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הרב משה רוח

Go Out and Learn  Throughout Shas, when introducing a Beraisa, the Gemara 
commonly uses the expression “שמע  ’.Ta Shema”, meaning ‘come and hear – תא 
Interestingly, the expression used by the Haggadah when bringing a statement from 
Chazal is “Tzeh U’l’mad”, meaning ‘go out and learn.’ The obvious question is why does 
the Haggadah change from the commonly used expression of Chazal? It’s possible that 
there is a major difference between the Gemara and the Haggadah, and that is regarding 
the place where the reading takes place. Generally, one learns in a Bais Hamedrash and 
therefore it is appropriate to say, ‘come and hear,’ come into the Bais Hamedrash and 
learn. However, the Haggadah is said around a table with one’s family. Although this is 
an important time, integral to instilling proper hashkafa etc., it is still not conducive to 
intense learning. Therefore, we state that if you wish to learn you must ‘go out and learn’!

We Also Left  It says in the Haggadah, “Had Hashem not taken our fathers out of 
Mitzrayim, we, our children, and our grandchildren, would still be enslaved to Pharaoh 
in Mitzrayim.” R’ Dovid Soloveitchik shlita explains (Haggadah Shel Pesach Bais Haleivi) 
that in the thousands of years since the times of Mitzrayim there were many political 
and social upheavals and the chances of our still being physically enslaved are minimal. 
Instead, the intent is that we would have never achieved the spiritual freedom of mind 
and spirit needed to become servants of Hashem and we would still be enslaved in spirit 
to our bodies and physical whims. With this in mind we can explain what the Haggadah 
means when it states “in every generation a person must view himself as if he personally 
left Mitzrayim.” Every individual should understand that he himself has undergone a 
transformation and unshackled himself from his physical whims and limitations to 
transform himself to a true servant of Hashem.

The Formal Invitation  The seder opens with an invitation to hungry and lonely 
people to join the seder. This is quite troubling; after all, what is the likelihood of someone 
barging into our home as soon as we finish inviting them? Is this announcement made 
in shul where hungry people can possibly hear it? Additionally, all communities have 
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הלכות החג

	Shemurah Matzah
Although many varieties of matzah are available 
for use at the seder, in different shapes, sizes, 
and varieties, there is one thing they all have 
in common: the matzah must be made from 
shemurah flour (Shulchan Aruch 453:4). This 
means that the flour was watched and guarded 
from the time of harvesting (with a lenient 
opinion allowing watching from the time of 
grinding) with the specific intent to use it for the 
mitzvah of eating matzah by the seder (l’shmah). 
This requirement applies to the matzah eaten by 
the seder. What about the rest of Pesach? Since 
the obligation to eat matzah only applies on the 
seder night, there is presumably no obligation to 
eat shemurah matzah the rest of Pesach (although 
one must obviously ensure that the matzah 
is Kosher for Pesach and free of all chometz 
concerns). Nevertheless, some people have a 
custom, based on the Vilna Gaon (Ma’aseh Rav 
#186), to eat only shemurah matzah the entire 
Pesach. What is the rationale for this custom? 
The Biur Halacha (453:4 d.h. tov) explains that 
the additional guarding and oversight prevents 
even the slightest concern of the flour becoming 
chometz by avoiding even the most minute 
contact with water. Accordingly, those who have 
this custom should use shemurah matzah even 
for cooking and baking, such as matzah balls 
(see, however, Biur Halacha 460:1 d.h. matzas).

	Washing the Kos Shel Eliyahu
Many people have a special, unique cup that they 
use at the seder for Kos Shel Eliyahu, which is 
not used for other purposes. This presents a 
challenge: As is well-known, it is prohibited to 
do actions on Yom Tov in preparation for after 
Yom Tov, or even for the next day of Yom Tov. 
Accordingly, it should be prohibited to wash the 
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Regarding the various Yomim Tovim, the 
passuk states (Tehillim 111:4), Zecher asah 
l’nifli’osav, Hashem designated days to 
commemorate the wonders he did for us 
in the past, such as Yetzias Mitzrayim and 
other miracles. On the surface it seems that 
the objective of Yom Tov is to remember 
what Hashem did for us many years ago. 
Therefore, it seems quite puzzling that 
this very passuk appears as one of the 
pesukim we mention during Mussaf of 
Rosh Hashanah where the theme is that 
Hashem remembers us. Why is this passuk 
included? The Ramchal (Derech Hashem) 
reveals a very powerful lesson which will 
add tremendous depth to our observance 
of Yom Tov. He writes that any change or 
event which transpired during a particular 
time in history recreates itself when that 
time of year comes again. It is for this 
reason that every Yom Tov has special 
mitzvos, to allow us to properly receive the 
light and uniqueness of the day. Rav Chaim 
M. Brodsky shlita explains that, based on 
the above, we now understand that Yom 
Tov is not only a time to remember what 
Hashem did for us in the past, it is also 
a time when Hashem remembers us and 
bestows upon us the rich blessings which 
he did then. It is thus certainly appropriate 
to recite this passuk on Rosh Hashanah in 
order to recount Hashem’s kindness.

