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משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלין ודורשין בענינו של יום, הלכות 
פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג )מגילה ל"ב(. מדברי 

נן רש"י נראה חידוש נפלא בעניין זה. והוא שכתב לגבי מרדכי דיתבי רב
רש וקמיה ומחוי להו הלכות קמיצה. )שם ט"ז( ביאר רש"י שהיה ד

ובפשטות נראה  מענינו של יום וששה עשר בניסן היה יום תנופת העומר.
שכונתו להלכה זו, שיהיו דורשים מעניינו של יום. וא"כ מבואר שאף 

שלא היה להם נ"מ למעשה, דלא היה להם בית המקדש ולא הקרבת 

ענינו של יום. ולמדנו מכך דאין החיוב ללמוד את העומר אפ"ה למדו מ
ענינו של יום רק כדי לדעת מה לעשות, אלא דהזמן גורם ללמוד את 

תורת החג ולכל זמן יש את התורה שהזמן גורם. ודבר נפלא ראיתי מובא 
דכלפי התורה אין חורבן ואף תורת הקרבנות והקדשים יש להם קיום אף 

 בזמן חורבן ביה"מ.
הקשו על הגמ' הנזכרת דמשה תיקן שיהיו שואלים הלכות חג והמפרשים 

ין מעניין החג. בחג, דהרי אמרינן שלושים יום קודם החג שואלים ודורש
שבאמת אין הכוונה שמשה תיקן  שביארו. יש דרכים בעניין זהויש כמה 

דווקא בחג עצמו, אלא בזמן החג והוא שלושים יום קודם. ובבאר היטב 

נוהגים לעסוק בענייני החג משבת הגדול. ובפר"ח הביא בשם  הביא דאנו
הירושלמי דיחיד צריך לעסוק בהלכות החג עכ"פ בחג עצמו, אבל בבית 

 הועד כבר שלושים יום קודם היו עוסקים בעניני החג.
קודם הרגל היה ים רשות שבת הגדול ומנהג זה שדוהנה שבת זו נקרא 

ביארו את הפסוק שמעו אלי אבירי מאז ומעולם. ובגמ' ברכות )דף י"ז( 
לב הרחוקים מצדקה. ואמר ר' אשי בני מתא מחסיא אבירי לב נינהו 

דקחזו יקרא דאוריתא תרי זמני בשתא ולא קמגייר גיורא מינייהו. דהיינו 
שהיו רואים את עם ישראל כשהיו נאספים לשמוע הלכות פסח ובאלול 

 לשמוע הלכות החג. 

העתים שהיה עמוד של אש מן השמים.  ובתוס' )שם( כתבו בשם ספר
 בהנך תרי זמני ע"כ.

ובאמת אין זה פלא עצם הופעת האש מן השמים. כדאמרו בכמה דוכתי 
שאש היתה יורדת מן השמים כשעסקו בתורה, ואחד מהמקומות הוא 

בירושלמי באבויה אביו של אלישע )הובא בתוס' חגיגה י"ח( שירדה אש 
באתם, ואמרו לו החכמים שעסקו בתורה מן השמים, ושאלם לשרוף ביתי 

ש אינה כ"כ וכי לאו באש נתנו ולכן ירדה האש. וא"כ עצם מציאות הא
עצם ירידת הוא לא היה בימי הכלה שדבר גדול השדבר גדול, ונראה 

 את אותו האש  ירידת אש גשמי שיכלו הנכרים לראות שהיהאלא אש. 
 באותו המעמד.יורד שהיה 

ם זה מדוע נקרא שבת זו שבת הגדול. והגם והרבה טעמים נאמרו לש
שמבואר בתוס' שבת )דף פ"ז( שלכך קוראים לו שבת הגדול כדאיתא 

בחז"ל שהיה נס בכך שלקחו את הכבשים ואמרו שיהרגו הבכורות, 
והבכורות הרגו במצרים. )בתוס' ליתא להא דלא עשו המצרים לישראל 

