
 

 

 

 

 

 

  

 

          

 בסייעתא דשמיא

  ראויק פרשת

 

צריך שיכין כל צרכי ליל הסדר מבעוד   א.
יום, וגם יהיה השלחן ערוך כבר מבעוד יום,  

ל השלחן ומפה יפה פרוסה על השולחן, וע
יהיו מסודרים צרכי הסדר, המצות והכרפס  
והמרור והחרוסת והמי מלח לטבילת  
הכרפס, ושאר הדברים הנצרכים. כדי  
להתחיל את הסדר מיד בתחילת הלילה, 

ואמנם אין  .כאשר חוזרים מבית הכנסת
הכרח שכל הדברים יהיו מונחים כבר על  

שלפעמים אין מקום בשולחן, או  ,השולחן
שמטעמי נוחות מעדיפים להביא כל דבר  
בזמנו, לכן די שהכינו את החרוסת והמי  

ידיחו ויבדקו היטב את עלי  כן שמלח, ו
באופן שהכל   קודם הלילה, הכרפס והמרור

  יהיה מתוקן לסעודת החג, ולא יהיה עיכוב
בדבר. וכן את הקערה ובה מצה מרור זרוע  

]ועל כל   וכו', יכינו קודם, כדי שלא יתעכבו.
פנים לא יעשה מחלוקת וכעס בעבור זה, כי 
בעבור השלום והשלוה ירויח למעלה מן  

 הכל[.

אם יש לו כוסות מכסף וכדומה, טוב   ב.
ר כבני חורין. ויכין  שישתמש בהם בליל הסד

מקום מושבו שישב בהיסבה דרך חירות.  
ויסדר את הבית להציע מצעות נאות לכבוד 
הרגל, וכדי שימצאנו ערוך מסודר בבואו  

ודין זה נוהג בכל שבת ויום טוב.  הכ"נ, מבי
ובערב הפסח, צריך גם להכין מקום היסבה  
לכל בני הבית, בכרים מוצעים טובים  

 ונוחים.

יכין את היין והמצות והכרפס והמרור   ג.
מבעוד יום, שיהא בכמות מספקת לכל  
המסובין. ולגבי תינוקות במצות ארבע  
כוסות, יש מי שכתב, שתינוקות שאינם 

ביציאת מצרים,   יודעים מה שמספרים
פטורים מד' כוסות, שכל מי שפטור  
מההגדה פטור ממצות ארבע כוסות, מפני  
שצריך לשתותם על הסדר שתיקנו חכמים,  

סדר. אכן דעת מרן  וזה יהיה שלא על ה
שאפילו שתאן שלא כסדר יצא   השלחן ערוך

ידי חובת ארבע כוסות. ומיהו כיון שבעיקר דין  
חינוך ארבע כוסות לתינוקות, דעת רבים  
מהאחרונים שאין זה לעיכובא אפילו בהגיעו  

 להקל בכהאי גוונא.לחינוך, יש 

יש בני אדם שמסדרים את המצות והכרפס   ד.
והמרור ושאר הדברים השייכים לסדר ליל  
הפסח, על השלחן עצמו, אמנם הנכון הוא,  
לסדר הכל דוקא בתוך קערה, והקערה תהיה על  

 השלחן.

כשחל ליל פסח בשבת, הנוהגים על פי הסוד   ה.
לסדר י"ב ככרות על השלחן, גם בשבת זו  

רו י"ב מצות. ואם חל ליל פסח בחול, יסדרו  יסד
ד' מצות. וכל זה על פי הסוד. אבל על פי הפשט  
די בכל שבת בשתי ככרות. ובליל פסח די  
להניח ג' מצות בקערה. וכן נהג מרן אאמו"ר  

 זיע"א.

בסדר הקערה של פסח, מביאים שני תבשילין   ז.
אחד זכר לפסח ואחד זכר לקרבן חגיגה, ונהגו  
להביא בשר וביצה, בשר זרוע צלוי על גחלים,  
והביצה תהיה מבושלת. אמנם אין זה לעיכובא,  

 כי די בכל שני תבשילין ואפילו אורז ותרד.

