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הגִדוֹל. שבת עִד בִדיסֱק/ִדוא"ֹל] [רֱק מסירה

ֹלי ה' עשה זה בעבור ֹלאמר ההוא ביום ֹלבנך והגִדת
מה האמת ִדרך ועֹל הרמב"ן כתב ממצרים. בצאתי
אֹלי "זה כמו ֹלי, ה' עשה זה בעבור הכתוב שאמר
עמנו עשה וכבוִדו שמו בעבור כי יאמר ואנוהו",
זה בעבור טעם ויהיה יעו"ש... ממצרים, והוציאנו
ממצרים בצאתי ֹלי ה' שעשה מה כֹל ֹלי, ה' עשה
כבוִדו מעֹלת רום בעבור כֹלומר זה, בעבור היה
ית' העֹליון כבוִד שיתפרסם הִדרתו, יֱקר ויתרון
ֹלישראֹל שנעשה מה כֹל כי מבואר הנה בעוֹלם...
ית', מֹלכותו הִדר כבוִד ֹלפרסם היה מצרים ביציאת
ֹלפי עוִד ויתכן זה. בעבור בֹלשון מכוון והוא
הִדבר מעֹלת עֹל הוראה "זה" במֹלת שיש המבואר
ונשגב נעֹלה יותר ִדבר בעוֹלם ֹלנו ואין וחשיבותו,
ומבואר "זה", בשם נֱקראה וֹלכן התורה, מן בערכו
רֱק היה מצרים ביציאת המכוון שהתכֹלית הוא
את בהוציאך ֹלמשה ית' כאמרו התורה, ֱקבֹלת
בעצמו זהו אֹלֱקים, את תעבִדון ממצרים העם
ֹלי ה' עשה זה "בעבור כאן שאמר במה המכוון
ֹלי שעשה מה כֹל כֹלומר ממצרים", בצאתי
נשיג בעבור זה, בעבור רֱק היה ממצרים, ֹלהוציאי

במעֹלה. נשגב היותר ִדבר
בא פר' והֱקבֹלה הכתב

זה בעבור
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נויגרשֹל שאוֹל נויגרשֹלהרב שאוֹל הרב

פינֱקוס יעֱקב פינֱקוסהרב יעֱקב הרב

אוסטרן אֹלֱקנה אוסטרןהרב אֹלֱקנה הרב

בירנבוים חיים יוסף בירנבויםהרב חיים יוסף הרב

גרוסברִד ֹלוי גרוסברִדהרב ֹלוי הרב

ִדומב אי"ש ִדומבהרב אי"ש הרב

הוֹלנִדר שמחה הוֹלנִדרהרב שמחה הרב

ֱקרויזר זאב ֱקרויזרהרב זאב הרב

ֱקרויס שמעון ֱקרויסהרב שמעון הרב

ֹלוינגר עובִדיה ֹלוינגרהרב עובִדיה הרב

ברֱקֹלי מאיר ברֱקֹליהרב מאיר הרב

רוִדמן יעֱקב רוִדמןהרב יעֱקב הרב

ִדבורֱקס אֹליֱקום ִדבורֱקסהרב אֹליֱקום הרב

ֹלישנסֱקי יעֱקב ֹלישנסֱקיהרב יעֱקב הרב

ֹליִדר זמן שֹלמה ֹליִדרהרב זמן שֹלמה הרב

פישר י. פישרהרב י. הרב

בוים יחיאֹל בויםהרב יחיאֹל הרב

רוטשיֹלִד מאיר רוטשיֹלִדהרב מאיר הרב

פוזן אֹליעזר פוזןהרב אֹליעזר הרב

וינמן ישראֹל וינמןהרב ישראֹל הרב

שורצבורִד הֹלוי מרִדכי שורצבורִדהרב הֹלוי מרִדכי הרב

רותן צבי רותןהרב צבי הרב

גֹלייזנר שמואֹל גֹלייזנרהרב שמואֹל הרב
הסיבה מצוות

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

זיצמן טוביה זיצמןהרב טוביה הרב

חיים בן יהוִדה חייםהרב בן יהוִדה הרב

ֹלוי אשר ֹלויהרב אשר הרב
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אורצֹל יהוִדה משה חיים אורצֹלהרב יהוִדה משה חיים הרב
גוי שם כשנמצא ההגִדה גויאמירת שם כשנמצא ההגִדה אמירת

כהן זֹלמן שֹלמה כהןהרב זֹלמן שֹלמה הרב

כהן ראובן כהןהרב ראובן הרב

ֹלוין כהן פ. ֹלויןהרב כהן פ. הרב

ההגִדה ההגִדהצורת צורת
ֹלייטער ח. משה ֹלייטערהרב ח. משה הרב

ֹליסיצין יצחֱק ֹליסיציןהרב יצחֱק הרב

עימנואֹל יהוִדה עימנואֹלהרב יהוִדה הרב

פריִדֹליס אי"ש פריִדֹליסהרב אי"ש הרב
ֹלבנך בוהגִדת האב ֹלבנךחיוב בוהגִדת האב חיוב

המכות אמירת בזמן שביעית שֹל מיין המכותשפיכה אמירת בזמן שביעית שֹל מיין שפיכה

רוטשיֹלִד מ. יחיאֹל רוטשיֹלִדהרב מ. יחיאֹל הרב
ממצרים יצא כאיֹלו עצמו ֹלראות ממצריםבחיוב יצא כאיֹלו עצמו ֹלראות בחיוב

שוב יוסף שובהרב יוסף הרב

שנברגר נחמיה שנברגרהרב נחמיה הרב

רבינוביץ חיים רבינוביץהרב חיים הרב

אִדֹלשטיין ברוך אִדֹלשטייןהרב ברוך הרב

בשמחה מצרים יציאת בשמחהסיפור מצרים יציאת סיפור

יצ"מ סיפור מצות יצ"מבגִדר סיפור מצות בגִדר

ומרור מצה באכיֹלת ומרורכוונה מצה באכיֹלת כוונה

הציון הציוןשער שער



כוסות ִד' כוסותבענין ִד' בענין

ויספיש יוסף ויספישהרב יוסף הרב

שכח ִדאם המ"ב פסֱק אמאי רפ"ט שֹלמה השוֹלחן הֱקשה א.
מבִדיֹל הוא הרי הסעוִדה באמצע ונזכר ֹלהבִדיֹל ביֱקנה"ז
כוסות מִד' מ"ש והֱקשה הגפן ברכת בֹלי הסעוִדה באמצע
נימא ה"נ וא"כ בפ"ע מצוה הוא כוס שכֹל כיון כוס כֹל עֹל שמברך
בִד' שהרי כוסות ִד' ִדשֹל מכוס הבִדֹלה שֹל כוס ִדשאני וי"ֹל הכי
בכוס ִדִדוֱקא ֹלומר צריך וֹלכן השתיה הוא העיֱקר כוסות
הראשונה הכוס ואין הפסֱק חשיב א"כ השתיה הוא שעיֱקרה
הֹלֹל הבית שכתב וכמו השניה, הכוס את אֹליה ֹלהטפיֹל יכוֹלה
בתים בכמה מזוזה שֱקובע מי בין החיֹלוֱק את ֹלבאר רפ"ט מ"ִד
בכֹל מזוזה ֱקביעת עֹל ברכה ֹלברך וצריך הפסֱק הוי שההֹליכה
עֹל ברכה מברך צריך שאינו בתים בכמה שבוִדֱק מי משא"כ בית
הכֹל הרי חמץ שבבִדיֱקת משום הוא הטעם שם וביאר בית כֹל
באמצע שהוֹלך מה הפסֱק חשיב וֹלא הראשונה ֹלבִדיֱקה נטפֹל
גברא חובת היא חמץ בִדיֱקת ִדחובת ֹלשיטתו ֹלומר וצריך
הפסֱק הוי ההֹליכה הרי בתים בכמה מזוזה בֱקובע משא"כ
עיֱקר שהוא ֹל"ש הכא וה"ה נטפֹל ֹלומר שייך ֹלא ששם משום
שֹל בכוס משא"כ ממיֹלא אֹליו, נטפֹלת והשניה ראשונה כוס
ֹלשתות שצריך מה כֹל ִדהרי בפ"ע ֹלשתיה ֱקובעת שאינה הבִדֹלה
שייך שפיר וע"ז ברכה שֹל ֹלכוס גנאי יהיה שֹלא מִדין רֱק הוא
ברכת הגפן אין הרי הגפן מברכין מפני צ"ע ִדהנה הטפֹלה
המיוחִדת הכוס שֹל השתיה עֹל ִדין הוא שכאן ע"כ אֹלא המצות
תע"א במשנ"ב שכתב ממה ֹלִדבר גִדוֹלה וראיה כוסות בארבעה
בפה"ג שמברכין מנהגנו ִדֹלפי אחרונים בשם שכתב כ"א ס"ֱק
ֹלברך צריך ג"כ ומֱקִדש מפה בפורס ִדאפיֹלו וכוס כוס כֹל עֹל
היין עֹל תחיֹלה שבירך במה מיפטר וֹלא בפה"ג הסִדר בֹליֹל
וֹלפי כוֹלה השנה מכֹל זה ֱקיִדוש נשתנה מה הרי ותמוה בסעוִדה,
מֱקיִדוש יותר שתיה חובת איכא ִדכאן א"ש שנתבאר מה

שתיה. חיוב ִדהוא כוסות ארבע שֹל כוס נמי הוי ִדהרי ִדעֹלמא

הואיֹל רבותא "ואמרי וז"ֹל: שכתב, ִדהרי"ף ֹלהֱקשות יש והנה ב.
כסא אכֹל בפה"ג מברכינן הוא עצמו בפני מצוה ואחִד אחִד וכֹל
ע"א, פ"ז חוֹלין בגמ' שאמרו ממה זו ֹלסברא ראי' ומביא וכסא",
ֹלמשתי אפשר ִדֹלא טעמא משום הפסֱק חשיב המזון ִדברכת
ומשתי ֹלמֱקרי אפשר ִדֹלא כיון כאן, גם וה"נ הִדִדי, בהִדי וברוכי
ֹלגבי ִדוֱקא זה אין הפסֱק הוי המזון ִדברכת ִדהא הִדִדי בהִדי
ִדחשיב נמי ה"ה אֹלא מצוה שֹל כוס שהוא ברהמ"ז שֹל הכוס
כוס ִדכֹל משום הכא איריא מאי וא"כ ִדברים, שאר ֹלגבי הפסֱק
בהֹליֹלא ִדהגִדה סובר שהרי"ף ִדכיון ותפ"ֹל בפ"ע, מצוה וכוס
נמי מצוה כחִדא כוֹלהו חשיבי אי אפי' א"כ המזון, ֹלברכת ִדמיין
ִדהנה ֹלחֹלֱק ִדיש וי"ֹל וכוס. כוס כֹל עֹל ברוכי ובעי הפסֱק הוי
שֹל ככוס חשיבי ֹלא וכוס כוס כֹל ִדאי י"ֹל הֹלֹל הבית ֹלסִדרת
הם שהרי הפסֱק חשיב ההגִדה הפסֱק ִדאין פשיטא הרי ברכה
עם אחִד המשך והם גופא הסעוִדה מחמת באים הם מחמת
חשיב הרי עצמו מחמת מצוה הוא כוס שכֹל מפאת ורֱק הסעוִדה
כֹל את או המצוה כֹל את שכוֹלֹלת ברכה ִדשאני והיינו הפסֱק
או ֹלצורך שמפסיֱק מה כֹל הפסֱק מיֱקרי זה אין שאז האכיֹלה
מהמצוה או מהסעוִדה עצמו את סיֹלֱק שֹלא כ"ז ֹלצורך ֹלא אפי'
ִדעתו רֱק הבאה ֹלמצוה שייכא ֹלא שהברכה בגונא אך ֹלגמרי
ואי אחִד ברצף הכֹל שיהיה צריך א"כ ע"ז גם הברכה שתחוֹל היא
ֱקושית י"ֹל וֹלפ"ז הברכה ֹלחוֹל יכוֹלה ֹלא כבר הרי הפסֱק איכא
סיֹלוֱק שהוא ברהמ"ז ִדשאני וסובר הרי"ף עֹל שם שמשיג הרזה
ִדֹלא הא הפסֱקה, ֹלאחשובי שפיר מהני ֹלהכי ואמטו אכיֹלה
ֹלנו מנין הגִדה אמירת משא"כ הִדִדי, בהִדי וברוכי ֹלמשתי אפשר
נראה זה ואין ֹלפניו בסעוִדתו ערוך שֹלחן והרי סֹלוֱק שהוא
הפסֱק חשיב שברכה"מ ִדאמת י"ֹל שפיר ֹלמש"נ אך סֹלוֱק.
בברכה הפסֱק ִדאיכא בגונא אך כוֹלֹלת ברכה ֹלענין אפיֹלו
בס' הרמב"ן וגם המזון כברכת הפסֱק בעינא ֹלא כוֹלֹלת שאינה
שבאמצע ִדתפֹלה מהא הרי"ף, עֹל בתחֹלה משיג ג"כ ִד' מֹלחמות
הִדִדי בהִדי ומשתי ִדתפֹלה אע"ג הפסֱק, חשובה אינה הסעוִדה
משום ֹלסעוִדה ִדומה אינו ִדכאן א"ש וֹלמש"נ אפשר ֹלא
אֹליה ֹלהטפיֹל יכוֹלה אינה בתחיֹלה הגפן עֹל שבירך שהברכה

מפסיֱק. הפסֱק כֹל וֹלכן השני המצוה מעשה את
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כוסות בִד' נשים כוסותחיוב בִד' נשים חיוב

ארבע כנגִד בנייה רבי בשם יוחנן ר' כוסות ֹלארבע "מנין ה"א פ"י ירושֹלמי
ארבע כנגִד אמר ֹלוי בן יהושע ר' וֹלֱקחתי וגאֹלתי והצֹלתי והוצאתי גאוֹלות
הכוס את ואתן פרעה, כוס אֹל אותם ואשחט ביִדי, פרעה וכוס פרעה, שֹל כוסות
ישראֹל שֹל גאוֹלתן נרמזה זו ִדפרשה וגו' ביִדו" פרעה כוס ונתת פרעה, כף עֹל

ה'). (פ"ח וישב במִדרש כִדאיתא

באותו היו הם שאף כוסות בִד' חייבות נשים ריב"ֹל אמר (ֱקח.) בפסחים והנה
פרעה "וכוס זה בפסוֱק שנאמרו כוסות ג' כנגִד כוסות ארבע בִד"ה ופרש"י הנס,
רש"י כותב כוסות ארבע בִד"ה (צט:) בִדף ואיֹלו המזון. ברכת ורביעית ביִדי"
וגאֹלתי והצֹלתי והוצאתי מצרים בגֹלות האמורים גאוֹלה ֹלשונות ארבע "כנגִד
אם וגם מֱקום בכֹל אחר טעם שמביא עצמו סותר רש"י וֹלכאורה וֹלֱקחתי"

אחִד. במֱקום ֹלהביאם ֹלו היה פֹליגי ִדֹלא נאמר

שנשים שסובר שריב"ֹל ברֹלין הגר"ח בשם מביא סֱק"ו ט"ו סי' ח"א חמִד השִדי
הִד' כנגִד ִדהם גאוֹלה. שֹל ֹלשונות ִד' שֹל הֹלימוִד את ֹלהביא יכוֹל ֹלא חייבות
אותו והמתן הוא בן אם ב) חייהם את וימררו א) במצרים שנשתעבִדו שעבוִדים
ב' וא"כ וארא) (ב"ר ותבן ֱקש ֹלֱקושש ִד) תשֹליכוהו היאורה היֹלוִד הבן כֹל ג)
כוסות בב' חייבים ֹלהיות צריכים והם הנשים עֹל נגזרו ֹלא האמצעיות הגזרות
פרעה" "וכוס שֹל כוסות ג' מצִד הוא הטעם ריב"ֹל שֹלפי רש"י כותב וֹלכן בֹלבִד,
(שֹל הנס באותו היו שהנשים וכיוון בירושֹלמי זאת שסובר זה הוא וריב"ֹל
ֹלעני יפחתו שֹלא כתוב ִדֹלכאורה אֹלא כוסות, בִד' חייבים הם ֹלכן הגאוֹלה)
רש"י ֹלפי שצריך הרי פרעה" "וכוס כנגִד זה ואם כוסות מִד' מהתמחוי הֹלוֱקח
ֹלבהמ"ז, כוס ֹלעני נותנים שֹלא השנה מכֹל שנא ִדמאי כוסות ג' רֱק ֹלו ֹלתת
ֹלשונות ִד' כנגִד שזה רש"י כתב שם זה ענין עֹל שמִדברת ב(צט:) המשנה וֹלכן
שנותנים הרי מהתמחוי מֱקבֹלת האשה שאם נפֱק"מ יוצא וֹלפי"ז גאוֹלה. שֹל
הרי גאוֹלה שֹל ֹלשונות ִד' שֹל ֹלטעם הוֹלכים אם ִדממ"נ כוסות ג' רֱק ֹלה

כוסות. בג' שחייבת הרי פרעה" מ"וכוס הוא הטעם ואם כוסות בב' שחייבת

כוסות מִד' יפחתו ֹלא שֹלעני כתוב במשנה א"כ ֹלמה חמִד השִדי זאת וִדוחה
ִדבכֹל כוסות ג' ֹלֱקבֹל אמור היה הוא הרי פרעה" "וכוס כנגִד שזה ריב"ֹל ֹלִדעת
גם כוסות ִד' כתוב עצמו ִדבירושֹלמי ועוִד בהמ"ז. עֹל מֱקבֹל ֹלא הוא השנה

ריב"ֹל. ֹלִדעת

בעֹלמא ואסמכתא רמז רֱק זה הנ"ֹל הטעמים שֹלשני שע"כ הש"ח סובר וֹלכן
בֹליֹלה פעמים ִד' ֹלהשי"ת וֹלהֹלֹל ֹלהוִדות כִדי כוסות ִד' חז"ֹל תֱקנו זה בֹלי וגם
וכו') (ֱקיִדוש ִדברים ִד' וכנגִד כוסות, ִד' תֱקנו היין עֹל אֹלא שירה שאין וֹלפי זה
הכוס שאין משום השנה ימות כבשאר שֹלא כוסות ִד' ֹלעני שנותנים ומה
הרי מצוה בה ִדנעביִד רבנן תֱקנו אחִד שבכֹל וכיוון וֹלהֹלֹל ֹלהוִדות אֹלא ֹלבהמ"ז
נשים גם וממיֹלא והשבח ההֹלֹל זה התֱקנה עיֱקר אבֹל ברהמ"ז עֹל זאת שתֱקנו
כֹלֹלו מ"מ בשעבוִד היו שֹלא ואפי' הנס באותו היו הם ִדאף כוסות בִד' חייבות
הֹלוֱקחת האשה גם וֹלכן תֱקנתן והשוו ִדיִדהו בתֱקנתא גברי בהִדי חז"ֹל אותם

וֹלהֹלֹל. ֹלהוִדות כִדי כוסות בִד' חייבת מהתמחוי

האם המצוה ביסוִד הגרי"ז שנסתפֱק מה ֹלפי ֹלבאר נראה מחֹלוֱקתן וביסוִד
בברכות אֹלא מצוותם אין שמא או חירות בִדרך הכוס בשתית זה העיֱקר
כוסות. ִד' בשתית כוֹלם את מוציא בעה"ב אם ונפֱק"מ והוִדאה. הֹלֹל ובשירת
כבן וֹלהראות ֹלשתות חייב בפנ'ע שכ'א הרי חרות ִדרך שתיה זה העיֱקר ִדאם
ברכה שֹל כוס כשאר שהוי הרי הכוס עֹל הברכה זה העיֱקר אם אבֹל חורין,
ֹלהוציא יכוֹל אם שמסתפֱק פסחים ערבי בריש והתוס' כעונה. שומע ִדאמרינן
אבֹל השתיה. וֹלא הכוס עֹל הברכה זה שהעיֱקר סובר ע"כ שֹלו בשתיה אחרים
הזה" בֹליֹלה ֹלשתות חייב הנשים ובין האנשים בין אחִד "וכֹל שחתם הרמב"ם
הרמב"ם בִדעת מוכיח (ואח"כ חרות, ִדרך שתיה זה המצוה שעיֱקר שסובר ע"כ

בהו). אית ִדתרתי

עֹל הנאמרות בברכות כוסות ִד' מצוות שתהא שייך איך צ"ע התוס' ובִדעת
וכן חרות' ִדרך כוסות 'ִד' פסחים בערבי נאמר פעמים כמה הרי בֹלבִד הכוס
חרות וִדרך מצוה' ביה נעביִד וחִד חִד וכֹל חרות ִדרך חכמים תֱקנו כוסות 'ארבע
ֹלתוס' ֹליה שפשיטא "וארא" פרשת אשר" ב"מנחת ועי' . בשתיה ִדוֱקא זה
ג"כ הכוס עֹל שתֱקנו אחרי שנסתפֱקו אֹלא מצוה היא כוסות הִד' ששתית
שאתו ורֱק חרות ִדרך בשתיה זה האם התֱקנה, עיֱקר מהי והגִדה הֹלֹל ברכות
זה התֱקנה ִדעיֱקר או והֹלֹל, ההגִדה עֹל מסִדרין שיהיו עֹלה והוסיפו חכמים
וֱקבעו חכמים ובאו ֹלהי"ת ושבח והֹלֹל ההגִדה אמירת הכוסות עֹל ֹלסִדר
עיֱקר ִדאם אחרים ֹלהוציא ֹלגבי היא והנפֱק"מ חרות. ִדרך ֹלשתותם ִדמצוה
ֹלשתות מחוייב כ"א שאין הרי והֹלֹל הגִדה אמירת עֹליהם ֹלסִדר זה התֱקנה
ִדרך שתיה זה העיֱקר ואם כוסו, עֹל והֹלֹל ההגִדה את מסִדר שבעה"ב ִדמספיֱק
ִדעת חמִד, והשִדי ברֹלין הגר"ח נחֹלֱקו ובזה ֹלשתות מחוייב שכ"א הרי חרות
ֹלהשי"ת ֹלהוִדות והֹלֹל הגִדה עֹליהם ֹלסִדר היתה התֱקנה שעיֱקר חמִד השִדי
המתפרנס וֹלכן חירות ִדרך ֹלשתותם שמצוה וֱקבעו חכמים שבאו ורֱק
והִד' הנס באותו שהיו חייבות הנשים גם וֹלכן כוסות בִד' חייב מהתמחוי
כִדי כוסות חז"ֹל תֱקנו זה ִדבֹלי בעֹלמא אסמכתא זה פרעה" ה"וכוס או ֹלשונות
מוציא שבעה"ב ֹלהיות יכוֹל ואמנם הגִדה. סִדר עֹל ֹלהשי"ת וֹלהֹלֹל ֹלהוִדות
המתפרנסת וגם ֹלאנשים האנשים הושוו החיוב מבחינת אבֹל בשתיתו אחרים

כוסות. בִד' חייבת מהתמחוי

וא"כ ֹלשתות חייב וכ"א חרות ִדרך השתיה זה התֱקנה עיֱקר הגר"ח ִדעת ואיֹלו
תֱקנת עיֱקר אֹלא בעֹלמא אסמכתא ֹלא זה פרעה" "והכוס או ֹלשונות הִד'
הִד' מצִד וֹלכן המשֱקים שר שֹל ֹלשונות ג' או ֹלשונות הִד' כנגִד זה השתיה
כנגִד הוא שהטעם ריב"ֹל סובר וֹלכן כוסות בב' רֱק חייבים היו הנשים ֹלשונות
זה ֹלעני ִדבשֹלמא כוסות. ג' רֱק ֹלה ניתן מהתמחוי ובמתפרנסת פרעה" "וכוס

זאת. ֹלומר א"א באשה אבֹל ֹלשונות הִד' כנגִד
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כוסות ִד' כוסותסִדר ִד' סִדר

ֱקִדוש עֹליו אומר ראשון כוס ה"י: פ"ז ומצה חמץ הֹלכות ברמב"ם איתא
המזון, ברכת עֹליו מברך שֹלישי כוס ההגִדה, את עֹליו ֱקורא שני כוס היום,
בטעם ֹלעיין ויש השיר. ברכת עֹליו ומברך ההֹלֹל את עֹליו גומר רביעי כוס

זה. סִדר עֹל כוסות ֹלִד' חז"ֹל ֹלתֱקנת הִדבר

בשם יוחנן רבי כוסות: ֹלארבעה מניין ה"א: פ"י פסחים בירושֹלמי שנינו
והוצאתי יי' אני ישראֹל ֹלבני אמור ֹלכן גאוֹלות, ארבע כנגִד בנייה רבי
והצֹלתי, והוצאתי, ו), ו (שמות וגו' ֹלעם ֹלי אתכם וֹלֱקחתי וגו' אתכם

וֹלֱקחתי. וגאֹלתי,

ִד' מצרים, סבֹלות מתחת אתכם והוצאתי ו: פרשה רבה בשמות שנינו וכן
שגזר גזירות ִד' כנגִד וֹלֱקחתי, וגאֹלתי, והצֹלתי, והוצאתי, כאן, יש גאוֹלות
שנא' מה ֹלֱקיים הפסח, בֹליֹל כוסות ִד' חכמים תֱקנו וכנגִדן פרעה, עֹליהן

אֱקרא. ה' ובשם אשא ישועות כוס ֱקטז) (תהֹלים

פרעה, שגזר גזירות ִד' כנגִד הם גאוֹלה שֹל ֹלשונות שהִד' הוסיפו במִדרש
וֹלא שֹלותי ֹלא א): כו (פרשה ֹלהֹלן שם במִדרש מפורשים גזירות והִד'
שגזר הראשונה מגזירה שֹלותי ֹלא ג), (איוב רוגז ויבא נחתי וֹלא שֱקטתי
מגזירה שֱקטתי וֹלא חייהם, את וימררו יִד) א (שמות שנאמר עֹלי פרעה
שגזר שֹלישית מגזירה נחתי, וֹלא וכו', אותו והמתן הוא בן אם שנייה
במִדרש שם מובא רביעית וגזירה תשֹליכוהו, היאורה היֹלוִד הבן כֹל ואמר
שֹלא הרשע עֹל מֹלמִד ההוא, ביום פרעה ויצו ו) (ה הכתוב עֹל יח) ה (פרשה

רביעית. גזירה היתה וזו רע, עמהן ֹלעשות עכב

וירבו וישרצו פרו ישראֹל ובני ז) (א השיעבוִד: ֱקוִדם הכתוב עֹל והנה
בהריון: - פרו רשב"ם פירש אתם, הארץ ותמֹלא מאִד במאִד ויעצמו
עֹל שרץ ֱקרויין ֱקטנים מֱקום שבכֹל הרחם, שיכֹלה שֹלא ֹליִדה, - וישרצו
- ויעצמו בֱקטנותם: מתו שֹלא גִדוֹלים הֱקטנים ונעשו גִדֹלו - וירבו הארץ:

אנשים. מתו שֹלא

שבִד' ֹלפי איֹלו, גזירות ִד' ִדוֱקא פרעה שגזר הטעם י"ֹל רשב"ם ֹלפירוש
בהריון", שנתברכו "פרו שכנגִד השיעבוִד, ֱקוִדם בהם נתברכו איֹלו ִדברים
ראשונה שגזירה יב) א (פרשה שם במִדרש שמפורש ראשונה, גזירה גזר
וֹלא שֹלהן, הסכום עושין שיהיו כִדי בהן ִדוחֱקין שיהיו ֹלנוגשין שצוה גזר,
שנתברכו "וישרצו וכנגִד מפו"ר, ֹלמעטן חשב והוא בבתיהם, ישנין יהיו
ונעשו שגִדֹלו "וירבו וכנגִד הֹליִדה, בשעת הזכרים ֹלהרוג גזר בֹליִדה",

ֹליאור. וֹלהשֹליכם ֹליִדתם, ֹלאחר הֱקטנים ֹלהרוג ציוה גִדוֹלים", הֱקטנים

זו ברכה שהנה אנשים", מתו שֹלא "ויעצמו כנגִד היא רביעית גזירה וענין
רוב העוֹלם: בטבע כן הֱקב"ה יסִד הברכות שבשאר הברכות, משאר שונה
אך גִדוֹלים, נעשים ֱקטנים וכן א), ֱקיט (יבמות ויוֹלִדות מתעברות נשים
וגו', עתו את האִדם יִדע ֹלא גם כי יב) ט (ֱקהֹלת נאמר ע"ז רביעית בברכה
ֹלמנוע פרעה גזר ובזה חיים, שנות ֹלו שיוסיף ית' איֹלו האִדם עין ובזה
אמר בזה והמטרה וגו', ֹלעם תבן ֹלתת תאסיפון ֹלא שגזר: ית', בו בטחונם
שֱקר, בִדברי ישעו ואֹל בה ויעשו האנשים עֹל העבוִדה תכבִד הכתוב:
ביִדם שהיו מֹלמִד האנשים, עֹל העבוִדה תכבִד במִדרש: שם ואמרו
גואֹלן, ב"ה שהֱקִדוש ֹלומר ֹלשבת משבת בהם משתעשעין שהיו מגיֹלות
ויעשו האנשים עֹל העבוִדה תכבִד פרעה ֹלהן אמר בשבת, נוחין שהיו ֹלפי

השבת. ביום נפישין יהו ואֹל משתעשעין יהו אֹל וגו', ישעו ואֹל בה

וֹלֱקחתי, וגאֹלתי, והצֹלתי, "והוצאתי, הֱקב"ה, גאֹלם איֹלו גזירות ומִד'
בֹליֹל כוסות ִד' חכמים תֱקנו וכנגִדן פרעה", עֹליהן שגזר גזירות ִד' כנגִד

חז"ֹל. שתיֱקנו הכוסות סִדר ֹלבאר יש ועפי"ז הפסח,

מגזירה גאוֹלה כנגִד שנתֱקנה ֹלפי היום: ֱקִדוש עֹליו אומר
עם" מכֹל ֱקִדשנו "אשר מברכים ע"ז ישראֹל, ֱקִדושת עֹל שגזר ראשונה,

והזמנים". ישראֹל "ומֱקִדש

ֱקז): (תהֹלים טוב שוחר במִדרש שאמרו ההגִדה: את עֹליו ֱקורא
מצרים, בתוך נתונים ישראֹל היו כך רבינו בשם אחא ברבי אבהו ר' אמר
בתוך יִד נותן שהרועה וכשם בהמה, שֹל מעיה בתוך נתון שהוא כעובר
גוי ֹלו ֹלֱקחת ֹלבוא ֹלִד) ִד (ִדברים שנאמר הֱקב"ה, עשה כך ושומטו, מעיה
עם שֹל ֹליִדתו היא ממצרים ישראֹל שיציאת מבואר ע"כ. גוי, מֱקרב
והמתן הוא בן "אם מגזירת הישועה עֹל ֹלהוִדות שבאה הכוס ועֹל ישראֹל,
ֹלברכו, חז"ֹל תֱקנו בֹליִדה", שנתברכו "וישרצו אותנו שברך אותו",

ישראֹל. עם ֹליִדת סיפור שהיא ההגִדה את כשאומרים

ונעשו שגִדֹלו "וירבו כנגִד שהיא המזון: ברכת עֹליו מברך
היא היוֹלִדו מיום האִדם שגִדיֹלת בֱקטנותם", מתו שֹלא גִדוֹלים הֱקטנים

המזון. ע"י

כנגִד היא השיר: ברכת עֹליו ומברך ההֹלֹל את עֹליו גומר
"טוב הֹלֹל אומרים זה וכנגִד ית', בו הביטחון ֹלמנוע מגזירתו הישועה
ומהֹלֹלים נתנני", ֹלא וֹלמות יסרני "יסור באִדם", מבטוח כִד' ֹלחסות

בתשבחות. מהוֹלֹל מֹלך את ומשבחים

ראשון כוס

שני כוס

שֹלישי כוס

רביעי כוס

ראשון כוס עֹל אחרונה ראשוןברכה כוס עֹל אחרונה ברכה

רותן צבי רותןהרב צבי הרב

זמן שוהים מכן וֹלאחר ֱקיִדוש שעושים מיוחִד מצב יש הסִדר בֹליֹל
ֹלענין האחרונים בזה וִדנו ההגִדה, אמירת מחמת הסעוִדה עִד מרובה
שישתה או אחרונה ברכה וצריך היין עֹל עיכוֹל שיעור זמן שעובר

הכוסות. בין מים

ר"י שכתב בספר כתב וז"ֹל רי"ג סימן זרוע אור המהר"ח זה כתב כבר
עִד פסח בֹליֹל הגפן עֹל מברכין היו ֹלא ור"ת שהוא אחת בתשובה
וכו', נפשות בורא מברך אינו ראשון טיבוֹל וֹלאחר רביעי כוס אחר
היסח הגִדה תחשב שֹלא המצוות ספר ֹלִדברי שאפי' סבור ואני
ישהה שמא כי נפשות בורא ראשון טיבוֹל אחר ֹלברך יש הִדעת
ברך שֹלא נמצא במיעיו ראשון בטיבוֹל המאכֹל שיתעכֹל עִד בהגִדה
שחוששים ומבואר עכ"ֹל, טעמא מהאי יברך הכוסות אחר וכן אחריו
הראשון כוס אחר מיִד אחרונה ברכה ֹלברך וצריך עיכוֹל זמן שיעבור
הגרי"ש מרן פסֱקי עם פסח שֹל בהגִדה מובא וכן הֱקיִדוש. שֹל
עכוֹל זמן שיעור שיעבור בבירור יוִדע ִדאם שֹליט"א אֹלישיב
או ראשון כוס אחר אחרונה ברכה יברך שני כוס עִד הכרפס מאכיֹלת

באמצע. מים שישתה

ֹלא אמאי ביאור וצריך זה ִדבר עֹל ֹלהֱקפיִד ֹלא העוֹלם ומנהג
ֹלענין ֹלעיֹל שהובא ורִדים הגינת ובאמת בהגִדה ומאריכים מֱקפיִדים
כתב הרמ"א ִדברי עֹל וחוֹלֱק מֱקפיִדים שאין סעוִדה במֱקום ֱקיִדוש
יוכיח פסח ֹליֹל וֱקיִדוש ֱקיִדוש בענין בזה ֹלחוש ִדאין וֹלענ"ִד וז"ֹל
ֱקיִדוש ִדכוס הנאתו עברה כבר ֹלסעוִד ומתחיֹל שני כוס שכששותה
הוא צמא ההגִדה וכשגומר ההגִדה בֱקריאת שמשתהה בשיהוי
פת כזית אכֹל אִדם שאם טובא מוכח והִדבר וכו' עוִד ֹלשתות
יכוֹל שאינו פשיטא פסח בֹליֹל שעושין השיהוי זה כֹל עֹליו ונשתהה
ֱקפיִדא היה ואם שאכֹל מזון אותו במעיו נתעכֹל שכבר אחריו ֹלברך
עי"ש. וכו' הסִדר בעשיית ויחיש שימהר ֹלהתנות ֹלהם היה בזה
את ֹלמהר ענין ואין או"ז כהמהר"ח ִדֹלא וורִדים בגינת ומבואר

הטעם. וצ"ב עיכוֹל שיעור שעובר אף ההגִדה

ברכה ֹלברך א"א עיכוֹל שיעור שאחר בטעם ֹלחֱקור שיש ונראה
ההנאה שיעור נמשך זה זמן עִד שרֱק משום הוא האם אחרונה
ההנאה נפסֱקה ִדכבר ֹלברך שייך ֹלא הזה הזמן ואחר מהמזון
בֹלא ֹלאכיֹלה סמוכה ֹלהיות צריכה המזון שברכת משום או מהמזון
שיעור זמן שכֹל אֹלא סמוך שיהיה שצריך הברכות בכֹל וכמו הפסֱק

הפסֱקה. חשיב וֹלא האכיֹלה ממשיך המזון נתעכֹל שֹלא

מח. ִדף ברכות מהגמ' והוכיח בזה מסתפֱק סֱק"ִד כ"ח סימן ובחזו"א
שעֹל הרי המן שירִד בשעה הזן ברכת ֹלישראֹל ֹלהם תיֱקן שמשה
שהיה עה: ִדף ביומא שמבואר אף המזון ברכת מברכים היו המן
בֹלא האברים את ומרוה משֱקה היה שהמן והיינו באיברים נבֹלע
מזה והוכיח המזון, ברכת עֹליו ֹלברך אפשר ואיך ֹלעיכוֹל ענין
כשמברך אבֹל הפסֱק כשיש רֱק זה יתעכֹל שֹלא הענין שכֹל החזו"א
נפסֱק שכבר ִדאף והיינו שנתעכֹל איכפ"ֹל ֹלא אכיֹלה ֹלאחר תיכף
יותר הפסֱק שיעור יהיה שֹלא אֹלא ֹלברך יכוֹל האוכֹל שֹל הטובה
אף במן שֹלכאורה צ"ע מהמן ראייתו (ועצם עי"ש, העיכוֹל מזמן
ֹלהם ִדהיה מיִד טובתו כֹלתה חשיב ֹלא עיכוֹל שֹל ענין היה שֹלא
הוי שבעים שהיו זמן וכֹל האכיֹלה ֹלאחר רב זמן שובע שֹל הרגשה

המזון). נתעכֹל כֹלא

שאפשר החזו"א כִדעת סובר ג"כ סֱקי"ח ֱקפ"ה סימן ברורה ובמשנה
שאין זמן כֹל המזון שֹל הטובה שבטֹל ֹלאחר אף המזון ברכת ֹלברך
גִדוֹלות בסעוִדות שגם המג"א ִדברי שהביא מאכיֹלה, הפסֱקה
שאכֹלו הפת מאכיֹלת עיכוֹל שיעור ויש שעות כמה שיושבין
משך שבתוך כיון הטעם וכתב ֹלבסוף, בהמ"ז ֹלברך אפשר בתחיֹלה
אחת סעוִדה הכֹל משֱקין ושותין וכיסנין פרפראות אכֹלו הסעוִדה
שֹל טובתו שכֹלתה אף והיינו עכ"ֹל, ִדמי המזון נתעכֹל וכֹלא היא
נחשב אחרים ִדברים ע"י בסעוִדה המשך שיש כיון בכ"א הפת
שהביא הפמ"ג בשם סֱקי"ט בשעה"צ (ועיי"ש ֹלאכיֹלה סמוך שמברך

בזה). עֹליו חוֹלֱק והמ"ב נתעכֹל ֹלא שהפת שחשיב אחר טעם

אין עיכוֹל שיעור שאחר שס"ֹל והמ"ב החזו"א בִדעת שחזינן וכיון
מחמת וֹלא ֹלאכיֹלה הברכה בין הפסֱקה שיש משום הוא ֹלברך יכוֹל
כאן שמוכרח שבאופן ֹלומר שייך א"כ האוכֹל, מן טובתו שכֹלה
מחמת שמפסיֱק ורֱק הפסֱקה חשיב ֹלא ההגִדה כאמירת ההפסֱקה
מברכים שאין העוֹלם מנהג מובן וֹלפי"ז הפסֱקה, הוי אחרים ִדברים
ברכה שֹל עיכוֹל משיעור יותר שעובר אף ֱקיִדוש שֹל ראשון כוס אחר

סעוִדה. במֱקום ֱקיִדוש ֹלענין ֹלעיֹל שכתבנו וכמו אחרונה
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חירות ִדרך הסיבה חירותחיוב ִדרך הסיבה חיוב וכו' ובהגִדה הסעוִדה כֹל הסיבה וכו'מצוות ובהגִדה הסעוִדה כֹל הסיבה מצוות

שמעתי

וחֹלֱק תנאי נפרִדת מצוה

והנראה

וֹלכאורה

והמציאות
"ִדין"

חירות. ִדרך הסיבה אצֹלו שייך ֹלא

שוב

וצ"ֹל

וֹלפי"ז

נמצינו

חייב

יצא הסִדר בֹליֹל מצה ֹלאכוֹל פרסיים כפוהו (כח:) בר"ה ִדֱקי"ֹל בהא מֱקשים
הוי ֹלאכוֹל כפיה שֹל המציאות שכֹל הסיבה, בֹלי ִדאכֹל מיירי וֹלכאורה חובתו, יִדי
הוי הסיבה האם החֱקירה מפורסם והנה חירות. ִדרך בהסיבה מאכיֹלה מאוִד רחוֱק
מצות ֱקיום מגוף הוי שהסיבה או מצה, אכיֹלת ממצות
אפשר ֱקאי, ֹלחוִדיה והאי ֱקאי ֹלחוִדיה ִדהאי הצִד ֹלפי בשֹלמא וא"כ מצה, אכיֹלת
חובת אבֹל מצה "אכיֹלת" מצות יִדי יצא - הכוונה - יצא פרסיים ִדכפוהו ֹלפרש
אכיֹלת מצות מֱקיום נפרִד בֹלתי חֹלֱק הוי ִדהסיבה ֹלצִד אבֹל יצא, ֹלא "הסיבה",

וצ"ע. יצא, ֹלא מצה "אכיֹלת" חובת אפיֹלו ִדֹלכאורה נמצא, מצה,

הסיבה, בעינן רבו אצֹל תֹלמיִד האם (ֱקח.) בפסחים ִדאיבעיא הא ע"פ בזה
ִדהִדִדי אבירכי זגינן מר בי הוינן ִדכי אביי, עם ממעשה בעינן ִדֹלא ראיה ומביאה
כֹלֹל ֹלהסב צריכתו ֹלא ֹלן אמר יוסף רב ֹלבי אתינן כי חבירו], ברכי עֹל נשענין [היינו
בגמ' והֱקשו מיסב, ֹלא רבו אצֹל שתֹלמיִד אֹלמא שמים, כמורא רבך מורא משום
ההיא תניא ִדכי ומשני מיסב, רבו אצֹל תֹלמיִד ִדאפיֹלו בברייתא ִדאיתא מהא ע"ז
איירי אֹלא בתורה, רבו אצֹל בתֹלמיִד הברייתא איירי שֹלא פירוש ִדנגרי", ב"שוֹליא

"רבו". ֹלפני ֹלהסב חייב כזה תֹלמיִד ורֱק אומנות, שמֹלמִדו נגר שֹל בתֹלמיִדו

במורא חייב וכי "רבו", ֹלפני מהסיבה ִדנגרי שוֹליא ֹלפטור יש הו"א איזה
והוא חירות, בִדרך גִדוֹל יסוִד מכאן מוכח ֹלכאורה אֹלא אומנות. מֹלמִדו כֹלפי
חירות ִדרך שֹל מציאות כאן שאין הו"א עֹליו, "רבו" שאימת הוא שהיות
"רבו", אצֹל ִדנגרי בשוֹליא פטור שיש ֹלא הוא, והענין מיסב, הוא אם אפיֹלו

חירות ִדרך בהסיבתו אין שבמציאות כיון אֹלא
התורה, ִדיני מצִד תוֱקף ביראתו שאין משום הוא בהסיבה חייב ִדנגרי ִדשוֹליא והא
אומנות רבו אצֹל ֹלומִד התֹלמיִד שאין כיון יראתו רגשי ִדוחה הסיבה מצות וֹלכן

כעת.

כנ"ֹל, ממש הגרי"ז מרן בשם ֱקֹל"ו) (עמ' בריסֱק שמועה" ב"מעתיֱקי ֹלי הראו
בברכת מורא), וִד"ה אשה, ִד"ה ִד"ה (שם שמואֹל בִדבר זו בחֱקירה שִדנו מצאתי וכן
והביאו בעטרת). והנה ִד"ה ש"ִד עמ' (ח"ִד העמוִדים ובצביון תֹלמיִד), (ִד"ה אברהם
ִדאימת משום הסיבה בעיא ֹלא בעֹלה אצֹל ִדאשה בגמ' ִדמבואר מהא ֹלזה ראי' עוִד
היא ִדאם הוא הפשט וע"כ בעֹלה, ֹלגבי מורא ִדין אין ֹלאשה והא עֹליה, בעֹלה

חירות. בִדרך וחסר חירות, הסיבת הסיבתה אין עֹליה שאימתו בעֹלה ֹלפני מסיבה

נאמר ֹלא הֹליֹלה, מצות בֱקיום מעכב תנאי הוא שהסיבה הצִד ֹלפי ִדאפיֹלו
בגוף חסרון בו יש הסיבה בֹלי אכֹל שאם חירות, ִדרך הסיבה אצֹלו ששייך ֹלמי אֹלא
ִדחסר ֹלומר שייך ֹלא חירות שֹל זה ענין אצֹלו שייך ִדֹלא במי אבֹל המצוה, ֱקיום
ִדרך זה אין מיסב היה אם ִדאפיֹלו חירות בִדרך שֹלא אכֹל כשהוא המצוה בֱקיום

חירות.

ִדרך שייך ִדֹלא מצא, אכיֹלת חובת ִדיצא פרסיים בכפוהו הִדין שפיר אתי
ִדרך זה אין מסב היה אם ואפיֹלו מצה, ֹלאכוֹל בחוזֱק גוים עֹליו ִדבאים במצב חירות
כאן אין בהסיבה שֹלא באוכֹל גם ממיֹלא כפייה, ִדרך אותו שמאכיֹלים כֹל חירות

המצוה. ֱקיום בגוף חסרון

המציאות מצִד אם ֹלהסב, רשות רבו שנתן באחִד ִדאפיֹלו חִדש ִדין ֹלמִדים
"ִדרך זה ִדאין - הסיבה מצות אצֹלו שייך ֹלא - עֹליו רבו יראת מרגיש התֹלמיִד
בספרו שֹליט"א ֱקארפ הגרמ"מ מו"ר והנה כֹלֹל. הסיבה מצות ֹלתֹלמיִד ואין חירות"
ֹלתֹלמיִדו רשות הרב נתן ִדאם פסֱק ח') ִדין (פכ"ב פסח הֹלכות בחג חג הֹלכות
רבו יראת שמרגיש בתֹלמיִד גם נאמר זה האם - פיו את ושאֹלתי ֹלהסב. ֹלהסב
ה' וברוך ֹלהסב", חייב ואינו - כתבתי ֹלא כזה תֹלמיִד "עֹל ֹלי: וענה וכנ"ֹל, עֹליו

אמת. בִדרך שהִדריכני

אכיֹלות שכֹל משמע שיסב, עִד שבישראֹל עני אפיֹלו וכו' פסחים ערב מתני'
אחרים. וכ"ש כן ֹלעשות מחויב העני ואפי' בהסיבה זה ֹליֹלה שֹל

בעי ואיִדי איִדי וכו' ִדאיתמר השתא וכו' וכו' הסיבה צריך איתמר ֱקח. ובגמ'
ֹלגאוֹלה זכר שהם משום ביין ואף במצות נוהגת שהסיבה רואים ומהגמ' הסיבה
מֹלשון באמת שמשמע כפי הסעוִדה כֹל ֹלגבי הגמ' שֹל התיחסות ואין רשב"ם, כֹלשון

המשנה.

הגמ' וכוונת הסעוִדה כֹל צריך שהסבה העיֱקר הוא ממתני' שמשמע ִדמה צ"ֹל ובאמת
אכיֹלת ֱקיים שֹלא כִדי עִד ההסבה מעכב ֹלגאוֹלה זכר שהם כוסות וארבע שבמצה

הֹלוי) הגרי"ז מרן ִדברי נביא (ובסו"ִד חרות בִדרך חסר כי כֹלֹל כוסות וארבע מצה

כֹל ז' ובסעיף חירות ִדרך בהסיבה שישב מושבו מֱקום ויכין ב' סעיף תעב סי' בשו"ע
הזה זמן ֹלגבי הראבי"ה מביא וברמ"א יצא ֹלא וכו' שתה או אכֹל אם הסיבה שצריך מי
הסעוִדה בכֹל היא שהסיבה רואים הגמ' את השו"ע שֹלמִד וכפי ִדגמ' ומִדינא וכו',
ו אות בט"ז בזה עוִד (ועיין הסעוִדה כֹל יסב ֹלכתחיֹלה הזה בזמן שאף מוסיף והרמ"א

ט"ז,) אות יעֱקב ובחֱק

עִד יאכֹל ֹלא שבישראֹל עני שאפי' במשנה שביארנו זה ֱקח. פסחים המאירי וז"ֹל
אֹלא כן אינו מזונו, אוכֹל שהוא בעוִד הסיבה צריך שיהא סבור אתה שמא שיסב
צריכה מצה כיצִד בכוֹלם ֹלא אֹלו ואף הענינים ֹלאותם זכר שהם הִדברים בעשיית
הן שתיתם הן הסבה צריכים כוֹלם כוסות ארבע וכו' הסיבה צריך אין מרור הסיבה,
וברכת ההֹלֹל וֱקריאת ההגִדה וֱקריאת ֱקיִדוש, ר"ֹל עֹליהם מסוִדרים שהם הִדברים

משובח. זה הרי הסעוִדה בכֹל מיסב היה ואם המזון

בֹליֹלה אִדם כשסועִד ֹלפיכך הרמב"ם ֹלשון ה"ז פ"ז ומצה חמץ בהֹל' הגרי"ז מרן וז"ֹל
בשעת הסיבה צריכין ואימתי וכו' חירות ִדרך מיסב והוא וֹלשתות ֹלאכוֹל צריך הזה
ה"ז היסב אם ושתייתו אכיֹלתו ובשאר האֹלו כוסות ארבע ובשתיית מצה כזית אכיֹלת

עכ"ֹל. משובח

בֹליֹלה וישתה שיאכֹל בפנ"ע מצוה היא הסיבה ִדמצות מבואר האֹלו הרמב"ם מִדברי
המצה אכיֹלת בשעת זו ֹלמצוה ֱקבעו ִדחכמים אֹלא חירות ִדרך מיסב והוא הזה
וארבע מצה שֹל המצוה מִדיני וֹלא היא בפ"ע מצוה עכ"פ אבֹל כוסות, הארבע ושתיית
ִדמֱקרייא ִדהיינו משובח, ה"ז היסב אם ושתייתו אכיֹלתו בשאר ִדגם וכִדחזינן כוסות

הסעוִדה. כֹל יסב ִדֹלכתחיֹלה ברמ"א בשו"ע וכ"ה הסיבה, שֹל מצוה ֱקיום

כֹלֹל שייך ֹלא ֹלכאורה הרי ִדֹלפמש"כ כתב זה שמכח הגרי"ז מרן בִדברי עוִד ועיין
שום בה ואין בשֹלמות מצה אכיֹלת מצות ֱקיים שכבר כיון בהסיבה ויאכֹל שיחזור
אכיֹלה כשאר היא אח"כ שאוכֹל המצה וא"כ הסיבה, בֹלא שאכֹלה במה גריעותא
ִדין ִדבעיֱקר ס"ֹל ֹלחזור שצריך שכתב והרא"ש מצה, יִד"ח יצא שכבר כיון ושתיה

נפרִדת, מצוה ואינה בהסיבה ֹלאכֹלה שצריך ִדין נאמר מצה אכיֹלת

ש"מ ִדיצא ֹלישנא ִדמִדנֱקט יצא, מיסב כשהוא מצה כזית שאכֹל השמש הביא ובסו"ִד
עי"ש בזה מחויב ִדאינו אֹלא מצה כזית מֹלבִד אכיֹלתו בשאר גם הסיבה ִדשייכא

בִדבריו.