רונים לבאר מדוע כלום. כפי שמובא מהטור(. מ"מ דנו הפוסקים והאח
מיחסים דבר זה לשבת. ולא כמו בשאר הניסים שמתייחסים ליום החודש, 

ום הי יפקבע החג לנום בחודש ומאי שנא לגבי נס זה שונקבע החג לפי הי

 שבת.בימות השבוע שהיה ב
ונראה לבאר בעזרת השם בדרך נוספת מדוע נקבע הנס על שם השבת 

מה שחקרו הספרים במעמד  וקראו את השבת שבת הגדול, דהרי ידוע
ישראל קודם מתן תורה אי היה להם דין בן נח או לאו. והאריך בזה 

הפרשת דרכים. והנה מצאנו שנאמר באברהם אבינו שנדבו לבו להתגייר. 
וכן בתמר אמרה גיורת אני. ואמרו אברהם מגייר את האנשים ושרה וכו' 

 והיינו שהיה קיים גירות גם אז קודם מתן תורה.  
זה תירץ החזקוני והרא"ם את מה שנשא יעקב שתי אחיות. ובשאול בן וב

רצתה לצאת עד שנשבע לה שישאנה )וזה היה לא הכנענית אמרו שדינה 

 בארץ ישראל(. ואיך נשא אחותו. וע"כ מפני הגירות. 
ונראה לחדש ולבאר שאף הנולדים למשפחת האבות היו יכולים למאן, 

והיו צריכים דעת להיות בכלל ההולכים בדרך השם. ולכן כשמיאנה דינה 
בתחילה לא הייתה בקדושת ישראל ונתגיירה ע"י הסכמה לשוב. והייתה 

כתינוק שנולד. וזה היה הגרות דקודם מתן תורה לילך בדרך האבות דרך 
באמת שגם הגרים חזרו לסורם ע"י מיאון זה כמו שאמרו האמונה. )ו

 חז"ל שנפשות בית אברהם חזרו לסורם(
ואמרו חז"ל ותרד לרחוץ שירדה לרחוץ מגלולי אביה. ]ומובא מהגרי"ז 

שלמד שהתגיירה מותחמול עליו, והרי חסד הוא אחד מהשלושה סימנים 

ה כעם שיש לאומה זו, שהם גומלי חסדים. וע"כ שהתגיירה ונהיית
ישראל ממש[. וזאת הגירות שהייתה בזמן ההוא דקודם מתן תורה היינו 

ל חי. ולפי מה שביארנו כיון שהיו רבים -להכחיש הע"ז ולהאמין בק
מישראל שעבדו ע"ז. כמו שאמרו מלאכי השרת הללו עובדי ע"ז והללו 

וכו'. א"כ לא היה מקום לשביתת השבת דאין שייך במי שאין מאמין כי 
 מים עשה וכו' ונכרי ששבת חייב מיתהבששת י

ורק עכשיו שנאמר להם משכו ידיכם מע"ז, ואדרבא נצטוו לבטל ולבזות 
את הע"ז. וכשלקחו להם שה למצווה לבטל הע"ז. חזרו למעלת ישראל, 

וכבר הייתה שייכת בהם שמירת שבת. ולכן נקראת שבת הגדול שהייתה 
 תקומה לשמירת השבת כדין ישראל.

 

 
 

 |||||| את הדרך                                                           מראש אמנה               

 מורנו הרה"ג ר' יהודה שורץ שליט"א
 

 הודעה משמחת

 תתקיים קבלת קהל ע"י מורנו הרה"ג ר' יהודה שורץ שליט"א רב שכונות הצפון בימי חול המועד

 אלעד 6בביתו רח' בעלי התוספות  11.30 -ל 10.00ת בין השעו

 0533167578קו חדש לשאלות  

 



 

 

  

 
והנה בקרבן פסח ישנה הלכה מיוחדת, שנלמדת מהפסוק זאת חוקת הפסח 

כל בן נכר לא יאכל בו )שמות, י"ב מ"ג(. והביא רש"י מחז"ל במכילתא 
דהיינו אף מי שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים שהוא מומר. ויש בפסוק 