The month of Nissan is a time of renewal, 
and Rav Shimshon Pincus writes that it 
is also a time of rebirth, when the world 

was originally created. As we know, Klal 
Yisroel was freed from the clutches of 
the wicked Pharoah in Nissan. Is there 
a connection between these two ideas? 
There is a fascinating letter which the 
Rambam wrote to his son R’ Avrohom 
(Iggeres Hamussar) in which he describes 
Pharoah as the Yetzer Hara. (Similarly, the 
Selichos refer to him as the Tanin Hagadol 
– the great snake, a euphemism for the 
Yetzer Hara.) Why does he deserve such a 
title? After reviewing the story of the Jews 
in Mitzrayim, we discover that Pharoah’s 
behavior is quite peculiar - when things 
start to get difficult (e.g. the pain from the 
makkos becomes unbearable) he promises 
to free the Jewish nation but as soon as 
things begin to improve, all his promises 
are forgotten. This happens again and 
again! How foolish! Nevertheless, after 
some internal contemplation we may 
discover that the same thing happens to 
every one of us. When things become 
difficult in our lives, we make all sorts of 
commitments to improve our behavior 
and relationship with Hashem but as soon 
as things begin to improve, we immediately 
fall back into the grasp of the Yetzer Hara. 
It is for this reason that Pharoah is referred 
to as the Yetzer Hara, the evil inclination 
within each one of us. 

This, then, is the message of the month of 
Nissan. Just as Klal Yisroel was freed from 
the clutches of Pharoah in Nissan, so too, 
we can capitalize on the spirit of the month 
and finally free ourselves from the clutches 
of the Yetzer Hara once and for all.

Rabbi Betzalel Pam

There is so much to be obtained and to gain 
from the month of Nissan and the Yom 
Tov of Pesach, but the spiritual abundance 
is acquired primarily through preforming 
the various mitzvos of the holiday. The 
only mitzvah which is a constant obligation 
throughout the entire holiday is the 
mitzvah of simcha – happiness. Although 
the obligation of V’samachta B’chagecha 
is written vis-à-vis Succos, the Rambam 
writes that it applies equally to every Yom 
Tov. All seven days, says the Rambam, 
one must be happy and joyful, and this 
includes himself, his wife, and his children. 
Why does the mitzvah to be happy include 
women and children, groups which are 
usually exempt from these types of mitzvos? 
The Kli Chemdah explains that mitzvos 
which are given for happiness and pleasure 
apply to women and children just like men. 
Why? Perhaps this can be understood with 
the words of the Sefer Hachinuch (#489) in 
describing the reason for the mitzvah of 
simcha: Just as a healthy body needs food, 
drink, sleep and rest to satisfy its physical 
being, so too it needs happiness to satisfy 
its emotional and mental being. Therefore, 
the Torah commands us periodically to 
be in a state of pure happiness. Since this 
mitzvah is a bare necessity for the mind 
and soul, perhaps it cannot exclude anyone. 

If Hashem designated 7 (or 8) 24-hour days 
for the “Pesach Course”, apparently we can 
use 192 hours of happiness and renewal 
to carry us through the year and allow us 
to grow from year to year. Let us use the 
allotted time in a productive manner and 
not begin our Avodas Hamoed during the 
last hour at the Neilas Hachag.

	Pharoah –  
 The Yetzer Hara in Disguise

	The Happiness Pill

Kos Shel Eliyahu after the first seder until after 
nightfall the following evening because doing so 
is considered preparation for the following day. 
Nevertheless, some Poskim (Halichos Shlomo pg. 
329) write that if one is concerned that the wine 
residue will become stuck to the walls of the cup 
and make it difficult to clean, it is permissible to 
fill the cup with water. This is because an act of 
prevention isn’t considered preparation for a later 
date. However, others argue that this is forbidden 
preparation (Ohr L’tzion 2:34:1).

