
 

 

 בס"ד

 זה טוב או רע? –חמץ 

   :ויקרא פרק ב

יבּו לַ  ר ַתְקרִּ ה ֲאשֶׁ ְנחָּ ל ַהמִּ ה לַ  ד')יא( כָּ שֶׁ ּנּו אִּ מֶׁ ירּו מִּ ל ְדַבש לֹא ַתְקטִּ ל ְשֹאר ְוכָּ י כָּ ֵמץ כִּ ה חָּ שֶׁ  : ד'לֹא ֵתעָּ

 

 : ויקרא פרק ו

ְפֵני  ּה ְבֵני ַאֲהֹרן לִּ ה ַהְקֵרב ֹאתָּ ְנחָּ ת   ד' )ז( ְוזֹאת תֹוַרת ַהמִּ ֹסלֶׁ ּנּו ְבֻקְמצֹו מִּ מֶׁ ים מִּ ְזֵבַח: )ח( ְוֵהרִּ ל ְפֵני ַהמִּ אֶׁ

רָּ  יֹחַח ַאְזכָּ ְזֵבַח ֵריַח נִּ יר ַהמִּ ְקטִּ ה ְוהִּ ְנחָּ ר ַעל ַהמִּ ה ֲאשֶׁ ל ַהְלֹבנָּ ּה ְוֵאת כָּ ַשְמנָּ ה ּומִּ ְנחָּ ּה לַ ַהמִּ : )ט( ד'תָּ

: ל מֹוֵעד יֹאְכלּוהָּ ֹדש ַבֲחַצר ֹאהֶׁ קֹום קָּ ֵכל ְבמָּ יו ַמּצֹות ֵתאָּ נָּ ה יֹאְכלּו ַאֲהֹרן ּובָּ ּנָּ מֶׁ ת מִּ רֶׁ )י( לֹא    ְוַהּנֹותֶׁ

ם:  שָּ אָּ את ְוכָּ וא ַכַחטָּ ים הִּ שִּ דָּ ש קָּ י ֹקדֶׁ שָּ ּה ֵמאִּ י ֹאתָּ ַתתִּ ם נָּ ְלקָּ ֵמץ חֶׁ ה חָּ פֶׁ  ֵתאָּ

 

 :שמות פרק יב

 ֹ ם ֵלאֹמר:)א( ַוי ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ל ַאֲהֹרן ְבאֶׁ ה ְואֶׁ ל משֶׁ ד אֶׁ ר ְידֹוָּ אשֹון   אמֶׁ ים רִּ שִּ ם רֹאש ֳחדָּ כֶׁ ה לָּ ש ַהזֶׁ )ב( ַהֹחדֶׁ

יש ם אִּ הֶׁ ְקחּו לָּ ה ְויִּ ש ַהזֶׁ שר ַלֹחדֶׁ עָּ ֵאל ֵלאֹמר בֶׁ ְשרָּ ל ֲעַדת יִּ ל כָּ ה: )ג( ַדְברּו אֶׁ נָּ ְדֵשי ַהשָּ ם ְלחָּ כֶׁ ה  הּוא לָּ  שֶׁ

ְכַסת  ְלֵבית אָּ  ל ֵביתֹו ְבמִּ ֹרב אֶׁ ַקח הּוא ּוְשֵכנֹו ַהקָּ ה ְולָּ שֶׁ ְהיֹות מִּ ת מִּ ְמַעט ַהַביִּ ם יִּ ת: )ד( ְואִּ יִּ ה ַלבָּ ֹבת שֶׁ

ן הָּ  ים ּומִּ שִּ ן ַהְכבָּ ם מִּ כֶׁ ְהיֶׁה לָּ ה יִּ נָּ ן שָּ ר בֶׁ כָּ ים זָּ מִּ ה תָּ ה: )ה( שֶׁ ֹכסּו ַעל ַהשֶׁ ְכלֹו תָּ י אָּ יש ְלפִּ ֹשת אִּ ים  ְנפָּ זִּ עִּ

אֵ תִּ  ְשרָּ ֲחטּו ֹאתֹו ֹכל ְקַהל ֲעַדת יִּ ה ְושָּ ש ַהזֶׁ ר יֹום ַלֹחדֶׁ שָּ ה עָּ עָּ ת ַעד ַאְרבָּ רֶׁ ְשמֶׁ ם ְלמִּ כֶׁ יָּה לָּ חּו: )ו( ְוהָּ ל ֵבין  קָּ

ר יֹאְכלּו  ים ֲאשֶׁ תִּ ְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ְוַעל ַהַמְשקֹוף ַעל ַהבָּ ם ְונָּ ן ַהדָּ ְקחּו מִּ ם: )ז( ְולָּ יִּ ַעְרבָּ ם:  הָּ הֶׁ ֹאתֹו בָּ