 זה ובהלכה זו כמה דברים שצרכים ביאור.
הפסח וכו', וכי זה כל מהות  הלשון זאת חוקת יאורברך בר ראשון צד

הפסח שבן נכר לא יאכל בו. ומה הדבר המיוחד שבדין זה. והרי יש בו 
הרבה חוקים ודינים מיוחדים בקרבן פסח. ומדוע מציינת התורה דווקא 

ועוד צ"ב במה נשתנה קרבן פסח מכל המצוות, שאין  את הדין הזה.
בהם ואסור לו  אומרים לגבי שאר המצוות שאחד שהוא מומר אינו חייב

לעשותם. אלא אדרבא אמרינן וכי מי שאכל שום יחזור ויאכל שום וחייב 

לקיים כל המצות, אף שהוא מומר. ומאדוננו הגאון מוילנא מובא שאמר 
 שמומר יתבע על שלא עסק במעשי מרכבה.

ועשה פסח להשם )פסוק מ"ח(, ביאר רש"י בפסוק ועל דברי התורה 
כשמתגיירים יעשו פסח. וצ"ב מהיכי תיתי שיצטרך לעשות  דס"ד דמיד

. ונראה לבאר דהיסוד של אף שאין זה חג הפסח מיד שהתגייר קרבן פסח
 קרבן פסח הוא קבלת עבדות להיות עבד להשם.

וזה משכו ידכם מעבודת כוכבים ועשו פסח להשם. ובאמת כיון שהצילם 
הם להיות לו  הקב"ה ופדה אותם מעבדות מצרים, ממילא צריכים

לעבדים. וכמו שמלך סדום ביקש מאברהם תן לי את הנפש משום 

דבפשטות כיון שהציל אותו צריך להיות לו לעבד. ויעוין זהר פר' בהר 
 קי"א. ואבן עזרא עה"פ אנכי וגו' אשר הוצאתיך.

גלות מצרים שיתרגלו בעבדות  התכלית שלויש מפרשים דזה היה חלק מ
ור לאדוניו. וע"י כך יוכלו לעבוד את הקב"ה שמהותה היא שכל כולו מס

בכל הכוחות וזה מה שאמר הקב"ה למשה וזה לך האות וכו' תעבדון את 
 האלוקים בהר הזה. 

והפסח נקרא על שם זה שפדה הקב"ה את עם ישראל. ופסח עליהם 
 כנאמר ואת בתינו הציל, ומחמת כן נעשינו לו לעבדים. 

וות מודה ביציאת מצרים וכל ולכך אמרו חז"ל כל המודה בעול מצ
 הכופר בעול מצות כופר ביציאת מצרים )תו"כ ס"פ שמיני(.

וא"כ מובן היטב דזה הדבר המייחד את קרבן פסח משאר מצוות, דאין 

שייך שמומר יעשה פסח כיון דכל הקרבן הוא בא כקבלת עבדות, להיות 
עבדים להשם יתברך, א"כ זה שהוציא את עצמו מעבודת השם אינו 

ייך בעשיית מצווה זו, והוא ביזוי גדול אם ישתתף בה, ולכן כל נכר לא ש
 יאכל בו. 

ובאמת דזה חוקת ויסוד הפסח שרק המקבל עבודתו יתברך שייך לקרבן 
זה. וכן הוא בחינוך. ובזה גם יבואר הא דבקרבן פסח אף שהיא מצוות 

עשה יש בה כרת. והוא מטעם הנ"ל דהנמנע לבוא בברית עבדות להשם 
 נעקר שורשו מארצות החיים ונכרת מן העולם.

ולהנ"ל מבואר הא דס"ד דגר מיד שמתגייר יביא קרבן פסח, כיון דהפסח 

 דאין מביאים פסח אלא בזמנו. גזה"כרה על קבלת עול מלכות שמים. ומו
ויתכן דמחמת זה חששו חז"ל ואמרו שאין עושין חבורת גרים לקרבן 

ית הפסול ולא מנעו חז"ל בשאר פסח. שמתוך דקדוקם יביאו אותו לב
קרבנות ודברים להשתתף גרים כאחד, ולא חששו שיפסלו מתוך דקדוקם. 

