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The New Normal  One of the most important parts of the Haggadah is the recitation of 
the three mitzvos of Pesach: Korban Pesach, Matzah, and Marror. This awakens an important 
question – aren’t these three ideas mentioned out of order? After all, Marror symbolizes the 
actual enslavement whereas Pesach and Matzah symbolize the subsequent redemption, so if 
anything, Marror should be listed first?

The Haggadah Umasok K’or answers that the Bnei Yisrael in Mitzrayim were enslaved for so 
long that they started to become accustomed to their situation and no longer felt the acute 
pain of the exile. Only after they were redeemed and regained their normal feelings of freedom 
did they realize the full brutality of what they went through. Therefore, Marror is mentioned 
last because it was only after the redemption that they realized the extent of their pain.
This is a lesson for us all. At times one gets so used to his surroundings and his problems that 
he forgets what it is like to be normal. He feels that he is actually growing and gaining when 
the reality is that he is stuck in the mud and he doesn’t even realize it. It requires special effort 
for one to acknowledge and realize that he is in dire straits and must work to free himself.

True Meaning & Purpose  The Haggadah relates in great detail a list of the four sons 
who may be present by the Seder and the correct way to address their questions and needs. 
What is the response to the child who knows so little that he doesn’t even know how to ask? 
The father is instructed to inform him of the mitzvos of Pesach, Matzah and Marror. It seems 
a little strange, questions Harav Moshe Feinstein zt”l, that the answer to a child who knows 
nothing, is to detail laws. Isn’t it more appropriate to simply tell him the story of what actually 
happened in Mitzrayim? R’ Moshe explains that the child who “doesn’t know how to ask” 
doesn’t refer to someone who knows nothing about Judaism; rather, he is someone who was 

VOL. 4 ISSUE V / פסח תשע"ז

Did You Know?

	Bitter Romaine
Many people customarily use romaine lettuce 
to fulfill the mitzvah of maror on the Seder 
night. Although the lettuce is often not bitter, 
the Mishnah Berurah (473:42) explains that 
lettuce eventually turns bitter as it ages. In 
fact, this is symbolic of the oppression of the 
Jews in Mitzrayim which started off as easy 
and eventually turned bitterly cruel. Is one 
allowed to use young lettuce which isn’t bitter 
at all? Some Poskim write that there is no need 
at all for the lettuce to be even slightly bitter; 
the crucial point is that it can eventually turn 
bitter (Chayei Adam 130:3). Other Poskim, 
however, rule that the lettuce must be at least 
slightly bitter because otherwise, it can’t rightly 
be referred to as maror (Chazon Ish, cited in 
Halichos Shlomo 7:21).

	Red Wine
The Shulchan Aruch (472:11) writes that it 
is preferable to use red wine – as opposed to 
white wine – for the four cups drunk at the 
seder. Two explanations are given for this: 1) 
Red wine is intrinsically higher quality than 
white wine, and 2) Red wine reminds us of the 
Jewish blood spilled in Mitzrayim (Mishnah 
Berurah 472:38). Some Poskim write that it 
is unnecessary to use actual red wine – any 
wine is sufficient as long as it isn’t overly white 
(Kitzos Hashulchan 80:1). For example, Tokay 
wine is considered “red” with regard to this 
halacha (Harav Moshe Feinstein zt”l, cited in 
Halachos of Pesach 20:4 by R’ Shimon Eider).

	Taanis Bechorim
As is well-known, first-born males are 
obligated to fast on Erev Pesach as a 
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	Feelings for Others
As the waters of the Yam Suf covered the Egyptians, the Malachim wanted to break out in song 
over the miracle of Krias Yam Suf. However, Hakadosh Baruch Hu stopped the heavenly song 
by saying, “My handiwork are drowning and you want to sing praise?!” This is quite difficult; 
shouldn’t we be happy at the downfall of the wicked? In a similar vein, many have the custom to 
spill some wine during the recitation of the Haggadah as we relate the Makkos which afflicted the 
Egyptians. One reason for this is to help us keep in mind those who were affected by the Makkos. 
This also requires explanation; are we supposed to feel bad for the wicked tormentors? 

We learn from here an important lesson in sensitivity. Although the Egyptians were our enemies, 
oppressors who afflicted us so brutally, we recognize that they are humans created in the image 
of Hashem and we try to feel a bit of their pain. R’ Yaakov Neiman points out that if Hakadosh 
Baruch Hu cares so much for those who are wicked and pain us, we can only imagine how much 
care and sensitivity He has for Klal Yisroel. Any pain that will befall His children causes Him 
immeasurable anguish. We should learn from here how much care and sensitivity we must have 
towards another Yid. 

On Yom Tov we often find ourselves together with family and relatives, eating many seudos 
together and sharing cramped quarters, allowing us many opportunities to keep this in mind.

	Elevated Levels
The Ohr HaChaim Hakadosh writes that as long as the Shevatim were alive, the Jews in Mitzrayim 
were living on an elevated level. Therefore, the Egyptians were unable to subjugate the Jewish 
nation because they were held in such a high regard. However, after Yosef and his brothers were 
no longer alive, the Yidden fell from that exalted level and the Egyptians, sensing that they were 
no longer as respected as before, were able to start the process of subjugating the Jews. The Sforno 
comments similarly on the passuk of “paru v’yishritzu…”, that when the Jews lowered their status 
and started to act like sheratzim (insects), the difficulties started. 

R’ Chaim Kamil zt”l takes this concept one step further. He writes that since their drop in exalted 
behavior caused the difficulties to begin, Klal Yisroel had to elevate themselves to an exalted 
level to be fit for redemption. What was the catalyst for this growth? It was due to the influence 
of Moshe Rabbeinu. As the passuk describes, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם – and Moshe 
grew up and went out to see his brothers’ affliction. Moshe Rabbeinu was living in the lap of 
luxury, surrounded by the wealth and glory of Pharaoh’s palace, and he went out to share in the 
pain of his brothers. This action, says the Medrash, caused the start of the redemption. Such a 
noble, elevated act of caring for one’s brothers was an example for all of Klal Yisrael. They in turn 
returned to an elevated level of living and that was the merit which caused Hashem to take them 
out of Mitzrayim.

We see from the above that the ideal method to reach levels of exaltedness is through the simple 
idea of thinking of others. As Pesach is upon us, we all are busy and may be wrapped in our own 
lives, too busy to focus on others. If we take a moment to step out of ourselves and think about 
someone else, we will hopefully merit to experience the glory and beauty of Pesach and the full 
redemption.

brought up in a religious, frum home and already knows the story, 
but he performs the mitzvos out of habit and doesn’t care for any real 
meaning or substance as they apply to his life. Not that he lacks the 
intellect to ask, but rather, he lacks the interest, for he feels that there are 
far more important things going on in his life.

What is the proper response to such a child? “Ba’avur zeh” – because of 
these mitzvos. We are here as a nation because of these commandments 
and that is why we were taken out of Mitzrayim. Take your Judaism to a 
new level, we tell him. Don’t just practice the rites and services. Realize 
that the entire purpose of our existence is these mitzvos; with proper 
contemplation and study you can allow them to enrich your life.

The Precious Gift  In the section of ‘Dayeinu’ we detail the 
wonderful actions done to us by Hashem. It is interesting to note that we 
thank Him for giving us the “mon,” Shabbos, bringing us to Har Sinai, 
and the giving of the Torah, in that order. The Brisker Rov asks that this 
seems to be out of order. After all, Shabbos was given at Marah prior to 
the giving of the “mon?” In addition, since we mention a general thanks 
for the Torah, why does Shabbos get a special mention over every other 
mitzvah in the Torah?

The Brisker Rov answers that the mitzvah of Shabbos is not simply one 
of the 613 mitzvos; it has another, deeper aspect as well. Shabbos is a 
precious gift to the Bnei Yisrael to the exclusion of the other nations. 
Our expression of gratitude in Dayeinu refers to the second aspect of 
Shabbos, the fact that we received the special present. This also explains 
why it is listed out of order. Although the general mitzvah of keeping 
Shabbos was given at Marah before the “mon” (see Shmos 15:25 where 
Shabbos is described as “a law”), only after the falling of the “Mon” was 
it described as a gift (see Shmos 16:29).

Destructive Distancing  In the Haggadah’s response to the 
wicked son, we are told that since he excluded himself from Klal Yisroel, 
he is considered to have denied Hashem’s existence. Rav Isser Zalman 
Meltzer zt”l asks that this seems to be the incorrect order of events. 
It should have said that since he denied Hashem he thereby excludes 
himself from the congregation – not “since he excluded himself he 
denied Hashem”?

R’ Isser Zalman explains that in reality, this is the way things happen. 
First a person has a desire to leave the community and wishes to lead 
a “free lifestyle.” This desire will then fuel any “questions” that he may 
have in order to justify his actions, and he will then claim to not believe 
in Hashem to further justify his actions. So in actuality, it does indeed 
work in this fashion, whereby first one distances himself from the 
community and as a result, he denies Hashem.
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remembrance for the miracle which 
occurred on the night of Pesach 
in Mitzrayim where the first-born 
Egyptians were smitten and the first-
born Jews were spared. Some extend 
this practice to first-born females 
because they were also spared from 
danger (Shulchan Aruch 470:1), but 
many limit the fast to males (Rama 
ibid.). Common custom is to partake 
in a siyum on Erev Pesach and thereby 
be exempted from fasting (Mishnah 
Berurah 470:10). It is reported that 
Harav Shlomo Zalman Auerbach zt”l 
used to bring his wife (a first-born) 
to partake in the siyum in order to 
exempt her from the fast (Halichos 
Shlomo pg. 180). Some Poskim write 
that it’s quite possible that a first-born 
Ger Tzedek should also try to partake 
in the siyum because, similar to first-
born women, he would also have 
been in danger on that night (Shevet 
Haleivi 8:117:2, Kovetz Halachos 
13:3).

	Karpas Conditions
Prior to eating Karpas by the Seder, 
we wash our hands (Urchatz) similar 
to the washing done prior to eating 
bread, but without reciting a beracha. 
The primary reason for this washing 
is because vegetables dipped in liquid 
become susceptible to contracting 
tumah and we wish to minimize the 
tumah. Accordingly, it is appropriate 
to dip the Karpas vegetable in the 
saltwater with one’s hands – not a fork 
– or at least hold the wet vegetable in 
one’s hand after the dipping, because 
otherwise there is really no reason to 
wash one’s hands (Kovetz Halachos 
24:8). Since we are generally not 
concerned with this type of tumah, 
some Poskim rule that women need 
not remove their rings from their 
fingers prior to washing (Halichos 
Shlomo pg. 253).
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 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

מי שאביו קיבל על עצמו לשמור ממצה שרויה
מנהג ישראל תורה, בפרט במנהגים של ימי הפסח. רבינו זצ"ל היה מגדיר 
מהו מנהג שמחויב כל בני המשפחה לשומרו: אם הוא מנהג שאביו התחיל 
להמשיך  מחויב  הבן  אין  מאבותיו,  שקיבל  מנהג  ואינו  מעצמו,  לנהוג 
הנהגה  אלא  ואינו  לדורות,  מנהג  קובע  אינו  האב  שבחירת  זו,  בהנהגה 
פרטית. )אבל אם הבן עצמו התחיל לעשות כמו האב אחר שנעשה גדול, אז 
הבן קיבל על עצמו מנהג זו ומחויב לשומרו.( וכבר דנו בזו הפוסקים, דעי' 
בפתחי תשובה )יו"ד ריד:ה( דמביא שו"ת חוות יאיר )קכו( שמוכיח משו"ת 
הריב"ש )שצח( שמנהג לדורות אינו אלא במנהג שנתקבל ע"י ציבור, כגון 
עיר שלם או קבוצה מסוימת, אבל יחיד שמקבל על עצמו איזה מנהג אינו 
מחייב צאצאיו להמשיך אחריו. כמה פוסקים, כגון פר"ח )או"ח תצו:ז(, 
עם  הולכים  ריד:יט(  )יו"ד  וערוה"ש  שם(  )או"ח  גר"ז  )קכז:יא(,  חיי"א 
שיטת החו"י, וכן רבינו זצ"ל פסק כבעל חו"י )אג"מ יו"ד א:פא(. ולפי"ז 
פסק לענין המנהג למנוע מאכילת מצה שרויה, שאם הוא מנהג פרטי של 

האב, אין הבן מחויב להזהר בזה. )או"ח ג:סד(

לקבל תספורת בערב פסח אחר חצות
האיסור תספורת בימי חוה"מ הוא גזירת חז"ל כדי שלא יכנס ברגל כשהוא 
מנוול )ואינו חשוב מלאכה כיון שהוא לצורך היום( )שו"ע תקלא:א(. וא"כ, 
לגבי ערב פסח לכאורה לא שייך איסור זו כיון שהיא עדיין קודם המועד. 
)תסח(  פסח  ערב  בהל'  ורמ"א  בשו"ע  שמבואר  זצ"ל  רבינו  העיר  אבל 
שתספורת הוא בכלל המלאכות האסורות בער"פ, אלא שי"א שיש היתר 
מיוחד בשביל הספרים לעשותו ע"ש, ומבואר דלולא היתר מיוחד, תספורת 
לומר  ואין  נאסרה?  למה  וצ"ע  פסח,  בערב  מלאכה  האיסורי  בכלל  הוי 
)והי"א  להשתכר  שלא  חדש  איסור  שיש  אלא  להסתפר,  מותר  שבאמת 
או  מנכרי  תספורת  לקבל  היתר  שיהיה  יצא  שא"כ  מותר(,  זה  שגם  ס"ל 
להסתפר ע"י עצמו, ובמג"א )תסח:יג( מבואר שהאיסור תספורת הוא אפי' 
וכתב הטעם "משום שמטה ראשו ומסייע קצת". הרי מוכח  ע"י עכו"ם, 
וביאר  בזה,  נתקשה  ורבינו היה  וצ"ע.  ע"י עצמו אסור  שאפילו להסתפר 
שע"כ צ"ל שאע"פ שהאיסור מלאכה של ערב פסח הוא מנהג, מ"מ המנהג 
חול  של  הדינים  כל  ולכן  המועד,  חול  היא  כאילו  פסח  ערב  לעשות  הוא 
המועד, אפילו הדינים שהם מיוחדים לחוה"מ לחוד, כגון איסור תספורת, 

הוי בכלל האיסור. )מסורת משה חלק ג(

החיוב בדיקת חמץ בחדרי הפנמיה
י"א שהחיוב בדיקה בחדרים של בחורי הישיבה בפנמיה מוטל על הבחורים, 
שהרי הם כשואלים או שוכרים על החדר, והחיוב בדיקה הוא על השוכר 
כשותפים  הם  הרי  אחד,  בחדר  בחורים  כמה  שם  יש  ואם  המשכיר.  ולא 
באותו חדר, והחיוב בדיקה חל על כל אחד מהם בפנ"ע )ע' הליכות שלמה 
פסח ה:יז(. אבל רבינו זצ"ל חולק, שאין להבחורים זכות בחדר זו בפרטית, 
לו חדר  וליתן  יכולים להעביר כל בחור מחדר שלו  שהרי מנהלי הישיבה 
אחר. ואע"פ שמן הסתם לא יעשה כן, כיון שלמעשה יכולים לעשות, זהו 
גרע מסתם שוכר או  והוא  זה,  זכות מסוים בחדר  לו  אין  סימן שהבחור 
מחויב  הבחורים  אין  ממילא  חדר.  באותו  ממש  זכות  להם  שיש  שואל 

בבדיקה כלל, והחיוב נשאר על בעלי הישיבה. )מסורת משה חלק ג(
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	Feelings for Others
As the waters of the Yam Suf covered the Egyptians, the Malachim wanted to break out in song 
over the miracle of Krias Yam Suf. However, Hakadosh Baruch Hu stopped the heavenly song 
by saying, “My handiwork are drowning and you want to sing praise?!” This is quite difficult; 
shouldn’t we be happy at the downfall of the wicked? In a similar vein, many have the custom to 
spill some wine during the recitation of the Haggadah as we relate the Makkos which afflicted the 
Egyptians. One reason for this is to help us keep in mind those who were affected by the Makkos. 
This also requires explanation; are we supposed to feel bad for the wicked tormentors? 

