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 אחרי
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יש להשתדל מאוד לעשות את כל ההכנות של ליל הסדר א. 

[שקילת המצות והיי�, הכנת המרור וכל צרכי הקערה] מוקד� 

ערבית  ובשלמות ככל האפשר, כדי שכשבאי� בליל פסח אחרי

בליל הסדר כל דקה שווה  �בלי עיכובי�  מידיוכלו לקדש 

 מליוני� וחבל על כל רגע.

ולא שולח�  עור�בסדר ליל פסח סעודת החג נקראת: שולח� ב. 

והכוונה בזה שלא צרי� לערו� את השולח� ע� האוכל ערו�, 

מתחילת הלילה לסעודה כי זה מסיח את הדעת מכל ההגדה 

נינו  צרי� להרגיש בליל הסדר עד כשרואי� את האוכל לפ

הסעודה כמו בשיעור תורה ושיעור תורה לא עושי� ע� 

שולחנות ואוכל אלא ע� ספרי� ורצינות. רק אחרי אכילת המצה 

והמרור והכור� עושי� הפסקה קצרה, ועורכי� את השולח� 

 כיאה לכבוד יו� טוב.

ילת כדי ליישב את דעת בני הבית והאורחי�, כדאי כבר בתח ג.

הלילה לומר את זמני הסעודה לדוגמא: שולח� עור� בעזרת ה' 

[תלוי ביכולת!] כ� כבר מההתחלה ידעו כול� מה  23:00בשעה: 

יקרה הלילה ולא יהיו קצרי רוח לחכות ולמהר לאוכל. וג� נרוויח 

 שלא יהיה הפרעות ולא ירצו למהר באמירת ההגדה.

רשות לו לאכול מי שצמא ורעב בזמ� אמירת ההגדה כדאי לה ד.

מעט אורז ועו' או פרי וירק ולשתות כרצונו שתיה חמה או קרה, 

כי העיקר זה שיהיה ישוב הדעת להקשיב ולהתחזק באמונה 

בלילה הקדוש הזה, ושלא יהיה שו� הפרעה למהלכו התקי� של 

 הלילה.

כבר הוזכר לעיל שאי� לערו� את השולח� בתחילת הלילה  ה.

אכילת מצה ומרור וכור�. רווח נוס' אלא רק אחרי קיו� מצוות 

יש מדבר זה, שבזמ� שבני הבית עורכי� את השולח� יש זמ� 

לשיר שירי אמונה ושמחה ולקדש ולרומ� את ליל הסדר לרמות 

 הגבוהות ביותר. 

בזמ� אכילת מצה בליל הסדר לפני ברכת המוציא יש לעורר ו. 

מצוות . לכוו� לצאת ידי חובת 1את המסובי� לדברי� הבאי�: 

. 3. שהוא כל תיבול בלי המצה את לאכול . 2אכילת מצה. 

 שקשה ולמי, דקות �4ב המצה כזית אכילת את לסיי� להשתדל

וציא המ ברכות 2 לבר� כ� ואחר להסב לשכוח לא. 4. דקות 7

. אשרינו שאנחנו זוכי� לשבת בליל הסדר 5ועל אכילת מצה. 

 ולקיי� מצוות כאלו חשובות מדאורייתא.
צווה הקשה ביותר בליל הסדר היא להרגיש את היציאה המז. 

 להראות אד% חייב ודור "בכל דור  ממצרי�, כמו שכתוב באגדה

ולש� כ� צרי� להתכונ�  "ממצרי% יצא הוא כאילו עצמו את

הרבה לפני ליל הסדר כדי שההרשה וההמחשה יהיו על הצד 

 שיצא הטוב ביותר, כמו כ� יש להרגיש שב� חורי� אמיתי זה לא מי

 

 

 

 

 הנהגות לחג הפסח

 ממורנו הרב שליט"א

 
מבית כלא אלא מי שעוסק בתורה ויש לו אחריות ושליטה על 

"אי� ל� ב� חורי� אלא מי  המידות השליליות כמו שכתוב

 .שעוסק בתורה"

כידוע גדול השלו�, ומסיבה זו יצר הרע נלח� בכל מאודו ח. 

לעשות מריבות וסכסוכי� בכל מקו� אפשרי. ג� בליל הסדר 

ה לעשות בלאג�, אשר על כ� יש להקפיד במיוחד הוא מגיע ומנס

על אוירה טובה בבית ג� ע� יש עיכובי� מצד בני המשפחה או 

שאחד העורכי� ק, בדברי תורה הארוכי�, צרי� לעשות הכל 

בדרכי נוע�, ולא לתת ליצר המריבה והכעס להיכנס לתו� ביתנו 

 בלילה קדוש זה.

שאוהב את ה'  לאהוב לאכול את המצות בפסח. כי מייש  ט.

שמח בקיו� המצוות, וכשאוכל מצה מרגיש כאילו הוא אוכל 

מזוזה. כלל הדברי�: לאהוב מה שה' אוהב, לשנוא רק מה שה' 

 שונא (אור החיי� במדבר כה, יז).

