The Millie Arbesfeld

בס"ד

Midreshet Yom Rishon
Sunday Morning Learning Program for Women
W W WMIDRESHETYOMRISHONORG

How We Really Can Feel
That We Are Free from
Egypt?

Rabbi Meir Goldwicht
Sunday, March 31, 2019 | ב תשע״ט-כ״ד אדר

2

איך זוכים בפסח לתחושה אמיתית של יציאת מצרים

 (1רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז

הלכה ו בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר דברים ו'
ואותנו הוציא משם וגו' ,ועל דבר זה צוה הקב"ה בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית עבד
ויצאת לחירות ונפדית

(2שמות פרשת בא פרק יא

(ז) ּולְ כֹ ל בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ֹלא ֶיח ֱַרץ ֶכלֶב לְ שֹנ ֹו לְ מֵ אִ יש וְ עַ ד בְ הֵ מָ ה לְ מַ עַ ן תֵ ְדעּון אֲשֶ ר יַפְ לֶה יְקֹ וָ ק בֵ ין ִמצְ ַריִם ּובֵ ין י ְִש ָראֵ ל

(3שמות פרשת וארא פרק ח

ָארץ
(יח) וְ הִ פְ לֵיתִ י בַ ּיוֹם הַ הּוא אֶ ת אֶ ֶרץ גֹ שֶ ן אֲשֶ ר עַ ִמי עֹ מֵ ד עָ לֶיהָ לְ בִ לְ תִ י הֱיוֹת שָ ם עָ רֹב לְ מַ עַ ן תֵ ַדע כִ י ֲאנִי יְקֹ וָ ק בְ קֶ ֶרב הָ ֶ
(יט) וְ שַ ְמתִ י פְ דֻ ת בֵ ין עַ ִמי ּובֵ ין עַ מֶ ָך לְ מָ חָ ר יִהְ יֶה הָ אֹת הַ זֶה

(4שמות פרשת וארא פרק ט

(ד) וְ הִ פְ ָל ה יְקֹ וָ ק בֵ ין ִמ ְקנֵה י ְִש ָראֵ ל ּובֵ ין ִמ ְקנֵה ִמצְ ָריִם וְ ֹלא יָמּות ִמכָל לִ בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ָדבָ ר (ה) וַ ּיָשֶ ם יְקֹ וָ ק מוֹעֵ ד לֵאמֹר מָ חָ ר
ּומ ִמ ְקנֵה בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ֹלא מֵ ת
ָארץ (ו) וַ ּיַעַ ש יְקֹ וָ ק אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶה ִממָ ח ֳָרת וַ ּיָמָ ת כֹ ל ִמ ְקנֵה ִמצְ ָריִם ִ
ַיעֲשֶ ה יְקֹ וָ ק הַ ָדבָ ר הַ זֶה בָ ֶ
אֶ חָ ד (ז) וַּיִ ְשלַח פַ ְרעֹ ה וְ הִ נֵה ֹלא מֵ ת ִמ ִמ ְקנֵה י ְִש ָראֵ ל עַ ד אֶ חָ ד וַ ּיִ כְ בַ ד לֵב פַ ְרעֹ ה וְ ֹלא שִ לַח אֶ ת הָ עָ ם פ

(5שמות פרשת וארא פרק ט

ָאדם וְ עַ ד בְ הֵ מָ ה וְ אֵ ת כָל עֵ שֶ ב הַ שָ ֶדה הִ כָה הַ בָ ָרד וְ אֶ ת כָל עֵ ץ
(כה) וַ ּיְַך הַ בָ ָרד בְ כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ַר ִי ם אֵ ת כָל אֲשֶ ר בַ שָ ֶדה מֵ ָ
הַ שָ ֶדה ִשבֵ ר (כו) ַרק בְ אֶ ֶרץ גֹ שֶ ן אֲשֶ ר שָ ם בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ֹלא הָ יָה בָ ָרד (כז) וַּיִ ְשלַח פַ ְרעֹ ה וַּיִ ְק ָרא לְ מֹ שֶ ה ּולְ ַא ֲהרֹן וַ ּיֹאמֶ ר
ֲאלֵהֶ ם חָ טָ אתִ י הַ פָ עַ ם יְקֹ וָ ק הַ צַ ִדיק וַ ֲאנִי וְ עַ ִמי הָ ְרשָ עִ ים

