
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ÌÈ�Ë˜ ÌÈ„ÏÈ ÌÈÎ¯·Ó˘ ‰Î¯· ¯Á‡ ÔÓ‡ ˙Â�ÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰  
ÌÈÈ˜� Ì�È‡˘ ˘˘Á ˘È˘?  

 Ô˙˘¯Ù·ט''כ' טÈÙÎ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆÎ ‰˘Ó ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ .  
  

˘¯·Â''Èלפי שהיתה מלאה גלולים ,  אבל בתוך העיר לא התפלל
„‡È˘Î ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ˘ , ולא רצה להתפלל במקום הטינופת

˙ÙÂ�ÈË .  
  

Ï ˘È¯Â˜Á האם אסור לענות אמן אחר ברכת קטנים שיש חשש 
שאינם נקיים או דילמא מותר לענות אמן אף כשיש חשש 

  .שאינם נקיים
  

· ‰�‰‰¯Â¯· ‰�˘Ó בספרו הביא בשם הפרי מגדים  ז''ק ט"ו ס''סימן רט

על אכילה קודם שהגיע קטן  דעל ברכה שמברך ג''ראש יוסף ברכות נ
ל בודאי שאין שאלה '''כ לפי הנ'' א,לחינוך אין לענות אמן עליו

  .דאף אם יודעים שהוא נקי לגמרי אין עונים אחריו אמן
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏ Ï·‡ :Â˘· ·˙Î''ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙ להגאון רבי  יוסף  ד''סימן קל

 דהמנהג הוא שעונים אמן אף לקטן שלא הגיע ל''חייים זונפלד זצ
 שלא וכן הקהלות יעקב ענה אמן על ברכה של קטן אף, לחינוך

וכן פסק הגאון רבי , ג''מ רכ''ע' מובא בארחות רבינו חלק ג, הגיע לחינוך
וכן הוא דעת , ד''סימן י' מובא באבן ישראל חלק חל ''ישראל יעקב פישר זצ

הגאון רבי  והנה' א מובא בספר זאת הברכה פרק כ'' שליטש אלישיב''הגרי
ב ''ות תפלה פרק כמובא בספר הליכות שלמה הלכל ''שלמה זלמן אויערבאך זצ

 פסק דקודם שהגיע לחינוך לא יאמר אמן רגילה אלא אמן 'אות כ
כ לפי ''א, מגומגמת כדי להרגיל את התינוק שצריך לענות אמן

מה דנוהגים כן לומר האם כשאינם נקיים מותר לענות אחריהם 
  .אמן

  

·ÂÂ˘"ÌÈÈÁ È¯·„ ˙ מה שמסופק ל'' כתב וז' סימן ט'אורח חיים חלק ב 
 הנה לפי ,ות אמן על ברכת קטנים משום שאינם נקייםאם לענ

מה שמנהג פשוט שלא להרחיק בקורא שמע מקטנים דלא 
 והוא משום דלאחריני לא 'ק א"א סוף ס"פ'  סיח''אורן אברהם כהמג

 , ממילא מותר לענות אחר ברכת הקטןשלואיכפת לן בצואה 
ופא  והקטן ג,אינו נקישהוא  שהואדהא לדידן לא איכפת לן מה 

  . ולכן בודאי מותר וחייב לענות אמן אחר ברכתו,אינו בר חיובא
  

‰ Ï·‡Â˘ ¯ÂˆÈ˜"Ú ה"קס' לחם הפנים סיספרו ב ÂÈÏÚ ‰Ó˙ : מה בכך
, מ הברכה אינה יוצאת מגוף טהור"מ, שהקטן אינו בר חיובא

דהא  ועוד ,וגרע טפי מברכה לבטלה שאסור לענות אמן אחריה
, ע" אלא כשמברך לפטור אאינו, דעונין אמן אחר ברכת קטן

 ופשיטא שהמחנך , וכשהוא מטונף אין כאן חינוך,ומטעם חינוך
 וכשהוא מברך ,את הקטן צריך לחנכו במצוה ולא בעבירה

ואסור לענות , ע"אין ברכה זו ראויה לפטור א, בהיותו מטונף
  . אמן אחריה

  

·ÂÂ˘" ·ÈˆÈ È¯·„ ˙ט''חושן משפט סימן מ ·˘ÈÈÏ ·˙Î:ת "ובמחכל '' וז
דהנה ידוע מה שחקרו , ק ברורים ונכוחים למבין"דברי זקה

אם עצם המעשה לא ההאחרונים בהא דקטן פטור מן המצוות 
 וכן ,או שיש כאן עבירה ורק לאו בר עונשים הוא, נחשב לעבירה

בית האוצר כלל  י ענגיל"עיין בספרי הגר, חקרו בענין אונס רחמנא פטריה

, נ דהיינו הך" ולענד.'א' ובחלקת יואב סי ג"יאתוון דאורייתא כלל ב וכן, ד"כ
 פתויי קטנה ג"יבמות ל' גמש ב"וכמ, דמעשה קטן ואונס חדא נינהו

ז נקט דבקטן עצם " פשוט שאאראה לי על כן נ,אונס היא
ש והקטן גופא אינו "ולזה נתכוין במ, המעשה לא הוי עבירה כלל

 ושייך ,בר חיובא דאינו בר חיובא כלל ולא רק פטור מעונשים
אבל , רק על האב מצות חינוך במה שאפשר לחנכו כגון לברך
 וזה ,להזהר בצואה שבפי טבעתו ודאי לא אפשר לחנך הקטן בזה

 מפני ,א"ע' ברכות כי "גרע מקריאת שמע שפטור מלחנכו לשיטת רש
שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבוקר 

ת דפליג "ון דא נראה דאף לר ובכגא"ס' ע' ח סי"אוע "כמבואר בשו
ל  דכיון שבברכתו "ולכן ס,  מודה דפטורה וקטנים"שם בתודי "ארש

