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 על חג פסח פנינים מספר ה"זוהר הקדוש"
 עם ביאור "מתוק מדבש"

 

 

 ץ הוא סוד ביטול הסט"אביעור החמ

 
ר  שָּ ה עָּ עָּ בָּ ַארְּ הטעם שהתחילה התורה את בְּ

ענין חג הפסח בארבעה עשר, ולא בחמשה עשר שהוא 
ַמר עיקר המועד,  א ִאתְּ  הרי למדנו טעמו,הָּ

א ֵמץ ּושְּ ִלין חָּ ַבטְּ ֵדין מְּ א כְּ הָּ כי אז ֹור דְּ
מבטלים ישראל את החמץ ואת השאור, שהם סוד 
הספירות דקליפה שמבטלים ישראל את כחם בי"ד 
משש שעות ולמעלה עוד קודם שחיטת הפסח, ועל ידי 

ׁשּותָּ זה  ֵאל ֵמרְּ רָּ קּו ִישְּ ַתלָּ ִאסְּ א וְּ ֳחרָּ א אָּ
תלקו ונתעלו ישראל מרשות הסטרא אחרא מעט נס

רּו ִמֵניּה נעקרו ממנו לגמרי, ו ַעקְּ ִאתְּ אחר מעט, עד כי וְּ
ה נתאחדו  כך מיד ַמצָּ ַאֲחדּו בְּ ִאתְּ מצה בוְּ

א שהיא סוד המלכות,  א ַקִדיׁשָּ  שהיאִקּׁשּורָּ
קשר הקדוש, שכל פרצופי האצילות נקשרים 

 ומשפיעים בה ]וכו'[.
ם  דֹוֹרתָּ ֵאל לְּ רָּ ֵני ִישְּ ל בְּ כָּ כי הנה עד עתה לְּ

 במצרים היו ישראל שקועים בתוך הקליפות, אבל
ה  אָּ לְּ הָּ אן ּולְּ א ִמכָּ הָּ דהיינו מליל יציאת דְּ

רּו  מצרים ולהלאה, ַקּׁשָּ ִאתְּ דּו וְּ ֲאחָּ ִאתְּ
א  א ַקִדיׁשָּ מָּ א ִדׁשְּ ִקּׁשּורָּ נתאחזו ישראל בְּ

קשרו בקשר תחילה באחיזה מועטת, ואחר כך נת

קּו  חזק, בקשר של שם הוי"ה הקדוש, פְּ נָּ וְּ
א  ֳחרָּ א אָּ ׁשּותָּ ויצאו מרשות הסטרא ֵמרְּ

ֵני  אחרא, ַתקְּ ה ֲעַשר מְּ עָּ בָּ ַארְּ ְך בְּ ִגיֵני כָּ בְּ
יהּו  ַמיְּ בשביל זה בי"ד ישראל מתקנים עצמם ַגרְּ

יהּו  על ידי תשובה, ֵמץ ִמֵביַניְּ ַבֲעֵרי חָּ ּומְּ
ם, שהוא סוד הזכר ומבערים את החמץ מביניה

דקליפה שצריך לבערו מתוכנו, וזה הוא הכנה לקשט 
יֵלי  את הכלה לצורך היחוד של ליל פסח, יְּ עָּ וְּ

א  א ַקִדיׁשָּ ׁשּותָּ ונכנסים ברשות הקדושה, ִברְּ

ֵרי להיות מבני ביתה של השכינה,  ַעטְּ ֵדין ִמתְּ ּוכְּ
ה  אָּ א ִעלָּ ִאימָּ רֹוי דְּ ִעטְּ ה בְּ ַכלָּ ן וְּ תָּ ואז חָּ

פסח מתעטרים חתן וכלה, שהם סוד קוב"ה בליל 
ֵעי ַבר נָּׁש ושכינתיה בעטרות של אימא עלאה,  ּובָּ

ִאיהּו ַבר חֹוִרין  ֵמיּה דְּ ה ַגרְּ אָּ ַאֲחזָּ לְּ
ובליל פסח צריך האדם להראות את עצמו שהוא בן 
חורין, כדברי בעל ההגדה, חייב אדם לראות את עצמו 

להיות כאילו הוא יצא ממצרים, וטעם הדבר כדי 
ע"ב, -מרכבה לקוב"ה ושכינתיה. )אמור דף צה ע"א

 תצח(-ובביאורינו כרך יא עמ' תצד

 

 

 יוןהמועד הוא האורח של ישראל ממקור על
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א  ַתתָּ ֵאל לְּ רָּ ִישְּ א דְּ תָּ ַׁשעְּ א ֲחֵזי, בְּ תָּ
ֵני מֹוֲעַדיָּא  הָּ אן בְּ בא וראה, בשעה ֲחדָּ

 שישראל למטה שמחים באלו המועדים,
ׁשַ  ִריְך הּוא ּומְּ א בְּ ׁשָּ ֻקדְּ א לְּ חָּ בָּ ִחין ׁשְּ בְּ

תֹוֵרי  ומשבחים שבחים להקב"ה, ִרין פָּ ַסדְּ מְּ
אֵני  ועורכים השלחנות, מָּ יהּו בְּ ַמיְּ ֵני ַגרְּ ַתקְּ מְּ

ר  קָּ  ומתקנים ומקשטים עצמם בבגדי כבוד, אזיְּ
ִרין  מְּ ֵאי אָּ ֲאֵכי ִעלָּ המלאכים העליונים ַמלְּ

רָּ  אומרים, ִישְּ ן דְּ ְך ַמה ִטיבָּ כָּ מה הטעם ֵאל בְּ

ִריְך הּוא  שישראל שמחים כל כך, א בְּ ׁשָּ ֻקדְּ
ַמר הקב"ה   אומר אל המלאכים,אָּ

א  א דָּ ה ִאית לֹון יֹומָּ אָּ א ִעלָּ ִפיזָּ אּוׁשְּ
ֵרי אורח יקר יש להם ביום הזה,  מְּ המלאכים אָּ

ְך הּוא  אומרים להקב"ה, או ִדילָּ לָּ וכי אין וְּ
 לך שפע מוחיןהאורח הזה שלך, הלא ביום זה נמשך 
ֵרי ֹקֶדׁש  ִאקְּ ממקום ההוא ֵמַההּוא ֲאַתר דְּ

ַמר לֹון אמר להם  הנקרא קדש, דהיינו מחכמה, אָּ
הּו  הקב"ה, או ֹקֶדׁש ִנינְּ ֵאל לָּ רָּ ִכי ִישְּ וכי וְּ

רּון ֹקֶדׁש  ישראל הם אינם קדש, ִאקְּ וכי אינם וְּ

נקראים קדש, כלומר הלא גם ישראל נקראים קדש, 
ֲחזֵ לכן  א ִדיִלי לֹון ִאתְּ ִפיזָּ א אּוׁשְּ נָּ ַזמְּ י לְּ

להם ראוי להזמין את האורח שלי, כלומר לכן יש בהם 
ַחד  כח לקדש את המועדים, מב' טעמים,

א ִדיִלי  רָּ אחד מצדי דהיינו מצד בחינת ִמִסטְּ

ֵבִקים ִבי  התפארת, א ִאינּון דְּ הָּ לפי שהם דְּ

ֹקֶדׁש  דבקים בי, א דְּ רָּ ַחד ִמִסטְּ ואחד מצד וְּ

ִתיב ֹקֶדׁש  הקדש שהוא בחינת חכמה, ִדכְּ
ֵאל ַליהו"ה  רָּ  הרי ישראל נקראים קדש,ִישְּ

רּון ֹקֶדׁש  ֵאל ִאקְּ רָּ ִישְּ הואיל הֹוִאיל וְּ

הֹון  וישראל נקראים קדש, לכן א ִדלְּ ִפיזָּ אּוׁשְּ
זה המועד הוא האורח שלהם ודאי, הּוא ַוַדאי 

א ִמ  ִפיזָּ ַהאי אּוׁשְּ ִמינּו דְּ ִגין ִדזְּ ֹקֶדׁש בְּ
לפי שהזמנת זה האורח, הוא מחכמה הנקרא הּוא 

ֵאי ֹקֶדׁש קדש,  רָּ ִתיב ִמקְּ מזומנים מקדש, ִדכְּ

הּו פתחו כל המלאכים,  חּו ֻכלְּ תְּ ֵרי פָּ רּו ַאׁשְּ מְּ אָּ וְּ
ה לֹו.  כָּ ם ֶׁשכָּ עָּ )אמור דף צד ע"א, ובביאורינו הָּ

 כרך יא עמ' תעט(

 

 

 הסדר השבח להשי"ת לעתיד יהיה כמו השבח שבליל

 
א  תָּ ִׁשירָּ א וְּ ותָּ וָּ ק, ֶחדְּ חָּ ַמר ַרִבי ִיצְּ אָּ
ִריְך  א בְּ ׁשָּ ֻקדְּ א לְּ חָּ ַׁשבְּ ֵאל לְּ רָּ ִמיִנין ִישְּ זְּ

שירה בשמחה עתידים ישראל לשבח להקב"ה, א הּו
דהיינו לעתיד לבא שתהיה שמחה שלימה על ידי יחוד 

א  העליון של קוב"ה ושכינתיה, חָּ בָּ ַהאי ׁשְּ כְּ
א  חָּ ִפסְּ יָּא דְּ ֵלילְּ ֵאל בְּ רָּ ֵחי ִישְּ ַׁשבְּ ִדמְּ
 כאותו השבח שמשבחים ישראל בליל פסח,

דּו ַׁשת ִבקְּ ַקדְּ ֵאל ִאתְּ רָּ ֶנֶסת ִישְּ א ִדכְּ ּׁשָּ

א  כָּ ַמלְּ שכנסת ישראל שהיא השכינה מתקדשת דְּ

ִתיב בקדושת המלך,  א הּוא ִדכְּ דָּ  זהו שכתובהָּ
ֶכם  ֶיה לָּ ֵליל  לעתיד לבואַהִּׁשיר ִיהְּ כְּ

ג  ַקֶדׁש חָּ ֵליל ִהתְּ ג היינו כְּ ַקֶדׁש חָּ ִהתְּ
א  יקָּ שאז יש יחוד עליון שלא על ידי מעשינו אלא ַדיְּ

היה לעתיד לבוא בב"א. ברצון המאציל העליון, וכן י
 )אמור דף צו ע"א, ובביאורינו כרך יא עמ' תקו(
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 הפסח וצלייתו סוד הכנעת הסט"א שחיטת קרבן

 
ה  א ֶעֶרב ֶפַסח ֲהוָּ נָּ ַההּוא ִזמְּ באותו הזמן בְּ

ים כדי ששלחה רבקה את יעקב לקחת שני גדיי עיז
ֵעי ֵיֶצר  לעשות מטעמים ליצחק היה ערב פסח, ּובָּ

א שאז צריך  ֲערָּ בָּ ִאתְּ ע לְּ רָּ לבער את הָּ
היצר הרע שהוא הס"מ שרו של עשו שהוא סוד החמץ, 
וכן כל ענין שחיטת הפסח וצלייתו היה כדי להכניע 

א  את הנחש, זָּ א רָּ ה ִסיֲהרָּ אָּ טָּ ַׁשלְּ ּולְּ

א  נּותָּ ֵהימְּ שהיא סוד  ולהשליט את השכינהִדמְּ

ִׁשיִלין  האמונה, ֵרי ַתבְּ ַדת תְּ בְּ א עָּ ַעל דָּ וְּ
ועל כן עשתה רבקה ב' תבשילין אחד לקרבן פסח 
לבער את הס"מ מן העולם, והב' לקרבן חגיגה לחוג 
עם השכינה ולהתדבק עמה כדי שהיא תשפיע את 

