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 מדוע יושבים כשמברכים ברכת על אכילת מצה
  הרי ברכת המצוות צריך לברך בעמידה?

צה של מצוה מברך ב' ברכות, דכשאוכל המ אור''ח סימן תע''ה ס''ק א'קימ''ל 
בעין מדוע אין מברכים שהחייו על על אכילת מצה, והמוציא לחם מן הארץ, 

אכילת מצה עיין במעדי אשר פרשת בא תשע''ג, בעין אם שכח לברך ברכת המוציא בליל פסח האם 
  עין זה.לא יצא דהויא כאילו גוזל, עיין בספר מעדי אשר חג הפסח ע''מ צ''ז אריכות פלאה ב

  

מדוע מברכים ברכת על אכילת מצה בישיבה, הרי קימ''ל  יש להקשות:
דברכת המצוות בית יוסף אור''ח סימן ח' בשם הירושלמי, וכן במגן אברהם אור''ח סימן ח' 

צריך לברך מעומד, א''כ ברכת אכילת מצה דהויא ברכת המצוות צריך 
כך מקשה הפרי בה, לברך מעומד, א''כ מדוע מהג העולם שמברכים בישי

  מגדים בפתיחה להלכות ברכות ס''ק י''ח, וכן בשפת אמת מגילה כ''א ע''מ א'. 
  

  :איכא כמה תרוצים
ברכת על אכילת מצה, דומה לברכת ההין, לכן יכול לברכה בישיבה  א.

  כך תירץ הפרי מגדים הלכות ברכות בהקדמה אות י''ח.כמו ברכת ההין, 

שכתב דהא דקימ''ל  ריש סימן כ"גר האשכול כבר קדים בספ ויסוד זה:
ברכת המצוות בעמידה, הייו ברכות המצות שאין בהן האה, אבל 
ברכות ההין כאכילת מצה וסוכה וקידוש והמוציא וברכת המזון 

  אין צריך, ולא ראיו מימיו מי שיברך מעומד.
לפי שכל הלילה הוא מיסב דרך חירות, לכן יכול לשבת אף בעת  ב.

כך תירץ הגאון רבי שלמה זלמן אוירבעך זצ''ל הליכות ארחות כת על אכילת מצה, בר

  .253הלכה אור''ח הערה 

בשבולי  ע''פ מה דהקשה מעדי אשר ראה להביא ראיה לתרוץ זה: 
למה בליל פסח קורין את  מובא בט"ז אורח חיים סימן תכ''ב ס''ק ד', ובמגן אברהם שם ס''ק כ''ח הלקט

הרי הלל בעין לקרות מעומד, ותירץ מתוך שחולקין ההלל בישיבה 

  .אותו אין מטריחין אותו לעמוד, ועוד שאז דרך הסיבה וחירות

דהא דברכת המצוות מעומד,  מגילה כ''אע''פ מה שכתב בפי יהושע  ג.
ה''מ במצוות שצריך לעשות מעומד, לא עדיפא הברכה וצריכים 

ים מיושב אפשר לברך לעשות מעומד, אבל במצות שגוף המצוות עוש
הברכה מי בישיבה, לפי ה''ל אתי שפיר, דכיון דעצם אכילת מצה 

כך תירץ שפת אמת מקיימים בישיבה, א''כ הברכה אפשר מי בישיבה, 

  מגילה כ''א ע''מ א', ועיין במור וקציעה אור''ח סימן ח', ובמגן גבורים שם, ובפרי מגדים.

ב דמסתמא דירושלמי תמה על חילוק זה, וכת אבל בשפת אמת:
משמע דבכל אופן ברכת המצוות בעמידה ואיו תלוי במצוה ומיח 

ועיין שדה חמד כללים בפאת השדה מערכת ב' סימן כ''ט, ועיין בספר קושיא זו בצ''ע, 

  הפלא שואל כעין לידידי הגאון רבי שלמה בלום ז''ל ע''מ רפ''ז.

  ילד שבוכה בתחילת ליל הסדר 

  מצה קודם שיאמרו את ההגדה?האם מותר לתת לו 

קטן שיש דעת להבין אין להאכילו  סימן תע''א ס"ק י''ג איתא במשה ברורה

מצה בערב פסח דדרשין והגדת לבך וכו' בעבור זה לא אמרתי אלא 

בשעה שמצה ומרור מוחים לפיך ואם מילא הבן כבר כריסו במצה לא 

  שייך לומר בעבור זה שאיו חידוש לקטן. 
  

האם בליל הסדר כשהילד מבקש מצה האם יש לו גם איסור  קוריש לח

לתת לו מצה או דילמא בליל הסדר אין איסור לתת לקטן לאכול מצה 

  .לפי אמירת ההגדה כיון דהויא כבר זמן הראוי לאכילה
  

כתב אם אי אפשר לו  אורח חיים סימן תע''ב סעיף כ''ג הה בשולחן ערוך הרב

יד והתיוקות רוצים לאכול אף על פי לעשות הסדר בתחלת הלילה מ

שמותר ליתן להם לאכול קודם שישמעו הקידוש וההגדה כמו שתבאר 

מכל מקום ימהר לסלק המאכל מלפיהם ולא ייחם  בסימן רס"ט ותע"א

לאכול הרבה שלא ישו בשעת אמירת ההגדה, ואפשר שמצת לחם עוי 

תבאר אסור להאכילם אפילו מעט קודם אמירת ההגדה מטעם ש

  בסימן תע"א ע"ש.
  

מביא את דברי הרשב''ץ ביבין שמועה  סימן תע''ב אבל בשער הציון

תיא רבי אליעזר אומר  פסחים ק''ט עמוד א'שהסביר מה שכתוב בגמרא 

חוטפין מצות בלילי פסחים, בשביל תיוקות שלא ישו, וממהרים 

ומ'מ קאי ופירוש זה אתי שפיר,  קותווהתילהאכילם כדי שלא ישו 

ועיין בספר הפלא אין להאכילם הרבה שאדרבה טפי יש לחוש שישו ע''י זה, 

וישמע משה לידידי הגאון רבי משה פריד סימן קל''א מה שכתב בזה, ועיין בספר הפלא חיוך הבים 

  וביץ שליט''א. יכהלכתו פרק ע' ס''ק ד' לידידי הגאון רבי אליעזר רב

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שליט''א יהודה מהדיזדההרב 

  יו''ר מועצה הדתית בבית שמש

  ראש עריית בית שמששליט''א  בולטומשה אבב וכן הר

  לזיכוי רבבות לרגל חג הפסח

  יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה חת מכל יוצאי חלציו יצליח בכל אשר יפה

  ון זה ודב ע''י ידידיוגלי

  ירושליםשליט''א  שלמה זלמן עלבויגןהגאון רבי 
  רב בית המדרש זכרון יהושע

  לעילוי שמת זקו
  ז''ל שלמה זלמןבן הרב  מתתיהוהרב 

  .ג' אייר ת..צ.ב.ה לב"ע

  גליון זה ודב ע''י ידידיו הדיב הכבד

 שליט''א יוסף עמרם מושקוביץהרב 
 מכ''ל מפעל הלבשה דחסידי בעלזא ירושלים

  לזיכוי רבבות לרגל חג הפסח
  לעילוי שמת אביו 

  ז''ל  דודבן הרה''צ  יצחק יהודההרב 
  אב''ד באיאד

  .ערב סוכות האי שתא ת..צ.ב.ה לב"ע

  גליון זה ודב ע''י ידידיו

  שעומד לימין המערכת בכל עת בעצה ובמעש

  ירושליםשליט''א  יחזקאל שאלאמאןהרה''ג 

  לזיכוי רבבות לרגל חג הפסח

  לרגל העתקת משכו ללודון

יהא רעוא שבזכות זיכוי רבבות ירוה חת מכל יוצאי 

  יפה חלציו ויצליח במשכו החדש בכל אשר

  תגובות אפשר לשלוח
  עד יום ב' בערב
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 מי שאוכל חמץ בפסח

 האם מקיים מצות עשה דאורייתא של תשביתו שאור מבתיכם?

יש לחקור אדם שאכל חמץ בפסח האם קיים מצות עשה של תשביתו

  .או דילמא לא יצא ידי מצות תשביתו ע''י אכילה
  

דרבי שמעון סבירא ליה דחמץ לפי זמו  פסחים כ''ח ע''בהה איתא בגמ' 

  מותר באכילה.
  

 שיטתו מותר לאכול חמץ עד הלילה: וחלקו הראשוים האם לפי

כתבו דלר"ש לפי זמו אסור באכילה, דכיון דיש  פסחים כ''ח ע"בהתוס' 

  מצוה של תשביתו אסור לאכול, דתשביתו לא משמע דרך אכילה.
  

דמותר לאכלו, דכיון דאכלו מקיים  אבל בבעל המאור שם מחדש:

  שהאריך בדבריו.עיין כלי חמדה פרשת ואתחן מה מצות עשה של תשביתו, 

  

ולע"ד ראה דלרבי הה בהגהות רבי עקיבא אייגר כתב חידוש גדול: 

שמעון דלפי זמו מותר באכילה, א"כ יש לומר הא דצותה התורה ביום 

הראשון תשביתו דהייו בערב יו"ט, גם דרך אכילה בכלל, דהא באמת 

"מ מותר באכילה, וממילא גם אם אכלו בפסח דעבר על איסור אכילה מ

(ויש לעיין קיים לעשה דהשבתה, כיון דפירוש דתשביתו הוא דרך אכילה 

אבל לרבי יהודה דחמץ לפי אם י"ל בזה דהוי מצוה הבאה בעבירה דלא יצא ידי המצוה) 

זמו בלאו, וממילא אי אפשר לומר דתשביתו הייו אכילה, דהא הוא 

ה, משום אסור לאוכלו, והציווי דתשביתו שיעשה כן לא היה על האכיל

הכי יש לומר דבאכלו לא יצא ידי מצוה דתשביתו כיון דפירושו 

  דתשביתו לא היה הכווה לאכלו.

