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 החילוק בין מצות זכירת יצ"מ
למצות סיפור יצ"מ

הרב יחזקאל וינבך 
בין מצות  חילוקים  ג'  היה מבאר  ליל הסדר  רבינו הגר"ח שבכל  דברי  בבי מדרשא  ידוע 
סיפור יצ"מ דכל השנה, למצות סיפור יצ"מ דליל הסדר. א. דבסיפור יצ"מ יש דין דמתחיל 
בגנות ומסיים בשבח ובזכירה לא. ב. דבסיפור יש את ההלכה דיאמר דרך שאלה ותשובה 
ובזכירה לא. ג. דבליל הסדר יש הלכה דכל שלא אמר שלשה דברים אלו לא יצא לא יצא 
יד"ח פסח מצה ומרור. וצריך ביאור מה יסוד החילוק בין מצות סיפור למצות זכירה שמהם 

נובעים הדינים הנ"ל.
ונראה לבאר בהקדם קושיא בדברי הרמב"ן בסוף פרשת בא שלאחר שביאר את כל יסודות 
האמונה שנתבררו ביציאת מצרים כתב וז"ל "ובעבור כי ה' לא יעשה אות ומופת בכל דור 
ונעתיק  יצוה אותנו שנעשה תמיד זכרון ואות לאשר ראו עינינו  לעיני כל רשע או כופר, 
הדבר אל בנינו ובנינו לבניהם ובניהם לבניהם עד דור אחרון, והחמיר מאד בעניין זה כמו 
שחייב כרת באכילת חמץ ובעזיבת הפסח, והצריך שנכתוב כל מה שנראה אלינו באותות 
ומופתים, על ידינו ובין עינינו ונכתוב אותו עוד על פתחי הבתים במזוזות ושנזכיר זה בפינו 
בקר וערב כמו שאמרו אמת ויציב דאורייתא ממה שכתוב למען תזכור את יום צאתך מארץ 
מצרים כל ימי חייך, ושנעשה סוכה בכל שנה וכן כיוצ"ב מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. 
לכופר  פה  פתחון  יהיה  ולא  ישכחו  שלא  במופתים  עדות  הדורות  בכל  לנו  להיות  והכל 
להכחיש אמונת אלוקים" ע"כ לשון קדשו. וצריך ביאור שהרמב"ן הזכיר את כל המצוות 
שנצטווינו לעשות זכר ליצי"מ ואילו את המצווה היותר מפורטת שהיא סיפור יצי"מ בליל 

ט"ו לא הזכיר והוא פלא.
עוד צריך לבאר מדוע סדר ההגדה נתקן על פרשת "ארמי אובד אבי" ששם הוזכר יצי"מ 
העוסקות  שמות  ספר  של  הפרשיות  סדר  על  נתקן  ולא  הביכורים  על  מההודאה  כחלק 

בפירוט בכל סדר המכות והיציאה ממצרים.
ונראה לבאר שביציאת מצרים ישנם שני חלקים: א. בירור יסודות האמונה. ב. החיוב לקבלת 
ה' אלוקיך אשר  יתרו על הפסוק אנכי  נתבארו בדברי הרמב"ן בפ'  וב' החלקים  התורה. 
הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וביאר הרמב"ן דנאמרו כאן ב' עניינים במצווה זו א. 

יורה ויצווה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' ב. והוא אלוקים להם. כלומר הווה וקדמון 
מאתו היה הכל בחפץ ויכולת והוא אלוקים להם שחייבים לעבוד אותו. ואמר 

א. אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ וכו' וגם 
מבית עבדים.  תורה על החידוש ועל היכולת ועל הייחוד. כלומר כל יסודות האמונה. ב. 
הוא  כי  שיעבדוהו  להם  לאלוקים  הזה  והנכבד  הגדול  השם  שיהיה  חייבים  שהם  לאמר 
פדה אותם מעבדות מצרים. וכן כתב רש"י שם "כדאי היא ההוצאה שתהיו משועבדים לי". 
דליל  יצ"מ  סיפור  לבין  יום  שבכל  יצ"מ  זכירת  בין  החילוק  יסוד  דזה  לומר  יש  זה  ולפי 
ט"ו. דהנה הרמב"ן כתב דכל המצוות של הזכירה באו להעמיד את יסודות האמונה "שלא 
ישכחו ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת אלוקים" אמנם מצות הסיפור יסודה 
בשאלת הבן על המצוות שנצטווינו "מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צווה ה' אלוקינו 
אתכם" וכן שאלת "מה העבודה הזאת לכם" שיסודה על מהות וסיבת חיובינו בקיום התורה 

והמצוות. ועל זה בא האב לענות בסיפור יציאת מצרים שזה המחייב שלנו בעבדות ה'.
יהודה  והדברים מפורשים בדברי ה"אבן עזרא" על הפסוק אנכי ה' אלוקיך "שאלני רבי 
הלוי מ"כ למה הזכיר "אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ולא אמר שעשיתי שמים וארץ, ואני 
חייב  אתה  כי  אלוקיך  "ואמר  וז"ל  האב"ע  כתב  אליו  בתשובתו  שהאריך  ואחר  עשיתיך" 
בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד שתעבדני, ותהיה לי לעם ואני אהיה לך 
לאלוקים. ומשה פירש זה בפרשת כי ישאלך בנך, כי טעם השאלה למה אנו חייבים לעשות 

מצוות ה' יותר מכל האדם והלא בורא אחד לכולנו" עכ"ל עיי"ש.
מחמת  הוא  ביצי"מ  שראינו  האמונה  דיסודות  ביסודם.  חלוקים  האלו  העניינים  ב'  והנה 
כל  את  עושה  היה  שהקב"ה  יצויר  דלו  לנו,  שנעשה  בגלל  דווקא  ולאו  בעצמם  הניסים 
לזכור  הוא  דהטעם  להם,  זכרון  לעשות  מצווים  היינו  ג"כ  אחרת  לאומה  האלו  הניסים 
שהקב"ה יודע ומשגיח וכל יכול, ואין נפק"מ למי זה נעשה. ויעוי' ברמב"ן הנ"ל עה"פ אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים "וזה טעם אשר הוצאתיך כי הם היודעים ועדים בכל אלה" והיינו 
דחיוב האמונה הוא עלינו ביותר כי אנחנו ראינו בעינינו את כל הניסים אבל לא מחמת 

שזה נעשה לנו.
אמנם החיוב של עבדות ה' וקבלת התורה הוא מחמת מה שנעשה לנו דמה שאנו יצאנו 
ממצרים מבית עבדים זה מחייב אותנו לקבל את עבדות ה'. "אשר הוצאתי אתכם מארץ 

מצרים להיות לכם לאלוקים".
ולפי זה החילוקים בין מצות זכירה למצות סיפור הוא פשוט דמתחיל בגנות ומסיים בשבח 
אין בזה שום תוספת מצד עניין האמונה שהיה ביצי"מ ורק מצד המחויבות שלנו לעבדות 
ה' יש כאן תוספת בזה שמזכיר את המצב הראשון שהיינו בו ולכן רק במצות סיפור יצי"מ 
בנס  לנו  שנוגע  מה  הוא  בהם  שמוזכר  מה  כל  ומרור  מצה  דפסח  הא  וכן  זה.  דין  נאמר 
של יצי"מ דפסח מה שפסח על בתי בני ישראל ובמצה על החיפזון של הגאולה והמרור 
על המצב הקשה שהיינו נתונים בו לפני הגאולה, והכל עניינם להעמיק את החיוב שלנו 
לעבדות ה'. ואין בהם שום תוספת לעצם הניסים וע"כ זה לא שייך למערכת הזיכרון של 
כל השנה. והא דדרך שאלה ותשובה לפי האבן עזרא הנ"ל הרי כל ענין השאלה קאי על 
חיוב עבודתנו וא"כ פשוט דזה לא שייך לזכירה של כל השנה. ואלי יש להוסיף דהזכירה 
היא עצם ההזכרה של הניסים דבזה סגי לברר את האמונה אך בחלק של החיוב שלנו מצד 
מה שעשה לנו מצוה עלינו להרבות בגודל החיוב של הכרת הטוב למקום עלינו וע"כ צריך 

להרבות ולספר בדרך שאלה ותשובה שבזה מתעורר יותר להכיר בטובה.
ולפי זה א"ש מדוע נתקן הסיפור על ארמי עובד אבי ולא על הפרשיות בס' שמות דשם 
בפרשה התורה מעמידה את החיוב של עם ישראל להודות לבורא על יציאת מצרים במה 
שעשה לנו וזה שייך לחיוב המיוחד של ליל ט"ו. וא"ש למה הרמב"ן לא הזכיר בכל המצוות 
לעניין  אלא  האמונה  לענין  שייך  לא  המצוה  דיסוד  יצי"מ  סיפור  מצות  את  הזכירה  של 

העבדות כמשנ"ת.
ועי' בספר המצוות להר"מ מצוה קנ"ז היא שציוונו לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן 
לנו  ה' ומה שעשו  לנו  ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה  וכל מה שיוסיף במאמר  וכו' 
שגמלנו יהיה  נקמתנו מהם ולהודות לו יתעלה על כל טוב  המצריים וכו' ואיך שלקח ה' 
יותר טוב עכ"ל. ומבואר כמשנ"ת דהחיוב של הסיפור הוא מה שעשה לנו בדווקא ולא על 

עצם הניסים.
ובזה מבואר היטב החיוב המיוחד בליל ט"ו שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים דבאמת מצד חיוב הזכירה אין זה שייך כלל לזה אם הוא היה שם או אחר אבל 

מצד חיוב העבדות זה רק אם הוא יצא ממצרים.
מהמצוות  שהוא  האמונה  דלחיוב  ענינה  לפי  הוא  מצוה  כל  של  הזמן  גם  ובאמת 

התמידיות חייבים לשננן את יציאת מצרים בוקר וערב, אך להעמיד את ענין 
העבדות שקבלנו ביציאת מצריים זה הזמן גרמא דכמו שבשבועות 

בית הכנסת "מנין אברכים"
רחוב הרב כהנמן

הננו לשמחים לבשר 
לקראת שבתות הקיץ הבעל"ט
שחוזרת סדרת השיעורים של

הגאון רבי נתן רוטמן שליט"א
בשבת קודש אחה"צ.

תפילת מנחה בשעה 5.30
ומיד לאחר מכן השיעור

שמעו ותחי נפשכם
בברכת התורה

הגבאים



נהוג כיום אצל בני אשכנז, מ"מ גם למחמירין איסור דרבנן בעלמא הוא ובאופן זה דלא 
נראה לפי המציאות שיש מספיק זמן לאסור וגם לא ברור שיש זיעה במיני מאפה, חזי 
לאצטרופי דעת המתירים נטל"פ בדיעבד, להתיר כאן אפילו לכתחילה. ולפי טעמים אלו 
יש גם להתיר תבשיל המתבשל בתנור זה ומעלה זיעה, דגם תבשיל לא ברור שנבלע אי 
פעם דרך הוצאה או שעכ"פ שהפעם הזאת לא יפליט מהמקום שבלוע בו חמץ )משקוף 

התנור(.
מקבל  השנה  ימות  שכל  השיש  שמעל  לארון  מתחת  בפסח  קדירתו  למניח  דומה  וזה 
לא  לרגע  שם  מניחה  דאם  קדירתו  שם  מניח  ועתה  מהצ'ולנט(  )כגון  חמץ  של  בליעות 
יעלה על הדעת שזה אוסר התבשיל, דאינה מונחת שם מספיק זמן לחמם הארון ולהפליט 

הבליעות של חמץ הבלועים בתוכו.
כל  בו  שמשתמשים  בתנור  להשתמש  לא  היקרים  תורה  הבני  אצל  שהמנהג  וכמדומני 
וממילא כשאוכלים  ולא מדינא.  יאמר להם, אבל לפי דברינו הוא חומרא  וקדוש  השנה 
אצל הורים או בני משפחה שנוהגין בזה לקולא והדבר כרוך בשלום בית לפעמים כידוע, 

אין להחמיר בו.

ג( הנה ביחס לסבונים שמפואים ומשחות ושאר תמרוקים יש תסבוכת לקראת פסח האם 
מותרים  לפסח"  ה"כשרים  אלה  שדוקא  או  השנה  ימות  כבשאר  בהם  להשתמש  מותר 
בשימוש. וזה ידוע לכולם דלפי כעשרים שנה לא היה בנמצא מוצר כזה עם חותמת של 
בד"ץ העה"ח ושאר הכשרים, וכיום השתנה ואפשר למצוא סימון של הבד"ץ. וכאן הבן 
שואל דמאי האי דקמן, האם אבותינו - או יותר נכון אמותינו - שגררו הכלתים מחשש 
חמץ, בזה נכשלו ח"ו באיסור או דילמא רק אכשר דרא להחמיר חומרות שאינן מן הדין 
כלל. וכדי לענות על זה ולדון לנכון יש לחזור לשרשים של נידון זה. הנידון בכל הסבונים 
וכו' הוא ]בדרך כלל[ תערובת חמץ שנתערב לפני פסח ונפגם ע"י חומרים כימיים ונתבטל, 
ובדרך כלל מראש היה יותר מששים נגד החמץ. ג"כ ברוב המוצרים אין מעורב חמץ כלל. 
ועוד בקושי רב אפשר לדעת האם מעורב בהם חמץ מאחר שהתרכובת של דברים הללו 

היא מדברים לא מוכרים לציבור.
והנה הלכה פסוקה בידינו בסימן תמ"ז ס"ד בש"ע דאם נתערב חמץ קודם פסח ונתבטל 
בס' אינו חוזר וניעור בפסח לאסור במשהו, וברמ"א שם הסכים לזה לענין תערובת לח 
וניעור. ובסימן תמ"ב סעיף ד' כתב  בלח, ורק לענין תערובת יבש ביבש מחמירין דחוזר 
הש"ע דדבר שנתערב בו חמץ ]קודם פסח[ והוא דבר שאינו מאכל כל אדם אע"פ שמותר 
ה"ז אסור לאכלו  כל שהוא  מן החמץ אלא  בו  ואע"פ שאין  לקיימו בפסח אסור לאכלו 
ע"כ, ובמ"ב סקכ"א ביאר טעם האיסור דכיון דאכלו אחשביה ע"כ. ועל דברי הש"ע כותב 
הרמ"א לפי מאי דקיי"ל בסימן תמ"ז דאם נתבטל לפני פסח אינו חוזר וניעור גם כאן מותר 
ע"כ. והעיר עליו המ"ב דכ"ז רק בתערובת לח בלח אבל בתערובת יבש ביבש כגון נידון 

הש"ע הרי קיי"ל דחוזר וניעור.
למשחות  ובנוגע  וניעור.  חוזר  אינו  פסח  לפני  בלח  לח  דתערובת  מיהת  שמעינן  ועכ"פ 
וסבונים ברור דתערובת לח בלח הוא )גם סבון דלפני שהוצק היה נוזלי( ואם לא נתערב 
בו אלא כל שהוא חמץ לפני פסח הרי נתבטל ואינו חוזר וניעור. וכאמור בלא"ה ברוב רובם 

של דברים הללו ]מן הסתם[ לא מעורב בהם חמץ כלל.
דרך  הסיגריה(  )עלה  טוב"ק  דדרך  סק"י  תס"ז  סימן  המ"א  מדברי  להתעלם  אסור  אכן 
והובאו דבריו במ"ב שם  צריך בפסח לסגרו בחדר.  כן  ועל  לשרותו בשכר )שהוא חמץ( 

סקל"ג. ובודאי נפגם השכר בטוב"ק שהוא צמח שאינו ראוי לאכילה אלא לשאיפה וריח.
ומאידך מצאנו בש"ע סימן תמ"ב סעיף י' שדיו הוא מבושל בשכר שעורים מותר לכתוב 
בו ע"כ, וע"ש במ"ב סקמ"ד שנתערב קודם זמן איסורו והעפצים פגמו את שכר השעורים 
וחמץ  פיו  לתוך  קולמוסו  ויכניס  ישכח  חיישינן שמא  לא  וגם  ממנו.  להנות  התירו  ולכך 
שנפסל מאכילת כלב אפילו לפני פסח אסור לאכלו דאחשביה לחמץ ]וכהא דלעיל מיניה 
סעיף ט' ]ובמ"ב סקמ"ב[ דחרכו לחמץ קודם זמן איסורו אסור לאכלו בפסח דאחשביה[ 
דזהו דוקא כשאכלו בכוונה אבל שלא בכוונה אין קפידא. ולכ' המ"א בטוב"ק ס"ל דאמרי' 
אחשביה. וצ"ב לחלק בין המקרים. ועי' בספר מור וקציעה )סוף סי' תמ"ב( דמכח האי דין 

דדיו דחה דברי המ"א.
האריך  תשע"ד  דשנת  דפרשה  בעומקא  שליט"א  ליכט  משה  גד  רבי  יד"נ  של  ובמאמר 
בדברי האחרונים שדנו בקושי זה. יש אלו שחילקו שרק בשאיפה דדומיא דאכילה אמרינן 
דאחשביה ולא בשאר הנאות כגון כתיבה בדיו, ע"ש בארוכה בטוטו"ד. אולם נ"ל דכל זה 
ודיו  ]כגון בטוב"ק  לא שייך לענינינו דרק התם דאחד מהתרכיבים המרכזיים הוא חמץ 
שמערובים ממש עם שכר או חמץ ששרפו באש[ ניתן לומר אחשביה דמעולם לא נתבטל 
בס' אלא רק נפגם או נחרך ובזה אמרי' אחשביה כיון דהחמץ קמן אלא דפגום הוא, וכן 
לענין תערובת כל שהוא חמץ דיבש ביבש דחוזר וניעור כי ההוא דסימן תמ"ב ס"ד אמרי' 
אחשביה, אבל תערובת חמץ כ"ש בלח בלח דמתבטל ושוב אינו חוזר וניעור לא מצאנו ולא 

ראינו שההשתמשות בו תחשב דאחשביה לחמץ.
שנעשה  בבורית  ידיו  לרחוץ  הגר"א שאסור  בשם  ס"י  שכ"ו  סימן  בביה"ל  ומה שמצאנו 
לחוש  נכון  דבודאי  הביה"ל  והוסיף  אסור.  מדרבנן  ועכ"פ  כשתיה  דסיכה  מחמת  מחלב 
להמחמירין, נ"ל פשוט דבסבונים שלנו גם הגר"א היה מודה דשרי דשאני בורית דידהו 
דחלק גדול ממנו היה דבר אסור )חלב( ובו יש מקום לומר סיכה כשתיה, ומשא"כ בשלנו 
ובלא"ה ע"ש בהמשך הביאור הלכה  כנ"ל.  והכל  וזה רק בספק,  בו,  יש  שרק כ"ש חמץ 
ועוד  קי"ז  סי'  יו"ד  והפר"ח  בה.  זהירים  מדקדקין  איזה  ורק  בזה  להקל  נהגו  דהעולם 

אחרונים נקטו שאין בבורית דידהו שום חשש איסור כיון דהחלב נפגם לגמרי.
ומה שהביא שם הגר"ג ליכט שליט"א דברי הדברי מלכיאל דכתב דמיני תרופות שמעורב 
בהם חמץ אף שאינם ראויים לאכילה לא מיקרי דנפסל מאכילת כלב כיון דאפשר לדללם 
ע"י מים ויהיו ראויים לאכילה כו' ע"כ, אין זה שייך לניד"ד דבתערובת לח בלח אינו חוזר 

וניעור, ובלא"ה אם היה אפשר להפריד החמץ הוא רק ע"י תהליך כימי כמ"ש שם 
בשם שו"ת חזון נחום ולא קרב לנידון הדברי מלכיאל דאפשר לדללם ע"י 

מים גרידא, ואין צורך להאריך בזה מרוב הפשיטות.

אנו מקבלים בכל שנה את התורה כבמבואר בדברי חז"ל א"כ בליל ט"ו אנו בכל שנה 
)יסוד  התורה.  את  לקבל  העומדים  ממצרים  כיוצאים  עצמינו  את  להעמיד  מחויבים 
הדברים נמצא בהגדת "לחזות בנועם" של הגרי"ד קופלמן זצ"ל במאמר "עבודת ליל 

הסדר" עיי"ש(.

כמה שאלות מצויות לקראת חג הפסח
הרב דוד אהרמן

א( מנהג איסור קטניות ביחס לתינוקות.
ב( ההשתמשות בתנור שמכשיר את עצמו.

ג( ההשתמשות בסבונים ובמשחות שאין להם הכשר לפסח.
ד( מצה שרויה ומבושלת ]גיבראקסט[ הבלוע בכלים לפי המחמירים.

א(התינוקות רגילים לאכול מטרנה וכדו' שהם בכלל קטניות, ולפי מנהג אשכנז סימן 
תנ"ג ס"א ברמ"א שאוסרין קטניות יש לדון האם גם מאכלי תינוקות נכלל במנהג. ולגבי 
השהייה בבית בחג האם יש בזה איסור, כתב הרמ"א שם שמותר להשהות קטניות בבית 
ולכן אין צורך לזרוק או אפילו למכור אורז וכדומה. וכי קמיבעיא לן הוא לענין האם שרי 
להאכיל התינוקות קטניות בפסח. והנראה בזה דהנה המ"ב שם סק"ז מביא דברי הח"א 
דבשעת הדחק שאין לו לאדם מה לאכול מותר לאכול קטניות, ולפ"ז פשוט דלא גרע 

תינוקות שניזונים מהמטרנה וכדו' דמותר להאכילם דלא נהגו איסור בכה"ג. 
ביום מקבל  פעמים  כמה  ורק  רוב מהנקה  פי  על  שניזון  בתינוק  לדון  יש  עדיין  אמנם 
בקבוק, או תינוק שכבר אוכל מאכל כל אדם אך עדיין מקבל בקבוק כמה פעמים ביום, 
נפסק  רמ"ג  בסימן  דהרי  להאכילו  דאפשר  פשוט  ונראה  להאכילו.  שרי  בכה"ג  האם 
בשלחן ערוך דאסור להאכיל לקטן בידים אפילו איסור מדברי סופרים, אבל דבר שאסור 
רק מצד מנהג לא מצאנו, ואכילת קטניות אסור רק מצד מנהג )ומה עוד דטעמי המנהג 
תנ"ג מ"ב ובבה"ל לא שייכים היום(, וא"כ אין איסור להאכיל לקטנים קטניות. )אך בבני 
חינוך מסתבר שיש לחנכם להיזהר בזה ויל"ע במקורות הדבר(. ועי' מ"ב שם סק"ה דאם 
התינוק חולה קצת מותר לומר לעכו"ם להאכיל חמץ לתינוק אף שהוא אסור מן התורה, 
וכן נוהגים בפסח ע"ש. ואם בחולה "קצת" בלבד התירו להאכילו ע"י עכו"ם איסור חמץ 
כ"ש דבקטן בריא יּותר לישראל להאכילו קטניות כשרגילין בכך שנאסרו רק מצד מנהג. 
ועי' ספר בדי השלחן  נכון להאכילם קטניות.  נראה דאין  רגילין בכך כלל  אבל כשאין 
סימן פ"ט סקל"ז שכתב מסברא דנפשיה דתינוק הקטן ביותר אין צריך לחכות כלל בין 
בשר לחלב ומותר להאכילו מאכלי חלב מיד אחרי אכילת בשר כשיש צורך בכך, וע"ש 
בציונים סקס"א עוד פרטים בזה. ושם המתנת שעה הוא מדינא ואפ"ה כתב להקל וכ"ש 

בהא דידן.