הוא מקיים מצוה ואילו העדר הנקיות לא נחשב אצל הקטן 
שפיר חייבים לענות אמן על , עבירה כלל שהרי אינו בר חיובא

ה מבעל מסגרת השולחן על " וכעין זה מצאתי בהג,ברכתו
, ק אי נקטינן דהקטן אינו בר חיובא כלל וזה ר,ע שם"הקצוש

ל "אבל אי אמרינן דעבירה מיהת עביד אלא שפטור מעונשין י
  .דאסור

  

È Ì‚Â¯ÓÂÏ ˘ג " דכהה שה לבית"א ד"ח ע"פסחים פ'  התוסי מה שכתבו לפ
כ יכולים לחנך את " א, שרי אף שיש עבירה,דאיכא חנוך מצוה

ת משנה שכיר סימן ''בשווכן כתב  ,הקטן לומר ברכה אף שהוא אינו נקי

  . ח''פ
  

Â˘·Â''ÈÎ„¯Ó È˘Â·Ï ˙ הביא את ד''ח מהדורא תנינא סימן קפ''אור 
מחלוקת הדברי חיים והלחם הפנים וכתב שאינו רוצה להכריע 

 ו''ח סימן רט''אורא ''אבל לפי מה שכתב בהגהות הגר, בין גדולי הדור
ד בטעמא דאין עונין אמן אחר ברכת התינוק שמברכים להתלמ

כ חזינן ''וא, משום דהוה ברכה לבטלה ורק שהתירו כדי להתלמד
מ כיון דהברכה הויא ''אפילו מה שהתירו ומצוה גם כן ללמד מ

פ ברכה לבטלה אין לענות אמן כל שכן בנידון זה דאסור ורק ''עכ
י נראה משום דאינו ''אך מדברי רש, שהתינוק אינו בר חיובא

  . לשם ברכה
  

 ˙Ú„· ÔÎÂ ל ויש לעיין בדין '' כתב וזא''ח סימן פ''ם אור''למהרשתורה
קטן שאומר קדיש האיך מותר לענות אחריו אמן יהא שמא רבה 

ע הביא תשובה ''והוגד לי כי בקיצור ש, כיון שמלוכלך בצואה
  .והוא אוסר, הגאון מצאנז להתיר
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 Ú¯ ÁÈ¯ ˘È˘ ˘È‚¯ÓÂ ‰ÏÙ˙‰ ÚˆÓ‡· „ÓÂÚ˘ ÈÓ  

¯È·ÁÏ ¯ÓÂÏ È„Î ˜ÈÒÙ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰Â?  

Ì„‡ ÈÈÁ· ·˙Î ‰�‰ נראה לי דאם תינוק טינף ה'' כלל כ'חיי אדם חלק א 

אסור , אם יש לו בגד לכסותו, בבית הכנסת באמצע תפלה

 ואם אין לו או שעל כל פנים יהיה ,להפסיק ואפילו לזוז ממקומו

 ,אמות ממקום שכלה הריח או יצא לבית אחר' ירחיק ד, ריח רע

, ללים ואינם יודעים מזהואם גם אחרים עומדים שם ומתפ

, נראה לי דאם אי אפשר בענין אחר להודיע להם אלא בדבור

ÚÈ˘ ·ËÂÓÂ˘‰  ,מותר להפסיק בדבור להצילם מאיסור דאורייתא

‰ÏÙ˙· ˜ÈÒÙ‰Ï Ô�·¯„ ¯ÂÒÈ‡ Â�ÈÈ‰„ Ï˜ ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰ , Â˘ÚÈ˘Ó

Û�ÂËÓ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ÌÈ¯Á‡.  
  

· ˜ÒÙ ÔÎÂ‰¯Â¯· ‰�˘Ó כ "תינוק טינוף צואה בבהאם ד 'סימן צ

באמצע תפלה ואחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים 

א בענין אחר להודיעם אלא בדבור מותר להפסיק "מזה אם א

בדבור להצילם מאיסור דאורייתא דמוטב שיעשה הוא איסור קל 

דהיינו איסור דרבנן להפסיק בתפלה משיעשו אחרים איסור 

  .דאורייתא להתפלל במקום מטונף
  

È�„ÚÓ ¯˘‡: Â·˙Î˘ ‰Ó שמותר לעבור איסור דרבנן כדי להציל 

אבל באופן , את חבירו מאיסור תורה זה רק באופן שלא פשע

שפשע לא אמרינן חטא באיסור קל כדי שלא יעבור חבר שלך 

  .א''ע' שבת ד' עיין תוס, ו''כמו שמבואר במשנה ברורה סימן ש, באיסור חמור

  

�·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ˜¯ Ô‡Î˘ ÂÏÈÙ‡ÂÔ נמי לא עוברים באופן שפשע כדי 

מהדורה ת נודע ביהודה "שווכן כתב להדיא ב, להציל את חבירו

מדרבנן בזה שפיר באיסור דוחק לומר דדז ''תנינא אבן העזר סימן ל

אמרינן לאדם חטא באיסור דרבנן כדי שיזכה חבירו להצילו 

  .מאיסור דאורייתא
  

·Â¯ ˙Â‰‚‰ 'ËÈÂÏÙ Ï·ÈÈÙ ‰È˜ÊÁדע ביהודה הרי  הקשה על הנו

 א''ע'  דשבת ' בגמ איתא, באיסור קל חטאין אומריםכולא מלתא דא

  . דרבנןם כןגבי רדיית הפת שהוא ג
  

· ÔÎÂÂ˘"È·ˆ ¯‰ ˙ אסור לעבור איסור קל כדי ה'' סימן קכ'אורח חיים א 

וכלל זה איתא גם באיסור  ,להציל את חבירו מאיסור חמור

 להציל חבירו מאיסור שאסור לעבור איסור דרבנן כדי, דרבנן

  סימן לז, ז"אהע, ת"מהדכמבואר בנודע ביהודה , דאורייתא

  