  

חולק וסבירא ליה  פרק א' מהלכות חמץ ומצה הלכה ג'אבל בספר טעם המלך 

דמיישב את  שהאוכל חמץ בפסח לא קיים מצות עשה של תשביתו:

המשהה חמץ ומצה הלכה ג' פ''א מהלכות חמץ דברי הרמב''ם התמוהים שכתב 

איו לוקה משום לא יראה, משום דלא עשה מעשה, ולאו שאין בו 

מעשה אין לוקין עליו, אבל אם עשה מעשה כגון שקה חמץ בפסח או 

מדוע כשעשה מעשה  חימצו שעשה מעשה, לוקה, והקשו עליו האחרוים

לאו  ''אפסחים פ''ד ע לוקה, הרי בל יראה יתק לעשה של תשביתו, וקימ''ל

כך הקשה המשה למלך שם על הרמב''ם, וכן הגאון מהר''ח  היתק לעשה אין לוקין,

אבולעפייא בספר מקראי קודש הלכות פסח דף פ''ד ע''א, וכן בשו''ת שאגת אריה סימן ע''ז, וכן בש''ע 

יוך הרב בקוטרס אחרון סימן תמ''ו אות ב', וכן בשער המלך פרק ח' מחמץ הלכה ג', וכן במחת ח

ומיישב את דברי הרמב''ם דמשכחת שאכל החמץ בפסח, דזה  מצוה ט'

בודאי איו בכלל קיום מצות עשה דתשביתו, כי התורה אמרה כל אוכל 

  חמץ וכרתה, ומי עקש הזה שאמר שקיים בזה מצות עשה של השבתה.

  

וז''ל גם את זה לא  תמה עליו: חלק א' סימן קפ''בובשו''ת תשובה מאהבה 

י ואי הוא העקש הזה ואומר מה גם שעובר על איסור כרת, הירא ל

עכ"ז קיים מ"ע של השבתה וכי הבא על אחת העריות האמורות בתורה 

ועיין בש"ע אה"ע סי' א' סעיף ו' בהגהות רמ"א ועיין היטב בתוספות לא קיים מ"ע של פ"ו 

  ימו.במסכת סהדרין דף "ט ע"ב ד"ה והא פ"ו כו' אם לא למ"ד קיימו ולא קי

  

 תמה עליו:מהדורא ג' חלק ג' סימן י''ג בסוף ד''ה ובזה הה  וכן בשו''ת שואל ומשיב

וז''ל ולא ידעתי מהו שח דיהו דחייב כרת, אבל המצות עשה דתשביתו 

  קיים.
  

כתב דהאוכל חמץ בפסח אם קיים מצות  מצוה ט' ס''ק א' ובמחת חיוך

יתו דאם המצוה עשה של תשביתו, תליא בחקירה ביסוד מצות תשב

בקום ועשה, אם כן אם השבית חמץ בפסח על ידי שאכלו לא קיים 

המצוה, כי הויא מצוה הבאה בעבירה, אבל אם המצוה היא בשב ואל 

תעשה, אם כן אפילו אכלו, מכל מקום איו ברשותו וקיים המצוה כדין 

  כיון דאין לו חמץ. 

 פרק קמא דכריתות הקשה על דמבואר במשה סימן מ''ד ובשו''ת השיב משה

דהאוכל חמץ בפסח בשוגג חייב חטאת, דלשיטת הבעל המאור דגם 

באכילה מקיים מצות עשה דתשביתו, א''כ הויא ליה טועה בדבר מצוה 

ועשה מצוה דלכ''ע פטור מקרבן, א''כ מדוע חייב להביא קרבן, עי''ש 

  שהאריך בכמה תרוצים. 
  

דאין ביעור חמץ אלא כתב דאפילו למ''ד  פסחים כ''א והה ברש''ש

  שריפה, מ''מ מקיימים מצוה ע''י אכילה, דאדם עץ השדה. 

  

  מי שלא ביטל חמצו ומצא בפסח חמץ שאיו ידוע 

 האם עבר על בל יראה בשוגג וצריך כפרה?

מחדש: דאם לא ביטל החמץ עובר עליו  סימן תל''ד ס"ק ה'הה במגן אברהם 

  אף על פי שלא ידע עליו.
  

אמאי כשלא ידע תמה על זה: רו מקור חיים אור''ח סימן תל''א, בספ ת דעתוובחו

שיש חמץ בביתו קטו הפוסקים, דהויא שגגת עבירה, הרי הויא 

  מתעסק דלא ידע כלל דחמץ בביתו.
  

דפטור מתעסק היא דווקא היכא דבעין מעשה, דמתעסק ומחדש: 

הויא כאילו לא עשה מעשה, משא''כ בחמץ דהאיסור לשהות חמץ היא, 

אפילו בלא עשה מעשה מי יש איסור, א''כ ליכא פטור של מתעסק לכן 

  עיין בשו''ת חלקת יואב סימן ז' שהביא ראיה ליסוד ה''ל.צריך כפרה על שהיה לו חמץ, 

  

ראיתי לידידי בעל כתב וז''ל  פסקים אור''ח סימן ח'ובשו''ת רבי עקיבא איגר 

בביתו אמאי  חוות דעת בספרו מקור חיים שהקשה בלא ידע שחמץ

קטו הפוסקים דהוי שגגת עבירה, הא הוא מתעסק דלא ידע כלל דחמץ 

בביתו, ודחק לחלק בין עבירה שיש בה מעשה, לבין עבירה שאין בה 

  מעשה.
  

ולע''ד עיקר דמתעסק מקרי ג''כ עבירה, אלא דלא חייבה ומסיק: 

 התורה חטאת עליו, אבל מ''מ מקרי עבירה ויש בזה איסור דאוריתא,

א''כ לפי''ז א''ש שמי שמצא חמץ אף שלא ידע דהויא שגגת עבירה 

יש להעיר מ''ש משים שעשאהו דממעטין מקרא בעשותה דכתיב גבי קרבן וליכא  וצריך כפרה,

רק איסור דרבן, חוץ מלשיטת המקור חיים, כך הקשה באגלי טל מלאכת קוצר סימן כ''ד ס''ק י''ב, 

  ' ס''ק ו'.וכן בשו''ת אחיעזר ח''ב סימן 

  

דמי שמצא חמץ בביתו בפתח אף שלא  סימן כ'וכן כתב בשו''ת עמודי אור 

  ידע מזה צריך כפרה דהויא שגגת לאו. 
  

דאע''ג דממעטין מתעסק  מלאכת אופה סימן ט''ז ס''ק ג'וכן כתב באגלי טל 

  מחטאת מ''מ איכא ביה איסור דאוריתא.
  

דצריך  יור''ד סימן שע''ב ס''ק א'מהא דקימ''ל יש להביא ראיה ליסוד ה''ל: 

להקיץ הכהן בבית שישו שם מת, והרי כשישן איו יודע מכלום והויא 

כמתעסק, א''כ מדוע צריך להעיר אותו, אלא ש''מ דאף מתעסק, מ''מ 

  כך העיר בשו''ת מהר''ש אייגר ח''א בכתבים סימן כ'.  יש בזה איסור,

יכות גדולה בעין מצא חמץ האריך באראור''ח סימן תל''א  ובדעת תורה

  בפסח שלא ביטלו ולא ידע על זה אם עבר עליו.
  

כתב דשוגג בחייבי לאוין אין  פרשת ויקרא, וכן כתב בסהדרין פ''דוהה הרמב''ן 

צריך כפרה, מדלא כתבה התורה בהם כפרה, ולפי זה בודאי דמתעסק 

  בבל יראה אין צריך כפרה ולא הויא עבירה כלל.
  

כתבו להדיא שאפילו שגגת לאו צריך מי  ועות ג' ע''א ב'שבאבל בתוס' 

  עיין בשו''ת מהרש''ם ח''א סימן ק''פ. כפרה,

 חמץ בפסח



סיפור יציאת מצרים

 האם מותר להאריך במצות סיפור יציאת מצרים

 באופן שלא יוכל לאכול סעודת יו''ט כמו שצריך?

בהרבה מקומות הגו להאריך בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר  הה

לאכול הסעודה ואוכלים בזריזות ובבהילות כדי עד שלא שאר זמן 

להספיק לאכול את האפיקומן בזמו קודם חצות, והה הרבה אשים 

טועים שאסור לעשות כן דזה זלזול ביו''ט שאיו יכול לאכול סעודת 

יו''ט כדבעי יש לחקור האם יש דברים בטעה ה''ל או דילמא אין 

  .דברים של ממש בטעה זו

  

בספרו תורת בר פלא מה שכתב בזה מרן החתם סופר זי''ע הה מצאתי ד

רומז שיאריך בסיפור  :על הפסוק ואכלתם אותו בחפזון וז''ל משה פרשת בא

יציאת מצרים כל כך בשעה שמצה ומרור מוחים לפיו עד שלבסוף 

יהיה הזמן בהול לאכול פסח קודם חצות או קודם עמוד השחר באופן 

ן ובבהילות, והסיון מוכיח, א''כ ה''ה שתהיה האכילה גופא בחפזו

והה יש מקומות שאין מקפידים עללסעודת יו''ט שמותר למהר, 

דסומכין על התאי של האבי זר לאותם מקומות בודאי שאין  חצות

  חשש.
  

  בן חוץ לארץ שמצא בארץ וביו גרים בארץ 

  האם ביום טוב שי יש לו חיוב לספר להם?