ואי� צרי� לומר שלא יפה לרטו� על קיו� המצוות, ואסור לומר: 

. המצות עושות כאב בט�, כמה לכלו� יש ברצפה בגלל המצות

 אלא כאמור, לאהוב לקיי� את המצוות.

וכיוצא בזה כתוב בגמרא בכתובות (קיב סע"א) על האמוראי� 

הקדושי� שהיו עושי� עבודות של עובדי עריה ושמשי בית כנסת 

כדי להוציא ש� טוב על אר, ישראל ועל בית ה'. וכל שכ� בקיו� 

המצוות שצרי� לעשות הכל כדי שיראה כבוד למצווה ולה' ולא 

 ס ושלו� להפ�.ח

בשריפת חמ, בערב פסח, כאשר השכני� מתלונני� על עש� י. 

וריח ונזק לניקיו� שלה�, יתכ� שעדי' לוותר על מצות ביעור 

חמ, בשריפה ולקיי� את המצוה באופ� אחר, כמבואר בשולח� 

ערו� (סי' תמה סעי' א) שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו 

הי� מחתכו במהרה הרי זה  לי�, וא� היה החמ, קשה ואי�

מפררו ואחר כ� זורקו לי�. וכ� אפשר לשפו� נפט על החמ, או 

לקבור אותו באדמה, וכ� יכול להשליכו לבית הכסא ולשפו� עליו 

מי�, וכמו שכתב המשנה ברורה (ש� סק"ה). כי לצער את 

השכני� זה איסור מדאורייתא, ולבער את החמ, דווקא בשריפה 

היה כמו נותר של הקרבנות שמצותו זו מידת חסידות שי

 בשריפה, והב�.

 

 ד העליה לרגל והרגע הגורלי באמת,מעמ

 >>>מחכי� ל� בעמודי� הבאי�
 



 

 

 

 

    מהעלו� הקוד�: תשובה לשאלות    ����    חידותחידותחידותחידות

    ????נו בפסח שאי� איסור לתת מתנה לגוי למרות איסור לא תחנ
היכ� מצישששש....    

 אישראל. קאי' דצרי� כל'ו, אנכרי
 קאי' דכפי� כל' בהגדה אומרי
 שאנו מה שביאר �"להיעב דיעוי�, הסדר בליל, היא התשובהתתתת....    

 היכ� מצינו זמ� שאינו שבת ואינו יו
 טוב וחול המועד ובכ"ז אסור לכל אד
 להניח בו תפילי�?שששש....

 הוא, פסח של מ"בחוה' אות' דאיכא דהטע
, שכתבו, יצאו) ה"ד  (לו: מנחות' בתוס יעוי� דהנה, היו
 חצות לאחר פ"בער לכאורה היא התשובהתתתת....    


 ואכמ"ל. .חמ� באכילת דאסור משו

 

  להתעלות בכח גדול

 ע� ישראל היובליל פסח ה' יתבר� בעצמו ירד למצרי�, כי 

שהקדוש ברו� ה' בעצמו להיות יה במ''ט שערי טומאה, וצרי� ה

יוציא אות�, וזה נשאר לדורות. ולכ� נזהרי� בפסח מאד כל 

ישראל. ולכ� סופרי� עומר שמקריבי� משעורי�, מאכל בהמה, 

אחרת נהיה כבהמות. ולכ�  �לרמז שצרי� להמשי� ולהתעלות 

שבע שבתות, שבשבת יש לזכור ולהתקד� (בש� הגרי''ש 

 ). זצוק"לאלישיב 

 שכח!לא ת

כתוב בישעיה (נא, יג) ''ואיה חמת המציק'', ופירש רש''י שאי� 

לפחד מהגויי� שמא מחר איננו, ולהיזהר שלא לשכוח את ה' 

בזה שחושבי� סיבות חיצוניות. והיינו שלא לפחד מהגויי� שהרי 

יתכ� וכבר מחר ה� לא יהיו קיימי�. וכ� במלאכי (ג, יד) ''אמרת� 

מחשבה שהרשעי� טוב לה� זו שוא עבוד אלוקי�'', עצ� ה

 ). זצוק"לעבירה כי יש שכר ועונש (בש� הגרחמ''ש שפירא 

 בטחו�

הבטחו� שורש לאמונה. בקריעת י� סו' נבקע כל פע� קצת, 

ככל שנכנסו יותר כ� נבקע יותר. וכ� במ�, בכל יו� ירד מ�, ולא 

מראש לשנה שלימה. וכ� ברפידי� בא עמלק על ששאלו היש ה' 

אי� (שמות יז, ז), וכשנלחמו בעמלק ג� כ� היתה בקרבנו א� 

ההצלחה במלחמה לפי החיזוק הרוחני שהיה בע� ישראל. וכל 

 זה כדי לחזק� באמונה ובטחו� בה'. וזה לימוד לכל הדורות. 