ÂÈ‰ÊÏ ‰È‡¯ ˘:עם חשיכה רב שבת מהא דהדביק פת בתנור ע 

' י ותוס"והרי לדעת רש, א לאדם חטא"דאסור לרדות משום דא

שם אסור לרדות את הפת שהוא מדרבנן כדי להציל חבירו 

  .מאיסור סקילה
  

· ‰Ê· ÌÈ„˜ ¯·ÎÂÌÁÂ¯È Â�È·¯ ז טור '' דף ס'ב חלק ג''תולדות אדם וחוה נתיב י

 שאסור לעבור על איסור דרבנן כדי להציל את חבירו מאיסור 'ד

  .תורה
  

¯˘‡ È�„ÚÓ :‰·¯ ‰ÈÏ‡‰ ˙ËÈ˘Ï ÂÏÈÙ‡Â ק "משנה ברורה סימן שו סמובא ב

דלחלל שבת באיסור דרבנן כדי שהבת לא תצא לשמד מותר ו ''נ

שאני התם דהוא מצוה רבה , יסור דרבנןאף שפשעה כיון שזה א
  .כמו שכתב האליה רבה שם והפרי מגדים מובא בשערי ציון שם

  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:מדוע להביא תינוק לבית הכנסת לא נקרא פושע  ,

  .מעדני אשר, הרי יודע שיכול להיות ושכיח שהתינוק יטנף

ı¯˙Ï ˘È:מעדני ,  דמיירי שאינו פושע שלא היה לו איפה להשאירו

  .אשר

 ˘Ù�‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ‰È¯ÊÚÂ Ï‡˘ÈÓ ‰È��Á Â„ÓÏ ÍÈ‡

„ÁÂÈÓ ÈÂÂÈˆ ‰È‰ Ì‰Ï È¯‰ ÌÈÚ„¯Ùˆ‰Ó?  

Ó‚· ‡˙È‡' רש תודוס איש רומי מה ראו חנניה ד 'ג עמוד ב''פסחים נ

 ,מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש

ומה צפרדעים שאין מצווין , נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים

בביתך   ובאו ועלו'שמות ז·Ô˙˘¯Ù ושת השם כתיב בהו על קד

 אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי ,ובתנוריך ובמשארותיך

אנו שמצווין על קדושת השם על , אומר בשעה שהתנור חם

  .אחת כמה וכמה
  

ÈÚ''ÒÂ˙· ˘ ' שכתבו כמה אופנים שלא היו עבודה זרה ממש

ו '' ורק בשביל הקשעל פי הדין לא היו צריכים למסור את הנפש

  .מהצפרעים מסרו את הנפש
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: דאין הכי נמי  ו מופרך מעיקרו''הרי הק

אבל היה להם ציווי , שהצפרדעים לא מצווים על קידוש השם

נניה מישאל כ ח"משא,  ולכן באושיבאו באש'  מאת המפורש

ו ''כ ק''א,  שלא נצטוו על כךועזריה לא היה להם ציווי מיוחד

ת שבות יעקב וכן בשפת ''וכן בשו', כך מקשה במושב זקינים לבעלי התוס, אפריכא הו

ף בעיון ''וכן הרי, ד'' אות י' קרכת במדבר קדימות מעא''וכן  החיד, ב''ג ע''אמת פסחים נ

  .'וכן באור שמח הלכות תשובה פרק ה, ב''ג ע''יעקב פסחים נ
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

מסויימים וידועים שהם הרי לא נגזרה גזירה על צפרדעים  .‡

ועלו ובאו בביתך ובחדר , אלא נגזר באופן כללי, יבאו באש

משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך 

 וכל אחת מהצפרדעים תוכל לבחור לה מקום ,ובמשארותיך

ותדחה מצוה זו על , ותמלט נפשה מהאש, הנראה לעיניה

, תברךועם כל זה קפצו לתוך האש לקדש שמו י, חברותיה

מובא , בפרשתן לוית חן פר בסכך תירץ, כ קל וחומר אמת ויציב הוא"וא

וכן בספר ', וכן באור שמח הלכות תשובה פרק ה, ב''ג ע''בילקוט הגרשוני פסחים נ

א להגאון בעל שאגת אריה בהיותו ילד בן ''א הביא שכן תירץ הגר''פנינים משולחן הגר

  .ווהגביהו השאגת אריה ונשקו על מצח, שבע

Â‰È‡¯ ‡È·‰:בשמנה פרקים פרק חם " הרמבצא בזהש כיו" ממ' 

ענש את , ה כי גר יהיה זרעך"פ שגזרה היתה מהקב"שאע

וכל , לפי שלא גזר על איש ידוע, המצריים ששעבדו בישראל

כ "וא, מי שהיה רוצה להמנע מלשעבדם הרשות בידו

וכן הוא , ה"פ גזרת הקב"ולא ע, בבחירתם שעבדו בישראל

ועיין במעדני אשר פרשת וארא , ד שם"בהשגות הראב' וע, תשובה' ו מה" ספם"ברמב

נ לענין " והם מדוע נענש פרעה''ע אריכות גדולה בענין קושיית הרמב''שנת תש

וכל אחת היתה יכולה , ה אלא על קצתם"זה שלא גזר הקב

  . להציל עצמה ולומר שחברותיה יקיימוה בידיה

 ב"ע'  יהסוט' גמ בתאו על כך כדאי נצטונניה מישאל ועזריהגם ח .·

 חייך ,שיצאה בת קול אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור

נניה מישאל שאני מציל שלשה בניך מן האור מאן נינהו ח

ומזה הבינו שהם צריכים להיכנס לכבש האש כדי , ועזריה

ת שבות יעקב חלק "שוכך תירץ ב ,ו''כ אתי שפיר הק''א, שיוכלו להינצל

  .ו''ב סימן ק

„ÈÁ‰ Ï·‡''‡ ב''עג '' פתח עינים פסחים נפרובס  ·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ÏÚ ‰Ó˙

