
 

 והשתא עבדיכפל הלשון דהשתא הכא 

הא לחמא עניא כו' כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי 
ויפסח השתא הכא לשנה הבאה בארעא דישראל השתא 

רבים מקשים  עבדי לשנה הבאה בני חורין ע"כ )הגדש"פ(
 והשתא עבדי. מדוע כפל בעל ההגדה הלשון דהשתא הכא

בגמ' פסחים )נג.( מקום שנהגו  והנראה לבאר בזה ובהקדם דאיתא
ומקום שנהגו שלא לאכול אין  ,לאכול צלי בלילי פסחים אוכלים

, ופרש"י שאין אוכלין מפני שנראה כאוכל פסח בחוץ ,אוכלין
במקום שנהגו לאכול אוכלים היינו לא ולכאו' נראה דמה ש

בדיעבד אלא אדרבה מנהג כשר וטוב הוא לאכול צלי זכר לקרבן 
נו שיבוא יכל דצריך ייתי ויפסח הידראה הפירוש ובזה נ ,פסח

 .לאכול צלי זכר לקרבן פסח
והנה באבודרהם ובהשל"ה כתבו שדוקא בזמן הזה שאין בית 

אבל  ,המקדש קיים אומרים הנוסח הזה כל דצריך ייתי ויפסח
בזמן הבית שהיה קרבן פסח לא אמרו נוסח זה משום שאין 

"ל זה שפיר היטב שהרי והנה לפי הנ ,הפסח נאכל אלא למנויו
הטעם שיש שנהגו שלא לאכול צלי הוא שנראה שאוכל פסח 

אומנם להנ"ל שנוסח זה נאמר רק כשאין בית המקדש  ,בחוץ
ותו אין לחוש  ,"פזי כשאומרים נוסח זה ע"כ שאי"ז קקיים א

, "פפסח בחוץ דע"כ הוא רק צלי זכר לקשהרואה יגיד שאוכלים 
שהרי  ים כל דצריך ייתי ויפסח"פ לא היו אומרשאם היה זה ק

 צריך להיות מנוי עליו.
דבמהרה ברם יש לחוש בזה למה שמצינו בש"ס בכמה דוכתא 

לא אכלנו שלא למנויו ויבאו גם יבנה המקדש ויאמרו אשתקד מי 
 וא"כ יקשה כיצד אמרי' הנוסח כל ,"פ לאכול שלא למנויובק

קיים והא במהרה יבנה המקדש  מה בכך שאין ביהמ"קדצריך ו
אומנם זה אינו קשה ע"פ דברי תוס' )פסחים קיד: ד"ה אחד(  ,כו'

קדש ויאמרו שכתב דליכא למיחש להאי טענה דבמהרה יבנה המ
וכשיבנה ביהמ"ק  ,"פ מסורה לזריזיןכו' משום דהקרבה של ק

ועיי' בגמ' )שבת כ.(  ,משה ואהרון יהיו עמנו ותו ליכא למיטעי
אים ויודעים יוזריזין היינו שבק ,ורה זריזין הן עיי"שדבני החב

שאין הפסח נאכל אלא למנויו ותו לא יבאו למימר אשתקד מי 
 .לא אכלנו שלא למנויו

מאמרו של בעל ההגדה "כל ביאור ועתה לפי"ז נבוא להשלים 
וע"ז שאל  ,"פח" והיינו כנ"ל שיאכל צלי זכר לקדצריך ייתי ויפס

 ,השתא הכא" שאין בית המקדש קייםזה ניחא "דבעל ההגדה 
אבל "לשנה הבאה בארעא דישראל" שיהיה בית המקדש קיים 

ולזה מתרץ בעל ההגדה "השתא  ,ניחוש שיאמרו אשתקד כו'
עבדי לשנה הבאה בני חורין" והוא ע"ד שאמרו חז"ל )אבות פ"ו( 

והיינו שמכיון שלשנה  ,אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה
 וכדברי ,מקדש קיים כולם יהיו עוסקים בתורההבאה כשבית ה

הגמ' )ב"ב ח.( איתני כולהו עתה אקבצם ופרש"י שאם יעסקו 
נמצא שכולם יהיו עוסקין בתורה ויהיו  ,בתורה יקבצם ויגאלם

 ,משה ואהרון עמנו ותו אין לחוש שמא יטעו לומר אשתקד
 .ולזה שפיר דכל דצריך ייתי ויפסח ,דכולם יהיו זריזין

 תגם הגש"פיציב פ

 