ים יֹאְכֻלהּו: י ֵאש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹררִּ ה ְצלִּ ה ַהזֶׁ ר ַבַלְילָּ שָּ ת ַהבָּ ְכלּו אֶׁ  )ח( ְואָּ

 

 : שמות פרק כג

ּוִּ  ר צִּ ים תֹאַכל ַמּצֹות ַכֲאשֶׁ ְבַעת יָּמִּ ְשֹמר שִּ ת ַחג ַהַמּצֹות תִּ ה: )טו( אֶׁ נָּ י ַבשָּ ֹחג לִּ ים תָּ לִּ לש ְרגָּ ָך  )יד( שָּ יתִּ

יָך ֲאשֶׁ ְלמֹו כּוֵרי ַמֲעשֶׁ יר בִּ צִּ ם: )טז( ְוַחג ַהקָּ ַני ֵריקָּ אּו פָּ ם ְולֹא ֵירָּ יִּ ְצרָּ מִּ אתָּ מִּ י בֹו יָּצָּ יב כִּ בִּ אָּ ש הָּ ר  ֵעד ֹחדֶׁ

ה: דֶׁ ן ַהשָּ יָך מִּ ת ַמֲעשֶׁ ְסְפָך אֶׁ ה ְבאָּ נָּ ף ְבֵצאת ַהשָּ סִּ אָּ ה ְוַחג הָּ דֶׁ ְזַרע ַבשָּ ה תִּ נָּ ים ַבשָּ מִּ לש ְפעָּ ל   )יז( שָּ ה כָּ אֶׁ ֵירָּ

ֹדן  אָּ ל ְפֵני הָּ ר:ד'ְזכּוְרָך אֶׁ י ַעד ֹבקֶׁ ב ַחגִּ ין ֵחלֶׁ י ְולֹא יָּלִּ ְבחִּ ֵמץ ַדם זִּ ְזַבח ַעל חָּ ית   : )יח( לֹא תִּ )יט( ֵראשִּ

יא ֵבית  בִּ ְתָך תָּ כּוֵרי ַאְדמָּ מֹו:  ד'בִּ י ַבֲחֵלב אִּ יָך לֹא ְתַבֵשל ְגדִּ  ֱאֹלהֶׁ

 

   :כג,יחשמות  רש"י

 לא תשחט את הפסח בי"ד בניסן עד שתבער החמץ )מכילתא פסחים סג(:   -חמץ וגו'  לא תזבח על

 

 

 

 



 

 

 :שמות פרק לד

ַסח: ַבח ַחג ַהפָּ ר זֶׁ ין ַלֹבקֶׁ לִּ י ְולֹא יָּ ְבחִּ ֵמץ ַדם זִּ ְשַחט ַעל חָּ  )כה( לֹא תִּ

 

 : ויקרא פרק ח

ת  ד')א( ַוְיַדֵבר  ת ַאֲהֹרן ְואֶׁ ה ֵלאֹמר: )ב( ַקח אֶׁ ל משֶׁ ה ְוֵאת  אֶׁ ְשחָּ ן ַהמִּ מֶׁ ים ְוֵאת שֶׁ דִּ תֹו ְוֵאת ַהְבגָּ יו אִּ נָּ בָּ

ים ְוֵאת ַסל ַהַמּצֹות: ֵאילִּ את ְוֵאת ְשֵני הָּ ְפֵני  ]...[ ַפר ַהַחטָּ ר לִּ ַסל ַהַמּצֹות ֲאשֶׁ ה    ד')כו( ּומִּ ַקח ַחַלת ַמּצָּ לָּ

ם ַעל  ד ַויָּשֶׁ חָּ יק אֶׁ קִּ ן ַאַחת ְורָּ מֶׁ ם שֶׁ חֶׁ ין:ַאַחת ְוַחַלת לֶׁ ים ְוַעל שֹוק ַהיָּמִּ בִּ ת ַהֹכל ַעל ַכֵפי   ַהֲחלָּ ֵתן אֶׁ )כז( ַויִּ

ְפֵני  ה לִּ ם ְתנּופָּ ף ֹאתָּ נֶׁ יו ַויָּ נָּ  : ד'ַאֲהֹרן ְוַעל ַכֵפי בָּ

 פרק ה  -מדרש תנחומא תזריע 

הרשע את ר' עקיבא איזו מעשים נאים של הקב"ה או של ב"ו א"ל של    מעשה ששאל טורנוסרופוס

ב"ו נאים א"ל טורנוסרופוס הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם א"ל ר"ע לא תאמר  

לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם.  

