
    

 

 

  

  

  

 17גליון                         ראהפרשת 

י ָבֵרְך ְיבָ " ָך ֶאְביֹון ּכִ י לֹא ִיְהֶיה ּבְ הּ ֶאֶפס ּכִ ּתָ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה ְלִרׁשְ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ל ֶאְביֹון " (דברים פרק טו, ד) "ֶרְכָך ה' ּבָ י לֹא ֶיְחּדַ ּכִ

ַאְרצֶ  ָך ּוְלֶאְביְֹנָך ּבְ ח ֶאת ָיְדָך ְלָאִחיָך ַלֲעִנּיֶ ְפּתַ ֹתַח ּתִ ָך ֵלאמֹר ּפָ ן ָאֹנִכי ְמַצּוְ ֶרב ָהָאֶרץ ַעל ּכֵ  (דברים פרק טו, יא) "ךָ ִמּקֶ

 ך אביון, כיצד אמר לאחר מכן שלא יחדל אביון מקרב הארץ.נאמר שלא יהיה בכיון שבתחילה : השאל 

ישים הם מרג כייש בני אדם ההולכים אחרי דמיון ליבם, והם שמחים ומתכבדים בכך שיש אנשים אחרים דלים ועניים מהם, תשובה: 

, ם]נדמה להם שעל ידי זה ניכרת חשיבותאנשים הנהנים לראות בני אדם הוללים ומשתגעים, כי ו שיש וכמשעל ידי זה ניכרת מעלתם [

, שיבואו לפניך ץ ואומות העולםעל כך אומר הכתוב שלא תמנע מלפתוח את ידיך לאחיך האביון, כי לא יחדלו אביונים מקרב גויי הארו

ייך לענך לאחיך, , אלא פתח תפתח את ידמהם, ואינך צריך שיהיו אביונים מקרב ישראל עשירתהיה על ידי שבליבך תכבד כל להותו

   ).ידה (שאל. ולאביוניך בארצך

 

ְצַרִים ָליְ " חֶֹדׁש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ה' ֱאלֶֹהיָך ִמּמִ י ּבְ ַסח ַלה' ֱאלֶֹהיָך ּכִ יָת ּפֶ מֹור ֶאת חֶֹדׁש ָהָאִביב ְוָעׂשִ  (דברים פרק טז, א) "ָלהׁשָ

, הרי "ְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ֵּביתֹו ַעד ֹּבֶקרְוַאֶּתם �א תֵ " ת ישראל ממצרים בלילה, והרי נאמר בפירושכיצד אמר הכתוב שהוציא ה' א: השאל

 בוקר, ולא בלילה.שהיתה יציאת מצרים ב

היא בלילה,  לתו]והיינו אכיסח [יש לפרש את הפסוק באופן שתיבת 'לילה' נמשכת לאמור בתחילת הפסוק, שעשיית קרבן הפ: התשוב

 ).טוה (שאל .קיך לילה, כי בחודש האביב הוציאך ה' ממצריםוכאילו נאמר ועשית פסח לה' אל

 

ּיֹום ָהִראׁשֹון ַלּבֶֹקר:  ֶעֶרב ּבַ ח ּבָ ְזּבַ ר ּתִ ר ֲאׁשֶ ׂשָ  (דברים פרק טז, ד)ְולֹא ָיִלין ִמן ַהּבָ

 יסן.בי"ד בנהרי אין הדבר כן, כי מקריבים אותו בערב פסח, זבח ביום הראשון של החג, וב היא שקרבן הפסח נמשמעות הכתו: השאל

, לא הלשון 'ביום הראשון' אינה מתייחסת לשחיטת הפסח, אלא לזמן האזהרה שלא ילינו את הבשר, כלומר, הבשר אשר תזבחתשובה: 

קר, אלא תזדרזו לאכול את כולו 'בערב ביום הראשון', כלומר בזמן אכילתו שהוא ליל יום טוב ראשון, לא תלינו ממנו עד בו ילין ממנו

 .)יחה (שאל ., כי אם ישאר ממנו לבוקר תצטרכו לשורפו באשבאותו לילה

  

זְ " ם ּתִ מֹו ׁשָ ן ׁשְ ּכֵ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ קֹום ֲאׁשֶ י ִאם ֶאל ַהּמָ ְצָרִיםּכִ ֶמׁש מֹוֵעד ֵצאְתָך ִמּמִ ֶ בֹוא ַהׁשּ ָעֶרב ּכְ ַסח ּבָ ח ֶאת ַהּפֶ ְלּתָ ְוָאַכְלּתָ , ּבַ ַ ּוִבׁשּ

ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלְכּתָ ְלֹאָהֶליךָ  קֹום ֲאׁשֶ ּמָ  ז)-ו(דברים פרק טז,  "ּבַ

כת למקומו, והרי אין משמעות הכתוב היא שלאחר בישול הפסח בי"ד בניסן, ואכילתו בליל ט"ו, יכול האדם לפנות בבוקר ולל: השאל