 אבל,  שהם ניצוליםנניה מישאל ועזריה ידעו חלפי דבריוש

 מוכח שמסרו עצמן למיתה ש רבה"שהמהכתובים ומהמדרש 

  . ממש

ולכן ,  דרשה זו דמשארותיך הצפרדעים בעצמם דרשו דרשה זו.‚

, הצפרדע ציפור שיש בו דעה על 'פרק זאמרו בתנא דבי אליהו 

  .ל''כך תירץ האמרי אמת מגור זצ, היינו לדעת הדרשה הזאת

מ כיון דלא שמעו את זה מפי הגבורה ואפילו הכי נכנסו '' מ.„

  .'כך תירץ במושב זקינים לבעלי התוס, ו''לכן אתי שפיר הק, ובאו



 ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÌÈ˘ÂÚ˘ ˘Â„È˜‰ È�‰Ó ÍÈ‡  

‰„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó· ˘Â„È˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰?  

‰�˘Ó· ‡˙È‡ שאפילו עני שבישראל לא יפחתו לו ב''ט ע''פסחים צ 

  .כוסות' מד
 

·˘¯·Â''Ì˘ Ì כוסות נגד ' בטעם שתקנו די בשם המדרש רבה ''וכן ברש

 והוצאתי וגאלתי ‰Ô˙˘¯Ù· ÌÈ¯‡Â·Óלשונות של גאולה ' ד

  .ויש עוד טעמים בראשונים ואין להאריך ,ולקחתי והצלתי
  

ÓÈ˜''Ï מוזגין לו כוס ראשון  'ג סעיף א''ת פסח סימן תעאורח חיים הלכו

  .ומקדש עליו
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:ל ''הרי קימ,  איך מהני הקידוש שעושים בליל פסח

כ בליל הסדר ''א,  דבעינן קידוש במקום סעודהג''ח סימן רע''אור

כך , כ איך מהני הקידוש''א, שמפסיקים הרבה זמן אחר הקידוש

וכן ', סימן כ' ח כלל ג''ת גינת ורדים אור''וכן בשו', ב מ''ג ע''תוספות פסחים קהקשה ה

  .ז''ק כ''ג ס''בספר שולחן גבוה סימן תע
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

אלא ,  הא דבעינן קידוש במקום סעודה אין הכונה בזמן.‡

אבל יכול להיות בשהייה , במקום שבעינן שיהא באותו מקום

וכן באשל ', סימן כ' ח כלל ג''ת גינת ורדים אור''כך תירץ בשו, של הפסק מרובה

  .'ק ג''ג ס''ח סימן רע''אברהם בוטשאטש אור

‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ�Â¯Á‡· Ï·‡: וסבירא ליה דקידוש במקום 

סעודה הוא נמי לגבי הזמן שאסור לשהות בין קידוש 

 וצריך לאכול 'ג סעיף ג''סימן רעח ''אורא ''דכן כתב הרמ, לסעודה

 אבל ,דעתו לאכול שם מידאו שיהא ב, במקום קידוש לאלתר

כ הדרא ''א, בלאו הכי אפילו אכל במקום קידוש אינו יוצא

  .קושיא לדוכתא

 שמי ששתה כוס יין שחייב ג''ח סימן רע''אורפ מה שכתב הטור '' ע.·

עליו ברכה אחרונה יצא ידי קידוש במקום סעודה וגומר 

וכיון שכל אחד שותה מהכוס של , סעודתו במקום אחר

לכן , ית יין הרי זה נחשב קידוש במקום סעודהקידוש רביע

  .ז''ק כ''ג ס''כך תירץ בספר שולחן גבוה סימן תע, לא הויא הפסק

�‰ ıÂ¯˙ ˙ÂÁ„Ï ‰ˆ¯˘ ˘È˘ ‡È·Ó Ï·‡''Ï:פ מה שכתב '' ע

 דדוקא כששותה עוד כוס חוץ מכוס ,ג''אורח חיים סימן רעלבוש ה

תו של קידוש אז הויא קידוש במקום סעודה ולא כשותה או

מ מדברי הבית ''אבל מ, ל אי אפשר לתרץ כן''הכוס לפי הנ

  .א משמע שאפשר לצאת אף באותו כוס''יוסף והרמ

 דמה שרגילין בריש פרק ערבי פסחיםפ מה שכתב המרדכי '' ע.‚

באשכנז לקדש על היין בבית הכנסת וליכא מאן דאכיל שם 

ן גאון דיש לישב מנהגם דכיון דבשעת הקידוש ''אמר הר

כמו ,  לאכול במקום אחר הויא כקידוש במקום סעודהדעתם

שמבואר בירושלמי דהא דאמרינן אין קידוש אלא במקום 

דווקא כשאין דעתו לאכול במקום אחר אבל אם , סעודה

 חזינן ג''ע בסימן רע''והביאו הטור והש, דעתו לאכול במקום אחר מותר

דאפילו בהליכה מבית הכנסת לביתו לא חשיב הפסקה אפילו 

יהיה המקום רחוק מאוד דלא ניתנו חכמים דבריהם 

וכל שכן הכא שהשולחן ערוך לפניו דסידור הגדה , לשיעורים

לא חשיב הפסק כיון שהוא מצורך אכילת המצה שבלילה הזה 

שעונין עליו , ל למה נקרא שמו לחם עוני''כמו שכתבו חז

ודמי למה שאמרו הפוסקים גבי ברכת המוציא , דברים הרבה

שוח בין ברכה לאכילה ואם שח מענין אכילה לא חשיב דאין ל

הפסקה אפילו אמר תנו מאכל לבהמה מפני שלא הסיח דעתו 

, ז''ק כ''ג ס''כך תירץ בספר שולחן גבוה סימן תע,  ה הכא''כ ה''א, מלאכול

ÏÚ ט פרשת וארא שהארכתי בקושיית האחרונים ''ועיין בספר מעדני אשר שנת תשס

‰�Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ¯„Ò‰ ÏÈÏ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ÔÈ˙Â˘˘ ‰Ó ¯·„ , ÌÂÈÒ „Ú È¯‰

