
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ÈÊÚÂÏ‰ ÍÈ¯‡˙· ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ‰ ¯ÓÂÏ ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰?  
 Ô˙˘¯Ù·ב ב''י 'ÌÈ˘„Á ˘‡¯ ÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰.  

  

 ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁÏ ‡Â¯˜Ï ¯ÂÒÈ‡ ˘È Ì‡‰ ¯Â˜ÁÏ ˘È
¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈÏ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÈÊÚÂÏ‰.  

  

‰ ‰�‰·Ó¯"Ô�‰ ˜ÂÒÙ‰ ÏÚ ''Ïוטעם החדש הזה לכם ל '' כתב וז
וממנו ימנו כל , נו אותו ישראל חדש הראשוןשימ, ראש חדשים

כדי , החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש
כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה , שיהיה זה זכרון בנס הגדול

אלא יאמר בחדש , ועל כן אין לחדשים שם בתורה, הנס נזכר
 ואומר ויהי בשנה השנית בחדש השני נעלה 'ט א'' ישמותהשלישי 

  .'ענן ובחדש השביעי באחד לחודש וגוה
  

Ó‚· ÚÓ˘Ó ÔÎÂ' דאיתא התם באחד בניסן ראש א''ע' ראש השנה ז 
דהיינו שמונים ממנו חדשים וניסן הוא חודש , חודש לחדשים

  .הראשון
  

ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó·Â ם שיביא ''ל לא ראיתי להרמב'' תמה וזא''מצוה שי
גמרא ע דהוא ''דין זה דמצוה למנות ניסן ראשון וקצת צ

ן שהוא מצוה מן התורה ואם ''ונראה מדברי הרמב, מפורשת
ם אינו מביא דין ''למה הרמב, מונה למנין אחר עובר על המצוה

  .זה
  

·˘ÈÈÏ ‰ˆ¯˘ ˘È:ן רק בעת קידוש החודש והגדת '' דכוונת הרמב
עדים היה החיוב להזכיר מנין החדשים דעל זה קאי הפסוק 

  .  ב''ח סימן כ''ת בנין שלמה אור'' בשוכך כתב, החודש הזה לכם ולא זולת זה
  

È¯‚‰ Ï·‡''‡Ï¯ÚÙ Ù ו''מ רל''ע ‰Ê ˘Â¯ÈÙ ‰Á„ : והביא הרבה ראיות
אלא דמשמע שכל פעם אסור , ן''שאי אפשר לומר פשט זה ברמב

  .להזכיר חודש אחר
  

¯˘‡ È�„ÚÓ: לפי זה יוצא שמי שאומר על תאריך הלועזי 
דהיינו חודש ניסן , הראשון עובר איסור תורה של החודש הזה

וכן כתב בספר לחם הפנים על , ראש חדשים ולא חודש אחר
, ל''ן הנ''ע לאסור למנות למנין הגוים על פי דברי רמב''קיצור ש

  .וכן בספר הכותב על עיון יעקב מגילה
  

 ¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ÔÎÂבתורת משה Ô˙˘¯Ù· ‰ ÏÚÌÎÏ ‰Ê‰ ˘„ÂÁ‰ ˜ÂÒÙ 
תם חדשים מקרוב  ולא כאוריאת העולםל אנו מונים לב" וזתבכ

וכותב , באו שכותבים בריש מגילתא מנין לידת משיח הנוצרי
אוי להם כי גמלו , וחותם עליה שאין לו חלק באלקי ישראל

