
 מהות החודש

 ניסןחודש 

 פרק ה –ספר יצירה 

 וקשר לו כתר וצירפן זה בזה שיחה' בההמליך אות 

 זכר ונקבה בנפשרגל ימין ו בשנה ניסןבעולם ו טלהוצר בהן 

 פרי עץ חיים, שער חג המצות, פ"א .1

 , כי הוא פה תבונה, וזה סוד סיפור יצי"מפה סחפירוש  –לזה נקרא חג הפסח 

 שמות פרק ב .2

יו: )י)יא( ַוְיִהי ַביִָּמי חָּ ה ִאיש ִעְבִרי ֵמאֶׁ ם ַוַיְרא ִאיש ִמְצִרי ַמכֶׁ יו ַוַיְרא ְבִסְבֹלתָּ חָּ ל אֶׁ ה ַוֵיֵצא אֶׁ ֵהם ַוִיְגַדל ֹמשֶׁ ת ם הָּ ֹכה ַוַיְרא ִכי ֵאין ִאיש ַוַיְך אֶׁ ן ֹכה וָּ ב( ַוִיפֶׁ

ְמָך ְלִאיש ַשר ְושֹ ַהִמְצִרי ַוִיְטְמֵנהּו ַבחֹול: )יג( ַוֵיֵצא ַביֹום ַהֵשִני ְוִה  ר ִמי שָּ ָך: )יד( ַויֹאמֶׁ ה ֵרעֶׁ ה ַתכֶׁ מָּ ע לָּ שָּ רָּ ר לָּ ִשים ִעְבִרים ִנִצים ַויֹאמֶׁ ֵלינּו ֵנה ְשֵני ֲאנָּ ֵפט עָּ

ר: בָּ ֵכן נֹוַדע ַהדָּ ה ַויֹאַמר אָּ א ֹמשֶׁ ת  ַהִמְצִרי ַוִיירָּ ַרְגתָּ אֶׁ ר הָּ ה ֹאֵמר ַכֲאשֶׁ ְרֵגִני ַאתָּ  ַהְלהָּ

 ש"י ר .3

 , אמר מעתה שמא אינם ראויין להגאל:רשעים דלטוריןכפשוטו. ומדרשו דאג לו על שראה בישראל  -ויירא משה 

רואה כמשמעו. ומדרשו נודע לי הדבר שהייתי תמה עליו, מה חטאו ישראל מכל שבעים אומות להיות נרדים בעבודת פרך, אבל  -אכן נודע הדבר 

 הם הלשינו עליו: -: וישמע פרעה אני שהם ראויים לכך

 פגם הדיבור של עם ישראל – שמות פרק ב .4

ה  ֲעֹבדָּ ֵאל ִמן הָּ ְנחּו ְבֵני ִיְשרָּ ְך ִמְצַרִים ַוֵיאָּ לֶׁ ת מֶׁ ֵהם ַויָּמָּ ַרִבים הָּ ְזָעקּו)כג( ַוְיִהי ַביִָּמים הָּ ה: )כד( ַוִיְשַמע ֱאֹלִהים אֶׁ  ַויִּ ֲעֹבדָּ ֱאֹלִהים ִמן הָּ ל הָּ ם אֶׁ תָּ ת ַוַתַעל ַשְועָּ

ת ְבֵני ִיְש  ת ַיֲעֹקב: )כה( ַוַיְרא ֱאֹלִהים אֶׁ ק ְואֶׁ ת ִיְצחָּ ם אֶׁ הָּ ת ַאְברָּ ת ְבִריתֹו אֶׁ ם ַוִיְזֹכר ֱאֹלִהים אֶׁ תָּ ֵאל ַוֵיַדע ֱאֹלִהים:ַנֲאקָּ  רָּ

 זעקה אל ה' - שופטים ספר  .5

ל  ֵאל אֶׁ ם  ה'בימי עתניאל: ַוִיְזֲעקּו ְבֵני ִיְשרָּ ֵאל ַויֹוִשיֵעם..מֹוִשיַע ִלבְ  ה'ַויָּקֶׁ  ֵני ִיְשרָּ

ל  ֵאל אֶׁ ם  ה'בימי אהוד: ַוִיְזֲעקּו ְבֵני ִיְשרָּ ם מֹוִשיַע.. ה'ַויָּקֶׁ הֶׁ  לָּ

ל  ֵאל אֶׁ ל ה'בימי גדעון: ַוִיְזֲעקּו ְבֵני ִיְשרָּ ֵאל אֶׁ ֲעקּו ְבֵני ִיְשרָּ ִביא...  ה'ַעל ֹאדֹות ִמְדיָּן: ַוִיְשַלח  ה': ַוְיִהי ִכי זָּ  ִאיש נָּ