ÏÂ˜ÈÚ È„Î ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯·ÂÚ ‰„‚‰‰,ד עד אמתי יכול לברך עד ''ח סימן קפ''ל אור'' וקימ

  .כ מדוע לא מברכים ברכה אחרונה אחר שתיית כוס ראשון''א, שיתעכל המזון שבמעיו

 ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÁÒÙ ÏÈÏ· Ì‡‰ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˘Â„È˜  

ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ‰�˘‰ ˙Â˙·˘ ÏÎ· ÂÓÎ?  

כדי ,  יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום' סימן תעב סעיף אח''אורל ''קימ

  . אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך,לאכול מיד כשתחשך
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: מדוע בפסח בלילה אי אפשר לעשות קידוש מבעוד 

 מבעוד יום כמו בכל שבתות השנה וימים טובים שאפשר לקדש

  .יום
  

· ¯‡È· ÔÎÂ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙‰ Ì˘· Ì‰¯·‡ Ô‚Ó· ·˙ÎÂ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘

לא ימהר בטעם הדבר דבליל פסח  אורח חיים הלכות פסח סימן תעב ‰¯·

 אף על פי שבשאר ,להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה

ימים טובים יכול האדם להוסיף מחול על הקודש לקדש ולאכול 

ח אינו יכול לעשות כן לפי שאכילת  מכל מקום בפס,מבעוד יום

 ,מצה הוקשה לאכילת פסח שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו

 וכיון ,ובפסח נאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה בלילה ממש

 לכן גם כל ,שאכילת מצה שהיא מן התורה אינו אלא בלילה

הארבע כוסות שתקנו חכמים אינו אלא בלילה בזמן הראוי 

תקנו חכמים כעין של תורה תקנו וכוס לאכילת מצה שכל מה ש

של קידוש הוא אחד מן הארבע כוסות לפיכך צריך בלילה ממש 

  .ולא במה שהוסיף מחול על הקודש

  

· Ï·‡¯ÙÂÒ Ì˙Á כתב על הא דאמרינן התם  'ט עמוד ב''פסחים צ

 ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשךבמשנה 

מ " אבל מ, עד שתחשךנן דלאכילה דוקא קפדיד''ראה לענ נל''וז

ט ויאריך בסיפורי "יכול לקדש משתשקע החמה כמו בכל שבת וי

 קידוש אסור לו ואפידאי לאו הכי, הגדה עד שתחשך ואז יאכל

מדוע תנן במשנה שערב פסח '  בגמ מאי מקשה,עד שתחשך

 אסור ט נמי"ו וירב שבתעבכל  אסור לאכול עד שתחשך הא

 דהכא אסור לקדש עד ןנדלמא אשמועיו ,לאכול עד שתחשך

ה  לינן איזהו מקומן שמעירקמפד' תוסה רוץל כתי" וא,שתחשך

 דשם נאמר הפסח דוקא ה אינו ז,דאסור לאכול עד שתחשך

 והכא , אבל קידוש לא שמענו,ה למצה הנאכלת עמו"וה

 דשרי ין הכי נמי דאאלא על כרחך,  קידוש אסורלואשמועינן אפי

 'ט א"קלקמן ב החתם סופר ולפי זה כות, לקדש משתשקע החמה

אמרו עליו על רבי עקיבא מימיו לא אמר ,  תניא'דאיתא בגמ

הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ מערבי פסחים  בשביל 

ולא נהירא דאטו לא שם ' והקשו בתוס, כדי שלא ישנו, תינוקות

נמי ניחא  ולפי מה שכתבתי ,ש מה שתרצו''עייוכלו לישן בלא אביהם 

  . בשביל התינוקותרב פסחשקע החמה בעשמיהר לקדש משת
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: יש לתמוה מה יענה החתם סופר למחבר מפורש 

  . שכתב להיפך דאסור לקדש בערב פסח מבעוד יום
  

ı¯˙Ï ‰‡¯�:ז''אורח חיים סימן רת דברי יציב "שופ מה שראיתי ב'' ע 

ביבין שמביא שאחד מהראשונים סבירא ליה כמו החתם סופר ד

 כתב וגם ',ה וקודם שיברך וכו"סוף מאמר חמץ ד ד"ו ע"דף ל ץ"שמועה מהרשב

 ואין ת הכוכביםכוסות צריך שיהיו כולם אחר צא' שתיית ד

, מנהג לדקדק בכוס של קידוש לפי שמוסיפין מחול על הקודש

  .ל אתי שפיר דהחתם סופר סבר כמו הני שיטות''לפי הנ
  

‰ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏÂ:בים כמו  אין מקדשין בערב פסח קודם צאת הכוכ

  .ב כתב כן''ט ע''וכן החתם סופר גופיה במהדורא חדשה פסחים צ, שכתב המחבר



  
  

äåì ìù åúùà ãâáî äáåâ áåç ìòá ïéà éøä úåéøöîä íéùðî íéãâá ìàøùé éðá åìàù êéà  
 úåîù úùøôá áåúëã àä ìò úåôé íéðôä íùá íúù÷äù äîâ 'ë'' á úéá éìë äúðëùî äùà äìàùå