-ברכותיה ויתברך יעקב מפיה. )תולדות דף קמב ע"א
 רכ(ע"ב, ובביאורינו כרך ג עמ' 

 

 

 בימי הפסח נכנסו ישראל לרשות הקדושה

 
ה  הּודָּ ַמר ַרִבי יְּ ִכי שאל מרבי אבאאָּ  ִאי הָּ

בשלמא אם הטעם של איסור אכילת חמץ בפסח היה 
משום ויאפו את הבצק עוגות מצות ולא חמץ, היה 
ראוי לאסור חמץ רק בימי צאתם ממצרים לזכור את 
הנס, אבל לדידך שאמרת שהשאור ומחמצת וחמץ 

זות על ג' קליפות שיצאו ישראל מרשותם ולא רומ
ל  חזרו להשתעבד עוד תחת ידם לעולם, אם כן כָּ

ֵמי  א נָּ ֵמי ַׁשתָּ אכלו כל ימות השנה גם כן לא ייְּ
שאור וחמץ כמו שנאסרו כמה מאכלים שעל ידם 

ַעת יֹוִמין  מתדבקים בחיצונים, ַאַמאי ִׁשבְּ
למה נאסר אכילת שאור וחמץ רק שבעת ימים 

אֹור לֹא יִ ִדכְּ  ַעת יִָּמים שְּ ֵצא ִתיב ִׁשבְּ מָּ
א  לָּ ַעת יִָּמים וְּ ֵתיֶכם הרי ִׁשבְּ בָּ ִתיר יַ בְּ

 שהתורה אסרה חמץ רק שבעה ימים ולא יותר,
א  רבי אבא לרבי יהודה,ֲאַמר ֵליּה  נָּ ל ִזמְּ כָּ

ה  אָּ ֲחזָּ ִאתְּ ׁש לְּ ַחיָּיב ַבר נָּ ִאתְּ ֵמיּה גַ דְּ רְּ
ִריְך  טְּ ִכי ִאצְּ היינו שבעת זמן ד כלֶבן חֹוִרין הָּ

ימי הפסח שאדם חייב להראות את עצמו בן חורין 
א  צריך להזהר מאכילת חמץ, לָּ א דְּ נָּ ל ִזמְּ כָּ

ִריְך  טְּ א ִאצְּ ַחיָּיב לָּ אינו שאבל כל השנה ִאתְּ
חייב להראות את עצמו בן חורין אין צריך להזהר 

 מאכילת חמץ.

ׁש רּו ַחד ַבר נָּ ַבד לְּ עָּ א דְּ כָּ ַמלְּ ִפינּוס לְּ
ל ִאינּון למלך שעשה לאדם אחד שר גדול, משל  כָּ

א, ַחדֵ  גָּ ַהאי ַדרְּ ִליק לְּ סָּ י יֹוִמין דְּ
ר  קָּ בּוֵׁשי יְּ ִביׁש לְּ לָּ עלה שכל אותם הימים וְּ

לאותה המדרגה והשררה היה שמח ולבש לבושי 
ִריְך  כבוד, טְּ א ִאצְּ ַתר לָּ בָּ ימי  אבל אחר עבורלְּ

א  השמחה שוב אין צריך ללבוש בגדי כבוד, ַׁשתָּ לְּ
לִ  סָּ ִטיר ִאינּון יֹוִמין דְּ א נָּ יק ַאֲחרָּ

בּו ַבׁש ִאינּון לְּ לָּ א וְּ ַיִקירּו דָּ ֵכן לְּ ִׁשין וְּ
א  ַׁשתָּ א וְּ ל ַׁשתָּ  לשנה האחרת שמר אותםכָּ

הימים שעלה לגדולה ולבש אותם הלבושים וכן בכל 
 שנה ושנה אבל לא יותר.

ֵאל  רָּ א ִישְּ ונָּ ַהאי ַגוְּ  בני ישראלכעין זה הוא לכְּ
ֵצא  אֹור לֹא ִימָּ ַעת יִָּמים שְּ ִתיב ִׁשבְּ כְּ

א,  לפי שאלו הימים ותָּ וָּ ִאינּון יֹוֵמי ֶחדְּ דְּ
קּו  פְּ נָּ א וְּ א דָּ רָּ ִליקּו ִליקָּ סָּ יֹוִמין דְּ

א  א ַאֲחרָּ בּודָּ שהם ימי חדוה, ימים שעלו ִמִּׁשעְּ
 ישראל לגדולה ויצאו משעבוד של הסטרא אחרא,

ִרי ִגין ַכְך ַנטְּ א ּובְּ ַׁשתָּ א וְּ ל ַׁשתָּ כָּ ן בְּ
קּו  פְּ נָּ ר וְּ קָּ ַהאי יְּ ִליקּו לְּ סָּ יֹוִמין דְּ
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א  ׁשּותָּ אלּו ִברְּ עָּ א וְּ א ַאֲחרָּ ׁשּותָּ ֵמרְּ
א  ועל כן שומרים ישראל בכל שנה ושנה אלו ַקִדיׁשָּ

הימים שעלו לאותה הגדולה והכבוד ויצאו מרשות 

ִתיב  אחרת ונכנסו לרשות הקדושה א כְּ ַעל דָּ וְּ
ַעת יָּ  אבל שאר ִמים ַמצֹות תֹאֵכלּו ִׁשבְּ

ימות השנה אין אנו צריכים להראות ענין החירות 
 תלב(-כלל. )בא דף מ ע"א, ובביאורינו כרך ה עמ' תלא

 

 

 

 הנזהר ממשהו חמץ נשמר מקטרוגי היצה"ר

 
יָּא  המשיך רבי שמעון את דבריו ואמר ַרעְּ

א  נָּ ֵהימְּ א  הנהמְּ חָּ ִפסְּ אֵרי דְּ ישראל שהם מָּ
בעלים המקיימים את מצות חג הפסח שהוא בחסד 
כדלקמן, שמשם הוא סוד הגאולה כמ"ש הושיעה לו 

יהּו ֵליל  ימינו, ֵליט ֲעַליְּ ׁשָּ א דְּ נָּ ִזמְּ בְּ
בזמן ששולט עליהם ליל שמורים, שהיא ִׁשמּוִרים 

השכינה שהיא שמורה לבעלה מאחיזת החיצונים, 
הּו  ובעוד ישראל בגלות הדומה ללילה ֻכלְּ

טּוִרים  מּוִרים ּונְּ ֶמֱהֵוי ׁשְּ ִריִכים לְּ צְּ
אֹור  ֵמץ ּושְּ כולם צריכים להיות שמורים ֵמחָּ

וזהירים מחמץ ושאור, ר"ל שכל אחד צריך לשמור 
את עצמו מחמץ שהוא הס"מ, ומשאור שהיא 

ל ֶׁשהּוא  הלילי"ת, כָּ אפילו מכל שהוא, כי על בְּ

ל ידי חטא קל יכולים להתדבק בהם, כָּ  וְּ
טּוִרין  הּו נְּ ִקים ֻכלְּ ִלים ּוַמׁשְּ שצריך ַמֲאכָּ

לשמור את כל המאכלים והמשקים שלא יתערב בהם 
ֵמץ  משהו חמץ, ִטיר לֹון ֵמחָּ נָּ ּוַמאן דְּ
אֹור  ומי ששומר את המאכלים והמשקים ּושְּ

ממשהו חמץ ושאור, על ידי כן הוא נשמר ממשהו 
ִטיר ִמֵיֶצר הָּ  חמץ, וגם ע גּוֵפיּה ִאיהּו נָּ רָּ

א  ַתתָּ גופו הוא שמור מיצר הרע למטה, שלא לְּ
יתגבר עליו ולא יקטרג עליו להענישו בעולם הזה, 

א  ֵעילָּ א לְּ תָּ מָּ ִנׁשְּ ונשמתו שמורה למעלה שינצל וְּ

ַמר ֵביּה  מן הגיהנם וממלאכי חבלה, ִאתְּ ונאמר וְּ

ע  בו ָך רָּ גּורְּ שאין סטרא אחרא שולט עליו לֹא יְּ

הָּ  להחטיאו, ִגין דְּ ֲעִביד גּוֵפיּה בְּ א ִאתְּ
לפי שנעשה גופו קדש, על ידי שמקדש את ֹקֶדׁש 

ִׁשים  עצמו באכילתו, ֵתיּה ֹקֶדׁש ֳקדָּ מָּ ִנׁשְּ וְּ
ונשמתו נעשית קדש קדשים, כי נמשך עליה שפע 
משורשה שבבינה הנקראת קדש קדשים, כי שם הוא 

ע שורש הנשמות,  רָּ ֵיֶצר הָּ ַמר בְּ ִאתְּ ונאמר וְּ

ל  ביצר הרע, כָּ ר לֹא יֹאַכל ֹקֶדׁש וְּ ר"ל זָּ
מאחר שזה האדם קידש את גופו, אין יצר הרע שולט 

 עליו להחטיאו ]וכו'[.
ם  הָּ רָּ ַאבְּ א דְּ ִמינָּ א יְּ רֹועָּ חג הפסח ֶפַסח דְּ

ֶכֶסף הוא בזרוע הימין שהוא חסד של אברהם, 
ק  זּוקָּ והחסד הוא בחינת כסף מזוקק, לפי שאין מְּ

דף רפב ע"ב,  אחיזה להחיצונים בחסד. )כי תצא
 של(-ובביאורינו כרך טו עמ' שכט
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 המצה, רפואה רוחנית ונקיון הדעת

 
א ִחידָּ ה ֵליּה ַבר יְּ א ַדֲהוָּ כָּ ַמלְּ ַלׁש לְּ חָּ י וְּ

א ַחד  משל למלך שהיה לו בן יחיד ונחלה, יֹומָּ
ֵמיַכל  ִאיב לְּ ה תָּ יום אחד היה מתאוה ֲהוָּ

ַמלְּ  לאכול, ֵריּה דְּ רּו, ֵייכּול בְּ מְּ א כָּ אָּ
א  א דָּ ותָּ וָּ ַאסְּ א דְּ לָּ יאכל  אמרו הרופאיםֵמיכְּ

ֵייכּול  בנו של המלך מאכל של רפואה, ַעד דְּ וְּ
זֹו א ּומְּ לָּ ַתַכח ֵמיכְּ א ִיׁשְּ א ֵליּה לָּ נָּ

א  ֵביתָּ א בְּ ובזמן שיאכל אותו לא ימצא ַאֲחרָּ

ִכי  שום מאכל ומזון אחר בבית, דּו הָּ בְּ  עשו כן,עָּ
ַכל ַההּוא ַאסְּ  אָּ ן דְּ א ֵכיוָּ ותָּ ון שאכל הבן כיוָּ

ה את מאכל הרפואה,  אָּ לְּ הָּ אן ּולְּ ַמר, ִמכָּ אָּ
לָּ  ִאיב, וְּ ִאיהּו תָּ ל ַמה דְּ ִכיל ֵייכּול כָּ א יָּ

א ֵליּה  קָּ ַנזְּ אמר המלך, מכאן ואילך יאכל כל לְּ
 מה שמתאוה ולא יוכל להזיק לו.

