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 1 פרק נ"א  -ספר גבורות השם 
 2 הא לחמא וכו' 

דהא קרא כתיב )שמות ט"ז( למען יראו את הלחם אשר האכלתי אותם וגו'. מאמר זה  ה"ג ולא כהא לחמא 3 
סדרו חכמים ז"ל שיאמר כדי לפרסם ענין הלחם הזה, ושהוא לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים, שמפני שקבעו  4 

עוני שעונין עליו דברים לפיכך מתחיל בלחם וקורא קרואיו אל הלחם, כדי לסדר הגדה על הלחם כמו שדרשו לחם  5 
שיהיה נראה שכל מה שיאמר אח"כ הוא על הלחם שהתחיל בו, ואם היה מתחיל מה נשתנה לא נראה שהוא אומר  6 
דברים אלו על הלחם, וכשאמר הא לחמא וקורא את קרואיו אל הלחם ואח"כ מתחיל מה נשתנה אז נראה שהוא  7 

על הלחם הדברים האלו. ולפי שאין זה רק דברי בעל הבית שקורא את הכל אל הלחם כדי לספר עליו הגדה, עונה  8 
 9 הוא בלשון שדרך לדבר אל בני ביתו בלשון ארמי:

 10 הא לחמא עניא וכו'. 
נקרא המצה לחם עוני והרי אפשר שהיא נאה כמצת שלמה ועל שם מה נקראת המצה לחם עוני.  למה יש לשאול 11 

קצת אשר רצו לפרש דברי הגדה הזאת דלכך נקרא עוני מפני שהיא נמוכה ואינה גבוה שהחמץ כאשר וראיתי ל 12 
הטעם השני פת המצה היא קשה  .נתחמץ הוא נעשה גבוה ומצה היא נמוכה כמו העני הזה לכך הוא לחם עוני 13 

מא עניא דאכלו להתעכל באצטומכא ולכך היא מאכל עני כדי שלא יתעכל המזון במעיו, וזהו שאומרים הא לח 14 
אבהתנא בארעא דמצרים פי' כי במצרים היו מצרים מאכילים את ישראל מצה כדי שיתאחר באצטומכא שלהם  15 

 16 ולא יתעכל שדרך להאכיל המצה לעבדים העושין את העבודה, ע"כ דבריהם. 
ם הכתוב והאמת, כי לא נמצא בשום מקום לא בכתוב ולא במשנה ולא בתלמוד שהמצרי והם דברים שיכחיש 17 

היו מאכילים את ישראל מצה. ואדרבה בספרי אמרו בפרשת בהעלותך זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם  18 
וגו' יש בענין שהמצרים היו נותנים להם דגים חנם, והלא כתיב לכו עבדו ותבן לא ינתן לכם אם תבן לא היו  19 

תוב אומר )דברים ט"ז( לא תאכל עליו נותנים להם חנם דגים היו נותנים להם חנם אלא חנם מן המצות. ועוד שהכ 20 
חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים, ואם לחם עוני נקרא על שם שמאכילין  21 
אותו העני למה אמרה התורה תאכל עליו מצות לחם עוני שמאכילין אותו לעניים כי בחפזון יצאת, ולמה קרא  22 

 23 ום עשירות הגאולה. אותו בשם עוני דאין ענין עניות במק
כי המצה נקרא לחם עוני הפך מצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה כי הדבר  אמנם פי' הדבר 24 

הזה מעשיר הלחם, וזה כי העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן כאשר אין בה רק  25 
מות עיסה ובזה הוי לחם עוני, ואם יש בו שאור או חמץ עצם העיסה שעצמות העיסה הוא המים והקמח וזהו עצ 26 

טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה, וזה הוא יותר עשיר מן מצה עשירה כי מצה עשירה בשביל שיש בה  27 
משקה זה עשירות שלה, ואמנם עיסה שיש בה שאור או חמץ יצאה יותר מענין מצה שיש בגוף העיסה חמץ ולכך  28 

 29 י.המצה היא לחם עונ
מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכים הם החירות והעניות. הלא דבר זה אין קשיא כי  ואולי יקשה לך 30 

העניות בעצמו הוראה על הגאולה שאין ענין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום צירוף אל זולתו, לא כמו העבד שאינו  31 
בו עשירות אינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל  עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתו הוא האדון, לכך הדבר שיש 32 

קנינו ואין בזה גאולה, אבל הדבר שיש בו עניות ואין לו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה, כי אילו היה המצה  33 
שהיא לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורין היה לך לשאול והלא אין העניות סימן חירות כלל, אבל לחם  34 

א בא על עצם היציאה לחירות ועצם היציאה לחירות אינו כי אם בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה עוני הזה הו 35 
נמצא הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות אז נמצאת גאולה, ולפיכך צוה לאכול לחם עוני שהוא המצה בליל  36 

י שלא יהיה נמצא כלל היציאה בעבור שאין במצה רק עצם הלחם ולא יצטרף בו דבר מן שאור והוא כמו עני, כד 37 
שום צירוף בלילה שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה שהוא סלוק הצירוף, אבל מצה עשירה אינו יוצא בה בעבור כי יש  38 

 39 לזאת המצה צירוף והוא המשקה שנתן בה ואין כאן גאולה. 
עומד בעצמו  שהיה גאולתם בחדש הראשון דוקא, וזה כי אין גאולה רק כאשר נבדל מזולתו והוא ומזה תבין מה 40 

ומזה תבא הגאולה, והחדש הראשון שאין בו התחברות זמן רק שהוא ראשון, כי החדש השני בעבור שהוא שני יש  41 
כאן חבור זמן ואין זה ראוי אל הגאולה שיהיו עומדים בעצמם. כלל הדבר כל ענין הגאולה הסתלקות מזולתו  42 

ה ראוי שיהיה בחדש ראשון כי הדבר שנתהוה מתיחס לעמוד בעצמו ולא יהיה להם צירוף וחבור אל זולתו, ודבר ז 43 
אל הזמן שנעשה בו אותה הויה, ולפיכך הזמן שהוא ראשון ואין בו חבור וצירוף זמן מיוחד לגאולה, שהגאולה  44 

 45 היא שנבדל מזולתו ואין לו שום צירוף אל זולתו. 
חפזון יצאת ממצרים, פי' שתאכל הכתוב הוא כפשוטו שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי ב ומזה תבין כי 46 

לחם עוני שהוא הלחם העומד בעצמו ואין לו הצטרפות אל זולתו ולמה תאכל זה הלחם כי בחפזון יצאת ממצרים,  47 
וענין החפזון הוא מהירות ואין בו עכוב והמשך זמן, כי כשם שיצאו בחדש ראשון מפני שראוי חדש הראשון אל  48 

ן גאולה רק כאשר אין כאן צירוף וזהו חדש ראשון שהוא ראשון ולא היה הגאולה דוקא מטעם אשר התבאר, כי אי 49 
כאן חבור וצירוף חדשים, וכך ראוי שלא תהיה הגאולה בעכוב זמן רק בזמן הראשון מבלי המשכה ועכוב ואין בו  50 

ות צירוף כלל, שכל ראשון הוא מתיחס אל הגאולה לא חבור זמן שזה אין שייך לגאולה שצריך אל הגאולה הסתלק 51 
 52 הצירוף והחבור, ולפיכך הדבר הזה ברור כאשר תבין דברי חכמה:

איך המצה שהיא לחם עוני שייך אל הגאולה, וזה כי העני שאין לו דבר וזה ענין פשיטות כאשר הוא  ועוד תדע 53 
עומד בעצמו, ודבר זה עם שהוא חסרון נחשב בעולם הזה שהוא עולם ההרכבה ומעלתו בהרכבה, מכל מקום  54 

עלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה, ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה ולא היתה הגאולה הפשיטות מ 55 
מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב רק מצד עולם העליון הפשוט. ולפיכך צוה לאכול מצה לחם עוני שהוא לחם  56 

רא העור שהוא פשוט דלא הפשוט שהרי אין בו דבר רק עצם פשוט, כי לשון מצה בא על דבר שהוא פשוט כמו שנק 57 
מליח ולא קמיח ולא עפיץ והוא עור פשוט בשם מצה, ומפני שבלילה הזה היו נגאלים במדריגה העליונה למעלה מן  58 
עולם המורכב צוה שיהיה אכילתן מצה שהיא פשוטה. דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימי השנה בבגדי זהב וביום  59 

ביל שהוא קונה מדריגה עליונה שהרי היה נכנס לפני ולפנים יש לו לסלק הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים, וזהו בש 60 
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ממדריגות עולם הזה שמדריגתו אינו פשוט, ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ אבל כשנכנס לפני  61 
כול ולפנים יש לו לשמש בבגדי לבן לפי מעלת המדריגה שנכנס לשם, כי בגדי לבן הם פשוטים ולכך צוה בליל זה לא 62 

 63 מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל כי בליל זה נגאלו במדריגה עליונה וכל מדריגה העליונה יש בה פשיטות. 
שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי בחפזון יצאת ממצרים כי מה שהיו יוצאים בחפזון  וזהו פי' הכתוב 64 