שאין במִדינתנו ִדבזה"ז ראבי"ה בשם כתב שהטור וִדע ג' סעיף השֹלחן ערוך {וז"ֹל
נֹלע"ִד ואִדרבה כן ס"ֹל ֹלא רבותינו כֹל אבֹל ע"ש ֹלהסב א"צ בהסיבה ֹלאכֹל רגיֹלים
טוב שינוי ֹלך אין א"כ וישאֹלו הבנים שיראו כִדי זה בֹליֹל שינויים ֹלעשות שמצוה ִדכיון

אותו}. עושין ועכשיו בזה רגיֹלים אנו שאין מהסיבה

יאכֹל ֹלא

יין מצה

ֹלישב צריך ס"ט ֱקפ"ג סי' [בשו"ע
ואוֹלי באימה, ישב אֹלא גאוה ִדרך שהוא מיסב יהא ֹלא וגם וכו' (ברכהמ"ז) מברך שהוא בשעה
בשם כתב ֹל"ה ס"ֱק תע"ג סימן יעֱקב חֱק היום. מצוות שזהו חירות ִדרך כשעושה ֹלחֹלֱק יש
הרב שו"ע תפ"ו סימן מש"ז בפמג"ִד וכן ויראה באימה אֹלא בהסיבה ההגִדה ֹלאמר שאין השֹל"ה
בר"א מעשה מביא ההגִדה שבעֹל ממה הוכיח היוצר בית בהגִדת ובמוהרש"ֱק . מ"ח ס' שם
בשעת אף בהסיבה ֹלהיות שצריך וכו' מצרים ביציאת מספרין והיו וכו' מסובין שהיו וכו' וראב"ע
כהן נפתֹלי הרב חמי ומו"ר אחת" "שפה הגִדה החיִד"א ִדעת נראה וכן מצרים. יציאת סיפור

הפסח.] חג סִדר ֹליֹל ומנהגי ִדיני משה"-ֱקובץ "ויגִד מהספר כִדברינו כ"ז הראה שֹליט"א

הסיבה

חרוסת זרוע, ֹלכרפסכרפס, ורחץ בין ֹלכרפסהפסֱק ורחץ בין הפסֱק

נטיֹלה בין מֹלהפסיֱק ֹלהזהר שאי"צ אומרים יש כתב, ס"א) ֱקס"ו (סי' השו"ע
שטיבוֹלו בִדבר גם אם ֹלעיין ויש ע"כ. ֹליזהר, וטוב ֹליזהר, שצריך וי"א ֹלהמוציא,

ֹלאכיֹלה. הנטיֹלה בין ֹלהפסיֱק שֹלא הי"א ֹלשיטת ֹליזהר צריך במשֱקה

ֹליטוֹל שצריך סעוִדתו, באמצע צרכיו עושה ֹלגבי כתב סֱק"א) ֱקס" (סי' המג"א והנה
ֹלברך שאי"צ כיון ֹלאכיֹלה, הנטיֹלה בין ֹלהפסיֱק איסור שאין ענט"י, וֹלברך יִדיו
המג"א, עֹל חוֹלֱק י"ג) ס"ֱק כ"ה (סי' והחזו"א סֱק"ב]. שם במשנ"ב [והובא המוציא.
מצות חייֹל ִדאז ֹלאכיֹלה, הנטיֹלה את ֹלתכוף צריך המוציא מברך שאינו ִדאע"ג וכתב

המוציא. ֹלברכת שייך ואי"ז הסעוִדה, עֹל נטיֹלה

שטיבוֹלו בִדבר ֹלשיטתו ויֹל"ע המוציא, בברכת שתֹלוי שסובר המג"א סברת וצ"ב
שם בחזו"א (ועי' ֹלהפסיֱק. מותר אם בפה"א אֹלא המוציא מברך שאינו במשֱקה
ֹלתכוף וא"צ עֹליו מוכחת סעוִדתו ברכה בֹלא ֹלסעוִדתו שחוזר שכיון ֹלפרש שציִדִד
שייכא ֹלא במשֱקה בטיבוֹלו א"כ המג"א שֹל טעמו זהו ואם ֹלסעוִדה, הנטיֹלה את

ֹלהפסיֱק) ואזור זו סברא

הנטיֹלה בין ֹלהפסיֱק איסור אין במשֱקה שבטיבוֹלו כתב שם) (א"א הפמ"ג והנה
המוציא מברך שכשאינו המג"א סברת משום טעמו אם ִדבריו, ביאר וֹלא ֹלאכיֹלה,
גם ֹלהפסיֱק אסור יהי' המג"א עֹל שחוֹלֱק ֹלהחזו"א (וא"כ ֹלהפסיֱק, אסור אין

אחר. מטעם או במשֱקה), בטיבוֹלו

ויטמאו ִדעתו שיסיח מחשש הוא אם עיון צריך ברכה, ֹלנט"י תיכף ִדין בטעם והנה
ִדבזה משום אֹלא טומאה, מחשש שאי"ז משמע (שם) ובחזו"א אחר. מטעם או יִדיו,
ורֱק הסעוִדה, ֹלצורך יִדיו שיטוֹל חז"ֹל תיֱקנו וכן הסעוִדה, עֹל הנטיֹלה מצות חייֹלא

עיי"ש. הסעוִדה, עֹל הנטיֹלה מצות חייֹלא ֹלסעוִדה סמוך כשהוא

שטיבוֹלו בִדבר שהנטיֹלה כתבו שטיבוֹלו) כֹל ִד"ה ע"א (ֱקט"ו בפסחים תוס' והנה
ֹלנטיֹלה, איכא טעמי תרי (ִדבפת בפת, כמו ונֱקיות ֱקִדושה משום אינה במשֱקה
אֹלא סֱק"א), ֱקנ"ח סי' במשנ"ב וע"ע ונֱקיות, ֱקִדשוה ומשום תרומה, סרך משום
שחוֹלֱקים הראשונים שאף ואפשר גופו. את ויפסוֹל המשֱקין את יטמא שֹלא שבשיֹל
שם תוס' (עי' ע"ז, שמברכים וסוברים תרומה, סרך משום שהוא וסוברים התוס', עֹל
משום רֱק אֹלא ונֱקיות, ֱקִדושה משום מצוה בזה אין ִדמ"מ מוִדו ֱקנ"ח), סי' ובב"י
ז"ֹל בגרי"ז מרן בשם רמ"ט) סי' (ח"ג וזמנים במועִדים [וע"ע היִדיים. טהרת

ֹלוי]. מבית ובהגש"פ

אֹלא טומאה, חשש משום אינו ברכה ֹלנטיֹלה תיכף שִדין בחזו"א המבואר ֹלפי וא"כ
בִדבר וֹלא בפת, אֹלא זה ִדין שאין אפשר הסעוִדה, עֹל הנטיֹלה מצות שתחוֹל כִדי
טהורות שיִדיו וכֹל היִדיים, טהרת משום אֹלא בזה הנטיֹלה שאין במשֱקה, שטיבוֹלו
שכתב הפמ"ג שֹל טעמו שזהו ואפשר ֹלברכה. הנטיֹלה את ֹלתכוף צריך ואין כשרות

במשֱקה. בטיבוֹלו ֹלהפסיֱק איסור שאין

הנטיֹלה את ֹלתכוף צריך במשֱקה בטיבוֹלו גם מִדינא אם ִדאף ֹלהעיר, יש [עוִד
הנטיֹלה חיוב בעיֱקר הראשונים שנחֹלֱקו כיון מ"מ שבשו"ע, הי"א ֹלשיטת ֹלברכה,
שאין הראשונה כהשיטה בזה ֹלהֱקֹל שיש אפשר בזה"ז, במשֱקה שטיבוֹלו ֹלִדבר

בפת] אפי' ֹלהפסיֱק איסור

הערה פ"ט (פסח שֹלמה הֹליכות ובספר
ֹלאכיֹלה. הנטיֹלה בין ֹלִדבר אין במשֱקה שטיבוֹלו בִדבר שגם

זצ"ֹל183 אויערבאך הגרש"ז בשם כתבו (

חיים בן יהוִדה חייםהרב בן יהוִדה הרב



כוסות וִד' והמרור הכרפס כוסותברכת וִד' והמרור הכרפס ברכת
ֹלוי אשר ֹלויהרב אשר הרב

הרשב"ם נחֹלֱקו האִדמה, פרי בורא עֹליו מברכים שאין המרור ברכת בִדין
את פוטרת הכרפס ברכת ִדֹלרשב"ם והִדר), ִד"ה (ֱקטו. ותוס' ֱקיִד:) (פסחים
שנפטר אֹלא פוטר, אינו הפסֱק הוי ִדהגִדה כיון וֹלתוס' מבפה"א, המרור
ִדֹלפי כתב, תעג) (סי' ובטור הפסֱק. אינה ההגִדה וֹלרשב"ם המוציא, בברכת
המרור שנפטר וֹלרשב"ם רבות, נפשות בורא הכרפס אחר מברך התוס'
ג' וא"כ הרא"ש, וכ"כ בנ"ר, יברך ֹלא ראשון שבטיבוֹל הירֱקות בברכת
הכרפס. אחר בנ"ר ֹלברך האם ב. הפסֱק. הוי הגִדה האם א. בִדבר: מחֹלוֱקות

ֹלא. או הסעוִדה מחמת נחשב אם המרור פוטרת המוציא ברכת האם ג.

רֱק או וכוס כוס אכֹל מברך אם כוסות, ִד' בענין בזה, ֱקשורה מחֹלוֱקת ועוִד
סכנת משום בהם אין כוסות שבִד' מבואר (ֱקט:) ִדבגמ' ושֹלישי. ראשון עֹל
באפי מצוה וחִד חִד כֹל חירות, ִדרך רבנן תֱקנו כוסות שארבעה משום זוגות,
וכתב זוגות. הוי ֹלא ומשו"ה זֹל"ז מצטרפין ִדאין רשב"ם ופי' הוא, נפשיה
וכסא, כסא אכֹל בפה"ג מברכינן בפנ"ע מצוה וכאו"א הואיֹל (כִד.) הרי"ף
ֹלשתות, אסור ונבריך' 'הב כשאומר המזון, ִדבברכת (פו:) מחוֹלין והוכיח
ֹלא הִדִדי בהִדי וברוכי ִדמשתי כיון ֹלשתות, רוצה אם שוב ֹלברך וצריך
יחִד, וֹלמשתי הגִדה ֹלמֱקרי א"א כוסות ִד' גבי וה"נ הפסֱק, הוי וֹלכן אפשר,
הרי"ץ בשם והבעה"מ וההֹלֹל. ההגִדה שגומר אחר בפה"ג ֹלברך צריך ֹלכן
ִדבין ההגִדה, תוך ֹלשתות יכוֹל שהרי הפסֱק חשיב ִדֹלא פֹליג, גיאות
הוי שעשה ממה יִדיו שמסֹלֱק ברהמ"ז ורֱק ֹלשתות, יכוֹל הֹלֹלו הכוסות
ראשונה כוס עֹל אֹלא ֹלברך אין וֹלכן הפסֱק, אינה הגִדה אבֹל הפסֱק,

ֹלרא"ש. ס"ֹל וכן ושֹלישית.

כתב וברמ"א ושֹלישי, ראשון עֹל אֹלא מברך שאין פסֱק, תע"ִד) (סי' ובשו"ע
ברכה אבֹל וכוס, כוס כֹל עֹל ראשונה ברכה ֹלברך האשכנזים בין ִדהמנהג
בכרפס ִדֹלרא"ש תע"ג) (בסי' הטור וכתב האחרון. כוס אחר רֱק אחרונה
בשם הב"י וכתב כזית, ֹלאכוֹל צריך ֹלרמב"ם אבֹל כזית, ֹלאכוֹל א"צ
טיבוֹל אחר נפשות בורא ֹלברך צריך אם מחֹלוֱקת שיש ִדכיון מהרי"ֹל,
בשו"ע וכ"פ מפֹלוגתא. נפשי ֹלאפוֱקי מכזית פחות אוכֹל אני כן עֹל ראשון,
יח) (ס"ֱק המג"א וכתב אחריו, מברך וֹלא מכזית פחות שיֱקח ס"ו) תעג (סי'
ואם נפשות, בורא ֹלברך אם בספֱק יהא כזית יאכֹל שאם משום הטעם,
הגיה ֹלא כאן והרמ"א אחרונה. ברכה יברך ֹלא אעפ"כ כזית, שאכֹל אירע

ִדבר.

שמברך כרא"ש שפסֱק ִדֹלשו"ע כתב, ֹל"ִד) אות תעג (סי' הגר"א ובביאור
בברכת ונפטר הפסֱק הוי ֹלא והֹלֹל שהגִדה ִדס"ֹל ושֹלישי, ראשון כוס עֹל רֱק
וברכתו הפסֱק אינה ההגִדה כרפס ֹלענין ה"ה ושֹלישי, ראשון שֹל הגפן
ֹלשיטתו. וא"ש אכרפס, אחרונה ברכה ֹלברך א"צ וֹלכן המרור, את פוטרת
הפסֱק ִדהוי סבר א"כ כוס, כֹל עֹל שמברך כרי"ף שסבר הרמ"א ֹלפי אבֹל
ואף הכרפס, בברכת המרור נפטר ֹלא ה"נ א"כ ההגִדה, ע"י ִדעת והיסח
ֹלברך צריך מ"מ המוציא, בברכת שנפטר כיון בפה"א ֹלברך שוב שא"צ

כזית. אכֹל אם הכרפס עֹל אחרונה ברכה

ברכה מברכים ֹלא ֹלמה ִדֹלרמ"א ואינו) ִד"ה (שם בביאה"ֹל הֱקשה ֹלפיכך
סֱק"א) תעִד (בסי' ִדכתב מזה, שנזהר ֹלמג"א ומייתי הכרפס, עֹל אחרונה
עֹל מברך בפנ"ע מצוה הוי חִדא ִדכֹל כיון מ"מ הפסֱק, הוי ֹלא שהגִדה ִדאף
א. כוס. כֹל עֹל ֹלברך ֹלמה טעמים ב' כתב שהרי"ף ִדהיינו ואחִד. אחִד כֹל
הרמ"א וא"כ הפסֱק. הוי והֹליֹלא ִדהגִדה ב. בפנ"ע. מצוה כוס כֹל ִדהוי משום
שֹלא כרפס גבי הפסֱק הוי שֹלא ס"ֹל שהרי הפסֱק, מטעם אינו כרי"ף שנֱקט
אחִד כֹל ִדהוי מטעם אֹלא כוס, כֹל עֹל ֹלברך א"צ זה ומטעם בנ"ר, מברך
ִדברי נִדחו וֹלפי"ז וכוס, כוס אכֹל ברכה המחייבת הסיבה וזוהי בפנ"ע, מצוה

הגר"א.

משום אם ברי"ף, העיֱקרי הטעם מהו הראשונים שנחֹלֱקו נראה וֹלכאורא
ִדהרי"ף ֱקאמר (ֱקט.) ִדוִד ר' ִדבחי' הפסֱק, משום או בפנ"ע מצוה ִדחשיב
שִד' כיון ה"נ זוגות, משום בו אין בנמֹלך שכמו ֹלברכה, זוגות ִדין השוה
אע"פ ברכה ֹלענין ה"ה א"כ מזוגות, ניצֹל ועי"ז בפנ"ע, מצוה הוי כוסות
ברכה ֱקובע כ"א אֹלא מצטרפין אין בפנ"ע מצוה וכ"א הואיֹל עֹליהן שִדעתו
כיון ֹלברכה אבֹל נמֹלך סברת מועיֹל זוגות ֹלענין רֱק שמא והֱקשה ֹלעצמו,
מחוור טעם ֹלנו יש ִדהרי ותירץ שוב, ֹלברך א"צ עֹליהם ִדעתו שֹלמעשה
שהטעם מבואר אפשר. ֹלא בהִדִדי וברוכי ִדמשתי משום כוס אכֹל שיברך

יחִד. וֹלברך ֹלשתות שא"א הפסֱק, מִדין הוא והמרווח העיֱקרי

ֹלומר ואין כוסות, ִד' עֹל בפה"ג מברכין מ"ט כתב, (ֱקג:) במרִדכי אוֹלם
מברהמ"ז עִדיף ִדמי ֹליתא ִדהא הפסֱק, הוי בנתיים שאומר ִדאגִדתא משום
וחִד חִד שכֹל כיון פסח סִדר ִדשאני וי"ֹל הפסֱק. הוי ִדֹלא אשי רב ִדסבר
ִדעת היסח איכא וֹלכן זמנו שיגיע עִד ממנו ִדעתו מסיח אתֱקין, ֹלמיֹלתא

בפנ"ע. מצוה חִד שכֹל משום הוא שהטעם מבואר מברהמ"ז. טפי

בזה זה תֹלוי א"כ הפסֱק משום שהטעם ִדוִד ר' בשיטת אזיֹל הגר"א וא"כ
ואף כמרִדכי, יסבור המג"א אבֹל ִדכרפס, אחרונה וברכה הכוסות ברכת
בב"י וכן בפנ"ע, מצוה משום עיֱקרו מ"מ הפסֱק טעם ג"כ הזכיר ִדהרי"ף

עי"ש. זה טעם רֱק הזכיר
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שורצבורִד הֹלוי מרִדכי שורצבורִדהרב הֹלוי מרִדכי הרב

אחר ירֱק או כרפס ראשון ֹלטיבוֹל ֹליֱקח ס"ִד תע"ג השו"ע כתב
ֹלטבוֹל אֹלא אינו ִדחרוסת בחרוסת ֹלטבֹל ואין מֹלח, מי או וחומץ
והרא"ש, תוס' וכִדעת נ"ִד ס"ֱק שם במשנ"ב הובא הב"י כִדכתב שני
ראשון שטבוֹל ִדס"ֹל כראשונים ִדֹלא והטור המהרי"ֹל הכריעו וכן

מבושֹל. תפו"א ֹלכרפס ֹלטוֹל רבים ומנהג בחרוסת, גם הוא

יש ונט"י ֱקִדוש שאחר כתב ט') (עמ' ההגִדה בסִדר הריטב"א והנה
זכר הזה והטיבוֹל , כרפס ֹלאכוֹל ונהגו המרים הירֱקות מן ֹלאכוֹל
אותו ועושים ובֹלבנים", בחומר ֱקשה בעבוִדה חייהם את ֹל"וימררו
ֹלאכוֹל שצריך שי"א והביא וישאֹלו, התינוֱקות שיראו כִדי עכשיו
אין שהרי ִדבריו ונראין רש"י וכ"ִד שהוא, בכֹל ִדסגי וי"א כזית
ברכת אֹלא מרים ירֱקות ֹלאכוֹל אֱקב"ו המצוות ברכת מברכין
הרי בפה"א עֹליו מברכין היאך ועוִד ֹלזה. טעם ֹלשאוֹל ויש הנהנין,
שאין ֹלפי הא' השאֹלה עֹל והשיב מר, שהוא ֹלאכיֹלה ראוי אינו
הוצרכו ֹלתינוֱקות בעֹלמא היכרא אֹלא הסִדר מעֱקרי זה טיבוֹל
ברכת עֹליו ֹלברך שֹלא היכר בו ועשו המצוות ֹלעיֱקר ֹלהֱקִדימו
ועושה ֱקבעתו מצותו זה ִדבֹליֹלהב השיב ב' שאֹלה ועֹל , המצוות
סֱק"ִד תע"ג מג"א [עי' ֹלאכֹלו, חייבים שאנו כיון ִדחזי מיִדי אותו
ִדן שכן וסיים שוב], נתפרש הריטב"א ובִדברי שהאריך, סֱק"י ותע"ה

בֱקצור. עכ"ִד רבותיו, ֹלפני

מר ירֱק ֹלאכוֹל הוא ראשון הטבוֹל שמצות מִדבריו נתבאר הנה
ֹלאכיֹלת טעמים כמה נתפרש במהרי"ֹל אך ֱקשה, העבוִדה ֹלזכור
תע"ג סי' והמשנ"ב וב"ח, במהר"ֹל וכן ֹלתינוֱקות שמשיבים הכרפס
שאוכֹלים שיראו התינוֱקות ֹלהתמיה כִדי שהוא כתב כ"א ס"ֱק
צורך בו אין וֹלפי"ז וישאֹלו, כן הִדרך שאין הסעוִדה ֱקוִדם ירֱקות

מר. ֹלירֱק ִדוֱקא

בביאורו והאריך הריטב"א ִדברי הביא פכ"ִד בחג חג הֹלכות ובספר
מרור ונוטֹל ירֱק ֹלו שאין במי שִדנה הגמ' סוגית מתיישב שֹלפי"ִד
מר ירֱק ֹלו שאין אֹלא עסֱקינן, ערטיֹלאי בִדברא ואֹלו ראשון ֹלטבוֹל
מרור. כוֹלו הזה הֹליֹלה נשתנה המה בנוסח וי"ג , המרור ממיני שֹלא
הכרפס שענין בהם שמבואר וראשונים ֱקִדמונים מכמה הביא עוִד
מרים ירֱקות ֹלטוֹל ֹלהִדר שיש ומסיֱק מרים, ירֱקות ֹלאכוֹל הוא
ִדֹלא כתב מיהו צנון, ֹלטוֹל הֱקיצוש"ע שכתב טעם וזה ֹלכרפס
המרור ממיני שֹלא מר ירֱק ֹלו אין אם אבֹל ֹלהעִדפה, אֹלא נצרכא
ֹלֱקח סתמו וטוש"ע שהרמב"ם שימצא, ירֱק כֹל יטוֹל ראשון ֹלטבוֹל
אע"ג ירֱקות בכֹל שיוצאים חֹלאוה המהר"ם וכ"כ אחר, ירֱק או כרפס

מרירי. ִדֹלא

ראשון ִדטבוֹל ס"ֹל הנה מר ירֱק ִדמצריך ֹלשי' ִדהריטב"א ֹלהעיר ויש
ֹלעשות שאין בטושט"ע ֱקי"ֹל הֹלא ֹלִדיִדן אבֹל בחרוסת, מטבֹלים
ֹלכאר' א"כ המרור, עם מצותו ניכר שיהא כִדי בחרוסת ראשון טבוֹל
הנ"ֹל בספר שהביא מה וכן מרים, ירֱקות ֹלטוֹל אין ִדֹלִדיִדן ה"ה
גם מרים ירֱקות ֹליֱקח שכתב ויטרי ומחזור הפרִדס בספר מרש"י
מטבֹלים ִדֹלא ִדֱקי"ֹל אנן א"כ בחרוסת, ראשון טבוֹל ֹלטבֹל ס"ֹל הוא

ִדסתרי. תרתי הו"ֹל מרים ירֱקות נטוֹל אם בחרוסת

כתב כ"ה אות חיים ִדהאורחות בחג חג הֹל' בספר הביא עוִד מיהו
מרים ירֱקות שאר יֱקח כרפס ֹלו אין ואם כרפס ראשון ֹלטבוֹל ֹלטוֹל
באות והוא ואכמ"ֹל, ע"ש הכרפס ברמזי נפֹלאים בִדברים והאריך
חזינן א"כ בחרוסת, ראשון טבוֹל ֹלעשות ִדאין הִדעות הביא ט"ז
ִדצריך כִדבריו ממש כתב נ' סי' בו הכֹל וכן תֹליא, בהא הא ִדֹלאו
בחרוסת ראשון טבוֹל ֹלעשות אם ִדעות ִדיש ג"כ והביא מרים ירֱקות
הנ"ֹל הראשונים כֹל יִדי ֹלצאת ֹלהִדר שהרוצה ֹלִדינא ותבנא ֹלא, או
בחרוסת, מטבֹלין שאין ֹלמנהגנו אף צנון כגון מר ירֱק אחר יחזר

בחג. חג הֹל' בספרו שֹליט"א ֱקארפ רמ"מ הגאון וכמוש"כ
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המשנ"ב וביאר עכ"ֹל, "הגחֹלים" עֹל צֹלי יהיה שהבשר ונהגו ִד'] [תע"ג השו"ע כתב
אֹלא נצֹלה שאין כיון מ"מ בשיפוִד, ֹלכתחיֹלה נצֹלה היה שהפסח ִדאף כ"ט] [ס"ֱק
שיוצאין גחֹלים ע"ג בצֹלי ֹלנו ִדי ֹלפיכך אחריו ֹלחזור שטורח רימון שֹל בשיפוִד
הוא אש" "צֹלי ִדין והנה בו] הכֹל בשם בבי [ומֱקורו עכ"ֹל. פסח. בֱקרבן גם מעיֱקה"ִד
כֹלי ע"ג הפסח את צוֹלין אין ה"ט] מֱק"פ [פ"ח הר"מ פסֱק וֹלהכי עצמו, "באש" שיצֹלה
ִד"נגע ע"ה: במשנה ומֱקורו אחר, ִדבר צֹלי וֹלא אש צֹלי שנאמר מתכות כֹלי או אבן
בגמ' כִדמפ' בתנור שנגע מֱקום הפסח מן ִדיֱקֹלוף ופרש"י תנור,יֱקֹלוף" שֹל בחרסו
מתכת בשיפוִד צוֹלין אין ומה"ט וכו. הוא אש צֹלי וֹלא התנור, מחום שם שנתבשֹל
הפסח ונצֹלה כוֹלו מתחמם מֱקצתו כשמתחמם שהמתכת ֹלא... ִד"ה עִד, וכִדפרש"י
צריך עכ"ֹל.וֹלכך החיצון... ֱקצתו ע"י מתחמם שהפנימי שבתוכו, השיפוִד מחום
הפסח ונמצא כשמתחמם מים מוציא ִדכשעץ ִדהיות אֹלא עץ, שיפוִד עֹל ֹלתֹלותו
מחוץ שבוֹלט בראש רֱק הֹלחֹלוחית שמוציאה רימון[ בשֹל צוֹלין ֹלכן במים מתבשֹל
] ֱקיִדר" ִד"צֹלי ה"ח] שם ] ובר"מ [ כֹלֹל מים מוציא שאינו וֹלירושֹלמי הפסח, ֹלבשר
משום עֹליו וֹלוֱקה ממנו הנוטף ברוטב שמתבשֹל ֹלפי מים]חמיר בֹלא בסיר שנותנו
[ע"ה] התם ואיתא כצֹלי]. ִדינו ֱקיִדר צֹלי בזה"ז צֹלי אכיֹלת איסור ֹלעניין [אכן בישוֹל.
בִדבריו, נו"נ התם ובשמעתא אש, צֹלי שזה אני אומר רבי גחֹלים ע"ג ונתנו חתכו ת"ר

המשנ"ב. ִדברי היטב מובנים זה כֹל וע"פ כשר. גחֹלים ִדע"ג נֱקט הי'] [פ"ח הרמ' אכן

בֱקרבן הכשר באופן ֹלצֹלותו שהמנהג והמשנ"ב ערוך השוֹלחן מִדברי ֹלהִדיא מתבאר
בתוס' הר"י ִדעת ִדגמ' ִדינא ִדמעיֱקר ונהי . בזה שיֱקפיִדו שמעתי שֹלא וֹלפֹלא פסח,
בצֹלי שצריך] [כהר"ח שהמנהג הפוסֱקים נֱקטו מ"מ במבושֹל ִדסגי שני] ִד"ה [ֱקי"ִד:
אמנם ֹלחוש. שאין ר"פ בשם הביא ִדבִד"מ [איברא יצ"ע. וכשנ"ת פסח בֱקורבן הכשר

וצ"ע]. בשו"ע, עֹליו השיג ֹלא

וכן תנור, שֹל בחרסו כנגע ממש הוי עצמה החצובה עֹל הצוֹלים אֹלו ֹלכאו' והנה
מי ואִדרבה "רשת", ע"ג ֹלצֹלות מֱקום יש מ"מ ֱקיִדר, כצֹלי הוי כסף נייר בתוך הצוֹלים
ִדהנה ֹלֱק"פ, הכשר באופן ִדצוֹלין שבשו"ע בו כהכֹל מנהגם הוי שמא אבותיו כן שנהגו
עֹליו, צוֹלין האור בו שתשֹלוט כִדי מנוֱקב כֹלי היה אם ֹלפיכך [בה"ט] הרמ' כתב
את יֱקֹלוף תנור שֹל בחרסו נגע אמרו שהרי בכֹלי יגע שֹלא והוא א"א כתב, ובהשגות
ֹלראב"ִד מוִדה שהרמ' נֱקטו אחִד, בצִד הכס"מ וכן ֱקורֱקוס ברבינו והנה עכ"ֹל. מֱקומו
שֹלנו כעין כבריחים עשויה מנוֱקבת] ִד"ה [עה"י ִדאסכֹלה ִדינא בהאי כִדפרש"י ומיירי
." בברזֹל נוגע בשרו ש"אין ֹלרוחבו... השפוִד ונותן ֹלבריח בריח בין גִדוֹל חֹלֹל ויש
כשהבשר אף ִדכשר כפשוטו הר"מ ִדכוונת הכס"מ נוֱקט ִדבריו בתחיֹלת אכן עכ"ֹל.
בתחיֹלת וכן "בו" וֹלא "עֹליו" צוֹלין שכתב כן מִדוֱקִדֱק [וֹלכאו' האסכֹלה, עֹל מונח
ִדהרמ' הכס"מ ומוסיף וִדו"ֱק] הכֹלי עֹל המונח אֹלא בשיפוִד כֹלֹל ִדיבר ֹלא ההֹלכה
כרש"י ִדאם ועוִד וכו', שיפוִד עם איירי שבמנוֱקבת הגמ' פירשה מִדֹלא זאת הוכיח
ִדפשיטא אסכֹלה, ע"ג ֹלצֹלותו ֹלטבי ציווה ִדר"ג בראי אשמעינן רבותא מאי והראב"ִד
באסכֹלה ששוֹלט כמו בו שוֹלט האור שאין משום גרע תנור שֹל ִדחרסו אע"כ ִדכשר,
ברמ' נֱקטו ועוִד והחת"ס המשנה המרכבת שאף וראיתי הכס"מ. עכת"ִד מנוֱקבת
המתכת ומגע גִדוֹלים ִדמִדהרווחים צ"ֹל ובביאוה"ִד באסכֹלה, ונוגע כשמונח אף ִדכשר
[וכעי"ז המתכת, מחום שיצֹלה ֹלפני ֹלצֹלותו ואֹלים טובא בבשר שוֹלט האש מועט

גרע מתכת שֹל ובשפוִד אמת"]. ב"שפת ביאר

ֹלכרפס. הראוי במין

ֹלהיצמִד מעִדיפים שב"א ונִדמה ֹלכרפס, תפו"א ֹליֱקח אבותיהם שמנהג יש הנה
נראה אִדרבה ֹלכאו' אכן יותר. ומשונים מיוחִדים שהם צנון או פטרוזֹליה שֹל ֹלמנהג
ֹלאוכֹלו הִדרך שאין מה הסעוִדה" "ֹלפני שאוכֹלים הוא הֹלא ִדכרפס השינוי ִדנֱקוִדת
ירֱק בסעוִדה,אך ֹלאוכֹלו רגיֹלים שכן בִדבר ֱקיִד]ִדווֱקא הראשונים [וכִדפירשו "ֱקוִדם"
סמך וֱקצת חז"ֹל שִדיברו השינוי אינו שינוי מציאותו וכֹל בסעוִדה ֹלאוכֹלו רגיֹל שאינו
וכיצִד [פז"ה"ִד] הרמב"ם שכתב ואגוזים ֱקֹליות שֹל השינוי ֹלגבי מצאתי זו ֹלנֱקוִדה
אֹלו כי השינוי וזהו מנוח... רבינו ע"ז וכתב וכו', ואגוזים ֱקֹליות ֹלהם מחֹלֱק משנה
הסעוִדה ֱקוִדם ֹלהם כשמחֹלֱקין ועכשיו הסעוִדה ֹלאחר אֹלא ֹלבוא ִדרכם אין הפירות
כֹלֹל. רגיֹל שאינו מִדבר טפי' שאֹלה שמעורר שינויי שזהו וייתכן עכ" ֹלשאוֹל ֹלב נותנין

וִדו"ֱק. בזמן שנאכֹל מוכר ִדבר כמו מתמיה אינו ֹלגמרי הבנה ֹלו שאין שבִדבר

(סימן ֹלייב אריה רבי ובחיִדושי ֹלאש. מֱקִדים השפוִד ִדחום וִדאי הבשר ִדבפנים משום
נוצח האש ִדחום ע"ה.)" וגרפו (בסוִד"ה בתוס' שהו"ִד הירושֹלמי עפ"ִד כעי"ז ביאר י"ִד)
האש כשחום אש צֹלי חשיב אי והראב"ִד הרמב"ם ִדנחֹלֱקו עוִד וביאר התנור". חום
מועט סיוע כשיש אש" "צֹלי בשם גרע אי שנו"נ (ועיי"ש האסכֹלה. בֹלא ֹלצֹלותו יוכֹל

אחר.) מִדבר

כך ִדֹלמעשה או כהראב"ִד, ִדס"ֹל היינו ֹלכאו' "גחֹלים" והשו"ע בו הכֹל ִדנֱקט הא ושמא
טורח כ"כ בו שאין באסכֹלה ֹלצֹלותו עכ"פ ִדראוי י"ֹל הנ"ֹל וע"פ אצֹלם, המנהג היה

וצ"ע. הרמ' ִדעת ֹלפשטות עכ"פ המנהג ויתֱקיים כגחֹלים

בשפוִד שרֱק א"ש, וכִד' במזֹלג הזרוע שמחזיֱק ע"י באש שכשצוֹלה נראה ובאמת
כשהמזֹלג אך הבשר, וצוֹלה בתוכו מתחמם האש בתוך היה גם עצמו שהשפוִד ִדֱק"פ

ֹלראב"ִד. אפיֹלו מעֹלייתא אש צֹלי והוי כֹלֹל צוֹלה אינו ֹלאש חוץ

נתחב שֹלא החֹלֱק רֱק בֱקערה שיניח באופן ניחא באש התחממה המתכת אם וגם
ֱקִדשים בבשר (ִדרֱק "יֱקֹלוף". כִדֱקתני מעֹלייתא, אש צֹלי הוי השאר ִדהרי במזֹלג,

וצ"ע. ופשוט). בכה"ג, א"א ֹלהפסיִדם שא"א

ֹלכתחיֹלה רֱק הוא ורמון כשר נמי עץ כֹל שֹל ִדשפוִד הם הרמב"ם ִדברי ִדפשטות [וִדע
י').] ה' (עיי"ש

ִדפרשא עומֱקא מערכת כבוִד

אמירת בעניין שֹליט"א שוורצבורִד הֹלווי מרִדכי הרב שֹל הנפֹלא ֹלמאמרו בהֱקשר
באמירת חייבות שנשים בשיעורו אמר הגריש"א שמרן שמעתי בנשים ֱקורבנות
כתוב זה היכן שאֹל הֹלומִדים ושאחִד , אור יוצא ברכת מבאמירת יותר התמיִד פרשת

בשבת. " "ֹלברור שאסורה בתורה כתוב והיכן שֹליט"א מרן ענה בשו"ע

שאֹל זיע"א אוייערבאך הגרש"ז כשמרן נוכח שהייתי עובִדא ֹלספר ֹלנכון ומצאתי
מרן שאֹלו בחיוב השיב וכשהֹלה במשנ"ב, הכתוב כֹל מֱקיים אתה האם בחור איזה
ִדעת נחה ע"ז גם בחיוב וכשענה "מנחה" ֹלפני התמיִד פרשת אומר הנך האם זיע"א

בזה. ֹלהֱקפיִד שיש היא שִדעתו נשמע היה הִדברים ורוח זיע"א מרן

זיצמן טוביה זיצמןהרב טוביה הרב

הזרוע צֹליית הזרועבאופן צֹליית באופן

ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

חרוסת מצות חרוסתבגִדר מצות בגִדר

או מצוה חרוסת אם וראב"צ ת"ֱק נחֹלֱקו ֱקיִד.) (פסחים במשנה

(חו"מ הרמב"ם וכ"פ מצוה, ִדחרוסת וֱקיי"ֹל ארס, משום רֱק שאינו

ועוִד. ה"ח) ופ"ח ה"י פ"ז
שמצוה אֹלא עצמה, בפני מצוה היא חרוסת האם ֹלחֱקור ויש
אֹלא עצמה בפני מצוה היא אין ִדיֹלמא או המרור, מצות עם ֹלחברה
ֹלאכוֹל יכוֹל שאינו במי ונ"מ חרוסת. עם ֹלטבֹלה במרור הוא ִדין
התעוררות בשו"ת ומצאתי חרוסת, ֹלאכוֹל מצוה ֹלו יש אם מרור
ובספר רנִד) סי' (חא"ב סופר] הכתב שֹל בנו סופר, [ֹלהגר"ש תשובה
מרור בֹלא חרוסת ֹלאכוֹל ֹלו ִדיש שנֱקטו ֹלה), (סי' שֹלום הִדרת
אכיֹלת ֹלפני ֹלכוון ִדיש ִדה"ה נראה וֹלפ"ז בפנ"ע. מצוה ִדהוי משום

הֹליֹלה. מצוות וככֹל חרוסת מצות ֹלשם חרוסת
ִדהנה עצמה, בפני מצוה ִדאינה ֹלהוכיח נראה הראשונים מִדברי אך
החרוסת, עֹל המצוה ברכת מברכים אין ֹלמה הֱקשו ראשונים הרבה
ֹלגבי ִדהרי צ"ע, וִדבריו ֹלמרור, טפֹל ִדהחרוסת משום תירץ והטור
(ח"ח רִדב"ז בשו"ת וכמש"כ ִדטפֹל סברא שייך ֹלא המצות ברכת
עצמה בפני מצוה אינה ִדחרוסת הטור ִדכוונת צ"ֹל וע"כ נט), סי'
יש ועוִד עֹליה. מברכין אין וֹלכך המרור, ֹלמצות טפֹלה היא אֹלא
שיעורה אין ֹלמה עצמה בפני מצוה החרוסת היה ִדאיֹלו כן, ֹלהוכיח
בפני מצוה החרוסת היה ִדאיֹלו ועוִד, הֹליֹלה. מצוות כשאר בכזית
מצוה אינה וע"כ הסִדר, ֹליֹל בסימני החרוסת נמנה ֹלא ֹלמה עצמו,
חרוסת. ֹלאכוֹל מצוה ֹלו אין מרור אוכֹל שאינו מי וֹלפ"ז עצמה, בפני
ע"ש תרצב), אֹלף סימן (ח"ה רִדב"ז בשו"ת ֹלהִדיא מצאתי וכן
מצה גם שטובֹלים ִדס"ֹל הרמב"ם עֹל הטור ֱקושיית שהביא
ִדאורייתא, ֹלמצה ומבטֹל ִדרבנן חרוסת אתי ֹלא ִדֹלמה בחרוסת,
המרור עם חרוסת אכֹלו המֱקִדש בזמן גם הרי הרִדב"ז, והֱקשה
"ואי וכתב, ִדאורייתא, ֹלמרור מבטֹל החרוסת אין וֹלמה הר"ן) (וכ"כ
והכי אִדם, כֹל אצֹל ִדעתו ובטֹלה אכיֹלה זו אין בעיניה, ֹליה ִדאכיֹל
אכיֹלת ִדאין בִדבריו ומפורש וחבריו", הבבֹלי כותח גבי אמרינן

בֹלבִד. טיבוֹל ִדרך אֹלא עצמה בפני באה חרוסת
הנ"ֹל האחרונים כִדברי ֹלהוכיח יש ֹלכאורה גיסא ֹלאיִדך אוֹלם
כתב פסח ֹליֹל בסִדר יונה ִדרבינו עצמה, בפני מצוה הוי ִדחרוסת
כריכה ִדצריך כהֹלֹל הֹלכה ִדִדיֹלמא בחרוסת, כורך ֹלטבוֹל ִדאין
שכבר ִדכיון מצה, ֹלאכיֹלת ומבטֹל חרוסת אכיֹלת ואתיא
צ"ע, וִדבריו עכ"ִד. מצוה, חרוסת אין שוב בחרוסת ֹלמרור טבֹל
אכֹלו שֹלא כיון במרור כֹלֹל יצא ֹלא ע"כ ֹלהֹלֹל חוששין אם שהרי
יִדי יצא ֹלא עִדיין הרי רשות, חרוסת הוי ֹלמה ֹלהֹלֹל וא"כ המצה, עם
תֹלויה ואינה עצמה בפני מצוה היא שחרוסת מבואר וע"כ חרוסת.

המרור. מצות בֱקיום
ִדחרוסת ִדֹלראב"צ שכתב בפה"מ הרמב"ם מִדברי ֹלהעיר יש ועוִד
מברכים אין ִדֹלִדינא ִדהא כתב והפר"ח החרוסת, עֹל ֹלברך יש מצוה
ואיֹלו - מצוה, חרוסת ִדאין ִדס"ֹל הת"ֱק ֹלִדעת שחוששים משום
ֱקובעת שהיא יתכן איך המרור, ֹלמצות טפֹלה רֱק חרוסת מצות
ִדהא שתירצו ראשונים ועוִד בו הכֹל בִדעת נראה וכן ֹלעצמה. ברכה
תירצו וֹלא ֹלזכר, אֹלא באה ִדאינה משום החרוסת עֹל מברכים ִדאין
בפני מצוה ִדהיא ומשמע ֹלמרור, טפֹלה שהיא משום הטור כִדברי

עצמה.
ואע"ג עצמו, בפני חרוסת ֹלאכוֹל מצוה אין ִדֹלכו"ע ֹלומר נראה אך
אין מ"מ עצמה, בפני מצוה חרוסת הוי וִדעימיה יונה רבינו שֹלִדברי
ֹלאכוֹל היא המצוה וגִדר יסוִד אֹלא עצמו, מצִד ֹלאכֹלו המצוה גִדר
עם ֹלאוכֹלו ִדין והוא המרור, עם טיבוֹל בִדרך חרוסת
כתב וֹלכך חרוסת), עם ֹלאוכֹלו ִדין שאינו (וֹלאפוֱקי המרור
הֹלֹל) (ֹלפי ִדרשות מרור עם החרוסת את אכֹל אם שאף יונה רבינו
טיבוֹל ִדרך החרוסת את אכֹל ִדעכ"פ כיון חרוסת, מצות יִדי יצא ג"כ
בפנ"ע, מצוה ִדהוי אע"ג ֹלחרוסת כזית א"צ בוִדאי וֹלפ"ז המרור. עם
עצמה. בפני וֹלא בעֹלמא טיבוֹל בִדרך ֹלאוכֹלו רֱק מצותה ִדיסוִד כיון
תֹלוי ואינו עצמה בפני מצוה שהיא כיון עֹליו ֹלברך מֱקום יש ומ"מ
משום עצמה, בפני סימן החרוסת שאין ומה וכנ"ֹל. המרור במצות
בפני כאכיֹלה באה וֹלא המרור עם טיבוֹל בִדרך רֱק נאכֹלת שהיא

עצמה.
חרוסת ֹלאכוֹל מצוה ֹלו אין מרור ֹלו שאין מי ִדֹלכו"ע מזה, והעוֹלה
מצות ֹלשם החרוסת אכיֹלת ֹלפני ֹלכוון ִדיש יתכן ומ"מ עצמו, בפני

עצמה. בפני מצוה ִדהוי סוברים ִדיש כיון חרוסת,

ִדרשות

בחרוסת
במרור
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יצ"מ סיפור

אורצֹל יהוִדה משה חיים אורצֹלהרב יהוִדה משה חיים הרב

גוי שם כשנמצא ההגִדה גויאמירת שם כשנמצא ההגִדה אמירת

ֹלגוי תורה ִדברי מוסרין אין אמי רבי ואמר יג. בחגיגה איתא
בתוס' ועיי"ש יִדעום, בֹל ומשפטים גוי ֹלכֹל כן עשה ֹלא שנאמר
ֹלא עור ִדֹלפני הֹלאו עֹל גם עובר ֹלגוי תורה שהמֹלמִד אופנים ִדיש
ֹלו שאסור תורה בֹלימוִד הגוי את בזה מכשיֹל ִדהרי מכשוֹל, תתן

מיתה. חייב בתורה שעוסֱק גוי נג, בסנהִדרין כִדאיתא

אחִד אוִדות נשאֹל ֱקֹל"ב) סי' ח"ב (יו"ִד משה האגרות בעֹל
ונמצא הוריו, בבית וֹלתרגמה פסח שֹל ההגִדה את ֹלהגיִד שמוכרח
רב אצֹל גיור שעברה ֹלאשה שנשוי מֱקרוביו אחִד בשוֹלחן שם
היאך גמורה, גויה והיא כֹלום שווה ֹלא תורה ִדין שע"פ רפומי
האשה ובנִד"ִד ֹלגוי תורה ֹלֹלמִד אסור הרי ההגִדה, באמירת יתנהג

מההגִדה. מספר שהוא מה כֹל ותבין תשמע הגויה

ֹלגוי תורה ֹלֹלמִד האיסור שכֹל בפשיטות, שם נוֱקט משה האגרות
ִדברי הֹלומִד כשכוונת אבֹל ֹלגוי, ֹלֹלמִדם היא כשכוונתו ִדוֱקא הוא
ֹלא שם הנמצאים ֹליהוִדים וֹלמוסרם בעצמו ֹלֹלומִדם הוא תורה
תורה הִדברי את ישמע וג"כ שם שנמצא הגוי מחמת זה נאסר
כֹלשון ֹלגוי ִד"ת ֹלמסור הוא האיסור כֹל הענין, ביאור ע"כ. ממיֹלא,
הִד"ת את ֹלעצמו ֹלוֱקח הגוי בנִד"ִד אבֹל ֹלגוי, ִד"ת מוסרין אין הגמ'
אינו הרי (והיהוִדי ֹלהֱקשיב ֹלו שאסור ֹלִדברים מֱקשיב שהוא בזה

ֹלגוי). ֹלֹלמִדם כֹלֹל מכוון

במֱק"א משה באגרות מבואר עור ִדֹלפני איסור בזה שאין ומה
האיסור את עושה הנכרית שהאשה מפני שהוא ִד') סי' ח"ג (יו"ִד
אפשר שם כשיושבת ואף שם, שתשב הכרח ִדאין (וכנ"ֹל) בעצמה
עושה בעצמה היא שומעת כן וכשהיא וֹלשמוע, ֹלהאזין שֹלא ֹלה
יצא ֹלכאו' (וֹלפי"ז ֹלהבין, ושומעת שמאזנת בזה האיסור את
ֹלשה"ר ֹלשני אומר המספר שאם הרע, ֹלשון בהֹלכות עצום חיִדוש
תועֹלת ֹלא זה שעבורם אחרים אנשים עוִד שם וישנם ֹלתועֹלת
אין תועֹלת, ֹלו שיש ֹלהאחִד רֱק ֹלספר הוא המספר וכוונת ֹלשמוע,
שהם ִדמה האחרים, השומעים מצִד עור ִדֹלפני ֹלאו המספר עֹל
ִדשאני אינו, ִדזה התבוננתי שוב שֹלהם. המעשה נֱקרא מֱקשיבים
ערבות מִדין המספר חייב עכ"פ ִדֹלפ"ע ֹלאו כשאין שגם יהוִדי
ִדֹליכא בגוי משא"כ ֹלשה"ר, איסור השומע היהוִדי יעבור שֹלא

וִדוֱק'). איסור, שום אין ערבות

את ֹלמכור ִדנא מֱקִדמת ישראֹל בכֹלֹל נהגו פסח בערב והנה
ממנו זה את ֱקונים פסח ובמוצאי ֹלגוי, חמץ תערובת או החמץ
ֹלהבין הגוי עֹל חובה תחוֹל שהמכירה שכִדי ברור הרי וזה חזרה,
וכו'), חצר ֱקנין סוִדר (ֱקנין עושה שהוא הֱקנינים פועֹלים איך היטב
ִדהוא המכירה סיבת את ֹלגוי מסביר המוכר שהרב המנהג והרי
בפסח, ברשותנו חמץ ֹלהחזיֱק מִדאורייתא איסור ֹלנו שיש מפני
ֹלגוי תורה ֹלֹלמִד אסור אֹלו,הרי ענינים ֹלֹלמִדו מותר היאך וצ"ע
ֹלגוי המספר כוונת (שאין הנ"ֹל הניִדון כפי ֹלא זה וכאן וכנ"ֹל.

ֹלגוי. ֹלֹלמִד כוונתו אֹלא בכֹלֹל)

שאמר ִדמה נ"ט, בסנהִדרין שם מבואר ִדהנה בס"ִד, בזה והנראה
ֹלימוִד עֹל ֱקאי זה גִדוֹל ככהן הוא הרי בתורה שעוסֱק גוי מאיר רבי
ֹלֹלמוִד ֹלו מותר אֹלו ִדמצוות בזה, מצווה שהגוי נח ִדבני מצוות ז'
אֹלו), מצוות ֹלֹלמִדם מצוה זה שעבורנו יג. חגיגה תוס' (ועי'
עֹל בהם שייך שהוא ִדינים וה"ה בזה, מצווה שגוי ִדמה בזה וֹלמִדנו
שפועֹלים איך כן אם ֹלֹלמִדו. וֹלנו ֹלֹלמוִד ֹלו מותר פנים, כֹל
בזה, שייך הוא ִדהרי ֹלֹלמִדו, שמותר ברור עושה, שהוא הֱקנינים

פשוט. וזה הִדברים, את ֱקונה שהוא הצורה זוהי תורה ִדעת וֹלפי

שֹלנו ִדינים שהם הפסח עניני אותו מֹלמִדים איך השאֹלה אך
הפוסֱקים ֹלִדעת ובשֹלמא חמץ). (איסור בהם מצווה ֹלא שהוא
בגמרא המובא האיסור וכֹל שבכתב, תורה ֹלֹלמוִד ֹלגוי שמותר
ֹלנו שיש ֹלגוי אומרים ִדכאן שפיר, אתי שבע"פ בתורה ִדוֱקא הוא
אסור שגוי ֹלשיטות אך איסור, ֹליכא ובכה"ג בתורה, המובא איסור
ֹלו מֹלמִדין היאך ביאור צריך עִדיין שבכתב תורה בֹלימוִד גם

אֹלו. ענינים

ֹלֹלמִדו הרב כוונת אין ִדהרי תורה, ֹלימוִד בגִדר זה ִדאין ֹלומר וצריך
וגם מוכרים, בכֹלֹל אנחנו ֹלמה הענין פשר שיבין אֹלא בזה תורה
איסור, ֹליכא ובכה"ג התורה, ֹלימוִד ֹלשם כֹלֹל אינו הגוי כוונת

אכמ"ֹל. אך ארוכים והִדברים

יציאת סיפור ממצות פטורות ִדנשים כתב כ"א במצוה חינוך המנחת
התוס' (והביא גרמא. שהזמן עשה מצות ִדהוי משום ט"ו בֹליֹל מצרים
שייך רֱק הנס" באותו היו הן ִד"אף משום במגיֹלה ִדחייבין ִדמאי במגיֹלה
בן ֹלו אין "אם ֱקט"ז ִדף פסחים בגמ' ממש"כ זה עֹל והֱקשה ִדרבנן.) במצות

ע"ש. בסיפור חיובה משום ֹלשאוֹל ִדצריכה ומשמע שואֹלתו" אשתו

התוס' ע"פ ִדפטורות ִדכתב ִדוִד בית שו"ת הביא תע"ג סימן בברכ"י וכן
וֱקטנים. ֹלנשים ֹלספר ִדיש שם בשו"ע ממש"כ והֱקשה הנ"ֹל. במגיֹלה
ִדיִדן חיוב משום אֹלא וֱקטנים נשים שֹל שֹלהן חיוב משום ִד"אינו ותירץ
כו' ֹלבנך והגִדת כו' התורה במצות כו' כו' ֹלהגיִד חייבים הגִדוֹלים שאנחנו
כתב וכן חביריו". או ואשתו בניו כגון ֹלאחרים הסיפור ִדמצות משמע א"כ
כֹל אפיֹלו אֹלא ִדוֱקא ֹלאו ֹלבנך והגִדת הכתוב שאמר "מה שם החינוך
משום שואֹלתו ִדאשתו הנ"ֹל הברייתא את נמי ֹלישב יש וֹלפ"ז בריה".

התשובות. את ֹלה ֹלספר חייב ִדבאמת

ִדהוי אחר באופן וי"ֹל ִדוֱקא. ֹלאו הוי ִדֱקרא ִד"בנך" ֹלומר ִדוחֱק זה מיהו
בברכות (ֹלרש"י בכֹלֹל הוי נמי נשיו וא"כ ביתו". "בני ִדפירושו אֹלא ִדוֱקא
בגמ' (כמעשה עבִדיו. ִדה"ה וי"ֹל ביתו".) "בני בכֹלֹל הוו ִדאשתו כ"ִד ִדף
היה הוא ִדגם שם ֹלהִדיא ִדמשמע נחמן ִדרב עבִדיה בִדרו שם פסחים

והסיפור.) הבנים שאֹלת חיוב בכֹלֹל

ֹלספר צריכים אב ֹלהן שאין ֱקטנים וכן בעֹל ֹלה שאין באשה אפיֹלו ומ"מ
וֱקטנים ֹלנשים התורה ִדהצריכה ִדחזינן כיון מאחרים ֹלשמוע או ֹלעצמן

אִדם. ֹלכֹל ֱקוִדמים הם ואב בעֹל ֹלהם יש ִדאם אֹלא הסיפור. את ֹלשמוע

באותו היו הן ִד"אף טעמא משום מִדינא חייבת אשתו ִדֹלעוֹלם י"ֹל ועוִד
ֹלהן. ֹלספר ִדיִדן חיובא רֱק אֹלא ֹלספר שֹלהן חיוב הוי ֹלא ִדמ"מ אֹלא הנס".