כיצד מתפרש בדבריו שמזמין לאכול בלא תביעת 
 תשלום

יש  )הגדש"פ( כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח כו'
מדוע כפל בעל ההגדה שתי פעמים מה שמזמין העניים  להקשות

ומדוע לא סגי  עוד יש להבין מהו לשון ייתי, לאכול בתוך ביתו
 ליה בלשון כל דכפין ייכול.
התרומת הדשן )סי' שי"ח( הביא בשם דונראה לפרש בזה ובהקדם 

רבינו אפרים שמי שאמר לחבירו בוא ואכול עמי חייב לשלם לו 
והוכיח זאת מדברי הגמ' ב"ק )צב.( דשבור את  ,דמי מזונות שאכל

, כדי וקרע את כסותי חייב הקורע והשובר אע"פ שקיבל רשות
 .האוכל חייב לשלםוא"כ ה"נ 

איתא בתשו' הרי"ף והביאו בבעל ו בזה טובא מדאומנם הקש
מות )שער כ"ז( שנשאל במי שהכניס יתום לביתו וכשהגדיל ורהת

היתום תבעו המפרנס שישלם מה שהאכילו שהאכילו בתורת 
ופסק הרי"ף שאין  ,והיתום טוען שהאכילו בתורת מתנה ,הלואה

היתום צריך לשלם משום שהיתום לא ביקש מהמפרנס אלא 
והוי כמי שהלך למדינת  ,עשה זאת משום גמילות חסדהמפרנס 

הים ועמד אחד ופירנס את אשתו שנפסק שהניח מעותיו על קרן 
חבירו שפסק את והקשו האחרונים מאי שנא ממי שהאכיל  ,הצבי

 .בתרוה"ד שחייב לשלם לו
בשו"ת מהרשד"ם )סי' שמ"ה(  ,ונאמרו כמה תירוצים באחרונים

אלא הרי"ף מיירי ביתום שהוא  ,ה"דכתב דלא נחלקו הרי"ף והתרו
 ,עני שאין לו לשלם ולזה אי"צ לשלם לו שהכניסו בתורת מתנה

 .חייב בשאינו עני ויש לו לשלם לפיכך והתרוה"ד מיירי
באופן באופ"א קצת שהרי"ף מיירי ובמבי"ט )סי' ל'( תי' 

וא"כ ע"כ שהכניסו בתורת גמ"ח  ,שכשפירנסו לא היו לו נכסים
בשהיו לו נכסים משא"כ התרוה"ד מיירי  ,הלואהולא בתורת 

  .שטוען שהאכילו בתורת הלואהמפני חייב  כשהאכילו ולפיכך
ובכנסת הגדולה )סי' קכ"ח( תי' עוד משמיה דהמהר"א גליקאו 
דהרי"ף מיירי היכא שהכניסו לביתו ומאכילו מפיתו שבזה אינו 

 פרנס אתממשא"כ התרוה"ד מיירי ב ,יכול לתבוע ממנו שכר
 .חבירו ושולח לו מזונו לביתו שבזה חייב המקבל לשלם

ועפי"ז נראה לבאר היטב דברי בעל ההגדה שרצה למנוע הקו' 
שהנה יש לחשוש שיכניס אדם בליל הסדר לביתו ולאחר  ,הנ"ל

לזה כפל התנא כל דכפין , הפסח יתבע ממנו שכר כנגד מה שאכל
 ,מאומה שפירושו מי שעני גמור מלשון כפן והיינו שאין לו

וחזר בעל  ,וכדברי המהרשד"ם שמי שעני גמור פטור מלשלם
כל דצריך דהיינו כל מי שאין לו כעת נכסים וצריך ואמר ההגדה 

ובזה שפיר נמי שנקט לשון ייתי דהיינו כתי'  ,ואע"פ שאינו עני
 ,המהר"א גליקאו שכשמאכיל בביתו אינו יכול לתבוע תשלום

 וכך לא יתחייב לשלם. ולזה נקט לשון ייתי שיבוא לביתו
 הגש"פ מגיד דבריו ליעקב
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אם לא היו יוצאים ישראל ממצרים האם היה חוזר 
 העולם לתהו ובהו

עבדים היינו לפרעה במצרים וכו' ואילו לא הוציא 
 הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו משועבדים לפרעה

ויהי ערב  איתא בגמ' שבת )פח.( אמר ריש לקיש מאי דכתיב
מלמד שהתנה הקב"ה  ,ה' יתירה למה לי ,ויהי בוקר יום השישי

