
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ¯ÂÙÈÒ Ï˘ ·ÂÈÁ‰ ¯ÎÊÂÓ ‡Ï ÚÂ„Ó  
Â�·Ï ˙Â˘ÚÏ ·‡‰ ·ÈÈÁ˘ ÌÈ·ÂÈÁ‰ ÔÈ· ?  

 ‡· ˙˘¯Ù·ג ח''י'  ‰˘Ú ‰Ê ¯Â·Ú· ¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ ÌÂÈ· Í�·Ï ˙„‚‰Â
‰ 'ÌÈ¯ˆÓÓ È˙‡ˆ· ÈÏ.  
  

‰ÂÓ˙Ï ˘È: הרי אין חיוב " והגדת לבנך ביום ההוא" מדוע כתוב
 מקשה האור החיים הקדוש בפרשת כך, של סיפור יציאת מצרים רק בלילה

  .בא
  

ı¯˙ÓÂ:לכן כתבה , דלילה כיום יאיר,  דבליל פסח אין לילה
  .התורה ביום ההוא

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ‰�˘Ó· ÚÂ„Ó שכתוב שם כל החיובים א ''ט ע''קדושין כ
, שחייב האב לעשות לבנו כגון למולו ולפדותו וללמדו תורה

ציאת מצרים מדוע לא כתוב במשנה נמי שיש חיוב סיפור י
כך מקשה בספר מאור המעודים בריסק וכן , שמונח על האב לעשות לבנו

  .  א בספרו דרך שיחה פרשת בא''ח קניבסקי שליט''הגר
   

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡ :  
דהתם הקיום ,  חלוקה מצוה והגדת לבנך ממצות מילה ופדיונו.‡

אלא , שהבן צריך להיות נימול ולהיות פדוי, נעשה בבן
אבל במצות , לה את מעשה המצוה על האבשהתורה הטי

דאין הבן אלא כחפצא של , והגדת לבנך אין הקיום כלל בבן
ולכן לא מנאה התנא בין הני מצות הבן על , מצוה של האב

  .כך כתב בספר מאור המועדים בריסק, האב

‰ÎÏ‰Ï Ë˘ÂÙ ‰Ê ÈÙÏÂ :בבן חוץ לארץ שבא  מה דנסתפק
, תושבים בארץ ישראלט שני ובניו ''לארץ ישראל דחייב ביו

ט שני או כיון ''היות וחייב ביו, האם חייב במצות והגדת לבנך
ט לא שייך לקיים בהם ''דבניו בני ארץ ישראל ואצלם אינו יו

ל פסק להלכה ''ולפי יסוד הנ, מצות סיפור יציאת מצרים
אלא , דחייב משום דמצות והגדת לבנך אינו קיום הנעשה בבן

אבל המצוה היא של , י הבן'' זו עמוטל על האב לקיים מצוה
האב והבן הוא רק חפצא של מצוה שעל ידו מקיים האב 

ועל כן פשיטא שחייב אף , מצות סיפור יציאת מצרים לבו
  .ג דבניו בני ארץ ישראל''ט שני אע''ביו

‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰· ˜ÒÙ ÔÎÂ דבן חוץ לארץ ו''ק ס''ס' פסח פרק ט 
שיתקיים  כדי, נהשבניו תושבי ארץ ישראל שישאלו מה נשת

  .ט''פ שאצלם אינם יו''המצוה כצורתה אע
 ' משום דמצות והגדת לבנך זה לא רק בבן כמו שאמרו בגמ.·

ואם אינו חכם אשתו ,  שואלוו חכם בנ'ז עמוד א''פסחים קט
 ואפילו שני תלמידי , ואם לאו  הוא שואל לעצמו,שואלתו

לא תנן לכן ,  שואלין זה לזה,חכמים שיודעין בהלכות הפסח
  .א בספרו דרך שיחה פרשת בא''ח קניבסקי שליט''כך תירץ הגר, במשנה

  

ÌÈ¯ˆÓÓ ‡ˆÈ ÂÏÈ‡Î ÂÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ·ÂÈÁ ˘È ÚÂ„Ó  
‰ÏÈÏ ÏÎ· ·ÂÈÁ‰ Ì‡‰Â?  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ בכל דור ודור חייב אדם לראות 'ז עמוד ב''פסחים קט 

Í�·Ï ˙„‚‰Â  ג''שמות ישנאמר , את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
ÂÈ·‰ ‰˘Ú ‰Ê ¯Â·Ú· ¯Ó‡Ï ‡Â‰‰ Ì 'È˙‡ˆ· ÈÏ.  