והיינו כנ"ל דיש בקרבן זה קבלת עול מלכות שמים, וחוששים שמתוך 
 רצונם להיכנס בעול המצוות יבואו לפוסלו שלא כדין.

פסול. ובדברים הללו יובן שקרבן פסח בעינן דווקא לשמו ואף לשם חולין 
דכל מהותו הוא ואמרתם זבח פסח, שהוא חיוב לקבלת עול מלכות 

 שמים. ולכך אם לא נעשה לשמו לא יצא. 
אכן עכ"פ ודאי דראשית הדבר הוא לדעת את המעשה אשר יעשון. וכמו 

שכתבו הפוסקים לגבי שבת הגדול דהעיקר הוא ללמוד את המעשה אשר 

נו דיני הגעלה וביעור חמץ יעשון. והביא המ"ב וז"ל והעיקר וכו' דהיי
 ואפיית מצות. ואצלנו הנוגע הוא ביעור חמץ ומכירת חמץ ונבארם...

ונשוב לעניין גאולת ישראל, עם ישראל היה תחת שיעבוד מצרים ונכנסו 
תחת השפעתם. ומצרים היתה המקום הכי גדול לטומאה של כשפים כמו 

מהותם כפירה שאמר להם פרעה תבן אתה מכניס לעפרים. וכשפים שמם ו
במלכות שמים כמו שאמרו בגמ' סנהדרין מכחישין פמליה של מעלה, 

ית. של השם וזאת הייתה מצרים מקום הכחשת האמונה בהשגחה פרט
 לא ידעתי את השם.יתברך. וכך אמר פרעה 

כתוב ויאנחו בני ישראל מן ובנ"י הושפעו מכך, וכשמת מלך מצרים 

ים. אבל הם לא זעקו להשם כיון ותעל שועתם אל האלוק ,ויזעקו העבודה
שלא חיו את האמונה. ואף שבפרשת ביכורים כתוב ונזעק אל השם 

כתב אלוקינו. ביאר הספרנו שזה היה מעט צדיקים שהתפללו להשם. וכן 
 שלא צעקו להשם. באור החיים

ומבארים המפרשים דזה הפירוש וידע אלוקים שראה את מצבם השפל. 
רק אחר פרק באמונה שמלכותו של ואח"כ התחילו המכות שהיו פ

ם הקב"ה בכל מושלה. בים ביבשה באש ובמים. עד כדי שחרטומי מצרי
 השיגו את האמונה ואמרו אצבע אלוקים היא.

וזה מה שנצטוונו בסיפור יציאת מצרים למען תספר באזני בנך וגו' את 

אשר התעללתי במצרים. ומה עניין התעללות. ומה המיוחד לספר זאת. 
שט בזה הוא שהייתה השגחה פרטית עד פרטי פרטים כיצד אלא הפ

 לענוש את המצרים.
היו כאלו שצללו שציערו את בנ"י ובים סוף כל אחד קבל לפי דרגתו 

כעופרת במים אדירים ואחרים כאבן והיו כאלו שהיו במים כקש. וזה מה 
 שיתרו התפעל ואמר עתה ידעתי וכו' כי בדבר אשר זדו עליהם. 

נה בהשם זכו לנס של קריעת ים סוף. כמו שדרשו חז"ל ובזכות האמו
עה"פ דבר אל בנ"י ויסעו )י"ד ט"ו(. וברש"י כדאי היא זכות וכו' 

והאמונה שהאמינו בי ויצאו לקרוע להם הים. וזה מסקנת יציאת מצרים 

אשר הגילוי הגדול שלה היה על הים, שכל העמים ראו את הנס 
יתברך. כמו שכתוב שמעו וההשגחה שיש על עם ישראל מאת השם 

עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת. וכן אמרה רחב כי שמענו את אשר 
 הוביש ה' את מי ים סוף מפניכם וגו' )יהושע ב' י'(.