עשה בלי זמן, לא כמו דברים הטבעיים בלי המשך זמן, מורה שיצאו במדריגה ובמעלה עליונה, והפעל שבא משם נ 65 
שכל פעולתם בהמשך זמן אבל כאן היה גאולתם שלא בטבע ולכך היה בחפזון בלי זמן ולכך ראוי שיאכלו לחם  66 
עוני הוא לחם הפשוט מבלי הרכבה, ודבר זה נתבאר למעלה באריכות עיין שם. גם עיין לקמן אצל מצה זו ותמצא  67 

 68 עוד דברים ברורים בענין זה. 
שלחם העוני מצד עצמו הוא החירות והגאולה כמו שנתבאר למעלה, שהרי קודם הגאולה  איה ברורה לזהור 69 

בעודם במצרים אכלו בלילה הזה מצות כדכתיב )שמות י"ב( על מצות ומרורים יאכלהו שמזה תלמוד ותדע כי  70 
היו עושין דברים להיות לחם מצד עצמו הוא ראוי לחירות כמו שאמרנו, ורצה הקדוש ברוך הוא באותו הלילה שי 71 

 72 נמשכין אחר החירות שעל ידו יזכו לגאולה.
נאמרו בהבטחת אברהם כי גר יהיה זרעך ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי  כי שלשה דברים 73 

אשר יעבדו דן אנכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול הרי שלשה דברים, האחד שיהיו משעבדין את ישראל, השני  74 
הוא הבטיח אותם לדון את מצרים, השלישי להיות ישראל יוצאים ממצרים, לכך עשו זכר במרור על  הקדוש ברוך 75 

השעבוד וימררו את חייהם, וכנגד וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי וזהו מכות בכורות שהוא גמר מכות מצרים,  76 
נגע והיא שקולה נגד כל ורמוזה המכה במלת דן אנכי הדל"ת מן דן רמז דם ראשית המכות הנו"ן מן דן הוא  77 

המכות, ולזה עשו זכר בלילה הזה פסח שאכלו כי שחיטת הפסח ואכילתו בעצמו שיהרוג בכורי מצרים ויפסח על  78 
בתי ישראל, ובמדרש רבה פרשת בא )פ' ט"ז( ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל אתם שוחטים את הפסחים ואני  79 

ן יצאו ברכוש גדול הרמז עליו המצה שהיו אוכלין בלילה שוחט את הבכורות כדלעיל, וההוצאה דכתיב ואחרי כ 80 
שהמצה היא זכר לחירות. ולפיכך צוה לעשות אלו שלשה דברים בלילה הזה, כי אלו שלשה דברים תלויים זה בזה  81 
כי מצד שהיו משועבדים במצרים והיו בעבדות גדול ראוי שיהיו נגאלים, ומי ששעבד אותם ראוי לעונש וזהו פסח  82 

שנאכלים כאחד, אמנם לקמן אצל פסח מצה ומרור יתבאר זה עוד בענין אחר. אמנם על כל פנים בליל  מצה ומרור 83 
היציאה אכלו מצה מפני שעל ידה יקנו החירות, והרמב"ן תירץ כי גלוי וידוע הוא לפני המקום שיהיו יוצאים  84 

מצות מצה היא בעצמה זכר  בחפזון ולא יתחמץ העיסה לכך צוה קודם שיצאו על מצות מצה. אבל עיקר הפי' כי 85 
לחירות. ולפיכך אכלו מצה בלילה קודם שיצאו והקדוש ברוך הוא הוציאם בחפזון שלא יכלו להתמהמה מן הטעם  86 
אשר נתבאר והיא חכמה נפלאה. ועוד יתבאר לך דבר זה במאמר מצה זו וכן ראוי להיות עושה כל ענין המצה  87 

 88 כדרך העני:
ם קט"ז ע"א( לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר לחם עוני מה בפרק ערבי פסחים )פסחי ואמרו ז"ל 89 

דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה. פי' אף על גב שפשט הכתוב שתקרא מצה לחם עוני שהיא משוללת מכל  90 
שאור ואין לה דבר רק עומדת בעצמה, הוקשה להם למה צריך למיכתב לחם עוני פשיטא ידעינן שכל מצה שאין  91 

אור שהיא עניה ולמה הוצרך למיכתב לחם עוני, אלא לכך כתיב לחם עוני לומר שעונין עליו דברים הרבה, פי' בה ש 92 
שהמצה מתפרסם על ידה יציאת מצרים. ואל תקשה הרי גם על הפסח והמרור עונין עליו דברים שהרי אומר פסח  93 

ספר על הלחם לפי שהלחם מגיד לך יציאת שאנו אוכלין מרור זה וכו', אין זה קשיא כי יציאת מצרים וכל ההגדה י 94 
מצרים, לא הפסח שאינו יציאה רק שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל והמרור וימררו את חייהם בעבודה  95 
קשה, אבל המצה היא היציאה כדכתיב שבעת ימים תאכל מצות כי בחפזון יצאת ממצרים וכו', ונמצא כי המצה  96 

הרי מה שפסח על בתי בני ישראל נמשך אל היציאה, וכן וימררו את חייהם אין היא עיקר כי הכל תלוי ביציאה ש 97 
זה עיקר אבל העיקר היא היציאה שממנה נמשך הכל לכך ראוי לספר הגדה על המצה לכך תקרא המצה לחם עוני  98 

 99 שעונין עליו דברים. 
דרכו של עני וכו'.  קשה דהוי למכתב לחם עניה מה לחם עוני לכך דרשו גם כן מה ומפני שלפי מדרש הזה 100 

ובמדרש הזה נמי לא סגי דאם כן לכתוב לחם עני מה עוני אלא תרווייהו שמעינן מיניה. וטעם דבר זה להיות נוהג  101 
כמו העני מה דרכו של עני בפרוסה, שמצות התורה לעשות ללחם הזה שהוא לחם עני דברים השייכים לעניים  102 

רה לאכול שהוא לחם עני לפי שהוא ראוי לחירות וכך יהיה דהיינו שיהיה בפרוסה, כמו הלחם הזה שצותה התו 103 
נמשך אחריו כל ענין העני. שכבר התבאר שהגאולה היא מצד העניות כמו שנתבאר למעלה באריכות, לפיכך גם כן  104 
דרשו מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה כל זה נמשך לענין אחד. ועוד אמרו לחם עני פרט לאשישא  105 

 106 ן זה לחם עני, שראוי ללחם הזה דברים אשר הם מופשטים מן העושר:וגלוסקא וכו' שאי
כי המצה היא זכר לשני דברים האחד שהיו במצרים בלחם צר ומים לחץ,  והרמב"ן בפרשת ראה אנכי פירש 107 

והשני שיצאו ישראל ממצרים בחפזון, וכן אמרו הא לחמא די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים כלומר שאכלו שם  108 
ץ ופירושו נוטה לפירוש אשר נזכר למעלה. ודע שאין הדברים נראין כלל כי אין המצה רק זכר לחם צר מים לח 109 

לחירות ואין בה רק חירות, ומה שאמרו בהגדה די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים הוא מאמר בעל הבית שאינו  110 
די אכלו אבהתנא  מדקדק בדבריו עם בני ביתו, ואין דבר ידוע יותר להמון רק שהיו ישראל במצרים ולכך אמר 111 

בארעא דמצרים אע"ג שהיה ראוי לומר די אכלו אבהתנא בצאתם ממצרים, אלא שאינו מדקדק עתה לומר למה  112 
אכלו אותו לכך אמר בסתם שאכלו אותו במצרים כלומר כשהיו אבותינו עדיין בארץ היו אוכלין לחם עוני הזה,  113 

יוצאים חוץ לארץ מצרים מיד עד שתהיה סעודה  וכן הוא האמת דכשאכלו הלחם הזה עדיין היו בארץ שלא היו 114 
ראשונה חוץ לארץ מצרים לגמרי, שהרי אותו היום לא באו למדבר עד ויסעו מסכות ויחנו באיתם בקצה המדבר  115 
וקודם זה הכל נחשב בשם מצרים לכך זכר המקום היותר מפורסם ויותר ידוע אל ההמון, אבל אין ענין המצה זכר  116 

 117 במקומו:רק לחירות ועוד יתבאר 
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 סדר הגדה של פסח  .1

יד  ַמגִּ
 )אומרים ההגדה מ"הא לחמא עניא" עד "גאל ישראל"(.

ְצַריִּםֲהֵריִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵים ַהִמְצָוה  יַאת מִּ יצִּ ר בִּ , ְלֵשם ִיחּוד קּוְדָשא ְבִריְך הּוא ּוְשִכיְנֵתיּה ַעל ְיֵדי ַההּוא ָטִמיר ְלַספֵּ
 ה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו:ְוֶנֱעָלם ְבֵשם ָכל ִיְשָרֵאל: ִויִהי נֹוַעם ֲאֹדָני ֱאֹלֵהינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעשֵ 

 

 ֲאָכלּו ַאְבָהָתָנא ְבַאְרָעא ְדִמְצָרִים. ָכל ִדְכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול. ָכל ִדְצִריְך ֵייֵתי ְוִיְפַסח. ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא ִדי 
 ָהַשָתא ָהָכא, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבַאְרָעא ְדִיְשָרֵאל. ָהַשָתא ַעְבֵדי, ְלָשָנה ַהָבָאה ְבֵני חֹוִרין:

 ַמה ִנְשַתָנה... •

 ָהִיינּו ְלַפְרֹעה ְבִמְצָרִים...ֲעָבִדים  •
 

 שמות פרק יב  .2
ן ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹּר: ָוה ֶאל מֶשה ְוֶאל ַאֲהרֹּ ֹּאֶמר ְיהֹּ ֹּאְכֻלהּו:   )א( ַוי ִרים י    )ח( ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ַבַלְיָלה ַהֶזה ְצִלי ֵאש ּוַמּצֹות ַעל ְמרֹּ

תֹו ָמְתֵניכֶ  ָוה:)יא( ְוָכָכה תֹּאְכלּו אֹּ תֹו ְבִחָפזֹון ֶפַסח הּוא ַליהֹּ )יג( ְוָהָיה ַהָדם    ם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְבַרְגֵליֶכם ּוַמֶקְלֶכם ְבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶתם אֹּ
ֹּא ִיְהיֶה ָבֶכם ֶנֶגף ְלמַ  ת ַעל ַהָבִתים ֲאֶשר ַאֶתם ָשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָדם ּוָפַסְחִתי ֲעֵלֶכם ְול ִתי ְבֶאֶרץ ִמְצָרִים:ָלֶכם ְלאֹּ )יד(     ְשִחית ְבַהכֹּ

ֵתיֶכם ֻחַקת עֹוָלם ְתָחֻגהּו: רֹּ ָוה ְלדֹּ תֹו ַחג ַליהֹּ ֶתם אֹּ    ְוָהָיה ַהיֹום ַהֶזה ָלֶכם ְלִזָכרֹון ְוַחגֹּ
  

 שמות פרק יב  .3
ת    ֻכָלנּו ֵמִתים: )לג( ַוֶתֱחַזק ִמְצַרִים ַעל ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ִמן ָהָאֶרץ ִכי ָאְמרּו ָתם ְצֻררֹּ )לד( ַוִיָשא ָהָעם ֶאת ְבֵצקֹו ֶטֶרם ֶיְחָמץ ִמְשֲארֹּ

ֹּא ָיְכל   ְבִשְמֹלָתם ַעל ִשְכָמם: ְרשּו ִמִמְצַרִים ְול ֹּא ָחֵמץ ִכי גֹּ ת ַמּצֹות ִכי ל ֹּאפּו ֶאת ַהָבֵצק ֲאֶשר הֹוִציאּו ִמִמְצַרִים ֻעגֹּ ְהֵמַה ּו ְלִהְתמַ )לט( ַוי
ֹּא ָעשּו ָלֶהם:  ְוַגם ֵצָדה ל

    

 שמות פרק יג  .4
ֶזק ָיד הֹוצִ  ֹּאֶמר מֶשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהיֹום ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם ִמִמְצַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ִכי ְבחֹּ ֹּא ֵיָאֵכל )ג( ַוי ָוה ֶאְתֶכם ִמֶזה ְול יא ְיהֹּ

 ָחֵמץ:
 

 דברים פרק טז  .5
ָוה ֱאֹלֶהיָך ִמִמְצַרִים ָליְ )א( ָשמֹור אֶ  ֶדש ָהָאִביב הֹוִציֲאָך ְיהֹּ ָוה ֱאֹלֶהיָך ִכי ְבחֹּ ֶדש ָהָאִביב ְוָעִשיָת ֶפַסח ַליהֹּ )ב( ְוָזַבְחָת ֶפַסח    ָלה:ת חֹּ

ָוה ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם: ֹּאן ּוָבָקר ַבָמקֹום ֲאֶשר ִיְבַחר ְיהֹּ ָוה ֱאֹלֶהיָך צ ֹּ    ַליהֹּ ֹּא ת ִני ִכי )ג( ל ֹּאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עֹּ אַכל ָעָליו ָחֵמץ ִשְבַעת ָיִמים ת
ל ְיֵמי ַחֶייָך: ר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים כֹּ ר ְבָכל ְגֻבְלָך ִשְבַעת ָיִמים    ְבִחָפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען ִתְזכֹּ ֹּא ֵיָרֶאה ְלָך ְשאֹּ )ד( ְול

 ֹּ ֶקר:ְול      א ָיִלין ִמן ַהָבָשר ֲאֶשר ִתְזַבח ָבֶעֶרב ַביֹום ָהִראשֹון ַלבֹּ
 

 שבת דף עט/א  .6
תא שמע דאמר רבי חייא בר אמי משמיה דעולא שלשה עורות הן מצה וחיפה ודיפתרא מצה כמשמעו דלא מליח ודלא קמיח 

 ודלא עפיץ.
 רש"י  .7

מתקנין אותו בשחיקת עפצים, כמו שעושין כאן בשחיקת  -עפיץ   שהין אותו בקמח ומים:מ -קמיח   שאין לה שום תיקון: -מצה כמשמעו
 קליפת ארז, שקורין טנ"א:   

 

 שו"ע אורח חיים סימן תסב  .8
)א( מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל ומותר לאכול בפסח מצה שנילושה במי פירות אפילו שהתה כל היום אבל אין יוצא 

 שהיא מצה עשירה וקרא כתיב לחם עוני.בה ידי חובתו מפני 
 

 משנה ברורה סימן תעה  .9

דכתיב בערב תאכלו מצות אבל שאר כל הלילות וכל הימים אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ  -)מד( אלא בלילה הראשון 
בל לחם עוני ואף דמחוייב לאכול פת ביו"ט כדמוכח בסי' קפ"ח )מב( יכול לצאת במצה עשירה דהיינו שנילושה במי פירות א

 אינו מחוייב מן התורה כ"א בלילה הראשון ומשום ספיקא דיומא חייב לדידן אף בלילה שניה:
 

 הלכות חמץ ומצה פרק ו  -רמב"ם יד החזקה  .10
)ד( אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינין שנאמר )דברים ט"ז( לא תאכל עליו חמץ 

ו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אם אכלן מצה יצא בהן ידי חובתו אבל שאר דברים כגון אורז ודוחן שבעת ימים תאכל עלי
 ימוץ.וקטניות אין יוצא בהן ידי מצה לפי שאין בהן ח

 

 בראשית יח .11
ַאְבָרָהם ָרץ ת: )ז( ְוֶאל ַהָבָקר ְשלש ְסִאים ֶקַמח ֹסֶלת לּוִשי ַוֲעִשי ֻעגוֹ  ַמֲהִריַאְבָרָהם ָהֹאֱהָלה ֶאל ָשָרה ַוֹיאֶמר  ַוְיַמֵהר

 תו.ַלֲעשֹות אֹ  ַוְיַמֵהרַוִיַקח ֶבן ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִיֵתן ֶאל ַהַנַער 
 

 מדרש לקח טוב "פסיקתא זוטרתא", שמות י"ב, יז .12
חת אופה, וא , שיהו מזורזין בעשייתן, מיכן אמרו שלש נשים עסוקות בבצק אחת לשה, ואחת מקטפת,'ושמרתם את המצות'

ר' יאשי' אומר אל תקרי את המצות אלא את המצוות, שאם באת מצוה לידך עשה אותה בזריזות  .וכל הזריז הרי זה משובח
 .היינו דתנן בן תימא אומר הוי עז כנמר, וקל כנשר, ורץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים .עד שלא תחמץ
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 פרק ז  -וכן בספר מסילת ישרים  .13
יזּות:בְ  י ַהְזרִּ אּור ֶחְלקֵּ  בֵּ

 ֶחְלֵקי ַהְזִריזּות ְשַנִים, ֶאָחד ֹקֶדם ַהְתָחַלת ַהַמֲעֶשה, ְוֶאָחד ַאֲחֵרי ֵכן. 
אֹו ַבֲעלֹוָתּה ְבַמֲחַשְבתֹו, ָהָאָדם ֶאת ַהִמְצָוה, ֶאָלא ְבַהִגיַע ְזַמָנּה, אֹו ְבִהְזַדְמָנּה ְלָפָניו,  ֶשלֹא ַיְחִמיץֹקֶדם ַהְתָחַלת ַהַמֲעֶשה הּוא, 

ֵביְנַתִים, ִכי ֵאין ַסָכָנה ְכַסָכָנתֹו, ֲאֶשר ִהֵנה ָכל ֶרַגע  ַיִניַח ְזַמן ִלְזַמן ֶשִיְתַרֶבהְיַמֵהר ָיִחיש ַמֲעֵשהּו ֶלֱאֹחז ָבּה ְוַלֲעשֹות אֹוָתּה ְולֹא 
 ִעכּוב ַלַמֲעֶשה ַהּטֹוב. ...ֶשִמְתַחֵדש יּוַכל ְלִהְתַחֵדש ֵאיֶזה 

ְוָאְמרּו )נזיר "ִמְצָוה ַהָבָאה ְלָיְדָך ַאל ַתְחִמיֶצָנה".  -"ּוְשַמְרֶתם ֶאת ַהַמּצֹות" ַעל ֵכן ִהְזִהירּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )מכילתא שמות יב, ז(, 
ְקִדיָמה ְבִכיָרה ִלְצִעיָרה, ָזְכָתה ְוִקְדָמה ַאְרָבָעה דֹורֹות ְבִיְשָרֵאל ְלַמְלכּות". כג ב(, "ְלעֹוָלם ַיְקִדים ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה ֶשְלִפי ֶשִה 