	Kittel Carrying
As mentioned, it is prohibited to prepare on Yom 
Tov for another day. Another relevant application 
of this principle: It is fairly common for people 
to participate in the two sedorim in different 
homes, perhaps one by relatives and one in their 
own home. Is one allowed to carry the kittel home 
after the first seder to be used the next evening? 
Alternatively, if one is walking on the first day of 
Yom Tov to the house where the second seder will 
take place, may he bring the kittel with him before 
nightfall? Such an action is forbidden (even if there 
is an eruv) because it is considered preparation for 
the next day, but it is permitted to actually wear it 
outdoors (see Halichos Shlomo pg. 196).

	Finding Whole Matzos 
Due to the fragile nature of matzah, it is often a 
challenge on Pesach to locate whole matzos to 
be used for lechem mishnah. A standard box of 
matzah often contains many broken matzos with 
a few whole mitzvos hidden amongst the pack. 
Is there a problem of borer (selection) to search 
through the box, removing the broken matzos and 
keeping the whole ones? Some Poskim (Halichos 
Shlomo pg. 335) write that a pile of whole and 
broken matzos is indeed considered a ‘mixture’ 
and the only way to go through a box of matzah 
is to remove them from the top, one by one, until 
one locates whole matzos. Others argue that whole 
and broken matzos are not considered a ‘mixture’ 
and one may sort through them at will (see Ayil 
Meshulash pg. 26). The above dispute is relevant 
on Shabbos. On Yom Tov, however, it may be 
permitted to sort through the pile according to all 
opinions (see Halichos Shlomo ibid.).

Rabbi Daniel Yarmush

The Sefer Nachalas Avos brings an amazing story. In the times of the great Tanna, 
R’ Akiva, there lived a man named Yochai. He was a very influential man with 
strong ties to the king and helped the Jews in many ways. For many years, his 
wife, Sara, was barren. Without saying anything to her, Yochai began to think 
about finding another wife. He asked someone to look for an appropriate woman 
for him to marry. Sara found out about this and was very distraught. She knew 
the reason was because of her being unable to have a child. Quietly, she began to 
daven. Rivers of tears flowed from her eyes. She fasted for many days and begged 
Hashem to grant her a child, not to abandon her. All this she did without saying 
anything to her husband. On the night of Rosh Hashanah, Yochai had a dream. 
He was standing in a large forest leaning on a big tree. Some of the trees had 
fruit growing on them while others didn’t. The tree on which he was leaning was 
barren. In the distance he saw a man approaching. The man’s face shone brightly 
and on his shoulder he carried a large jug. As he walked through the trees, he 
would occasionally stop and pour water from the jug onto the roots of a fruitless 
tree. Some he passed by and some he watered. The man came to Yochai’s tree and 
he stopped. He reached into his robe and extracted a small flask. He proceeded 
to pour the entire contents of the flask around the tree. The water increased 
and spread around the tree, saturating the ground completely. Immediately, 
large beautiful fruits sprouted from the tree and the aroma of the new fruits 
spread for miles. Then Yochai awoke. Yochai recounted his dream to his wife. 
He commented that the message is clear; the trees in the forest are the wives of 
men. The trees with fruit are symbolic of those who have children, and the ones 
watered will have a child this year. This year, you, my wife Sara, will bear a child 
for us. One thing, however, I don’t understand – why was our tree watered from 
a separate flask? Sara listened joyously to her husband. Finally, Hashem would 
answer her tefillos! She suggested they go to R’ Akiva; perhaps he would explain 
the significance of the flask. R’ Akiva agreed with Yochai’s interpretation of the 
dream. As for the flask, R’ Akiva explained that there are two types of barren 
women. One can have children but lacks the merit, and the other is physically 
unable to have a child. Sara was the second type and standard water from the jug 
would not have helped. The flask, however, was filled with her tears. Tears have 
the power to change nature. Through those tears, Sara will have a child. That year, 
they gave birth to a son which they named Shimon. He grew up to be the famous 
R’ Shimon bar Yochai, the fruit of Sara’s tefillos and tears.

Let us imagine what happened in Shamayim the first time Yochai’s wife Sara cried. 
The tears came to Hashem and demanded a salvation for the broken Sara. She 
had merited a child and it is time to remove her pain. Surely the heavenly angels 
beseeched Hashem, “You are her Father! Have mercy and grant her request!” 
But Hashem turned her down. Hashem knew she would be persistent. With the 
tears she shed she had already deserved a child, perhaps someone on the level of 
Rav Shach zt”l, but this was not enough. She cried more tears and the heavens 
shook – give her a child similar to R’ Akiva Eiger! No. Another week, Abaye! No. 
Finally, on Rosh Hashanah, she was zoche to R’ Shimon Bar Yochai. She surely 

would have rejoiced with a smaller gift but Hashem did not allow her tears to go for something smaller. Only R’ 
Shimon Bar Yochai. The Zohar Hakadosh would come from those tears.

