קוד הגאולה  קֹד ִיפְׁ  }טז{. מוסר הקב"ה למשה רבנו את קוד הגאולה ואומר לו ֻפָ
ָרֵאל ֵני ִיש ְׁ ֻתָ ֶאת ִזקְׁ ָאַספְׁ ֻתָ ֲאֵלֶהם  ֵלךְׁ וְׁ ָאַמרְׁ ָרָהם  ה'וְׁ ָאה ֵאַלי ֱאלֵֹהי ַאבְׁ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ִנרְׁ

ַיֲעקֹב ֵלאמֹר  ָחק וְׁ יִיצְׁ ֻתִ ַקדְׁ קֹד ֻפָ ָרִים: ֻפָ ִמצְׁ וֻי ָלֶכם ֻבְׁ ֶאת ֶהָעש  ֶכם וְׁ  ֶאתְׁ
 

במצרים, הולכים זקני העדה לשאול את אומר המדרש, כאשר משה רבנו מגיע לבני ישראל 
י וד של הגאולה ? שאלה אותם מה אמר לכם ? אמרו לה סרח בת אשר מה הק ֻתִ ַקדְׁ קֹד ֻפָ ֻפָ

ֶכם  אמרה להם זהו הקוד. – ֶאתְׁ
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משה רבנו שהוא כבד פה וכבד לשון, ערל שפתיים  שאותיות בומ"ף הינן קשות  וראה פלא,
  את הקוד,  להגהה בפיו, מצליח לומר בצורה הברורה ביותר את האות "פ" וללא עיוותים 

ֶכםפָֻ ד קֹפָֻ  י ֶאתְׁ ֻתִ  ... ַקדְׁ
 

 הנה, לאחר שבני ישראל יורדים לגלות מצרים בגלל לשון הרע, הגואל שלהם הינו אדם 
 מדוע ? –שהוא כבד פה וכבד לשון 

 

" אלוהי, נצור לשוני מרע, ושפתי מדבר בסיום תפילת שמונה עשרה אנו אומרים, 
תח ליבי בתורתך מרמה, ולמקללי נפשי תדום , ונפשי כעפר לכל תהיה, פ

      ואחרי מצותיך תרדוף נפשי "
 

פתח ליבי  -ל   אלוהי, נצור לשוני מרעמה הקשר בין  הרב ברוך רוזנבלום,שואל 
, לכן לפני מתן תורה בני שלפני לימוד התורה צריך שמירת הלשון, התשובהו ? בתורתך

 התורה. ישראל יוצאים ממצרים גאולים מלשון הרע ועכשיו הם מוכנים לקבל את
 

 ואומר שזהו מה שנאמר במזמור שיר של יום חמישי  הרב ברוך רוזנבלום,מוסיף 
ָך ֵמאֶ ה' ָאנִֹכי  }יא{ )תהילים פא( ַעלְׁ ֵאהוֻ:ֱאלֶֹהיָך ַהֻמַ יָך ַוֲאַמלְׁ ֶחב ֻפִ ָרִים ַהרְׁ ומר שא  ֶרץ ִמצְׁ

הקב"ה לעם ישראל, עכשיו שיצאתם ממצרים ותיקנתם את עניין לשון הרע, כעת אתם 
ֵאהוֻ מוכנים לקבל את התורה ,  יָך ַוֲאַמלְׁ ֶחב ֻפִ    אמלאהו בדברי תורה !!!, ַהרְׁ

 

יאת מצרים חל ביום חמישי משום שטו' בניסן, יום יצ ולמה נקבע מזמור זה ליום חמישי ?
 בשבוע.

 

 חומרת לשון הרע
 

הלשון הינה האבר היחיד בגוף האדם שמצב נייח ללא פעולה נמצא במצב שכיבה. בנוסף 
 שני סוגרים יש ללשון, סוגר של אבן = השיניים, סוגר של בשר = השפתיים.

 

רים ויכול רגע לפני שאדם מוציא דבר מה מהפה שלו עדיין יש לו שליטה על אותם סוג
למנוע מהמילה לצאת ממנו, אולם מילה שיצאה מן הפה כבר עברה את שני הסוגרים והיא 

 ולא ניתן להחזירה !!! –כבר איננה ברשותו של אותו אדם 
 

ה: ה'  }ב{ - בתהילים קכזהו שאמר דוד המלך  ִמיָֻ ֹון רְׁ ש  ֶקר ִמֻלָ ֶ ַפת ש  ְׁ י ִמש ֻ ִ ש  יָלה ַנפְׁ  }ג{ַהֻצִ
 ֹ ָך וַֻמה יֻ ן לְׁ ֻתֵ ה:ַמה יִֻ ִמיָֻ ֹון רְׁ אומר דוד המלך ללשון, שני סוגרים ברא לך     ִסיף ָלךְׁ ָלש 

 הקב"ה, מה עוד אפשר להוסיף לך כדי שלא תדברי דברי רמיה, דברי לשון הרע ?  
 

)החלו להיות סימנים  ארבעים שנה קודם חורבן הביתנו רבנן, ת –גמרא מסכת יומא לט/ב 

אשר היו עושים גורל בין שני השעירים בעבודת יום כ) לא היה גורל עולה בימין לרעה..(

ולא  (לה' היה עולה בצד ימין, וכעת הפסיקהגורל לבחירת השעיר לעולה הכיפורים, תמיד 
)היו קושרים לשון זהורית על ראש השעיר המשתלח לעזאזל היה לשון של זהורית מלבין 

לא היה נר מערבי דולק ו וכעת הפסיק להלבין (, והוא היה מלבין כאות לכפרת עוונות
והיו דלתות ההיכל נפתחות (  )שהיה נר המערבי דולק יותר זמן משאר הנרות, והפסיק

 מפני מה אתה מבעית  ,היכל היכל :אמר לו ,עד שגער בהן רבן יוחנן בן זכאי ,מאליהן
 יודע אני בך שסופך עתיד ליחרב וכבר נתנבא עליך זכריה בן עדוא  ? עצמך

ֲאָרֶזיָך: א{-}זכריה יא תֹאַכל ֵאש  ֻבַ ָלֶתיָך וְׁ ָבנֹון ֻדְׁ ַתח לְׁ   ֻפְׁ
 

 ולמה נפתחו הדלתות בכל יום בדרך נס ? 
 

 פתוח בפניהם והם יכולים לבוא ולכבוש את העיר. שזה היה סימן לאויבים שההיכל]א[ 
שיניים ושפתיים ולא שמרתם  –לרמוז לבני ישראל, שני סוגרים שמתי לכם כנגד הלשון ]ב[ 

עליה, שהלא לא נחרב בית שני אלא בשל שנאת חינם ואין לך שנאת חינם גדולה יותר 
 משמירת הלשון שהיא לשון הרע.
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  בהקדמה לספרו . שראל מאיר הכהן()רבי יהחפץ החיים מלמד אותנו 
ִמים ַלֲאִריַכת קָֹרה, ֵאיֶזה ֲעֹונֹות ֵהם ֵמָהִעָקִרים ַהגֹורְּ ַנחְּ ָרֵכינו וְּ ָשה דְּ עְּ ַכֲאֶשר ַנחְּ ָגלוֵתנו,  וְּ
ָעִמים. ֶאָחד, ֵּכיָון ֶשזֶ  ֵני ַּכָמה טְּ א ַהָלשֹון הוא ַעל ֺּכלֹו ִמעְּ ֵבה. ַאךְּ ֵחטְּ ָצֵאם ַהרְּ ה ָהָיה ָהִעָקר ִנמְּ
ִמי ַהַנ''ל. ִאם ֵּכן ָּכל ַּכָמה שֶ  ָמָרא יֹוָמא וִמירוַשלְּ מֹו ֶשֵהֵבאנו ִמגְּ ִסַבת ָגלוֵתנו, ּכְּ ֶאה לְּ לֹא ִנרְּ
, ֶשַעל יְּ  א ָעַגם ָּכל ָּכךְּ ֺאָלה, ֵּכיָון ֶשֶזה ַהֵחטְּ יֹות גְּ א, ֵאיךְּ תוַכל ִלהְּ ַתֵקן ֶזה ַהֵחטְּ ִלינו ֵדי ֶזה גָ לְּ

ֵצנו. ַארְּ ַכָמה ֶשֵאינֹו ַמִניֵחנו ָלבֹוא לְּ ֵצנו, ַעל ַאַחת ַּכָמה וְּ  ֵמַארְּ
 

ֵני ֶשַּכֲאשֶ  ָרט ַעל ֶזה, ִמעְּ ִהיָרה ַהתֹוָרה ִבפְּ ֶאה ָעשוט ַטַעם ַאֵחר, ַמה ֶשִהזְּ עֹוד ִנרְּ ַדֵטק ֶבֱאמֶ וְּ ת ר נְּ
נו ָלשֹון ָהָרע ו ַהיְּ ָרט ַהֶזה דְּ ִכילות, ַבעְּ ָהֲעִשין שֶ רְּ ִלין ָּכל ָהָלאִוין וְּ ַעט ֵהם ּכֹולְּ ָצא ֶשִּכמְּ ִטָמֵצא ִנמְּ

ָכךְּ ִהזְּ  ֵבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֶצה ַהֵשם, לְּ ָבֵאר ִאם ִירְּ ֵבה ִמֵבין ָאָדם ַלָמקֹום, ַּכֲאֶשר נְּ ַהרְּ ִהיָרה וְּ
ֵדי ֶשלֹא ִנָלֵּכד ֵפרוש, ּכְּ ָבֵאר ָדָבר ֶזה  ַהתֹוָרה אֹוָתנו בְּ ָעִתיד ֲאִני לְּ צוָדה ָהָרָעה ַהזֹאת. וְּ ַבמְּ

ַגם א ַכָמה ֲהָלכֹות ֲאֵחרֹות, וְּ . וִמֶזה ֵיֵצא ֶדֶרךְּ ַאַגב תֹוֶעֶלת ַרָבה לְּ ָבַרךְּ ַרת ה' ִיתְּ ֶעזְּ ֵדי ֶזה בְּ וַלי ַעל יְּ
ֵשָלה,  ַהַמכְּ הוָמה וְּ אֹותֹו גֶֹדל ַהמְּ ַרתִיָנֵגף ַהֵטֶצר ִברְּ ֶעזְּ ֶזה ֵהֵחִלי בְּ ֵדי ִדבורֹו, וְּ ַהחֹוֵנן  ֶשַטֲעֶשה ַעל יְּ

ָאָדם ַדַעת.  לְּ
 
 

והיודע  ,בפה ואחד בלב חדהמדבר א :שלשה הקדוש ברוך הוא שונאן  - פסחים קיג/בגמרא 
)מביאה הגמרא . והרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד בו יחידי ,עדות בחבירו ואינו מעיד לו

)היה אדם בשם טוביה שחטא בעבירה חמורה, לא צוין כי הא דטוביה חטא  (מעשה  סיפור

ואסהיד ביה קמיה דרב  )לבדו(לחודיה  )ובא אדם בשם זיגוד(ואתא זיגוד  מהי העבירה(
)העניש רב פפא את  נגדיה לזיגוד  )והעיד זיגוד אצל רב פפא על החטא שעשה טוביה( פפא

)טוביה חטא ואני  טוביה חטא וזיגוד מינגד א()זיגוד לרב פפ  מר ליהא זיגוד במלקות(

לא יקום עד אחד  טו{-}דברים יט דכתיב כן( -)ענה לו  אמר ליה אין  מקבל את המכות ?(

)וזהו  שם רע בעלמא קא מפקת ביה )ואתה העדת יחידי( ואת לחודך אסהדת ביה אישב

 הוצאת לשון הרע, כעד יחיד, לכן העניש רב פפא את זיגוד על הוצאת לשון הרע(
 

 זירוז הגאולה –תיקון לשון הרע 
 

ותיקון שלשון הרע היא העיקר לסיבת גלותינו  )רבי ישראל מאיר הכהן(החפץ החיים לימדנו 
 לשון הרע תהיה הסיבה לגאולה בע"ה.