הבטחו� בה' הוא לא לדאוג למחר. ונכו� שבבטחו� אי� הכרח 

ה. שיהיה רק טוב, אבל כלול בבטחו� שלא להיות מוטרד מה יהי

וזה העיקר! הרד''ק במלכי� (ב ד, א) על התרגו� ע� אשת 

עובדיה במקרה של עובדיה הנביא, מסביר שה' יתבר� רצה 

להראות ולקיי� את הפסוק ''מלוה ה' חונ� דל'' (משלי יט, יז). 

והכל לפי הזכויות של האד�, וכפי הצור� של הדור מתעורר 

רבה (מלכי� הנס. אצל אשת עובדיה זה על ידי טיפת שמ� שהת

 ב א, ז), ולאחרי� באופ� אחר (בש� הגראי''ל שטיימ� שליט''א).
 מסירות נפש

ה לבית א ה לבית'' (שמות יב, ''משכו וקחו לכ� איש ש0 בות ש0

כא). ומכא� שלפעמי� כפי הצור� צריכי� להתנהג כמו פנחס 

ח), לקדש ש� שמיי� ולבער את כל מיני עבודה �(במדבר כה ז

זרה ואפיקורסות מכר� בית ישראל. כשמכוו� לש� שמיי� 

באמת, יש סיעתא דשמיא גדולה מהשמיי� להצלחה. ועל זה 

הפסוק בספר יחזקאל (טז, ו) אנו אומרי� בהגדה של פסח את 

''ואומר ל� בדמי� חיי'', דהיינו ד� פסח. שעשו את מעשה 

הקרב� במסירות נפש ולא חששו מהמצרי�, אלא שמעו לגדולי 

 ישראל. 

 

 לשו� הרע על המצות

ל אר, ישראל, שהמרגלי� נענשו עאסור לדבר לשו� הרע על 

 ''�כ�, רק לשבח את האר,. ''וראה בטוב ירושלי� כל ימי חיי

(תהלי� קכח, ה). וכ� על הַמצֹות הקדושות שהזוהר הקדוש 

(פרשת תצוה ד' קפג:) אומר על זה ''נהמא דאסוותא'' [=לח� 

של רפואה]. וכפי זכותו ותיקונו של האד� זוכה להנות מהמצות. 

א לומר שנהיה לכלו� בבית מהמצות, והרבה פירורי� ובודאי של

 �בשיניי� וכדומה. כי לפי גודל המצוות והזכויות של האד� כ

 גודל הנאתו הגשמית מהמצוות. 

  ב� חורי�

ויתכ� עוד, שמה שאנו אומרי� בתפילה ''זמ� חרותנו'' הכוונה 

בזה שזה תארי� שבו אפשר להתקד� ולעבוד על עצמנו להגיע 

חורי�, ולהשתחרר מעול הציבור הרחב שאי� בו תורה להיות ב� 

אלא נגרר אחר המודה והחברה הכללית. ב� חורי� תפקידו 

לשבור מוסכמות של הרחוב ולהכנע רק לתורה. מי שמפגי� את 

זה ומי שזוכה לכ� הוא ב� חורי� אמיתי. כמה שיותר יבי� היהודי 

 את התורה, יהיה יותר ב� חורי�, ואשריו.

 שבגשמיותהרוחניות  

''אי� ל� ב� חורי� אלא מי שעוסק בתורה'' (אבות פרק ו משנה 

ברורה עיי� ש�). א� אד� עובד ועמל לפרנסתו, כשלומד בסו' 

היו� שעה אחת, יהפו� את כל היו� לטובה. וזה כעי� מרגוע. וזה 

 נקרא להחזיק במושכות ועל ידי זה להנהיג. 

יעי� לגשמיות, ויש כמה דוגמאות שמכניסי� את הקדושה ומסי

ועל ידי זה הכל על מקומו יבוא בשלו�. למשל: לעשות פגישה 

בבית לזוג מסויי� למטרת שידו�, או להביא רבני� או אנשי� 

חשובי� לפגישה בבית. וא� זה מפריע לבני הבית כדאי לעשות 

פשרה. כגו� להביא ולדאוג לנקיו� שלא יפול על בני הבית, 

ת. וכ� סעודה רביעית שרצונו העיקר שלא להכביד על בני הבי

לעשות עכשיו, אבל אינו יכול לבקש תבשיל לכבוד מלוה מלכה, 

שיאכל מה שיש. וכ� טיול שרוצי� המשפחה לעשות בחול 

המועד והבעל מעכב, עדי' לעשות והאחריות הרוחנית תהיה 

עליו שישמרו על הקדושה ועל הצניעות. ולא כדאי להפקיר 

שו� במושכות ולהנהיג את הבית אות�, אלא אדרבה יתחזק למ

 על הצד התורני הרוחני. 

וכמו שכתב הב� איש חי בספרו עוד יוס' חי על התורה (פרשת 

פינחס) על הפסוק ''לרב תרבה נחלתו'' (במדבר כו, נד). כי ב� 

חורי� שוקל בשקל הקודש כיצד לכוו� את המשפחה. דהיינו 

וטובי�  להתקד� ברוחניות, ולעזור בגשמיות שלא להכביד,

 השניי� יחד.

 מית לחג הפסחפניני מוסר ויראת ש