ב( יש הרבה משפחות שיש להם תנור אפיה שמכשיר את עצמו ע"י ליבון גמור, שע"י 
לחיצת כפתור ננעלת דלת התנור ומתחמם התנור בחום אדיר עד שמשאיר אחריו אפר 
תנור  להכשיר  ס"א שאפשר  סימן תס"א  דברי הש"ע  לפי  ולכאורה  התנור.  וגג  בכתלי 
שאפה בו חמץ כשילכו גחלים על פני כל התנור ושיהו ניצוצות נתזין ממנו ע"כ, נראה 
דתנורינו נמי נכשרים ע"י תהליך הנ"ל דאף דאין לנו גחלים מ"מ חום ושריפת הגחלים 
יש לנו. אולם יש הרבה שעוררו שהדלת ומשקוף הדלת לא מקבלים אותה דרגת חום 
של שאר התנור ולא הוכשר בליבון, וכשמוציאים התבשיל או המאפה הזיעה העולה מן 
התבשיל או המאפה ומפליט הבליעות של חמץ שבלועים במשקוף הדלת לתוך התבשיל 
של פסח. ומחמת זה יש רבים שנמנעים מלהשתמש בתנורינו בפסח. ויש לדון האם יש 

איזה פתרון לזה.
ויש להציע ב' פתרונות: א' לפתוח דלת התנור עד שמתקרר התבשיל קצת עד שאינו 
מעלה זיעה. ב' לכסות הקדירה / תבנית לפני שמוציאים אותו או לכסות משקוף הדלת 

לפני שמוציאים התבשיל.
ברמ"א  מבואר  דיו"ד  ס"א  ק"ח  שבסי'  כלל.  זיעה  שיש  ברור  לא  מאפה  במיני  איברא 
דמיני מאפה מן הסתם אין בהם זיעה, וכ"כ להדיא בתורת חטאת כלל ל"ה דין ו'. אך 
במנחת יעקב שם הקשה מדברי הטור הלכות פסח סי' תנ"א דכיסוי של ברזל שמשימים 
על החררה שנאפית על הכירה צריך ליבון ויהיב שם חד טעם לזה כי הוא מזיע מהבל 
ג'  בזה  תירץ  שם  יעקב  והמנחת  באפיה.  זיעה  דאיכא  קמן  והא  ע"כ  מתחתיו  החררה 
תירוצים, א' שאני אותו כיסוי שמשתמשים בו כל השנה חיישינן לזיעה אף בלא רוטב, 
משא"כ הרמ"א איירי בכלי שאפו בתוכו פעם אחת, ב' הרמ"א איירי בבדיעבד דבדיעבד 
לא חיישינן לזיעה והטור איירי בלכתחילה דצריך הגעלה וליבון, ג' הטור איירי בפסח 

החמור והרמ"א איירי בשאר ימות השנה.
זה  תנור  א'  דלתי'  המאפה,  לזיעת  למיחש  בעינן  בניד"ד  התירוצים  שלשת  לפי  והנה 
משתמשים כל השנה ואיכא למיחש שבלוע בו חמץ, ולתי' ב' כאן איירי בלכתחילה האם 
וחייש  בתנור  הרוצה להשתמש  וא"כ  בפסח החמור.  איירי  כאן  ג'  ולתי'  בו,  להשתמש 

לדברי המעוררים יש לעשות כאחד מב' דרכים שכתבנו.
אולם יש להסתפק בדבר זה האם כלל וכלל יש בזה חשש איסור, דהרי רק ברגע של 
הוצאת התבנית יש חשש איסור דכל זמן שהתבנית בתוך התנור אין פליטות של איסור 
חמץ  פליטת  חשש  יש  הדלת  למשקוף  מתחת  התבנית  שמעביר  ההוצאה  בשעת  ורק 
ובשניה קלה לא נראה שיש כח בזיעה העולה להפליט ממשקוף הדלת. ועוד יותר דלא 
ובפרט שזיעת מאפה  נבלע שם חמץ דתמיד הוצאת התבנית מיידית.  ברור שאי פעם 
באופן כללי לא דבר ברור כמ"ש הרמ"א, ונידון הטור והמנ"י הוא בכיסוי שמשתמשים 
בו כל השנה. ומה עוד שכל נידון זה הוא חשש הפלטה של חמץ פגום ]דעבר עליו 

כ"ד שעות[ דלהרבה ראשונים והש"ע סימן תמ"ז סעיף י' בדיעבד אין איסור, 
והמ"א וש"א כתבו שבמקום שאין מנהג המיקל לא הפסיד והמחמיר 

תע"ב, והגם דהרמ"א כתב דבמדינתנו נוהגין להחמיר והכי 

 



ועל כן אין בית מיחוש בכל נושא זה ואין צורך לפענח מהו תרכיבי הסבונים ומשחות - 
ומשנה ראשונה היא היא תורת סבתותינו ולא זזה ממקומה.

לשאלה  גם  לענות  צריך  וכדומה,  בסבונים  הכשרים  היום  יש  מדוע  לך  קשיא  וכדקא 
מדוע יש הכשרים בכלים חד פעמיים למרות שמהייצור עד האריזה לא באים במגע אדם 
וחמצם, והתשובה היא דעצת השם יתברך לגלגל כסף לציבור החרדי ]ובמיוחד ליישוב 
הישן בירושלים[, דהמפעלים הרוצים הכשר מוכנים לשלם כסף עבור זה, והמבין יבין 

ויש לנו לראות ההשגחה הפרטית שבדבר.

ד( יש עדות שנוהגין בפסח להחמיר לענין מצה או אפילו קמח מצה שלא לבשלם או 
לשרותם במים, ומחשיבים העושה כן לאוכל חמץ בפסח. ומאידך יש עדות שלא חשים 
בזה ושורים וגם מבשלים מצה במים. ומכיון דאיש על מחנהו ואיש על דגלו וכל איש 
שורר בביתו ובית זה מחמיר ובית זה מיקל, מנהג כל אחד לא משפיע על השני. אכן 
לפעמים יש בזה נפ"מ היכן שמשפחת "המחמירין" הולכים להתארח אצל "המקילים" 
יכינו עבורם מאכלים ממצה שרויה  כשמשפחת המקילים מבטיחם שלכבודם הם לא 
לאכול מכלים הבלועים מחשש  דא עקא דמשפחת המחמירין חוששין  אך  ומבושלת. 

חמץ לפי חומרתם. ויל"ע האם יש הצדקה לחשש זה.
והנה בפרק כל שעה תניא יוצאין ברקיק השרוי ובמבושל שלא נימוח דברי רבי מאיר 
וכל פלוגתת התנאים היא  יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל ע"כ  יוסי אומר  רבי 
האם בישול מבטל טעם המצה אבל לא חששו מאיזה חשש להכניס מצה לתוך מים. וכן 
נפסק כן בש"ע סימן תס"א סעיף ד'. גם ברמ"א סוף סימן תנ"ט רואים דנהגו להכניס 
המצות לתוך התבשיל ולא חשו למידי. וגם בנושאי כלי הש"ע - המ"א והט"ז - לא מוזכר 
מידי מאיזה חשש. אמנם בתשו' שאילת יעב"ץ ח"ב סימן ס"ה מזכיר מנהג זה ושאביו 
בעל חכם צבי סתר אותו מהטעם דאין לעשות חומרות כאלו שממעטין בשמחת יו"ט. 
וא"כ הנהגת המחמירין מוכר כבר לפחות שלש מאות שנה. ובשערי תשובה סימן ת"ס 
מעמיד טעם המחמירים ולעומתם המקילים. המחמירים מוצג אצלו לא כעדה מסויימת 
)כמו שהוא היום( אלא כאנשי מעשה שמחמירין על עצמם, וטעמייהו דחוששין שמא 
נשאר בה מעט קמח שלא נילוש ויתחמץ ע"י השריה והבישול. והאפיה בעיסה שטמון 
בה הקמח )לפי החשש שלהם( אינה מהני לאפות את הקמח מחמת הפסקת העיסה. 
אמנם המקילים סוברים דרק בהוספת קמח באמצע הלישה )כבסימן תנ"ט סעיף ו'( הוא 
דחיישינן לחשש חימוץ הא לאו הכי אחזוקי איסורא לא מחזקינן. ועוד נראה שהתחלת 
טוחנים החטים  היו  וגם  עבות,  לעשות מצות  נוהגין מקדם  יצא ממה שהיו  זו  חומרא 
יפה  נאפה  שלא  קמח  מהם  שימצאו  טובא  דשכיחא  ומילתא  )מגרדת(  אייזין"  ב"ריב 
באמצע כפי הצורך וגם יש שהעוזרים התרשלו במלאכתם ולא שמו על ליבם לכל הנצרך, 
אכן  ושרויה,  מבושלת  ממצה  ונמנעו  לחשוש  יתברך  השם  יראי  אנשים  החלו  כן  ועל 
ומ"מ הרוצה לקדש את  כל החששות הללו.  האידנא שעושים מצות דקין מאד אזלא 
עצמו במותר לו אין מזניחין אותו ע"ש עוד באריכות. והמ"ב הביא דברי השע"ת בקיצור 
נמרץ בסימן תנ"ח סק"ד. ונמצא דמה שלפנים בישראל היתה נחלת אנשי מעשה נהפך 

להיות הנהגת עדות שלימות כשלפי דעת השע"ת כבר אזלא ובטל כל החששות.
ועכ"פ כשאנו באים לדון על ענין ההתארחות יש להגדיר הנהגת המחמירים "כמקדש את 
עצמם במותר להם" כלשון השע"ת. וא"כ כשהנושא הוא לאכול מכלי משפחת המקילים 
הרי  לפי חששם(  )והיינו קמח שנתחמץ  לרבות הסירים שבלועים מטעם מצה שרויה 
הנידון הוא לאכול מאכלים שבלועים מטעם פגום של איסור חמץ דהרי מן הסתם לא 
בישלו בכלים אלו מעת לעת. ונטל"פ בפסח מחלוקת הפוסקים, דלדעת המחבר סימן 
תמ"ז סע' י' מותר בדיעבד, ולרמ"א שם נהגו להחמיר ואפילו משהו ונטל"פ יחד )תרי 
מכלי  מלאכול  להימנע  מקום  היה  המחמירין  הנהגת  לפי  וא"כ  להחמיר,  נהגו  קולי( 
משפחת המקילים. אולם הווית האיסור בניד"ד הוא רק בספק ומסתבר דבכה"ג דלעולם 
לא נהגו איסור. ומכל שכן שכאן הוא ספק נטל"פ ומשהו חמץ )דהך קמח דלא נילוש ובא 
לידי חימוץ אינו אלא משהו )פחות מס'( ביחס לשאר התבשיל( ובכה"ג מסתברא עוד 
יותר דלא נהגו להחמיר. והוכחה גדולה לזה היא מדברי העולת שבת שהובאו בביה"ל 
סימן תמ"ז ס"ד ד"ה שמא, דכתב דספק משהו חמץ )לא פגום( החמירו שם כיון דהך 
ספיקא קרוב לודאי הוא ]דמעורב בו משהו חמץ[ ע"ש, דלפ"ז בניד"ד כשקרוב לודאי 
הנמנע  לכן  חוששין,  אין  נפקא  לא  השקול  ספק  מידי  ועכ"פ  חמץ  דאין חשש  איפכא 
מלאכול מכלי המקילים הרי זה חומרא יתירא, וכשזה מביא מחלוקת ח"ו החכם יקיים 

דברי חז"ל שישקול שכר מצוה כנגד הפסדה, וגדול השלום שכל הברכות כלולות בו.

שבת הגדול
הרב אבא קליינרמן

כתב הטור )סימן ת"ל(, "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול, והטעם לפי שנעשה 
בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב בעשור לחודש הזה ויקחו להם שה לבית 
אבות שה לבית, ופסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי כדאיתא בסדר עולם, 
ונמצא שעשרה בחודש היה שבת. ולקחו להם כל אחד שה לפסחו, וקשר אותו בכרעי 
מטתו. ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבו לשוחטו לשם פסח במצוות ה' עלינו, והיו 
שיניהם קהות על ששוחטין את אלוהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר, ועל שם אותו 

הנס קורין אותו שבת הגדול".
מבואר בטור שהסיבה שקוראים לשבת שלפני פסח "שבת הגדול" הוא משום שנעשה 
בשבת הזו לעם ישראל במצרים נס גדול, שלקחו את השה לקרבן פסח וקשרוהו בכרעי 
המטה, והמצריים היו שיניהם כהות שלוקחים את אלוהיהם כדי לשוחטו ולא היו יכולים 
לומר להם דבר. וזהו נס גדול, שבאופן טבעי היה צריך להיות שהמצריים יקומו על עם 

ישראל להורגם, ונעשה להם נס שהמצריים לא היה להם כח לעשות להם שום 
דבר.

 

חיזוק האמונה בשבת הגדול
על  ומופת  אות  בזה  היה  דבר,  להם  לעשות  יכלו  לא  הזה שהמצריים  הגדול  הנס  והנה 
האמונה בה', שהבורא יתברך שמו הוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים כולם ולו לבדו 
הכח והממשלה בעולם. וממילא כאשר מקיימים את ציווי ה' לשחוט אלוהי מצרים, אין 
לאף אחד שום כח להזיק להם ולהלחם איתם. ודבר זה היה בכלל ישראל קידוש ה' גדול, 

והתחזקו בזה ביסודות האמונה בבורא עולם.
והנה מצוות שבת עיקרה נקבע לחיזוק האמונה, כמו שמפורש בפסוק בפרשת כי תשא 
)שמות, פרק ל"א פסוק י"ז( "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם, כי ששת ימים עשה ה' 

את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש".
היה  גדול,  נס  להם  ונעשה  למיטה  השה  את  וקשרו  במצרים  שהיו  הזו  בשבת  ומעתה 
תוספת חיזוק גדולה באמונה בה'. וממילא חיזוק האמונה שיש בכל שבת, שמעידים בזה 
על האמונה בה' שהוא ברא את העולם, הרי בשבת הזו היא התחזקה ביתר שאת וביתר 

עוז מחמת הנס שנעשה להם.
"שבת  הזו  לשבת  שקוראים  השבת,  שם  על  נקבע  הנס  שם  מדוע  מאוד  מובן  זה  ולפי 
כן  ועל  גדל מאוד מאוד תכלית השבת שזהו האמונה בה',  הגדול". משום שבשבת הזו 
ראוי לקבוע את שם הנס על שם השבת לזכור את הנס שנעשה בשבת ולהגדיל ולחזק את 

האמונה ביום השבת. ועל ידי כן יתקיים תכלית השבת שזהו האמונה בה'.

והנה השו"ע מביא להלכה את דברי הטור וכתב, "שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת 
זצ"ל שדייק שבדרך  בו". שמעתי בשם מרן הגרי"ש אלישיב  הגדול, מפני הנס שנעשה 
כלל השו"ע כותב פסקי הלכות למעשה, וא"כ מדוע מביא השו"ע את הדין הזה שקוראים 

לשבת שלפני פסח "שבת הגדול", איזה הלכה למעשה יש בזה.
אלא אמר שרואים שבאמת יש הלכה שבשבת הזו צריך לזכור את ענין הנס שנעשה בו, 
ולכן מצד ההלכה צריך לקרוא לשבת הזו "שבת הגדול" כדי לזכור את הנס. והוא היה נוהג 

כך למעשה בברכת "גוט שבת" להוסיף את המילה "שבת הגדול".
* * *

"כי בוא יבוא - בניסן עתידים ליגאל"
ענין  וראיתי לעורר את  נגאלו ממצרים,  ישראל  זמן הגאולה, שכלל  הנה חג הפסח הוא 

הצפיה לגאולה העתידה והחובה להתפלל ולהתחנן בעד הגאולה השלמה.
הנה כל יהודי ויהודי מאמין בביאת המשיח, ומצפה לישועת ה' שימהר ויביא את הגאולה 

השלמה במהרה בימינו.
אבל יש בכלל ישראל הרבה צדיקים שאצלם ההשתוקקות לגאולה היא הרבה יותר חזקה, 
שהאמונה בביאת המשיח היא אצלם חושית, ובכל יום הם מחכים ומצפים לו מתי יבוא. 
והם רואים את הגאולה בחוש, שהנה עוד רגע כבר המשיח עומד בפתח וגואל את כלל 

ישראל.
מסופר על החפץ חיים שמרוב האמונה בביאת המשיח כבר הכין לעצמו בגד נאה והדור, 
שיהא מוכן לו כדי לקבל את פני המשיח. וסבי הגה"צ ר' שמואל הלל שינקר זצ"ל היה לו 
שיר נאה, כדי לצאת ולקבל בו את המשיח. ]דודתי הצדקנית הרבנית קופשיץ ע"ה, היה 
לה תוף מיוחד, כדי לצאת עימו בשמחה לקבל את פני המשיח[. וכהנה וכהנה מסופר על 

עוד הרבה והרבה צדיקים.
ולכאורה יש להבין מה יהיה עם אלו הצדיקים שהסתלקו כבר מהעולם, הרי הם חיכו וציפו 

בכליון עינים לראות בביאת המשיח, ואיך יזכו לזה אחרי שכבר הסתלקו מהעולם.

מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה
ונראה בזה דבר נפלא, והוא מדוייק בנוסח התפילה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, בתפילת 
מדוקדק  ישועה",  ומצמיח  ומחיה  ממית  "מלך  שאומרים  חיים,  במכלכל  עשרה  שמונה 
בלשון התפילה שתחיית המתים קודמת לגאולה, שקודם אומרים "מחיה" שזהו תחיית 

המתים, ורק אח"כ אומרים "מצמיח ישועה" שזהו הגאולה השלמה.
ומעתה י"ל שכל אלו שציפו והשתוקקו בחייהם בתכלית השלמות לראות בביאת המשיח, 
הם יזכו שהקב"ה יחיה אותם רגע קט לפני ביאת המשיח, בכדי שהם יזכו בשמחה גדולה 
ועצומה לראות בעיניהם את המחזה הנשגב הזה של ביאת המשיח. ולא יתכן שאלו שכל 
כך ציפו וקיוו לביאת המשיח, הם לא יזכו לראות בעיניהם את השמחה השלמה שעליה 
בביאת  רקוד"  "עת  של  הזמן  כשיגיע  ולכן  רינה",  ולשוננו  פינו  שחוק  ימלא  "אז  נאמר 
המשיח הם יזכו לקום ראשונים בתחיית המתים, שלא להפסיד אפילו רגע אחד מהרגעים 

הגדולים הללו.
]ויתכן לומר שאפילו אם יש שיטות שסוברים שהסדר הוא שבתחילה יבוא המשיח ואח"כ 
תחיית המתים, מ"מ כל זה יהיה לגבי כל הכלל בכללות, אבל כלפי אותם היחידים שציפו 
כדי  המשיח,  ביאת  לפני  לתחייה  לקום  יזכו  הם  המשיח  לביאת  כוחם  בכל  והשתוקקו 

להיות בשמחה השלמה הזו[.
והנה בשו"ע בהלכות פסח )סימן ת"צ סעיף ט'( כותב שבשבת חול המועד מפטירין את 
ההפטרה של תחיית המתים ביחזקאל, והטעם כתב המשנה ברורה )סקי"ד( "ומפטירין 
היתה עלי, האמורה לענין תחיית המתים, והטעם כי תחיית המתים יהא בניסן וגוג ומגוג 

בתשרי, על כן מפטירין בניסן העצמות היבשות ובתשרי בוא גוג".
ולכן מפטירין את ההפטרה של  בניסן,  יהיה  ומבואר בדבריו שהזמן של תחיית המתים 
תחיית המתים בניסן משום שזהו זמנה. והנה חודש ניסן הוא גם הזמן של הגאולה כמו 
שמובא בגמ' בראש השנה )דף י"א א'( "בניסן נגאלו ובניסן עתידים ליגאל", ומשמע מזה 

שהגאולה ותחיית המתים יהיו סמוכים זה לזה.
ומעתה מובן מאוד שאלו שציפו לגאולה באמת, הם יזכו לקום מוקדם כדי לקבל את פני 

המשיח שיתגלה במהרה בימינו אכי"ר.

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות
בעינינא  ולבקש  הזמן מסוגל מאוד להתפלל  חג  בכל  והנה 



ויל"ע מאימתי נתחדש תורת ישראל ודין כניסתם תחת כנפי השכינה, הרי לפי פשוטו רק 
בשעת אמירתם נעשה ונשמע בה' סיון אז הוא דקיבלו עליהם עול מצוות בתורת ישראל. 
וברמב"ן מבואר שנקט בדעת רש"י שבהיותם במצרים כבר הוצרכו למול בתורת ישראל 

וקבלת עול המצוות.
ואפשר, דהנה רש"י פתח בתחילת בראשית "אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את 
התורה אלא )שמות י"ב, ב'( מהחודש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ]בה[ ישראל, 
נחשב למצוה ראשונה  ומה טעם פתח בבראשית...". מבואר לכאורה שמפרשת החודש 
במצות  התורה  שיתחיל  לו  הוקשה  לא  ולכן  ישראל,  בתורת  להם  שניתן  המצוות  בכלל 

מילה או גיד הנשה. ]וכ"ה להדיא במהרש"א שבת )קמ"ז ב'([.
ואולי י"ל דקבלת הגירות ועול המצוות היה בציווי משה רבינו לכל ישראל באחד בניסן 
על לקיחת הפסח ואיסור חמץ, כדכתיב "ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עלהם משכו 
וקחו לכם צאן... )שמות י"ב, כ"א(". ואיתא במכילתא )מסכתא דפסחא פ' י"א( "ר' יוסי 
הגלילי אומר משכו מעבודת כוכבים והדבקו במצוה". וכעי"ז הוא ברש"י שמות )י"ב, ו'(. 
היינו שבאותה שעה קבלו עליהם לפרוש מע"ז, ולקבל מצות פסח ואיסור חמץ בתורת 

ישראל.
ה'  בני ישראל כאשר צוה  ויעשו  "וילכו  י"ב, כ"ח( מהמכילתא  וזהו שכתב רש"י )שמות 
את משה, וכי כבר עשו, והלא מראש חודש נאמר להם, אלא מכיון שקבלו עליהם, מעלה 
עליהם כאלו עשו". היינו שכבר מאותה שעה קבלו על עצמם עול המצוה בתורת ישראל.

בי"ד".  זקני ישראל, מלמד שעשאן  "ויקרא משה לכל  יעוין במכילתא שם שכתבו  ואכן 
ויש לעיין למאי הוצרכו לבי"ד בתורת סנהדרין. ]ובמלבי"ם שם כתב שהוא לעיבור השנה 
פירש שהוא  יפות  ובפנים  של שלושה(.  בי"ד  מספיק  ב' שהיה  כ"ה  ר"ה  יעוין  )האמנם 
לזכות הפסח לקטנים[. ולהמבואר שבאותה שעה היה קבלת עול מצוות של כל ישראל, 

י"ל שלכן הוצרכו לבי"ד לגירות ישראל.
ומצינו באור החיים ריש חוקת )במדבר י"ט, ב'( שנקט כן להדיא בתו"ד "שאמרו ז"ל )שם 
פט"ז( בפסוק משכו וקחו לכם וגו' משכו ידיכם מעבודה זרה, שבזה יצאו מכלל בן נכר".

ב.
אמנם בעיקר דברי הרמב"ן יל"ע, דהנה בהוריות )ח' ב'( איתא "דבי רבי ישמעאל תנא, למן 
היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם )במדבר ט"ו(, איזו היא מצוה שהיא נאמרה בתחלה 
הוי אומר זו עבודת כוכבים. והא אמר מר עשר מצות נצטוו ישראל במרה )שמות ט"ו(, 
אלא מחוורתא כדשנינן מעיקרא". והקשו התוס' שם "הא דלא מייתי מהני דכתיב בהדיא 
כגון מילה לאברהם שפיכת דמים דכתיב שופך דם האדם וגילוי עריות, משום דהכא נצטוו 

ישראל והתם בני נח". 
להמבואר בדעת הרמב"ן יל"ע אמאי לא הקשו התוס' גם כן ממצות החודש הזה לכם. 