ובעניין זה של האמונה היו הניסיונות של עם ישראל במדבר, וינסו אותי 
זה עשר פעמים. וכמו שאמרו היש השם בקרבנו. וע"ז בא עמלק ובא 

הלחם ולטעון שאין השם בקרבם. ולא ירא אלוקים. וכן המשיכו בנסותם ל
את השם עד הניסיון העשירי של המרגלים שעל דבר זה נגזר על בנ"י 

שלא יכנסו לארץ. והיינו שהמרגלים הפכו את ההנהגה המיוחדת של 
. באמרם ארץ ניסים שהייתה בשבילם, להנהגה טבעית כנגד יושבי הארץ

ונמצא דזה היה כל המהלך של גאולת ישראל א.  אוכלת יושביה הי

 ממצרים חיזוק האמונה.
אפשר לומר דזה המושג של חמץ, והאיסור שיהיה כלל ברשותנו  הז ולפי

או באחריותנו. דהנה דנו הראשונים מדוע החמירו בחמץ יותר משאר 
כל  וכתב הרדב"ז )תקע"ו( דאחרלכך איסורים. והרבה הסברים נתנו 

הטעמים נראה המבורר מהכל מפני שנמשל בו היצר הרע ולכן כ"כ יש 
 קפידא שלא יראה ולא ימצא. וכן הוא במהרי"ל ובמהר"ל.

ובאמת שלמדו בדיקת חמץ בנר מפסוק נר השם נשמת אדם חופש כל 
חדרי בטן. דהיינו שצריך לשרש את היצה"ר מליבו ע"י נר השם. והביאו 

ק את מעמקי ליבו הנפתל של האדם צריך מהמשגיח זצ"ל שביאר דלבדו

 נר השם. 
והוסיף על כך מרן הגרא"מ שך זצ"ל דמ"מ האדם לעצמו מועיל בזה 

 דבצלם אלוקים עשה את האדם. ולב יודע מרת נפשו.   
הזה שנרמז בחמץ הוא שכחת אלוקים ואת השגחתו  ונראה דיצה"ר

הפרטית. ומזה נמשך כל העבירות ורם לבבך ושכחת את השם אלקך 
ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ועל דרך זה הבטחת 

 האר"י ז"ל שהנזהר מחמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא. 
לכן צריך והביטוי לכך נמצא בחמץ שהוא ההתפחה שנגרמת ע"י האדם. ו

לעשות מצה שאין בה רק מים וקמח. ועשייתה בזריזות שלא יגיע 
 להרגשת כוחי ועוצם ידי.

ביציאת מצרים חירות ממון ועוד כל הכל קיבל עם ישראל  ונתבונן דהנה

הטובות. וכביכול שעם ישראל לא שילם ונתן על כך כלום, אבל אין 
ת עם ישראל שהייתה להם נתינה הדבר כן, שהרי הנביא משבח א

מיוחדת עד כדי כך שנקראו גומלי חסדים כלפי הקב"ה. זכרתי לך חסד 
נעורייך אהבת כלולתיך וכו' והיינו שהקב"ה מחשיב את זה שעם ישראל 

האמין בו וסמכו בישועתו בלי לבקש להם עצה ודרך. וזה היה חפץ 
ה. וכן הפסוק השם. ועם ישראל קיים את זה. ונחשב להם לזכות גדול

אומר )ישעיה נ"ב פסוק י"ב( לעתיד לבא כי לא בחפזון תצאו וגו' כי 
 הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל. יה"ר שנזכה בקרוב לכל זה.

