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 דפסחים ע
 

 

 משה שווערד 

 אות א  -ספר צדקת הצדיק  .1

ני מפ. ולא פסח דורות כמו שמצינו בפסח מצרים שהיה נאכל בחפזון ראשית כניסת האדם לעבודת ה' צריך להיות בחפזון

שההתחלה לנתק עצמו מכל תאוות עולם הזה שהוא מקושר בהם צריך לשמור הרגע שמתעורר בו רצון ה' ולחפוז על 

 . ואחר כך שוב ילך במתינות ולאט כדין פסח דורות:למהר לצאת מהם אולי יוכל אותו רגע

 

 ספר שמן הטוב .2

 
 

 שלא לאכול הפסח נא ומבושל:-מצוה ז  -ספר החינוך  .3

מלכים  וזהו שנצטוינו לאכלו צלי דוקא, לפי שכך דרך בנימשרשי מצוה זו, מה שכתוב בשחיטתו, לזכור נס יציאת מצרים. 

 אבל שאר העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם כי אם, שר צלי, לפי שהוא מאכל טוב ומוטעםושרים לאכול ב

ו ואנו שאוכלים הפסח לזכרון שיצאנו לחירות להיות ממלכת כהנים ועם קדוש ודאי ראוי לנ. מבושל, כדי למלא בטנם

ל צאו ממצרים ולא יכלו לשהות עד שיתבשמלבד שאכילת הצלי יורה על החפזון שי להתנהג באכילתו דרך חירות ושרות.

 בקדרה:
 

 שלא להותיר מבשר הפסח: -מצוה ח  -ספר החינוך  .4

 ם ושריםוזה שנצטוינו שלא להותיר ממנו, הענין הוא כדרך מלכימשרשי מצוה זו, מה שכתוב בשחיטתו, לזכור ניסי מצרים. 

דמה. אממנו שישרף כדבר שאין חפץ בו, כדרך מלכי  , ועל כן אמר שאם יותרשאינם צריכים להותיר מתבשילם מיום אל יום

 וכל זה לזכור ולקבוע בלב שבאותו זמן גאלנו השם יתברך מעבדות, ונעשינו בני חורין, וזכינו למלכות ולגדולה:

 

 שלא לשבור עצם מן הפסח: -מצוה טז  -ספר החינוך  .5

ץ יועצי ארשאין כבוד לבני מלכים ומן השורש הנזבר, משרשי המצוה, לזכור ניסי מצרים, כמו שכתבנו באחרות. וגם זה גזעו 

לת ועל כן בתחלת בואנו להיות סגו. לגרר העצמות ולשברם ככלבים, לא יאות לעשות ככה כי אם לעניי העם הרעבים

 כל העמים ממלכת כהנים ועם קדוש, ובכל שנה ושנה באותו הזמן, ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו

לה באותה שעה. ומתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע בנפשותינו הדבר  המעלה הגדולה שעלינו

 :לעולם
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זכרון ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר, ולמה זה יצוה אותנו השם יתברך לעשות כל אלה לזכרון אותו הנס, והלא ב

ועתה . הנער ישיאך לדבר כן אחד יעלה הדבר במחשבתנו ולא ישכח מפי זרענו, כי לא מחכמה תתפשני על זה, ומחשבת

בני אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל בתורה ובמצוות. דע כי האדם נפעל כפי 

 פעולותיו, ולבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור

שים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, אם יערה רוחו וי

כי אחרי הפעולות , ובכח מעשיו ימית היצר הרע ובמצוות, ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב,

כאילו תאמר  ואפילו אם יהיה אדם צדיק גמור ולבבו ישר ותמים, חפץ בתורה ובמצות, אם אולי יעסק תמיד בדברים של דופי,. נמשכים הלבבות

 מור,ת רשע גכריחו המלך ומינהו באומנות רעה, באמת אם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות, ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיודרך משל שה

 , כמו שאמרנו:כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו

 הרבה להם תורה ומצות, ועל כן אמרו חכמים זכרונם לברכה ]מכות דף ב"ג ע"ב[ רצה המקום לזכות את ישראל לפיכך

פעלים כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו, להטיב לנו באחריתנו, כי מתוך הפעולות הטובות אנחנו נ

צית חו וצי. ורמזו זכרונם לברכה על זה באמרם ]מנחות דף מ"ג ע"ב[ כל מי שיש לו מזוזה בפתלהיות טובים וזוכים לחיי עד

 מובטח לו שלא יחטא, לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהן תמיד: בבגדו ותפלין בראשו

לכן אתה, ראה גם ראה מה מלאכתך ועסקיך כי אחריהם תמשך ואתה לא תמשכם. ואל יבטיחך יצרך לומר, אחרי היות 

ץ להים, מה הפסד יש כי אתענג לפעמים בתענוגי אנשים לשבת בשווקים וברחובות, להתלוצ-לבי שלם ותמים באמונת א

