בס"ד
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Stern College for Women
]1) How Did Pesach Go? (Rabbi Moshe Grylak) [Mishpacha Magazine - Issue 555 - 26 Nissan 5775

 )2שמות (בא) – פרק יב ,פסוק יד (ע"פ הרבי מוויזניץ זי"ע)
וְ הָ יָה הַ ּיֹום הַ זֶּה ָלכֶּם לְזִ כָּרֹון ,וְ חַ ג ֶֹּתם אֹּתֹו חַ ג ַלד' ְל ֹדר ֵֹתיכֶּם ,חֻ ַקת עֹולָם ְתחָ גֻהּו .
 )3שמות (בא)  -פרק יב ,פסוק יז
ּושמַ ְר ֶּתם ֶּאת
אֹותיכֶּם מֵ ֶּא ֶּרץ ִּמצְ ָריִּם ְ
אתי ֶּאת צִּ בְ ֵ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת הַ מַ ּצֹות כִּ י בְ עֶּ צֶּ ם הַ ּיֹום הַ זֶּה הֹוצֵ ִּ
ְ
הַ ּיֹום הַ זֶּה ְל ֹדר ֵֹתיכֶּם חֻ ַקת עֹולָם.
 )4רש"י (שם)
...רבי יאשיה אומר :אל תהי קורא את המצות אלא את המצוות ,כדרך שאין מחמיצין את
המצה כך אין מחמיצין את המצווה אלא אם באה לידך עשה אותה מיד.
 )5זוהר  -פרשת תצוה ,דף קפג:
...כיון דאכלו מצה דאיהי אסוותא למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא
מצות – ממ צדי ואו תיו = 613
פסח – פה סמך חית = 613
 )6תרגום אונקלוס  -פרשת בא ,פרק יב ,פסוק טו
שבעא יומין פטירא תיכלון ,ברם ביומא קדמאה תבטלון חמירא מבתיכון ,ארי כל דייכול חמיע
וישתיצי אנשא ההוא מישראל מיומא קדמאה עד יומא שביעאה.
 )7שמות (בא)  -פרק יג ,פסוק ב
ַקדֶּ ש לִּי כָל בְ כֹור פֶטֶ ר כָל ֶּרחֶּ ם בִּ בְ נֵי י ְִּש ָר ֵאל בָ ָאדָ ם ּובַ בְ הֵ מָ ה לִּי הּוא.
 )8רש"י (שם)
פטר כל רחם  -שפתח את הרחם תחלה ,כמו "פוטר מים ראשית מדון" (משלי יז ,יד) ,וכן
"יפטירו בשפה" (תהלים כב ח) ,יפתחו שפתים.
 )9שמות  -פרק ג ,פסוק יב
וַּי ֹאמֶּ ר כִּ י ֶּא ְהיֶּה עִּ מָ ְך וְ זֶּה לְָך הָ אֹות כִּ י ָאנֹכִּ י ְשל ְַח ִּתיָך בְ הֹוצִּ יאֲ ָך ֶּאת הָ עָ ם ִּמ ִּמצְ ַריִּם ַתעַ בְ דּון ֶאת
הָּ אֱ ֹלקים עַ ל הָּ הָּ ר הַ זֶה.
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 )10ברכת יצחק – פרשת אמור ,אות ד (ר' מנחם גנק שליט"א)

 )11קדושת לוי  -לספירת העומר (ר' לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע) []1740-1809
נראה לבאר מפני מה על כל המצות מתרי"ג מצות מברכין שהחיינו ,ועל מצות ספירת העומר
אין מברכין שהחיינו .דהנה איתא בכתבי האריז"ל על פסוק "תעבדון את האלקים על ההר
הזה" (שמות ג ,יב) ,דהנה ידוע שכשהיו ישראל במצרים היו משוקעים במ"ט שערי טומאה,
והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו גאלם ממצרים כדי לקרבם תחת כנפי השכינה ,ועל זה הוצרך
להם לספור ז' נקיים ,ובלא ספירת הז' נקיים לא היה באפשר לקרבם תחת כנפי השכינה
כידוע (עי' זוה"ק ח"ג צז ,ב) .וזהו פירוש הפסוק 'תעבדון' את האלקים ,פירוש תעבדו נו"ן .עד
כאן לשונו .ונמצא שהיו מצפים תמיד מתי תעבור המספר ושיגיע הקירוב ,ותמיד היה רצונם
לכלות ימי הספירה ,ואם היה באפשר לכלות ימי הספירה ברגע אחד ותיכף ומיד יתחיל
הקירוב ,אזי מה טוב ומה נעים היה להם בזה .ונמצא לפי זה אין שייך ברכת שהחיינו על זה.
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 )12מסכת פסחים  -פרק י ,משנה ו
עד היכן הוא אומר? בית שמאי אומרים :עד אם הבנים שמחה .ובית הלל אומרים :עד חלמיש
למעינו מים .וחותם בגאולה...
 )13תוספות יום טוב (שם) [ר' יום-טוב ליפמן הלוי הלר זצ"ל; ]1579-1654
...וקסברי בית שמאי דיש למהר ולא לומר קודם המזון רק מזמור א' ,וב"ה סברי כיון
דבמזמור הראשון לא נזכר קריעת ים סוף ,צריך שיאמר גם השני שיש בו הזכרת קריעת ים
סוף כיון שאומר אח"כ ברכת הגאולה כי לא נושעו ישראל מיד מצרים עד שנקרע להם הים
ונטבעו המצרים ושם נאמר "ויושע וגו'".
 )14קול רם – פסח ,ענין ח (ר' משה פיינשטיין זצ"ל)
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