 שבת הגדול תשס"ה



 

 

 לכות חג בחגה

 "א ממו"ר הגר"י שורץ שליט 

 שיש לכוון בליל הסדר המצוותכוונת  
 

  קודם שיקדש יכוין שרוצה לקיים מצות קידוש וגם
מצות ד' כוסות שכוס של קידוש הוא אחד 

מוכן לקדש  ויש נוהגין לומר הריני .מארבעה כוסות
 . ולקיים מצות ד' כוסות

 אם ש הראשון כוסשל רכת הגפן בב לכוון ראוי
ישתה  ייןעוד  לשני הראשון כוס בין לשתות צהיר

 יוכל יסב לא שאם כדי וזה. על סמך ברכה זו
 .ב"המ כ"כ בהסיבה נוספת פעם לשתות

 ג"בופה לברך לו אין, עוד לשתות שיוכל כוון כשלא 
 ד"ע דסמכינן בתחילה היסב שלא אף ולשתות
 . הסיבה בלא שיוצא ה"הראבי

 ,רביעית משתיית יותר בהפסק הכוס שתה אם וכן
 יצא שלא ספק רק דהוא ,פרס אכילת מכדי פחות

 . לא יחזור שהוא כמוסיף על הכוסות

  להוציא כוס שני  ינו רוצהאמ"מ ון שוכש ליגם
. ואף דהוא ספק אם אפשר להגביל בברכת הגפן

 זמן לחלות הברכה מ"מ לכתחילה יש לכוון כך.

 אחר שתיית כוס  משקים שאר לשתות ובט
 מיץ' אפייכול לשתות  רוצה אם אוהראשון. 

 עד ראשון כוס שתיית עיכול לעכב כדיוזה  .ענבים
 הברכה תחשב זה ידי ועל השני כוס שתית

 .ראשון כוס על גם אחרונה

 .מעת שמזגו כוס שני אין לשתות שום משקה  

  שני יש הכוס כשמברך בורא פרי הגפן על הגם
יין בהמשך בסעודה למי לכוון שיוכל לשתות עוד 

ס שאינו רגיל בשאר שבתות ויו"ט רק לשתות כו
 הקידוש ואינו שותה בסעודה יין.

 חצות קודם רביעי כוס לשתות קדיםלה יכול אם 
 עד ,הסדר ליל מצוות זמן שהוא כיון יעשה כן

 . חצות

 בברכת לכוון יש חצות קודם לשתותו יכול אינו אם 
 כוס להוציא רוצה שאינו שלישי כוס שלופה"ג ב

 בספק כנסילה שלא כדי, הגפן בברכה הרביעי
 הרביעי הכוס של הגפן פרי בברכת לבטלה ברכה
 מצוה. קיום בו אין כבר דשמא

 שלא לצאת ידי  כשנטל ידיו לאכילת כרפס יכוון
פרמ"ג ריש סי'  חובת חובת נטילת ידים לסעודה

 תעג במש"ז. 

  כשמברך ברכת בורא פרי האדמה על הכרפס יש
 אתאדמה הבורא פרי הרכת בבהוציא לכוון ל

 .בפרט לאוכלים חרייןאכילת המרור 

 שרוצה לצאת י"ח סיפור יציאת ן וקודם הגדה יכו
לצאת ידי מצות סיפור שמכוון או יאמר מצרים 

 יציאת מצרים ]ח"א[. 
 קידוש מברכים בני הבית אין נוהגים שלאלו ש

לבעל הבית יש מם אלא יוצאים מהבעל הבית לעצ
אין ש כן אלולצאת ווהם יתכוונו להוציא  לכוון

  בעצמם. ההגדהאת אומרים 

 זיתים שאוכלים הוא רק מפני כבוד כדין שתי ה
הברכה ואין צריך אלא לבעל הבית או מי שמברך 

למי שאוכל משתי רק הוא דין זה בנפרד ועכ"פ 
 המצות השלימה והפרוסה.

  ולכן צריך לכוון באכילת מצה  ,צריכות כונהמצות
ויש דעות שבדיעבד אינו מעכב  ,לשם מצוה

אך ודאי אין לסמוך  כמתכוין דמילה אכידבמידי ד
 .ויש לכוון באכילה לשם מצוה ,על כך

 שמברכים על אכילת מצה גם על  בברכה  יש לכוון
 הכורך וגם האפיקומן. אכילת 

  הכורך. ובדיעבד אין לשוחח אחר הברכה עד אחר
ומשום  בר קודם הכורך אינו חוזר ומברך.כשדי

שאין להפסיק בין ברכה לאכילה כתב המ"ב לא 
 לומר זכר למקדש כהלל עד אחר אכילת הכורך.