שכתוב שם כל החיובים שחייב  קדושין כ''ט ע''אה מדוע במש יש להקשות:

האב לעשות לבו כגון למולו ולפדותו וללמדו תורה, מדוע לא כתוב 

במשה מי שיש חיוב סיפור יציאת מצרים שמוח על האב לעשות לבו, 
  כך מקשה בספר מאור המעודים בריסק וכן הגר''ח קיבסקי שליט''א בספרו דרך שיחה פרשת בא.

     

   :כא כמה תרוציםאי

חלוקה מצוה והגדת לבך ממצות מילה ופדיוו, דהתם הקיום עשה  א.

בבן, שהבן צריך להיות ימול ולהיות פדוי, אלא שהתורה הטילה 

את מעשה המצוה על האב, אבל במצות והגדת לבך אין הקיום כלל 

בבן, דאין הבן אלא כחפצא של מצוה של האב, ולכן לא מאה התא 

  כך כתב בספר מאור המועדים בריסק. מצות הבן על האב, בין הי

מה דסתפק בבן חוץ לארץ שבא לארץ  ולפי זה פושט להלכה:

ישראל דחייב ביו''ט שי וביו תושבים בארץ ישראל, האם חייב 

במצות והגדת לבך, היות וחייב ביו''ט שי או כיון דביו בי ארץ 

ם בהם מצות סיפור יציאת ישראל ואצלם איו יו''ט לא שייך לקיי

מצרים, ולפי יסוד ה''ל פסק להלכה דחייב משום דמצות והגדת 

לבך איו קיום העשה בבן, אלא מוטל על האב לקיים מצוה זו ע''י 

הבן, אבל המצוה היא של האב והבן הוא רק חפצא של מצוה שעל 

ידו מקיים האב מצות סיפור יציאת מצרים לבו, ועל כן פשיטא 

  אף ביו''ט שי אע''ג דביו בי ארץ ישראל.שחייב 

דבן חוץ לארץ שביו  פסח פרק ט' ס''ק ס''ו וכן פסק בהליכות שלמה

תושבי ארץ ישראל שישאלו מה שתה, כדי שיתקיים המצוה 

  כצורתה אע''פ שאצלם אים יו''ט.

פסחים קט''ז משום דמצות והגדת לבך זה לא רק בבן כמו שאמרו בגמ'  ב.

חכם בו שואלו, ואם איו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו  הוא שואל  עמוד א'

לעצמו, ואפילו שי תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח, שואלין זה לזה, 

  כך תירץ הגר''ח קיבסקי שליט''א בספרו דרך שיחה פרשת בא.לכן לא תן במשה, 

חויב דחשב שם הדברים דרק האב מקדושין ע''פ מה דאיתא שם בגמ'  ג.

לעשות לבו ולא האם, והה סיפור יציאת מצרים חייב גם כן האם 

על כן  עיין פרי מגדים באשל אברהם סימן תע''ב ס'''ק ט''זלספר לבו אם אין אב, 

  כך תירץ הגאון המפורסם רבי שמאי גראס שליט''א דומ''צ מחזיקי הדת.לא חשבו, 

 מדוע המרבה לספר ביציאת מצרים משובח

  ר להרבות בשבחיו של הקב''ה?הרי יש איסו

  איתא בהגדה וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח.
  

איך מותר להרבות בסיפור יציאת מצרים, מאי שא מהא  יש להקשות:

ההוא דחית קמיה דרבי חיא, אמר האל  ברכות ל''ג עמוד ב'דאיתא בגמ' 

יץ והודאי הגדול הגבור והורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמ

והכבד המתין לו עד דסיים, כי סיים אמר ליה, סיימתיהו לכולהו 

שבחי דמרך, למה לי כולי האי אן הי תלת דאמרין, אי לאו דאמריהו 

משה רביו באורייתא, ואתו אשי כסת הגדולה ותקיהו בתפלה, לא 

 הוין יכולין למימר להו, ואת אמרת כולי האי ואזלת, משל למלך בשר

ודם שהיו לו אלף אלפים דירי זהב, והיו מקלסין אותו בשל כסף, והלא 

גאי הוא לו, א''כ מאי שא דבסיפור יציאת מצרים מותר להרבות כמה 

כך מקשה בדרך פקודיך מצות עשה מצוה כ''א חלק המעשה ס''ק ה', וכן החיד''א בהגדה שיותר, 

שלמה קלוגר זצ''ל, וכן השפת אמת פסח תרמ''ז, שמחת הרגל, וכן בהגדת מעשה ידי יוצר להגאון רבי 

  וכן השואל ומשיב בהגדה שלו.

  

  :איכא כמה תרוצים

לא שייך לומר בזה סיימתיהו לכולא שבחא דמרך, כיון שצטויו  א.

לספר הכל, על כרחך צטוויו לחקור ולדרוש ע''י פסוקי התורה 

לאות הסים והפלאות, וידוע דכח הבשריי קצר מלהשיג כל הפ

והיסים אשר התוסס השי''ת עמו, ואי אפשר לומר שצטויו לספר 

הכל, על כרחך צטויו לחקור ולדרוש ע''י פסוקי התורה הסים 

והפלאות עד מקום שיד שכליו מגיע, על כרחך זה המצוה עליו על 

כך תירץ בדרך פקודיך מצות עשה כ''א חלק כן כל המרבה לספר הרי זה משובח, 

  ס''ק ה'. המעשה

הטעם שכאן מותר להרבות, כי למי שעשה לו הס וכן במקום ובזמן  ב.

של הס מותרין ומחוייבין להלל ולשבח, ולפי שאמרו ואלו לא 

הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותיו הרי או משועבדין, ממילא 

עשה לו הס, לכן המרבה לספר משובח, וכן בסוף ההגדה 

כך תירץ בשפת אמת כו' לפיכך אחו חייבין כו', שאומרים ואותו הוציא 

  פסח תרמ''ז, וכן כתב המהר''ל בגבורת ה'. 

וז''ל מצאתי כתוב בשם אורח חיים סימן קי''ג ע''פ מה שכתב הבית יוסף  ג.

אף על גב דשתיקותא מעליותא כלפי שמיא, הי  ברכות פ"ה עמ' צ''זהרא"ה 

אדיר וורא ואמיץ דאן לית לן מילי באדכורי שבחא בדידיה דרחמא כגון 

דעה לאדכורי שבחיה, אבל לספר פלאותיו ויסיו וגבורותיו כל המוסיף הרי 

זה משובח וזהו כל ספר תהילים ותושבחות הצדיקים, והה כאן צטויו 

להרבות ביסים ופלאות לזה בא לומר שכל המרבה לספר הרי זה משובח, 

  ל ומשיב, וכך תירץ החיד''א בהגדה שמחת הרגל.כך תירץ בהגדת דברי שאול לבעל השוא

דדוקא בתפלה אסור, אבל חוץ שם בברכות ע''פ מה שכתב ברביו יוה  ד.

כך תירץ בהגדת דברי שאול לבעל השואל לתפלה מותר, לפי ה''ל אתי שפיר, 

  ומשיב,

אין אומרים שבחו של אדם  ב' ערובין י''ח ע''מע''פ מה דאמרין בגמ'  ה.

א מקצת שבחו, א''כ בכל השה כשהקב"ה כביכול איו בפיו אל

בפיו שאז אומרים כל שבחו, אמרין דא"א לומר כל שבחו לכן מוטב 

שלא יוסיף כלל שלא ייחשב שזה כל שבחו, אבל בליל הסדר 

שהקב"ה יורד והרי זה כביכול בפיו שבזה אומרים מקצת שבחו, 

כך תירץ  כמקצת שבחו,לכן יכולין להרבות בשבחים, כי בכל מצב יחשב 

 בהגדת ברכת השיר.



 מדוע המרבה לספר משובח הרי זה חיוב גמור

  להרבות בסיפור יציאת מצרים?

חייב אדם לעסוק  אורח חיים הלכות פסח סימן תפ''א, ומקורו בתוספתא קימ''ל

ובפלאות שעשה בהלכות הפסח וביציאת מצרים, ולספר ביסים 

  הקדוש ברוך הוא לאבותיו, עד שתחטפו שיה.
  

על הא דאיתא בהגדה וכל המרבה לספר ביציאת מצרים  יש להקשות:

הרי זה משובח, משמע שאין זה חיוב דאם הויא חיוב לא היה שייך 

לומר משובח, דמדיא חייב לעשות כן, שהרי מי שאיו מקיימו מקרי 

  כך מקשה הצי''ב בהגדה שלו הגדת אמרי שפר, וכן בהליכות שלמה לפסח פרק ט' ע''מ רס''ו. רשע,
  

  :איכא כמה תרוצים

אע''ג דיש חיוב לספר עד שתחטפתו שיה, מכל מקום אין הפירוש  א.

בלי הפסק שהרי צריך לאכול וכדומה, אלא בשעה שאפשר לספר 

שעה שיהא הרי זה מקיים מצות עשה, וכל מה שמרבה להכין ה

כך תירץ  הצי''ב בהגדה שלו הגדת  אפשר לספר יותר הרי זה זריז ומשובח,

  אמרי שפר.

אפשר לפרש מרבה יותר מזמן החיוב, ולא דמי לאוכל מצה אחר זמן  ב.