ה , וכיוצא באלו הדברים שאין מביאין עליהם אשמות וחטאות, הלא גם לי לבב כמוהם, קטני עבעם הלצים ולדבר צחות

תה אל בני, השמר מפניהם פן תלכד ברשתם, רבים שתו מתוך כך כוס תרעלתם, וא. הם אחריהם ממתניהם, ומדוע ימשכוני

 י המצוות בענין זכירת ניסי מצרים, שהן עמודואחר דעתך זה אל יקשה עליך מעתה ריבו. את נפשך תציל

 , כמו שאמרנו:גדול בתורתנו, כי ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר
 

 הלכות קרבן פסח פרק י  -רמב"ם יד החזקה  .6

מניחו ווכשיגיע לגיד הנשה מוציאו )יא( כשאדם אוכל את הפסח חותך הבשר ואוכל וחותך העצמות מן הפרק ומפרקן אם רצה 

ין שאין מנקין אותו כשאר הבשר ואין מחתכין אותו אלא צול הגידים והעצמות והקרומות שיוצאין בשעת אכילה עם שאר

צריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר הפסח עד בקר  ואם חתכו חתיכות חתיכות כשר והוא שלא יחסר אבר אותו שלם

 בר בלאעקר ואם השאיר ממנו בין בראשון בין בשני שנאמר לא תותירו ממנו עד בקר וכן בשני שנאמר לא ישאירו ממנו עד ב

 תעשה ואינו לוקה על לאו זה שהרי ניתק לעשה שנאמר והנותר ממנו באש תשרופו. 
 

  זה א"א בחיי ראשי אין איסור גדול מכשאדם אוכל את הפסח וכו' עד העצמות והקרומות  -]השגת הראב"ד

ואם אזכה ואוכל פסח  מתנא ועם קרומות שבראש ועם שמנו ועם תרבא דתותי שיצלה הפסח עם גיד הנשה

 [:ויביא לפני כזה הייתי חובטו בקרקע לפניו
 

 כסף משנה הלכות קרבן פסח פרק י .7

צלותו לי"ל שלא עלה על דעת שרבינו מתיר כתב הראב"ד בחיי ראשי אין איסור גדול מזה וכו'. ומ"ש ותרבא דתותי מתנא, 

 סורושמנו שאין בו איסור אלא שישראל קדושים נהגו בו אי אלא גיד הנשה שאין בגידין בנ"ט עם חלב האסור מן התורה

לב חואפילו החוטים והקרומות האסורים משום  אבל חלב האסור מנקרים אותו ובפסח לא נהגו כדי שלא יבא לחתך בו אבר

משמע דתני שאין מנקין אותו כשאר הבשר מסירים אותם אע"פ שאין אסורים אלא מדרבנן כמבואר בפ"ח מהמ"א דייקא נמי דק

 שמנקין אותו אלא שאינו כשאר בשר. 
 

 שערים מצויינים בהלכה .8
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 שפת אמת על פסחים דף עד/א  .9

. ואפשר דס"ל צלי קדר חשוב צלי משום דנראה כבישול נראה דרק מדרבנן אוסרבישול הוא זה  כמיןבמשנה רע"ק אומר 

 יטהית השחהכא אינו ממש כמו קדירה. דבאמת אינו כבישול הואיל ומידב דייב דרך ב מיהו אפי' למ"ד צלי קדר נמי אסור מ"מ

ש ושב מ"ובהכי מי. וכיון דלקיום המצוה לצלותו כולו כאחד גם בתולן חוצה לו מיקרי כולו כאחד אסרו רבנן להניחן לתוכו

רו. ולהנ"ל א"ש דמה"ת מודה רש"י בפי' החומש )פ' בא( כריה"ג. ותמה הרא"ם ע"ז דהא קי"ל דהלכה כרע"ק מחבי

 רע"ק לריה"ג:
 

  שמות פרק יב פסוק ט 

ד( )שם ע ועם קרבו ובני מעיו נותן לתוכו אחר הדחתןצולהו כולו כאחד עם ראשו ועם כרעיו  -ראשו על כרעיו 

 ם:משל ולשון על כרעיו ועל קרבו כלשון )שמות יג( על צבאותם כמו בצבאותם כמות שהן אף זה כמות שהוא כל בשרו

 

 מנהג אכילת צלי בליל פסח: -סימן תעו  -שו"ע אורח חיים  .10

. סח הואפ)א( מקום שנהגו לאכול צלי בלילי פסחים, אוכלים. מקום שנהגו שלא לאכול, אין אוכלין גזירה שמא יאמרו: בשר 

בר מנו אך או שחסר מובכל מקום אסור לאכול שה צלוי כולו כאחד בלילה זה, מפני שנראה כאוכל קדשים בחוץ; ואם היה מחות

 וישן מיד  סה או ישתכרולא יאכל ולא ישתה הרבה יותר מדאי, שלא יאכל האפיקומן על אכילה ג -הגה או שלק בו אבר והוא מחובר, הרי זה מותר במקום שנהגו: 

