מהות החודש
חודש ניסן
ספר יצירה – פרק ה
המליך אות ה' בשיחה וקשר לו כתר וצירפן זה בזה
וצר בהן טלה בעולם וניסן בשנה ורגל ימין בנפש זכר ונקבה
 .1פרי עץ חיים ,שער חג המצות ,פ"א
לזה נקרא חג הפסח – פירוש פה סח ,כי הוא פה תבונה ,וזה סוד סיפור יצי"מ
 .2שמות פרק ב
ֹלתם ַוי ְַרא ִאיש ִמצְ ִרי מַ כֶׁה ִאיש עִ בְ ִרי מֵ ֶׁאחָּ יו( :יב) ַו ִיפֶׁן כֹה ָּוכֹה ַוי ְַרא כִ י ֵאין ִאיש ַויְַך ֶׁאת
(יא) ַוי ְִהי בַ י ִָּמים הָּ הֵ ם ַו ִיגְ דַ ל מֹשֶׁ ה ַויֵצֵ א ֶׁאל ֶׁאחָּ יו ַוי ְַרא בְ ִסבְ ָּ
שפֵט עָּ לֵינּו
הַ ִמצְ ִרי ַוי ְִט ְמנֵהּו בַ חֹול( :יג) ַויֵצֵ א בַ יֹום הַ שֵ נִי וְ ִה נֵה ְשנֵי אֲ נ ִָּשים עִ בְ ִרים נִצִ ים וַי ֹאמֶׁ ר ל ָָּּרשָּ ע לָּמָּ ה ַתכֶׁה ֵרעֶׁ ָך( :יד) וַי ֹאמֶׁ ר ִמי שָּ ְמָך ל ְִאיש שַ ר וְ ֹ
ֹאמר ָּאכֵן נֹודַ ע הַ דָּ בָּ ר:
ִירא מֹשֶׁ ה וַי ַ
הַ לְהָּ ְר ֵגנִי ַא ָּתה אֹמֵ ר כַאֲ שֶׁ ר הָּ ַרגְ ָּת ֶׁאת הַ ִמצְ ִרי ַוי ָּ
 .3רש"י
ויירא משה  -כפשוטו .ומדרשו דאג לו על שראה בישראל רשעים דלטורין ,אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל:
אכן נודע הדבר  -כמשמעו .ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו ,מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך ,אבל רואה
אני שהם ראויים לכך :וישמע פרעה  -הם הלשינו עליו:
 .4שמות פרק ב – פגם הדיבור של עם ישראל
ֹלהים ֶׁאת
ֹלהים ִמן הָּ ֲעבֹדָּ ה( :כד) ַוי ְִשמַ ע אֱ ִ
(כג) ַוי ְִהי בַ י ִָּמים הָּ ַרבִ ים הָּ הֵ ם ַויָּמָּ ת מֶׁ לְֶׁך ִמצְ ַריִם ַוי ֵָּאנְחּו בְ נֵי ִי ְש ָּר ֵאל ִמן הָּ ֲעבֹדָּ ה ַו ִּיזְ עָ קּו ו ַַתעַ ל שַ וְ עָּ ָּתם ֶׁאל הָּ אֱ ִ
ֹלהים:
ֹלהים ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ַויֵדַ ע אֱ ִ
ֹלהים ֶׁאת בְ ִריתֹו ֶׁאת ַאבְ ָּרהָּ ם ֶׁאת יִצְ חָּ ק וְ ֶׁאת ַי ֲעקֹב( :כה) ַוי ְַרא אֱ ִ
נַאֲ ָּק ָּתם ַויִזְ כֹר אֱ ִ
 .5ספר שופטים  -זעקה אל ה'
ַיֹושיעֵ ם..
מֹושיעַ לִבְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ו ִ
בימי עתניאלַ :ויִזְ עֲקּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶׁאל ה' ַוי ֶָּׁקם ה' ִ
מֹושיעַ ..
בימי אהודַ :ויִזְ עֲקּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶׁאל ה' ַוי ֶָּׁקם ה' לָּהֶׁ ם ִ
בימי גדעוןַ :ויִזְ עֲקּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶׁאל ה'ַ :וי ְִהי כִ י ָּזעֲקּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶׁאל ה' עַ ל אֹדֹות ִמ ְדיָּןַ :וי ְִשלַח ה' ִאיש נָּבִ יא...
בימי יפתחַ :ויִזְ עֲקּו בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל ֶׁאל ה' לֵאמֹר חָּ טָּ אנּו לְָּך...