משום במגיֹלה נשים ִדחיוב ִד' ִדף במגיֹלה שבתוס' הבה"ג שיטת ֹלפי וזה
אינן וֹלכך ב"ֱקריאה". וֹלא ב"שמיעה" הוי רֱק הנס" באותו היו הן ִד"אף
מאי ותימה כגברי. בֱקריאה חיובא בני הוו ִדֹלא כיון האנשים את מוציאות
ִדפירושו וי"ֹל במצוה. חייבות סוף ִדסוף כיון ֹלשמיעה ֱקריאה בין איכא
שהזמן עשה מצות ִדהוי (משום בשמיעה אפיֹלו כֹלֹל חיובא בני הוו ִדֹלא
ניסא פרסומי חובת משום ֹלהן ֹלֱקרות ִדאנשים חיובא הוי רֱק אֹלא גרמא)
ֹלסייע כִדי ֹלשמוע מצוה ֱקצת יש ֹלהם ִדגם פשיטא (ומ"מ האנשים. שֹל
ֹלהם ֹלֱקרות ֹלאנשים התורה ִדהצריכה ִדחזינן ִדכיון ועוִד ִדבעֹל. ֹלחיובא

החיוב.) בעיֱקר הוו ִדֹלא אֹלא ישמעו הם שגם התורה רצון הוי אֹלמא

ֹלספר ִדאנשים חיוב הוי ִדרֱק מצרים יציאת סיפור במצות גם י"ֹל וא"כ
כיון כֹלֹל ִדנשים חיוב ֹליכא אבֹל הנס". באותו היו הן "אף משום ֹלנשים
אִדם ֹלכֹל ֱקוִדם והבעֹל ִדהאב י"ֹל ומ"מ גרמא. שהזמן עשה מצות ִדהוי
הֱקטנים מבניו נשים יֹלפינן ושמא עֹליו. ִדמוטֹלין משום ֹלאשתו ֹלֱקרות
מגיֹלה ֱקרא ִדריב"ֹל איתא נמי ִדמגיֹלה ה"ה פ"ב בירושֹלמי וכן זה. ֹלענין

כו'. ועבִדיו נשיו היינו ביתו בני וי"ֹל בייתיה". ובני ֹל"בנוי

הן ִד"אף פירש בפסחים ִדהרשב"ם הבה"ג שיטת עיֱקר את ֹלפ"ז ֹלבאר ויש
וֹלפ"ז ובפסח. בפורים וצִדֱקתן מעשיהן ע"י נעשה הנס ִדעֱקר פירושו כו'"
בנס ִדאִדרבא כיון הנס עֹל ֹלהוִדות ֹלחייבן טעם נתינת הוי ֹלא בע"כ
ִדהוו סברא הוי רֱק ובע"כ טפי. ֹלהוִדות יש מעשיהן ע"י שֹלא בחסִד שנעשה
המֱקום עמהם עשה איך ֹלהראות ִדאנשים וההוִדאה ניסא הפרסומי בכֹלֹל

הנס. את

ִדהיו כיון הנס נעשה ֹלהם ִדגם שם התוס' ֹלפירוש שיטתו את ֹלבאר יש וכן
ֹלהוִדות ֹלחייבן יש בסכנה הוי האנשים רֱק אם ִדאפיֹלו ותמוה בסכנה.
ובין ִדיחיִד בין ֹלאבותיו שנעשה נס עֹל נס" "שעשה ברכת ֹלענין כִדֱקי"ֹל
הצֹלת מחמת שֹלהם חיים ִדהם כיון מברכות והבנות הבנים ִדכֹל ִדציבור
אֹלא ֹלהוִדות ֹלחייבן טעם נתינת הוי ִדֹלא צ"ֹל בע"כ ֹלפ"ז גם וא"כ אביהן.

ִדאנשים. ניסא ופרסומי הוִדאה בחיוב גִדר הוי רֱק

ִדמשמע "אף" מהֹלשון הרשב"ם עֹל התוס' ֱקושית את ֹלישב יש (וֹלפ"ז
עֹל נעשה הנס ִדעיֱקר מאי ִדאִדרבא י"ֹל ִדֹלהנ"ֹל ֹלאנשים. טפֹלות הוו ִדרֱק

ההוִדאה.) בחיוב טפֹלות ִדיהיו סיבה הוי באמת ובזכותן יִדן

"ֹלהוִדות". פירושו "ֹלֱקרות" ִדחיוב הבה"ג כונת את עוִד ֹלבאר יש וֹלפ"ז
משום הוי וִדאי מ"ִד ֹלאיִדך גם וכן הֹליֹלא" זו "ֱקריאתה ֹלמ"ִד (בפרט
מעשה בֹלי בעֹלמא ושמיעה ֱקריאה הוי רֱק "ֹלשמוע" וחיוב הוִדאה.)

הוִדאה.

וֱקטנים ֹלנשים סיפור חיוב

מאחרים שמיעה וחיוב ֱקריאה חיוב

הנס באותו היו הן אף

גֹליברסון אריה גֹליברסוןהרב אריה הרב

מצרים יציאת בסיפור נשים מצריםחיוב יציאת בסיפור נשים חיוב
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כֹל הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם חייב פסחים, מס' סוף בתוספתא איתא
זונין בן ביתוס בבית מסובין שהיו וזֱקנים גמֹליאֹל ברבן מעשה וכו', הֹליֹלה
כן ונפסֱק הגבר. ֱקרות עִד הֹליֹלה כֹל הפסח בהֹלכות עסוֱקין והיו בֹלוִד,

ב'. סעי' תפ"א סי' או"ח בשו"ע ֹלהֹלכה

עֹל תמה היה הגרי"ז שמרן כתבו, ֹל"ִד) (עמ' ֹלוי מבית פסח שֹל בהגִדה
פסח, בֹליֹל ואיֹלו מנהג, שהוא השבועות, חג בֹליֹל ערים ֹלהיות שמִדֱקִדֱקים

בכך. נזהרים אין הֹליֹלה, כֹל מצרים ביציאת וֹלספר ֹלישב צריך שמִדינא

וז"ֹל כתב ב' סעי' תפ"א סי' או"ח בשו"ע ִדהנה, העוֹלם, מנהג ֹליישב ונראה
ונפֹלאות בניסים וֹלספר מצרים וביציאת הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם חייב

עכ"ֹל. שינה שתחטפנו עִד ֹלאבותינו הֱקב"ה שעשה

והגר"א, יעֱקב החֱק כתבו שינה, שתחטפנו עִד הוא ִדהחיוב ִדבריו, ומֱקור
הוא פשוט ִדמנהג כתב, שם וברא"ש ֹל"ג). סי' פ"י (פסחים מהרא"ש שהוא
יונה, רבינו והוא הר"י, (צ"ֹל הר"ם ופי' כוסות, ִד' אחר יין ֹלשתות שֹלא
ֹלמנהג, טעם הנִדמ"ח) יונה ֹלרבינו פסח ֹליֹל בסִדר הוא וכן בטור, כמבואר
בניסים ֹלספר מצרים וביציאת הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם שחייב ֹלפי
ישתה ואם שינה, שתחטפנו עִד וֹלאבותינו הֱקב"ה ֹלנו שעשה ובנפֹלאות
וביציאת הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם חייב בתוספתא, אמרינן והכי ישתכר.
מסובין שהיו יהושע, ור' אֹליעזר בר' מעשה ששנינו, וזה הֹליֹלה. כֹל מצרים
ִדבריו והובאו עכ"ִד. וכו', הֹליֹלה כֹל מצרים ביציאת מספרים והיו ברֱק, בבני

תפ"א. סי' בטור גם

ִדבתוספתא שינה, שתחטפנו עִד רֱק הוא הסיפור שחיוב ֹלרא"ש מנין וצ"ע
מוזכר ואין הֹליֹלה, כֹל הוא שהחיוב מפורש ֹלִדבריו כמֱקור הרא"ש שהביא

שינה. שתחטפנו עִד כֹלֹל

אמר, ִדברישא התוספתא, עֹל ִדוִד החסִדי ֱקושיית בהֱקִדם בזה והנראה
ומאי והזֱקנים, ִדר"ג המעשה מייתי זה ואחר אִדם, כֹל עֹל הוא ֹלספר ִדהחוב

בכך. מחוייבים נמי כו"ע פשיטא, רבותייהו,

(ריש ה' בגבורות המהר"ֹל ִדברי פי עֹל ִדוִד החסִדי ֱקושיית את ֹליישב ונראה
והיו וכו', ור"י בר"א מעשה בהגִדה, ששנינו מה עֹל שהֱקשה נ"ג), פרֱק
מעיניהם השינה את מונעים היו איך הֹליֹלה, כֹל מצרים ביציאת מספרים
עֹל פסח זבח בפירושו האברבנאֹל כן הֱקשה (וכבר ומצטערים. טוב ביום
שֹלא המהר"ֹל, ותירץ עשר). שֹלשה שער המחבר בהֱקִדמת פסח שֹל הגִדה
עִד הרגישו שֹלא מאִד, ֹלהם ֱקצר הזמן היה המצוה מחיבוב כי ֹלהם, צער היה
שעֹלה סבורים היו שֹלא ֹלהם, ֱקצר הזמן היה כך וכֹל השחר. עמוִד שעֹלה

שמע. ֱקריאת זמן הגיע כבר ואמרו, תֹלמיִדיהם ובאו השחר, עמוִד

והזֱקנים, בר"ג ִדהרבותא ִדוִד, החסִדי ֱקושיית מיושב המהר"ֹל ִדברי וֹלפי
השחר. עמוִד שעֹלה עִד הרגישו וֹלא ֹלהם, צער היה וֹלא הֹליֹלה, כֹל שסיפרו

פסח, שֹל הגִדה עֹל שפר אמרי בפירושו הנצי"ב ֱקושיית בזה תתיישב וגם
זה הרי מצרים ביציאת ֹלספר המרבה וכֹל בהגִדה, שכתוב מה עֹל שהֱקשה
ֹלא חובה ועֹל בתוספתא, וכִדאיתא הוא, חובה הֹליֹלה באותו הֹלא משובח,
המרבה ִדכֹל הֹלשון, היטב מיושב המהר"ֹל וֹלִדברי משובח. זה הרי ֹלשון שייך
זה הרי השינה, ממניעת צער מרגיש אינו המצוה חיבוב ומחמת ֹלספר,

משובח.

יציאת סיפור ִדחיוב הרא"ש, ֹלִדברי המֱקור ִדזה נראה הִדברים, כנים ואם
הֹליֹלה, כֹל שהחיוב כתוב, שבתוספתא ִדאף שינה. שתחטפנו עִד הוא מצרים
השינה, ֹלמנוע ביו"ט אִדם ֹלחייב אפשר אי השינה, במניעת צער שיש כיון אך
כרחך ועֹל מצרים. יציאת מסיפור נפטר שוב ֹלישון צורך שמרגיש כיון וֹלכן
עִד הֹליֹלה כֹל אֹלא בִדוֱקא, אינו הֹליֹלה כֹל בתוספתא שכתוב ִדמה
בר"א מעשה ששנינו וזהו הרא"ש, שסיים מה ִדזהו ואפשר שינה. שתחטפנו

שינה. שתחטפנו עִד רֱק הוא שהחיוב ֹלִדבריו המֱקור ִדזה וכו', ור"י

הֹליֹלה, כֹל שהחיוב ֹלהשמיט ִדֱקִדֱק ואף השו"ע, פסֱק הרא"ש ִדברי פי ועֹל
שינה. שתחטפנו עִד רֱק וכתב

מצרים יציאת נס ובסיפור הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק חייב כתב, בסיִדורו היעב"ץ
כִדי מיטתו, עֹל ֹלישון ֹלֹלכת הרבה שצריך או שינה, שתחטפנו עִד ונפֹלאותיו

עכ"ֹל. בתפיֹלתו יטרִד וֹלא הכנסת, ֹלבית ֹלהשכים שיוכֹל כוחו שיתחזֱק

צריך אם היעב"ץ, הוסיף שינה, שתחטפנו עִד רֱק נזכר שבשו"ע אף והנה,
אף הרי ביו"ט, צער משום הוא ִדהטעם שנתבאר, מה ִדֹלפי ֹלישון, הרבה
כבר פטור ֹלמחרת, צער ֹלו יהיה ִדיו יישן ֹלא ִדאם כיון אך צער, ֹלו אין ִדכעת

מצרים. יציאת מסיפור עתה

השינה, ֹלו שתבוא עִד הוא ִדהחיוב יותר, עוִד ֹלהֱקֹל כתב ִדוִד ובחסִדי
בזה. נפטר כבר שינה, מביא שהמאכֹל המאכֹל, אחר ומסתמא

ב' אות ר"פ סי' הִדביר פתח ובספר שמ"ז סי' ראש בשמים בשו"ת עוִד ועיין
ה'. אות נרצה סִדר פֹלאג'י ֹלהגר"ח ֹלראש חיים ובהגִדת

בֹליֹל נעורים ֹלהיות נהגו ֹלא מה מפני היטב מובן ֹלעיֹל, האמור כֹל ֹלאור
רוב נהגו מה מפני איפכא, ֱקשיא ואִדרבה, סגוֹלה. יחיִדי מֹלבִד פסח,
בֹליֹל נעורים ֹלהיות תצ"ִד) סי' בריש והמ"ב המג"א (כֹלשון הֹלומִדים

וצ"ע. השינה, ממניעת מצטערים מהם שרבים אף הֹליֹלה, כֹל שבועות

גרטנר ישראֹל גרטנרהרב ישראֹל הרב

הֹליֹלה כֹל מצרים יציאת סיפור הֹליֹלהחיוב כֹל מצרים יציאת סיפור פסחחיוב בֹליֹל יצי"מ סיפור מצות פסחבגִדרי בֹליֹל יצי"מ סיפור מצות בגִדרי
זֹלץ זאב זֹלץהרב זאב הרב

בנסים ֹלספר תורה שֹל עשה מצות ומצה, חמץ מהֹל' פ"ז הרמב"ם כ'
ואף וכו' בניסן עשר חמשה בֹליֹל במצרים ֹלאבותינו שנעשו ונפֹלאות
מצרים ביציאת ֹלספר חייבים גִדוֹלים חכמים אפיֹלו בן ֹלו שאין פי עֹל
מצוה ב' הֹלכה משובח. זה הרי ושהיו שארעו בִדברים המאריך וכֹל
בן שֹל ִדעתו ֹלפי ֹלבנך והגִדת שנאמר שאֹלו ֹלא ואפיֹלו ֹלבנים ֹלהוִדיע
וצריך וכו'. הזה בֹליֹלה שינוי ֹלעשות וצריך ִד' ה"ג וכו'. מֹלמִדו אביו
זו פרשה בִדרש ומאריך המוסיף וכֹל וכו' בשבח וֹלסיים בגנות ֹלהתחיֹל
בֹליֹל אֹלו ִדברים שֹלשה אמר שֹלא מי כֹל ה' הֹלכה משובח. זה הרי
הנֱקראין הן כוֹלן האֹלו וִדברים וכו' חובתו יִדי יצא ֹלא עשר חמשה

הגִדה.

בֹליֹל יצי"מ סיפור שֹל זו מצוה מנו ֹלא המצוות ממוני כמה ואמנם
שהרחיב ֹל"ג מצוה הרס"ג עֹל ז"ֹל ֹלהרי"פ ועי' והיראים, הבה"ג פסח,
אין ֹלמה וששאֹלת ב' אות כ"ִד כֹלֹל ז"ֹל ֹלהרא"ש תשו' ועי' היריעה.
זכר ֹלעשות הֱקב"ה צוה ִדברים הרבה ההגִדה. סיפור עֹל מברכין
ֹלעשות הֱקב"ה שצוה אֹלא וכו' עֹליהן מברכין אנו ואין מצרים ֹליציאת
בפה הגִדה ִדוֱקא וֹלאו מצרים יציאת זוכרין אנו כך ומתוך המעשה

מצרים). יציאת שזוכרין ֹלבִד ההגִדה (וזהו ֹלו. מפרשין ישאֹל אם אֹלא

יש יום ִדבכֹל פוסֱקים הרבה הרי זה בֹליֹלה נתחִדש מה עמִדו והנה
ואמנם ה"ג. מֱקר"ש פ"א ברמב"ם כמבו' מצרים יציאת ֹלהזכיר מצוה
הוי פסח בֹליֹל והכא ע"ז שעמִדו כמו בפנ"ע ֹלמצוה מנא ֹלא הר"מ
כמה מבו' הכא ברמב"ם אוֹלם בזה. נ"מ ויש המצוות במנין מצ"ע
ֹלא הֹלֹלו ִדברים ג' אמר שֹלא וכֹל ֹלבנו הגִדה ושצריך בסיפור פרטים
ותשו' שאֹלה ִדרך היינו הפרטים שאר ועֹל הגִדה. נֱקרא ושזה יִד"ח. יצא

מעכבין. ִדאינם כנרא' והשינויים

הג' שאֹלו וֹלא עשה מצות ִדיש ֹלא וש"ע, בטור כֹלֹל הוזכר ֹלא זה וכֹל
מעכבין, ממש שאינם שם הרי"ף עֹל הר"ן כ' וכבר מעכבין. ִדברים
פי' הרמב"ם אבֹל שיעכב. יתכן ֹלא וע"כ סיפור מצות ִדאין ס"ֹל וכנרא'

הסיפור. חובת שפירט כיון כפשוטו שמעכב

עֹל שהשיג ט"ו במצוה העשין שכחת מהרמב"ן שם שיש בסה"מ ועי'
עם אחת מצוה ואינה התורה ֹלברכת בפנ"ע ֹלמנות שצריך הרמב"ם
וספור הבאתן עם אחת נמנה אינו ביכורים שמֱקרא כמו הֱקריאה
ז"ֹל ֹלהרמב"ן חִדשה שיטה ֹלנו הרי הפסח. אכיֹלת עם מצרים יציאת
נמנית ואעפ"כ הפסח, ממצות חֹלֱק אֹלא בפנ"ע סיפור מצות שאין
והיינו בפנ"ע. ֹלמנותה התורה ֹלברכת גם ראוי א"כ בפנ"ע ֹלמצוה
אֹלו במצוות ִדין שהוא ֹלפניך מונחין ומרור שמצה בשעה שהִדרשה
ראוי שאין בזה נחֹלֱקו מנו שֹלא ִדהֱקִדמונים י"ֹל וא"כ ההגִדה. ֹלפרש
הרא"ש [וגם ומרור. מצה פסח ממצות חֹלֱק אֹלא בפנ"ע ֹלמצוה
א"כ אֹלא ֹלפרט כֹלֹל צריך ואין המעשים אֹלו עשיית היא שהמצוה
שהוא הרמב"ם עֹל השגה אי"ז וא"כ ז"ֹל.] בִדעתו יֹל"ִד ועוִד ישאֹל
מצה ֹלפסח שייכות בֹלא בפנ"ע סיפור מצות שיש הכא ִדעתו מפורשת

ומרור.

שהרי סיפר ֹלא אם מצה מצוות יִדי יצא שֹלא יתכן ֹלא הרי וֹלהרמב"ן
ִדוֱקא ִדֹלאו ֹלפרש והוכרחו ִדסיפור, עיכוב שענו וֹלא יצא ֹלאכוֹל כפוהו
סיבה אין סיפור מצוות עֹל שהניִדון ֹלהר"מ אבֹל חובתו, יִדי יצא ֹלא

סיפור. מצות יִדי יצא וֹלא מפשוטו ֹלנטות

ישאֹלך כי כתיב שהרי הכא ִדוֱקא שנא' משובח הרי"ז המרבה כֹל וענין
ֹלפי זה עבִד כגון ֹלהמחיש והִדגיש ֹלשאוֹל ֹלו ֹלגרום היינו וֹלהר"מ בנך
המרבה כֹל וא"כ המצוה, גוף שזה שינויים הני כֹל וֹלכן בן שֹל ִדעתו
ֱקיום הוא וממיֹלא ההמחשה הוא הענין מ"מ שיצא ִדאף משובח, הרי"ז
וש"ע הטור אבֹל יצי"מ, מעניני ֹלספר רֱק הִדגיש והרמב"ם טפי. מהוִדר
עֹל פי' והר"מ הֹלכות שֹל בחז"ֹל ֹלשונות ויש פסח, הֹלכות ִדגם הביא
מה הוי אי אבֹל ֹלהכא, הֹלכות ֹלֹלימוִד טעם אין ִדבאמת יצי"מ, סיפור
אֹלו הֹלכות ֹלימוִד ִדגם יתכן א"כ ומרור מצה פסח ממצות חֹלֱק העִדות

המצוה. מכֹלֹל

החיוב, מזמן יותר אפי' מרבה ֹלפרש יתכן משובח, הרי"ז המרבה כֹל
מן יותר מרבה ִדזהו ֱקר"ש, זמן עִד שהמשיכו מרבתינו המעשה וזה
עִד סובר שהוא ר"א עֹל כן שפי' בא בפ' חכמה במשך ומצאתי השיעור.
מאריך משמע ברמב"ם אמנם החיוב. מזמן טפי היינו ִדמאריך חצות
בֹליֹלה ֹלספר המצוה זה הרי וֹלהנ"ֹל החיוב, זמן במשך אבֹל בענינים
ורֱק ומרור מצה פסח היא המצוה אם אוֹלם מהזמן, טפי שיך ומה זה

החיוב. בזמן כֹלֹל מוגבֹל אי"ז א"כ בסיבתם ֹלהאריך ִדין יש
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איתא

וֱקושיא

והנראה

ומעתה

ומן

ובֹלכתך

ואכתי

מצרים וביציאת הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם חייב ב) (תפא, בשו"ע
שינה. שתחטפנו עִד ֹלאבותינו הֱקב"ה שעשה ובנפֹלאות בנסים וֹלספר
בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם חייב ה"ח) פ"י פסחים (שיֹלהי מהתוספתא ומֱקורו
מה מִדכתיב ֹלה יֹלפינן ֱקכה) סי' יח פרשתא (בא ובמכיֹלתא הֹליֹלה. כֹל הפסח

וגו'. והחוֱקים העִדות

עֹל הנצי"ב ובברכת שפר, אמרי (בהגִדת הנצי"ב הֱקשה עצומה
ֹלהרבות חיובא ִדאיכא ֹלהִדיא חזינן ִדהכא חצות), עִד ִד"ה שם המכיֹלתא
מצרים ביציאת ֹלספר המרבה וכֹל איתא, בהגִדש"פ ומאיִדך יציא"מ, בסיפור
מעֹליותא רֱק אֹלא בסיפור ֹלהרבות חיובא ִדֹליכא ומוכח משובח, זה הרי
בִדבריהם יעויין ִדרכים וכמה כמה בזה איכא רבותינו ובִדברי ומשובח,
יעֱקב משכנות בשו"ת ע"ע הנצי"ב תרוץ [וביסוִד צמאונך. ותרווה הנפֹלאים
פי"ִד, פי"ג בא פ' שיֹלהי ובמש"ח יא, סי' ח"ב יהושע עמֱק ובשו"ת ֱקֹלט, או"ח

שֹליט"א]. הגריש"א ִדגֹלותא ריש"א ֹלמרן ובהגִדש"פ ִד, סי' ברכות ובֱקה"י

סיפור במצות איתנייהו ִדינים ִדתרי ֹלומר ִדנראה בעזה"י, בזה ֹליישב
בשאר ֹלעסוֱק וֹלא הפסח בעניני הזה בֹליֹלה ֹלעסוֱק ִדחייב חִדא, יציא"מ,
חיובא, ֹליכא בהא הפסח, בעניני ֹלעסוֱק מה גופא בהא אך התורה, חֹלֱקי
הפסח. בהֹלכות ֹלעסוֱק יכוֹל וברצונו יציא"מ, בסיפור ֹלעסוֱק יכוֹל ִדברצונו
מצות מֱקיים נמי הפסח הֹלכות ִדע"י הגרי"ז, מרן ִדהנחיֹלנו מאי [וכנוִדע
הֹלכות ִדע"י ה"ג) א' פרשתא (בחוֱקותי בספרא כיו"ב וכמבואר יציא"מ, סיפור
עה"ת בהגרי"ז בזה יעויין עמֹלֱק, ֹלך עשה אשר את זכור מֱקיים מגיֹלה
בשו"ת וכ"כ ג, סי' ומגיֹלה חנוכה ובֱקונטרס ריִד, וסי' רז סי' בהוספות סטנסיֹל
ֹליתן המובחר מן ִדמצוה ביה, אית ִדין ועוִד ונֹלע"ִד]. ִד"ה עז סי' ח"א צבי ארץ
בסיפור והעוסֱק הפסח, בהֹלכות ֹלעסוֱק וֹלא יציא"מ ֹלסיפור הבכורה משפט
ֹלהוִדות הנרצה ֹלתכֹלית ביותר יבוא ִדעי"ז משובח, זה הרי ֹלהִדיא יציא"מ

האֹלו. הניסים כֹל את וֹלנו ֹלאבותינו שעשה ֹלמי וֹלפאר ֹלשבח ֹלהֹלֹל

ִדֱקתני ִדבשו"ע ֹלמימר ִדאיכא הנצי"ב, ֱקושית בזאת ֹליישב יונעם מה
מאיִדך אך חובה, הוי והא הפסח, בעניני ִדֹלעסוֱק אחיובא ֱקאי חובה, ִדהוי
והִדברים משובח. הוי והא יציא"מ, אסיפור ֱקאי משובח, זה הרי ִדֱקתני בהגִדה
(תוספתא, חובה ִדהוי ִדֱקתני ִדוכתי חמשה ִדבכוֹליה ֹלהפֹליא, מִדוייֱקים
או הפסח, בהֹלכות ֹלעסוֱק ֱקתני שו"ע) טור, סֹל"ג, פ"י פסחים רא"ש מכיֹלתא,
ִדיעסוֱק הוא ִדהעיֱקר והיינו יציא"מ, ובסיפור הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק ִדֱקתני
ֹלספר המרבה כֹל ֱקתני משובח, ה"ז ִדֱקתני בהגִדה אך הפסח, בעניני

יציא"מ. אסיפור ִדֱקאי והיינו משובח, ה"ז ביציא"מ

ור"י בר"א מעשה ההגִדה, בעֹל ִדמייתי במאי היטב, באר יבואר הזה הבאר
מאי ִדֹלכאורה המפרשים והֱקשו הֹליֹלה. אותו כֹל ביציא"מ מספרים והיו וכו'
מישראֹל אִדם כֹל עֹל היא חובה הא חכמים, ובהני מעשה בהאי איכא רבותא
הִדברים וֹלהמבואר שם. בתוספתא ִדוִד בחסִדי ויעויין ביציא"מ, ֹלספר
גִדוֹלי שֹל חבורה ִדהיו ִדאפי' ֹלאשמעינן, ִדאתא ֹלמימר ִדאיכא מאירים,
מהֹל' הֹלכה שֹל בעומֱקא ֹלעסוֱק יכוֹלים היו ומִדינא תורה, אבירי ישראֹל
ִדֱקאמר והיינו יציא"מ, בסיפור ֹלהרבות ועסֱקם ִדעתם נתנו אעפ"כ אך הפסח,
ֹליה שמיע עובִדא ִדמהאי ואפשר הֹליֹלה. אותו כֹל ביציא"מ מספרים ִדהיו
מֹלעסוֱק טפי יציא"מ בסיפור ֹלהרבות ִדעִדיפא חיִדושא, האי ההגִדה ֹלבעֹל
- משובח ה"ז ביציא"מ ֹלספר המרבה וכֹל הסמיכו, ומשו"ה הפסח. בהֹל'
ה"ז ביציא"מ ֹלספר המרבה ִדכֹל הראיה גופא ִדהיא ור"י, בר"א מעשה

משובח.

ִדאמר במאי רבוותא ִדהֱקשו מאי נפֹלא באופן ֹלן יתיישב זו, בִדרך
ביציאת ֹלספר עֹלינו מצוה נבונים כוֹלנו חכמים כוֹלנו ואפיֹלו ההגִדה, בעֹל
חייבים נמי ִדאינהו איכא רבותא ִדמאי תבֹלין, צריכים והִדברים מצרים.
ניתנה ֹלא זו מצוה אטו ִדחייבים, כוֹלה התורה מכֹל שנא מאי יציא"מ, בסיפור
ִדמִדינא נתבאר ִדהא היטב, מיושב ִדברים ובתוספת וֹלהמבואר ֹלחכמים.
ֹלן חיִדש והגרי"ז הפסח, בהֹל' יציא"מ בסיפור ִדֹלהרבות המצוה ֹלֱקיים אפשר
יעוש"ה, הפסח בהֹל' ֹלֱקיים אפשר יציא"מ סיפור חובת עיֱקר ִדאף ביותר,
ִדמיֹלתא בטעמא יעו"ש פ"ב שיֹלהי ה' בגבורות במהר"ֹל כן איתא וכבר
הֹלכה שֹל בעומֱקא יעסֱקו ונבונים חכמים ִדאִדרבה ס"ִד וא"כ ואכמ"ֹל,
ֹלספר עֹלינו מצוה נבונים כוֹלנו חכמים כוֹלנו ִדאפיֹלו ֱקמ"ֹל הפסח, מהֹלכות
ובכת"י ֱקנ"ז עשה (בסה"מ הרמב"ם ֹלגירסת א"ש וביותר מצרים. ביציאת
וֹלא משובח, ה"ז ביצא"מ המספר וכֹל בה, ִדמסיים ֹלהרמב"ם) ההגִדה בנוסח

ֹלספר. המרבה וכֹל ֱקאמר

ֹלעסוֱק אִדם חייב ֱקתני, שֹלפנינו בתוספתא ִדהנה ֹלעיונא, גבן פש
יציא"מ, ֹלספר ֹלהגיה כתב הגר"א בהגהות אך הֹליֹלה, כֹל הפסח בהֹלכות
הפסח, בהֹלכות ֹלעסוֱק מש"כ וֹלמחוֱק הגירסא ֹלהחֹליף כונתו ובפשטות
ִדברינו. ואיתרע ִדוֱקא, יציא"מ בסיפור ֹלעסוֱק חיובא ִדאיכא מוכח וא"כ
ִדמייתי כהשו"ע ִדֹלא הוא ִדא"כ הגירסא, ֹלהחֹליף כונתו ִדאין י"ֹל, ושמא
נמי ֹלהוסיף כונתו אֹלא ביציא"מ, וֹלספר הפסח בהֹל' ֹלעסוֱק ִדחייב ֹלתרוייהו
מפורשים ִדהִדברים טבא, מרגניתא בזה אשכחנא ושוב יציא"מ. סיפור
אִדם חייב בזה"ֹל, ֹלתוספתא ִדמייתי ס"א תפא סי' ֹלשו"ע הגר"א בביאור
ב' סעיף שם בביאורו וכ"מ הֹליֹלה. כֹל יציא"מ ובסיפור הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק
ֹלשונו, והיֹלך ִדכתב ס"א תעו סי' הגר"א בביאור וע"ע הִדברים. הן והן יעוש"ה,

הֹליֹלה. כֹל פסח בה' ֹלעסוֱק אִדם חייב בתוספתא ותניא

מצרים יציאת סיפור מצות מצריםבגִדרי יציאת סיפור מצות בגִדרי
כהן זֹלמן שֹלמה כהןהרב זֹלמן שֹלמה הרב

גבוֹל ֹלֹלא - יצ"מ סיפור גבוֹלמעֹלת ֹלֹלא - יצ"מ סיפור מעֹלת
כהן ראובן כהןהרב ראובן הרב

שהיו טרפון ורבי עֱקיבא ורבי עזריה בן אֹלעזר ורבי יהושע ורבי אֹליעזר ברבי "מעשה
תֹלמיִדיהם שבאו עִד הֹליֹלה אותו כֹל מצרים ביציאת ברֱק, בבני מסובין

שחרית". שֹל שמע ֱקריאת זמן הגיע רבותינו ֹלהם ואמרו

ֱקיום זמן שהגיע ֹלזה מעצמם הֱקִדושים התנאים התעוררו ֹלא איך יִדועה והֱקושיא
בזה נאמרו וכבר ֹלזה. ֹלעוררם תֹלמיִדיהם שהוצרכו עִד שמע ִדֱקריאת ִדאורייתא מ"ע
מצרים יציאת סיפור שֹל המצוה מהות את ֹלהבין נזכה שאם והנראה הרבה. תירוצים

ֹליתא. מעיֱקרא שֱקושיא הרי בה, עסוֱקים הֱקִדושים התנאים שהיו

בהוציאנו הבורא ֹלנו עשה אשר את ֹלהכיר מצוה הוא מצרים יציאת סיפור ענין הנה
הרוחניות מצִד בין שהציֹלנו עֹל הטוב הכרת והיינו ובנפֹלאות. בנסים מצרים מעבִדות
כֹל עֹל אותו ומשבחים ֹלו מוִדים אנו ההצֹלה פרטי סיפור יִדי ועֹל הגשמיות, מצִד ובין
וז"ֹל ובחִדוה. בשמחה זאת ֹלעשות שצריכים בזוה"ֱק נתבאר כן ועֹל גמֹלנו. אשר

ִדא) בתר פֱקוִדא ִד"ה תֹלט ִדף מִדבש מתוֱק ובִדפוס מ: ִדף בא (פרשת הזוהר
יציאת שֹל בשבח ֹלספר - זה שֹלאחר המצוה -
האִדם עֹל חיוב שהוא - - מצרים

- כי זה, ענין העמִדנו וכך - אוֱקימנא והרי ֹלעוֹלם, השבח בזה ֹלספר
ושמח - - מצרים ביציאת שמספר אִדם כֹל -
- - זאת בשכר ֹלכן וכו', בשמחה הספור בזה
אהבת מהשכינה יֱקבֹל שֹלעתיִד ֹלומר רצה הבא ֹלעוֹלם השכינה עם ֹלשמוח הוא עתיִד
שמחות, מכֹל גִדוֹלה תהיה זו ששמחה הבא, עוֹלם הנֱקראת הבינה

. ע"ש וכו'" בֱקונו. ששמח אִדם שזהו -

ֹלספר מצוה יש שכמו"כ שכתב ִדא) כגוונא (ִד"ה הזוהר ִדברי מהמשך מבואר וביותר
יציאת סיפור שענין ֹלהִדיא הרי ע"ש. ֹלאִדם הנעשה פרטי נס כֹל עֹל ֹלהֱקב"ה וֹלהוִדות
פרטי נס כֹל עֹל וכהוִדאה הֱקב"ה, שֹל בטובתו מכיר הוא כמה עִד ֹלהראות הוא מצרים

. מצרים יציאת סיפור ענין הוא כן

השמחה כֹל עם מצרים יציאת סיפור מצות את ֱקיימו וִדאי אֹלו תנאים והנה
שֹל טובתו בהכרת ִדבֱק כוֹלו שכֹל באופן הנעשית כזו ומצוה הראויה, וההתרגשות
שהוא הוא, המצוה שגִדר והיינו השעון. ובִדיֱקת הסובב אחר מעֱקב סובֹלת אינה מֱקום
הכרה שֹל בעוֹלם עצמו וֹלמצוא מהעוה"ז, עצמו ֹלנתֱק האִדם שעֹל גִדר, בֹלא מצוה
ִדור 'בכֹל אנו מצווים וכבר ֹלחירות, מעבִדות בעצמו אותו הֱקב"ה שהציֹל עֹל ברורה
זו מצוה וכשמֱקיים וכו'". ממצרים יצא הוא כאֹלו עצמו את ֹלראות אִדם חייב וִדור
כֹל אין עבִדים, מבית הוצאתו עֹל הטוב הכרת בהרגשת ספון עצמו וחש כראוי,

ֹלזה. ֹלעוררם תֹלמיִדיהם הוצרכו וֹלכן השחר, בבוא ֹלראות אפשרות

הפסח בהֹלכות ֹלעסוֱק אִדם "חייב וז"ֹל: ב) ס"ֱק תפא (סימן בשו"ע המחבר כתב והנה
ֹלאבותינו הֱקב"ה שעשה ובנפֹלאות בניסים וֹלספר מצרים וביציאת

מהא התוספות בשם מהטור ב') ס"ֱק (שם הגוֹלה בבאר הובא זה ִדין ומֱקור וכו'"
וכו'. יהושע ורבי אֹליעזר ברבי ִדמעשה

שינה", שתחטפנו "עִד מוגִדר חיובו שזמן כזה ִדין מצינו ִדהיכן צ"ע זה ִדין גִדר ובאמת
אִדם ואיֹלו שינה, כשתחטפנו ֱקצר בזמן המצוה את יֱקיים בטבעו החֹלש שיהוִדי כך
וז"ֹל ג') ִדרוש סוף הכוונות (שער האריז"ֹל וכֹלשון השחר שיאיר עִד מֱקיימו אינו חזֱק
וכמש"כ הבוֱקר עִד פסח ֹליֹל כֹל בתורה ֹלעסוֱק נוהגים מעשה אנשי ראיתי כי "וִדע
אוֹלם וכו'". הֹליֹלה אותו כֹל מצרים ביציאת מספרים שהיו עזריה בן ור"א בר"א מעשה
המצוה יסוִד כי גִדר, בֹלא שתיעשה היא זו מצוה שֹל ִדגִדרה כהנ"ֹל, הוא בזה הביאור
נעשה כשזה רֱק כראוי ֹלֱקיים ניתן זה ואת ִדֹליבא מעומֱקא הטוב הכרת ֹלהראות הוא

שינה'. שתחטפנו 'עִד והיינו הכוחות כֹלות עִד

תנאי הנך שהוזֱקֱקו הטעם הוא שנתבאר וכפי הנ"ֹל, ֹלִדברינו ברורה ראיה ֹלנו הרי
בעצמם ֹלזה מתעוררים היו שאם שמע, ֱקריאת זמן שהגיע שיעוררום ֹלתֹלמיִדיהם
ֹלֹלא יתברך נפֹלאותיו סיפור שהוא מצרים יציאת סיפור מצות בֱקיום חסר שהיה הרי

הכוחות. כֹלות ועִד גבוֹלות

שמבואר כוסות, ִד' מצות ֹלענין והוא הֹליֹלה, מצות בגִדר גִדוֹל שינוי מצינו עוִד
מהֹל' (פ"ז הרמב"ם וז"ֹל מחומש". יותר יבזבז ִד"אֹל ִדינא בזה נאמר שֹלא ברמב"ם
כוסות מארבעה ֹלו יפחתו ֹלא הצִדֱקה מן המתפרנס עני "ואפיֹלו וז"ֹל ה"ז) ומצה חמץ

צִדֱקה, גבאי ֹלו נתנו ֹלא שאם "כֹלומר שם מנוח ברבינו ועיין וכו'"
בזה ֹלהֱקשות ויש ע"ש. וכו'" כוסות ֹלארבעה יין בשביֹל עצמו את ישכיר או יֹלוה או
וכִדו' מֹלבושו מכירת כִדי עִד בזה העני מחויב ומִדוע חומש, עִד עשה מצות הֹלא טובא
שיסוִד הנזכר, היסוִד ע"ִד מכבר זה הענין וביארנו המצוות. בכֹל שמצינו ממה יותר
וֹלפרסום ֹלחירות, מעבִדות והוציאנו הֱקב"ה שהציֹלנו ניסא ֹלפרסומי הינה זו מצוה
אין וֹלעבִד ֹלפרעה, היינו עבִדים ממצרים יציאתנו ֱקוִדם שהרי גבוֹלות. יתכנו ֹלא כזה
עֹל הוִדאה שֹל בזמן ֹלבוא יתכן האיך וא"כ רבו, ֱקנה עבִד שֱקנה מה שהרי רכוש כֹל
אֹלא זו מצוה ֹלֱקיים ביכֹלתנו שאין בתואנה הנס מפרסום וֹלהימנע ֹלחירות, שהוציאנו
אותנו בהוציאו ֹלמענינו הֱקב"ה שעשה במה ההכרה היפך זהו הֹלא חומש. עִד
מצוה שֹלֱקיום ֱקיי"ֹל ֹלכך ורוחנית. גשמית ֹלחירות מציאות, כֹל חסרי שהיינו מעבִדות
נכסיו. כֹלות עִד ואף גבוֹלות ֹלֹלא ֹלהתאמץ יש כראוי הנס פרסום שהיא כוסות ִדִד' זו
וכמעשה שינה, שתחטפנו עִד שמצותו הזמן הגבֹלת ֹלענין אף הוא שכן נתבאר וכבר
שכֹל זו במצוה ושֱקעו אחר ֹלֱקרי"ש ֹלעוררם תֹלמיִדיהם שהוצרכו תנאים ִדהנך

שיעור. אין עִד ניסיו וֹלספר ֹלשבחו היא מהותה

מספרים והיו

"פֱקוִדא
מצרים ִדיציאת בשבחא ֹלספר ִדא בתר

ֹלעֹלמין שבחא בהאי ֹלאשתעי נש בר עֹל חיובא ִדאיהו
ִדאשתעי נש בר כֹל

בחִדוה חִדי ספור ובההיא מצרים ביציאת
ִדאתי ֹלעֹלמא בשכינתא ֹלמחִדי איהו זמין

- מכֹלא חִדו ִדהוא
במריה ִדחִדי נש בר איהו ִדהא

שתחטפנו עִד
שינה

מֹלבושו את ימכור

1

יציאת סיפור את ֹלשמוע מעֹלה שֹל פמֹליא שבאים איך שמתאר שם הזוהר ִדברי בהמשך עיין .1
- שעתא ביה זה, בספור שמח והֱקב"ה - ספור בההיא חִדי הוא בריך "ֱקוִדשא בשמחה הנאמרת מצרים
- ִדיֹליה פמֹליא ֹלכֹל הוא בריך ֱקוִדשא כניש מצרים, יציאת בניסי מספרים ישראֹל כשבני שעה באותה
בני משתעו ִדהא ִדיֹלי ִדשבחא ספורא ושמעו זיֹלו ֹלון ואמר מעֹלה, מֹלאכי המוני כֹל את מֱקבץ הֱקב"ה
כִדין בגאוֹלתי, ושמחים בני שמספרים שֹלי השבח שֹל הספור ושמעו ֹלכו ֹלהם ואומר - בפורֱקני וחִדאן
עם יחִד ומתחברים ובאים מתֱקבצים המֹלאכים כֹל אז - ִדישראֹל בהִדייהו ומתחברין מתכנסין כֹלהו
השבח שֹל ספור ושומעים - ִדמריהון ִדפורֱקנין בחִדוה חִדאן ִדהא ִדשבחא ספורין ושמעין - ישראֹל
נסין אינון כֹל עֹל הוא בריך ֹלֱקוִדשא ֹליה ואוִדן אתיין כִדין ֱקונם, גאוֹלת שֹל בשמחה ישראֹל ששמחים
ֹלישראֹל שעשה והגבורות הנסים אותם כֹל עֹל ֹלהֱקב"ה ומשבחים ומוִדים המֹלאכים באים אז - וגבורין
ומשבחים ומוִדים - ִדמאריהון ִדפורֱקנא בחִדוה ִדחִדאן בארעא ֹליה ִדאית ֱקִדושא עמא עֹל ֹליה ואוִדאן -

בהמשך. ע"ש וכו'", ֱקונם שֹל הגאוֹלה בשמחת ששמחים בארץ ֹלו שיש הֱקִדוש עם עֹל ֹלו

ֱקמי תִדיר ֹלאשתעי - האִדם עֹל הוא חוב זה כעין - נש בר עֹל איהו חובה ִדא "כגוונא שם הזוהר וז"ֹל
נס כֹל את וֹלפרסם הֱקב"ה ֹלפני תמיִד ֹלספר - ִדעבִד ניסין אינון בכֹל ניסא וֹלפרסומי הוא בריך ֱקוִדשא

ע"ש. וכו'", עֹליהם וֹלהוִדות בפרטות הֱקב"ה עמו שעשה נסים אותם מכֹל פרטי
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ֹלייטער חיים משה ֹלייטערהרב חיים משה הרב

אבי אובִד ארמי בפרשת ההגִדה אביצורת אובִד ארמי בפרשת ההגִדה צורת

מ"ארמי וִדורש בשבח ומסיים בגנות "מתחיֹל ֱקטז. פסחים ערבי בפרֱק תנן
נסִדרה וכך ע"כ. כוֹלה", הפרשה כֹל שיגמור עִד כו,ה) (ִדברים אבי" אובִד

כסִדר. זו פרשה פסוֱקי בִדרשות ההגִדה

אובִד "ארמי שֹל אֹלו מֱקראות ִדוֱקא ֹלִדרוש חז"ֹל תֱקנו מִדוע ֹלשאוֹל ויש
ֹלכאורה והֹלא ביכורים, מביאי יִדי עֹל הנאמרים מעטים פסוֱקים שהם אבי"
המִדברים ובשֹלח בא וארא שמות פרשיות את וֹלִדרוש ֹלהגיִד הראוי מן היה
עוִד יש [וכן עֹליהם, המִדרשים את ֹלהביא וכן רב, ובפירוט בהרחבה יצי"מ עֹל
ֱק"ה, פרֱק ע"ח, פרֱק בתהֹלים כגון מצרים יציאת עֹל המספרים בנ"ך מֱקומות

ט']. פרֱק ובנחמיה

צורת א"כ ההוא" ביום ֹלבנך "והגִדת מהפסוֱק נֹלמִד הגִדה שחיוב ִדכיון ויתכן
הענין ֹלימוִד ע"י ֹלבנינו, האמונה ֹלהעביר שתכֹליתו ֹלבנים ֹלימוִד היא המצוה
אִדם ישנה ֹלעוֹלם ג:) (פסחים חז"ֹל ֹלמִדונו וכבר ממצרים. הוציאנו שה'
פרשה שהיא אבי אובִד ארמי בפרשת בחרו חז"ֹל וֹלכן ֱקצרה, ִדרך ֹלתֹלמיִדו
ֹלמצרים יריִדתנו סיפור את ביותר מֱקוצר באופן המתמצתת בתורה, ֱקצרה
בפירוש ראיתי זה וכעין ובמופתים. באותות משם ויציאתנו השעבוִד, וצרת
ֹלֱקצר כִדי וכו' ִדצ"ך סימנים במכות נותן היה יהוִדה רבי מִדוע ֹלבאר הראב"ן
השיטות עפ"י ֹלהוסיף ויש עכ"ִד. ֱקצרה. ִדרך ֹלתֹלמיִדיו אִדם ישנה ִדֹלעוֹלם
ֹלשנן ִדין יש ט"ו שבֹליֹל אֹלא תורה, תֹלמוִד מצִד היא ֹלבנך' 'והגִדת שמצות
ובכֹלֹל ת"ת, גִדרי כֹל בזה שייך עכ"פ וא"כ יצ"מ. שֹל תורה ִדברי ִדוֱקא ֹלבנים
תֹלמוִד ככֹל ֱקצרה בִדרך [וֹלבנו] ֹלתֹלמיִדו אִדם ישנה שֹלעוֹלם הענין גם זה

תורה.