  .מאסו' לנפשם רעה בתורת ה
  

ÔÎÂ Â˘·'' ˙¯‰Ó"˜È˘ Ì נשאל אודות מי שחקק על א''קע' ד סי"ריו 

 ,יע מונים להנוצר"וכתב פרט השנה כמו שאוה, ז''מצבה בלע

שהוסיפו לכתוב מספר השנים כדרך החדשים וענה להם שמה 

זוהי עבירה כפולה ומכופלת שמספר החדשים , ז''כ בלשון לע"ג

 גם מה שסיימו במספר ,שלהם אינם מכוונים למספר בני ישראל

לדעתי זהו איסור דאורייתא דכתיב ושם , השנים למספר הנוצרי

ור לומר לחבירו ל דמכאן שאס"ואחז, אלהים אחרים לא תזכירו

נ המונה למספרם עובר על איסור " וה,ז פלונית"המתן לי בצד ע

  . י המנין עולה על זכרונו מחשבת איסור"כיון שע, זה
  

·ÂÂ˘"¯ÊÚÈÏ‡ ıÈˆ ˙ ל דעד כאן לא אסר "  די כתב' סימן ח'חלק ח

ם שיק משום לא תזכירו כי אם היכא שמזכיר "בזה המהר

 שעם סיום כתיבת התאריך במפורש שזהו למספר הנוצרי כגון

 אבל אם לא מסיים בכזאת כי ,ירת הנצריםמסיים בלשון לספ

ג משום "אם כותב בסתם התאריך שמונים העמים אין בכל כה

משום גנאי שעוזב התאריך העברי ובוחר יש בזה רק , לא תזכירו

דבתחילה , ם שיק"ודבר זה מדויק בדברי המהר, בתאריך הגוי

יא מה שהמספר החדשים שלהם אינם הוא כותב רק דהעבירה ה

כ הוא מוסיף וכותב דמה שסיימו "ורק אח, י"מכוונים למספר ב

במספר השנים למספר הנוצרי והיינו שגם סיימו וכתבו שזהו 

ש מה שאריך ''עי, נ בזה יש לדעתו גם איסור דאורייתא"לספה

  .על מה סמכו העולם שכותבים תאריך לועזי
  

¯ÙÒ· ÔÎÂËÂ˘Ù Ë‚  באגרות חול יראה ' ואפי, ל"וז ל"ז סוף סק'' קכמןסי

 לאפוקי מה שראיתי ,ריאת עולםשיש ליזהר שלא יכתבו אלא לב

שמונין כמנין , באגרות הבאות מהלועזים היושבים בארץ לועז

  .הנוצרים בשמות החדשים ובמנין השנים ואין נכון לעשות כן
  

ÌÈ�Â˘‡¯ ˘ÈÂ : שחולקים וסוברים שליכא איסור להזכיר חודש

ראש א "חידושי הרשבדהנה ב, ראשון על חודש אחר חוץ מניסן

תנו רבנן באחד בניסן '  על הא דאיתא התם בגמ' עמוד א'השנה ז

ל דנפקא מינה "וי, ראש השנה לחדשים לא ידענא למאי הלכתא

לידע החגים שכתוב בהן בראשון בחדש השלישי ובחדש השביעי 

שני ובחדש וכן לשאר סיפורי הכתובים שכתוב בהן בחדש ה

משמע זה רק לדעת , העשירי וכיוצא בהן לדעת אימת היה

פירוש הכתובים אבל ליכא איסור לקרוא לחודש אחר בשם 

  .הראשון

  

 
åéìéâïðù "à  
) äðùç'(   

 úùøôáàòùú "à  

  
é"ò ì"é  
 ïåëî"øùà éðãòî"  

 ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä  
 áøäêåøá  ïá íéøî úøîåãðééùì ëìîä úá äéç ôéàâé 

ùîù úéá àæìòá éãéñç úåãñåî -ë úåàéùðá "åîãà ïøî ÷"èéìù ø"à  

úëøá äàé àéãâå àáè àìæî íñøåôîä ãéñçä ïåàâä àøé÷é àáø àøáâ éàä íã÷ äæá øâùð ,íéøä ø÷åòå éðéñ ,  
äøåú ìù äìåò íé÷î ,÷ä åðéúãòì ïîàð çéìù ' åðéúééø÷ ìù äðø÷ íåø úåìòäìå áéèéäì åéúåáùçî ìë øùà

 äøéèòîäúåéîùâáå úåéðçåøá ,ë ìù åúëøãäìå åøåàì"åîãà ïøî ÷"èéìù ø"ä àæìòá úéá úøàôúì à" ä  

äâä"ø ö 'ãìôðøéã éáö íäøáà èéìù" à- åðéúééø÷ áø   
 åáì úçîù ìâøìéàåùéðá äùåã÷ä åðéúáéùé éìåãéâ éøàôî ø÷éä åðá   

äáä"øéå äøåúá âìôåîä ç" øîë äðåëð äãî ìëá øúëåîå ùìàøùé éð"áò å"â  

 úáäïåàâø éá êééø òùåäé íäøáà èéìù"à òé ïòôøòååèðà æðàö úìéä÷ áø"à  
 åðîî úçð áåøì äëæéå úåîîåøä úåçôùîä úøàôúì ãò éãò ïéðáå ìàøùéá ïîàð úéá úåðáì åëæé  

öåé ìëîå"ç ,ìë øåñçî ïéàá äøåäèä åùôð úåàë äãåòúìå äøåúì íéìòô úåáøäìå  

äáø äöøòäá  :äìäðää  

‰ÏÈÙ˘¯‡Ù È‡" ‰
ˆÂÓ·" ˙˘¯Ù ˘‡· 

 ‰Ú˘·8:30   
 ·ÂÁ¯ Â�È˘¯„Ó ˙È··

ÂÓ„‡‰" ‡ÊÏÚ·Ó ¯8 
˘Ó˘ ˙È· 



 „Á‡ ÁÒÙ· ˙‡ˆÏ Ï‡¯˘È ÏÎ ÌÈÏÂÎÈ ÍÈ‡  

„Á‡ ÏÎÏ ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ Ï˘ ˜ÏÁ ÔÈ‡ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·È''·ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· Ï‡¯˘È ˙„Ú Ï‰˜ ÏÎ Â˙Â‡ ÂËÁ˘Â .  
  

Ó‚· ‡˙È‡' רבי יהונתן אומר מנין שכל ישראל  'מ א'' עב''ין מקידוש

שחטו אותו כל קהל עדת יוצאין בפסח אחד שנאמר בפרשתן ו

 והלא אינו ,וכי כל הקהל כולם שוחטים, ישראל בין הערבים

  .יוצאים בפסח אחדאלא מכאן שכל ישראל  שוחט אלא אחד
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: ת  בדע'ה אות ט"מצוה שכ במנחת חינוך ה שכתבמ לפי

,  דכל שאינו שוה פרוטה לא הוי לכםה כל ישראל"ב בד"ז ע"סוכה כי "רש

והא אין לכל אחד שוה , כ איך כל ישראל יוצאים בפסח אחד"א

בחידושי אריה דבי עילאי  כך הקשה ,כיון שכולם משתתפים, פרוטה בו

'  יושר חלק בת אמרי''וכן בשו, ה''סימן קכ' ד חלק א''ת בית יצחק יור''וכן בשו, ב'' מקידושין