ל  ֵאל אֶׁ ְך... ה'בימי יפתח: ַוִיְזֲעקּו ְבֵני ִיְשרָּ אנּו לָּ טָּ  ֵלאֹמר חָּ

 נבואת ההקדשה של משה בסנה –שמות פרק ד  .6

יָך  ה ֵאלֶׁ ר ְוֵהן לֹא ַיֲאִמינּו ִלי ְולֹא ִיְשְמעּו ְבֹקִלי ִכי יֹאְמרּו לֹא ִנְראָּ ה ַויֹאמֶׁ יו ה')א( ַוַיַען ֹמשֶׁ ר ֵאלָּ ר  'ה: )ב( ַויֹאמֶׁ ה: )ג( ַויֹאמֶׁ ר ַמטֶׁ ָך ַויֹאמֶׁ ה ְביָּדֶׁ ַמה זֶׁ

ר  יו: )ד( ַויֹאמֶׁ נָּ ה ִמפָּ ס ֹמשֶׁ ש ַויָּנָּ חָּ ה ַוְיִהי ְלנָּ ה ַוַיְשִלֵכהּו ַאְרצָּ ה בְ  ה'ַהְשִליֵכהּו ַאְרצָּ ק בֹו ַוְיִהי ְלַמטֶׁ בֹו ַוִיְשַלח יָּדֹו ַוַיֲחזֶׁ ֱאֹחז ִבְזנָּ ה ְשַלח יְָּדָך וֶׁ ל ֹמשֶׁ ַכפֹו: )ה( אֶׁ

יָך  ה ֵאלֶׁ ר  ה'ְלַמַען ַיֲאִמינּו ִכי ִנְראָּ ק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ו( ַויֹאמֶׁ ם ֱאֹלֵהי ִיְצחָּ הָּ ם ֱאֹלֵהי ַאְברָּ ּה  ה'ֱאֹלֵהי ֲאֹבתָּ ָך ַויֵָּבא יָּדֹו ְבֵחיקֹו ַויֹוִצאָּ א יְָּדָך ְבֵחיקֶׁ ֵבא נָּ לֹו עֹוד הָּ

ג: )ז( לֶׁ יָּה ְוִהֵנה יָּדֹו ְמֹצַרַעת ַכשָּ רֹו: )ח( ְוהָּ ה ִכְבשָּ בָּ ּה ֵמֵחיקֹו ְוִהֵנה שָּ ל ֵחיקֹו ַויֹוִצאָּ ב יָּדֹו אֶׁ ָך ַויָּשֶׁ ל ֵחיקֶׁ ֵשב יְָּדָך אֶׁ ר הָּ ְך ְולֹא ִיְשְמעּו  ַויֹאמֶׁ ִאם לֹא ַיֲאִמינּו לָּ

ַאֲחרֹון: ֹאת הָּ ֱאִמינּו ְלֹקל הָּ ִראשֹון ְוהֶׁ ֹאת הָּ  ְלֹקל הָּ

 משה מפגם לשון הרע האותות באו לתקן את –רש"י  .7

 רמז לו שסיפר לשון הרע על ישראל ותפש אומנותו של נחש:  -)ג( ויהי לנחש 

 ... אף באות זה רמז שלשון הרע סיפר באומרו לא יאמינו לי, לפיכך הלקהו בצרעת, כמו שלקתה מרים על לשון הרע:-)ו( מצרעת כשלג 

 ממהרת לבא ממידת פורענות, שהרי בראשונה לא נאמר מחיקו: דה טובהימכאן שמ -)ז( ויוציאה מחיקו והנה שבה כבשרו 

משתאמר להם בשבילכם לקיתי על שסיפרתי עליכם לשון הרע יאמינו לך שכבר למדו בכך שהמזדווגין להרע  -ת האחרון ול האו)ח( והאמינו לק

 להם לוקים בנגעים, כגון פרעה ואבימלך בשביל שרה:

  - שמות פרק ד .8

ר מֹ  ל )י( ַויֹאמֶׁ ה אֶׁ ָך ִכי  ה'שֶׁ ל ַעְבדֶׁ ְרָך אֶׁ ז ַדבֶׁ ֹנִכי ַגם ִמְתמֹול ַגם ִמִשְלֹשם ַגם ֵמאָּ ִרים אָּ י לֹא ִאיש ְדבָּ הִבי ֲאֹדנָּ ר  ְכַבד פֶּ ֹנִכי: )יא( ַויֹאמֶׁ שֹון אָּ יו  ה'ּוְכַבד לָּ ֵאלָּ