  יברך לאחר על אכילת מצה מי ששכח ולא בירך
. וגם ויאכל עוד כזית מכן לכתחילה בסמיכות ממש

 זית יברך ויאכל כ אם לא בירך מיד מכל מקום
 ויזהר לכוון גם על אפיקומן וכורך.

 יכוון גם על המרור  כשמברך על אכילת מרור
כן משמע מדברי , ו(סי' תעה)פר"ח כ"כ ה שבכורך
כדי שתעלה ברכת אכילת סעי' א' שכתב השו"ע 

 .ה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זומצ

 את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך
והיינו חיות  ענינו המבואר בזוהר ]בשלח מו ב[ שכל עיקר גלות מצרים היה בנשמתם, והיינו דכתיב וימררו את חייהם

הקדושה שבהם והוא גרם להם לשעבד את גופם, והיינו דכתיב את כל עבודתם שהיא עבודת גופם ממש, והיינו טעמא שלא 
היה לו כח לשעבד בשבט לוי כפירוש רש"י במה שאמר פרעה לכו לסבלותיכם, והיינו מפני ששבט לוי היו אוחזים מדת 

הם כמ"ש הרמב"ם, ולכך לא היה לפרעה כח לשלוט בגופם, משא"כ בישראל אבותיהם וקיימו מצות מילה שקיבלו מאבותי
תורה נותנים עליו עול שפרקו עול אבותיהם ולא מלו ולא עסקו בתורה כמשאחז"ל ]אבות פ"ג מ"ה[ כל הפורק ממנו עול 

  .מלכות וכו'
תומיך על המילה כמו שאמר הקדוש ברוך והיינו דאמר משה ]דברים לג, ח[ וללוי אמר תומיך ואוריך לאיש חסידיך, דהיינו 

הוא לאאע"ה ]בראשית יז, א[ התהלך לפני והיה תמים, ואוריך זה התורה כדכתיב ]משלי ו, כג[ ותורה אור, ואח"כ אמר 
אשר נסיתו במסה וגו' היינו במסה ומריבה שרבו בני ישראל, ועל נסותם כדכתיב סוף פ' בשלח ]יז, ז[ לא היה בהם שבט לוי 

רית ותורה וזה נמי הטעם שלא "י בפ' וזאת הברכה ]לג, ח[, והיינו דסיים כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו, והיינו בכדפירש
      .   על הנקיבות מפני שלא היה לו כח לשלוט עליהם, לפי שהנשים אינן בני ברית ותורה גזר פרעה

                                    שמות פנים יפות                                                                                                                                                       
  

 
 
 

 
 

 ברכת מזל טוב
 בב"מ מאור שרגא לראשון לכל דבר שבקדושה

  הר"ר שמואל גרוסברד ונו"ב שיחי'

 להולדת הבת בשעטו"מ

 לחנכה בדרך התורה ולגדלה לחופה ומעשים טובים ולנחת מכל יוצאי חלציהםיזכו 

 בברכה    

 באי בית המדרש                       רב הקהילה

 



 בחג החג הלכות

 מו"ר הגר"י שורץ שליט"אמ

 ימי חודש ניסן הלכות והליכות ל

  היא כדי קודם הפסח בדיקת חמץ שתיקנו חז"ל
שלא ימצא חמץ ויעבור עליו בב"י כל שלא ביטלו 

שלא יבוא לאוכלו. וראוי לשייר מקום אחד שלא כן ו
עשו בו ניקוי גמור. שיהיה שם חיוב גמור לבדוק. 