ֵאל  והנמשל הוא רָּ קּו ִישְּ פְּ ְך, ַכד נָּ כָּ
ַרִים  א ֲהֵוי  ממצריםכשיצאו ישראל ִמִמצְּ לָּ

א  נּותָּ ֵהימְּ א ִדמְּ זָּ רָּ א וְּ רָּ ֵעי ִעקָּ דְּ לא היו יָּ

ִריְך יודעים עיקר וסוד האמונה,  א בְּ ׁשָּ ַמר ֻקדְּ אָּ
א  ותָּ וָּ ֵאל ַאסְּ רָּ ֲעמּון ִישְּ אמר הּוא ִיטְּ

הקב"ה יטעמו ישראל את המצה שהיא רפואה מדעות 
כוזבות ועבודה זרות שעבדו במצרים, וסגולתה לקבל 

 שלימה ועול מלכות שמים ועול המצות, עליו אמונה
ֲחֵזי  א ִיתְּ א לָּ א דָּ ותָּ וָּ לּון ַאסְּ ֵייכְּ ַעד דְּ וְּ

א  א ַאֲחרָּ לָּ הֹון ֵמיכְּ ועד שיאכלו רפואה זו לְּ
של המצה לא יראה להם מאכל אחר דהיינו חמץ, לכן 

ן  נאסר החמץ בפסח בבל יראה ובבל ימצא, ֵכיוָּ
א  ותָּ וָּ ִאיִהי ַאסְּ ה דְּ לּו ַמצָּ כְּ אָּ יון שאכלו כדְּ

את מצה שהיא הרפואה להתרפאות מכל תחלואי 
 דעות משובשות של מצרים, ועוד שהוא מסוגל
א  נּותָּ ֵהימְּ א ִדמְּ זָּ רָּ ַדע בְּ ִמנְּ ֵמיַעל ּולְּ לְּ
ליכנס ולדעת על ידי המצה בסוד האמונה שהיא 

ִריְך  קבלת עול מלכות שמים, א בְּ ׁשָּ ַמר ֻקדְּ אָּ
ֲחזֵ  ה ִאתְּ אָּ לְּ הָּ אן ּולְּ ֵמץ הּוא, ִמכָּ י לֹון חָּ

א לֹון  קָּ ַנזְּ ִכיל לְּ א יָּ א לָּ הָּ לּון ֵליּה דְּ ֵייכְּ וְּ
אמר הקב"ה מכאן ואילך ראוי להם החמץ ויאכלו 
אותו כי כבר לא יכול להזיק להם, לפי שבפסח שהיו 
עדיין חולים בתחלואי מצרים אז אם יאכלו חמץ 
יעוררו את כח הקליפות, לכן היו צריכים להבדל 

או ישראל ע"י אכילת המצה ממנו, אבל אחר שנתרפ
שוב לא יזיק להם החמץ ואין טעם לאסור אכילתו. 

 נג(-)תצוה דף קפג ע"ב, ובביאורינו כרך ח עמ' נב

 

 

 ות האבות נקרע ים סוףבזכ

 
 

בואר שבעת קריאת ים סוף לא במאמר זה י הקדמה:
היו בנ"י ראוים להנצל, לכן לא רצה הקב"ה שיעוררו 
ישראל שום התעוררות מלמטה כדי שלא יתעוררו 
המקטרגים לקטרג על התפלות, ורק התעוררות 
שלמעלה עמד להם להנצל, וזהו הפירוש "ה' ילחם 
לכם" מלמעלה, "ואתם תחרישון", ולא תעוררו שום 

 דבר.
ֹעה  ִריב ַפרְּ קְּ א ַכד ִאתְּ כָּ א ֲחֵזי, הָּ תָּ

ֵאל  רָּ ִישְּ הּו בְּ א בְּ בָּ רָּ א קְּ חָּ ַאגָּ בא וראה לְּ
כאן אצל הים כאשר נתקרב פרעה לעשות מלחמה 

א בישראל,  ׁשָּ ֵעי ֻקדְּ א בָּ א לָּ נָּ ַההּוא ִזמְּ בְּ
ֲערּון יִ  ִיתְּ ִריְך הּוא דְּ ֵאל בְּ רָּ שְּ

ל  לָּ א כְּ ַתתָּ א לְּ ֲערּותָּ באותו הזמן לא רצה ִאתְּ
הקב"ה שיעוררו ישראל שום התעוררות מלמטה כלל, 
אפילו בתפלה וצעקה מפני שמצדם לא היו ראוים 
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להנצל, ואם הם יעוררו בתפלה שצריכה לעלות דרך 
עליית העולמות ולבקוע בין החיצונים, אז יתעוררו 

א  מדת הדין, ועודהמקטריגים כנגדם ותתעורר  הָּ דְּ
א הּוא  ֵעילָּ א לְּ ֲערּותָּ כי כבר היתה ִאתְּ

ן  התעוררות למעלה, והיינו הָּ א ֲאבָּ הָּ דְּ
א  א דָּ רּותָּ עָּ ֲערּו ִאתְּ ַאתְּ ִדימּו וְּ ַאקְּ

א  ֵעילָּ כי האבות הקדימו והעירו התעוררות זו לְּ

ֵאים ַקֵמיּה  למעלה, הֹון קָּ א ִדלְּ כּותָּ ּוזְּ
ל את בניהם, )והנה וזכות שלהם עמד לפניו להצי

משמע שהדבר שנעשה לאדם בזכות אבות הוא טוב 
ואין בו כל כך קטרוג כמו בדבר שנעשה בבקשה 

ִריְך הּוא  ובתפלה(, א בְּ ׁשָּ א ֻקדְּ עָּ א בָּ לָּ וְּ
ל  לָּ א כְּ ַתתָּ רּון לְּ עָּ ֵאל ִיתְּ רָּ ִישְּ ולא רצה דְּ

הקב"ה שישראל יעוררו מלמטה שום התעוררות כלל 

ִתיב הָּ  על ידי צעקה ותפלה א הּוא ִדכְּ דָּ
ַאֶתם ַתֲחִריׁשּון  ֶכם וְּ ֵחם לָּ יהו"ה ִילָּ

שציום  ממש,ַתֲחִריׁשּון ַוַדאי פירושו 
שישתקו מפני שצעקתם קרובה לקלקל ורחוקה 

א מלתקן,  לָּ ה דְּ ֲערּון ִמלָּ א ִתתְּ לָּ וְּ
כּו  ִריְך לְּ טְּ  ולא תעוררו דבר שאין צריך לכם,ִאצְּ

א  כָּ הָּ כְּ  וכאן בפסוק זהוְּ א ִאתְּ מָּ ִליל ׁשְּ
ן  ִׁשימָּ ון רְּ וָּ ַאתְּ א בְּ נכלל שם הקדוש ַקִדיׁשָּ

באותיות רשומות, והיינו שרשום בר"ת של י'הוה 
י'לחם ל'כם השם יי"ל שהוא שם אחד קדוש מע"ב 
 שמות, ורמז בו משה בתפלתו כדי לעורר זכות האבות,

ַריָּיא  ֲערּו ֵביּה ַחבְּ א ִאתְּ הָּ וכבר נתעוררו וְּ
 כראוי.בזה החברים לפרשו 

)מקור המאמר בזהר פרשת בשלח דף מז ע"ב 
 תקיט(-ובביאורינו כרך ה עמוד תקיח

 

 

 מצרים זכו לקבורה

 
שבכל מקום שם הוי"ה  במאמר זה יבואר הקדמה:

הוא שם הרחמים, ולכאורה בקריעת ים סוף שלא 
נשאר בהם עד אחד הרי היה דין גמור, אלא הרחמים 
היה שהים פלט אותם וזכו לקבורה, וזכו לזה מפני 
שקבלו את יעקב ובניו בכבוד גדול. ובהמשך מבאר 
עוד פירוש בפסוק "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון" 

ה שבנ"י יתפללו על מפלת היינו שלא רצה הקב"
המצרים, כי מצד שנאתם את המצרים היו רוצים 
להנקם מהם בכל חומר הדין, והקב"ה היה רוצה 

 שיהיו רחמים בדין, לכן צוה עליהם ואתם תחרישון.
ה ֲהוֹו אָּ  הּודָּ ַרִבי יְּ ֵלי ַרִבי יֹוֵסי וְּ זְּ

א  חָּ רְּ אָּ  אלו הב' חברים היו הולכים בדרך,בְּ
ַמר ַרִבי יֹוסֵ  ה אָּ הּודָּ ַרִבי יְּ  אל ממנושי לְּ

ל ֲאַתר ַר  כָּ א יהו"ה בְּ ֵנינָּ ֲחֵמי ַוַדאי תָּ
ודאי הוא מה שלמדנו ששם הוי"ה הוא רחמים בכל 

א וְּ  מקום, בָּ רָּ ח קְּ ַאגָּ ַאף ַעל ַגב דְּ ֵביד וְּ עָּ
א  ואף על פי ששם זה עושה מלחמות ועושה דין, ִדינָּ

א הּוא  אבל ִחימּותָּ א ִברְּ זה  יןדַההּוא ִדינָּ
הוא ברחמים, כי כשמתגלה שם זה בפעולת הדין 

 בהכרח יהיה שם רחמים, והיינו רחום בדין.
א  ומקשה ֵמינָּ א חָּ כָּ הָּ  והלא כאן אנו רואיםוְּ

ֶכם  ֵחם לָּ ִתיב יהו"ה ִילָּ שהוא שם ִדכְּ

ַההּוא ִדינָּא  הרחמים, ֲחֵזי בְּ א ִאתְּ לָּ וְּ

ל  לָּ  ולא נראה בדין זה שום רחמים כללַרֲחֵמי כְּ
הָּ  ד דְּ ֶהם ַעד ֶאחָּ ַאר בָּ ִתיב לֹא ִנׁשְּ א כְּ

ַמר ֵליּה  הרי שהיה שם דין גמור, רבי יהודה אָּ

עֹון  לרבי יוסי א ֵמַרִבי ִׁשמְּ נָּ ַמעְּ א ׁשְּ ה דָּ ִמלָּ
ַמר ַדֲאִפילּו  דבר זה שמעתי מרבי שמעון, אָּ דְּ

ה  ַרֲחֵמי ֲהוָּ א בְּ א ִדינָּ כָּ שאמר שאפילו כאן הָּ

א  היה הדין ברחמים, פָּ חָּ א דְּ ֵליהֹון ַימָּ עָּ
 שכיסה עליהם הים ומתו, אבלּוִמיתּו שהגם 

א אחר  ַתר ַאִפיק לֹון ַימָּ בָּ כך הים פלט ּולְּ

א  אותם ליבשה, עָּ ִריְך הּוא בָּ א בְּ ׁשָּ ֻקדְּ וְּ
א  עָּ ַארְּ רּו בְּ בָּ קְּ ִאתְּ ֵריהֹון וְּ והקב"ה ִביקָּ

א  רצה בכבודם ונקברו בארץ, עָּ את ַארְּ עָּ א בָּ לָּ וְּ
א לֹון  לָּ ַקבְּ חילה לא רצתה הארץ לקבל ובתלְּ

אותם בתוכה, מפני שנתקללה כשקבלה את דמי הבל, 
וכן כאן חששה לקללה כי המצרים לא היו ראויים 

ּה  לקבורה מפני רשעתם, אֹוִׁשיט לָּ ַעד דְּ
ַקֵביַלת לֹון  ִמיֵניּה וְּ ִריְך הּוא יְּ א בְּ ׁשָּ ֻקדְּ
עד שהושיט לה הקב"ה ימינו ונשבע לה שלא תקולל 

ִתיב  קבלה אותםעל ידי זה ו א הּוא ִדכְּ דָּ הָּ
ֶרץ  ֵעמֹו אָּ לָּ ָך ִתבְּ ִמינְּ ִטיתָּ יְּ פי' שנקברו נָּ
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בארץ, והטעם שחפץ ה' לקברם הוא לפי שקבלו את 
יעקב ובניו בכבוד גדול והושיבום במיטב הארץ, 

ה  ַרֲחֵמי ֲהוָּ א בְּ א ַהאי ִדינָּ ִגין דָּ ועל כן ּובְּ
 גם דין זה היה ברחמים.