וכבר העיר בזה הבאר שבע בתוס' הוריות שם, וכן הקשה בחידושי מרן רי"ז הלוי )פרשת 
חמץ  איסור  שם  שנאמר  לכם,  הזה  דהחודש  מפרשה  למיפרך  דהו"ל  הגמ'  בדברי  בא( 

לדורות שהיא בכרת שכבר נצטוו קודם מרה, ונשאר בצ"ע. 
ואשר לכאורה מבואר מזה דרק ממרה נצטוו בתורת ישראל, אבל במצרים היה זה עדיין 

מצוה בתורת בני נח.
ובדוחק צ"ל דבאמת הרי מסקנת הגמ' שלא היה עבודה זרה מצוה ראשונה כיון שכבר 
החודש  להקשות מפרשת  מצי  דהוי  ה"ה  דאה"נ  להרמב"ן  דס"ל  י"ל  א"כ  במרה,  נצטוו 

שקדמה לזה אלא דעדיפא מיניה נקט.
ג.

נתן להם מצות דם מילה
והנה על הפסוק והיה לכם למשמרת )שמות י"ב, ו'(, פירש"י "ומפני מה הקדים לקיחתו 
לשחיטתו ארבעה ימים מה שלא צוה כן בפסח דורות, היה ר' מתיא בן חרש אומר, הרי 
דודים, הגיעה שבועה  והנה עתך עת  ואראך  ואעבור עליך  ח'(  )יחזקאל ט"ז,  הוא אומר 
שיגאלו  כדי  בהם  להתעסק  מצות  בידם  היו  ולא  בניו,  את  שאגאל  לאברהם  שנשבעתי 
שנאמר )שם ז'( ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה, שמלו באותו 
הלילה שנאמר )שם ו'( מתבוססת בדמיך בשני דמים... ולפי שהיו שטופים בעבודה זרה 
אמר להם משכו וקחו לכם, משכו ידיכם מעבודה זרה, וקחו לכם צאן של מצוה". והובא 

ג"כ ברמב"ן יבמות שם.
וצריך ביאור איזה מצות מילה ניתן להם, הרי במצות מילה כבר נצטוו מחמת היותם זרע 

אברהם.
כנפי  תחת  וכניסתם  גירות  לשם  מילה  היתה  מצרים  שמילת  הרמב"ן  בדעת  ולהמבואר 
השכינה, יש לומר דמצות דם מילה היינו מצות מילה לשם גירות, שמצוה זו נתחדשה להם 

לקראת היציאה מארץ מצרים. 
מל  שאם  וגזיה"כ  דישראל,  מילה  מצות  קיום  היינו  אם  דגירות  מילה  בגדר  יל"ע  דהנה 
י"ל דהוי מצות  או  יהדות.  גם קודם שטבל לשם  ישראל  דין מילת  בזה  גירות חל  לשם 
מילה שנתחדשה בפרשת גירות. דחלק ממעשה הגירות הוא מילה דומיא דטבילה, שעל 
ידם נכנס תחת כנפי השכינה. וגזיה"כ שלאחר שיתגייר מהני המילה לשם גירות גם כן 
לקיום מילת ישראל. ]ראה בקרן אורה יבמות )מ"ו ב'(, ובספר משכנות אפרים )להגר"א 
בורדיאנסקי זצ"ל, שבת סי' ט"ז אות ל"ה( הביא בזה ממרן הגרי"ז, ובצפנת פענח )פ"א 
ל"ג,  סי'  יור"ד  יעב"ץ  משנת  בספר  ומש"כ  ביה,  איתנייהו  דתרוייהו  נקט  ה"ז(  דמילה 

והארכנו בזה במקו"א[.
והמקור לדין מילה לשם גירות, י"ל דהוא מקרא ד"ככם כגר יהיה לפני ה'" )במדבר ט"ו, 
ט"ו(, דאמרינן בכריתות )ט' א'( "רבי אומר ככם כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית 
אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת 
בתורת  לו  המילה שיש  חיוב  גירות מלבד  בתורת  מילה  חיוב  דיש  דילפינן  והרי  דמים". 

ישראל.
יש  גירות,  מילה לשם  הוי פרשה חדשה של  דגירות  ננקוט שמילה  אם  ומעתה 

לומר שפרשה זו נתחדשה להם באותה עת.

דיומא, שהשפע שהיה בחג הזה חוזר שוב, וכאשר מבקשים מהקב"ה מכל הלב להשיג 
את אותם דברים, זהו זמן מסוגל שהתפילות מתקבלות ברחמים וברצון.

ומעתה בימים הללו של ימי ניסן בכלל ובחג הפסח בפרט, שאלו ימים שנגאלו אבותינו 
ממצרים, נראה שמתאים מאוד לבקש ולהתחנן אל הקב"ה מעומק לבנו שיחיש וימהר 

לגאלנו, ושיתקיים בנו הפסוק "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות".
והנה בתפילה בברכת ראה בענינו אומרים "וגאלנו מהרה למען שמך כי גואל חזק אתה", 
זה שייך לבקשה על  גואל חזק אתה" מה  "כי  פירוש המילים  יש להבין מהו  לכאורה 

הגאולה, ואיזה תוספת יש בזה לעצם הבקשה על הגאולה.
ונראה לומר דהנה אצל בשר ודם מובא בגמ' בברכות )דף ה' ב'( הכלל הוא "אין חבוש 
יכול לגאול ולהתיר את עצמו  מתיר את עצמו", שכאשר אדם נמצא בצרה רח"ל אינו 

מהצרה לבדו, אלא הוא צריך עזר וסיוע של אדם אחר מבחוץ.
והנה אצל הקב"ה אבינו שבשמים כתוב "בכל צרתם לו צר", שכאשר כלל ישראל בצרה 
ובגלות גם הקב"ה חבוש עימהם בגלותם. אבל אעפ"כ לגבי הגאולה הקב"ה גואל את 
ישראל, ולא חל עליו הכלל שאין חבוש מתיר את עצמו, אלא הקב"ה "גואל חזק" וגואל 

את עצמו וכלל ישראל מהגלות.
שבח  בבקשה  מוספים  הגאולה,  על  מתפללים  שכאשר  בתפילה  הכוונה  שזהו  וי"ל 
להקב"ה "כי גואל חזק אתה", שהקב"ה גואל חזק ויכול לגאלנו מתוך הגלות ובחוזק 
גדול ועצום, וממילא כל המניעות והעיכובים שיכולים לעכב את הגאולה אינם קיימים 

אצלו, אלא בחוזק יד כשיעלה הרצון לפניו הוא יגאלנו גאולת עולמים.

והנה בסיום הברכה מסיימים "ברוך אתה ה' גואל ישראל", הלשון "גואל ישראל" הוא 
לשון הווה. לומר שהגאולה היא בהווה ממש שכל רגע ורגע הקב"ה יכול להצמיח את 
הגאולה והישועה. שענין הגאולה הוא לא רק דבר עתידי, אלא הוא בהווה, שכל רגע ורגע 

הוא מוכן לגאולה שהקב"ה ישוב ויגאלנו בו במהרה ממש.

ולהשתדל להדגיש בתפילה את המקומות  ומעתה כדאי מאוד לנצל את הימים הללו 
שתתקבל  שנזכה  הלב,  מעומק  יהיו  הללו  שהבקשות  הגאולה,  על  שם  שמבקשים 

תפילתנו לגאולת נפשנו וכימי צאתך מארץ מרצים אראנו נפלאות אכי"ר.

רמז בברכה ראשונה לזמן הגאולה
הנה כל תפילת שמונה עשרה תיקנום אנשי כנסת הגדולה, יסודתם בהררי קודש, וכל 

מילה ומילה מזהירים כספירים.
ושמעתי מהגר"ש שבדרון זצ"ל בשם מרן רבי חיים מוולאזין זיע"א שזמן הגאולה מרומז 
בברכה ראשונה של שמונה עשרה, והסיבה שאנחנו לא רואים בברכה הזו את זמן הקץ 
הוא משום שהקב"ה הסתירו והעלימו מכל בני האדם, כדי שיצפו ויקוו לביאת המשיח 
בכל רגע ורגע. אבל לעתיד לבוא כשיגיע זמן הגאולה יתגלה הזמן הזה שמרומז בתוך 
הברכה, כענין "גל עיני והביטה נפלאות מתורתך", וכולם יתפלאו איך לא ראינו את זה 

קודם.
לכן אשרי המתפלל כראוי ומדקדק בכל מילה ומילה עד כמה שאפשר, ויה"ר שיקובל 

תפילתנו ברחמים וברצון לפני אדון כל.

בליל פסח התחיל כניסתם תחת כנפי השכינה 
וקבלת עול תורה ומצוות

הרב יצחק שלום ווייס
נחלקו ביבמות )מ"ו א'( אם לגירות מעכב מילה וטבילה, וקאמר רבי אליעזר "גר שמל 
ולא טבל... הרי זה גר, שכן מצינו באבותינו שמלו ולא טבלו". ונפסק כחכמים ש"אין גר 

עד שימול ויטבול". 
פני  ולקבל  התורה  לקבל  נח  בני  מכלל  ויצאו  ממצרים  כשיצאו  משה,  "בימי  ופירש"י 

השכינה".
והקשה הרמב"ן )יבמות מ"ו א'( מנ"ל דאיכא מילה כשבאו ליכנס תחת כנפי השכינה, 
ואף דאמרינן בכריתות )ט' א'( בשלמא מילה דכתיב כי מולים היו כל העם היוצאים, 
אי נמי מהכא ואעבור עליך ואראך מתבוססת בדמיך, לא משמע מזה מילה בשעת מתן 

תורה, אלא שמלו במצרים שלא יהיו ערלים לקרבן פסח.
ותירץ הרמב"ן "ואפשר שבשעה שאמר להם משה כל ערל לא יאכל בו, מלו עצמן או 
הטיפו דם ברית מן המולים, ועל מנת ליכנס במצוה זו מעתה תחת כנפי השכינה, ולקבל 

עליהם כל מה שיצום מלו עצמן".1
מבואר בדעת הרמב"ן חידוש גדול, שבאותה שעה שמלו כל ישראל ]ליל ט"ו ניסן, לרש"י 
שמות )י"ב, ו'( ממכילתא בא פ' ה'. ובשמו"ר )י"ט, ה'(2[ כבר נתחדש אצלם תורת ישראל 
שלאחר מתן תורה, ומלו "על מנת ליכנס במצוה זו מעתה תחת כנפי השכינה ולקבל 
עליהם כל מה שיצום", ולכן גם שבט לוי שכבר מלו קודם לכן מדין זרע אברהם, הוצרכו 

אז להטיף דם ברית כדי להתגייר ולהיות בכלל ישראל ולהכנס תחת כנפי השכינה.

1. וראה ברשב”א שם שכתב ג”כ כדברי הרמב”ן והשמיט חלק זה שבאותה שעה קיבלו כן על עצמם.
2. הנה באמת במכילתא לא איתא שמלו באותו הלילה, והרבה מהראשונים העתיקו במכילתא לא 
כן, באבודרהם בהגדה ובכל בו )סי’ נ”א( נקטו במכילתא שמלו ביום י”ד, וכ”ה ברד”ק יהושע )ה’, 

ד’( “אעפ”כ בצאתם מלו כלם קודם שעשו הפסח”. 
אלא שכך היא לשון רש”י. וכ”ה להדיא בשמו”ר )פרשת בא י”ט, ה’ ד”ה זאת חקת( “הרבה מהם לא 
היו מקבלים עליהם למול אמר הקב”ה שיעשו הפסח וכיון שעשה משה את הפסח גזר הקב”ה לד’ 

רוחות העולם ונשבו מן הרוחות שבגן עדן וכו’”. והרי שרק אחר עשיית הפסח מלו. 
וראה באור החיים )שמות י”ב, ד’( וביפה תואר על דברי המדרש )בא י”ט, ה’ ד”ה זאת חקת(.

 



שאין האשה מוציאה איש. 

ב( הר"ן בפרק ערבי פסחים ל"ו מדפי הרי"ף הביא מרבינו האי גאון שכתב בתשובה, שאין 
מברכין על ההלל שבלילי פסחים לגמור את ההלל משום שאין אנו קוראים אותו בתורת 
קריאה אלא בתורת אומר שירה, ובפשטות ס"ל שגם בבהכ"נ לא היו גומרים את ההלל 
בליל פסח ורק אומרים אותו על סדר ההגדה וקאי הרמ"א הנ"ל, ולשיטתם י"ל ששפיר 

אשה מוציאה את האיש בהלל דהגדה משום שחייבת בו כמותו.
במצות  שיש  שס"ל  שיטתו,  לבאר  חנוכה  מהלכות  הי"ג  פ"ג  הרמב"ם  על  הגרי"ז  וכתב 
הלל ב' דינים, יש הלל שנאמר בתורת אמירת שירה כמו הלל של לילי פסחים שהפסח 
טעון הלל באכילתו, וזה גם הלל הנאמר על סדר ההגדה בזה"ז ובו לא נתקנה ברכה, ויש 
עוד הלל שנאמר בתורת קריאה של הלל ולא בתורת שירה שזה הלל הנאמר בי"ח ימים 
ומבאר  סופרים,  מדברי  מצוות  כמו שאר  ברכה  עליו  ונתקנה  ההלל,  את  בהם  שגומרים 
שהגם שהלל של י"ח ימים הוא רק מדברי סופרים כמו שכתב הרמב"ם שם, מ"מ הלל של 
ליל פסח שהוא נאמר בתורת שירה הוי עשה מדברי קבלה מקרא דהשיר יהיה לכם בליל 
התקדש החג, שקאי על ההלל הנאמר בתורת שירה כליל פסח שהוא לילה המקודש לחג, 
ועי"ש שכתב שגם הרמב"ם ס"ל בזה כרב האי גאון שהלל הנאמר בליל פסח הוא רק מדין 

שירה וא"ש שלא הזכירו בכלל הימים שגומרים בהם את ההלל.
של  להלל  שירה  בתורת  הנאמר  הלל  בין  החילוק  את  לבאר  מובא  לוי  מבית  ובהגש"פ 
קריאה, שכשאומר הלל על נס שנעשה לו עצמו הוי הלל של שירה, ולכן הלל דליל פסח 
נאמר בתורת שירה משום שנאמר על נס דיצי"מ שנחשב נס של כל אחד ואחד, שהרי חייב 
כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שאילולי שהיו אבותינו נגאלים היינו גם 
אנו משועבדים נאמר שם, אבל הלל הנאמר בשאר י"ח ימים שאומרים אותו על כל הניסים 

שנעשו לאבותינו ולא על הנס שנעשה לנו, הוי רק בתורת קריאה ולא בתורת שירה.
אמנם מה שכתב רב האי גאון שהטעם שאין מברכים על הלל הנאמר בליל פסח על סדר 
שירה,  בתורת  אלא  הלל  כשאר  קריאה  בתורת  אותו  אומרים  שאין  משום  הוא  ההגדה, 
צריך ביאור מאי טעמא שלא יתקנו גם על הלל הנאמר בתורת שירה ברכה מאחר שגם 

הוא מצוה.
וראיתי במשנת יעב"ץ או"ח סימן י"ט שרוצה לבאר דבריו ע"פ מה שכתב המהר"ל בגבורות 
ה' פרק ס"ב, שמה שאין מברכין על סיפור יצ"מ זה משום שהנה לא יוצא במצוה זאת 
רק אם מבין בלבו מה שאומר, גם אי נימא ששאר קריאות יוצא גם כשלא מבינים עכ"פ 
שמספרו,  הדבר  ידיעת  שענינו  סיפור  זה  כאן  שהמצוה  משום  וזה  בלה"ק,  כשאומרם 
וכשלא מבין מה אומר אין זה נקרא סיפור כלל ורק קריאה ואמירה בעלמא, ונמצא שעיקר 
מצות סיפור יצי"מ זה בלב מה שמבין בלבו את מה שמספר, ולא תקנו חז"ל ברכה על 
מצוה שעיקרה בלב, ולפ"ז ר"ל שרק בהלל של קריאה שענינו כמו אמירת ברכה ושבח 
ועיקרו זה אמירתו, ויש שיטות שיוצא בו גם כשלא מבינו עכ"פ כשאומרו בלה"ק נתקן בו 
ברכה, אבל הלל הנאמר בתורת שירה, הוי בגדר הודאה על הניסים וכשלא מבין בלבו מה 
שאומר א"כ הודאה שלא שייך להודות אם לא מבין על מה מודה, נמצא שעיקר מצותו זה 
בלב ולא נתקן ברכה רק על מצוה שעיקרה זה אמירה או מעשה ולא על מצוה שעיקרא 
זה בלב, אולם מביא בשם רב צמח גאון שמה שלא מברכים על הלל הנאמר בהגדה זה 

משום שמפסיקין בו.
במסכת  שאיתא  ממה  כוותיה,  שס"ל  והרמ"א  והרמב"ם  גאון  האי  רב  על  קשה  אולם 
סופרים הנ"ל שקורא את ההלל בליל יו"ט ראשון של פסח בבהכ"נ ומברך עליו, ובחידושי 
רבינו דוד עמ"ס פסחים קי"ח כתב שס"ל שמזה שהגמ' בערכין י' ע"א שמנתה את י"ח 
ליל פסח, בהכרח שפליגא על המסו"פ  ימים שגומרים בהם את ההלל לא הזכירה את 
סדר  על  שירה  מדין  ורק  היו"ט  קריאה משום  מדין  פסח  בליל  הלל  חיוב  וסוברת שאין 

ההגדה ופסק כהבבלי.
המגילה  לקריאת  כשר  היום  שכל  איתא  דמגילה  פ"ב  בסוף  במשנה  שהנה  י"ל  ועוד 
ולקריאת ההלל ומשמע שהלל הוא מהדברים שמצותן ביום, והקשה הרש"ש מהלל דליל 
פסח שנאמר גם בלילה, וכתבו האחרונים שלפי ר"ה גאון מיושב שפיר, שאמנם הלל של 
פסח  דליל  הלל  אולם  ביום,  רק  מצוותו  קריאה  שהיא  המגילה  דקריאת  דומיא  קריאה 
הנאמר על סדר ההגדה שאינו מדין קריאה אלא מדין שירה אין לו דין יום בדוקא, וא"כ 
אפשר שזה הכרחו לפסוק לא כהמסו"פ, שהרי במשנה במגילה מבואר שהלל של קריאה 
מצותו דוקא ביום, ובהכרח שלתנא דמשנה זאת הלל בליל פסח נאמר רק על סדר הגדה 
מדין שירה על הנס, ולא נאמר בבהכנ"ס מדין יו"ט ובתורת הלל של קריאה שהלל של 
קריאה נאמר רק ביום, ופליגא המשנה דמגילה על המסכת סופרים שסוברת ששייך גם 

הלל דקריאה לאומרו בלילה ופסק רב האי גאון ודעימיה כהמשנה במגילה.

ג( בחידושי הגרי"ז שם הביא מתוס' ריה"ח ותוס' הרא"ש בברכות שכתבו על הגמ' בריש 
יין  כיצד מברכין שאומרת שאין אומרים שירה אלא על היין, שהרבה שירות מצינו בלא 
כגון הלל שבשחיטת פסחים וכן בלילי פסחים ובמלחמה כדאשכחן ביהושפט, ומקשה מאי 
טעמא הזכירו הלל דליל פסח ולא את כל י"ח ימים שגומרים בהם את ההלל שאומרים 
אותם בלא יין, ומתרץ שמהלל של י"ח ימים שנאמרים בתורת קריאה ולא בתורת שירה, 
יין, ורק מהלל של  יין שרק שירה צריכה  פשיטא להו שאין רבותא במה שנאמרים בלא 
שחיטת הפסח והנאמר בלילי פסחים שנאמרים בתורת שירה, סלקא דעתין שיצטרכו יין 

בהם מחמת ששירה צריכה יין ועל כך כתבו שאין זה דין בכל שירה.
וקשה שבשלמא מה שהזכירו הלל של שחיטת פסחים א"ש שהרי אין שם יין, אולם מאי 
טעמא הזכירו גם את ההלל הנאמר בליל פסח על סדר ההגדה, והרי הוא נאמר על היין 
שהרשב"ץ  רביעי,  כוס  על  נאמר  אחרון  וחציו  שני  כוס  על  אומרים  הראשון  חציו  שאת 
בפירושו על ההגדה וכן הרבינו מנוח על הרמב"ם בפ"ח מחו"מ ה"ה כתבו, שמנהגינו 

להגביה את הכוס בידינו מלפיכך עד גאל ישראל לפי ששירה היא וצריך לאומרה 
שירה  מדין  הוא  ההגדה  על  הנאמר  שהלל  רה"ג  כשיטת  וזה  היין,  על 

שצריכה יין ולכן מגביהים בו את הכוס.