We learn from here an important lesson in sensitivity. Although the Egyptians were our enemies, 
oppressors who afflicted us so brutally, we recognize that they are humans created in the image 
of Hashem and we try to feel a bit of their pain. R’ Yaakov Neiman points out that if Hakadosh 
Baruch Hu cares so much for those who are wicked and pain us, we can only imagine how much 
care and sensitivity He has for Klal Yisroel. Any pain that will befall His children causes Him 
immeasurable anguish. We should learn from here how much care and sensitivity we must have 
towards another Yid. 

On Yom Tov we often find ourselves together with family and relatives, eating many seudos 
together and sharing cramped quarters, allowing us many opportunities to keep this in mind.

	Elevated Levels
The Ohr HaChaim Hakadosh writes that as long as the Shevatim were alive, the Jews in Mitzrayim 
were living on an elevated level. Therefore, the Egyptians were unable to subjugate the Jewish 
nation because they were held in such a high regard. However, after Yosef and his brothers were 
no longer alive, the Yidden fell from that exalted level and the Egyptians, sensing that they were 
no longer as respected as before, were able to start the process of subjugating the Jews. The Sforno 
comments similarly on the passuk of “paru v’yishritzu…”, that when the Jews lowered their status 
and started to act like sheratzim (insects), the difficulties started. 

R’ Chaim Kamil zt”l takes this concept one step further. He writes that since their drop in exalted 
behavior caused the difficulties to begin, Klal Yisroel had to elevate themselves to an exalted 
level to be fit for redemption. What was the catalyst for this growth? It was due to the influence 
of Moshe Rabbeinu. As the passuk describes, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם – and Moshe 
grew up and went out to see his brothers’ affliction. Moshe Rabbeinu was living in the lap of 
luxury, surrounded by the wealth and glory of Pharaoh’s palace, and he went out to share in the 
pain of his brothers. This action, says the Medrash, caused the start of the redemption. Such a 
noble, elevated act of caring for one’s brothers was an example for all of Klal Yisrael. They in turn 
returned to an elevated level of living and that was the merit which caused Hashem to take them 
out of Mitzrayim.

We see from the above that the ideal method to reach levels of exaltedness is through the simple 
idea of thinking of others. As Pesach is upon us, we all are busy and may be wrapped in our own 
lives, too busy to focus on others. If we take a moment to step out of ourselves and think about 
someone else, we will hopefully merit to experience the glory and beauty of Pesach and the full 
redemption.

brought up in a religious, frum home and already knows the story, 
but he performs the mitzvos out of habit and doesn’t care for any real 
meaning or substance as they apply to his life. Not that he lacks the 
intellect to ask, but rather, he lacks the interest, for he feels that there are 
far more important things going on in his life.

What is the proper response to such a child? “Ba’avur zeh” – because of 
these mitzvos. We are here as a nation because of these commandments 
and that is why we were taken out of Mitzrayim. Take your Judaism to a 
new level, we tell him. Don’t just practice the rites and services. Realize 
that the entire purpose of our existence is these mitzvos; with proper 
contemplation and study you can allow them to enrich your life.

The Precious Gift  In the section of ‘Dayeinu’ we detail the 
wonderful actions done to us by Hashem. It is interesting to note that we 
thank Him for giving us the “mon,” Shabbos, bringing us to Har Sinai, 
and the giving of the Torah, in that order. The Brisker Rov asks that this 
seems to be out of order. After all, Shabbos was given at Marah prior to 
the giving of the “mon?” In addition, since we mention a general thanks 
for the Torah, why does Shabbos get a special mention over every other 
mitzvah in the Torah?

The Brisker Rov answers that the mitzvah of Shabbos is not simply one 
of the 613 mitzvos; it has another, deeper aspect as well. Shabbos is a 
precious gift to the Bnei Yisrael to the exclusion of the other nations. 
Our expression of gratitude in Dayeinu refers to the second aspect of 
Shabbos, the fact that we received the special present. This also explains 
why it is listed out of order. Although the general mitzvah of keeping 
Shabbos was given at Marah before the “mon” (see Shmos 15:25 where 
Shabbos is described as “a law”), only after the falling of the “Mon” was 
it described as a gift (see Shmos 16:29).

Destructive Distancing  In the Haggadah’s response to the 
wicked son, we are told that since he excluded himself from Klal Yisroel, 
he is considered to have denied Hashem’s existence. Rav Isser Zalman 
Meltzer zt”l asks that this seems to be the incorrect order of events. 
It should have said that since he denied Hashem he thereby excludes 
himself from the congregation – not “since he excluded himself he 
denied Hashem”?

R’ Isser Zalman explains that in reality, this is the way things happen. 
First a person has a desire to leave the community and wishes to lead 
a “free lifestyle.” This desire will then fuel any “questions” that he may 
have in order to justify his actions, and he will then claim to not believe 
in Hashem to further justify his actions. So in actuality, it does indeed 
work in this fashion, whereby first one distances himself from the 
community and as a result, he denies Hashem.
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remembrance for the miracle which 
occurred on the night of Pesach 
in Mitzrayim where the first-born 
Egyptians were smitten and the first-
born Jews were spared. Some extend 
this practice to first-born females 
because they were also spared from 
danger (Shulchan Aruch 470:1), but 
many limit the fast to males (Rama 
ibid.). Common custom is to partake 
in a siyum on Erev Pesach and thereby 
be exempted from fasting (Mishnah 
Berurah 470:10). It is reported that 
Harav Shlomo Zalman Auerbach zt”l 
used to bring his wife (a first-born) 
to partake in the siyum in order to 
exempt her from the fast (Halichos 
Shlomo pg. 180). Some Poskim write 
that it’s quite possible that a first-born 
Ger Tzedek should also try to partake 
in the siyum because, similar to first-
born women, he would also have 
been in danger on that night (Shevet 
Haleivi 8:117:2, Kovetz Halachos 
13:3).

	Karpas Conditions
Prior to eating Karpas by the Seder, 
we wash our hands (Urchatz) similar 
to the washing done prior to eating 
bread, but without reciting a beracha. 
The primary reason for this washing 
is because vegetables dipped in liquid 
become susceptible to contracting 
tumah and we wish to minimize the 
tumah. Accordingly, it is appropriate 
to dip the Karpas vegetable in the 
saltwater with one’s hands – not a fork 
– or at least hold the wet vegetable in 
one’s hand after the dipping, because 
otherwise there is really no reason to 
wash one’s hands (Kovetz Halachos 
24:8). Since we are generally not 
concerned with this type of tumah, 
some Poskim rule that women need 
not remove their rings from their 
fingers prior to washing (Halichos 
Shlomo pg. 253).

Did You Know?
(Continued) עבודת המועד פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

מי שאביו קיבל על עצמו לשמור ממצה שרויה
מנהג ישראל תורה, בפרט במנהגים של ימי הפסח. רבינו זצ"ל היה מגדיר 
מהו מנהג שמחויב כל בני המשפחה לשומרו: אם הוא מנהג שאביו התחיל 
להמשיך  מחויב  הבן  אין  מאבותיו,  שקיבל  מנהג  ואינו  מעצמו,  לנהוג 
הנהגה  אלא  ואינו  לדורות,  מנהג  קובע  אינו  האב  שבחירת  זו,  בהנהגה 
פרטית. )אבל אם הבן עצמו התחיל לעשות כמו האב אחר שנעשה גדול, אז 
הבן קיבל על עצמו מנהג זו ומחויב לשומרו.( וכבר דנו בזו הפוסקים, דעי' 
בפתחי תשובה )יו"ד ריד:ה( דמביא שו"ת חוות יאיר )קכו( שמוכיח משו"ת 
הריב"ש )שצח( שמנהג לדורות אינו אלא במנהג שנתקבל ע"י ציבור, כגון 
עיר שלם או קבוצה מסוימת, אבל יחיד שמקבל על עצמו איזה מנהג אינו 
מחייב צאצאיו להמשיך אחריו. כמה פוסקים, כגון פר"ח )או"ח תצו:ז(, 
עם  הולכים  ריד:יט(  )יו"ד  וערוה"ש  שם(  )או"ח  גר"ז  )קכז:יא(,  חיי"א 
שיטת החו"י, וכן רבינו זצ"ל פסק כבעל חו"י )אג"מ יו"ד א:פא(. ולפי"ז 
פסק לענין המנהג למנוע מאכילת מצה שרויה, שאם הוא מנהג פרטי של 

האב, אין הבן מחויב להזהר בזה. )או"ח ג:סד(

לקבל תספורת בערב פסח אחר חצות
האיסור תספורת בימי חוה"מ הוא גזירת חז"ל כדי שלא יכנס ברגל כשהוא 
מנוול )ואינו חשוב מלאכה כיון שהוא לצורך היום( )שו"ע תקלא:א(. וא"כ, 
לגבי ערב פסח לכאורה לא שייך איסור זו כיון שהיא עדיין קודם המועד. 
)תסח(  פסח  ערב  בהל'  ורמ"א  בשו"ע  שמבואר  זצ"ל  רבינו  העיר  אבל 
שתספורת הוא בכלל המלאכות האסורות בער"פ, אלא שי"א שיש היתר 
מיוחד בשביל הספרים לעשותו ע"ש, ומבואר דלולא היתר מיוחד, תספורת 
לומר  ואין  נאסרה?  למה  וצ"ע  פסח,  בערב  מלאכה  האיסורי  בכלל  הוי 
)והי"א  להשתכר  שלא  חדש  איסור  שיש  אלא  להסתפר,  מותר  שבאמת 
או  מנכרי  תספורת  לקבל  היתר  שיהיה  יצא  שא"כ  מותר(,  זה  שגם  ס"ל 
להסתפר ע"י עצמו, ובמג"א )תסח:יג( מבואר שהאיסור תספורת הוא אפי' 
וכתב הטעם "משום שמטה ראשו ומסייע קצת". הרי מוכח  ע"י עכו"ם, 
וביאר  בזה,  נתקשה  ורבינו היה  וצ"ע.  ע"י עצמו אסור  שאפילו להסתפר 
שע"כ צ"ל שאע"פ שהאיסור מלאכה של ערב פסח הוא מנהג, מ"מ המנהג 
חול  של  הדינים  כל  ולכן  המועד,  חול  היא  כאילו  פסח  ערב  לעשות  הוא 
המועד, אפילו הדינים שהם מיוחדים לחוה"מ לחוד, כגון איסור תספורת, 

הוי בכלל האיסור. )מסורת משה חלק ג(

החיוב בדיקת חמץ בחדרי הפנמיה
י"א שהחיוב בדיקה בחדרים של בחורי הישיבה בפנמיה מוטל על הבחורים, 
שהרי הם כשואלים או שוכרים על החדר, והחיוב בדיקה הוא על השוכר 
כשותפים  הם  הרי  אחד,  בחדר  בחורים  כמה  שם  יש  ואם  המשכיר.  ולא 
באותו חדר, והחיוב בדיקה חל על כל אחד מהם בפנ"ע )ע' הליכות שלמה 
פסח ה:יז(. אבל רבינו זצ"ל חולק, שאין להבחורים זכות בחדר זו בפרטית, 
לו חדר  וליתן  יכולים להעביר כל בחור מחדר שלו  שהרי מנהלי הישיבה 
אחר. ואע"פ שמן הסתם לא יעשה כן, כיון שלמעשה יכולים לעשות, זהו 
גרע מסתם שוכר או  והוא  זה,  זכות מסוים בחדר  לו  אין  סימן שהבחור 
מחויב  הבחורים  אין  ממילא  חדר.  באותו  ממש  זכות  להם  שיש  שואל 

בבדיקה כלל, והחיוב נשאר על בעלי הישיבה. )מסורת משה חלק ג(

פניני המועד



	The Tur (#442) 
states that even chometz 
which is inedible for 
dogs is forbidden to be 
eaten on Pesach because 
by eating it, one shows 
that he considers it 
to be edible food for 
people (אחשביה). If so, 
why on Yom Kippur 
is it permitted to eat 
things which aren’t 
edible? Why don’t 
we say that by eating 
something inedible one 
is demonstrating that 
the item is really food?