 

מתארת את דור שיבוא בו משיח, האם זה דורנו ? שפטו  – במסכת סוטה מט/בהגמרא 
 בעצמכם !!!  

. והיין ביוקר ,הגפן תתן פריה - ויוקר יאמירהחוצפה תגדל( )חוצפא יסגא , בעקבות משיחא
ומלכות  צריך להיות זול יותר..()דהיינו יש שפע אבל ביוקר, הפך ההיגיון, אם יש שפע 

)השלטון יהיה שלטון של כפירה, כלומר שלטון יהודי יתנהל כמו שלטון תהפך למינות 

בית וועד יהיה לזנות  )אנשים לא מוכיחים אחרים בגלל האטימות(  ואין תוכחת  הגויים(
בלן והגליל יחרב והג   (, "תרבות המועדונים" ? )מקומות של התקהלות יהיו בפריצות

ואנשי הגבול יסובבו מעיר  )נבואה שהגליל יהיה חרב ביותר ומשם תתחיל הגאולה(  ישום
ויראי חטא  ,וחכמות סופרים תסרח  )האם מדובר בגירוש גוש קטיף ?!( לעיר ולא יחוננו

זקנים יעמדו מפני  ,נערים פני זקנים ילבינו ,והאמת תהא נעדרת )שנאת חרדים( ימאסו
)צרות ושנאה  אויבי איש אנשי ביתו ,כלה בחמותה ,בת קמה באמה ,בן מנוול אב ,קטנים

  ,הבן אינו מתבייש מאביו ,פני הדור כפני הכלב בין בני הבית, בתוך המשפחה(
 

 על אבינו שבשמים: ? ועל מה יש לנו להשען
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 בשלח פרעה את העם
 

בני ישראל נמצאים  ( לבריאת העולם2442בבוקר יום חמישי טו' בניסן בשנת ב'תמח )
 ויוצאים ממצרים... –ברעמסס לאחר מכת הבכורות שהכתה במצרים בחצות הלילה 

 

"בני ישראל, צאו מארץ  אמרידוע שלא יצאו בני ישראל ממצרים עד שפרעה בעצמו 
והיה קולו של פרעה נשמע בדרך נס )כמו אצל משה רבנו( מהלך  מצרים, בני חורין אתם"

 יום. 40
 האם הוראה של הקב"ה לא מספיקה ?ולמה הייתה חובה לשמוע את קולו של פרעה ? 

 

ולכן כדי שכל ביזת מצרים  .משום שרק עבד שמשוחרר רשאי לקבל את "מענק השחרור"
 .תהיה חוקית היו בני ישראל חייבים לשמוע את אות השחרור מפרעה עצמו

 

בחצות הלילה, אסור היה להם לצאת כאשר שמעו בני ישראל את קריאתו של פרעה 
מביתם עד אור הבוקר. הבוקר אור ובני ישראל נישאו כעל כנפי נשרים והובאו כולם מגושן 

 ומכל חלקי מצרים אל רעמסס.
 

ַרִיםברעמסס מתחילים בני ישראל להכין את..    צְׁ ר הֹוִציאוֻ ִמֻמִ ֶ ֵצק ֲאש  , ואז ַויֹֻאפוֻ ֶאת ַהֻבָ
ַרִים הספיקו בני ישראל.. באותו זמן כאשר עוד לא  צְׁ וֻ ִמֻמִ ש  י גֹרְׁ י לֹא ָחֵמץ ֻכִ ֺעגֹת ַמֻצֹות ֻכִ

וֻ ָלֶהם: ַגם ֵצָדה לֹא ָעש  ֵמֻהַ וְׁ ַמהְׁ ִהתְׁ לוֻ לְׁ לֹא ָיכְׁ  וְׁ
 

 , בשעה זו הרי כבר היו בני ישראל בני חורין וכולם מרוכזים ברעמסס, נשאלת השאלה
 עשה שפטים באלילי מצרים, המצרים בכלל עסוקים בקבירת הבכורות, הקב"ה כבר

 ואמרו חז"ל שבאותה שעה היו צפויים בני ישראל לשקוע בשער החמישים ואז לא הייתה 
 ח"ו הצלה לעם ישראל !!! 

 

 אז מה קרה באותה שעה אחרונה שהקב"ה היה צריך לזרז את בני ישראל ?
 

 כפסע בין גאולה לשעבוד עולם
 
תָֻ  -יחזקאל כט,ג   ָאַמרְׁ ר וְׁ ֻבֵ ים ה' ֻכֹה ָאַמר ֲאדָֹני  ֻדַ ֻנִ ַרִים ַהֻתַ עֹה ֶמֶלךְׁ ִמצְׁ רְׁ ִני ָעֶליָך ֻפַ ִהנְׁ

יִתִני: אִֹרי ַוֲאִני ֲעש ִ ר ָאַמר ִלי יְׁ ֶ אָֹריו ֲאש  תֹוךְׁ יְׁ דֹול ָהרֵֹבץ ֻבְׁ  ַהֻגָ

אָֹריוהנביא יחזקאל מכנה את פרעה בשם  תֹוךְׁ יְׁ דֹול ָהרֵֹבץ ֻבְׁ ים ַהֻגָ ֻנִ )תנים = נחש . ַהֻתַ

רכו כמו הנחש הקדמוני, בהתחלה הוא מעמיד פנים של חבר, ומשדל את האדם  שד שבים(
 לחטוא, ואז כשתפס אותו הוא אוחז אותו חזק ומטיל בו את הארס...

 
, מביא את מעשה המצרים בבוקר בפרשת בשלח – רבי אליהו שם טובשל  בספר הפרשיות

מוחים דמעה מעל כל  עה ?ומה פרעה ועבדיו וכל גדולי מצרים עושים באותה שטו בניסן: 
פנים, ממלאים פיהם צחוק ושמחה כאילו מבית תענוגות יצאו ולבתי חשק ילכו, מקבצים 

כל שרים ושרות ומביאים כל כלי זמר, אחינו כל בית ישראל, באנו ללוות אתכם בשירה 
ובזמרה, צאו לדרככם, צאו לשלום ושובו בשלום, הנה כל ארצנו פתוחה לפניכם, בואו 

תנו והייתם לנו לגאון, לצבי ולתפארה. והחצוצרות מחצרצים וכל העם מזמרים ושבו א
והיה כל נוגש  ופרעה ושריו מרקדים לפניהם ומכרכרים בכל עוז, לכבודם של ישראל...

בישראל מתנפל לפני רגליו של עבדו לשעבר ובוכה לפניו ומכה על ליבו כמתחרטעל 
לפניו כעבד נאמן המשרת את אדוניו  מעשיו עמו לפנים, ונשבע לו שמעתה יהא הוא

 –וברכתם גם אותנו, ובשובכם  –שאוהבו בכל לב, כל טוב מצרים לכם, ובצאתכם 
הלא  –והיו משה וכל הצדיקים בבני ישראל רואים את המחזה, ונחרדו  נברככם גם אנחנו.

זה הדבר שממנו חרד משה כל העת, שמא יתפסום המצרים בחלקלקות לשונם ויוותרו על 
 גאולה וישתקעו בשעבוד לעולם...ה

 ולכן מיד ריחם עליהם הקב"ה, וכהרף עין הוציאם מחוץ למחנה מצרים לסוכות...
ף: ַבד ִמֻטָ ָבִרים לְׁ ִלי ַהֻגְׁ ש  ֵמאֹות ֶאֶלף ַרגְׁ ֵ ש  ֵסס ֺסֻכָֹתה ֻכְׁ מְׁ ָרֵאל ֵמַרעְׁ ֵני ִיש ְׁ עוֻ בְׁ סְׁ  ַויִֻ

 



 

 
      

 חמץ ומצה
 

יק שאנו אֹוְכִלים, ַעל ׁשּום מה? ַעל ׁשּום  ֶׁשלֹא ִהְסִפ  ַמָצה זו" בהגדה של פסח אנו אומרים
וכן  הרב יוסף שנילמורי ורבי  שער יוסף בספרמובא  .."ַהֲחִמיץלְ ְבֵצָקם ֶׁשל  ֲאבֹוֵתינּו 

 :מספר נק' בענייןבדרשותיו 
 

ַעת )שמות יב,טו(ידוע ששבועיים לפני יציאתם נצטוו אבותינו לאכול מצות שנאמר  [א] בְׁ ִ  ש 

, אם כן מהו טעם לומר שלא הספיק בצקם להחמיץ ? הלא נצטוו על  ָיִמים ַמֻצֹות ֻתֹאֵכלוֻ 
 כך מראש.

 

עניין המצה אינו קשור רק לחג הפסח, שהרי בבית המקדש נצטווינו להשתמש בה  [ב]
 בקורבנות.