 .6שמות פרק ד – נבואת ההקדשה של משה בסנה
ֹאמרּו ל ֹא נ ְִר ָּאה ֵאלֶׁיָך ה'( :ב) וַי ֹאמֶׁ ר ֵאלָּיו ה' מַ ה זֶׁה בְ יָּדֶׁ ָך ַוי ֹאמֶׁ ר מַ טֶׁ ה( :ג) וַי ֹאמֶׁ ר
קלִי כִ י י ְ
(א) ַויַעַ ן מֹשֶׁ ה וַי ֹאמֶׁ ר וְ הֵ ן ל ֹא יַאֲ ִמינּו לִי וְ ל ֹא י ְִש ְמעּו בְ ֹ
הַ ְשלִיכֵהּו ַא ְרצָּ ה ַוי ְַש ִלכֵהּו ַא ְרצָּ ה ַוי ְִהי ְלנָּחָּ ש ַו ָּינָּס מֹשֶׁ ה ִמ ָּפנָּיו( :ד) וַי ֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל מֹשֶׁ ה ְשלַח י ְָּדָך וֶׁאֱ חֹז בִ זְ נָּבֹו ַוי ְִשלַח יָּדֹו ַויַחֲ זֶׁק בֹו ַוי ְִהי לְמַ טֶׁ ה בְ כַפֹו( :ה)
יקָך ַויָּבֵ א יָּדֹו בְ חֵ יקֹו וַיֹוצִ ָּאּה
ֹאמר ה' לֹו עֹוד הָּ בֵ א נָּא י ְָּדָך בְ חֵ ֶׁ
לְמַ עַ ן יַאֲ ִמינּו כִ י ִנ ְר ָּאה ֵאלֶׁיָך ה' אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ָֹּתם אֱ ֹלהֵ י ַאבְ ָּרהָּ ם אֱ ֹלהֵ י יִצְ חָּ ק וֵאֹלהֵ י ַי ֲעקֹב( :ו) וַי ֶׁ
יקָך ַויָּשֶׁ ב יָּדֹו ֶׁאל חֵ יקֹו וַיֹוצִ ָּאּה מֵ חֵ יקֹו וְ ִהנֵה שָּ בָּ ה כִ בְ שָּ רֹו( :ח) וְ הָּ יָּה ִאם ל ֹא יַאֲ ִמינּו לְָּך וְ ל ֹא י ְִש ְמעּו
וְ ִהנֵה יָּדֹו ְמצ ַֹרעַ ת כַשָּ ֶׁלג( :ז) וַי ֹאמֶׁ ר הָּ שֵ ב י ְָּדָך ֶׁאל חֵ ֶׁ
ְלקֹל הָּ אֹת הָּ ִראשֹון וְ הֶׁ אֱ ִמינּו ְלקֹל הָּ אֹת הָּ ַאחֲ רֹון:
 .7רש"י – האותות באו לתקן את משה מפגם לשון הרע
(ג) ויהי לנחש  -רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש:
(ו) מצרעת כשלג  ...-אף באות זה רמז שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי ,לפיכך הלקהו בצרעת ,כמו שלקתה מרים על לשון הרע:
(ז) ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו  -מכאן שמידה טובה ממהרת לבא ממידת פורענות ,שהרי בראשונה לא נאמר מחיקו:
(ח) והאמינו לקול האות האחרון  -משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שסיפרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך שכבר למדו בכך שהמזדווגין להרע
להם לוקים בנגעים ,כגון פרעה ואבימלך בשביל שרה:
 .8שמות פרק ד -
משֶׁ ה ֶׁאל ה' בִ י אֲ ֹדנָּי ל ֹא ִאיש ְדבָּ ִרים ָּאנֹכִ י גַם ִמ ְתמֹול גַם ִמ ִש ְלשֹם גַם מֵ ָּאז דַ בֶׁ ְרָך ֶׁאל עַ בְ דֶׁ ָך כִ י כְ בַ ד פֶּה ּוכְ בַ ד לָּשֹון ָּאנֹכִ י( :יא) וַי ֹאמֶׁ ר ה' ֵאלָּיו
(י) וַי ֹאמֶׁ ר ֹ
יתיָך אֲ שֶׁ ר ְתדַ בֵ ר( :יג) וַי ֹאמֶׁ ר בִ י
הֹור ִ
ִמי שָּ ם פֶּה ל ָָאדָ ם אֹו ִמי יָּשּום ִאלֵם אֹו חֵ ֵרש אֹו פִ ֵקחַ אֹו עִ ּוֵר הֲ ל ֹא ָּאנֹכִ י ה'( :יב) וְ עַ ָּתה לְֵך וְ ָּאנֹכִ י ֶׁא ְהיֶׁה עִּ ם פִּ יָך וְ ֵ