Every tear is counted in shamayim. We were redeemed from Mitzrayim with amazing miracles because of our 
cries and nothing can prepare us for what we are destined to see as a result of two thousand years of pain and 
tears. May we all merit to see that day soon.

(Continued on next page)
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Regarding the various Yomim Tovim, the 
passuk states (Tehillim 111:4), Zecher asah 
l’nifli’osav, Hashem designated days to 
commemorate the wonders he did for us 
in the past, such as Yetzias Mitzrayim and 
other miracles. On the surface it seems that 
the objective of Yom Tov is to remember 
what Hashem did for us many years ago. 
Therefore, it seems quite puzzling that 
this very passuk appears as one of the 
pesukim we mention during Mussaf of 
Rosh Hashanah where the theme is that 
Hashem remembers us. Why is this passuk 
included? The Ramchal (Derech Hashem) 
reveals a very powerful lesson which will 
add tremendous depth to our observance 
of Yom Tov. He writes that any change or 
event which transpired during a particular 
time in history recreates itself when that 
time of year comes again. It is for this 
reason that every Yom Tov has special 
mitzvos, to allow us to properly receive the 
light and uniqueness of the day. Rav Chaim 
M. Brodsky shlita explains that, based on 
the above, we now understand that Yom 
Tov is not only a time to remember what 
Hashem did for us in the past, it is also 
a time when Hashem remembers us and 
bestows upon us the rich blessings which 
he did then. It is thus certainly appropriate 
to recite this passuk on Rosh Hashanah in 
order to recount Hashem’s kindness.

The month of Nissan is a time of renewal, 
and Rav Shimshon Pincus writes that it 
is also a time of rebirth, when the world 

was originally created. As we know, Klal 
Yisroel was freed from the clutches of 
the wicked Pharoah in Nissan. Is there 
a connection between these two ideas? 
There is a fascinating letter which the 
Rambam wrote to his son R’ Avrohom 
(Iggeres Hamussar) in which he describes 
Pharoah as the Yetzer Hara. (Similarly, the 
Selichos refer to him as the Tanin Hagadol 
– the great snake, a euphemism for the 
Yetzer Hara.) Why does he deserve such a 
title? After reviewing the story of the Jews 
in Mitzrayim, we discover that Pharoah’s 
behavior is quite peculiar - when things 
start to get difficult (e.g. the pain from the 
makkos becomes unbearable) he promises 
to free the Jewish nation but as soon as 
things begin to improve, all his promises 
are forgotten. This happens again and 
again! How foolish! Nevertheless, after 
some internal contemplation we may 
discover that the same thing happens to 
every one of us. When things become 
difficult in our lives, we make all sorts of 
commitments to improve our behavior 
and relationship with Hashem but as soon 
as things begin to improve, we immediately 
fall back into the grasp of the Yetzer Hara. 
It is for this reason that Pharoah is referred 
to as the Yetzer Hara, the evil inclination 
within each one of us. 

This, then, is the message of the month of 
Nissan. Just as Klal Yisroel was freed from 
the clutches of Pharoah in Nissan, so too, 
we can capitalize on the spirit of the month 
and finally free ourselves from the clutches 
of the Yetzer Hara once and for all.

Rabbi Betzalel Pam

There is so much to be obtained and to gain 
from the month of Nissan and the Yom 
Tov of Pesach, but the spiritual abundance 
is acquired primarily through preforming 
the various mitzvos of the holiday. The 
only mitzvah which is a constant obligation 
throughout the entire holiday is the 
mitzvah of simcha – happiness. Although 
the obligation of V’samachta B’chagecha 
is written vis-à-vis Succos, the Rambam 
writes that it applies equally to every Yom 
Tov. All seven days, says the Rambam, 
one must be happy and joyful, and this 
includes himself, his wife, and his children. 
Why does the mitzvah to be happy include 
women and children, groups which are 
usually exempt from these types of mitzvos? 
The Kli Chemdah explains that mitzvos 
which are given for happiness and pleasure 
apply to women and children just like men. 
Why? Perhaps this can be understood with 
the words of the Sefer Hachinuch (#489) in 
describing the reason for the mitzvah of 
simcha: Just as a healthy body needs food, 
drink, sleep and rest to satisfy its physical 
being, so too it needs happiness to satisfy 
its emotional and mental being. Therefore, 
the Torah commands us periodically to 
be in a state of pure happiness. Since this 
mitzvah is a bare necessity for the mind 
and soul, perhaps it cannot exclude anyone. 