דהתם ודאי אין שום מצוה, ואדרבה אי מכוין לשם מצוה עובר על 

א מצות בל תוסיף, משא''כ סיפור יציאת מצרים אפילו בכל יום איכ

זכירת יציאת מצרים, והרי גם לזה המצוה אין שיעור אלא שיוצאים 

בזכירה כל שהוא, ומ''מ אפשר להרבות הזכירה כמו שיוצאים ידי 

חובת מצה בכזית, ומכל מקום כל זמן שאוכל לשם מצה הרי זה 

מצות עשה, א''כ אפשר להרבות בסיפור יציאת מצרים יותר מזמן 

א וראב''ע סבירא ליה מצות אכילת מצה חיוב, תדע שהרי שהרי ר''

רא''א מין אתה אומר  שלהי פרשת בא עד חצות, והייו דתיא במכילתא

שאם היתה חבורה של חכמים או תלמידים שצריכים לעסוק 

בהלכות הפסח עד חצות וכו', והוא משום דרבי אליעזר לטעמיה 

הרי במעשה ומ''מ  ברכות ט' ע''מ א'דאכילת מצה עד חצות כדאיתא בגמ' 

שהביא המגיד עסקו גם המה כל הלילה, ואפילו ר''ע דסבירא מצות 

אכילה כל הלילה, ומשום הכי תיא בתוספתא שלהי פסחים חייב 

אדם לספר יציאת מצרים כל הלילה, מ''מ אין החיוב אלא עד עמוד 

השחר, והרי עסקו עד זמן קריאת שמע של שחרית וא''כ המרבה הרי 

כך תירץ הצי''ב  שהביא המגיד ראיה מאותו מעשה,זה משובח, והייו 

חג הפסח ע''מ מ''ז מה שהרחבו ליישב  בהגדה שלו הגדת אמרי שפר, ועיין בספר מעדי אשר

  בכמה אופים מדוע סיפר רבי אלעזר בן עזריה אחר חצות, הרי סבירא ליה דהמצוה עד חצות.
של יציאת החיוב הוא לעסוק עד שתחטפו שיה בעיה ומהותה  ג.

מצרים בכלליות, והא דאמרו כל המרבה הייו להרבות בפרטי גוף 

כך תירץ  סיפור הדברים והמורעות שאירעו בזמן גלות וגאולת מצרים,

  בהליכות שלמה לפסח פרק ט' ע''מ רס''ו.
החיוב הוא לספר הוא עד שתחטפו שיה, ומי שבשעה שתחטפו  ד.

ין וכל המרבה הרי זה השיה מעורר את עצמו להמשיך עליו אמר

כך תירץ מרן הגרי''ש אליישיב זצ''ל, וכן מרן הגר''ח קייבסקי שליט''א, ויסוד זה משובח, 

  מבואר בחסדי דוד על התוספתא פסחים פרק י'

ע''פ מה שכתבו במפרשים דהרי זה משובח קאי על הקב''ה ה. 

שכשמרבה לספר הרי זה משבח את הקב''ה, לפי ה''ל לא קשה דמי 

כך  מרבה לספר ומקיים את החיוב שלו הרי זה משובח הקב''ה,ש

שמעתי מידידי הגאון המפורסם רבי אברהם דירפלד שליט''א רב קהילת בעלזא בית שמש תל 

  אביב, וראש ישיבת ברכת אהרן.
  

יש להקשות על עצם הדין שמצות סיפור יציאת מצרים אין לה שיעור:

הי דברים שאין להם שיעור, א''כ מדוע במשה בריש פאה דחשיב כל 

כך מקשה במשה ראשוה על המשיות שם  לא כתוב מצות סיפור יציאת מצרים,

  בפאה.
  

דמצות סיפור יציאת מצרים, אע''ג שאין לה שיעור למעלה,  ומתרץ:

כל שלא אמר  פסחים קט''ז א'מ''מ יש לה שיעור למטה, ע''פ מה שכתב ר"ג 

ו דהכווה דלא יצא ידי ספור דברים האלה בפסח לא יצא ידי חובת

והמשה לא  יציאת מצרים, משמע דג' הדברים האלו חייבים לומר,

עיין ערוך לר סוכה חשיב רק דברים שאין להם שיעור לא למעלה ולא למטה, 

  כ''ח ע''מ א'.

  מדוע צריך ללמוד חיוב סיפור יציאת מצרים משבת 

 הרי כתוב להדיא בפסוק שצריך לספר?

כתב מצות עשה של תורה לספר בסים  לכות חמץ ומצה פרק ז'ה הה הרמב"ם

שמות ופלאות שעשו לאבותיו במצרים בליל חמשה עשר ביסן שאמר 

"זכור שמות כ' "זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים" כמו שאמר י"ג 

  .את יום השבת" וכו'
  

 מה כוות הרמב''ם בזה שכתב שכמו זכור את יום השבת יש להקשות:

לקדשו, מאי אולמא האי פסוק מהאי פסוק, הרי בפסח כתוב גם זכור 

כך מקשה באור שמח הלכות חמץ ומצה פרק ז', וכן את היום מה צריך ללמוד משבת, 

  במרכבת המשה.
  

  :איכא כמה תרוצים

כוות הרמב''ם לומר כמו שמן התורה מצוה לקדש ומדברי סופרים  א.

קדש אריפתא, כן הוא כאן מצוה מן לזכרו על היין, וכי לית ליה יין מ

התורה לזכור הסים ולספר אותם, ורבן תקו על היין, וכי לית ליה 

   .כך כתב באור שמח הלכות חמץ ומצה פרק ז'יין אומר ההגדה על הפת, 

הגרי"ז מבריסק פירש בכוות דברי הרמב"ם דלומד משבת באיזה  ב.

בותיו במצרים אופן הוא שצריך לספר בסים ופלאות שעשו לא

בליל ט"ו ביסן, דהייו דכמו שבשבת מצות הזכירה היא להזכיר גם 

מה שעשה הבוית"ש לפי כן כמו שאו אומרים "כי ששת ימים עשה 

השם את השמים ואת הארץ וגו', וביום השביעי שבת ויפש" "ושבת 

קדשו באהבה וברצון החילו זכרון למעשה בראשית, הוא הדין כמו 

ר בסים ופלאות שעשו לאבותיו במצרים צריך בליל ט"ו כן הסיפו

ביסן להיות ג"כ על זה הדרך, וכמו שבאמת ממשיך הרמב"ם 

להצריך להתחיל בזה במה שקרה לפי הגאולה בהמשך דבריו 

בהלכה ד' וכותב וצריך להתחיל בגות ולסיים בשבח כיצד מתחיל 

ופרים וטועין היו אבותיו בימי תרח ומלפיו כ ומספר שבתחילה

אחר ההבל ורודפים אחר עבודת אלילים ומסיים בדת האמת 

שקרבו המקום לו והבדילו מהאומות וקרבו ליחודו, וכן מתחיל 

ומודיע שעבדים הייו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלו ומסיים 

בסים ופלאות שעשו לו ובחירותו, והוא שידרוש מארמי אובד 

ה וכו' וזהו כוות הרמב"ם בדבריו ללמוד אבי עד שיגמור כל הפרש

כך את ה"ל בג"ש, משבת זכור מזכור לספר מצות יצ"מ באופן ה"ל, 

  כתב בשו"ת ציץ אליעזר חלק כ''ב סימן כ''ז.

ע''פ מה שכתב הרמב''ם בספר המצות עשין ק"ז וז"ל ובמכילתא  ג.

מכלל שאמר כי ישאלך בך יכול אם ישאלך בך אתה מגיד לו ת"ל 

והגדת לבך אף על פי שאיו שואלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן ביו 

לבין עצמו ביו לבין אחרים מין ת"ל ויאמר משה אל העם זכור את 

היום הזה ר"ל שהוא ציוה לזכרון כמו שאמר זכור את יום השבת 

כך תירץ בספר אמר יוסף על עכ"ל ובהכי יחא וזו היא כות הרמב"ם כאן, 

כן בספר מועדים וזמים חלק ג' סימן רמ''ג להגאון רבי משה שטרבוך שליט''א הרמב''ם, ו

  .ראב''ד ירושלים

בהגדה שירת הלוים בשם הגר''ח וז''ל וראה דילפין שאם הוא יספר  ד.

את הסיפור של יציאת מצרים בליל ט''ו בכל פרטיו, אבל לא יזכיר 

יצא ידי  שהיום בליל ט''ו ביסן יצאו כלל ישראל ממצרים לא

חובתו, מכיון דיש חיוב להזכיר שהיום הוא יום היציאה, כמו מצות 

  זכירה דקידוש שצריך להזכיר שהיום יום שבת.

סיפור יציאת מצרים

 "קול המעדים" 
 אפשר לשמוע מאות שיעורים שאמרו בקהלות הקודש בארץ ובחו''ל

  בהלכה ובאגדה על פרשיות השבוע ועל המועדים 
 ועל אירועים מיוחדים באידיש ובלשון הקודש

  עשרות שיעורים שאמרו בחג הפסח בקהילת הקודשוכן אפשר לשמוע 
 0799-360912מספר הקו הוא 

   03-6171111ע''י מערכת קול הלשון וכן אפשר לשמוע את זה 
 13ידיש א 47לשון הקודש 

  02-6400000ע''י מערכת קול הדף וכן אפשר לשמוע וארט לפרשת השבוע 
  י''ת יתן יהיה לשמוע את שיעורי החג שהזבעו

  החגאשר יאמרו בקהלות הקודש במשך 



האם יש איסור למלוח קרבן פסח לפי שבשלו?