  

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ� : האם בכל לילה יש את החיוב של לראות עצמו
 מצוהמהחרדים , כאילו יצא ממצרים או דילמא רק בפסח בלילה

ז ''ובחדושי הגרי,  משמע שבכל לילה יש את החיובד''ק כ''ט ס''פ
  . טעמים דלהלןמעדני אשר יש לדון בזה לפי, כתב שאינו רק בפסח בלילה

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע ציותה התורה לספר בכזה אופן דוקא שיחוב 
  .כאילו שהוא יצא ממצרים

  

ÌÈ¯·Ò‰ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  
 כתב הסבר נפלא מדוע יש על התורה בפרשת בא הנה בחפץ חיים .‡

דהנה אדם , חיוב שיראה עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
פר את זה מעניין שריגש אותו אז כשמס כשראה איזה מאורע

לחבירו מספרו עם התלהבות גדולה והשומע מתפעם ומקבל 
אבל אם לא ראה את המחזה רק שמע את זה , את הדברים

אז כשמספרו לשני אין מספר את זה בהתלהבות , מאחר
המטרה , והנה מצות סיפור יציאת מצרים, גדולה כל כך

ורצתה התורה שיספר עם , להנחיל הדבר לדורות הבאים
לכן ציוותה , ולה כדי שישפיע את זה על הבןהתלהבות גד

התורה שהסיפור צריך להיות בכזה זה התלהבות כמו שכל 
ונתאר , אחד היה שם במצריים וראה את כל המכות והניסים

לעצמו אם היינו רואים בזמננו מחזה של קריאת ים סוף 
כשהיינו מספרים את זה לאחר באיזה התלהבות היה 

ה בדרך הלצה כלי ראשון מבשל וכתב על ז, מספרים את זה
  .דהיינו מי שרואה את הדבר בעצמו זה רותח

 ב''ז ע''פסחים קט' ם חאלווה כתב על הא דאיתא בגמ'' במהר.·
ל כלומר דאם לא הוציא ''וז, שצריך לומר ואותנו הוציא משם

גם אנו היינו משעובדים עכשיו דאי לא אין אדם מברך על נס 
ברכות פרק ' נו כדאיתא בגמשנעשה לאבותיו אלא עד בבן ב

  .הרואה

¯‰Ó‰ ÏÚ Â˘˜‰˘ ˘È''‰ÂÂÏ‡Á Ì:ד ''ברכות נ'  מהא דאיתא בגמ

דמברך שעשה ניסים לישראל ,  הרואה מעברות היםא''ע
ש בנס מצרים דהויא זכרון כללי ''כ כ''וא, דהויא ניסא דרבים

כ בזה בודאי לא שייך ''א, שהוא יסוד קיומו של עם ישראל
וכן , ב''ז ע''כך הקשה באוצר מפרשי התלמוד פסחים קט,  בנולומר רק בנו ובן

 „ÌÈÂ·Ï„�Ó Ì‰¯·‡ „Âז מידידי הגאון המפורסם רבי ''בספר דף על דף פסחים קט
  . א''שליט
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ıÓÁ ˙Â‰˘‰Ï Â‡ ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ Ï˘ ÁÒÙ· Ì‡‰?  

‡· ˙˘¯Ù· ·Â˙Î ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים  ט''ב ל''י

  .צות כי לא חמץ כי גורשו ממצריםעוגות מ
  

 ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡ ‰„‚‰· ÔÎÂ מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא

משמע שאילו היה מספיק , הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ

  .אזהיינו אוכלין חמץ 
  

 ‰�‰¯‰"Ô  דאי  מהפסוקדמשמעהקשה  ף"ב מדפי הרי"ה ע"כפסחים דף 

 יום ראשון של והרי היה,  היו עושים חמץ ממצריםלאו דגורשו

הרי כבר הוזהרו על החמץ , ואיך היה מותר לאפות חמץ, פסח

  .בפרשת החודש הזה לכם
  

Âı¯È˙¯‰ "Ô: היו אופין חמץ לצורך מחר, דאם לא גרשו ממצרים, 

ולמחרת היה מותר , 'דפסח מצרים אין חימוצו נוהג אלא יום א

  . כלל ועל בל יראה לא הוזהרו,בחמץ ובעשיית מלאכה
  

·ÂÏˆ"Á ז''פסחים קט ÂÈÏÚ ‰˘˜‰ :ואני תמה שזה דבר חדש ל ''וז

ובפרשת החדש , שלא נצטוו במצרים על בל יראה וזה לא שמענו

ואף דכתיב שבעת , הזה לכם כתיב שאור לא ימצא בבתיכם

ואפילו הכי לא , הרי גם באכילת חמץ כתיב שבעת ימים, ימים

  .'נ לא יראה נהג יום א"ה, היה נוהג רק יום אחד
  

„ÂÚÏˆ‰ ‰˘˜‰ ''Á: מתחלה מה בין פסח ה''פסחים צ שנינו הרי 

 פסח ראשון אסור בבל יראה ופסח שני מצה ,ראשון לפסח שני

 שנינו מה בין פסח מצרים לפסח א"ו ע"צכ "ואח, וחמץ עמו בבית

כ פסח "ן היה לומר ג" ואם כדברי הר,וחישב כמה דברים, דורות

לא ודאי גם פסח א, ותרמ דורות אסור בבל יראה ופסח מצרים

 ואם ,פ יום אחד כמו האכילה"מצרים היה אסור בבל ויראה עכ

  .ן"כן נשאר קושיית הר
  

·ÂÂ˘"‰ÓÏ˘ ˙Á�Ó ˙ חלק א ת דברי מלכיאל"שווכן הקשה ב ח''תנינא סימן נ' 