אמירת הלל בליל פסח והמסתעף
הרב יוסף יצחק לוי

א( השו"ע בסימן תפ"ז ס"ד כתב, שבליל ראשון של פסח גומרין ההלל בציבור בנעימה 
בברכה תחילה וסוף וכן בליל שני של שני ימים טובים של גליות, והרמ"א כתב וכל זה 

אין נוהגין כן כי אין אנו אומרין בלילה בבהכ"נ הלל כלל.
ובביאור הגר"א מציין מספר מקורות לפסק השו"ע וביניהן את מסכת סופרים פ"ב ה"ט, 
שאיתא שם אמר רבי שמעון בן יהוצדק ימים שמונה עשרה ולילה אחד יחיד גומר בהן 
את ההלל ואלו הן, ח' ימי חנוכה וח' ימי החג ויו"ט של עצרת וחג הסוכות ויום שמיני 
עצרת ויו"ט ראשון של פסח ולילו, מצוה מן המובחר לקרות הלל בשני לילות של גליות 
בבהכ"נ ולברך עליהם ולאומרן בנעימה לקיים מה שנאמר ונרוממה שמו יחדיו, וכשהוא 

קורא אותו בביתו אינו צריך לברך שכבר בירך ברבים.
ומובא מהגר"ח שכתב שמקור המסו"פ שסוברת שיש חיוב לומר הלל בליל פסח הוא 
מקרא דהשיר יהיה לכם כליל התקדש החג, שמשמעו שבליל התקדש חג הפסח שעל 
כך קאי קרא זה שזה זמן שהיה בו מפלת סנחריב יש חיוב גמור של אמירת הלל, וחיוב 
זה הוא מדין יו"ט של פסח שנאמר בו חיוב הלל גם בליל החג, וממילא חייב לגמור את 
ההלל ובברכה כשאר ימים טובים, ומה שחוזרים ואומרים את ההלל על סדר ההגדה אין 
זה מדין אמירת חיוב הלל ביו"ט, אלא מדין הלל על הניסים שעשה לנו הקב"ה ביצי"מ 

ומדין הלל על הנס. 
והנה הרמב"ן בסה"מ שורש א' כתב שחיוב הלל ביו"ט הוא בכלל מצות שמחה שנצטוינו 
במועדים, ולפ"ז ילפינן מקרא דליל התקדש החג שבליל ראשון של פסח גם מתחייב 
בהלל מדין יו"ט ומדין שמחה וזה ההלל הנאמר בבהכנ"ס, והגם שאין חיוב מצות אכילת 
שלמי  אכילת  מצות  שרק  מהגר"ח  שמובא  כמו  צ"ל  ראשון,  יו"ט  בליל  שמחה  שלמי 
שמחה לא נוהגת בו אולם יש בו מצות שמחה מהתורה בשאר מיני שמחות, ולכן שייך 

לחייב הלל בליל פסח מדין יו"ט ושמחה.
והדברים מבוארים בהלכות סדר ההגדה להריטב"א שכתב שם בהלכה הראשונה, שחייב 
האדם לגמור ההלל וכן מפורש בירושלמי ובתוספתא, ובירושלמי אמרו שאומרים אותו 
יהיה לכם כליל התקדש החג, וכתב שאע"פ  בלילי פסחים בנעימה וסמך לדבר השיר 
שהגמ' בערכין לא מנתה את הלל של ליל פסח בכלל הימים שגומרים בהם את ההלל, 
זה משום שמונים שם רק את הימים ועוד שהלילות בכלל הימים בפסח, אולם מביא 
שמקצת מן הגאונים כתבו שיכול לצאת את הלל זה בהלל שאומר על סדר ההגדה ורק 
צריך לברך עליו לגמור את ההלל קודם שמתחיל לומר הלולי-ה, וכתב שאין זה מחוור 
בסדר  הלל  פרקי  ואומרים  שחוזרים  ומה  ברכה,  עם  כולו  בבהכ"נ  לאומרו  צריך  אלא 
ההגדה אינו מדין חובת הלל, ורק כדרך שירה שתקנו על כל כוס ענין בפני עצמו כפי מה 
שהוא, כי על כוס אחד ראוי לסדר קידוש היום וקדושתו ועל כוס ב' סדר ההגדה לספר 
זה  ועל הד' שהוא רמז לגאולת  ועל הג' בהמ"ז  ולחתום בברכה,  ביצי"מ והשבח עליו 

האחרון לא לנו לא לנו עד גמר כל הפרשה.
ומתבאר בדבריו שיש בליל פסח ב' דינים של אמירת הלל, דין אחד שצריך לומר בו הלל 
מדין יו"ט, וזה מתקיים במה שגומרו בבהכ"נ עם ברכה, ודין שני לומר בו הלל על סדר 
ההגדה שאינו כלל מדין אמירת הלל השלם כשאר יו"ט, ורק מדין אמירת שיר ושבח על 
הכוס, שחלק אחד של ההלל נאמר על הכוס השני בתור שיר ושבח על גאולת מצרים, 
מה  ולפי  העתידית,  הגאולה  על  ושבח  שיר  בתור  רביעי  הכוס  על  לאומרו  וממשיכים 
שכתב החינוך במצוה כ"א שבכלל מצות סיפור יצי"מ בליל פסח נכלל גם שצריך להלל 
ולשבח על הניסים דיצי"מ, ההלל הנאמר בהגדה ועכ"פ ב' מזמורים הראשונים הנאמרים 

על כוס שני שמוזכר שם ענין יצי"מ הוי בכלל מצות סיפור יצי"מ.
ונראה שגם מהרמב"ן בסה"מ הנ"ל שהביא הריטב"א מוכח שיש חיוב של אמירת הלל 
בליל יו"ט פסח מדין היו"ט, חוץ ממה שאומרים אותו בסדר ההגדה בתור הלל ושבח 
על נס דיצי"מ ועל הגאולה העתידית, שכתב שעיקרו של הלל במועדים הוא מהתורה, 
ומוכיח זאת מהגמ' בערכין י' ע"ב שלומדת את מצות הלל מקרא דהשיר יהיה לכם כליל 
התקדש החג לילה המקודש לחג טעון שירה, ואע"פ שזה מדברי קבלה הוא אבל יאמר 
הנביא כי ישירו לקל המושיע אותם מיד סנחריב כאשר הם משוררין בליל התקדש החג 
והוא ליל אכילת הפסח, ומדהוכיח מקרא של הלל דליל פסח להלל של שאר המועדים 
יו"ט כמ"ש שם,  שאמירתו בהם הוא מדין היום טוב שלהם, והוא בכלל מצות שמחת 
חזינן שגם הלל של ליל פסח הוא מדין הלל של כל המועדים ומדין היו"ט והוי עיקרו 
גם  ימי שמחות  ויהיה מוכח לפ"ז שס"ל שיש מצות שמחה מהתורה בשאר  מהתורה, 
בליל יו"ט הראשון כמו שהובא לעיל מהגר"ח, שהרי כתב שם שהלל דיו"ט הוא בכלל 
מצות השמחה וגם הלל דליל פסח כן כשנ"ת, ולא כמו שסובר השאגת אריה שמצות 
יו"ט היא רק מדרבנן, והגם שבכל המועדים הלל נאמר רק ביום נתרבה  שמחה בליל 
בלילה,  גם  בו  הלל  נאמר  וגדולתו  מעלתו  מחמת  שבפסח  החג,  התקדש  דליל  מקרא 
אמנם י"ל שס"ל לרמב"ן שיוצאים בליל פסח יד"ח הלל מדין יו"ט בהלל הנאמר בהגדה, 

חוץ ממה שהוא נאמר בתור סדר ההגדה ובתור הלל והודאה על נס דיצי"מ.
ואי נימא שבהלל שעל סדר ההגדה יוצאים בו גם יד"ח הלל דיו"ט נראה שיש בזה נפקא 
חייבת  ביו"ט מ"מ  ל"ח ע"א כתבו שהגם שאשה פטורה מהלל  מינא, שהתוס' בסוכה 
ונראה  בהלל הנאמר בליל פסח על סדר ההגדה, משום שאף הנשים היו באותו הנס, 
שכל חיובן הוא רק לומר את הלל בתור הלל על הנס דיצי"מ משום שנעשה הנס גם 
יו"ט, שהרי פטורים מאמירת הלל  להם, אולם מ"מ לא חייבים לאומרו מדין הלל של 
בכל יו"ט מחמת שהוא מצוה שהזמ"ג, ולפ"ז כיון שאיש מחויב בליל פסח לומר הלל 
גם מדין יו"ט חוץ ממה שמחויב לאומרו על הנס דיצי"מ ומסדר ההגדה, ורק יוצא בהלל 
שאומר בהגדה גם יד"ח ההלל שמדין יו"ט, לא יכולה אשה להוציא איש בהלל שעל סדר 

ההגדה הגם שאף נשים חייבות בו, משום שהיא מחויבת בו רק משום חובת הלל 
על נס דיצי"מ ומסדר ההגדה והאיש מחויב בו גם מדין הלל דיו"ט, וכלפי 

חיוב האיש לא נחשבת למחויבת בדבר, והוי כשאר הלל דיו"ט 

 



סיפור  חלק ממצות  בתור  ההגדה  על  הנאמר  כהמסו"פ שחוץ מהלל  ונראה שסוברים 
עם  בבהכ"נ  כולו  הלל  את  גומרים  הלל,  עליהם  לומר  כוסות שתקנו  הד'  ומדין  יצי"מ 
ברכה, וס"ל שהלל הנאמר בבהכ"נ אינו הלל של קריאה מדין הלל של יו"ט כשנ"ת לעיל 
מהגר"ח, אלא מדין הלל של שירה מקרא דהשיר יהיה לכם בליל התקדש החג, וס"ל 
שתקנו לומר את ההלל של שירה בבהכ"נ בדוקא ולא על סדר ההגדה כדי שלא יפסיקו 
בו וגם יוכלו לברך עליו, ועל הלל זה שהיו אומרים אותו בליל פסח בבהכ"נ בתורת שירה 
כתבו שאף על פי כן לא בעי יין, והלל הנאמר אח"כ בסדר ההגדה הוא מדין סיפור יצי"מ 

או מדין שירה על הכוסות.
וי"ל עוד שהנה בקובץ שיטות קמאי הביא מהמכתם שטעם המסו"פ שאומרת שגומרים 
זכר  לערבית  מנחה  בין  בבהכ"נ  הלל  לומר  שנהגו  זה  בבהכ"נ,  פסח  בליל  ההלל  את 
ואינו מדין  למקדש שהיו קוראין את ההלל כל עוד שהיו ישראל שוחטין את פסחיהן 
היו"ט כהריטב"א, וא"כ י"ל שגם התוס' הרא"ש והתוס' ריה"ג ס"ל שהלל הנאמר בבהכ"נ 
בליל פסח אינו מדין היו"ט, ורק הוא זכר להלל של שחיטת פסחים ולכן הוי הלל של 
שירה כהלל של שחיטת הפסח, ועל כך קשיא להו שפיר שאיך אומרים בבהכ"נ אותו בלי 

יין הרי שירה צריכה יין באמירתה.
אולם הריטב"א בברכות ל"ה ע"א על הגמ' שאומרת שאין אומרים שירה אלא על היין, 
כתב שאין הלויים אומרים שירה בשאר עבודות של מזבח אלא בשעה שמנסכין ניסוך 
היין, וכן נמי כל הברכות שטעונות כוס אין הכוס אלא משל יין, אבל לא בעי למימר שאין 
והזכיר  פסחים,  בשחיטת  שירה  אומר  שהרי  היין  על  אלא  מקום  בשום  שירה  אומרים 
בדבריו רק הלל של שחיטת הפסח ולא הלל של ליל פסח, ונראה שזה כשנ"ת באות א' 
בדבריו בהלכות סדר ההגדה, שרק על הלל שאומרים בשחיטת פסחים שנאמר בתור 
יין, הוצרך לומר שהגם שאומרים אותו בתורת שירה לא  הלל של שירה ולא היה שם 
אותו  ס"ל שאומרים  בבהכ"נ  הנאמר  ליל פסח  על ההלל של  אבל  יין באמירתו,  צריך 
בתורת הלל של קריאה מדין היו"ט כמו שאר הימים שגומרים בהם את ההלל, ופשיטא 
ליה שאינו צריך יין באמירתו שאינו מדין שירה, והלל הנאמר בהגדה בתורת שירה הרי 
נאמר על היין שחלקו נאמר על כוס שני וחלקו על כוס רביעי, ולכן לא הזכיר את ההלל 
דליל פסח, וצ"ל שהגם שכתב שקרא דהשיר יהיה לכם קאי על הלל הנאמר בליל פסח 

בבהכ"נ וגם הוא נקרא שירה, מ"מ אמירתו היא מדין קריאה כשאר הלל דיו"ט.
ובשיבולי הלקט כתב שאומר ההגדה בהלל ושיר ונחת שכן אמרו אבותינו במצרים שירה 
והלל על אכילת מצה שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש החג, ומתבאר בדבריו שדין 
הלל הנאמר בליל פסח בזמן ההגדה זה מדין שירה והלל על אכילת מצה, ונראה שס"ל 
כמ"ש הרש"י בפסחים ל"ו ע"א לבאר את דברי שמואל שדריש מלחם עוני שעונין עליו 
דברים הרבה שגומרים על את ההלל ואומרים עליו את ההגדה, ושמעתי מהג"ר דוד כהן 
שליט"א לדייק מלשונו, שההלל הנאמר בליל פסח בשעת ההגדה הוי כולו חלק ממצות 
סיפור יצי"מ, וכן מבואר בחינוך במצוה כ"א שבכלל מצות סיפור יצי"מ זה אמירת הלל 
ושבח, וכמו שאת הסיפור מצוה לאומרו על המצה גם ההלל כן, וזה כוונת השבולי הלקט 
שכתב שאמרו אבותינו במצרים שירה והלל על אכילת מצה, שמדין לחם שעונים עליו 
דברים הרבה טעונה המצה הלל, ולשיטתו א"ש מה שלא מברכים על הלל הנאמר בליל 
פסח משום שהוא חלק ממצות מצה ונטפל אליה, ואמנם ק"ק שהרי קרא דלחם עוני 
כתיב בדברים ט"ז ג' וזה נאמר רק אחרי שיצאו ממצרים, וצ"ל שמ"מ נצטוו גם שם לומר 

הלל על המצה ואח"כ כשניתנה תורה נצטוו לעשות כן לדורות.

ד( הטור בסימן ת"צ כתב שאין גומרים את הלל בימי חוה"מ של פסח ובב' ימים אחרונים 
שלו, וכתב הב"י שזה מבואר בגמ' בערכין י', ומבאר שלא דמי לחג הסוכות שגומרים בו 
את ההלל כל ח' ימים משום שחלוק בקרבנותיו משא"כ פסח, ומביא שהשבולי הלקט 
כתב בשם מדרש הרנינו טעם אחר לכך, משום שנטבעו המצרים בים וכתיב בנפול אויבך 
אל תשמח, וראיתי שהקשו מאי טעמא הוצרך השבולי הלקט לטעם זה ולא מספיק לו 

הטעם המבואר בגמ'.
וי"ל שסובר השבולי הלקט שיש ב' טעמים שראוי מחמתם לומר הלל בפסח, אחד בתורת 
קריאה משום החג והמועד דפסח, ומחמת כן היה ראוי לומר הלל שלם בכל ימי הפסח 
משום החג והמועד שבהם, וגם יש לומר בפסח ביום הראשון של פסח הלל בתורת שירה 
על נס דיצי"מ שנעשה ביום זה, וכמו שביאר הגרי"ז ברב האי גאון שנס שנעשה לכלל 
ישראל ראוי לומר עליו בזמן הנס הלל של שירה, ובפרט נס דיצי"מ שנחשב שנעשה נס 
זה לכל אחד מישראל בכל הדורות, משום שחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא 
ממצרים שאילולי יצי"מ היינו עדיין משועבדים שם, וס"ל שהטעם המובא בגמ' בערכין 
שלא לגמור את הלל בשאר ימי הפסח כחג הסוכות משום שלא חלוק בקרבנותיו, זה 
רק סיבה שלא לומר את ההלל בתורת קריאה מדין החג, והסברא בזה זה כמו שהובא 
מהגר"ח שביאר, שזה משום שכיון שאין שאר ימי הפסח חלוקים בקרבנותיהם מהיום 
ולכן צריך לגמור בו את ההלל רק פעם  ויו"ט אחד,  ימי הפסח מועד  הראשון, הוו כל 
אחת ויוצא בו את הלל דיו"ט ושל המועד במה שגומר בו אותו ביום הראשון, משא"כ 
בחג הסוכות שחלוק כל יום בקרבנותיו נחשב כל יום מימי החג כמועד ויו"ט כחג נפרד, 
וכמ"ש רש"י בתענית כ"ח ע"ב בד"ה יחיד דחג הסוכות חלוק בקרבנותיו וכל אחד כחג 

בפני עצמו דמי, לכן בכל יום חייב לגמור בו את ההלל מדין החג והמועד שלו. 
לומר הלל שלם בשביעי של  יצטרכו  אולם אכתי קשיא לשבוה"ל שמאי טעמא שלא 
פסח בתורת שירה על נס דקריעת ים סוף שנעשה בו, והוי גמר דנס של יצי"מ ומח"כ 
נחשב נס של כל אחד מישראל בכל הדורות, שהגם שאינו חשוב כיו"ט בפני עצמו משום 
שלא חלוק בקרבנותיו ונטפל ליו"ט הראשון, זה רק סיבה שלא לומר בו הלל של קריאה 
מדין יו"ט, ועל כך הוצרך להביא את טעם המדרש, שכיון שנטבעו המצרים בים אין ראוי 
לומר בו הלל של שירה על נס דקריעת ים סוף, משום שהיה בנס זה מפלת המצרים 

שנטבעו בים ובנפול אויבך אל תשמח, ואמנם אכתי צריך לטעם הבבלי משום 
שלא חלוק בקרבנותיו, שגם בתורת קריאה מדין יו"ט לא גומרים בו 

את ההלל, שטעם של בנפול אויבך לא שייך על זה, משום 

 

שאינו אומרו בתורת שירה על נס דקריעת ים סוף שנטבעו בו המצרים ועל זה צריך לטעם 
שאינו חלוק בקרבנותיו, ונצרכו ב' הטעמים כשנ"ת, וגם המדרש מודה לטעם הבבלי שזה 
סיבה מאי טעמא לא גומרים את הלל בשביעי של פסח מדין יו"ט שבו, ולפ"ז עיקר טעם 
המדרש נצרך לשביעי של פסח ולשמיני שלו בחו"ל, שבשאר ימי חוה"מ לא נעשה בהם 

נס מיוחד שיאמרו בהם הלל של שירה.
והנה בקובץ הוספות על הגדה של פסח מבית לוי עמוד קכ"ט הביאו מהגר"ח שדן באחד 
שלא אמר הלל שלם ביו"ט ראשון דפסח, אם יש עליו חיוב לגמור את ההלל באחד משאר 
ימי חוה"מ, ור"ל שחייב שהרי הגמ' בערכין י' אומרת שמה שלא גומרים את ההלל בכל 
ימי הפסח כמו בסוכות זה משום שימי סוכות חלוקין בקרבנותיהן משא"כ בפסח, ורש"י 
ותוס' בתענית כ"ח ע"ב פרשו שבסוכות שכל יום חלוק מקרבנותיו נחשב כל יום לחג בפני 
עצמו, ולכן מתחייב בכל יום הלל מחמת היו"ט החדש שביום זה, מה שאין כן פסח שלא 
נשתנו קרבנותיו בכל יום נחשבים כל ימי הפסח ליו"ט אחד, ומהני מה שגמר את ההלל 
ביו"ט הראשון לצאת יד"ח הלל מדין יו"ט והחג גם בשביל שאר הימים שהם יו"ט אריכתא 
וחג אחד עמו, אבל כשלא אמר הלל ביו"ט הראשון נשאר עליו חיוב לומר הלל שלם באחד 
מימי החג הבאים מדין היו"ט והמועד של פסח שנמשך כל הז' ימים, מאחר שלא אמר 

עדיין הלל שלם במועד דפסח זה.
ולכאורה לפי טעם המדרש שאין לומר הלל בשביעי של פסח משום שנטבעו המצרים בו 
בים ובנפול אויבך אל תשמח, אז כשלא אמר הלל ביו"ט ראשון וגם לא בימי חוה"מ אינו 

יכול להשלימו בשביעי של פסח משום טעם של בנפול אויביך אל תשמח.
אולם לפי מה שנתבאר לעיל א"ש דינו גם לפי טעם המדרש, שטעם שבנפול אויביך אל 
תשמח, זה רק סיבה שלא לומר הלל בשביעי של פסח בתורת שירה על הנס של קריעת 
ים סוף הנעשה בו, אבל אכתי יש לאומרו מדין הלל של יו"ט, וכשאומרו מחמת כן אין זה 
נקרא ששמח במפלת המצרים, משום שלא אומרו בתורת שירה על קריעת ים סוף ורק 
מדין היו"ט שבו, ורק כשאמר הלל ביו"ט הראשון  או באחד מימי חוה"מ נפטר בזה גם על 
שאר הימים, אבל כשלא אמר הלל ביו"ט הראשון או בשאר ימי חוה"מ שפיר חייב לגומרו 
בשביעי של פסח מדין היו"ט והמועד גם לטעם המדרש, שכיון שלא אומרו בתור שירה 
נראה בזה ששמח  ורק בתורת קריאה משום המועד דפסח, לא  ים סוף  נס דקריעת  על 

בנפילת המצרים.
ונראה שגם למסכת סופרים שגומרים את ההלל בליל פסח בבהכ"נ וביאר הגר"ח שזה 
ולגומרו באחד  לחזור  חייב  לא אמרו  וביום  בלילה  רק  דיו"ט, מ"מ אם אמרו  מדין הלל 
מהימים הגם שכבר קרא הלל בליל פסח מדין היו"ט, שהרי תקנו לחזור ולקוראו ביו"ט 
הראשון של פסח ולא סמכו על מה שקראו בלילה, משום שצריך לאומרו גם ביום שהוא 
עיקר היו"ט שבו קריבים קרבנותיו, וכיון שלא אמרו ביו"ט הראשון ביום נשאר עליו החובה 

לאומרו באחד משאר הימים.

אכילת קטניות בשבת שאחרי שביעי של פסח 
ובישולם בשביעי של פסח

הרב גד משה ליכט
השנה בס"ד יחול שביעי של פסח בער"ש, ואת המאכלים לש"ק מכינים בשביעי של פסח 
ע"י ערוב תבשילין, ויש לברר האם הנוהגין שלא לאכול בפסח קטניות, יכולים בשביעי של 

פסח לבשל קטניות- שעועית ואורז בתוך החמין, ארבעס לשלום ז'כר וכדו'.
ויש בזה כמה נידונים ונדון בהם בס"ד אחת לאחת.

א. השהיית קטניות בפסח- מותר להשהות קטניות בפסח כמבואר ברמ"א בסי' תנ"ג סעיף 
א' ובשם המ"א מביא המ"ב דמותר אף להנות מהם ]אולם עדיף לקנות קטניות עם הכשר 

מיוחד לפסח )הכשר שנועד למי שאוכלם( מחמת החששות שנזכיר בהמשך[
ב. האם כיוון שהאוכל היה אסור באכילה בשביעי של פסח יאסר באכילה גם בשבת- ידוע 
לכל דדבר שהיה מוקצה בין השמשות, אע"פ שאח"כ אזלא לה סיבת ההקצאה, הדבר 
נשאר באיסורו למשך כל השבת או היו"ט דמיגו דאיתקצאי לביה"ש הוקצה לכל היום 
כמבואר בש"ס ונפסק בשו"ע. וה"נ כאן בבין השמשות דמוצאי שביעי דפסח היו הקטניות 
אסורות באכילה, אולם בכה"ג נפסק בשו"ע ומבואר בביה"ל ]תרס"ה ד"ה "אתרוג"[ לענין 
אכילת האתרוג בשמיני של סוכות בשם התוס' והרא"ש, שלא אמרינן מיגו דאתקצאי כיון 
שבין השמשות גופא לא נאסר אלא משום ספק יום שעבר. וכן נקטו האחרונים )ב"ח, מ"א, 
א"ר, גר"א  וערוה"ש( אע"פ שיש בזה מחלוקת בראשונים ]עיין כ"ז בספרו של הרה"ג ר' 
אלחנן ברונר שליט"א נתיב הקודש סי' ק"נ[ ועיין בשש"כ ריש פכ"ב בהערה, שכל מה שדן 
שם הינו על חמץ גמור וגם בזה התיר שם, ועל קטניות לא היה לו נידון, וזהו דין מוסכם 

כמו שכתבו באורחות שבת ח"ב פי"ט )עמ' קצ"ז(. 
ג. טלטול הקטניות בשביעי של פסח ]לענין בישולם נדון בהמשך[- במ"ב בסוף סי' ש"ח 
מייתי דברי המ"א )בשם תוס'( שדבר שאינו ראוי לבעליו לא מחמת גריעותא אלא מחמת 
ואף הוא  ומותר לאחרים  זה, הואיל  איסור, כגון שנדר מכיכר, לא נעשה מוקצה מחמת 
עצמו מותר לטלטלו. ועפ"ז כנראה מובא בשלמי יהודה בשם הגריש"א זצ"ל שקטניות 
לבני אשכנז אינם מוקצה ביו"ט של פסח ושבת חול המועד כיון שראוי לכבד לבני עדות 
)תנ"ג  וכ"כ בכה"ח  אינו מבושל[  וביו"ט אף אם  רק אם הדבר מבושל,  ]בשבת  המזרח. 

ס"ק י"ז(.
והנה בחזו"א )מ"ט, ט"ז( משמע שכל מנהג שמחזיקים לאיסור מן הדין וצריכים להתנהג 
בה  כגון מצה שרויה שדן  דברים המותרים שמחמירים בהם  רק  ]ולא  לכל  כאילו אסור 
ונראה  האסור.  כדבר  הוי  אלא  המ"א,  של  הנ"ל  הנדור  כדבר  הוי  לא  אזי  שם[  החזו"א 
שעל אף שאיסור קטניות חמיר לן מאד ]עיין א"ר סי' תנ"ג ס"ק ג', וח"א כלל קכ"ז אות 
א' דאסיר לן בלא תטוש ובלאו דלא תסור[, אבל סוף סוף אנו יודעים שזהו איסור רק 

ואין אנו סוברים שבני עדות המזרח צריכים לנהוג בזה איסור מן הדין,  לדידן 
וא"כ אף החזו"א יודה בזה שאינם מוקצים אף לבני אשכנז.

