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תובנות בפרשה
במשנת הגאון רבינו ישי שרעבי זצ"ל

כמה גדול וקדוש הוא ליל הפסח ובו אפשר לזכות במעלות חשובות, ואם מבקש היצר הרע להכשילנו הרי 
החכם שעיניו בראשו משתדל בערב פסח להתגבר בכל כוחו על יצרו הרע ונועל בפניו את הדלת, ומקיים כל 
היום "שויתי ה' לנגדי תמיד" ועובד את ה' ביראה ובאהבה. אפילו יעשה האדם כל ההכנות לפסח וישמור המצה 
ממשהו חמץ, אינו זוכה להשרות בקירבו טהרה וקדושה עליונה עד שיבער מפנימיות הלב, חשש חימוץ יצר 
הרע. כיצד מבערים חימוץ היצר, אור לארבעה עשר? בודקים את החמץ לאור הנר, בנר מצוה ובאור תורה 
יבדוק חימוץ היצר עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בליבו, היינו שיכוון לבו לשמים. ואין ביעור חמץ אלא 

שריפה, בהתלהבות ובדביקות לה' יבער החמץ, היצר שבליבו. 
מובא בגמרא פסחים )י"ג ע"ב(: "אין מביאין תודה בחג המצות". וכוונת הגמרא, שאין מביאין קרבן תודה בערב 
פסח. ויש להקשות, למה קראו חז"ל לערב פסח בשם חג המצות? ויש לומר לפי שעושים בערב פסח הכנות 
גדולות לפסח בביעור חמץ ואפיית מצות של מצווה, וכל אחד מכין את עצמו בתשובה להתקדש ולהיטהר 

לפסח, לכן נחשב לו כבר כאילו נתקדש בקדושת חג המצות, שההכנה למצווה נחשבת כמעשה המצווה. 
תשתכח  שלא  לתורה  הוא  גרם  איך  מספר  חייא  רבי  ע"ב(,  )פ"ה  מציעא  בבא  בגמרא  שמובא  מה  וראה  בא 
מישראל, הלך וזרע פישתן ועשה מזה רשתות ומכמורות וצד בהן צבאים, את הבשר האכיל ליתומים ומהעור 
עשה קלפים וכתב בהם חמישה חומשי תורה, והלך לעיר שאין בה מלמדי תינוקות ולימד חמישה תינוקות 
בחמישה חומשים, ולימד שישה תינוקות שישה סדרי משנה, ואמר להם עד שאחזור תלמדו אחד את השני. 

וככה עשה שלא תישכח תורה מישראל, היינו דאמר רבי: "גדולים מעשי חייא".
שואל המהרש"א, וכי מדוע לא קנה רבי חייא עור מוכן? אלא, הוא רצה להתחיל את הכל בקדושה לשם שמים, 
שלא יהא שיתוף של מחשבות זרות, ולכן הוא עמל ויגע להכין זאת בהשרשה של קדושה. מכאן שיש חשיבות 

לעצם ההכנה וזהו סוד ההצלחה. 
אומר בעל "העמק דבר": מהיכן למד רבי חייא זאת? מובא במכילתא על הפסוק )שמות יט, ב( "ויסעו מרפידים 
ויבואו מדבר סיני" - "מה ביאתן למדבר סיני על מנת לקבל תורה, כך נסיעתן מרפידים על מנת לקבל תורה". 
ויש להבין למה כתב שנסעו מרפידים, אלא, מכאן יש ללמוד בכל דבר שבקדושה ככל שהאדם מכין עצמו 
יותר, כך חל עליו יותר ההכשר לזה. רבי חייא למד ממקרא זה, שהתחילו להכין עצמם לקבלת התורה מתחילת 
נסיעתם מרפידים, כדי שיהיו מוכשרים יותר למעמד הנבחר. ההכנות המרובות למצוות ליל הסדר מחשיבות 