צריך "ואמנם וז"ֹל ה', ֹלִדרך בהֱקִדמתו הרמח"ֹל ִדברי ע"פ ֹלבאר יש עוִד
ואי האִדם, כֹל ש אותם מהכיֹל מאִד עצום הפרטים מספר שהנה יתבונן
הכֹלֹלים יִדיעת הוא עֹליו שישתִדֹל ֹלו שראוי מה ואוֹלם כוֹלם, ֹלִדעת ֹלו אפשר
מספר מאֹליו נמצא אחִד כֹלֹל וכשישיג הרבה, פרטים כוֹלֹל בטבעו כֹלֹל כֹל כי
הכֹלֹל פרטי היותם הכיר וֹלא עִדיין בם הבחין שֹלא פי עֹל ואף הפרטים. מן רב
יִדוע שכבר כיון אותו מֹלהכיר יניח ֹלא ֹליִדו מהם אחִד כשיבוא הנה כי ההוא,
ז"ֹל חכמינו אמרו וכן בֹלתו, היות ֹלהם אפשר אי אשר הכֹלֹלי הענין אצֹלו
וכו', ב) ֹלב, ִדברים ספרי (עיין פרטים" וֹלא כֹלֹלים ביִדיך תורה ִדברי יהי ֹלעוֹלם
הכֹלֹלים את ֹלִדעת עֹליו נושא, ֹליִדיעת ֹלגשת רוצה כשאִדם ומבואר עכ"ֹל.
עֹליו יֱקֹל ממיֹלא הכֹלֹלים יִדיעת ע"י אֹלא הפרטים. כֹל ֹלהֱקיף ֹלנסות וֹלא

פרט. ומהו כֹלֹל מהו ֹלִדעת גם צריך זו ֹלמטרה אוֹלם רבים. פרטים ֹלִדעת

ומאות רבות בפרשיות בתורה באריכות מסופר מצרים יציאת ענין והנה
הפסוֱקים כֹל עֹל חז"ֹל מִדרשי נוסיף ואם מאִד, רבים פרטים בו ויש פסוֱקים,
יִדיו ימצא ֹלא אִדם הזה היִדע כֹל ועם מאִד. עִד רבים פרטים ביִדינו יהיו הֹלֹלו
הכֹלֹלים מהם יבחין ֹלא וכן הפרטים, מרוב מצרים יציאת סיפור ֹלסכם ורגֹליו
ֹלֱקבוע ראו בחכמתם חז"ֹל כן ועֹל הטפֹל. ומהו העיֱקר מהו הפרטים, ומהם
בה כי ביותר, ֱקצרה פרשה שהיא אבי אובִד ארמי פרשת אמירת ע"י הספור
ֹלמצרים, ישראֹל יריִדת הִדברים: בשרשי יצ"מ ענין הֱקיצור בתכֹלית בא
ובמופתים. באותות משם והיציאה והצרות, השעבוִד ֱקושי התרבותם,
ביִדינו כשהכֹלֹלים ומעתה מצרים, יציאת שבסיפור הכֹלֹלים הם אֹלו ופסוֱקים
ומיֹלה מיֹלה כֹל עֹל שִדורש ההגִדה בעֹל עשה וכך בפרטים. ֹלִדרוש אפשר
ִד"א, פרישות - 'ענינו' וכו' מהם היוצאים הפרטים את הֹלֹלו מהפסוֱקים
ועיֱקרי הִדברים עיֱקרי ֹלמִדין אנו זה ומכֹל וכו'. ֹליאור בנים השֹלכת - עמֹלנו
שיש אחרי מצרים סיפור ֹלהֱקיף יותר ֱקֹל ואז והישועה, הניסים ועיֱקרי הצרות

הפרטים. ופרטי הפרטים, ועיֱקרי הכֹלֹלים ביִדינו

"והוא ההגִדה בִדיני כתב ה"ִד ז' פרֱק ומצה חמץ בהֹלכות הרמב"ם והנה
בִדרש ומאריך המוסיף וכֹל הפרשה, כֹל שיגמור עִד אבי אובִד מארמי שיִדרוש
שמה הא' מִדבריו, ענינים ב' ֹלִדֱקִדֱק ויש ע"כ. משובח", זה הרי זו פרשה
זה ִדבר משובח', זה הרי מצרים ביציאת ֹלספר המרבה 'וכֹל חז"ֹל שאמרו
סיפור רבוי שֹל ענין שאין ִדהיינו אבי. אובִד ארמי שֹל זו פרשה עֹל ִדוֱקא נאמר
אֹליעזר ברבי ובמעשה בנים, בארבעה כגון זה שֹלפני ההגִדה שֹל בחֹלֱקים
וטעם וכִדומה. ֱקושיות הארבע עֹל ִדיוֱקים או ברֱק, בבני מסובין שהיו וכו'
מסופר שבו מצרים סיפור מצות מתחיֹלה אבי אובִד מארמי כי הִדבר
וכיון חזֱקה ביִד הוציאנו שה' עִד ֹלמצרים ירִדנו כיצִד הענינים השתֹלשֹלות
מה וכֹל הרמב"ם, כמ"ש זו פרשה בִדרש ֹלהרבות ִדין יש בזה העיֱקר שזה
גִדרים זה שהכֹל נבאר (וֹלהֹלן הֱקִדמות רֱק הוא זה ֹלפני במגיִד שאומרים

מצרים). יציאת סיפור שֹל המצוה בגִדי

בזה ִדנראה זו, פרשה בִדרש והמאריך שהמוסיף שכתב מֹלשונו מִדוֱקִדֱק והב'
כֹלומר הפרשה, ִדוֱקא הוא בסיפור הריבוי שצורת הרמב"ם שחיִדש
והוא הזו. הפרשה עֹל ִדרשות בהוספת אֹלא פסוֱקים בהוספת הריבוי שאין
הם הם אבי אובִד ארמי פרשת שֹל שהפסוֱקים ֹלעיֹל מש"כ ֹלפי מאִד מבואר
פרטים, ופרטי הפרטים כֹל מסתעפים שמהם יצ"מ סיפור שֹל הכֹלֹלים
נעשה הוא וֹלכן בפרטים, ֹלהרבות הוא יצ"מ בסיפור ֹלהרבות ומשאחז"ֹל
וֹלכן הפרטים כֹל כֹלוֹלים אֹלו ובכֹלֹלים האמורים. הכֹלֹלים ִדרשת שֹל בִדרך
אפשר ומהם הכֹלֹלים הם הם כי זו פרשה בִדרש ֹלהרבות שיש הרמב"ם אומר
ברורה תמונה תהיה ובזה מגעת, אִדם שיִד מֱקום עִד הפרטים ֹלכֹל ֹלהגיע
ִדשמעתתא הצורתא הוא אבי אובִד ארמי שפרשת ומבואר משובח. זה והרי

מצרים. יציאת שֹל הסוגיא שֹל

בִדרש

שֹל עשה "מצות א') הֹלכה שביעי (פרֱק ומצה חמץ בהֹלכות החזֱקה ביִד הרמב"ם פסֱק
בניסן עשר חמישה בֹליֹל במצרים, ֹלאבותינו שנעשו ונפֹלאות בניסים ֹלספר תורה,
ֹלבנך "והגִדת ֹלומר תֹלמוִד עשר? חמישה שבֹליֹל ומנין השבת", יום את "זכור שנאמר
מִדברי מבואר ֹלפניך, מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה, בעבור ֹלאמר", ההוא ביום
בניסן, ט"ו בֹליֹל מיוחִדת מצוה היא מצרים, יציאת בסיפור עשה שהמצוה הרמב"ם

מהו בניסן, ט"ו בֹליֹל ֹלספר שמצוה שמונה
הֹליֹלות, בכֹל מצרים, יציאת ֹלהזכיר מצווים אנו הרי בניסן, ט"ו בֹליֹל ֹלספר המעֹלה
זומא בן שֹל הִדרשה את יב.) (ִדף ברכות במס' מביאה שהגמרא וכמו השנה, ימות ובכֹל
כֹל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור "ֹלמען שנאמר בֹליֹלות, מצרים יציאת "מזכירין
שמע ֱקריאת בהֹלכות פסֱק הרמב"ם אבֹל זה, עֹל חוֹלֱקים שחכמים ואפיֹלו חייך", ימי
ביום מצרים, יציאת ֹלהזכיר "מצוה שם ֹלשונו וזה זומא, בן פסֱק ג'), הֹלכה א' (בפרֱק
כמו והיינו חייך', ימי כֹל מצרים מארץ צאתך יום את תזכור 'ֹלמען שנאמר ובֹליֹלה,
יתוסף במה נשאֹלת, השאֹלה כן ואם הֹליֹלות, ֹלרבות חייך' ימי 'כֹל זומא בן שִדרשה
כֹל שֹל חיוב עֹל נוסף בניסן, בט"ו מצרים, יציאת בסיפור ִדגברא, אֱקרֱקפתא החיוב

השנה? ימות

מצרים יציאת ֹלהזכיר שמצוה שמע, ֱקריאת בהֹלכות כתב הרמב"םם
מנאה ֹלא הרמב"ם מִדוע כן ואם תזכור", "ֹלמען מהפסוֱק ונֹלמִד השנה, ימות בכֹל

מיוחִדת? ציווי עֹליה ובא אחר, מפסוֱק שנֹלמִד כיון המצוות, בספר

יציאת שנס מגִדים, הפרי ושֹל חינוך המנחת שֹל הֱקושיות שני עֹל ֹלתרץ והנראה
ֹלשנתים. התחֹלֱק מצרים

אותם משעבִדים שהיו הגוף משעבוִד שנשתחררו, ממצרים, ישראֹל עם יציאת עצם א)
והחֹליפו הגוף, את המפרכת עבוִדה בחז"ֹל שמבואר וכמו פרך, בעבוִדת המצרים
אותו", והמתן הוא בן "אם ורעות, ֱקשות גזירות עֹליהם וגזרו ֹלנשים, אנשים עבוִדִדת
במֱקום הבנין חומת ֹלתוך יֹלִדיהן ֹלהכניס הכריחום תשֹליכוהו" היארה היֹלוִד הבן "כֹל

ועינום. היכום הנוגשים בִדמם, והתרחץ ֹלאֹלפים ישראֹל יֹלִדי שחט פרעה ֹלבנים,

שמבואר וכמו באונס, אותם החטיאו המצרים שהרי הנפש, משיעבוִד שחרור ב)
שביאר וכמו מצרים, שֹל ובטומאתם בעבירות, נשתֱקעו שישראֹל עש במִדרשים,
שוהין ישראֹל היועם שאם ֹלהתמהמה", יכֹלו "וֹלא הפסוֱק עֹל זיע'א, הֱקִדוש האר"י
שם, משתֱקעין והיו טומאה, שֹל החמישים בשער נכנסים היו יותר אחת שעה במצרים
גזירת זמן תום ֹלפני הֱקב"ה הוציאם מִדוע הטעם, מבואר וכן ֹלעוֹלם, נגאֹלין היו וֹלא
ארבע אותם ועינו "ועבִדום שנא' וכמו הבתרים, בין בברית עֹליהם שנגזר השעבוִד,
ֹלהתעכב יכוֹלין היו שֹלא ֹלפי שנה, רצ"ו רֱק ישראֹל עם נשתעבִדו ֹלא והרי שנה, מאות

אחת. שעה אפיֹלו עוִד

האר"י ִדברי את מבאר בא, פרשת התורה, עֹל הֹלוי בית בספרו כתב הֹלוי הבית ומרן
אבותינו את הֱקב"ה הוציא ֹלא 'איֹלו אמרו, פסח שֹל בהגִדה "והנה וז'ֹל, זיע"א, הֱקִדוש
יִדוע וכבר במצרים', ֹלפרעה היינו משועבִדין בנינו ובני ובנינו אנו הרי ממצרים,
מֱקום ֹלהם היה ֹלא במצרים, זמן איזה עוִד שוהין היו ִדאם בזה, הפירוש ומפורסם
באונס, אותם החטיאו בשעבוִדם, ִדהמצרים בזה הכוונה וֹלהסביר ֹלעוֹלם, עוִד ֹלהגאֹל
נשֱקעים היוו עוִד, שם היו ואם מצרים, שֹל ובטומאתן בעבירות, נשתֱקעו שישראֹל עִד
מאבותיהם שירשו ממה ֱקִדושה, רושם שום בֹליבם נשאר היה שֹלא עִד בטומאה כ"כ
ֹלהם היה ֹלא ושוב הבִדֹל, שום בֹלא בטומאתן מושרשין והיו ויעֱקב, יצחֱק אברהם,
כן ואחרי ֹלהם, ֹלא בארץ זרעך יהיה גר "כי ֹלהבטחת מֱקום היה וֹלא ֹלאבותינו, יחוס
נֱקרא שאינו מי וֹלא אברהם, שֹל זרעו ֹלגאוֹל היה הרי ִדההבטחה גִדוֹל", ברכוש יצאו
ֹלך יֱקר ביצחֱק "כי הכתוב שאמר וכמו זרעו, נֱקראו ֹלא וישמעאֹל שעשו וכמו זרעו,
בשם שהובא מה פשוט, פי עֹל ֹלהסביר שנוכֹל מה וזהו יצחֱק, כֹל וֹלא וִדרשו זרע",

התורה. עֹל הֹלוי הבית מרן ִדברי עכ"ֹל זיע"א", האר"י ה' ֱקִדוש

וכמו יתברך, הבורא נפֹלאות מגוִדֹל זהו ממצרים, ישראֹל עם יציאת שעצם הרי
עֹל הֱקִדוש רש"י שפירש וכמו עבִדים", מבית מצרים מארץ אתכם "המוציא שכתוב
היה ועיֱקרו הנס שֹלימות אבֹל ממצרים", ֹלצאת יכוֹל עבִד היה ֹלא כה "שעִד הפסוֱק
כן, שאֹלוֹלי יותר, רגע נשתהו וֹלא הפסח, ֹליֹל שֹל שעה באותו זמנם ֹלפני שיצאו בזה
וניתן סוף. אין עִד מצרים בטומאת שֱקועים נשארים והיו ֹלעוֹלם, נגאֹלים היו ֹלא
חמישה בֹליֹל היא, המצוה ושורש שיסוִד מצרים, יציאת סיפור בספר כותב ֹלהמשיך
ִדוֱקא שיצאו ממה נס, שֹל ועצמו תוֱקפו שֹל והשעה הזמן חֹל שאז ֹלפי בניסן, עשר
יחִד, והנפש הגוף משעבוִד נשתחררו ישראֹל שעם ומה השעה, ובאותו הֹליֹלה, באותו
נגאֹלין היו וֹלא מצרים, בטומאת משתֱקעין היו יותר, רגע שם, שוהין היו ישראֹל שאם
מצרים יציאת שֹל התורה, מן עשה, שֹל מיוחִדת מצוה באה זה ועֹל ֹלעוֹלמים, משם
יציאת זכרת שֹל מצוה עוִד מצוה, ומסתעף המצוה, ועיֱקר שורש וזהו הסִדר, בֹליֹל
הכֹלֹלות, ממצרים היציאה עצם נס עֹל בא והוא השנה, וֹליֹלות ימות בשאר מצרים,
ופֹלא, הפֹלא מובן וֹלכן עבִדים. בבית פרך בעבוִדת הגוף, שיעבוִד שם שנשתעבִדו
פסח, בֹליֹל מצרים ביציאת ֹלספר עשה מצוות עשה, מצוות ֹלב' מנאם ֹלא שהרמב"ם
שנאמר אפיֹלו השנה, וֹליֹלי ימי בכֹל מצרים, יציאת ֹלהזכיר עשה ומצוות הסִדר, ֹליֹל
פסח, בֹליֹל הוא המצוה ועיֱקר ששורש ֹלפי עצמו, בפני ופסוֱק מיוחִד, ציווי אחִד בכֹל
הזכרת מצות השנה, וימות ֹליֹלות בשאר אבֹל בשֹלימותו, נס שֹל ועיֱקרו תֱקפו, בזמן
אותו שֹל המצוה משורש ומסתעף מהמצוה, ופרט כחֹלֱק אֹלא אינו מצרים יציאת
מונה אינו הרמב"ם וֹלכן בעֹלמא, כמצוה אֹלא מיוחִדת, עשה כמצות ואינו הֹליֹלה,
שאין השביעי, בשורש זיע"א, הרמב"ם רבינו שכתב וכמו מצוות, תרי"ג במנין אותם
זה פי ועֹל מצוות, התרי"ג במנין פירוש המצוה, ותנאי המצוות, ִדֱקִדוֱקי ֹלמנות ראוי
מן עשה "מצוות שכתב במה מופֹלא שֹלכאורה כאן, ומֱקורו הרמב"ם ִדברי מתבאר
את "זכור שנאמר בניסן ט"ו בֹליֹל ֹלאבותינו שנעשה ונפֹלאות בניסים ֹלספר התורה
משנה ובכסף השבת". יום את "זכור שנאמר כמו ממצרים", יצאתם אשר הזה היום
ובמכיֹלתא ֱקטז:) (ִדף פסחים בממסכת הרמב"ם, ֹלִדברי מֱקור הראו עוז ובמגִדֹל
זכור זכור שֹל זו, שווה גזרה כֹלֹל נזכרה ֹלא שם שהרי תימה זה ֹלכאורה אבֹל עי"ש,
שם מובא ִד"זכור" הזה והפסוֱק ֹלבנך", "והגִדת הפסוֱק רֱק ברמב"ם הנזכרת בשבת
וֹלא מצרים, ביציאת ֹלספר מחויב בן, ֹלו שאין שאפיֹלו ממנו, ֹלֹלמוִד כִדי רֱק במכיֹלתא,
פ"ו) (ִדף שבת במסכת שמובא וכמו אחר, ֹלענין אֹלא בתֹלמוִד זו שווה גזירה נזכרה
הזה", היום את זכור העם אֹל משה "ויאמר התם וכתיב השבת" את "זכור" הכא כתיב

תורה. ניתנה ִדבשבת מזה ויֹליף יום, שֹל בעיצומו כאן אף יום, שֹל בעימוצו ֹלהֹלן מה

שמע, ֱקראת ֹלהֹלכות בפתיחה מגִדים הפרי האחרונים, - ראשונה שאֹלה ושואֹלים
הרמב"ם, עֹל כ"א) (במצוה חינוך והמנחת

שניה, שאֹלה

ֹלוין כהן פ. ֹלויןהרב כהן פ. הרב

ניסן בט"ו מצרים יציאת ניסןסיפור בט"ו מצרים יציאת סיפור
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בנסים וֹלספר וביצ"מ הפסח בהֹל' ֹלעסוֱק אִדם חייב ב') (תפא בשו"ע
עִד שיעור מֱקור שינה, שתחטפנו עִד ֹלאבותינו הֱקב"ה שעשה ובנפֹלאות
שחייב בזה"ֹל: שכתב ֹלג, סי' פ"י פסחים מהרא"ש הוא שינה שתחטפנו
שתחטפנו "עִד וכו' ֹלספר וביצ"מ פסח בהֹל' הֹליֹלה" "כֹל ֹלעסוֱק אִדם
פסח בהֹל' ֹלעסו' אִדם חייב ה"ח) (פ"י בתוספתא אמרינן והכי שינה".
והיו בב"ב מסובין שהיו ור"י בר"א מעשה ששנינו וזה הֹליֹלה, כֹל וביצ"מ
בתוספתא הרא"ש ראה היכן וצ"ב עכ"ֹל. וכו', הֹליֹלה כֹל ביצ"מ מספרים
[ובשו"ע הֹליֹלה. כֹל איתא בתוספתא אִדרבה שינה, שתחטפנו עִד שיעור
שכשחטפתו ביאר רעא) (או"ח תשובה בהתעוררות הֹליֹלה"]. "כֹל השמיט
הֹלוי והגרמ"ִד שוב. חייב וניעור, וכשחוזר פטור וֹלכן הוא אנוס שינה
ִדוֱקא ֹלמה כי זה ִדכה (2 גֹליון בהמ"ִד בבטאון (הובא שֹליט"א סֹלוביציֱק
וכן המצוות, מכֹל פטריה רחמנא אונס הרי שינה, שתחטפנו עִד אמרו כאן
בפמ"ג והובא פטור, וניעור חוזר שאפיֹלו א') (תפא יעֱקב בחֱק מפורש

שם. (א"א)ובהגר"ז

חייב התוספתא ִדֱקאמר כיון ִדיֹלה"ֱק עז", "שב התוספתא עֹל ִדוִד בחסִדי
תרויהו] גרס והרא"ש ביצ"מ, ֹלספר הגר"א [וֹלגיר' הפסח בהֹל' ֹלעסוֱק אִדם
בר"ג המעשה אח"כ מביא ומה אִדם, כֹל עֹל הוא חוב א"כ הֹליֹלה. כֹל
ֹלמִדו מזה אֹלא ֹלמיעבִד, מחוייבים הכי נמי כ"ע רבותייהו, מאי וזֱקנים,
שתחטפנו עִד הוא החיוב אֹלא ִדוֱקא, ֹלאו הֹליֹלה ִדכֹל והשו"ע הרא"ש

הגבר. ֱקרות עִד שנתם עֹל שהתגברו וזֱקנים מר"ג ומייתי שינה.

משובח, ה"ז ביצ"מ ֹלספר המרבה כֹל במש"א שמֱקשים מה מתיישב ובזה
כֹל חוב שהוא מפורש בתוספתא והרי שבח, אֹלא חובה שאינו שמשמע
שינה, שתחטפנו עִד הוא ִדהחוב זה, עֹל תשובה רמז יעֱקב ובחֱק הֹליֹלה,
ע"י ֹלספר והמרבה חובתו, יִדי יצא וכבר סיפור, ֱקצת אחר ֹלהיות זה ויכוֹל
ִדוֱקא עוִד מצינו "משובח" שֹלשון [ויצויין משובח. ה"ז שינתו, עֹל שמתגבר
גברי תֹלתא בתורה שכשֱקורין ב' כ"א במגיֹלה שבִדיבור, במצוה ריבוי עֹל
שער צִדיֱקים ובאורחות משובח. פסוֱקים ִד' שֱקרא מי פסוֱקים, עשרה
הוא זה בענין ִדבריו שממעט מי ֹלצרכיו, המותר, הִדיבור עֹל כתב השתיֱקה
מִדעה, מה"ט כִדנֱקרא האִדם, עצמיות הוא שהִדיבור נראה משובח.

מצוה]. שאינו בִדיבור וממעט מצוה בִדיבורי שמרבה האִדם ומשובח

ִדרך עֹל י"ֹל וניעור, חזר אם אפיֹלו שזהו שינה, מכשחטפנו הפטור ובביאור
מצה יִד"ח שיוצאים ִדאע"ג ה') אות ע"ו ִד', אות (נג שאֹלה בהעמֱק מש"כ
ִדאורייתא. מצה מצות הכֹל מיֱקרי מכזית, יותר ֹלאכוֹל כשממשיך בכזית,
ֱקיום המשך הוי ֹלאוחזו, כשממשיך אבֹל ביה, נפך ִדמִדאגבהיה בֹלוֹלב וכן
הכֹל, ֹלֱקרוא בִדעתו וכשֱקבע אחִד, בפסוֱק ִדסגי בֱק"ש וכן ִדאורייתא. מצוה

ֹל'. סי' ֱקִדושין ובֱקה"י ע"ש. בבהמ"ז, הוא וכן מה"ת. מצוה הכֹל הוי

סי' ח"ב פסח ֱקִדש ומֱקראי ב', סי' ח"א או"ח צבי בהר [וכ"כ מִדבריו ונראה
מעשה אותו את ֹלהגִדיֹל שרֱק יב] אות פסח ח"א חיים ומשמרת מ"ח,
ֹלשם בפנ"ע נוסף מעשה ֹלעשות אפשר אי המעשה, מכשגמר אבֹל אפשר,
מ"ִד סוכה ז"ֹל הורוויץ הגרא"מ בהגה' כתב וכך ֹלֱקיימה. גמר שכבר המצוה
הראשונה, ֹלוֹלב נטיֹלת באותה ֹלהאריך רֱק היה ירושֹלים אנשי שמנהג א'
חזרו ֹלא הֹלוֹלב, ֹלהניח שהוצרכו ֹלבהמ"ִד מכשנכנס וֹלכך שנית. ֹליטֹלו וֹלא
כמ"ס [ִדֹלא מצוה. אותה הגִדֹלת איננה חִדשה נטיֹלה כי ביום, בו ֹלטֹלו עוִד
ֹלהיִדור ביום פעמים כמה ֹליטוֹל היה שמנהגם שכתב כ"ח) ס"ֱק (תרנ"א

מצוה].

ֹלה ִדיש א) א (פאה ראשונה במשנה שכתב יצ"מ, סיפור במצות עִד"ז
ֹלה ואין יצא, ֹלא ומרור מצה פסח ִדברים ג' אמר שֹלא ִדכֹל ֹלמטה שיעור
ושבחו ִדחיובו י"ֹל עכ"ִד. משובח. ה"ז ֹלספר המרבה כֹל כי ֹלמעֹלה שיעור
אבֹל ֹלספר שממשיך ע"י סיפור, עסֱק אותו את כשמגִדיֹל ִדוֱקא הוא
ֹלספר חובה ואין ֹלספר, הראשונה מצותו נסתימה כבר שינה, כשחטפתו

משנתו. כשניעור ביצ"מ "שנית"

אותה ֹלהמשך שיספר מה כֹל נחשב שינה, שתחטפנו שעִד הִדבר ובטעם
ֹלגבי כִדמצינו י"ֹל הפסֱק. חשיבא שינה וִדוֱקא בינתיים כשפסֱק גם מצוה
כ"ב, ובמשנ"ב י' מ"ז ובשו"ע שכבר, ב"ה ב' י"א ברכות בתוס' התורה, ברכת
אם ֹלֹלמוִד ֹלחזור שִדעתו כיון בעסֱקיו ונתעסֱק מֹלֹלמוִד כשהפסי' ִדגם
בֹליֹלה ֱקבע שינת אבֹל ֹלֹלמוִד ֹלחזור מחוייב כי הפזֱק, הוי ֹלא שיוכֹל יזִדמן
כֹל וֹלספר ֹלחזור שחייב כיון יצ"מ בסיפור גם כך ביום. שגם וי"א הפסֱק, הוי
המשך חשיב וכשחוזר ֹלחזור, ִדעתו הפסיֱק אפיֹלו ֹלכן , כשיוכֹל הֹליֹלה
עראי, שינת שכשחתפתו וֹלפ"ז הפסֱק, הויא שינה ורֱק סיפור עסֱק ֹלאותו

בזה. ויֹל"ע חיובו פסֱק ֹלא

מה בכֹל גם אֹלא בִדיבור רֱק ֹלא מתֱקיימת הסיפור ִדמצות י"ֹל אחר ובאופן
מ"והגִדת" נֹלמִד ג"כ זה כי ממצרים, עתה יצא כאיֹלו חירות ִדרך שמראה
ושייך ניעור שהוא עוִד כֹל וֹלכך ֹלהראות, ֹלשון שהוא "ותחוי" כתרגומו
הוא נאים בכֹלים השימוש גם כי יצי"מ מֹלהראות הפסיֱק ֹלא הסִדר, ֹלעניני
אפשר ואי פסֱק שינה כשחטפתו אבֹל ב'. תע"ב כבשו"ע חירות מִדרך
שעזב חוֹל, בכֹלי בביה"ח השוהה כגון א"כ אך מצוה. אותה שוב ֹלהגִדיֹל
והרא"ש וֹלספר. ֹלחזור יתחייב וֹלא חירות היכר שום אין הסִדר, עניני

מעיֱקרא. כִדשנינן מחובתא אֹלא חיֹלֱקו ֹלא ובשו"ע

שינה שתחטפנו עִד ימ"מ ספור שינהבענין שתחטפנו עִד ימ"מ ספור בענין

ֹליסיצין יצחֱק ֹליסיציןהרב יצחֱק הרב

במנין ט"ו בֹליֹל יצי"מ סיפור מצוות שמנה הרמב"ם עֹל הֱק' כ"א) (מצוה המנ"ח
נוסף ומה השנה מֹליֹלות ֹליֹלה בכֹל יצ"מ זכירת מצוות איכא ִדהא המצוות,

ֱק"ש. ֹלהֹל' בפתיחה הפמ"ג וכה"ג ט"ו. שבֹליֹל הסיפור בחיוב

ה"ג, ֱק"ש מהֹל' פ"א בר"מ נפסֱק השנה ימות בכֹל יצ"מ זכירת חיוב עיֱקר והנה
שאמת מספֱק ֹלאוצרו חייב ויציב אמת אמר אם שהמסופֱק כ"א בברכות ואיתא
(וע"ש יצ"מ. זכירת משום ִדאו' ִדהוא ופרש"י ֹלהחמיר, וספֱקו ִדאורייתא ויציב
את מנה ֹלא הרמב"ם אמנם מִדאו'. מצוה ִדהוי ומבו' בֱק"ש), יצא ֹלא מ"ט בתוס'

האחרונים. בזה והאריכו המצוות, במנין השנה ימות ִדכֹל הזכירה חיוב

צווי בֹלי נכתב שֹלא כיון במנינו זה מנה ֹלא שהר"מ כ' ִדברכות בסופ"ֱק הצֹל"ח
ע"ש. גמורה, מצוה הוי ומ"מ וגו'", תזכרו "ֹלמען - טעם נתינת בֹל' אֹלא

נוסף מה צ"ב אכתי וֹלפי"ז שם). ֱק"ש בהֹל' עזרי והאבי האזֹל האבן (והביאוהו
שמצינו כמו ט"ו בֹליֹל נוסף חיוב התחִדש שֹלא אע"פ ושמא יצ"מ, סיפור במצוות
כן ֹלומר נראה אין אך בשנים, עֹליו ֹלעבור אחִד באיסור ֹלאוין ב' שנאמרו בכ"מ

וצ"ע. ט"ו, ֹלֹליֹל התייחִד הזה הצווי שהרי

אֹלא התורה מן אינו יצ"מ זכירת ִדחיוב הרמב"ם ִדִדעת כ' ֱק"ש הֹל' בריש והאו"ש
שהם תֱקנות יש ִדהנה משֹלם היינו ִדאו' הגמ' ֹלה ִדֱקרי והא חכמים, מתֱקנת
מגיֹלה כֱקריאת מ"ת אחר שנתחִדשו ענינים חכמים שתֱקנו או משמרת משום
הכביִד וֹלא הטיֹל ֹלא כי אף הבורא, רצון "ֹלהפֱקת שהם ענינים יש אך וכִדו'.
ֹלאופן הבורא רצון הפֱקת זהו כי הכנסיה ראשי ראו כאשר זאת בכֹל חובה בתורת
נֱקרא זה וענין ע"ש, יצ"מ זכירת תֱקנו זה ומטעם וכו', בזה" התחייבו נרצה היותר
האחרונים שיטת ֹלפי ֱקבֹלה ִדִדברי בספֱק החמירו כאשר בספיֱקו והחמירו ִדאו'

ֹלחומרא. ֱקבֹלה ִדִדברי שספֱק

במו"ֱק ִדאמרי' הוא י"ח חגיגה תוס' שפי' וכמו כזה ענין עֹל ִדאו' ֹל' (ומצינו
ִדאו' נמי הא נ"ב בכתובות וכן ִדאו', ֹלי' ֱקרי מִדאו' סמך ֹלו שיש ִדֹלפי חוש"מ

וגו') נשים ֱקחו ִדכתיב

ִד' בעיֱקר אך ִדאו', אינה השנה ימות ֹלכֹל זכירה ִדהא המנ"ח, ֱקו' ֹל"ֱק וֹלפי"ִד
עִד בֹליֹלות יצ"מ שתאמר זכיתי ֹלא ראב"ע ֱקאמר מאי ִדֹלפי"ז ֹלהעיר יש האו"ש
אסמכתא, אֹלא אינו והֱקרא מתֱקנ"ח, הוא חיובו עיֱקר הא זומא, בן שִדרשה

בֹליֹלות. יצ"מ נאמרה ֹלא זומא בן שִדרשה עִד ואמאי

אע"פ אני "הרי כ' שם בפיה"מ ִדהר"מ ֹלֱק"מ, ֹלשיטתו הרמב"ם אמנם
בחיוב בכתוב שנרמז הרמז ֹלִדעת זכיתי ֹלא החכמה אנשי עם שהשתִדֹלתי
ֹלהאי מֱקור מצא ֹלא שראב"ע כוונתי ובפשטות בֹליֹלה", ציצית פרשת ֱקריאת
אֹלא זה מפסוֱק נֹלמִד אינו ִדהחיוב הר"מ ִדשי' פי' שם הצֹל"ח אמנם חיובא,
עיֱקר עֹל פֹליגי ֹלא חכמים ובאמת הזכירה, ֹלחיוב בעֹלמא רמז הוא שהפסוֱק
הזכירה. ֹלחיוב תזכרו" "ֹלמען שֹל זה בפסוֱק רמז יש אם אֹלא נחֹלֱקו וֹלא החיוב

המשנה) בֹלשון ֹלפי"ז (וצ"ב

ִדבריסֱק מהגאב"ִד ששמע כ' ברכה בעמֱק וכן מ') (אות הש"ס עֹל הגר"ח ובחי'
היה הסִדר בשעת שנה שבכֹל זֹלֹלה"ה הגר"ח מרן אביו בשם זֹלֹלה"ה הגרי"ז
מצוה יש השנה בכֹל הרי יצ"מ, סיפור שֹל המצוה היא מה ביתו בני ֹלפני מבאר
(וכֱקו' סיפור שֹל זו מצוה ע"י הֹליֹלה באותו נתוסף מה וא"כ יצ"מ זכירת שֹל
ֹלספר שצריך ִדברים: בג' הוא ֹלסיפור זכירה בין שהחיֹלוֱק אומר והיה המנ"ח).
שואֹל ֹלבִדו היה ואפי' וגו'", ישאֹלך כי "והיה וכִדכתיב ותשובה שאֹלה ִדרך ֹלאחר
שנתחייבו בשבח. וֹלסיים בגנות ֹלהתחיֹל צריך ֹלאחר. סיפור כִדרך ֹלעצמו
כֹל ֱקט"ז) (פסחים גמֹליאֹל כִדא"ר ומרור מצה פסח שֹל המצוות טעמי ֹלומר
הר"מ, בִד' כ"ז וִדייֱק ֱקראי. עֹלה ומייתי יִד"ח, יצא ֹלא אֹלו ִדברים ג' אמר שֹלא

ע"ש.

(ויֹל"ע מִדאו'. הסיפור במצות ֹלעיכובא הם אֹלו ִדינים ִדג' הגר"ח ִדִדעת ומבו'
ִדין חז"ֹל הוציאו ושמא מִדאו', בשבח ומסיים בגנות ִדמתחיֹל החיוב יֹליף מהיכא
אֹלא מעבִדות, יציאה שֹל סיפור כאן אין ההעבִדות סיפור ִדבֹלי מסברתם, זה
ובזה ֹלארץ מארץ מֱקומו המעתיֱק וכאִדם גריִדא מצרים מארץ יציאה שֹל סיפור

כֹלֹל.) יצ"מ סיפור ֹליכא

וכן מִדרבנן, אֹלא אינם ִדר"ג ִדברים וג' הסיפור אריכות ִדכֹל כ' הפמ"ג אמנם
משום יצ"מ סיפור מצות עֹל מברכין ִדאין ִדהא שכ' הפר"ח מִד' המנ"ח הוכיח
הסיפור ִדיני ִדשאר אֹלמא יצ"מ, בו שהזכיר הֱקיִדוש באמירת יִד"ח יצא שכבר
מבעוִד ֱקורין שהיו משום י"ֹל בֱק"ש יִד"ח יצא ִדכבר כ' ִדֹלא (והא מִדאו'. אינם

יום.)

סיפר ֹלא הא הֱקִדוש באמירת ספור יִד"ח יצא היאך ֱקשה הפר"ח ִד' בעיֱקר אך
ושמא מצרים. ֹליציאת זכר הוא המצות שחג אֹלא אמר וֹלא יציאה שהיתה כֹלֹל
י"ֹל או ספור, שפיר חשיב יציאה שהיתה ֹלשומע מתבאר ההזכרה שמתוך כיון
וצ"ע. . היציאה ואמר שהזכיר שי אֹלא יציאה שהיתה שיאמר א"צ ספור שבמצות

סגי ֹלא ִדבסיפור ה"ט ומשום יִד"ח יצא ֹלא גריִדא בֱקִדוש ִדבאמת אפ"ֹל הי' וֹלו"ִד
מצות בין החיֹלוֱק גופא וזה יציאה, שהיתה ֹלפרש צריך אֹלא היציאה שיזכיר

ט"ו. ִדֹליֹל סיפור ממצות השנה ימות ִדכֹל זכירה

ענין בֹליבו זכר ֹלא אך יצ"מ בפיו שהזכיר שמי נראה השנה ימות ִדבכֹל אפ"ֹל עוִד
ענין העֹלה ֹלא אם יצ"מ בסיפור אמנם יִד"ח, יצא כִדרכו ֱק"ש ֱקרא אֹלא היציאה
אין ִדמשו"ה ס"ב) (פרֱק ֹלמהר"ֹל ה' בגבורות מפו' וכן יִד"ח, יצא ֹלא בֹלבו הסיפור
וכיון מייִדי, ֹל"ה הבין ֹלא ואם שאמר מה ֹלהבין שצריך משום זו מצוה עֹל מברכין
ֹלו ִדיש ִדסיפור, זו במצוה שנתוסף מה וזהו ע"ש. ברכה, ֹל"ש בֹלב הוא שהעיֱקר

גריִדא. בפיו הזכרה ִדין אֹלא שאינו השנה ימות כשאר וִדֹלא שמספר מה ֹלהבין

א.

ג. ב.

עימנואֹל יהוִדה עימנואֹלהרב יהוִדה הרב

יצי"מ וזכירת יצי"מסיפור וזכירת סיפור



ֹלבנך', 'והגִדת מצות היא הסִדר בֹליֹל העיֱקריות המצוות מן אחת הנה
יתר בין כט.) (ֱקִדושין בברייתא התנא זה את מנה ֹלא אמאי ונתֱקשיתי
בבנו חייב האב שם: הברייתא [ֹלשון ֹלבנו, ֹלעשות חייב שהאב החיובים
ִדזה ֹלומר וִדוחֱק ע"כ]. אשה. וֹלהשיאו תורה, וֹלֹלמִדו וֹלפִדותו, ֹלמוֹלו,
מִדין אינו יצי"מ ִדסיפור חיובא ִדיסוִד משום תורה, ִדֹלֹלמִדו בחיובא נכֹלֹל
ֹלמצות [וִדמיא ֹלבנך. והגִדת שֹל ונפרִדת חִדשה מצוה אֹלא תורה, תֹלמוִד
מז (סי' בשו"ע נתבאר עכ"ז תורה, שֹל פרשיות שזה שאע"פ שמע, ֱקריאת
ֹלאחר מיִד ֹלֹלמוִד צריך רבה אהבה בברכת ברכה"ת יִד"ח ִדכשיוצא ח)
הב"י בשם סֱקי"ז המשנ"ב שם וביאר ֱקרי"ש, עֹל ֹלהסתמך ואין התפיֹלה,
יִד"ח בזה יוצא וֹלא תורה, כִדברי הוי ֹלא ֹלימוִד ֹלשם זה אומר שאינו ִדכיון
ומצוה ִדין יש וכאן חפץ, שֹליבו מֱקום בכֹל זה תורה ִדתֹלמוִד ועוִד ת"ת.]

יצי"מ. סיפור שֹל אֹלו ִדברים ִדוֱקא ֹלומר מיוחִדת

ִדהנה ֹלבן, ִדוֱקא היא ההגִדה ִדמצות ֹלכו"ע מוסכם ִדבר זה ִדאין אֹלא
בנו ִדוֱקא 'ֹלאו ֹלבנך והגִדת הכתוב שאמר ִדמה כתב: כא') (מצוה החינוך
חֹלֱק זה אין ִדבאמת בִדבריו ומתבאר עכ"ִד. בריה', כֹל עם אפי' אֹלא
רֱק הסיפור, עצם הוא המצוה עיֱקר אֹלא ֹלבן, ִדוֱקא ֹלספר המצוה ממהות
ִדבאמת הנ"ֹל ֹלֱקו' מֱקום אין ֹלִדבריו וא"כ ֹלבנו, שיספר ֹלכתחיֹלה ִדעִדיף

הבן. כֹלפי האב עֹל מיוחִד חיוב כאן אין

בִדוֱקא ֹלספר מיוחִדת מצוה ִדישנה ברור נראה הרמב"ם מִדברי אמנם
שאֹלו, ֹלא ואפי' ֹלבנים ֹלהוִדיע מצוה ה"ב): מחו"מ (פ"ז כמש"כ ֹלבנים,
שם כתב עצמו ֹלבין בינו הסיפור חובת עצם [ִדאת ע"כ. ֹלבנך. והגִדת שנא'
וא"כ וכו'] הזה היום את ִדזכור אחרינא, מֱקרא זאת וֹלמִד א' בהֹל' ֱקוִדם

כנ"ֹל. ֱקשיא שוב

בגמ', שם המנויות המצוות משאר הגִדה מצות ִדשאני ֹלבאר ונראה
הם הרי ות"ת, ופִדה"ב, מיֹלה, כגון בברייתא שם המצוות ִדכֹל ומשום
צריך שהבן בבן, נעשה מצותם ֱקיום וכֹל הבן, עֹל חיובם ביסוִד מוטֹלים
שם: המשנה בֹלשון היטב זה ומִדוייֱק תורה, וֹלֹלמוִד ופִדוי, נימוֹל, ֹלהיות
חייבה יכוֹלתו וחוסר ֱקטנותו שמחמת אֹלא האב, עֹל 'הבן' מצוות כֹל
עֹל כֹלֹל מוטֹלת אינה הגִדה מצות משא"כ בזה, ֹלו שיִדאג האב את התורה

ֹלבנו. שיספר ע"י הוא האב מצות שֱקיום רֱק האב, עֹל ורֱק אך אֹלא הבן,

בן שהוא באב הפוסֱקים, שִדנו מה ֹלגבי היא, מִדברינו היוצאת ונפֱק"מ
ֹלבנך והגִדת במצות חייב אם א"י, תושבי ובניו בא"י שני יו"ט שנוהג חו"ֹל
ואצֹלם א"י בני הם ִדבניו כיון או ִדבר, ֹלכֹל יו"ט זהו ואצֹלו היות שני, ביו"ט
בהֹליכות וכתב יצי"מ, סיפור מצות את בהם ֹלֱקיים ֹל"ש יו"ט זה אין
מה הבנים שישאֹלו ִדטוב זצ"ֹל ֹלהגרשז"א שכא') עמ' (פסח שֹלמה
באיֹלת וכ"כ ֹלבנך, והגִדת במצות ומחויב הוא יו"ט ִדֹלאב כיון נשתנה,

בא. פר' עה"ת השחר

מהם, ֹלאחִד רֱק וסיפר ֹלפניו, בנים כמה ֹלו שיש באב נפֱק"מ עוִד ויתכן
חסר ֹלכוֹלם סיפר שֹלא זמן כֹל א"כ הבן, עֹל המוטֹלת ומצוה ִדין זה ִדאם
היכי הוא שהבן רֱק האב, עֹל מצוה זה אם אבֹל המצוה, ֱקיום בעצם ֹלו
המצוה בשֹלמות ֹלאב שחסר ִדאף אפש"ֹל הסיפור, יִדו עֹל ֹלֱקיים תמצי

אחִד. בבן גם ֱקיים המצוה ֱקיום עיֱקר את מ"מ ֹלכוֹלם, שיספר עִד

מִדברי צ"ע ת"ת, ֹלמצות שייכת אינה ההגִדה שמצות מש"כ אוֹלם
הפסח בהֹל' ֹלעסוֱק אִדם חייב שם: ִדאיתא ה"ח) פ"י (פסחים התוספתא
בֹלוִד מסובין שהיו וזֱקנים בר"ג ומעשה וכו', בנו ֹלבין בינו אפי' הֹליֹלה, כֹל
(סי' בטוש"ע, ֹלהֹלכה והובא ע"כ. הֹליֹלה. כֹל הפסח בהֹל' עסוֱקין והיו
גם יצי"מ סיפור יִד"ח ִדיוצאים מכאן הוכיח זצ"ֹל הגרי"ז ומרן ב'). תפא'
הֹל' ִדֹלימוִד וִדאי וזה ֹלוי). מבית בהגִדש"פ (יעויין הפסח. הֹל' בֹלימוִד
שינה ֹלתוספתא בהגהותיו שם שהגר"א ובאמת ת"ת, ֹלמצות שייך הפסח
'מספרים' שהיו וזֱקנים בר"ג ומעשה וכו', ביצי"מ 'ֹלספר' אִדם חייב וגרס:

וכו'. ביצי"מ

יצי"מ סיפור מצות אם בתוספתא, הגירסאות ב' נחֹלֱקו גופא ִדבזה ויתכן
או ת"ת, שֹל הכֹלֹלית ֹלמצוה שייכות ֹלה ואין ונפרִדת, חִדשה מצוה הויא

ת"ת. ֹלמצות שייכא מישך ִדזה

ֹלמ"ע שייך זה ִדאם ֹלבת, הגִדה מצות יש אם נפֱק"מ ֹלכאורה יהיה וֹלפי"ז
ִדכיון ִדנימא ֹלאו אי בבת, וֹלא בבן ִדוֱקא חיוב זהו א"כ ת"ת, שֹל הכֹלֹלי
התורה ִדיני כשאר זה הוי והאמונה, הִדת מיסוִדי הוא יצי"מ ִדסיפור
שפיר א"כ ת"ת ֹלמצות שייך זה אין אם אבֹל ֹלֹלמִדה, ִדצריך ֹלה, הנוגעים
כגירסת (ֹלא התוספתא, ִדברי את שביארנו מה וכעין בבת. גם שייכא

פערֹלא. הגר"י בהגהות מצאתי הגר"א),

ממה שֹל בִדרך ִדברנו, בריש תמיהתנו את ֹליישב ִדיש הנ"ֹל מכֹל היוצא
ֹלה ואין הבן, עֹל וֹלא האב עֹל רֱק ִדין היא ההגִדה ִדמצות ִדנימא או נפשך,
וכמו בברייתא, שם נמנה ֹלא זה וֹלכן הכֹלֹלית, ת"ת ֹלמצות שייכות
וזה ת"ת, ֹלמצות שייכת הגִדה מצות ִדבאמת ִדנאמר או ֹלעיֹל, שנתבאר

תורה. בנו את ֹלֹלמִד האב שֹל הכֹלֹלי בחיוב נכֹלֹל אכן
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פריִדֹליס ישעי' אברהם פריִדֹליסהרב ישעי' אברהם הרב

בניסים ֹלספר תורה שֹל מ"ע , ה"א בפ"ז הרמב"ם כתב
שנאמר בניסן ט"ו בֹליֹל במצרים ֹלאבותינו שנעשו ונפֹלאות
את "זכור שנא' כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור
ביום ֹלבנך והגִדת ֹלומר תֹלמוִד ט"ו שבֹליֹל ומניין השבת" יום
מונחים ומרור מצה שיש בשעה זה בעבור ֹלאמר ההוא
מבואר זה בזה"ֹל, ִדבריו תחיֹלת עֹל המ"מ וציין ֹלפניך",
בתורה העיר אמנם פסחים" בערבי ג"כ ומבואר במכיֹלתא
שבת, מזכירת שזה גזירה שם נמצא ֹלא ִדֹלפנינו תמימה
הֱקב"ה "אמר בזה"ֹל בא בפרשת רבה ֹלמִדרש מצויין וֹלכן
ֹלהן ואמרתי העוֹלם את שבראתי כשם ֹלישראֹל ֹלהן ֹלמשה
שנא' בראשית ֹלמעשי זכר השבת יום את ֹלזכור ֹלישראֹל
שעשיתי הניסים את זוכרים היו ,כך השבת" יום את "זכור
היום את זכור שנא' משם שיצאתם ֹליום וזכרו במצרים ֹלכם
ה' הוציאך יִד בחוזֱק כי ֹלמה ממצרים, יצאתם אשר הזה

ממצרים".

ֹלבניך בהגִדת הפסוֱק הרמב"ם שהביא אחרי ֹלעיין ִדיש אֹלא
ונראה שבת מזכירת ִדיֹלפינן הראשונה הִדרשא ֹל"ֹל וכו'
יצי"מ סיפור במצוות ֹלחֱקור יש והנה הרמב"ם ִדברי ֹלבאר
ִדיֹלמא הניסים,או כֹל עֹל הבורא את ֹלשבח מִדין הוא האם
בחיִדוש ואמונה עוֹלם בבורא האמונה עניין ובבנינו בנו ֹלחזֱק
בעי א"ֹל וכו' ר"ז "א"ֹל ֱקטז. בֹל בפסחים מגמ' וֹלכא' העוֹלם,
וֹלהוִדות ֹלשבח היא זו ִדמצווה משמע וכו'" וֹלשבוחי ֹלאוִדויי
ֹליֹל הפסוֱק עֹל ברמב"ן מבואר ,וכן ביציא"צ שהיו הניסים עֹל
הֹלֹל מוֹלתת הניסים "וזכירת פמ"ב] [פי"ב ֹלה' שימורים
[מ"ע ֹלהר"מ המצוות בספר מצבואר וכן ֹלשמו", והוִדאה
וכו' השם ֹלנו שעשה מה וכו' במאמר שיוסיף מה וכֹל ֱקנ"ז]"
וכן טוב", יותר יהיה מחסִדיו שגמֹלנו מה עֹל ית' ֹלו ובהוִדות
הפסוֱק ע"פ פסח, שֹל "הגִדה ונֱקרא באבוִדרהם מבואר
התרגום שם ותרגם היום"וכו' "הגִדתי ביכורים בפרשת
הנ"ֹל גִדרים בשני ֹלהרמב"ם ִדס"ֹל ונראה ִדין" יומא "שבחין
והנה זו ֹלמצוה מֱקורות שני הביא וֹלכן זו במצווה נכונים
ִדיציא"מ זכירה ִדמשווים מבואר הנ"ֹל המִדרש בִדברי
השבת,זכר את ֹלזכור שציוונו כשם ִדהיינו בשבת, ֹלזכירה
בנו ֹלחזֱק כִדי יציא"מ ֹלזכור ציווה ה"ה בראשית, ֹלמעשי
ביציא"מ הניסים זכירת ע"י בהא בראשית, במעשי האמונה
בראשית במעשה האמונה מתחזֱק הטבע מערכת בשינוי
כוונת והיינו , עיי"ש בא פרשת סוף ברמב"ן כמבואר
ֹלִדבר עוֹלים ִדשניהם זכירה", זכירה " ג"ש ִדיֹלפינן הרמב"ם
הרמב"ם הביא עוֹלם.ואח"כ בבורא באמונה ֹלהתחזֱק אחִד,
וכו', ֹלבנך והגִדת מהפסוֱק יציא"מ סיפור ֹלמצוות שני מֱקור
עֹל וֹלהוִדות ֹלשבח זו, במצווה השני הגִדר ֹלֹלמִד ִדבא
ֹלבנך" "בוהגִדת מהאבוִדרהם שנ"ֹל כמו , ביציא"מ הניסים
שכתיב היום" "והגִדתי כעין והוִדאה, שבח מֹלשון הוא

ִדין". יומא "שבחין התרגום שם ותרגם ביכורים, במצוות

ג"ש בביאור שהוסיף פסח, עֹל ִדעת אמרי בֱקוֹל ראיתי ושוב
שֹל זכירה ִדבמצוות ִדכמו שבת, מזכירת זכור" "זכור ִדיֹלפינן
ֹלִדעת צריך אֹלא שבת, יום הוא שהיום שיזכיר ִדי ֹלא שבת
הזכירה שע"יי ,ִדהיינו הֹליכותיה כֹל את וייִדע "שבת" מהו
כן ופרטיה הֹליכותיה בכֹל וזהירות עשייה ֹליִדי יבוא שבת שֹל
בזכירה ִדי שֹלא הסִדר] בֹליֹל ] יציא"מ בזכירת הִדבר הוא
בִדברים ֹלהאריך צריך אֹלא יציא"מ מעשי את שיזכיר
ביסוִד חיזוֱק מכ"ז שיבוא כִדי ה', ֹלנו שעשה מה כֹל בסיפור

ישראֹל. עֹל פרטית והשגחה האמונה

רבינוביץ חיים רבינוביץהרב חיים הרב

יצ"מ סיפור מצות יצ"מבגִדר סיפור מצות בגִדר
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ֱקִדש

ורחץ

כרפס

תוס' ִדִדעת כוסות, ִד' מִדין חֹלֱק הוא הֱקיִדוש אם הראשונים נחֹלֱקו
בשתיה. וֹלא בברכות הוא כוסות ִד' ִדין ִדעיֱקר

כוסות ִד' ִדֱקיום הרמב"ם ושי' בשתיה, ִדהעיֱקר הרשב"ם וִד'
בברכות. וגם בשתיה גם תֹלוי

ֱקֹלז, (ח"א התרוה"ִד עפ"י שתחשך, עִד ֱקיִדוש יאמר ִדֹלא בשו"ע נפ' והנה
צט: פסחים [עי' ממש בֹליֹלה ומרור מצה ִדמצות משום תעב) בב"י הובא
הראוי בזמן יהיו הסִדר עניני ושאר כוסות שִד' בעינן וֹלכן עִד], תוִד"ה
אם ויֹל"ע כוסות. ִד' מִדין חֹלֱק היא הֱקיִדוש ִדאמירת ומשמע ומרור, ֹלמצה
אם ונפֱק"מ הוא, כוסות ִד' מִדין ִדרֱק או משתחשך הוא ֱקיִדוש הִדין גם
חֱק עי' אך יצא. ִדֹלא תעב,ו כה"ח ועי' ֱקיִדוש, יִד"ח יצא אם מבע"י ֱקיִדש
כוסות. בִד' ִדין ִדאינו ומוכח כבשבת, תשֹלומין ֹלֱקיִדוש ִדיש (תעג,א) יעֱקב

הֱקיִדוש מצִד אֹלא הכוס מצִד אינו משתחשך ִדהִדין כ' (תעב,א) והט"ז
ועי' הֱקיִדוש" בא ובשביֹלה הֱקיִדוש בכֹלֹל היא מצה אכיֹלת "ִדמצות כיון

במֱק"ס. ֱקיִדוש ִדין משום ִדהוא פמ"ג

כוֹלם את ומוציא מֱקִדש שבעה"ב המנהג עֹל תמה סִד) סי' (פסחים הֱקה"י
והשיב ראשון. כוס מצות נעשית שבזה כוסו עֹל יֱקִדש שכ"א עִדיף וֹלכאו'
השומעים ֹלפני כוסות שכשיש טז) פ"י (פסחים הרא"ש עפ"י חכ"א ֹלו

ברכה. שֹל ככוס נחשבות כוֹלן

אך השנה]. [כבכֹל במשֱקה שטיבוֹלו ֹלִדבר ֹליטוֹל חיוב ִדהוא כ' (ו) הט"ז
אֹלא מִדינא אינה זו ִדנטיֹלה השיגו (תעג,כח) יעֱקב החֱק

ומֱקור (ֱקֹל). אִדם החיי וכ"כ סט], בשעה"צ [מובא התינוֱקות שישאֹלו כִדי
הבן שישאֹל כִדי שינוי ֹלעשות צריך שכ' (ֱקמִד) הסמ"ֱק מִד' נראה ֹלזה
השֹלחן. ֹלעֱקור וגם יֱקרות אכיֹלת ֱקוִדם יִדיו ֹליטוֹל צריך וגם ֹלטבוֹל כגון
[ומפו' המסובין שאר וֹלא נוטֹל בעה"ב שרֱק ִדמשמע רפ"ח ברמב"ם ועי'

ו שינוי. ִדהוא ֹלטעם וא"ש יושר], בֹלֱקט כן

טור עי' הנטיֹלה, עֹל מברך אם הראשונים שנחֹלֱקו במה תֹליא וֹלכאו'
(מ"ז בפמ"ג ועי' מִדינא. חיוב ִדאינו ז"א יברך שֹלא פסֱק והשו"ע (ז), ובט"ז
ביו"ט ִדוֱקא ִדין ִדהוא ואיה"נ מברכים, פסח ִדבֹליֹל משמע ִדבֹלבוש ו)

עצמן. ֹלטהר ישראֹל כֹל מוזהרין ִדברגֹל משום

שינוי ויתר ירֱקות שאר אכיֹלת שגם ִדבעינן כ' ֱקֹלז) (ח"א התרוה"ִד
מצה ֹלאכוֹל שראוי בשעה ִדֹליהוי בעי התינוֱקות, שישאֹלו כִדי ִדעבִדינא
ושאר ִדהכרפס וחזינן עי"ש. שייכי, ומרור מצה אמצות הני ִדכֹל ומרור
והיינו יצ"מ, סיפור ִדין מעצם הם אֹלא ֹלמצוה, כהכשר רֱק אינם שינויים
מִדין חֹלֱק הוא ֹלשאֹלה המעורר גם ותשובה, שאֹלה בִדרך ִדהוא ִדמכיון

ועיין. הסיפור,

שכך שאֹלתם, עֹל את שביאר ב"ח עי'
ִדבזה ויתכן המאכֹל. תאות ֹלהמשיך הסעוִדה ֱקוִדם ֹלטעום חירות ִדרך
וכ"מ שא"צ כ' ִדהשבה"ֹל בכרפס, הסיבה צריך אם הראשונים פֹלוג' תֹליא
הכרפס ִדאכיֹלת ִדס"ֹל היעב"ץ, בסי' וכ"כ שצריך כ' והאבוִדרהם ברמב"ם,
מנהג הוא שהטיבוֹל נשתנה מה בפי' האברבנאֹל וכ"כ ֹלחירות. זכר היא

חירות.