כתב שאם רוצה יכול למלוח פסחים ע''ד כ''א בד''ה כבולעו כך פולטו הה בתוס' 

  .את קרבן פסח לפי שצלו אותו
  

כתב מה דפשיטא להו לתוס' שהיה  שם בא''ד אין צולין את הפסח בצל''ח אבל

יכול למלוח הפסח קודם צלייתו, אי מסתפק בזה, כיון דמליח הרי הוא 

כרותח דצלי, א''כ שייך בו צלי מחמת דבר אחר, ואף דלעין שבת ליכא 

במליחה איסור בישול, הייו משום דשבת גמרין ממלאכת המשכן 

דות האור, ואפילו בחמה מותר בשבת רק בתולדות חמה ובעין תול

וכן בבשר בחלב אין  כמבואר בגמ' שבת ל''ט ע''אגזרין אטו תולדות האור 

במליחה איסור בישול, הייו דדרך בישול אסרה תורה, ומליחה אין דרך 

העולם לאכול בלא בישול, ומבושל בחמי טבריה יוכיח שלעין בשר 

ולכן פסק  ירושלמי דרים פרק ז' הלכה ו'שטא בחלב הוא בעיא דלא איפ

שאסור ואין לוקין עליו, ולעין פרק ט' מהלכות מאכלות אסורות הלכה ו' הרמב''ם 

שמבושל בחמי טבריה חייב עליו משום כי אם  בדף מ''אפסח אמרו לעיל 

ולכן אי לאו דברי התוס' שפשוט להו להתיר המליחה בגדי של צלי אש, 

  זה.    פסח היתי מסתפק ב
  

מ''ת אור''ח סימן כ''ג, וביור''ד מ''ת סימן דבספרו שו''ת ודע ביהודה  יש להקשות:

שאל האם מלח יש בזה איסור בישול בשבת מהתורה או מדרבן, מ''ג 

ומסיק דבמלח ליכא בישול כלל, והא דאמרין מליח כרותח הכווה דיש 

א למלוח את כח בליעה כמו דבר רותח, א''כ איך כתב דיש לחוש של

כך הקשה בשו''ת מהרש''ם חלק ח' סימן הקרבן פסח דהויא צלי מחמת דבר אחר, 

  ''א ומיחו בצ''ע.
  

הקושיא דהצל''ח גופיה אומר  מתרץ: יור''ד סימן י''זובשו''ת דברי יציב 

לולי דברי התוס', אבל עכשיו שתוס' אומר שמותר, חזין דלאו בישול 

  גמור הוא מליחה.
  

דהמולח בשבת חייב משום מבשל דמליח  76ע''ז ע''מ כתב  והה הר''ן

  כרותח.
  

דלפי דבריו מיושב קושיית  הלכות חמץ ומצה הלכה כ''ד וכתב בשער המלך

על כל  ויקרא ב' י''געל הפסוק מחות כ''א ע''א הראשוים על הא דדרשין בגמ' 

קרבך תקריב מלח, תקריב אפילו בשבת, דבשבת מי מותר למלוח את 

קרבן, יש להקשות מדוע צריך קרא להתיר מליחת קרבן בשבת, איזה ה

איסור יש במליחה קרבן בשבת, וליכא למימר דאסור משום דמעבד, 

הא אין עבוד באוכלין מן התורה רק מדרבן, והעורות לא היה מולחין 

כך מקשה הרשב''א מחות כ''א ע''א, וכן במשה למלך  דהא כל הקרבות צריכים הפשט

י''א מהלכות שבת הלכה ה', וכן בהגהות רע''א שם, וכן בשער המלך פרק ג' מהלכות יו''ט הלכה פרק 

ד', וכן בשו''ת מהר''ם שיק אור''ח סימן קל''ט, וכן בשו''ת תשובה מאהבה ח''א סימן ר''ט, וכן בשו''ת 

ספת שבת סימן חתם סופר חלק ז' סימן כ''א, וכן ל', וכן באמרי ביה שבת סימן כ''א, וכן בספר תו

שכ''א, וכן בשו''ת מוצל מאש ח''ב סימן א', וכן בשו''ת שואל ומשיב מהדורא א' חלק ב' סימן ס''ב, וכן 

ולפי דברי הר''ן אתי שפיר דצריך קרא להתיר  בשו''ת מהרש''ם חלק ד' סימן צ''ג,

  מליחת קרבות בשבת דהויא מבשל ולצורך קרבות מותר.
  

א לומר בכות הר''ן דהוא בשול מן דא'' אבל דוחה השער המלך:

אמרין המבשל בשבת בחמי טבריה פטור  פסחים מ''א ע''אהתורה, דהא בגמ' 

א''כ ה''ה מלח איו בישול מן התורה, וכות הר''ן דהויא בשול מדרבן, א''כ 

  א''א לתרץ כן. 
  

כתב דכות הר''ן בשול דאוריתא,  ח''ב סימן ק' אבל בשו''ת צפת פעח

תורץ קושיא ה''ל, והא דחמי טבריה איו אסור מן התורה, ושפיר מ

משום דאפשר לבטל את הבישול, משא''כ מלח דא''א לבטלו אחר 

ועיין במחת חוך במצוה ל''ב סעיף י''א ס''ק ט', ובפרי חדש יור''ד סימן ס''ח השיג על המליחה, 

באיתי עוד תשעה תרוצים לתרץ הר''ן דליכא בישול במלח, ובספר מעדי אשר פרשת ויקרא תשס''ו ה

  .הקושיא איזה איסור דאורייתא יש במליחה בשבת

  האם היו צולין את הקרבן פסח עם גיד השה?

 הלכות קרבן פסח פרק י' הלכה י''א, וכן המאירי בפסחים ע''ד ע''א הה איתא ברמב''ם

מביא את המחלוקת כשאדם אוכל את הפסח, חותך עצמות, וכן הגיד 

מקרין אותו בשעת צלייה כשאר כל בשר אלא צולין אותו השה, שאין 

  שלם. 

  

וז''ל אין איסור גדול מזה שיצלה הפסח עם  אבל הראב''ד חולק עליו

גיד השה, ואם אזכה ויביא לפי כזה קרבן שצלאו אותו עם גיד השה 

  היתי חובטו בקרקע לפיו. 
  

בותן טעם את שיטת הרמב''ם דסבר דאין בגידין  והכסף משה מתרץ:

לכן אין איסור, לצלות את הקרבן עם הגיד השה, אבל למ''ד יש בגידין 

בותן טעם, אף הרמב''ם מודה שאסור לצלות את הקרבן פסח עם הגיד 

  השה. 
  

הקשה על תרוץ מאמר ד' דרוש י''באבל הבי יששכר מאמרי חודש יסן 

רביו דאפילו אם אמר דאין בגידין בותן טעם מי הכריחו לזה: 

  הרמב''ם לומר כן, דהא מ''מ לכתחילה אסור.
  

דהרמב''ם היה לו הוכחה ממה דלא חשב זה במתיתין בין  ומתרץ:

הדברים שבין פסח מצרים לפסח דורות, דבפסח מצרים בודאי צלה עם 

גיד השה דאז לא אסר עדיין גיד השה, ופסח דורות שאמר כבר 

השה, אלא ש''מ דאף כשאמר  האיסור של גיד השה לא צלה עם הגיד

  כבר האיסור, מ''מ מותר וליכא איסור.
  

כתב דטעם הרמב''ם דהא בפסח  סימן ו' ס''ק י''א ובשו''ת זרע אברהם

מצרים פשיטא דהיה צלה כולו, וא''כ אי אפשר שאחר מתן תורה 

  ישתה פירוש הפסוק.
  

תערב עם דגיד המותר ש פסחים פ''ג ע''במהא דאיתא בגמ'  יש להקשות:

גיד השה צריכים לשרוף, ואם אמר כשיטת הראב''ד דגיד השה של 

קרבן פסח אסור לצלות עם הקרבן וצריך להוציאו לפי הצלייה, א''כ 

איך יש מציאות שיתערב גיד השה עם גיד המותר, הרי יש סימן מובהק 

דהגיד המותר היה צלוי, והגיד השה לא היה צלוי, א''כ מגמ' ה''ל 

ברורה לרמב''ם, ורחוק לומר דמיירי כגון שזדמן שצלו גם כן את  ראיה

כך מקשה השפת אמת פסחים פ''ג ע''ב, וכן בחתם סופר פסחים פ''ג הגיד השה בפי עצמו, 

  .ע''ב

  

דהראב''ד יעמיד את דברי הגמ' באופן ששכחו להסיר את  יש שמתרץ:

כך יד המותר, גיד השה לפי הצלייה, ולאחר הצלייה הוא התערב עם הג

  תירץ הגרא''ל שטיימן שליט''א פסחים פ''ג ע''ב.

  

 האם קרבן פסח היו אוכלים בהסיבה?

האם קרבן פסח היו אוכלים בבית המקדש בהסיבה או  יש לחקור

דילמא כיון שאכילת קרבן פסח לא אוכלים בגלל חרות אלא משום 

  שפסח הקב''ה אין צריך הסיבה.
  

על הא דכתב המחבר  ן תע''ז באשל אברהם ס''ק א'אור''ח סימ הה הפרי מגדים

דאפיקומן צריך לאכול בהסיבה, כתב וז''ל ברמב''ם לא מצאתי שיהא 

קרבן פסח חייב לאכול בהסיבה, וא''כ למ''ד שאיפקומן זכר לקרבן 

פסח אפשר דלא בעי הסיבה, וכן משמע מביאור הגר''א סימן תע''ז, 

ם שמשמע דקרבן פסח בעי דלא היה הסיבה בקרבן פסח, ויש פוסקי

  עיין אמות ישראל פסח סימן ע''ב.הסיבה, 

  קרבן פסח



 אכל מצה בלא הסיבה ואח''כ בא רבו אצלו

  האם צריך לאכול עוד הפעם מצה?

שמי שאכל מצה בלא הסיבה לא יצא, ודעת הרמ"א  סימן תע''ב ס"זקימ''ל 

אוכלו שוב בהסיבה, בעין איך אכלו מצות בליל שלכתחילה צריך ל

הסדר בעזרה, הרי אין ישיבה בעזרה ואיו יכול להסב עיין בספר מעדי 

  אשר חג הפסח ע''מ קי''ט.
  

