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 שים לב! הדברים באים בנקודות בלבד,
 יש לעיין בשיעור עצמו םעל מנת לראות את הדברים בשלימות
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!איזה בעל נפלא.. בעלך עם חמש אצבעות ולא שש: היועץ לאישה המתלוננת על בעלה

.בואיןנעמוד על ענינו של פסח דרך מה ש

(1מקור )פתיחה 
.וישנם דינים המשתנים בעקבות כך, לעיתים חל פסח בשבת

(2מקור )שאלה
מדוע בפסח לא גזרו שמא ילך אל הבקי ויטלטל את  . סוכות ופורים, קיימת בראש השנה" גזירה דרבה"

?המצות ובפסח שחל בשבת לא יאכלו מצות
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(3מקור )ב "הנצי-' וב' ניסיון תירוץ א
.מצוות הפסח חלה בלילה ובלילה אין דרך האנשים לצאת מביתם ולכן לא גזרו-תירוץ א

.הרי אלו המהדרים במצוות בוודאי לא יתחשבו בלילה וייצאו-דחיה 
.בפסח מנהג הרבנים ללכת לבתי האנשים ללמדם ההלכות-תירוץ ב

?  וכיצד ניתן לסמוך על כך, לא מצינו כתוב שקיימת מטלה זו על הרבנים-דחיה 
.הרבי משיג אתרוגים בזמן מלחמת העולם השניה:סיפור

(4מקור )חמדת ישראל -' ניסיון תירוץ ג
בשאר המצוות כאשר ביטלו המצווה נשאר החלק  . הקיום בפועל והלימודי: לכל מצווה שני חלקים

-ואם יבטלו את המצווה . אך במצוות הפסח גם נשים חייבות והם פטורות מלימוד התורה, הלימודי
.נמצא שבטלה לחלוטין עבורן

(5מקור )ביאור הרבי
בפסח  . כאשר ביטלו מצוה בגלל הגזירה זהו משום שהפעולה הרוחנית נפעלת מצד מעלתו של יום השבת

.הענין הרוחני לא נפעל גם בשבת וחייבים את הקיום בפועל, לעומת זאת
ודבר זה  , בפסח לא הספיק הבצק להחמיץ: והסיבה. וודאי גם שאנשים לא יעברו עבירה בשוגג, וכיון שכן

.מורה על היצר הרע שבפסח יש לו פחות שליטה
.במקום לקבל עבורם מטבעות זהב, מטבעות נחושת' גנב'החייט ש:בדיחה

.שמואל מונקעס' ר-לא יאונה לצדיק כל און :סיפור
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(6,7מקור )בגאולה
.החפצים הגשמיים לא יניחו אותו לעשות זאת, כאשר יהודי יבוא לעבור עבירה

לא יהיה כלל רע בעולם וממילא  . ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ: בגאולה יתקיים היעוד: הסיבה
.תתבטל האפשרות לחטוא

..שכחתי לסגור את הדלת:בדיחה

(8מקור )הוספה
כיוון " לדעת את המעשה אשר יעשון"מהסיבה הזו בגאולה לא נצטרך ללמוד את הלכות התורה באופן של 

.כמו שתינוק יודע שצריך להתרחק מאש, שנדע אותם ממילא
.ע"ב הרגיל את גופו להתנהג כמו שו"הרבי הרש:סיפור

?אם לא תשאל איך תדע:בדיחה

ם
סיכו

הוראה
.'למאוס ברע'להתחיל 

.והוא העיקר, ועוד:סיפור