 

ֹ  )בראשית יט,ג(אצל לוט נאמר  ]ג[ ה וַֻמֻצֹות ָאָפה ַויֻ ֻתֶ ְׁ ַעש  ָלֶהם ִמש  חז"ל פסח אמרו  :אֵכלוֻ ַויַֻ
 .באותו היום היה

 

 בזה יובן מדוע גם אצל אברהם אבינו שהיה פסח, ולמרות שאמר לאורחים  ]ד[

ֶכם )בראשית יח,ה( ַסֲעדוֻ ִלֻבְׁ ָחה ַפת ֶלֶחם וְׁ ֶאקְׁ ִאים( )שם, ולשרה הוא אומר ו ,וְׁ לֹש  סְׁ ְׁ  ַמֲהִרי ש 

י ֺעגֹות י ַוֲעש ִ ִ   ? ַמֻצֹותולא  ֺעגֹותומדוע קראם  ,ֶקַמח סֶֹלת לוֻש 
 

ַרִים ֺעגֹת  )שמות יב,לט(והנה ביציאת מצרים נאמר  ]ה[ צְׁ ר הֹוִציאוֻ ִמֻמִ ֶ ֵצק ֲאש  ַויֹֻאפוֻ ֶאת ַהֻבָ

 אם כן מהו עניין, סוד המצה ? ,ַמֻצֹות

ִריֵאי ַוֲאִביָרם הוֻא ָדָתן  )במדבר כו,ט(פירוש מצה בלשון הקודש הוא מריבה, כמו שנאמר  קְׁ

ַהֻצָֹתם ַעל  ֲעַדת קַֹרח ֻבְׁ ַעל ַאֲהרֹן ֻבַ ה וְׁ ֶ ר ִהֻצוֻ ַעל מֹש  ֶ . הנביא ישעיה אומר ה'ָהֵעָדה ֲאש 

צוֻמוֻ  )פרק נח, ד( ה ֻתָ ִריב וַֻמֻצָ ֶאת  )משלי יג,י(שלמה המלך אומר   .ֵהן לְׁ ה וְׁ ן ַמֻצָ ָזדֹון ִיֻתֵ ַרק ֻבְׁ

ָמה: ַ )משלי יז,יט(   נֹוָעִצים ָחכְׁ ש  האֵֹהב ֻפֶ  .ע אֵֹהב ַמֻצָ
 

פר התורה כל אות ואות בסידוע שלשפת הקודש הינה שפה שבה יש משמעות לכל מילה, ו
 ולכן אם ספר תורה חסר אפילו רק אות אחת הרי שהוא פסול. יש משמעות ומשקל, 

שינוי מיקום האותיות מראה על מיקום שונה בעולמות ובמעשה הבריאה שנבראה בכ"ב 
משום שהפך את  עשרשזה היפוך המילה  רשע, אדם שחטא נקרא לדוגמא אותיות.( 22)

 סדר עשר הספירות שבהם נברא העולם. 

ָרֵאל  -נאמר  )דברים ו,ד(בפתיחת קריאת שמע  ַמע ִיש ְׁ ְׁ  וכן נצטוונו  :ֶאָחדה'  ֱאלֵֹהינוֻ ה' ש 

ֵאל  )שמות לד,יד( ֲחֶוה לְׁ ֻתַ ְׁ י לֹא ִתש   . וגו' ַאֵחרֻכִ
 

 .ח -,  לה –הוא רק בין בניהן נראה שההבדל , חמץ ,מצהבאותיות של אם נתבונן 
 

 .ר-,  לד –, נראה שההבדל בניהן הוא רק בין אחד, אחרכעת נתבונן באותיות של 
 

ידוע שהחמץ מייצג את יצר הרע שבנו שהוא כל הזמן תופח ותופח, ולכן עלינו לבער אותו 
לבטל אותו לגמרי. וזהו שאנו משום שיצר הרע צריך  60-בפסח. ולכן גם החמץ אינו בטל ב

כלומר בכל השנה אנו נעים בין  שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה,אומרים בהגדה, 
קדושה לטהרה, מצליחים פה ומועדים שם ועל זה הדרך, אבל הלילה הזה ליל הסדר הוא 

 . ליל שימורים – , כולו קדושההלילה הזה כולו מצה –לילה מיוחד ולכן 
 

כלומר טיפת הדיו  טיפת דיו !! –תן הוא אם נתבונן בין האותיות נראה שההבדל בכתיב

 .ד-ל ואז היא תהפוך  ר-,  נוסיף אותה  לח –,  כדי להיות ה -שחסרה  ל
 

  ר-הפוך את הנשארה לו טיפת דיו ל , הרי שלאחמץ  -שיחליט להיות בגדר  יהודי ,מכאן
ֵאל מִ , ויימצא שהוא ח"ו בגדר ד-ל ֲחֶוה לְׁ ֻתַ ְׁ  .ַאֵחרש 
 
 



 
 
 

, הרי שיש לו טיפת דיו מיותרת ובה הוא מצה –ט להיות בגדר יהודי אשר החלילעומתו 

ָרֵאל ויימצא שהוא בגדר  ד-,  לר-יכול להפוך את ה ַמע ִיש ְׁ ְׁ  . ֶאָחדה'  ֱאלֵֹהינוֻ ה' ש 
 

בסוד האדם הרוחני שנברא בצלם אלוקים, המצח הוא מקור הרחמים ברובד עמוק יותר, 
 )שמות כח,לח(על המצנפת של הכהן  תוב, וזהו סוד הכחמץ=מצח, ונראה שאותיות והרצון

ֵני  ָרצֹון ָלֶהם ִלפְׁ ִמיד לְׁ חֹו ֻתָ ָהָיה ַעל ִמצְׁ   ה'.וְׁ
 

וכשאדם זוכה להתמודד אז הוא הופך את החמץ למצח, לרחמים, ומטרתנו היא לתקן את 
מה שנכשלנו בחמץ במשך השנה, לכן אכילת המצה יוצרת ריב ומצה כנגד קליפת נגה עד 

אה מתוכה את ניצוצות הקדושה שנפלו לתוכה בעוונותינו במשך כל שהיא נכנעת ומקי
ֻנוֻ ֵאל)איוב כ,טו(   השנה וזהו סוד הכתוב ֶ נֹו יֹוִרש  טְׁ ִקֶאֻנוֻ ִמֻבִ ַלע ַויְׁ     :ַחִיל ֻבָ

 

 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות –קושיית 
 

ילות אנו "מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ? שבכל הלשואל הילד  בהגדה של פסח
     הלילה הזה כולו מצה" –אוכלים חמץ ומצה 

 

כלומר אכילה בפועל בכל יום של חמץ ומצה,  בלשון "אוכלים"בשאלת הילד יש שימוש 
 ..חמץ ומצה בכל יום ולא בלשון "יכולים לאכול.."

 

  ? ""חמץ וגם מצהועוד "בכל הלילות"  אוכלים בדיוק אנחנו  נשאלת השאלה היכן
 

ִריב ַעל ֶזַבח ַהֻתֹוָדה  יב(-ויקרא ז)וזכר קרבן התודה מ ת צובפרש ִהקְׁ ִריֶבֻנוֻ וְׁ ִאם ַעל ֻתֹוָדה ַיקְׁ

ֶמן: ָ ש ֻ לוֻלֹת ֻבַ ֶכת ַחֻלֹת ֻבְׁ ֻבֶ סֶֹלת ֺמרְׁ ֶמן וְׁ ָ ש ֻ ִחים ֻבַ ֺ ש  ִקיֵקי ַמֻצֹות מְׁ ֶמן וֻרְׁ ֶ ש ֻ לוֻלֹת ֻבַ  ַחֻלֹות ַמֻצֹות ֻבְׁ
אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון  אם על תודה יקריבנו. )רבי שלמה יצחקי( ש"יר

יורדי הים, והולכי מדברות, וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא, שהם צריכין להודות, 
  ..)תהלים קז, כא.( יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדםשכתוב בהן 

ארבעת האנשים החייבים בקרבן תודה, ובימינו  מי הם מפרט )רבי שלמה יצחקי( ש"יר
  .ערנו אין בית מקדש, חייבים הם בברכת הגומל שלצ

 

 10-מתוכם הם מצות, ו 30סוגי לחמים.  40אדם שמקריב קרבן תודה מביא בנוסף לקרבן 
שבקרבן תודה, מצד אחד קיצרו בזמן   )דון יצחק אברבנאל( האברבנאלמתוכם חמץ. אומר 

אדם שמביא  יצד ?הככדי שיפורסם הנס,  למה ?אכילתו, ומצד שני הרבו בו באכילה. 
קרבן תודה לא יותיר מן הקרבן, ולכן הוא יביא איתו את משפחתו ואת קרוביו כדי שכולם 

יאכלו מן הקרבן, הלחמים והמצות כדי שלא יוותר מהקרבן כלום עד הבוקר, וכך הם 
 ישמעו את סיפור הנס שקרה לו ויפורסם הדבר.

 

שתנה הלילה הזה מכל הלילות ? "מה נ -עכשיו נוכל להבין לעומק את משמעות השאלה 
     הלילה הזה כולו מצה" –שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה 

 

שואל הילד, ידוע שבפסח חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שאם 
הקב"ה לא היה מוציא אותנו ממצרים, עד היום היינו כולנו עבדים. ואם כך בוודאי שאנו 

קב"ה שהרי ביוצאי מצרים התקיימו כל ארבעת החייבים בקרבן חייבים בקרבן תודה ל
 תודה... 

 = עבדים שהשתחררו מעבדות מצרים. חבושי בית האסורים .א

 = חציית ים סוף. יורדי הים .ב
      שנה במדבר. 40= הלכו  הולכי מדברות .ג
 = שבמעמד הר סיני נתרפאו כל עם ישראל.   חולה שנתרפא .ד

 

 שבכל יום בבית המקדש, כמו בים באכילת חמץ ומצהימחואז מדוע בקרבן תודה שבו אנו 
היו מקריבים קרבנות תודה והיו אוכלים חמץ ומצה, ודווקא הלילה הזה שכולו הודאה 

אוכלים רק ושבח לקב"ה על כל הניסים שעשה לנו ואנחנו חייבים בקרבן תודה, אז למה 
 ? היכן החמץ ?  מצה



 
 

 
 דם הפסח ודם המילה

 
 י ישראל היו במצרים שקעו בני ישראל במ"ט שערי טומאה, ולא מלו את עצמם,כאשר בנ

חוץ משבט לוי. אומרים חז"ל שבזכות שתי המצוות דם המילה ודם קרבן הפסח נגאלו בני 
 ישראל .
ַרִים.  -שיר השירים, פרשה א  – מדרש רבהשנאמר  ִמצְּ ָנאָוה ֲאִני בְּ ַרִים, וְּ ִמצְּ חֹוָרה ֲאִני בְּ שְּ

חֹו ַרִיםשְּ ִמצְּ מַֹע ֵאַלי, )יחזקאל כ, ח( ָרה ֲאִני בְּ ְׁ לֹא ָאבוֻ ִלש  רוֻ ִבי וְׁ מְׁ ַרִים,  ַויַֻ ִמצְּ ָנאָוה ֲאִני בְּ וְּ

ַדם ַהֶעסַ  ִתיב בְּ ַדם ַהִמיָלה, ִדכְּ ָדָמִיךְׁ  )יחזקאל טז, ו(ח ובְּ ֻבֹוֶסֶסת ֻבְׁ ֵאךְׁ ִמתְׁ ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיךְׁ ָוֶארְׁ

ָדמַ  ָדַמִיךְׁ ֲחִיי ֶזה ַדם ַהֶעַסח, ִיךְׁ ֲחִיי,ָואַֹמר ָלךְׁ ֻבְׁ  , ֶזה ַדם ַהִמיָלה.ָואַֹמר ָלךְׁ ֻבְׁ
 

 בני ישראל שמרו ולא שינו את שמם לשונם ומלבושם במצריםחז"ל אמרו שבזכות ש
למה זכות זו לא מספיקה כדי להיגאל והיה צורך בשתי מצוות של  – נגאלו. ויש לשאול

 המילה ? דם הפסח ודם   ,דם
 

 מתייחס לשאלה הבאה,  שמחת הרגלבספרו  )רבי חיים יוסף דוד אזולאי(החיד"א 
 בן נח, או מעמד של יהודי ?-האם לפני מעמד הר סיני היה לבני ישראל מעמד של גוי

 

רבי מתיא בן חרש לרבי אליעזר את המחלוקת בין  י()רבי חיים יוסף דוד אזולאהחיד"א מביא 
 הקפרי.