מה הדין כשאדם שכח ואכל מצה בלא הסיבה, ואח"כ  יש לחקור

כשזכר לאכול שוב, בא אליו רבו ופטור מהסיבה, האם יאכל שית 

, כיון שעתה איו רשאי להסב לא יתקן באכילתו מצה בלא הסיבה

השיה מה שפגם בראשוה, או יש לומר שבאכילתו הראשוה לא קיים 

המצוה כדין, לפי שהיה חייב להסב, ואכל בלא הסיבה, אבל עכשיו 

כשהגיע רבו, פטור הוא מהסיבה וכשאוכל בפיו בלא הסיבה מקיים 

  .המצוה כדין
  

  שאל בזה: פסחים ק''חהה בחשוקי חמד 

כעין ידון זה מציו לגבי מי שלא אמר יעלה ויבא במחה של  ומסיק:

ראש חודש, שדו הראשוים אם צריך להתפלל ערבית שתים, כיון שבין 

כה לא יזכיר של ראש חודש, עיין תוס' ברכות כ''ו ע''מ ב' ופסק השו"ע 

ת סימן ק''ח סעיף י''א שחייב להתפלל במוצאי ראש חודש פעם וספ

מדין תפילת דבה, ועי"ש במש"ב ס"ק ל''ד וראה לע"ד שאף בעיו 

יחזור ויאכל בלי הסבה, כיון שבאכילה הראשוה לא יצא ידי חובה, 

ועתה באכילה השיה מקיים מצוות אכילת מצה כתיקוה, ויש עוד 

להוסיף דכשאוכלים לפי הרב, דרך החירות הוא לאכול בלי הסיבה, 

ה דרך חירות הגם שלא היסב דאל"כ היו צריכים והוי גם כן אכיל

לכתוב הפוסקים שלכתחילה אין לאכול לפי הרב משום שמפסידים 

  מצות הסיבה, ולא שמעו כזאת, ש"מ דהוי דרך חירות.
  

ובספר הפלא פרדס יוסף על הגדה של פסח לידידי הגאון רבי גמליאל

ב ששאל שאלה ה''ל מי דן בזה וכות ע''מ קכ''ההכהן רביוביץ שליט''א 

להגאון האדיר רבי חיים קיבסקי שלט''א ופסק צריך לחזור ולאכול 

  .בלא הסיבה

  

  מדוע מותר לאכול מצה עד חצות הרי הסיבה שאוכלים מצה 

  משום לא הספיק בצקם וזה היה אחר חצות?

רבן שמעון בן גמליאל אומר כל מי שלא  פסחים קט''ז עמוד ב' איתא במשה

ים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח, מצה, אמר שלשה דבר

ומרור פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותיו במצרים, שאמר 

ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח וגו' מצה על שום שגאלו 

אבותיו ממצרים, שאמר ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו' 

אמר מרור על שום שמררו המצריים את חיי אבותיו במצרים, ש

  וימררו את חייהם וגו'.
  

הקשה: וז''ל יש לעיין בזה לפי טעם זה  פסחים קט''ז עמוד ב' הה המהרש"א

היה ראוי להיות מצות אכילת מצה אחר חצות לילה שאז יצאו 

ממצרים ותקיים ויאפו את הבצק אשר הוציאו וגו' גם בפסח שאכלו 

והו על שם העתיד עי''ש במצרים למה אכלו אז מצה דאין סברא שאכל

  שתירץ בדרך דרוש. 
  

דאמרין שם בגמ' "לחם  כתב ליישב:פסחים קט''ו עמוד ב' ובחתם סופר 

עוי" שעוין עליו דברים הרבה, הייו דברי חירות שכן עוה לשון הרמת 

קול שמחה, ולדבר אחר לחם עי זכר לעיות ובפרוסה, שכן יש במצה ב' 

שהיה אוכלים כן במצרים כדרך העבדים זכר לעיות  האחד}טעמים 

שמאכילים אותן לחם שלא תחמץ באשר שמשביע מהר ואיו רעב 

מאותו אכילה כ"כ מהרה וגם דרכם בפרוסה לקבל פרס משלחן רבם 

זכר לחירות שלא הספיק בציקם להחמיץ עד שגלה  השי}והטעם 

שפיר  עליהם מלך מלכי מלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם,  לפי ה''ל אתי

  דהוה מיהת טעמא קמא זכר לעבדות.

  מדוע מי שאכל מצה בלא הסיבה צריך לחזור ולאכול 

  הרי יכול לצאת במצה שאוכלים בכורך?

כל מי שצריך הסיבה אם אכל או שתה  בש''ע אור''ח סימן תע''ב ס''ק ז'קימ''ל 

  בלא הסיבה לא יצא וצריך לחזור ולאכול ולשתות בהסיבה.
  

ל הטעם שחייב לאכול מצה בפי עצמה, ולא יוצא הרי כ יש להקשות:

ידי חובת מצוות אכילת מצה באכילת כורך, משום דאתי מרור דרבן 

ומבטל למצה דאורייתא, כמבואר בגמ' פסחים קט''ו ע"א אם כן מאחר 

וחיוב ההסיבה הוא רק מדרבן, מצא דבאכילתו הראשוה בלא הסיבה 

ומה שצריך לחזור ולאכול  כבר יצא ידי חובת אכילת מצה מהתורה,

בהסיבה הוא רק מדרבן, וא"כ לכאורה יצא ידי חובתו בכורך, דמצה זו 

חיובה היא רק מדרבן כי את הדאורייתא כבר קיים, וגם מרור רק 

כך מקשה בשו"ת מהרש"ם ח"ו או"ח סימן ל''ח, וכן דרבן ואים מבטלים זה את זה, 

  ג', וכן במקראי קודש פסח חלק ב' סימן ל'''א אות ב'. בשו''ת בין שלמה חלק ב' סימן ל''ג אות
  

  :איכא כמה תרוצים

לדידן איכא מי ספיקא שמא הלכה כרבן דאין מצוה בכריכה והוי  א.

רשות וחיוב הסיבה דרבן, א"כ כיון שכבר אכל מרור בפי עצמו אתי 

  ''ח.כך תירץ בשו''ת מהרש''ם חלק ו' סימן לרשות דמרור ומבטל למצה דרבן, 

כך כתוב בהגדה של פסח מיירי בכזית של אפיקומן, דכבר אכל את הכורך,   ב.

   עם פירושי גאוי ווילא שכך תירץ הגר"ש הכהן מווילא ז"ל.
מחלוקת ראשוים אם העושה מצווה יש להעיר דשאלה ה''ל: 

דאורייתא שלא כפי תקת חכמים יצא ידי חובת הדאורייתא, ורק 

או שכלל לא קיים גם את הדאורייתא, שאמם  לא קיים את הדרבן,

סבירא ליה שידי הדאורייא יצא, בפסחים כ''ה בדפי הרי"ף, ד"ה כל מי שלא אמר הר"ן 

  כתבו דלא יצא אף הדאורייתא.  סוכה ג' סוף ד"ה דאמראך התוס' 
  

 האם צריכים להקות המצה לאורחים בליל פסח?

רחים בליל פסח כיון האם יש חיוב להקות את המצות לאו יש לחקור

דבמצה בעין לכם, וכל דבר דלא ותן לו לגמרי שיהא שלו, לא מקרי 

וסתם בעל הבית איו ותן לאורח לגמרי את כמבואר בדרים מ''ח לכם 

  האוכל רק ותן לו רשות לאכול.
  

וז''ל צריכין ליזהר במצה  סוכה ל''ה ע''א ד''ה אתיא לחם הה כתב בשפת אמת

מצה שלו דוקא, ולאורח על שולחן בעל הבית צריך של מצוה שיהא ה

ליתן לו הבעל הבית המצה במתה ולא סגי מה שהרשהו לאכול דצריך 

להיות שלו ממש שיוכל למכרו ולהקדישו דמתה שאיו יכול להקדישו 

לא שמה מתה כדאיתא בדרים מ'''ח והעולם אין זהרים בזה, אכן 

תיר לקדש בטבעת שאולה אפשר דהעולם סומכין על שיטת הראש שה

דאדעתא דהכי יהיב לה באופן שתוכל להתקדש, א''כ ה''ה הכא אדעתא 

  דהכא יהיב ליה שיוכל לצאת בו, א''כ מסתמא תן לו לגמרי.
  

מי תמה על מה סמכו העולם שלא על הלכות פסח סימן כ''ד  ובאמרי ביה

 להקות לאורח, הא לא הויא לכם, וכתב כיון דלא כתיב ממש לכם

כמבואר בגמ' פסחים ל''ח ע''א, וכן סוכה ל''ה במצה, רק ילפין מגזירה שוה מחלה 

א''כ לא בעין דיהא לכם ממש שצריך להקותו, ודי במה שתן לו ע''א 

  רשות לאכול אף דלא תכוין לזכות ממש בזה, מ''מ יוצא בה.
  

ים כתב לתרץ דהא דאין העולם זהרח''ד סימן קע''ב  ובשו''ת בצל החכמה

דהא דקימ''ל  סימן ת''דלהקות המצה, ע''פ מה שכתב במקור חיים 

אור''ח סימן ת''ד שאיו יוצא במצה גזולה, אין הטעם משום דבעין 

לכם מהתורה, דכיון דלעסיה קאו קין גמור מטעם שיוי, א''כ הויא 

שפיר לכם, וכיון דקימ''ל בלע מצה יצא, הויא הקין שפיר קודם עשיית 

, והויא כגזל קמח ועשאו מצה דיצא, אלא טעמא דאיו יוצא המצוה

משום דהויא מצוה הבאה בעבירה, ואף דקי ליה משעת לעיסה וכל 

היכא דקי קודם עשיית מצוה לא שייך ביה מצוה הבאה בעבירה, מ''מ 

שפיר מצוה הבאה בעבירה, אבל לעין כיון דלעיסה צורך אכילה הויא 

שלעיסה צורך אכילה, לפי זה א''ש מה דאין לכם מקרי שפיר לכם אע''פ 

מקפידים להקותו לאורח, דכיון דמרשהו לאכול אין פה מצוה הבאה 

  בעבירה והויא שפיר לכם דקייה בלעיסה. 