 , ַוֲאִפלּו ְבַשָבת". ְוָאְמרּו )פסחים ד'(, "ְזִריִזים ַמְקִדיִמין ְלִמְצוֹות". ְוֵכן ָאְמרּו, )ברכות דף ו(, "ְלעֹוָלם ָירּוץ ָאָדם ִלְדַבר ִמְצָוה
"ְבתֹוְך ֲעָלמֹות  ְדָרש ָאְמרּו, )בראשית רבה פ' מח(, "הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל מּות", ִבְזִריזּות, ְכִאֵלין עּוֵליָמָתא, ְכָמא ְדַאְת ָאַמר,ּוַבִמ 

ּה ִמֶמנּו ַעָתה, ּוִמי ֶשִמְתַגֵבר ְותֹוֵפש תֹוְפפֹות" )תהילים סח, כו(. ִכי ַהְזִריזּות ִהיא ִמַדת ְשֵלמּות ָגדֹול ֲאֶשר ִטְבעֹו ֶשל ָהָאָדם מֹוְנעָ 
רֹו ֵחֶלף ַמה ֶשִמְשַתֵדל ַאֲחֶריָה ִבְזַמן ָבּה ָכל ַמה ֶשיּוַכל, ִהֵנה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִיְזֶכה ָלּה ֶבֱאֶמת, ֲאֶשר ַהבֹוֵרא ִיְתָבֵרְך ִיְתָנּה לֹו ִבְשכָ 

 ֲעבֹוָדתֹו:
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ֶהם: יזּות ְוַהַהְרָחָקה מֵּ י ַהְזרִּ ידֵּ אּור ַמְפסִּ  ְבבֵּ

 ְוַאֲהַבת ָהִעדּוִנים, ְוִשְנַאת ַהֹּטַרח ַהגּוָפִנית ַהְמנּוָחהִהֵנה ַמְפִסיֵדי ַהְזִריזּות ֵהם ֵהם ַמְגִדיֵלי ָהַעְצָלה, ְוַהָגדֹול ֶשְבֻכָלם הּוא ַבָקַשת 
ָעָליו ָהֲעבֹוָדה ִלְפֵני בֹוְראֹו ֹכֶבד ָגדֹול, ִכי ִמי ֶשִיְרֶצה ֶלֱאֹכל ֲאִכילֹוָתיו ְבָכל  ֶשִתְכַבדָנֵאיֶהם, ִכי ִהֵנה ָאָדם ָכֶזה ַוַדאי ְבַתְשלּום ָכל ְת 

ֹוֵצא ִבְדָבִרים ָכֵאֶלה, ִהֵנה ִיְקֶשה ָעָליו ְלַהְשִכים ְלָבֵתי ַהִישּוב ְוַהְמנּוָחה ְוִליֹשן ְשָנתֹו ְבִלי טֹוֵרד, ִויָמֵאן ָלֶלֶכת ִאם לֹא ְלִאּטֹו, ְוַכי
ה ִאם לֹא ִיְהֶיה ָהֵעת ָברּור, ָכל ֶשֵכן ְכֵנִסיֹות ַבֹבֶקר, אֹו ְלַקֵּצר ִבְסעּוָדתֹו ִמְפֵני ְתִפַלת ַהִמְנָחה ֵבין ָהַעְרַבִים, אֹו ָלֵצאת ִלְדַבר ִמְצוָ 

ִכי  ּוִמי ֶשַמְרִגיל ַעְצמֹו ַלִמְנָהגֹות ָהֵאֶלה, ֵאיֶננּו ָאדֹון ְבַעְצמֹו ַלֲעשֹות ֵהֶפְך ֶזה ְכֶשִיְרֶצה,ְצמֹו ִלְדַבר ִמְצָוה אֹו ְלַתְלמּוד תֹוָרה, ְלַמֵהר עַ 
 ְכָבר ֶנֱאָסר ְרצֹונֹו ְבַמֲאַסר ַהֶהְרֵגל ַהַנֲעֶשה ֶטַבע ֵשִני.

ג ַהפֹוֲעִלים ָהעֹוִשים  ֶשֵיַדע ָהָאָדם ִכי לֹא ִלְמנּוָחה הּוא ָבעֹוָלם ַהֶזה, ֶאָלא ְלָעָמל ָוֹטַרח, ְולֹא ִיְנַהג ְבַעְצמֹו ֶאָלא ִמְנהַ ְוָאְמָנם ָצִריְך
ּוְכֶדֶרְך יֹוְצֵאי ַהָּצָבא ְבַמַעְרכֹוֵתיֶהם, ֲאֶשר  ְמָלאָכה ֵאֶצל ַמְשִכיֵריֶהם, ּוְכִעְנָין ַמה ֶשָהָיה אֹוֵמר )עירובין סה(, "ֲאִגיֵרי ְדיֹוָמא ֲאָנן",

ְוַעל ֶזה ֶנֱאַמר )איוב ה, ז(, "ִכי ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד", ּוְכֶשַיְרִגיל  ּוְשָנָתם ֲעַראי, ְועֹוְמִדים ָתִמיד מּוָכִנים ְלֵעת ְקָרב, ֲאִכיָלָתם ְבִחָפזֹון,
רּו ִזְכרֹוָנם ָהֲעבֹוָדה ַקָלה ָעָליו ַוַדאי, ֵכיָון ֶשלֹא ֶיְחַסר ְבַעְצמֹו ַהַהְזָמָנה ְוַהֲהָכָנה ֵאֶליָה, ְוַעל ֶזה ַהֶדֶרְך ָאְמ  ַעְצמֹו ַעל ֶזה ַהֶדֶרְך ִיְמָצא

ְוַעל ָהָאֶרץ ִתיַשן", ֶשהּוא ְכַלל ַהַהְרָחָקה ַפת ַבֶמַלח תֹאַכל ּוַמִים ַבְמשּוָרה ִתְשֶתה  -ִלְבָרָכה )אבות פד(, "ָכְך ִהיא ַדְרָכּה ֶשל תֹוָרה 
 ְבַתְכִלית ִמן ַהְמנּוחֹות ְוָהִעדּוִנים:

ַפַעם ְותֹוְלדֹוָתיו, ִכי ַפַעם ִייָרא ֵמַהֹקר אֹו ֵמַהֹחם ּוַפַעם ֵמַהְפָגִעים ּוֹרב ַהַפַחד ְוֹגֶדל ַהמֹוָרא ִמן ַהְזַמן עֹוד ִמַמְפִסיֵדי ַהְזִריזּות הּוא 
 ִמן ֶהֳחָלִאים ּוַפַעם ִמן ָהרּוַח ְוֵכן ָכל ַכיֹוֵצא ָבֶזה. 

 

 , קובץ ה'נה קבציםשמו .15

, וכל סעיפיה, שהם כל התורה כולה, וכי מראשיתההאלהית  האמונהשל  הטבעיותקדושת הפסח מרשימה את עומק  קו.
בכללו. והעולם  חטא האדםיסה הראשונה, שבע השאוראם מפני -כל הניגוד והכבדות שכל העולם פוגע בה, איננו כי

, יוכר איך כל רשמי העושר שבעונישל האדם, יוכר  הטבעיות המוחלטההולך ושואף לתיקון מוחלט, שאז יוכר מהי 
מושרש  וכשהעושר שבעוניבשם ד'.  וחסוודל  עני. והשארתי בקרבך עם הפנימיאינם אלא מדלדלים את התוכן  החוץ

, שאל זה עורג העצמית הפנימית, את העשירות עושר העוניאם מוסיף הוא עליו את -, כיר מזיקואין כל עושהוא יפה, אז 
כל העולם באמת לאמתו, אלא שאיננו מכיר עוד את עצמו, וחושב הוא שישקיט את צמאונו בעושר, ברכוש קנוי והוא 

זה בא מפני שאין -ב העולם. וכללוחם ומתמלא איבה קנאה וזעם, יראה ופחד חיצוני, המרשש את החיים ומאבד את טו
כל בקרבו את  הכוללעושר טבעיותו, שהיא עושר העוני,  פשטותבו כח להכיר את פנימיותו ואת עצמת רצונו בעומק 

 שבעולם.  מיני העשירות
של ההשתאבות האלהית, הכוללת את כל ההרגשה, את כל החיים, את כל המפעל ואת כל השכלול,  הטבעיות הפשוטה

הכל להגדיל מעשים, ולשכלל עולם בגשמיותו ורוחניותו, מתוך דחיפה פנימית של שלום והשקט, המכוננת את  המזרז
מראשית סדר חיים אישיים וקיבוציים. מראש מקדם בזוהר של שכל ושל מטרה מהוגנה וקבועה, המקדשת את החיים 

אם בהירות ועצמה, -ות עינים כי, המרבה נשמות פועלות בשביל הגודל המוכר ומסוים, שאין בו שום סמייצירתם
ברירות וצלילות הדעת, תגבורת כח של תיקון עולם ותיקון עולמים, הכברת טוב והוספת פאר ועונג מרגע לרגע, פתיחת 
מעינות מלאות חיים והוד אהבה מלאה, רעננה וקדושה, ומילוי מפעל, מעשה ועבודה, מתוך שמחה, עדינות, תפארת 

 ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת.וזיו משוכלל ומתעלה. יום 
 

, ועם כל מהיסוד היותר פשוטבעליות הרוח הדבר יותר ניכר מבכל התעלות, שהיניקה הלשדית הולכת תמיד  קז.
, צריך שידע, שהאמת המחיה, החידושיםההרחקות המופלגות שמתרחק הרוח על ידי הסעיפים הרבים של המון 

. קרוב אל המעין הראשוןמשפעת עליו את שפעה רק באופן שתמיד יהיה , תהיה האדם על רגליוהמעמדת את 
, יהיו תמיד מחוזרים אצלו, בבינת לבבו, בציוריו היותר ישר ויותר פשוט, המוטבעות בשכל וברגש הפשוטותוההתחלות 

ם, מיום ליום גביה מעופו יותר, וכל מה שיהיה המקור החידושי יותר מפכה פלגים יבלי מים חדשייורעיונו. וכל מה ש
לכל מעוף עליון, והקטנות  הבסיס היסודי, שהיא הראשונה ביסודי הפשטיותומשעה לשעה, כה תרבה אחיזתו המקורית 

 והגדלות מחברות ביחד. 
, אז הננו מחדש נולדיםביותר בירור כאילו אז יצאנו ממצרים, כאילו  רואים את עצמנובאים אנו לגודל זה. אנו  בפסח

, והוא משיב לנו ?"מה שמו", "אלהי אבותיכם נראה אלי"את משה רבינו, על אמרו  שואליםונה הננו כאילו בפעם הראש
את התשובה המקורית, שלעד ולעולמי עולמים לא תתם ולא תסוף מלחשוף לנו את אוצרות גניזותיה, סתריה וגילויה, 

אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב  ד' אלהי אבותיכם, אלהי". "אהיה אשר אהיה" ;עמקי שירותיה והרחבת פשטותה
 ."שלחני אליכם, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור ודור
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 לאתבטלא חמץמאי טעמא, בגין יקרא דההוא נהמא דאתקרי מצה, השתא דזכו ישראל לנהמא עלאה יתיר, לא יאות הוה 
, אתבטל יצר הרעתהיינה חמץ תאפינה, ותו דהשתא ביומא דא  ואמאי קרבנא דא חמץ הוה, דכתיב סלת ?ולא אתחזיא כלל

 ?אשתכחת חירוואורייתא דאתקרי 
למלכא דהוה ליה בר יחידאי וחלש, יומא חד הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול בריה דמלכא )ס"א מיכלא דאסוותא(  ,אלא

מכאן יון דאכל ההוא אסוותא, אמר , עבדו הכי, כלא ישתכח מיכלא ומזונא אחרא בביתאאסוותא דא, ועד דייכול ליה 
, ורזא דמהימנותאכל מה דאיהו תאיב, ולא יכיל לנזקא ליה. כך כד נפקו ישראל ממצרים, לא הוי ידעי עיקרא  ולהלאה ייכול

, ועד דייכלון אסוותא דא לא אתחזי להון מיכלא אחרא, כיון דאכלו מצה יטעמון ישראל אסוותאאמר קודשא בריך הוא, 
, וייכלון ליה, דהא מכאן ולהלאה אתחזי לון חמץא, למיעל ולמנדע ברזא דמהימנותא, אמר קודשא בריך הוא, דאיהי אסוות

 , וכל שכן דביומא דשבועות אזדמן נהמא עלאה, דאיהו אסוותא בכלא. לא יכיל לנזקא לון
ולא יכיל , נורא דמדבחא, וחמץ אתוקדא בועל דא מקרבין חמץ לאתוקדא על מדבחא, ומקרבין תרין נהמין אחרנין כחדא

ביומא דא,  באסוותא דאורייתאולנזקא לון לישראל, ובגיני כך ישראל קדישין אתדבקו ביה בקודשא בריך הוא  לשלטאה
 ואלמלי הוו נטרי ישראל תרין סטרין דנהמי אלין, לא הוו עיילין בדינא לעלמין. 

א לאינון דלא נטלו מיכלא דאסוותא, ושבקו לאסוותא ביומא דראש השנה דאיהו יומא דדינא, )וכל יומא( דלאו איהו אל
דאורייתא, בגין מיכלא אחרא דאיהו חמץ, דהא ביומא דא דראש השנה, ההוא חמץ סלקא ומקטרגא עליה דבר נש ואלשין 

 עליה, ואיהו קייא ביומא דא מקטרגא על עלמא, וקודשא בריך הוא יתיב בדינא על כלא ודאין עלמא. 
, ומגו ההוא נהמא הוו נהמא עלאה דההוא אתרודשא בריך הוא אורייתא לישראל,אטעים להו מההוא ובגיני כך כד יהב ק

 , למהך בארח מישר, והא אוקמוה מלה אינון חברייא ברזין )ס"א אלין דקאמרן( כדקאמרן. ברזי דאורייתאידעין ומסתכלין 
 

 אות ג  -פרי צדיק לחג הפסח  .17

כוונה על הסיפור בלבד שעל זה אין צריך חכמה שהוא הכל דברים כתובים, רק מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים ואין ה

השמחה והחירות  ושירגיש זה בנפשו כמו שהרגישו אזהעיקר כמו שאמרנו להכניס הבהירות בלב כאלו הוא יצא ממצרים 

וכמו שהביאו אחר  כשיצאו בליל זה, ועל זה אמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ואף שהוא גם בפשוטו

כך שהיו מספרין ביציאת מצרים כל אותה הלילה כו' אבל העיקר להכניס בהירות הזה בלבו ועל זה זכר שאפילו מי שקנה 

יציאת מצרים, ועל זה הביא הזוהר הקדוש )ח"ב מ' ב'( ביה שעתא כניש קודשא בריך הוא  סיפורבקנין צריך לענין  החכמה

מעו ספורא דשבחא דילי דקא משתעי בני כו', ומה נשתנה השבח הזה שמתפאר בו השם כל פמליא דיליה ואמר זילו וש

 .בסיפור יציאת מצרים כאלו הוא יצא ממצרים השמחה שמרגיש האדםיתברך רק עיקר 
 

 אות ב  -פרי צדיק לחג הפסח  ספר .18
הבן  רך שאלה ותשובהד]ב[ בגמרא )פסחים קטו ע"ב( לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה. והיינו שצריך להיות 

שואל מה נשתנה ואביו משיבו וכמו שאמרו )שם קטז.( בנו שאלו כו' אשתו שאלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו, וכן 
במאמר רבן גמליאל מצה שאנו אוכלין על שום מה כו' מרור על שום מה כו' ואין אומרים סתם מצה שאנו אוכלים 

להרגיש בנפשו וכ"ה גירסת הרא"ש( והיינו שבלילה צריך האדם ) דרך שאלה ותשובהעל שם שלא הספיק כו' רק 
 , שצריך האדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ממצרים כו', חדשות
, וכן צריך כל אדם להרגיש בכל ליל פסח כאלו הוא יצא מיצרשאז הרגיש אדם בנפשו הרגש חזק שיצא מן הוהיינו 

ה ומרור וכדומה, וכן כל עיקר תקנת טיבול ראשון אמרו לאכול מצ ולא יהיה הדבר אצלו כדבר הרגלממצרים 
מה נשתנה הלילה הזה  שיתעורר האדםשהיא כי היכי דליהוי היכירא לתינוקת )כמו שאמרו שם קיד ע"ב( והיינו 

 בזה ויצא מהרגל  שינוי שישמכל הלילות 
הלילות שבזה מרגיש כאלו  שלילה זו משונה מכל ושינוי הרגיש מחודשצריך האדם להרגיש בכל ליל פסח  זהו..

הוא יצא ממצרים ואף דאכתי עבדי אחשורוש אנן מכל מקום הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה שמזה כבר יצאנו שלא 
כעובר במעי אמו ומזה כבר  גוייהיה שעבוד כזה כמו במצרים שהקיפה הקליפה מכל צד כמו שנאמר גוי מקרב 

 כאלו הוא יצא ממצרים: שתבכל שנה יציאה מחודיצאנו וצריך אדם להרגיש 
 

 אות ג  -פרי צדיק לחג הפסח  ספר .19
]ג[ ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים כולנו זקנים כולנו יודעים את התורה. אומרים ג' לשונות חכמים נבונים 

נה יודעים נגד ג' מדות חכמה בינה דעת כולנו זקנים דזקן זה שקנה חכמה כמו שאמרו )קידושין לב ע"ב( והיינו שק
המחבר מוחא ולבא חכמה ובינה פנימיות מכתר עליון שעל זה מורה זקן  תהחכמה בקנין והוא על ידי בחינת הדע

 וכמו שאמר )בזח"א קכט א( ואברהם זקן דאעול באינון יומין עלאין, מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים 
להכניס ובים, רק העיקר כמו שאמרנו שהוא הכל דברים כת אין צריך חכמהשעל זה  ואין הכוונה על הסיפור בלבד

כשיצאו בליל זה,  ושירגיש זה בנפשו כמו שהרגישו אז השמחה והחירותכאלו הוא יצא ממצרים  בלב רותהבהי
ועל זה אמרו כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח ואף שהוא גם בפשוטו וכמו שהביאו אחר כך שהיו 