את המצוות, ועושות אותן למצוות חמורות ששכרן מרובה מן השמים. 
וראה חולין )קמ"ב ע"א( ששם קוראת המשנה למצוות שילוח הקן "מצווה קלה", ופירש רש"י בטעם הדבר לפי 
שאין בה חיסרון כיס. הקשה בעל ה"אמרי אמת" מגור על פירושו, הרי כמה מצוות מצינו שאין בהן חיסרון כיס 
ולא נקראו מצוות קלות? אלא יש לומר ששילוח הקן, מלבד שאין בה חסרון כיס, גם אינה דורשת הכנה, כמו 
שדרשו חז"ל )חולין קמ"א ע"ב( "כי יקרא - פרט למזומן", ולכן היא נחשבת למצווה קלה, כי ההכנה עושה את 

המצווה לחמורה.
יש וההכנה למצווה גדולה אף יותר מהמצווה עצמה כמבואר בספרים בשם האר"י ז"ל, ומטעם זה אמר רבי יוסי 
)שבת קי"ח ע"ב( "יהי חלקי ממתי בדרך מצווה", לא מתוך מצווה ביקש רבי יוסי למות, אלא בדרך למצווה, 
ההזמנה  לפי  הכל  נשאר  המקודשים  הזמנים  מן  משמואל":  "שם  בספר  כתב  וכן  למצווה.  הכנה  מתוך  היינו 

וההכנה שהאדם מכין עצמו ליום טוב.
וכן מצינו שהכשר מצווה חשוב מהמצווה עצמה, שהדלקת הנרות כשרה בזר, אבל הטבת הנרות, יש אומרים 
שהיא הכשר מצוות ההדלקה ופסולה בזר. ועוד מצינו שיום הראשון של סוכות נקרא "ראשון לחשבון עונות", 
מה שאין כן בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, שבהם עסוקים בהכנת המצוות, הרי שההכנה למצוות חשובה 

מהמצוות עצמן.
אין ערוך לאושר הנפלא שאפשר לזכות בו בליל פסח. גדולתו של הלילה הקדוש צריכה לעורר אותנו לחשוש 
שמא לא נדע להכשיר עצמנו אליו, על כן יתאמץ כל אחד להכין עצמו לקראת חג הפסח ולקבל את כל ההשגות 

העליונות והאורות הנפלאים שמופיעים ומתגלים בו.
ויקיים  יזכה להתעלות בליל הסדר במעלות העליונות  ובעזרת ה' כשיכין עצמו בערב פסח ביראה ובאהבה 
מצוות הלילה בקדושה ובטהרה, ורמז לדבר מובא בתהלים )ע"ד, ט"ז( "לך יום אף לך לילה", לאמור אם היום 
של ערב פסח לך הוא, אז אף הלילה של פסח לך הוא.                                                                       )מנחת ישי(

הכנת הלב לקראת פסח
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להלן 4 אופציות קלים ויעילים 
למכירת חמץ מהודרת מהבית 
ע"י רבני קו ההלכה 'המאורות':

1. רישום ע"י מילוי טופס של הרשאה למכירת 
את  לסגור  יש  הפרטים  מילוי  )לאחר  החמץ, 

הקובץ שלא יאבדו הפרטים(, 
 sm088302222@gmail.com - ולשלוח למייל
יש להמתין לקבלת אישור מהמערכת שהתקבל. 

ניתן גם לשלוח בפקס בטל': 1533-6167808.

'המאורות'  של  הבית  באתר  ידני  רישום   .2
בקישור המצורף. 

יש לשלוח בקשה   - וקל במייל  ידני  רישום   .3
sm088302222@gmail. - לכתובת המייל

com לקבלת הטופס הממוחשב למילוי.

קו  של  הטלפונית  במערכת  אוטומטי  רישום   .4
המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן. 

להרשמה - חייגו כעת - 8416* / -03-30-8888

מכירת חמץ אונליין

למכירת חמץ דרך אתר 'המאורות' - לחצו כאן

לא יכולים לצאת מהבית לאור המצב?

http://kav.meorot.net/מכירת-חמץ-מקוונת
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לשאלות בהלכה בכל שעות היממה
בהלכות חג הפסח

חייגו כעת: 8416* שלוחה 1

ניתן לשלוח שאלות לרבנים 
sm088302222@gmail.com :בכתובת מייל

שימו לב << ניתן להקדיש את זכויות אלפי דקות שיחות לימוד התורה בקו העולמי ליהדות תימן - לפרטים חייגו כעת 8416* שלוחה 14