  .'וכן במנחת סולת סימן ו ,ט'' סימן מ'ת אחיעזר חלק ג"שווכן ב, ח''סימן ל

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

 פרשה דקרבן פסח נאמר קודם מתן תורה ואז אף פחות .‡

אף פחות , לכן חשיב שפיר לכם, משוה פרוטה נחשב לממון

כך תירץ , מפרוטה לכן איתא שכל ישראל יוצאין בפסח אחד

  .' סולת מצוה ובמנחת

דלא בכל מקום ממעטינן ,  קרבן פסח אין צריך שיהיה שלו.·

כך תירץ בשערי דעה שער , ל דרשו כן''מלכם שיהא שלו רק היכא דחז

  .'ד

·ÂÂ˘"·ÈˆÈ È¯·„ ˙ בעיקר הדבר ל'' כתב וז'ליקוטים והשמטות סימן מ 

הנה , משכו וקחו לכם א"ב כ"שמות ידבפסח בעינן לכם מדכתיב 

ואף דכל , נ"ל דזה בפסח מצרים שהיה להם דין ב"מלבד די

נ נהרג "ישראל יוצאים בפסח אחד שפיר הוי לכם מחמת דב

אך , פ"פ ושייך בהו בעלות גם בפחות משו"על פחות משו

ל לדרוש הך לכם כמו שדרשו "באמת לא מצינו כלל בדברי חז

  . ב"ז ע"בסוכה כלך דגבי סוכה 

יש לכל אחד חלק משהו דבפסח ,  לחלק בין סוכה לפסח יש.‚

, בבהמה שעבורה שילם דמים ואותה משהו נקרבת לזכותו

ושייך שפיר , כלומר להוציאו ידי חובתו בהקרבת הפסח

הגדרת בעלות על אותה משהו כיון שבזה קיים מצותו ושילם 

 וכעין שהאריכו הפוסקים ,כ לדידיה שוה ליה טובא"דמים א

ם "שמהר, יקריםבמי שהפסיד לחבירו אתרוג מהודר שדמיו 

ג " דגנב פטר עצמו בכבש אעב"ח ע"ק ע"מב הוכיח ג"קי' בסימינץ 

מ פוטר "דהפריש שור שדמיו יקרים משום הידור מצוה מ

מ "ג דקנה אתרוג יפה משום הידור מ"נ אע" ה,עצמו בכבש

ובחכם , ש"פוטר נפשיה באתרוג קטן שיוצא בו ידי חובתו עיי

לה דמים דלאו בת כ דחה ראייתו דהתם אין "ק' צבי סי

מכירה אבל באתרוג הדור דמים לו ויכול למוכרו ואף שעילוי 

ז "מ פט"וכן דחה במל, ש"דמיו מחמת הידור מצוה אין בכך כלום עיי

והאריכו בזה , ו"תרנ' ח סי"ת או"ט ושע"והובאו דבריהם בבאה, ז"ממעשה הקרבנות ה

שילם עבור  ובקרבן פסח שז"מ' ד סי"ם ח"ת מהרש"ועיין שו, האחרונים

ע איכא שויות לדידיה "המצוה גופא ולא להידור נראה דלכו

כ בהך דכל ישראל יוצאים בסוכה אחת " משא,בהאי משהו

שהמצוה בישיבה בסוכה ואין קיום מצוה בעצם הדבר שיש 

וכיון שאין שוה פרוטה לכל אחד ליכא , לו חלק משהו בסוכה

  .'קוטים והשמטות סימן מת דברי יציב לי"שוכך תירץ ב, בעלות והוי שאולה

 שם דלמא אכילת ב''ח ע'' עפסחיםס "עוד נראה להמבואר בש .„

פסחים לא מעכבא ושאני התם דאי ממשכי הני חזי להני ואי 

יונתן גלי קרא דסגי במה ' ממשכי הני חזי להני משמע דלר

ל דכיון דאי "נ י"וה, שיש איזה מציאות לכל אחד לאכול כזית

ת "שוכך תירץ ב,  שוה פרוטה שפיר הוי לכםממשכי הני הוי להני

  .'דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן מ

יש לומר עוד כמו בקרבנות צבור הבאים מתרומת הלשכה  .‰

ז "י פרשת קרח במדבר ט"עיין פרש, שיש לכל אחד מישראל חלק בהם

ת צפנת "ועיין בשו, א"א ה"ם תמורה פ"ע רמב"ו על פסוק אל תפן אל מנחתם וע"ט

א שהאריך בגדר דבר השייך להצבור אם שייך לכללות הצבור או "רל' סי ד"י תשי"נח נפע

ל דגלי לן קרא דכל ישראל יוצאים בפסח " וי,ש"לכל יחיד ופרט עיי

אחד וסגי בכך דהוי לכם של כללות הצבור כיון שכללות 

  .'ת דברי יציב ליקוטים והשמטות סימן מ"שוכך תירץ ב, הצבור הם המקריבים

  

ÍÈ‡ ÁÒÙÈÂ È˙È ÍÈ¯ˆ„ ÏÎ ¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÁÒÙ· Ô�È¯Ó‡   

ÂÈÂ�ÓÏ ‡Ï‡ ÏÎ‡� Â�È‡ ÁÒÙ Ô·¯˜ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ב ד''י'‰˘‰ ÏÚ ÂÒÎ˙ ÂÏÎ‡ ÈÙÏ ˘È‡ .  
  

ÂÈÈÂ�ÓÏ ˜¯ ÏÎ‡� ÁÒÙ Ô·¯˜„ Ô�ÈÙÏÈ Ô‡ÎÓ.  
  