מי שקנה זה זכר שאפילו  ועלכו' אבל העיקר להכניס בהירות הזה בלבו מספרין ביציאת מצרים כל אותה הלילה 
 ...יציאת מצרים לענין סיפורן צריך בקני החכמה
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 כל דצריך יתי וכו'. 
נקט תרי לישני, האחד לאותן שהם רעיבים יבאו ויאכלו לחם עוני וזהו כל דכפין יתי וכו'. ואם אינו רעב אך הוא 
צריך לצאת ידי חובתו בפסח ואין לו כל דצריך ייתי ויפסח פירוש יעשה סדר הלכות פסח. מפני שזכר סדר הלכות 

ל אל הקדוש ברוך הוא מה שאפשר לנו לעשות, ואם היה אפשר שנוכל לעשות פסח אומר שיהיה מרוצה ומקוב
הפסח נעשה גם כן ועכשיו שלא נוכל לעשות יהיה מרוצה ומקובל אל הקדוש ברוך כאשר עשינו. וזהו על דרך 
שאמרו חכמים ז"ל )ברכות ו' ע"א( חשב לעשות מצוה ונאנס הקדוש ברוך הוא מחשב לו כאלו עשאה, ולשנה 

כאשר נקוה שנהיה בארץ ישראל נעשה פסח כהלכתו, כי מה שאנחנו אין עושין עכשיו מפני שאי אפשר לנו הבאה 
לעשות לכך יהיה נחשב להקדוש ברוך הוא כאלו עשינו. ומפני שיש שתי סבות המעכבות, שאף אם נהיה בארץ 

לכן אמר שיש עוד עכוב שני  ישראל אם יש עלינו שיעבוד מלכיות אי אפשר לנו לבנות בית המקדש ולעשות הפסח,
השתא עבדי לשנה הבאה בני חורין, וכאשר יסתלק מעלינו שני המעכבין עכוב שאין אנו בארץ ישראל ועכוב בנין 

 בית הבחירה ואז נעשה הפסח כהלכתו. 
ואמר השתא עבדי הוא לשון ארמי לשנה הבאה הוא לשון הקודש שלא אמר שתא דאתית, והטעם כי רצה לומר 

אה יחדש לנו גאולה כאשר יהיה שנה אחרת, ומפני שבלשון הקודש נקראת שנה מלשון שנוי כלומר לשנה הב
שהשנה נשנית פעם שנית, לכך אמר כי לשנה הבאה שנוי השנה יגרום גם כן שנוי זה שנהיה בארעא דישראל. 

אשר היה אומר על שנה וחלוק יש בין שנה ושתא, כי שנה מלשון שנוי וכל השנה נקראת על שחוזר הזמן, ולפיכך כ
העומדת אומר השתא עבדי, וכאשר יאמר שיחדש השנה שנוי שיגאל אותנו יאמר לשנה הבאה מלשון שנוי שתחזור 
השנה פעם שנית ואז יהיה שנוי גם כן של גאולה. ואפשר שכך הלשון השנה הבאה נקרא בלשון שנה מלשון שנוי 

פרש השתא מלשון התלמוד השתא אתינא מלשון עכשיו שיהיה חוזר השנה ושנה העומדת נקרא שתא. ואפשר ל
שאין לומר השנה עבדי שאולי נזכה ובשנה הזאת נהיה בני חורין, ולפיכך השתא אין פירושו השנה הזאת. ויש 
מפרש שלכך אמר בלשון הקודש שלא יבינו הפרסיים שהם רוצים לברוח, ולפיכך אמרו זה בלשון הקודש, ודברי 

ו לומר לשנה הבאה בארץ ישראל למה לשנה הבאה בלשון הקודש בארעא דישראל בלשון הבאי הם שאם כן היה ל
 תרגום, ודברים אלו אין בהם טעם כלל:
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 -שאלות הנחיה ללימוד מהר"ל
 "גבורות ה' פרק נ"א: "המצה הוא העיקר

 בתחילת כל פיסקה המוטותהמילים עפ"י 
 

 ה"ג ולא כהא לחמא
 מדוע יש צורך להקדים המאמר לאגדה ? .1

 *שימי לב מהיכן הפסוק המצוטט כאן )עייני: קידושין ל"ח עמוד א' "וכי ארבעים שנה"(. .2

 
 למה יש לשאול

  והם דברים שיכחיש
 מהם שתי הקושיות מן הפסוק על "הטעם השני"? .3

 
  אמנם פי' הדבר

 מהי בעצם המצה )מבחינה פיזית(? .4

 "החמץ יותר עשיר מן המצה העשירה": דייקי והסבירי מדוע? .5

 
  לי יקשה לךואו

 מהי מהות "עניין הגאולה"? .6

 (.1אם כן, כיצד יכול "לחם העוני" להיות ללחם הגאולה )בחינה מס'  .7

 
 מה ומזה תבין
  כי ומזה תבין

  כיצד זה מתבטא: .8

 -בחודש הראשון ▪
 -בחיפזון ▪

 
 ועוד תדע

 (:2"לחם עוני היא הלחם הפשוט" )בחינה מס'  .9

 מה למדנו מפשטות זו? .10

 ש כהן גדול ביום כיפור, וכיצד זה קשור למקום המיוחד ללבוש הפשוט?מה למדנו מפשטות לבו .11

  
  וזהו פי' הכתוב

 מה מורה החיפזון? ובמה זה קשור ללחם הפשוט? )עני שוב על שתי הקושיות הנ"ל(. .12

 
  וראיה ברורה לזה

 מה מוכיחה "הראיה הברורה" )כלומר: מה גרם למה?( .13

 
  כי שלשה דברים

  ואמרו ז"ל
 ונים עליו דברים הרבה")חז"ל(, או: "הלחם מגיד לך יציאת מצרים")מהר"ל(.הסבירי: "שע .14

 
  ומפני שלפי מדרש הזה
 והרמב"ן בפרשת ראה 

 מתי ? -"די אכלו אבהתנא בארעא דמצרים"  .15

 -א. ע"פ הרמב"ן 

  -ב. ע"פ המהר"ל 
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 -שאלות הנחיה ללימוד מהר"ל
 "גבורות ה' פרק נ"א: "המצה הוא העיקר

 ת במהר"לסקאועפ"י הפי
 

  פיסקה א'
 מדוע יש צורך להקדים המאמר לאגדה ? .16

 *שימי לב מהיכן הפסוק המצוטט כאן )עייני: קידושין ל"ח עמוד א' "וכי ארבעים שנה"(. .17

 
 פיסקה ב'

 מהם שתי הקושיות מן הפסוק על "הטעם השני"? .18

 פיזית(?-מהי בעצם המצה ) .19

 "החמץ יותר עשיר מן המצה העשירה". דייקי והסבירי? .20

 מהי מהות "עניין הגאולה"? .21

 (.1אם כן, כיצד יכול "לחם העוני" להיות ללחם הגאולה )בחינה מס'  .22

 -בחודש הראשון כיצד זה מתבטא: .23

 -בחיפזון

 
 פיסקה ג'

 (:2"לחם עוני היא הלחם הפשוט" )בחינה מס'  .24

 מה למדנו מפשטות זו? .25

 ם המיוחד ללבוש הפשוט?מה למדנו מפשטות לבוש כהן גדול ביום כיפור, וכיצד זה קשור למקו .26

 מה מורה החיפזון? ובמה זה קשור ללחם הפשוט? )עני שוב על שתי הקושיות הנ"ל(. .27

 מה מוכיחה "הראיה הברורה" )כלומר: מה גרם למה?( .28

 
 פיסקה ד'

 הסבירי: "שעונים עליו דברים הרבה")חז"ל(, או: "הלחם מגיד לך יציאת מצרים")מהר"ל(. .29

 
 פיסקה ה'

 מתי ? -בארעא דמצרים" "די אכלו אבהתנא  .30

 -א. ע"פ הרמב"ן 

  -ב. ע"פ המהר"ל 

 
 לסיכום והרחבה

 מהי הראיה המאחדת את פסקה ב' וג'. .31
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 נספחים
 

 תלמוד ירושלמי מסכת פסחים דף יח/א  .20
הא אם היתה צריכה שימור יוצאין בה. והא תני יוצאין במצה מתובלת אף על פי שאין בה טעם דגן והוא שיהא 

ין מימר מתובלת משקין. נאמר מתובל' שומשמין מתובלת אגוזים. והיידא אמרה דא יכול שאינו רובה דגן. סבר
תלמוד לומר תאכלו מצות ריבה אם כן מה ת"ל לחם עוני  אפילו כמצת שלמהיוצא בפסח אלא בפת הדראה. מניין 

ה נא כדי שתיפרש פרט לסורסין ולחלת המסרת ולאשישה. יוצאין במצה עבה עד טפח כלחם הפנים יוצאין במצ
ולא תיעשה גידין גידין. מצה הישנה תפלוגתא דבית שמאי ובית הלל אמר רבי יוסה דברי הכל הוא מכיון שלא 
עשאה לשם הפסח דבר ברי שלא דיקדק בה. יוצאין בסריקין בין מצויירין בין שאינן מצויירין אע"פ שאמרו אין 

אל בייתוס בן זונין את רבן גמליאל וחכמים ביבנה מהו לעשות עושין סריקין מצויירין בפסח. תני אמר רבי יודה ש
זריקין המצויירין בפסח אמרו לו אסור מפני שהאשה משתהא בהן והן באין לידי חמץ אמר להן אם כן יעשו אותן 
בטפוס אמרו לו יהו אומרין כל הסריקין אסורין וסריקי בייתוס בן זונין מותרין. תני רבי יוסה אומר עושין 