מצות והגדת לבנך
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

כתב הרמב"ם )הל' חו"מ ז:א( מצות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים 
בליל ט"ו ניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ועוד שם )הל' ב'( מצוה להודיע 
לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, עכ"ל. ומבואר בזה דמצות סיפור יצ"מ מתחלק לב' 
מצות. חדא, מצות עשה לספר אף כשאינו מספר לבנו, ומצוה ב' שיודיע לבנים, אפילו אם הבן אינו 
שואלו כלל, וזה נלמד מקרא דוהגדת לבנך )וכן מבואר בסה"מ מ"ע קנז(. אמנם בספר החינוך )מצוה 
כ"א( כתב ומה שאמר הכתוב לבנך לאו דוקא בנו אלא אפילו עם כל בריה, ע"כ, הרי מבואר דאפילו 
בסיפור לאחר – שאינו בנו – מקיים מצות והגדת לבנך. )ויש לעיין לפי החינוך, אם יש קדימה לבנו 

משאר בנ"א, ודוק.(

והנה יש לעיין אם מצות והגדת מיירי בבנים קטנים או גדולים או בשניהם. ואיתא בשבלי הלקט 
)פ' להגש"פ( בביאור שאלת הבן חכם, מה העדות והחוקים וכו' אשר צוה ה' אלקיכם אתכם, וז"ל 
ומה שאמר אתכם ולא אותנו... אין בזה מוציא עצמו מן הכלל, כיון שאמר אלקינו, אלא לפי שאין 
שוחטין פסח על קטן, עכ"ל. יוצא מדבריו דבנים הנזכרים בתורה בנוגע למצות סיפור יצ"מ מיירי 
לספר  כמו המצוה  רק  הוא  להם  לספר  צ"ל שהמצוה  גדולים,  הבנים  ולגבי  בבנים קטנים.  דוקא 
לאחרים, והוא נלמד מקרא דזכור את יום הזה )ע' בשו"ת בצל החכמה ו:סז:ב(. ולפי שיטה זו יוצא 
דבר חידוש, דלכאורה יש חיוב לבחורים גדולים לספר לאחרים ולא רק לשמוע מאביהם כל הלילה. 
אולם הגר"נ קרליץ שליט"א )חוט שני עמ' ר( מביא ראיה מהרמב"ם להיפך, דכתב שם וז"ל לפי 
דעתו של בן אביו מלמדו, ואם היה הבן גדול וחכם מודיע וכו', ע"כ, הרי מבואר מדבריו שאפילו 

בנים גדולים בכלל המצוה.

ולפי"ז מי שיש לו בנים בכל גיל וגיל, יש שמבינים פחות ויש שמבינים יותר, צריך דקדוק רב כשהוא 
מספר לכל בני ביתו ביחד, שדבריו יהיו מובנים לכל א' לפי דרגתו. שמצד א', פסק הגרי"ש אלישיב 
)הגדש"פ עמ' 24( שקטן בן ג' שנים שמבין רק מה שסיפרו לו בגן ילדים, חייב אביו במצות והגדת 
לבניו  גם  סיפור  מצות  לקיים  צריך  שני  מצד  אבל  הילדים.  בגן  שמספרים  באופן  לו  לספר  לבנך 
הגדולים ]ובפרט לדעת התולדת שמואל )מצוה כ"א( ושו"ת להורות נתן )ט:ח( שכתבו דאם אינו 
מחדש שום דבר להבן אינו מקיים כלל סיפור יצ"מ[. נמצא דאם יספר האב דברים עמוקים ביותר 
הרי אינו יוצא הסיפור כלפי הקטנים, ואם הם פשוטים ביותר הרי אינו יוצא חובתו כלפי המבוגרים.

יש לדון עוד אם מצות והגדת נחשב למצות האב – והבן הוא רק היכי תמצא שיקיים האב מצותו, 
או שמא המצוה על הבן, דומיא למצות תלמוד תורה שהמצוה באמת הוא של הבן, אלא שחייב האב 
ללמדו כדי שהבן יקיים מצותו. ונ"מ בין הני צדדים הוא אם כל בניו ]הקטנים ואפשר גם הגדולים[ 
יאמרו "מה נשתנה" או דלמא מספיק אם יאמר רק בן א', דאם החיוב משום לתא דהאב די בשאלת 
בן א'. ומבואר בחיי אדם )כלל ק"ל( דמוזגים כוס שני כדי שישאל התינוק, ואם אין שם תינוק ישאל 
בנו או אחר, ע"כ. ומשמע שרק בן א' שואל והיינו הצעיר שבכולם שמבין הענין. וכן דעת הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שרק בן א' שואל, וכ"כ בשם הגרמ"פ זצ"ל )מסורת משה ח"ב רה(. אמנם הגר"א 

קוטלר זצ"ל סבר שכל הבנים יאמרו ה"מה נשתנה".

כתב בספר מאורי המועדים )ח"א עמ' עב( ששאל ח"א את הגרמ"ד, לגבי בן חו"ל שבא לא"י וחייב 
ביו"ט שני, ובניו תושבים בא"י, אם האב בן חו"ל מחויב לספר לבניו בעניני יצ"מ או כיון שאצל 
בניו אינו יו"ט, לא שייך לקיים עמהם מצות סיפור יצ"מ. והשיב לו דמצד הסברא נראה דמצות 
והגדת לבנך אינו קיום הנעשה בבן, אלא שמוטל על האב לקיים מצוה זו ע"י הבן, אבל המצוה היא 
של האב והבן הוא רק חפצא של מצוה. וע"כ פשיטא שחייב במצות סיפור אף ביו"ט שני, אע"ג 
שבניו הם בני א"י. והביא ראיה לזה מקדושין )כט.( שמנה שם המצות הבן על האב, למולו ולפדותו 
וללמדו תורה ולהשיאו אשה, ולא מנה מצות סיפור יצ"מ עמהם. מוכח מזה דבמצות והגדת לבנך 
אין הבן אלא כחפצא של מצוה וקיומו של המצוה מוטל על האב. אמנם עוד כתב שם )עמ' נב( ששאל 
להגרמ"ד במי שיש לו כמה בנים האם חייב לספר לכל א' וא' מהם או דלמא מכיון שהוא רק אופן 
לקיים האב מצותו די בזה אם יספר לא' מהם, ואמר דזה פשוט שאין מצוה זו משום לתא דאב אלא 

חיוב בפנ"ע לספר לבנים משום לתא דידהו. ולכאורה זה סותר לגמרי דבריו דלעיל וצ"ע.

נכון  לילך בחג הפסח לזקניהם, דיש מקום לומר שאינו  יכולים  בנים  לע' אם  יש  לפי הנ"ל  עכ"פ 
לעשות כן מצד מצות סיפור יצ"מ, ובפרט אם לא ישאר בבית שום בנים ויפקיע ע"י זה מצות סיפור 

זמן חצות הלילה - לאכילת אפיקומן
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

שלענין  ידוע  וז"ל,  כתב  צא:טו(  )ח"א  שלמה  מנחת  בס' 
אכילת מצה נפסק להלכה שצריכים לחשוש דשמא הלכה 
כי  נאכלין  ומצה  פסח  אין  עזריה שמדאורייתא  בן  כר"א 
דמצ וחפזון  בכורות  דמכות  טעמא  משום  חצות  עד  ־אם 

רים הי' באותו זמן. ולכאורה היה נראה לפ"ז כיון דמיד 
כגון  דבר  לכל  יום  מדאורייתא  הוא  הרי  השחר  כשעלה 
קרבנות ושופר ומילה וכו', ממילא גם פשום הוא שלילה 
שב דאף  נראה  שכן  וכיון  וכו',  השחר  עלות  עד  רק  ־הוא 

וכן גם בש"ס רואים בכמה מקומות שגם  לשון בני אדם 
לאחר עלות השחר עדיין נקרא בשם לילה, וכמו כן חצות 
היום ושעה שש שנזכר בש"ס הוא ג"כ מתחלת הזריחה עד 
השקיעה ולא משעלה השחר, מ"מ לענין דינא נראה ודאי 
ולפי"ז  השחר.  עלות  עד  רק  הוא  בתורה  האמור  שלילה 
נראה שלענין אכילת מצה יש לחשוב את הזמן של חצות 
למעשה  אולם  השחר.  עלות  עד  השקיעה  מתחלת  הלילה 
־ידוע שנהוג לחשוב מהשקיעה עד להנץ החמה, וכן בפשי

טות גמורה וכו'. אך אעפי"כ צ"ע לענ"ד כיון דלילה האמור 
וא"כ  ולא עד הנץ,  עד עלות השחר  ודאי רק  בתורה הוא 
־מנלן לחדש שלענין חצי הלילה חושבין את הלילה עד זרי

חת השמש ולא עד עלות השחר אשר לדינא הרי הוא יום 
לכל דבר, עכ"ד. )ועי' בא"א מבוטשאטש תנינא סי' תע"ז 
שג"כ מסתפק דאולי יש לחשוב את זמן חצות לענין אכילת 
־אפיקומן משקיעת החמה עד עלות השחר.( והנה בס' הלי

כות שלמה )הל' פסח עמ' רצ"א בארחות הלכה אות 305( 
הגרא"ז  מו"ר  לפני  דבריו  הציע  זצ"ל  שהגרשז"א  איתא 
רבתא,  תמיהה  והיא  נכונה,  שהערתו  וענהו  ז"ל  מלצר 
אולם אעפ"כ למעשה כבר נהגו לחשב משקעה"ח עד נה"ח.

ונראה להוכיח מגמ' ברכות )דף ג:( דחשבון חצות הלילה 
לענין אכילת קרבן פסח ואכילת מצה הוא משקיעת החמה 
עד הנץ החמה, דהרי איתא שם כתוב אחד אומר "חצות 
לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך" )תהלים קי"ט(, 
וכתוב אחד אומר "קדמו עיני אשמורות" )שם(. הא כיצד? 
הגר"א  דעת  לפי  והנה  ע"כ.  הלילה,  הוי  משמרות  ארבע 
הנץ  עד  משקיעה  הם  בתלמוד  הנזכרים  הלילה  דשעות 
החמה, צ"ל דמשמרות הלילה הם ג"כ משקיעת החמה עד 
הנץ החמה. והכי מוכח מקושיית הגמ' שם )דף ג.( דר"א 
דמתני' ס"ל דזמן ק"ש הוא עד סוף אשמורה הראשונה, 
והק' מאי קסבר ר' אליעזר אי קסבר שלש משמרות הוי 
ואי קסבר ארבע משמרות  הלילה לימא עד ארבע שעות, 
הוי הלילה לימא עד שלש שעות. והנה אי הוה קתני "עד 
היתה  הכוונה  בודאי  שעות",  שלש  "עד  או  שעות"  ארבע 
כפי חשבון השעות משקיעת החמה עד הנץ החמה כמו כל 
שעות הלילה לפי דעת הגר"א, דמנינן משקיעת החמה עד 
מש הם  המשמרות  חילוק  דגם  מוכח  וע"כ  החמה.  ־הנץ 

קיעה עד הנץ )ועי' בס' חידושי הגר"א - אמרי נועם שם(. 
הזמן  אותו  היינו  הלילה"  ד"חצות  בגמ'  מבואר  ואעפ"כ 
של "קדמו עיני אשמורות" )למ"ד ד' משמרות הוי הלילה(. 

ומוכח מזה דגם "חצות הלילה" הנזכר בתורה היינו 
כפי החשבון דמשקיעת החמה עד הנץ החמה. 

והכי נמי מוכח מהא דאיתא שם )ג:( דר' נתן סבר לה 
כרבי יהושע, דתנן ר' יהושע אומר עד שלש שעות שכן 
ותרתי  דלילה  שית  שעות,  בשלש  לעמוד  מלכים  דרך 
התרתי  והנה  ע"כ.  משמרות,  שתי  להו  הוו  דיממא 
דיממא בודאי היינו ב' שעות מהנץ )לפי דעת הגר"א( 
וע"כ דהשית דלילה הם מחצות עד הנץ החמה, דאל"כ 
־אין החשבון של ח' שעות מכוון. ומוכח מזה נמי דח

עד  החמה  שקיעת  של  החשבון  לפי  הוא  הלילה  צות 
דמכות  הלילה  חצות  לענין  נמי  הוא  וכן  החמה.  הנץ 
הלילה  דחצות  זה,  בדף  להלן  מגמ'  כדמוכח  בכורות 
דדוד המלך היינו אותו חצות הלילה דמכות בכורות, 
דמקש' שם בגמ' ודוד מי הוה ידע פלגא דלילה אימת, 
השתא משה רבינו לא הוה ידע דכתיב "כחצות הלילה 
אני יוצא בתוך מצרים" אלמא מספקא ליה ודוד הוה 
ידע? ע"כ, ומוכח דהוא אותו חצות. ובדף ט. מבואר 
הזמן  אותו  הוא  פסח  קרבן  דאכילת  הלילה  דחצות 
לה דמבואר  הרי  יעו"ש.  בכורות  מכת  של  ־דחצות 

דיא מכל הנ"ל דחצות הלילה היינו כפי חשבון לילה 
דמשקיעת החמה עד הנץ החמה ]ולדעת המג"א הוא 
מצה"כ )דהיינו ד' מיל אחר שקיעת החמה( עד עלות 
השחר[. וא"ש מנהג העולם לחשוב זמן חצות הלילה 
עד  החמה  דמשקיעת  החשבון  כפי  אפיקומן  לשיעור 
)ח"א  ספר  מגילת  בס'  בזה  מש"כ  שו"ר  החמה.  הנץ 
כדברי  שלא  הנ"ל  מסוגיא  להוכיח  ד'(  אות  ל"ט  סי' 

הגרשז"א זצ"ל, יעו"ש עוד מש"כ בענין זה. 

לבנים לגמרי. הגאון בעל האדרת כתב וז"ל א' שאלני ע"ד בנו בן ח' שנים שהוא אצל זקנו... וכבר 
הגיע למצות חינוך סיפור יצ"מ איך יעשה בחג הפסח... שרוצה ]אביו[ לקיים בו מצות והגדת לבנך 
אבל בזמן עם זקניתו הילד להם כל שעשועיהם, וחלילה ישבית מהם שמחת יו"ט כשלא יהיה הילד 
וכל דברי הראשונים... שאין  יעשה. השבתיו... מלשון הרמב"ם  ושואל איך  וע"כ מסתפק  אצלם, 
החובה דוקא להגיד לבן אלא שדיבר הכתוב בהוה שיספר לבנו, ואם לאו יוצא באשתו וגם לעצמו. 
ואם כן י"ל שמצות שמחת יו"ט שיהיה להזקנים בנכדם עדיף מההידור מצוה שהוא יקיים בבנו 
והגדת, עכ"ל. וצ"ע מש"כ בדעת הרמב"ם, דלפי מש"כ בתחילת דברינו, יש מצוה מיוחדת של והגדת 
לבנך לספר לבנו, ומה שמספר לאשתו או לעצמו הוי קיום מצות זכור, ולא המצוה של והגדת לבנך. 

אמנם אפשר דדבריו א"ש לפי דברי החינוך שהבאנו לעיל, שהמצוה נתקיים ע"י כל אדם.