If Hashem designated 7 (or 8) 24-hour days 
for the “Pesach Course”, apparently we can 
use 192 hours of happiness and renewal 
to carry us through the year and allow us 
to grow from year to year. Let us use the 
allotted time in a productive manner and 
not begin our Avodas Hamoed during the 
last hour at the Neilas Hachag.

	Pharoah –  
 The Yetzer Hara in Disguise

	The Happiness Pill

Kos Shel Eliyahu after the first seder until after 
nightfall the following evening because doing so 
is considered preparation for the following day. 
Nevertheless, some Poskim (Halichos Shlomo pg. 
329) write that if one is concerned that the wine 
residue will become stuck to the walls of the cup 
and make it difficult to clean, it is permissible to 
fill the cup with water. This is because an act of 
prevention isn’t considered preparation for a later 
date. However, others argue that this is forbidden 
preparation (Ohr L’tzion 2:34:1).

	Kittel Carrying
As mentioned, it is prohibited to prepare on Yom 
Tov for another day. Another relevant application 
of this principle: It is fairly common for people 
to participate in the two sedorim in different 
homes, perhaps one by relatives and one in their 
own home. Is one allowed to carry the kittel home 
after the first seder to be used the next evening? 
Alternatively, if one is walking on the first day of 
Yom Tov to the house where the second seder will 
take place, may he bring the kittel with him before 
nightfall? Such an action is forbidden (even if there 
is an eruv) because it is considered preparation for 
the next day, but it is permitted to actually wear it 
outdoors (see Halichos Shlomo pg. 196).

	Finding Whole Matzos 
Due to the fragile nature of matzah, it is often a 
challenge on Pesach to locate whole matzos to 
be used for lechem mishnah. A standard box of 
matzah often contains many broken matzos with 
a few whole mitzvos hidden amongst the pack. 
Is there a problem of borer (selection) to search 
through the box, removing the broken matzos and 
keeping the whole ones? Some Poskim (Halichos 
Shlomo pg. 335) write that a pile of whole and 
broken matzos is indeed considered a ‘mixture’ 
and the only way to go through a box of matzah 
is to remove them from the top, one by one, until 
one locates whole matzos. Others argue that whole 
and broken matzos are not considered a ‘mixture’ 
and one may sort through them at will (see Ayil 
Meshulash pg. 26). The above dispute is relevant 
on Shabbos. On Yom Tov, however, it may be 
permitted to sort through the pile according to all 
opinions (see Halichos Shlomo ibid.).

Rabbi Daniel Yarmush

The Sefer Nachalas Avos brings an amazing story. In the times of the great Tanna, 
R’ Akiva, there lived a man named Yochai. He was a very influential man with 
strong ties to the king and helped the Jews in many ways. For many years, his 
wife, Sara, was barren. Without saying anything to her, Yochai began to think 
about finding another wife. He asked someone to look for an appropriate woman 
for him to marry. Sara found out about this and was very distraught. She knew 
the reason was because of her being unable to have a child. Quietly, she began to 
daven. Rivers of tears flowed from her eyes. She fasted for many days and begged 
Hashem to grant her a child, not to abandon her. All this she did without saying 
anything to her husband. On the night of Rosh Hashanah, Yochai had a dream. 
He was standing in a large forest leaning on a big tree. Some of the trees had 
fruit growing on them while others didn’t. The tree on which he was leaning was 
barren. In the distance he saw a man approaching. The man’s face shone brightly 
and on his shoulder he carried a large jug. As he walked through the trees, he 
would occasionally stop and pour water from the jug onto the roots of a fruitless 
tree. Some he passed by and some he watered. The man came to Yochai’s tree and 
he stopped. He reached into his robe and extracted a small flask. He proceeded 
to pour the entire contents of the flask around the tree. The water increased 
and spread around the tree, saturating the ground completely. Immediately, 
large beautiful fruits sprouted from the tree and the aroma of the new fruits 
spread for miles. Then Yochai awoke. Yochai recounted his dream to his wife. 
He commented that the message is clear; the trees in the forest are the wives of 
men. The trees with fruit are symbolic of those who have children, and the ones 
watered will have a child this year. This year, you, my wife Sara, will bear a child 
for us. One thing, however, I don’t understand – why was our tree watered from 
a separate flask? Sara listened joyously to her husband. Finally, Hashem would 
answer her tefillos! She suggested they go to R’ Akiva; perhaps he would explain 
the significance of the flask. R’ Akiva agreed with Yochai’s interpretation of the 
dream. As for the flask, R’ Akiva explained that there are two types of barren 
women. One can have children but lacks the merit, and the other is physically 
unable to have a child. Sara was the second type and standard water from the jug 
would not have helped. The flask, however, was filled with her tears. Tears have 
the power to change nature. Through those tears, Sara will have a child. That year, 
they gave birth to a son which they named Shimon. He grew up to be the famous 
R’ Shimon bar Yochai, the fruit of Sara’s tefillos and tears.

