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ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ַההִ֔ ֶרץ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  סחפחג הלהגיגים 
  (הגדש"פ) "חכם מה הוא אומר"

משל לאדם, מלובלין מלובלין מלובלין מלובלין     ידידידידהמגהמגהמגהמגעל מנת להבין את ההבדל בין שאלת החכם לשאלת הרשע מביא 
לפי צורת הפעולה גדושים בבגדים. מלאים ום שה צאפתח את הארונות מכשדירה על כל תכולתה.  שקנה

 בחן את הבגדיםהוא יכיצד הוא רואה אותם? אם לבגדים אלו ואיך הוא מתייחס האדם ניתן ללמוד  של
עורם שהוא  אם נראהאך מעריך אותם וחושב להשתמש בהם. סימן הוא שהוא ם יהסוגפי אותם לין ימיו

גם אי סחבות, ומבקש להשליכם לאשפה. זהו חס אליהם כבליין שהוא מתיבנוכל להלערמה אחת אותם 
ים. אות הוא, פטות, חוקים ומשעדהרשע. החכם מבחין ומבדיל בין בין שאלת החכם לשאלת  ההבדל

מסגיר בכך הוא , "מה העבודה הזאת לכם"ושואל את כולם ביחד  ללהרשע כוואילו אותם. מעריך ומוקיר  שהוא
  .  שלו אליהם חסיאת ה

  

  (הגדש"פ)"אף אתה הקהה את שיניו" 
י הבן הרשע? נ: "מדוע נאמר בהגדה שיש להקהות את שיאייבשיץאייבשיץאייבשיץאייבשיץרבי יהונתן רבי יהונתן רבי יהונתן רבי יהונתן פנה בטרוניה אל המשכילים אחד מ

ח פסח בז דה הזאת לכם? ואמרתםובהעמה "והיה כי יאמרו אליכם בניכם והלא בתורה משיבים לו בנחת ככתוב: 
הרשעים בכנופיה ושואלים בחבורה. ואם נקום להקהות את כל מתקבצים  ,רהבתו: "הרב ול ענה ?)'(שמות יב״ 'הוא לה

אי וושואל רשע אחד רק הגדה' בא 'ם בנחת, אבל בלה התורה להשיבלנו הרשתה לכן קטטה ותגרה,  חשיניהם תתפת
  הקהות את שיניו". ולא לתאפק אפשר לה

  

  (הגדש"פ)"שבכל הלילות אין אנו מטבלין... הלילה הזה שתי פעמים" 
שגלות מצרים התחילה על ידי טבילה,  "חיחיחיחיאיש איש איש איש     ןןןןבבבבה״? מתרץ וקא בשתי טבילות שמטבילין בלילה הזהוד יןמה העני

, וגם גאולת מצרים התחילה על ידי טבילה, (בראשית לז' לא) כשמכרו את יוסף נאמר: "ויטבלו את הכותונת בדם״
, (בראשית טו' יג) תדע כי גר יהיה זרעך״ . אמנם נאמר ״ידוע(שמות יב' כב) שנאמר: ״ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם״

נקבע עצם השעבוד, אבל היכן יהיה וכיצד יהיה, זה נקבע במכירת יוסף, כעונש על שנאת חינם וקנאת באמירה זו ו
ולכן גם בגאולת מצרים הדרך להינצל היתה על ידי ״אגודת אזוב״, שכל עם ישראל יהיו בהכנעה  .האחים ביוסף

  וענוה, ולא יתנהגו בשנאת אחים ולשון הרע.
  