ההכנה לליל הסדרדיני  -ימן תעב ס  
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 משלחן הראשון לציון

מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות  ולקח הכהן "
-ד, כה) "מזבח העולה... ואת כל חלבו יקטיר המזבחה

ו  (.כ

ויקרא  -משוש תבל)מרן פוסק הדור זצוקללה"ה  ביאר
 :(עמוד יג

ות  נ וה בקרב ו ורה מצ נה הת ח  ה ואת ה על  ל  להקריב את הדם  ב 
ז בזה  והרמ זבח,  ות,   -גבי המ עצל מסמל את מידת ה חלב  כי ה

ושב במקום   ו י ות, כי הדם אינ ו הדם מסמל את מידת הזריז ואיל
שצריך האדם   ות  ור עה ובזרימה, לה וא כל הזמן בתנו חד, אלא ה א

פעמים צריך  לה שי"ת, כי  עבודת ה ו ל ות אל שתי מד ש ב שתמ
ות. עצל מדת ה ג ב ו נה ונכון ל וב  ט שאדרבה  מים  ופע ות זריז,   להי

חר אחד שהלך לבית המדרש   ומה, לסו של למה הדבר ד מ
ות   ו כדי לקנ ול לבית וחר גד והנה הגיע ס ות,  ע והתעכב שם כמה ש
עלה הלך לבית   ו כי ב שת ובה, ואמרה לו א ורה מר ו סח ממנ

ו ש,  מדר חמת  הה ומ עלה,  וא לב ולקר שה ללכת  ותה א עצלה א ת
נה   פ חר נ ו סו ות ו יום, כי א ול באות ח גד וו עלה ר פסיד ב ותה ה עצל

ו.  והלך ל

ואילך אם   עתה  ואמר לה שמ ו  שת ו הדבר, גער בא ע ל נוד וכש
נה באחד הימים   וה ו.  וא ל ולקר וא  ז לב זדר שת שו, הרי  ו לחפ וא יב
ותה אשה   וא ותיו,  נו את חוב ות ממ חד אל ביתו לגב ש א הגיע אי

ורצה לקרוא ל עם  זה הפ זדר נתמלא  ה עלה  ע ב שהגי נה כ עלה, וה ב
ע   ניו  שנקרתה לפ שב  זבה כי ח ו אכ ול עתה נוכח  כ ו ולה,  סקה גד

על ות את ב עליו. הוא לרא ו מאיים  וב  ח

ום   שבמק ני  שה פתיה, הלא תבי ואמר: "הוי א עלה  ער בה ב ז ג א
ות נ זריז נהוג ב ום שהיית  שהיית צריכה ל ובמק ות,  עצל הגת ב

ובים,   פסדים מר גרמת לי ה ות, ו ז זרי ות נהגת ב עצל וג ב צריכה לנה
ות וצר ען כי הפכת את הי  ."י

  ,' ני ה ואת הדם לפ חלב  ורה להקריב את ה ותה הת על כן צי ו
ולפעמים ט ות,  ז זרי וז במידת ה עמים צריך לאח ות כי לפ ור וב  לה

ו ות בד עצל מידת ה ז ב חו  קא.ונכון לא
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 השיעור הגדול בתבל
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 בשידור חי!
  moreshet-maran.com לצפייה:

-079להאזנה בערוץ מרן:  916-50 00 

 

 מפעילות הארגון:

ו  ורת ת ת ו הפצ שנת וומ רבינ ן  מר "היוסף  עובדיה של  לה   ז
"א  • של מרן זיע ש  ו ד ו הק ונ ול צי ר המפעל •תפע די א   ה

ד" ו י הלימ ומ ת הי ור ון • "מרן בת רח י  י ורנ ת  “ת ץ בי וב ק
ף ס ו מ  • “י ות  “ג יב ש לי ם  סת והכנ ן  מר י  ספר לת  שא ח לה