יש לע' במה שנהוג בפסח שבנים הנשואים שיש להם בנים הולכים אצל בית אביהם או חותניהם, 
ושומעים שם עריכת הסדר מפי האב או החותן, ועל פי דין האבות בעצמם חייבים לספר לבניהם 
לו  ונמצא דהאב מבטל מצות עשה דאורייתא המזדמן  ואין האב מספר אלא הסבא,  עניני יצ"מ, 
רק פעם אחת בשנה. עי' בשו"ת בצל החכמה )ו:סז( ובשו"ת ויברך דוד )א:נו( שדנו בשאלה זו. א' 
מן העצות שנקטו הפוסקים בנידון זו הוא שיכול בן הנשוי למנות אבא שלו או חמיו לשליח שהוא 
יספר לבניו בשליחותו, אבל מ"מ צריך לדקדק בזה למנותו בהדיא לשליח כמו שנהוג במצות ברית 
מילה, שאבי הבן ממנה המוהל להדיא להיות שלוחו )ודרך אגב צ"ע במי ששולח בניו לישיבה, למה 
אינו ממנה להדיא את הרבי להיות שלוחו ללמד לבנו תורה(. ואע"ג דבעלמא אמרינן מצוה בו יותר 
מבשלוחו ועדיף שיעשה המצוה בעצמו, הכא שהסבא עורך הסדר בטוב טעם ודעת, הוה הידור מצוה 
אם הוא ינהיג הסדר, ומבואר בנשמת אדם דהידור מצוה עדיף מענין של מצוה בו יותר מבשלוחו 

)עי' בשו"ת ויברך דוד שם(. 

לבנו, לצאת מכל  לומר בעצמו דברים מההגדה  בן הנשוי  נכון שיהדר  מלבד מינוי הסבא לשליח, 
)ח"ב עמוד רמח( בהררי קודש שכתב דהעיקר של סיפור האב  ע' בספר מקראי קודש  חשש בזה. 
הוא עבדים היינו, והאב יכול לספר קטע זה, וי"א לספר הקטע של "כל מי שלא אמר ג' דברים אלו 
בפסח וכו'". אמנם העצה שיערוך בן הנשוי סדר פרטי כל הלילה באותו החדר, כגון בצד השני של 
השלחן, לכאורה אינו כדאי שמא יפגע באביו ויצא שכרו בהפסדו, עי' בדברי האדרת הובא לעיל. וע' 
בהליכות שלמה )ט:לא( שכתב דאב הנמצא בסדר אביו א"צ לספר לבניו בעצמו )או למנותו שליח( 

ע"ש טעמו.

Food 
  Thought

for

Rabbi Moshe Revah

	One may not use a shofar 
or lulav that was used to serve 
Avodah Zara because these 
items must be burned and 
we view them as if they were 
already burned; therefore, 
they do not have the required 
minimal shiur for a shofar or 
a lulav (שיעוריה מכתת   The .(כתותי 
question is, since chometz must 
also be burned, how is it possible 
to transgress the prohibition 
of owning chometz on Pesach 
which is only transgressed by 
owning a k’zayis of chometz? 
Isn’t it considered burned and 
less than the shiur?

	During Bitul Chometz performed 
on Erev Pesach, we state that “we 
hereby nullify both the chometz that 
was burned and the chometz that was 
not yet burned.” Why does chometz 
that was burned require bitul – isn’t it 
already destroyed?

	The Yad Ephraim (#439) rules 
that if a piece of chometz is found 
inside a house which was assumed to 
be chometz-free, the house must be 
completely checked again. Why is this 
different than any other case where 
there is a rule that we do not break an 
“assumption” until we have 3 proofs to 
the contrary (e.g. one may read from a 
Sefer Torah until 3 mistakes are found 
in it)?

	The Shulchan Aruch (447) 
cites an opinion that if 1 piece of 
chometz gets mixed up amongst 
2 pieces of matzah, it is batul 
b’rov (nullified in the majority of 
non-chometz) and it is permitted 
to keep the mixture of 3 pieces 
in the house. The question is 
that generally when 1 forbidden 
piece of meat falls into 2 other 
permitted pieces of meat, the 
forbidden piece is nullified in 
the majority but it is forbidden 
to eat all 3 pieces because one of 
them is certainly forbidden (Y.D. 
109). If so, how is it permitted 
to keep this mixture of 3 pieces 
which definitely contains 1 piece 
of chometz? By doing so, one 
is certainly transgressing the 
prohibition of owning chometz?

)המשך: זמן חצות הלילה - לאכילת אפיקומן(

נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

)המשך: מצות והגדת לבנך(

יש לעיין



	The Tur (#442) 
states that even chometz 
which is inedible for 
dogs is forbidden to be 
eaten on Pesach because 
by eating it, one shows 
that he considers it 
to be edible food for 
people (אחשביה). If so, 
why on Yom Kippur 
is it permitted to eat 
things which aren’t 
edible? Why don’t 
we say that by eating 
something inedible one 
is demonstrating that 
the item is really food?

מצות והגדת לבנך
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

כתב הרמב"ם )הל' חו"מ ז:א( מצות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים 
בליל ט"ו ניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. ועוד שם )הל' ב'( מצוה להודיע 
לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, עכ"ל. ומבואר בזה דמצות סיפור יצ"מ מתחלק לב' 
מצות. חדא, מצות עשה לספר אף כשאינו מספר לבנו, ומצוה ב' שיודיע לבנים, אפילו אם הבן אינו 
שואלו כלל, וזה נלמד מקרא דוהגדת לבנך )וכן מבואר בסה"מ מ"ע קנז(. אמנם בספר החינוך )מצוה 
כ"א( כתב ומה שאמר הכתוב לבנך לאו דוקא בנו אלא אפילו עם כל בריה, ע"כ, הרי מבואר דאפילו 
בסיפור לאחר – שאינו בנו – מקיים מצות והגדת לבנך. )ויש לעיין לפי החינוך, אם יש קדימה לבנו 

משאר בנ"א, ודוק.(

והנה יש לעיין אם מצות והגדת מיירי בבנים קטנים או גדולים או בשניהם. ואיתא בשבלי הלקט 
)פ' להגש"פ( בביאור שאלת הבן חכם, מה העדות והחוקים וכו' אשר צוה ה' אלקיכם אתכם, וז"ל 
ומה שאמר אתכם ולא אותנו... אין בזה מוציא עצמו מן הכלל, כיון שאמר אלקינו, אלא לפי שאין 
שוחטין פסח על קטן, עכ"ל. יוצא מדבריו דבנים הנזכרים בתורה בנוגע למצות סיפור יצ"מ מיירי 
לספר  כמו המצוה  רק  הוא  להם  לספר  צ"ל שהמצוה  גדולים,  הבנים  ולגבי  בבנים קטנים.  דוקא 
לאחרים, והוא נלמד מקרא דזכור את יום הזה )ע' בשו"ת בצל החכמה ו:סז:ב(. ולפי שיטה זו יוצא 
דבר חידוש, דלכאורה יש חיוב לבחורים גדולים לספר לאחרים ולא רק לשמוע מאביהם כל הלילה. 
אולם הגר"נ קרליץ שליט"א )חוט שני עמ' ר( מביא ראיה מהרמב"ם להיפך, דכתב שם וז"ל לפי 
דעתו של בן אביו מלמדו, ואם היה הבן גדול וחכם מודיע וכו', ע"כ, הרי מבואר מדבריו שאפילו 

בנים גדולים בכלל המצוה.

ולפי"ז מי שיש לו בנים בכל גיל וגיל, יש שמבינים פחות ויש שמבינים יותר, צריך דקדוק רב כשהוא 
מספר לכל בני ביתו ביחד, שדבריו יהיו מובנים לכל א' לפי דרגתו. שמצד א', פסק הגרי"ש אלישיב 
)הגדש"פ עמ' 24( שקטן בן ג' שנים שמבין רק מה שסיפרו לו בגן ילדים, חייב אביו במצות והגדת 
לבניו  גם  סיפור  מצות  לקיים  צריך  שני  מצד  אבל  הילדים.  בגן  שמספרים  באופן  לו  לספר  לבנך 
הגדולים ]ובפרט לדעת התולדת שמואל )מצוה כ"א( ושו"ת להורות נתן )ט:ח( שכתבו דאם אינו 
מחדש שום דבר להבן אינו מקיים כלל סיפור יצ"מ[. נמצא דאם יספר האב דברים עמוקים ביותר 
הרי אינו יוצא הסיפור כלפי הקטנים, ואם הם פשוטים ביותר הרי אינו יוצא חובתו כלפי המבוגרים.

יש לדון עוד אם מצות והגדת נחשב למצות האב – והבן הוא רק היכי תמצא שיקיים האב מצותו, 
או שמא המצוה על הבן, דומיא למצות תלמוד תורה שהמצוה באמת הוא של הבן, אלא שחייב האב 
ללמדו כדי שהבן יקיים מצותו. ונ"מ בין הני צדדים הוא אם כל בניו ]הקטנים ואפשר גם הגדולים[ 
יאמרו "מה נשתנה" או דלמא מספיק אם יאמר רק בן א', דאם החיוב משום לתא דהאב די בשאלת 
בן א'. ומבואר בחיי אדם )כלל ק"ל( דמוזגים כוס שני כדי שישאל התינוק, ואם אין שם תינוק ישאל 
בנו או אחר, ע"כ. ומשמע שרק בן א' שואל והיינו הצעיר שבכולם שמבין הענין. וכן דעת הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל שרק בן א' שואל, וכ"כ בשם הגרמ"פ זצ"ל )מסורת משה ח"ב רה(. אמנם הגר"א 

קוטלר זצ"ל סבר שכל הבנים יאמרו ה"מה נשתנה".

כתב בספר מאורי המועדים )ח"א עמ' עב( ששאל ח"א את הגרמ"ד, לגבי בן חו"ל שבא לא"י וחייב 
ביו"ט שני, ובניו תושבים בא"י, אם האב בן חו"ל מחויב לספר לבניו בעניני יצ"מ או כיון שאצל 
בניו אינו יו"ט, לא שייך לקיים עמהם מצות סיפור יצ"מ. והשיב לו דמצד הסברא נראה דמצות 
והגדת לבנך אינו קיום הנעשה בבן, אלא שמוטל על האב לקיים מצוה זו ע"י הבן, אבל המצוה היא 
של האב והבן הוא רק חפצא של מצוה. וע"כ פשיטא שחייב במצות סיפור אף ביו"ט שני, אע"ג 
שבניו הם בני א"י. והביא ראיה לזה מקדושין )כט.( שמנה שם המצות הבן על האב, למולו ולפדותו 
וללמדו תורה ולהשיאו אשה, ולא מנה מצות סיפור יצ"מ עמהם. מוכח מזה דבמצות והגדת לבנך 
אין הבן אלא כחפצא של מצוה וקיומו של המצוה מוטל על האב. אמנם עוד כתב שם )עמ' נב( ששאל 
להגרמ"ד במי שיש לו כמה בנים האם חייב לספר לכל א' וא' מהם או דלמא מכיון שהוא רק אופן 
לקיים האב מצותו די בזה אם יספר לא' מהם, ואמר דזה פשוט שאין מצוה זו משום לתא דאב אלא 

חיוב בפנ"ע לספר לבנים משום לתא דידהו. ולכאורה זה סותר לגמרי דבריו דלעיל וצ"ע.

נכון  לילך בחג הפסח לזקניהם, דיש מקום לומר שאינו  יכולים  בנים  לע' אם  יש  לפי הנ"ל  עכ"פ 
לעשות כן מצד מצות סיפור יצ"מ, ובפרט אם לא ישאר בבית שום בנים ויפקיע ע"י זה מצות סיפור 

זמן חצות הלילה - לאכילת אפיקומן
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

שלענין  ידוע  וז"ל,  כתב  צא:טו(  )ח"א  שלמה  מנחת  בס' 
אכילת מצה נפסק להלכה שצריכים לחשוש דשמא הלכה 
כי  נאכלין  ומצה  פסח  אין  עזריה שמדאורייתא  בן  כר"א 
דמצ וחפזון  בכורות  דמכות  טעמא  משום  חצות  עד  ־אם 

רים הי' באותו זמן. ולכאורה היה נראה לפ"ז כיון דמיד 
כגון  דבר  לכל  יום  מדאורייתא  הוא  הרי  השחר  כשעלה 
קרבנות ושופר ומילה וכו', ממילא גם פשום הוא שלילה 
שב דאף  נראה  שכן  וכיון  וכו',  השחר  עלות  עד  רק  ־הוא 

וכן גם בש"ס רואים בכמה מקומות שגם  לשון בני אדם 
לאחר עלות השחר עדיין נקרא בשם לילה, וכמו כן חצות 
היום ושעה שש שנזכר בש"ס הוא ג"כ מתחלת הזריחה עד 
השקיעה ולא משעלה השחר, מ"מ לענין דינא נראה ודאי 
ולפי"ז  השחר.  עלות  עד  רק  הוא  בתורה  האמור  שלילה 
נראה שלענין אכילת מצה יש לחשוב את הזמן של חצות 
למעשה  אולם  השחר.  עלות  עד  השקיעה  מתחלת  הלילה 
־ידוע שנהוג לחשוב מהשקיעה עד להנץ החמה, וכן בפשי

טות גמורה וכו'. אך אעפי"כ צ"ע לענ"ד כיון דלילה האמור 
וא"כ  ולא עד הנץ,  עד עלות השחר  ודאי רק  בתורה הוא 
־מנלן לחדש שלענין חצי הלילה חושבין את הלילה עד זרי

חת השמש ולא עד עלות השחר אשר לדינא הרי הוא יום 
לכל דבר, עכ"ד. )ועי' בא"א מבוטשאטש תנינא סי' תע"ז 
שג"כ מסתפק דאולי יש לחשוב את זמן חצות לענין אכילת 
־אפיקומן משקיעת החמה עד עלות השחר.( והנה בס' הלי

כות שלמה )הל' פסח עמ' רצ"א בארחות הלכה אות 305( 
הגרא"ז  מו"ר  לפני  דבריו  הציע  זצ"ל  שהגרשז"א  איתא 
רבתא,  תמיהה  והיא  נכונה,  שהערתו  וענהו  ז"ל  מלצר 
אולם אעפ"כ למעשה כבר נהגו לחשב משקעה"ח עד נה"ח.