ולכאורה אף שלא הוזהרו בבל יראה ל ''ן וז''הקשה על הר ד''סימן כ

שהרי , מץ גם בהנאהמ הרי באותו היום ודאי היו אסורים בח"מ

 ואיך ,בפסח מצרים נאמר ולא יאכל חמץ הכולל גם איסור הנאה

היו מותרים לאפות בשביל מחר הרי נהנה היום בכך שיש לו 

, אוכל מוכן וצידה לדרך למחר ונמצא נהנה מאיסורי הנאה

כיון שלמחר יהא מותר אינו , ומוכח דלא איכפת לן כלל בזה

�¯‡‰ ·ÎÂÂÓÔÎ   ıÓÁ ˙¯ÈÎÓ ,נחשב כנהנה מאיסורי הנאה

 ˙È·· ‰ÙÈ¯˘ ˘È Ì‡ ÈÂ‚Ï ¯ÎÓ˘ ıÓÁ‰ ˙‡ ÏÈˆ‰Ï È„Â‰ÈÏ ¯˙ÂÓ˘

ÈÂ‚‰,פ שיודע שלאחר הפסח יחזיר הגוי את החמץ ליהודי " ואע

מפני שעכשיו , כ נהנה כעת מהחמץ שיהיה לו לאחר הפסח"וא

הוא חמץ של הגוי אינו נחשב להנאה בזה שאחר הפסח יהיה 

  . לאכלו כיון דאז יהא מותר,שלו
  

Â˘·Â'' „ÒÁ ˙¯Â˙ ˙ה''סימן כ¯‰ ÏÚ ‰˘˜‰ ''Ô : כיון דביום הראשון

ט על המשנה ''יו' עיין תוסשל פסח הוזהרו על מלאכה כמבואר מדבריו 

כ האיך היו יכולים ללוש או לאפות לצורך '' אחולק על זה' פסחים פרק י

דאף , ט לחול דלוקה'' הא הויא אופה מיואילו היה להם פנאימחר 

ט לחול דאינו '' אופה מיוא''וכן ביצה כ, ב''ו ע''פסחים מבה דאמר לר

מ הא בחמץ ''מ, לוקה משום הואיל דמקלעי אורחים חזי ליה

דבאותו היום הוא דאסור לכל ישראל ולא חזי לאורחים בודאי 

  . ע''לוקה לכ
  

ı¯˙ÓÂ : דמותר א ''א ע''ביצה כאליבא דרבי עקיבא דסבירא ליה

לכן אפשר שהיו מותרים אז לאפות , מהט אף לבה''לבשל ביו

 זה מ''מ ואף דחמץ אסור בהנאה, כיון דחזי להאכיל לבהמה

ומלפני זה היה מותר , רק מפסוקים שלאחר מתן תורה ילפינן

מעדני אשר בזה מתורץ נמי הקושיא של  ,ש עוד כמה תרוצים נפלאים''עי, בהנאה

  .המנחת שלמה לעיל

·Â¯‰Ó" ‰Â‡ÏÁ Ì דאי ,  לתרץ הקושיא מהפסוק כתבז''קטפסחים

לאו משום דנגאלו וגורשו ולא יכלו להתמהמה להחמיץ עיסתם 

 אלא ,מותרים היו בחמץ מחרת הפסח שלא נצטוו בפסח מצרים

ולא , אותה הלילה לבד ולמחרת היו מותרים בעשיית מלאכה

  .נאמרה שאר הפרשה אלא על פסח דורות
  

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ פסחים ' גמב  עליו  דאיתאתמה ד''ז סימן כ''חלק י

  . דפסח מצרים היה אסור בחמץ לילה ויוםו"צ

Â·Ó¯‰" Ô¯Á‡ ÔÙÂ‡· ˘¯ÈÙ:מפני שנצטוו ,  שאפו אותו מצות

" כי גורשו ממצרים"ואמר " שאור לא ימצא בבתיכם "ט''פסוק י

ולא יכלו , לומר שאפו אותו בדרך בעבור כי גורשו ממצרים

ועל כן , ו אפוי מצותלהתמהמה לאפות אותו בעיר ולשאת אות

ואם כן יהיה , טרם יחמץ, נשאו אותו בצק ואפו אותו בדרך

מפני ,  כי לא יכלו לאכול אותו חמץט''פסוק ל" כי לא חמץ"פירוש 

, "וישא העם את בצקו טרם יחמץ"וכן . האזהרה שהוזהרו בו

 ובל 'ג ז''ימפני אזהרת בל יראה , שלא רצו להמתין עד שיחמיץ

אפילו בפסח , שהוא נוהג כל זמן שהוא בבל יאכל ט''פסוק יימצא 

  .שלא היה חמוצו נוהג אלא ביום חמשה עשר, מצרים

  

 ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ‡ÏÂ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÚÂ„Ó  

Ú ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ È‡˘ ¯·„ È¯‰''ÓÏ· ÌÈÎ¯·Ó ÁÈÏ˘ È''„?  

ÓÈ˜'' Ïדכשאוכל את המצה בליל פסח מברך ה''ח סימן תע''אור 

‡Í¯·Ï ÁÎ˘ Ì ח '' פסח שנת תשסÈÚ¯˘‡ È�„ÚÓ· ÔÈ, המוציא ועל אכילת מצה

 ‰¯È·Ú· ‰‡·‰ ‰ÂˆÓ ‡ÈÂ‰„ ‡ˆÂÈ Â�È‡ Ì‡ ‡ÈˆÂÓ‰.  
  