¯„Ò‰ ÏÈÏ· הא לחמא עניא די אכלו  אמרינן בסדר ההגדה

ך ייתי אבהתנא בארעא דמצרים כל דכפין ייתי ויכול כל דצרי

  . ויפסח
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:הרי קרבן פסח ,  איך אמרינן כל דצריך יתי ויפסח

  .ח''שבולי הלקט סדר פסח סימן ריכך מקשה ב, אינו נאכל אלא למנוויו

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

רבינו ל '' כתב וזספר שבולי הלקט סדר פסח סימן ריח הנה ב.‡

ה ליה לפי שאין לנו פסח עת' ל כתב דלא גרסי"ישעיה זצ

 אם היה לנו פסח עתה לא היינו מזמנין אותם שאין לוואפי

הפסח נאכל אלא למנוייו כשהוא חי כמו שדרשו חכמים 

 אבל ,מהיות משה מחיותיה דשה רשאין לפחות ולהוסיף

ו "בנימין נר'  ואחי ר,ליה' לאחר שנשחט לא ועל כן לא גרסי

פ שאין עתה זמן פסח לשון "כתב דאין חשש לסלקו ליה ואע

גדה מסודרת על יסוד הפסוקין כדכתיב בתחילת הענין הה

ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית ואם ימעט הבית 

שהיו מזמנין זה לזה ' מהיות משה ולקח הוא ושכנו וגו

לפסוח יחד וכן משמעו כל מי שאין לו פסח יבא וימנה על 

שלי ובודאי קודם שחיטת הפסח קאמרי ליה וקבעוהו בהגדה 

א ואל תתמה שהרי שנינו רבן גמליאל היה אומר לזכר בעלמ

כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו 

. וכי יש לנו פסח עתה אלא לזכר בעלמא' פסח מצה ומרור כו

וגדולה מזאת שהרי אנו עושין מעשה זכר לפסח כהלל שהיה 

  .כורכן ואוכלן יחד על שם הכתוב על מצות ומרורים יאכלוהו

 , אפיקומן שאנו אוכלין במקום פסחזה,  ייתי ויפסח הכונה.·

הרי אנו משימים בקערה שני מיני בשר אחד זכר לפסח ש

כ ראוי והגון לאומרו לידע לזכר מה אנו "ואחד זכר לחגיגה א

  . ל''כך תירץ בשבולי לקט הנ, עושין כל זה

תמה למה לא  ואניל ''וזץ "מאמר חמץ לרשבפ מה שכתב '' ע.‚

שהרי אין לנו ". כל מאן דצריך ייתי ויפסח"ה סלקו בזמן הז

 דאפשר לפרש ייתי , ואפשר דמשום הכי לא סלקוהו,פסח

   .מעדני אשר, ל אתי שפיר''לפי הנ, ויחוג חג הפסח



ÌÈ¯ÂÎ·Ï ÁÒÙ ·¯Ú· ˙È�Ú˙ ÂÚ·˜ ÚÂ„Ó  

‰Ïˆ‰‰ Ò�Ï ¯ÎÊ ‰ÁÓ˘ ÌÂÈ ÚÂ·˜Ï ÍÈ¯ˆ ‰È‰ È¯‰?  

 Ô˙˘¯Ù·ו''ג ט''י Â Â�ÁÏ˘Ï ‰Ú¯Ù ‰˘˜‰ ÈÎ È‰ÈÂ‰ ‚Â¯‰È ' ¯ÂÎ· ÏÎ

Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡·Â‚'.  
  

· ‡˙È‡¯ÂË גרסינן במסכת ל '' וזע''אורח חיים הלכות פסח סימן ת 

 והטעם זכר לנס שניצולו ,סופרים הבכורות מתענין בערב פסח

  .ממכת בכורות
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È:וכי ,  מדוע קבעו תענית זכר לנס הצלת הבכורות

 שמחה ויום טוב י''לא היה מתאים יותר לציין את נס ההצלה ע

כך מקשה , דוגמת פורים שקבעו ימי משתה ושמחה זכר להצלה

ת "שווכן ב, ב''סימן כ' וכן במקראי קודש פסח חלק ב, ג''ח סימן קל''ת זכרון יהודה אור''בשו

   .ב''פרק י' ת אור לציון חלק ב''וכן בשו, י''ויען יוסף אורח חיים סימן ר
  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