ונראה להוכיח מגמ' ברכות )דף ג:( דחשבון חצות הלילה 
לענין אכילת קרבן פסח ואכילת מצה הוא משקיעת החמה 
עד הנץ החמה, דהרי איתא שם כתוב אחד אומר "חצות 
לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך" )תהלים קי"ט(, 
וכתוב אחד אומר "קדמו עיני אשמורות" )שם(. הא כיצד? 
הגר"א  דעת  לפי  והנה  ע"כ.  הלילה,  הוי  משמרות  ארבע 
הנץ  עד  משקיעה  הם  בתלמוד  הנזכרים  הלילה  דשעות 
החמה, צ"ל דמשמרות הלילה הם ג"כ משקיעת החמה עד 
הנץ החמה. והכי מוכח מקושיית הגמ' שם )דף ג.( דר"א 
דמתני' ס"ל דזמן ק"ש הוא עד סוף אשמורה הראשונה, 
והק' מאי קסבר ר' אליעזר אי קסבר שלש משמרות הוי 
ואי קסבר ארבע משמרות  הלילה לימא עד ארבע שעות, 
הוי הלילה לימא עד שלש שעות. והנה אי הוה קתני "עד 
היתה  הכוונה  בודאי  שעות",  שלש  "עד  או  שעות"  ארבע 
כפי חשבון השעות משקיעת החמה עד הנץ החמה כמו כל 
שעות הלילה לפי דעת הגר"א, דמנינן משקיעת החמה עד 
מש הם  המשמרות  חילוק  דגם  מוכח  וע"כ  החמה.  ־הנץ 

קיעה עד הנץ )ועי' בס' חידושי הגר"א - אמרי נועם שם(. 
הזמן  אותו  היינו  הלילה"  ד"חצות  בגמ'  מבואר  ואעפ"כ 
של "קדמו עיני אשמורות" )למ"ד ד' משמרות הוי הלילה(. 

ומוכח מזה דגם "חצות הלילה" הנזכר בתורה היינו 
כפי החשבון דמשקיעת החמה עד הנץ החמה. 

והכי נמי מוכח מהא דאיתא שם )ג:( דר' נתן סבר לה 
כרבי יהושע, דתנן ר' יהושע אומר עד שלש שעות שכן 
ותרתי  דלילה  שית  שעות,  בשלש  לעמוד  מלכים  דרך 
התרתי  והנה  ע"כ.  משמרות,  שתי  להו  הוו  דיממא 
דיממא בודאי היינו ב' שעות מהנץ )לפי דעת הגר"א( 
וע"כ דהשית דלילה הם מחצות עד הנץ החמה, דאל"כ 
־אין החשבון של ח' שעות מכוון. ומוכח מזה נמי דח

עד  החמה  שקיעת  של  החשבון  לפי  הוא  הלילה  צות 
דמכות  הלילה  חצות  לענין  נמי  הוא  וכן  החמה.  הנץ 
הלילה  דחצות  זה,  בדף  להלן  מגמ'  כדמוכח  בכורות 
דדוד המלך היינו אותו חצות הלילה דמכות בכורות, 
דמקש' שם בגמ' ודוד מי הוה ידע פלגא דלילה אימת, 
השתא משה רבינו לא הוה ידע דכתיב "כחצות הלילה 
אני יוצא בתוך מצרים" אלמא מספקא ליה ודוד הוה 
ידע? ע"כ, ומוכח דהוא אותו חצות. ובדף ט. מבואר 
הזמן  אותו  הוא  פסח  קרבן  דאכילת  הלילה  דחצות 
לה דמבואר  הרי  יעו"ש.  בכורות  מכת  של  ־דחצות 

דיא מכל הנ"ל דחצות הלילה היינו כפי חשבון לילה 
דמשקיעת החמה עד הנץ החמה ]ולדעת המג"א הוא 
מצה"כ )דהיינו ד' מיל אחר שקיעת החמה( עד עלות 
השחר[. וא"ש מנהג העולם לחשוב זמן חצות הלילה 
עד  החמה  דמשקיעת  החשבון  כפי  אפיקומן  לשיעור 
)ח"א  ספר  מגילת  בס'  בזה  מש"כ  שו"ר  החמה.  הנץ 
כדברי  שלא  הנ"ל  מסוגיא  להוכיח  ד'(  אות  ל"ט  סי' 

הגרשז"א זצ"ל, יעו"ש עוד מש"כ בענין זה. 

לבנים לגמרי. הגאון בעל האדרת כתב וז"ל א' שאלני ע"ד בנו בן ח' שנים שהוא אצל זקנו... וכבר 
הגיע למצות חינוך סיפור יצ"מ איך יעשה בחג הפסח... שרוצה ]אביו[ לקיים בו מצות והגדת לבנך 
אבל בזמן עם זקניתו הילד להם כל שעשועיהם, וחלילה ישבית מהם שמחת יו"ט כשלא יהיה הילד 
וכל דברי הראשונים... שאין  יעשה. השבתיו... מלשון הרמב"ם  ושואל איך  וע"כ מסתפק  אצלם, 
החובה דוקא להגיד לבן אלא שדיבר הכתוב בהוה שיספר לבנו, ואם לאו יוצא באשתו וגם לעצמו. 
ואם כן י"ל שמצות שמחת יו"ט שיהיה להזקנים בנכדם עדיף מההידור מצוה שהוא יקיים בבנו 
והגדת, עכ"ל. וצ"ע מש"כ בדעת הרמב"ם, דלפי מש"כ בתחילת דברינו, יש מצוה מיוחדת של והגדת 
לבנך לספר לבנו, ומה שמספר לאשתו או לעצמו הוי קיום מצות זכור, ולא המצוה של והגדת לבנך. 

אמנם אפשר דדבריו א"ש לפי דברי החינוך שהבאנו לעיל, שהמצוה נתקיים ע"י כל אדם.

יש לע' במה שנהוג בפסח שבנים הנשואים שיש להם בנים הולכים אצל בית אביהם או חותניהם, 
ושומעים שם עריכת הסדר מפי האב או החותן, ועל פי דין האבות בעצמם חייבים לספר לבניהם 
לו  ונמצא דהאב מבטל מצות עשה דאורייתא המזדמן  ואין האב מספר אלא הסבא,  עניני יצ"מ, 
רק פעם אחת בשנה. עי' בשו"ת בצל החכמה )ו:סז( ובשו"ת ויברך דוד )א:נו( שדנו בשאלה זו. א' 
מן העצות שנקטו הפוסקים בנידון זו הוא שיכול בן הנשוי למנות אבא שלו או חמיו לשליח שהוא 
יספר לבניו בשליחותו, אבל מ"מ צריך לדקדק בזה למנותו בהדיא לשליח כמו שנהוג במצות ברית 
מילה, שאבי הבן ממנה המוהל להדיא להיות שלוחו )ודרך אגב צ"ע במי ששולח בניו לישיבה, למה 
אינו ממנה להדיא את הרבי להיות שלוחו ללמד לבנו תורה(. ואע"ג דבעלמא אמרינן מצוה בו יותר 
מבשלוחו ועדיף שיעשה המצוה בעצמו, הכא שהסבא עורך הסדר בטוב טעם ודעת, הוה הידור מצוה 
אם הוא ינהיג הסדר, ומבואר בנשמת אדם דהידור מצוה עדיף מענין של מצוה בו יותר מבשלוחו 

)עי' בשו"ת ויברך דוד שם(. 

לבנו, לצאת מכל  לומר בעצמו דברים מההגדה  בן הנשוי  נכון שיהדר  מלבד מינוי הסבא לשליח, 
)ח"ב עמוד רמח( בהררי קודש שכתב דהעיקר של סיפור האב  ע' בספר מקראי קודש  חשש בזה. 
הוא עבדים היינו, והאב יכול לספר קטע זה, וי"א לספר הקטע של "כל מי שלא אמר ג' דברים אלו 
בפסח וכו'". אמנם העצה שיערוך בן הנשוי סדר פרטי כל הלילה באותו החדר, כגון בצד השני של 
השלחן, לכאורה אינו כדאי שמא יפגע באביו ויצא שכרו בהפסדו, עי' בדברי האדרת הובא לעיל. וע' 
בהליכות שלמה )ט:לא( שכתב דאב הנמצא בסדר אביו א"צ לספר לבניו בעצמו )או למנותו שליח( 

ע"ש טעמו.

Food 
  Thought

for

Rabbi Moshe Revah

	One may not use a shofar 
or lulav that was used to serve 
Avodah Zara because these 
items must be burned and 
we view them as if they were 
already burned; therefore, 
they do not have the required 
minimal shiur for a shofar or 
a lulav (שיעוריה מכתת   The .(כתותי 
question is, since chometz must 
also be burned, how is it possible 
to transgress the prohibition 
of owning chometz on Pesach 
which is only transgressed by 
owning a k’zayis of chometz? 
Isn’t it considered burned and 
less than the shiur?

	During Bitul Chometz performed 
on Erev Pesach, we state that “we 
hereby nullify both the chometz that 
was burned and the chometz that was 
not yet burned.” Why does chometz 
that was burned require bitul – isn’t it 
already destroyed?

	The Yad Ephraim (#439) rules 
that if a piece of chometz is found 
inside a house which was assumed to 
be chometz-free, the house must be 
completely checked again. Why is this 
different than any other case where 
there is a rule that we do not break an 
“assumption” until we have 3 proofs to 
the contrary (e.g. one may read from a 
Sefer Torah until 3 mistakes are found 
in it)?

	The Shulchan Aruch (447) 
cites an opinion that if 1 piece of 
chometz gets mixed up amongst 
2 pieces of matzah, it is batul 
b’rov (nullified in the majority of 
non-chometz) and it is permitted 
to keep the mixture of 3 pieces 
in the house. The question is 
that generally when 1 forbidden 
piece of meat falls into 2 other 
permitted pieces of meat, the 
forbidden piece is nullified in 
the majority but it is forbidden 
to eat all 3 pieces because one of 
them is certainly forbidden (Y.D. 
109). If so, how is it permitted 
to keep this mixture of 3 pieces 
which definitely contains 1 piece 
of chometz? By doing so, one 
is certainly transgressing the 
prohibition of owning chometz?

)המשך: זמן חצות הלילה - לאכילת אפיקומן(

נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

)המשך: מצות והגדת לבנך(

יש לעיין



הא לחמא עניא | נוסח הרמב"ם בהגדה שלו 
וז"ל נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות 
בבהילו  ואומר  שני  כוס  על  מתחיל  הוא,  כך 
ומבואר  עניא.  לחמא  הא  ממצרים,  יצאנו 
וכו'  עניא  לחמא  הא  וכו'  בבהילו  דאמירת 
הגה"צ  בזה  ביאר  הגלות.  בזמן  ורק  אך  שייך 
ר' מתתיהו סלומון שליט"א עפ"י דברי הנצי"ב 
שלנו  הגדה  דבנוסח  שמדייק  טז:ג(  )דברים 
הספיק  שלא  שום  על  מצה  מצות  דטעם  כתוב 
בצקם של אבותינו להחמיץ וכו' ובמשנה בערבי 
שנגאלו  שום  של  "מצה  בקוצר  אי'  פסחים 
חילוק  שיש  הנצי"ב  ובי'  ממצרים".  אבותינו 
הסדר  לעבודת  הבית  בזמן  הסדר  עבודת  בין 
של  הזכרון  עיקר  הבית  דבזמן  הגלות,  בזמן 
ומצה  פסח,  הקרבן  מצד  הי'  מצרים  יציאת 
להאריך  א"צ  ולכן  לפסח,  טפלים  היו  ומרור 
עיקר  הגלות  בזמן  אך  מצה,  של  בטעם  כ"כ 
הזכרון היא המצה ולכן מאריכים יותר בטעמו 
וביאר המשגיח שליט"א שיש חילוק  של מצה. 
עיקר  הבית  דבזמן  העבודות,  שתי  בין  יסודי 
עבודת הסדר הי' בגדר הודאה והכרת הטוב על 
האמונה  יסודות  לבירור  באים  ועי"ז  הגאולה 
ולכן  שמים,  מלכות  עול  וקבלת  הטוב  והכרת 
כעין  שהיא  פסח  הקרבן  היתה  העבודה  עיקר 
אנו  צריכים  הגלות  בזמן  משא"כ  תודה,  קרבן 
להתחזק ביסוד נוסף דלא להתיאש מן הגאולה, 
דכשם שהקב"ה גאלנו ממצרים, כמו"כ יגאלנו 
היא  העבודה  עיקר  ולכן  הזה,  המר  מגלות 
המצה ולהזכיר שהגאולה היתה בחפזון וכמו"כ 
לעת"ל. ועפ"ז מובן היטב למה בגלות מתחילין 
בהא לחמא עניא ואומרים בבהילו וכו' להשריש 
בלבנו האמונה בגאולה העתידה שתהי' בחפזון 
וז"ל כדרך כל תשועת  פ' מקץ  וכדאי' בספורנו 
מצרים  ענין  הי'  וכן  וכו'  רגע  כמו  שנעשית  ד' 
כאמרם כי גרשו ממצרים וכו' וכן אמר לעת"ל 
כאמרו ופתאום יבא אל היכלו האדון וגו' עכ"ל.

)ראש החבורה הרב יהושע משה גולדשטיין(

הא לחמא עניא - חד גדיא | עי' בחת"ס 
בלשון  נאמרים  פזמונים  ב'  הני  דרק  שהעיר 
ארמית וצריך טעם. וביאר דארמית היא השפה 
שכלל ישראל היו מדברים בבבל כשהיו בגלות. 
זכר  אינו  זו  לחם  בדמעות,  סדר  ליל  והתחילו 
לחירות אלא זכר לעבדות דעכשיו אנו נמצאים 
לנו  ויכול" דאין  ייתי  בגלות. עכשיו "כל דכפין 
ומתפללים  פסח,  קרבן  של  חבורות  חבורות 
"השתא עבדי לשנה הבאה בירושלים". וכן אנו 
כנגד  א'  גדיא,  גדיא חד  מסיימים בארמית חד 

הנקנית  חגיגה  של  גדי  כנגד  וא'  פסח  של  גדי 
חד  גדיא  חד  ומסיימים  ו.(.  )חגיגה  זוזי  בתרי 
גדיא בלשון קינה איך אבדנו שני גדיים טובים. 
המות  מלאך  לשחוט  הקב"ה  יבוא  ובעזה"י 

ויבוא לגאלנו במהרה. 