אם מעשה בראשית ואמר להם אם ישראל מקבלים התורה 
 ,אתם מתקיימים ואם לאו הרי אני מחזיר אתכם לתהו ובהו

ולפי"ז קשה מדוע אמר בעל ההגדה שאם לא הוציאנו הקב"ה 
ו ציאנהרי אם לא הו ,ממצרים עד היום היינו משועבדים

 .מתקיים כלל וכלל העולם לא היה ממצרים ונתן לנו את התורה
ויש ליישב דר"ל ס"ל בירושלמי )גיטין פ"ז ה"ו מ"ג( דאונסא 

וכ"ה בבבלי גיטין )עה:( שי' רשב"ג באומר  ,כמאן דעביד דמי
אמר רשב"ג  ,לאשתו הרי זה גט ע"מ שתניקי את בני ומת הבן

 .נסא כמאן דעבידכל עכבה שאינה ממנו הרי זה גט דאו
ולפי"ז מיושב שפיר שאם היו בנ"י נשארים במצרים לא היה 

, מפני נהפך העולם לתהו אע"פ שלא קיבלו את התורה
ומכיון שאונס כמאן  ,בכך שנשארו עבדים לפרעההם אנוסים ש

 .דעביד חשיב הדבר כמאן דקיבלוה
 המאיר לעולם )סוף ח"א דרוש ו'(

 הסיבת תלמיד בפני רבו

מעשה ברבי אליעזר כו' ור' עקיבא כו' שהיו מסובין 
שהיו בכך מאי נפק"מ יש להבין  בבני ברק וגו' )הגדש"פ(

 .וכי מה אכפת לן היכן הסבו ,מסובין בבני ברק
 ,בהסבה שות כיצד ישבו כולםונראה לבאר ובהקדם יש להק

והרי ר' אליעזר היה רבו של ר' עקיבא וקיי"ל בגמ' פסחים )קח( 
וברמב"ם מבואר דלא רק שאי"צ  ,בפני רבו אי"צ הסבהדתלמיד 

. הסבה אלא שאסור לתלמיד להסב בפני רבו שאי"ז מורא וכבוד
שכשנותן  , ואיתא ברמב"םר"א לר"ע רשותברם י"ל שנתן 

ואכן בב"י הקשה מה מקורו של הר"מ  ,רשות יכול להסב
ולהנ"ל שפיר שמכך שהסב ר"ע  ,תן רשות יכול להסבושכשנ

ברם מבואר  ,רבו מוכח שבנתינת רשות שרי להסב בפני ר"א
 ,בט"ז )סי' תעב( שאין רבו חייב ליתן רשות אלא רק יכול

ומצינו בש"ס בכמה מקומות שהקפיד ר"א על ר"ע על שלא 
וא"כ מסתברא שאף כאן היה ר"א מקפיד ולא  ,חלק לו כבוד

וא"כ הדרא קו' לדוכתה כיצד הסב ר"ע  ,תן רשות לר"ע להסבונ
 ."א רבולפני ר

מיד צריך במדרש איכה שאע"פ שתל ע"פ האמורונראה ליישב 
התלמיד צריך נמצא הרב במקומו של לחלוק כבוד לרבו אבל כש
ואיתא בגמ' בסנהדרין )לב:( צדק  ,דוהרב לחלוק כבוד לתלמי

הרי שבי"ד של ר"ע היה בבני  ,צדק תרדוף אחרי ר"ע לבני ברק
 ,צריך ר"א לכבדו נמצא שמאחר שהיה ר"ע במקומו היה ,ברק

 .שהיה במקומו ר"ע להסב כיון וממילא יכל
בעל ההגדה שהיו מסובין בבני  ולפי"ז מיושב שפיר מה שפירש

 ,כיצד ר"ע הסב בפני רבו בזה את הקושיאשרצה ליישב  ,ברק
 .וזה מיושב שמאחר שבני ברק הוא מקומו יכל להסב בפני רבו

 הגדש"פ נטפי מים

שמשמע בש"ס  ,נוספת קושיא עפי"זא.ה. שמעתי ליישב 
, ששיטת ר' אליעזר בן עזריה שמצות אכילת מצה עד חצות

ות סיפור יציאת מצרים הוא רק בשעה שמצה ומרור ושמצ
נמצא שמחצות אליבא דראב"ע אין חיוב מצות  ,מונחים לפניך
 בסיפורישב וסיפר כל הלילה  מדוע א"כ, ויציאת מצרים

טב שמאחר שהיו מסובין ולהנ"ל יש ליישב הי .יציאת מצרים
בבני ברק שהיא מקומו של ר"ע הרי שהיו צריכים לנהוג 

ור"ע ס"ל שמצוות סיפור יציאת מצרים הוא אף בשעה  ,כמותו
, לפיכך סיפר אף הוא כל שאין מצה ומרור מונחים לפניך

 הלילה.