Ó‚· ‡˙È‡ ‰�‰' י '' דכל מצוה שאי אפשר לקיים עב''ע' פסחים ז

  .ד''אלא בלמ, שליח כשמקיימים אותו מברכים בלא על
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:י שליח''כ אכילת מצה שאי אפשר לקיים ע'' א ,

ן ''והנה הרמב, על אכילת מצה ולא לאכול מצהמדוע מברכים 

מ על ''אבל מ,  כתבו באמת שצריך לברך לאכולב''ע' פסחים זן ''והר

  .מדוע אין מברכים בלמד לאכול, מנהג העולם קשה
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

הוא מפני , ד"ולא לאכול בלמ,  מצהמה שמברכין על אכילת .‡

ל ברכה וכ, שמוציא בברכה זו את עצמו ואחרים עמו

, וכן על אכילת מרור, שמוציא אחרים עמו צריך לומר על

ולשון , שכן משמע לשון דעל שצוה אותנו על עשיית מצוה זו

ד אין משמעו אלא על עצמו שצוה אותו לעשות מצוה "דלמ

  .'ה סעיף א''לבוש אורח חיים סימן תעכך תירץ ב, זו

·ÂÂ˘"¯Ê� È�·‡ ˙ א''אורח חיים סימן שפ ÂÈÏÚ ‰Ó˙:ירוץ זה אינו ת ד

ואפילו הכי מברכים , עולה למנהגינו שכל אחד מברך לעצמו

  .על אכילת מצה

 על מצות ומרורים א''י' בעלותך ט לפי שאין משנין לשון תורה .·

  .ב" תלמןחק יעקב סיכך תירץ ב ,יאכלהו

·ÂÂ˘" ¯Ê� È�·‡ ˙א''אורח חיים סימן שפÂÈÏÚ ‰Ó˙   דמה ענין על

  . לעל אכילת,מצות

ע "יתן טעם דמברכינן על אכילת מצה ומרור לראביש ל .‚

דאכילת פסח עד חצות ויליף מגזירה שוה דועברת בארץ 

מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף בלילה הזה דכתיב 

 שהרי העברה בארץ , והדבר יפלא,באכילת פסח עד חצות

 ואיך יליף לאכילת פסח עד , ברגע חצות ממשהמצרים הי

 כיון דאי ריך לומרוצ א שנמי הקשה כן''ע'  ברכות טח''עיין בצל ,חצות

והמעשה  ,אפשר לאכול בחצות ממש שאין בו המשך זמן כלל

 כבר הבשר ה על כורחך הפירוש שבחצות יהי,צריך המשך זמן

 וכן במצה דיליף מפסח וכל שכן מרור דכתיב גבי ,פסח נאכל

 ה ואם כן כיון דמצוות מצה ומרור שהבגיע חצות יהי,פסח

ת אבני נזר אורח חיים סימן "שוכך כתב ב, ר נאכל יותר טוב לברך בעלכב

   .א''שפ



 ‡ˆÈ ÏÎ‡Â ‰ˆÓ ÏÂÎ‡Ï Â˙Â‡ ÌÈÙÂÎ ÌÈÈÒ¯Ù˘ ÈÓ ÚÂ„Ó  

˙Â¯ÈÁ Í¯„ Â�È‡ ‰Ê È¯‰?  

Ó‚· ‡˙È‡' ואכל מצה יצאפרסיים כפאו  'מ א''ח ע''ראש השנה כ .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:והלא מי שלא , הרי אין זה דרך חירות,  מדוע יצא

אלא שרק אכל בלא הסיבה לא יצא וצריך לחזור , כפאו אותו

כ מדוע כאן שאכל ''א' ק ז''ב ס''ע סימן תע''כמבואר בשולאכול בהסיבה 

ש אלישיב ''כך הקשה הגרי, בכפייה שזה בודאי אינו דרך חירות יצא

וכן בספר מועדים וזמנים חלק , א''ח ע''א בספר הערות על מסכת ראש השנה כ''שליט

ז שהבאתי '' פרשת ויקרא תשסÈ�„ÚÓ ¯ÙÒ· ÔÈÈÚÂ ‡˘¯, ז''ן בלקוטי הערות סימן רנהאחרו

עבודת ספר ט וכן ב''ט ע''ס יומא ל''א ומובא בגליוני הש''סימן קסי ברונא ''ת מהר'' שוחידוש בשם

אבל , ג דבכל מצוות אם אינו רוצה לקיימו כופין אותו''דאעקונטרס דברי חן בסופו בז ''עבודה ע

 ואכילה ,אין כופין משום דאכילת קדשים צריך להיות למשחה ולגדולהלת קדשים על אכי

  . י כפייה לא הויא דרך גדולה''ע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 צריך לומר דהכא איירי בכהאי גוונא שאין צריך להסב כגון .‡