Let us imagine what happened in Shamayim the first time Yochai’s wife Sara cried. 
The tears came to Hashem and demanded a salvation for the broken Sara. She 
had merited a child and it is time to remove her pain. Surely the heavenly angels 
beseeched Hashem, “You are her Father! Have mercy and grant her request!” 
But Hashem turned her down. Hashem knew she would be persistent. With the 
tears she shed she had already deserved a child, perhaps someone on the level of 
Rav Shach zt”l, but this was not enough. She cried more tears and the heavens 
shook – give her a child similar to R’ Akiva Eiger! No. Another week, Abaye! No. 
Finally, on Rosh Hashanah, she was zoche to R’ Shimon Bar Yochai. She surely 

would have rejoiced with a smaller gift but Hashem did not allow her tears to go for something smaller. Only R’ 
Shimon Bar Yochai. The Zohar Hakadosh would come from those tears.

Every tear is counted in shamayim. We were redeemed from Mitzrayim with amazing miracles because of our 
cries and nothing can prepare us for what we are destined to see as a result of two thousand years of pain and 
tears. May we all merit to see that day soon.
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כוו מהד’  ראשון  הוא  קידוש  כוס  הנה   קד ש
והוצא גאולה,  של  לשונות  ד’  כנגד  שהם  וסות 

תי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. וכתב בזה במשך 
מורה  “והוצאתי”  נפלא.  ביאור  )וארא(  חכמה 
אשה  מתוך  כעובר  ממצרים  ישראל  שכשיצאו 
ושהיו ישראל משוקעים בעבודה זרה ודעות מו

שחתות של מצרים. “והצלתי” מורה על שניצלו 
“וגאלתי”  רוצח.  מן  כמציל  מצרים  של  מעינוי 
משועבדים  ואינם  עבד  מעבודת  שניצלו  מורה 
עוד. “ולקחתי” מורה שנעשו לעם מסודר תחת 
כוס  לשון אחד.  כנגד  כוס  וכל  מלכות הקב”ה, 
יש מקדש  הוא  דקידוש  והוצאתי  כנגד  וקידוש 
לז דישראל קדשינהו  בגמ’  ופי’  והזמנים  וראל 
ומנים, וגדר מעריות מביא לידי קדושה וע”י שנ

גדרו מעריות במצרים נתקדשו ונבדלו ממצרים 
ראשון  הלל  וחצי  הגדה  כוס  להוציאם.  ושייך 
דהוא תולדות כלל ישראל כנגד “וגאלתי” שעבד 
מצד  וזה  עליו  שפלה  נפשו  לאדוניו  המשעובד 
גדולתו,  על  שמורה  אבותיו  יחס  מרגיש  שאינו 
וכלל ישראל שזכרו יחסיהם ולא שינו את שמם 
“והצלתי”  כנגד  המזון  ברכת  כוס  להגאל.  זכו 
ע”י  אותם  הרודפים  ממצרים  להנצל  זכו  שרק 
שלא רדפו זה לזה והלשינו איש על חברו שע”ז 
ובטחון  אמונה  על  שמורה  המזון  ברכת  מורה 
ניזון מהקב”ה ואינו מקנא ומשתדל  שכל אחד 
להרע לחבירו. וכוס החצי הלל השני המורה על 
שנע “ולקחתי”  כנגד  לעת”ל  ישראל  עם  וצורת 

וכל  שו לעם מסודר ע”י שלא שינו את לשונם. 
והכוסות של יין מורה על הבדלת ישראל מן הע

זכו לצאת  וע”י  )שמגע עכו”ם אוסר היין(  מים 
ממצרים.