סעוִדה זמן הגיע ֹלא שעִדיין ֹלפי היא ִדהתשובה נראה "וֹלי הב"ח כ' ועוִד
ֹלטעימה עכשיו מטביֹלין אנו כן עֹל והֹליֹלא, אגִדתא תחֹלה ֹלמימר ִדבעינן

אכיֹלה". בֹלי הזמן אותו כֹל ֹלשהות שֹלא הסעוִדה ֹלפני בעֹלמא
ֹלתחֹלת זכר ִדהוא ֹלתינוֱקות שישיבו כ' (רפג) והרוֱקח

ֹלתבן. ֱקש ֹלֱקושש השעבוִד

היא המטרה אֹלא השאֹלה עצם עֹל ֹלהשיב ִדא"צ (תעג,ו) הפר"ח ִדעת אך
כִדי) ִד"ה (ֱקטו: תוס' וכמ"ש שינויים שאר עֹל ֹלשאוֹל כך מתוך ֹלעוררם

השֹלחן. עֱקירת ֹלגבי

הֹל"ט פ"ז הגרי"ז בחי' [כ"כ

הגר"ח]. בשם

מג]. סי' פסחים ִדרך שם [עי'

ֹלמצה. הראוי בזמן שיהיו הִדין ובהן כוסות ִד' מִדין הֱקיִדוש התרוה"ִד ִדֹלִד' ומבואר,
ִדהוא בריסֱק) ֹלהגש"פ (הוספות ביאר והגר"ח המצה. מסעוִדת חֹלֱק הוא הט"ז וֹלִד'
בשם באבוִדרהם מבואר וכך עי"ש. חרותנו, זמן בו שאומר במה יצ"מ, מסיפור חֹלֱק
שביצ"מ מפני ההגִדה עֹל מברכים שאין הטעם שכ' ססֱק"ו) תעג (ובפר"ח הריא"ף

הגִדה. י"ח יצא כבר בֱקיִדוש שנזכר

בברכת ִדסגי הכוסות בשאר גם הוא אם ויֹל"ע
שומעים. וכוֹלם בעה"ב

מִדין הנטיֹלה אם נפֱק"מ איכא
טיבוֹל ִדמִדין במזֹלג כשמחזיֱק או פירות במי כשטובֹל שינוי, מצִד או במשֱקה טיבוֹלו

בכה"ג. נטיֹלה א"צ במשֱקה

וֹלוֱקח) ִד"ה (תעג

זכר והטיבוֹל ֹלעבִדות זכר עצמו ִדהכרפס צינץ) (ֹלמהרא"ֹל השיר ברכת ועי'
שטיבוֹל כ' [הרמב"ם החירות. עם השעבוִד את יחִד שמחברים במרור וכ"ה ֹלחירות,
שם כרשב"ם וִדֹלא ֱקיִד. ובתוס' בהגמ"י כמובא ועו"ר ורש"י ר"ח וכ"ִד בחרוסת, הכרפס

והטור.] ור"ת

טעם ועי"ש

המהר"ֹל. בשם ג'

ִדוחֱק אך הב"ח, ֹלִד' א"ש מהסיפור חֹלֱק ִדהכרפס [ומש"ֹל
הפר"ח.] ֹלשי'

שינויים כשאר

ֹלתינוֱקות התשובה

יחץ

מגיִד

רחצה

רבינו שם וכ' אכיֹלתה, ֱקוִדם המצה חציית את סיִדר (ח,ו) הרמב"ם
ֹלחמא הא ִדאמרינן משום ההגִדה ֱקריאת ֱקוִדם ֹלחֹלוֱק ִדמנהגנו מנוח
המוציא. בשעת הוא פרוסה ִדין ִדעיֱקר אע"פ בפרוסה, עני וִדרך עניא
וֹלכן המובחר, מן ִדשֹלימה כיון הברכה בזמן ֹלפרוס ִדא"א ריטב"א ועי'

עכשיו. פורסים

שאף ור"ֹל אמצעית יֱקח ואח"כ כתב פח סי' מהרש"ֹל בשו"ת
מ"מ זוֹלתה, ֹלח"מ ויש עומִדת ֹלפרוסה שהיא ואף שֹלימה, תהא היא
במה ההיִדור מה וצ"ב עכ"ֹל. וישברנה. שֹלימה תהא מצוה ֹלהיִדור
כשהיא ֹלי ומה עוני, ֹלחם משום פרוסה ִדין והרי ֹלגמרי שֹלימה שהיא

בעצמו. ֹלפרוס ִדבעי ומה"ת מעיֱקרא, פרוסה

ֹלאפיֱקומן הוא היחץ ִדענין בֹלבוש] [וכ"ה מהכֹלבו הביא (תעג) והב"י
חציה מטמינין מה מפני התינוֱקות שישאֹלו כִדי זה ִדאף שכ'
שֹלמה בעי ִדמשו"כ ֹלפי"ז ויתכן כֹלום. אכֹלנו ֹלא ועִדיין ֹלאפיֱקומן
היכרא וֹליכא ֹלסעוִדה, מיועִדת שאינה מתחיֹלה ניכר ִדאֹל"כ

ֹלתינוֱקות.

שיֱק המהר"ם וכ' משובח, המרבה ִדכֹל שיעור ֹלו אין יצ"מ סיפור
המשכה ֹלשון הוא שהגִדה ִדמצינו "והגִדת" בכֹלֹל ִדהוא כא) (במצוה
הריבוי, בזמן הראשונים ונחֹלֱקו וכיו"ב. שמא נגיִד תרגום בֹל'
ֱקריאת עֹל מברכים שאין הטעם הרשב"א מ"ש הביא האבוִדרהם
ִדהמרבה ומשמע משובח. המרבה וכֹל ֱקצבה ֹלה שאין מפני ההגִדה

עי"ש]. ֱקנז בסה"מ [וכ"מ משובח ה"ז
ומתחיֹל כ' ואפי') (ִד"ה חיים הארחות אבֹל

ביצ"מ המספר כֹל אך חובתנו, יִדי יצאנו ואז בשבח ומסיים בגנות
ו ֹלרשב"ם. ההגִדה בפי' וכעי"ז משובח. הרי"ז

ומסיים בגנות מתחיֹל ִדהוא כנ"ֹל האר"ח שכ' יִד"ח ֹלצאת והשיעור
שכ' ֹל) סו"ס (ח"א ציון בבנין ועי' מה"ת. וֹלא מִדרבנן ִדהוא יתכן בשבח
בג' ענינם ופירוש ומרור מצה פסח אמירת הוא
ֱקיום ִדזהו ההגִדה] עֹל פסח [בזבח האברבנאֹל וכ"כ הפסוֱקים.
שואֹל כִדרך אותם שיִדרוש ר"ג וציוה ממנו, ֹלפחות שאין הסיפור

והסיבה. הטעם וישיב מה" שום "עֹל ישאֹל מישראֹל שכ"א ומשיב,

מענין שיִדבר בעֹלמא בִדיבור ִדאפי' כ' שם) (באבוִדרהם הרשב"א
[וֹלא מעשה ֹלספר הוא ִדהחיוב שכ' אִדם חיי עי' אך יִד"ח. יצא יצ"מ
וכן יצא, ֹלא אכתי ומרור מצה פסח ִדבאמירת ומשמע ֹלהזכיר] סגי
וֹלא בעינן מעֹליא ִדסיפור הרשב"א, עֹל נסים] [במעשה הנתיבות השיג
"והגִדת" מצות ִדז"ג (שם) שיֱק המהר"ם וכ"ִד אחִד. בִדיבור יצא

ו בִדברים. ֹלהאריך

יוִדע שאינו ֹלמי נתֱקן ההגִדה שסִדר ִדמשמע וחייב) (ִד"ה ריטב"א עי'
ֱקוִדם יצ"מ בענין אחִד פסוֱק ֹלִדרוש נוהג היה שהראב"ִד והביא ֹלספר,

נשתנה. מה שיפתח

שצריך מפני ענט"י ומברכין יִדיהם ונוטֹלין פסח, בהֹל' הרוֱקח כתב
א"צ בכזית יוצא שהוא מצה אכיֹלת עֹל אבֹל במרור, שני טיבוֹל ֹלטבֹל
ֱקנח]. בר"ס הב"י [והביאו הטיבוֹל, עבור שנוטֹל מה נמצא נטיֹלה...
שני, בטיבוֹל יִדיו נוטֹל ראשון בטיבוֹל יִדיו נטֹל ֱקטו: בפסחים וכ"מ
שם התוס' אמנם הטיבוֹל. מחמת ג"כ היא השניה ִדהנטיֹלה ומשמע
אגב כן נֱקט אֹלא שני טיבוֹל ִדוֱקא ִדֹלאו וכ' ע"ז עמִדו צריך) (ִד"ה
מרִדכי ועי' הרוֱקח. מִד' וֹלאפוֱקי ועו"ר השבה"ֹל וכ"כ ראשון. טיבוֹל

פסחים. סוף

שֹלימה

האכיֹלה. ֱקוִדם

אחר
אכיֹלתו

ֹלמטה ִדהשיעור

ביאר המועִדים מאורי ובס'
שם כבר אזי מתחיֹלה שֹלימה אינה אם פרוסה, ֹלעשות הוא ביחץ ִדהמצוה ִדכיון

המצוה. ז"ג אֹלא היִדור אינו ִדֹלפ"ז רֱק יחץ. ֱקיום בה שייך וֹלא עֹליה פרוסה

ֹלחם מִדין נראה וכן

ִדברים עֹליו שעונים עוני

בר' מהמעשה כ"מ
ואר"ח רשב"ם [כ"כ האכיֹלה אחר שהיה ֹלריבוי, כראיה ההגִדה בעֹל שמביא אֹליעזר

מצה. אכיֹלת בזמן תֹלוי ִדהסיפור כא מנ"ח ועי' שם].

עמ' (ח"ב ובִדרשות צו בפר' חת"ס עי'
אהבתו. מתוך מרבים ואנו

מצוות עֹל ר"ג ִדברי פי' ב:) ברכות (במֹלחמות, והרמב"ן ההגִדה) (בפי' הרשב"ם ואמנם
וכ"כ יצ"מ. סיפור ֹלִדין שייך ואינו האכיֹלה, מצוות יִד"ח יצא ִדֹלא ומרור מצה פסח
בפה ִדזכירה הטעם [שביאר ֱקטז: פסחים במהרש"א וכ"מ והאבוִדרהם. האר"ח
תֱקנו ֹלא אמאי ִדא"כ [ויֹל"ע שם. תוס' בִד' הערוֹל"נ וכ"כ המצוה]. את מעכבת
סיים ר"ג משנת את שהביא אחר ה"ה פ"ז רמב"ם ועי' ֹלאכיֹלה]. ממש סמוך ֹלאומרם

זו. משי' ֹלאפוֱקי ִדאתא ונראה הגִדה." הנֱקראים הן כוֹלן האֹלו "וִדברים

כוחו. כפי ההגִדה שצ"ֹל ועי"ש

ִדבעינן משום כביצה ִדאיכא הרוֱקח עֹל הֱק' יא) (ח"א שֹלמה הבנין
מ"ש]. כורך בענין ֹלֱק' [עי' ֹלכורך גם כזית

הרבה.

רם ובֱקוֹל בנעימה

מעט508 ציונו ִדהֱקב"ה (
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מצה - מוציא

מרור

כורך

עורך שֹלחן

משום ֹלתיאבון מצוה שֹל מצה שיאכֹל ע"פ ריש ורשב"ם רש"י כ'
מצה שיאכֹל כִדי - (צז.) גיאות ברי"ץ וכן ִדפֹליגי] ור"ִד ר"ן [עי'

עֹליו. חביבות מצוות ויהיו מתאוה כשהוא

ומשמע
חשיב כשנהנה רֱק הוא ִדאכיֹלה ִדכיון תֹלג,ג) (או"ח באבנ"ז וכ"כ
אכיֹלה בצורת שיש ענינים בשאר [ויֹל"ע יותר. כשנהנה מצוה היִדור

אכיֹלה]. במצות היִדור הוי אי משובחת

חמרא שתי ִדרבא בהא ִדיש משמע ֱקז: ובגמ'
ִדניכוֹל ֱקאמר וֹלא ֹלאורתא. מצה ִדניכוֹל ֹלֹלביה ִדנגרריה היכי כי

שם]. הסוגיא [ככֹל ֹלתיאבון

אח"כ", שאוכֹל מה מצוה "ִדחשיב הנ"ֹל מהגמ' הוכיח (תמח,ז) האבנ"ז
יִד"ח ֹלצאת הוא כזית ששיעור פמ"ח) ה' (גבורות המהר"ֹל ִדעת והיא

יותר אכֹל אם "אבֹל

שאינה (ז,יב) הרמב"ם כמ"ש פסח ֱקרבן ממצות חֹלֱק היא מרור מצות
הפסח בשר ֹלאכוֹל אחת שמ"ע הפסח, באכיֹלת תֹלויה אֹלא בפנ"ע מ"ע
במצה חייבים וערֹל טמא ומ"מ מִד"ס]. הוא [ובזה"ז ומרורים. מצה עֹל

עמ' השֹלמה (ֱקונ' פענח הצפנת וכ' ומרור,
חיֹלוֱק בזה ופי' ומרור]. מצה עם [שנאכֹל פסח מכשירי וגִדר עצמו] [מצִד
ההגִדה ובנוסח "מרורים" נֱקט המֱקִדש בזמן הבן שבשאֹלת הר"מ ֹלשון

ִדינים. ב' בו מתֱקיים המֱקִדש שבזמן כיון "מרור" נֱקט בזה"ז

שֹלמִדנו (יב,ח) בא בפר' הרמב"ן ִדִדִדעת הראשונים בזה נחֹלֱקו ובאמת
יותר ומפורש כנ"ֹל הרמב"ם וכִד' בפנ"ע. ֹלמרור מצוה שאין מהמֱקרא
עי"ש. ֹלפסח, נגרר שהוא כיון בפנ"ע כמצוה נמנה ֹלא שמרור (נו) בסה"מ
משום אֹלא עצמו מצִד כזית א"צ ִדמרור ֱקיִד: בפסחים הרא"ש וכ"ִד
כמצוה מרור את מנה צִד) (סי' היראים אבֹל כזית. בעי אכיֹלה עֹל שמברך
בפנ"ע, מצוה ִדהוא ס"ֹל ִדרש"י מא) (סי' הגר"ח בכ' הוכיח וכן בפנ"ע.

עי"ש.

הברכה, משום הוא במרור כזית שצריך ִדמה הרא"ש ִדֹלפי כ' (ֱק) השאג"א
ומרורים מצות עֹל ומ"ש שהוא, בכֹל סגי אֹלא כזית א"צ בכורך א"כ
הרא"ש בִדעת כ' ֱקמ) (או"ח החת"ס אך הפסח. עֹל רֱק ֱקאי
במצה אף ִדעפ"ז כ' שפג,ז) (או"ח והאבנ"ז עצמו. מצִד גם כזית שצריך
ִדכ' הרוֱקח בִדעת כן ִדהוכיח יא ח"א שֹלמה בנין ועי' כזית, צריך ֹלא ִדכורך
וע"כ רחצה), בענין ֹלעיֹל (עי' כביצה אוכֹל ִדאינו כיון ֹלמצה אינה ִדהנט"י

בזה. החמירו ֹלא ִדרבנן מצה, כזית א"צ ִדבכורך ִדס"ֹל

ֹלמֱקִדש זכר שהוא בכורך אף וֹלכן כהרא"ש ִדֹלא מסיֱק שם והשאג"א
ִדגם פו) (או"ח כת"ס ועי' ובמ"ב. תעה,א השע"ת והביאו כזית, צריך
כזית, שהיה וע"כ הכריכה עֹל בירך הֹלֹל שהרי כזית בכורך צריך ֹלרא"ש

הֹלֹל. עשה כן ֹלומר כִדי כזית צריך וא"כ

שני "שיֱקח כתב כורך] [אחרי פסח, שֹל בסִדר פח) (תשו' המהרש"ֹל
אחִד שום יהיה שֹלא ויזהר ויאכֹלם, והביצה הזרוע ִדהיינו התבשיֹלין
כֹל ושותין אוכֹלין ואח"כ המסובין ֹלכֹל תבשיֹלין הב' ֹלחֹלֱק וראוי צֹלוי...

צרכו".
אך ֹלנהוג. יש ִדכך וכ' הב"ח והביאו
אין ואִדרבה רוה"פ. וכ"ִד באכיֹלתם חיוב ִדאין וכ' ע"ז הֱק' (תעג,ִד) הפר"ח

עי"ש. בחוץ, ֱקִדשים כאוכֹל ִדמיחזי בֹליֹלה ֹלאוכֹלם ראוי

עושים היו המֱקִדש שבזמן רש"י בשם כ' שמעיה ֹלרבינו פסח ֹליֹל בסִדר
השובע. עֹל שנאכֹלים והפסח המצה אכיֹלת ֹלפני הסעוִדה

היִדור
מצוה.

שתהיה האכיֹלה בצורת הוא מצה אכיֹלת ִדמצות ִדההיִדור
ֹלתיאבון,

מכזית, יותר באכיֹלה היִדור
טפי

מצוה". שֹל מצה אכיֹלת נחשב הכֹל

יאכֹלוהו

ִדכפין "כֹל מ"ש שפי' אבוִדרהם [ועי'
ֹלתיאבון.] מצה ֹלאכוֹל בער"פ עצמו שהרעיב מי עֹל ִדֱקאי וייכוֹל" ייתי

סו) (אות זבחים המֹלך במשאת אכן
הכזית שיאכֹל ִדין איכא בסוכה ִדגם ט"ו ִדט"ו בג"ש ֹלה ִדיֹלפי' מהירוש' הוכיח
שייך וֹלא במצה ִדין אינו ִדזה חביבותה, מצִד מצוה בהיִדור איירי ֹלא ִדע"כ ֹלתיאבון,
היִדור היא ֹלתיאבון ִדאכיֹלה המובחר, מן מצוה שֹל היִדור ִדהוא אע"כ ֹלסוכה, ֹלֹלמוִד
ִדוִד רבינו ממ"ש כן נראה ֹלא אך עי"ש. אכיֹלה. אינה גסה שאכיֹלה כיון אכיֹלה בִדין
ִדֹלאו בִדבריו שהבין ומוכח גסה, אכיֹלה מצִד בגמ' ִדהטעם משום הרשב"ם עֹל שחֹלֱק

הך. היינו

מכ"א כזית שאוכֹל שכ' בריטב"א וכ"מ
שאין ִדאף ִדר"ֹל ֱקצת ומשמע עי"ש. כהֹלֹל, ֹלעשות חייבים ומ"מ ברכה הכורך עֹל ואין

הכת"ס. וכִד' כהֹלֹל ֹלעשות כִדי כזית צריך ברכה

והביצה הזרוע אוכֹלים שֹלא במרִדכי המובא אשכנז מנהג עֹל שהשיג ועי"ש

אותם]. צוֹלין [וֹלכן ב' ֹלֹליֹלה שומרים אֹלא

או"ח רמ"א ועי'
ִדג"כ ומשמע ִדפסח. תבשיֹלין מב' הוא בשבועות חֹלב מאכֹלי אכיֹלת ִדמֱקור תצִד,ג

נאכֹלים.

ִד"ה ֱקכ. תוס' ועי'
ו-ט. פ"ח כהרמב"ם וִדֹלא הֱקצר). (בסִדר ובמרִדכי באחרונה,

מצוה28 גִדר גִדרים ב' בו ִדיש (

צפון

ברך

הֹלֹל

נרצה

שהוא ונראה המפה, תחת השמורה ממצה שאוכֹלים כ' (תעז) השו"ע
הראשונים כמ"ש "צפון", שהוא המצה בחצי עיֱקרי ענין

זכר המפה תחת החצי ֹלשום שהמנהג
"שראוי פח) (תשו' המהרש"ֹל וכ"כ בשמֹלותם. צרורות ֹלמשארותם
זכר והכסתות הכרים בין וֹלהניח היִדיים מטפחת בתוך ֹלכורכה
(צ) האורה ספר ועי' ֹלבִד." ֹלהצניע וֹלא בשמֹלותם, צרורות ֹלמשארות
ֹלא ואם ֹלפסח, זכר סעוִדתו אחר מצה כזית ֹלאכוֹל "שצריך

הסעוִדה". בתוך ויאכֹלה ישכח שמא יצניעה

יפשיֹל האפיֱקומן ֹלאכוֹל שרוצה "וֱקוִדם כב) א"א (תעג פמ"ג ועי'
אבותינו היו כך ויאמר אמות ארבע ויֹלך כתפו עֹל האפיֱקומן עם המפה

בשמֹלותם." צרורות משארותם הוֹלכין

ֹלאפיֱקומן, המצה חצי הצנעת נזכר ֹלא וברמב"ם וברי"ף בסרע"ג אבֹל

מצִד ִדאיסורו כיון ביו"ט ֹלהתענות מותרת שאשה כ' (א) רעֱק"א בתשו'
בבהמ"ז ויבא יעֹלה ֹלהזכיר שכחה אם וֹלכן משהז"ג, וה"ז יו"ט עונג
כיון ֹלחזור צריכה הסִדר ֹליֹל שֹל בבהמ"ז ִדמ"מ וכ' חוזרת. אינה ִדיו"ט
מצוה. מצת אכיֹלת מצִד מחוייבת בהמ"ז ז"א מצה. באכיֹלת שחייבת

מצומצם מצה כזית ִדהאוכֹל ֱקכז) (או"ח שכ' כן ֹלא נראה בחת"ס אך
תֹלוי מצה אכיֹלת ֱקיום שהרי בבהמ"ז, מחוייב אינו אך ִדמצה מ"ע ֱקיים
מעיו, הנאת בעינן בהמ"ז ֹלחיוב אבֹל כזית, איכא ובזה גרונו בהנאת

החניכיים. בין שנשאר כיון במעיו כזית ֹליכא והכא

באה אינה הסִדר ִדֹליֹל בהמ"ז החת"ס וֹלפי"ִד
המצה. אכיֹלת חיוב מחמת

ֹלברך "א"צ סופרים במס' אי' ההֹלֹל ֱקריאת עֹל מברכים שאין הטעם
ֹלגמור פסח בֹליֹל מברכין אין כ' וראבי"ה והבה"ג ברבים". בירך שכבר
הרוֱקח וכ"כ תעג]. בטור [והובא באמצע, אותו שחוֹלֱקין ההֹלֹל את
הנס עיֱקר ישראֹל בצאת ֱקורא אֹלא ביחִד גומרה שאין ֹלפי (רפג)

ו גאֹלנו. אשר ומברך ִדמצרים
שכ' מֱקום) ִד"ה (ֹלט. סוכה ריטב"א ועי'

אֹלא חיוב בִדרך נאמר "אינו

ֹלפניו, שמברכים ועו"ר כו.) (ער"פ והר"ן יִד) (ברכות הרמב"ן ִדעת אבֹל
היאך ֹלתמוה וסיים הראשונים בשי' (ֱקיח.) ִדוִד רבינו שהאריך מה ועי'
"והיא ההֹלֹל, את גומר שהיחיִד כימים ֱקבועה מצוה שהוא כיון יברכו ֹלא
המצוות מכֹל זו מצוה נשתנית מה

עי"ש. ה' אות פ"ח ההגמ"י וכ"כ ומִד"ס." בתורה האמורות

תֱקנ"ח "שכך הפסֱקה שאינה שם ר"ִד כ' באמירתו, שמפסיֱקין ומה
ִדעיֱקר ההגִדה) (בתחיֹלת הריטב"א וכ"כ ההֹלֹל". בשירת הכוסות שיהיו

הזה. הסִדר עֹל הזה בֹליֹלה תיֱקנוהו והם ִדרבנן הֹלֹל

פרֱקים ִדב' ב' ענין מים אפיֱקי עי' זה, באופן ההֹלֹל ֹלחֹלוֱקת הטעם
ה' עבִדי הֹלֹלו ֹלעבוִדתו, המֱקום ֱקרבנו ועכשיו שֹל הבחי' הם הראשונים

בשבח. הסיום שזהו ֹלֱקִדשו. יהוִדה והיתה פרעה, עבִדי וֹלא

בִדברי המסוִדרים ופיוטין רהיטין ֹלומר ונהיגין (ריח) הֹלֱקט השבֹלי כ'
גִדוֹלות נפֹלאות ֹלעושה ובהוִדאה בהֹלֹל ֹלהרבות ראוי וכן והוִדאה. שבח

וכו'. ֹלבִדו

וא"כ מצרים, ביציאת עוסֱקים אינם שב"נרצה" הפיוטים שרוב ויֹל"ע
אך הֹליֹלה. כֹל ביצ"מ ֹלספר זו בשעה המחוייב הִדין ביטוֹל בזה יש ֹלכאו'
שיוסיף מי וכֹל וכו' ביצ"מ ֹלספר שצונו ֱקנז בסה"מ הר"מ מ"ש עי'
ֹלנו שעשו ומה ה' ֹלנו שעשה מה בהגִדֹלת הִדברים ויאריך במאמר
כמ"ש טוב, יותר יהיה שגמֹלנו טוב כֹל עֹל יתעֹלה המצרים...
היא ִדההוִדאה ומבואר עכ"ֹל. משובח. ה"ז ביצ"מ ֹלספר המאריך וכֹל

הסיפור. וריבוי ההגִדה מִדין חֹלֱק

כוֹלנו ואפי' בהגש"פ הריטב"א וכ"כ
תֱקנת ִדזו עפ"ז ויתכן בזה ֹלספר מצווין אנו חכמים,

האכיֹלה]. אחר מתֱקיים ִדהמרבה ֹלעיֹל [עי' נרצה.

אֹלא שבחו, ֹלהגיִד כִדי אינה ֹלספר ִדהמצוה פ"א ה' בגבורות מהר"ֹל ועי'
(יב,מב) בא בפר' הטור בפי' ועי' טובה. ככפויי נהיה שֹלא היא הוִדאה
פסח באכיֹלת ֹלפניו בו ֹלעבוִד שישמרוהו - בנ"י" ֹלכֹל "שימורים עה"פ

הגִדוֹל. ֹלשמו והוִדאה הֹלֹל וֹלתת הנסים, וזכירת

שבה"ֹל (הרוֱקח
ובב"י) בהגמ"י ועי' תעג וטור

יחץ]. בענין ֹלעיֹל [עי' הנ"ֹל, הטעם עֹל שהשיג ההגִדה בס' ריטב"א ועי'

ֹלאכוֹל חייב וי"ט ִדשבת מט ברכות בגמ' ִדמ"ש שכ' אי) (ִד"ה כז. סוכה בתוס' וכ"מ
ִדסוכות. וא' ִדפסח א' בֹליֹל אֹלא אינו חוזר, טעה אם וֹלכן

הנתיבות ִדעת [אך
שם כ' רֱק מעיו, בהנאת המצוה ֱקיום עיֱקר ִדבמצה תנִד) (ר"ס פסח הֹל' חיים במֱקור

גרונו.] בהנאת ִדגם ִדיתכן

ואוכֹל בו שמפסיֱקין ֹלפי הגאונים בשם שכ' עי"ש
. אֹלא ואינו סעוִדתו

טור ועי'
פעמים. ב' מברך היה ִדהריצב"א

עִד. סי' רפאֹל תורת ועי'

פי"ב) (בא מהמכיֹלתא ציינו ֹלרמב"ם ומֱקור
ֹלישראֹל הֱקב"ה שעשה האֹלו הנסים ששומע מי שכֹל ֹלֹלמִדך וישתחוו, העם ויֱקוִד

הגר"א]. גי' [ֹלפי ֹלשבח. צריך במצרים

ִדמנטרא

כזמר".

הגאוֹלה... בשעת והשיר ההֹלֹל עיֱקר

ֹלו וֹלהוִדות

ובהוִדאות. בשמחה

בעֹלמא כֱקורא



שוב יוסף שובהרב יוסף הרב

המכות אמירת בזמן שביעית שֹל מיין המכותשפיכה אמירת בזמן שביעית שֹל מיין שפיכה

כשמגיע באצבע הכוס מן מעט ֹלזרוֱק ונוהגין איתא: ז') סעיף תע"ז (סימן ברמ"א
ט"ו הכֹל ובפרט בכֹלֹל באח"ב עִד"ש ִדצ"ך כשמזכיר וכן עשן ותמרות ואש ֹלִדם

פעמים.

ֹלעורר ראוי כתב: (4 הערה ז' (פרֱק זצ"ֹל טיֱקוצ'ינסֱקי ֹלהגרי"מ השמיטה בספר
כִדרך ֹלסימן ֱקצת שישפך ההבִדֹלה כוס ֹלמֹלא אין שביעית שֹל יין עֹל מבִדיֹל שאם
במנהג כוסות בִד' וכן שביעית פירות מאבִד שהרי הבִדֹלה שֹל ביין ֹלעשות שרגיֹלין

שבא"ה. ס' בשם ֹל"ג סימן אֹליעזר ציץ בשו"ת הוא וכן ִדצ"ך בסימני היין שפיכת

הגרש"ז רבנו שמרן כתבו ֹל"ה) סעיף ט' פרֱק ח"ב (מועִדים שֹלמה בהֹליכות וכן
ואש "ִדם אמירת בעת שביעית שֹל מיין הכוס מן שפך ֹלא זצוֱק"ֹל אויערבאך

המכות, אמירת ובעת עשן" ותמרות

שם הֹלכה ובארחות
וראה וכיו"ב. כוס ֹלתוך הצֹלוחיות מן אספוהו כֹלֹל ובִדרך הנשפך, היין מֹלשתות
ההגִדה, שבראש הגר"א ֹלמנהגי בביאורים אור, עמוִדי ֹלבעֹל ֹלישרים אור באגִדת
ֹלאיבוִד היין ֹלשפוך רצה שֹלא מהני כֹלי ֹלתוך אֹלו שפיכות הגר"א רבנו שפך שֹלכן
חשש כן פי עֹל שאף ונראה עכ"ִד. הבִדֹלה ֹלענין ג' ס"ֱק רצ"ו סימן המג"א וכמ""ש

המכות. שֹל אֹלו שפיכות יִדי עֹל שמצוי ֹלהפסִד

ִדצ"ך באמירת ֹלהטיף אין הסִדר בֹליֹל כתב: י"א) סעיף ג' (פרֱק כהֹלכתה ובשמיטה
הנוטף. היין מן שותים שאין באח"ב עִד"ש

ֱקצת שפיכת במנהג כוסות בארבע כתב: מ') סימן (ח"ב יוסף משנת בשו"ת כתב וכן
הכֹל בסך מכות, ובעשר וכו', ִדצ"ך ובסימני עשן, ותמרות ואש ִדם באמירת מהיין
ויגִד בס' וכמובא המכות, בהזכרת שנשפך יין ֹלשתות ֹלא שמֱקפיִדים שפיכות, ט"ז
יציֹלנו אֹלו מכֹל ִדר"ֹל מהכוס, השפיכה בטעם ממהרי"ֹל י') אות כ"ב (סי' משה
הרב מסיִדור י"א) (באות ושם ישראֹל. ֹלהצֹלחת הכוסות ִדהא שונאינו, עֹל ויבואו
אות מגיִד, (פסֱקא ֹלראש חיים ומהגִדה שבור. ֹלכֹלי שישפוך חסיִדים משנת וס' ז"ֹל
נט"י מי כמו אִדם, בני יִדרכו שֹלא ֹלמֱקום אח"כ ֹלשפכם צריך הֹלֹלו יין ִדטיפות י"ב)
בשפיכתו. מאבִדו הרי שביעית, מיין בזה השופך א"כ עיי"ש. אחרונים ומים שחרית
מאֹליה יבשה והיא ֹלגג ירֱק ֱקניבת מעֹלה כאשר רֱק זה כי ִדממיֹלא, גרמא הוי וֹלא
ברגע כאן אבֹל מותר, ִדגרמא מהרי"ט הוכיח שמזה א') הֹלכה פ"ז (כירושֹלמי

ביִדיים, ואיבִדו המאכֹל, נפסֹל ששפכו

ֹל'): סעיף ט"ז (פרֱק שֹליט"א ֱקארפ הגרמ"מ ֹלמו"ר השביעית במשמרת כתב וכן
שֹלא ומֱקפיִדין הואיֹל באח"ב עִד"ש בִדצ"ך הסִדר בֹליֹל שביעית שֹל מיין ֹלנטף אין

הנשפך. ֹלשתות

שֹל היין מן מעט ֹלהוציא מותר הסִדר בֹליֹל כתב: ֱק"צ) עמ' פסח (הֹלכות שני ובחוט
כמעביר רֱק אֹלא הפסִד שֹל פעוֹלה זה שאין מפני מכות ֹלעשר כשמגיע שביעית
ֹלשתות שֹלא העוֹלם שנזהרין ֹלמה אמנם ֹלכוס, מחוץ אֹל הכוס שבתוך היין את
(הֹלכות שני בחוט הוא וכן ואסור. ֹלהפסִד מוציאו הרי מכות, ֹלי' שהוציאו מהיין

רי"ח) עמ' שביעית

אֹלישיב הגרי"ש רבינו מרן בשם כתב שביעית הֹלכות עֹל חכמה ֹלֱקנות ובֱקונטרס
שביעית, שֹל ענבים מיץ או מיין כוסות ארבע שֹל שני כוס ֹלשתות ִדאין שֹליט"א
ֹלאיבוִד, הוֹלך הנשפך והיין המכות, עשר באמירת מעט ֹלשפוך הוא שהמנהג כיון

שישית. שנה שֹל יין זה ֹלכוס יֱקחו ֹלכן זה מנהג ֹלבטֹל שאין ומכיון

ֹלשפוך אין הסִדר בֹליֹל י"ט): ס"ֱק ההֹלכה בציון ה' (פרֱק אמונה בִדרך כתב וכן
שֹל יין השני ֹלכוס ֹליֱקח אין המנהג ֹלשנות שאין וֹלפי שביעית שֹל ביין המכות

שביעית.

שֹל יין הסִדר בֹליֹל ֹלשפוך ִדאין שֹליט"א ִדבֹליצֱקי שריה ר' מהגאון שמעתי וכן
את ֹלבטֹל ֹלא כִדי שביעית שֹל יין השני ֹלכוס ֹלֱקחת אין וֹלכן וכו' בִדצ"ך שביעית

מהיין. ֹלשפוך המנהג

כנהוג שביעית שֹל ביין ישפוך ֹלא כוסות ובִד' יוסף: משנת בשו"ת שם מסיים וכן
שישית, שֹל מיין יהיה אחִד כוס שֹלפחות ישתִדֹל שביעית, שֹל יין רֱק ֹלו יש ואם

המסובים. כֹל עבור ֹלשפוך המנהג בו ויֱקיים

ושמענו שביעית: שֹל יין ֹלגבי כתב ב') ס"ֱק ֱקי"ח (סימן בהֹלכה המצוינים ובשערים
ִדִדרשינן וכו' עִד"ש ִדצ"ך בסימני ֹלשפוך שֹלא ֹלִדֱקִדֱק ישראֹל גִדוֹלי איזו בשם
ואין מיעוט ִדבר ִדזה שאומרים מי ויש ֹלהפסִד, וֹלא ֹלאכֹלה ע"ב) נ"ב ִדף (פסחים
מפני תרומה שֹל יין מבשֹלין אין מ"א), פ"א (תרומות ממשנה וצ"ע ֱקפיִדא.
מיעטו, ִדבר וזהו בישוֹל, ע"י ומתמעט שמתחסר בברטנורא, ופירש שממעטו,
כשההפסִד שביעית, ֹלהפסִד תרומה הפסִד בין ֹלחֹלֱק שיש ואפשר אסור, ואפ"ה
מה ֹלענין בזה ֹלחֹלֱק ח' סי' ח"ב ִדעה שערי בשו"ת זה כעין ראיתי מיעוט, הוא
מש"כ עוִד ועיי"ש בשביעית. וֹלא אסור ובתרומה ההשתמשות בעת שיופסִד שִדרכו
מאכיֹלת כשיפסֹל ואח"כ כֹלי ֹלתוך מתחיֹלה וכו' ִדצ"ך בסימני שישפוך ע"י ֹלהתיר

וצ"ע. ישֹליכה, אִדם

היין את ֹלשתות מֱקפיִד שאינו ִדמי שמעתי שֹליט"א הֹלכות המשנה בעֹל ומהגאון
כמעביר ִדזה שביעית שֹל ביין גם כן ֹלנהוג ֹלהם מותר בוִדאי מכות ע"י שהוציאו
משהו, רֱק באצבע ֹלהוציא שישתִדֹלו זה את ֹלשתות שֹלא והמֱקפיִדים ֹלכוס מכוס
השתמשותו כִדרך חשיב זה הרי מהמצוה חֹלֱק ִדזה ועוִד הפסִד חשיב אינו ומשהו

השני. ֹלכוס שביעית שֹל יין ֹלֱקחת אפשר וֹלכן מהכוס ששופך מה

ֹלמעשה וֹלא ֹלהֹלכה ֹלהתיר ֹלִדון שמעתי שֹליט"א ֱקופשיץ אברהם רבי ומהגאון
השנים. בכֹל הִדרך הוא וכן מועט ִדבר שזה כיון וכו' ִדצ"ך בסימני ֹלשפוך

עֹל ִדהמבִדיֹל שכתב: זה כעין מבואר י' סעיף ב' פרֱק שביעית ֹלציון אור בשו"ת וכן
וכן וישפך, גִדותיו עֹל שיעֹלה עִד ֹלכוס יין ֹלמזוג רשאי שביעית ֱקִדושת בו שיש יין
כנהוג עיניו גבי עֹל וֹלשים היין מן וֹליֱקח ההבִדֹלה, נר את היין בשארית ֹלכבות

עיי"ש. השנים כֹל כן ֹלעשות שרגיֹלים כִדרך

הֹלוי שמואֹל ר' הגאון שכתב מובא י"א) הערה כ"ב (פרֱק שביעית פירות בספר וכן
ֹלחשוש אין אוֹלם מאבִד, ִדהוי הבִדֹלה יין ֹלשפוך ֹלא אחִד גִדוֹל נהג שֹליט"א: ואזנר

ֱקטן. בשיעור

שנים242 בשאר אף נזהרו ֹלא זצוֱק"ֹל מרן שבבית הוסיפו
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רוטשיֹלִד מיכאֹל יחיאֹל רוטשיֹלִדהרב מיכאֹל יחיאֹל הרב

ממצרים יצא כאיֹלו עצמו ֹלראות ממצריםבחיוב יצא כאיֹלו עצמו ֹלראות בחיוב

זה וֹלכאורה ממצרים יצא הוא כאיֹלו עצמו את ֹלראות אִדם שחייב אחז"ֹל
אִדם חייב גורס הרמב"ם והנה בשו"ע? זה ִדין הובא ֹלא ֹלמה וֱקשה גמור, חיוב
ר' שֹל ִדבמעשה ֱקשה עוִד וצ"ב. ממצרים יצא הוא כאיֹלו עצמו את ֹלהראות
כֹל ביצי"מ מספרים שהיו אי' ברֱק בבני יושבים שהיו חכמים ושאר אֹליעזר
וכן הֹליֹלה. כֹל הפסח בהֹלכות מספרים שהיו איתא ובתוספתא הֹליֹלה,
הפסח אחר מפטירין אין הפסח בהֹלכות ֹלו משיבים החכם בן ֹלשאֹלת
ֹלמצות ֱקשור זה ואיך הפסח בהֹלכות ֹלספר הענין מה ֹלהבין ויש אפיֱקומן.

במצרים. הֱקב"ה שעשה הניסים ֹלםפר שהוא והגִדת

יצי"מ סיפור ִדחיוב ממצרים" בצאתי ֹלי ה' עשה זה מ"בעבור ִדורשים חז"ֹל
ִדמרור ועו"ֱק הטעם, מה וצ"ב ֹלפניך, מונחים ומרור שמצה בשעה רֱק הוא
סיפור ויהיה ֹלפניך" מונחים בה"מרור חסר הרי וא"כ ִדרבנן רֱק הוא בזה"ז
בעבור ֹלאמר ֹלבנך והגִדת עה"פ יפות פנים בס' ראיתי עוִד וצ"ע. ִדרבנן יצי"מ
ֹלהם שתספרו כִדי היתה ממצרים שהגאוֹלה ממצרים בצאתי ֹלי ה' עשה זה
זה אין וֹלכאורה ֹלאמר", ֹלבנך "והגִדת עֹל זה" ה"בעבור ֱקאי וֹלפי"ִד מיצי"מ.

כנ"ֹל? ומרור מצות אכיֹלת עֹל ֱקאי זה" ִדה"בעבור שפירשו חז"ֹל כִדרשת

וסיפור פסח אכיֹלת וכן מרור אכיֹלת ומצות מצה אכיֹלת ִדמצות נראה ואשר
ענין כי ממצרים, עכשיו שיצא מי כמו ויתנהג שיספר הוא, אחִד הכֹל יצי"מ
כאיֹלו ֹלהרגיש צריך זה בשביֹל אך מוחשית, אמונה ֹליִדי ֹלהגיע הוא הפסח
ובשעת המרור, את אוכֹלים וע"כ והפרך, העינוי תחת במצרים נמצא עכשיו
בעבוִדה חייהם את שמררו במצרים הרגישו איך בֹלבו יחשוב מרור אכיֹלת
אז שהיה המצב בִדעתו יחשוב מצה אכיֹלת בשעת וכן ובֹלבנים. בחומר ֱקשה

ֹלהחמיץ. בציֱקם הספיֱק ֹלא חפזון שמרוב

שרֱק ִדמשמע ֹלהחמיץ, בציֱקם הספיֱק ֹלא כי עה"פ נתֱקשו המפרשים והנה
ֹלהם אסור והיה מצה, אכיֹלת עֹל נצטוו כבר ישראֹל בני והרי הטעם, היה זה
משום היתה המצות את אכֹלו ֹלמה הסיבה וִדאי אֹלא ִדין? עפי"י ֹלהחמיץ
מהירות שמרוב החיפזון את שירגשו המצוה היתה גופא זאת אך נצטוו שכך

ֹלהחמיץ. בציֱקם הספיֱק ֹלא הגאוֹלה שֹל

אֹלו ִדברים ג' אמר שֹלא מי כֹל אומר גמֹליאֹל רבי ֱקתני בפסחים במשנה
היא המצוה אכן כי טעמם, פירש שֹלא הרשב"ם ופירש י"ח יצא ֹלא בפסח
בֹלי גריִדא אמירה וע"י ממצרים נגאֹל עצמו הוא כאיֹלו ֹלהרגיש הטעם,
עצמו את ֹלראות המצוה את יֱקיים ֹלא כנ"ֹל בחיפזון נגאֹלו הם איך ֹלהרגיש
מסיים גמֹליאֹל רבי שֹל המאמר אחר מיִד וע"כ ממצרים. יצא הוא כאיֹלו
יִדי עֹל כי ממצרים יצא הוא כאיֹלו עצמו את ֹלראות אִדם שחייב הגִדה הבעֹל

ממצרים. יצא הוא כאיֹלו בעיניו יהיה טעמם שיפרש וע"י האֹלו מצות ֱקיום

כי המצה ששוברים זה, ֹלענין ֱקשורים הסִדר בֹליֹל המצות כֹל הרי ִדייֱקת, וכי
נוטֹלין אח"כ בשבח. ומסיים בגנות מתחיֹל וכן בפרוסה, עני שֹל ִדרכו מה
בהסיבה מצה ואוכֹלים כוסות ארבע ושותים העשירים, כִדרך ֹלכרפס יִדיהם
שעִד כמי ֹלהרגיש הוא הענין כי י"ח, יצא ֹלא הסיבה בֹלי עשה ואם חירות, ִדרך
ע"ִד פירוש שמעתי אגב [וִדרך חורין! ֹלבן נעשה ועתה במצרים היה עכשיו
והגמט' מֹלח, מי ֹלתוך הכרפס טובֹלים אנו כי ז"ֹל, בוֹלג אֹליעזר רבי בשם רמז

) כרפס שֹל
עוִד והוסיף בים. רמה ורכבו שסוס ֹלרמז מֹלוחים) מים בו (שיש הים
והר"ת כג) (יִד, הים תוך אֹל ופרשיו רכבו פרעה סוס כֹל כתוב בשֹלח שבפרשת

הים.] תוך אֹל כרפס ִדהיינו כרפס הוא רכבו פרעה סוס כֹל שֹל

זה הרי המרבה שכֹל אומרים וחז"ֹל יצי"מ, סיפור מצות הוא כוֹלם מעֹל וגִדוֹל
שינה. שתחטפנו עִד מֹלספר יפסיֱק ֹלא משעבוִד עכשיו שיצא מי כי משובח,
יצא עצמו הוא כאיֹלו ֹלהרגיש הך ִדהיינו ההֹלכות שֹל באמירה הענין גם וזה
יֱקפוץ ֹלחירות עטה שיצא מי כי בתאבון מצה ֹלאכוֹל מצוה יש וע"כ ממצרים.
ימ"ש הגרמנים שֹל השמִדה ממחנות שיצאו אנשים שהרבה וכיִדוע ויאכֹל,

הרעב. ע"י שניזוֱקו ממה יתר מאכיֹלת יותר ניזוֱקו

מכות עשר באמירת כגון ֹלהנ"ֹל, עוֹלין שכוֹלם מנהגים הרבה תמצא וכן
המצריים נתמעטו ומכה מכה כֹל שאחרי ֹלרמז כִדי מהכוס ֹלשפוך שנוהגים
כִדי הִדֹלת פותחים חמתך ובשפוך העִדר). מגִדֹל בהגִדת פירש (כן ֱקצת
בית שכשהיה ראיתי טעם עוִד שימורים. ֹליֹל שהוא וֹלהרגיש ֹלהראות
אסור והיה הפסח באכיֹלת יחִד משתתפים המשפחות היו ֱקיים המֱקִדש
שגמרו ואחר הִדֹלת, את סוגרים היו וע"כ ֹלבית חוץ מהפסח חתיכה ֹלהוציא
וכן הִדֹלת. את פותחים אנחנו גם ֹלזה ורמז ֹלביתם, והֹלכו הִדֹלת פותחים היו
המצוה ֹלֱקיים א"א גופא הֹלֹל ֹלפי אפי' שבזה"ז אע"פ ֹלהֹלֹל זכר עושים
היה איך ֹלהרגיש הוא הענין אך מצה, טעם ומבטֹל מרור טעם ִדאתי זה באופן

ֱקיים. היה שביה"מ בזמן

ושאר יפים כֹלים ֹלהוציא הענין וכן הבן. שֹל השאֹלות עֹל התירוץ גם וזה
יצא עצמו הוא כאיֹלו ֹלהרגיש הנ"ֹל חיוב ֹלֱקיים כִדי הכֹל הוא חירות סימני
ֹלפניך, מונחים ומרור שמצה בשעה אֹלא ֹלספר החיוב אין וממיֹלא ממצרים.
שֹל הטעם אבֹל בטֹל המרור רֱק בזה"ז ואפי' הנ"ֹל, ֹלהרגיש הוא הענין כי
השעבוִד, במרירות הרגישו איך עצמו את ֹלראות שצריך בטֹל אינו המרור
עֹל ששאֹלנו מה ֱקשה ֹלא [וע"כ הוא אחִד ומרור מצה ומצות הסיפור וענין

יפות]. הפנים

וכתוב, כתוב זה ִדין באמת כי הנ"ֹל חיוב השמיט השו"ע ֹלמה ֱקשה ֹלא ומעתה
הסִדר. ֹליֹל הֹלכות שֹל בסימנים שמבוארים ההֹלכות כֹל ֱקיום ע"י

שהוא360 מֹלח במי טובֹלים וע"כ ורכבו, סוס שֹל ֹלהגמט' שוה (
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מצה

אִדֹלשטיין ברוך אִדֹלשטייןהרב ברוך הרב

ומרור מצה באכיֹלת כוונה ומרורבעניין מצה באכיֹלת כוונה בעניין

או נכרים שאנסוהו כגון כוונה בֹלא מצה אכֹל ִד' סעי' תעה' סי' בשוע' איתא א.]
שם ומבואר כח' בר"ה ִדשמואֹל ִדאבוה מימרא והוא חובתו, יִדי יצא ֹלאכוֹל ֹליסטים
פסחים התוס' וכ' כוונה. צריכות אין מצוות ִדס"ֹל משום טעמא הראשונים בִדברי
הרא"ש וככ' , ִדשמואֹל ֹלִדאבוה ֹליתא הֹלכך כוונה צריכות ִדמצוות ִדֱקיי"ֹל ֱקטו'

בר"ה. הרי"ף בִדע' והרמב"ן

ֹלאכוֹל בכפאוהו ומ"מ כוונה צריכות ִדמצוות ִדס"ֹל שם הר"ן כ' הרמב"ם ובִדעת
ִדבעֹלמא ִדאע"ג הרמב"ם ִדִדעת וביאר חובתו, יִדי ִדיצא ִדשמואֹל כאבוה פסֱק מצה
בחֹלבים המתעסֱק בעֹלמא כִדאמרינן נהנה שכן יצא הכא מ"מ כוונה צריכות מצוות
צריכות ִדמצוות ֹלמ"ִד הראשונים נחֹלֱקו הר"ן ִדֹלִדע' נהנה,ונמצא שכן חייב ועריות
או חובתו יִדי ויצא ועריות בחֹלבים ֹלמתעסֱק ִדמי אי בכוונה שֹלא מצה באכֹל כוונה

חובתו. יִדי יצא וֹלא ועריות בחֹלבים ֹלמתעסֱק שייך ִדֹלא

ֱקטו' פסחים ִדאיתא מהא הרמב"ם בִדעת הר"ן ביאור עֹל הֱקשו האחרונים והנה
מרור מצות ֹלֱקיום חזרת עוִד ֹלפניו ֹלהביא ִדמצוה ראשון בטיבוֹל חזרת אכֹל שאם
איתא ואם כוונה, צריכות ִדמצוות משום ראשון בטיבוֹל יצא ִדֹלא שם ומבואר
חובת יִדי ִדיצא נימא ה"נ א"כ ועריות ִדחֹלבים ִדומיא יצא ֹלעוֹלם אכיֹלה ִדבהנאת
הנאה שאין ֹלמרור באכיֹלתה שנהנה מצה בין שחיֹלֱקו ויש כוונה, בֹלא אף מרור

סז'. סי' מ' כֹלֹלים שִד"ח בגרונו,עי' המרירות מרגיש הוא הרי ִדמ"מ וצ"ב באכיֹלתו.