ם  ה ָלָאָדםִמי שָּ ֹנִכי אֹו ִמי יָּשּום ִאֵלם אֹו ֵחֵרש אֹו ִפֵקַח  פֶּ ְהיֶׁה ה'אֹו ִעֵּור ֲהלֹא אָּ ֹנִכי אֶׁ ה ֵלְך ְואָּ יָך: )יב( ְוַעתָּ ם פִּ ר ִבי  עִּ ר ְתַדֵבר: )יג( ַויֹאמֶׁ ְוהֹוֵריִתיָך ֲאשֶׁ

ח: )יד( ַוִיַחר ַאף  א ְבַיד ִתְשלָּ י ְשַלח נָּ ַדְעִתי ִכי דַ  ה'ֲאֹדנָּ ִחיָך ַהֵלִוי יָּ ר ֲהלֹא ַאֲהֹרן אָּ ה ַויֹאמֶׁ ַמח ְבֹמשֶׁ ֲאָך ְושָּ ָך ְורָּ אתֶׁ ֵבר ְיַדֵבר הּוא ְוַגם ִהֵנה הּוא ֹיֵצא ִלְקרָּ

ִרים  ת ַהְדבָּ יו ְוַשְמתָּ אֶׁ יוְבִלבֹו: )טו( ְוִדַבְרתָּ ֵאלָּ ְהיֶׁה ִעם  ְבפִּ ֹנִכי אֶׁ יהּוְואָּ ם פִּ יָך ְועִּ ר הּוא ְלָך אֶׁ  פִּ ר ַתֲעשּון: )טז( ְוִדבֶׁ ם ֵאת ֲאשֶׁ ְתכֶׁ יָּה ְוהֹוֵריִתי אֶׁ ם ְוהָּ עָּ ל הָּ

ההּוא ִיְהיֶׁה  ה ִתְהיֶׁה לֹו ֵלאֹלִהים: ְלָך ְלפֶּ  ְוַאתָּ

 ויקרא פרק יד .9

ז ּוְשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזב: )ה( ְוִצּוָּ  רֶׁ ַקח ַלִמַטֵהר ְשֵתי ִצפֳִּרים ַחיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ אֶׁ ה ַהֹכֵהן ְולָּ אֶׁ )ד( ְוִצּוָּ ת ַהִצפֹור הָּ ַחט אֶׁ ש ַעל ַמִים ה ַהֹכֵהן ְושָּ רֶׁ ל ְכִלי חֶׁ ת אֶׁ חָּ

ם ְואֵ  ַבל אֹותָּ ֵאֹזב ְוטָּ ת הָּ ת ְשִני ַהתֹוַלַעת ְואֶׁ ז ְואֶׁ רֶׁ אֶׁ ת ֵעץ הָּ ּה ְואֶׁ ת ַהִצֹפר ַהַחיָּה ִיַקח ֹאתָּ ה ַעל ַהַמִים ַהַחִיים:ַחִיים: )ו( אֶׁ טָּ  ת ַהִצֹפר ַהַחיָּה ְבַדם ַהִצֹפר ַהְשחט
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 אבן עזרא  .10

רז ואזוב הוא הגדול וקטן במיני הצמחים. והעד מדברי חכמת שלמה, ואין צורך לחפש על האזוב כי הוא ידוע בקבלה. והנה המצורע והבית ועץ א 

 :והנה גם הם כדמות פסח מצריםהמנוגע וטומאת המת קרובים, 

 שמות פרק יג .11

ה עָּ  ה )ח( ְוִהַגְדתָּ ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא ֵלאֹמר ַבֲעבּור זֶׁ ִים: ה'שָּ  ִלי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז .12

בליל חמשה עשר בניסן בתחילת הלילה כפי צחות לשון המספר. וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך  שצוונו לספר ביציאת מצריםוהמצווה הקנ"ז היא 

איך לקח ה' נקמתנו מהם ובהודות לו יתברך על מה שגמלנו מחסדיו הדברים בהגדלת מה שעשה לנו ה' ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ו

יהיה יותר טוב. כמו שאמרו כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. והכתוב שבא על הצווי הזה הוא אמרו יתברך והגדת לבנך ביום 

ביום ההוא, יכול מבעוד יום?! ת"ל "בעבור זה". בעבור זה  ההוא וכו'. ובא הפירוש "והגדת לבנך" יכול מראש חדש? תלמוד לומר: ביום ההוא. אי

 לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כלומר מתחילת הלילה חייב אתה לספר.

 

 