)ראש החבורה הרב יהושע משה גולדשטיין(

ולו בגנות  להתחיל  דצריך  חז"ל  אמרו   מגיד
יז(  )פסח  יצחק  הפחד  וביאר  בשבח,  סיים 
עפ"י מש"כ רבינו יונה וז"ל ויש על הבוטח בה' 
סיבת  החושך  יהיה  כי  צוקתו  ממעוף  להוחיל 
נפ כי  לי  אויבתי  תשמחי  "אל  כמש"כ  והאורה 

ואמרו  לי",  ה' אור  כי אשב בחושך  לתי קמתי 
נפלתי לא קמתי, אלמלא  ז"ל אלמלא  רבותינו 
והיינו  לי, ע"ש.  ישבתי בחושך לא היה ה' אור 
צרות האדם אפי' בעניני רוחניים צריך לבטוח 
ולגד לחזקו  יתברך  מה'  והכל  לטובתו  ושהכל 

מש"כ  ענין  וזהו  אליו.  להתקרב  ה'  בעבודת  לו 
אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר פני 
בגדר  הכל  היה  פורים  שנס  והיינו  ההוא,  ביום 
במגילה  הוזכר  לא  ה'  שם  ולפיכך  ממש  הטבע 
ועבודתינו להתגבר על חושך הטבע ולראות איך 
ולפ מאויבנו  להצילנו  עלינו  ה'  מהשגחת  והכל 

דות נפשינו מהיצר הרע. וזהו הענין של מתחיל 
בגנות ומסיים בשבח שמתוך הגנות נראה האור 

של הקב"ה ומסיים ביתר שאת ויתר אז השבח 
להמקום ברוך הוא. 

)הרב אשר ווייס(

ייתי  דצריך  כל  ויכול,  ייתי  דכפין  כל 
ויפסח ויל"ע למה חילק בין אלו שרעבים לאלו 
שהרי  זצ"ל  הגרי"ז  מרן  וביאר  נצרכים?  שהם 
השובע,  על  פסח  הקרבן  לאכול  שצריך  ידוע 
ומטעם זה באמת נאכל הקרבן בסוף הסעודה. 
אומרים  רעבים  אנשים  להזמין  כשבאים  ולכן 
נצ בגדר  ורק לאלו שהם  ולשבוע,  ולהם לאכול 

רכים מזמינים לאכול הפסח, שהרי הם בודאי 
כבר סעדו לבם ואינם צריכים לאכול. 

)הרב משה רוח(

כנגד ארבעה בנים דברה תורה לכאורה 
בעל  כתב  דלמה  אלו,  בדברים  לשון  כפל  יש 
ד'  וכו'  אחד  רשע..  ואחד  חכם,  אחד  ההגדה 
חכם  בנים,  ד'  לכתוב  מובן  יותר  היה  פעמים? 
כל  אצל  אחד  דכתב  הפשר  ומהו  וכו'  תם  רשע 
בן. אפשר יש לבאר זה עפ"י פשט ששמעתי על 
בני  אודות  מדבר  כשהפסוק  יתרו.  בפר'  פסוק 
משה רבינו כתיב שם )יח, ג( ואת שני בניה אשר 
וגו',  אליעזר  ושם האחד  וגו'  גרשם  שם האחד 
ויש לעיין דלמה אצל אליעזר כתיב ושם האחד 
וכמו  השני  ושם  לכתוב  צריך  היה   – אליעזר 
אחד...  הכבש  "את  תמיד  הקרבן  אצל  דכתיב 
וצ"ל דאה"נ  דבר הוא?  ואת כבש השני". הלא 
אצל כבשים יש א' ויש שני, אבל לא כן הוא אצל 
ילדים. אין א' וב' רק כל ילד וילד צריך להיות 
יחיד ואחד בעיני ההורים. זאת אומרת דכל ילד 
הוא עולם בפני עצמו וצרך לטפל ולחנך באותו 
ילד כמו שהוא בן יחיד. וזה מרומז בהאי קרא 
דכתיב "שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר", 
זה  ואולי  א'.  ג"כ  רק  שני  היה  לא  דאליעזר 
הפשט בהבעל הגדה, שאם יש מישהו שיש לו ד' 
בנים, א' מהם חכם וא' תם וא' רשע, צריך לידע 
אותם  לחנך  וצריך  ואחד,  יחיד  מהם  א'  שכל 

באופן זה. 
)הרב יוסף עהרמאן(

בעבור זה ע שה ה' לי כתב בספר פנים יפות 
)פרשת בא עה"פ והגדת לבנך( ולפי פשוטו נראה 
לפרש דבעבור זה לא קאי אלא על ההגדה עצמה, 
ודגדולה מצוה לספר ביציאת מצרים יותר מסי
ופור כל הניסים. וביאר שם שלא הי' הכרח לה