 

ר שלבני ישראל היה דין של יהודי לפני מתן תורה, ולכן יהודי שהיה סוב רבי אלעזר הקפר
 בידו לעבור עבירה ולא עבר, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה מצווה.

 

סובר שלבני ישראל במצרים היה דין של בן נוח, ולכן לגוי לא נחשב  רבי מתיא בן חרש
 מצווה אם לא עבר עבירה מסוימת אלא עליו לקיים בפועל מצווה. 

 

ָתא ֵּכיָון ֶשטָ  -שמות רבה פרשה יט אות ה  עֹון ֶבן ֲחַלפְּ ָרֵאלזֹאת ֺחַפת ַהָעַסח, ָאַמר ַרִבי ִשמְּ או ִישְּ  צְּ
ַות ַהֶעַסח ָרֵאל ַעל ִמצְּ ִישְּ ֵהר לְּ מֶשה ַהזְּ ַרִים ָאַמר ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא לְּ ן ֵנָכר לֹא , ִמִמצְּ ל ֻבֶ ֻכָ

ָכל ֶעבֶ  ה אֹתֹו וגו', יֹאַכל ֻבֹו, וְׁ ֻתָ ֶסף וַֻמלְׁ ַנת ֻכֶ ָרֵאל ֶשָעַסל ָלעֲ ד ִאיש  ִמקְׁ ֵרִלים ֵּכיָון ֶשָראו ִישְּ
ָכל ִמי שֶ  ֵניֶהם וְּ ֵדיֶהם ובְּ ָשָעה ַקָלה וָמלו ָּכל ַעבְּ ָרֵאל לְּ דו ָּכל ִישְּ ָטָצא ִעָמֶהם, ֶלֱאכֹל ַבֶעַסח ָעמְּ

וֻ ֻבְׁ  ֶשֶנֱאַמר: ֲעש  כוֻ ַויַֻ לְׁ ָרֵאלַויֵֻ אֹוֲהָביו, ָאַמר ַהמֶ  .ֵני ִיש ְׁ ֶתה לְּ ֶמֶלךְּ ֶשָעָשה ִמשְּ ֶלךְּ ִאם ֵאין ָמָשל לְּ
ֶתה לָ  ָכאן. ָּכךְּ ָהֱאלִֹהים ָעָשה ִמשְּ ֺסִבין ַאל ִיָּכֵנס ֶאָחד ֵמֶהם לְּ ִרי ַעל ָּכל ַהמְּ טְּ   ֶהםִסיָמנְּ

רִֹרים:)שמות יב, ח( ִלי ֵאש  ַעל ַמֻצֹות וֻמְׁ ָאָלן ִמן ַהָףָרה, ָאַמר ָלֶהם ִאם ֵאין חֹו צְׁ ֵני ֶשגְּ ָתמֹו ִמעְּ
ֲעמו ִמֶמנו, ִמָטד ָּכל הַ  ֶכם לֹא ִתטְּ ַשרְּ ָרָהם ִבבְּ ָשָעה ַקָלה, ֲעֵליהֶ ֶשל ַאבְּ ַרִים ִנמֹולו לְּ ִמצְּ ם נֹוָלד בְּ

ִריִתי ֲעֵלי :)תהלים נ, ה( ֶנֱאַמר ֵתי בְׁ פוֻ ִלי ֲחִסיָדי ֻכֹרְׁ שו , ָזַבחִאסְׁ רו, לֹא ִבפְּ ַרבֹוֵתינו ָאמְּ וְּ
טֹו ֶשל ֵלִוי, ַרִים חוץ ִמִשבְּ ִמצְּ לו ַהִמיָלה בְּ ַרִים, ֶאָלא ֺּכָלם ִבחְּ ִמצְּ ָרֵאל ָלמול בְּ   ֶשֶנֱאַמר ִישְּ

אוֶֻריָך,  :)דברים לג, ח( יָך וְׁ ֻמֶ ֵלִוי ָאַמר ֻתֺ ָך כִֻ  :)דברים לג, ט( ָלָמהוֻלְׁ ִריתְׁ ָרֶתָך וֻבְׁ רוֻ ִאמְׁ מְׁ ָ י ש 

צֹרוֻ, כות, ֶמה עָ  ִינְׁ לֹא ָהָיה ָלֶהם זְּ ָגֳאָלן וְּ ַבֵפש לְּ ָהָיה ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא מְּ ַרִים. וְּ ִמצְּ  ָשה ַהָפדֹושבְּ
הֹו ִרים, ָשם ָהָיה יְּ ֵיש אֹומְּ הֹול אֹוָתם. וְּ ָאַמר לֹו ֵלךְּ ומְּ מֶשה וְּ  ,םֺשַע ֶשָמל אֹותָ ָברוךְּ הוא ָקָרא לְּ

ִנית, :)יהושע ה, ב( ֶשֶנֱאַמר ֵ ָרֵאל ש  ֵני ִיש ְׁ וֻב מֹל ֶאת ֻבְׁ ש  ַקבְּ  וְׁ ֵבה ֵמֶהן לֹא ָהיו מְּ ַהרְּ ִלים ֲעֵליֶהם וְּ
ֵכיָון ֶשָעָשה מֶשה ֶאת ַהעֶ  ךְּ ַסח ָגַזר ַהָפדֹוש ָברוָלמול, ָאַמר ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ֶשַטֲעשו ַהֶעַסח וְּ

ק בְּ ִנדְּ כו וְּ בֹות ַבַגן ֵעֶדן ִמן ָהרוחֹות ֶשַבַגן ֵעֶדן ָהלְּ נֹושְּ ַבע רוחֹות ָהעֹוָלם וְּ ַארְּ אֹותֹו ו בְּ הוא לְּ
בָ  ָצפֹון וֻבֹוִאי ֵתיָמן, : עּוִרי)שיר השירים ד, טז( ַהֶעַסח, ֶשֶנֱאַמר ָהָיה ֵריחֹו הֹוֵלךְּ ַמֲהַלךְּ ַארְּ ִעים וְּ

ֲחָך, ִמ  ָך ַהֲאִכיֵלנו ִמִעסְּ ַבָפָשה ִממְּ רו לֹו בְּ ָרֵאל ֵאֶצל מֶשה ָאמְּ סו ָּכל ִישְּ ַּכנְּ ֵני ֶשָהיו יֹום, ִנתְּ עְּ
ִלין, ֲעֵיִפים ִמן ָהֵריַח, ָהָיה אֹוֵמר ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא, ִאם ֵאין ַאֶתם ִנמֹוִלין ֵאין ַאֶתם אֹוכְּ 

ַסח וגו',: וַ ֶשֶנֱאַמר ת ַהֻפָ ֶאל ַאֲהרֹן זֹאת ֺחֻקַ ה וְׁ ֶ  יֹֻאֶמר ה' ֶאל מש 
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ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא עֹוֵבר וְּ  ַדם ַהִמיָלה, וְּ ָעַרב ַדם ַהֶעַסח בְּ ִנתְּ ָמן וָמלו, וְּ נו ַעצְּ נֹוֵטל ָּכל ִמָטד ָנתְּ
כֹו, ֶשֶנֱאַמר  ָברְּ קֹו ומְּ נֹושְּ ֶאָחד וְּ ָדָמִיךְׁ  :)יחזקאל טז, ו(ֶאָחד וְּ ֻבֹוֶסֶסת ֻבְׁ ֵאךְׁ ִמתְׁ ָוֶאֱעבֹר ָעַלִיךְׁ ָוֶארְׁ

ַדם ִמיָלה. וגו', ַדם ַהָעַסח, ֲחִיי בְּ  ֲחִיי בְּ
 

, שהקב"ה חייב את בני ישראל לקיים את רבי מתיא בן חרשמובנים דברי  על פי המדרש
שתי המצוות כדי לגאלם משום שהיה להם דין של גוי, וזה שהם לא שינו את שמם לשונם 

ומלבושם אינו תופס כמצווה, משום שבני נח הם חייבים לעשות מצוות עשה שבזכותם 
 יצאו ממצרים. 

 

 אין מצוות אחרות ?וכי המילה ודם הפסח ? אז למה נבחרו דווקא מצוות דם 
 

מרחיב  – בספר המדע, הלכות עבודת כוכבים , פרק א, הלכה ג (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם 
בעניין אברהם אבינו, כיצד גילה והפיץ את הנהגת הקב"ה בעולם, והנחיל זאת לבניו. בסוף 

הו ראש והושיבו בישיבה והבדיל לוי ומינ ,ויעקב אבינו למד בניו כולםהדברים נאמר 
ללמד דרך השם ולשמור מצות אברהם. וצוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר 

ממונה כדי שלא תשכח הלמוד. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם 
ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את ה'. עד שארכו הימים לישראל במצרים וחזרו 

בוד כוכבים כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות. ומעולם לא ללמוד מעשיהן ולע
וכמעט קט היה העיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני עבד שבט לוי עבודת כוכבים. 
ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו  יעקב לטעות העולם ותעיותן.

רבינו ובחר ה' ישראל  עשה משה רבינו רבן של כל הנביאים ושלחו. כיון שנתנבא משה
לנחלה הכתירן במצות והודיעם דרך עבודתו ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל הטועים 

 אחריה:
 

שלמעשה התהליך במצרים היה כמו תהליך של אברהם אבינו ,  וזאת ליעקבמובא בספר 
 בשלב הראשון יש לשבר את העבודה זרה ורק אח"כ למול את עצמך. כלומר

צרים נצטוו בני ישראל דווקא בדם הפסח ודם המילה, שקודם כל יש לכן תבין למה במ
 לקשור ולשחוט את השה="שבירת עבודה זרה", ורק לאחר מכן למול את עצמם.