א ראש השנה ''ש אליישיב שליט''כך תירץ בספר הערות להגרי, תלמיד אצל רבו

  .א''ח ע''כ

·‡‰Ê ıÂ¯˙ ‰ÁÂ„ Ï:י ''מ אכילה ע''מ,  דאפילו פטור מהסיבה

  .כפייה לא מקרי דרך חירות

 להכי נקט דווקא כפאוהו פרסיים דדרכם היה לאכול בהסיבה .·

 ואתי שפיר דגם הוא אכל בהסיבה ב''ו ע''ברכות מ' כדאיתא בגמ

ה מהלכות חמץ ומצ' ם פרק ו''כך כתב בצפנת פענח על הרמב, כמותם ולכן יוצא

 ז '' חלק האחרון בלקוטי הערות סימן רנ·Ï·‡ ÌÈ�ÓÊÂ ÌÈ„ÚÂÓ ¯ÙÒ .'הלכה ג

ÂÈÏÚ ‰˘˜‰: דעדיין לא מיושב שבכפייה ודאי אין זה דרך 

  .חירות ואיך יצא

, היינו שיצא מצות עשה דאכילת מצה, דיצא'  הא דאיתא בגמ.‚

כך תירץ , כ כדי לקיים מצות חירות''אבל אוכל עוד הפעם אח

  .ז'' חלק האחרון בלקוטי הערות סימן רנÌÈ�ÓÊÂ ÌÈ„ÚÂÓבספר 

אלא כפאו בדברים לכן הויא דרך ,  לא מיירי דכפאו בידים.„

  ו''סימן ט' כך תירץ בספר מועדים וזמנים חלק א, חירות

, וכן אשה אצל בעלה,  כמו דתלמיד אצל רבו אין צריך להסב.‰

 להסב ואין ה כאן כיון שאימת הפרסיים עליו אין צריך''כ ה''א

ח ''א ראש השנה כ''ש אליישיב שליט''כך כתב בספר הערות להגרי, דין דרך חירות

  . א''ע

  

· ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÏÂÎ‡Ï ¯˙ÂÓ ÍÈ‡ ' ˙Á‡ ˙·· ÌÈ˙ÈÊÎ  

‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ˆÓ‰ ÏË·Ó ˙Â˘¯ Ï˘ ‰ˆÓ‰ È¯‰?  

ÓÈ˜'' Ïשבליל הסדר יאכל כזית מהעליונה 'ק א''ה ס''ח סימן תע''אור 

כתחילה לאכול אותם ביחד ולא בזה וכזית מהפרוסה וישתדל ל

  .אחר זה
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: במי שמכוין לצאת ידי מצה רק במצה הפרוסה 

שהיא לחם עוני ואילו על העליונה כוונתו רק לברכת המוציא 

הא , איך מותר לעשות כן, על לחם משנה והוא אוכל אותם ביחד

, אתי כזית המוציא דהויא רשות ומבטל כזית מצוה דהויא חובה

 דלא לאכול דרבנן ודאוריתא א''ו ע''פסחים קט' ו דאמרינן בגמכמ

ת מנחת שלמה חלק ''כך הקשה בשו, ביחד דאתי דרבנן ומבטל לדאורייתא

  .ז''סימן רס' ת התעוררות תשובה חלק א''וכן בשו, ד''ק י''א ס''סימן צ' א
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

יא כ הו''א,  סבירא ליה להמחבר דכזית פת הויא דאוריתא.‡

שתיהם דאורייתא לכן אין מבטל כזית של המוציא את הכזית 

  .ז''סימן רס' ת התעוררות תשובה חלק א''כך תירץ בשו, של המצה

,  נראה דכיון שגם העליונה למצה לא שייך ביטול בכהאי גוונא.·

  .ד''ק י''א ס''ת מנחת שלמה סימן צ''כך תירץ בשו

˘ ÈÓÁÒÙ· ¯‰ÂÒ ˙È·· ‡ˆÓ�   

‰ÂÎÓÏ ¯˙ÂÓ Ì‡Ì˘ Ï·˜Ó˘ ıÓÁ Ï˘ Â˙�Ó ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ¯?  