 הלוי זצוק"ל. כן מובא מבעל השבט

  לציין בשטר מכירה מקום לכתחילה כמו כן ראוי
  שאינו מוכר את חשש החמץ שבו לנכרי.אחד 

  אחר שריפת חמץ, ויש לעיין יש לבטל חמץ דוקא
פירורי שלא נשאר בהם איזה שבבגדים בכיסים 
מקומות ששמו בהם חמץ בימים שאר בכן חמץ. ו

 .וכדו' במיכל של השואב אבקאלו וכגון 

  חמץ של גוי אין לו להימצא בבית ישראל אף
כדי שלא יבוא כשאין אחריות על הישראל כלל. 

ולכן אף חמץ שנמכר לגוי או עובד זר לאוכלו. 
יש לסלקו לאחר בבית ישראל, חמץ  אירשהש

שיש היכר שלא יבוא  רשות הנכריהמחיצה של 
 לאוכלו והוא רשות הנכרי שהשכר לו שם.

 אף חמץ גמור שמצא  ויאין לשרוף חמץ שנמכר לג
שעשה אינה מכירה מראה שהשבזה  אותו בפסח.

 הוא בכלל גזל הגוי.מכירה גמורה, וגם 

 מדף או בארון דף אחד מאין להשאיר חמץ ב
שאין זה נחשב רשות נפרדת של הגוי במקרר 

והשכרת המקומות לגוי הוא כדי לייחד רשות 
 .נפרדת לגוי

  חמץ שנמצא ברחוב בפסח אין להרימו על מנת
לסלקו דדעת הריב"ש שעובר בכך על ב"י. ובמ"ב 

אינו חייב לסלקו ו הביא את דברי הריב"ש הללו.
ולבערו דאין אחריותו עליו ואין חשש שיבוא 

 לאכלו.

 ראוי לסלקו ולבערו  המדרגות רחמץ שנמצא בחד
שהוא מחמץ שלא יבואו לאוכלו. ואף שיתכן 

דתו שמותרת, ויפגמו לגוי הרי זה כאבשנמכר 
 אותו קודם שמגביהו כדי לבערו.

 פסח אסור לעשות מלאכה גמורה אחר  בערב
ה חצות היום, אפילו היא לצורך החג והוא עוש

, ולכן לא יתפור אותה בחינם, בלי לקבל שכר
, וכן לא יסתפר לא יכבס את בגדיוו .בגדים חדשים

 .אחרי חצות היום

 קטים שאין איסור לעשות להלכה ולמעשה נו
הסכימו גוי הסתפר ע"י גם לומלאכה על ידי גוי, 

 .אחרונים להקלה

  יש להקל קודם חצות יונוצפראת אם שכח ליטול 
וא"צ לעשות זאת ע"י  אפילו ע"י עצמוליטול את 

 .נכרי

  גם לגבי תספורת יש שכתבו שיכול לעשות על ידי
 עצמו אחר חצות.

  קודם חצות אף אפשר להפעיל מכונת כביסה
  שהכיבוס ימשיך ויעשה אחר חצות.

  ,אם נהגו שלא להקיז דם בשום עיו"ט ואין לשנות
וצריך מותר כנה שודאי סו בש שילא בחולה 

קבועות יש לעשות כן. וכמו כן בדיקות סוכר 
 לעשות אף בעריו"ט.

 ת ושאר יש לזכור לפתוח את אריזות המצו
שכן  החבילות כמו כן לפתוח את בקבוקי היין

 בלילה אסור לפתחם בדרך רגילה שזה תיקון כלי.

וכן משום שאין להתעכב בלילה קודם הסדר 
כמבואר בשולחן ערוך שצריך לערוך את השולחן 

 מבעוד יום.
 

 

 פרשת צונהג ישראל תתקיים הדרשה בשבת כמ
 בד"ץ אלעדע"י מורנו רב שכונות הצפון וחבר 

 שליט"א יהודה אהרן שורץ הגאון רבי

 הבעל"ט הפסח ממצרים, ובהלכות הגאולהיסוד יין בענ

 בבית המדרש מאור שרגא בכניסת שבת קודש

 אחר התפילה ביום השבת בבית המדרש היכל משהו

       נלב"ע תמוז תשע"ה    תנצב"ה                זאב מרדכי בן יעקב יהושע   לעילוי נשמת                             
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