זכר לתענית שהתענו הבכורות , נית  הוא עיקר טעם התע.‡

כי מסתמא כשאמר משה רבינו לישראל , בערב פסח במצרים

 ב''ב כ''בפרשתן יואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד הבוקר 

, בודאי התענו בכורי ישראל כדי שיזכו להינצל מנגף המשחית

על הפתח ולא יתן המשחית לבא ' ואף שהובטח להם ופסח ה

 מכל מקום עדיין היו צריכים לרחמי שמים ,אל בתיכם לנגף

ב ''ע' ברכות בוכמו שהוזכר גם בדברי רבינו יונה , ובודאי התענו

שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים היו ל '' וזף''בדפי הרי

מפחדין ומתפללין לבורא לקיים דברו ושלא יתן המשחית 

לבוא אל בתיהם שדרך הצדיקים שיראים תמיד שמא יגרום 

כן גם כיום מתענים בכורי ישראל זכר לתענית ול, החטא

וכדוגמת תענית אסתר שמתענים זכר , הבכורות במצרים

מגילה פרק ש "ראכמו שכתב ה, לתענית שהתענו אז בעת צרתם

 שהכל מתאספין לתענית אסתר ,זמן קהלה לכל היא ג''יא 

ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים לפי שבו 

 וכן מצינו במשה ,על נפשם והיו צריכים רחמיםנקהלו לעמוד 

שעשה תענית כשנלחם בעמלק דכתיב ומשה אהרן וחור עלו 

ראש הגבעה ודרשינן במסכת תענית מכאן לתענית צבור 

שצריך שלשה מכאן נראה לרבינו תם סעד לתענית אסתר 

שאנו עושין כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו 

היהודים לעמוד על נפשם ולא מצינו לו סמך בשום מקום 

כ אפשר דזה כונת הטור שעושים זכר לנס ''א , בכאןאלא

שניצולו ממכת בכורות דהיינו זכרון לאותה תענית שהתענו 

מובא במקראי , ג''ח סימן קל''ת זכרון יהודה אור''כך תירץ בשו, הבכורות בזמנו

  .ב''סימן כ' קודש פסח חלק ב

¯ÙÂÒ Ì˙Á‰ ‰Ê ˘Â„ÈÁ· ÂÓ„˜ ¯·ÎÂ ל וטעם ''וזא ''ח ע''פסחים ק

ענית בכורים נראה לי כמו תענית אסתר שנהגו מפני ת

שקבלה בידינו שביום מלחמת עמלק התענו אבותינו ואנו 

כן נראה שבלי ספק בערב פסח , נוהגים כן אחריהם לעולם

מצרים התענו הבכורים שלא ימותו בלילה בעונם עם 

המצרים וכל אב התענה בשביל בנו הקטן שלא יענש בשביל 

  .והגים כן אחריהם לעולםואנו נ, עון אביו

·˘ÈÈÏ ˘È ‰Ê ÈÙÏ :ק ז''ע ס''ח סימן ת''אור מה שהקשה הברכי יוסף' 

ו ''הרי הנס היה בט, מדוע מתענים הבכורים בערב פסח

ט לא ''ותירץ דביו, בלילה והיה צריך להתענות בפסח בלילה

ל אתי שפיר בפשטות ''אבל לפי הנ, היו רוצים לקבוע תענית

 עושים הוא זכר לתענית שהם עשו כדי דהרי כל הזכר שאנו

לכן הבכורים מתענים , ט''להינצל מהמיתה וזה היה בערב יו

להגאון רבי צבי פסח  ב''סימן כ' במקראי קודש פסח חלק ב כך כתב, בערב פסח

  .ל רבה של ירושלים''פראנק זצ

 דהיה קטרוג על 'א אות ז"שמות רבה פכמדרש פ מה דאיתא ב'' ע.·

מצרים מה נשתנו אלו מאלו הללו עובדי ישראל ביציאת 

, והוצרכו ישראל לתגבורת של מדת הרחמים', עבודה זרה וכו

אף שאינו מפורש אבל הוא , וכן היה גם בשעת מכות בכורות

 אשר פסח על בתי ז"ב כ"שם ידבר הלמד מענינו דאמר הכתוב 

מכלל דהיה קטרוג עליהם , ואת בתינו הציל' בני ישראל וגו

וכל ענין , כ לא היה נקרא בשם הצלה"דאל, אם להנצל

שנעשה לכלל ישראל בימים קדמונים מתעורר כל שנה כידוע 

ואולי קודם התעוררות הגאולה שבליל , מספרים הקדושים

על , כ יש חשש התעוררות קטרוג כעין שהיה אז"התקדש חג ג

כן מתענין הבכורים לפעול תגבורת מדת הרחמים כעין שהיה 

ת ויען יוסף "שוכך תירץ ב,  שלט עליהם מדת הדיןאז להבכורים שלא

   .י''אורח חיים סימן ר

יש לומר שכיון שמי שעושים לו נס מנכין לו מזכויותיו . ‚

 לכן הבכורות שנעשה להם נס א''ב ע''שבת ל' כמבואר בגמ

' כך תירץ בספר אור לציון חלק ב, מתענים כנגד מיעוט הזכיות, מיוחד

  .ב''פרק י

  

˙Â¯ÂÎ· ÚÂ„Ó ˙Â�Ú˙Ó ÔÈ‡ ˙Â·˜�   

˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓ· ‰˙ÈÓÓ ÂÏÂˆÈ� Ì‰ Ì‚ È¯‰?  

ÓÈ˜''Ï בין בכור ,  הבכורות מתענים בערב פסח'ע סעיף א"ח סימן ת"ורא

ויש מי שאומר שאפילו נקבה בכורה , מאב בין בכור מאם

  .מתענה
  

Ó¯‰ ‰Ê ÏÚ ·˙ÎÂ"‚‰· ‡''‰ואין המנהג כן  .  
  

˙Â˘˜‰Ï ˘È: כל הטעם של  מדוע אין הנקיבות מתענות הרי

כ הנקבות שנמי ניצלו ''התענית לזכר שניצלו ממכת בכורות א

  .וכן שולחן ערוך הרב, ע''א סימן ת''כך מקשה הגר, מדוע אין מתענות

  

ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ‡:  