אבֹל המצוה ֹלפרש באה הכוונה היא כוונה צריכות ִדמצוות ֹלמ"ִד ֹלהסתפֱק יש והנה
המצוה מעשה בעצם חיסרון אין הכוונה ִדֹלא ִדאף והיינו המצוה מעשיית חֹלֱק אינה
כוונה ִדבֹלא נימא או חובתו, יִדי ֹלצאת שיכוון ִדצריך המצוה בֱקיום תנאי ִדזהו אֹלא
ֹלא כאיֹלו והוא מושֹלם אינו כוונה בֹלא עצמו ִדהמעשה המעשה בגוף חיסרון זה הרי

המצוה. עשיית מגוף חֹלֱק היא ִדהכוונה נמצא ֹלפי"ז אשר כֹלֹל עשה

ִדאפי' אִדם החיי בשם הביא י' ס"ֱק ס' סי' ִדהמשנ"ב הפוסֱקים בזה שנחֹלֱקו ונראה
יצא בזה מצוה ֹלשם שנעשה מוכיח שהוא במעשה מ"מ כוונה צריכות מצוות ֹלמ"ִד
ב' תֱקפח' הֹלכה הביאור שכ' ממה ע"ז ֹלתמוה יש וֹלכאו' כוונה, בֹלא אף חובתו יִדי
הוא שהטעם שם ִדבריו וביאר המטונף, במֱקום ֹלתֱקוע שאסור אפרים המטה בשם
ֹלהרהר ואסור תורה בִדברי מהרהר הוא עי"ז והרי מצוה ֹלשם ֹלכוון שצריך כיון
הא א"כ כוונה צריך אין המוכיח ִדבמעשה החיי"א ֹלמ"ש והרי המטונפים, במֱקומות
צריך אין שבכה"ג כיון המטונף במֱקום יתֱקע ֹלא וֹלמה המוכיח מעשה היא תֱקיעה
בהך ִדנחֹלֱקו ֹלבאר ונראה כהחיי"א, ִדֹלא אפרים המטה ִדברי נראה וֹלכאו' כוונה,
המטה ִדעת יתבאר ֹלפי"ז אשר המצוה מעשה ֹלעצם הכוונה את צריך אי סברא
בִדעת אמנם המעשה, בעצם חסר הרי הכוונה ִדבֹלא כוונה צריך ִדֹלעוֹלם אפרים
ִדבמעשה כתב הכי ומשום המצוה ֹלפרש היא הכוונה ִדעיֱקר ִדס"ֹל נראה החיי"א

כוונה. אי"צ ֹלכו"ע המוכיח

ֹלא ֹלהתֹלמִד שופר בתֱקיעת ִדהמתעסֱק כ' ִד' הֹל' פ"ב שופר הֹלכות הרמב"ם והנה
שנתכוון אע"פ מצוה ֹלשם כיון שֹלא כֹל כוונה צריכות מצוות ִדֹלמ"ִד המ"מ וכ' יצא,
כֹלֹל מעשה עשה ֹלא כאי' הרי"ז כיון שֹלא ִדכֹל נימא אי והנה מתעסֱק, הרי"ז ֹלתֱקוע
משום אֹלא מעשה שעשה היינו מתעסֱק ִדבעֹלמא ֹלמתעסֱק, ענין אינו ֹלכאו' א"כ
שייך אינו כֹלום עשה שֹלא הכא משא"כ עשה ֹלא כאי' חשיב משו"ה ֹלכך ִדעתו שאין
תנאי רֱק ִדהיא אֹלא המצוה מגוף אינה ִדהכוונה סברא ֹלאיִדך אמנם מתעסֱק, ֹלִדין
מבטֹלו בכוונה שהחסרון אֹלא ֹלגמרי נעשה המצוה ִדמעשה ונמצא המצוה ֹלֱקיום
כוונה ִדבֹלא הגר"ח בשם מ"ש ֹלג' סי' ח"ב ֱקוב"ש [ועי' ֹלמתעסֱק, ממש ִדומה והרי"ז

המעשה.] בעצם חסרון הוה

יִדי יצא אי כוונה בֹלא מצה באכיֹלת הראשונים שנחֹלֱקו מה מבואר נראה וֹלפי"ז
מגוף חֹלֱק אינה שהכוונה הטעם ִדֹלפי ֹלא, או ועריות בחֹלבים כמתעסֱק חובתו
יִדי יצא ממיֹלא באכיֹלתו ונהנה ִדהואיֹל י"ֹל שפיר בכה"ג כמתעסֱק הוא והרי המצוה
מה יועיֹל מה א"כ המצוה מעשה בעצם שחסר משום ִדהטעם נימא אי אך חובתו,

כֹלֹל. מצוה מעשה הכא ִדֹליכא מאחר באכיֹלתו שנהנה

עֹל וברכת המוציא ברכת מברכין המצה אכיֹלת ִדֱקוִדם א' סע' תע"ה סי' בשו"ע איתא
ועִדיין בִדיבור הפסיֱק הנ"ֹל הברכות שבירך שֹלאחר היכן ֹלִדון יש והנה מצה. אכיֹלת
שֹלעס ֱקוִדם בִדיבור הפסיֱק ִדאם פשיטא הא ומברך, חוזר האם המצה בֹלע ֹלא
ובעוִד ו' סע' ֱקס"ז בסי' כמבואר ברכות שתי וֹלברך ֹלחזור ִדצריך וִדאי המצה
בֹלע, ֹלא ועִדיין המצה שֹלעס ֹלאחר בִדיבור שהפסיֱק היכן ֹלִדון יש אמנם מֱקומות,

ומברך. חוזר האם

ֹל', ס"ֱק הציון ובשער ֹל"ה ס"ֱק ֱקס"ז סי' במשנ"ב מבואר הנהנין ברכת ֹלענין והנה
וִדעת האחרונים, בזה ִדנחֹלֱקו הבֹליעה ֱקוִדם הֹלעיסה ֹלאחר בִדיבור שהפסיֱק ִדהיכן
גבורים ומגן ישע בבגִדי "וכן שם, הציון השער וז"ֹל וֹלברך, ֹלחזור ִדא"צ אחרונים כמה
, אכיֹלה ֹלשם בֹלעיסה ִדמתכוין כיון וֹלברך ֹלחזור א"צ ִדבִדיעבִד ִדס"ֹל משמע
עכ"ֹל. בזה," ֹליזהר יש בוִדאי ֹלכתחיֹלה ועכ"פ היא, ִדאכיֹלה אתחֹלתא הֹלעיסה
הוי ִדהֹלעיסה משום הוא הפסֱק הוי ֹלא ִדבִדיעבִד ִדהסברא הציון בשער מבואר
ִדיִדן בניִדון זו סברא ֹלפי ֹלכאורה ֹלחוֹל, מה עֹל ֹלברכה יש וממיֹלא ִדאכיֹלה אתחֹלתא
אכיֹלת עֹל ברכת וֹלברך ֹלחזור ִדא"צ ה"ה המוציא, ברכת וֹלברך ֹלחזור שא"צ כשם
ויש המצוה שהתחיֹל נחשב זה הרי ִדאכיֹלה אתחֹלתא הוי ִדהֹלעיסה ִדכיון מצה

ֹלחוֹל. מה עֹל ֹלברכה

ומגן ישע מהבגִדי הוא הנ"ֹל השעה"צ מֱקור ִדהנה ֹלחֹלֱק, גִדוֹל מֱקום יש ֹלענ"ִד אמנם
הֹלא יברך מה עֹל ֹלתינוֱק ִדכשֹלועס "וֹלֱק"מ ט"ו) ס"ֱק (שם ישע הבגִדי וז"ֹל גיבורים,
והתחֹלתו היא הנאה נמי הֹלעיסה כשאוכֹל אבֹל ֹלברך, ִדאין ופשיטא נהנה ֹלא
וֹלכאורה עכ"ֹל. וכו" הבֹליעה בסופו יהיה זה כי הנאה נמי הֹלעיסה ונחשב ֹלאכיֹלה,
והא באכיֹלה, שיש ההנאה הוא הנהנין ברכת ֹלברך המחייב ִדיסוִד הוא ִדבריו ביאור
הוא הֹלעיסה) ֹלאחר כשפוֹלט (היינו בֹלעיסה שיש ההנאה עֹל ֹלברך תיֱקנו ִדֹלא
ִדהמחייב כיון ומ"מ כשבוֹלע, רֱק הוי חשובה ִדהנאה חשובה הנאה זה שאין משום
אמרינן הנאה ֱקצת יש בֹלעיסה כבר ֹלאכוֹל מנת עֹל וכשֹלועס ההנאה זה בברכה
כבר וממיֹלא גִדוֹלה, אחת הנאה ֹלהחשב הבֹליעה ֹלהנאת מצטרפת הֹלעיסה ִדהנאת
ויותר הבֹליעה. ִדהנאת אתחֹלתא ִדהוי ֹלחוֹל מה עֹל ֹלברכה יש הֹלעיסה בהנאת
ֹלִדברי ִדאף וז"ֹל,ועוִד וכו' ישיח וֹלא ִד"ה ֱקס"ז סי' וֱקציעה במור ראיתי מפורש
היא האכיֹלה התחֹלת וא"כ וכו', הויא מיהא הנאה ברכה טעון אין פוֹלט האומר
אכיֹלה ֹליִדי המביאה הֹלעיסה מ"מ ברכה טעונה אינה ֹלבִדה שהֹלעיסה ואף חשובה,

עכ"ֹל. החיך נהנה שכן בברכה היא גם ֹלפוטרה צריך

בזה ההנאה, הוא ִדהמחייב הנהנין ברכת ֹלגבי רֱק שייך זה ִדכֹל ֹלענ"ִד נראה וֹלפי"ז
ברכת ִדהוי מצה אכיֹלת עֹל בברכת משא"כ הֹלעיסה, הנאת עֹל חֹלה ִדהברכה אמרינן
(כמבואר ההנאה עֹל וֹלא מצה אכיֹלת שֹל מצוה המעשה עֹל הוֹלכת ִדהברכה המצוות
מצוה, שום ֱקיים ֹלא בֹלע שֹלא זמן כֹל הרי וא"כ יצא) מצה ִדבֹלע ֱקטו: ִדף בפסחים
מצה אכיֹלת עֹל ברכת וֹלברך ֹלחזור צריך הבֹליעה ֱקוִדם בִדיבור הפסיֱק אם וממיֹלא
חֹלה ִדכבר וֹלברך ֹלחזור א"צ המוציא ברכת משא"כ ֹלחוֹל, מה עֹל ֹלברכה אין ִדהרי

הֹלעיסה. הנאת עֹל הברכה

ברשב"ם ִדאיתא וֹלברך, ֹלחזור א"צ מצה אכיֹלת עֹל ברכת ִדגם ֹלענ"ִד נראה היה שוב
יצא ֹלעסה וֹלא מצה בֹלע וז"ֹל, יצא מצה בֹלע רבא ִדאמר גמרא האי עֹל בפסחים שם
בעינן מצה טעם ֹלכתכיֹלה ומיהו ֹלו, היא אכיֹלה שהרי מצות תאכֹלו בערב ֱקיים שהרי
המצה ֹלֹלעוס צריך כתיֱקונה המצוה ֹלֱקיים כִדי ִדֹלכתכיֹלה ברשב"ם מבואר עכ"ֹל.
וכן ִדיעבִד, ִדמשמע "יצא" הגמרא מֹלשו הרשב"ם כן וִדייֱק המצה, טעם וֹלהרגיש
הטעם שירגיש עִד המצה ֹלֹלעוס צריך ִדֹלכתחיֹלה כ"ט ס"ֱק תע"ה סי' המשנ"ב פסֱק
ממיֹלא מצה, אכיֹלת שֹל המצוה מֱקיום חֹלֱק היא ִדהֹלעיסה כיון וא"כ עכ"ִד. בפיו
וא"צ ֹלחוֹל מה עֹל ֹלברכה ויש המצוה גוף שהתחיֹל נחשב בֹלעיסה ִדכבר מסתברא

וֹלברך. ֹלחזור

ֹלחזור ִדא"צ ֹלבֹליעה הֹלעיסה בין בִדיבור שהפסיֱק היכן במרור ִדֱק"ו י"ֹל וֹלפי"ז
ִדבֹלע הנ"ֹל רבא ִדברי בהמשך כמבואר מעכבת היא הֹלעיסה במרור ִדהרי וֹלברך,
שֹלעס היכן וממיֹלא המצוה, מגוף היא הֹלעיסה ִדבמרור מוכח וא"כ יצא, ֹלא מרור

הפסֱק. הוי ֹלא ותו ֹלחוֹל מה עֹל ֹלברכה יש וא"כ המצוה, גוף ִדהתחיֹל מֱקרי

אוסטרן אֹלֱקנה אוסטרןהרב אֹלֱקנה הרב

המצה ברכות ֹלאחר המצההפסיֱק ברכות ֹלאחר הפסיֱק

בשמחה מצרים יציאת בשמחהסיפור מצרים יציאת סיפור
שנברגר נחמיה שנברגרהרב נחמיה הרב

ע"ש נֱקבע פסח' שֹל 'הגִדה השם ואף ֹלבנך. והגִדת - יצי"מ סיפור הוא הֹליֹלה מצות עיֱקר הנה
מִדברי שנראה מה והוא זו. מצוה בֱקיום חשוב פרט ֹלעורר ויש הסִדר. שבֹליֹל ה'מגיִד' סִדר
והיינו . מצרים יציאת ניסי מעניני זה בֹליֹלה ֹלספר מיוחִד ענין ישנו כי הראשונים
בֱקיום תמיִד שישנו הכֹלֹלי החיוב ומֹלבִד זה, בֹליֹלה שיש יו"ט שמחת שֹל הכֹלֹלית המצוה ִדמֹלבִד
שיבואר וכפי שמחה, מתוך הסיפור מצות בֱקיום מיוחִד ענין מצינו כאן שמחה, מתוך המצוות

בס"ִד. ֹלהֹלן

ֹלאומרו שנהגו ויש [מאחר ההגִדות ברוב המוִדפס בא) (פרשת הזוה"ֱק מֹלשון נעתיֱק ותחיֹלה
וז"ֹל השמחה, ענין בו הוזכר פעמים כמה יבחין הזוהר שֹל זה בֱקטע היטב והמעיין ההגִדה], ֱקוִדם
ֹלספר האִדם עֹל חוב שהוא מצרים, יציאת בשבח ֹלספר היא זה שֹלאחר 'המצוה התרגום) (ע"פ
ההוא בספור ושמח מצרים ביציאת המספר אִדם כֹל - אנו מֱקובֹלים כך ֹלעוֹלם. הזה בשבח

אִדם זהו הרי צִד, מכֹל שמחה שהיא הבא, ֹלעוֹלם השכינה עם ֹלשמוח הוא עתיִד
ֹלהם ואומר שֹלו החבורה כֹל את הֱקב"ה מֱקבץ שעה באותה סיפור. באותו שמח והֱקב"ה באִדונו.
ובאם כוֹלם מתֱקבצים בגאוֹלתי. בני שמספרים שֹלי השבח שֹל הספור ושמעו ֹלכו
כֹל עי"ש כו'' אִדונם שֹל הגאוֹלה בשמחת השבח סיפור ושומעים ישראֹל עם ומתחברים

יצי"מ. סיפור בשעת הנצרך השמחה ענין מאוִד בוֹלט אֹלו, הזוהר בִדברי כי ונראה הנפֹלא. ֹלשונו

פסחים עמ"ס הריטב"א חִדושי בסוף המוִדפס - פסח שֹל (בהגִדה הריטב"א בֹלשון יִדוייֱק כן כמו
ֹלספר מצוין אנו התורה כֹל ויוִדעים ונבונים חכמים כֹלנו ואפיֹלו וז"ֹל ֱקוֱק) הרב מוסִד שבהוצאת
סִדר בהֹלכות גם הריטב"א כתב וכעי"ז משובח'. ה"ז יותר המספר וכֹל ובהוִדאות בזה

כוחו. בכֹל רם ובֱקוֹל ההגִדה ֹלומר אִדם וחייב הגִדתו) בתחיֹלת (המוִדפס ההגִדה

יישב אֹלו בִדבריו ִדהריטב"א שֹליט"א גורביץ ֱקֹלמן ר' מהגאון ששמעתי מה בזה ֹלציין יש [ואגב
מגיִד), תחיֹלת - ֹלוי מבית (הגִדה זצ"ֹל מבריסֱק הגר"ח שֹל המפורסמת ֱקושיתו את נוסף באופן
את אנו מזכירין ג"כ השנה ֹליֹלות בכֹל והֹלא יצי"מ, סיפור במצות פסח בֹליֹל נתווסף מה ִדֹלכאו'

שמחה מתוך

השמח בשמחה,

ושמחים
ששמחים

בשמחה
בנעימה

מה הסִדר בֹליֹל יצי"מ סיפור במצות שיש זצ"ֹל הגר"ח שציין ִדינים חיֹלוֱקי ג' ועי"ש מצרים. יציאת
עיין זו. ֱקושיה בִדבר האחרונים בִדברי נוספים ישובים ומצינו השנה. ֹליֹלות בשאר נוהג שאינו
אריה שאגת כ"א), (מצוה מנ"ח ִד', אות ֹלֱק"ש הכוֹלֹלת בפתיחה פרמ"ג וע"ע שם, שהובא הגרי"ז
מצוה מצינו השנה ימות ִדבשאר נוסף, חיֹלוֱק מבואר הריטב"א בִדברי והשתא ועוִד. י"ג) (סי'
מתוך ִדוֱקא יצי"מ ֹלספר זה מיוחִד ענין הוזכר וכאן נאמר, ֹלא יזכיר צורה באיזה אך יצי"מ ֹלהזכיר

שמחה].

ימים. כמה זה שערכו ארוך טיוֹל - מסיור שחזרו אנשים ֹלשני ֱקצר, משֹל נֱקִדים בזה הענין וֹלבאר
בא השני ֹלעומתו האומר. ובֱקצירת פרֱקים בראשי ֱקורותיו כֹל את ֹליִדיִדו סיפר האחִד
אצֹל סיפורו וישֹלש שיחזור פעם בכֹל וכן ֱקרהו, אשר כֹל ֹלפרט מתחיֹל רבה ושמחה ובהתרגשות
ניתן האם כבראשונה. ושמחה התרגשות אותה מתוך יהיה תמיִד ושנים, ימים ֹלאורך אחרים
מרגיש ואינו הענינים תוכן מספר הראשון הֹלא כֹלֹל, זֹל"ז ֱקרבו ֹלא אשר השנים בין ֹלהשוות
שכבר השני כן ֹלא עוִד, הענין עֹל יִדבר ֹלא אפיֹלו ֱקצר זמן שֹלאחר וממיֹלא בֹלבו הִדברים
בתֱקופה גם ממיֹלא בשרו, עֹל שחווה ממה ופרט פרט כֹל בסיפורו הנאתו פניו עֹל ניכרה מתחיֹלה
המיוחִדת המצוה ֱקיום יבואר עִד"ז עתה. זה ארעו כאיֹלו רשמיו כֹל עם נשאר עִדיין ֹלאח"מ ארוכה
כעובִדא יצי"מ מזכירים אנו בהם הֹליֹלות כֹל משאר בשונה יצי"מ, בסיפור הזה בֹליֹלה שיש
מתעוררות ובכך עתה, זה אירעו כאיֹלו כהוויתם הִדברים משחזרים אנו הזה הֹליֹלה פעם, שהיתה

רבה. ושמחה בהתרגשות מֹלבנו יוצאים והִדברים מחִדש, הרגשות בנו

כך ממצרים, יצא הוא כאיֹלו עצמו 'ֹלראות' אִדם חייב שֹל המצוה ובהיִדור בשֹלימות נֱקיים כך
וכך ממצרים, יצא הוא כאיֹלו עצמו 'ֹלהראות' אִדם ִדחייב שגרס הרמב"ם גירס' את אף נֱקיים
התעֹלֹלתי אשר את בנך ובני בנך באוזני תספר ֹלמען אחרינו, הבאים ֹלִדורות המסר נעביר
המרבה וכֹל ֹלנצח. ֹלבם עֹל ויחרטו הִדברים שיֱקבעו באופן בם, שמתי אשר אותתי ואת במצרים

משובח. זה הרי מצרים ביציאת ֹלספר
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אכיֹלת עֹל מברכים ֹלא ֹלמה ששואֹלים יש הביא, פסחים בסוף הבעה"מ
ואיֹלך מכאן חובה הראשון ִדֹליֹלה מהִדִדי גמרינן והרי כבסוכה ז' כֹל מצה
בֹלי א"א בסוכה אבֹל אחרים, ִדברים ֹלאכוֹל יכוֹל ִדאִדם הבעמ"ה ותי' רשות,
ִדאיך הסבר בתוספת הבעה"מ את הביא חֹלאוה ובמהר"ם ימים ג' ֹלישון

בֹלא"ה. סגי ִדֹלא ִדמשמע וצוונו יאמר

שֱקֹלי שמואֹל מרבינו תירוץ עוִד הביא ֹל"ו אות סוכה הֹלכות חיים ובאורחות
בחמץ רשאי ִדאינו רעבונו ֹלהשביע רֱק זה ימים בשאר מצה ִדכשאוכֹל
טהורה" בהמה בשר "ֹלאכוֹל מברך ִדֹלא טהורה בהמה בשר ֹלאוכֹל וִדומה

בֹלבִד. המצוה ֹלֱקיים וִדאי היא בסוכה הישיבה אבֹל

יפה בִדבר וכשתִדֱקִדֱק כתב התירוצים שתי את כשהביא כ"ז. סוכה במאירי
ִדיש וסובר חוֹלֱק ֹל"ח בֱקיִדושין הש"ס והגֹליוני כוונתו, וצ"ב אחִד, ענין הכֹל
וכ' הפסח כֹל ֹלאכוֹל ֱקיומית מצוה יש וֹלבעה"מ התירוצים בין מחֹלוֱקת
כתי' תי' שֹלא מזה וכן ֹליכתב, כִדאים ואינן מיותרים ִדבריו כֹל ִדאֹל"כ
כ' שע"ז בי' באבנ"ז וכן מצוה שום שאין שסובר שֱקֹלי, שמואֹל ִדרבינו

אותו. שהשווה המאירי ִדברי וצ"ב ֱקיומית, מצוה יש ִדֹלבעה"מ

בגר"א] כך שבי' מי נביא [וֹלֱקמן וֹלומר המאירי, כוונת ֹלבאר מֱקום יש
חמץ אכיֹלת שאי השֹליֹלה ִדרך עֹל אֹלא בֱקו"ע ֹלא היא ימים בשאר ִדהמצוה
ֹלרבינו גם וא"כ ֹל"ת ֱקיום עֹל מברכים וֹלא מצה האכיֹלת ע"י מתבטא
וֹלכן הנ"ֹל מטעם מברכים וֹלא הימים בשאר מצוה יש שֱקֹלי שמואֹל
ימים. בשאר מצוה יש וֹלשניהם שיטה, אותה הם שמואֹל ורבינו הבעה"מ
הֹל"ת, ֱקיום רֱק זה א"כ אחרים ִדברים ֹלאכוֹל שאפשר ִדכיון הבעה"מ וכוונת
שכ' כמו גיסא ֹלאיִדך מהֹלך ֹלומר ואפשר ֱקצת. וִדוחֱק חמץ, ֹלאכוֹל ֹלא
שכיון ִדשאֹלתו, הבעה"מ, בכוונת שֹליט"א ֹלהגרנ"ֱק שני חוט בספר
בשאר מצוה אין שבמצה משמע ֹלא, ובמצה ימים בשאר מברכים שבסוכה
והשאר חובה הראשון ִדֹליֹלה מהִדִדי יֹלפינן הרי מ"ש הֱקשה וע"ז ימים
תאכֹלו במצות התורה כוונת א"כ שא"ִד ֹלאכוֹל שאפשר ִדכיון ותי' רשות,
ֹלא וֹלכן חמץ, וֹלא מצה תאכֹל חימוץ שבר ִדבר ֹלאכוֹל בא אתה שאם
מצוה, עצמה שהישיבה שהכונה ע"כ ֹלישון בֹלי שא"א ובסוכה ע"ז, מברכים
ִדגם ויוצא אחִד הכֹל ֹלמה מיושבין ג"כ המאירי שִדברי חשבתי וֹלִדבריו
שסוברים ואבנ"ז הש"ס כגֹליוני וִדֹלא ימים, בשאר מצוה אין ֹלבעה"מ
בֱקוֹל המאירי בכוונת שֹליֹלי מהֹלך [וע"ע ימים בשאר מצוה יש ִדֹלבעה"מ

שֹליט"א]. שיֹלוני מיכאֹל מהג"ר מהיכֹל

ע"ש, רב במעשה כמובא ז' כֹל ֱקיומית מצוה ִדיש סובר שהגר"א וכיִדוע
ֹלֹלב יפה בספר ז'. כֹל המצה עֹל ֹלברך ִדיש שסברו שיטות כמה יש ובאמת
ִדבר ובמשיב ֹלברך כ' חיים עץ פאר ובשו"ת ֹלִדרך, סימוכין מביא תע"ה ח"ב
יסוִדו [ע"פ ֹלבטֹלה ברכה בזה יש אם מסופֱקני כ' ע"ז סי' יו"ִד ֹלנצי"ב
ובמֱקומו ֹלבטֹלה], הוי ֹלא הֹלֹל עֹל שמברך מי ֹלרמב"ם ִדגם שאֹלה בהעמֱק
כנסת הבתי בכֹל הכריז השִד"ח ֹלשם כשהגיע מ"מ מברכים, היו השִד"ח שֹל
שֹלגר"א אצֹלו רשום וכשמצא ֹלברך, ֹלא אופן ובשום זה מנהג ֹלבטֹל שאצֹלו

טעמים: שני וענו ֹלא, וֹלמה מברכים האם ֹלברר ֹלרבנים שֹלח מצוה יש

ֹליֹלה בברכת נפטרים הימים ִדכֹל ֹלשִד"ח כ' זצ"ֹל אֹלופין משה ר' הגאון א.
[משא"כ נטפֹל וֹלכן חובה אינם ימים ִדשאר עיֱקר ֹלגבי כטפיֹלה ראשונה
ימים מפסֱקי ֹלא ִדכאן מה: מסוכה והוכיח חובה] הוי כשאוכֹל בסוכה
יוצא ִדזה כן כ' ג"כ שֹליט"א הגרח"ֱק מרן ובאמת נטפֹל, וֹלכן מֹליֹלות
ֹלפטור שיכוון רֹלג סי' ח"ב חיִדש והנהגות ובתשובות הראשון, ֹליֹלה בברכת

עיֱקר]. ֹלגבי כטפיֹלה שהוי כיון כוונה א"צ ִדֹלכאור' [ויֹל"ע הימים כֹל

עֹל היא המצוה הימים ִדבשאר ֹלשִד"ח כ' זצ"ֹל ֹליפשיץ זֹלמן יעֱקב הג"ר ב.
ֱקיום ועֹל מצה שאוכֹל ע"י חמץ ֹלאכוֹל ֹלא הֹל"ת את ֹלֱקיים השֹליֹלה ִדרך
מִדנפשיה ֹלזה כיון שני בחוט שֹליט"א שהגרנ"ֱק וראיתי מברכים, ֹלא ֹל"ת
מצוה ִדאין מברכים שֹלא שכ' ממהרי"ֹל שהביא המ"א כונת זה ִדאוֹלי וכ'
הֹלכ' העיטור בבעֹל אב בית זה ֹליסוִד ויש חמץ" אוכֹל שאין "אֹלא באכיֹלתו
ֹלמה המאירי כוונת שזה שיתכן כתבתי [וֹלעיֹל זה. כעין שכ' ומרור מצה
הגרנ"ֱק כ' זה יסוִד פי ועֹל אחִד]. ִדבר הם שֱקֹלי שמואֹל ורבינו בעה"מ
עֹל ממרח עם אפשר וכן ימים בשאר ֹלֱקיים כִדי ֹלשמה ִדא"צ שֹליט"א
מביאים שראה כמו וִדֹלא הֱקיום, וזה חמץ אוכֹל שֹלא ִדהעיֱקר המצה
[ֹלפי הגר"א, ֹלֱקיים יִד מצות יום כֹל ֹלאכוֹל הֱקפיִד זצ"ֹל ֱקוטֹלר שהגר"א

ֹלכאור']. בזה ֹלהֱקפיִד ויש בֱקו"ע מצוה באמת זה הֱקוִדם המהֹלך

שֹליט"א, פֹלִדמן ב"צ הג"ר העיר השֹליֹלה, ִדרך עֹל שהמצוה זה מהֹלך ועֹל
וֹלהנ"ֹל יִד"ח, בהם שיוצאים מצות פסח אחר אכֹל שֹלא כתוב רב ִדבמעשה
אכֹל ֹלא ֹלשמה שֹלא שגם כ' מעש"ר ותוס' [א.ה. ֹלימנע, ֹלו היה מצה מכֹל
מֱקימים כי ֹלימנע צריך היה וֹלהנ"ֹל הפסח עֹליו שעבר חימוץ מחשש אבֹל

וצ"ע. המצוה].

עֹל מברכות ִדנשים שבי' בֱקי' הר"ן ע"פ תירץ שֹליט"א כהן הגרש"ז יִדיִדי ג.
מצוה שעֹל כיון ֹלא זה ִדבֹלי ומבואר מצווים, שאנשים כיון מעשהז"ג
כוונת שזה שיתכן ואמרתי מברכים ֹלא כעת חייב ֹלא א' שאף ֱקיומית
שביעית] -חזו"א חיוב שאין [אע"פ תרומה אכיֹלת מברכת ויֹל"ע בעה"מ.
ברכת ִדזה שחיטה עֹל שבי' רס"ז ה"ג וזמנים במועִדים ועי' ומשחיטה,

תרומה. מאכיֹלת ויֹל"ע האיסור, ֹלתיֱקון וכהוִדאה השבח

מצה במצות גבר ִדאֹלים מצהכֹל במצות גבר ִדאֹלים כֹל

גרוסברִד ֹלוי גרוסברִדהרב ֹלוי הרב

מצה זית חצי רֱק יש א' וֹלכֹל האסורים בבית או במִדבר שהיו בשנים מעשה
ֹלשיטות מיבעיא ֹלא והנה ינהגו, היאך ֹלִדון ויש פסח, שֹל הראשון בֹליֹלה
סוף מבכורות פ"ה ומהרטיב"א תע"ה, או"ח ברכה מחזיֱק [עי' האחרונים
שיעור חצי ִדין שנאמר ִדכשם ִדס"ֹל ועוִד] ִד' תפב' או"ח ןברכ"י פ"א אות
חובת יִדי ויוצא שֹלו את אוכֹל מהם כ"א שפיר במצוות, ה"ה באיסורים
סי' או"ח אסאִד מהר"י שו"ת, ע"י הברכה ונוסח ע"ז מברכים [ואם המצוה
ואתחנן חמִדה וכֹלי ב' תֱקצ"ג, או"ח עי' כבשופר תגרע ֹלא בזה ואין ֱקֹל"ז.
ואינה אכיֹלה שם ִדבעינן משום יוצא ִדֹלא יֹל"ִד ִדמצה בח"ש אמנם ו. אות
כ"ה, סי' חיים וִדברי ו' תעה' או"ח ושע"ת ס"ֱק שאג"א וע"ע מכזית. בפחות
פ"א מֹל"מ [ראה ֹלאחרונים מיהו שם]. וכה"ח ֱק"מ וסי' מט' סי' או,ח וכת"ס
ונפֱקא במצוות, וֹלא באיסורים רֱק נאמר ח"ש שִדין ִדס"ֹל ועוִד] ה"ז מחמץ
ישנה האם ינהגו, היאך ֹלִדון עִדיין יש כֹלֹל מצוה מֱקיים אינו כזית שבחצי
ֹלו ֹליתן חברו את יכוף א' האם ֹלאו ואם המצוה, בֱקיום מהם ֹלא' עִדיפות
הוא משניהם אחִד אם אף והנה שֹלם. שיעור ֹלו שיהיה כִדי שֹלו הזית חצי
כאן ֱקִדימה, איזה ֹלהם יש אחרים שבִדינים אופן כֹל או כהן או רבו או אביו
המצוה ֹלעשות עצמו אצֹל ֱקרוב שאִדם משום כבוִד חוֹלֱקין אין במצוות

תרנ"ח] או"ח ושע"ת טז' תרנ"ו יעֱקב בבכורי [כ"ה הֱקב"ה. צווי משום

באופן שם] שע"ת [ראה נ"ח סימן יהוִדה בית שו"ת שיטת בפוסֱקים והובא
והכריע משניהם, יאכֹלנו מי והניִדון בצמצום כזית שיש

הכזית וכֹל חברו עֹל א' שיגבר אחר ִדגם מתמיהים והִדברים
גזֹל. ממש ִדזה בעבירה הבאה מצוה זה והרי המצוה יִד"ח יצא היאך ביִדו,
ר"ֹל בתחיֹלה ובשע"ת ֹל"ה]. סוכה [עי' שֹלו זה ואין "מצתכם" ִדבעינן ועוִד
וֹלנין ִדבריו, פשטות שאי"ז ואף הפֱקר, מִדבר מִדבר יהוִדה הבית שפסֱק
חֹלֱק ֹלו יהיה השני ואז פיוס ִדרך ֹלחברו אחִד יוותר או גורֹל שיעשו כתב
שהצנועים א' ֹל"ט ִדיומא וכההיא וזבוֹלון יששכר [ע"ִד חברו במצות
מצוה שום עבור ֹלהתֱקוטט שאין כ"ו נ"ג המג"א ֹלמִד ומכאן יִדיהם, מושכים
ִדבר נראה ֹלניִדוננו, ומזה יהוִדה הבית שיטת וֹליישב חת"ס]. הגהת וע"ש
מפני כִדא"ג שֹל הכֹלֹלית ֹלהכרעה שייך אי"ז שכִדא"ג שמש"כ פשוט
התם ִד"ה א' ֹל"ה ב"ב רשב"ם [ראה מצה הכזית שייך ֹלמי ברור כֹלֹל שבִדרך
שאין הִדיינים הסתֹלֱקות הוא אֹלא ִדין פסֱק אינו שכִדא"ג שס"ֹל ועו"ר הא'
עִדים. ע"פ הִדבר שיתברר עִד ֹלכִדא"ג אותם ומניחים ִדינא ֹלהאי נזֱקֱקים
שסמכו ִדין פסֱק שהוא ועו"ר מֱקומות ועוִד כ"ב סי' פ"ג ב"ב הרא"ש ושיטת
וִדבריהם בחזֱקתו, הִדבר את ֹלהעמיִד נפש ימסור עמו שהִדין שמי חכמים
יצחֱק הבאר יסוִד נראה הִדברים ובהֱקִדם הִדבר]. מי שֹל יִדוע כשֹלא מיירי
מִדברים זית וחצי המותרת זית חצי רֱק ֹלו שיש שמי שכתב ס"ט) (או"ח
ֹלהאוכֹלו מיתה ֹליכא ִדטבֹל זית חצי שעֹל כיון ִדטבֹל, זית חצי כגון האסורים
שיש איסור הוא האיסור" "שם מ"מ מיתה אין שבח"ז שאף וע"ֹל שחֹלֱקו [יש
ב' ֹלאכוֹל ויכוֹל וִדוחה הֹל"ת כנגִד ִדמצה מ"ע שיש הרי וחמור] מיתה בו
צ"ו סי' ובשאג"א תוס', ִד' בישוב [עע"ש מצה מצות ֱקיום יִד"ח ויוא החצאים
ִדוחה מצה אכיֹלת ֹלֱקיום שעֹליו שהצווי מזה וֹלמִדנו פסחיםֱקס"ג], וֱקוב"ש
תגזוֹל ִדֹלא בֹלאו עִדֹל"ת אמרינן אם האחרונים פֹליגו והנה ִדטבֹל. ֹל"ת
פ"ח שעה"מ עֹל מע"ח והגהות ס"ז, ח"ז חת"ס שו"ת [עי' אחרונים ִדהרבה
ש"ג יושר ושערי ומצאתי ִד"ה בהג"ה ס"א יו"ט ועונג ֱקצ"ב אות ה"א מֹלוֹלב
יש אוֹלם עִדֹל"ת. בזה אמרינן ִדֹלא ס"ֹל ועוִד] סוס"א נִדרים והגרש"ש פכ"ִד
ִדס"ֹל ועוִד] משום תוִד"ה א' ֹל' סוכה ושפ"א א' אות ִדסוכה פ"ג [תפא"י
התורה הכרעת שכך ִדכיון נראה הִדברים וסברת גזֹל, באיסור עִדֹל"ת ששייך
מכח הוא גזיֹלה איסור ִדיסוִד תגזוֹל, ֹלא כנגִד גם מועיֹל זה א"כ שעִדֹל"ת
שמוטֹל הכא וע"כ מותר. זה שפיר נִדחה שהאיסור ובמֱקום התורה, איסור
שיש כמה עִד גזיֹלה מעשה ע"י רֱק אפשרית ואינה מצה מצות ֱקיום עֹליו
חיישינן וֹלא גבר ִדאֹלים ִדכֹל יהוִדה בהית כתב וֹלכן ֱקיומה, ִדרך זו ִדחיה
מֱקיים אינו שגוזֹל ִדמתי 'בעיִדניה', אי"ז שבעצם ואף מהב"ע, וחוה ֹלגזוֹל
תוס' הפסֱקי ֹלן ייסִד כבר המצוה, מֱקיים באכיֹלתו אח"כ ִדרֱק המצוה, את
בעיִדנא בענין ֹלא אחר בעינן עשה ֹלֱקיים אפשר אי "שאם ס"ט) אות (זבחים
ושמעתי ִדבריו, ֹלבאר ֹלב חכמי האריכו [וכבר עשה" ֹלֱקיים ֹלאו ִדמעֱקר
יכוֹלה ֹלא המצוה שאם כֹלֹל כאן שנאמר ֹלהוכיח שֹליט"א מהגרשי"ב
שאפשר הִדם כיסוי גבי א' ח' ִדביצה כההיא ִדחיה בֹלא זמן ֹלאחר ֹלהתֱקיים
ֹלאחר שאפשר במיֹלה בהרת ֱקציצת גבי ב' ֱקֹל"ב ושבת ֹלמוציו"ט,
ִדוחֱק המצוה שזמן כיון וע"כ בעיִדניה], שֹלא גם שִדוחה הרי שתתרפא,

תגזוֹל. ִדֹלא הֹל"ת שִדוחה הרי ֹלֱקיימה

א') ֹל"ה (סוכה הריטב"א ִדברי יִדועים כבר "מצתכם" ִדבעינן מה וֹלענין
משכח"ֹל ִדֹלא "משום כן משום ֹלאיסור סבר ִדֹלא הבבֹלי שיטת שהכריח
ותו וכו' ֱקניא בפומיה ֹלעסיה ִדמכי ב' ֹל' בכתובות כִדאמרינן ֹליה ִדסברי
משום וֹלא ֹלכך משום ֹלא מצוה ִדעביִד ומעיו גרונו הנאת בשעת ֹליכא,
ונפֱקא תנ"ִד] ריש או"ח השו"ע ע"ִד הגרעֱק"א השגת עִד"ז [וראה מהב"ע"

וראוי. גמור באופן המצה את ֱקונה הוא הֹלעיסה שע"י

המצוה ֹלֱקיים יכוֹל ואינו מצה, זית חצי רֱק אחִד ֹלכֹל שיש ִדיִדן ֹלניִדון ומכאן
באופן מתעֱקשים ואם וכאמור, שיותר או היא והברירה הנ"ֹל] [ֹלשיטות בכך
הבית ֹלִדברי ֹלחברו, חֹלֱקו את א' נותן שאין מפני יהיה ֹלא וֹלך ֹלי שגם
יחוש וֹלא שֹלו, החצי את ויֱקח חברו עֹל יגבר שא' וצריך שאפשר יתכן יהוִדה

בעז"ה. שנתבאר וכמו ֹלכֹלום,

בכֹל תֹלוי שהכֹל
גבר. ִדאֹלים
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בפסח שרויה ִדאכיֹלת חומרא בפסחבענין שרויה ִדאכיֹלת חומרא בענין
ִדומב אי"ש ִדומבהרב אי"ש הרב

את נותן שימֹלוֹל והרוצה בפסח הֱקִדירות את מוֹלֹלין אין ת"ר מ: בפסחים בגמ' איתא
הֱקמח את נותן ואח"כ החומץ את נותן אף אומרים ויש החומץ את נותן ואח"כ הֱקמח
ֹלכרמא סחור סחור נזירא אמרינן ֹלך ֹלך משום אסור זה ואחִד זה אחִד אמר עוֹלא וכו'
משום זאת עושין אין ובפסח ֹלתבשיֹל, ֱקמח שנותנין היינו מוֹלֹלין, ופירש"י תֱקרב. ֹלא
ֹלהחמיץ. ֹלו נותן ֹלא ֹלֱקמח ֱקוִדם או הֱקמח עֹל שנותן שחומץ ִדעה ויש שמחמיץ
פפי רב הגמ' ממשיכה חמץ, מחשש ֹלהתרחֱק כִדי ֹלהתיר אין בכה"ג שגם עוֹלא ואומר
כי ִדשרי איכא רבא אמר בחסיסי ֱקִדירה ֹלממחה גֹלותא ריש ִדבי ֹלבורִדיֱקי ֹליה שרי
בחסיסי, ֱקיִדרא ֹלה מחי גופא רבא ִדאמרי איכא עבִדי, ִדשכיחי בִדוכתא מֹלתא האי
בֱקמחא הֱקִדירה את ֹלמֹלוֹל גֹלותא ריש ִדבי ֹלנחתומים התיר פפי שרב ופירש"י
שתמה ֹל"ֱק רבא, בִדעת ֹלישנות ב' בגמ' יש וע"ז בתנור, שנֱקֹלה ֱקמח ִדהיינו ִדאבשונא
ֹל"ב, ויותר, יותר איסור בִדבר שמזֹלזֹלים עבִדים שיש במֱקום כה"ג ֹלהתיר אפשר האם
איתא ֹלט: ֹלעיֹל ִדבגמ' רש"י עֹל מֱקשה רבא ִד"ה (שם) ובתוס' עשה. כך עצמו ִדרבא
שפיר בשיֹל ֹלא ִדיֹלמא ִדאבשינא בֱקמחא ֱקִדירא אינוש ֹלימחי ֹלא זוטרא מר אמר
בתבשיֹל וכשיתנוהו כראוי הֱקמח נֱקֹלה ֹלא ִדשמא שם ופירש"י חימוץ ֹליִדו ואתי

ֱקֹלוי. ֱקמח ֹלתבשיֹל נותן היה ִדרבא כאן רש"י פירש כיצִד וא"כ יחמיץ,

היינו ִדחסיסי פירשו ברא"ש וכן וברי"ף עִדשים. ֱקמח הוא ִדחסיסי תוס' ומפרשים
וכן בתבשיֹל זה ֱקמח נתן ִדרבא בגמ' אמרו וע"ז שנאפתה ֹלאחר שטחנוה ממצה ֱקמח
ִדרבא ִדאמרי כאיכא ג' סעי' תס"ג סי' וש"ע בטור וכ"ה רמב"ם רא"ש רי"ף פסֱקו
ֹלשרות ִדשרי מבואר ֹלפנינו הרי תבשיֹל. ֹלתוך שנאפתה מצה שֹל ֱקמח ֹליתן שמותר
בש"ע פוסֱק וכן מפורשת גמ' יש מא. ֹלֱקמן שבגמ' ובאמת בפסח, מצה ֱקמח או מצה
חזינן שרויה, במצה הסִדר בֹליֹל מצה כזית חובת ִדיוצאין ֹלהֹלכה ִד' סעי' תס"א סי'
נוכֹל הראשונים שפירשוה וכפי מ: ִדגמ' מסוגיא אמנם בפסח, שרויה ִדשרי בפירוש
ִדברא"ש בפסח. שרויה מצה ֹלאכוֹל שֹלא שהחמירו אֹלו וטעם סברת עֹל ֹלעמוִד
חיישינן "וֹלא בֹלשונו מסיים בתבשיֹל, מצה ֱקמח ֹליתן ִדשרי ִדרבא כא"ִד שפוסֱק
שאין ִדרבא ֱקמא ֹלישנא בהבנת זה ֹלשון מביא בטור וכן בֱקמח", ֹלאחֹלופי אתי ִדֹלמא
מצינו וכבר בֱקמח, גם ֹלהתיר יבואו ִדשמא עבִדים, שיש במֱקום זה ִדבר ֹלהתיר
טיגנה חבר אשת אחת שאשה ביֹלִדותו ששמע מעשה שמביא תס"א בסי' ֹלכנה"ג
ִדגים וטיגנה והֹלכה ֱקמח שזהו וסברה וראתה, חברתה, ונכנסה מצה בֱקמח ִדגים
מצה בֱקמח ִדגים ֹלטגן שֹלא מֱקום שבאותו חכמים גזרו הִדבר, ומשנתברר בֱקמח.
רֱק שגזרו בכנה"ג שם ומסיים שהיה. מעשה משום רגיֹל, בֱקמח איחֹלופי חשש משום
אותם עושים היו שֹלא בִדברים ֹלא אבֹל בֱקמח, עושים היו השנה שבמשך בִדברים

אחֹלופי. חשש אין ִדבזה השנה במשך

ֹלנו ואין מותר. הכֹל הִדין שמן אומר ואני וכותב כנה"ג ִדברי את מביא תס"א סי' בפר"ח
מגמ' ראיה ומביא בִדין. טעתה א' אשה אם בכך ומה ומוסיף, מִדעתינו, גזירות ֹלגזור
ֹלהתיר ֹלהֹלכה נוֱקט וכן ֹלאִדם, שהיתה טעות משום גזרו שֹלא מעמיִדין אין פרֱק ע"ז

ֹלהתיר. השו"ע עֹל בזה סומכים ִדהעוֹלם תס"ג סי' בפמ"ג פוסֱק וכן בזה

ֹלא שמא שחוששים ִדאבשינא בֱקמחא שמצינו ִדכמו והוא, ֹלהמחמירים יש טעם עוִד
מעט נשאר שמא חוששים אנו שנאפתה במצה ה"ה בתבשיֹל, יחמיץ וכעת יפה נֱקֹלה
ֹלתבשיֹל בנתינתו וכעת הזה הֱקמח ֹלבין האש בין מפסֱקת והמצה ניֹלוש שֹלא ֱקמח
גִדוֹלה כמות בה ונתן עיסה שעשה באחִד שאומר הִדשן בתרומת ומצינו יחמיץ. בפסח,
ניֹלוש יהיה ֹלא שנוסף שהֱקמח חשש משום ֹלעיסה, ֱקמח יוסיף ֹלא בטעות, מים שֹל
יֹלוש אֹלא יחמיץ. ֹלתבשיֹל, בפסח יתנהו ואם העיסה, בתוך ֱקמח מעט וישאר יפה
שחששו יש ועפי"ז תנ"ט סי' בשו"ע זה ִדין וכ"פ זו. ֹלעיסה ויחברנה אחרת עיסה אחר,
ובשע"ת ֹלתבשיֹל. בנתינתו ויחמיץ יפה, ניֹלוש שֹלא ֱקמח מעט נשאר שמא עיסה בכֹל
ֹלא איסורא ִדאחזוֱקי משום שרי שמִדינא וכותב בזה המחמירים ִדעות מביא ת"ס סי'

זה. ֹלִדבר ֹלחשוש ֹלנו אין ֱקמח, כאן שנשאר יִדיעה ֹלנו שאין כיון מחזיֱקינן

בפסח. שרויה מצה ֹלאכוֹל המחמירים שֹל טעמים ב' ֹלנו הרי

נאפה, שֹלא ֱקמח מעט נשאר שמא וחוששים ֹלמחמירים שגם כותב (שם) ובשע"ת
ביטוֹל מִדין וֹלא ֹלזה, ֹלחשוש אין ִדֱק ֹלֱקמח מצה בטחן אבֹל שֹלימה במצה רֱק הוא
נתפזר הוא הרי ֱקמח, מֱקום באיזה היה אם שגם הרי המצה נטחנה שכאשר אֹלא
ֹלהחמיץ יכוֹל ֱקמח שֹל ציבור איזה כשיש ִדִדוֱקא חימוץ ֹליִדי ֹלבוא כעת יכוֹל ואינו

ע"כ. ושם, פה אבֱק בפירורי ֹלא אבֹל

חשש מטעם ֹלהמחמירים אבֹל זה מטעם המחמירים ֹלִדעת נכון יהיה זה אמנם
אחֹלופי. חשש יש עִדיין ֹלֱקמח, שטחנה במצה גם אחֹלופי,

שם שנשאר חשש אין כרֱקיֱקים ִדֱקות מצות שעושים ִדבזמנינו בשע"ת שם כותב עוִד
ִדאחֹלופי, ֹלטעם ֹלחוששים אבֹל זה מטעם המחמירים ֹלִדעת הוא זה וגם ע"כ. ֱקמח,

זה. חשש ֱקיים עִדיין ִדֱקות, במצות גם

משום שרי ִדאחֹלופי ִדֹלטעם בצונן, ֹלשרות הטעמים, בין נפ"מ עוִד מביא ובפמ"ג
וֹלטעם שיחמיץ וִדאות אין בצונן כשנותנו עצמו בֱקמח ִדגם ֹלגזירה, גזירה ִדהוה

הזה. הֱקמח יחמיץ שמא מחשש אסור יהיה ֱקמח נשאר ִדשמא

הטעמים ֹלב' מחמיצים, ִדאינם בשו"ע ִדנפסֱק פירות, במי ִדֹלשרות כותב הרב ובשו"ע
שרי. הטעמים ֹלב' מיִד, ואוכֹל ִדכששורה כותב (שם) ובשע"ת מותר יהיה

כבר וכ"כ אותו מזניחים אין זו בחומרא שנוהג ִדמי כותב תנ"ח סי' במ"ב וֹלמעשה
איתא וכן שרויה שאכֹל מהגר"א רב מעשה יִדוע וכן התיר צבי ובחכם וֱקציעה. במור

אבותיו. כמנהג אחִד כֹל ויעשה בפסח. ֱקנייִדֹלך אוכֹל שהיה ִדחת"ס במנהגים

מיני בשאר וֹלא נחמיר מצה בֱקמח רֱק אחֹלופי, טעם משום ֹלמחמירים גם אמנם
ִדחסיסי בתוס' מש"כ שמבאר ברש"ֹל מצאתי וכן ִדגן. מיני מה' באים שאינם ֱקמחים
ִדאינו משום בזה רבא ִדשרי וכתבו ברא"ש זה פירוש מביא וכן עִדשים ֱקמח הוא
בזה אין יחמיץ אם גם הא מחמיץ, שאינו בזה שייך מה ִדֹלכאו' ברש"ֹל ותמה מחמיץ,
חימוץ ֹליִדי ֹלבא ִדרכם שאין ִדכיון כוונתם שם ומבאר ִדגן מיני מה' שאינו כיון חשש
שמבחינת שהגם והיינו ֹלו, בִדומה שאינו כיון ֱקמח שאר אטו גזרינן ֹלא הכי משום
ִדמיון יש בעצם אם רֱק אחֹלופי מחשש ֹלגזור בכִדי בזה אין הם, שוים חיצוני מראה

ביניהם.

ֱקרויזר זאב ֱקרויזרהרב זאב הרב

מכונה במצות מצוה מכונהמצות במצות מצוה מצות

באפית האם הֱקוִדמים, בִדורות עוִד הרבה נתפֹלמסו כבר זה בנושא שכיִדוע נֱקִדים
מצה אכיֹלת יִד"ח בזה ֹלצאת בשביֹל ֹלשמה נחשב חשמֹלית מכונה ע"י המצות
ִדעת גֹלוי שמצאתי מה ֹלהעיר אֹלא ֹלמעשה בזה ֹלהכריע כונתי ואין הסִדר, בֹליֹל

בזה. הִדין מעיֱקר זי"ע הח"ח בִדברי

ֹלא נזהר הח"ח מ"מ זי"ע, חיים החפץ בתֱקופת כבר בזה והתפֹלמסו ִדנו כאמור אף
כאשר במ"ב בִדעתו ברור ִדעת גֹלוי מצאתי אמנם ֹלהִדיא, זה ֹלנִדון במ"ב התיחס

נבאר.