 

מביא יסוד גדול, אתה רוצה לדעת למה דווקא דם המילה  י()רבי חיים יוסף דוד אזולאהחיד"א 
ים חייב להיות נס, כי על פי הטבע והפסח ?  מהסיבה ש.. על מנת שבני ישראל יצאו ממצר

אין סיכוי שיצאו ממצרים. וידוע שאחת מדרכי ההנהגה של הקב"ה היא מכ"מ = מידה 
אומר הקב"ה לבני ישראל, תעשו אתם מעשה של מעל לטבע, ואז אני אנהיג  כנגד מידה,

  הכיצד ?דם הפסח ודם המילה !!!  ומהו המעשה ? –אתכם בדרך שמעל לטבע 
 

ישראל קנו בעשירי בניסן את השה הם גם מלו את עצמם, כלומר במשך שלושה כאשר בני 
ימים הם בגדר חולים שאין בהם כוח כלל ושוכבים במיטה מבלי לזוז, והנה יכלו המצרים 

לבוא בזמן זה ובקלות להרוג בבני ישראל על זה שהם קושרים ושוחטים את האלוקות 
 השה. - שלהם

 

דול הזה, שומעים בקולו של הקב"ה ומקיימים גם את ובני ישראל למרות הסיכון הג
 מצוות הפסח וגם את מצוות המילה, וזוהי הקרבה גדולה לפני הקב"ה שהיא מעל לטבע...
לכן בא הקב"ה ואומר לבני ישראל, אתם הקרבתם נפשכם למות למען קיום מצוות הפסח 

יגאל ממצרים בדרך ומצוות המילה, וזהו מעשה שמעל להיגיון, מעל לטבע, לכן תזכו לה
 שהיא מעל לטבע.  
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 קריעת ים סוף –של פסח שביעי 
 

ידוע שקריעת ים סוף היה השיא של הניסים במצרים משום שכל המים שבעולם נפתחו 
ים  }יד{  שמות טו,כמו ים סוף וכך נודע הנס בכל העולם ולכן נאמר בשירת הים,  עוֻ ַעֻמִ מְׁ ָ ש 

ת: ֶ ָלש  ֵבי ֻפְׁ ְׁ זוֻן ִחיל ָאַחז יֹש  ֻגָ ֲהלוֻ ַאֻלוֵֻפי ֱאדֹום ֵאיֵלי מֹוָאב יֹאֲחֵזמֹו ָרַעד ָנמֹגוֻ  }טו{ ִירְׁ ָאז ִנבְׁ

ָנַען:  ֵבי כְׁ ְׁ ֻפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָופַ  }טז{ֻכֹל יֹש  ָך ֻתִ ָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעֻמְׁ מוֻ ֻכָ רֹוֲעָך ִיֻדְׁ דֹל זְׁ גְׁ ַחד ֻבִ

 ַעד ַיֲעבֹר ַעם זוֻ ָקִניָת: ה'
 

 בזכות מה זכו בני ישראל ונבקעו המים לכבודם ?
 

משֶ  ,ַרִבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמרמדרש שמות רבה, פרשה כא, אות ח:  ה, ָאַמר לֹו ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא לְּ
עֵ  ַקֵףר וְּ ַאָתה עֹוֵמד ומַ ֵעת לְּ ָהאֹוֵיב רֹוֵדף, וְּ ַהָטם סֹוֵגר וְּ ַצַער וְּ רוִים בְּ , ָבַני שְּ ַהֲאִריךְּ ֶבה ת לְּ רְּ

הֹוֺשַע אֹוֵמר ָאַמר ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ִיָסעו. ַרִבי יְּ ָרֵאל וְּ ֵני ִישְּ ִפָלה, ַדֵבר ֶאל בְּ מֶשה ֵאין  ִבתְּ לְּ
ָרֵאל ֶאָלא לִ  ִישְּ ַאָתה רֹוֶאה נִ ָלֶהם לְּ ֵליֶהם ִמן ַהַטָבָשה ַלָטם וְּ ִיָסעו, ַיִסיעו ַרגְּ ָבד, וְּ ִסים ַסע ִבלְּ

ָראֵ  מֶשה, ֵאין ִישְּ ַעֵלל ֶשֶאֱעֶשה ָלֶהם. ַרִבי ֵמִאיר אֹוֵמר, ָאַמר ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא לְּ ִהתְּ ִריִכין לְּ ל צְּ
ָפַני, וַמה ִאם ָאָדם ָהִראשֹון שֶ  ִבילֹו, ֶשֶנֱאַמרלְּ ִחיִדי ָעִשיִתי ַיָבָשה ִבשְּ ווֻ  )בראשית א, ט( ָהָיה יְּ ִיֻקָ

ַמִים, ָ ַחת ַהש ֻ ִים ִמֻתַ בִ  ַהֻמַ דֹוָשהִבשְּ ָפַני יל ֵעָדה קְּ ֶזה ֵאִלי  )שמות טו, ב( ֶשֲעִתיָדה לֹוַמר לְּ

ֵוהוֻ, ַאנְׁ ַכָמה. וְׁ   ַעל ַאַחת ַּכָמה וְּ
 

נָ  ָרָהםָיא אֹוֵמר, ַרִבי בְּ כות ַאבְּ   ַמרֲאִני בֹוֵקַע ָלֶהם ֶאת ַהָטם, ַבֲעבור ַמה ֶשָעָשה, ֶשֶנאֱ  ִבזְּ

ע ֲעֵצי עָֹלה,וַ  )בראשית ה כב, ג( ַבֻקַ אֹוֵמר יְׁ ִים. )שמות יד, כא( וְּ עוֻ ַהֻמָ קְׁ ֻבָ   ַויִֻ
 

כות ַיֲעקֹבַרִבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר  ֻתָ  )בראשית כח, יד( ַע ָלֶהם ֶאת ַהָטם, ֶשֶנֱאַמרֲאִני קֹורֵ  ִבזְּ וָֻפַרצְׁ

ָמה. ה ָוֵקדְׁ   ָיֻמָ
 

ָבר  עֹון אֹוֵמר, ּכְּ תַ ַרִבי ִשמְּ ִתי ָעֶליךָ ִהכְּ יִתי ֶנֱאָמן הוֻא, )במדבר יב, ז( בְּ ָכל ֻבֵ שוִתי  ֻבְׁ ַאָתה ִברְּ וְּ
ָבר ֲעִשיִתיָך גִ  שוִתי, ּכְּ ַהָטם ִברְּ ָך.וְּ ַאָתה ָהֵרם ֶאת ַמטְּ ָבר ָעָליו, ֶשֶנֱאַמר: וְּ  זְּ

 
דֹו מדרש בראשית רבה, פרשה פז, אות ח:  גְׁ ֲעזֹב ֻבִ י ַויַֻ ָבה ִעֻמִ כְׁ ִ דֹו ֵלאמֹר ש  ִבגְׁ הוֻ ֻבְׁ ש ֵ ֻפְׁ תְׁ ַוֻתִ

ָנס ַויֵֵֻצא ַהחוָֻצה ָיָדֻה ַויָֻ כות ָאבֹות,ָקַפץ  ,)בראשית לט, יב( ֻבְׁ ַאתְּ ָאַמר ִבזְּ )בזכות  ? ֵהיאךְּ ָמה דְּ

פֹר  :)בראשית טו, ה( אברהם אבינו( ָמה וֻסְׁ ַמיְׁ ָ ט ָנא ַהש ֻ ַויֹֻוֵצא אֹתֹו ַהחוָֻצה ַויֹֻאֶמר ַהֻבֶ

ֶעָך: ֶיה ַזרְׁ ֻפֹר אָֹתם ַויֹֻאֶמר לֹו ֻכֹה ִיהְׁ  ַהֻכֹוָכִבים ִאם ֻתוַֻכל ִלסְׁ
רֹון ָאַמר  עֹון ִאיש ִקטְּ מֹוָתיִשמְּ כות ַעצְּ ִתיב ו ֶשל יֹוֵסףִבזְּ ָרֵאל, ֲהָדא הוא ִדכְּ ִישְּ ַרע ַהָטם לְּ   ִנקְּ

נֹס,: )תהלים קיד, ג( ם ָרָאה ַויָֻ כות ַהיָֻ ֲעזֹ ִבזְּ ָנס.ַויַֻ ָיָדֻה ַויָֻ דֹו ֻבְׁ גְׁ   ב ֻבִ
 

ונטה משה את ידו על הים, ולא קבל עליו פרק שנים וארבעים: –פרקי דרבי אליעזר 
 ולא קיבל. –להבקע. והראהו ברית מילה, וארון יוסף, והמטה שחקוק עליו שם המפורש 

ו כל העולמים, הים אינו שומע לי. מיד נגלה עליושב משה לפני הקב"ה ואמר, ריבון 
הקב"ה בכבודו על הים, וברח הים ורגזו המים וחלו ורעדו וירדו לתהומות, שנאמר 

הֹמֹות: ( תהילים עז,יז) זוֻ תְׁ ֻגְׁ ִים ָיִחילוֻ ַאף ִירְׁ ִים ֱאלִֹהים ָראוָֻך ֻמַ    ָראוָֻך ֻמַ
 

 לא נבקע הים לא בזכות ש, למדים אנו  בשונה ממדרש רבהופרקי דרבי אליעזר מ –תמיהה 
צוות המילה=בני ישראל, ולא בזכות ארונו של יוסף=זכות אבות, ולא בזכותו של מ

 אלא רק שראו המים את הקב"ה נבקעו. המטה=משה שליח הקב"ה.
 