· ‰�‰Â˘"·˜ÚÈ ˙˜ÏÁ ˙ יושב בבית ב נשאל ה''אורח חיים סימן קצ

אם מותר לו למכור , האסורים ומקבל מנת חלקו בכל יום לחם

, היינו שערל יקח מנתו, קודם הפסח הזכות שיגיע אליו בפסח

דלפי החוק רק הוא זוכה במנתו ביום שחולקים אותו ולא 

   .כ נמצא שנהנה מחמץ בפסח"א, מקודם
  

‡�È„Ï ˜ÈÒÓÂ:לאחר זמן איסור או בפסח מכור זכותו נראה דל 

דבשלמא קודם זמן ,  משום דהוי משתכר באיסור הנאהאסור

 דהחמץ לא יכנס כלל ,ור הנאהאיסור לא הוי משתכר באיס

וקודם זמן איסור , ם"לרשות ישראל וישאר תמיד חמצו של עכו

נמצא בשעה שהוא , ם בהנאה"כולא נאסר כלל חמצו של ע

, כ לאחר זמן איסור"משא,  כללורי הנאהמשתכר עדיין אין איס

וכשהוא משתכר על ידי , ם אסור בהנאה"דאף חמצו של עכו

ח ''אורל ''קימדומה למשכיר תנור ד, זה אסור, זכותו מאיסור הנאה

 א"ק י"בסוכביאור המגן אברהם ,  דמיירי במשכיר סתם' הק''נ ס" תסימן

כ "וסתם אפייה היינו חמץ א, ל דכיון דמשכירו לאפות"וז

ם כלל " לא יאפה העכולואף על גב דאפי, משתכר באיסור הנאה

גם כן מחויב , מחמת איזו סיבה בהתנור או שיאפה שם מצות

ואפילו הכי , ם ליתן השכר בעד התנור כיון דשכרו סתם"העכו

י הכ, הנאהסורי כיון דסתם אפייה היינו חמץ מקרי משתכר באי

 כיון דסתם מנות שנותנים בבית אסורים או הצבא הוא נמי

אסור לו להשתכר , ם אסור בהנאה"ואף חמצו של עכו, חמץ

  . אבל קודם זמן איסור מותר,בפסח באיסור הנאה
  

· ÔÎÂÂ˘"‰˘Ó ˙Â¯‚‡ ˙ ובדבר ל ''כתב וז ' סימן ס'אורח חיים חלק ג

 לחם ועוד מיני ע ונותנים לו בכל יום"יושב בבית האסורים ל

חמץ אם מותר לו למכור לערל היושב נמי שם קודם הפסח 

דכל זמן שלא לקח בידו , „ ˘ÚÏ ËÂ˘Ù"¯˙ÂÓ ,שהוא יקח מנתו

 ומה שצריכין ליתן לו לאכול מחוק המדינה שמאכילין ,לא קנה

דהחוק , לאלו שיושבין בבית האסורים אינו קנוי לו מצד החוק

ניתן מרכוש המדינה עבור אינו שיש לו זכות ממון בהלחם ש

אכילת האסירים שנימא שקנה כבר בדינא דמלכותא גם בלא 

ולכן עד שלא הגביה , אלא דיאכילו אותם מלחם המדינה, קנין

ואולי במשיכה לא קנה משום שאף המקום , ומשך אותו לא קנה

שיושב ושוכב אין לו בו שום זכות אף לא זכות שאלה כיון 

ורק הגבהה שקונה , חדרים שלהםכ מושיבין אותו לשם ב"דבע

וממילא קודם שנעשה שלו בקנין הרי . גם ברשות הבעלים יקנה

  .יכול ליקח מעות
  

·ÂÂ˘"˜ÁˆÈ ˙Á�Ó ˙ ע''ומניחו בצ נמי נשאל בזה ו'' סימן נ'חלק ד.  

  

¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰˘Î ÁÒÙ ·¯Ú· „ÂÓÏÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰? 

Â˘· ‰�‰"·È˘ÓÂ Ï‡Â˘ ˙ כתב הנה ג''סימן רכ' חלק ג' מהדורה א 

 ע וכל הפוסקים"ל בטוש"וכן קי' דפסחים ' נסתפקתי במה דמבואר בגמ

ד שמגיע זמן "דאסור ללמוד ולעשות שום מלאכה בעת ערב של י

איך הדין בבקר בעת שמגיע זמן הביעור למה לא כתבו , הבדיקה

דאסור ללמוד ולעשות שום דבר דאולי ימשך אחר זמן איסורו 

  . הפוסקים מזהולא מצאתי בהחפזי שיזכירו
  

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘‰ ·˙ÂÎÂ: ואולי כיון דלדידן הבודק צריך שיבטל 

כ עיקר הבדיקה והביטול הוא בלילה ואינו מניח רק כדי שיור "וא

  .כ לא חיישינן שמא ישכח מלבער"מאכלו וא



  

  
  

á àîèù éî 'íäî úçà ìò ÷ø äìéáè ìåáèì ìåëé íàä úåàîåè  
 íùá íúàáäù äîåù" øæð éðáà úåéñø ïîéñ äòã äø''  ãùðìàù ïéàöçì äìéáè ùé íà 
á åéìò ùéù éî ïåâë 'æ úàîåè àîè àåäù úåàîåè 'òáã áøò úàîåèå úîãéø÷ ì íà 

éäéù áøòì äìéáèä åì äìéòåääéåì äðçîì ñðëéì øúåî ä ,éðäîã áúëå.  
  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
ïäàæëåøá éëãøî áøäèéìù '' ààéøáè  

øéòäì äàøð ,â ÷øô óåñá úùøåôî äðùî àéåä äøåàëìã 'úåëøáã  äìéáè éðäîù
ïéàöçì ,äæá øéòä àìù øæð éðáàä ìò àìôå.  