åìîùå áäæ éìëåú ,îâá øàåáîù ïåéë úåù÷äì ùéã 'ö ïéøãäðñ''ò à'' à íéãåäéä åìèðù íéøáãä ìëã
íúãåáò úîçî íéãåäéì íéáééç åéä íäù áåç øåáòá äéä äæ íéøöîî ,à'' ìù íéãâáä úà åìèð êéà ë

áåçä ìéáùá úåéøöî íéùðä ,îé÷ éøä'' ìö ïîéñ äåìî úééáâ úåëìä èôùî ïùåç''ë óéòñ æ'' ä áåç ìòá ïéà
äåì ìù åéðáå åúùà úåñëî äáåâ ,à''äæ ìò åøáò êéà ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,ò''îâá àúéàã äî ô 'ð úåáåúë''ò ã'' à åúùàì íéãâáä äð÷î ìòáäã áøì äéì àøéáñã

çà àìå éç ìòáäù ïîæ ìë ÷ø''á ÷ñôð ïëå ëäà'' òö ïîéñ''ñ è''à ÷ 'ñ ìàåîù úéáá''à ÷ ' àîòè éàäîå
 èôùî øòùá àúéàåç''ö ïîéñ î''ñ æ''å ÷ 'ìòáä úúéî  øçàìã ,äðîìà úåñëî äáåâ áåç ìòáä ,à'' ë

 äéä ïëì úåéøöäî úåðîìà äáøä äéäå úåøåëá úëîá úéáä éìåãâå íéøöî éøåëá åúî ïàëã õøåúî
àä ìù íäéãâá ìàøùéì ç÷éì øùôàúåðîì.  

  

èéìù íééç ïá íäøáà ïåàâä'' àîåã''éáá ö''çî íåìù úáäà ã''íééç éèôùî ñ 
øéòäì äàøð , øåáòá íéøöîäî óñë éìë ìàøùé éðá åìéàùä àì íéøöîá éë ììë àéùå÷ ïàë ïéàã

äãåáòä ìù áåç ìòá úòéøô ,á÷äù ìéáùá àìà'' éðáá åãáòúùä íäù ììâá íðåîî úà òé÷ôä ä
ò÷ôà àéåäå ìàøùéàëìîã àú.  

  

èéìù é÷ñáùø÷ ìàðúð áøä'' àíéìùåøé  
õøúì äàøð ,ò''ä áúëù äî ôø÷é éìëåéøáã ïëåú äæå äúðëùî äùà äìàùå ÷åñôä ìò   ùøôì äàøð

ùäôéâî ùùç åîë äúéä úåøåëá úëî , øéåà éåðéù ùùç åá ùéù úéáä ïî íéãâá ç÷éì äðëñ ùùç ùéå
äì åìéàùéù íéøöîä ïî ù÷áì åëøöåä àì ïë ìòíäéãâá í , éë úåìîùä íäì åðúé íîöòî äîä éë

íäá çåøä çåôéù éãë íäéãâáá øáãîá åëìéù íäì àçéð ,á÷ä ùùçå" íéàøé ìàøùé åéäé àîù ä
íäáù øéåà ùåôéò ùùç úîçî íéãâáä ïúåà ùåáìì , àìå íëéúåðáå íëéðá ìò íúîùå øîà ïë ìò

òø íäá òâé àì éë åàøéú ,ð ø÷éòá úåìîùäù åéøáãî äàøð ïäéìòá åúîù úåéøöîä íéùðä åðú
íéøåëáä ,ðä éôì''ò  øéôù éúà ì'' äáåùú éçúôá øàåáîã äî ôö ïîéñ èôùî ïùåç''ñ æ''ë ÷''ä àäã  

íééçá äåìäùë à÷ååã åðééä åúùà ãâáî äáåâ åðéàã ,ðä éôì äùàä úåñëî äáåâ úî íà ìáà'' éúà ì
øéôù.  

  

èéìù íåìá êìîéìà áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
äèéìù øâéâ ÷çöé éåì áø'' à÷øá éðá õéðæéå ììåë  

õøúì äàøð ,ò''æå úåîù úùøôá ééçá åðéáøá áúëù äî ô'' ìá÷ä øéúéù íåìùå ñç" úòã áåðâì ä
íäì åáéùé àìå áäæ éìëå óñë éìë íäî åìàùéù úåéøáä ,äðúîá äì ïúúù àåä äìàùå ïåùì ìáà ,

 ïåòãâá åðéöî ïëù"î äìàùà ïåòãâ íäéìà øîàéå íäì áäæ éîæð éë åììù íæð ùéà éì åðúå äìàù íë
íä íéìàòîùé éë "ç íéèôåù'ë ''ã ðä éôì''áåç äéä àì éøäã øéôù éúà ì.  

øùà éðãòî:îâá øàåáîã äî éô ìò ÷ø äéä àì àéùå÷ä  'áåç øåáòá äéä äæã , åðéà ïééãò äæ éôìå
õøåúî ,îâäî ééçá åðéáøä ìò äù÷äù éî éúàöî àìå éúùôçå 'ðä''ì.  