שאלות נפוצות בהלכות חג הפסח - האם מיחם חשמלי צריך הכשרה 
לפסח, וכיצד | האם מותר לאכול עוגה מקמח מצה בערב פסח | האם 

בודק החמץ שכבר בדק לפני ליל הבדיקה

מאת הגאון רבי אוריאל חוברה שליט"א
רב הישוב נחליאל וחבר ביה"ד לממונות מטה בנימין

שאלה: האם מיחם חשמלי של שבת, צריך הכשרה לפסח, וכיצד?
:תשובה אם לא מניחים על המיחם פיתות, מעיקר הדין אינו צריך הככ
שרה אלא נקיון מבחוץ שלא נדבק בו חמץ. אבל אם לפעמים מניחים 

כעליו פיתות אע"פ שרוב תשמישו הוא לחימום המים, יש להכשירו בה
געלה, במיוחד אם יש חשש שנפלו פרורים של 

חמץ. כלומר לנקות את המיחם יפה, ואחרי 
עשרים וארבע שעות לחמם את המיחם עם 
שהוא  בזמן  לגלוש  שיוכל  לגובה  עד  מים 
א'  וע"ע בבן איש חי פרשת צו שנה  ירתח. 
מפלסטיק  המיחם  מכסה  ואם  י"ב.  סעיף 
ואין חשש שנפלו פרורי חמץ, די שיערה על 

המכסה מים רותחים, לאחר שניקהו היטב.
מקמח  עוגות  לאכול  מותר  האם  שאלה: 
בה  אין  שהעוגה  באופן  פסח,  בערב  מצה 

תואר לחם כלל?
אסור  עשירית  משעה  פסח  בערב  תשובה: 

עו כולל  עשירה  מצה  ואפילו  פת,  כלאכול 
גיות, אבל אוכל מעט פירות או ירקות, עיין 
שו"ע סימן תע"א סעיף א' ואילך. וע"ע חזון 

כעובדיה חלק ב' עמוד צ"ה. וע"ע בספר "מק
בזה  שהאריך  כ"ד  עמוד  פסח  קודש"  ראי 
ולמעשה  עיי"ש.  ואחרונים,  ראשונים  ע"פ 
יש  מצה,  מקמח  עוגה  מעט  לאכול  המיקל 

לו על מי לסמוך.
מכיכ עשה  שכבר  אדם  הדין  מה  :שאלה 

רת חמץ על כל מוצרי החמץ שבביתו, אך 
לפתע נזכר שלא מכר עוד כמה נקודות של 

חמץ בביתו. או שבערב פסח אחרי חצות היום 
נזכר לפתע בעוד מוצרי חמץ בבית, ושוב הכניסם לארון  של החמץ 

המכור לגוי, האם מהני המכירה לזה או לא?
תשובה: בדרך כלל יש בשטר מכירת החמץ "וכל חמץ שיש לי", ובכל 
מקום שנמצא. ולכן גם אם לא נזכר בבירור על איזה חמץ, הוא מכור 
לגוי. ודוקא בדברים שהיו לו עד זמן מכירת החמץ, אבל אם קנה דברי 
חמץ אחר שעשה מכירת חמץ ונזכר בחצות היום אסור, ואין מכירת 

החמץ מועיל לדברים אלו.
שאלה: אדם שניקה את כל הבית קודם הפסח הדק היטב, ושוב בליל 
ובדק  ניקה  לא  המקומות שעדיין  את  רק  לנקות  רוצה  חמץ,  בדיקת 
מחמץ, האם מוטל עליו לנקות את כל הבית שוב או רק את המקום 

שהותיר לבדיקה?
תשובה: השאלה אינה מובנת דיו: מצד אחד הוא ניקה את כל הבית, 
פנים  כל  ועל  ניקה.  שלא  המקומות  רק  לנקות  רוצה  הוא  שני  ומצד 
פשוט שאינו חייב לנקות את כל הבית, אבל חייב לבדוק לאור הנר את 

כל הבית.