האם בכורות נקיבות של המצרים ,  ראשית דבר יש לברר.‡

 איתא שה תמים ב"ו סימן י"שמות פרשה ט ¯·‰ ‰�‰ ·Ó„¯˘ד, מתו

, וחס על בכורי ישראל,  על שם שהוא הרג בכורי מצרים,זכר

ל אתי ''לפי הנ, הנה מהמדרש הזה משמע שרק זכרים מתו

שפיר מדוע אין הנקבות מתענות דהרי להם לא נעשה נס 

  .דהרי גם המצריות לא מתו

˘¯‰ È˘Â„ÈÁ· ·˙ÎÂ"Ì˘ ˘: משמע מכאן שלא נהרגו אלא 

הזה על חולק המדרש אבל , בכורים זכרים ולא נקבות

מדרש  וכן הוא ב,הפסיקתא שאומר שגם בכורות נקבות מתו

 ויך כל בכור 'ח סימן ג"פרשה י שמות רבה מדרשרבה דאיתא ב

שאפילו נקבות בכורות , במצרים ראשית אונים באהלי חם

וזה , שנמצא לה פרקליט טוב, חוץ מבתיה בת פרעה, מתו

מדרש חזינן דה, הוא משה שנאמר בו ותרא אותו כי טוב הוא

ל קשה ''כ לפי המדרש הנ''א, סבירא ליה דאף הנקבות מתו

   .מדוע אין הנקבות מתענות

שהרי אין , לפי שלא נתנה התורה קדושת בכורה לנקבות .·

 ,ע"א סימן ת"בביאורי הגרכך כתב , מצות פדיון הבן לכן אין מתענות
  ד"ע סק"וראה עוד בספר ישועות יעקב סימן ת

· ·˙Î ÔÎÂÔÁÏÂ˘‰ ÍÂ¯Ú ל '' וז'ורח חיים הלכות פסח סימן תע סעיף גא

 וראיה דבמדרש ,וודאי במצרים גם הן נהרגו במכות בכורותד

 אלמא דגם ,אומר דבתיה בת פרעה נצלה בזכות משה

מ אין המנהג כן מטעם "בנקבות היתה מכת בכורות ומ

  ה לקדשן רק הזכרים"דבנקבות לא צוה הקב

א מנהג לא נהגו להחמיר כיון שעיקר תענית הבכורות אינו אל .‚

כל כך מפני שעיקר ההתראה והמכה הכתובה בתורה בפירוש 

שולחן ערוך הרב אורח כך כתב ב, לא היתה אלא על הבכורים הזכרים

   .ע''חיים הלכות פסח סימן ת



  
  

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ àì äæ éøä øãñä ìéìá íéùåòù ùåãé÷ä éðäî êéà  
éðäî êéà íéðåùàøä íùá íúù÷äù äîçñô ìéìá íéùåòù ùåãé÷ä  ,îé÷ éøä'' ìøåà'' ç

òø ïîéñ'' âäãåòñ íå÷îá ùåãé÷ ïðéòáã ,à'' øçà ïîæ äáøä íé÷éñôîù øãñä ìéìá ë
ùåãé÷ä ,à''ùåãé÷ä éðäî êéà ë, íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù ñàøâ úä÷ éàîù éáø íñøåôîä ïåàâä'' àîåã''úãä é÷éæçî ö  
õøúì äàøð ,á àäéù ùåãé÷ã ïåéë ïðáøãî ÷ø åáåéç äãåòñ íå÷îòø ïîéñá àúéàãë'' â

ã äëìä øåàéáá'' øúìàì ä ïðáøãî ÷ø àéåä äìéìá åìéôà áåè íåéá ùåãé÷ä ììëáå ïééò

òø ïîéñ''ñ äøåøá äðùîá à''á ÷ 'ðä éôì'' åøîà íä ïðáøã ÷ø àéåäã ïåéëã øéôù éúà ì
 ìéì ìç åìéôàå øúìàì ìåëàì êéøö ïéàã ì÷äì ùé çñô ìéìáã ùåãé÷äã úáùá çñô

äøåúä ïî ,î''øéôù éúà ïðáøãî àìà àéåä àì äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ã àäã ïåéë î .  
  

èéìù øò÷åø÷ ãåã íééç áøä'' à÷øàô àøàá øåâ ììåë  
èéìù ïåîéñ ïåòîù áøä'' àíéøôà úëøá ììåë íéìùåøé  

ò õøúì äàøð''á àúéàã äî ô áøä êåøò ïçìåùòú ïîéñ çñô úåëìä íééç çøåà''â ñ''ë ÷'' ä

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ àäéù éãë ùåãé÷ì êåîñ ñôøëàéáäì åâäð ïëìã.  
  

äøä''èéìù øâéöðã äùî äãåäé ìàéçé éáø â'' àúéìéò ïéòéãåî  
õøúì äàøð ,ò''áùøä áúëù äî ô''÷ íéçñô í'' ùåãé÷ êéøö òåãî øáãä íòèá à

äãåòñ íå÷îá ,äæá áúëå''ä ìò ùåãé÷ òá÷éàãî àéä àøáñ éîð éà ì ìò àîúñî ïéé
áéùçã òá÷åä äãåòñ úòùáù ïééä ,àå''ãäù øîåì ùé ë 'ïîöò éðôá íéáåùç úåñåë ,

åéå úáùáù ùåãé÷ ìëî øúåé úãçåéî úåáéùç íäì ùéå'' ùåãé÷ úáåç éãé íéàöåé ïëì è
äãåòñ íå÷îá àìù åìéôà .  

  

èéìù õéáø÷ óñåé áøä'' àúéìéò ïéòéãåî  
÷ íéçñô ìàåîù øáãáã ïééöì ùé'' â ùåãé÷ àéåä ïëìã íéðåøçàä åáúëù äî éôìã áúë

éðåò íçì ïðéùøãã ïåéëã øáãä íòèå ÷ñôä àéåä àì äãâäã íåùî äãåòñ íå÷îá ,
äáøä íéøáã åéìò íéðåòù ,à''äãåòñä éëøöî àéåä ë , øáãì àìù øäæéì êéøö äæ éôì

äãåòñ íå÷îá ùåãé÷ àäéù éãë íéìèá íéøáã.  
  