והנה בספר נחלת ישראל ]עמ' ר"ח[ כותב הערה בזה, דבני 



 

זו היא קושיא על שיטת בעה"מ והגר"א.
ביאר,  ג[  ]שפא  חינוך  ובמנחת  בבית,  עמו  ומצה  חמץ  שני  פסח  שנינו  ]צב.[  ובפסחים 
ואף  ידי חובתו,  ויוצא  כזית  ומרור כל אחד  ומצה  שהמצוה בפסח שני היא לאכול פסח 
שבכזית שיוצא בו אסור לאכול חמץ משום שהוא ככל דבר הרשות שמבטל דבר מצוה, 
מכל מקום מותר לאכול את שאר הפסח עצמו עם חמץ, כי לא מצינו בשום מקום איסור 
חמץ בפסח שני, אלא רק מצות עשה לאכול כזית פסח ומצה ומרור ויוצא ידי חובתו. ולכן 
תמה על לשון רש"י ]במדבר ט י[ שכתב 'פסח שני חמץ ומצה עמו בבית ואין שם יו"ט, ואין 
איסור חמץ אלא עמו באכילתו' ומשמע שאסור לאכול חמץ עם הפסח שני. ובמשך חכמה 
]במדבר שם[ יישב שמשמעות הכתוב 'על מצות ומרורים יאכלוהו' הוא שיאכלו אותו רק 
עם מצה, לא עם חמץ, והוי לאו הבא מכלל עשה. ובאבי עזרי ]קרבן פסח פ"י הט"ו[ תמה, 
שהרי אין הלכה כהלל שאכל פסח מצה ומרור יחד, וכיון שהוא מצוה נפרדת לכל מין, הרי 
אין אבילת החמץ עם הפסח נוגדת לאכילת מצה, ואיך משמע שלא יכל עמו חמץ. ]ולכן 
פירש שזו גופא כוונת רש"י להתיר לאכול את החמץ בפסח שני אף עמו באכילתו[. ואמנם, 
אף להבנת המשך חכמה יקשה, וכי נאמר כן גם לגבי מרור, שיאסור לאכול שאר ירקות עם 

הפסח, משום שנאמר 'על מרורים' ומשמע ולא שאר ירקות.
יתכן ששורש נידונים אלו נעוץ בהגדרת איסור אכילת חמץ ומצות אכילת מצה, אם שני 
דינים נפרדים המה, או שמא עניינם אחד, והיינו, שהמשך חכמה נקט כי אף שבפסח שני 
בעת  מקום  מכל  לאכלו,  גם  מותר  היום  ובמשך  ימצא,  ובל  יראה  בבל  החמץ  נאסר  לא 
וכן יש להוכיח מדברי  אכילת המצה אסור באכילת חמץ, כי הוא סתירה לאכילת מצה, 
הראשונים דלהלן שהכלל ש'כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו באכילת מצה' ]פסחים מג:[, 
משמעו הוא שאכילת מצה עניינה שכל מאכלו יהיה רק מצה ולא חמץ, ונמצא שאיסור 

אכילת חמץ אינו כאיסור בל יראה, אלא הוא מלתא דמצה, ונבאר.
פסח  בערב  מצה  אכילת  הירושלמי שאיסור  טעם  את  הביא  טו:[  ]פסחים  ה'  במלחמות 
כיון  כאירוסין  נחשב  זה  שזמן  וביאר  חמיו,  בבית  ארוסתו  על  לבא  שדומה  משום  הוא 
שכבר נאסר בחמץ, ]וראה מג"א תעא ו שכתב שבי"ג מותר, ודקדק החק יעקב מדבריו 
שכבר בליל יד אסור, מחמת תחילת הביעור בבדיקה, אך הסיק ששאר ראשונים נחלקו 
בזה[, ובאליהו רבה שם הביא שמהר"ל ]גבורות מח[ כתב שלכן לא נאסרה אכילה אלא 
בערב פסח ולא בערב סוכות, שהרי אין איסור אכילה כמו חמץ האסור בערב פסח, והיינו 
יב  וכמו שנאמר ]שמות  שאיסור האכילה דחמץ הוא שייך למצוות האכילה של המצה, 
טו[ שבעת ימים תאכל מצות, אך ביום השביעי תשביתו שאור, כי כל אוכל מחמצת וגו', 
וביאר החזקוני שאכילת החמץ שאדם רגיל בו מבטלת את אכילת המצה, והיינו כמבואר, 
שמצוות אכילת המצה היא לאכול רק מצה ושלא יהיה עמה אכילת חמץ, אף שהיא עצמה 
מצה שלימה כי חיוב אכילת מצה הוא שאדם שישנו באכילת חמץ לא יאכלנו אלא יאכל 

רק מצה.
אבותינו  של  בצקם  הספיק  שלא  שום  על  מה  שום  על  זו  מצה  שנינו  ]קטז:[  ובפסחים 
וגו'. והקשה המהרש"א שהרי לפי טעם זה היה ראוי  ויאפו את הבצק  להחמיץ שנאמר 
להיות מצות אכילת מצה אחר חצות לילה, כי אז יצאו ממצרים והתקיים ויאפו את הבצק 
אשר הוציאו וגו', ועוד, שהרי בפסח שאכלו במצרים אכלו מצה, ועדיין לא היה שייך טעם 
זה, ואין סברא לומר שאכלוהו ע"ש העתיד. והעלה מכך שאיסור חמץ כל ז' הוא מטעם 
ויאפו את הבצק גו' אבל מצות אכילת מצה בליל א' דפסח היא כמו שנאמר בקרבן מנחה 
'מצות תאכל במקום קדוש וגו' לא תאפה חמץ', כי החמץ הוא כנגד המצה, וכמו שנאמרו 
במנחה 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו', והיינו כמ"ש רצוננו לעשות רצונך ומי מעכב 
שאור שבעיסה, ראה שם שהאריך ע"פ חכמת האמת, ומדבריו עולה כנ"ל, שאכילת מצה 
עניינו שכל מאכלו יהיה רק מצה ולא חמץ. והם הם דברי בעה"מ והגר"א, שהמצוה בליל 
א' היא חיוב אכילת מצה כמו במנחה שהיא מצה כנגד החמץ, ואילו בשאר הימים מתקיים 
מצות מצה כמו שהיה בצאתם ממצרים, וזו כוונת בעה"מ שבשאר ימים יכול לאכול שאר 
בשאר  שגם  הגר"א  לדעת  שאף  נמצא  זה  ]ולפי  החמץ  כנגד  מאכלו  אין  כן  ואם  מינים, 
צורך  אין  כדי שתהיה חפצא של מצוה, מכל מקום  צריך מצה שנאפתה לשמה,  הימים 

שתהיה שמורה, כי השימור נצרך רק למצה שכנגד החמץ[. 
כזית מצה  אכילת  לצרף  ניתן  אם  ד[ כשדן  ]י  חינוך  זו הסתפק המנחת  ויתכן שבסברא 
מכמה מיני דגן, ולכאורה תמוה, שהרי בשלמא לגבי צירוף עיסה לחיוב חלה אי אפשר 
לצרף כמה מינים כי מקפיד עליהם ומחשיבם כעיסות חלוקות, אך לגבי קיום מצות מצה, 
גם  יוכל לצרפם  לא  ולמה  דגן,  מיני  יצטרף מכמה  כצירוף אכילת חמץ שודאי  הוא  הרי 
למצה. ויש לומר ששאר אכילות של איסור או של מצוה, מצטרפים לכזית משום שעניינם 
הוא במעשה אכילת שיעור כזית, אבל אכילת מצה עניינה קביעת מאכלו באופן מסויים, 
שהוא מופקע מחמץ, ואם כן יתכן שצריך לקבוע מאכלו כמו חלה, שאין חיובה חל אלא 
אחד  ממין  לשיעור  צירוף  שצריך  חנוך  המנחת  צידד  ולכן  אחת,  בעיסה  שיעור  יש  אם 

מסויים, שלא מאכל אחר, וצ"ע בזה.
והנה לגבי הצנעת אפיקומן כתוב בשו"ע ]תעז ו[ 'יקח מצה האמצעית ויבצענה לשתים 
ויתן חציה לאחד להמסובין לשומרה לאפיקומן, ונותנין אותה תחת המפה', ויש שביארו 
נותנו דוקא לאחד מן המסובין  ולכן  שהצורך בשמירה הוא משום שנחשב כקרבן פסח, 
אצלו  להניחה  מקפיד  שהיה  מובא  האריז"ל  בשם  אך  החבורה.  מבני  אחד  כמו  שהוא 
לשומרה ולא לאחר, ויש שכתבו שהוא מדין שימור מחשש חמץ, והוא שייך גם אחר אפיה, 
והיינו שהשימור שלא תחמיץ אינו רק כדי שתחשב מצה, אלא גם כדי שלא יהיה עמה 
חמץ באכילתה. ומצינו כן בדברי המרדכי ]פסחים תתלט[ שלחמי תודה נאפות יחד חלות 
חמץ ורקיקי מצה, ואין חוששים לריח החמץ שנבלע במצה, כי ריחא לאו מילתא, ולכאורה 
טעם זה אינו נצרך ואינו מוכח מחלות תודה, שהרי אין בה אלא מצוה לאכול מצה, אך לא 
התחדש בה איסור אכילת חמץ כמו בפסח, ומה לי שיבלע בה טעם חמץ, ושוב מוכח שענין 
למרדה שבלע  לדון  יש  ]ומכאן  חמץ  ולא  מצה  אכילתו  כל  הוא שתהיה  אכילת מצה 

ומבליע טעם חמץ, שאף אם לדין איסור חמץ בטל ברוב, הרי המצה שנבלע בה 
חמץ אין זו מצה שמורה, וראה משנה ברורה סי' תנא ס"ק קיא[. 

בל  איסור  לגבי  גם  מכריעה  זו  שסברא  מצינו,  מכך  ויתירה 

יהיה  שלא  בכדי  האריזה  שעת  עד  בהשגחה  קטניות  לאכול  מקפידים  המזרח  עדות 
שום חששות של חמץ ונמנעים מלאכול סתם קטניות, וא"כ בסתם קטניות כיון שאינם 
עומדים לשימוש של אף אחד יהיו מוקצה. ואע"פ שיתכן דהוי רק מחמת חומרא וא"כ 
אין הקטניות מוקצה, אבל הכל תלוי במציאות ויש הרבה דברים שיש בהם חשש חמץ 
ממש כגון שאורזים הקטניות בבתי אריזה שאורזים גם שאר מיני דגן וקמח, והמכונות 

והמפעל מלאים חמץ, וא"כ צריך להקפיד שהקטניות יהיו עם השגחה מיוחדת לפסח.
ד. בישול הקטניות בשביעי של פסח ע"י היתר דעירוב תבשילין

ובזה יש כמה נידונים: 
1. הבישול מיו"ט לשבת ע"י עירוב תבשילין הוא מטעם דמדאוריתא מותר מטעם הואיל 
ובזה כתבו  ביו"ט ל"ש הואיל הנ"ל.  ובדברים שאין אוכלים  להו,  חזי  ומקלעי אורחים 
מנח"י  ו'(  אות  ו'  סי'  חו"מ  )מע'  אחרונים  הרבה  בשם  שד"ח  והפוסקים-  האחרונים 
)ח"ז סי' ל"ג- כלפי הנידון זה( הגרשז"א )מאור השבת מכתב י"א אות י"ב( ולוח לא"י. 
לנזהרים  גם  מותר  קטניות,  לאכול  שלא  נוהגים  שאינם  אנשים  שמצויים  שבמקום 

מאכילתן לבשלן בשביעי של פסח לצורך השבת.
לבשל  אסור  ביו"ט  שהמתענה  מהרי"ו  בשם  מבואר  כ'  סעיף  תרכ"ז  בסי'  ברמ"א   .2
לאחרים אפילו לצורך בו ביום, דהוי כמי שלא הניח ע"ת. והיו אחרונים שרצו לדמות 
נידון דידן, לנידון הזה של הרמ"א כיון דאסור לנו לאכול קטניות )כמובא במנח"י שם(. 
יכול לבשל כלל,  ישנם אחרונים דאמרו שלא דמי, דהרמ"א מיירי באחד שאינו  אולם 
לשבת  או  לאחרים  האורז  לבשל  דיכול  ה"נ  תבשיל,  מיני  בשאר  במקום שמותר  אבל 
דמוכח במשנה דמותר לאפות דבר שלא חזיא לדידה כמובא כ"ז במנח"י, וע"ש ]ד"ה 
הרבה  דיש  כותב  דין  מן  ובר  בכה"ג,  להקל  מדוע  ספיקות  בדיני  חשבון  עוד  "ובכן"[ 
לא"י  ובלוח  הגרשז"א  להלכה  נוקט  וכך  במ"ב.  כמובא  הרמ"א  על  שחלקו  אחרונים 
שהזכרנו מקודם. ]גם בכה"ח )תנ"ג, סוף אות ט"ז( נוטה להיתר וכותב שרוב הפוסקים 
מתירים לבשל האורז, אבל כותב להקל רק במקום הצורך שיש הכרח בדבר. כה"ח לא 
על  בפסקו מסתמך  והבא"ח  היחידה של הבא"ח,  לדעתו  להיתר דחשש  להדיא  פוסק 
המ"א בסי' תרכ"ז שמביא את לשון המהרי"ו. אולם במנח"י מביא שהאחרונים מוכיחים 
שבלשון המהרי"ו בעצמו מבואר להדיא שלא כבא"ח, דהיינו שאפי' שבמאכל זה אין לו 

היתר מותר לבשלו מטעם הואיל[.
3. חשש דשמא יבוא לאוכלו כיון דלא בדילי מיניה כולי שתא- המנח"י שם רוצה להחמיר 
בזה ע"פ דברי שו"ת הלכות קטנות ע"ש, אולם כותב המנח"י דע"פ דברי הט"ז והמ"א 
)בסי' תרי"ב( מוכח מהרמ"א הנ"ל בשם מהרי"ו דס"ל דאין חשש בזה שמא יבוא לאוכלו 
שלא  המבשלים  את  ולהזהיר  לב  לשים  צריך  ודאי  ]אולם  לאכילה.  שמתקינו  בשעה 
יטעמו מהדבר[  ]אמנם המנח"י בדבריו על אף שלא מצא טעם ברור לכו"ע לאיסור כתב 
את כל תשובתו הארוכה להראות שאין הדין הזה של בישול הקטניות מוסכם לכו"ע, 

אבל כאמור לדידן איך שאנו פוסקים בכל מקום, הדבר מותר[
הבא"ח,  בשם  י"ז(  ס"ק  )תנ"ג,  בכה"ח  כמובא  קטניות-  בבישול  עין  מראית  חשש   .4
והכה"ח לא מחליט בזה לאיסור רק כותב אפשר,ומסיים "אא"כ יש איזה היכר שאינו 
המבשל  באשכנזי  דן  ]ובכה"ח  להיכר  וכדו'  פתק  להכין  אפשר  וא"כ  לעצמו".  מבשל 
לכתוב פתק שמבשל  דידן אפשר  ובנידון  לעצמו,  היכר שאינו מבשל  לספרדי שישים 
לצורך שבת שכה"ג הדבר מותר[ ןצריך לידע שחוץ מהבא"ח  לא הזכירו הדנים בזה את 
החשש דמראית עין, ועוד מראית עין באיסור דרבנן אין זה פשוט כ"כ לאיסור לפי כל 

הפוסקים.
ה. אף אם יש היתר בנידון זה, הרי הסיר יהא בלוע מקטניות, ועד לפסח הבא יהיה כבר 
אינו בן- יומו. ויש לברר האם בפסח הבא יהא מותר לבשל בכלי הבלוע מקטניות שאינו 
ב"י או שיצטרכו להגעילו? בכה"ח ]תנ"ג, כ"ז[ כותב שמותר לבשל בו לכתחילה, אולם 
להקל  שאין   ])102 )הערה  הלכה  ארחות  פ"ד  ]פסח,  הגרשז"א  בשם  מובא  בהליכו"ש 
וא"כ אליבא דגרשז"א כלי זה  גדול,  בו אלא שבישלו בו ספק קטניות ובמקום הפסד 
בפסח הבא א"א יהיה לבשל בו לכתחילה ובעי להגעילו. אמנם צריך לידע מדוע ס"ל כן 
להגרשז"א, הרי בכה"ח הנזכר מובא להקל מהרבה גדולי האחרונים, גם בהל' חג בחג 
)סוף עמ' רי"א והערה 14( נוקט בפשטות ככתוב בכה"ח ]ואולי כן נראית גם דעת בעל 

שבט הלוי זצ"ל )קובץ מבית לוי ח"א עמ' מ"ד([.

אכילת מצה ואיסור חמץ
הרב חיים שולביץ

'יש ששואלין באכילת מצה, מה טעם אין אנו מברכים  כתב בעל המאור ]פסחים כו:[ 
עליה כל ז' כמו שמברכים על הסוכה כל ז', דהא גמרינן מהדדי שלילה הראשון חובה 
מכאן ואילך רשות, בין במצה בין בסוכה, כדאיתא בפרק הישן. ויש להשיב לפי שאדם 
פירות,  מיני  וכל  ודוחן  באורז  ניזון  ויהיה  מצה  אכילת  בלא  לעמוד  ימים  בשאר  יכול 
משא"כ בסוכה. וודאי אין כוונתו שהחיוב בסוכה הוא רק מצד שמצוותה מוכרחת, שאם 
כן לא יברך אלא על שינה שאינו יכול לעמוד בלעדיה, ובהכרח הכוונה שבסוכה מוכח 
שהיא מצוה חיובית, ואילו בפסח יש לומר שהיא קיומית, וכדעת הגר"א ]במעשה רב, 

הובא במ"ב תעה מה[ שכל שבעת ימי הפסח יש קיום מצוה באכילת מצה.
והנה בפסחים ]לח:[ אמר רב יוסף כי הטעם שרקיקי נזיר אינם ראויים למצה, הוא משום 
שצריך שתהיה המצה ראויה לשבעה ימים, ואלו צריכים להאכל כזמן הקרבן, שהם באים 
עם שלמי נזיר, ובמנחת חינוך ]י יג[ כתב שדין זה שמצה צריכה להיות ראויה לשבעה 
לא הובא בראשונים ואחרונים, כי יש חילוק גדול בין מצה לסוכה, כי הסוכה היא מצוה 
כל שבעה, ולכן יש סברא לומר שהתורה הקפידה שמצוה זאת לא תהיה נחלקת, וצריך 
שהסוכה שמקיים בה את המצוה תהיה ראויה לקיים בה את המצוה במשך כל שבעת 

הימים, כי אם יעשה סוכה אחרת עבור כל יום, הרי היא כסוכה העשויה על ראש 
האילן, אבל מצה שרק כזית ראשון שלה הוא מצוה וכל שבעה הוא רשות 

גמור, לא שייך דין זה של מצה הראויה לשבעה, ולכאורה סברא 



יראה ובל ימצא שנאמר בחמץ, כי בארחות חיים ]סוף הל' ברכות[ כתב שאין מברכים 
שהחיינו על בדיקת חמץ, משום שעיקר המצוה היא לבערו כדי לאכול מצה, ואין לברכה 
קבע אלא עד אכילת מצה, הרי שאף ענין ביעור החמץ הוא כדי שאכילת המצה תהיה 
עיקר אכילתו של האוכל, ולא יהיה אוכל חמץ באותו זמן, והיינו שאין עליו איסור חמץ 
ולא חמץ,  וחיוב אכילת מצה בפני עצמה, אלא חיוב שיהיה עמו רק מצה  בפני עצמו 
ובאופן שיש לו  מצה וחמץ יחד, הרי לבד מאיסור חמץ הוא מפסיד גם את מצוות המצה. 

בדין הכשרת השיש לפסח 
הרב יחזקאל מועלם

ראיתי לברר בס"ד באופן הכשרת השיש לפסח, לדעת היאך יש לעשות מצד הדין או 
מחומרא.

א. ראשית יש לפרט האופנים שבהם בולע השיש את החמץ לידע ע"י כך דרך הכשרו, 
כדקי"ל כבולעו כך פולטו. הנה בדר"כ אין השיש בולע ישירות מכ"ר כי אין רגילות להניח 
סיר החמץ על השמש ממש )מחמת חשש נזק( ואף בפעמים היחידות שמונח כן אינו 
נאסר אא"כ יש מים תחתיו )כדין המפורש ביו"ד סי' צ"ב ס"ח ברמ"א דאין בלוע עובר 
מכלי לכלי בלא רוטב(. המצוי יותר בזה הוא שלפעמים נשפך מן הכלי על השיש ובולע 
ג"כ שהונח על  יתכן  בודדות  ]פעמים  כ"כ  אינו שכיח  זה  וגם דבר  בעירוי שהוא ככ"ר 

השיש דבר חמץ גוש שי"א דדינו ככ"ר[.
ב. אשר על כן הדין בזה נראה בס"ד כך: לבני ספרד – יכשירנו בעירוי מים רותחים על 
השיש ודי בזה. וטעם הדבר – דהנה דעת מרן השו"ע ז"ל )בסי' תנ"א ס"ו( דאזלינן בכלי 
בתר רוב תשמישו לענין דרך הכשרו ממה שבלע והכא בפשטות היה סגי בהדחה בלבד 
שכן רוב תשמישו אינו ברותחין )ודין זה הוא אפי' בודאי שבלע פעם אחת ברותחין דמ"מ 
אי"ז רוב תשמישו וכמ"ש בכה"ח ס"ק ק'(. ואמנם ראה בכה"ח )ס"ק הנ"ל בסופו ובס"ק 
ו'( דחיישינן למיעוט תשמישו,  )ויבואר להלן אות  ק"ז( שהמנהג להחמיר כד' הרמ"א 
אך האחרונים חלקו בזה, עי' בס' חזו"ע פסח )עמ' קמ"ז הערה כ"ז( ובאורל"צ ח"ג )פ"י 

בכמה דוכתי(.
איברא דמרן )בסעיף כ'( כתב: השולחנות והתיבות שמצניעים בהם האוכלים כל השנה 
רגילים לערות עליהם רותחין לפי שלפעמים נשפך מרק מן הקדירה לתוכן. ולכאו' צ"ב 
דכיון דאינו אלא לפעמים ס"ל למרן דאזלינן בתר רו"ת ושרי בהדחה. ובספר שמו יוסף 
וכו'(  כ' דאי"ז אלא מתורת מנהג כלשון מרן )שרגילים  ואליד  בן  )סי' רמ"ח( למהר"י 
ולא מן הדין3 והביאו בחזו"ע )הערה מ"ז(. ]ושם כ' כן אף בשם הכה"ח ס"ק רל"ג, ויש 
להתבונן בזה כי כמדומה שם מדבר באופן שלא נשפך שם כלל כי אם מכ"ש דאז אין 
העירוי אלא לחומרא בעלמא, דבנשפך לפעמים מכ"ר דעתו של הכה"ח גופיה )כאמור( 
להחמיר מצד המנהג. והגם שלא כ' כן בדברי מרן ופשוט, מ"מ נראה דהכא מסכים גם 
הוא דאי"ז אלא חומרא ומה"ט שכ' שם וכנ"ל, וצ"ע[. גם בס' הגעלת כלים להר"צ הכהן 
שליט"א )פי"ג הערה תי"ד( העיר בזאת ע"ד השו"ע. ואיך שיהא גם אם נצריך עירוי ודאי 
דא"צ אבן מלובן וכדו' דמצד גוש )ונחוש למיעוט שימושו וכנ"ל( לדידן לית לן דין גוש 

)עי' הליכות עולם ח"ד עמ' נ'(.
ואם מצד הנחת כלי עליו )ושוב נחוש למיעוט תשמישו כפי שנר' כאן מד' מרן( אין נראה 
כן, דלא הזכיר מרן ז"ל חששא זו כלל והסתפק בעירוי רותחים, והבו דלא להוסיף עלה. 
וכ"כ להלכה הגרע"י זצוק"ל בס' חזו"ע פסח )עמ' ק"ס( דסגי לשיש בעירוי וכ"כ לענין 
השולחנות )עמ' קנ"ט( ובחושש דיתקלקלו סגי בהדחה. ודעת הגרב"צ זצוק"ל באורל"צ 
)ומהטעם  בהדחה  וסגי  כלל  הכשר  צריך  השיש  אין  הדין  י"א( שמעיקר  דין  פ"י  )ח"ג 

שנכתב לעיל אות א'( אך המנהג לערות עליו מכ"ר וכאמור. 
תשמישו,  למיעוט  דחיישינן  ס"ו(  תנ"א  )בסי'  הרמ"א  דעת  הנה   – אשכנז  לבני  אמנם 
ולפ"ז הכא מצד הדין יש לכל הפחות לערות עליו רותחין. אמנם במשנ"ב )ס"ק קי"ד( 
חם  פשטיד"א  עליו  מניח  שלפעמים  מפני  עירוי  בהם  מהני  דלא  השולחנות  על  כתב 
והוי ככ"ר וכנ"ל, ולכך צריך להכשירו ע"י אבן מלובן שיערה עליו רותחין וזה הוי ככ"ר 

ובדיעבד אם הכשירו בעירוי שרי. וכ"כ הגרש"ז אויערבך )שלמי מועד עמ' שלב(.
)ומהטעם  כיסוי  ג"כ  להניח  המנהג  אמנם  וכנ"ל,  כלל  כיסוי  א"צ  לכאו'  כן  ולהנוהגים 

המבואר לקמן אות ד'( לחומרא בעלמא וכ"כ בס' הליכות שלמה )פסח עמ' נ"א( ועוד.
ובס' אשרי האיש )ח"ג עמ'  ה'.  ולענין הרוצה להסתפק בכיסוי בלבד ראה לקמן אות 
שנב( הובאה דעתו של הגריש"א זצוק"ל שמדינא סגי בזה כשהוא כיסוי עב ויש נוהגים 
להחמיר ולהגעיל ברותחין. וכ"כ בשלמי מועד הנ"ל שכן מנהג ישראל שמהדרין להחמיר 
בזה. )הובא בס' אהלי יעקב להר"י סקוצילס שליט"א עמ' כז(. ובפרטי הגעלה זו והיכא 
שקשה לעשותה עי' בהרחבה בקובץ מכון הוראה ומשפט )בעלזא, שם עמ' צ"ה ואילך( 

במש"ב בהרחבה.
ג. ובגוף העירוי נראה דאף שצריך לערות על כל איזור בפנ"ע ולא סגי שהמים נזחלים 
על כל השיש כיון דכבר נצטננו, מ"מ כשמערה במקום שכעת זוחלים שם מים שהגיעו 
מהשפיכה במקום הסמוך לו )ועדיין יד סולדת בו( נראה דאין לחוש בזה, דאף שבעירוי 
שלא נפסק הקילוח בעינן ישירות ושלא יזחל לשם כדעת הש"ך )יו"ד סי' צ"ה סקי"ח(, 
מ"מ אכתי ל"ה מים אלו ככלי שני שיצננו את המים הנופלים כעת )כ"כ בקובץ מכון 

הוראה ומשפט דלקמיה עמ' צ"ב והוכיח זאת בטוט"ד יעוי"ש(. 
וקצת יש להוכיח בענין זה ממ"ש השד"ח )מערכת חמץ ומצה סי' ז אות י"ב( בשם שו"ת 
שו"מ )מהדורה חמישאה סי' ד'( בדין דבר העשוי כמדרון )שיש משופע וכדו'(, יעויי"ש 

3. ואכתי יש להבין אם יש להחמיר כן בכל מקום דרו"ת קיל טפי לחוש למיעוטו או רק הכא ומאי 
ועי' אורל"צ בביאורים שם בד"ה ולענין פסח ודו"ק, וראה עוד בדבריו בביאורים גבי  שנא, וצ"ב. 