(6שמות פרשת וארא פרק ט

ָאחיו וְ ֹלא קָ מּו
(כב) וַ ּיֵט מֹ שֶ ה אֶ ת יָד ֹו עַ ל הַ שָ מָ יִם וַ יְהִ י חֹ שֶ ְך אֲפֵ לָה בְ כָל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם ְשֹלשֶ ת י ִָמים (כג) ֹלא ָראּו אִ יש אֶ ת ִ
אִ יש ִמתַ ְחתָ יו ְשֹלשֶ ת י ִָמים ּולְ כָל בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל הָ יָה אוֹר בְ מו ְֹשבֹתָ ם

(7דברים פרשת ראה פרק טו

ָאחיָך הָ עִ בְ ִרי א ֹו הָ עִ בְ ִרּיָה וַ עֲבָ ְדָך שֵ ש שָ נִים ּובַ שָ נָה הַ ְשבִ יעִ ת תְ שַ לְ חֶ נּו חָ פְ ִשי מֵ עִ מָ ְך (יג) וְ כִ י תְ שַ לְ חֶ נּו
(יב) כִ י יִמָ כֵר לְ ָך ִ
ּומּיִ ְקבֶ ָך אֲשֶ ר בֵ ַרכְ ָך יְקֹ וָ ק אֱֹלהֶ יָך תִ תֶ ן ל ֹו (טו)
ּומג ְָרנְָך ִ
חָ פְ ִשי מֵ עִ מָ ְך ֹלא תְ שַ לְ חֶ נּו ֵריקָ ם (יד) הַ ֲענֵיק תַ ֲענִיק ל ֹו ִמצֹאנְָך ִ
וְ ָזכ ְַרתָ כִ י עֶ בֶ ד הָ יִיתָ בְ אֶ ֶרץ מִ צְ ַריִם וַ ּיִ פְ ְדָך יְקֹ וָ ק אֱֹלהֶ יָך עַ ל כֵן ָאנֹ כִ י ְמצַ ּוְ ָך אֶ ת הַ ָדבָ ר הַ זֶה הַ ּיוֹם

(8שמות פרשת שמות פרק ב

(ד) וַ תֵ תַ צַ ב אֲחֹ ת ֹו מֵ ָרחֹ ק לְ ֵדעָ ה מַ ה ּיֵעָ שֶ ה ל ֹו (ה) וַ תֵ ֶרד בַ ת פַ ְרעֹ ה לִ ְרחֹ ץ עַ ל הַ יְאֹר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ כֹ ת עַ ל יַד הַ יְאֹר וַ תֵ ֶרא אֶ ת
הַ תֵ בָ ה בְ תוְֹך הַ ּסּוף וַ תִ ְשלַח אֶ ת אֲמָ תָ ּה וַ תִ קָ חֶ הָ (ו) וַ תִ פְ תַ ח וַ תִ ְראֵ הּו אֶ ת הַ ֶּילֶד וְ הִ נֵה נַעַ ר ֹבכֶה וַ תַ ְחמֹ ל עָ לָיו וַ תֹ אמֶ ר ִמּיַלְ ֵדי
הָ עִ בְ ִרים זֶה (ז) וַ תֹ אמֶ ר אֲחֹ ת ֹו אֶ ל בַ ת פַ ְרעֹ ה הַ אֵ לְֵך וְ קָ ָראתִ י לְָך אִ שָ ה מֵ ינֶקֶ ת ִמן הָ עִ בְ ִרּיֹת וְ תֵ ינִק לְָך אֶ ת הַ ָּילֶד