 ין כרקיקין ואין עושין רקיקין כגלוסקאות:סריק
 

 פרק יז  -נתיב העבודה  -ספר נתיבות עולם א  .21
, בתורה ואקחה דהדא פתא מזוניתא דלבאובמדרש )ב"ר פמ"ח( אמר רבי יצחק בתורה בנביאים ובכתובים מצינו 

הלחם הוא חיותו כי  פת לחם וסעדו לבכם בנביאים סעד לבך פת לחם בכתובים ולחם לבב אנוש יסעד. וביאור זה
, ולכך שם לחם שייך על דבר שהוא נותן חיות לבריות, ולכך אמר הכתוב ג"כ )תהלים קל"ו( נותן לחם לכל של אדם

בשר, ולשון לכל בשר משמע אף בהמה והרי אין הבהמה והעוף אוכלים לחם הנאפה, אלא כי פירוש לחם דבר 
נקרא לחם. רק מפני כי הלחם הנאפה הוא סועד יותר כי לב  הסועד את הלב, וכל דבר שהוא פרנסה של בעלי חיים

האדם צריך סעד יותר, ולכך אין מברכין המוציא לחם רק על לחם הנאפה שהוא מיוחד אל האדם שהוא סועד לב 
האדם ומ"מ אף קודם שנאפה הוא סעדא דליבא רק שאינו כל כך סועד הלב כמו הלחם הנאפה, וכאשר נעשה לחם 

 הוא סועד הלב לגמרי.  על ידי אפיה אז
 

 רמז רא  -פרק יב  -ילקוט שמעוני שמות  .22
ושמרתם את המצות שמרם שלא תביאם לבית הפסול מכאן אמרו תפח תלטוש בצונן. שיאור ישרף והאוכלו חייב 
כרת. אי זהו שיאור כקרני חגבים. סידוק שנתערבו סדקיו זה בזה דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים זה וזה 

 ייב כרת. ואי זהו שיאור כל שהכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו. האוכלו ח
כדרך שאין מחמיצין את המצה כך ושמרתם את המצות ר' יאשיה אומר אל תקרי כן אלא ושמרתם את המצוות. 

. אמר ר' שמעון בן לקיש אין מעבירין על לא יחמיצו את המצוות אלא אם באה מצוה לידך עשה אותה מיד
 המצוות. 

רבא שמע מינה מדר' שמעון בן לקיש עבורי דרעא אטוטפתא אסור. ודשון מזבח הפנימי קודם להטבת חמש אמר 
נרות דכי פגע ברישא במזבח פגע. דתניא שלחן בצפון משוך מן הכותל שתי אמות ומחצה. ומנורה בדרום משוכה 

  מן הכותל שתי אמות ומחצה. מזבח ממוצע ועומד באמצע:
 

 ט  מכילתא פרשת בא פרשה .23
ושמרתם את המצות. ר' יאשיה אומר אל תקרי כן אלא ושמרתם את המצות כדרך שאין מחמיצין את המצה כך אין 

 מחמיצין את המצוה אלא אם בא מצוה לידך עשה אותה מיד:
 

 רמז רט  -פרק יב  -ילקוט שמעוני שמות  .24
ן למדבר ואין בידינו מחיה לדרך אלא וגם צדה לא עשו להם להודיע שבחן של ישראל שלא אמרו למשה היאך אנו יוצאי

האמינו והלכו אחרי משה. עליהם מפורש בקבלה הלוך וקראת באזני ירושלים וגו'. מה שכר נטלו על כך קדש ישראל לה' 
 וגו':

 חזקוני על שמות פרק יב פסוק יא  .25
ת. עשב מר זכר לוימררו. פסח יאכלו עמו עשב מר כדי שיהיה הכל נאכל בבת אחת: עבדות, הצלה, חירו -על מרורים יאכלהו 

 זכר להצלה שבשעת המגפה פסח עליהם. מצות זכר לחירות שלא הספיק הבצק להחמיץ עד שנגאלו.
 

 פרק יב פסוק יז  -ספר גור אריה על שמות  .26

]מא[ שלא תבא לידי חימוץ. פירוש שלא תאמר כיון שאינו מוזהר רק על החמץ, אם יהיה חמץ יבער אותו, לכך אמר 

את המצות" שתהיו נזהרים שלא יבואו לידי חימוץ, ולפיכך אם ראה שתפח העיסה תלטוש בצונן, ולא יעכב  "ושמרתם

 העיסה עד שיחמץ, אף שרוצה לשרוף אותה כשתחמץ. ודלא כפירוש הרמב"ן:

 ]מב[ כדרך שאין מחמיצין וכו'. כלומר בודאי פשטיה דקרא אתא שלא יחמיץ את המצה, דהא 'מצה' כתיב, ומדהוציא

בלישנא "ושמרתם את המצות", והוי ליה למכתב 'תשמרו מחמץ', מאי "ושמרתם את המצות", אלא לדרוש דכשם שאין 

 מחמיצין את המצות, כך אין מחמיצין את המצוות. 

ואם תאמר מאי ענין זה לזה שתולה המצוה במצה, דטעמא דשייך במצה לא שייך במצוה, ומכל שכן שדבר תימה שרש"י 

)מכילתא כאן( תוך פירושו, והוא רחוק מאוד מפשוטו, יראה דודאי טעם אחד לשניהם, כי אסרה התורה  הביא מדרש זה

החמץ )פסוק טו(, ואסרה גם כן העיכוב עד שתבא לידי חימוץ, שהרי לא הספיק להחמיץ. וענין זה היה מפני שנגלה מלך 

שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים אין כאן  מלכי המלכים הקב"ה, ולא הספיק עסתם להחמיץ )הגדה של פסח(. ומאחר

עיכוב, כי מעשיו במהירות ובכח גדול עד שאין כאן עיכוב. והענינים השכליים פעולתם שלא בזמן, לפי שהם אינם תחת 
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הזמן ואינם פועלים בתנועה שממנה הזמן, ולפי מדריגת חשיבותם פעולתם בלי זמן. ולכך ציווה שאין מחמיצין את המצה 

פעולת השם יתברך בלי זמן כלל. ואף מצות אלהים, שהיא דבר ה', 'הבא לידך אל תחמיצנה', כי דבר ה' הוא להודיע כי 

מוטל עליו לעשות בלי זמן, לא כמו דברים של חול שהם גשמים שהם תחת הזמן נתונים, אבל אלו דברים אינם תחת הזמן, 

הוא מחמיץ את המצוה פוגם את המצוה כאילו היתה  וצריך לעשות אותם מיד. וזהו דעת חכמים כאשר תדקדק בהם. ואם

דבר שהוא תחת הזמן. ומזה תבין כי מה שאין מחמיצין את המצה ואת המצוה ענין אחד הוא, שאין שם ענין זמן באלו 

 דברים. ואלו דברים הם דברים ברורים מאוד למבין, והארכנו בהם בספר גבורות ה':
 

 מסכת חולין  -ד צב ( ספר חדושי אגדות חלק רביעי עמו75) .27
בני אדם שיש להם שלימות כח השני הוא כח נפשי נבדל מן הגוף, והם בני אדם העוסקים במצות הש"י  ויש

שהם מצוות אלקיות מזככים הנפש, וכדכתיב, כי נר מצוה ותורה אור כי המצוה מזכך הנפש, עד שהנפש 
, כי המצוה הזאת דומה לזה לגמרי, חאסזכה ושלימה כמו נר. וזה שאמר דהוי בהדיה גברא דדרי חטה לפ

שבו  הגוףמן  שנקי האדם על ידי המצוהעד שהיא נקיה לגמרי מן השאור, כמו  המצה נבדלת מן השאורכי 
 , ולפיכך מצוה זאת בפרט דומה לזה:השאורשהוא  היצר הרע

יא כמו מצה, , כי המצוה הקרובים בשם מצות ומצוה בשביל כךאומר, וכך מוכיחים דברי חכמה, כי  ואני
, כמו שמזוכך המצה מן הפסולת של שאור שהוא מזדכך נפשו מן פסולת החמריכי כאשר עושה המצוה 

, מדאמרו לשון אל תחמיצנה צנהמתיחס אל החטא. ולכך אמרו )מכילתא בא( אם מצוה בא לידך אל תחמי
את המצות אל תקרי  אצל המצוה, ש"מ דמצוה גם כן לשון מצה. ובספרי )מכילתא שם( ג"כ דרשו ושמרתם

 ושמרתם את המצות אלא את המצות שאם בא לידך מצוה אל תחמיצנה, הרי כי הכל ענין אחד:

 
  –הירש )שמות ב יג(  ש"רהר .28

 מריבה". -, ותוצאתה הטבעית להתנגד להשתעבדות לזולת - נצה"

נה חמץ(. פעולת התסיסה תהליך חברתי זה )של מצה ומתוך כך מריבה( המועתק לתחום הכימייה הופך ל'מצה' )שאי

 .מריבה שהוקפאה=  מצהבין חלקיקי החומר, אם הופסק המאבק בטרם הגיע לקצו נוצרת  התגוששותהכימית אינה אלא 
 

 האדמו"ר מהוסטין  ,אהל יעקב עמ' רפ .29

תורה ומעלה אותם לה'. אבל העובד את ה' רק ב בדברים ארצייםעבודת ה' החשובה ביותר היא כשאדם עובד את ה' אפילו 

שיכול  'דברים הבאים לידי חימוץ'ובתפילה לחוד, אינו חשוב במידה גדולה כל כך כעובד את ה' גם בדברים הארציים. וזה 

, אם אינו עושה אותם אלא לה' לבדו אדם יוצא בהם ידי חובת מצה. כלומר זה תאוותו הגשמיתהאדם לעשותם גם למלאות 

 שהוא בבחינת מצה... דרך הרצוי ביותר

 
30.  
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 סיכומים
 

 כחוט השערה..
  צ   מ ח

 ה צ מ 

 
 קלפת הדגן לאחר שסחטו ממנה הגרעין(. -מצה= מלשון תמצית, מיץ, למצוץ, למוץ=לסחוט )ונמצה דמו(, )מוץ

 
 זה הסיפור של הלחם.