שולחנות, והבן.

 

ואכמ"ל. וכעת ראיתי באורל"צ הנ"ל )בביאורים בד"ה וכשמכשירים( שכתב דאם שופך 
מדוד רותח על כל השיש בבת אחת מה טוב אך אם שופך מקומקום בכמה פעמים יש 
ונר' ברור  לו לדאוג לייבש המים הקודמים כדי שלא יתקררו המים ששופך כעת עכ"ד. 
שכוונתו כשיש הפסק זמן שמתקרר וכנ"ל )דאל"ה גם בדוד ישנה בעיה ודו"ק(. אך אם 

עדיין רותחין המה )ודבר זה צריך בדיקה במציאות( ודאי דשרי, וכ"נ ברור.
דכבר  בכיסוי,  השיש  לכסות  צורך  שאין  בפשטות  נראה  הנ"ל  העירוי  שעושה  ואחר  ד. 
לאחר  סמרטוטין  להניח  דנוהגים  כ'  )סקל"ח(  תנא'  סי'  דבמג"א  ובקושטא  הכשירו. 
ההגעלה אך כל זה הוא מטעם דיש לחוש לחמץ בעין הנותר בזויות וסדקי התיבות וכדו' 
שהגעילם ומעתה בשיש הנ"ל שהוא חלק בלא סדקים )ואף בצידי השיש, אם נכנס בדר"כ 
נכנס תבשיל לח של חמץ שיוצא אף הוא בהגעלה ואי"ז פירורי חמץ וכו'( אין צורך לכסותו 
כלל מדינא, ואולי לחומרא בעלמא יש לעשות כן )ועי' בקובץ מכון הוראה ומשפט גליון 

ו' עמ' צ"ד(.
ה. ומעתה יש לדון ברוצה לכסות השיש בפסח ולהשתמש בו כך ללא עירוי – הנה לכאו' 
אין מקום לחשש בזה דאחר שניגב השיש היטב אף אם יניח כלי רותח על הכיסוי לא יעבור 
ויבלע מתחת הכיסוי בלא רוטב )וכנ"ל אות א'(. אמנם בקושטא דכמה פוסקים כתבו דלא 
וואזנר שליט"א  וכ"כ הגרש"ז זצוק"ל בשלמי מועד )פ' ע"ב( והגר"ש  סגי בכיסוי לבדו, 
בקובץ מבית לוי )גליון א', הכשרת המטבח, ובהערה ב'( ועוד כפי שנכתוב לקמיה. ויש 
להבין טעמם כדלהלן ]וראה בזה בהרחבה במאמרו של הרה"ג גד ליכט שליט"א בגליון 

עומקא דפרשה )פסח תשע"ב( אשר משם לוקחו חלק מן הדברים[:
יש שכתבו דהוא מטעם שפעמים ישנם מים תחת הכיסוי ועובר עי"ז לקדירה של הפסח 
ממעל ובאמת דבר זה שנוי במח' הפוסקים דבחוו"ד )סי' צ"ב סק"כ( כ' דבלחות מועטת 
אין עובר הבליעה מכלי לחבירו יעויי"ש אך ביד יהודה )סי' צ"ב פי' הארוך סקנ"ו( פליג ע"ז 
וס"ל דעובר. אלא דע"ז יש להשיב )כ"כ הה"כ הנ"ל שם( דהכא לכו"ע שרי משום דברמ"א 
)סי' צ"ב ס"ז( מבואר דאם מניח סיר חם על חלב צונן אמרי' תתאה גבר ואינו בולע )הסיר( 
לו  הכיסוי הסמוך  מן  להפליט אלא  יכול  הסיר  חום  אין  להכא  ה"נ  וממילא  יותר מכ"ק 
להדגיש  הנני  לעצמי  כשאני  ובאמת  ע"כ.  וא"ש  מתחתיו  ולא  כד"ק4(  בשיעור  )שהוא 
שהמניחים כיסוי עבה כנהוג בפסח ע"פ רוב אין אפשרות שיחדרו מים אל מתחת הכיסוי 
השיש  שתחת  המים  ע"י  כבוש  מטעם  אף  וממילא  א"ש.  הכל  וא"כ  לעין  בחוש  כנראה 
אין מה לחוש מהאי טעמא דפוק חזי דאינו בולע ובלא"ה הה"כ שם כ' לדחות חשש זה 
)משום דהמים נעים ונדים וכו' ואכמ"ל( יעוי"ש. אמנם כשהתבוננתי בדבר ראיתי לפקפק 
בזה לכאו' אף כשאין שום מים תחת הכיסוי, והוא מטעם שכל היתרו של הרמ"א )בסי' 
צב ס"ח( הנ"ל דאין הבליעה יוצאת מכלי לכלי בלא רוטב אינו אלא בדיעבד דלכתחילה כ' 
הוא בעצמו דיש ליזהר בזה וא"כ איך נתיר הכא להסתמך לכתחילה על כיסוי זה. איברא 

דלפי מ"ש לעיל דהכא שרי מטעם תתאה גבר א"ש אף לכתחילה.
ישנו טעם נוסף שנזכר באחרונים להחמיר דלא סגי בכיסוי והוא משום דיש לחוש שיזוז 
הכיסוי ממקומו ויתגלה מקום השיש המחומץ )כ"כ בשו"ת אז נדברו ח"ז סי' נט הוב"ד 
בקובץ הנ"ל ועוד(. אלא שבאמת אף חשש זה מצוי בעיקר בכיסוי דק שמתהוים בו קרעים 
או שאינו מונח כהוגן אך הנוהגים בכיסוי עבה וכאמור, כל עין תראה שכמעט אינו מציאותי 

כי קבוע הוא במקומו ונטוע כבמסמרים.
באורל"צ  כ"כ  לבדו,  בכיסוי  דסגי  כתבו  אחרונים  כמה  באמת  הנה   – בזה  הדין  ולעיקר 
)הנ"ל( בחושש שהשיש יתקלקל דיניח עליו נייר כסף עבה ודי בזה, וכ"ד הגרח"פ שיינברג 
זצ"ל והגר"ע אויערבאך שליט"א )כמבואר בגליון עומקא דפרשה הנ"ל(. אלא דיש הרבה 
וכנזכר יש להקל בשעת  ועכ"פ נראה דבכיסוי עבה  ולכסות,  הנוהגים ומהדרים להגעיל 

הצורך וכנזכר לעיל.

בדין סיפור יציא''מ כל הלילה 
הרב משה דיכובסקי

הטור סימן תפ''א כ' וז''ל חייב אדם לעסוק כל הלילה בהל' פסח וביצא''מ ולספר בניסים 
ונפלאות עד שתחטפנו שינה והכי איתא בתוספתא חייב אדם לעסוק ביצא''מ כל הלילה 

וזהו ששנינו מעשה בר''א ור''י שהיו מספרים כל הלילה ע''כ.
והנה בשו''ע כ' שחייב אדם לעסוק ביצא''מ עד שתחטפנו שינה ולא כ' כל הלילה כדברי 
הטור, ויש בזה נפ''מ דאם דין הסיפור כל הלילה מסתבר שיש לעשות כל טצדקי )כגון 
משקאות ממריצים( כדי שלא להרדם. משא''כ אם דין הסיפור עד שתחטפנו שינה א''צ, 
בדברי  וסיים  שינה  שתחטפנו  בעד  שפתח  הטור  בדברי  וצ''ע  הם,  שיטות  שתי  ולכא' 
התוספתא כל הלילה וכ''ה ברא''ש פ' ע''פ ס' ל''ג שצירף ב' שיטות אלו. ועוד יל''ע בדברי 
וא''כ מוכח דלא אמרינן עד  וכ' שסיפרו כל הלילה ממש  דר''א  הטור שהוכיח ממעשה 

שתחטפנו שינה אלא כל הלילה עד תומו.
ובעיקר מעשה דר''א ור''י צ''ע מהי הרבותא ואיזו הל' התחדשה כאן ומדוע לא סיימו את 
הסיפור בזמן אלא תלמידיהם הם שהעמידום על הזמן, וע' בשבולי הלקט שכ' שהתחדש 
בסיפור זה שאלמלא שקרי''ש מצווה עוברת היו ממשיכים לספר וצ''ע בטעמו של דבר וע' 

בס' עמק הברכה דהוא מדין הל' חג בחג ודוחק.
         ועוד יל''ע בקטע הקודם בהגדה ואפ' כולנו חכמים ונבונים  מצוה עלינו לספר 
והקשו מה ההו''א שחכם פטור מסיפור, ואף אי נימא דסיפור הידוע חסר בשם הסיפור, 
חלוקה  הסדר  בליל  מצרים  יציאת  שזכירת  ק''ש  להל'  בפתיחה  הפמ''ג  כ'  כבר  הלא 
בשפתיו.                                                                                                                   שיוציא  בעינן  בליבו  חכם  הוא  אם  אף  וא''כ  בפה,  סיפור  דבעינן  השנה  מכל 
וביסוד דין עד שתחטפנו שינה יל''ע האם זהו השיעור המתחייב עד מצב שתחטפנו שינה 

4.  ומה שהביא שם הה"כ די"א דלא הוי כד"ק באמת הוא חידוש, דודאי יש בו כעובי קשקשי הדג 
ואכמ"ל.



 

לעתיד  לאומרו  נתקן  סוס'  בא  'כי  דגם  לחדש  ונראה  פרעה'.  סוס  בא  'כי  אמירת  לענין 
לבא, כי האבן עזרא ביאר מהות פסוק זה, שזהו הנס הגדול ביותר, שתוך כדי שהמצרים 
טובעים, אזי ישראל עוברים בתוך הים ביבשה. ונראה דכדי לשיר זאת, צריך להשיג ידיעת 
ה' בשלמות, איך באותו זמן הוא מיטיב לצדיקים ומעניש הרשעים ואין כל סתירה ביניהם, 
וגם  להשירה,  שייך  הוא  בעצם  בשעתו. אך  אמרוהו  זו, לא  לדרגה  הגיעו  שלא  כיון  אכן 

לעתיד לבא יאמרוהו.

ישוב הקושיות 
דכן  והוספנו להקשות  כשירה,  אינו  לשון הפסוק  דסגנון  על האב"ע  א[ הרמב"ן הקשה 
נראה גם לפי סדר השירה. ולדברינו מיושב דאין הכי נמי, בעולם הזה השירה מסתיימת 
בה' ימלוך לעולם ועד, אך יש עוד תוספת שתאמר רק בעוה"ב של 'כי בא סוס', ולכן לעת 

עתה היא נפרדת מהשירה בנוסח ובסגנון.
ב[ מה שאנו כותבים וקוראים בתורה פסוק זה כתבנית שירה, היינו משום שהתורה לא 
באה לתאר רק את מעשה השירה שהיה, אלא גם את עצם השירה איך היא צריכה להיות, 

ולכן שפיר נכתב אף פסוק זה בצורת שירה, כי לפי האמת גם הוא שייך לשירה.
ג[ ולפ"ז מיושב שיטת הגר"א, דאף שפסוק 'כי בא סוס', הוא חלק מהשירה בעצם, אך מה 
שאומרים אותו בתפילה, הוא כדוגמת מה ששוררו משה ובני ישראל, ולכן אין לנו לשיר 

אלא עד 'ה' ימלוך לעולם ועד'.
ד[ ולפ"ז מיושב היטב שיטת האר"י, דאף שבעצם אין הפסוק 'כי בא סוס' חלק מהשירה 
שלנו, אך מכל מקום 'טוב לאמרו' כדי לעשות דוגמא להעתיד לבא, כשם שמוסיפין 'ה' 

מלכותיה קאם' שעיקר זמנו לעתיד לבא.
הפסוק  את  מוסיפין  דוקא משום שאנו  דאדרבה  נפלא,  באופן  מנהגנו  מיושב  ולפ"ז  ה[ 
'כי בא סוס' בתור זכר להשירה דלעתיד לבא, דוקא בגלל זה מקפידים לכפול 'ה' ימלוך 
לעולם ועד', להורות שכאן מסתיימת אמירתנו בתורת 'שירה', ואילו הפסוק 'כי בא סוס' 

איננו אומרים בתורת שירה, אלא רק בתורת אמירה, על שם השירה דלעתיד לבא.

הגדה של פסח - נוסח ההגדה
הרב נחום באדנער

ְוַאף  ְיֹדָוד ֱאֹלֵהינּו ֶאְתֶכם.  ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה  ְוַהֻחִּקים  ָחָכם ָמה הּוא אֹוֵמר. ָמה ָהֵעדֹות 
ַאָּתה ֱאמֹור לֹו ְּכִהְלכֹות ַהֶּפַסח ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶּפַסח ֲאִפיקֹוָמן]1[:

ָרָׁשע ָמה הּוא אֹוֵמר. ָמה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת ָלֶכם. ָלֶכם ְוֹלא לֹו. ּוְלִפי ֶׁשהֹוִציא ֶאת ַעְצמֹו ִמן ַהְּכָלל 
ָּכַפר ְּבִעָּקר. ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו]2[ ֶוֱאמֹור לֹו. ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ְיֹדָוד ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים. 

ִלי ְוֹלא לֹו. ִאּלּו ָהָיה ָׁשם ֹלא ָהָיה ִנְגָאל:

]1[ צ"ב למה דוקא דין זה מכל דיני וחוקת הפסח.
והפשטות הוא שמלמדו הכל, עד הדבר האחרון של "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן.

למה  החכם,  שהקשה  זצ"ל(  הגריש"א  מרן  מפי  ששמעתי  )שבה"ל  ראשונים  כמה  ותי' 
עושים ככה, שלא מתחילים עם הקרבן פסח שלכאורה היא העיקר, ולא החגיגה, )ובאמת 
לפי איזה דעות מתחילים עם הפסח, עוברים לחגיגה, ומסיימים עם הפסח, וזה תשובה 
ועל זה מתרץ, שבסברא הוא צודק, אבל יש עוד דין, של אין מפטירין,  לשאלת החכם( 
והיינו שאם נתחיל עם הפסח צריך לגמור עם הפסח, וכיון שצריך לאכלו על השובע, הרי 

צריך לאכול חגיגה קודם, ורק מסיימים עם הפסח.
]2[ צ"ב מה צורך וענין של הקההת שיניו כאן.

וזה מה שנראה לענ"ד לבאר:
מכיון שבעל ההגדה קובע שה"רשע" הוא "כפר בעיקר" הרי צריך להזהר מיינו, ולכן אנחנו 
במדרש.  וכמש"כ  קהות.  שיניו  נקרא  זה  ולכן  שלנו,  ממיין  לשתות  לו  לתת  יכולים  לא 
)ויקר"ר בחוקותי פ' ל"ו סי' ב'( ז"ל מה היין הזה כל מי ששותה ממנו פניו מאירות וכל מי 
שאינו שותה ממנו שניו קהות כך ישראל כל מי שבא ומזדווג להם סוף שנוטל את שלו 

מתחת ידיהן. עכ"ל. הרי בדין זה עשוי לעשות לו ששיניו קהות.
ודומה קצת למש"כ הריטב“א, ואבדורהם פירשו כיון שאין הוא מקבל מאכילת הפסח כיון 
שהוציא עצמו מן הכלל, וכיון שרואה ולא אוכל שיניו קהות. הוא מקבל מאכילת הפסח 

כיון שהוציא עצמו מן הכלל, וכיון שרואה ולא אוכל שיניו קהות. עכ"ד.
ז"ל בית הלוי על שמות פרק יג פסוק ח

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, והיה לך לאות על 
ידך, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. לבאר המשך הפסוקים הללו, וכתב 
אומר מה  בהגדה של פסח רשע מה  הוא  וכן  לבן הרשע,  הוא תשובה  זה  דפסוק  רש"י 
העבודה הזאת לכם, לכם ולא לו ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל כפר בעיקר ואף אתה 
הקהה את שיניו ואמור לו בעבור זה עשה לי בצאתי ממצרים לי ולא לו אלו היה שם לא 
היה נגאל. והנה אע"ג דמצוה להקהות את שניו ולרמז שהוא לא היה נגאל מ"מ הרי תירוץ 
על שאלתו צריך לומר גם לו, וזה החירוף אינו תירוץ לשאלתו ועיקר התשובה הוא שבעבור 
זה יצאנו ממצרים, וא"כ לפום רהיטא נראה דקאי בבן קטן שאינו יודע מאומה ממעשה 
שהיה יציאת מצרים דהרי חזינן דהתשובה הוא רק זה דיצאנו ממצרים, וא"כ לכאורה יש 
להבין מפני מה קורהו רשע אחרי שאינו יודע מאומה מענין יצ"מ, ואם יש להאשימו על זה 
גופא אמאי אינו יודע מזה לכאורה יש לתלות האשם באביו על שלא למדו יותר מעל הבן. 
ולכאורה נראה בפשיטות דזהו גופא רשעתו במה שאומר לכם דמשמעו ולא לו ואינו רוצה 
לקיים המצוה כל זמן שאינו יודע סיבתה וטעמה למה צוה ה' כן כבר נכנס בגדר רשע. 
על הטעם  והגם דרשאי לשאול  יספיק מה שמקבל מאביו שכן המצוה לעשות  דלחכם 
ג"כ וכמו דשואל בן החכם מ"מ אין זה שייך לענין עיקר חיובא של העשיה דגם קודם 

שיודע טעם של המצוה צריך שיוסכם בדעתו החיוב לעשותה בכל הפרטים כמו 
ששומע מאביו דמסתמא הדברים נכונים ומיושבים, וכמו שאה"כ )משלי 

א( שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. ואם אביו 

או דיש לספר ללא הרף ותחטפנו שינה הינו פטור, ויש בזה נפ''מ לדינא בנרדם וחזר ונעור 
האם חוזר ומתחייב בסיפור ושוב נאסר בשתית משקים, וע' ח''י סק''א ובמקו''ח ובגר''ז 
דמוכח דנפטר מחיובו ונ' מזה דהוא שיעור וכבר קיים חיובו אמנם בשו''ת התעוררות 
תשובה ס' ער''א נקט דחוזר ומתחייב ונ' מזה דהוא פטור וחזר ומתחייב ועוד נפ''מ דאם 
הוא פטור יש לו לאדם להשתדל שלא להגיע לפטור וכגון בשתית משקה ממריץ )וכמו 

דמצטער הפטור מסוכה יש להשתדל שלא להפטר( אך אם הוא שיעור כמובן שא''צ.
חיוב  אלא  שיעור  או  פטור  אינו  שינה  שתחטפנו  דעד  נראה  הטור  בשיטת  אמנם   
ואין  ניתן  ואפשרי ה''ז מחויב  וכל עוד הדבר  וגבול כלל  סיפור הינו חיוב ללא שיעור 
שינה  שתחטפנו  עד  סייג  אך  הלילה  כל  דמחויב  הטור  כ'  וע''כ  וקצבה  שיעור  לדבר 
דמוכח  ור''י  בר''א  מעשה  וזהו ששנינו  הטור  שכ'  והוא  אפשרי,  הדבר  עוד  כל  כלומר 
מדוע  ותמהנו  תלמידיהם  שהפסיקום  עד  סיפרו  ולכן  וגבול  שיעור  לדבר  שאין  משם 
מצוה  דק''ש  אלמלא  הלקט  השיבולי  כדברי  ממשיכים  היו  אלא  בזמן  סיימו  לא 
זמן  סו''ס  הז'  ביום  ואף  לסיפור  גבול  דאין  התחדש  דכאן  י''ל  ולמשנ''ת  עוברת 
מסוגל.                                                                                                                       עוד  כל  ומספר  שיעור  לדבר  דאין  סיפור  ביה  שייך  חיוב  שאין  ואפ'  היציאה 
ויתבאר בזה הא דאמרינן בהגדה אפ' כולנו חכמים מצוה עלינו לספר ותמהנו מאי ס''ד 
הלא בעינן הזכרה בפה ולמשנ''ת י''ל דלגבי עצם הסיפור לא איירי אלא לגבי גדרו דהוא 
ללא גבול ויש להרבות בו, וכאן ס''ד שחכם הבקי ל''ש אצלו ריבוי סיפור, וע''כ ממשיכה 
וכמשנ''ת  שיעור  ללא  הוא  הסיפור  דגדר  להראות  ור''י  דר''א  מעשה  ומביאה  ההגדה 
ומבואר היטב ההקשר לקטע הבא מח' בן זומא וחכמים אם הסיפור הוא בלילה או אף 
לימות המשיח דמאחר דנמצא דשיעור הסיפור הינו ללא גבול אף זמן הסיפור הינו ללא 

גבול אף לימות המשיח.   