לא רצתה הארץ לקבל את ולפי הסוד מה שאמר ש
פגרי המצרים, אין הכונה על הארץ הזו התחתונה, כי 
איך יסרב חומר עכור את מאמר בוראו, אלא הכונה 
על הארץ העליונה שהיא המלכות, אשר מכח הדינים 
שבה לא רצתה לרחם עליהם שיהיה להם קבורה 
בארץ, עד שהשפיע בה הקב"ה מחסדו שהוא יד ימינו 

 ה, ואז נקברו בארץ התחתונה.ועי"ז נמתקו דיני
א ועתה חוזר לדבריו הקודמים ואמר  א לָּ ַעל דָּ וְּ

רּון  עָּ ִיתְּ ִריְך הּוא דְּ א בְּ ׁשָּ א ֻקדְּ עָּ בָּ
א  מָּ לְּ עָּ ה בְּ ֵאל ִמלָּ רָּ ועל כן לא רצה הקב"ה ִישְּ

שבני ישראל יעוררו מלמטה שום דבר תפלה וצעקה 
ה בעולם,  ֵאל ִמלָּ רָּ רּון ִישְּ עָּ ִאי ִיתְּ שאם דְּ

רּון  וררו ישראל דבר תפלה מלמטה,יע עָּ א ִיתְּ לָּ
ַרֲחֵמי  א דְּ מָּ לא היו מעוררים שם הרחמים, כי ׁשְּ

מצד שנאתם את המצרים היו רוצים להנקם בהם בכל 
חומר הדין בלי שום רחמים והיו מעוררים את שם 

ַרֲחֵמי  אלהי"ם, ואז א בְּ ֲעִביד ִדינָּ א ִיתְּ לָּ וְּ
ִתיב לא היה נעשה הדין ברחמים  א הּוא ִדכְּ דָּ הָּ

ֶכם  ֵחם לָּ  והיינו דין ברחמים,יהו"ה ִילָּ
ֲערּון  א ִתתְּ לָּ ַאֶתם ַתֲחִריׁשּון פירוש דְּ וְּ

שלא תעוררו את שם אלהי"ם שהוא מדת ִמיִדי 

א  הדין, רָּ עָּ ַאתְּ ֵעי לְּ ַרֲחֵמי בָּ א דְּ מָּ א ׁשְּ הָּ דְּ
ַרֲחֵמי  א בְּ ַבד ִדינָּ ֶמעְּ יהּו לְּ כי שם ֲעַליְּ

 לעורר עליהם לעשות דין ברחמים, הרחמים צריך
ִגימּו  דּון פְּ א ַתַעבְּ לָּ ֵעי דְּ א בָּ ַעל דָּ וְּ

א  ה ַאֲחרָּ ֲערּון ִמלָּ ִתתְּ ועל כן צריך שלא וְּ
תעשו פגם על ידי שתעוררו את מדת הדין לבדה, והנה 
השם הוי"ה כלול מתפארת ומלכות כי יה"ו היינו 
תפארת וה' אחרונה היא המלכות, ואם ישראל היו 

וררים רק את שם אלהי"ם שהוא מדת הדין לבדה מע
שהיא סוד המלכות אז היו מפרידים אותה מתפארת 

 והוא פגם גדול.
)מקור המאמר בזהר פרשת בשלח דף מז ע"ב 

 תקכ(-ובביאורינו כרך ה עמוד תקיט
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 ראלשימרן הראש"ל הרב הראשי ל1

 שליט"א יצחק יוסףרבינו  הגדול הגאון
 נשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל ומחה"ס "ילקוט יוסף"

 
 

 שאלה
כידוע שנה זו היתה שנה מבורכת בגשמים, 
והכנרת ב"ה עלתה באופן משמעותי, היום 
המים המגיעים לכל בתי הצפון וכן לירושלים 

ורק דרך מוביל הארצי ונשאבים מהכנרת, 
בשנים שאין מספיק גשם, המים שמגיעים 
לירושלים הם ממי תהום שמגיעים ממעינות 
של ראש השנה, השאלה נשאלת, האם מותר 
לשתות ממים אלה או לבשל בהם, או יש לחוש 
שזרקו שם חמץ, אמנם מה שזרקו פירורי חמץ 
כדי לדוג את הדגים לפני פסח, כבר התבטל 

ר וניעור, בכמה אלפי אלפים ושוב אינו חוז
והוי כמו לח בלח שמהני גם לרמ"א, אבל 
הבעיה היא, שגם בפסח עצמו ישנם כאלו 
שזורקים פירורי לחם כדי לדוג את הדגים או 
שופכים משירי הבירה שנשאר להם, האם 
מותר לשתות ממים המגיעים מהכנרת בפסח 

 למי שנמצא בצפון או בירושלים או לא?
 תשובה

פסח מן המים מותר לכתחילה לשתות מים ב
של המוביל הארצי או של הכנרת, וכן לבשל 
ולאפות בהם בלי שום פקפוק, ודין זה הוא בין 
הספרדים ובין האשכנזים. יש שמתחסדים עם 
קונם ונוהגים לשאוב מים קודם הפסח 
ולסננם יפה כדי להשתמש בהם כל ימי הפסח 
לבישול ולשתיה, והנוהגים כן תבוא עליהם 

מותר ואין צריך להחמיר   ברכה, אבל מן הדין
בזה, וכל שכן לרחיצה ולשטיפת כלים שאין 

 בזה שום מקום להחמיר.
המקור של הדברים בראשונים: כותב בספר 
שיבולי הלקט )סוף סימן ריז(, פעם אחת מצאו 
בפסח לחם חמץ בתוך בור של מים ואסרו 
לשתות ממי הבור הזה בפסח. גם בספר 

ראשונים )סוף סימן רפו( אחד מה -הרוקח
כותב, מעשה שהגעילו יורה של חמץ ונשפכו 

                                                           
 , והוקלד ע"י הגאון הרב עוז עזרא רפאל שליט"אברדיו "מורשת" נערך מתוך "פינת ההלכה" שנמסר ע"י מרן שליט"א בשנה הקודמת 1

המים המוכנסים לתוך הבור ואסרו לשאוב 
מים מבור זה בפסח, שחמץ בפסח במשהו. וכן 
אם נפל חמץ לבאר, המים אסורים. ומטעם זה 
יש המחמירים ומכינים מים מערב פסח 
לשתות בהם בפסח. וכבר אמרנו מה שנתערב 

, אבל מה שנופל קודם הפסח אינו חוזר וניעור
בפסח עצמו, וממשיכים לשאוב מים מהכינרת 
בפסח, והמים מגיעים לבתים מהכינרת, 

 לכאורה יש כאן תערובת של חמץ.
להגאון רבי  –הטעמים להיתר: בשו"ת יהושע 

יעקב מליסא )סימן ה( כותב, במה שנהגו 
בזמנו לטחון תבואה ליד הנהר, יש לומר שלא 

מקום שיכול גזרו חמץ בפסח במשהו אלא ב
לבוא לידי חימוץ, אך בנהר גדול לא גזרו 
חכמים ולכן מותר. גם בספר יד יהודה 
)בהלכות שחיטה בהשמטות דף קנ ע"ב( כותב 

גם לגבי הכינרת נכון שישפכו  -כך. לפי זה
שמה שיירי בירה ופירורי חמץ, לעולם לא יגיע 
לידי נתינת טעם, ובזה לא גזרו לומר שחמץ 

לא בטיל. ויש גם לצרף, את  בפסח אפילו באלף
סברת הריטב"א )עבודה זרה מז.( בשם 
הרמב"ן, שלא אסרו חמץ בפסח במשהו, אלא 
במים תלושין אבל במחוברים כמו נהרות 
וכנרת אינם נאסרים במשהו. כך כותב בספר 
שו"ת שערי דעה. וכן יש לצרף, את סברת 

בעל  -השאלתות, ר"ת, ורבינו זרחיה הלוי
ילו בפסח עצמו בטל המאור, שחמץ אפ

בשישים. הפרי מגדים )מש"ז סימן לב סוף 
סק"ב( כותב, שלא מועיל לצרף סברא שלא 
הובא בשולחן ערוך לעוד ספיקות. כך כותב גם 
כן הגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת טוב טעם 
ודעת מה"ת )סימן ריט(. בנידון שלנו סברת 
ר"ת לומר, שחמץ בפסח בטל בשישים לא 

ערוך ואיך נוכל לצרף אותה. הוזכר בשולחן 
אבל הגאון משכיל לאיתן בהגהות יד אברהם 
יו"ד )ס"ס קי( כותב, שמועיל לצרף לספק 
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ספיקא גם סברא שלא הובא בשולחן ערוך, 
אם כן שמא כסברת רבינו תם שחמץ בפסח 
בטל בשישים. או שמא כהפוסקים שלא אסרו 
חמץ בפסח במשהו אלא בתלושים אבל 

סרים במשהו. או שלעולם במחוברים אינם נא
לא יכול להגיע לידי נתינת טעם, ובזה לא גזרו 

 חכמים.
זה של ריבוי שבכל הדבר ה -צריך לדעת 

החומרות, יש כאלו שחושבים שכל המרבה 
להחמיר הרי זה משובח, נכון עם ישראל 
קדושים  ואוהבים להחמיר, אבל שיחמירו 
במידות בין אדם לחברו. כותב בשיחות הר"ן, 

אם הכין את המים קודם הפסח, קשה  שאף
מאד היטב לשמור את המים שלא יחמיצו, 
ושלא יפול לשם פירורי חמץ, ולכן נוהגים 
מתחילה לקחת מי מעין שכל מימיו מתחלפים 
ומתחדשים בכל עת, אבל אחר כך ראיתי שלא 
זו הדרך אשר בחר ה' ואין צריכים לחפש אחר 

כי חומרות יתרות אפילו בפסח רק לילך בדר
אבותינו ורבותינו הקדמונים, ולא ניתנה 
התורה למלאכי השרת, ובשביל זה עזבו 
העולם חכמת הדקדוק ואינם עוסקים בו כלל, 
כי הדקדוק אין צריכים לו, גם לא לדקדק 
יותר מדי ולבקש חומרות יתרות, ועיקר 
העבודה באמת היא תמימות ופשיטות 
להרבות בתורה ובתפילה ובמעשים טובים. 