ותמיהה זו מתחזקת עוד יותר, משום שבהמשך במדרש רבה מובא מדרש זהה לפרקי דרבי 
רו של ים עוד מששת אליעזר שגם קובע כי המים נבקעו בגלל שהקב"ה התנה תנאי עם ש

 ימי בראשית, ורק כאשר הים ראה את הקב"ה בכבודו ובעצמו נס מפניו. 
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ָך,מדרש שמות רבה, פרשה כא, אות ו:  ה ָהֵרם ֶאת ַמטְׁ ַאֻתָ ֵני ַהָפדֹוש בָ  וְׁ רוךְּ ָאַמר מֶשה ִלפְּ

ֶאֱעֶשה ֶאת ַהָטם ַיָבשָ  ,הוא ַרע ֶאת ַהָטם וְּ ִתיב ?הַאָתה אֹוֵמר ִלי ֶשֶאקְּ ָהכְּ ר  :)ירמיה ה, כב( וְּ ֶ ֲאש 

ם, בוֻל ַליָֻ י חֹול ֻגְׁ ֻתִ מְׁ עֹוָלם.  ש ַ עֹו לְּ ָת ֶשֵאין ַאָתה קֹורְּ ַבעְּ ָעָזר ַהַפָער ָאמַ ַוֲהֵרי ִנשְּ ר ָאַמר ַרִבי ֶאלְּ
תָ  ,לֹו מֶשה ם,  ֶשֵאין ַהָטם ַנֲעֵשית ַיָבָשה, ֶשֶנֱאַמר: ? לֹא ָכךְּ ָאַמרְּ בוֻל ַליָֻ י חֹול ֻגְׁ ֻתִ מְׁ ר ש ַ ֶ ֲאש 

ִתיב ָלַתִים ָים, :)איוב לח, ח( וכְּ דְׁ ֶסךְׁ ֻבִ ִחַלת  ,ָאַמר לֹו ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ַויָֻ  לֹא ָקָראָת ִמתְּ
)הכוונה מספר בראשית, ולמה פנה אליו הקב"ה בלשון זו ? משום שכאשר אמר  ?  ַהתֹוָרה

זה" אמר משה לקב"ה קראתי בספר בראשית וראיתי משה רבנו לקב"ה "למה הרעת לעם ה

, אבל מה עשו והבנתי , חטאם של דור הפלגה ועונשםוהבנתי חטאם של דור המבול ועונשם

לכן אמר לו הקב"ה, והלא אמרת לי שקראת עם ישראל שקיבלו עונש חמור כל כך ? 

ִתיב בספר בראשית, אז..( ִים, :)בראשית א, ט(?  ַמה ּכְּ ווֻ ַהֻמַ ֲאִני הוא  ַויֹֻאֶמר ֱאלִֹהים ִיֻקָ

עֹו, ֶשֶנֱאַמר  ִחָלה ֶשֲאִני קֹורְּ ֵניִתי ִמתְּ ֵניִתי ִעמֹו, ָּכךְּ ִהתְּ נֹות  :)שמות יד, כז(ֶשִהתְּ ם ִלפְׁ ב ַהיָֻ ָ ש  ַויָֻ

ֵאיָתנֹו, ֵניִתי ִעמֹו ִמ   אלא ל..( ְלֵאיָתנו   )אמרו חז"ל אל תקרא ֻבֶֹקר לְׁ ָנאֹו ֶשִהתְּ ִחָלה. ִלתְּ תְּ
רַֹע ַהָטם ָהַלךְּ ִלקְּ ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא וְּ  .ִמָטד ָשַמע מֶשה לְּ

 

ִהָפֵרַע, ָאַמר לֹו ַהָטם, ִמָעֶניָך ֲאִני ִנקְּ  רַֹע ֶאת ַהָטם, לֹא ִקֵבל ָעָליו לְּ ֵכיָון ֶשָהַלךְּ ִלקְּ ֲאִני ָגדֹול  ? ַרעוְּ
ִליִש  ֵראִתי ַבשְּ ָך, ֶשֲאִני ִנבְּ ֵראָת ַבִשִשי)יום השלישי לבריאה( י ִממְּ ַאָתה ִנבְּ )האדם נברא ביום  וְּ

ה . ֵּכיָון ֶשָשַמע משֶ  (אני גדול ממך ולמה שאשמע לך ? –, דהיינו אמר הים למשה השישי
ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא ,ָּכך ָאַמר לְּ ִהָפֵרעַ  - ָהַלךְּ וְּ   .ֵאין ַהָטם רֹוֶצה לְּ

 

ִמינֹו ֶשל מֶשה, ֶשֶנֱאַמר ? דֹוש ָברוךְּ הוא ֶמה ָעָשה ַהפָ  ִמינֹו ַעל יְּ מֹוִליךְׁ  :)ישעיה סג, יב(ָנַתן יְּ

רֹועַ  ה זְׁ ֶ ם עֹוָלם: ִליִמין מֹש  ֵ ֹות לֹו ש  ֵניֶהם ַלֲעש  ֻתֹו ֻבֹוֵקַע ַמִים ִמֻפְׁ ַארְׁ פְׁ ַהָפדֹוש ִמָטד  ֻתִ ָרָאה לְּ

נֹס, :)תהלים קיד, ג( וָבַרח, ֶשֶנֱאַמרָברוךְּ הוא  ם ָרָאה ַויָֻ ַהָפדֹוש ? ַמה ָרָאה ַהיָֻ  ֶאָלא ֶשָרָאה לְּ
ַעֵּכב ֶאָלא ָבַרח ִמָטד. ָאַמר לֹו משֶ  לֹא ָיכֹל לְּ ִמינֹו ַעל מֶשה וְּ ֵני ָמה  ,הָברוךְּ הוא ֶשָנַתן ַיד יְּ ִמעְּ

ֵני אֱ ָאַמר לֹו ַהָטם  ? ַאָתה בֹוֵרחַ  ָאתֹו ֶשל ַהָפדֹוש ָברוךְּ הוא, ִמָטד ּכֵ  לֵֹהי ַיֲעקֹב,ִמֻפְׁ ֵני ִירְּ יָון ִמעְּ

ַקע, ֶשֶנֱאַמר ִים, :)שמות יד, כא( ֶשֵהִרים מֶשה ָידֹו ַעל ַהָטם, ִנבְּ עוֻ ַהֻמָ קְׁ ֻבָ ֵאינֹו אֹוֵמר ַוִטָבַקע  ַויִֻ
עו ַהָמִים  .ַהָטם, ֶאָלא ַוִטָבקְּ

 

עו, ֶשֶנֱאמַ  קְּ ָכל ָמקֹום, ִנבְּ ָיינֹות וַבבֹורֹות ובְּ ָכל ַהַמעְּ ַלֵמד ֶשָּכל ַהַמִים ֶשָהיו בְּ ִים,  ר:מְּ עוֻ ַהֻמָ קְׁ ֻבָ ַויִֻ

ֵכן רו ָּכל ַהַמִים, ֶשֵּכן הוא אֹוֵמר וְּ רו ָחזְּ ָשָעה ֶשָחזְּ ִים, :)שמות יד, כח( בְּ בוֻ ַהֻמַ ֺ ש  ָכל ַהִנִסים  ַויָֻ וְּ

ֵדי מֶשה, ֶשֶנֱאַמרַהלָ  ם, :)שמות יד, כא( לו ַנֲעשו ַעל יְּ ה ֶאת ָידֹו ַעל ַהיָֻ ֶ ט מש  ִפיָכךְּ ַהָפדֹוש  ַויֵֻ לְּ

חֹו, ֶשֶנֱאַמרָברוךְּ  ַשבְּ ה ַעֻמֹו, :)ישעיה סג, יא( הוא מְּ ֶ ֵמי עֹוָלם מש  ֻכֹר יְׁ זְׁ ִתיב ַויִֻ  :)ישעיה סג, יב( וכְּ

ֻתֹו:  ַארְׁ פְׁ רֹוַע ֻתִ ה זְׁ ֶ  מֹוִליךְׁ ִליִמין מש 
 

, מביא מדרש בעניין חמשת מלכי האמורי שבאו להילחם ילקוט שמעוני בספר יהושע
הָוה ֶאת  יב{})יהושע י(  ויהושע בא להצילם, בגבעונים, ת יְׁ יֹום ֻתֵ ַע ַליהָוה ֻבְׁ ֺ הֹוש  ר יְׁ ַדֻבֵ ָאז יְׁ

ָרֵאל ַויֹֻאֶמר ֵני ִיש ְׁ ֵני ֻבְׁ ָרֵאל  ָהֱאמִֹרי ִלפְׁ ֵעיֵני ִיש ְׁ לֹון:לְׁ ֵעֶמק ַאיָֻ ָיֵרַח ֻבְׁ עֹון ֻדֹום וְׁ ִגבְׁ ֶמש  ֻבְׁ ֶ  }יג{ ש 

ָיֵרַח ָעָמד ַעד ִיֻקֹם ֻגֹוי אֹ ֶמש  וְׁ ֶ ֻדֹם ַהש ֻ ֲעמֹד ַויִֻ ר ַויַֻ ָ ש  תוָֻבה ַעל ֵסֶפר ַהיָֻ ָביו ֲהלֹא ִהיא כְׁ יְׁ

ִמים: יֹום ֻתָ לֹא ָאץ ָלבֹוא ֻכְׁ ַמִים וְׁ ָ ֲחִצי ַהש ֻ ֶמש  ֻבַ ֶ  ַהש ֻ
)המדרש מדבר על השמש בלשון זכר, משום שמדובר על המלאך הממונה על מספר המדרש 

צא בשעה שעמד וכן את מוהקב"ה, ל שוקע מקלס ואמשעה שהשמש זורח עד שה(  השמש
ֶמש  אלא אמר  שמש בגבעון עמודיהושע בגבעון וביקש לשתק את החמה לא אמר  ֶ ש 

עֹון ֻדֹום ִגבְׁ , אלא כל שעה שהוא מהלך הוא מקלס לקב"ה, וכל שעה שהוא מקלס יש בו ֻבְׁ
 דום.  –כח לעמוד, לכך אמר יהושע דום. אמר לו יהושע 

פיו ואומר לגדול הימנו דום ? אני  אמר לו השמש, אתה אומר לי דום ? יש קטן פותח
 נבראתי ברביעי ואתה נבראת בשישי, ואתה אומר לי דום ?
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אמר לו יהושע, בן חורין קטן שיש לו עבד זקן אינו אומר לו שתוק ? לא קנה אברהם 
רוֻךְׁ  לך לך(-בראשית יד,יט)אבינו השמים וכל מה שבתוכו ? שנאמר   ֵכהוֻ ַויֹֻאַמר ֻבָ ָברְׁ ַויְׁ

ָרם  ַמִים ָוָאֶרץ:ַאבְׁ ָ יֹון קֵֹנה ש  ֵאל ֶעלְׁ ולא זו בלבד אלא שנשתחוית כעבד לפני יוסף  לְׁ

ֲחִוים ִלי...  וישב(-)בראשית לז,טשנאמר  ֻתַ ְׁ ר ֻכֹוָכִבים ִמש  ַאַחד ָעש ָ ֵרַח וְׁ ַהיָֻ ֶמש  וְׁ ֶ ִהֻנֵה ַהש ֻ  .וְׁ
ואני  –אמר לו השמש, אתה אומר שאדום, ומי אומר קילוסו של הקב"ה ? אמר לו שתוק 

ַע ( ,יב)יהושע י אומר, שנאמר ֺ הֹוש  ר יְׁ ַדֻבֵ  (בשלח-)שמות טו,אאלא שירה שנאמר ָאז ואין ָאז יְׁ

ה ֶ יר מֹש  ִ   .ָאז ָיש 
 

לאחר כל המדרשים יש צורך בבירור העניין, בסופו של דבר אנו רואים שאין הים נבקע לא 
ת הקב"ה שם בזכות המילה ולא בזכות האבות ולא בזכות משה אלא רק לאחר שראה א

   מה העניין בזה ?ימינו על ימין משה. 
 