ד'( שכ' מצוה להזכיר תמיד גאולת מצרים  )תי''ח תי'  ע' רמח''ל תיקונים  ומקור לכך 
ואפ' לעתיד  נפסק  אינו  אותו כח שוב  זה תמיד, שמיום שהתעורר  כח  בגלל להמשיך 
לבוא התיקון יתחיל מכח גאולת מצרים, ומבואר שיש להזכיר  תמיד והיינו ללא גבול 
לדעת  להזכיר  יש   המשיח  לימות  אף  וע''כ  זה  מכח  הגאולה  לעת''ל  ואפ'  וכמשנ"ת, 

חכמים. 
 ויש להוסיף טעם בזה ע''פ מה דמצינו בגר''ז הל' ת''ת שאין שיעור לחיוב להוציא ממון 
על ת''ת כמו דאין שיעור על רפואה דאדם יתן את כל רכושו להצלת חייו וכן הוא בת''ת, 
וכיו''ב י''ל דסיפור יציא''מ שמהוה מקור לחיותנו וכמוש''כ הרמח''ל דהוא מעורר את 
הגאולה ואת ההצלה מד' מלכויות ) עיי''ש תי''ח( אין לדבר שיעור וגבול כלל וכמשנ''ת. 

                                             

בענין אמירת פסוק 'כי בא סוס וגו'' בשירת הים
הרב יחיאל מיכל פליסקין

וגו', אמר רבי אברהם שגם זה מן  יט[: כי בא סוס פרעה  א[ איתא ברמב"ן ]שמות טו 
השירה, כי היו משוררים ואומרים כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב עליהם 
את מי הים בעוד בני ישראל הולכים ביבשה בתוך הים, והוא נס בתוך נס. ואיננו בלשון 
השירה והנבואות וכו' עכ"ל. טענת הרמב"ן היא, שלפי סגנון לשון הפסוק, אין הוא נשמע 
כשירה אלא כהסבר על השירה ]עי' בית היין[. ויש להוסיף לקושיתו, דהרי לפי סדר בנין 
השירה, היא מסיימת בהתכלית ד'ה' ימלוך לעולם ועד', ואיך יכון לומר ששוב חוזרים 

לתיאור הנס. 
ב[ אמנם כדעת האבן עזרא לכאו' מוכח במס' סופרים ]יב, י[ וברמב"ם ]הל' ס"ת פ"ח[ 
נוהגים למעשה  וכן  שירה,  כדרך  לבינה  גבי  על  באריח  נכתב  סוס'  בא  'כי  פסוק  שגם 

בכתיבת ס"ת, ]וכן נוהגים לקראו בתורה בניגון השירה[. ברם הדבר צ"ב וכנ"ל.
ג[ איתא ב'דיוקים בנוסחי התפילה והברכות מהגר"א': בשירת אז ישיר אין לומר פסוק כי 
בא סוס וגו' אף שהוא מהשירה אך שלא תקנוהו בתפילה, והעד על זה שכופלין פסוק ה' 
ימלוך לסיום השירה, כמו שכופלין פסוק כל הנשמה לסיום פסוקי דזמרה, עכ"ל. ולכאו' 

צ"ב, דאם הוא חלק מהשירה, מדוע לא תקנוהו בתפילה.
ד[ לעומת זאת במגן אברהם ]סי' נא סק"ט[ בשם כתבים: טוב לומר עם השירה פסוק כי 
בא סוס פרעה וגו'. ולכאו' ממשמעות הלשון 'טוב' לומר 'עם השירה', משמע דאינו חלק 

מהשירה, רק טוב לאמרו עמו. וצ"ב.
ה[ גם כבר הקשו הפוסקים ]עי' מחצה"ש שם[ על מנהגנו בתפילה, שכופלין 'ה' ימלוך 
לעולם ועד', לאות לסיום השירה, ושוב מוסיפין 'כי בא סוס', כהמשך השירה, ולכאו' הוי 

סתירה, וכטענת הגר"א.

ב' דינים בשירת הים: א[ השירה על הים. ב[ השירה דלעתיד לבא.
מלך  'ה'  הים  על  ישראל  אמרו  אילו  אומר  הגלילי  יוסי  רבי  במכילתא:  דאיתא  ונראה, 
עולם ועד', לא היתה אומה ומלכות שולטת בהן לעולם, אלא אמרו 'ה' ימלוך לעולם ועד' 
לעתיד לבא, עכ"ל. אכן אונקלוס תרגם 'ה' מלכותיה קאם לעלם ולעלמי עלמיא', בלשון 
הוה. וכתב הרמב"ן, דנתיירא לתרגמו כפשוטו שהרי הקב"ה מלך גם בהוה. ובבאר היטב 
]נא, ו[ וז"ל: בספר נגיד ומצוה בשם האר"י כתב שיש לומר גם כן תרגום פסוק זה דהיינו 

שנים מקרא ואחד תרגום, ושיש לומר פסוק כי בא סוס פרעה וכו' עכ"ל.
העולה מהדברים, דאילו התעלו ישראל על הים לדרגה נוספת שהיו משיגים ש'ה' מלך' 
בהוה, היו מגיעים ליותר שלמות, אבל לא השיגו אלא ש'ה' ימלוך' בעתיד. ומ"מ גם היום 
אנו מוסיפים לתרגום 'ה' מלכותיה קאם' בלשון הוה, אך רק בלשון תרגום, לרמז שאנו 
יודעים ומתרגמים שכך האמת, אך איננו רואים זאת בבהירות ובלשון הקדש. אכן איתא 
במכילתא ומובא ברש"י ]שמות טו, א[ אז שר משה אין כתיב כאן אלא אז ישיר משה 
נמצינו למדין תחית המתים מן התורה, ע"כ. ונראה דכאשר ישיר משה ובני ישראל את 

ועד',  עולם  'ה' מלך  בנוסח  וישירו  הדבר  יתקנו  אזי  לבא,  לעתיד  הזאת  השירה 
כהתרגום דהשתא. 

והנה בדברי האר"י ]הנ"ל[ הסמיך ענין אמירת תרגום דה' ימלוך, 



יודע הטעם ומגיד לו מה טוב. אבל הרשע כל זמן שאינו יודע הטעם והסיבה של המצוה 
אינו רוצה לעשותה ואומר לכם ולא לו ובעבור זה נקרא רשע:

והנסים שנעשו  יצ"מ  ענין  היודע  ומלומד  גדול  בבן  איירי  נראה דהפרשה  יותר  אמנם, 
אז, רק לבו נטה לצד המינים והאפיקורסים המתחכמים ואומרים טעמים למצות ואחרי 
וחיובה  המצוה  נתבטלה  שכבר  יאמרו  אלו  בזמנים  שייך  שאינו  טעם  איזו  שימציאו 
חלילה, וכמו כת הרעפארעם המשובשים בדעתם הנותנים זמן להמצוה ואומרים מצוה 
זו היתה שייכת אז באותו זמן מסיבות שבודים מלבם לא בזמן הזה או רק באותו מקום 
ואותו מדינה לא במדינה אחרת וכיוצא בזה מדבריהם הנלוזים, אין רצוני להאריך בזה 
ולהביא דבריהם הנלוזים. והנה מצות פסח לכאורה אין לקרותה חוקה רק יש בה טעם 
גלוי ומפורסם. וכמבואר בילקוט )שמות קצה( ובזוה"ק )עי' ח"א דף רנו א( שבזה הראו 
הן  בפסוק  וכמבואר  לטלה  עובדים  המצריים  שהיו  המצריים,  של  לע"ז  ביטול  ישראל 
נזבח את תועבת מצרים לעיניהם. ומש"ה נצטוו ישראל לשוחטו ולבל לשבור בו עצם 
למען יהיו העצמות שלו מושלכים בחוצות, וכן לצלותו כשהוא שלם שיהיה ניכר מהותו 
שהוא שה למען יראו המצריים וכל אדם מה שעשו ישראל לע"ז שלהם וידעו הכל שאין 
נ( כתב אמר הקב"ה למשה שישחטו הפסח  )ט  בא  )רבה( פרשת  ובמדרש  בה ממש. 
יוצאין מכאן  ולא יסקלונו א"ל חייך אין ישראל  נזבח תועבת מצרים לעיניהם  א"ל הן 
עד שישחטו ע"ז שלהם לעיניהם. ובודאי דהיא מצוה שכליית ולא חוקה וכל אדם אפי' 
הרשע מודה בה שכן החיוב לעשותה אחרי שהמצריים הכבידו שיעבוד קשה כל כך על 
ישראל בחומר ובלבנים וקלקלו אותם בנפשותם עד שגרמו ע"י שיעבודם הקשה שכמה 
מישראל הוכרחו מתוך אונסם לעבוד ע"ז שלהם וכמו דאיתא במדרש )ילקוט בשלח רמז 
רלד( הללו עבדו ע"ז והללו ]עבדו[ ע"ז. והשי"ת נקם נקמת עמו ועשה במצריים שפטים 
ובע"ז שלהם והוציא ישראל לחירות וביד חזקה הסיר מהם טומאתן ומשכם מהע"ז של 
מצרים והכניסם תחת כנפיו להיות לו לעם סגולה, דודאי דהיה חוב מוטל על ישראל אז 
בשעת מעשה לבטל הע"ז של מצריים, וכמו שאמר הכתוב משכו וקחו לכם איש שה 
וכן בכל שנה ושנה  כו',  ידיכם מע"ז וקחו לכם שה  ג( משכו  ואיתא במדרש )רבה טז 
כשמגיע זמן גאולתם על ישראל היה החוב הקדוש להקריב הפסח להראות ביטול ע"ז 
של מצריים למען ידעו הכל כי לה' המלוכה ואין בלתו. רק הרשע בא כמתחכם ואומר 
מה העבודה הזאת לכם, כאומר דגם אני מודה במצוה זו רק היא היתה נאותה בזמנים 
הקודמים שהיו נמצאים בעולם אנשים סכלים מאמינים בענייני עבודה זרה ודאי שהיתה 
עבודה חשובה לישראל לעשות פסח, אבל בזמנינו אלה אשר כולנו חכמים ומאמינים 
באחדות הבורא ואין בעולם שום זכרון לע"ז וגם אחד לא ימצא בעולם שיעבוד לשה 

וכבר בטל וכו' עכ"ל.
וז"ל בהמשך

ועל דבריו אלו באה התשובה ואף אתה הקהה את שניו ואמור לו בעבור זה עשה ה' לי 
בצאתי ממצרים. ויש בדברים אלו תשובה וסתירה גדולה לכל דברי האפיקורסות שלו. 
והוא דאע"ג דטעם זה אמת דפסח שעשו ישראל במצרים בשעת מעשה היתה הוראה 
דגם  והוא  ידע מהם,  עוד חידש להרשע חידוש דברים שלא  ע"ז שלהם, מ"מ  לביטול 
בהמצות שאנו יודעין בהם הטעם וכמו במצה שאמרו בה טעם על שלא הספיק בצקם 
של אבותינו להחמיץ עד שגאלם, וכן מרור שבא לזכר שמררו המצריים חייהם, ופסח 
על שפסח על בתי אבותינו, מ"מ בודאי דאין זה עיקר יסודה של המצוה ולא מטעם זה 
נתחדשה המצוה, והטעם אינו רק דבשביל זה מוטל עלינו החוב לקיים ולעשות מצוה זו 
ולא נהיה כפויי טובה, וכן דקדקו רבותינו ואמרו מצה זו שאנו אוכלין כו' על שום שלא 
הספיק בצקם כו' דהוא רק טעם דמש"ה אנחנו מקיימים מצוה זו, אבל עיקר יסודה של 
זה מה שהיה במצרים דהרי התורה קדמה  איננו בשביל  כך היא המצוה  המצוה למה 
לעולם וגם קודם העולם היתה התורה והיה כתיב בה מצות מצה, וגם אברהם אבינו וכל 
האבות קיימו התורה כולה עד שלא ניתנה וא"כ הוא בליל ט"ו בניסן אכל אברהם מצה 
ומרור אע"ג דאז היה קודם גלות מצרים. ועל כרחך מצות אלו לא נצמחו מגאולת מצרים 
גאולתן  נצמחה  הזאת  בלילה  שיש  ומרור  ומצה  פסח  מצות  דמזכות  להיפוך  הוא  רק 
ביום ההוא לאמר  לבנך  והגדת  על חקירותיו  וזהו דמשיב להרשע  זו,  בלילה  ממצרים 
בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, לא אמר לו בעבור שיצאתי ממצרים אני עושה 
המצוה רק להיפוך בעבור מצות אלו נתחדש לנו יצ"מ, וזהו בכלל בכל טעמי המצות דלא 
בשביל הטעם נעשה המצוה רק להיפוך דבעבור המצוה בא הטעם, וכמו דראינו דבזכות 
זכינו  וכן  להחמיץ,  בצקם  הספיק  ושלא  להגאל  זכו  זו  בלילה  שיש  ומרור  ומצה  פסח 
לבטל ע"ז של המצריים בפומבי לעין כל ולא יחרץ כלב לשונו וכן הוא בכל המצות, ובזה 
נסתרו כל חקירותיו של הרשע דאין לו מקום לערער לומר דבהבטל הטעם בטל המצוה 
חלילה, ונמצא דהמצוה בעצמה בעצם יסודה היא חוקה לא נודע לנו עיקר טעמה והיא 

קיימת לעולמים בלא הפסק:
ויבואר בזה המשך של הפסוק ו עכ"ל.

ביאור כלל צורת "מגיד"
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

המתבונן בסדר הדברים האמורים בהגדה של פסח יחשוב במושכל ראשון שהם לקט 
אנו  אבל  להם,  מסוים  וענין  סדר  בלא  מצרים  יציאת  סיפור  בעניני  המדברים  ענינים 
כן  על  והוא ממהותו,  "ליל הסדר"  בפינו  נקרא שמו  הזה  הלילה הקדוש  יודעים שכל 

מצוה גדולה לתת טעם וביאור לסדר זה דוקא.
והאמת יורה דרכו מבואר מאד עפי"ד ה"תפארת ישראל" עמ"ס אבות )פ"ב מי"ד( ז"ל: 
יזוז משום דבר שלומד  "]אופן[ העיון וההתעמקות בהענינים שלומד ]יהיה כך[, שלא 
עד שישאל וישיב לעצמו על ז' שאלות: מי, מה, למי, או את מי, מתי, איה, איך, ולמה, 

עכ"ל.  ועמוק"  חמור  דבר  כל  לך  יבורר  שאלות,  הז'  אלה  על  להשיב  שכשתדע 
וגדר "מצות  ונראה שזהו מה שסידר לנו כאן בעל ההגדה לברר תורת 

סיפור יציאת מצרים" בכל ענינים אלו:

 

מה )מספרים(: "עבדים היינו... ויוציאנו...
מי )המספרים(: "אפילו כולנו חכמים... 

כמה )מספרים(: "כל המרבה הר"ז משובח. מעשה ברבי אליעזר... ]"אמר ראב"ע..." נדרש 
במפרשים ב"סמוכים" ובעוד אופנים[.

למי )מספרים(: "כנגד ארבעה בנים דברה תורה...
מתי )מספרים(: "יכול מראש חודש וכו'...

כנען...  ארץ  בכל  אותו  ואולך  הנהר...  בעבר  ע"ז...  עובדי  "מתחילה  הסיפור(:  )היה  איה 
ויעקב ובניו ירדו מצרים".

איך )היה הסיפור(: "ברוך שומר הבטחתו... ויאמר לאברהם ידע תדע כי גר יהיה זרעך...". 
ואח"כ דורש לפרשת "ארמי אובד אבי" )וענין המכות כולם( שזהו עיקר ההגדה, וכמפורש 

ברמב"ם ש"כל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח" ואכמ"ל.
למה )מספרים(: "ר"ג היה אומר... פסח מצה ומרור... על שום מה.. ]ויתבאר היטב לאומרים 

דלא יצא ידי חובתו היינו י"ח מצות סיפור[.
מכאן ואילך )סיום 'מגיד'( והוא תכלית המצוה: "לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל וכו'", 

וכן מתחילין לומר את ההלל עד ברכת החתימה "גאל ישראל".

ביאור הרבותא דחכמים ונבונים
חייבים בסיפור יצי"מ

הרב אברהם מאיר הכהן קפלן
"ואפילו כולנו חכמים כולנו נבונים ]הרמב"ם במצוה קנ"ז השמיט הא דכולנו זקנים[ כולנו 
יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביצי"מ וכל המרבה לספר ביצי"מ הרי זה משובח". 
וצ"ב, דבשלמא ביודעים את התורה איכא רבותא דאע"פ שכבר יודעים את סיפור יצי"מ 
לא נפטרו ממצות הסיפור, אבל בחכמים ונבונים מאי רבותא איכא דחייבים בסיפור יצי"מ. 
גם יש לתמוה מה ראה כאן בעל ההגדה להוסיף הא ד"כל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז 

משובח".
ובס' עמק ברכה  ריבוי הסיפור.  ומהיכן נקרא  יש לבאר מהו עיקר חיוב הסיפור  ראשית 
בג'  דכל השנה  יצי"מ  יצי"מ שונה מזכירת  הביא ששמע מהגרי"ז בשם הגר"ח שסיפור 
דברים, א. בזכירה א"צ אלא להזכיר לעצמו, וסיפור הוא לאחרים דרך שו"ת, ב. בזכירה 
יצי"מ לבדה, ובסיפור צריך לספר את השתלשלות הענינים, להתחיל  א"צ אלא להזכיר 
זכירה.  הלילה, משא"כ  המצוות  טעמי  את  לספר  צריך  בסיפור  ג.  בשבח,  ולסיים  בגנות 
ולפי"ז מבואר דג' דברים אלו הם עיקר החיוב של סיפור יצי"מ, ומכאן ואילך הוא הנקרא 

ריבוי.
וביסוד זה נל"פ דשלושת התוארים "חכמים" "נבונים" "יודעים את התורה" הם כנגד ג' 
חלקי המצוה של סיפור יצי"מ. וביאור הדברים כך הוא, ד"חכמים" הוא כנגד החלק של 
הסיפור בדרך שו"ת, דהחכמים אין להם שאלות. וכן נראה גם מל' הרמב"ם )חו"מ פ"ז 
ה"ג(: "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה וכו' 
ואפילו היו כולן חכמים וכו'". ו"נבונים" הוא כנגד החלק של הסיפור של טעמי המצוות, 
דהנבונים מבינים דבר מתוך דבר וגם את הטעמים. ו"יודעים את התורה" הוא כנגד החלק 
של הסיפור של השתלשלות הדברים, דהיודעים את התורה כבר יודעים את פרשת ארמי 

אובד אבי.
ומעתה מבואר בס"ד הרבותא דגם החכמים והנבונים חייבים במצות סיפור יצי"מ, דבעל 
ההגדה בא לרבות כאן את כל ג' החלקים של סיפור יצי"מ, דהיינו שאפי' החכמים שלא 
דבר  המבינים  הנבונים  ואפי'  שו"ת,  דרך  סיפור  של  הענין  בהם  ול"ש  מידי  להם  קשה 
ול"ש בהם סיפור  יודעים את התורה  ואפי'  ול"ש בהם סיפור טעמי המצוות,  מתוך דבר 
השתלשלות הדברים, גם הם מחוייבים לספר ביצי"מ. ופשוט דאין הרבותא שכ"א מהם 
מחוייב רק בהחלק שאינו בקי בו בלבד, דהיינו שהחכמים חייבים בסיפור טעמי המצוות 
הדברים,  ובהשתלשלות  שו"ת  דרך  בסיפור  חייבים  והנבונים  הדברים,  והשתלשלות 
והיודעים את התורה חייבים בסיפור דרך שו"ת וטעמי המצוות, דבזה אין רבותא, וכמפורש 
ברמב"ם הנ"ל דאפי' החכמים חייבים בדרך שו"ת. וכן יש להוכיח מהא דר"ג דכל שלא 
אמר פסח מצה ומרור וטעמיהן ]רשב"ם פסחים קט"ז ב'[ לא יצא יד"ח, להני ראשונים 
שלא יצא יד"ח סיפור יצי"מ, דמפורש בזה שכולם חייבים לספר את טעמי המצוות, וא"כ 

בע"כ שהרבותא היא שכ"א חייב בכל ג' חלקי המצוה דסיפור.
אלא די"ל דבעל ההגדה מיירי באלו שהם גם חכמים גם נבונים וגם יודעים את התורה 
]וכן המשמעות בפי' מדרש הגדה להמלבי"ם, וכן מפורש בפי' עיון תפילה[, ואז הוי רבותא 
טפי, דאפי' שיש בהם כל ג' דברים אלו, בכ"ז חייבים הם בכל הג' חלקים של סיפור יצי"מ.
ובזה יש לבאר מה ראה בעל ההגדה להוסיף הא דכל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז משובח, 
דאם לא היה מוסיף ד"ז היינו סבורים דכיון דמיירי באלו שהם גם חכמים גם נבונים וגם 
יודעים את התורה, אין בהם את עיקר מצות סיפור יצי"מ, אלא רק דין הריבוי שבסיפור 
יצי"מ, ולכן הוסיף דכל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז משובח, ומינה נידע דמש"כ קודם לכן 
"מצוה עלינו לספר ביצי"מ" הכוונה לעיקר מצות הסיפור שזה כולל את ג' החלקים הנ"ל, 

ואין הכוונה רק לריבוי.
והנה יש שגרסו בנוסח ההגדה להרמב"ם: שכל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז משובח. והיינו 
דהוי טעם מדוע מצוה עלינו לספר ביצי"מ, וזה צ"ב איך הא דכל המרבה לספר ביצי"מ 
הר"ז משובח הוי טעם להא דמצוה עלינו לספר ביצי"מ. ולפמשנ"ת א"ש, דהרי נתבאר 
שבעל ההגדה בא לחדש שאפי' אלו שהם גם חכמים גם נבונים וגם יודעים את התורה 
מחוייבים במצות סיפור יצי"מ, וז"ש מצוה עלינו לספר ביצי"מ, פי' דהי' ס"ד דאולי אינם 
ובזה מוכיח  חייבים בעיקר מצות הסיפור אלא דיש להם רק חובת הריבוי של הסיפור, 
בעל ההגדה שאי"ז נכון, שהרי כל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז משובח, דהיינו שהריבוי 

סיפור  של  המצוה  עיקר  אי"ז  אבל  בעלמא,  מעלה  ולתוספת  משובח  רק  הוא 
יצי"מ, וא"כ בע"כ  יצי"מ, והרי כ"א מישראל חייב בעיקר מצות סיפור 

שגם אנשים שהם חכמים ונבונים ויודעים את התורה מצוה 



 

אכילות,  ב'  נחשבין  הצירוף  גם אחר  לצרפן אבל  אכילות אלא שיש הלכה  ב'  כאן  שיש 
נחשב  תורה  דבדין  עקומה  ודופן  בלבוד  ומשא"כ  בב"א,  לאכול  צריך  לכתחילה  ולפיכך 

הלבוד לסתום והדופן לעקומה ממש, והלכך כשרים לכתחילה.

והעירני הרה"ג רבי דוד אהרמן שליט"א דיש לחקור בהאוכל כזית לחצאין בגוונא שודאי 
יספיק לאכול כזית בכא"פ, האם יש מקום להחמיר ולזרז אכילתו כפי יכולתו להיות יותר 
קרוב לשיעור אכילה בב"א, או"ד דמאחר וכבר לא אכל בב"א אין למהר לגמור קודם שיגיע 

זמן שיעור כא"פ.

וד' כוסות,  וכגון הדס  ולכתחילה מצוה בכולו,  יש לדון בכל מקום שרובו ככולו  ובאמת 
היכא דא"א לו לעשות כולו, האם לכתחילה צריך להשתדל קיים המצוה ביותר מרוב, או 

דאין ענין כלל ביותר מרוב אם אי"ז כולו. 

המנ"ח מצוה שי"ג נקט דשיעורא דכא"פ היינו בכל מין מאכל לפי מה שהוא דיש מאכל 
דשיעור כא"פ דידיה גדול משל חבירו.