ëøá øçà ïîà úåðòì øúåî íàä íéé÷ð íðéàù ùùç ùéù íéðè÷ íéãìé íéëøáîù ä  
 åà íéé÷ð íðéàù ùùç ùéù íéðè÷ úëøá øçà ïîà úåðòì øåñà íàä íúø÷çù äî

íéé÷ð íðéàù ùùç ùéùë óà ïîà úåðòì øúåî àîìéã ,ò øúéäì íú÷ñôå'' úèéù ô
íé÷ñåôä éìåãâ.  

  

èéìù áì÷î ãåã áøä'' àíéìùåøé  
åùáã ïééöì ùé''è ïîéñ åãé úúî ú ' ùéù óà ïè÷ úëøá ìò ïîà úåðòì øúåîù ÷ñô éîð
é÷ð åðéàù ùùç.  

  

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 äùà äìàùå

úåìîùå áäæ éìëå úéá éìë äúðëùî ,øàåáîù ïåéë úåù÷äì ùéãîâá  'ö ïéøãäðñ''ò à'' à

 íéãåäéì íéáééç åéä íäù áåç øåáòá äéä äæ íéøöîî íéãåäéä åìèðù íéøáãä ìëã
íúãåáò úîçî ,à''áåçä ìéáùá úåéøöî íéùðä ìù íéãâáä úà åìèð êéà ë , éøä

îé÷'' ìö ïîéñ äåìî úééáâ úåëìä èôùî ïùåç''ë óéòñ æ'' ä åúùà úåñëî äáåâ áåç ìòá ïéà
 ìù åéðáåäåì ,à''äæ ìò åøáò êéà ë ,íéðôåà äùìùá íúöøúå.  

  

èéìù àååãàô ìéùòä òùåäé éáø ïåàâä'' àøúñùèðàî  
õøúì äàøð , áåç áééç ìòáä ÷øùë à÷ååã äæ åúùà úåñëî ïéáåâ ïéàù ïðéøîàã àäã

äùàä úåñëî ïéáåâ ïéà æà äùàä àìå ,íéãåäéá åãáòúùð íâ úåéøöîä ïàë ìáà ,à'' ë
 úåáééç éîð íäíìùì ,ïëìíäìù íéãâáäî ìåèéì íéìåëé äéä .  
øùà éðãòî: ÷ø àéùå÷ä úà íúéàøù äàøðëå úåîù úùøôá éúàáä äæ õåøú 

úëøòîì íéáúëîá.  
  

èéìù ïåîã÷ ÷çöé áøä'' àíéáìòù  
õøúì äàøð ,äòù úàøåäå øåáéãä éô ìò ãçåéî éååéö íäì äéä ïàëã ììë äù÷ àìã ,

à''éãéî äù÷ àì ë.  
  

ððç åãîì êéà íéòãøôöäî ùôðä úà øåñîì íéáééçù äéøæòå ìàùéî äé  
ãçåéî éååéö äéä íäì éøä  

îâá àúéàã àä ìò íúù÷äù äî'ð íéçñô ''ò â''á î' ã åàø äî éîåø ùéà ñåãåú ùø
ùàä ïùáëì íùä úùåã÷ ìò ïîöò åøñîù äéøæòå ìàùéî äéððç, øîåçå ì÷ åàùð 

íéòãøôöî ïîöòá , ìò ïéååöî ïéàù íéòãøôö äîååìòå åäá áéúë íùä úùåã÷  êúéáá
êéúåøàùîáå êéøåðúáå ,äîëå äîë úçà ìò íùä úùåã÷ ìò ïéååöîù åðà , ùéã

úåù÷äì ÷ä éøä''åø÷éòî êøôåî å  ùåãé÷ ìò íéååöî àì íéòãøôöäù éîð éëä ïéàã
íùä ,ùøåôî éååéö íäì äéä ìáàä úàî  'ùàá åàáéùåàá ïëìå  ,àùî"ç ë ìàùéî äéðð

äéä àì äéøæòåãçåéî éååéö íäì êë ìò ååèöð àìù  ,à''÷ ë''àåä àëéøô å , íúöøúå
íéðôåà òáøàá.  

  

èéìù ïåñá÷òé íçðî áøä'' àäå÷ú çúô  
ä õøéúù äî ïééöì äàøðè ÷øô úéùàøá äîëç êùî''åã  ùåãé÷ ìò ååèöð àì íéòãøôö

íùä , àäåáéúëã éååéö ïåùìá àì øåôéñ êøã êéøåðúáå êá åìòå.  
  

øâ ìà÷æçé áøäèéìù ãìòôðéé'' à÷øá éðá  
îâä úéùå÷ã õøéú äøåúä ìò øôåñ íúçáã ïééöì ùé ' ùåãé÷ ìò ïîöò åøñî äîì àåä

ã ìëî òåøâ ùàä ïùáëå ÷ðç àåä êùôð ìëá íúñ àìä à÷ååã ùàá íùä ' ìòå úåúéî
îâä õøúî äæ '÷ åàùðù''íç øåðúá íùôð åøñîù íéòãøôöî å.  