שאלות ותשובות בענייני הקורונה וחג הפסח 
מאת הגאון רבי אורן צדוק שליט"א

ראש בית ההוראה נזר ההוראה

שאלה: האם מברך ברכת הגומל לאחר בידוד?
תשובה: אין זה בית אסורים כלל לכל הדעות בגדר ברכת הגומל ביוצא 

מבית האסורים.
תורה  ספר  בטלטול  טובא  מקפידים  בקהילותינו  כי  ידוע  שאלה: 
ממקומו למקום אחר, האם יהיה מותר וראוי להוציא ספר תורה מבית 
הכנסת לחדרים מיוחדים מחוץ לבית הכנסת לגמרי, ובאיזור אחר, ומה 
הדין להוציא לרחוב העיר, על מנת לשמור את הוראות 

משרד הבריאות?
:תשובה אין מגלין ספר תורה כלל. וכל תחום בית הככ
כיום בצוק העתים  כולל החצר אפשר להקל. אך  נסת 
אפשר לסמוך על הפוסקים המתירין להביא ספר תורה 

כלמקום אחר ולקבוע לו מקום, לפחות למשך הלילה ול
כקרוא בבוקר ובמנחה. אולם לא להוציא רק לצורך הק

במצב  ההחמרה  ולאור  בסיומה.  ולהחזיר  דייקא  ריאה 
יש להקפיד במשנה זהירות על הוראות משרד הבריאות 
ולא להקל ראש בדבר, שאין איש יודע מה מקנן בגופו 
אינו מודע  לו, אף הוא עצמו  היושב בסמוך  ידידו  של 
היושבים  אנשים  להעביר הלאה לשאר  וביכולתו  לכך. 

כסמוך  וה' יראה בענייננו, רחוקים מבית תפילתינו, נזו
להיות  לשוב  ומקוים  מתאוים  וקומה,  ראש  שחי  פים 

רצויים אהובים כבראשונה.
ל"ע,  קורונה  חולי  ביקור  מצות  מקיימים  האם  שאלה: 
יש  וכן  וכיו"ב.  חי  בשידור  וידאו  דרך  או  הטלפון  דרך 
לעיין  יכול  שעוד  קל  באופן  חולה  הוא  אם  להסתפק, 
במיילים וכדומה, אם יוצא ידי חובתו ששולח לו דברי 

ברכה ורפואה דרך המייל או לא?
מתכ בכך  כן  אם  לבקר,  כלל  ניתן  שלא  כיוון   תשובה:

קיימת המצווה לכתחילה, שזו דרך המצוה בחולה זה. 
ואינו דומה לחולה רגיל, שיכול להגיע אליו בפועל רק 
ואדרבא  הפוסקים.  בו  שדנו  וכדו',  טירחא  מחמת  נמנע 
מצוה גדולה לשמחו, היות שלא רק שרוי במצב חמור אלא אף נתון 

הוא לבד מבודד לגורלו, אף מהצוות הרפואי.
שאלה: האם מותר לתת לילדים לצבוע )בלורדים( בחול המועד פסח, 

או שלא?
תשובה: מותר, שאין כאן מעשה אומן כלל, והדבר הוא לצורך המועד, 
שזו היא שמחתם במועד, וכן שמחתינו, שיש להם תעסוקה מועילה. 

והארכתי בזה בשו"ת אורן של חכמים חלק רביעי.

חדש במאורות
בית ההוראה העולמי לקהילות קודש תימן 

בראשות מרנן ורבנן שליט"א

שאלות ותשובות 
משולחנם של רבני בית ההוראה שליט"א
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ביאורי הגדה של פסח
ציצים ופרחים 

במשנת רבותינו זיע"א

"ְּתרּוָמה ִהְבִּדיָלנּו ִמָּכל ָעם" וכו'.
רבינו  הגאון  כתב  לחג הפסח,  כהכנה  ומעוררים  נפלאים  מוסר  דברי 
ביום  מהרי"ץ(:  של  )זקינו  מהר"ץ,  המכונה  זצוק"ל,  יחיא  ב"ר  צאלח 
טוב של פסח צריך האדם לפשפש במעשיו, ולשוב בתשובה שלימה, 
בבתיכם",  ימצא  לא  "שאור  י"ט(  י"ב,  )שמות  בתורה  וזהו שנצטווינו 
מעכב,  חז"ל שאור שבעיסה  דרך שאמרו  על  הרע,  ליצר  רמז  שהוא 
ולפיכך צריך לבדוק עצמו לאור האבוקה שהוא תורה שבעל פה, שיש 
כדי  וקבלה לעסוק בה,  ודרשות  וגמרא  רוכל, משנה  בה מכל אבקת 