  

  

åîöòì äæ úà úç÷ì ìåëé íàä øé÷ä êåúá óñë àöîù íéöåôéù ìòåô  
 úéáá úòøö òâð éúúðå òøåöî úùøôá áåúëã àä ìò úåôé íéðôä íùá íúù÷äù äî

 õøàíëúæåçà ,ùøáå'' íééøåîà åðéîèäù éôì íäéìò íéàá íéòâðäù íäì àäé äøåùá é
î ìë íäééúá úåøé÷á áäæ ìù úåéðåîèî 'òå øáãîá ìàøùé åéäù äðù'' õúåð òâðä é

ïàöåîå úéáä ,òâðä åáù úéáä ìòáì àéä äøåùá äæéà úåù÷äì ùéã ,îé÷ éøä'' ì ïùåç

ñø ïîéñ èôùî''ñ ç''â ÷ ,'ñåú ïééò 'á''ë î''ò å''à ,á ïëå''ð á''ò ã'' à åøéöç íãà ìù åì äðå÷÷ø 
á øáãäéúòãà ÷éñàãàáéù úåéäì ìåëéù  , åøéöç ïéà àáì ìéâø åðéàù øáãá ìáà

åì äðå÷ ,à''øé÷á àäé äæù úéáä ìòáì äéúòãà ÷éñàã àìã øáã äæã úåéðåîèî ë ,
à''á úà õúåð íãà ïéà ììë êøãáã úéáä úà åöúðé íäù íéìòåôä ëåîöòá åúé , íä

úåéðåîèîá åëæé ,à''íäì àéä äøåùá äæéà ë ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

èéìù íééç ïá íäøáà éáø ïåàâä'' àíéìùåøé íåìù úáäà ïéã úéáá ïééã  
õøúì äàøð ,ò'' åðøôñá éúàáäã äî ôåù''à ÷ìç íééç éèôùî ú 'é ïîéñ'' è úèéù úà

÷éñà àìã àøáñä úà íéøîåà àì äùåøéáù ùåáìääéúòãà  , äëåæ äùåøéáù ìë àìà
äéúòãà ÷éñà àìã íéøáãá íâ ,åùá íâ åàéáäå äùåøé ïéãî àìà øöç ïéãî àìå'' ú

 éðåùøâä úãåáòö ïîéñ'' ãøîåç ïéîë áùåéî ìëä äæ éôì àìéîéî , ãçàå ãçà ìë éøäù
îâá àúéàã åîëå äùåøé úøåúá õøàä úà ìáé÷ 'åðéúåáàî åðì äùåøé ìàøùé õøà ,

ëåæ ïëìåäéúòãà ÷éñà àìã øáãá íâ íé .  
  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð ,äçèáää øîàð éîð íäìå ìàøùé ììëî ÷ìç éîð íéìòåô éøäã ,à'' äæ ë

íäì äáåè äøåùá.  
  

òøä ïåùì åéìò íéøáãî øåáéöäù äæá çéåøî íàä äìåãâì äìåòù éî 
 àä øàáì øôåñ íúçä íùá íúáúëù äîîâá àúéàã 'â ÷øô éîìùåøé 'â äëìä íéøåëáã '

åéúåðååò ìë åì ïéìçåî äìåãâì äìåòù éî , äìåòù éîù øáñää äî úåù÷äì ùéã
åéúåðååò ìë åì ïéìçåî äìåãâì ,äøùîäî ÷ìç äæ éëå , íãà éðá òáèîù íòèä éìåàå

øåáéöä ìò ñðøô äðîúîä ìò äáøä âòì øáãì , æà åøéáç ìò øáãîä ìëù òåãéå
ðåòåéìò øáãîì íéðåúðå íéìåèð åéúå ,äìåò ìëã àöîð  ïåéë íéìåçî åéúåðåò äìåãâì

åéìò íéøáãîù .  
  

èéìù íåàáððè éëãøî áøä'' à÷øá éðá  
ïééöì äàøð , òøåöîä úøåú úàæ ÷åñôä úà øàáì íééç õôçä ïøî íùî íñøåôîù äî

òøä ïåùì øáãî øùà òøåöîä úøåú úàù äðååëäù ïäëä ìà åàåáá ,êøãáå ììë 
ìàøùé éìåãâ ìò íéøáãî ,íää íéîéá äéäé øùà ïäëä , ìà àéáé åéúåéëæå åéúåøåú úà

ïäëä ,òøä ïåùì åéìò øáãî øùàá.  

úåøéáò ìò àá íéúá éòâð éøä óñë åàöîéù éãë äáåè äøåùá äæ íéúá éòâðù úåéäì ìåëé êéà  
ùø áúëã àä ìò íéðåøçà íùá íúù÷äù äî''øåùá äæ íéúá éòâðã é åðéîèäù éôì  ä

î ìë íäééúá úåøé÷á áäæ ìù úåéðåîèî íééøåîà 'òå øáãîá ìàøùé åéäù äðù'' òâðä é
ïàöåîå úéáä õúåð ,îâá àúéà éøä äù÷ã 'è ïéëøò''ò æ''é àîåéáå à''ò à'' á íéòâðä àéðú
ïéò úøö ìò íéàá ,ø éáã àðúå úéáä åì øùà àáå áéúëã ' åì åúéá ãçåéîù éî ìàòîùé

ø åðéàùåì ïéàù øîåàå íéøçàì åéìë ìéàùäì äöå ,á÷ä"åúéá úà äðôîùë åîñøôî ä ,
à''åìù úåðååòä ìò úåðúî åì íéðúåðù úåéäì ìåëé êéà ë ,íúöøúå.  
  

èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì 
áîøä íò õøúîù äøåà éøòùä íùá éúéàøù äî ïééöì äàøð'' úåëìä í úòøö úàîåè

è ÷øô''é äëìä æ 'àù åòùøá ãîåò íàå åúéá úåøé÷ úåðúùî òøä ïåùì øôñîù éîù øîå
òøèöéå åøåò äðúùî åòùøá ãîåò íàå åéìòù íéãâáä ïéðúùî ,àå'' íéòâð åì ùéù éîá ë

úåéðîèîä ìù øëùì äëåæ åòùøá ãîåò åðéàå äáåùúá øæåçå åúéáá.  
  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøéú ãåãì ìéëùîáã ïééöì ùéîã '' ùðåò êøã åàá àì àäéî õøàì ïúàéá úìéçúá î

øëù êøã àìà.  
  

åúéáá òâð àöî àåäù ïäëì øîåì øåñà òâð åúéáá íãà àöåîùë òåãî  
 åì øùà àáå òøåöî úùøôá áåúëã àä ìò íéðåøçàå íéðåùàøä íùá íúù÷äù äî

úéáá éì äàøð òâðë ïäëì ãéâäå úéáä ,ùøáå'' éé ÷øô íéòâð äðùîá åøå÷îå''ä äðùî á '

éàãå òâð àåäù òãåéù íëç ãéîìú åìéôà ,éì äàøð òâð øîåì øåøá øáã ÷åñôé àì ,
éì äàøð òâðë àìà , àìéîéî éøä øîåì åì øåñà òâð àåäù øåøéáá òãåéùë òåãî äù÷ã

åàîèî ïäëäù ãò ÷ø àîè äéäð àì ,íéðôåà äøùòá íúöøúå.  
  

èéìù øèñøô óñåé íäøáà áøä'' à àæìòá ïåéò ììåëùîù úéá  
 íéòâðä ïéðò ìë äðäã åðëú äæå ïúðåäé úøàôú øôñá àúéàã äî õåøéú ãåò ïééöì äàøð

éòáè êìäîå íòè íåù íäá ïéà ,éàìôå éñð ïéðò íä àìà , äéä éòáèä êìäî éô ìò ïëà
ä ìîçù àìà åéúåðååòå åéàèç øåáòá íãàä ìò àáì êéøö òâðä ' äìéë úàæ úçúå åéìò

íéðáàå íéöò ìò åúîç,éì úåéäì éåàøù éì äàøð òâðë áåúëä æîøù äæå  ,úéáä ìò àá.  
  

äáä''èéìù øãô àãåé íçðî ç'' àúáéùé àæìòá íéìùåøé  
õøúì äàøð , ì÷äì åàáé àîè àäé àì éëä åìéôàå òâð øîàé íàã òâð øîàé àì ïëìã

òâð äæù øîåà ïäëäùë íâ ,òâðë ÷ø øîàéã ïðéøîà ïëì.   
  

ùç íàä úåðá ÷ø åì ùéù éîúîë áå  
úîë áåùç íàä úåðá ÷ø åì ïéàù éîá íúðãù äî.  

  

èéìù øòéàî óñåé áøä'' àâøåáñîàìéåå  
ð÷ ïîéñ ìàåîù úéáä éøáãî øéòäì äàøð''ñ ã''é ÷ ' àì úá äì ùéáã àéãäì áúëù

äéì ïðéôééë ,úîë áéùç àì úá äì ùéáã òîùî.  
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  לפי המנויים נא להתקשר למערכתמי שמעוניין להצטרף לא

ò áãåð äæ ïåéìâ" åðéãéãé é  

ìòá åéçéù øãä ñåôã é  
çñôä âç ìâøì úåááø éåëéæì  
 úåááø éåëéæ úåëæáù àååòø àäé  

öåé ìëî úçð ååøé" ç  
çéìöéååðôé øùà ìëá å  

çîùå øùë çñô âç úëøá  
 úëøòîä éðáøìíéáøä úà íéëæîä  

 íéãáëðä íéîøåúìíéáøä úà íéëæîä  
 íéãáëðä íéöéôîìíéáøä úà íéëæîä  
 øãä ñåôã éìòáìíéáøä úà íéëæîä  
úëøòîä æëøìíéáøä úà äëæîä   

ìàøùé íò ìëìå íéàøå÷ä úåááøìå  

áãåð äæ ïåéìâ  
úîùð éåìéòì  

 úøî äáåùçä äùàä éúð÷æàáéåè äéç  

 áøä úáìéôà÷ á÷òé íééç ò''ä  
é äøèôð''ëùú ïñéð ã''å  
ú.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ" åðéãéãé é  

 áøäàøéôù àâøù íé÷éìà èéìù" à  
 íéìùåøé  

 åúá úãìåä úçîù ìâøìéçú 'æîá"è  
 úçð äååøé úåááø éåëéæ úåëæáù àååòø àäé

ìëîöåé "äðôé øùà ìëá çéìöéå ç  

ò áãåð äæ ïåéìâ" é éðáøä åðéãéãé  

 áøäèðøá á÷òé øéàî èéìù" à  
 éåìøò éãéñçã ìä÷ä ùàø  
 åîà úîùð éåìéòì  

 úøîìãééà  úáá÷òé øéàî ò"ä  
ë äøèôð"ëùú ïñéð á"ä ú.ð.ö.á.ä.  

  