ִליִשי מה מסתתר בעניין שאמר הים למשה  ֵראִתי ַבשְּ ָך, ֶשֲאִני ִנבְּ ֵראָת וְּ ֲאִני ָגדֹול ִממְּ ַאָתה ִנבְּ
 מדוע משה רבנו חוזר לקב"ה ולא ענה לים כמו שיהושע ענה לשמש ?ו ? ַבִשִשי

 

למה צריך נס כזה של  –, שואל גבורות השםבספרו  ליווא בן בצלאל()רבי יהודה  המהר"ל מפראג
קריעת ים סוף ? ועוד להתנות זאת מששת ימי בראשית ? מה טמון בנס הזה שכל העולם 

 ראה ונרעש ?
 

מסופר ששרו של מצרים בא להתחנן לפני הקב"ה כדי  בילקוט שמעוני פרשת בשלחמדרש 
אומות העולם בואו ושפטו ביננו. אומר שרו של להציל את מצרים, אמר הקב"ה לכל שרי 

מצרים לקב"ה, ריבונו של העולם אם אתה רוצה להושיע את ישראל, תושיע אותם, אבל 
 הלא הם עשו את רצונך בכך ששעבדו את בני ישראל.   למה לאבד את מצרים ?

 

יל אמר רבי יהושע בן לוי כיוון שראה המלאך מיכאל מה עושים אומות העולם כדי להצ
את מצרים, אמר למלאך גבריאל, טוס מהר למצרים ותביא משם אבן ששקעו בה המצרים 

אמר המלאך מיכאל לקב"ה ריבונו של עולם הנה כך שעבדו את בניך  אחד מילדי העברים.
והראה את האבן ששיקעו בה את התינוק. ראתה זו מידת הדין והכריעה את הדין 

 והמצרים הוטבעו במים. 
 

עשה את נס ים סוף מידה כנגד מידה למצרים שהטביעו את בני ישראל ידוע שהקב"ה 
כמו שאמר יתרו שגדלותו של הקב"ה הוא בהענשת כל אדם במידה כנגד מידה  ביאור.
י ָגדֹול  יתרו(-)שמות יח,יא שנאמר י ֻכִ ֻתִ ה ָיַדעְׁ ר ָזדוֻ ה' ַעֻתָ ֶ ָבר ֲאש  י ַבֻדָ ל ָהֱאלִֹהים ֻכִ ִמֻכָ

  ֲעֵליֶהם: 
 

 "ותר מיתרו ידע בדיוק מה עשו המצרים, הלא הוא היה "בקבינט הביטחוניומי י
 היועצים" של פרעה יחד עם בלעם ואיוב. 3  "קבינט

אם נהרוג את הילדים באש או  "הבה נתחכמה לו"ומה נאמר בקבינט ?  אמרו המצרים 
 בחרב יתנקם בנו הקב"ה באש או בחרב, אז מה נעשה ? נהרוג אותם במים, שהרי אין

ר ָזדוֻ ֲעֵליֶהםהקב"ה מביא מבול  על העולם. עכשיו רואה יתרו   ֶ ָבר ֲאש  י ַבֻדָ , אמר ֻכִ
הקב"ה, תכננתם על זה שלא יבוא מבול לעולם ? נשבעתי שלא יבוא מבול לעולם. אבל אין 

 בעיה לקחת אתכם אל המבול אל המים.   
 

  )רבי חיים בן משה אבן עטר(אור החיים הקדוש שואל 
 ה צריך הקב"ה להתנות עם שרו של ים עוד מששת ימי בראשית ?מדוע הי

 

שם מובא  במסכת חולין דף זמדברי הגמרא מחזק את שאלתו ואור החיים הקדוש מוסיף 
 כיצד רבי פנחס בן יאיר חצה שלוש פעמים את הנהר.

 
 
 
 
 



 
 
 
 

)הלך לעשות מצוות פדיון  הוה קאזיל לפדיון שבויין ,דרבי פנחס בן יאיר -אומרת הגמרא 

אמר  )הגיע לנהר גדול ששמו גנאי ואי אפשר לחצות אותו(יה בגינאי נהרא פגע ב שבויים(
)ענה לו אמר ליה  .חלוק לי מימך ואעבור בך ,גינאי נהר(שרו של ה)רבי פנחס בן יאיר לליה 

אתה ספק עושה  ,אתה הולך לעשות רצון קונך ואני הולך לעשות רצון קוני שרו של הנהר(
 .האני ודאי עוש ,ספק אי אתה עושה

 

גוזרני עליך שלא  )אם לא תפתח( אם אי אתה חולק נהר(שרו של ה)רבי פנחס ל אמר ליה
חלק  )אני גוזר עליך שתהיה נחל אכזב, ולא יעברו בך יותר מים( יעברו בך מים לעולם

  . )נפתח לו הנהר( ליה
 

)היה נושא חיטים לפסח, דהוה דארי חיטי לפיסחא )היה שם אדם נוסף( הוה ההוא גברא 

)תפתח גם לאיש  חלוק ליה נמי להאי )רבי פנחס לשרו של הנהר( אמר ליה למצה שמורה(

 .)נפתח לו הנהר( חלק ליה )שהוא עוסק בדבר מצווה( דבמצוה עסיק זה(
 

)רבי אמר ליה  )שנלווה אליהם(דלווה בהדייהו  )היה שם ערבי אחד( הוה ההוא טייעא

)שלא יאמר דלא לימא  ח גם לאיש זה()תפת חלוק ליה נמי להאי פנחס לשרו של הנהר(

 .)נפתח לו הנהר( חלק ליה? כך עושים לבני לויה  אותו ערבי(
 

ממשה ושתין  )אדם זה=רבי פנחס בן יאיר(גברא )כמה גדול( כמה נפיש  ,אמר רב יוסף
)נבקע הים רק חד זימנא  )ששמה(דאילו התם  אלף איש מבני ישראל( 066-)ממשה ורבוון 

כאן השווה רב יוסף בין  – פעמים 3)וכאן נבקע הנהר  תלתא זימניןוהכא  פעם אחת(

 (.המעשה ולא בין משה רבנו לרבי פנחס בן יאיר שהרי ידוע שאין כמשה רבנו בעם ישראל
 

  מדוע בכלל צריך תנאי ? האור החיים הקדוש ושואל מתעצמת השאלהכעת 
 אי. הלא רבי פנחס בן יאיר שלוש פעמים בקע את הנהר בלי שום תנ

 

 יסוד נפלא.ב )רבי חיים בן משה אבן עטר(אור החיים הקדוש עונה 
 

משה רבנו לא הצליח יש הבדל בכוח שניתן לחכמי וגדולי ישראל לפני ואחרי מתן תורה. 
לבקוע את הים והיה צריך את עזרתו של הקב"ה, ואילו רבי פנחס בן יאיר לא היה צריך 

 .אחרי מתן תורה שום עזרה,  משום שרבי פנחס בן יאיר חי
ורק אחרי מתן תורה נתן הקב"ה כוח בידי החכמים ביד הסנהדרין לגזור ולקבוע דברים 

עכשיו מובן מדוע משה רבנו היה צריך את עזרתו של הקב"ה, שעדיין לא היה  בבריאה.
בידיו הכוח לגזור ולקבוע דברים בבריאה ולכן סמך הקב"ה את ימינו על ימין משה, 

תו הכוח לגזור על הבריאה. ואילו לרבי פנחס בן יאיר כבר היה את הכוח שהעניק לו את או
 לגזור על הנהר שיפתח. 

 

בן חורין קטן שיש לו עבד זקן אינו אומר לו ובן מדוע ענה יהושע לשמש בלשון  יעכשיו גם 
 כי גם זה היה לאחר מתן תורה, וכבר היה בכוחו של יהושע לגזור נגד השמש. שתוק ? 

ִליִש למשה לא היה מה לענות לים שאמר לו   ואילו ֵראִתי ַבשְּ ָך, ֶשֲאִני ִנבְּ ַאָתה וְּ י ֲאִני ָגדֹול ִממְּ
ֵראָת ַבִשִשי משום שעדיין לא היה בכוחו של משה לגזור על הים ולשם כך היה צריך את  ִנבְּ

 עזרתו של הקב"ה, ולכן רק כאשר ראה הים את הקב"ה נס מפניו.
 

-בדברים ד,לד)ירד למצרים כדי להזדכך מזוהמת הנחש לפני מעמד הר סיני, עם ישראל 

ִתים ( ואתחנן מֹופְׁ אֹתֹת וֻבְׁ ַמֻסֹת ֻבְׁ ֶרב ֻגֹוי ֻבְׁ ה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֻקֶ אֹו ֲהִנֻסָ

ר ֶ כֹל ֲאש  דִֹלים ֻכְׁ מֹוָרִאים ֻגְׁ טוָֻיה וֻבְׁ רֹוַע נְׁ ָיד ֲחָזָקה וִֻבזְׁ ָחָמה וֻבְׁ ִמלְׁ ה ָלֶכם  וֻבְׁ ֱאלֵֹהיֶכם ה' ָעש ָ

ֵעיֶניָך: ַרִים לְׁ ִמצְׁ  ֻבְׁ

ֶרב ֻגֹויאומרים חז"ל על הפסוק שבני ישראל היו בגדר  מעי "כעובר בובלשונם   גֹוי ִמֻקֶ
 תורה. מתן בפסוק זה מופיעות כל כ"ב האותיות, לרמוז שבני ישראל מוכנים ל הבהמה"

 
 
 
 
 



 
 

 
 עוברי ימים –אלוקי העבריים 

 

רוֻ ֵאָליו ֻכֹה ָאַמר לפני מכת הארבה נאמר  בא, -שמות י,ג  עֹה ַויֹֻאמְׁ רְׁ ַאֲהרֹן ֶאל ֻפַ ה וְׁ ֶ בֹא מֹש  ַויָֻ

ֺדִני:ה'  ַיַעבְׁ י וְׁ ח ַעֻמִ ֻלַ ַ ָני ש  ֻתָ ֵלָענֹת ִמֻפָ ִרים ַעד ָמַתי ֵמַאנְׁ  ֱאלֵֹהי ָהִעבְׁ
 

ִריםכאן הקב"ה נקרא בשם,  ם מלשון אלוקי העוברים, אלוקי אלו שעתידי, ֱאלֵֹהי ָהִעבְׁ
מה משותף בין  –חז"ל אמרו שבזכות אברהם, יוסף, ומשה נבקע הים   לעבור את ים סוף.