  "כוס של אליהו"
קת בגמרא, האם חייבים לומחשיש  אאאא""""גרגרגרגרהההה? מתרץ ו"זו, ״כוס של אליהה סוכה קריאתמה הטעם ל

כוס את הים זגספק מוהומשום ? ת המזון על כוס חמישית מיוחדת, או לאכת, לברך ברווסכמלבד ארבע ה
דרך הגמרא להשאיר , מפני ש"תים אותה. וקוראים לכוס הזאת ״כוסו של אליהווש אלחמישית, אבל ה

דהיינו  ים להכרעתו של אליהו הנביא שיבוא לעתיד לבוא. ואומרים על כך ״תיקו״ינבד ותספקהכל את 
  אבעיות״. 'ת ויושו'תרץ ק'שבי י'״ת
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   (הגדש"פ)" לבד עמד עלינו לכלותינובוהיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד "
 מאוגדים ומאוחדים, כאשר עם ישראל ": ״והיאעל דרך החידוד ואומר "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"האת המאמר הזה בהגדה מבאר 

זה החזיק אותנו ושמר , דהיינו המצב ה״עמדה לאבותינו ולנו״מציאות זו כמקשה אחת בבחינת ״והיא״, הם עד ש
באחדות מציאות שבה אין עם ישראל נמצא  ״שלא אחד בלבד״, אלא אבותינו שנוכל לעמוד כאן היוםעל עלינו ו

  . ״עמד עלינו לכלותינו״דבר זה בבחינת ״אחד״, 
  

   (הגדש"פ)אכלו אבהתנא" הא לחמא עניא די "
        ))))....(ב"ב י(ב"ב י(ב"ב י(ב"ב י" " " " עבדיםעבדיםעבדיםעבדים    םםםםרצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראי    םםםםבנים וכשאין עושיבנים וכשאין עושיבנים וכשאין עושיבנים וכשאין עושי    םםםםרצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראירצונו של מקום נקראי    םםםםבזמן שישראל עושיבזמן שישראל עושיבזמן שישראל עושיבזמן שישראל עושי""""

    רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק רבי לוי יצחק מתרץ  ?רשעיםצריכים להיקרא רצונו של מקום הם  םעושיישראל כשאין הרי לכאורה אינו מובן, 
מכך שהוא נג ויש לו עשאדם מאמין באמונה שלימה שהקב"ה הוא אבינו, ושכאשר ה ב"קדושת לוי"ב"קדושת לוי"ב"קדושת לוי"ב"קדושת לוי"יצ'ב יצ'ב יצ'ב יצ'ב דדדדמברמברמברמבר

עמו ישראל כאשר היכולת בידו לתת טובות לכל העולמות, אז האדם אינו חסר כלום, וכשיבקש ל משפיע טובות ע
 '(דברים יח "יךקל-תמים תהיה עם ה' א: "רצונו. וזה הרמז בפסוקאת ה ימלא "הקבשלרחם על עמו, בודאי  ה"מהקב

  . אבל כשאדם אינו מאמין בזה אז "יךקל-עם ה' א"בלתי חסר שום דבר, כשתהיה  "תמים"כלומר אתה תהיה , יג)
  , כי ישראל "לחמא עניא"להשפיע עלינו טובות. וזהו הרמז אצל הקב"ה הוא חסר, כי אינו עושה רצון 

   "'לחם עוני' מה דרכו של עני בפרוסה". ועל זה רמזו חז"ל "לחמא עניא"במצרים היו בבחינה קטנה, וזהו 

  . ןלשון חסרומהוא  "פרוסה", כי ):(פסחים קטו
  

  (הגדש"פ)" אילו שם לא היה נגאל ,לי ולא לו"

נאמר ולא  "לי ולא לונאמר "אצל הרשע אנו טורחים ומשיבים להם ואילו בנים האחרים השלש מדוע אצל שאלת 
לא לכן הואיל והרשע בא להקשות קושיות לכפור בתורה ש אאאאגר"גר"גר"גר"ההההמתרץ טורחים להשיב לו? ולא  "לי ולא לך"

הרשע ההוא לא ", כלומר אלו היה שם לא היה נגאל"צריכים לדבר עמו ולתרץ לו, אלא מדבר עם אחרים ואומר להם 
  .  מאומהמתרצים עצמו אין רשע לאבל  ,היה נגאל עמנו