 מצה



  

  מדור משיב כהלכה 
  מהטןמדור זה ודב וערך ע"י ידידיו ר' מרדכי זיסקיד הגר שליט"א 

  'שאלה א
(הובא ברש"י בפירוש ההגדה, וכן הוא בהרבה בהגדות של מהג אשכז הקדמון 

מציו בוסח השאלה הג' של 'מה שתה' תקופת הראשוים) כת"י של הגדות מ

שהוסח הוא שבכל הלילות אין או חייבין לטבל אפילו פעם אחת 

דוחה רב ספרא וסח (קטז.) הלילה הזה שתי פעמים. וקשה על זה שבגמ' 

  זה דאטו חיובא לדרדקי, עיי"ש ברשב"ם.

  'שאלה ב
ל העשבים המרים. ולפי כתב: ובמרור ר"ל כלל כ(לט.) במאירי פסחים 

דמצטרפים כל המיים זה עם זה, (שם) דבריו קשה מאי קמ"ל המשה 

  הרי כל הירקות חשובים כמין אחד לעין מרור. 

  'שאלה ג
איתא דהפסוק "למן היום אשר צוה ה' והלאה (ח, ב) גמ' בהוריות ב

לדורותיכם" מדבר על ע"ז, דאיזו היא מצוה שהיא אמרה בתחלה, הוי 

זו עבודת כוכבים. והגמ' מקשה על זה והא אמר מר עשר מצות אומר 

צטוו ישראל במרה, לכאורה קשה דאמאי לא מקשה הגמ' מאיסור 

  חמץ שאמר כבר בפר' בא.

  'שאלה ד
התוס' בריש ערבי פסחים כתבו בשם הר"י מקורבי"ל דגבי מצה בעין 

לילה ואכלו את הבשר ב(שמות יב) דווקא לאוכלה משתחשך משום דכתיב 

הזה ומצה ומרור איתקשו לפסח. ולכאורה צ"ע טובא למה הוצרכו 

התוס' לטעם זה דהוקשה מצה לפסח, תיפוק לי דגבי מצה כתיב מי 

"בערב תאכלו מצות", והרי אין מצותה תלויה בקדושת היום, שהרי 

ביום שלמחרת אין כבר מצוה, א"כ אם אמרה התורה בערב פשיטא 

  בבין השמשות.   שצריך שיהא דוקא בערב ולא

  'שאלה ה
דו שיהיה אפשר לצאת ידי המצוה במצה של (חלה פ"ב ה"א) בירושלמי 

חדש בליל פסח מדין עשה דוחה ל"ת. וקשה דהרי אין זה מצה הראויה 

לשבעה, שהרי מיד לאחר כזית אסור לו להמשיך לאוכלה עד זמן שיותר 

  החדש.

  'שאלה ו
הללו לא יצא ידי חובתו, כל שלא אמר שלשה דברים (קטז.) בפסחים 

ומבואר בגמ' דילפין זה מדכתיב ואמרתם זבח פסח, משמע דבעין 

אמירה, וקשה דהרי פשטיה דקרא מיירי לעין התשובה לבן השואל, 

  ומא לן ללמוד שיש דין אמירה על הפסח.

  חידה'=שאלה ז
  מתי מצוה לאכול בערב פסח.

  =חידה'שאלה ח
שלכל העולם הוא מותר באכילה איך יתכן חמץ שעבר עליו הפסח, 

  ובהאה פרט לאדם אחד?

  =חידה'שאלה ט

  ? איך יתכן חות שכל השה אסור לקות בה פרט לערב פסח
------------- --------- ----------------------------------------  

 כללי השתתפות

כל תשובה כוה, אפילו לשאלה אחת תזכה את השולח להיכס להגרלה על  .1

  .₪ 1000ך ס

כל תשובה כוה על כל שאלה, היה זכות וספת להשתתף בהגרלה, כך שכל  .2

  מי שישלח יותר תשובות לכל השאלות מגדיל את סיכוייו בהגרלה.

כל חודש, בראש חודש תערך הגרלה בין כל השולחים, הזוכה ייבדקו . 3

  תשובותיו, יתקבלו אך ורק תשובות מפורטות.

  וע את התשובות של אותו שבוע, או עד ראש חודש.יתן לשלוח כל שב .4

קבלת התשובות היה אך ורק לפקס מערכת משיב  שימו לב חשוב מאוד: .5

א לציין  meir.s1000@gmail.comאו במייל  5558617-077כהלכה 

כולל/ ישיבה.  וכמו"כ שם מלא, שאלות השיבו, בתחילת המכתב על כמה 

[לברורים ופרטים וספים  וטלפון וכמו"כ א לציין על איזה פרשה השיבו. ועיר

השולחים בכתב יד, בפקס, בלבד].  9:00- ל 8:00בשעות הערב בין  053-3154010בטלפון 

להקפיד על כתב ברור וקריא שיהיה ברור לאחר משלוח הפקס. כתב לא 

וח התשובות מוקלד במייל כי כך זה יש עדיפות לשל-ברור לא יכס להגרלה. 

 ."ס בעזה"י לספר שיצא לאור בעתיד בלי העלון לא שייכים –ייכישאר ע

 לפקס או מייל או טלפון זה, אלא כמצויין במסגרת ע"ג העלון בעמ' ד'.

  איירר"ח תשובות יתן לשלוח עד 
 יסן תהיה יחד-ההגרלה על חודשים אדר

 עו המצרים ביםאיך אמרו ישראל שירה כשטב

  הרי הקב''ה איו רוצה לשמוע שירה כשמעשי ידיו טובעין בים?

ואמר רבי יוחן מאי דכתיב  מגילה י' עמוד ב', סהדרין ל''ט ע''מ ב' איתא בגמ'

כל הלילה, בקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר  "ולא קרב זה אל זה"

  .הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה
  

א''כ איך אמרו ישראל שירת אז ישיר כשטבעו המצרים  יש להקשות:

כך בים, הרי הקב''ה איו רוצה לשמוע שירה כשמעשי ידיו טובעין בים, 

מקשה המהרש''א סהדרין ל''ט ע''מ ב', וכן ביערות דבש חלק ב' דרוש א' בסופו, וכן בכתב סופר על 

  ת מלכו פרשת בשלח, וכן בפרדס יוסף.התורה פרשת בשלח בד''ה אז ישיר, וכן בישועו
  

  :איכא כמה תרוצים

הואיל והיה להצלה כי פרקו מצריהם, לא הקפיד הקב''ה שיאמרו  א.

  כך תירץ ביערות דבש חלק ב' דרוש א' בסופו.שירה על הס, 

הה בודאי עצב לפי ה' באבוד הרשעים, כי מ''מ מעשי ידיו הם, כמו  ב.

מ צר לו שרע הוא, וצריך להעבירו מעל אב שמיסר בו שמרד בו, מ''

פיו, אבל כשעל ידי זה שאר הבים מטיבים דרכם ולוקחים מוסר 

יש לאב שמחה בזה, כי רעה זו הטבה הוא לאחרים, וכן באבוד 

רשעים אם אחרים ילמדו מזה ויכירו את ה' ויראו מלפיו ולא יזידון 

ע ה' משפט לעשות כאלו אז יש שמחה לפי ה' באבוד רשעים כי וד

עשה, ואומר אי דכל זמן שלא אמרו ישראל שירה ולא תחזק 

האמוה אצלם היה עצבון לפי ה' על אבידת מעשי ידיו, הגם שכן 

היה ראוי להם, אבל ישראל יפה אמרו שירה מכיון שהאמיו בה' ע''י 

טביעת מצרים בים ותו לב לשיר ע''י כן מימילא יכולים לומר 

לפי ה' שע''י אבידת מעשי ידיו תחזק ותגדל שירה, כי יש שמחה 

  כך תירץ בכתב סופר על התורה פרשת בשלח בד''ה אז ישיר.האמוה, 

למה לא אמרו שירה כשהכה ה' את ובזה מתרץ קושיא פלאה: 

בכורי מצרים, וכן בכל המכות אלא דכל זמן שלא תחזק האמוה 

עים, אבל על אבידת הרש אצלם ראה משה שאין ראוי לומר שירה

בקריעת ים סוף שהאמיו בה' ובמשה עבדו אז אמר הגיע העת לשיר 

אלא אחר דמסיים ויאמיו "אז ישיר"  ובזה מובן הלשון דכתיב לה'

בה' אז ישיר משה אז תן משה לב לשיר ולא מקודם אז התבון 

והבין כי יש עת שמחה לפי ה' במפלת הרשעים המה יאבדו ואחו 

  בשם ה' זכיר.

כמו בחולה שעושין תוח, אף שבטוחים שיתרפא, מכל מקום בשעת  ג.

תוח אין מקום לשמחה, כן בתוח 'ובערת הרע מקרבך' אף שמביא 

רפואה לעולם, מכל מקום בשעת תוח אין לזמר, וזה מעשה ידי כו', 

  כך תירץ בספר ישועות מלכו פרשת בשלח.אבל אחר כך אמרו שירה, 

תו אילו חזרו בתשובה היו צולים ולא בשעה שטבעו ועדיין לא מ ד.

  .כך תירץ בפרדס יוסף פרשת בשלחשייך שירה, אבל לאחר מיתה שייך שירה, 

 
  

שפירש בחוכת  ראה לציין פירוש פלא וחדש בדברי הגמרא ה''ל:

מביא בשם הרב  רמזים לשביעי של פסחובמאור ושמש  פרשת בשלח,התורה 

 סהדרין צ"ה ע"ב''פ מה דאיתא בגמ' הקדוש המוח דק"ק יקלשבורג ז"ל ע

שכשבאו סחריב עם צבאו לכבוש את ירושלים פתח הקדוש ברוך הוא 

את אזיהם ושמעו שירה מפי החיות ועי"ז יצאה שמתן, וכן כאן 

בקריעת ים סוף, רצו המלאכים גם כן להרוג את כל המצרים ע"י 

מר הקדוש שיפתחו את אזם וישמעו שירה מפי החיות, ויצא שמתם, א

כלומר, שהמצריים טבעו את מעשי  "מעשי ידי טובעים בים"ברוך הוא 

ידי שהם ישראל בים, דהייו שהשליכו אותם ליאור, וצריך אי להפרע 

  מהם מדה כגד מדה שיטבעו בים ולא ע''י שמיעת שירת המלאכים.