יודע שעל דבר זה אתה שואלני ולכך הקדמתי ואמרתי לך  א"ל למה אתם מולין א"ל אני הייתי  

שמעשה בני אדם נאים משל הקב"ה הביא לו ר"ע שבלים וגלוסקאות א"ל אלו מעשה הקב"ה ואלו  

 מעשה ידי אדם א"ל אין אלו נאים יותר מן השבלים א"ל טורנוסרופוס 

 

 קורבן חמץ 

   :ויקרא פרק ז

ים אֲ  מִּ ַבח ַהְשלָּ יב לַ )יא( ְוזֹאת תֹוַרת זֶׁ ר ַיְקרִּ ה   :ד'שֶׁ ַבח ַהתֹודָּ יב ַעל זֶׁ ְקרִּ ּנּו ְוהִּ יבֶׁ ה ַיְקרִּ ם ַעל תֹודָּ )יב( אִּ

ן:  מֶׁ ת ַחֹּלת ְבלּוֹלת ַבשָּ כֶׁ ת ֻמְרבֶׁ ן ְוֹסלֶׁ מֶׁ ים ַבשָּ יֵקי ַמּצֹות ְמֻשחִּ ן ּוְרקִּ מֶׁ )יג( ַעל  ַחלֹות ַמּצֹות ְבלּוֹלת ַבשֶׁ

ְרבָּ  יב קָּ ֵמץ ַיְקרִּ ם חָּ חֶׁ יו:ַחֹּלת לֶׁ מָּ ַבח תֹוַדת ְשלָּ ה לַ  נֹו ַעל זֶׁ ן ְתרּומָּ ְרבָּ ל קָּ כָּ ד מִּ חָּ ּנּו אֶׁ מֶׁ יב מִּ ְקרִּ   ד' )יד( ְוהִּ

ְהיֶׁה: ים לֹו יִּ מִּ ת ַדם ַהְשלָּ ּנּו   ַלֹכֵהן ַהֹזֵרק אֶׁ מֶׁ יַח מִּ ֵכל לֹא ַיּנִּ נֹו ֵיאָּ ְרבָּ יו ְביֹום קָּ מָּ ַבח תֹוַדת ְשלָּ )טו( ּוְבַשר זֶׁ

ר:  ַעד ֹבקֶׁ

 

 : פרק כגויקרא  

ְהיֶׁינָּ  יֹמת תִּ תֹות ְתמִּ ַבע ַשבָּ ה שֶׁ ר ַהְתנּופָּ ת ֹעמֶׁ ם אֶׁ יֲאכֶׁ יֹום ֲהבִּ ת מִּ ֳחַרת ַהַשבָּ מָּ ם מִּ כֶׁ ם לָּ   ה:)טו( ּוְסַפְרתֶׁ

ה לַ  שָּ ה ֲחדָּ ְנחָּ ם מִּ ְקַרְבתֶׁ ים יֹום ְוהִּ שִּ ְסְפרּו ֲחמִּ ת תִּ יעִּ ת ַהְשבִּ ֳחַרת ַהַשבָּ מָּ מֹו :ד')טז( ַעד מִּ ם  )יז( מִּ ְשֹבֵתיכֶׁ

ים לַ  כּורִּ ה בִּ ינָּ פֶׁ ֵמץ ֵתאָּ ה חָּ ינָּ ְהיֶׁ ת תִּ ים ֹסלֶׁ ְשֹרנִּ ם ְשֵני עֶׁ ה ְשַתיִּ ם ְתנּופָּ חֶׁ יאּו לֶׁ בִּ ם ַעל  ד'תָּ ְקַרְבתֶׁ : )יח( ְוהִּ

ה לַ  ְהיּו ֹעלָּ ם יִּ יִּ ם ְשנָּ ד ְוֵאילִּ חָּ ר אֶׁ קָּ ן בָּ ה ּוַפר בֶׁ נָּ ם ְבֵני שָּ ימִּ ים ְתמִּ שִּ ְבַעת ְכבָּ ם שִּ חֶׁ ם  ד'ַהלֶׁ תָּ ְנחָּ ּומִּ

יֹחַח לַ  ֵשה ֵריַח נִּ ם אִּ ְסֵכיהֶׁ ַבח  ד' ְונִּ ה ְלזֶׁ נָּ ים ְבֵני שָּ שִּ את ּוְשֵני ְכבָּ ד ְלַחטָּ חָּ ים אֶׁ זִּ יר עִּ ם ְשעִּ יתֶׁ :)יט( ַוֲעשִּ

ים: מִּ  ְשלָּ

 

 



 

 

 ליקוטי הלכות, נטילת ידים שחרית ב' 