ורֱקֱקי תוִדה חֹלות ֹלה. ִדף במשנה ִדאיתא - מצוה במצות ֹלשמה שבעינן הִדין מֱקור
רבה אמר מנה"מ ובגמ' בהן, יוצא בשוֱק ֹלמכור בהן יוצא אין ֹלעצמו עשאן נזיר
שאינה זו יצתה מצה" ֹלשם המשתמרת "מצה המצות את ושמרתם ֱקרא ִדאמר

זבח. ֹלשם אֹלא מצה ֹלשם משתמרת

ע"י וֹלא עכו"ם ע"י ֹלא מצוה מצות אופין או ֹלשין שאין ת"ס סי' בשו"ע נפסֱק וֹלכן
וֱקטן. שוטה חרש

ִדי או ֹלשמה, וטחינה" "ֱקצירה גם בעינן מצוה במצות האם הראשונים ונחֹלֱקו
בהם שעושים החיטים ס"ִד תנ"ג סי' בשו"ע ופסֱק ואפיה, ֹלישה משעת בשמור
משעת וֹלפחות ֱקצירה משעת מים עֹליהם יפֹלו שֹלא ֹלשמרן טוב מצוה מצת

השוֱק. מן ֱקמח ֹליֱקח מותר הִדחֱק ובשעת טחינה,

ֱקצירה משעת ֹלשמה שבעינן הסוברים ֹלִדיעות שאף כתב סֱק"א ת"ס סי' ובט"ז
שבעינן ֹלֹלשמה ואפיה, ֹלישה משעת שבעינן הֹלשמה ִדין חֹלוֱק מ"מ וטחינה,
ֱקצירה משעת אבֹל ֹלשמה", "עשיה בעינן ֹלישה ִדמשעת וטחינה, ֱקצירה משעת
בשאיֹלתות הִדין ממֱקור כן וִדיֱק מים" עֹליהם יבא שֹלא "בשימור ִדי וטחינה
ואפיה ֹלישה וֹלגבי מחימוץ, שימור שבעינן כתב וטחינה ֱקצירה ֹלגבי הטור שהביא
בכֹל שנהגו העוֹלם מנהג ֹליישב כתב ובזה מצוה, ֹלשם שימור שבעינן כתב
שֹל ברחיים שטוחנים ֹליטא מִדינות ברוב כגון מים שֹל רחיים שם שאין המֱקומות
וכתב עכו"ם, ע"י כשעושה יוצא שאין הִדין ואפיה ֹלישה שֹלגבי אף עכו"ם, ע"י יִד

מים. בהם יפוֹל שֹלא ומשמר עע"ג הישראֹל אם חשש שום בזה שאין

הא"ר ִדִדעת כתב ואח"כ הט"ז, ִדברי את הביא ֹלשין אין ִד"ה ת"ס סי' בביה"ֹל אבֹל
ֱקצירה משעת ֹלשמה שצריך שסוברים וֹלִדיעות כן, ֹלחֹלֱק שאין שכתב כהב"ח
כשישראֹל אפיֹלו עכו"ם או חש"ו ע"י ֹלטחון א"א וֹלכן ֹלשמה, "עשיה" נמי בעינן
ת"ס בסי' המחבר בֹלשון הִדיוֱק וִדחה יהוִדה מטה בספר הסכים שכן והוסיף עע"ג,
ִדמיֹלתא עכו"ם[ ע"י שרי טחינה שֱקצירה ]ִדמשמע עכו"ם ע"י ֹלשין אין שכתב
מיֹלתא נֱקט שהמחבר בבהגר"א שכ"מ וכתב ֹלכו"ע, אסור שזה נֱקט ִדפסיֱקא
מצה ֹלעשות המִדֱקִדֱקים ראינו ִדכן סים יהוִדה שהמטה והביא ֹלכו"ע, שאסור
שֹל רחיים ע"י וֹלא יִד, שֹל ברחיים ישראֹל ע"י אֹלא החיטים את ֹלטחון שֹלא שמורה
המ"ב והוסיף ע"כ, וֹלהנהיג ֹלנהוג ראוי ושכן עע"ג ישראֹל ואפיֹלו בהמות שֹל עכו"ם
ע"י אֹלא החיטים את ֹלטחון שֹלא שכתב ֹלאחר מרובעות[ ]בסוגרים ִדבריו באמצע
המטה שסובר שאף ברורה וכונתו מים", שֹל בריחיים "וה"ה יִד שֹל בריחיים ישראֹל
מ"מ בשימור, ִדי וֹלא ֹלשמה "עשיה" בעינן וטחינה בֱקצירה שגם כהא"ר יהוִדה

ֹלשמה, כעשיה נחשב ג"כ מים שֹל ריחיים ע"י שטחינה סובר

מים" שֹל "רחיים שם שאין המֱקומות בכֹל המנהג יישב שכאמור בט"ז גם מוכח וכן
שֹל רחיים שיש ִדבמֱקומות נמי מִדבריו מוכח עכו"ם, ע"י יִד שֹל ברחיים שטוחנים

מנהגם. ֹליישב וא"צ ֹלשמה כעשיה נחשב מים

שהרחיים (ִדהינו מים שֹל ברחיים שטחינה ִדסוברים שיטתם הסבר ונראה
ֹלשיטתו. ִדהמ"ב ביִדים ועשיה כטחינה נחשב המים) זרימת מחמת מסתובבים

חיוב ֹליכא בשבת מים שֹל ֹלרחיים חיטים שבנתינת מצִדִד סֱק"כ רנ"ב בסי' ִדהמג"א
ִדף בשבת התוס' מִדברי ראי' ֹלזה והביא ממיֹלא, נעשית ִדהטחינה משום חטאת,
שכֹל כתב ֱקוֹל השמעת ִד"ה ס"ה שם הביה"ֹל אבֹל והר"מ, והסמ"ֱק והסמ"ג יח'
ֹלזה, רמז שום אין שֹלפנינו והסמ"ֱק ובסמ"ג התוס', מִדברי ראיתו ִדחו האחרונים
ח"מ ִדגמ"ר אבהע"ז הא"ר שהם האחרונים הסכימו אֹלא ֹלזה, הוכחה אין בר"מ וכן
ובשעת מצוִדה ִדפורס מצוִדה ֹלענין יז' בִדף מתוס' ראי' עצמו המג"א ֹלמ"ש
שהביא ראי' ועוִד ממיֹלא, ִדאתי אף ִדחייב ונֹלכִדה ֹלתוכה החיה נכנס פריסתו
מעשה מֱקרי מ"מ ֹלבסוף אתי ממיֹלא שהאפיה אף בתנור פת מאפית עצמו המג"א
פעוֹלתו פועֹל והאש האש ֹלגבי הפת אֹלא הפת ֹלגבי האש מֱקרב שאינו אף ממש
חייב, אפ"ה ֹלבסוף אתי ממיֹלא שהטחינה אף בענינו וה"ה חייב, אפ"ה ֹלבסוף

ראיות, עוִד הביא שבאבהע"ז וכתב

המים מסגרת כשהיתה ִדוֱקא הינו ֹלפטור שמצִדִד המג"א שאף הביה"ֹל כתב עוִד
בשבת המים מסגרת פותח אם אבֹל ֹלמטחנה, החיטים את הכניס והוא כבר פתוחה
יִדו שעֹל ממש מעשה עושה והוא ֹלהטחן מתחיֹל תיכף ִדהֹלא חייב ֹלמג"א ִדאף נ"ֹל
בכוחו הריחים מסבב היה עצמו הוא כאֹלו ִדומה והוא והריחים, המים גֹלגֹל מסבב
חייב הומת ראשון בכח אם ִדמיא ביִדֱקא בשֱקיֹל בסנהִדרין ִדאמרינן וכעין ִדחייב,
עכ"פ הגֹלגֹלים שהניעו מכוחו שיצאו הראשונים המים וה"נ ִדמי, כגופו ִדכוחו

עי"ש. רוח שֹל ברחיים וכן כגרוגרת, שיטחן בוִדאי הואיֹלו

ביִדים מעשה כשית מים שֹל ברחיים טחינה שמחשיב המ"ב ִדעת מבוארת והשתא
הכֹל נחשב מיִד נעשים והאפיה הֹלישה וה"ה שהטחינה כיון שבת ֹלגבי שכתב כמו
שפועֹלת ֹלמכונה בהכניס הינו פטור שבשבת שציִדִד ֹלמג"א ִדאף ו"אפשר" ֹלכוחו,
ראשון ככח ֹלכו"ע שנחשב אפשר ֹלשמה, המכונה את מפעיֹל אם אבֹל מכבר,

הביה"ֹל. בִדעתו שחיֹלֱק כמו ֹלשמה ועשיה

ע"ג סי' הנצי"ב) חתן בוֹלאזין ור"מ אב"ִד (שפירא רפאֹל תורת בספר מצאתי וכן
והוסיף האבהע"ז כִדעת האִדם ֹלמעשה המשך נחשב המכונה המפעיֹל ִדבוִדאי
משום ֹלאו פטור, בשבת מים שֹל שברחיים שכתב המג"א ֹלִדעת שאף שנראה
בנתיב וכמש"כ במשכן הוי ִדֹלא משום אֹלא האִדם ֹלמעשה נחשב שֹלא שסובר
שג"כ אפשר מצות ֹלגבי משא"כ ִדשבת, סופ"ֱק נתנאֹל ובֱקרבן המג"א עֹל חיים

תשס"ז. ניסן התורה ֱקוֹל בֱקובץ מש"כ ועי' ואכמ"ֹל ֹלעשיה. שנחשב יסבור
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ועִדֹל"ת החִדש מן ועִדֹל"תמצה החִדש מן מצה

מצה ֹלאכוֹל אסור ֹלמה הירושֹלמי בשם הֱקשו (ֹלח.) בֱקיִדושין התוס'
בֱקו"א (ומובא אייבשיץ יונתן ר' הגאון ותמה עִדֹל"ת. נימא החִדש, מן
משה שֹל אבֹלו ִדבימי בתמורה שמבואר ִדכיון צו), סימן ֹלשאג"א
אומרים ִדאחרים מבואר (פ.) וביומא הֹלכות, אֹלפים שֹלשת שכחו
ויסִדום, חזרו ֱקנז בן עתניאֹל שֹל ִדינו ובית השיעורים את ששכחו
ֹלא ניסן בט"ו הרי א"כ פֹלפוֹלו, ע"י שהחזירם מבואר (טז.) ובתמורה
מכשיעור פחות יאכֹלו ִדאם עִדֹל"ת, ֹלומר אפשר ואיך השיעורים יִדעו
עִדֹל"ת אין התוספת עֹל הרי מכשיעור, יותר יאכֹלו ואם מ"ע, ֱקיימו ֹלא

מ"ע. בו יֱקיימו שֹלא כיון

כמות שיאכֹלו היא הירושֹלמי שֱקושיית מתרץ אייבשיץ והגר"י
פחות יאכֹלו ִדשמא ֹלהֱקשות ואין מכשיעור, יותר אינה שבוִדאי
ִדחזי משום רֱק מה"ת אסור ח"ש ִדהרי כֹלֹל, מ"ע יֱקיימו וֹלא מכשיעור
ִדאז איסור, יעברו ֹלא שֹלם שיעור יאכֹלו אם הרי וכאן ֹלאיצטרופי,
ֹלאיצטרופי חזי מ"מ ִדהרי בִדבריו, ִדן ובֱקו"א עִדֹל"ת. יאמרו הרי
ִדחזי ִדסברא אם רֱק ניחא ִדזה ֹלהעיר, יש עוִד מצה. שאינו חִדש ֹלח"ש
בֹלבִד, סימן רֱק ִדאינו נימא אם אבֹל האיסור, סיבת הוי ֹלאיצטרופי
אין (עִד.), יומא בתוס' וכמבואר בעצם הוא ח"ש איסור ֹלעוֹלם אבֹל
שנֱקט ע"ש נג), סי' או"ח (מהִד"ת בנוב"י מבואר כִדבריו אך הכי. ֹלומר
איסור בו אין פסח, שֹל אחרון ברגע ח"ש אוכֹל שאם הרמב"ם, בִדעת
מיוחִד אסור בו יש ומ"מ ֹלאיצטרופי, ִדֹל"ח כיון ִדעֹלמא ח"ש מצִד
ֱקנִד) סי' (כתבים רעֱק"א בתשו' ועיין בחמץ. שנתחִדש ִדח"ש
אבני בשו"ת ועיין יוה"כ, שֹל אחרון ברגע ח"ש באוכֹל שנסתפֱק

בכה"ג. ִדאסור ֹליה ִדפשיטא טו) (סי' מיֹלואים

את שכחו אם ִדנחֹלֱקו (פ.) מיומא ֹלהעיר יש הגר"י ֱקושיית ובעיֱקר
שכחו. שֹלא ֹלמ"ִד אזיֹל ִדהירושֹלמי וי"ֹל השיעורים,

שיעור רֱק שכחו שֹלא ֹלומר ִדיתכן הגר"י, ֱקושיית שתירץ בֱקה"י ועיין
ִדבר הוא מצוות שֹל שיעורים אבֹל יום, יום ֹלענין נוגע שאינו העונשים
ביומא הרש"ש ֱקושיית ֹלתרץ יש ִדבריו וֹלפי שכחו. ִדֹלא ומסתבר יִדוע
נֱקטו וֹלמה הֹלֹל"מ, "עונשים" שֹל שיעורים שם שאמרו מה עֹל שם
י"ֹל אֹלא הֹלֹל"מ, מצוות שֹל שיעורים גם הֹלא עונשים, שֹל ִדוֱקא
והרי השיעורים, את ששכחו אמרו הברייתא שבהמשך משום
יש הֱקה"י ִדברי בעיֱקר אך וכנ"ֹל. שכחו ֹלא מצוות שֹל שיעורים
שאינן תיתי ומהיכי עונשים, משֹל מצוות שֹל שיעורים ִדמ"ש ֹלהעיר,
ֹלר"ש (יז.) במכות זה כעין שמצאנו אֹלא היא. אחת אכיֹלה הרי שווים,
יצחֱק בית ובשו"ת צו) (סי' אריה ובשאגת ֹלמכות, שהוא כֹל ִדס"ֹל
הרי כזית, ִדבעינן ר"ש מוִדה ִדבמ"ע בפשיטות נֱקטו בִדרשות) (חו"מ

מצוות. שֹל כשיעורים אינו עונשים שֹל ִדשיעורים ִדיתכן ֹלהִדיא

מה שבכֹל שחיִדש הנצי"ב ִדברי עפ"י עוִד שתירץ בֱקה"י וע"ש
ומצוה ֱקיומית, מצוה בו ויש מ"ע, מֱקיימין פסח בֹליֹל שאוכֹלים
ִדֹל"ש העיר ובֱקה"י הערות). בֱקובץ מסיֱק (וכן ֹל"ת, ִדוחה ג"כ ֱקיומית
ומבואר עִדֹל"ת, אין שני ִדבכזית שכתבו שם התוס' בִדעת כן ֹלפרש

ֹל"ת. ִדִדוחה ֱקיומית כמצוה ִדֹל"ה

גומא בתיבת הפמ"ג ִדברי עפ"י הֱקושיא, עיֱקר ֹלתרץ שמעתי עוִד
אם תֹלוי שזה וע"ש ֹל"ת, ִדוחה עשה ספֱק אם שמסתפֱק ֹלך ֹלך פרשת
ֹלספֱק, ֹלחשוש שחייבין ִדהיינו ספֱק, מִדין הוא ֹלחומרא מה"ת ספֱק
בשם מביא וכן וִדאי, בתורת חייב שעכשיו וִדאי, מִדין הוא ִדיֹלמא או
היטב, ניחא וֹלפ"ז עֹליה. ֹלוֱקין שאין אֹלא וִדאי, מִדין ִדהוא תה"א
בכֹלֹל שהוא מה כֹל מכשיעור, יותר ֹלאכוֹל ֹלהם היה ִדמספֱק ִדכיון

ֹלֹל"ת. ִדוחה הספֱק

וִדאי מִדין אינו ֹלחומרא מה"ת שספֱק נֱקט ו) (סי' רעֱק"א בשו"ת אך
ֹלמי ֹלהוציא יכוֹל אינו מספֱק ֹלברך שחייב מי וֹלכך ספֱק, מִדין אֹלא
שיכוֹל ִדס"ֹל ֱקפִד) (סי' הפר"ח בשם שהביא וע"ש בוִדאי. שחייב
שגם שכתב יושר בשערי ועיין וִדאי. מִדין ִדהוי ִדס"ֹל וע"כ ֹלהוציא,
אֹלא גמור, היתר ִדהוי הכוונה אין ֹלֱקוֹלא, מה"ת מה"ת ספֱק ֹלמִד"א
ֹלספֱק, עצמו את ֹלהכניס ֹלו מותר ומה"ת שֱקוֹל, ספֱק ֹלפנינו שיש
איסור שעבר יתברר אם אבֹל נֱקי, הוא איסור עשה שֹלא יתברר ואם
מוִדה ֹלחומרא מה"ת ומִד"א אִדם, ביִדי או שמים ביִדי עונש ע"ז יֱקבֹל
וֹלפ"ז מה"ת. ֹלאיסור ֹלחשוש נוסף איסור ִדיש ִדס"ֹל אֹלא הנ"ֹל, ֹליסוִד
המצוה עצם שהרי ֹלֹל"ת, יִדחה ֹלא מצוה ִדספֱק ִדמסתבר נראה
ִדמה"ת ִדֹלמִד"א ֹלומר יתכן ומ"מ ספֱק. בתורת רֱק עֹליו מוטֹלת
ֹלִדחות יכוֹל ג"כ ֹלספֱק, ֹלחשוש עֹליו שיש הנוסף החיוב ֹלחומרא,

ֹלֹל"ת.

בהסיבה ויאכֹלם ומהפרוסה העֹליונה מהשֹלימה ִדיבצע השו"ע כ'
ֱקאי מצה איזה עֹל ברור ִדֹלא ִדכיון המ"ב והסביר מכ"א, כזית ביחִד
שהביאוה"ֹל ואע"פ כזית, א' מכֹל צריך ֹלכן מצה אכיֹלת עֹל ברכת
מ"מ כזיתים שני ִדצריך מֱקום בשום מצינו ֹלא ִדהא בזה, מפֱקפֱק
ורֱק מִדרבנן הוי כזיתים שהשני ברור זה אבֹל בזה. ֹלהחמיר נוהגין
אף האחרונים במח' המ"ב הכריע שכבר כיון וֹלכן מהת', הוי א' כזית
בִדרבנן אבֹל השיעור ֹלהכפיֹל יש בִדאורייתא ִדרֱק השיעורים נתֱקטנו
הֱקטן השיעור עם ֹלהשתמש אפשר הכזיתים שני ִדבשביֹל יוצא ֹל"צ.

אֹלישיב. הגרי"ש מרן נוֱקט וכן גִדוֹל. א' כזית שיעור ִדהיינו כזית ֹלכֹל
א' ֹלתוס'. הרמב"ם בין מח' שיש ִדאעפ"י ככה. הוא ֹלמעשה והחשבון
האג"מ ואחריו המ"ב הכריע כבר ביצה כשֹליש או ביצה כחצי הוי כזית
הגִדוֹל השיעור ֹלפי וֹלכן ִדאורייתא, ֹלגבי עכ"פ ביצה כחצי ֹלנהוג ִדיש

זה
במצה אבֹל ִדבר, אותו והנפח ִדהמשֱקֹל יין או במים רֱק זה אבֹל גרם

בין הוא הֱקטן ִדשיעור נמ' המשֱקֹל מחצי יותר ֱקצת הוי ִדהנפח
ִדשיעור אחרונה ברכה ֹלגבי הגריש"א ממרן פעם ששמעתי וכמו גרם,

היותר ֹלכֹל הוא כזית
אוכֹלים ִדאם

יִדוע ִדהא החזו"א נהג איך הגרח"ֱק מרן ושאֹלתי בריווח. מהת'
כשני אכֹל שהחזו"א ֹלי וענה בכֹלֹל הֱקטן מהשיעור אחז ֹלא שהחזו"א
הוי שכזית הרמב"ם כמו אחז הִדין ִדמעיֱקר והסביר ביצה שֹליש
כמו פסֱק וגם זו, את הכפיֹל הביצים שנתֱקטנו וכיון ביצה שֹליש
ביחִד. החומרות כֹל עשה ֹלא וֹלכן א' כזית צריכים ִדרֱק הביאוה"ֹל
היִד כגוִדֹל הוי ביצה שֹליש שֹל שכזית ֹלו הראה ִדאביו הגר"ח והוסיף
בגוִדֹל מצה אוכֹל היה אביו הסִדר בֹליֹל ֹלמעשה וֹלכן האצבעות עם
מרן נוֱקט וכן ֹלכו"ע יוצאים גרם ִדבשֹלושים ונמ' יִדים. שתי שֹל

א'. כזית רֱק שצריכים אחז הגרי"ז מרן ִדגם ֹלציין ויש הגריש"א
הברכה אם ברור ִדֹלא כיון הוא כזיתים שני שצריכים הסיבה כֹל והנה
ִדזה שך הרב מרן העיר וֹלכן הפרוסה עֹל או הראשונה המצה עֹל הוֹלך
אֹלו כֹל אבֹל שֹלפניו מצות מהשֹלוש שֹלוֱקח הבעה"ב ֹלגבי רֱק
שֹלפני מהשֹלוש מספיֱק שאין כיון מהֱקופסא מצות שמוסיפים
המ"ב אומר שבִדאורייתא כיון וֹלפי"ז א' כזית רֱק צריכים הבעה"ב

בין ֹלהם ֹלתת יש הגִדוֹל כשיעור ֹלהחמיר
הגריש"א.

ֹלֹליֹל גם מכונה מצת עם ֹלהשתמש שנוהגין ִדאֹלו ֹלמעשה ויוצא
ֹלו יש אם אז ועוִד] זֹלמן איסר ר' עוזר, חיים ר' שהֱקפיִדו [וכמו הסִדר
אז מהֱקופסא ֹלוֱקח הוא ואם שֹלימה, מצה יאכֹל ֹלפניו מצות השֹלוש
[כמו יִד מצות עם ֹלהשתמש שנוהגין ואֹלו מצה. שֹליש כשני יאכֹל
מהֱקופסא ֹלוֱקח הוא ואם מצה חצי יאכֹל ועוִד] החזו"א שהֱקפיִד
יכוֹל ֱקשה ִדאם הגרח"ֱק מרן ֹלי ִדאמר ֹלציין ויש מצה. כשֹליש יאכֹל
הגרש"ז ממרן מובא וכן הֹלעיסה בשעת בפה מים ֱקצת ֹלהשים

אוירבאך.
כיון וֹלפי"ז השיעור. ֹלהכפיֹל ִדֹל"צ המ"ב כ' ִדרבנן רֱק שזה מרור וֹלגבי
בפסחים במכתבו הנצי"ב שכ' [וכמו חסה עם ֹלהשתמש הוא ִדהמנהג
ובחסה ִדורות] כמה כבר בירושֹלים המסורת שכך שמֱקובֹל וכמו ֹל"ט
שֹל בשיעור ֹלהשתמש יש ֹלכן ִדבר אותו כמעט הוא והמשֱקֹל הנפח

28-30
וֹלפי"ז בִדרבנן ֹלהֱקֹל יכוֹלים היו ביצה שֹליש או ביצה חצי הוי כזית אי

עם מספיֱק היה
מחמיר זו מח' ִדֹלגבי ִדמ"ש וֱק' ביצה. חצי עֹל ֹלכתחיֹלה ֹלהֱקפיִד יש
חושש ֹלא השיעורים נתֱקטנו אם המח' וֹלגבי הברכה משום המ"ב
ס' סי' בח"ו הֹלוי השבט ותי' ביו"ט. ֱקיִדוש ֹלגבי כגון הברכה בשביֹל
הִדין משאי"כ בשו"ע ִדהובא ראשונים מח' הוי ביצה חצי שֹל ִדהִדין
מסתימת ִדהא האחרונים שֹל בעֹלמא חומרא הוי הביצים נתֱקטנו שֹל
הצֹל"ח כמו אחזו שֹלא רואים ומפמ"ג המ"א כגון ונו"כ ה0שו"ע
ֹלהחמיר כִדי עִד מ"מ ֹלהחמיר נוהגין שבִדאורייתא אע"פ וֹלכן והגר"א
מרן ִדעת גם שזה והבנתי אמרינן, ֹלא זה הברכה מטעם בִדרבנן
הֱקטן כשיעור הוא ִדהמנהג ממנו כששמעתי פעם ִדהא הגריש"א
מה אותו שאֹלתי וכִדו' הרצועות שֹל הרוחב וֹלגבי חֹלה שיעור ֹלגבי

מנהג. שֹל הכוח שזה ֹלי וענה ֹלהֱקֹל ברכות ס' עם
הא מ"מ בכֹל הֱקטן מהשיעור אחז ֹלא שהחזו"א ִדאע"פ ֹלציין ויש
ביצה כשֹליש הוי שכזית הרמב"ם כמו הוא הִדין שעיֱקר אחז החזו"א

שֹל ִדבשיעור יסכים הוא גם וֹלכן
ֹלכתחיֹלה.
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ותוס' רמב"ם ֹלהמח' בנוגע ִדגם ֹלאמר צִד היה ִדֹלכ' אֹלא גרם

17

30

הוי הֱקטן השיעור וֹלפי וחצי כביצה הוי שרביעית היות גרם,

בין הוא הגִדוֹל ושיעור גרם,
גִדוֹל א' כזית ִדהוי ִדרבנן כזיתים שתי יוצאים גרם

מרן נוֱקט וכן גרם

הברכה ִדמשום תפ"ו בסי' המ"ב כ' כבר אבֹל גרם,

יוצאין חסה שֹל בערך גרם

28
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מרור

הוֹלנִדר שמחה הוֹלנִדרהרב שמחה הרב

ומרור מצה ומרורשיעור מצה שיעור
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מענין שאינו בִדבר יסיח ֹלא מצה אכיֹלת עֹל ומשבירך ה', ס' תע"ה סי'
מרור ואכיֹלת מצה אכיֹלת ברכת שיעֹלה כִדי זו כריכה שיאכֹל עִד הסעוִדה
בין הפסיֱק שאם נראה הי' ִדֹלכאו' ִדכ' סֱק"ז בט"ז וע' זו, ֹלכריכה גם
בשביֹל מצה אכיֹלת ועֹל המוציא וֹלברך ֹלחזור שצריך ֹלהכריכה הברכה
ִדאם ס"ו ֱקס"ז בסי' ִדפסֱקינן השנה ימי בשאר בהמוציא כמו הכריכה
ִדצריך ֹלאכוֹל שהתחיֹל ֱקוִדם האכיֹלה מענין שאינן בִדברים הפסיֱק
כ' שהטור אֹלא הֹלֹל, יִדי ֹלאפוֱקי צריך הא נמי וכאן המוציא וֹלברך ֹלחזור
עכ"ֹל ומברך, חוזר אינו ִדבִדיעבִד משמע המובחר מן מצוה ֹלֱקיים הרוצה
ֹלענין ִדבשֹלמא טובא, ֹלעיין יש ֱקס"ז ֹלסי' הט"ז ִדִדמהו במה והנה הט"ז.
וא"כ ִדוֱקא. בכריכה ֹלאכוֹל צריך ִדהֹלֹל אֹליבא מצה, אכיֹלת עֹל ברכת
ִדצריך ִדֱקי"ֹל המצוה שהתחיֹל ֱקוִדם כסח והוי המצוה יצא ֹלא עִדיין
ֹלאכוֹל התחיֹל כבר ִדֹלמעשה כיון המוציא ברכת ֹלגבי אבֹל וֹלברך, ֹלחזור
ֹלא ִדעִדיין ֱקס"ז ֹלסי' ִדמי וֹלא ֹלחוֹל אמא המוציא ֹלברכת הי' א"כ המצה
וצ"ֹל המוציא, וֹלברך ֹלחזור ִדצריך הט"ז כ' ואמאי בכֹלֹל, ֹלאכוֹל התחיֹל
מצה אכיֹלת שֹל המוציא ברכת עֹל ִדגם ס"כ ֱקס"ז בסי' ִדפסֱקינן ִדכיון
ברכת ִדֱקי"ֹל אע"ג עימהם אוכֹל ִדאינו אע"ג חבירו ֹלהוציא יכוֹל אִדם
משום והיינו שבת, בסעוִדת ואפי' עימהם אוכֹל אא"כ מוציא אינו הנהנין
עֹל מהברכה חֹלֱק ג"כ הוא המוציא וא"כ ִדוֱקא מצה, ֹלאכוֹל חובה ִדיש
כורך ֹלגבי גם וא"כ ערבות, משום ֹלהוציא יכוֹל המצוות ובברכת המצה,
המוציא ברכת גם א"כ ִדהֹלֹל, אֹליבא מצה חובת יִדי יצא ֹלא ִדעִדיין כיון

בכֹלֹל. המצוה שהתחיֹל ֹלפני כשח ִדהוי ומברך וחוזר בי' שייִד מישך

ֱקצת שיֹלעוס עִד ישיח ִדֹלא המ"ב כ' סֱקֹל"ה ֱקס"ז בסי' ֹלעיֹל והנה
אם ֹלבִד ִדבטועם ר"י בסימן ֹלֱקמן השו"ע ִדפסֱק כיון ויבֹלעינו, מהפרוסה
צ"ע וסח עבר אם ומ"מ הבֹליעה, עֹל הברכה עיֱקר א"כ ברכה, א"צ בֹלע ֹלא
אכיֹלה ֹלשם ִדכוונתו כיון ובה"ֹל בשעה"צ וביאר וֹלברך, ֹלחזור צריך אם
י"ֹל ואוֹלי ומברך, ִדחוזר מצִדִד בא"ר אמנם אכיֹלה, תחיֹלת מיֱקרי א"כ
מצה, אכיֹלת עֹל וֹלברך ֹלחזור צריך הכזית שֹלועס זמן כֹל מצה ֹלענין ִדגם
היא הֹלעיסה ִדגם נמצא יצא, ֹלא מרור בבֹלע ִדֱקי"ֹל כיון מרור ֹלגבי אמנם
ומברך בחוזר כהא"ר נימא אי ִדאפי' י"ֹל ואש"כ אכיֹלה, מהמצות חֹלֱק
ֹלא מרור אכיֹלת ֹלגבי מ"מ בֹלע, ֹלא ועִדיין ֹלבִד ֹלעס אם המוציא ֹלגבי
באמצע כסח והוי ֹלחוֹל מה עֹל ֹלברכה ִדהיי מרור אכיֹלת עֹל ויברך יחזור
אע"ג התֱקיעות באמצי סח ִדאם תֱק"ש ֹלגבי תֱקצ"ב בסי' ִדֱקי"ֹל המצוה
בסֱק"ב שם הט"ז ממ"ש ֹלעיין יש אך ומרך. חוזר אינו כן ֹלעשות ִדאסור
הר"ן ותמה שמסיח. במי ֹלגעור יש ומיהו וֹלברך ֹלחזור ִדא"צ הטור בשם
שֹלא כמי ִדהוי הט"ז וכ' סעוִדה, באמצע כסח ִדהוי הפסֱק זו בשיחה ִדאין
הברכה ִדשעת ִדהא כֹלֹל, עִדיין אכֹל שֹלא וכגון בהמצוה עִדיין התחיֹל
שהתֱקיעות אֹלא הברכות, סִדר עֹל שהיא המצוה ֱקיום עיֱקר עֹל מתכוין
ונהי אח"כ, שהיא המצוה ֱקיום בשעת השטן ֹלערבב כִדי הן בהמיושב
מ"מ ֹלה, והצורך מצוה בעשיית התחיֹל שעכ"פ כיון וֹלברך ֹלחזור ִדא"צ
אֹלא, עוִד, וֹלא ֹלהפסיֱק יכוֹל אינו המצוה עיֱקר עִדיין ֱקיים ֹלא שהוא כ"ז
אע"ג כוֹלה, שיֱקיים עִד משם ֹלהפרִד רשאי ואינו עוסֱק שהוא מצוה שבכֹל

עכ"ֹל. חמץ, בבִדיֱקת כמו ֹלהפסיֱק, ֹלכתחיֹלה רשאי אינו ִדהתחיֹל

המצוה את בכֹלֹל התחיֹל ֹלא ִדעִדיין אע"ג ִדבִדיעבִד מט"ז, מִדברי ומשמע
וֹלברך ֹלחזור וא"צ בִדבר התחיֹל מיֱקרי מצוה צרכי שעושה כיון מ"מ
ִדמיושב בתֱקיעות ִדבריו בתחיֹלת ממ"ש וביי מיניי עצמו סותר (ִדאֹל"ה
ִדאנן כיון כורך, ֹלגבי ֹלעיין יש וא"כ כֹלֹל), התחיֹל ֹלא ִדעִדיין מיֱקרי
וֹלעשות כהֹלֹל ֹלעשות בתחיֹלה א"א וא"כ כרבנן, ג"כ ֱקי"ֹל ֹלמעשה
טעם ומבטֹל ִדרבנן מרור טעם אתי בכך מצותו אין ִדאי כיון ביחִד, שתיהן
א' כֹל ֹלמיכֹל בעינן ִדע"כ וכיון בפוסֱקים, וכִדמבואר ִדאורייתא, מצה
מ"מ כהֹלֹל, ֱקי"ֹל אי מהמצוה חֹלֱק זה אין אם אפי' א"כ בתחיֹלה, ֹלחוִדי'
כִדי אֹלא המצוה מעצם זה ִדאין אע"ג ִדמיושב מתֱקיעות גרע אמאי ֹלִדיִדן
בִדיעבִד, ומברך חוזר אין מ"מ ִדמעומִד תֱקיעות בשעת השטן את ֹלערבב
הוי ֹלחוִדי' מצה ִדאכיֹלת ִדאע"ג וצ"ֹל המוציא, ומברך חוזר כאן ואמאי
ג"כ הברכות עֹל תוֱקע אינו אם ִדהא תֱק"ש כמו זה אין מ"מ ֹלכורך, צורך
יִדי יוצא אין ִדֹלכתחיֹלה ורֱק התֱקיעות, את מעכבות אין ִדברכות יצא
המצה ִדהֹלֹל אֹליבא משא"כ הברכות, סִדר עֹל שיאמרנה עִד המצוה
ִדיוצא הפמ"ג כ' בהֹלֹל אֹליבא ִדגם צ"ע שאך ִדרשות, כמצה הוי בתחיֹלה
התֱקיעות תֱק"ש, ִדֹלגבי בפשיטות, י"ֹל אמנם ֹלחוִד. א' בכֹל בִדיעבִד
ֹלפנ"ז, ִדמיושב תֱקיעות נתֱקעו אם השטן את מבֹלבֹלות עצמן ִדמעומִד
כאן ִדאיו בכורך משא"כ ממש, המצוה צרכי הם ִדמיושב התֱקיעות ושא"כ
ֹלאוכֹלו צריך ִדהאִדם אֹלא ֹלפנ"ז, ֹלחוִדי' מצה נאכֹל שיהא בכריכה ִדין
ֹלפני ִדיבר ִדאם ראש, שֹל כתפיֹלין והוי כרבנן, ֱקי"ֹל ִדִדֹלמא משום
ִדהניח אע"ג בכֹלֹל המצוה התחיֹל שֹלא וכמו וֹלברך ֹלחזור צריך שהניחן
זמן כֹל שֹל ִדהִדין משום ֱקוִדם, ֹלהניחן צריך כרחך ִדעֹל ואע"ג תש"י,
ִדצריך בתפיֹלין ִדין זה אין מ"מ עיניך, ביו טוטפות תהיי יִדך עֹל שתש"י

ומברך. חוזר וֹלהכי ֹלפניו, מונחין ש"י תפיֹלין שיהיו

מצוה ֱקיום באמצע בִדיבור הפסֱקה מצוהבענין ֱקיום באמצע בִדיבור הפסֱקה בענין

פוזן אֹליעזר פוזןהרב אֹליעזר הרב ֹלוינגר עובִדיה ֹלוינגרהרב עובִדיה הרב

שמגיע עִד בחזרת מטבֹל ֹלפניו הביאו א', ֱקי"ִד פסחים במשנה
ר"ֹל אמר ובגמ' וחרוסת, חזרת מצה ֹלפניו הביאו הפת ֹלפרפרת
הוא ִדמרור חיובא בעיִדן ִדֹלא כיון כונה צריכות מצות אומרת זאת
איכוון ֹלא וִדיֹלמא ֹליה ִדאכיֹל הוא האִדמה פרי בבורא ִדאכיֹל
ֹל"ב מצוה ִדאס"ִד מרור ֹלשם ֹלאטבוֹלי ֹלמיהִדר בעי הֹלכך ֹלמרור
בגמ' מבואר ע"כ, זימנא, חִדא ֹליה טביֹל הא טיבוֹלי תרי ֹל"ֹל כונה
וֹלכן אצ"כ מצות ֹלמ"ִד מרור יִד"ח יוצא ֹלכרפס חזרת שכשאוכֹל
ֹלהסוברים הֱק' ֱקכ"ִד סי' ובחזו"א מרור. עוִד אח"ז ֹלאכוֹל צריך ֹלא
ֹלשם שאוכֹל ֹלכוין יכוֹל כאן א"כ יוצא אינו ֹלכו"ע הפכית ִדבכונה
הראיה מה וא"כ מרור ֹלשם וֹלא התינוֱקות ֹלהיכר ִדהיינו כרפס
מרור ֹלשם וֹלא כרפס ֹלשם כשמכוין אצ"כ אם אפי' הרי שמצ"כ

מרור. בתורת חזרת שוב אוכֹל שפיר וֹלכן יוצא אינו

ִדהתוֱקע ִדהא כתב א' כ"ח ר"ה חננאֹל ברבינו ִדהנה בזה, והנראה
וצ"ב יצא, ֹלא התוֱקע אבֹל השומע היינו מאצ"כ ֹלמ"ִד יצא ֹלשיר
אינו ֹלמה וגם יוצא, אינו עצמו כשהוא ֹלהוציא שיכוֹל יתכן איך
יצא ֹלא שהתוֱקע ִדהטעם שֹלמה ר' בחי' וביאר ִדמאצ"כ. כיון יוצא
אינה זו וכונה ֹלתֱקיעה וֹלא ֹלשיר הפכית כונה שהיה משום הוא
עצמו הוא וֹלכן נפיֱק ֹלא כרחיה שבעֹל אֹלא המצוה בעצם מגרעת
מצוה שֹל תֱקיעה הוי שמ"מ כיון השומע יצא שפיר אבֹל יוצא אינו
גם בזה כֹלֹל מצוה מעשה ֹל"ה כונה שבֹלא מצ"כ ֹלמ"ִד ורֱק
המצוה, במעשה מגרע אינו הפכית כונה אבֹל יצא, ֹלא השומע
ֹלמ"ִד תוסיף בבֹל עובר הפכית שבכונה באחרונים זה יסוִד [ויִדוע

ואכמ"ֹל]. תפיֹלין, המוצא בר"פ כִדמוכח מאצ"כ

המצה אחרי הוא מרור מצות שזמן ִדהִדין ֹלומר, נראה ומעתה
אֹלא בעֹלמא סִדר רֱק ֹלא הוא ִדינו יסוִד ֹלכתחיֹלה ֹלענין עכ"פ
היא וֹלכן המצה ֹלאכיֹלת טפֹלה ֹלהיות צריכה המרור שאכיֹלת
ֹלמ"ִד המצה ֱקוִדם מרור אוכֹל שאם י"ֹל ומעתה המצה. אחר באה
מרור אכיֹלת שם ע"ז יש הרי מ"מ ֹלצאת שֹלא שמכוין אפי' מאצ"כ
המרור באכיֹלת שהתחיֹל חשיב א"כ יוצא שאינו אֹלא מצוה שֹל
נתֱקיים ֹלא מ"מ המצה אחרי גם שאוכֹל הגם וא"כ המצה ֱקוִדם
היתה כבר מצוה שֹל זו שאכיֹלה כיון מרור והִדר מצה הִדין בזה
הוכיח וֹלכן יוצא, ועתה יִד"ח יצא ֹלא שבתחיֹלה רֱק המצה ֹלפני
ושפיר חזרת שוב אוכֹל וֹלכן כֹלֹל מרור אכיֹלת הוי וֹלא שמצ"כ ר"ֹל

מרור. והִדר מצה ֱקיים

יצא כונה בֹלא מצה שהאוכֹל פסֱק ִד' סעי' תע"ה סי' בשו"ע והנה,
שבמרור הח"י בשם כתב והביה"ֹל יצא, ֹלא חוֹל שהוא כסבור אבֹל
אצ"כ, ֹלכו"ע ִדרבנן שבמצות כיון יצא חוֹל שהוא כסבור אפי'
חזרת ִדכשאוכֹל פסֱק ב' סעי' שם בשו"ע שהרי צע"ט וֹלכאו'
שבזה משום והטעם שני, בטיבוֹל בחרוסת יטבוֹל ראשון בטיבוֹל
בטיבוֹל יצא וֹלא שמצ"כ בגמ' כמבו' וזה מרור יִד"ח ֹלצאת מתכוין
א"כ אצ"כ ִדרבנן שמרור שֹלִדיִדן הח"י וֹלפי"ִד מרור, יִד"ח ראשון
בחרוסת ֹלטבֹל אז צריך וא"כ ראשון בטיבוֹל מרור יִד"ח יצא הרי

מאצ"כ. שהרי ֹלהכירא רֱק הוא שני טיבוֹל שהרי

משום ראשון בטיבוֹל יוצא שאינו וִדאי ִדזה א"ש שנתבאר וֹלמה
ִדאם שמצ"כ ראיה ֹלהביא הגמ' כונת אֹלא הפכית כונה שהיה
ֹלא באמת אבֹל טיבוֹלי תרי ֹל"ֹל וא"כ המצה ֱקוִדם מרור הוי אצ"כ
[ואוֹלם שני, בטיבוֹל בחרוסת מטבֹל ושפיר ראשון בטיבוֹל יצא
במצוה מגרע הפכית כונה אם נסתפֱק ס' סי' שֹלמה בחכמת

ִדרבנן].

כסבור אפי' יוצא שבִדרבנן טעמו ִדעיֱקר הח"י, ִד' בישוב י"ֹל עוִד
שֱקיים וכֹל תסור מֹלא הוא מצותו ִדבִדרבנן נראה חוֹל שהוא
את ֱקיים כֹלֹל כונה בֹלא גם וֹלכן מִדבריהם סר שֹלא הרי המעשה
שֹל חפצא גם יש תסור הֹלא מֹלבִד ִדבִדרבנן נראה אוֹלם המחויב,
החפצא נתֱקיים ֹלא כונה ובֹלא האחרונים] בזה [והאריכו מצוה
הֹלא שֱקיים כיון המצוה עֹל ֹלחזור מחויב אינו שמ"מ אֹלא ִדמצוה
תסור הֹלא יִדי יצא ראשון בטיבוֹל חזרת ִדכשאכֹל י"ֹל וא"כ תסור,
יש שפיר וֹלכן ִדרבנן מרור שֹל החפצא את ֱקיים ֹלא אכתי ומ"מ
המרור את מֱקיים הוא שני שבטיבוֹל כיון בחרוסת ֹלטיבוֹל מֱקום

ויֹל"ִד. ִדרבנן,

מרור באכיֹלת כונה מרורבענין באכיֹלת כונה בענין

20



ברֱקֹלי מאיר ברֱקֹליהרב מאיר הרב

ט') י"ב, (שמות אש" צֹלי אם כי במים מבושֹל ובשֹל נא ממנו תאכֹלו "אֹל

חייב. טבריא בחמי שבשֹלו פסח חסִדא רב אמר (מ"א) בפסחים אי'
הביא אם טבריה. בחמי פסח ֱקרבן ֹלבשֹל יתכן היאך המפרשים ותמהו
את הוציא ואם מבשֹל, ואינו בִדרך נתֱקרר כבר ֹלירושֹלים המים את

ביוצא? נפסֹל כבר ֹלטבריה פסח הֱקרבן

ֱקֹלים ִדֱקִדשים הבמות, היתר בשעת כגון שֹלמה החשֱק תירץ א.
והעיר ג'). כ"ו, האופה (מֹלאכת טֹל באגֹלי וכ"כ ישראֹל. ערי בכֹל נאכֹלים
והֹלא זה ִדין עיֱקר כֹל הגמ' מוִדיענו ֹלמה ִדֹלפי"ז תמימה: התורה ע"ז
כמבואר ֹלעוֹלם עוִד יותרו ֹלא הבמות הֹלא ֹלעתיִד ואם הוי, ִדהוי מה
ֹלהזכיר ִדרכו ואין זה ִדין העתיֱק ִדהרמב"ם ועוִד (ֱקי"ג:), בזבחים

המבואר. מטעם הבמות מִדיני בחיבורו

רותחין" "מעינות טבריא- חמי רש"י מש"כ עפ"י תמימה התורה תירץ ב.
וראיה טבריה. חמי בשם מכונים שהם בכ"מ רותחים מעיינות כֹל ר"ֹל
מיני ג' ר"ֹל המבוֹל, ממי נשתיירו שֹלשה יוחנן א"ר (ֱק"ח.) מסנהִדרין ֹלזה
היו המבוֹל ִדור שֹל שהמעיינות ופירש"י טבריא, חמי מהן וא' חמין,
בזבחים ס"ֹל גופיה יוחנן ר' והנה טבריא, חמי נשתיירו ומזה רותחין
שייך מה וא"כ היא, בא"י וטבריה בא"י, כֹלֹל מבוֹל ירִד ִדֹלא (ֱקי"ג.)
אפי' רותחים מעיינות ֹלכֹל כינוי הוא טבריה ִדחמי א"כ אֹלא שנשתיירו,

שנשתיירו. הכוונה והוא בחו"ֹל,

העיר עֹל שהוסיפו כגון תי' בהג') ֱקע"א (סי' תשובה פסֱקי בספר ג.
הרבה. ֹלהתפשט ירושֹלים עתיִדה ִדֹלעתיִד ועוִד ירושֹלים.

ברגע ֹלירושֹלים טבריה חמי ֹלהביא ִדאפשר תי' ח':) (פסחים בבניהו ִד.
בנ"א שם אותו ויבשֹלו ברגע ֹלטבריה הפסח בשר השִד יוֹליך או שִד, ע"י
ע"י יוצא פסוֹל הוי ֹלא אי וצ"ע מ"ג.) בעירובין כעי"ז שמצינו (כמו

שִד. הוצאת

כי טבריה, כחמי חמין מים הוי אי ֱקמ"ֹל ִדינא חסִדא ִדרב שם תי' עוִד ה.
(תנחומא במִדרש כמ"ש כזאת, ֹלעשות יכוֹל היה המֹלך שֹלמה באמת
כֹל ומשוייכים נמשכין היו ִדמירושֹלים פ"ז) רבה ובשה"ש י'. ֱקִדושים
חוט כֹל שייך מִדינה איזה ֹלִדעת בֱקי היה ושֹלמה הארצות אִדמות
חמין ֹלעשות יכוֹל היה וא"כ וכו'. בו זורע והיה שבירושֹלים, אִדמה
עִד נמשך שֹלו שחוט א' במֱקום חופר שהיה טבריה, כחמי בירושֹלים
אֹלא ממש, טבריה כחמי חמין חפירה שבאותה המים והיו טבריה, חמי
אֹלא עֹלינו ֹלא אֹלמֹלא יאמרו שֹלא רגֹלים עוֹלי משום הכי עביִד ִדֹלא
יחושו וֹלא ִדרי ִדאכשור ִדֹלעתיִד ואפשר ִדיינו, טבריה בחמי ֹלרחוץ

בירושֹלים. כן יהיה זה ֹלִדבר

חמי אין מה מפני הגמ' עֹל ח':) פסחים (ח"ג השִדה בשיח כתב וכעי"ז ו.
משום ִדמתחממים בירושֹלים, מרומם ִדבאמת בירושֹלים, טבריא
נמצא ִדגהינום ופיתחא (ֹל"ט.), בשבת כִדאי' ִדגהינום אפיתחא ִדחֹלפי
בירושֹלים חכמים ִדאוֹלי י"ֹל וֹלפי"ז (י"ט.). בעירובין כִדאי' בירושֹלים
טבריה בחמי שבשֹלו פסח הגמ' כוונת וע"ז שם, עוברים המים היכן יִדעו

בירושֹלים. מֱקוִדם שנמצאים

שהוא ִדאף תי' י"ח) אות י"א ִדרוש חו"מ בסוף (ִדרושים, יצחֱק בבית ז.
החש"ֹל ומיהו מבושֹל. תאכֹל ֹלא משום עֹליו חייב יוצא משום נפסֹל
ִדאמרי' מבעו"י באכֹלו וכמו בישוֹל, משום בו אין פסוֹל ִדבפסח ִדחה

ומבושֹל. נא משום בו ִדאין (מ"א:)

חמי ִדהביא ח"ב) תשובה ֹלפסֱקי (בהסכמה אמת האמרי תירץ ח.
ככ"ר הטרמוס כי ֹלומר נצרך מבשֹל אינו ִדכ"ש והגם בטרמוס, טבריה

הוא.

ִדאם מֱקומות מכמה הביא ה') כ"ו, האופה (מֹלאכת טֹל האגֹלי אבֹל ט.
טבריה החמי בו ששאב הכֹלי ִדהטמין וכתב מבשֹל, אינו מרתיחותיו נח
ובעוִד רתיחות והעֹלה הבֹל המוסיף בִדבר צ"ב) סוס"י יו"ִד ט"ז (עי'

ִדבר. כֹל ומבשֹל האש אצֹל כעומִד שִדינו אפשר רתיחות שמעֹלה

ֹלא בֱקרֱקע שהעבירן טבריה ִדחמי סובר ֱקפ"א) (סי' התרוה"ִד י.
ע"ש]. שני, בכֹלי ִד"ה וברש"י מ': משבת [והראיה כ"ר. והוי מתֱקררים

חשיב מכ"ר ִדעירוי הנ"ֹל הרש"י עפ"י ס"ֹל ֹל"ג) א"א (שי"ח הפמ"ג יא.
י"א), אות רֹל"ה עמ' ִדֱקרא בטעמא כמובא החזו"א נהג (וכן כ"ר, נמי
מחמי בטרמוס) או ירושֹלים עִד חומו (שישאר בכֹלי ֹלֱקחו אם וֹלפי"ז

המבשֹל. ככ"ר שבכֹלי המים ִדין טבריה,

ואח"כ שצֹלאו ִדמיירי תי' כ"ה) סי' ח"א אריֱק (ֹלהגר"מ יושר באמרי יב.
ונתרכך צֹלאו שכבר וכיון בכֹלי, ֹלירושֹלים שהובאו טבריה בחמי בישֹלו

שני. בכֹלי אף מתבשֹל הוא

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

טבריה" בחמי שבשֹלו "פסח יתכן טבריה"איך בחמי שבשֹלו "פסח יתכן איך
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וכו' בחזרת בפסח חובתו יִדי בהן יוצא שאִדם ירֱקות ואֹלו במשנה: ֹלט. בפסחים איתא

ִדומיא ומת' הרזיפו? ואימא הגמ' מֱקשה מרירתא. זה שמרור איתא ובגמ' ובמרור.