והשווה לזה המנ"ח את חקירת המשנה למלך פ"ב מהל' ברכות הי"ב לענין שתיית הקאווי 
דדרך לשתותו מעט מעט וא"כ אפי' דשותה ביותר מכא"פ מצטרף, וכ' המנ"ח דה"נ לענין 
לפום  משערין  וקאוויי  בתייא  גם  והלכך  דידיה  שיעורא  לפום  אוכל  כל  בכא"פ  אוכלין 

שיעורא דידהו.

ולפ"ד המנ"ח יש לדון לגבי מצות שלנו שאנו נוהגין לעשותן רקיקין, והם קשים לאוכלן, 
וכמעט שא"א בדורנו לאכול כזית מצה בב"א, א"כ שמא בכה"ג מקיים גם לכתחילה מצות 
לפי  נקבע  כא"פ  המנ"ח ששיעור  כמו שסובר  דהנה  לחצאין,  המצה  שאוכל  ואפי'  מצה 
המאכל, ה"נ נימא לגבי דינא דלכתחילה ודיעבד דנקבע לפי אופי המאכל, והטעם בזה 
דמכיון דכמעט א"א לאכול בב"א א"כ בכה"ג צורת המצוה לכתחילה היא לחצאין בכא"פ.  

הערות לפרשת השבוע
א[ "וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהרות" )י"ד, ד'( וכתב רש"י, טהרות - פרט 
לעוף טמא. לפי שהנגעים באין על לשון הרע, שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו 
לטהרתו צפרים, שמפטפטין תמיד בצפצוף קול. ויל"ע דהרי נגעים באים על שבעה דברים 
דבר  מייתינן  ואמאי  טז.(  )ערכין  וכו'  עין  צרות  גאוה,  דמים,  שפיכות  עריות,  גילוי  וכגון 

השייך ללשון הרע דוקא.
וי"ל דדיבורים רעים מביאים לכל הדברים הנ"ל, דברוב דברים לא יחדל פשע.

ב[ בטהרת נגעי בתים כתיב "ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה" )שם 
נ"ג( ובטהרת נגעי אדם לא כתיב אלא "על פני השדה" ולא כתיב אל מחוץ לעיר, וצ"ב 

בטעמא דמילתא.
ונראה בפשיטות, דבנגעי אדם, נמצא האדם מחוץ למחנה ופשיטא דשולחים את הצפור 
מחוץ למחנה, אך הבית נמצא בתוך המחנה, וצריך לומר דשולחים את הצפור אל מחוץ 

לעיר.
הרב שמואל מנחם כהן

"ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם"
אמרו בויק"ר )פי"ז ו'( תני ר' חייא וכי בשורה היא להם שנגעים באים עליהם, תני רשב"י 
כיון ששמעו כנענים שישראל באים עליהם עמדו והטמינו ממונם בבתים ובשדות, אמר 
הקב"ה אני הבטחתי לאבותיהם שאני מכניס את בניהם לארץ מלאה כל טוב שנא' ובתים 
מלאים כל טוב )דברים ו' י"א(, מה הקב"ה עושה, מגרה נגעים בביתו והוא סותרו ומצא 

בו סימא.
הנה טעמי המקרא ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת, קדמא ואזלא מונח זרקא מונח 
סגול, יתכן דנרמז בקדמא ואזלא מונח זרקא, דהכהן בא ושב עד סתירת הבית, והיינו מונח 
זרקא דהיינו עד דהבית המונח נזרק ונסתר, ואזי מונח סגול, דמוצאין את סגולת האוצר 

המונח ונטמן.
הרב יצחק זאב דיסקין

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

שהיה  מה  דוגמאת  חופו"ק  בסידור  עושים  שאנו  מה  כל  תסו'  קטן  בתשבץ  פתיחה.  א. 
במעמד הר סיני התורה מתחלת באות בי"ת והכתובה מתחלת באות בי"ת שני עדים כנגד 
שני לוחות הברית עשרה אנשים מישראל כנגד עשרת הדברות חמישים של מהר הבתולות 
כנגד חמישים יום שבין פסח לעצרת לפי שבמעמד הר סיני היה קידושין ונישואין שנאמר 

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב על תקרי מורשה אלא מאורסה. 
הנה הקידושין היה עם כל ישראל אבל הנישואין לא היה רק עם הת"ח עמילי התורה ויעוין 
פסחים מט' כל הלומד תורה בפני ע"ה כאילו בועל ארוסתו בפניו שנאמר תורה צוה לנו 
משה מורשה קהלת יעקב דהמה היו בקידושין ולא בנישואין וזהו מורשה אל תקרי מורשה 
אלא מאורסה וכן הוא בהגר"א עד שלומד התורה נקראת ארוסתו משלומד התורה נקראת 

אשתו והיינו כהנ"ל וכמ"ש.
ב. ב' ע"ב אתרוג, יש לעיין באתרוג שחנט בששית ונלקט בשביעית דאין בו קדו"ש דלענין 
שביעית אזלינן בתר חנטה ולענין תרו"מ בתר לקיטה אם צריך ליתן מע"ש דבסתם נותן 
מעשר שני ורק בשלישית וששית נותן מעשר עני יעו"ש וכמדומה שהמנהג ליתן שניהם 

מספק.
ג. ג' ע"א בענין כוי, התו' הקשו דאנן קיי"ל דזוז"ג מותר ואיך קיי"ל דחוששין לזרע האב. 

ויעוין חידושי רח"ה דחוששין לזרע האב וזוז"ג שני ענינים הם דזוז"ג הינו ביוצא 
מן הטמא דהיכא דיש שני גורמים דהיתירא ודאיסורא קיי"ל כר"י דמותר אבל 

חוששין לזרע האב אין הנידון מהיכן יצא אלא מהו מינו בהחפצא 

עליהם לספר ביצי"מ, דהיינו את עיקר הדין סיפור יצי"מ שהם ג' חלקי הסיפור הנ"ל, 
ושפיר הוי ה"כל המרבה לספר ביצי"מ הר"ז משובח" טעם מדוע "אפי' כולנו חכמים 

כולנו נבונים כולנו יודעים את התורה מצוה עלינו לספר ביצי"מ".       

כזית בכדי אכילת פרס
הרב יהודה שניידר

פסחים קי"ד: תניא אכלן וכו' לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בין אכילה לחברתה יותר 
מכדי אכילת פרס, ופירשב"ם אכלן חצאין חצי זית בפעם ראשון וחצי זית בפעם  שני.

התרומת הדשן סי' קל"ט נקט דלכתחילה צריך לבלוע את כל הכזית בבת אחת, והוכחתו 
מהמרדכי לקמן קט"ו. דקאמר בגמ' כורכו בבת אחת ואוכלו, פי' היה אוכל כזית מצה 
וכזית מרור וכזית חרוסת, והק' המרדכי האיך מחזיק בית הבליעה כולי האי דהא כזית 
היינו חצי ביצה, ותי' המרדכי דהוא דוקא כשהמאכל שלם אבל כשהוא מרוסק מחזיק 
כולי האי, ומכאן מוכיח התרוה"ד דצריך לכתחילה לבלוע את כל הכזית בב"א דאל"כ 

מאי קשה והא יכול לאכול את שלושת הכזיתים מעט מעט,  

רק  דמשמע  יצא,  לחצאין  אכלן  הגמ'  מלשון  התרוה"ד  כד'  דייק  שם  הגר"א  ובביאור 
בדיעבד אבל לכתחילה צריך בב"א, ובמג"א סי' תע"ה סק"ד הוכיח כדבריו מסוגי' דחולין 

ק"ג:. 

ובמחצית השקל ביאר ראיית המג"א דאיתא שם לגבי אבר מן החי שנתחדש בו שהגידים 
והעצמות מצטרפין לאיסור אבר מה"ח, שאכלו כזית שלא בבת אחת, אלא אכל באופן 
שחציו בפיו ועדיין חציו האחר בחוץ, בעא מיניה רשב"ל מרבי יוחנן חלקו מבחוץ מהו, 
שיעורייהו  דמצטרפי  דקי"ל  איסורים  שאר  ככל  לחיוביה  מצטרפי  מי  וז"ל,  ופירש"י 
לחצאין בתוך כדי אכילת פרס וכו' או"ד כיון דחידוש הוא דהא גידין ועצמות דעלמא 
לא מיחייב עלייהו והכא מיחייב ואימא אין לך בו אלא חידושו וכי אכיל ליה בבת אחת 
המג"א  הוכיח  ומזה  עכ"ל.  לא,  לחצאין  אבל  משמע  אחת  בבת  אכילה  דסתם  מיחייב 
דמכיון דכזית בכא"פ חידוש הוא א"כ י"ל דכל זה כן בדיעבד אבל לכתחילה יש לקיים 

מצות אכילה בבת אחת דכן הוא סתם אכילה וכמ"ש רש"י שם דסתם אכילה בב"א.

והוסיף המחצה"ש בביאור הדברים דרק באיסורים נאמר צירוף בכא"פ ולא במצות, וצ"ב 
החילוק בין איסורין למצות, ועוד צ"ב מאי ראיה היא זו לחילוק בין לכתחילה ודיעבד 

והא התם סד"א להתיר לגמרי.

וי"ל דבאיסורין עיקר האיסור הוא מה שנכנס לגופו מאכלות אסורות, אבל במצות אין 
עיקר המצוה מה שנכנס לגופו פסח מצה ומרור, אלא עיקר המצוה היא מה שהגברא 
עושה מעשה אכילה להכניס את המאכל לגופו, ולפיכך באיסורין אפי' שאכל שלא בב"א 
אבל עכ"פ נכנס לגופו מאכלות אסורות ומצטרף האיסור בתוך גופו איסור בכא"פ, אבל 
במעשה מצוה אפי' שבמעיו מצטרפין חלקי המאכל אבל מעשה הגברא אינו מצטרף והוי 

מעשים חלוקים וחסר במעשה מצוה.

וכמו"כ יש לבאר ספק הגמ' בחולין, דמכיון דחידוש התורה לצרף את הגידין והעצמות 
עם הבשר לכזית, שהרי הגידין והעצמות מצד עצמן אין בהן איסור שהרי אינן מין מאכל 
כלל, ורק מצד מה שעשה בהן מעשה אכילה לאכלן יחד עם הבשר מצטרפין להבשר 
לחול עליהן תורת איסורי מאכלות, א"כ זה דומה למעשה מצוה שאין העיקר בכניסת 
המאכל לגופו, דה"נ הרי לא אכל כזית איסור ממש אלא דחייל עליה שם איסור מצד 
וכמו  לגופו  ולא בכניסת המאכל  הוי מצד מעשה האכילה  וא"כ עיקר איסורו  הצירוף, 

בעשיית מצוה.

אמנם קשה א"כ מדוע סברי התרומת הדשן והמג"א דהוי רק דין לכתחילה לאכול בב"א 
והא לפמשנ"ת כן הוא גם בדיעבד, וי"ל דאמנם מצד הגברא הוי מעשה גמור רק בב"א, 
אבל גם שלא בב"א יש כאן קצת מעשה מצוה שהרי עכ"פ עשה מעשה להכניס לתוך 
גופו כזית מאכל של מצוה שמצטרף בתוך גופו בכא"פ, ויש בזה שם מעשה אכילה גם 
מצד הגברא בזה שעשה שיכנס לתוך גופו מאכל של מצוה, אבל לכתחילה צריך שיעשה 

מעשה אכילה להדיא שהצירוף חל בהמעשה גופא, ולא רק ע"י הצירוף בתוך גופו.   

ועדיין קשה דאיהך אמרי' דבדיעבד יצא יד"ח, והא בגמ' סד"א דבחילקו מותר האיסור 
לגמרי ומשמע דאפי' בדיעבד לאו כלום עבד.

וי"ל דאבר מן החי שיש בו בשר גידים ועצמות שחילקו הוי גרע מן מצוה שחילקה, דהנה 
גידים ועצמות לאו אוכל נינהו כלל וכלל, ולפיכך בחילקן אמרי' דאין לך בו אלא חידושו 
ולא נתחדש דחייל שם מעשה אכילה על הגידים ועצ' כאשר חילק את מעשה האכילה, 
אבל משא"כ באכילה של מצוה שהכל אוכל גמור ורק חילק את המעשה א"כ פשיטא 

להמג"א דהוי חסרון רק לכתחילה אבל בדיעבד כשר, דהא כא"פ צירוף הוא.

דבכא"פ  דהללמ"מ  משום  הוא  כשר  דאי  צ"ב  כאן  ודיעבד  דלכתחילה  דינא  ובעיקר 
מצטרף א"כ מדוע לכתחילה לא יצא יד"ח.

וי"ל דכמו דמצינו ברובו ככולו שאפי' דכשר בדיעבד אפ"ה למצוה צריך כולו וכגון בהדס 
דכתב הטור דבדיעבד רובו משולש כשר אבל לכתחילה צריך כולו משולש, וכן לגבי ד' 
כוסות כתבו התוס' לעיל ק"ח: ד"ה רובא דכסא, דלכתחילה צריך לשתות רביעית ולא 
לסמוך על רובו ככולו, וכ"כ המשנ"ב סי' תע"ב סק"ל לכתחילה לשתות רביעית שלם, 

ה"נ י"ל דהדין לצרף שני אכילות בכא"פ הוא רק בדיעבד.

ועדיין צ"ב דהא מצינו הלכות אחרות שהם לכתחילה וכגון לבוד ודופן עקומה, ומ"ש רוב 
וצירוף שני אכילות דהוי רק בדיעבד.

וי"ל דברוב מודה הרוב שיש מיעוט אלא שהולכין אחר הרוב, ולפיכך כל שמודה הרוב 
מיעוט  שום  בלא  המצוה  לעשות  צריך  דלכתחילה  אמרי'  שפיר  להמיעוט 

שלא נתקיים בו המצוה, וכן י"ל גבי צירוף שני אכילות, שפשיטא 



דאם חוששין לזרע האב הוה מין חיה ובהמה ודמו אין טעון כיסוי ואסור להרביעו עם 
אמו חלבו אינו בכרת ויש איסור אותו ואת בנו עם אביו דאין הנידון מהיכן יצא אלא מה 
מינו בהחפצא והגרב"ד אמר דהא דחמור הוא חמור אי"ז דין יוצא מן החמור אלא דהוא 

בעצמו חמור.
ד. ג' ע"א בדין ע"כ, הקצה"ח מדייק בתו' דמשמע דעבד כנעני נוהג בגוי אבל יעוין חידושי 
רח"ה דעתו דע"כ הוה מהפרשה של שליחות וגוי מופקע מפרשת שליחות. יעו"ש ודו"ק.
ה. ד' ע"א רש"י ד"ה והא לא דמיא, אבל לענין הפרת נדרים לא נפקא מרשותיה לגמרי 
ליורשה ולהפרת נדריה. והוא תמוה דהא דאם יורש את בתו אי"ז דין קנין אלא דין קורבה 

וצע"ג אח"כ מצאתי שמרן הגרי"ז עמד בזה.
ו. ה' ע"א שכן פודין בו הקדושות ומע"ש, רש"י מפרש אם כתב שטר על דמיו. והקו' 
רח"ה  חידושי  יעוין  דהנה  בריסק  בבית  בה  ומטו  שיחול.  מה  על  להפדיון  דאין  ידועה 
אבל  ע"י השטר  יעשה  הו"א דהשטר  והיה  קנין  ודין  חילול  דין  דינים  שני  יש  דבפדיון 

החילול צריך לעשות על כסף.
ז. ה' ע"א חופה קונה מק"ו, בכל נישואין נעשה גמר קנין האירוסין וקורבה בין הבעל 
לאשתו והא דמיפר נדריה זהו מחמת הקנין והא דיורשה ומטמא לה זהו מחמת הקורבה 
ולפ"ז יש לתמוה טובא דר"י מפרש דאינו גומר ליורשה ולהפרת נדריה דיורשה אינו שיך 

לדין הקנין אלא לדין הקורבה והול"ל שאינו גומר להפרת נדריה וצע"ג.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. בטהרת נגעי אדם כתיב "ושלח את הצפר החיה על פני השדה" )י"ד, ז'( ולקמן בטהרת 
נגעי בתים כתיב "ושלח את הצפר החיה אל מחוץ לעיר אל פני השדה" )שם נ"ג( וישנם 
שני הבדלים, א' באדם כתיב "על" ובבתים "אל". ב' בבתים כתיב "אל מחוץ לעיר" ובאדם 

לא כתיב כן, וצ"ב אמאי.
ב. בטהרת נגעי אדם כתיב "וטבל אותם ואת הצפר החיה בדם הצפר השחטה על המים 
ובמים  השחוטה  הצפר  בדם  אתם  "וטבל  כתיב  בתים  נגעי  ובטהרת  ו'(  )שם  החיים" 
כתיב  בתים  וגבי  המים"  "על  כתיב  אדם  גבי  אמאי  יל"ע  בזה  וגם  נ"א(  )שם  החיים" 
"ובמים" ]ישנם עוד הבדלים, אך המעיין ברש"י בפס' ו' יראה שהדברים מבוארים מלבד 

מה שהקשינו כאן[.
ג. "והבא אל הבית כל ימי הסגיר אתו יטמא עד הערב:  והשכב בבית יכבס את בגדיו 
והאכל בבית יכבס את בגדיו" )שם מ"ו, מ"ז( וכתב רש"י, יטמא עד הערב - מלמד שאין 
מטמא בגדים, יכול אפילו שהה בכדי אכילת פרס, תלמוד לומר והאוכל בבית יכבס את 
בגדיו. אין לי אלא אוכל, שוכב מנין, תלמוד לומר והשוכב. אין לי אלא אוכל ושוכב, לא 
אוכל ולא שוכב מנין, תלמוד לומר יכבס יכבס, ריבה. אם כן למה נאמר אוכל ושוכב, ליתן 
שיעור לשוכב כדי אכילת פרס. עכ"ל. ויל"ע אמאי כתיב שוכב ולא כתיב בסתמא והנמצא 
בבית וכו' ומשמע דס"ד דשוכב יטמא גם בלא ששהה כדי אכילת פרס, וצ"ב דאמאי הוה 

אמרינן הכי, ומנא הוה ידעינן דמטמא לולא הא דסמיך ליה לאוכל.  
ד. כתב המשנ"ב סי' תנ"א סק"ג וז"ל, וכלים חדשים שקונין מהשוק אפילו כלי חרס אין 
צריך לספק בהם שמא נשתמשו בו דאין דרך להשתמש בכלים חדשים וא"צ אלא טבילה 
בכלי מתכות אבל כאשר נקנים מן הנכרי בביתו ואינו מכיר בהן ודאי שהם חדשים אם 
הם כלי מתכות צריך מספק להגעילן או ללבנן כפי תשמישן ]מלבד מה שצריך לטבלן[ 
ואם הם כלי חרס צריך שבירה מספק. עכ"ל. ויל"ע דהא ספק דרבנן הוא דנטל"פ מדאו' 

מותר ואמאי ישברו.

תגובות
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן שליט"א דן בנוסח הברכה על האילנות ואילנות "טובים", 
זכר  בין  כך  כל  ובמשנה לא חילקו  אינו לשון מקרא אלא משנה  ד"אילן"  ויש להוסיף 

לנקבה, וכמו בכורות מועדות, וכן בלשון רבים מסיימין ב"ין" ולא ב"ים".
ומה שכתב בענן לברך על של כלאים דיש בזה מחלוקת, הנה כבר הביא בזה הרב גד משה 
ליכט שליט"א מבה"ל שדן בזה לענין שהחיינו, וסיים כאן להחמיר, ובאמת רבו הפירות 
בימינו באיסור כלאים כמבואר בספר שערי הברכה, והנה שם בבה"ל טוען היעב"ץ דכמו 
שמברכים על גוי נאה ולא חיישינן שהוא ממזר כן הוא הדין בכלאים, ונראה לחלק בין 

איסור שנראה או לא ולכן בפירות הידועים שהם כלאים אין לברך.
בדברי חיזוק הבאתם בשם האחרונים דיש לעמוד ברגליים שוות עד אחרי קדושה, ומ"מ 

במ"ב לא הביאו ונראה שאין להחמיר בזה.
ובהא שכתב המ"ב דביום י"ג יקרא בתחילת בהעלותך, לכאורה אין המנהג כן אלא קורין 

ביום י"ב עד כן עשה את המנורה וכמו בחנוכה.
הרב דוד אריה שלזינגר 

 

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

מפני  בדיקה  צריכים  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  חמץ-  בדיקת  א. 
שהתינוקות מכניסים בהם חמץ )שו"ע תל"ג סעיף י'( ובימינו הגדולים 
גם מכניסים בהם חמץ. ובמ"ב )ס"ק מ"ג( כותב שצריכים בדיקה בליל 
י"ד לאור הנר והשמשים אינם נזהרים לבדוק בלילה אלא מכבדים היטב 
ביום, ולא יפה הם עושים, וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצות חכמים 

כתקונה ויכולים לברך על בדיקה זו עכ"ד המ"ב.

וע"פ דברי המ"ב )ס"ק י"ט( שכל מקום שידוע לו שנשמש בחמץ באותה 
שנה אפילו פעם אחת כותב הגרשז"א )הליכו"ש( שצריך אדם לבדוק 
]ובימינו בלא"ה יד הכל ממשמשת  את התא המיוחד לו בבית הכנסת 

בכל מקום ויש שם חשש חמץ[.

ולענין החדרי מדרגות מובא בשם הגריש"א ]דרשו תל"ג הערה 16[ שכל 
אחד מהדיירים חייב לבדוק רק את החלק המוביל לדירתו ]ע"ש טעמו[.

ב. מצוות סיפור יציאת מצרים- וקודם ההגדה יכוון או יאמר "לצאת ידי 
סיפר יציאת מצרים" ]מ"ב תע"ג סוף ס"ק א'[ ]וזו מצוות עשה דאוריתא 
וקי"ל מצוות צריכות כוונה[ ויאמר בלשון שמבינים הנשים והקטנים או 
יפרש להם הענין ]רמ"א סוף סעיף ו'[ וצריך לשים לב לזה שזהו מעיקר 

ליל הסדר[.

ג. שתית ד' כוסות- שיעור הכוס הרביעית ולכתחילה ישתה כולו ובדיעבד 
יכול לברך ברכה אחרונה  רובו, אך כוס רביעית ישתה כולו כדי שיהא 
לכו"ע ]שו"ע תע"ב סעיף ט' ומ"ב ס"ק ל'[ ואם אין בדעתו לשתות הרבה 
ל"ג  ס"ק  ]מ"ב  רביעית  שמחזיק  כוס  רק  מרביעית,  גדול  כוס  יקח  לא 

ע"ש טעמו[. 

צריך לשתות ד' כוסות על הסדר ואם שתאן זה אחר זה לא יצא, וכיון 
דנשים חייבות ג"כ בד' כוסות כאנשים, א"כ צריכות לזהר שיאמרו סדר 
ההגדה על כוס וכוס ]ביה"ל תע"ב ד"ה "שלא כסדר" ע"ש שיש דעות 

דאפי' בדיעבד לא יוצאת אם לא עשו כן[.

ד. נט"י )"רחצה"( לפני אכילת המצה- אם ברור לו ששמר ידיו היטב ולא 
נגע בדברים המטמאין את הידים, אע"ג שצריך ליטול ידיו שוב, עכ"פ אין 
לו לברך והנכון שבאופן זה יטמא ידיו קודם הנטילה כדי שיוכל לברך 

)ביה"ל ריש סי' תע"ה(.

ה. ראיית בני עליה המחבבין המצוות, היו מנשקין המצות והמרור וכל 
את  מי שעובד  ואשרי  לחיבוב מצוה,  והכל  שאר המצוות בעת מצוותן 

השם בשמחה )מ"ב תע"ז כ"ק ה' בשם השל"ה(.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

קדושים - מנהג אמירת
פרקי אבות בשבת

קלדנית מקבלת עבודות הקלדה וגם עבור עומקא דפרשה

נא לפנות לטל' 0527140685
)יש למסור 3 ימים קודם(

ניתן לפרסם מודעות של שיעורי תורה, שמחות, אירועים וכדו'
נא לפנות לטל' 0527638272