כשיזכור במה חטא אם בדבר חמור אם בדבר קל, כגון שעבר על מצ
וגדרות  סייגות  או שעבר על  או שביטל מצות עשה,  וות לא תעשה 
שתיקנו לנו חז"ל, ויגמור בלבו שלא ישוב לחטוא עוד, ומאחר ששב 
בתשובה וגמר בלבו שלא ישוב לחטוא עוד ונתגבר על יצרו, נעשה בן 
חורין מיצר הרע ומכל המקטרגים, לפי שכבר ביערם לגמרי במעשה 
ומחשבה, ואינם יכולים לקטרג עליו ולשלוט בו, וזהו שאנו אומרים: 

"זמן חירותנו".
לפיכך צריך האדם להיזהר במה שכתבנו, כי איך יאמר על עצמו "זמן 
חירותנו" ויצרו שולט עליו, והרי הוא מרכבה לחיצונים מחמת שהגביר 

כחומרו המתאווה לתאוות הרעות על נפשו, שלא רצה בתקנת נפשו לז
ּככה ולטהרה מן המעשים הרעים, כדי שתשוב למקורה העליון כלולה 
ממצוות ומעשים טובים, וזהו תכלית מציאותה לזה העולם, והכנסתה 
פני  וליראות את  לעלות  זוכה  היא  ידי האדם  לפי שעל  בגוף האדם, 

כהאדון ה', להתעדן בעולם הנשמות להסתופף בצל עליון בעולם שכו
לו שבת.

)פרי צדיק(

ְמֻסִּבין  ָהיּו  ּׁשֶ וכו'  ֱאִליֶעֶזר  ְּבִרִּבי  "ַמֲעֶׂשה 
ִּבְבֵני ְּבָרק, ְוָהיּו ְמַסְּפִרים ִּביִציַאת ִמְצַרִים 
ַתְלִמיֵדיֶהם  ֶׁשָּבאּו  ַעד  ַהַּלְיָלה,  אֹותֹו  ָּכל 
ִקְרַית  ְזָמן  ִהִּגיַע  ִרּבֹוֵתינּו  ָלֶהם,  ְוָאְמרּו 

ְׁשַמע ֶׁשל-ַׁשֲחִרית". 

רבינו  הגאון  אומר   – מכאן  למדנו  דברים  ג' 
שלמה קורח זצוק"ל:

א. עד כמה שיעור מצות סיפור יציאת מצרים, 
והוא כל הלילה. ב. שמצות זכירת יציאת מצרים 
'מספרים'  והיו  שאמר,  כמו  סיפור,  בדרך  היא 
לעיל,  המגיד  לדברי  ]השווה  מצרים.  ביציאת 
'לספר'  עלינו  מצוה  וכו',  חכמים  כולנו  ואפילו 
פ"ז,  ריש  הרמב"ם  לדברי  וכן  מצרים.  ביציאת 
הרי  שהיו,  או  שאירעו  בדברים  המאריך  "וכל 

כזה משובח". וראה עוד שם סוף ה"ד, "וכל המו
סיף ומאריך בדרש פרשה זו, הרי זה משובח". 
ג. דרך ארץ של התלמידים לרכ  הערת המסדר[.

בותיהם, שאע"פ שהוא קיום מצוה שמחוייבים 
כן לא אמרו להם  פי  גם רבותיהם, אף על  בה 
התלמידים בפירוש שיקומו, אלא הודיעו בדרך 

כבוד שהגיע זמן קריאת שמע.                 
)הגדה של פסח עריכת שולחן(

ַעּנֹותֹו  ְלַמַען  ִמִּסים  ָעֵרי  ָעָליו  ַוָּיִׂשימּו  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּכמֹו  "ַוְיַעּנּונּו 
ְּבִסְבלֹוָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרְעְמֵסס".