  

èéìù ìàðúð åäéìà áøä'' àäôéç  
äøä''èéìù øâéöðã äãåäé ìàéçé â'' àúéìéò ïéòéãåî  

õøúì äàøð ,àúéàã àä íéùøôîä åøàéáù äî íã÷äá îâá' ö ïéøãäðñ''ò à''î íéøöî éðá  åàá íò ïåãì
ïåã÷åî ñåøãðñëìà éðôì ìàøùé ,äå øîåà àåä éøä åì åøîà 'ìàùéå íéøöî éðéòá íòä ïç úà ïúðíå, 
åðîî íúìèðù áäæå óñë åðì åðú, ïî åì åøîà äéàø ïéàéáî íúà ïëéäî àñéñô ïá àäéáâ ïäì øîà 

äøåúä,äøåúä ïî àìà äééàø íëì àéáà àì éðà óà ïäì øîà ,øîàðù   åáùé øùà ìàøùé éðá áùåîå
äðù úåàî òáøàå äðù íéùìù íéøöîá ,àåáéø íéùù ìù äãåáò øëù åðì åðú ,íéøöîá íúãáòéùù 

äðù úåàî òáøàå äðù íéùìù ,áéùä äáåùú äî äøåàëìã , áééç àåäå äòøô äæ ãáòúùäù éî éøä
íéøöîá íéùðàäî äæ åáâ òåãîå íìùì , ìë úà óñåé äð÷ óñåé éîéá óñëä íúù øçà éøäã åøàéáå

äòøôì úåîãàäå íéùðàä ,äòøôì íéëéù åéä íäéñëðå íéùðàä ìë àìéîéîå ,àå'' ìù ìëä äáéùç ë
 äòøôðä éôì äæî úåáâì øùôàå''íéùðä éãâáî åáâù êéà øéôù éîð éúà ì.  

  
íåâøú ãçàå àø÷î íéðù òöîàá øåáéãá ÷éñôäì øåñéà ùé íàä  
íåâøú ãçàå àø÷î íéðù òöîàá øáãì àìù àðéãî øåñéà ùé íàä íúðãù äî , ú÷åìçî íúàáäå

äæ ïéðòá íé÷ñåôä.  
  

èéìù ïééèùøòééô äùî áøä'' àíéìùåøé  
öì äàøðùøâä ïåàâä ïøî ÷ñôù äî ïéé''öæ êàáøòéåà æ'' ìé ÷øô äìôú äîìù úåëéìäá'' äëìä úåçøà á105 

æå''ùøâä øîàå íé÷ñåôä åáúëù åîë úçàë äìåë äðàø÷é äìéçúëìå ì'' àìù íâ øäæð íéðôìîù æ
äàéø÷ä ïîæ ìë êùîá øåáéãá ÷éñôäì , åéìà íéðåôì áéùäì éôè óéãòù åúòãá áùééúð íéîéì ìáà

á ÷éñôäì øúåîã íéìàåùì äøåä ïëå àúééøåàã ãñç úååöî íåùî êëá ùé éøäù äîåãëå úåìàù
 åìéôà úøáåò äåöî ïåâë äøåú ãåîìúî ïé÷éñôîù äî ìëì íåâøú ãçàå àø÷î íéðù úàéø÷ òöîàá

äùøôä òöîàá.  
  

 òùø íãà úåëäì øúåî íàä  
îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî 'ð ïéøãäðñ''ò ç''á î 'éø øîàåøéáç ìò åãé äéáâîä ùé÷ì ù , éô ìò óà

òùø àø÷ð åäëä àìù , úùøôá øîàðùá úåîù 'é'' âêòø äëú äîì òùøì øîàéå, àì úéëä äîì 
øîàð ,äëú äîì àìà ,òùø àø÷ð åäëä àìù éô ìò óà ,úåù÷äì ùéã íåùî òùø ïúã éø÷à éàîà 

íøéáà úà úåëäì ù÷éáù ,åò åðéàù òùøä úà úåëäì øåñéà ïéà éøäêîò äùòî äù , ïðéøîàã åîë
îâá 'á''äøåùë àìù âäåð åúéàø íàù ïéðî î , éðá íëéçàáå øîàðù åãáòùì éàùø äúàù ïéðî

ìàøùé ,åéçà àø÷ð åðéà äøéùë âäåð åðéà íàå ,íúöøúå.  
  

äøä''èéìù õøååù êåøá éáø â'' àø íéìùåøé''ìòéååæá î   
èéìù øòðæééî ìàøùé á÷òé áøä'' àïåãðåì  

øéòäì ùéáîøä íùá íúàáäã àä ''òùø úåëäì øúåîã äéì àøéáñã í , ÷ééã áäæä ãéáø øôñáã
áîøä éøáã óåñî''÷ áúëù í''÷ úåëäì àìù àøåúä äøéäæä àèåçä ìò äîå å''÷éãöä ìò å , éøä

úåëäì øåñà àåèçì åìéôàù äéì àøéáñã.  
  

äáä''éð âééöðéøâ óñåé ç'' åíéìùåøé äøåúä øàá úáéùé  
äáä'' ìàåîù çéð éøåøã'' åíéìùåøé äøåúä øàá úáéùé  

øâä äðäã ïééöì ùé'' ÷ñéøáî çù ïîéñ ìéñðèñá àáåî'' è åâøäì äöøù éøééîã ùøãîä íùá àéãäì áúë
òùø äùî åì àø÷ äæ ìòå ,äàå''íéòùø íäéðù éøäã åàì ïéà àãéøâ äàëä øåñéà ìò ð.  

øùà éðãòî:à øåàéá êéøö ''ø÷ð ãé íéøîäã äæî ïðéôìé êéà ëòùø à.  
   

  

äéìòá úà úøá÷î úåðáøá åîöò âéäðîä éøä úåðáøá âäðúäì íìåò éìåãâ åëîñ äî ìò  
íéîìùå íéàøé íéðáø äáøä ïðéæç äî ìò íúù÷äù äî , ìù äøùîì òéâäì úåéìãúùä íéùåò íäù

úåðáø ,îâá àúéàã äîì íéùùåç ïéà éëå 'äéìòá úà úøá÷î úåðáøä ,íéðôåà äîëá íúöøúå.  
  