  

  (הגדש"פ)" וחכמים אומרים כל ימי חייך להביא לימות המשיח"

שהוא  "כל ימי חייך לרבות לימות המשיח"הרי יכול לכתוב  "להביא"ולמה כתוב  "לימות המשיח להביאלהביאלהביאלהביאכתוב "
פרים סשאם ממשום  "להביא"כתוב ש וריץוריץוריץוריץקקקקממממפנחס פנחס פנחס פנחס     רבירבירבירבימתרץ  ?יותר שייך בלשון שבא לרבות גם בימות המשיח

   . מביאים בזה את מלך המשיחומשבחים הרבה ביציאת מצרים 
  

   (הגדש"פ)ה הללו עבדי ה'" -"הללוי
  נשאלת השאלה, כיצד זה בליל הסדר אנו מחלקים את ההלל לשני חלקים ומפרידים ביניהם ב"שולחן עורך" 

  ישראל מכל איש של  וחובליל הסדר יש בכ" שאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמתאמרי אמת"בעל ה ? מתרץדהיינו אכילה ושתייה
   אכילהו ,"ו יהיו בבחינת ״הללה שלשתייה שלו וגם האכילהשגם גבוהה כזו להגיע למדרגה  לזכות

  , יםמקטרגהוים משטינה פימת את סות הגם זדרגה נעלה זו שב כהפסק בין שני חלקי ההלל. חתלא זו 
  הווה מ היאין האכילה והשתיזה  רוחניות, ולפיהגיע ללהיא אמצעי הגשמיות אינה עיקר אלא שזה מוכיח כי 

  פסק בהלל.ה
  

  )ו 'יאשמות (" ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"
 :ל"שאמרו חזעל פי וביארו המפרשים שאף  ,לא נבחושהיו במצרים בכורות הכלבים ההתורה מדגישה שבעת מכת 

רבה מתים במצרים, אף על פי כן הכלבים לא ה היופסח  ובליל )ס: מאקבא ב(מלאך המוות בעיר"  - ״כלבים בוכים
(בבא ו הנביא בא לעיר" אליה -"כלבים משחקים  :חז״לעוד אמרו מבואר על פי מה ששתקו הכלבים והטעם ש .נבחו

 (שמות יב' כג)ל בתיכם" 'בא א'משחית ל'תן ה'לא י'"ו נאמרשובמכת בכורות אליהו שמר על פתחי בני ישראל  )ס:קמא 
או שמה  ,מאחר ומלאך המוות בעיר ?לנהוג האם לבכות כיצדלא ידעו הכלבים  ן"אליהו" ולכ הםתיבות ראשי 

  שאליהו בא לעיר ולכן שתקו. כיון  ?קולשח
  

  )ו 'שמות יא(" ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו"
פיו וליבו שווים, שהנה תיבת "יחרץ" יכולה גם שיהיה האדם צריך רמז שמשפסוק זה  ןןןןאאאאשלשלשלשליייירבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמרבי מאיר מפרמאומר 

אפשר שזה רומז  ןכם להתפרש כגזירה וחריצת דין ואחת התכונות החשובות היא לא להיות אחד בפה ואחד בלב א
  ן.הלשותהיה  ן"כלב לשונו" כמו הלב כיהיה הפסוק "ולכל בני ישראל לא יחרץ" אלא 

  

 

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

        לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמולימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו::::חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"חברת הבקשות "מאיר השחר"
        21:3021:3021:3021:30----20:3020:3020:3020:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת בהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמובהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" "דף יומי" שיעור שיעור שיעור שיעור ::::מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"מדרשת "ויזרע יצחק"

        3268315326831532683153268315----052052052052טלפון: טלפון: טלפון: טלפון:     - - - -     להשאלה להשאלה להשאלה להשאלה לבירור פרטים ולבירור פרטים ולבירור פרטים ולבירור פרטים ו
  

  Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתרהרה"ג  רפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:ל