(9שמות פרשת בא פרק יב

ּוקחּו ָלכֶם צֹאן לְ מִ ְשפְ חֹ תֵ יכֶם וְ שַ חֲטּו הַ פָ סַ ח (כב) ּולְ קַ ְחתֶ ם
(כא) וַּיִ ְק ָרא מֹ שֶ ה לְ כָל זִ ְקנֵי י ְִש ָראֵ ל וַ ּיֹאמֶ ר ֲאלֵהֶ ם ִמ ְשכּו ְ
ּוט בַ לְ תֶ ם בַ ָדם אֲשֶ ר בַ ּסַ ף וְ הִ גַעְ תֶ ם אֶ ל הַ מַ ְשקוֹף וְ אֶ ל ְשתֵ י הַ ְמזּוזֹת ִמן הַ ָדם אֲשֶ ר בַ ּסָ ף וְ אַ תֶ ם ֹלא תֵ צְ אּו אִ יש
ֲאג ַֻדת אֵ זוֹב ְ
ִמפֶ תַ ח בֵ ית ֹו עַ ד בֹקֶ ר

(10בראשית פרשת וישב פרק לז

(כח) וַ ּיַעַ בְ רּו ֲאנ ִָשים ִמ ְד ָינִים סֹ ח ֲִרים וַ ּיִ ְמ ְשכּו וַ ַּיעֲלּו אֶ ת יוֹסֵ ף ִמן הַ בוֹר וַ ּיִ ְמכְ רּו אֶ ת יוֹסֵ ף לַּיִ ְש ְמעֵ אלִ ים בְ עֶ ְש ִרים כָסֶ ף
וַ ּיָבִ יאּו אֶ ת יוֹסֵ ף ִמצְ ָריְמָ ה
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(aבראשית פרשת וירא פרק יט
(ג) וַּיִ פְ צַ ר בָ ם ְמאֹ ד וַ ָּיסֻרּו אֵ לָיו וַ ָּיבֹאּו אֶ ל בֵ ית ֹו וַ ּיַעַ ש לָהֶ ם ִמ ְשתֶ ה ּומַ צוֹת ָאפָ ה וַ ּיֹאכֵלּו
שמות פרשת בא פרק יב
(ח) וְ ָאכְ לּו אֶ ת הַ בָ שָ ר בַ ַל ְילָה הַ זֶה צְ לִ י אֵ ש ּומַ צוֹת עַ ל ְמר ִֹרים יֹאכְ לֻהּו

(bבראשית פרשת וירא פרק יט
(ו) וַ ּיֵצֵ א ֲאלֵהֶ ם לוֹט הַ פֶ תְ חָ ה וְ הַ ֶדלֶת סָ גַר ַאח ֲָריו
שמות פרשת בא פרק יב
וְ אַ תֶ ם ֹלא תֵ צְ אּו אִ יש ִמפֶ תַ ח בֵ ית ֹו עַ ד בֹקֶ ר
(cבראשית פרשת וירא פרק יט
(יא) וְ אֶ ת הָ ֲאנ ִָשים אֲשֶ ר פֶ תַ ח הַ בַ יִת הִ כּו בַ ּסַ ְנו ִֵרים ִמקָ טֹן וְ עַ ד גָדוֹל וַ ּיִ לְ אּו לִ ְמצֹא הַ פָ תַ ח
שמות פרשת בא פרק יב
ּופָ סַ ח יְקֹ וָ ק עַ ל הַ פֶ תַ ח וְ ֹלא יִתֵ ן הַ מַ ְש ִחית ָלבֹא אֶ ל בָ תֵ יכֶם לִ נְגֹ ף
(dבראשית פרשת וירא פרק יט
ֹלקחֵ י בְ נֹ תָ יו וַ ּיֹאמֶ ר קּומּו צְ אּו ִמן הַ מָ קוֹם הַ זֶה כִ י מַ ְש ִחית יְקֹ וָ ק אֶ ת הָ עִ יר וַ יְהִ י כִ ְמצַ חֵ ק
(יד) וַ ּיֵצֵ א לוֹט וַ י ְַדבֵ ר אֶ ל חֲתָ נָיו ְ
בְ עֵ ינֵי חֲתָ נָיו
שמות פרשת בא פרק יב
לא) וַּיִ ְק ָרא לְ מֹ שֶ ה ּולְ ַא ֲהרֹן ַל ְילָה וַ ּיֹאמֶ ר קּומּו צְ אּו ִמתוְֹך עַ ִמי גַם אַ תֶ ם גַם בְ נֵי י ְִש ָראֵ ל ּולְ כּו עִ בְ דּו אֶ ת יְקֹ וָ ק כְ ַדבֶ ְרכֶם
(eבראשית פרשת וירא פרק יט
(טז) וַ ּיִ תְ מַ הְ מָ ּה וַ ַּיחֲזִ יקּו הָ ֲאנ ִָשים בְ יָד ֹו ּו בְ יַד אִ ְשת ֹו ּובְ יַד ְשתֵ י בְ נֹ תָ יו בְ חֶ ְמלַת יְקֹ וָ ק עָ לָיו וַ ּיֹצִ אֻהּו וַ ַּינִחֻ הּו ִמחּוץ לָעִ יר
שמות פרשת בא פרק יב
וְ ֹלא יָכְ לּו לְ הִ תְ מַ הְ מֵ ּהַ וְ גַם צֵ ָדה ֹלא עָ שּו לָהֶ ם