 מצה



  
  

 הי אפילו החזירו ברצוןמדוע מחזיר בריבית לא מ
  עד שיחזור בתשובה משא''כ בגזילה כן מהי

על שיטות הטור דבמלוה בריבית לא מהי חו''מ סימן ל''ד  ס''ק  י''ז מה שהקשתם בשם הסמ''ע 
חזרה לחוד אף כשחוזר ברצון, משא''כ בגוזל כשחוזר ברצון מהי, מדוע בריבית לא מהי 

  ובגזל כן, ותרצתם.
  

 רסם רבי שמאי קהת הכהן גראס שליט''א הגאון המפו
  דומ''צ, מחזיקי הדת, אהבת תורה, הישר והטוב, אוצר הפוסקים

ראה לתרץ, דשאי ריבית דהויא עיקר עבירה שבין אדם למקום ולא בין אדם לחבירו 
והראיה דאפילו ותן הלוה מדעתו הריבית גם כן אסור, וכיון דהויא גם עבירה שבין אדם 

י בחזרה לחוד אלא חייב גם כן לשוב, משא''כ גזילה הויא רק עבירה בין למקום לא סג
  אדם לחבירו וכיון שהחזיר לחבירו הגזילה סגי.

  
  האם יש חיוב להפסיד ממון כדי לבא להגיד עדות

מה שדתם בשם הפוסקים האם יש חיוב לבא להעיד בבית דין אף באופן שיהא לו הפסד 
  ממון מזה.

  

  מאשסתרשע העשיל פאדווא שליט''א הגאון הפלא רבי יהו
ראה להעיר, דאם אמר דהחיוב לבא להעיד ילפין מלא תעמוד על דם רעך, א''כ מאי 

  חזית דדמא דידך סומק, דילמא דמא דחברך סומק טפי.
  

  ירושליםהגאון משה יחיאל  הכהן ראטה שליט''א 
איסור לא תעמוד מה שהקשיתם  לפי דעת השער המשפט דבמיעת הגדת עדות  עובר על 

על דם רעיך, א"כ יהא חייב  להפסיד עבור הגדת עדות את כל ממוו דקיי"ל דעל כל לא 
תעשה  צריך לבזבז כל ממוו, יש להעיר דהשער המשפט גופיה תירץ מי שם דהא 
דאמרין דלא תעמוד קאי גם על עדות ממון הוא רק מד"ס ואסמכתא בעלמא, והוכיח כן 

דקאמר דהיודע עדות לחבירו ואיו מעידו דעובר מדאורייתא על אם ו ב"ק ''מדברי הגמרא 
לא יגיד ושא עווו, ומדלא קאמר בגמרא דעובר מדאורייתא מהא דלא תעמוד, מוכח 

  שמפסוק זה הוי אסמכתא בעלמא.
  

  לודוןהרה''ג יעקב ישראל מייזער שליט''א 
מיד שיושב לפי רבו וראה זכות יש להעיר שהרי הגמ' סהדרין דף ו' ע"ב אומר. מיין לתל

לעי וחובה לעשיר מיין שלא ישתוק, שאמר לא תגורו מפי איש, הרי מבואר שהיכא 
שהוא אומר לרבו חובה על עשיר יתכן שיבוא ע"י זה לידי הפסד ממון, ואע"פ כן אסור לו 
לשתוק, א"כ ה"ה עד שמחויב להעיד בב"ד, לכאורה מחויב לעשות כן אפילו אם יכול 

  לבוא לידי הפסד ממון.
  

  האם אין חיוב להגיד עדות לחבירו כשחבירו איו תובע ממו שיבא להגיד עדות
העד מצווה להעיד הלכות עדות פרק א' מה שהקשתם בשם אחרוים על מה שכתב הרמב"ם 

בבית דין בכל עדות שיודע, בין בעדות שיחייב בה את חבירו בין בעדות שיזכהו בו, והוא 
עיד בדיי ממוות שאמר והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ושא עוו, דיש שיתבעו לה

להקשות מדוע לא יהא חיוב להעיד בדיי ממוות אפילו בלא תביעה, משום השבת 
אבידה, דע''י זה שמעיד משיב אבידתו, ותרצו דבדרך כלל מי שיודע שחבירו יודע עליו 

בע מסתמא מוחל והויא אבידה מדעת שפטור עדות תובע ממו שיבא להעיד, ואם איו תו
  מלהשיבו.

  

  ראש כולל היכל התלמוד ת''אהגאון רבי דוד ליסיצין שליט''א 

  מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב הרה''ג רבי דוד אריה שלזיגר שליט''א
  .ראה להעיר, דהרי שייך עדות שאין חבירו יודע ואין כאן מחילה

  דרוש הלכות שבת או הלכות החגבשבת תוך שלושים יום לחג מה יש חיוב ל
מה שחקרתם בשם הפוסקים בשבת תוך שלשים יום לחג מה יש חיוב לדרוש הלכות שבת 

  או הלכות החג.
  

  רב ור''מ בברוקליןהגאון הפלא רבי שלמה הכהן גראס שליט''א 
פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בעיו של מגילה ד' ע"א לכאורה זה גמרא מפורשת 

[וזה דין אחד עם שואלין ודורשין ל' יום קודם החג עיין ביאור הגר"א ריש סימן  יום
תכ"ט  ברמיזותיו שלמד דין ל' יום קודם החג מגמ' מגילה ה"ל פורים שחל בשבת, וכן 
כתב הביאור הלכה שם בשיטת הגר"א דלאו דוקא בחג עצמו אלא בחג ולפי החג והוא 

  .ם לפי יו"טכשיטת הב"ח דלאו דוקא ביו"ט אלא ג
שם ד"ה פורים אך באמת זה תלוי בפלוגתא דגאוי קדמאי בפירוש בדברי הגמ' דדעת התוס' 

דדוקא בשבת לפי שאין קורין המגילה וליכא פרסומי יסא אבל בחול א"צ שהרי קורין 
א"כ בל' יום קודם י''ג  –פ"א מהל' מגילה הל' המגילה וטפי איכא פרסומי יסא, וכן ס"ל להרמב"ם 

החג דלא צריך פרסומי יסא אפי' בשבת לא צריך ללמוד הל' החג רק הל' שבת אבל דעת 
לפי סימן תרפ"ח ס"ק ט' הרשב"א בחדושיו וכן דעת הלח"מ שם בדעת הרמב"ם, וכן דעת המג"א 

ביאורו של המחצית השקל שם, ואין חילוק בין פורים לחול ותמיד שואלין ודורשין ולא 
"ז בל יום קודם החג אפילו דעדיין ליכא פרסומי יסא כ"כ ג"כ משום פרסומי יסא, ולפי

דורשין בהל' החג, ומצד הסברא ג"כ יש להעדיף הל' החג כי הל' שבת לומדין כל השה 
וזוכרין את ההלכות משא"כ הל' החג לא זוכרין משה לשה שיש כבר שיעור שכחה של יב 

ל' החג, עוד יש סברא שבלימוד הל' החג יש ע"כ עדיף יותר לימוד העיין ברכות ''ח ע"ב חודש 
היכא דלא אפשר למעביד תרוייהו ועיין תוס' שבת כ''ג ע"ב פרסומי יותר מלימוד הל' שבת 

  פרסומי יסא עדיף.
  

  מדוע רואים ילדים בילדותם לומדים ומתפללים ובגדלותם מפסיקים 
  הרי מצוה גוררת מצוה

לים ובגדולתם מפסיקים הרי מצוה מה ששאלתם מדוע רואים ילדים לומדים ומתפל
  גוררת מצוה.

  

  "אוצרות הים" על מסכת ברכות מח"סלייקווד הגאון הפלא מתתיהו ישראל הורוויטץ שליט''א 
ראה להעיר, דראיתי מקשים דאם עשיו קיים מצות כיבוד אב ואם היאך לא תקיים בו 

מכח שכלו, ורק  מצוה גוררת מצוה, ותירצו שעשיו לא קיימו מחמת ציווי ה' אלא
כשעושה המצוה לקיים ציווי ה' הוא שהוא גורר אחריו עוד מצוה, ולפי"ז י"ל דגם ילדים 
הלומדים הרי יש שאין עושין כן לשמה מחמת ציווי ה', וממילא י"ל דלא שייך בהם מצוה 

  גוררת מצוה.
  

 מרבי כולל עיון דחסידי בעלזא בי"שהגאון אברהם יוסף פרסטר שליט''א 
תרץ ע"פ דבריו הפלאים של האור יצחק שהקשה מדוע רואים שאדם קם בבוקר ראה ל

ועושה מצוות כגון תפילה ותפילין ולאחריו איו ממשיך במצוות, והרי איתא שמצוה 
שמצוה גוררת מצוה', והייו שרק  גוררת מצוה, אלא תי' שבמשה כתוב 'הוי רץ למצוה
שמחה אז הוא גורם לעוד מצוה, אבל אם עושה את המצוה הראשוה בזריזות ובחשק ו

אם המצוה הראשוה הוא בעצלות ובדרך אשים מלומדה איו גורר עוד מצוות, ולפי"ז 
אפשר להבין גם מה שרואים ילדים לומדים ובגדלותם מפסיקים כיון שלא היה בזריזות 

  בחשק ובשמחה.
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