)הרב יהודה ליב גארדאן(

הראבי"ה  שי'  ידוע   | בזה"ז  הסיבה  חיוב 
דרכנו  שאין  משום  בזה"ז  להסב  חיוב  שאין 
דלכאו'  החולקים  דעת  להבין  ויש  בכך.  לאכול 
הסברא נותנת שאי"ז דרך חירות בזה"ז, ואיך 
חיים  מתנת  בהגדת  ותי'  ע"ז?  לחלוק  אפשר 
ויסב אלקים  ב'(  )במדבר  ע"פ מש"כ בתנחומא 
ויסב? מלמד שהרביצם דרך  וגו' מאי  את העם 
עכ"ל.  מטותיהן,  על  רבוצין  מסובין,  שמלכים 
הרי שהקב"ה כבדנו כמלכים בצאתנו ממצרים. 
)כ:יח( למד מקרא זה שאפי' עני  ובשמות רבה 
להם  עשה  שכך  שיסב  עד  יאכל  לא  שבישראל 
הקב"ה שנא' ויסב אלוקים. וכפשוטו הוא מדרש 
שכוונת  שליט"א  מתתיהו  ר'  וביאר  פליאה. 
ונמצא  התנחומא,  כדברי  הוא  רבה  המדרש 
שהטעם להסיבה הוא זכר לאותו חיבה שהראה 
על  החולקים  דברי  ביאר  ובזה  יתברך.  ה'  לנו 
שעי"כ  בימינו  גם  שייך  זו  דהסיבה  הראבי"ה, 
מלכים.  דרך  במדבר  שהיה  האופן  מזכירים 
ובזה ביאר ג"כ מה שאיטר יד מיסב על שמאלו 

אף שאינו דרך חירות בשבילו דמ"מ זכר הוא. 

)הרב דניאל הכהן יארמוש(

ליל  של  מהמצות  א'   | יצ"מ  סיפור  מצות 
הסדר הוא מצות סיפור יצ"מ. ויש להקשות למה 
דגאולת  לבאר  ונראה  מספר?  ולא  מגיד  נקרא 
פורים וגאולת מצרים ענין א' הם )עי' מגילה ז:(. 
ונהפוך  וביאור הענין דגאולת פורים היה בגדר 
הוא, והענין של היפוך היא התחדשות, עד כדי 
כך שמצות שמחה של פורים הוא לעשות דברים 
המהר"ל  וכ'  לשחוק.  שמביאים  מחודשים 
תחיית  בגדר  היה  אז  ישראל  כלל  שהצלת 
התחדשות  וזה  קה  תהלל  נברא  ועם  המתים 
שאין דומה לה. ועבודה זו צריך לחדש בקרבינו 
התחדשות בעבודת השם בכל פרט ופרט. וידוע 
עם  לידת  בבחינה  היה  מצרים  גאולת  שגם 
ישראל )עי' מדרש שוחר טוב( וזה גם שמחה של 
האדם  לבנות  שמתחילים  והתחלה  התחדשות 
המתחבר לה' ע"י תורה ותפילה. וידוע שהחילוק 
בין סיפור להגדה הוא שסיפור היינו בדבר ידוע, 

והגדה היינו בדבר חדש כדכתיב "אני ה' מגיד 
ולקיים  ההגדה  לומר  שצריך  דהיינו  חדשות", 
בהתלהבות  בין   – חידוש  באופן  סיפור  מצות 
ענין  בנפשינו  לחדש  כדי  המעשה  בפרטי  ובין 

התחדשות בעבודת ה'. 

)הרב אשר ווייס(

אמר ר"א בן עזרי' וכו' | אמר ר"א בן עזרי' 
לא זכיתי שתאמר יצ"מ בלילות עד שדרשה בן 
זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ 
ימי  כל  חייך הימים,  ימי  חייך,  ימי  כל  מצרים 
חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם 
והק'  לימות המשיח.  להביא  חייך  ימי  כל  הזה 
בהגדת מתנת חיים למה הוסיפו חכמים לשונם 
סתם  דהול"ל  המשיח,  לימות  "להביא"  לומר 
זומא?  בן  וכלשון  המשיח,  לימות  חייך  ימי  כל 
והביא ב' תירוצים. הגרי"ז תי' דבן זומא חידש 
שיש מצוה חדשה לזכור יצ"מ בלילה בנוסף על 
רק  החכמים  משא"כ  ביום,  זכירה  של  המצוה 
גם  נמשך  הזה  בזמן  שיש  מצוה  שאותו  דרשו 
לימות המשיח, ולכן אמרו לשון של "להביא", 
לומר שהוא המשך של המצוה הקודמת. רע"א 
תי' באופ"א דבברייתא )ברכות יב:( מבואר דבן 
שלא  )כג:ז(  בירמי'  דכתיב  לחכמים  טען  זומא 
העלה  אשר  ה'  חי  המשיח(  )לימות  עוד  יאמרו 
את בנ"י מארץ מצרים וגו', אלא חי ה' שהעלם 
אותו  דחו  וחכמים  ע"ש,  מלכיות,  משעבוד 
יהא  אלא  ממקומה  יצ"מ  יעקרו  שלא  ואמרו 
ועפ"ז  לו.  טפלה  ויצ"מ  עיקר  מלכיות  שעבוד 
יהא  אז  שגם  "להביא"  ר"ל  שלא  רע"א  יישב 
הזכירה, אלא כוונתו כמו שהשיבו חכמים לבן 
הגאולה  יהא  הזכירה  דעיקר  בברייתא,  זומא 
משעבוד מלכיות, ויצ"מ יהא רק טפילה לו, ולכן 

אמרו "להביא" לרמז שהיא טפילה לו. 

)הרב חיים צבי וואג(

אתה  אף   | וכו'  אומר  הוא  מה  חכם 
מפטירין  אין  )עד(  הפסח  כהלכות  לו  אמור 
דבפסוק  צ"ע  ולכאורה  אפיקומן.  הפסח  אחר 
החכמים  שאלת  לשון  מובא  ואתחנן  בפרשת 
מה העדות וכו' ואיתא שם דצריך לענות )ו:כא( 
ואמרת לבנך עבדים היינו וכו' הכל מענין יציאת 
אחר  דבר  אותו  עונים  אמאי  וא"כ  מצרים, 
שלא נזכר בקרא כלל? עוד יש לעיין מה הכוונה 
בלשון אף אתה אמור לו דמשמע שיש בזה איזה 
הוספה? ונראה דחדא קושיא מתורצת בחברתה 
דזה פשוט דאומרים לו מה שמפורש בקרא, ורק 

ההגדה באה לחדש דכיון שנראה משאילת הבן דברי הגדה נכתב ע"י חברי הכולל
מה  הלכות  הרבה  עוד  ללמדו  יש  חכם,  שהוא 
שהוא יכול לקלוט – ולא רק התירוץ לשאלתו 
דמלבד  לו,  אמור  אתה  אף  דאמרינן  והיינו   –
וללמדו  להוסיף  יש  בקרא  המבוארת  התשובה 

הרבה דינים הנוגעים לליל הסדר. 

)הרב בנימין חיות(

כתיב בהברית   | שהקב"ה חשב את הקץ 
לארבע  יהיה  במצרים  שהשעיבוד  הבתרים  בין 
מאות שנה, אבל באמת היה רק לר"י שנה. וידוע 
הגזירה  מקוים  איך  לבאר  ביאורים  ב'  מחז"ל 
מיצחק  התחיל  דהשעיבוד  הוא  א'  תי'  עי"ז. 
מצרים  יציאת  עד  ומאז  בגלות,  כשהוא  אבינו 
היה ד' מאות שנה. ועוד תי' דהשיעבוד היה כ"כ 
במצרים  היו  כאילו  נעשה  הקושי  דע"י  קשה 
הני  וכפשוטו  רגיל.  לד' מאות שנה של שעיבוד 
שני תירוצים סותרים זה את זה. אבל כתב מרן 
בעיקר  דהמעיין  אמת,  דשניהם  זצ"ל  הגרי"ז 
דבאמת  יראה  הבתרים  בין  הברית  של  הפסוק 
תדע  'ידוע  שם  דכתיב  נפרדות,  גזירות  ב'  יש 
וענו  ועבדום  להם,  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  כי 
דהגזירה  הרב  וביאר  שנה'.  מאות  ד'  אותם 
להם,  לא  בארץ  גרים  יהי'  דבנ"י  הוא  ראשונה 
ושניהם  אותם,  וענו  עבדום  של  גזירה  עוד  ויש 
של  הראשון  התי'  וא"כ  שנה.  מאות  לד'  יהי' 
תירוץ  רק  הוא  מיצחק,  התחיל  דהגלות  חז"ל, 
להגזירה הראשונה דיהיה גלות לד' מאות שנה 
הוא  השני  והתי'  עבדות,  אז  היתה  לא  אבל   –
דיהיה  הפסוק,  של  השנייה  להגזירה  תי'  רק 
עבדות לד' מאות שנה, ולזה רק יכול להיות ע"י 
עבדות ממש, ולכן צריך לפרש דהי' עבדות יותר 
קשה מהרגיל, אבל אין תי' זה מספיק להגזירה 
ראשונה, דסו"ס הגלות בתוך מצרים היתה רק 

לר"י שנה, ודו"ק. 

)הרב משה רוח(

 | הזכרים  על  אלא  גזר  לא  שפרעה 
פרעה,  לשבח  רוצה  הגדה  בעל  האם  וקשה, 
אתמהה? ומתרצים העולם דאדרבה רואים כאן 
רשעותו, דפרעה ידע דא"א לעקור כל היהודים 
ולכן התחכם לא להרוג כולם ואז יצליח לעקור 
הרבה יותר. וראיתי פשט בשם הגאון ר' מרדכי 
פוגרמנסקי זצ"ל על הפסוק גם כל חלי וכל מכה 
)דברים  הזאת  התורה  בספר  כתוב  לא  אשר 
כח:סא(, דקשה דאחר דבאמת כתיב פסוק זה, 
הכל כבר כתוב בהתורה, ואיך שייך לומר "אשר 
התורה  בגדר  שהן  מכות  דיש  ותי'  כתוב"?  לא 
– שאינם בכלל  יוצאות מגדר התורה  ויש שהן 
הנוגעות  המכות  והן   – הזאת"  התורה  "ספר 
להיות  אפשר  שאי  והיינו  ישראל.  עם  בקיום 

מן התורה מכה שמסכן קיום עם ישראל מפני 
ולעולם  כלים  לא  שהם  הקב"ה  הבטיח  שכבר 
אוה"ע  ולפעמים  לכלותם.  וא"א  יהודים  יהי' 
מגדר  שאינן  במכות  אותם  להכות  מנסים 
נפילתם,  תחילת  וזו  יצליחו  לא  ובזה  התורה 
ולזה כיוון הקרא. ופרעה הבין זאת – וזה גופא 
והוא  הזכרים  על  גזר  דרק   – גודל רשעתו  היה 

חשב דאז יקיים גזירתו. 

)הרב יוסף עהרמאן(

וכל  תשליכוהו  היארה  הילוד  הבן  כל 
שתי  נטמן  פרעה  של  בציווי   | תחיון  הבת 
ביתן  גינת  בספר  שיתבאר.  וכמו  תחבולות, 
מבאר שפרעה בדוקא לא גזר על כל עם ישראל 
מפני שהתורה הבטיחה )ויקרא כו:מד( ואף גם 
זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא 
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם, והיינו שיש 
בדרך  הולכים  אינם  אם  שאף  לבנ"י  הבטחה 
והבטחה  לכלותם.  הקב"ה  יעזבם  לא  התורה 
הנס  היה  וזה  כליי',  גזירת  כנגד  נאמר  רק  זו 
המיוחד ביציאת מצרים שאע"פ שפרעה גזר רק 
כנגד הזכרים ה' הציל אותנו, וזהו הכוונה בהא 
דאמרינן שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו 
להגדיל  בזה  שהכוונה  מידם,  מצילנו  והקב"ה 
סיפא  על  הנצי"ב  דייק  ועוד,  יצ"מ.  של  הנס 
שהמילדות  שמאחר  תחיון"  הבת  "וכל  דקרא 
המצריות  כנשים  לא  "כי  לומר  עצמן  התנצלו 
שהנשים  פרעה  הבין  הנה"  חיות  כי  העבריות 
להזריע  ורצה  בגופן  וחזקות  בריאות  העבריות 
הגברים  להרוג  חשב  ולכן  בעמו,  אלו  כוחות 
של  להגברים  הנשים  ינשאו  ע"כ  ואז  מישראל 

מצרים. 

)הרב יהושע חיים רעכט(

הקב"ה בכבודו ובעצמו | משה רבינו היה 
להוציא  הקב"ה  מאת  השליחות  לקבל  מסרב 
בנ"י ממצרים. והק' המפרשים איך יתכן שלא 
רצה לילך לטובתן של ישראל? ות' בית הלוי ע"פ 
מדרש תהלים שבכל גלות שזכינו לגאולה, חזרו 
גואלם,  ואהרן  משה  אחר.  במקום  ונשתעבדו 
ועזריה גאלום חזרו  חזרו לבבל. חנניה מישאל 
וזהו, שכל גאולה ע"י בשר ודם  וכו'.  וכו'  ליון, 
בכבודו  הקב"ה  שגאל  מה  רק  קיימת,  אינו 
צ"ב,  עדיין  אבל  ע"ש.  לעד  קיים  זה  ובעצמו, 
אל  אלך  כי  אנכי  "מי  להקב"ה  טען  שמשה 
ופי'  "כי אהיה עמך".  לו  והקב"ה אמר  פרעה" 
שהגאולה  ביקש  רבינו  שמשה  עה"ת  הגרי"ז 
לו, שאה"נ  וה' אמר  בעצמו,  ע"י הקב"ה  יהיה 
עמו,  יהיה  הקב"ה  משה,  שיעשה  מעשה  בכל 
שהשכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ושפיר 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  ע"י  הגאולה  תהיה 

עכת"ד. אבל לפי מש"כ הבית הלוי שכל גאולה 
לגלות  חזרו  למה  קיימת,  הקב"ה  ע"י  שנעשה 
ע"י  נעשה  הגאולה  הא  מצרים,  הגאולת  אחר 
הקב"ה?  של  אריכתה  ידו  שהיה  רבינו  משה 
מהגר"ח  ידועים  דברים  ע"פ  לבאר  ונלפע"ד 
הסדר  בליל  שאומרים  הדברים  על  )הגש"פ( 
"הוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה", 
שכנראה הוא כפילות הלשון. ובי' הגר"ח שקאי 
הוא  לחירות"  "עבדות  נפרדים.  דברים  ב'  על 
"ושעבוד  עבדות,  השם  מעליהם  שהופקע  מה 
מהחומר  בפועל  דנגאלו  מה  היינו  לגאולה" 
הקב"ה  שעשה  מה  י"ל  לפי"ז  ע"ש.  ולבנים 
מכלל  עבדים  שם  הפקעת  היה  ובעצמו  בכבודו 
היציאה  החלק  אבל  ה',  לעבדי  ונעשו  ישראל, 
לחוד. ממילא,  ע"י משה  בפועל מהשעבוד היה 
ע"י  שנעשה  כיון  לנצח  היה  ה'  עבדי  שם  חלות 
שאר  במשך  ואפילו  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה 
היציאה  אבל  הזה,  שם  ממנו  נאבד  לא  גליות 
בפועל מארץ מצרים היה ע"י בשר ודם, ובחלק 