יף עוד, והלואי שנזכה ונקיים את כל והוס
המצוות בתורה כפשוטן בלי שום חומרות 
ממש, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו 
ולא ניתנה התורה למלאכי השרת, וגם יש 
שמבלים זמן בנקיות יתר ומאריכים בבית 
הכסא, ולא ניתנה התורה למלאכי השרת, 

 ואין צריך להחמיר בזה.
 הבטחת האר"י

גאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שמעתי שה
היה מיעץ לתלמידיו שכיון שהאר"י ז"ל 
הבטיח שמי שלא יכשל במשהו חמץ בפסח, 
מובטח לו שיזכה לסיעתא דשמיא שלא יחטא 
כל השנה, לעשות כל טצדקי שבעולם כדי 
לזכות להבטחתו של האר"י ז"ל ומשום כך לא 
היה שם בפיו כל ימי הפסח שום דבר מאכל 

שה בחוץ, אפילו מצות היה אוכל רק שהיה נע
בצמצום גדול כזיתות החיוב של ליל הסדר, 
ואחר כך כזית פת לחיוב שבת ויום טוב.  ומכל 
מקום צריך לשים לב אם לא יבוא כל זה על 

חשבון שמחת יום טוב, שנמצא חומרו קולו, 
שהרי רוב ככל רבותינו לא נהגו להחמיר בכל 

אסרה תורה הדברים האלו כולם, די לך מה ש
 ומה שאסרו חכמים.

כיוצא בזה הגאון מצאנז בשו"ת דברי חכמים 
בתושבות הנוספות סימן ד כתב למחותן שלו 
שנהג לא לאכול מצות עם תבשיל וכדו' בחג 
המצות, לא נכון הדבר לעשות כך להתבטל 
משמחת יום טוב, ולכן יעשה באופן אחר. 
השערי תשובה הביא על זקנו החכם צבי שגזרו 

יו חכמי זמנו להתיר את מנהגו שהיה נוהג על
שלא לשאוף טבק ביום טוב, כדי שלא יתבטל 
מעונג יום טוב. וכל שכן בנידון שלנו שלא 
לאכול הרבה דברים ביום טוב שהוא צער 
גדול, אם ההלכה שמותר ואין בזה שום ספק 

 לכל הדעות, אין הכי נמי יקל בדבר.
 

 ולכן להלכה ולמעשה
שמגיעים מהמוביל  מותר להשתמש במים

הארצי ומהכנרת הן בירושלים והן בגליל 
וסביבותיה, אפילו שיודע שיש שמה שיירי 
בירה או  חתיכות של פת, אפילו הכי מותר לפי 

 הסברות שהזכרנו.
 

 חלב בפסח
ולא שותים חלב כל שבעת  -יש שמחמירים 

ימי הפסח. אפילו בהמה של גוי אולי הגוי 
מגיע ממה  האכיל אותה לחם והחלב הזה

 -שאכלה. אבל האמת לפי ההלכה זה מותר
כותב בשו"ת בית אפרים )חאו"ח ס"ס לה( 
אחיו של הרב שערי תשובה, אין כאן בית 
מיחוש זה וזה גורם, כלומר, גם הלחם וגם 
הדברים אחרים שהיא אוכלת זה גרם שיצא 
מזה חלב, וגם פנים חדשות באו לכאן וזה 

מיחוש ולכן התורה לא אסרה, ואין כאן בית 
זה מותר. וכן אחיו בספרו שערי תשובה )סוף 
סימן תמח( כתב כך. וכן העלה להתיר בשו"ת 

כא(. וכן הגאון רבי צבי -מחנה חייםיו"ד )סי' כ
פסח פראנק בשו"ת הר צבי כתב כך. וכן בספר 
מגן האלף )סימן תמח סק"י( כותב, חלב 
שנחלב בפסח והבהמות אוכלות חמץ אצל 

שרי משום זה וזה גורם שזה הנכרי, מדינא 
מותר אפילו בכרשיני עבודה זרה, וכל שכן 
בפסח. החיי אדם )בנשמת אדם סי' ט( כותב, 
ששמע שיש מקום להחמיר בזה על פי מה 
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שכתב המגן אברהם )סימן תמה( דזה וזה 
שלא כתב המגן  -גורם אסור בפסח. ויש לדחות

אברהם אלא לענין שבח עצים בפת, אבל 
שאינם בעין זה וזה גורם מותר. בשאר דברים 

וכך מבואר במגן אברהם בסימן תמב. 
לא החמירו האוסרים אלא   -והסברא היא

בבהמה שהתפטמה כל ימיה רק באיסורי 
הנאה, ולא תמצא את זה בחמץ, שהרי כל 
השנה שעת היתר, ועוד אוכלת גם דברים 
אחרים לכן מותר. הפרי מגדים )א"א ס"ס 

ר לשתות חלב תמח( מעיד שהמנהג להתי
אפילו אם הוא יודע שהאכילו את הבהמה 
הזאת בפסח. וכך כותב בספר שערי רחמים 
בשם הגאון רבי חיים מוולאז'ין. )והובא בשדי 
חמד חו"מ סי' ב אות ד בד"ה לכן( גם בספר יד 
יהודה הלכות שחיטה, בסוף הספר דקמ"ו ע,ג( 
כותב כך. וכן בספר תורת חסד מלובלין 

כתב, להתיר לשתות חלב  )חאו"ח סי' כא(
בפסח אפילו אם האכילו את הפרה חמץ. גם 
הגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת שנות חיים 
)דף פז ע"א תשובה ש(, שזה וזה גורם מותר. 

שו"ת הרמ"ץ  -אמנם יש פוסקים שאוסרים
)חאו"ח סי' כח( כתב, דווקא אם חלבו קודם 
זמנו מותר. גם בשו"ת זית רענן )דף ז ע"ד( 

החמיר בזה. גם החלקת יואב )מה"ת כותב ל
סי' כ( כתב להחמיר בזה. אבל הרבה אחרונים 
הסכימו להתיר וכן הוא בשו"ת יהודה יעלה 
אסאד )חאו"ח סימן קכז( להתיר והסתמך על 
הגאון רבי שלמה קלוגר שחיזק את דבריו של 

תשובת בית אפרים. גם הגאון רבי מרדכי 
ב( גם בנעט בשו"ת פרשת מרדכי )חאו"ח סי' כ

כן כותב שמותר לשתות חלב בפסח בלי שום 
ספק. גם תלמידו של הנודע ביהודה בספרו 
תשובה מאהבה ח"ג )תשובה שכה, דף טו 
סע"ב( כותב להתיר בזה בלי שום ספק. וכן 
הגאון מהר"ש גרינפלד ח"ב )סי' פה( כתב 
להתיר. ובספר ישועות יעקב )סי' תמח( כותב, 

לשתות את  אני מורה ובא להתיר לכתחילה
החלב, וסיים, ומה טוב אם אפשר להמתין 
מעת לעת אחר אכילת החמץ. אמנם הגאון 
רבי חיים פלאג'י בספר מועד לכל חי )סי' ב 
אות כב( כתב להחמיר על פי דברי הפרי מגדים 
)א"א סימן תמח( שלא לשתות חלב מבהמה 
של גוי שחלבו אותה בפסח שמא האכילו 

נים על קיצור אותה חמץ. וכן בספר לחם הפ
השולחן ערוך )סי' קיז( כתב להחמיר בזה. 
אבל הגאון רבי אליהו מני )מע' פ אות ז( כתב 
על זה, עיין תשובה מאהבה שטרח ויגע למצוא 
צד איסור בזה עד שהעלה שבעל נפש יחמיר 
לעצמו. ולא ראיתי מי שמחמיר בדבר הזה. 
הבן איש חי )פרשת צו אות מב( כתב, לא ישתה 

מבהמת גוי שמא האכילה חמץ.  חלב בפסח
אבל זה חומרא יתירה. ורוב ככל הפוסקים 

 התירו.
מותר לשתות חלב  ולכן להלכה ולמעשה:

בפסח גם אם יודע שהאכילו את הבהמה 
 בפסח עצמו חמץ. 
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 שליט"איניב עזיז הגאון הרב 
 "אור יצחק" רכז רוחניראש מ

 
 

 
 המצה נקראת "לחמא עניא"מדוע 

יש להבין מדוע מצה זו נקראת 
"לחמא עניא" ונאמר על כך כמה 

ים, כי יביאורים. א. מלשון לחם של ענ
לעני אין בביתו מלבד קמח ומים 
להכין בו את לחמו, ואילו עשיר, יש 
לו סוכר, מלח ובצים ושמן, ומצה זו, 
הוא לחם של ענים. עם ישראל 
במצרים אכלו לחם זה, כי לא היה 
להם ממון, ובקושי היה להם קמח ובו 

 הכינו את הפת שלהם. 
ב. והראב"ד כתב )הובא באבודרהם( 

משעבדים את עם  כי המצרים היו
ישראל הביאו להם לאכול מצות, כיון 
שרצו שישבעו ולא רצו להוציא 
עליהם הוצאות מרובות, ואף לא רצו 
להשקיע בם ישראל אפ' זמן שיתפח 
הלחם, אלא הביאו להם לאכול 
מצות, ועל כן אנו אומרים הא לחמא 
עניא די אכלו אבותינו במצרים, בימי 

 השעבוד. 

)בפסחים קטו:( ג. בדרך אחרת אמרו 
ו שאנו אוכלים, אנו על המצה ז כי

, ועל כן ההגדה סדראומרים את כל 
אנו אמרים הא לחמא עניא, לרמוז זה 
הלחם שאנו עונים עליו דברים הרבה, 
ואמר עניא מלשון, עונה, כי כל הסדר 
הולך בדרך של שאלה תשובה, ועל 
כן אמרו עניא מלשון עונים עליו 

 דברים הרבה.

בו לבאר כי כאשר אנו ד. עוד כת
אוחזים את המצה אנו אומרים הא 
לחמא עניא, כלומר זה לחם עוני, 
והכונה על החצי המצה שמחזיק בידו, 
ועל כן לפני ברכת המוצא, על 
אכילת מצה, מחזיק בידו חצי מצה, 
בכדי שזה מראה על עניות, כי עם 
ישראל היו במצרים בעניות גדולה 

, וזה מאוד, ועל כן מחזיק חצי מצה
 לחם של ענים. -הכונה לחם עוניא 
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יבא  צריךכל דכפין ייתי וייכול )מי שכתוב באגדה 

 אצלי בפסח(לאכול 

פעמים רבות הצרות אשר באים על 
עם ישראל זהו מפני שאינם עוזרים 
מספיק לזולת, וכמעשה הידוע באר"י 
)המובא בספר יחוס הצדיקים( וז"ל: 
שם, מעשה נורא על ענין הצדקה, עם 
הצנועים דת"ח, שהיה בזמן האר"י 
זלה"ה, פעם אחת היה יושב האר"י 
ז"ל בשדה סמוך לקבר הושע בן 

התלמידים  בארי, עם עשרה
המובחרים, והיה דורש להם סתרי 
תורה, באמצע הדרוש פתח ואמר 
לחברים, קול כרוז אני שומע שעומד 
ומכריז ברקיע בב"ד של מעלה, וקולו 
הולך בכל הרקיעים, אומר בזה"ל: 
בגזרת עירין פתגמא ובמאמר קדישין 
שאלתא, שיבוא ארבה אין מספר 
בגבול צפת, ויאכל כל עשב וכל פרי 

ם, לא תשאר מחייה לכל אדמת
יושביה, בעבור עני אחד ת"ח, ושמו 
ח"ר יעקב אלטרץ, שיושב ומתרעם 
על הקב"ה, והקב"ה אינו יכול 
להתאפק עוד על כל השכנים הרעים 
יושבי העיר צפת שאינם משגיחים 
עליו. עכ"ל הכרוז. ואמר האר"י ז"ל, 