וללים "   • וכ ץ מרן ו ות  -"ער ד ויה ורה  ורי ת ד ות  24שי  •שע
ם  סי כנ ו ורה  ורי ת ו •שיע לי ין ג וע רית שב ת בעב גלי אנ  וב

  

8759* 
 לתרומות חייגו:  

לפעילות  תרמו 
 בעמודות

 יו"ל בסיוע המשרד לשירותי דת

 

 להורדה סרקו
 את הברקוד 

 

 

 אתר 
 "מורשת מרן" 

עכשיו 
 !באפליקציה

tel:office@moreshet-maran.com


 

 

 

 

 

 
       

 

 

  

  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ברכת מרן רבינו הגדול זצוקללה"ה לקראת חג הפסח  
 [.גליונות קובץ בית יוסף]מתוך 

 @ב"ה, ירושלים. כד אדר תשמ"ז
 צרור המור לפ"ק

אחינו בית ישראל אוהבי תורה ושוחרי תושיה, ה' עליהם יחיו. שלומכם ישגא  אל
 לעד.

הפסח הבא עלינו לטובה, אני מתכבד לברך אתכם ואת משפחותיכם, בברכת  בפרוס
תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. ואת חג המצות תחוגו בשמחה ובדיצות. חג כשר 

 ושמח.@
חג הפסח מסמל בקרבו את חובת החינוך התורני על מבועי התורה והיראה, כמו הנה 

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי שנאמר בתורה: "והגדת לבנך ביום ההוא לאמר, 
סח. פה ישיח בתורה ובשבח והודאה להשי"ת -ממצרים", הכי קרא שמו "פסח" פה

על כל ניסיו ונפלאותיו אשר עשה עמנו ועם אבותינו. ולכן מצוה על כל אחד ואחד 
מאתנו להשפיע על אחינו בית ישראל לחנך את בניהם לתורה וליראת ה' טהורה. 

. בניסן נגאלו ובניסן ""כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאותובזכות זה יקויים בנו 
 .עתידים להגאל"

 בברכת מועדים לשמחה
 עובדיה יוסף

 

 

 

 חמץבדיקת מהלכות 
"ע  חזו  (פסח)מתוך 

 

 מכתבי השקפה ממרן פסקיו
מכתבים ואגרות 
ממרן פוסק הדור 

זצוקללה"ה בענייני 
 השקפה

 

כסילוק השמש בצהריים! -סילוקו של מרן   

לה"ה את ספרו  דול זצוקל בשנת תשי"ד כאשר הוציא מרן רבינו הג
לי  -הראשון  לכות פסח שעורר פולמוס רב, בע דיה על ה שו"ת חזון עוב

ל הסדר, למחרת  לי לה ב ד שנהיה חו קנאה ריב ומדון ציערו ורדפו אותו, ע
ד עם בחג הפסח עלו לביתו של מרן  הגאון רבינו עזרא עטייה זצ"ל יח

לכם שהשמש  לרבנית ע"ה: "תדעו  הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל ואמרו 
. ל לכסות אותה!"  זרחה ושום כברה לא תוכ

לם כולו, והשאיר  ל מרן שהטביע בעו דול ש דר חותמו הג אכן אמת מה נה
למידים חשובים, גאונים  לפי ת למידי חכמים מופלגים, א אחריו בנים ת

לים ופעלים, תקנות ויקר לאין קץ ותכלית, מפע ים, ספרים וכתבים עד 
ל מרן  לוקו ש דיר את סי ומנהגים, וממילא לכאורה אי אפשר היה להג
לו וגדלותו טבועה וקיימת  כ"שריפה" אלא רק כ"חורבן", כי בניינו ורוב חי

. דורו שבישם נשמתם באהבת ועריבות התורה ל בני  לם כולו ובכ  בעו

וקו של מרן אינו כסילוקם של שאר צדיקים וחסידים. יחד עם זאת, סיל
לוקו של המאור ס לוקה של השמש בצהרים! סי ילוקו של מרן הרי הוא כסי