מות צת מקוים בקנוהג -)ב( אפילו בשר עגל ועוף, כל דבר שטעון שחיטה, אסור לאכול צלי במקום שנהגו שלא לאכול צלי: הגה 

 קריביןמלאכול בסעודה ביצים, זכר לאבלות, ונראה לי הטעם משום שליל תשעה באב נקבע בליל פסח ועוד זכר לחורבן שהיו 

 קרבן פסח. ויש נוהגין שלא לאכול שום טבול בלילה, רק ב' טבולים שעושים בסדר )מהרי"ל(:

 

 ספר ויקרא פרק כו  .11

 את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם: )לא( ונתתי את עריכם חרבה והשמותי

 

 העמק דבר .12

 
 

 שו"ת שאילת יעבץ חלק א סימן פט .13

שה חוסו מקוים מעגם נ"ל שאם ימצא כהן שיש בידו ספר י.   חכמי התלמוד עדיין הי' להם מי חטאת כדאמרינן חברייא מדכן בגלילאואמנם ...

מנע הנמאבל אינו    וא בד"ה.לב"ד טועין, ומ"ש ז"ל שנגנז ס' יוחסין ד"א הוא שאותו הי' כולל משפחות מיוחסות שבישראל כמו שה ב"ד שאבותיו היו מיוחסים עד זמן הבית, דיו.   דלא חיישינן

משנה  ובזה יתיישב עוד דבר אחר הנמצא לר"ג ומוסיף במבוכה כי הלאהמצא כתב יחוס לכהני בית אב א' ומשפחה אחת עם שעדיין לא בא לידינו(.   

 רפ"ז דפסחים מעשה בר"ג שאמר לטבי עבדו צא וצלה לנו את הפסח על האסכלה, וזה בלי ספק ר"ג דיבנה שלמה שנינו

זו  ו הלכה.   והרי בפירוש שהקריב קרבנות בפני הבית, ונראה בודאי שכבר הי' גדול בחכמה שהעידשכן ידוע שטבי עבדו הי'

וא ף כי הושה לו מאבותיו )חלילה לריב"ז מעשות כדבר הזה אמשמו, ואיך א"כ קדמו ריב"ז ומלך על פניו בהיות הנשיאות יר

 בר היווצ"ל כמ"ש כבעצמו חילה פני טיטוש /טיטוס/ בעד השושילתא דר"ג ונתרצה לו(.   וכמו שבסוף חזרה העטרה ליושנה 

אוי ובלתי רולעולם בעת החורבן הי' קטן  ולא פסקו אף לאחר חורבן הבית מתמידין בימיו להקריב קרבנות ציבור בזמנן

ו אהנשיאות עד שמפני ההכרח הוצרך ריב"ז להתמנות נשיא עד עת בוא דברו של ר"ג לקבל הנשיאות השמורה לו,  למעלת

דה רק אפשר ג"כ שריב"ז לא הי' נשיא ממש כי אין נשיא גמור אלא מבית דוד, ולא מצינו לריב"ז שנתייחס משבטו של יהו

בס"ד  מפני חכמתו וגדולתו )ואולי הי' כמו אפטרופוס נשיאותו של ר"ג ועמ"ש בשיתוף השם ותואר המעל' הי' נקרא נשיא

שר"ג  בהגהותי לש"ע י"ד סרמ"ה( ולעולם לא זזה משלשלת הלל מעת שהגיעה אליו מדרגת הנשיאות וזה נראה אך עכ"פ ודאי

 דיבנה לא נהג שום נשיאות בפני הבית.   כדמוכח מפ"ק דשבת ואין מנוס ממה שכתבתי.     
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 צל"ח מסכת פסחים דף עד עמוד א .14

ץ ולס חות"ר איזהו גדי מקולם וכו' בזמן הזה. ויש לדקדק מאי איריא בזמן הזה ואטו בזמן הבית היה מותר לאכול גדי מק

ף נהגו בדעל פי מה שכתבו התוס' בפרק מקום ש ונראה דלרבותא נקט בזמן הזה. לירושלים דג"כ יש בו חשש אוכל קדשים בחוץ

נו וץ דאיא בד"ה מפני שנראה וכו', דלר' שמעון הוה בזמן הזה שלא כדרך המקדישין דהוה כמקדיש על מנת להקריב בחנ"ג ע"

בחוץ,  לא מיבעיא בזמן הבית שפשיטא שיש לחוש שיאמרו שאוכל קדשיםקדוש, יעויין שם. ואם כן לרבותא קאמר בזמן הזה, 

יאמרו יכול להקריבו בבית המקדש, אלא אפילו בזמן הזה חיישינן ש שהרי אז אם הקדישו מחיים הוא כדרך המקדישין שהיה

 שאוכל קדשים בחוץ.

 

 שערים מצויינים בהלכה .15

 
 

 