זה חזרו לגלות 

)הרב משה זאב קויפמאן(

פסח על שום מה | בענין קרבן פסח ראשון 
אתכם  יגור  "וכי  ט:יד(  )במדבר  בספרי  איתא 
גר ועשה פסח לה'", יכול מיד )כשהוא מגייר(? 
כן  וכמשפטו  הפסח  "כחוקת  לומר  תלמוד 
של  יו"ט  שמגיע  עד  מחויב  דאינו  )ר"ל  יעשה" 
פסח(. וקשה מהו הצד שיהיה חייב בקרבן פסח 
מיד? ועוד קשה לשיטת תנא דבי ר' ישמעאל )עי' 
תוס' סוף פ"ק דקידושין( שלא היה מצוה בקרבן 
פסח עד אחר ירושה וישיבה והא דהקריבו כלל 
עפ"י  היינו  ובגלגל  ב'  בשנה  במדבר  ישראל 
הדיבור, למה דוקא אותן שנים צוה ה' לעשות 
הפסח? כתב המשך חכמה )במדבר ט:ז( שקרבן 
פסח באה אחר שהבדיל כלל ישראל מע"ז, שיש 
ד' לימודים מקרבן פסח. א( על ההשגחה פרטית 
שה' בעצמו נוהג העולם, ב( שה' משגיח בפרטית 
שהבדיל בין בכור ישראל לשל העמים ובין בכור 
ואינו בכור, ג( שה' רוצה שנעבוד בחבורת אנשים 
יהיה  ד( שה' רוצה שלא  ולא כאנשים בודדים, 
לנו אדון אחר. ולכן כשפירשו כלל ישראל מע"ז 
אלו,  יסודות  לימוד  שהוא  פסח  קרבן  הביאו 
כדכתיב משכו וקחו להם צאן, "משכו" מעבודה 
זרה, "וקחו להם צאן )לעשות הפסח(". ובשנה 
ה'  צוה  פעור  בעל  אחר  ובגלגל  העגל  אחר  ב' 
להביא קרבן פסח אף שלא היה מחויב עד אחר 
ירושה וישיבה, כיון שאז פירשו מע"ז. ומשו"ה 
הי' הו"א שגר מחויב להביא קרבן פסח מיד כיון 
שעכשיו הבדיל עצמו מע"ז, קמ"ל דאינו חייב. 
יסודות  להשריש  היא  הלילה  עבודת  של  וחלק 

אלו בליבנו ולחזק אמונתינו בה' יתברך.

)הרב חיים שלמה שווארץ(



הא לחמא עניא | נוסח הרמב"ם בהגדה שלו 
וז"ל נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות 
בבהילו  ואומר  שני  כוס  על  מתחיל  הוא,  כך 
ומבואר  עניא.  לחמא  הא  ממצרים,  יצאנו 
וכו'  עניא  לחמא  הא  וכו'  בבהילו  דאמירת 
הגה"צ  בזה  ביאר  הגלות.  בזמן  ורק  אך  שייך 
ר' מתתיהו סלומון שליט"א עפ"י דברי הנצי"ב 
שלנו  הגדה  דבנוסח  שמדייק  טז:ג(  )דברים 
הספיק  שלא  שום  על  מצה  מצות  דטעם  כתוב 
בצקם של אבותינו להחמיץ וכו' ובמשנה בערבי 
שנגאלו  שום  של  "מצה  בקוצר  אי'  פסחים 
חילוק  שיש  הנצי"ב  ובי'  ממצרים".  אבותינו 
הסדר  לעבודת  הבית  בזמן  הסדר  עבודת  בין 
של  הזכרון  עיקר  הבית  דבזמן  הגלות,  בזמן 
ומצה  פסח,  הקרבן  מצד  הי'  מצרים  יציאת 
להאריך  א"צ  ולכן  לפסח,  טפלים  היו  ומרור 
עיקר  הגלות  בזמן  אך  מצה,  של  בטעם  כ"כ 
הזכרון היא המצה ולכן מאריכים יותר בטעמו 
וביאר המשגיח שליט"א שיש חילוק  של מצה. 
עיקר  הבית  דבזמן  העבודות,  שתי  בין  יסודי 
עבודת הסדר הי' בגדר הודאה והכרת הטוב על 
האמונה  יסודות  לבירור  באים  ועי"ז  הגאולה 
ולכן  שמים,  מלכות  עול  וקבלת  הטוב  והכרת 
כעין  שהיא  פסח  הקרבן  היתה  העבודה  עיקר 
אנו  צריכים  הגלות  בזמן  משא"כ  תודה,  קרבן 
להתחזק ביסוד נוסף דלא להתיאש מן הגאולה, 
דכשם שהקב"ה גאלנו ממצרים, כמו"כ יגאלנו 
היא  העבודה  עיקר  ולכן  הזה,  המר  מגלות 
המצה ולהזכיר שהגאולה היתה בחפזון וכמו"כ 
לעת"ל. ועפ"ז מובן היטב למה בגלות מתחילין 
בהא לחמא עניא ואומרים בבהילו וכו' להשריש 
בלבנו האמונה בגאולה העתידה שתהי' בחפזון 
וז"ל כדרך כל תשועת  פ' מקץ  וכדאי' בספורנו 
מצרים  ענין  הי'  וכן  וכו'  רגע  כמו  שנעשית  ד' 
כאמרם כי גרשו ממצרים וכו' וכן אמר לעת"ל 
כאמרו ופתאום יבא אל היכלו האדון וגו' עכ"ל.

)ראש החבורה הרב יהושע משה גולדשטיין(

הא לחמא עניא - חד גדיא | עי' בחת"ס 
בלשון  נאמרים  פזמונים  ב'  הני  דרק  שהעיר 
ארמית וצריך טעם. וביאר דארמית היא השפה 
שכלל ישראל היו מדברים בבבל כשהיו בגלות. 
זכר  אינו  זו  לחם  בדמעות,  סדר  ליל  והתחילו 
לחירות אלא זכר לעבדות דעכשיו אנו נמצאים 
לנו  ויכול" דאין  ייתי  בגלות. עכשיו "כל דכפין 
ומתפללים  פסח,  קרבן  של  חבורות  חבורות 
"השתא עבדי לשנה הבאה בירושלים". וכן אנו 
כנגד  א'  גדיא,  גדיא חד  מסיימים בארמית חד 

הנקנית  חגיגה  של  גדי  כנגד  וא'  פסח  של  גדי 
חד  גדיא  חד  ומסיימים  ו.(.  )חגיגה  זוזי  בתרי 
גדיא בלשון קינה איך אבדנו שני גדיים טובים. 
המות  מלאך  לשחוט  הקב"ה  יבוא  ובעזה"י 

ויבוא לגאלנו במהרה. 

)הרב יהודה ליב גארדאן(

הראבי"ה  שי'  ידוע   | בזה"ז  הסיבה  חיוב 
דרכנו  שאין  משום  בזה"ז  להסב  חיוב  שאין 
דלכאו'  החולקים  דעת  להבין  ויש  בכך.  לאכול 
הסברא נותנת שאי"ז דרך חירות בזה"ז, ואיך 
חיים  מתנת  בהגדת  ותי'  ע"ז?  לחלוק  אפשר 
ויסב אלקים  ב'(  )במדבר  ע"פ מש"כ בתנחומא 
ויסב? מלמד שהרביצם דרך  וגו' מאי  את העם 
עכ"ל.  מטותיהן,  על  רבוצין  מסובין,  שמלכים 
הרי שהקב"ה כבדנו כמלכים בצאתנו ממצרים. 
)כ:יח( למד מקרא זה שאפי' עני  ובשמות רבה 
להם  עשה  שכך  שיסב  עד  יאכל  לא  שבישראל 
הקב"ה שנא' ויסב אלוקים. וכפשוטו הוא מדרש 
שכוונת  שליט"א  מתתיהו  ר'  וביאר  פליאה. 
ונמצא  התנחומא,  כדברי  הוא  רבה  המדרש 
שהטעם להסיבה הוא זכר לאותו חיבה שהראה 
על  החולקים  דברי  ביאר  ובזה  יתברך.  ה'  לנו 
שעי"כ  בימינו  גם  שייך  זו  דהסיבה  הראבי"ה, 
מלכים.  דרך  במדבר  שהיה  האופן  מזכירים 
ובזה ביאר ג"כ מה שאיטר יד מיסב על שמאלו 

אף שאינו דרך חירות בשבילו דמ"מ זכר הוא. 

)הרב דניאל הכהן יארמוש(

ליל  של  מהמצות  א'   | יצ"מ  סיפור  מצות 
הסדר הוא מצות סיפור יצ"מ. ויש להקשות למה 
דגאולת  לבאר  ונראה  מספר?  ולא  מגיד  נקרא 
פורים וגאולת מצרים ענין א' הם )עי' מגילה ז:(. 
ונהפוך  וביאור הענין דגאולת פורים היה בגדר 
הוא, והענין של היפוך היא התחדשות, עד כדי 
כך שמצות שמחה של פורים הוא לעשות דברים 
המהר"ל  וכ'  לשחוק.  שמביאים  מחודשים 
תחיית  בגדר  היה  אז  ישראל  כלל  שהצלת 
התחדשות  וזה  קה  תהלל  נברא  ועם  המתים 
שאין דומה לה. ועבודה זו צריך לחדש בקרבינו 
התחדשות בעבודת השם בכל פרט ופרט. וידוע 
עם  לידת  בבחינה  היה  מצרים  גאולת  שגם 
ישראל )עי' מדרש שוחר טוב( וזה גם שמחה של 
האדם  לבנות  שמתחילים  והתחלה  התחדשות 
המתחבר לה' ע"י תורה ותפילה. וידוע שהחילוק 
בין סיפור להגדה הוא שסיפור היינו בדבר ידוע, 

והגדה היינו בדבר חדש כדכתיב "אני ה' מגיד 
ולקיים  ההגדה  לומר  שצריך  דהיינו  חדשות", 
בהתלהבות  בין   – חידוש  באופן  סיפור  מצות 
ענין  בנפשינו  לחדש  כדי  המעשה  בפרטי  ובין 

התחדשות בעבודת ה'. 

)הרב אשר ווייס(

אמר ר"א בן עזרי' וכו' | אמר ר"א בן עזרי' 
לא זכיתי שתאמר יצ"מ בלילות עד שדרשה בן 
זומא, שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ 
ימי  כל  חייך הימים,  ימי  חייך,  ימי  כל  מצרים 
חייך הלילות, וחכמים אומרים ימי חייך העולם 
והק'  לימות המשיח.  להביא  חייך  ימי  כל  הזה 
בהגדת מתנת חיים למה הוסיפו חכמים לשונם 
סתם  דהול"ל  המשיח,  לימות  "להביא"  לומר 
זומא?  בן  וכלשון  המשיח,  לימות  חייך  ימי  כל 
והביא ב' תירוצים. הגרי"ז תי' דבן זומא חידש 
שיש מצוה חדשה לזכור יצ"מ בלילה בנוסף על 
רק  החכמים  משא"כ  ביום,  זכירה  של  המצוה 
גם  נמשך  הזה  בזמן  שיש  מצוה  שאותו  דרשו 
לימות המשיח, ולכן אמרו לשון של "להביא", 
לומר שהוא המשך של המצוה הקודמת. רע"א 
תי' באופ"א דבברייתא )ברכות יב:( מבואר דבן 
שלא  )כג:ז(  בירמי'  דכתיב  לחכמים  טען  זומא 
העלה  אשר  ה'  חי  המשיח(  )לימות  עוד  יאמרו 
את בנ"י מארץ מצרים וגו', אלא חי ה' שהעלם 
אותו  דחו  וחכמים  ע"ש,  מלכיות,  משעבוד 
יהא  אלא  ממקומה  יצ"מ  יעקרו  שלא  ואמרו 
ועפ"ז  לו.  טפלה  ויצ"מ  עיקר  מלכיות  שעבוד 
יהא  אז  שגם  "להביא"  ר"ל  שלא  רע"א  יישב 
הזכירה, אלא כוונתו כמו שהשיבו חכמים לבן 
הגאולה  יהא  הזכירה  דעיקר  בברייתא,  זומא 
משעבוד מלכיות, ויצ"מ יהא רק טפילה לו, ולכן 

אמרו "להביא" לרמז שהיא טפילה לו. 

)הרב חיים צבי וואג(

אתה  אף   | וכו'  אומר  הוא  מה  חכם 
מפטירין  אין  )עד(  הפסח  כהלכות  לו  אמור 
דבפסוק  צ"ע  ולכאורה  אפיקומן.  הפסח  אחר 
החכמים  שאלת  לשון  מובא  ואתחנן  בפרשת 
מה העדות וכו' ואיתא שם דצריך לענות )ו:כא( 
ואמרת לבנך עבדים היינו וכו' הכל מענין יציאת 
אחר  דבר  אותו  עונים  אמאי  וא"כ  מצרים, 
שלא נזכר בקרא כלל? עוד יש לעיין מה הכוונה 
בלשון אף אתה אמור לו דמשמע שיש בזה איזה 
הוספה? ונראה דחדא קושיא מתורצת בחברתה 
דזה פשוט דאומרים לו מה שמפורש בקרא, ורק 

ההגדה באה לחדש דכיון שנראה משאילת הבן דברי הגדה נכתב ע"י חברי הכולל
מה  הלכות  הרבה  עוד  ללמדו  יש  חכם,  שהוא 
שהוא יכול לקלוט – ולא רק התירוץ לשאלתו 
דמלבד  לו,  אמור  אתה  אף  דאמרינן  והיינו   –
וללמדו  להוסיף  יש  בקרא  המבוארת  התשובה 

הרבה דינים הנוגעים לליל הסדר. 