ã íééç áøäèéìù øòå÷ø÷ ãå'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
ò íúöøúù äî''áùúä áúëù äî ô'' úà úøá÷î äæ æà íééîùâ íéøáãá íâ úåðáø âäåðùë ÷øã õ

äéìòá ,èéìù óñåé äéãáåò éáø øéãàä ïåàâäî úåáà õò óðò øôñá õøéú ïëã ïééöì ùé''à.  
  

äáä''éð ïééèùðéáåø äãåäé ìàéúå÷é ç'' å÷øá éðá æðàö úáéùé  
ð éòâô íîöò ìò íéìá÷î íäù øåãä éìåãâå éâéäðîá øîàð äéìòá úà úøá÷î úåðáøã àäã äàø

äéìòá úà úøá÷îù øîàð äæ ìòå øåãä àèçå , åðéàå êë ìë ìåãâ åðéàã àîìòá áø íúñá àì ìáà
ùåùçì äî ìò åì ïéà øåãä àèç úà ìá÷î.  

 
çàå àø÷î ãçà ÷åñô àø÷ù íãà''çàå íåâøú ë'''àöé íàä àø÷î ëåúáåç éãé  

áëòî øãñä íàä íåâøú ãçàå àø÷î íéðù ïéðòá íé÷ñåôä ú÷åìçî íúàáäù äî , àø÷å äðéù íàå
áëòî åðéà øãñä àîìéã åà àöé åðéà àø÷î ãçàå íåâøú ãçàå àø÷î ãçà , åðéàã äëìäì íúáúëå

ãáòéãá áëòî.  
  

èéìù ùèéååàãéååàã ïîìéä ìàåîù áøä'' àùîù úéá  
ôåãñðøá íäøáà øéàî áøäèéìù ø'' à÷øá éðá  

èéìù íéåáðøéá éåìä íééç óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî óñåé øàá ììåë  
çàå àø÷î åðééäã äæë ïôåàá úåùòì óéãò äìéçúëìã øáñ ùéà ïåæçäã øéòäì äàøð''çàå íåâøú ë'' ë

ïéáäì éãë àåä íåâøú ïéøå÷ã àä éøäã øáãì íòè ïúðå àø÷î íòô ãåò ,à''êéøö àø÷î àø÷ù ãéî ë 
áåúëù äî ïéáäì éãë íåâøú àåø÷ì ,ïë äøåä åîöòì ÷øå ,ïë äøåä àì íéìàåùì ìáà , øôñá àáåî

 éðùä èåçã ÷ìç 'ô ÷øô''ñ æ''á ÷'.  
  

ã éëãøî áøä .èéìù ïéèùðèòåå'' àíéìùåøé  
â ùéã ïééöì äàøð 'ïë úåùòì óéãòù äéì àøéáñù íé÷ñåô ,øéàé úåçäì íééç øå÷îä , äøåú úòãá ïëå

ùøäîì''í ,äðåùàøä íòôá àø÷îä úà ïéáé äæ éãé ìòù íåùî ùéà ïåæçä âäð ïëå.  
  

äáä''éð øãôðåô ïåòîù ç'' åãåãùà  
àöé ãáòéãá íà íúðãù äî ,äøåøá äðùîî äéàø íúàáäå ,ôø ïîéñ ïåéöä øòùáã ïééöì ùé''ñ à''é ÷ '

àéãäì ïë áúë  .  

  בערב בלבד ' תגובות אפשר לשלוח עד ליום ג 
  א"להרב אשר אנשיל שוורץ שליט

   il.net.017@levib: או למייל  7961607-057:  המערכתלפקס
˙Î¯ÚÓ‰ È�ÈÈ�Ú ÏÎ· ÌÈ¯Â¯È·Ï ,ÏË· :057-3166560  

  מי שמעוניין להצטרף לאלפי המנויים נא להתקשר למערכת

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø â÷ ìøòáøìåàéð èéìù'' à  
ø''íéìùåøé àæìòá úáéùéá î  

 åúá éàåùð úçîù ìâøìéçú 'áò''æîá â''è  
àåòø àäé úåááø éåëéæ úåëæáù   

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

äøä'' éáø âïééèùðéáåø áééì íééç èéìù'' à  

ø'' ÷øá éðá àæìòá úáéùéá î  

æîá åúá éàåùð úçîù ìâøì''áò è''â  

äøä ïá'' éáø âíèùøáìä éðéñ èéìù''à  

â ïåëéù áø '÷øá éðá  

 úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé úçð äåøé  

äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 áøäïîãìå äîìù èéìù'' àíéìùåøé  

åéáà úîùð éåìéòì  íñøåôîä ãéñçä áøä  

òà ìù åúéáë äçååøì çåúô äéä åúéá'' ä  

äåî''ø ø 'áåã øëùé  áøä ïááàæ âéìòæ øùà æ''ì 

ðàî øúñùè  

áìð" òùú èáù ùãåç ùàø''ò ú.ð.ö.á.ä.  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ'' åðéãéãé é  

 áøäøìãà áàæ ïøäà èéìù'' àïåãðåì  

 åãëð ñðëéä úçîù ìâøììàøùé éð'' å  
 åðéáà íäøáà ìù åúéøáìæîá"è  

 áøä åðúçì ïáøðøì øòá óìàå èéìù'' à  
ùîù úéá  

 éåëéæ úåëæáù àåòø àäé úçð äåøé úåááø  
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî  

 

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é  

 áøäàãðì ìâñ óñåé èéìù'' àíéìùåøé  
åð÷æ úîùð éåìéòì  

 éáø ïåàâäàãðì øéàî öæ'' ì  
äøä ïá'' éáø âãðé÷ñéæ éëãøî öæ'' ì  
áà'' ùèéáäàøã ã–ïòôøòååèðà -ú ''à  
áìð"òë ''îùú úáè â''è ú.ð.ö.á.ä.  