 ור לביתו עד חול המועד.ן האדם יכול לחזיום טוב, ואי ור כן, כי עדיין זההדב

ועל יום חגיגה, שאותם אוכלים ביום טוב עצמו, שלמי לא נאמר לגבי קרבן הפסח, אלא לגבי ק 'ובשלת ואכלת' ן הפסולשותשובה: 

   )שאלה כ( .אמר הכתוב 'ופנית בבוקר והלכת לאהלך'המחרת, שהוא ט"ז בניסן, 

 



 

 

ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַביּ " ׁשֶ ה ְמָלאָכהׁשֵ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ְ  (דברים פרק טז, ח) "ֹום ַהׁשּ

, ואם כן מדוע אמר הכתוב 'ששת ימים תאכל מצות', ומשמע שהמצוה היא רק שבעת ימי הפסח הרי מצוות אכילת מצות היא בכלשאלה: 

 ששה ימים.

והיינו ", ּוִבַּׁשְלָּת ְוָאַכְלָּת ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ה' ֱא�ֶהי� ּבֹו ּוָפִניָת ַבֹּבֶקר ְוָהַלְכָּת ְלֹאָהֶלי�"ק הקודם, בו נאמר זה הוא המשך של הפסותשובה: 

ביום ט"ז בניסן, שהוא היום הראשון של חול ביתו סן, יפנה האדם ל"ו בנישים ביום טשנע למי החגיגהלאחר אכילת קרבן הפסח ואכילת ש

. והוצרך לומר אכל מצות, והיינו מלבד יום טוב הראשוןם תהמועד, ועל כך אומר שגם אחרי שתגיע לביתך, יהיו לך עדיין ששה ימים שבה

  ).כא(שאלה  .כן

  

ת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ּוַביּ " ׁשֶ ה ְמָלאָכהׁשֵ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ ְ  (דברים פרק טז, ח) "ֹום ַהׁשּ

הראשון של פסח, ולא  ביום בפרשה זו]לא הזכיר כן [סח, ושביעי של פמדוע הזכיר הכתוב את איסור עשיית המלאכה דוקא ביום שאלה: 

 בסוכות ולא בשבועות.

מים טובים כבר הוזכר בפרשות אחרות, אמנם כאן הוצרך משה רבינו לחזור ולהזהיר על עשיית מלאכה איסור עשיית מלאכה ביתשובה: 

אחר יום טוב הראשון, ואם שת ימים תאכל מצות', וכפי שהתבאר הכוונה לששת הימים שלבתחילה 'שכיון שאמר סח, ום שביעי של פבי

ו יכולים לטעות ולסבור שששה ימים אלו שוים לגמרי לכל דבריהם, ועל כך הזהיר משה שששה ימים אלו יהיו שוים רק לענין אכילת כן הי

  ).בכ(שאלה  .בל לא יהיו שוים בקדושתם, כי ביום השביעי יהיה יום טוב האסור בעשיית מלאכהה, אמצ

 

ר " ֲאׁשֶ ן ּכַ ּתֵ ר ּתִ ת ִנְדַבת ָיְדָך ֲאׁשֶ ֻבעֹות ַלה' ֱאלֶֹהיָך ִמּסַ יָת ַחג ׁשָ ָך  :ְיָבֶרְכָך ה' ֱאלֶֹהיךָ ְוָעׂשִ ָך ְוַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבּתֶ ַמְחּתָ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך ַאּתָ ְוׂשָ

ר ִיְבַחר ה קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָך ּבַ ִקְרּבֶ ר ּבְ תֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאׁשֶ ר ְוַהּיָ ָעֶריָך ְוַהּגֵ ׁשְ ר ּבִ ִוי ֲאׁשֶ מֹו ַוֲאָמֶתָך ְוַהּלֵ ן ׁשְ ּכֵ ם:' ֱאלֶֹהיָך ְלׁשַ י ֶעֶבד ָהִייָת  ׁשָ ְוָזַכְרּתָ ּכִ

ה ים ָהֵאּלֶ יָת ֶאת ַהֻחּקִ ַמְרּתָ ְוָעׂשִ ִמְצָרִים ְוׁשָ  יג)-(דברים פרק טז, י "ּבְ

 ג הפסח.מצרים', ולא הזכיר כן בחג הסוכות ובחהכתוב 'כי עבד היית בהשבועות הזכיר רק בחג מדוע שאלה: 

טירחה גדולה לאנשים, כיון שזה עתה חזרו מהעליה לרגל של פסח והוצרכו לעלות שוב לירושלים,  כיון שבחג השבועות היתהתשובה: 

תשמור  - תאוכאשר תזכור ז גדול שם,והיה לך טורח ועמל  ,תזכור כי עבד היית במצריםאו שישארו בירושלים מפסח ועד שבועות, ולכן 

זמן עבדותך במצרים, יהיו נך מבין את טעמם, וכאשר תשווה את מצבך לקים שאיוותעשה את החקים האלה. אף על פי שיהיו בעיניך כח

 ).הכ(שאלה  רק שמחה וששון לך

 

 