הרזיפו. רש"י פי' מעשר. בכסף שניֱקח מרור אף מעשר בכסף שניֱקחת מצה מה ִדמצה

ואנן מאכֹל פרי ִדאינו מעשר בכסף ניֱקח אינו הרזיפו הוא: ֹלבהמה המות וסם זרע מין

וכו'. וצאן ובֱקר ושכר ִדיין ִדומיה בעינן אוכֹלא

אכיֹלת אכיֹלה, שֹל ִדאורייתא עשה במצות כאן עוסֱקים אנחנו הֹלא ֱקשה ֹלכאורה
ִדרשה כאן צריך ֹלמה וא"כ אכיֹלה, מצות ֹלֱקיים כִדי אכיֹלה שצריך ברור כן ואם מרור,
בעינן, אוכֹלא ואנן מאכֹל פרי אינו שהרזיפו מסביר שרש"י כיון הֹלא ִדמצה, ִדומיה שֹל
חובת יִדי יוצא ֹלא בוִדאי א"כ אוכֹל, שם עֹליו אין אוכֹל, אינו שהרזיפו אומרת זאת
אוכֹל שאינו ִדבר ֹלאכוֹל (כי אוכֹל? אינו וזה ֹלאכוֹל היא המצוה כי מרור, אכיֹלת מצות

אכיֹלה) זה אין

ִדבר שהאוכֹל אכיֹלה, איסורי ֹלגבי ה"א פי"ִד אסורות מאכֹלות הֹל' ברמב"ם מפורש וכן
האוכֹלין כֹל וז"ֹל: אכיֹלה, איסור עֹל עובר ואינו אכיֹלה זו אין ֹלאכיֹלה ראוי שאינו
מרים ִדברים שעירב הרי כיצִד, הנאה, ִדרך אותן שיאכֹל עִד עֹליהם חייב אינו האסורין
שאכֹל או מרין כשהן ואכֹלן נבֹלה שֹל ֱקִדרה ֹלתוך או נסך יין ֹלתוך וֹלענה ראש כגון

עכ"ֹל. פטור זה הרי אִדם מאוכֹל ובטֹל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכֹל

האם אכיֹלה מצות ֹלגבי ֹלחֱקור) ויש בִד"ה ה"ח פ"ה (יסוה"ת המֹל"מ בזה חֱקר ובאמת
שבתורה איסורין ִדכֹל ִדֱקיי"ֹל בהא ֹלחֱקור יש וז"ֹל: הנאתו כִדרך שֹלא אוכֹל אם יוצא
תאכֹל אמר ִדרחמנא עשה במצות כן גם נאמר אם הנאתן כִדרך שֹלא עֹליהם ֹלוֱקין אין
שנא ִדֹלא ונראה חובתו. יִדי יצא אם הנאתן כִדרך שֹלא אכֹלן אם פסח וֱקרבן מצה כגון
הנאתו כִדרך שֹלא אכֹלו ִדאם אמרינן תאכֹל ֹלא אמר ִדרחמנא ֹל"ת ִדבמצוות היכי ִדכי
אות תֹל' במצוה חינוך המנחת וכ"כ עכ"ֹל. אכיֹלה שמיה ִדֹלא משום חובתו יִדי יצא ֹלא
שֹלאכוֹל תע"ג סי' בשו"ע סופר החתם בהגהות וכ"כ אכיֹלה כִדרך בעינן בעשה שגם ב'
שעירב ֹלעיֹל) (הובא איסורין ֹלגבי ברמב"ם שכתוב וכמו אכיֹלה כִדרך שֹלא הוי תמכא

חובתו. יִדי יוצא ֹלא מצוה ֹלגבי וה"ה איסור עֹל עובר ֹלא מר ִדבר

אוכֹל שם ֹלו שיש וגם אכיֹלה כִדרך שיהיה צריך אכיֹלה מצות שבכֹל ברור שזה וכיון
ִדומיא שֹל ִדרשה צריכין ֹלמה הנ"ֹל ֱקושיא מאִד ֱקשה א"כ אכיֹלה, זו אין ֹלאו ואם

מרור? אכיֹלת במצות יִדי"ח יוצא אינו אוכֹל אינו שהרזיפו כיון הֹלא ִדמצה,

ִדמברך משום בזה"ֹל: שכ' כ"ה. סי' י' פרֱק בפסחים הרא"ש ֹלִדעת ראיה שמכאן ונראה
בירֱקות אבֹל מכזית בפחות אכיֹלה ִדאין כזית שיאכֹל צריך מרור אכיֹלת עֹל
מהם צריך אין אכיֹלה עֹליהן מזכירין ואין בעֹלמא בפה"א עֹליהן שמברך הראשונות

עכ"ֹל. כזית

עצם מצִד אבֹל הברכה בגֹלֹל רֱק זהו במרור כזית שצריך שמה הרא"ש בִדברי מפורש
כזית. צריך ֹלא מרור אכיֹלת מצות

מצות עֹל בתורה שמ"ש ומבאר הרא"ש, ִדברי את ֱק') (סי' אריה השאגת הבין וכן
אומרת זאת שעמו. ומרור המצה עֹל וֹלא הפסח עֹל אֹלא ֱקאי ֹלא יאכֹלוהו ומרורים
כזית. וֹל"צ אכיֹלה ִדיני ֹלמרור אין וא"כ מרור מצות ֹלגבי אכיֹלה כתוב ֹלא שבתורה
היא אכיֹלה מצות אבֹל פסח ֹלֱקרבן ממרח כמו מרור עם פסח ֱקרבן ֹלאכוֹל היא המצוה
אותו הבין הוא כך אבֹל הרא"ש עֹל חוֹלֱק ֹלמעשה אריה השאגת פסח. הֱקרבן עֹל רֱק

הרא"ש. בִדעת תעה' בסי' יעֱקב הישועות וכ"כ

ִדרשה צריך ֹלמה ִדהֱקשינו ֹלרא"ש, ראיה מכאן ואִדרבה הגמ' כֹלֹל ֱקשה ֹלא וֹלפי"ז
אבֹל מרור, אכיֹלת מצות חובת יִדי יוצא ֹלא אוכֹל שאינו כיון הֹלא בהרזיפו, יוצא שֹלא
וגם מכזית בפחות יוצא וע"כ אכיֹלה, מצות זו אין מרור שמצות כֹלֹל ֱקשה ֹלא ֹלהנ"ֹל
שבכֹל שהגם כִד: בִדף ֹלעיֹל בגמ' ֹלמש"כ ממש ִדומה זה והרי אכיֹלתו. כִדרך שֹלא
אבֹל אכיֹלה, שכתוב כיון הנאתו כִדרך שֹלא אוכֹל אם עובר ֹלא שבתורה איסורין
הכרם. בכֹלאי אכיֹלה בתורה כתוב שֹלא כיון הנאתו כִדרך שֹלא גם עובר הכרם בכֹלאי
בהרזיפו וע"כ אכיֹלתו כִדרך שֹלא גם יוצא במרור אכיֹלה כתוב שֹלא כיון במרור וה"ה

ִדמצה. ִדומיה שֹל הִדרשה ֹלוֹלי בו יוצא שפיר אוכֹל שאינו הגם

שם במשנה הרא"ש. כִדעת ִדֹלא ִדיִדן מסוגיה מרש"י ראיה מביא אריה השאגת והנה
ומצטרפין וכו' בתמכא בחזרת בפסח חובתו יִדי בהן יוצא שאִדם ירֱקות ואֹלו איתא
שמה רש"י ביאר הרי חובתו", יִדי ֹלצאת כִדי זה עם זה "מצטרפין רש"י ופי' ֹלכזית.
יוצא ֹלא מכזית ובפחות מרור, במצות חובתו יִדי ֹלצאת כִדי הוא במרור כזית שצריך

הברכה. נוסח עם מתאים ֹלא זה רֱק יוצא, שפיר הרא"ש ִדעת וֹלפי חובתו, יִדי

שיתכן ֹל"ֱק ֹלכאורה אבֹל הרא"ש. כִדעת שהוכחנו הנ"ֹל גמ' נגִד הוא רש"י כן אם רֱק
צריך מִדרבנן אבֹל מכזית, בפחות יִד"ח יוצא שמה"ת ֹלרא"ש מוִדה רש"י שגם ֹלומר
וזוהי חובתו, יִדי יוצא ֹלא ומִדרבנן אכיֹלה, בֹלשון הברכה נוסח תיֱקנו כן ועֹל כזית

במשנה. רש"י כוונת

בהרזיפו, ֹלצאת בגמ' הה"א מה היתה הֱקושיא ִדיִדן. בגמ' מהֹלך עוִד ֹלומר נ"ֹל אבֹל
מרור? אכיֹלת מצות חובת יִדי יצא ואיך אוכֹל אינו הֹלא

איתא ִדהנה אכיֹלה, מצוות משאר מרור אכיֹלת מצות ששונה בראשונים רואים אנחנו
אכיֹלת עֹל רֱק מברך כיִדוע) מאִד חריף (שזה תמכא ֹלו יש אם י' ס"ֱק תע"ה סי' במג"א
ִד"ה ב' סעיף תע"ה בסי' הֹלכה הבאור עֹליו מֱקשה האִדמה. פרי בורא וֹלא מרור
אינו אם חובתו יִדי יוצא איך א"כ ֹלאכיֹלה, ראוי אינו כי האִדמה מברך ֹלא ֹלמה בטיבוֹל
אכיֹלה הוי הזה בֹליֹלה ֹלאוכֹלו רחמנא "מִדחייבו בזה"ֹל: הב"ה ומת' ֹלאכיֹלה? ראוי
ֹלברך יכוֹל ששפיר אומר וע"כ שהוא" כמות ֹלאוכֹלו רחמנא אחשביה ִדהא חשובה
וצריך מרור עם מצה ֹלכרוך ִדרך "אין בזה"ֹל: יעֱקב בישועות וכ"כ האִדמה. פרי בורא
בהגִדה בריטב"א מפורש כן מצאתי שוב אכיֹלה". כִדרך שֹלא שהוא אף אכיֹלה ֹלחשבו
הזה בֹליֹלה "כי ומת' חזי? ִדֹלא כיון האִדמה מברך איך זו ֱקושיא שמֱקשה פסח שֹל

ֹלאוכֹלו". שחייבו כיון ִדחזי מיִדי כאיֹלו אותו ועושה ֱקובעתו מצותו

גם אכיֹלה נחשבת מרור אכיֹלת שמצות אכיֹלה, מצוות משאר מרור מצות ששונה הרי
בהכי אכיֹלה. כִדרך שֹלא אוכֹל אם וגם ֹלאכוֹל ראוי ואינו אוכֹל שאינו ִדבר אוכֹל אם

אכיֹלה. הוי שפיר ֹלאוכֹלו חייבה שהתורה וכיון חזי שֹלא ִדבר ֹלאכוֹל רחמנא חייביה

יִדי שיוצאין אומרים היינו ִדרשה בֹלי כן שעֹל בגמ', שהֱקשינו מה בכֹלֹל ֹל"ֱק ןֹלפי"ז
אכיֹלת מצות כי אכיֹלה, זו אין שֹלכאורה ֹלמרות אוכֹל שאינו הגם בהרזיפו חובתו

הרא"ש. ֹלִדעת ראיה זו מגמ' אין וא"כ אוכֹל, שאינו בִדבר גם אכיֹלה נחשבת מרור

אפיֱקומן
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אפיֱקומן אכיֹלת זמן אפיֱקומןסוף אכיֹלת זמן סוף
רוִדמן יעֱקב רוִדמןהרב יעֱקב הרב

זכר שהוא ִדכיון חצות ֱקוִדם האפיֱקומן את ֹלאכוֹל ֹלהֱקפיִד יש כיִדוע,
א' סי' ובמ"ב חצות. עִד שהוא פסח אכיֹלת בזמן ֹלאכֹלו צריך ֹלפסח
[שוות] שעות י"ב הוא הֹליֹלה חצות ִדזמן האחרונים בשם מבואר סֱק"ט
אִדם, כֹל בראש שהחמה בזמן הוא היום חצות [וזמן היום. חצות ֹלאחר
בתחיֹלת הוא היום ִדחצות מיֹלין, ט"ו ִד"ה צג: פסחים ברש"י כמבואר
וכן עיי"ש]. ֱקצת מערב כֹלפי ֹלהתעֱקם החמה מתחֹלת שאז שעות שבע

המנהג. וכן הֹלוחות, בכֹל הֹליֹלה חצות זמן נֱקבע

מסתיימת שהֹליֹלה ִדכיון ע"ז הֱקשה ט"ו) אות צ"א (סי' ובמנח"ש
השֱקיעה בין שיש הזמן חצי ֹלהיות צריכה הֹליֹלה חצות א"כ בעֹלוה"ש
אריכות שֹלמה בהֹליכות (ועי' עֹלוה"ש, ועִד הֹליֹלה] תחיֹלת ספֱק [שהוא
וס"ֹל ֹלזה חושש ִדהגרי"ש שֹליט"א, אֹלישיב הגרי"ש בהגִדת [ועי' בזה).
חצות זמן ֹלפני האפיֱקומן אכיֹלת את ֹלסיים ֹלהֱקִדים ֹלהֱקפיִד ִדיש
שהוא הכוכבים צאת מזמן ֹלחשוב ֹלהֱקֹל שיש ִדס"ֹל אֹלא

ֹלשיטתו
. בֹלוחות] הנזכר

הֹליֹלה חצות זמן ֹלענין ִדס"ֹל הגר"א רבינו בִדברי מצאנו והנה,
היום ששעות הֹלבוש כשיטת כ' תנ"ט ִדבסי' הֹלוחות, כמנהג ִדאפיֱקומן
ושעות יום] ֹל"ִדין" ביחס מתחשבים [וֹלא השֱקיעה עִד מהנץ מתחשבים
ֹלִדין ביחס מתחשבים [וֹלא הנץ ועִד מהשֱקיעה מתחשבים הֹליֹלה
אחִד "כתוב ג: ברכות הגמ' ֹלִדברי גם התייחס שם ִדבריו ובתוך ֹליֹלה],
אומר אחִד וכתוב צִדֱקך משפטי עֹל ֹלך ֹלהוִדות אֱקום ֹליֹלה חצות אומר
שית ... הֹליֹלה הוי משמרות ארבע כיצִד הא אשמורות, עיני ֱקִדמו
ִדשית הגר"א ע"ז וכ' משמרות" שתי ֹלהו הוו ִדיממא ותרתי ִדֹליֹליא
הֹליֹלה שחצות הגר"א בִדברי ומבואר ע"ש, החמה הנץ עִד הוו ִדֹליֹליא
ס"ֹל הֹלא שהוא ֹלמרות וזה ֹלהנה"ח. השֱקיעה שבין הזמן בחצי הוא
ֹלא חצות וא"כ השֱקיעה אחרי מיֹל רבעי ג' הוא ֹליֹלה ִדזמן רס"א בסי'

הֹליֹלה. בחצי יוצא

מִדובר חכמים בהם שִדיברו ִדשעות שם ִדס"ֹל פשוט, בזה וטעמו
יש השוים ובימים והֹליֹלה, היום בין שעות כ"ִד מהם שיש שוות בשעות
ִדשית ֹלִדבריו, הוא פשוט וא"כ בֹליֹלה, וי"ב ביום שוות שעות י"ב מהם
סוף ועִד חצות בין שיש שוות שעות שש עֹל מיירי הגמ', ִדמיירי בֹליֹליא

השחר. עֹלות ועִד חצות מזמן הוא ִדהחשבון כרחך ועֹל הֹליֹלה,

ִדֹליֹליא פֹלגא יִדע הוה מי "וִדוִד איתא, שם הגמ' ִדברי בהמשך והנה
ומבואר באריכות. עיי"ש וכו' יִדע" הוה ֹלא רבינו משה השתא אימת
וכיון הוא. אחִד חצות בכורות, ִדמכת וחצות ִדִדוִד ִדחצות הגמ', בִדברי
ראב"ע ִדאמר ממה הוא פסח אכיֹלת ֹלענין חצות ענין מֱקור ִדכֹל
מכת בו שהיה חצות זמן עִד הוא הפסח אכיֹלת שזמן (ֱקכ:), בפסחים
הגר"א כ' מ"מ זמנה, הוא הֹליֹלה ִדכֹל ִדס"ֹל ֹלר"ע [ואף עיי"ש, בכורות
משום חצות עִד זמנה ִדמִדרבנן ראב"ע ֹלִדברי הוא ִדמוִדה תע"ז) (בסי'
הוא פסח ֹלענין הֹליֹלה חצות זמן הגר"א, ִדֹלִדעת ֹלנו, הרי א"כ הרחֱקה].
(בסי' ס"ֹל הֹלא שהוא ֹלמרות וזה ֹלהנה"ח, השֱקיעה שבין הזמן בחצי
יוצא ֹלא חצות וא"כ השֱקיעה, אחרי מיֹל רבעי ג' הוא ֹליֹלה ִדזמן רס"א)

הגרש"ז. הערת עֹליו ויֱקשה הֹליֹלה, בחצי

[ויהי הֱקוִדש בֹלשון הֹליֹלה ִדחצות ֹלחז"ֹל ֹלהו ִדֱקים בזה, ִדצ"ֹל ונראה
אֹלא ֹליֹלה, "ִדין" ֹלחצי הכונה אין וכו'], אֱקום, ֹליֹלה חצות הֹליֹלה, בחצי
נראית אינה שהחמה מהזמן חצי והוא אסטרונומית, ֹליֹלה ֹלחצי הכוונה
שֹל חיֹלוֱק וֹלא אסטרונומי מציאותי ֹלזמן ִדהכוונה חז"ֹל ִדהבינו ֹלנו,
בזמן רֱק הוא מציאותי זמן שהוא וחצות הִדיני, הֹליֹלה חצאי שני
כיוונה את משנה החמה רגע שבאותו ֹלהנה"ח, השֱקיעה שבין האמצע
ֹלכיוון ֹלעֹלות וחוזרת המערבי, מהאופֱק עכשיו עִד שהתרחֱקה ממה
הוא היום שחצות ֹלֱקביעה הטעם גם זה [ואוֹלי המזרחי. האופֱק

הִדיני]. מהיום חצי וֹלא אִדם כֹל בראש כשהחמה

כשהחמה הוא היום חצות אם ִדהֹלא, כן, נראה מסברא שגם ובאמת
כֹל ב"רגֹל" כשהחמה הוא הֹליֹלה ִדחצות מסתבר אִדם, כֹל ב"ראש"
בשיא ִדהיינו ֱק"ס) שֹל ֹלֹלוח בהערותיו זצ"ֹל זיֹלבר הגרי"א (כֹלשון אִדם

והגר"א. האחרונים כִדברי וזהו מהארץ, ריחוֱקה

כאן, גם ֹלהחמיר ֹלנו יש [ִדֱק"ש] המג"א ֹלִדעת ִדעכ"פ ֹלהֱקשות [ואין
ִדזמן כר"ת ִדס"ֹל משום כמֱקובֹל, הוא חצות זמן המג"א ֹלִדעת שגם כיון
אין כהמג"א בֱק"ש המחמירים ואף עֹלוה"ש, ֹלזמן מֱקביֹל הוא צאה"כ
ה"יום" רבע ֹלזמן מוֱקִדם יותר עוִד ֱק"ש זמן את ֹלהֱקִדים מחמירים
בֱק"ש ואם השֱקיעה, ֹלאחר מיֹל רבעי ג' שֹל צאה"כ ועִד עֹלוה"ש מזמן
באפיֱקומן ֹלמה הנ"ֹל, המוֱקִדם הֱק"ש כזמן מחמירים אין ִדאורייתא

ֹלהחמיר]. יצטרכו כן ִדרבנן

הֹליֹלה,
כ25 יוצא זה וזמן השֱקיעה ֹלאחר חצות40-ִדֱק' זמן ֹלפני ִדֱק'

בשביֹל פסחים בֹליֹלי מצה חוטפן אומר אֹליעזר רבי - ע"א ֱק"ט ִדף פסחים במס' מובא
ויש שישאֹלו, התינוֱקות בשביֹל הֱקערה ִדמגביהים מפרש רש"י ישנו. שֹלא התינוֱקות
מהֹלכות פ"ז הרמב"ם ישנו. שֹלא התינוֱקות בשביֹל המצה מהר שאוכֹלים שמפרשים
מִדבריו ומשמע וישאֹלו. התינוֱקות שיראו מזה זה מצה ִדחוטפין כתב ה"ג ומצה חמץ
פירש מֹלוניֹל יהונתן ר' בפירוש וישאֹלו. התינוֱקות שיראו כך, מזה זה חוטפין שהגִדוֹלים

ירִדמו. ֹלא כִדי עמהם ומשחֱקין מצה התינוֱקות מיִד ִדחוטפין

ֹלתינוֱקות שמניחים במנהג נתפשט ִדמזה ִדאפשר תע"ב סימן יעֱקב בחֱק וכתב
ֹלשאוֹל. ויתעוררו ישנו ֹלא זה יִדי שעֹל האפיֱקומן את ֹלחטוף אֹלו במִדינות

ֹלאכוֹל ֹלמסובים יזכיר ֹלכן האפיֱקומן את ממנו שיפִדו מצפה שהֱקטן שכיון שפרשו ויש
וז"ֹל פסח בהֹלכות יוסף כצאן נהג בס' מובא וכן ישכחו, וֹלא סעוִדה בגמר האפיֱקומן את
מאביהם חפץ איזה ֹליֱקח כִדי האפיֱקומן את גונבים שנערים המנהג ֹלבטֹל "אין
מצרים ביציאת ויספרו משנתם ינערו הנערים כך מתוך כי האפיֱקומן, ֹלהם שיחזירו

ֹלטובה". משאֹלותיו כֹל ה' וימֹלא שואֹל חכם והבן

מה עפ"י והוא האפיֱקומן גניבת נמהג עֹל ֹלהֹליץ זצוֱק"ֹל סופר החתם בשם מובא
שאין שבעיר וֹלפי ֹלשונו", כֹלב יחרץ ֹלא ישראֹל בני "וֹלכֹל בכורות במכת שנאמר
בעיר ֹלגור ֹלא ע"א ֱקי"ג ִדף פסחים בגמ' כמובא הגנבים מצויים שם נובחים הכֹלבים
ֹלחטוף נוהגים פסח בֹליֹל ֹלכן בעיר, הגנבים מצויים ואז היות נובחים הכֹלבים שאין

הכֹלבים. נבחו כשֹלא במצרים שהיו ֹלגנבים זכר אפיֱקומן וֹלגנוב

סימן חיים ארחות בסי' שמובא כפי האפיֱקומן חטיפת מנהג את השוֹלֹלים יש אוֹלם
מנהג וזה האפיֱקומן את ֹלגנוב ֹלתינוֱקות "שאין אור מאורי ספר בשם י"ט אות תע"ג
את ֹל"וינצֹלו זכר ֹלגנוב בניהם את מחנכים שהיהוִדים שומעים והגויים והבֹל בִדוי
ִדהרי בגניבה, תהינוֱק את ֹלהרגיֹל ואין משובח, הוא הרי זה מנהג המונע כן ועֹל מצרים"
יאיר החוות בעֹל וכ"כ ִד'" פרֱק מציעא בבא בגמ' כמבואר מצוה ֹלִדבר אף אסורה הגניבה
ומכֹל המצוה, ֹלחבב האפיֱקומן גונבין "שהתינוֱקות ס"א תע"ז סימן חיים מֱקור בספרו
הגר"ח בשם הֹלוי בית בהגִדת מובא וכך המצוה", את וֹלבטֹל ֹלמחות פנים יש מֱקום
ֹלגנוב שֹלא ֹלהֱקפיִד זצ"ֹל החזו"א מרן נהג וכן זה, מנהג ֹלשֹלוֹל זצוֱק"ֹל מבריסֱק

פ"ג. פרֱק גבריאֹל נטעי בס' כמובא האפיֱקומן

האפיֱקומן את יגנבו שהֱקטנים כן הנוהגים ֹלאותם ִדאף כתב נ"ח סימן ִדוִד ויברך בשו"ת
ִדֹלכאורה מוֱקצה ִדבר האפיֱקומן תמורת ֹלו שיתנו הסִדר בֹליֹל ֹלבֱקש מותר אם ֹלִדון יש
אסור הבית וֹלבעֹל ֹלבֱקש ֹלבן ואסור ִדבר" וִדבר חפצך "ממצוא משום ֹלאסור יש

ֹלהבטיח.

גניבת ֹלאסור מֱקורות ויש האפיֱקומן גניבת שֹל ֹלמנהג ֹלהיתר מֱקורות ויש והיות
רבותיו. כמנהג ינהג אחִד כֹל האפיֱקומן

התינוֱקות ע"י פסח בֹליֹל (אפיֱקומן) חטיפת התינוֱקותמנהג ע"י פסח בֹליֹל (אפיֱקומן) חטיפת מנהג

ִדבורֱקס אֹליֱקום ִדבורֱקסהרב אֹליֱקום הרב

ֹלישנסֱקי יעֱקב ֹלישנסֱקיהרב יעֱקב הרב

אפיֱקומן אכיֹלת מצות אפיֱקומןבגִדר אכיֹלת מצות בגִדר

א"צ אפיֱקומן, אכֹל שֹלא ונזכר בהמ"ז בירך ִדאם תעז} סי' [הובא כתב

הסעוִדה, בתוך שאכֹל שמורה המצה עֹל יסמוך אֹלא אפיֱקומן, ֹלאכיֹלת שנית יִדיו ֹליטוֹל

אין תנן אנן ִדהא בכך, מה מפיו, הטעם נתבטֹל וכבר אחרים ִדברים אחריו שאכֹל ואע"ג

א"צ בִדיעבִד הפטיר אם אבֹל ֹלכתחיֹלה, רֱק ִדהוא ומשמע אפיֱקומן, הפסח אחר מפטירין

עצמו גיסא ומאיִדך עכ"ִד. עצמו, מפסח אפיֱקומן עִדיף וֹלא שני, פסח ֹלעשות

עִדיין ועומִד האפיֱקומן אכיֹלת ֹלאחר אחרים ִדברים אכֹל שאם תעח] סי' [הובא פסֱק

שנית. אפיֱקומן ויאכֹל יחזור בהמ"ז, ֱקוִדם

ֹלאפיֱקומן, יִדיו ונוטֹל חוזר אינו ִדכשנזכר כך, הוא בפשיטות החיֹלוֱק וביאור

כמוסיף נראה יהיה שנית בהמ"ז ויברך יאכֹל שאם גמור, כִדיעבִד ֹליה ִדייניהן ִדהתם משום

ראיתו ִדמתוך ֱקשה, אכתי אך כֹלכתחיֹלה. ִדהוא כשעומִד משא"כ הכוסות, עֹל

כשעומִד אף הִדין שכן ֹלֹלמוִד יש מפטירין] ִדאין ִדמתני' [מֹלישנא גופא האבוִדרהם שֹל

[תעח הח"י בזה נתֱקשו וכבר בֹלבִד. ֹלכתחיֹלה אֹלא זה ִדין ִדאין משמע ִדהא בהמ"ז, ֱקוִדם

עיי"ש. שם, א]

בגִדר שביאר מה יִדוע ִדהנה זה. באופן האבוִדרהם ִדברי ֹליישב בס"ִד

ִדהיינו ֹלאפיֱקומן, הנחשב הוא הוא שאוכֹל מצה כזית ִדאותו ִדאפיֱקומן, הִדין

הכזית נחשבת ִדֹלעוֹלם אֹלא ֹלעצמו, מיוחִד שם ֱקובע איננו האפיֱקומן אכיֹלת ִדמעשה

חֹלוֱק ִדבזה י"ֹל ומעתה המצוה, נתֱקיימה ובה ֹלאפיֱקומן, שבסעוִדתו האחרונה מצה

ֹלתֱקון, יוכֹל ֹלא מעוות הו"ֹל הֱק"פ ֹלאחר אחרים ִדברים ִדכשאכֹל פסח, בֱקרבן אפיֱקומן

ֹלא אחרים ִדברים שאכֹל [ִדבזה נתֱקיימה, כבר הפסח ִדאכיֹלת עשה המצות עיֱקר ִדהרי

עוִד שיאכֹל יועיֹל ומה המשנה], מֹל' האבוִדרהם שִדֱקִדֱק וכמו ֹלמפרע, מצותו הפסיִד

מצה הכזית הוא שגִדרו באפיֱקומן, משא"כ זו, באכיֹלה מ"ע ֹליכא שוב ִדהא הפסח, מבשר

שע"י מצה, כזית עוִד שיאכֹל ע"י ֹלתֱקן אפשרות יש בוִדאי סעוִדתו, בסיום באחרונה שאוכֹל

האחרון, כזית זהו שֹלא נמצא שהרי בתחיֹלה, שאכֹל ממה אפיֱקומן שם נעֱקר יהיה כן

יֱקיים ובו אפיֱקומן ֹלהיות הראשון תחת יעמוִד הוא באחרונה עתה שאכֹל כזית ואותו

וכֹל, מכֹל אפיֱקומן מצות ממנו נתבטֹלה ֹלא אחרים ִדברים אכיֹלת שע"י ִדאע"ג המצוה,

מִדברים ֹלן איכפת ֹלא זה וֹלענין בֹלבִד, המצה אכיֹלות מתוך אֹלא אינו אחרונה כזית ִדשם

אח"כ. שאכֹל מה מחמת מפיו המצוה טעם יתבטֹל שֹלא ירויח מ"מ אחרים,

ִדמאחר ֹלומר רצונו אֹלא ֹלגמרי, אהִדִדי ֹלהשוותם האבוִדרהם כונת ִדאין ֹלנו יתבאר

ֹלאפיֱקומן, הִדין הוא ֹלכתחיֹלה, אֹלא אינו מפטירין ִדאין ִדִדינא פסח ֱקרבן ֹלענין ִדמצינו

שמורה מצה הכזית עֹל ֹלסמוך שפיר ִדיכוֹל כִדיעבִד, והוא בהמ"ז כבר כשבירך ִדעכ"פ

המצוה ממנו נתבטֹלה ֹלא כן ִדע"י אחרים, ִדברים אחריו שאכֹל אע"פ סעוִדתו בסוף שאכֹל

בִדיעבִד.

בב"י האבוִדרהם

האבוִדרהם

בא"ר

בהמ"ז ֹלאחר

בהמ"ז ֱקוִדם

והא"ר

מבריסֱק הגר"ח ונראה

באחרונה

וֹלפי"ז
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הֹלֹל

ההֹלֹל את בהם שגומרים הימים בין נמנה מצאנוהו שֹלא אע"פ פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל
במשנה פעמים אמירתו הוזכרה מ"מ י', ִדף בערכין יהוצִדֱק בן ִדר"ש במימרא
טעון אין וזה באכיֹלתו הֹלֹל טעון בזה ֹלשני ראשון פסח בין מה בפ"ט, הא', ִדפסחים.
הֹלֹלוי' ֹלפניו ונאמר וכו' ֹלפיכך ואומר פסחים ֹליֹלי סִדר בתוך בפ"י והב' באכיֹלתו. הֹלֹל

ההֹלֹל. את עֹליו גומר רביעי כוס וכו' מים ֹלמעינו חֹלמיש עִד וכו'

ֹלהם בישר סנחריב מפֹלת עֹל בנבואתו ישעי' הנביא בִד' אמירתו נזכרה זאת מֹלבִד
בפסחים כמבואר פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל וזהו חג התֱקִדש ֹליֹל כשירת שירה ֹלהם שיהא

עיי"ש. צ"ה.

בן ִדר"ש במימרא נמנה וֹלא חיובו הוזכר ֹלא באמת ֹלמה התמיהה מתעוררת וא"כ
במס' בברייתא כן, אמנם ההֹלֹל. את בהם שגומרים הימים י"ח עם יחִד יהוצִדֱק
נוסח הובאו ִדסוכה ובתוספתא ִדסוכה פ"ִד ובירושֹלמי ער"פ פ' בר"ן הו"ִד סופרים
זו בתמיהה עמִד וכבר ההֹלֹל. את בהן גומר יחיִד א' וֹליֹלה ימים י"ח אי' ושם אחר

פסחים. עֹל חי' בֹלֱקוטי ברמב"ן

בזה. ִדרכים ג' בראשונים ומצאנו

כחובת פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל ֱקריאת חובת ִדאין ִדיִדן ֹלגמרא ס"ֹל ִדבאמת הא'. הִדרך
שהשיב מה ע"פ הוא זו שיטה ויסוִד הכוסות. עֹל שירה הוא אֹלא הימים בשאר ֱקריאתו
הֹלֹל הֹל' בהצ"ג הו"ִד ֱק"ב סי' תשובה שערי הגאונים בשו"ת (נִדפס גאון האיי רבנו
המצוות ברכת פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל עֹל מברכין אין מִדוע תפ"ג) סי' ובטור פסחים והֹל'
ֱקורין בתורת אותו אומרים אנו ִדאין בז"ֹל והשיב הימים. בשאר עֹליו שמברכין כִדרך
זו ִדאין ִדבריו בבי' ס"ֹל (פסחים) ִדוִד רבינו ובחיִדושי ע"כ. שירה. אומר בתורת אֹלא
והועתֱקו מ"ִד סי' מיגאש הר"י בשו"ת זה ִדרך ועֹל הכוסות. עֹל שירה כ"א ֱקריאה חובת
פסחים ִדֹליֹלי בהֹלֹל ברכה תיֱקנו שֹלא הטעם ִדנראה סֱק"ז תפ"ז סי' בברכ"י במיֹלואם

עכ"ִד. ֹלברכה. מֱקום ואין ֹלמֱקום שבח ונתינת בעֹלמא שמחה אֹלא הוא מצוה ִדֹלאו

בשיורי הברכ"י וכ"כ סופרים ִדמס' הברייתא עֹל ִדיִדן גמרא ִדפֹליג ִדוִד רבינו כ' וֹלפי"ז
שם. ברכה

גמורה חובה בֹלי"פ ֱקריאתו חובת ִדֹלעוֹלם הא' בתי' הרמב"ן שי' והוא הב'. הִדרך
היום. מחמת ִדנתֱקנו הימים שאר עם נמנה ֹלא המצוה עֹל ִדנתֱקן ִדכיון הימים כשאר
הריצב"א ִדרבי' רבי' בשיטת אזיֹל והרמב"ן הפסח. ִדשחיטת הֹלֹל שם נמנה שֹלא וכפי
את שמנו הברייתות עֹל ומשענתו ויסוִדו הסִדר שֹל הֹלֹל עֹל המצוות ברכת מברך ִדהי'
ֱקריאתו גִדר אין ֹלפי"ז וֹלכאו' עֹלייהו. פֹליג ֹלא והבבֹלי החיוב זמני בין פסח ֹליֹל
הֹל' הֹלוי ה"ז מרן בחי' (ויעו"י ִדוִד רבינו בחי' וכ"ה ִדחובה הֹלֹל כשאר אֹלא כשירה
ִדמ"מ אֹלא וצ"ע.) האיי. וכרב שירה גִדר ִדהוא המצוות בס' הרמב"ן בשי' כ' חנוכה

היום. מחמת וֹלא מצוה מחמת חיובו

השני התי' סברת גם וֹלכאו' הגש"פ בפי' הריטב"א והוא שֹלישית. ִדרך שֹלישי' בה ועוִד
החיוב זמני כשאר ממש והוי יומא משום ֱקריאתו חובת ִדֹלעוֹלם והוא הנ"ֹל, ברמב"ן
ִדֹליֹליא בהֹלֹל וֹלא ִדיממא בהֹלֹל כ"א אמרי ִדֹלא משום ִדיִדן בגמ' נמנה שֹלא והטעם
ִדמגיֹלה בסופ"ב והֹלא בֹליֹלה הֹלֹל אומרים היאך נ"א סי' או"ח החת"ס תמה (ובאמת
חיובי כשאר ממש חיובו וֹלעוֹלם שאני) הנס עֹל ִדהֹלֹל עיי"ש ביום. ִדינה ִדהֹלֹל משמע
ואינו סופרים במס' וכִדמשמע בביהכנ"ס עיֱקרו זה ִדחיוב כ' שם ִדהריטב"א אֹלא הֹלֹל.
ֱקרא שֹלא מי אם שִדן במה עיי"ש ֱקריאה. מצות וֹלא שירה ִדהוא ִדהסִדר ֹלהֹלֹל ענין

ִדסיִדרא. בהֹליֹלא הֹלֹל ֱקריאת יִד"ח ֹלצאת יכוֹל בביהכנ"ס

אופנים. בב' מתפרשת וֹלהנ"ֹל באכיֹלתו הֹלֹל ִדטעון בפסחים פ"ט המשנה ֹל' והנה

ִדאכיֹלה ִדהמצוה אכיֹלתו ֹלמצות הכוונה באכיֹלתו הֹלֹל ִדטעון מה וסיעתו ֹלהרמב"ן
(ובאמת וכמושנ"ת ההֹלֹל מחייבת הנטיֹלה ִדמצות ֹלוֹלב נטיֹלת כעין הֹלֹל מחייבת
מצות משום ִדהוא בפסח משא"כ שבעה כֹל בסוכות הֹלֹל ִדגומרין הטעם כ' בירושֹלמי
א"ש וֹלהרמב"ן בֱקרבנותיהם ִדחֹלוֱקין הטעם כ' ובבבֹלי יום כֹל המתחִדשת ֹלוֹלב
וע"כ ִדמצוה הֹלֹל מנה ע"כ פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל מִדמנה ִדהירושֹלמי ֱקיימי ִדֹלשיטתייהו
ִדֹלא ִדיִדן תֹלמוִדא אמנם מצוה חיִדוש משום ז' כֹל בסוכות ִדגומרין טעם ֹלתת יכוֹל
יומא מחמת כ"א מצוה מחמת שאינה ִדגומרים טעם צריך פסחים ִדֹליֹלי ֹלהֹלֹל גרס

וִדו"ֱק).

בגוף אֹלא אכיֹלתו במצות אינו באכיֹלתו הֹלֹל ִדטעון הפירוש האיי ֹלרבינו אמנם
גמֹליאֹל רבן שאמר כמו מצרים יציאת זכרון מביאה הפסח שאכיֹלת ִדכיון אכיֹלתו
שמחת מחמת הרי יִד"ח. יצא ֹלא הפסח בא מה עֹל פירש שֹלא ִדכֹל ובהגש"פ במשנה
ֹלֹלמִדך הוא פסח זבח ואמרתם עה"פ במכיֹלתא וכִדאי' בשירה ומשבח מוִדה הנס

ֹלשבח. צריך במצרים ֹלישראֹל הֱקב"ה שעשה האֹלו הנסים ששומע מי שכֹל

ואין ההֹלֹל את חוֹלֱקין טעם איזה מחמת כ"כ הראשונים ִדיברו ִדֹלא עוִד ֹלעורר ויש
אכיֹלת עֹל הוא ִדההֹלֹל ִדמאחר מחוִדש ִדבר ֹלומר ונראה ברציפות. אותו ֱקוראין
צריך הרמב"ן כשי' מצוה שֹל הֹלֹל הוא אם ובין רה"ג כשי' שירה הוא אם בין הפסח
בהֹלֹל, שמנענע ע"י (ובֹלוֹלב האכיֹלה. עֹל ההֹלֹל נֱקרא ִדיהא מתֱקיים האיך ֹלִדעת
הֹלֹל מיֱקרי שפיר חינוך, ֹלענין הֱקובע שזהו כִדמצינו הנטיֹלה, השֹלמת הוא ונענועין

בפסח). משא"כ בנטיֹלה,

שם עֹל ההֹלֹל מֱקרא ִדבזה ֹלפרֱק פרֱק בין תהי' ִדהאכיֹלה תיֱקנו זה ִדמחמת ונראה
ֹלהיות הכשר הוא הסעוִדה שאר וגם המצוות באכיֹלת הוא ההפסֱק וכֹל האכיֹלה

השובע. עֹל הפסח

הזה. בֹליֹלה ההֹלֹל מעֹלת בגוִדֹל ִדאגִדתא במיֹלי וֹלסיים

פסח) (ֹליֹל הזה הֹליֹלה בני, ֹליעֱקב, רבֱקה אמרה וז"ֹל אי' פֹל"ב ִדר"א בפרֱקי הנה
ֹלהגאֹל בניך עתיִדים הזה הֹליֹלה שירה אומרים העֹליונים בו, נפתחים טֹלֹלים אוצרות

עכ"ֹל. ֹלאביך. מטעמים עשה שירה, ֹלומר בניך עתיִדים הזה הֹליֹלה שעבוִד, מיִד

בֹליֹלה כמו כ"כ השכינה שמחת זמן בשום שאין האריז"ֹל מסיִדור הביאו ובספה"ֱק
וֹלהֹלֹל וֹלהוִדות השכינה בשמחת ֹלשמוח ושבח ֹלשון וכֹל יוִדה פה כֹל ומאֹליו הזה.
בִדֹלותינו הֱקימנו ומעפר עם מכֹל בנו שבחר עֹל כיִדוע) יצי"מ סיפור בכֹלֹל (והוא
ֹלבם שנִדב הֱקִדושים האבות הם הֹלא נִדיבים במעֹלת ֹלהושיבנו הרימנו ומאשפות

ֹלמֱקום.

מטיט ֹלישראֹל אומר שהֱקב"ה כֹלה מֹלבנון אתי חזית במִדרש חז"ֹל שִדרשו וכמו
ֹלכֹלה. ֹלי ֹלהיות ֹלֱקחתיך ומֹלבנים

ִד'! ֹלעם נהיינו הזה היום

פסחים ִדֹליֹלי הֹלֹל פסחיםבענין ִדֹליֹלי הֹלֹל בענין

ֹליִדר זמן שֹלמה ֹליִדרהרב זמן שֹלמה פישרהרב י. פישרהרב י. הרב

ביהכ"נ פסח בֹליֹל ביהכ"נהֹלֹל פסח בֹליֹל הֹלֹל

בֹליֹלה אומרים אנו אין כי כן נוהגים אנו אין : בהגהה ִד' סעיף תפ"ז סי'

שפיר בביהכ"נ, וֹלברך ֹלאמרו נהגו שכן ובמֱקום ע"כ. כֹלֹל ההֹלֹל בביהכ"נ

הציבור וכֹל הוא אם גם ביהכ"נ באותו ֱקבוע שהוא יחיִד כֹל כן ֹלנהוג רשאי

.[ ֹלחֹלֱק שיש ואע"פ האשכנזים, ֹלמנהג בר"ח, ִדהֹלֹל [ִדומיא אשכנז. מבני הם

שֹלא אשכנז בני שמנהג כתבו המ"ב ובכֹלֹלם וש"א ִדהרמ"א אע"פ הנה

וכמו נהגו שכן במֱקום ֹלזה, מֱקור בבהגר"א ועי' בביהכ"נ ֹלברך וכ"ש ֹלֱקרוא

ברכת גבי הרמ"א שהביא וסיעתיה ר"ת ֹלִדעת חשש ִדאין נראה - בא"י עתה

הוא ִדהתם ֹלחֹלֱק יש ואמנם מנהג. עֹל ִדמברכים ס"ב) תכ"ב (סי' בר"ח ההֹלֹל

עיין גם ) ֹלחֹלֱק ֹלמה מ"מ ( כח: בתענית כִדאיתא ) הגמ' שמזמן מנהג

גבי א') הערה ) תֱקכ"ח וסי' א') י"ב (ס"ֱק רס"ג סי' ֹלהגרשז"א שֹלמה בשוֹלחן

.( צ"ע הִדברים אך וה"נ, תֱקנ"ח, עֹל והרחבה כתוספת שהוא מנהג

) ֹלברך מבֹלי ההֹלֹל שֱקרא החזו"א מרן מהנהגת ממשנ"ת ֹלהיפך ֹלֹלמוִד ואין

והכי ( פ"א עמ' ב' חֹלֱק רבינו וארחות כ"ט סעי' פי"ז והנהגות ִדינים בס' כמ"ש

הגרי"ז גם ִדנהג שמיע

הע' גם בפסֱק"ת כמ"ש )

גם ֹלכן בביהכ"נ, ההֹלֹל ֹלֱקרוא שֹלא הרמ"א שכתב הפשוט כמנהג בחו"ֹל

בפסֱק"ת כִדמו' ) שם המנהג כִדפשט ההֹלֹל ֹלומר ונהגו בא"י אח"כ בהיותם

הע'

וֱק"ֹל. ברכה. ֹלענין עכ"פ האשכנזים] ורוב הרמ"א כִדברי [שהוא
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נהגו ִדמסתמא ז"ֹל גִדוֹלים ִדהני ֹלִדחות ִדיש ,(

מנהגם ֹלשנות ֹלא ז"ֹל ֹלהו ניחא הוה ( ה"פרושים" במנהג א"י מס'

שימורים בֹליֹל המיטה שעֹל ֱקר"ש שימוריםבִדין בֹליֹל המיטה שעֹל ֱקר"ש בִדין

בוים יחיאֹל בויםהרב יחיאֹל הרב

ואח"כ המפיֹל ברכת ֱקוִדם ֱקר"ש ִדאומר השו"ע ִדעת מבואר רֹל"ט סימן בשו"ע הנה א]
ברכת אחר ֱק"ש ֹלומר ִדאפשר המג"א הוכיח הרמ"א מִדברי אבֹל וכו', בסתר יושב אומר

המפיֹל.

אֹלא שמירה משום אינו הֱק"ש שאומרים מה השו"ע ִדֹלִדעת (סֱק"ב) המג"א וביאר
הברכה בין הפסֱק יהיה שֹלא המפיֹל ברכת ֱקוִדם צ"ֹל ֹלכן ִד"ת מתוך ֹלישן שצריך משום
הרמ"א ֹלִדעת אבֹל הפסֱק, הוי ֹלא שמירה משום ִדהוי ואינך בסתר יושב אבֹל ֹלשינה

ֹלשינה. הברכה בין הפסֱק הוי ֹלא וֹלכך שמירה משום גם ֱק"ש פרשת אומרים

וֹלא ֱק"ש פרשת רֱק ֹלֱקרות שֹלא ונוהגים הרמ"א כתב תפ"א בסי' פסח בהֹלכות והנה
המזיֱקין. מן הוא שימורים ֹליֹל כי ֹלהגין כִדי ֹליֹלות בשאר שֱקורין ִדברים שאר

ִדאין כיון הרמ"א, ֹלִדעת אף המפיֹל ברכת אחר הֱק"ש ֹלומר אין שמורים ִדבֹליֹל ונראה
ֹלשינה. הברכה בין הפסֱק הוי ִד"ת, מתוך ֹלישון כִדי אֹלא שמירה משום אומרים

אין ֹלישון אח"כ יכוֹל ֹלא ִדאם הח"א ֹלִדעת הנה שנית, וֹלברך ֹלחזור צריך אם ֹלענין והנה
הוא והניִדון וֹלברך, ֹלחזור א"צ וִדאי מברך הוא עוֹלם שֹל מנהגו ִדעֹל ֹלבטֹלה הברכה
ֹלברך צריך ִדיבר אם ֹלפי"ז וֹלכאורה ֹלבטֹלה, ברכה הוי ישן ֹלא ִדאם ִדמצִדִד המ"ב ֹלִדעת
[מיהו שמורים בֹליֹל אף הפסֱק ֹל"ה בעֹלמא אמירתם סִדר ִדכך כיון ֹלומר יש ואוֹלי שנית,
ואמר מהרגֹלו שינה שמורים ובֹליֹל המפיֹל בר' ֱקוִדם הֱק"ש ֹלומר נוהג השנה כֹל אם
הנך כֹל כהרגֹלו ואמר שכח אם וֹלפי"ז הפסֱק], הוי וִדאי בזה המפיֹל ברכת אחר הֱק"ש

הפסֱק. הוי ֹלא המפיֹל ברכת אחר יום כֹל ֹלומר שרגיֹל פסוֱקים

וראיתי וֹלברך, ֹלחזור א"צ המפיֹל ברכת אחר ִדיבר אם המ"ב ֹלִדעת ִדאף שיתכן והעירוני
בזה. נסתפֱק י"ח אות ֹל"ה פרֱק ישראֹל אשי שבספר

מברך, הוא עוֹלם שֹל מנהגו ִדעֹל הח"א כִדעת ִדי"ֹל מספֱק, וֹלברך ֹלחזור צריך אין עכ"פ
שהורו ויש המפיֹל, בר' אחר וכיו"ב יצר אשר ֹלברך אם ונ"מ ֹלעיֱקר, הכי נֱקטינן גם ואוֹלי
ח' ִדין פ"ח והנהגות בִדינים הראוני ושוב כהח"א], ִדס"ֹל השיטות ִדרבו [משום ֹלברך ִדיש

יצר. אשר ֹלברכת ֹלא אף ֹלשינה המפיֹל בר' בין ֹלהפסיֱק שֹלא שהורה

ות"ח אבֹל כֹלה חתן חי' חוֹלה המזיֱקין מן שמירה צריכים אֹלו איתא נ"ִד בברכות והנה
מהו. שימורים בֹליֹל ויֹל"ע בֹליֹלה,

נוהג ִדאינו ִדכיון ִדס"ֹל אפשר ֹלאומרה הנשים נהגו שֹלא ִדמה כ' (שם) המג"א והנה ב]
נכון ואינו ע"ז כ' ובא"ר ע"כ, פטורות שנשים שהז"ג כמצוות ִדהוי פטורים בֹליֹלה אֹלא
גם שכהיום הפמ"ג ִדברי הביא ובשעה"צ שמירה, בעי ֹלא ונשי שמירה בעי גברי ִדאטו

ֹלאומרה. נהגו הנשים

ֹלכו"ע. ֱק"ש ֹלומר צריכות הנשים אין שמירה בעי ִדֹלא שימורים ִדבֹליֹל ונראה

במשניות ממש"כ בזה יֹל"ע גרמא, שהזמן כמצוות ִדהוי המג"א מש"כ בעיֱקר והנה
בשם המשניות בגי' הגרע"א וביאר ֱקוראות, ואינן מביאות שנשים ה' משנה פ"א בכורים
משום חנוכה ועִד החג מן הוא בכורים הבאת שזמן ואף גרמא שהזמן ח' ִדֹלא הטו"א
משום ה"נ וֹלפי"ז ע"ש. השִדה פני עֹל מצויים שאין מה אֹלא גורם הימים שֹל עצמן ִדאין

המזיֱקים. מצוים שאז משום אֹלא גורם הֹליֹלה ִדאין

משום גרמא שהזמן ח' ִדסמיכה ִדכתבו יִדו ִד"ה ב' צ"ג במנחות התו' מִדברי ִדיֹל"ע אֹלא
את עִדיין ֹלשחוט צריך הֹליֹלה בסוף סמך אם ִדאפיֹלו שחיטה ֹלסמיכה תיכף שבעינן
והניח בזה נתֱקשה (שם) בחי' הגרע"א ובאמת המג"א, כִד' ומבואר ע"ש. תחיֹלה התמיִד

י"ז]. סימן סוף בח"ג הגרע"א במש"כ עוִד [ועי' בצע"ג

ִדהזמן משום ֹלבנה מֱקיִדוש פטורות ִדנשים תכ"ו בסימן ֹלשיטתו אזיֹל ִדהמג"א והעירו
החמה. ברכת ֹלענין מהריֹל"ִד בת' וע"ע שם, שֹלמה החכמת בגי' ועי' גרמא

משום כן ינהגו ֹלא ִדֹלמה ועוִד ֹלֱקיימם, הנשים ִדנהגו שהז"ג מ"ע משארי מ"ש יֹל"ע עוִד
מזיֱקים. חשש



ֹלע"נֹלע"נ

ֹלע"נ מוֱקִדש זה ֹלע"נגֹליון מוֱקִדש זה גֹליון

זצ"ֹל הרב בן רבי הגִדוֹל הגאון
בארה"ב פיֹלִדֹלפיה ִדישיבת הישיבה ראש

ֹלייב שמואֹל שווי זצ"ֹלאֹליהו הרב בן רבי הגִדוֹל הגאון
בארה"ב פיֹלִדֹלפיה ִדישיבת הישיבה ראש

ֹלייב שמואֹל שווי אֹליהו

ֹלרפואתֹלרפואת

צביה פיגֹל צביהבתשרה פיגֹל בתשרה
בתושח"יבתושח"י

ריבשמשארֹלתוכרב ריבשמשארֹלתוכרב עוז ֹליִדיִדנו
ֹלב ובטוב יפה בעין עת בכֹל ֹלימיננו העומִד

עוז ֹליִדיִדנו
ֹלב ובטוב יפה בעין עת בכֹל ֹלימיננו העומִד

ר' חייםהרה"ג מרִדכי ר' חייםהרה"ג מרִדכי
זצ"ֹל ר' סוֱקוֹלוברבן אריה זצ"ֹלמשה ר' סוֱקוֹלוברבן אריה משה

ספר ֱקרית - ברֱק ספרבני ֱקרית - ברֱק בני
תשס"ח ניסן י"א תשס"חנֹלב"ע ניסן י"א נֹלב"ע

העיר ראש הוא הֹלא

שֹליט"א ר' גוטרמןהרב יעֱקב
העיר ראש הוא הֹלא

שֹליט"א ר' גוטרמןהרב יעֱקב
הגיֹלון עֹל העירייה חסות את ופרס ֹלתורה כבוִד נתן הגיֹלוןאשר עֹל העירייה חסות את ופרס ֹלתורה כבוִד נתן אשר

מֹלאכתה. הושֹלמה מֹלאכתה.ובכך הושֹלמה ובכך

שבגֹליון וֹלחיִדו"ת הציון ֹלשער והארות הערות
ֹלִדוא"ֹל: ֹלשֹלוח gal200@neto.bezeqint.neניתן

ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

המערכת
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