  

èéìù õéáå÷ùåî íäøáà ìàåé áøä'' àëíéìùåøé øàîèàñ ììå  
ò õøúî àùú éë úùøôá äùî çîùéäã ïééöì äàøð'' àåä íàã íù øàåáîù äî ô

 ìò åîöò øåñîì áéåçî úååöîáå äøåúá ÷ø ÷áã åúåéçå åîöò ìëù ãò ùåøôå ãéñç
 éååöå áåéç äéøæòå ìàùéî äéððç äéäã øéôù éúà äæ éôì úåøéáò ìëá íâ íùä ùåãé÷

äøéáò ìëá ,î øéôù äæ éôìå øîåì ÷ééåã"ïîöòá øîåçå ì÷ åàùð "ø'' ïîöòù äîá ì
äá ÷áã äéä ïúåéçå 'øîåçå ì÷ øéôù åàùð íúðéçá éô ìòå.  

  

èéìù ÷éìî á÷òé áøä'' àäå÷ú çúô  
ã ïç úéåìä íùá íúöøúù äîùàá åàáé íäù íéîééåñî íéòãøôö ìò äøæâð àì , àìà
 êúéáá åàáå åìòå éììë ïôåàáåâå 'öäî úçà ìëå êéøåðúáå äì øåçáì ìëåú íéòãøô

äéðéòì äàøðä íå÷î ,ùàäî äùôð èìîúå ,äéúåøáç ìò åæ äåöî äçãúå , äæ ìë íòå
êøáúé åîù ùã÷ì ùàä êåúì åöô÷ ,àå"àåä áéöéå úîà øîåçå ì÷ ë ,õøéú êëñá øô 

 ïç úéåìïúùøôá  ,äøåúä ìò ìàåîù éøáãá éîð áúë ïëã ïééöì ùé.  
  

äøä''èéìù ïøèù ìàøùé ìàåîù â'' à÷øá éðá  
åùáã ïééöì ùé''éò àìôð ïôåàá õøéú äîã÷äá íééç äðçî ú''ù.  

  

äøä''èéìù èåðâ êåøá ìàåîù â'' àçî ãòìà''øæòéìà úðùî ñ  
õøúì äàøð ,òàã äðååëäã''ååèöð íéòãøôöäù ô ,î''äøéçá éðá íðéà î , øöéå òøä ùé

äøåú éáåéç éðá íðéàå áåè ,ñéðë ìò ùðåò åà øëù íäá êééù àìåíéøåðúì íú ,àùîå'' ë
äøéçá éðáë éååéö íäá êééùã äéøæòå ìàùéî äéððçá .  

  
íéáåè íéîéå äðùä úåúáù ìëá åîë íåé ãåòáî ùåãé÷ úåùòì øùôà éà çñô ìéìá òåãî 

 ãåòáî ùåãé÷ úåùòì øùôà éà äìéìá çñôá òåãî íäøáà ïâîä íùá íúù÷äù äî
ã÷ì øùôàù íéáåè íéîéå äðùä úåúáù ìëá åîë íåéíåé ãåòáî ù ,íúöøúå.  

  

èéìù øôåãñðøá íåìù íééç áøä'' àäéðúð æðàö úéø÷  
èáã ïééöì ùé''÷ñá íù æ''æå õøéú à'' äöîì äéåàø äòùá àäéù êéøö ùåãé÷äå ì

ùåãé÷ä àá äìéáùáå ùåãé÷ä ììëá àéä äöî úìéëà úåöîã , íù íéãâî éøôä ùøéôå
äãåòñ íå÷îá àìà ùåãé÷ ïéàã íåùî åðééäã ,÷ôðå'' ìù íòèì íäøáà ïâîä íòè ïéá î

èä''åé áøòá íåé ãåòáî ùã÷ì ïéðòì æ''äëåñã è , ïçìùä êåøòäå äøåøá äðùîä ïëå
èä ìù íòèäå íäøáà ïâîä ìù íòèä úà åáúë''æ .  
  

ò áãåð äæ ïåéìâ''åðéãéãé é 

 áøäøù ïåòîù á÷òé èéìù''à  

ëðî''äéðúð úéøò ùàø ïâñå æðàö úåãñåî ì  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøä ìàëéî áøä ïáïåòîù á÷òé æ''ì  

áìð"òç  'ú èáù.ð.ö.á.ä.  

ò áãåð äæ ïåéìâ''éåðéãéãé   
ãáëðä áéãðä  

 áøäøòééî äîìù èéìù''à  
÷øàô àøàá  

åéáà úîùð éåìéòì  

 áøäáàæ íìåùî  áøä ïáäîìù æ''ì  
áìð"òç  'èáù ú.ð.ö.á.ä.  

æî úëøáì áãåð äæ ïåéìâ" è  

äøäì" éáø âøëééøèñà éáö èéìù"à  
çîòá" ñ"éçöðä ïééòî "  

ø"îäéáá î"ùîù úéá àæìòá ã  

 åðá éàåùéð úçîù ìâøì  

äáä" çïøäà íäøáà éð"áò å"éçú â '  
æîá"èåèòùáå "î  

 úçð áåø äàøéù àåòø àäé äùåã÷ãöåé ìëî"ç 
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ùâøáø÷éå äçîù é úéááì áåè ìæî úëøá åðà íéøâùî òîì"äøä ë" àìôåîä â åúàøéå åúøåú øåàá äðîàð úåøéñîá åðììåë èååðîå úòã åðôìàîä  

äåî" øêòììà êìîéìà èéìù"à  åðá éàåùéð úçîù ìâøìéð åøåëá"åèòùá å" î  
äé" úçð áåø äàøéå øöåé ìëî" úòãä úáçøä êåúî åéãéîìúå çéã éìá ãò àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøáá íéøãòì äøåú úöáøäå  

 íéëøáîääçîùá  
 íéëøáàä úøåáç"àúúòîù é÷åñà "èøòôöàøã  

ä æëøî íéëøáàä úáéùéáãòìà äøåú  