 למה נצטוו קודם? האם זה הפריט הכי חשוב בסיפור, הסנדויץ' לדרך? -אם הסיבה שלא הספיק בצקם
 תוך הסימן של המגיד ולא במצה?למה הא לחמא ב

 זה לא הלחם הזה אלא זה רק סימבולי למה שאכלו. -לכא' כהא ולא הא 
 .המצותהמצה היא סמל החירות ולא סמל השיעבוד = חג 

הצטרפות/ צירוף במהר"ל -בהם. ) תלוי אינועני = מצב נפשי של אדם שייתכן שיש לו נכסים והם מועילים לו אבל 
 . חג החירות = חג העצמאות.עצמאותפי מהרל חוסר תלות ושיעבוד הינו חוסר = תלות(. החירות ע

 החמץ יוצר תרכובת חדשה בעוד שתוספת דבש )מצה עשירה ( נשאר עדיין כתערובת.
 

 מצה=דף )קלף( חלק )מצע( = ילד שנולד = עם שנולד = בגדי לבן = פשוט, פשיטות.
 

ילדּות. הם עדיין לא -מכאוב. לכן אנו נמשכים לטהרה של הילדיםילדים עוד לא החמיצו עוד לא הוסיפו דעת ולא 
 .פשוטיםתפחו=התפתחו, שמחים ומאושרים עד הסוף מדברים 

הילדים במרכז הסדר. המצווה לספר )חויה ילדותית בד"כ( ולא להיות חכם/נבון/יודע את התורה )=מבוגר(. 
דת עוד ילדים, שישה בכרס, המיילדות, כל היילוד, יציאת מצרים = העובר שנולד, כל הגלות היתה מאבק ארוך לל

 ריבוא נולד העם. 60וכו'. כשנשלמו 
הזדמנות של כאו"א להיות פעם בשנה ילד של האמא=האומה הגדולה והאוהבת שלו, לראות א"ע נולד ויוצא 

ולהוולד ממצרים כחלק מן היישות הישראלית המקפת. לחזור לרחם הלאומית )גלות מצרים = גוי מקרב גוי(, 
 משם כעם סגולתו של ה', הגואלו באופן ישיר ומיילדו ללא אף אמצעי/שליח.

 דמי לידה, חבלי לידת העם. –בדמייך חיי 
 

 ספר ויקרא פרק ב: בביהמ"ק פסח כל השנה, 
ל ְדַבש ֹלא תַ  ל ְשֹאר ְוכָּ י כָּ ֵמץ כִּ ה חָּ שֶׁ ד ֹלא ֵתעָּ יבּו ַליֹדוָּ ר ַתְקרִּ ה ֲאשֶׁ ְנחָּ ל ַהמִּ ד)יא( כָּ ה ַליֹדוָּ שֶׁ ּנּו אִּ מֶׁ ירּו מִּ  ְקטִּ

 חוץ מלחמי תודה ושני הלחם בשבועות.
 רק בשני ענינים אלו יש יכולת להעלות את החמץ לתפקידו שגם הוא חלק מעב' ה' ) אשרי הדיין שמחמץ את דינו(.

 
 תרכובת

תכונות . יותרות או המורכב מאטומים שונים. התרכובת נוצרת בתהליך כימי של התרכבות שני יסוד טהור חומר
 .אותןהתרכובות שונות לחלוטין מתכונות היסודות המרכיבים 

 .חנקתיתמזוקקים, מלח בישול, אצטון, חומצה  מים O2H – לתרכובת דוגמא
  

 תערובת
והם  אותהתכונות התערובות תלויות בתכונות החומרים המרכיבים מספר חומרים ללא יחס קבוע.  של צירוף

 .אותהיות היחסיות של החומרים המרכיבים משתנות בהתאם לכמו
.  תמיסהשנראית אחידה, כאילו היא חומר אחד. תערובת הומוגנית נקראת גם  תערובת :הומוגנית תערובת

 +כוהל, ברונזה.סוכר, פטלג'ל לשיער, מיץ  – דוגמאות
שמן  –וגמאות שאינה אחידה וניתן להבחין במספר חומרים שמרכיבים אותה. ד תערובת :הטרוגנית תערובת

 , חול ומים.ביחדומים 

כיסי אוויר. לבצק לא נוסף דבר, אך  כדי לאפות לחם, השמרים צריכים לתסוס. כשהבצק מתחמצן, נוצרים
אותנו שתקריות קטנות הן בעלות משמעות עצומה.  הוא גדל, מתנפח ומתמלא באוויר חם. האגו משכנע

האחרון שחבר קנה ואנחנו לא יכולים להרשות  DVD-חשבוננו, ה מסיבה שלא הוזמנו אליה, בדיחה על
 לממדי ענק בתודעתנו. לעצמנו, כל אלה מתנפחים

 מצוה / מצה שבאה לידך אל תחמיצנה. 
 משיכתו של החומר. -זריזות / חיפזון = על טבעיות, דילוג)!( מעל כבדות כח

ְשלש ְסִאים  ַמֲהִריֹאֱהָלה ֶאל ָשָרה ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם הָ  ַוְיַמֵהרבראשית יח(: זריזותו של אברהם הזקן=כנער צעיר, )
תו )היה ַלֲעשֹות אֹ  ַוְיַמֵהרַאְבָרָהם ַוִיַקח ֶבן ָבָקר ַרְך ָוטֹוב ַוִיֵתן ֶאל ַהַנַער ָרץ ֶקַמח ֹסֶלת לּוִשי ַוֲעִשי ֻעגֹות: )ז( ְוֶאל ַהָבָקר 

  בפסח!(.
גם שאר  ואז יוכל לחזור ולאכולשירפא אותו במשך תקופה, הזוהר אומר שהרופא אומר לבן לאכול אוכל 

 המרפאת )נהמא דאסוותא( נדרשת. הדיאטה הראשוניתהדברים והם יועילו לו ולא יהרסו אותו. אבל 
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לחמי  2מן היצהר, ו המנעותמיני לחם לחם שמיים )מן?( הוא התורה ולחם עוני הוא המצה. המצה היא  2יש 
 היצהר לקדושה. מהפכיםהחמץ של שבועות הם 

 
 70-67 בקובץ זוהר , תצוה, כרך יא, עמ

 
 

שלב אחרי שלב צעד אחרי  –הדרך להגיע ממקום למקום מבלי להילחם בכח המשיכה היא ללכת בדרך  הטבע 
 .לפסוח –מעליו, להילחם בכבודותו ולנצחה בקלילות  לדלג –צעד, הדרך לנצח את הטבע 

 

 מה מבטאת המצה? 

הוא מתחיל לתפוח ולגבוה. הוא מתנפח  -ענווה: דרכו של הבצק שאחרי זמן מה של 'עמידה במקום' המצה היא סמלה של ה

אויר כתוצאה מתהליך ההתחמצנות )ההחמצה(. כך ישנם אנשים שכל הזמן עסוקים בעצמם ומתמלאים אויר -ומתמלא כיסי

ועל המימד האמיתי שלהם, להתנהל  לשמור על פרופורציות –ו'עושים הרבה רוח'. אך יש אנשים שמוכנים להיות מצה

 באחווה ובפשיטות ולחיות עם הזולת ולמענו. לתת לו מקום ולהיות קשוב אליו ולצרכיו.

עלינו ללמוד מן המצה את כוחה של הפשיטות והטבעיות ולהיות מסוגלים לצאת מעבדותה של הגאווה אל חירותה של 

 הענווה הטובה והמקבלת.
 

העדר יצחק" לפסח, ביחס למידת הזריזות, כי "חסרון הזריזות בעבודת ה' ובקיום מצוות אין פירושו שיש כאן  מחדש בספרו "פחד הרב הוטנר
 קיום מצוה מבלי זריזות, אלא שיש כאן קלקול חיובי המפסיד את שלמות צורתה של מעשה המצוה. שהרי השוו חכמים המעלה של זריזות

אין סוף ענינו שהוא שולל מן העיסה את תואר המצה, אלא שהוא מדביק אל העיסה היזק  . ובודאי שהמחמץ עיסה בפסחלעיסה מוחמצת בפסח
 ניכר

 הרעיה שהחמיצהשנוהגים לקרוא בשבת חול המועד פסח, אף היא תיאור ההתמהמהות הטרגית של  שיר השיריםתמצית ו

 