(12פרק שירה
כלבים אומרים ,בואו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עשנו

(13ישעיהו פרק נו
(יא) וְ הַ כְ לָבִ ים עַ זֵי נֶפֶ ש ֹלא י ְָדעּו שָ בְ עָ ה וְ הֵ מָ ה רֹעִ ים ֹלא י ְָדעּו הָ בִ ין ֻכלָם לְ ַד ְרכָם פָ נּו אִ יש לְ בִ צְ ע ֹו ִמקָ צֵ הּו

(14מהרש"א חידושי אגדות מסכת סנהדרין דף צז עמוד א
ופני הדור כפני הכלב כו' עיין פירש"י ועוד נראה לפרש כי נקרא כלב כי כולו לב ונאמן לאדוניו ואמר שפני אותו
הדור יהיה כפני כלב שמראה לפנים כאלו הוא אוהב אבל לבו בל עמו כי לפי האמת האהבה שהיא נראה לפניך היא
נעדרת בלב ועל זה אמרו בפ"ב דסוטה ואין הדור רואה אלא לפנים
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(15בראשית פרשת בראשית פרק ג
ָאדם וְ אִ ְשת ֹו ִמפְ נֵי ה׳ אֱֹלקים בְ תוְֹך עֵ ץ הַ גָן (ט)
(ח) וַּיִ ְש ְמעּו אֶ ת קוֹל ה׳ אלוקים ִמתְ הַ לְֵך בַ גָן לְ רּוחַ הַ ּיוֹם וַ ּיִ תְ חַ בֵ א הָ ָ
ָאדם ַוּיֹאמֶ ר ל ֹו אַ ֶּיכָה (י) וַ ּיֹאמֶ ר אֶ ת קֹ לְ ָך שָ מַ עְ תִ י בַ גָן וָ אִ ָירא כִ י עֵ ירֹם ָאנֹ כִ י וָ אֵ חָ בֵ א (יא) וַ ּיֹאמֶ ר ִמי
וַּיִ ְק ָרא ה׳ אֱֹלקים אֶ ל הָ ָ
הִ גִ יד לְ ָך כִ י עֵ ירֹם אָ תָ ה ה ֲִמן הָ עֵ ץ אֲשֶ ר צִ ּוִ יתִ יָך לְ בִ לְ תִ י ֲאכָל ִממֶ נּו ָאכָלְ תָ
ָאדם הָ אִ שָ ה אֲשֶ ר נָתַ תָ ה עִ מָ ִדי הִ וא נָתְ נָה לִ י ִמן הָ עֵ ץ וָ אֹ כֵל
(יב) וַ ּיֹאמֶ ר הָ ָ