)הרב בנימין חיות(

כתיב בהברית   | שהקב"ה חשב את הקץ 
לארבע  יהיה  במצרים  שהשעיבוד  הבתרים  בין 
מאות שנה, אבל באמת היה רק לר"י שנה. וידוע 
הגזירה  מקוים  איך  לבאר  ביאורים  ב'  מחז"ל 
מיצחק  התחיל  דהשעיבוד  הוא  א'  תי'  עי"ז. 
מצרים  יציאת  עד  ומאז  בגלות,  כשהוא  אבינו 
היה ד' מאות שנה. ועוד תי' דהשיעבוד היה כ"כ 
במצרים  היו  כאילו  נעשה  הקושי  דע"י  קשה 
הני  וכפשוטו  רגיל.  לד' מאות שנה של שעיבוד 
שני תירוצים סותרים זה את זה. אבל כתב מרן 
בעיקר  דהמעיין  אמת,  דשניהם  זצ"ל  הגרי"ז 
דבאמת  יראה  הבתרים  בין  הברית  של  הפסוק 
תדע  'ידוע  שם  דכתיב  נפרדות,  גזירות  ב'  יש 
וענו  ועבדום  להם,  לא  בארץ  זרעך  יהיה  גר  כי 
דהגזירה  הרב  וביאר  שנה'.  מאות  ד'  אותם 
להם,  לא  בארץ  גרים  יהי'  דבנ"י  הוא  ראשונה 
ושניהם  אותם,  וענו  עבדום  של  גזירה  עוד  ויש 
של  הראשון  התי'  וא"כ  שנה.  מאות  לד'  יהי' 
תירוץ  רק  הוא  מיצחק,  התחיל  דהגלות  חז"ל, 
להגזירה הראשונה דיהיה גלות לד' מאות שנה 
הוא  השני  והתי'  עבדות,  אז  היתה  לא  אבל   –
דיהיה  הפסוק,  של  השנייה  להגזירה  תי'  רק 
עבדות לד' מאות שנה, ולזה רק יכול להיות ע"י 
עבדות ממש, ולכן צריך לפרש דהי' עבדות יותר 
קשה מהרגיל, אבל אין תי' זה מספיק להגזירה 
ראשונה, דסו"ס הגלות בתוך מצרים היתה רק 

לר"י שנה, ודו"ק. 

)הרב משה רוח(

 | הזכרים  על  אלא  גזר  לא  שפרעה 
פרעה,  לשבח  רוצה  הגדה  בעל  האם  וקשה, 
אתמהה? ומתרצים העולם דאדרבה רואים כאן 
רשעותו, דפרעה ידע דא"א לעקור כל היהודים 
ולכן התחכם לא להרוג כולם ואז יצליח לעקור 
הרבה יותר. וראיתי פשט בשם הגאון ר' מרדכי 
פוגרמנסקי זצ"ל על הפסוק גם כל חלי וכל מכה 
)דברים  הזאת  התורה  בספר  כתוב  לא  אשר 
כח:סא(, דקשה דאחר דבאמת כתיב פסוק זה, 
הכל כבר כתוב בהתורה, ואיך שייך לומר "אשר 
התורה  בגדר  שהן  מכות  דיש  ותי'  כתוב"?  לא 
– שאינם בכלל  יוצאות מגדר התורה  ויש שהן 
הנוגעות  המכות  והן   – הזאת"  התורה  "ספר 
להיות  אפשר  שאי  והיינו  ישראל.  עם  בקיום 

מן התורה מכה שמסכן קיום עם ישראל מפני 
ולעולם  כלים  לא  שהם  הקב"ה  הבטיח  שכבר 
אוה"ע  ולפעמים  לכלותם.  וא"א  יהודים  יהי' 
מגדר  שאינן  במכות  אותם  להכות  מנסים 
נפילתם,  תחילת  וזו  יצליחו  לא  ובזה  התורה 
ולזה כיוון הקרא. ופרעה הבין זאת – וזה גופא 
והוא  הזכרים  על  גזר  דרק   – גודל רשעתו  היה 

חשב דאז יקיים גזירתו. 

)הרב יוסף עהרמאן(

וכל  תשליכוהו  היארה  הילוד  הבן  כל 
שתי  נטמן  פרעה  של  בציווי   | תחיון  הבת 
ביתן  גינת  בספר  שיתבאר.  וכמו  תחבולות, 
מבאר שפרעה בדוקא לא גזר על כל עם ישראל 
מפני שהתורה הבטיחה )ויקרא כו:מד( ואף גם 
זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא 
געלתים לכלותם להפר בריתי אתם, והיינו שיש 
בדרך  הולכים  אינם  אם  שאף  לבנ"י  הבטחה 
והבטחה  לכלותם.  הקב"ה  יעזבם  לא  התורה 
הנס  היה  וזה  כליי',  גזירת  כנגד  נאמר  רק  זו 
המיוחד ביציאת מצרים שאע"פ שפרעה גזר רק 
כנגד הזכרים ה' הציל אותנו, וזהו הכוונה בהא 
דאמרינן שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו 
להגדיל  בזה  שהכוונה  מידם,  מצילנו  והקב"ה 
סיפא  על  הנצי"ב  דייק  ועוד,  יצ"מ.  של  הנס 
שהמילדות  שמאחר  תחיון"  הבת  "וכל  דקרא 
המצריות  כנשים  לא  "כי  לומר  עצמן  התנצלו 
שהנשים  פרעה  הבין  הנה"  חיות  כי  העבריות 
להזריע  ורצה  בגופן  וחזקות  בריאות  העבריות 
הגברים  להרוג  חשב  ולכן  בעמו,  אלו  כוחות 
של  להגברים  הנשים  ינשאו  ע"כ  ואז  מישראל 

מצרים. 

)הרב יהושע חיים רעכט(

הקב"ה בכבודו ובעצמו | משה רבינו היה 
להוציא  הקב"ה  מאת  השליחות  לקבל  מסרב 
בנ"י ממצרים. והק' המפרשים איך יתכן שלא 
רצה לילך לטובתן של ישראל? ות' בית הלוי ע"פ 
מדרש תהלים שבכל גלות שזכינו לגאולה, חזרו 
גואלם,  ואהרן  משה  אחר.  במקום  ונשתעבדו 
ועזריה גאלום חזרו  חזרו לבבל. חנניה מישאל 
וזהו, שכל גאולה ע"י בשר ודם  וכו'.  וכו'  ליון, 
בכבודו  הקב"ה  שגאל  מה  רק  קיימת,  אינו 
צ"ב,  עדיין  אבל  ע"ש.  לעד  קיים  זה  ובעצמו, 
אל  אלך  כי  אנכי  "מי  להקב"ה  טען  שמשה 
ופי'  "כי אהיה עמך".  לו  והקב"ה אמר  פרעה" 
שהגאולה  ביקש  רבינו  שמשה  עה"ת  הגרי"ז 
לו, שאה"נ  וה' אמר  בעצמו,  ע"י הקב"ה  יהיה 
עמו,  יהיה  הקב"ה  משה,  שיעשה  מעשה  בכל 
שהשכינה מדברת מתוך גרונו של משה, ושפיר 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  ע"י  הגאולה  תהיה 

עכת"ד. אבל לפי מש"כ הבית הלוי שכל גאולה 
לגלות  חזרו  למה  קיימת,  הקב"ה  ע"י  שנעשה 
ע"י  נעשה  הגאולה  הא  מצרים,  הגאולת  אחר 
הקב"ה?  של  אריכתה  ידו  שהיה  רבינו  משה 
מהגר"ח  ידועים  דברים  ע"פ  לבאר  ונלפע"ד 
הסדר  בליל  שאומרים  הדברים  על  )הגש"פ( 
"הוציאנו מעבדות לחירות ומשעבוד לגאולה", 
שכנראה הוא כפילות הלשון. ובי' הגר"ח שקאי 
הוא  לחירות"  "עבדות  נפרדים.  דברים  ב'  על 
"ושעבוד  עבדות,  השם  מעליהם  שהופקע  מה 
מהחומר  בפועל  דנגאלו  מה  היינו  לגאולה" 
הקב"ה  שעשה  מה  י"ל  לפי"ז  ע"ש.  ולבנים 
מכלל  עבדים  שם  הפקעת  היה  ובעצמו  בכבודו 
היציאה  החלק  אבל  ה',  לעבדי  ונעשו  ישראל, 
לחוד. ממילא,  ע"י משה  בפועל מהשעבוד היה 
ע"י  שנעשה  כיון  לנצח  היה  ה'  עבדי  שם  חלות 
שאר  במשך  ואפילו  ובעצמו,  בכבודו  הקב"ה 
היציאה  אבל  הזה,  שם  ממנו  נאבד  לא  גליות 
בפועל מארץ מצרים היה ע"י בשר ודם, ובחלק 

זה חזרו לגלות 

)הרב משה זאב קויפמאן(

פסח על שום מה | בענין קרבן פסח ראשון 
אתכם  יגור  "וכי  ט:יד(  )במדבר  בספרי  איתא 
גר ועשה פסח לה'", יכול מיד )כשהוא מגייר(? 
כן  וכמשפטו  הפסח  "כחוקת  לומר  תלמוד 
של  יו"ט  שמגיע  עד  מחויב  דאינו  )ר"ל  יעשה" 
פסח(. וקשה מהו הצד שיהיה חייב בקרבן פסח 
מיד? ועוד קשה לשיטת תנא דבי ר' ישמעאל )עי' 
תוס' סוף פ"ק דקידושין( שלא היה מצוה בקרבן 
פסח עד אחר ירושה וישיבה והא דהקריבו כלל 
עפ"י  היינו  ובגלגל  ב'  בשנה  במדבר  ישראל 
הדיבור, למה דוקא אותן שנים צוה ה' לעשות 
הפסח? כתב המשך חכמה )במדבר ט:ז( שקרבן 
פסח באה אחר שהבדיל כלל ישראל מע"ז, שיש 
ד' לימודים מקרבן פסח. א( על ההשגחה פרטית 
שה' בעצמו נוהג העולם, ב( שה' משגיח בפרטית 
שהבדיל בין בכור ישראל לשל העמים ובין בכור 
ואינו בכור, ג( שה' רוצה שנעבוד בחבורת אנשים 
יהיה  ד( שה' רוצה שלא  ולא כאנשים בודדים, 
לנו אדון אחר. ולכן כשפירשו כלל ישראל מע"ז 
אלו,  יסודות  לימוד  שהוא  פסח  קרבן  הביאו 
כדכתיב משכו וקחו להם צאן, "משכו" מעבודה 
זרה, "וקחו להם צאן )לעשות הפסח(". ובשנה 
ה'  צוה  פעור  בעל  אחר  ובגלגל  העגל  אחר  ב' 
להביא קרבן פסח אף שלא היה מחויב עד אחר 
ירושה וישיבה, כיון שאז פירשו מע"ז. ומשו"ה 
הי' הו"א שגר מחויב להביא קרבן פסח מיד כיון 
שעכשיו הבדיל עצמו מע"ז, קמ"ל דאינו חייב. 
יסודות  להשריש  היא  הלילה  עבודת  של  וחלק 

אלו בליבנו ולחזק אמונתינו בה' יתברך.

)הרב חיים שלמה שווארץ(



בברכת חג כשר ושמח

	The Special Matzos
While all of the matzos in the house of the 
Ohaiv Yisroel of Apta zt”l were of the highest 
level of stringency, there were three matzos 
which were on a level of their own. The three 
matzos which were to be used at the Seder 
were prepared and baked by the Rebbe himself 
with untold care. The Rebbe’s holy intentions 
and thoughts were infused in those matzos as 
he baked them in his profound purity. They 
were then placed in a special package together 
with the other matzos which were carefully 
protected until the Seder night.

One year, the preparations for Pesach were 
particularly busy due to an abundance of 
guests in the Rebbe’s house. The Rebbetzin was 
working hard in the kitchen when there was a 
knock on the door. It was the custom in the 
town to donate three matzos to the poor people 
of the city. The Rebbetzin sent someone to give 
three matzos to the man at the door. Later that 
afternoon, as she was preparing the table for 
the Seder, she discovered with shock that the 
three precious matzos of the Rebbe were gone! 
She quickly realized what had happened. They 
were mistakenly given away to the poor! With 
little alternative, she decided to place three 
other matzos by the Rebbe’s spot and not tell 
him what had happened. Nothing could be 
done at that point and there was no reason 
to upset the Rebbe. The Rebbe conducted the 
Seder as usual and the Rebbetzin was sure that 
he hadn’t noticed anything.

After Pesach, a newly married couple came 
to seek the Rebbe’s counsel. It had been their 
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first Pesach and it was filled with strife. The 
new husband had found his wife cooking with 
matzah (gebrukst) and he had become angry. 
How could she do such a thing! Any Jew with 
fear of Heaven would never dare do such a 
thing! She insisted however that there was 
nothing wrong and this was the custom of her 
mother and she saw no reason to change. For 
the duration of the Yom Tov she continued to 
cook with matzah and he refused to eat any of 
her food which was baked with matzah.

The Rebbe called in his wife and told her he 
needed her to reveal something. “The three 
matzos which I ate on the Seder night, were 
they the ones specially prepared in advance?” 
he asked. The Rebbetzin was shocked but she 
confirmed that they were not. The Rebbe then 
turned to the young man and said, “You know 
that I have kept a special chumrah for many 
years and everyone knows how careful I am 
about those three matzos. And yet, this year 
when I was denied that ability, I was so careful 
not to let it upset me that my wife thought I 
didn’t even know about the switch! Learn from 
this and never allow a halachic stringency to 
be a cause of strife in your home.” The young 
couple went home strengthened and they 
slowly mended their relationship.

	The Miraculous Caravan
Rav Yisroel of Sokalav zt”l (born 5530) was a 
close talmid of the Vilna Gaon zt”l. He was a 
tremendous tzaddik who was crowned with 
the attribute of humility. While he referred 
to himself as “the dirt of Eretz Yisroel,” the 
Chasam Sofer referred to him as “the master of 

Eretz Yisroel.” Rav Yisroel emigrated to Eretz 
Yisroel at a very early stage (5568) before what 
was known as “the first Yishuv (settlement).” 
He led a group of disciples who later became 
known as the Prushim.

One year there was a hunger in Yerushalayim. 
Food was hard to come by and Pesach was 
approaching. Rav Yisroel sat in his house with 
a broken heart full of worry. How would they 
find wheat to make matzos? Suddenly, there 
was a tumult outside. He went outside to find 
a caravan of camels laden with full sacks. “My 
master the Rabbi,” said the Arab leading the 
caravan to R’ Yisroel. “My camels are laden 
with the finest quality wheat; would you be 
interested in buying it?” The Rav answered in 
distress that the community had no money and 
there was no way he could pay for the wheat. 
“No problem,” answered the man, “I will sell it 
to you on credit. When the Rav has the money, 
he will pay me back.” The Rav asked when is 
the latest he can pay. “The day before Pesach, 
or after Pesach, but now we are wasting time. 
Come, let us unload the packages and I’ll be 
on my way; I’m in a hurry.” They hurried to 
bring the wheat to a safe dry place and then 
they returned to get the Arab’s information 
and arrange how to pay him. The caravan, 
however, was gone. The Rav used the wheat 
to bake matzos for the community, collected 
money and held on to it for many years, but 
no one ever came to collect it. The elders of 
Yerushalayim tell over this story and surmise 
that Eliyahu Hanavi must have come to the aid 
of Rav Yisroel that year, disguised as an Arab. 
Hashem does miracles for those who love him.