בני, למען השם מהרו ונקבץ בנינו 
תה לו, איזה מתנה טובה ונשלח או

אולי ינחם ה' על הרעה אשר דבר 
לעשות לעמו. מיד קבצו כמו שלשה 
טאליר, והרב שלח אותם ע"י אחד 
מהתלמידים ושמו הר' יצחק הכהן 
ז"ל, ומיהר ללכת ונכנס בבית העני, 
ומצאו עדיין יושב ובוכה, א"ל למה 
אתה בוכה, א"ל על רוע מזלי, 
שנשברה לי החבית של חרס שנהגתי 

לכל השבוע, ועתה למלאת מים 
שנשברה במה אקנה אחרת, ישבתי 
ובכיתי לפני השי"ת למה אהיה בזה 
הדוחק הגדול, וכי אני יותר רשע מכל 
העולם כולו, כשמוע הר' יצחק הכהן 
הנ"ל אותם הדברים של העני, היה 
מתמיה איך צדקו דברי הרב, ונתן לו 
מעות, וא"ל אדוני חכם, למען השם, 

התרעם על הזהר מכאן ואילך לא ל
מדותיו של הקב"ה, שכך וכך היה 
המעשה, והודה לו אותו חכם העני 
שהיה מתרעם ובוכה על מדותיו 
יתברך, וקיבל שלא לעשות עוד 
כדבר הזה, והיה מתפלל לפני ה' 
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שימחול לו ושינחם ה' על הרעה אשר 
גזר, ור"י הכהן חזר לישיבת הרב ז"ל 
והחברים, וסיפר להם המאורע ותמהו 

ים על גודל השגת רבם, א"ל כל החבר
האר"י ז"ל כבר נתבטלה הגזרה ת"ל, 
וחזרו ללמוד, והיה כאשר ישבו ב' 
שעות, נשאו עיניהם וראו והנה ארבה 
בא חייל גדול כבד מאוד, ונחרדו כל 
התלמידים, א"ל הרב ז"ל אל תיראו, 
כי כבר ביטלנו הגזירה ופייסנו העני, 

מעתה אין דבר רע שלי"ת, וכך היה, 
ם נשא אותם הרוח לים הגדול, כול

ומאותו יום והלאה שמו יושבי צפת 
עיניהם על אותו העני, ואמת העני היה 
ת"ח וחסיד ועניו וצנוע וכו'. עכ"ל. 
ומכאן ילמד האדם חשיבות מעלת 
הצדקה, וע"י שנדקדק במצוה זו לעזור 
לזולת, ובפרט אם הוא ת"ח, בזה 

 יתבטלו הרבה גזרות.

 
 

 
 מכת דם

בפסוק כתוב "הנה אנכי מכה במטה 
אשר בידי על המים אשר ביאור 
ונהפכו לדם" ויש להתבונן בפסוק 
אשר מה סבת הענין שהקב"ה אמר 

ע שיכה על היאור, מפני מה אותו הרג
שהמים נהפכו ממים לדם זה לא היה 
בפני פרעה ועבדיו, הרי אם זה היה 
בפני פרעה אז אולי היה בזה קידוש ה' 
יותר גדול מאשר שרגע ההפיכה 
ממים לדם יהיה ביאור? ונראה לתרץ 
בס"ד ע"פ ספר "אוצר החיים" שהביא 
משל בענין זה, וזת"ד: משל לנער 
צעיר ריק ופוחז אשר חיו כלא חיים, 

נה באחד מן הימים חשקה בנפשו וה
לעשות איזה דבר של השחתה, וברב 
בערתו וסכלותו נכנס לארמון המלך 
והחל הנער משחית כל הבא לידיו, 
והכה ללא רחמים על ימין ועל שמאל 
בכל אשר נקרא לנגד עיניו. וגם 
בדברים אשר יקרים הם עד מאוד 
כגון: פמוטות זהב, צלחות כסף גביעי 

דרך ממש החל הוא זהב, וכן ע"ז ה
משחית ללא רחמים. והנה כשבא 
המלך וראה את מעשיו המושחתים 
של אותו נער חצוף, ציוה המלך על 
עבדיו שיקחו ויתפסו את הנער הזה 
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ויפליאו בו את מכותיהם, ואכן 
העבדים לא איחרו מלקיים את דברי 
המלך, והכוהו מכות נמרצות, והוא 
נאנח על מכות אלו. ואחר שהם הכהו 

הנה אמרו לו, דע לך אשר אין לך כ
ללכת לאביך ולקנן אצלו על מה 
שאנחנו עשינו לך פה, משום שבעוד 
רגעים אחדים אנחנו הולכים לאביך 
וגם בו נכה משום שהוא לא חינך 
אותך כהוגן על מעשיך, ולא הדריך 
אותך אורחות חיים ודרך ארץ. 
והנמשל בזה הוא, פרעה החשיב 

וא אלוקים, היאור בפני עמו כאילו ה
יז'( ונילוס -כמו שכתב רש"י )בפ' ז'

עולה ומשקה את הארץ "ומצרים 
עובדים לנילוס". כמאמר הפסוק 

ג'( התנים הגדול -)ביחזקאל כט'
הרבץ בתוך יאריו אשר אמר לי יאורי 
ואני עשיתני, כלומר "אני והיאור 
חדא הוא", ולזה רמז, אחרי 
שהודעתיך שהמים יהפכו לדם, כעת 

ליאור להכותו, ולכן אין לך  אני הולך
לצאת ליאור ולהתפלל שמה. ועל פי 
מה שביארנו מובן שלזה לא הכה 
סתם מים אלא דווקא את מי היאור, 
לרמוז לו שאף את אלוהיו מכה הוא, 

 ולפ"ז ליתא כל קושיא.

 

 

 
 "ארבה"מכת 

 
אחר מכת ארבה נאמר בפסוק ל

)פרשת בא( "ולמען תספר באזני בנך 
ובן בנך את אשר התעללתי במצרים 
ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם 
כי אני ה'". ולכאורה יש להבין דמפני 
מה דווקא במכת ארבה הקדוש ברוך 
הוא אומר בלשון "אשר התעללתי 
במצרים", וכי בשאר המכות כגון דם, 
צפרדע וכו' לא היה בזה למצריים 

התעללות וסבל? ונראה בס"ד לבאר 
ע"פ מה שאמרו רבתינו ז"ל שכאשר 
הקב"ה אמר לארבה שיצא ממצריים, 
אז מלבד הארבה שהיו מוסתרים 
בבתיהם יצאו גם הארבה שהיו 

הובא כבושים באוכלים שלהם )ו
ברש"י על הפסוק "לא נשאר ארבה 
אחד" פ"י פ"ט עיין שם(.  וא"כ אין לך 
צחוק וליצנות מהמצריים יותר מזה, 
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שהרי המצריים אמרו, טוב הם אוכלים 
לנו את תבואתינו אך עוד כמה רגעים 
מספר נאכל אותם כלא היו כלל 
ונטבל אותם בתבלינים משובחים 
 וערבים לחיך, אך מיד כאשר ה' ציווה

שילך הארבה, הלך הוא גם מה שהיה 
בתוך תבשיליהם ומאכליהם. ולפי 
הביאור הזה גם יבואר מה דהקשו 
המפרשים, שמדוע הוצרוך הקב"ה 
במכת הארבה להרבותם עד כדי 
"ויכס את עין הארץ" הלא לכאו' די 
בכמה אחדים שיאכלו להם את 
המאכלים שלהם ולא היה צריך יותר 

, דכיוון מזה? ולפי דרכנו אתי שפיר
שרצה הקב"ה להתעלל במצריים 
הרבה אותם עד כדי כך שיקחו מהם 
לתבשילם למאכלם, אך בסוף גם 
אותם אלו שהיו בתוך הסירים שלם 

פרחו מהם. וא"כ מובן ג"כ מה שהקשו 
המפרשים הרבים, הלא כל מכה ומכה 
שהקב"ה הכה במצריים יש בהם מדה 
כנגד מדה, מה שהם עשו לנו דברים 

הקב"ה החזיר להם ע"ז. אך לא טובים 
במכת ארבה איזה מדה כנגד מדה יש 
בה?! ולפי דרכנו אתי שפיר, דכיון 
שהמצרים העבידו את ישראל בחומר 
ובלבנים, ואמרו להם לבנות את 
"פתום" ואת "רעמסס" שאמרו חז"ל 
בגמרא מסכת סוטה )יא.( ששם כל 
מה שהיו עובדים למחרת היה נופל, 

ה שיעבדו ולכן קבלו מדה כנגד מד
לטבל ולמלוח את הארבה בתבלינים 
המיוחדים וערבים, ולבסוף כל 

כה לריק, כיוון שעשו כן עבודתם הל
 ים.ליהוד
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  ורעיונות בעניניהלכות   2

 יל הסדרסדר ל
  

 

 נקרא "ליל הסדר"מדוע 

ות בלילה ול מסודר בתכלית הסדר, ואם אדם לא יקיים את המצהסדר, כי הכנקרא ליל 
הסדר לא יצא ידי חובה, לדוגמא, אם ישתה את כל ארבע כוסות בבת לפי הכללים לפי 

לכן צריך להיות מעודכן בכל עניני הסדר כי חבל  אחת לא יצא ידי חובת ארבע כוסות. 
 לפספס !

 את השבת, כי אסור להכין גם מקודש לקודש.יזהר שלא יערוך את השולחן לפני צ

 ובודאי שלא יניח את האוכל ליו"ט על גבי הפלטה בשבת בשביל יו"ט. 

 

 
 מי חיבר את ההגדה

רו רבי עקיבא, והוא ע"פ יש אומרים כי חיב א. הנה נחלקו בזה רבותינו, ויש בו ג' דעות.
יש אומרים שר' אליעזר בן הורקנוס )ע"פ סידור רשב"ן  ב: )זכירה לחיים דף ד'(. הירושלמי

)קול  ועל כן מניחים כוס לאליהו הנביא מרים כי אליהו הנביא חיברו,ויש א ג: דף כט(.
 מבשר ח"ג פסח אות יב(.

                                                           
 ברחבי הארץ ע"י הגר"י עזיז שליט"א תשפ"א(  ,)ויקרא המוקדמת בשבת הגדול נמסר 2
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 את סדר ה"קדש, ורחץ" וכו'מי חיבר 

"קדש ורחץ, כרפס יחץ, מגיד רחצה, מוציא מצה, ממרור כורך, שולחן עורך, צפון ברך, 
יש שיחסו  ב:שלמה יצחקי( הקדוש. יש שיחסו לרש"י )ר'  א: נחלק בזה רבותינו. הלל נרצה. 

 לרבינו שמואל מפליזא מבעלי התוספות. 

 

 

 על סדר "קדש, ורחץ" וכו' על דרך הדרש פירושים

יש לאדם לקדש עצמו, באכילה ובגשמיות שיעשה בכונה, ואח"כ ירחץ עצמו  :ורחץ ,קדש
 בטבילה לפני מצות ה' בפרט לפני החג והשבת.

שהכרפס מורה על גשמיות, יחץ, שיחצה את הגשמיות, ולא יהנה הנאה  :יחץ ,כרפס
 שלמה.

מגיד זה ההגדה, כלומר דיבור בדברי תורה ובאמונת ה' חשוב כמו רחצה,  :רחצה ,מגיד
כמו שטבל במקוה כדברי ר"ע, מה המקוה מטהר את הטמאים ה' הקב"ה מטהר את ישראל 

 ע"י התורה והאמונה.

כול את המצה בהנאה, כי המצה היא לחם של אמונה, כדברי אזי יכול לא מצה: ,מוציא
 הזוהר, אזי יכול לזכות לאמונה, ואף הוא יזכה להוציא מצה, לדבר דברי אמונה.