לו! סילוקו של הצדיק  לם כו דול שהזריח את אור תורתו ויראתו בכל העו הג
לוקו של צדיק  ל כולו! סי למען הכל שלא פעל ועשה רק למען תורתו אלא 

לקח מא    אום!תנו בפתע פתשנ
 .(שלהבת יוסף חי)

 

 
עובדות מהנהגותיו והליכותיו  

 הנהגותיו של מרן רבינו זצוקללה"ה

ה עשר בניסן צריכים לנקות א.  קודם ליל ארבע
י, כדי   ד יסו י  יקו החצר בנ ית ו ד את חדרי הב ולכב

ישאר שום חשש ימי   שלא  חמץ ברשותם ב
ייחוד   ים וב י הבגד יש לבדוק בכיס הפסח. וכן 

ית י ב בילקוט דים ו יל ה י  ד י בג יס הם,  -בכ הספר של
יל   דקם בל יך לבו פן נשאר שם חמץ. ושוב אין צר

הנר ד לאור  בפסח  . י" הו חמץ  זהר ממש והנ
ה.   השנ  מובטח לו שלא יחטא כל 

ים את   .ב עשר בניסן בודק ה  ע בתחלת ליל ארב
הנ הוא אחר החמץ לאור  ר. וזמן בדיקת חמץ 

ד.  יכף ומי ים ת ות  )צאת הכוכב דק רים  ו כעש היינ ד

חמה ת ה ר שקיע ח החמץ (לא ד אם בדק  עב די הו ב . ומי
ידי   יצא  ים,  ה קודם צאת הכוכב השקיע אחר 
ד זמן מה   עו החמץ  פש ולבדוק  ה. ונכון לח חוב

ד. יל י  בל

. ים בכל פ ג דק ס ים וב דוק בחור ב ך ל נות יצרי
המדרגות,  המרפסות, וחדר  ית, לרבות  הב
יש לבדוק במזנון ובמקרר ובכל  ד  ייחו ינות, וב הג ו

ים שם מאכל ומשקה   יע המקומות שמצנ יתר 
ירה   ד י ה דר הם חשש חמץ. לפיכך כל ח יש ב ש

עולם לא   י שברור לו שמ ה. אף על פ יק ים בד צריכ
 אכל שם חמץ.  

ה.   ד. ים בדיק ין צריכ ספרים א  ה

ים ילכשיש ה.  ים בד יש צורך לבדוק גם  ביתקטנ  ,
יסו שם   הכנ ות שמא  חת המט הארונות ות תחת 
יקה   ה בבד ירחא רב היה לו ט פילו אם ת חמץ. וא

יקתו ד יקוץ בב ית כזאת אל  י כבר אמרו  ,קפדנ כ
צערא אגרא.  חז"ל: לפום 

ים לתת חתיכות קטנות של פת, כל אחת ו.  הג נו
ית,  ות)פחות מכז ר בניי פים  ו ע פנות (עט , בארב

ה בערן הדיר הם למוצאן ול דק מחזר אחרי , והבו
על פי   עור. ו ימצא בזמן הבי החמץ אשר  יתר  עם 

וא הניח עשר חתיכות.  ה יש ל קבל שאין   ע"פה
ב, מ עכ ה מ הג ז יימו "ממנ  .נכון לק



 

 

 

 

 052-7116511לרכישת כמויות ובודדים חייגו: 

 

 moreshet-moreshet.com/shopאו באתר מורשת מרן: 
 

 

 ילקוט יוסף
 יום טוב  

 וחול המועד

 
 

   קובץ בית יוסף
 תש"פ
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 איגרת לבן תורה
 החדש

 
 

 

 ספרים נפלאים במחירים מיוחדים!

 

 פינת ההלכה 
 של מרן הראש"ל שליט"א 

 15.40מידי יום שישי בשעה 

 בשידור חי
 ב"ערוץ מרן":

079-916-5000 
 77שלוחה 

 [32]שידור חוזר בשלוחה 
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