רבינו חיים קורח זצוק"ל ביאר פירוש תיבת "מסכנות", שהנה  הגאון 
במדרש הביאו את הטעם שנקראו כן: "חד אמר מסכנות את בעליהן, 

כוחד אמר ממסכנות את בעליהן". וכוונת הדברים, ש"מסכנות את בע
ליהן" - שהעוסקים בבניית ערים אלו, פעמים יפלו מן הבניין וימותו, 
ונמצא שמסתכנים בבנייתם, והלשון "שממסכנות" ביאורו, שפעמים 

כנופל הבניין על האנשים ומתים, וזהו "ממסכנות", מבניין מתפעל, שמ
סכן אחרים בעצמו. 

)דברי חיים, ענף עץ אבות(  

"ּוְבאֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים".

הגאון רבינו חיים ב"ר סלימאן כסאר זצוק"ל ביאר את דברי הפסוקים 
השייכים לאמרה זו. "כי ידבר אליכם פרעה" – כלומר, שציווה הקב"ה 
כי  יעשו שום אות או מופת בעצמם,  ואהרן דמלכתחילה אל  למשה 
יחשבו שאיזה כישוף הם הכינו מתחילה לבוא ולעשותו בארמון, וכל 
מה שנהפך המטה לתנין אינו אלא בשביל איזה לחש שהקדימו ואמרו 
לפני שנכנסו לארמון, אלא כל גדלות הנס תהיה רק מתי שמתחילה 
"כי ידבר אליכם פרעה" אז תעשו לו איזה מופת שמבקש וידע כי אין 
המופת ע"י כישוף שהקדמתם. "תנו לכם אות או מופת" - הלשון "אות" 
ידו בא  פירושו הוא, דבר שעל 
שרואה  במה  להאמין  האדם 

כשמאמין הוא שנעשה ובלע
די זה לא היה מאמין כל כך, 
"ויבא"  תיבת  תרגום  שהרי 
הוא "ואתא", והלשון "מופת" 

הנ דבר  דהוא  מתבאר  כנמי 
האדם  את  ומפתה  עשה 
כן"  "בלטיהם  בו.   להאמין 
"בלטיהם" מתפרש  - הלשון 
שלא  עיניים,  אחיזת  מלשון 
עשו כן ממש אלא אחזו עיני 

כהרואים  שנהפך המטה לת
מלשון  נגזרת  זו  שלשון  נין, 

המתה החרב  "להט  כהכתוב 
המ דבר  שכל  והוא,  כפכת" 

הוא  ומבלבל  ומבריק  זהיר 
שמס ע"י  האדם  ראות  כאת 

יעשה  נמי  והכי  אותו,  נוור 
ומה שנאמר  העינים,  אחיזת 
"בלטיהם", נגזר הוא מלשון: 
שהוא  בלט"  אליו  "ותבוא 
לשון מכוסה שנודע דבר זה 
רק אליהם לבדם, ואילו לכל 
אחיזת  הראו  הרואים  שאר 

עיניים.                          
)מכמנים מחשיפת גנזי תימן(
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-גליון השבת מוקדש- 
לעילוי נשמת 

מורי חמי הגאון רבי ציון ב"ר חיים זצ"ל
וחמותי מרת מזל סעדה ב"ר דוד ע"ה  

לבית משפחת חוכיימה

לקבלת העלון במייל, לפרטים תרומות ויצירת קשר:
 sm088302222@gmail.com |  052-7199650

ביאור שאלת ותשובת הבן החכם

"ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה וכו', ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר, ָמה ָהֵעדּות ְוַהֻחִּקים 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ַה' ֶא-ְלָהינּו ֶאְתֶכם. ַאף ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹּת ַהֶּפַסח, ֵאין 

ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהָּפַסח ֲאִפיקֹוָמן".

פירושים נפלאים ביאר בזה הגאון רבינו שלמה קורח זצוק"ל:
ומה החוקים, מהו  יעידו אלה המצוות.  פירש, מה העדות, מה  א. ברמב"ן 

כטעמם הנסתר בתורה. והמשפטים, שנסקול מחלל השבת, ונכה זורע הכ
לאים וכו', עיין שם באריכות בביאור התשובה. 