ירמוז כי אם יש לאדם מרור, כלומר קושי בעולם הזה הנמשל למרור, עליו  כורך: ,רומר
לו כי הכל מאת  מר להחדירו, כל)הנמשלת לאמונה, לחם של אמנה( במצה ולכרוך אות

ואף יטביל את המרור והמצה בחרוסת שהיא מתוקה, כלומר יחפש ויחדיר  ה' והכל לטובה,
 עצמו  את המתוק והטוב שנראה לו עכשיו מר.

האיש המתקדש, ומטהר עצמו, בתורה ובאמונה, ובקדשה, יזכה לשולחן  :שולחן עורך
 לקימה מעושר. עורך,  סוף הכבוד לבוא, כל המקיים את התורה מעוני סופו

האיש הקדוש, גם כאשר הוא מקבל מה' שפע בגשמיות, מצפין את השפע,  ברך: ,צפון
בלבד השאר מצפין ומטמין  םכלומר אינו נהנה מהעולם הזה, כי אם הדברים ההכרחיי

 לחיים העולם הבא. הוא האיש המברך המקודש.
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נרצה מתקבלת, וה'  תפילתו של האיש הזה שהיא כל הזה הילולים ושבח לה', הלל נרצה:
 אהב אותה וחפץ בה, ומקבלה תמיד.

 

 ~ קדש~ 

בעל הבית חייב לכוון בשעת הקידוש  .א
שהוא מכון להוציא את כל השומעים יד 
חובת קידוש, כאילו הם בעצמם 

 מברכים.
שאת כוס הקידוש הוא כוס וכן יש לכוון  .ב

 ראשון מארבע כוסות.
 חזיקצריכים לעמוד ולהכל בני הבית  .ג

בידם את גביע היין, ואין חיוב לשתות 
צאים ידי חובה גם במיץ ודוקא יין, וי

, אך לא במשקאות )אמיתי( ענבים
כ אינו "אחרים, ומי ששותה יין ואח

מקיים את הסדר כהלכה, אלא מריץ 
 את הסדר הרי זה יצא שכרו בהפסדו. 

אם בעל הבית הוא אדם שאינו יודע  .ד
לברך כהוגן, כגון שבולע מילים, או 

ון להוציא את ושאינו יודע שצריך לכ
הציבור ידי חובה, יאמר המבין בניהם, 

כולם יחזרו אחרי בעל הבית ששראוי 
חשובה  והוצמ ן שזוומילה במילה כיו

 פעם בשנה, וכך יצאו ידי חובה.
השנה יש לעשות קידוש שונה מכל  .ה

שנה, כיון שהוא חל במוצאי שבת, ועל 
כן יזהר לעשות כסדר המופיע בסידור, 

קידוש  –כסדר הזה: יקנה"ז, כלומר, יין 
 ו.זמן שהחיינ -בדלהה -נר –

אם לא אמר בקידוש את ההבדלה, צריך  .ו
לבד, בלי לחזור ולברך את ההבדלה ב

בורא פרי הגפן, וכן יברך בורא מאורי 
 האש.

לאחר כל הברכות ישבו וישתו את היין  .ז
ואם לא היסבו  ,על צד שמאל בהסבה

  חייבים לשתות שוב בהסיבה.

ת לשתות ולכתחילה אף הנשים צריכ .ח
הנשים בדיעבד אם לא שתו ובהסבה, 

 .בהסבה אינם צריכים לחזור ולשתות
מאל ואם ה היא על צד שיבצורת ההס .ט

מומלץ סב בצד ימין לא יצא ידי חובה, ויה
ויניחנו מצד שמאל  יתיקח איזה כרשי

וכך יסב. בדיעבד עם הסב על שמאל 
)אחרי שהחבר  על חבירו עןכאשר נש

יצא. ומי שמסב ונגרם לו צער  שתה(
גדול כגון זקן או חולה, פטור מהסבה, 

 אך יראה עצמו מעט כאילו מסב. 
מעיקר הדין לכל כוס: שתית היין  כמות .י

הוא שמונים ואחד גרם, ויש מחמירים 
 גרם.  81יותר, אך מנהגנו 

שפך לו היין על בגדו ועל ימי שחושש שי .יא
וה של וכן אינו מסב, מפסיד את המצ

לא ימלא את כל שוהפתרון לכך,  הסבה.
שפך לחוץ, ואחר שגמר יהכוס עד שי

את הברכה ישתה מעט ללא הסבה, 
ית בהסבה, ואז עיישתה רבכך ואחר 

 וה כהלכה. ויוכל לקיים את המצ
ה את היין מעט מעט, בדיעבד תמי ששו .יב

יצא ידי חובה, ולכתחילה צריך לשתות 
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עית בבת אחת. ואם עשה הרבה ירב
עד עדי אכילת " )בשיעור זמן של הפסק 

בדיעבד.  ילולא יצא ידי חובה אפ "(פרס
שתה  (ס' תריב סע' י'השו"ע )ל מרן "]וז

ושתה אם יש מתחילת מעט וחזר 
שתיה ראשונה ועד סוף שתיה אחרונה 

רביעית מצטרפים לכשיעור, כדי שתית 
אין מצטרפים, ויש אומרים  ואם לאו

ששיעור שתיה כשיעור אכילת פרס. 
דברי השו"ע ולא  כ והלכה כסתם"ע

 אל, ועל כן יש להזהר שכהיש אומרים(
 יעשה הפסק הרבה.

 קבלהפ ה"גם בליל הסדר יש ענין ע .יג
)עיין בספר ג' טיפין של מים  ןלמזוג ביי

 .(ב ס' מה"רב פעלים  ח
ציבור שרעבים ויש חשש שיקראו את  .יד

ההגדה במהירות, ראוי שיאכלו מעט 
איזה תבשיל מיד אחר הקידוש בכדי 
 שלא ירוצו בהגדה שזה עיקר הסדר.

ויאכלו ביצים קשות, או אורז בלבד, 
. )נפשות( כ יברכו ברכה אחרונה"ואח
ימשיך בליל הסדר בנחת וברוגע, ואז 

ויעשה את הסדר כהלכתו. ]וכך נהג 
וכאשר יאכל את  ע יוסף זצל["מרן הגר

זכר לקרבן שאוכל "הדברים האלו יאמר 
 . "חגיגה

 

 

 ~ ורחץ ~

כדין אכילת דבר  צריך ליטול ידים .א
ואף שטיבולו במשקה שחייב נטילה, 

ע"פ שלא אוכל כזית, מחמירים, כדי 
כיון שישאלו הילדים מדוע נוטלים ידיים, 

שצריך להטביל את הכרפס במי מלח, 
ולנוהגים להטביל את הכרפס במי 

 לימון, יניחו בלימון מעט מים. 

ויש להזהיר את הנוטלים שאין לברך על  .ב
ורת הנטילה כמו הנטילה הזאת. וצ

וראוי ונכון  ,נטילת ידים לסעודה בכלי
שהנטילה תתבצע ג' פעמים על כל יד 

 .ויד

, כדי שנוכל אח"כ םאין לשמור את הידיי .ג
 לטול ידים שוב לאכילת המצה.
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 ~ כרפס ~

מנהגינו לאכול בכרפס את הירק  .א
 סלרי. הנקרא

מטבילים את הכרפס במי מלח או  .ב
חומץ, והרוצים להטביל במיץ לימון, 

 יניחו בתוכו מעט מים.
, דוקא נתנו רמז לאכילת כרפס .ג

' ס -שאותיות כרפס זה "ס פרך" 
עבדו שישים פרך, לרמוז שישים ריבו 

 . בפרך במצרים
יש להזהיר את האוכלים שאין לאכול  .ד

 כזית אלא מעט בלבד, שאם יאכל כזית
יהיה חייב בברכה אחרונה, ויש בעיה 

 לברך ברכה אחרונה.

טעה ואכל כזית, ובירך בורא נפשות,  .ה
אע"פ לא יברך על המרור )חסה( 

 אדמה. 
, שכאשר הסועדיםעוד יש לעורר את  .ו

ון גם על ויש לכ אדמה יברכו על הכרפס
 החסה שיאכלו בהמשך בלי ברכה. 

לל כוהדרשנים אמרו, כרפס אותיות =  .ז
בליל הסדר  ,גור. כלומרסה פאשון ר

ישתדל שהפה יהיה סגור מדברים 
בטלים שאינם קשורים לסיפור יציאת 

בפסח מצרים. ועוד אמרו על כרפס ש
ישתדל לאכול כמה שפחות דברים 

 מפוקפקים מחמץ.

 

 ~ יחץ ~

מצות  מונח על מגש השולחן ג'יהיה  .א
כאשר )חוץ משאר המצות לקהל(, ו

 את המצה האמצעית החוצמגיע ליחץ, 
לשנים, וראוי )כאשר אפשר(  דוקא

וראוי אם  לעשות זאת ביד ולא בסכין,
 ,אפשר לעשות אותה בשני צורות

עשה בצורת ו', ואותו יהחלק הגדול ש
יניח לאפיקומן, והקטן בצורת דלת. 
 ואותו יניח בין שני המצות השלמות.

קבלה, ואין זה חובה אלא פ ה"והוא ע
 צריך שיהיה ב' חצאים.

אם תוך כדי ההגדה נשברה המצה  .ב
האמצעית יכול לקחת אותה ליחץ. וכן 
אם נשברה מצה אחרת מהג' מצות, 
יכול להחליף את השבור לאמצע, 
והשלם האמצע יעביר למקום שהיה בו 

 השבור.
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 ~ מגיד ~

עיקר ליל הסדר זה המגיד, ושם ישבח  .א
ויפאר את ה' על כל הניסים שעשו 
לאבותינו, וירבה בהם כפי הבנת 
השומעים, ויסביר להם כל ענין של 
המכות כיצד היה באיזה אופן. ואם 

שכבד עליהם לא יאריך הרבה, כי  ואהר
כמשא  יהיהצריך שיהנו מהדברים ולא 

 כבד.
 אמת שהלכהרמז,  מפרשיםאמרו ה .ב

, אך בלע הגדה לא "צה יצאמבלע "
ועל כן יש חובה קדושה על כל ... יצא

המסובים לקרוא את ההגדה מילה 
במילה ולהשתדל להבין מה שאומרים, 

בות באמירת ההגדה, יואף נשים חי
וישתדלו לא לדבר כלל דברים בטלים 

 בזמן ההגדה.
ומע אם רוצים לצאת ידי חובה מדין ש .ג

עונה, שראש המשפחה יקרא בקול כ
ידי חובה, יכון להוציא את הציבור ורם 

 .את, ולא ידברו באמצעוהציבור יכונו לצ
אינו  , והחיובחייב האב לספר לבנו .ד

בנות לוקא לבנים ולא לבנות, אלא אף וד
 חייב לספר ולהסביר להם היטב.

אף אם אין לו בביתו ילדים, ואף אם יושב  .ה
את כל השאלות לבד, עליו לשאול 

   ולספר ביציאת מצרים.

 

 ~ רחצה ~

נוטלים ידים לאכילת המצות  .א
  .על נטילה זו םומברכי

בין הברכה על השתדל לא לדבר  .ב
נטילת ידים לברכת המוציא, ואם 

דיבר, אין זה נחשב להפסק, ואינו 
אינו  ישוב, ובוודא צריך ליטול ידים

 צריך לברך שוב על נטילת ידים.

