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 אנציקלופדיה מצוה, ה"ב
  ומנהגיו- דיניו - פסח הלכות

  

 סדר היום של ערב פסח

SALE-STOP- - לעבעלס -ם לגוי סימנים על המקומות שמוכרי
LGUY-FOR 

 !למלון בפסח" על ביאה ריקנית "-? מה העבודה הזאת לכם
ל כל הניסים שיעשה לנו "ם ז"מלוקט מהרמב'  חלק ב-ניסי הים ' ק א חל- סיפורי נפלאות

אנשי הגבול ... ואיך שבעקבתא דמשיחא חוצפה יסגי , הקדוש ברוך לפני ביאת המשיח
פני הדור כפני ...  יראי השם ימאסו...חכמת סופרים תסרח... יסובבו מעיר לעיר ולא יחוננו

עיין שם באריכות , יאמרו עליו שוטה הואכל אדם שהוא ירא שמים כל העולם ... הכלב
ותהי האמת נעדרת וסר מרע , טו, ישעיה נט: 'ועיין לקמן נסיון הדור האחרון גליון ג[.  מ-ג "באות כ
 21ראה גם כן באריכות בדפי ערב רב , ]עיין שם, מוחזק שוטה על הבריות: ל"י שם וז"וברש, משתולל

 .ע"זי' ל וכל ספרי בעל שם טוב הק"י ז"ק ובכתבי האר"הזוהספרים על הערב רב בדור האחרון מה שכתבו 

 בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל

 ו"ניסן תשס'  גליון א-נסיון הדור האחרון 
 ו"ניסן תשס'  גליון ב-נסיון הדור האחרון 
 ו"ניסן תשס'  גליון ג-נסיון הדור האחרון 

 ו"ניסן תשס'  גליון ד-נסיון הדור האחרון 
 ו"ניסן תשס'  גליון ה-נסיון הדור האחרון 

 
 :וזה לשונו,  רמזי פסח-בתפארת שלמה על מועדים 

' שבעת ימים תאכל מצות כו' ועבדת את העבודה הזאת כו' אל ארץ הכנעני כו' והיה כי יביאך ד
 יש להבין הטעם שתלה הכתוב מצות אכילת מצה בביאת הארץ והוא חובת הגוף ).ה ו, שמות יג(

הקשו שם רק מביאה דכתיב גבי תפילין ופטר חמור ולא הקשו ) א, ובקדושין לז. (בכל מושבותם
אלקינו משם ביד חזקה ' ויוציאנו ד) ח, דברים כו(אך הנה כתיב . גם כן ממצה שבפרשה הראשונה

במורא גדול זהו גילוי שכינה והנה ) ב, ויקרא רבה כג(ל "ואמרו רז' דול כוובזרוע נטויה ובמורא ג
נמצא כי בשעת הגאולה היה להם . כמבואר ליודעי חןבחינת גילוי שכינה הוא בחינת ארץ ישראל 

, וכך הוא הבטחה לישראל לעולם. 'לישראל בחינת ארץ ישראל ממש בכל מקום מושבותם כו
מצה והמרור וכל הסדר יזכו לעורר כן למעלה להמשיך עליהם שבכל ליל פסח כבואם לאכול ה

' וזה שאמר והיה כי יביאך ד. ל" כנבחינת גילוי שכינה וקדושה של מעלה וזהו בחינת ארץ ישראל
ואז , ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה רמז להעבודה בארץ עליונה' אל ארץ הכנעני וכו

מצות תאכל במקום קדוש בחצר אוהל ) ט, ויקרא ו(הו וז. שבעת ימים מצות תאכלו) טו, שמות יב(
וכן מבואר בתרגום יונתן . מועד יאכלוה שקדושת ארץ ישראל ובית המקדש ואוהל מועד בא לכאן

 שבשעת אכילת הפסח היו בארץ ישראל עיין שם) ד, שמות יט(