.ב במאור האפילה )פרשת ואתחנן( כתב, כיון ששאילת החכם על הדקדוכ
זה באה  'עדות חוקים ומשפטים' בדקדוקים גדולים, על  וכפי שנקט  קים, 
"אין מפטירין  כהלכת הפסח,  והיא,  זה,  מכל  ועמוקה  יותר  גדולה  תשובה 
אחר הפסח אפיקומן". כלומר, ואפילו דבר מועט לא נאכל אחר קרבן פסח. 

וכל זה מתוך זהירות ודקדוק ואהבה בעשיית המצוות, עש"ב. 

ג. ונראה לומר, כי התשובה לחכם "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", היא 
כוללת כל חילוקי ודקדוקי שאלותיו. שהרי העדות זה על המצוות שהן זכר 
תועדו לנעשה לאבותינו. וזהו הפסח, על שום שפסח הקב"ה על בתי ישכ
ראל בנגפו את מצרים. והתשובה על שאלתו השנייה, מה המשפטים אשר 
ציוה ה"א וכו', היא, שאין מפטירין אחרי אכילת האפיקומן. ובזה יש דברי 
טעם וביאור מתקבל, שאין מפטירין אחרי אכילתו, כדי שלא ישתכח טעם 
המצוה ממנו. וזהו בבחינת משפטים שהם מחייבים השכל. ועל שאלתו מה 
החוקים וכו', ע"ז נענה ונאמר לו, שבדין זה שאין אוכלין אחר האפיקומן, יש 

כבו חוק ללא טעם וביאור, שהרי אע"פ שאסור לאכול ולשתות אחרי האפי
קומן כלום, עם כל זה שותין אח"כ כוס רביעי, ואף על פי שהוא משכח טעם 

הפסח ועתה טעם המצה.
ד. ובדרך מליצה אמרתי, לא נאמר 'על' ארבעה בנים דברה תורה, אלא 'כנגד' 
ארבעה בנים דברה תורה. כי לא רק הרשע והתם ושאינו יודע לשאול הם 
נגד, אלא אף החכם אין חכמתו מעידה על מעלתו הגדולה בשאלתו, אלא 
על רצונו להתחכם ולחלק בין מצוות שהם עדות לחוקים ומשפטים, שלא 

כרצון התורה. 
)הגדה של פסח עריכת שולחן(

להלן מספר עדכונים חשובים מבית 
'המאורות' המרכז הרוחני ליהדות תימן

שימו לב!
לאור העומס הכבד על קווי התוכן בכלל ועל קו 

המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן
לשאלת רבים, הננו לפרסם לציבור הרחב 

את מספרי הטלפון לחיוג לקו המאורות
ניתן לחייג בעלות שיחה רגילה מכל טלפון, 
לקו המאורות - הקו העולמי ליהדות תימן, 

במספרים הבאים:
03-30-88-88-5 | *8416

02-542-58-94  | 03-30-77-858

לשאלות בהלכה בכל שעות היממה 
בהלכות חג הפסח 

חייגו למספר זה שלוחה 1
מענה טלפוני הלכתי ע"י עשרות 

רבנים ומורי הוראה בפריסה ארצית

חדש - חדש בקו המאורות!!!
לאור בקשת רבים, הואיל והשנה לנוכח המצב רבים 

יאלצו לערוך את ליל הסדר בביתם שלא כהרגלם,
אשר על כן, לרווחת הציבור נפתחה בס"ד שלוחה 

מיוחדת להדרכה להכנה לעריכת ליל הסדר בהלכה 
ובאגדה.

חייגו כעת לקו המאורות - שלוחה 2
שמעו ותחי נפשכם!

מענה הלכה במייל 
על כשרות התרופות לפסח

לתועלת הרבים! 
ניתן יהיה לקבל מענה הלכה במייל
בכל הנוגע לכשרות התרופות בפסח

שלחו כעת מייל:
 sm088302222@gmail.com-ל 
וקבלו את התשובה בזמן קצר בע"ה.