אתָך וְ ָּראֲ ָך וְ שָּ מַ ח
ֹאמר הֲ ל ֹא ַאהֲ רֹן ָּא ִחיָך הַ לֵוִ י יָּדַ עְ ִתי כִ י דַ בֵ ר יְדַ בֵ ר הּוא וְ גַם ִהנֵה הּוא יֹצֵ א ל ְִק ָּר ֶׁ
אֲ ֹדנָּי ְשלַח נָּא בְ יַד ִת ְשלָּח( :יד) ַויִחַ ר ַאף ה' בְ מֹשֶׁ ה וַי ֶׁ
יתי ֶׁא ְתכֶׁם ֵאת אֲ שֶׁ ר ַתעֲשּון( :טז) וְ ִדבֶׁ ר הּוא לְָך ֶׁאל הָּ עָּ ם וְ הָּ יָּה
הֹור ִ
בְ לִבֹו( :טו) וְ ִדבַ ְר ָּת ֵאלָּיו וְ שַ ְמ ָּת ֶׁאת הַ ְדבָּ ִרים בְ פִּ יו וְ ָּאנֹכִ י ֶׁא ְהיֶׁה עִ ם פִּ יָך וְ עִּ ם פִּ יהּו וְ ֵ
ֵאֹלהים:
הּוא י ְִהיֶׁה לְָך ְלפֶּה וְ ַא ָּתה ִת ְהיֶׁה לֹו ל ִ
 .9ויקרא פרק יד
ּושנִי תֹולַעַ ת וְ ֵאזֹב( :ה) וְ צִ ָּּוה הַ כֹהֵ ן וְ שָּ חַ ט ֶׁאת הַ צִ פֹור הָּ ֶׁאחָּ ת ֶׁאל כְ לִי חֶׁ ֶׁרש עַ ל מַ יִם
(ד) וְ צִ ּוָּה הַ כֹהֵ ן וְ ל ַָּקח ל ִַמטַ הֵ ר ְש ֵתי צִ פ ֳִּרים חַ יֹות ְטהֹרֹות וְ עֵ ץ ֶׁא ֶׁרז ְ
אֹותם וְ ֵאת הַ צִ פֹר הַ חַ יָּה בְ דַ ם הַ צִ פֹר הַ ְשחט טָּ ה עַ ל הַ מַ יִם הַ חַ יִים:
חַ יִים( :ו) ֶׁאת הַ צִ פֹר הַ חַ יָּה י ִַקח א ָֹּתּה וְ ֶׁאת עֵ ץ הָּ ֶׁא ֶׁרז וְ ֶׁאת ְשנִי הַ תֹו ַלעַ ת וְ ֶׁאת הָּ ֵאזֹב וְ טָּ בַ ל ָּ
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 .10אבן עזרא
ועץ א רז ואזוב הוא הגדול וקטן במיני הצמחים .והעד מדברי חכמת שלמה ,ואין צורך לחפש על האזוב כי הוא ידוע בקבלה .והנה המצורע והבית
המנוגע וטומאת המת קרובים ,והנה גם הם כדמות פסח מצרים:
 .11שמות פרק יג
אתי ִמ ִמצְ ָּריִם:
(ח) וְ ִהג ְַד ָּת לְבִ נְָך בַ יֹום הַ הּוא לֵאמֹר בַ עֲבּור זֶׁה עָּ שָּ ה ה' לִי בְ צֵ ִ
 .12ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז
והמצווה הקנ"ז היא שצוונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחילת הלילה כפי צחות לשון המספר .וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך
הדברים בהגדלת מה שעשה לנו ה' ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח ה' נקמתנו מהם ובהודות לו יתברך על מה שגמלנו מחסדיו
יהיה יותר טוב .כמו שאמרו כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח .והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו יתברך והגדת לבנך ביום
ההוא וכו' .ובא הפירוש "והגדת לבנך" יכול מראש חדש? תלמוד לומר :ביום ההוא .אי ביום ההוא ,יכול מבעוד יום?! ת"ל "בעבור זה" .בעבור זה
לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך .כלומר מתחילת הלילה חייב אתה לספר.