(16בעל העקדה על שמות
אם הכרת הטובה תבטל על מה העולם עומד וידוע שהבורא ברא העולם בחסד ואמת בתיתו מציאות ברצון ובנדבה,
ואף על פי שעשה זאת שלא על מנת לקבל פרס ,כי מציאותו יתברך מספיקה בעצמו ,מכל מקום טבע הענין יחייב
שיקבל מברואיו שכר ראוי חלף מעשהו ,וזו הכרת החסד בהילול והודאה ,ומזה לא מנע עצמו מלקבלו ,ואדרבא
בקשו מהם מהדין ,לפי שהגורע חוקו בזה מציאותו לבטלה

(17שמות רבה (וילנא) פרשת שמות פרשה ד

לכך אמר משה לפני הקב"ה קבלני יתרו ונהג בי כבוד איני הולך אלא ברשותו ,לכך כתיב וילך משה וישב אל יתר
חותנו

(18תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף ה עמוד א
תנו רבנן כגמי יתן והיה לבבם זה להם  -אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה ,בשעה שאמר הקדוש
,ברוך הוא לישראל מי יתן והיה לבבם זה להם ,היה להם לומר תן אתה כפויי טובה
דכתיב כדונפשנו קצה
בלחם הקלוקל בני כפויי טובה ,דכתיב אהאשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל אף משה רבינו לא
רמזה להן לישראל אלא לאחר ארבעים שנה ,שנאמר בואולך אתכם במדבר ארבעים שנה ,וכתיב גולא נתן ה' לכם לב
וגו' אמר רבה ,ש"מ לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין

 (19תוספות מסכת עבודה זרה דף ה עמוד א
לכך קראם כפויי טובה שלא רצו לומר אתה תן לפי שלא היו רוצים להחזיק לו טובה בכך.

(20פרק שירה ,פרק חמישי
זְ אֵ ב אוֹמֵ ר עַ ל כָל ְדבַ ר פֶ שַ ע עַ ל שוֹר עַ ל חֲמוֹר עַ ל שֶ ה עַ ל שַ לְ מָ ה עַ ל כָל אֲבֵ ָדה ,אֲשֶ ר יֹאמַ ר כִ י הּוא זֶה ,עַ ד הָ אֱֹלהִ יםָ ,יבֹא
ְדבַ ר ְשנֵיהֶ ם אֲשֶ ר י ְַר ִשיעֻן אֱֹלהִ ים ,יְשַ לֵם ְש ַניִם לְ רֵ עֵ הּו׃ (שמות פרק כב ח)

(21תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יג עמוד א
משל ,למה הדבר דומה  -לאדם שהיה מהלך בדרך ופגע בו זאב וניצל ממנו ,והיה מספר והולך מעשה זאב פגע בו
ארי וניצל ממנו ,והיה מספר והולך מעשה ארי פגע בו נחש וניצל ממנו ,שכח מעשה שניהם והיה מספר והולך
מעשה נחש אף כך ישראל  -צרות אחרונות משכחות את הראשונות

(22מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות דף יג עמוד א
פגע בו זאב כו' ופגע בו ארי כו' פגע בו נחש כו' מדמה מצרים לזאב ובבל לארי כמ"ש בבבל עלה אריה מסבכו
ומלכות הרביעית מדמה וכו
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(23תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד ב
משנה מאימתי קורין את שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן רבי אליעזר אומר בין תכלת לכרתי (וגומרה) עד הנץ
החמה רבי יהושע אומר עד שלש שעות שכן דרך מלכים לעמוד בשלש שעות הקורא מכאן ואילך לא הפסיד ,כאדם
הקורא בתורה גמרא מאי בין תכלת ללבן אילימא בין גבבא דעמרא חיורא לגבבא דעמרא דתכלתא  -הא בליליא נמי
מידע ידעי! אלא בין תכלת שבה ללבן שבה תניא ,רבי מאיר אומר משיכיר בין זאב לכלב
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