 אחר חצות לילה סיפור יציאת מצרים חיוב

מצרים מעשה בר' אליעזר כו' שהיו מספרים ביציאת 
ר"א בן עזריה ס"ל דזמן וקשה שהרי  כל הלילה )הגדש"פ(

אכילת הפסח וכן זמן אכילת מצה הוא עד חצות )פסחים קב: 
והנה כתבו בפוסקים )פרמ"ג סי' תע"ז  ,ועי' טאו"ח סי' תע"ז(

בא"א סק"א ובמנ"ח מצוה כ"א אות ב'( דעיקר מצוות סיפור 
בשעה  בם היא בזמן אכילת מצה וכמו שכתויציאת מצרי

, הרי וא"כ מדוע סיפרו כל הלילה ,שמצה ומרור מונחים לפניך
 .המצה בחצות כבר סיימו את אכילת

ואפש"ל דמה שסיפרו אף אחר מצותו היינו כשיירי מצוה 
וכדאיתא בגמ' )סוכה לח.( שיירי  ,שהם יותר מהמצוה עצמה

ולזה  ,מצוה מעכבין את הפורענות והיינו נמי כעין הידור מצוה
 .כל הלילה סיפרו

 יציב פתגם הגש"פ

 רמז לבית המקדש השלישי ממכת דם

והיה הדם לכם נאמר בתורה  ובאותות זה המטה )הגדש"פ(
נראה לפרש בדרך רמז , ולאות על הבתים וגו' )שמות יב יג(

ע"פ מאי דאיתא בשו"ת הרשב"א דשאל כומר אחד מהיכן 
הרי על בית המקדש השני כתוב  ,שיהא בית מקדש שלישי

הרי , גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון )חגי ב ט(
השיב לו  ,שעל בית שני כתוב אחרון ומהיכן שיהיה אחריו עוד

והוכיח דבריו  ,הרשב"א שלא תמיד אחרון אחרון ממש הוא
מהא דכתיב ואם לא יאמינו כו' לקול האות הראשון יאמינו 

והיה אם לא יאמינו גם לשני האותות  ,ן כו'לקול האות האחרו
הרי מכך שאחרון לאו  ,האלה וכו' ולקחת ממימי היאור וגו'

לאות האחרון ממש שהרי בפירוש שאם לא יאמינו  אחרון
 .הרי שאחרון אינו אחרון ממש וא עוד אות,יב

, "והיה הדם לכם ולפי"ז י"ל בדרך רמז ביאור הפסוק דה"פ
לסימן "על הבתים" לכם לאות ו תהיה לאות" ר"ל שמכת דם

שאע"פ שכתוב בו אחרון אין בהכרח  ,המקדש יתדהיינו על ב
, וכמו אחרון ממש אלא אחריו יבוא בית המקדש השלישי

 שהוכיח הרשב"א מהלשון שנאמרה לגבי המכות.
 גן רוה

 רמז של' יום קודם לפסח שואלין ודורשין

 ()הגדש"פ ואמרתם זבח פסח הוא לה' )שמות יב כז(
נראה לפרש שמרומז בקרא זה האי דינא דאיתא בגמ' סוף 
מגילה )לא:( ל' יום קודם החג דורשים ושואלים בהלכות 

 .הפסח
דהנה זבח היינו שחיטה וזו לשון המלמדת על מחצה, והנה 

שחצי מפ' הוא  ,למ"ד כשנחצה את המילה פס"ח תעלה תיבת
 .למ"ד , הרי עולהוחצי מח' הוא ד' ,חצי מס' הוא ל' ,מ'

"ואמרתם" ר"ל מאימתי צריך לאמר  ,כך הוא ביאור קראא"כ ו
, מ"זבח פסח" דהיינו מחצי פס"ח שהוא למ"ד ,דיני הפסח

ההלכות הנוגעות  והיינו ל' יום קודם לחג "הוא לה'" ר"ל עבור
 .לפסח

 לחם עוני
 

  לע"נמוקדש 
 זצ"ל אברהם ב"ר מנחם רבי

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 מוקדש לע"נ 
זצ"ל  ואזנר צבי הלוייוסף  "רב שמואל רבי

 ת.נ.צ.ב.ה. - שהיום פקידת שנתו