 שלושתם ? 
 

ִרי  -באברהם אבינו נאמר  ָרם ָהִעבְׁ ַאבְׁ ד לְׁ ִליט ַויַֻֻגֵ בֹא ַהֻפָ  ..ַויָֻ

נוֻ  -ביוסף הצדיק נאמר  ַצֶחק ֻבָ ִרי לְׁ אוֻ ֵהִביא ָלנוֻ ִאיש  ִעבְׁ  ..רְׁ

ִרים ֶזה:ַוֻתֹאמֶ  -במשה רבנו נאמר  ֵדי ָהִעבְׁ לְׁ  ר ִמיַֻ
 

 אם כך נלמד שאם נקראו אברהם, יוסף ומשה בשם עברי, הרי שגם הם עוברי ים, 
 ?במונח עברי, במונח עוברי ימיםומה המשמעות 

 

  –שהאדם מורכב מארבע יסודות בשער הקדושה  כתב רבי חיים ויטאל
 ת אלו:וכל המידות הרעות שיש באדם מקורם ביסודו ש,אים מוח רפר ע

 הגאווה, גסות הרוח, הכעס והקפדנות. :יסוד אש
 חטאי הדיבור, החנופה, השקר ולשון הרע.   :יסוד הרוח
  .: העצלות והעצבותיסוד העפר

 תאוות הממון, הגזל, תאוות הנשים.   :וד המיםיס
 

כלומר, מצד אחד המים מייצגים את יסוד התאוות, אבל מצד שני אותם מים הם 
 הטהרה. המקוואות וסמל 

 

כאשר הקב"ה רוצה לבדוק אדם, הוא בודק  )רבי יהודה ליווא בן בצלאל( המהר"ל מפראגאומר 
 אותו באמצעות המים, והראיה לכך פרשת "אישה סוטה" שנבדקת במים המאררים.

 
משמעותו מי שעבר את  -עברי  עכשיו נבין מדוע נקראו אברהם יוסף ומשה בשם עבריים.

 ניסיון המים.
 

ר ָלךְׁ  -אמר אברהם ש ֶ ל ֲאש  ח ִמֻכָ ִאם ֶאֻקַ רֹוךְׁ ַנַעל וְׁ ַעד ש ְׁ  )תאוות הממון, גזל( ִאם ִמחוֻט וְׁ
 

י ִאם אֹוָתךְׁ  -יוסף שאמר  אוָֻמה ֻכִ י מְׁ ֻנִ ךְׁ ִמֻמֶ לֹא ָחש ַ י וְׁ ֻנִ ִית ַהזֶֻה ִמֻמֶ ֻבַ ר ַאֻתְׁ ֵאיֶנֻנוֻ ָגדֹול ֻבַ ֶ ֲאש  ֻבַ

ה הָ  ֻתֹו ֵאיךְׁ ֶאֱעש ֶ ְׁ ָחָטאִתי ֵלאלִֹהים:ִאש  דָֹלה ַהזֹֻאת וְׁ  )תאות הנשים(  ָרָעה ַהֻגְׁ
 

לא עבר את הניסיון, הוא נולד וגדל מנותק מהחומר כבר  המהר"ל אומר   –משה רבנו 
יִתהוֻ:מההתחלה שעליו נאמר  ִ ש  ִים מְׁ י ִמן ַהֻמַ ה ַוֻתֹאֶמר ֻכִ ֶ מֹו מֹש  ְׁ ָרא ש  קְׁ הוא כבר היה  ַוֻתִ

 וות למיניהן.  אפילו שם אביו ושם אמו לא הוזכרו בהתחלה,משוי ממידת המים, מהתא
ת ֵלִוי:נאמר ש ח ֶאת ֻבַ ֻקַ ית ֵלִוי ַויִֻ ֶלךְׁ ִאיש  ִמֻבֵ  אין לו שום ייחוס לחומר ...  ַויֵֻ

 

לכן נבין שבעצם יצאנו ממצרים בזכותם גם של אברהם, גם של יוסף וגם של משה, שהם 
 נגד התאוות. אלו שעברו ראשונים את מבחן המים המבחן

 

אבל היה צריך עדיין את עזרתו הישירה של הקב"ה משום שיציאת מצרים הוקדמה עקב 
 ...שהוקדם התאריךמפני קושי השעבוד, והיה שרו של ים צריך את אישורו של הקב"ה 

  

 
 
 
 
 



 
 
 

 ספירת העומרלליל הסדר מ
  

ם {טו} (כג ויקרא) העומר ספירת על נצטוונו בתורה ֻתֶ ַפרְׁ ֳחַרת ָלֶכם וֻסְׁ ת ִמֻמָ ֻבָ ַ  ִמיֹֻום ַהש ֻ

נוָֻפה עֶֹמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ַבע ַהֻתְׁ ֶ תֹות ש  ֻבָ ַ ִמימֹת ש  ֶייָנה ֻתְׁ הְׁ ֳחַרת ַעד {טז} :ֻתִ ת ִמֻמָ ֻבָ ַ  ַהש ֻ

ִביִעת ְׁ רוֻ תִֻ  ַהש ֻ ֻפְׁ ים סְׁ ִ ם יֹום ֲחִמש ֻ ֻתֶ ַרבְׁ ִהקְׁ ָחה וְׁ ה ִמנְׁ ָ   ':ַלה ֲחָדש 
 

 .יום 94 דהיינו( מלאות) תמימות שבתות שבע סופרים אנחנו הראשון בפסוק - לשאול ויש
 ?  אמורים דברים במה כן אם?!  יום 00 סופרים אנחנו השני הפסוק פי על ואילו

 

 מייצגת אחד מצד ספירה המילה!!!   ספירה – המילה משמעות מהי להבחין יש כך לצורך
 .העומר ספירת של ימים 44-ל מתאים וזה, מלמנות, לספור של המונח את

 .  הארה ימי 50 כנגד וזה הארה=  ספיר מלשון היא ספירה המילה שני מצד
 

 לפי ולא שלה הפנימי הניקיון לפי איכותה נמדדת הספיר באבן כי?  ספיר דווקא ולמה
אוֻ   (י,כד שמות) שנאמר ממעל אלוה חלק היא האדם ונשמת. גודלה רְׁ ָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאת ַויִֻ  ִיש ְׁ

ַתַחת ָליו וְׁ ה ַרגְׁ ַמֲעש ֵ ַנת ֻכְׁ יר ִלבְׁ ֻפִ ֶעֶצם ַהֻסַ ַמִים וֻכְׁ ָ  נשמור שאנחנו רוצה ה"והקב: ָלטַֹהר ַהש ֻ
 היות, סח-הפה שבו הפסח לאחר, העומר ספירת בימי .הספיר כמו וצחה נקיה אותה
 במשך העומר ספירת בימי הנשמה את ולתקן להתחיל ניתן כעת, הסדר בליל הפה ונטהר

 .ונקיה צחה נשמה עם 50-ה ליום להגיע כדי ימים 44
 

 נאמר( ט,יא פרק) איוב בספר. מידה כנגד מידה בעניין דנה סוטה במסכת הגמרא
ָדה ֵמֶאֶרץ ֲאֺרָכה י וְרָחָבה מִׁ מִׁ ָדה.. ש נקבל הפסוק מתוך: ָים מִׁ  .   50=  ָים. 44=  מִׁ
ָדה -ה את מתקנים אנו העומר ימי 44 סופרים אנו כאשר , מכך יותר יש אבל.  הנפש של מִׁ

 . האדם של הנשמה את יש
 

ים ְםַעט ַוְתַחְןֵרהו( ו,ח תהילים) שנאמר בינה שערי 44-ל זכה רבנו משה  ְוָהָדר ְוָכבֹוד ֵמֱאלֹהִׁ
 ..יוד של קוצו כנגד שדרש 50-ה משער גם מעט קיבל עקיבא רבי: ְתַעְחֵרהו

 
 לנו שיש( ספיר) ההארות גודל את לנצל צריך שהאדם, שרעבי שלום רבי – ש"הרש אומר

ָדה את לתקן כדי העומר בספירת -ה ליום להגיע זוכה בכך שמקפיד ומי. היום אותו של ַהמִׁ
 . כספיר ונקי זך, תורה מתן השבועות חג הוא 50
 

ים( ב/ צח דף אמור פרשת) מהימנא הרעיא בשם אמוב הקדוש בזוהר שִׁ  ֵהם ַהָללו ְוַהֲחמִׁ
ים ים ְכַלל, ָוֵתַשע ַאְרָבעִׁ ים ְביֹום ֶשֲהֵרי, ַהתֹוָרה ֶשל ַהָננִׁ שִׁ  ֵהם ְוֵאלו. ַמָםש תֹוָרה סֹוד הוא ַהֲחמִׁ
ים שִׁ ים ֲחמִׁ ָחה ֶשבֹו ָימִׁ ם. ְויֹוֵבל ְשמִׁ יםחֲ , תֹאַמר ְואִׁ שִׁ ים ֵהם ֲהֵרי? מִׁ  הוא ֶאָחד! ָוֵתַשע ַאְרָבעִׁ

יר ְסָמְך  ְוָהעֹוָלם, ָטמִׁ ים יֹום וְבאֹותֹו. ָעָליו נִׁ שִׁ ְתַגָלה ַהֲחמִׁ יר הִׁ ְתַכָןה ַהָחמִׁ  ְכמֹו, בֹו( ונמצא) ְוהִׁ
ינֹו ְלֵבית ֶשָבא ֶמֶלְך  ְמָצא שֹוְשבִׁ ים יֹום ָכאן ַאף, ָשם ְונִׁ שִׁ  .ַהֶזה ַהןֹוד ֶאת ֵבַאְרנו ַוֲהֵרי, ַהֲחמִׁ

 
 במהרה 50-ה יום דרגת בחינת של להתגלות, צדקנו משיח לביאת ה"הקב שיזכנו רצון יהי

 .ר"אכי - בימינו
 

 ניר גהלי–ערך
 שליט"אבנים רומדרשות הלוקט ממדרשי חז"ל 

 חג פסח כשר ושמח
  nirgahali@gmail.com    –להצטרפות לרשימת תפוצה שבועית 

 www.nir-g.022.co.il –באתר  מאמריםהכל כמו כן ניתן להוריד את 
 פרשת השבוע"על   –ניר גהלי "

http://www.nir-g.022.co.il/