 

 ~ מוציא מצה ~

אכילת מצה בליל הסדר היא מצוה  .א
תאכלו מצות, שנאמר בערב מהתורה, 

ועל כן ראוי להזכיר לכולם שאנו 
מקימים מצוה מהתורה, של אכילת 
מצה בלילה, כי להלכה פסק השו"ע 

)בס' ס"ד( שמצות צריכות כונה, 
ובדיעבד אם לא אמרו או חשבו לשם 
מצוה יצאו ידי חובה ואינם חייבים לחזור 

 ולאכול. 
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לכתחילה  - אכילת המצה בליל הסדר  .ב
ליל בשיזכה לאכול מאמצים היעשה כל 

 זה מצההסדר מצות עבודת יד דוקא, ש
לשם מצת מצוה,  הונעשתשמורה, 

משום שנאמר "ושמרו את המצות", 
ודרשו בגמ' פסחים שיעשה מצה לשם 

לא מצא עבודת יד  אםובדיעבד מצוה. 
 קח מצות מכונה שמורה. יי

המברך מחזיק  :שיעור אכילת המצות .ג
בידו שני מצות שלמים, ובניהם חצי 
מצה, ואחר שבירך שני ברכות המוציא 
ועל אכילת מצה, יש לו לאכול שני 
כזיתות, אחת מהעליונה, ואחת 
מהחצי, ויתן לכל המסובים גם לאכול 

 ואשהאיש כל אלו המצות, ולכתחילה מ
שני כזיתות, ומי שאינו יכול לאכול  ויאכל

ישתדל לאכול את ו שנים יאכל אחד.
שני הכזיתות ביחד, ואם אינו יכול, יאכל 

 אחד אחרי השני.

)בערך בגודל  גרם 27הוא  :שיעור כזית .ד
, ואין חילוק בין יבשה של מצת מכונה(

גרם,  30וראוי שיקח לפחות לרטובה. 
חלק נופל, ומתפורר, וחלק נדבק 
בשנים וכדו', ועל כן לכתחילה לא 

  יצמצם.
ס ומויבול של חאכול אותם בטלאין  .ה

וטחינה וכדו' אלא במלח בלבד, כי צריך 
את טעם המצה, ועכשיו זה להרגיש 
  לחם עוני.

ארבע דקות, ומי עד  יש לאכול לכתחילה .ו
שקשה לו יכול להקל עד שש או שבע 

 . ל לא ישהה בניהםבדקות. א
בה, ואם לא יות בהסומצחובת אכילת  .ז

ל, אך לא הסב לא יצא וחייב לחזור ולאכו
נשים אם לא ויברך את הברכות שוב. 

 הסבו אינם צריכות לחזור.

 

 

 ~ מרור ~

אנו הספרדים לוקחים לאכילת מרור  .א
וקא, כדברי חז"ל חס המקום וחסה ד

וכדברי הפוסקים  עלינו, גם במרירות.
שלכתחילה יחזר )יחפש( אחר חזרת, 

 שהיא החסה. 
קא ירק ללא תולעים, ולא ויש לקנות בדו .ב

לחשוש מפני הריסוס, כי זה במציאות 
מה שגודל בגידול חופשי  ך,בדיוק הפו

עושים בו יותר ריסוס כיון שחוששים 
לו אותו, אך הגידול ללא אכשהתולעים י

י זה גדל תולעים עושים פחות ריסוס, כ
על מצעים מנותקים ובחממות ואין צריך 

 הרבה ריסוס.
כבר אמרנו כי בברכה על הכרפס פוטר  .ג

את החסה, ועל כן אין לברך עליו בורא 
ואף אם בירך בורא נפשות  פרי אדמה.
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על הכרפס, לא יברך שוב על המרור 
 אדמה.

ון שאוכלים לשם ולפני האכילה יש לכ .ד
רבותינו, מרור שתקנו אכילת ת ומצו

בל את המרור תון יצא. וייוואם לא כ
בל הרבה מאוד, תבחרוסת, אך לא י

אלא מעט כדי שירגיש טעם מרור, וצריך 
 גרם לפחות. 27 שזה שיעור של כזית

, ויברך ראש יברך על אכילת מרורו .ה
המשפחה בקול רם ויכון להוציא את 
כולם ידי חובה, משום ברוב עם הדרת 

 מלך.
בה, ויש מחמירים יסהמרור אינו צריך ה .ו

כל הסדר וכן  המרור בהסבה. לאכול
 בהסבה.

 

 ~ כורך ~

 כזית מצהוקח כזית מרור, יבכורך י .א
בלם תוי כמובן עבודת יד שמורה,

 מעט בחרוסת, ואפשר להניח הרבה
אך לא הרבה מאוד, שיאבד מהחרוסת, 

 .שזה זכר לטיטלגמרי טעם מרור. 
סת, אם וללא החר ךמי שאכל את הכור .ב

יכול יעשה שוב כורך עם המצה והמרור 
. עד הצד יותר יצא ידי חובהווהחרוסת, 

 טוב. 

לערב עוד מיני ירקות יש להקפיד שלא  .ג
זליה כרפס וכו', אלא רק טרובכורך, פ

 .בלבד מרור מצה וחרוסת

לעורר את הקהל כי בכורך יש יש  .ד
אם לא הסב  אמנםבה, יבהס ולאוכל

וקשה לו לחזור ולאכול, יצא י"ח. אך 
 .תבוא עליו ברכההמחמיר 

 

 ~ שולחן עורך ~

בסעודה זו, קא ולאכול בשר בקר דו ראוי .א
ט, אך יש להקפיד "משום שמחת יו

ואם , "חלק בית יוסף"שיהיה הבשר 
לו להשיג בשר חלק, לא יקח בשר קשה 

כשר לחג, כי זו מצוה הבאה בעבירה, 
ויצא שכרו בהפסדו, ואם לא מוצא בשר 

ל וכשאינו ימיני סיבות  חלק, או על
או  ,עוף בקר, יאכל בשר בשרלאכול 

העיקר שיהיה שמח ו ,דגים כשרים
 בקיום המצווה.

ואכילה ומי שאינו נהנה מבשר בקר,  .ב
יכול לאכול בשר עוף, או גורמת ל צער. 

 דגים. מה שנהנה.
יש שנהגו לאכול בסעודה מצות, כי כל  .ג

אכילת מצה בלילה זה נחשבת להמשך 
, "בערב תאכלו מצוות"וה, שנאמר ומצ

יזכור שיש לפניו עוד את אכילת אך 
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ויש מרבותינו שהיו נמנעים  אפיקומן.
כילת מצה, יותר מהחיוב, מריבוי א

מחשש שמא זהו חמץ, ונמצא שיצא 
 שכרו בהפסדו.

ר לא ימלא כרסו בבשיקפיד מאוד ש .ד
, ולא ודגים כדי שישאר מקום לאפיקומן

יאכל את האפיקומן אכילה גסה, שאז 
 הפסיד את המצוה.

 

 

 ~ צפון ~

ולא ידקדק, אם  גרם, 27מוציאם את אפיקומן אשר היה צפון, ומחלק לכולם כזית שזה כאן  .א
אך אם אין זה מספיק לכולם צריכים לאכל כולם כזית, ן מלכתחילה מאפיקוו יביא קצת יותר,

ואין בזה בעיה אבל שלכל אדם  מצה אחרתמ יביאוהשאר לכל אחד ן ממביא מעט מאפיקו
  יהיה חתיכה מעט מהאפיקומן.

ומי שיכול להחמיר יאכל שני כזיתות, א' כנגד קרבן פסח, ואחד כנגד מצה הנאכלת עמו. אך  .ב
)כשיטת  גרם 18גרם ועוד כזית של  27אחד  מי שקשה לו לאכול שני כזיתות, יכול לאכול כזית

 .גרם 36שזה  2גרם כפול  18גרם, או  45זה הרמב"ם(, וביחד 

ן לא ברך יאם לא הסב ועדיאפיקומן חיבת להיות בהסבה, ואף נשים חיבות בכך, ואכילת  .ג
אכילה גסה אז זה כבר ברכת המזון ישוב לאכול את האפיקומן. מלבד אם קשה עליו ביותר 

ונשים שלא עשו הסיבה פטורות מלחזור  שפטור, ויסמוך על כזית ראשון שאכל בהסבה.
 לאכול.

 האפיקומן קודם חצות.זהרו לאכול את ילכתחילה   .ד
, ואם הוא אחרי חצות צריך(אם )לאחר אפיקומן כלל, אך לשתות מותר אף דבר אין לאכול  .ה

 מתוקה, ובפרט אם יושב ועוסק בתורה שיש להקל. ילואפשר יותר להקל בשתיה אפ
כי צריך כל זמן שלא בירך ברכת המזון,  ומי שטעה ואכל דבר מאכל, יאכל שוב כזית מצה,  .ו

 קא. אך אם בירך ברכת המזון שוב אינו צריך לאכול מצה. ומצה בדו םבפיו טעשיהיה 
 מי שברך על דבר מאכל לאחר אפיקומן יטעם מעט שלא תהיה ברכתו לבטלה. .ה
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 ~ ברך ~

את הכוס לברכת המזון לכוס  שטוףיש ל .א
 ג'.

צריך לכתחילה בכל ברכת המזון  .ב
 להחזיקו ביד ימין.

יעלה "יש להזכיר לקהל לא לשכוח  .ג
, ואם שכח אם זה בסעודת לילה "ויבוא

ברכת חייב לתקן, ואם לא תיקן ואמר 
 , חייב לחזור ולברך."לעד"

בה, י, ולא בהסברצינות רבהיש לברך  .ד
 שאין זה כבוד לפני המלך.

בסיום  ברכת המזון מברך בורא פרי  .ה
בה. ואם לא הסב יהגפן ושותה בהס

לא  שותה שוב, והנשים אינן חוזרות.
ברכה ית כוס שליש ימברך אחרי שת

."על הגפןאחרונה "

 

 ~ הלל ~

, ויחזיקנו בידו הרביעית ימלא את הכוס .א
ויאמר את ההלל, ומתחילים מהפסוק 

ומי שקשה לו  "חמתך אל הגויםשפוך "
להחזיק את הכוס במשך כל ההלל עד 

 ."יהללוך"סיום, לפחות יחזיק מ
ויש לאומרו בשמחה על שזכינו לכל  .ב

הנסים ואנו בניו של מלך מלכי המלכים. 
 וה.וושל תולא יאמרו במרוצה אלא בנח

ואפשר לעמוד בשעת ההלל אך יזהר 

היין לא ישפך עליו... ובשתיית  כוסש
 צריך לשבת ולשתות בהסיבה.הכוס 

 תעיילאחר שגמר ההלל שותה כוס רב .ג
סב, אם נשאר מעט יואם לא הבה. יבהס

עית ימהיין בכוס מוסיף עליו לשיעור רב
אך אם גמר  ללא ברכה, ושותה בהסבה,

הכל מוזג שוב יין ומברך עליו ושותה 
אך  ,לחן ערוךבהסבה. כדעת השו

חושש מברכה לבטלה יברך בהרהור ה
 הלב בלבד.
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 ~ נרצה ~

יקבל ה' את הסדר שלנו כאשר נשתדל  .א
, ואז נרצה להדר בו כהלכה, ובשמחה

 לפני הקב"ה סדר הפסח.

 

וראוי לכתחילה שלא ילך לישון, אלא יקרא 
פרקי שירה והודה לה', כגון, שיר השרים, 

 שתחטפינוופרקי שירה, ועוד, ויהלל לה' עד 
שינה.

 

 לשנה הבאה בירושלים הבנויה !

 פסח כשר ושמח לכל עם ישראל !
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