ם מֶׁ  ה ֲעֵליהֶׁ ְגלָּ ּנִּ יץ ַעד שֶׁ ל ֲאבֹוֵתינּו ְלַהֲחמִּ ם שֶׁ יק ְבֵצקָּ ְספִּ זֹון ְולֹא הִּ פָּ יְָּצאּו ְבחִּ ה ַעל ֵשם שֶׁ י ַמּצָּ ְך ַמְלֵכי  כִּ לֶׁ

יִּ  ְצרָּ מִּ יאּו מִּ ר הֹוצִּ ֵצק ֲאשֶׁ ת ַהבָּ ֱאַמר )שמות יב(, "ויאפו אֶׁ ּנֶׁ ם, שֶׁ לָּ רּוְך הּוא ּוְגאָּ דֹוש בָּ ים ַהקָּ כִּ ם ַהְמלָּ

ם". )טו(  הֶׁ שּו לָּ ה לֹא עָּ ְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצדָּ ם ְולֹא יְָּכלּו ְלהִּ יִּ ְצרָּ מִּ י ֹגְרשּו מִּ ֵמץ כִּ י לֹא חָּ יָּה  ֻעגֹות ַמּצֹות כִּ י הָּ כִּ

ַרְך ְוַעל   ְתבָּ ַחת ַהֵשם יִּ ה ְבַהְשגָּ ם ֱאמּונָּ הֶׁ זֹון. -לָּ פָּ ה ְויְָּצאּו ְבחִּ ם שּום ֵצדָּ הֶׁ ינּו לָּ ה  ֵכן לֹא ֵהכִּ ַמּצָּ א, שֶׁ ְמצָּ נִּ

ְר  ְתַגלּות ֱאֹלקּות לִּ ין ְלהִּ זֹוכִּ ַקר ְגדּוַלת ַדַעת ְכשֶׁ ה עִּ זֶׁ ה, שֶׁ חָּ ל ֱאמּוַנת ַהַהְשגָּ יַנת ַדַעת שֶׁ אֹות ְוֵליַדע  הּוא ְבחִּ

ה בְ  זֹון זֶׁ פָּ י חִּ זֹון, כִּ פָּ יַנת חִּ ה ְבחִּ ַרְך ְלַבד. ְוזֶׁ ְתבָּ תֹו יִּ חָּ ַהֹכל ְבַהְשגָּ ֵלג ַעל ַהֵקץ  שֶׁ דִּ ה ֵמַהְזַמן שֶׁ יַנת ְלַמְעלָּ חִּ

ְתקַ  אּו ֵמַרַעְמֵסס ְלֻסכֹות ְונִּ ה בָּ ה ַקלָּ עָּ ַגע ַאַחת ּוְבשָּ י שּום ְזַמן ַרק ְברֶׁ דֹול ְבלִּ זֹון גָּ פָּ ם ְבחִּ יאָּ ְבצּו ַיַחד  ְוהֹוצִּ

ם, ְכמֹו  ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ל אֶׁ כָּ ף מִּ לֶׁ ה ֵשש ֵמאֹות אֶׁ ה ַקלָּ עָּ ם ַעל  ְבשָּ ְתכֶׁ סּוק )שם יט(, "ואשא אֶׁ ֵפֵרש רש"י ַעל פָּ שֶׁ

הּו זֶׁ ה ֵמַהְזַמן, שֶׁ ם ְלַמְעלָּ יהָּ ְגבִּ י הִּ ה ֵמַהְזַמן, ַהְינּו כִּ יַנת ְלַמְעלָּ ה הּוא ְבחִּ ל זֶׁ כָּ ים". שֶׁ רִּ יַנת  ַכְנֵפי ְנשָּ  ְבחִּ

ה ֵמַהְזַמן. וְ  ַבע ְלַמְעלָּ ה ֵמַהטֶׁ הּוא ְלַמְעלָּ ה שֶׁ חָּ ה, ַרק    -ַעל ַהְשגָּ נָּ י שּום ֲהכָּ י שּום ְזַמן, ְבלִּ ה יְָּצאּו ְבלִּ ְיֵדי זֶׁ

יָּה ַעל  ה הָּ ַקר ַהְגֻאלָּ י עִּ ה, כִּ ה ַקלָּ עָּ י    -ְבשָּ זֹון, כִּ פָּ יַנת חִּ ה ֵמַהְזַמן, ְבחִּ יא ְלַמְעלָּ הִּ ה שֶׁ חָּ ְתַגלּות ַהַהְשגָּ ְיֵדי הִּ

הּוא  יזּות שֶׁ יַנת ְזרִּ ה ְבחִּ זֹון זֶׁ פָּ ה ְמֹאד... חִּ ה טֹובָּ דָּ  מִּ

 

 