רבה מן הניסים שעשה לנו ה' יתברך בהוציאנו 
ממצרים אלא בשביל שנוכל לספר אלו הניסים 
)פסחים  הקדוש  בשל"ה  ועי'  בנינו.  ובני  לבנינו 
ח"ב עמ' רטו( שכתב כי מצד סיפור נפלאותיו אז 
החשך  ומסתלק  לבנינו  ית'  בינו  דביקות  נעשה 

והענן המפסיק ומבדיל בינו לבנינו. זהו הגאולה 
והאמיתית כי אז יתגלה הוא לנו לאלוקים ואנ

חנו לו לעם. ונמצא שע"י הסיפור אנו ממשיכים 
ויתכן שזהו הקההת שיניו  בפועל את הגאולה. 
של בן הרשע שצריך להראות לו בעיניו מתיקות 
הגאולה וההתקרבות לה' ע"י הסיפור וההודאה 
משיבים  ולכן  במצבו,  לו  חסר  שזה  לו  ולהגיד 
דוקא לבן הרשע בעבור זה שאתה רואה בעיניך 
עשה ה' לי, לי ולא לו, כדי שעי"ז יתעורר לשוב. 
)הרב דניאל הכהן יארמוש(

מה  הקשו  המפרשים  חוד ש  מרא ש  יכול 
היתה ההו"א שיכול לקיים מצות סיפור מצרים 
מראש חדש ניסן - הלא יציאת מצרים לא היתה 
בר"ח אלא בט"ו ניסן? וראיתי דבר נחמד בערוך 
ברד  במכת  שמצינו  דהק'  תכ"ט,  סימן  השלחן 
שנשבר לב פרעה עד שאמר ד' הצדיק ואני ועמי 
והרשעים, דמשמע שרצה לשלוח בני ישראל מא

רצו וחסר האמוץ לעכבם יותר, אבל שוב מצינו 
דכתיב  מזה  חזר  כנראה  שפרעה  ארבה  במכת 
"ויגרש אותם מאת פני פרעה", ועוד יותר במכת 
אל  גדולה  בחוצפה  רבינו  למשה  שאמר  חשך 
תוסף ראות פני – וקשה הלא כבר רצה לשלחם? 
מצרים  של  ומזלו  ניסן,  ימי  קרבו  שאז  וביאר 
ניסן  של  מזלו  שהיא  טלה  מזל  הוא  ואלהיהם 
שהקב"ה  הבין  ולא  מזלו  על  בטח  פרעה  ולכן 
ושובר כל המזלות למען עם סגולתו. ולכן כשק

רבו ימי ניסן דיבר עם משה ביתר חוצפה שחשב 
דעד הכא ניצח מזלו של ישראל אבל עוד יבוא 
ולכן  ומצרים.  פרעה  גדולת  להשיב  הטלה  יום 
ואמר הקב"ה למשה החודש הזה לכם ראש חד

לכם  יהיה  עליו  ממתין  שפרעה  זו  דחודש  שים 
ראש של כל החדשים דאז תתברר כי אין ממש 
ובמזלות, וד' הוא האלקים אין עוד, וזה בא לת

כילתו בחודש ניסן, שאין תלוי במזל כמו שחשב 
לנכון  להבין  יש  ולפ"ז  בהקב"ה.  אלא  פרעה, 
חודש  מתחילת  ההגדה  חיוב  שיוצאים  ההו"א 
וניסן דאז התחיל לימודי יציאת מצרים בתכלי

תו דאין דעת ואין תבונה ואין מזל נגד ה' ושפיר 
החודש.  בתחילת  מצרים  ביציאת  לספר  שייך 
והוסיף דלעתיד לבא עתיד בית המקדש להבנות 

בניסן מפני החשיבות של חודש זו, אכי"ר. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

)שמות  בקרא  איתא  ע"ז  עובדי  מתחילה 
י:א-ב( שהטעם שהקב"ה הכביד לב פרעה היינו 
כדי להרבות המכות במצרים שע"י זה יקנו כלל 
ע"י  לדורות  וגם  בה'  אמונה  בנפשותם  ישראל 
ולכאורה  מצרים.  יציאת  סיפור  של  זו  מצוה 
צ"ע דאמאי נענשו המצרים בגלל זה הלא הצור 
הוא  זה  וכי  משפט,  דרכיו  כל  כי  פעלו  תמים 

ומשפט שהמצריים יסבלו כדי שכלל ישראל יל
דהמצרים  דמצינו  י"ל  ושמא  בה'?  אמונה  מדו 
גם השפיעו  בגופם אלא  רק  לא  בישראל  שלטו 
עליהם לעבוד ע"ז, וכדאיתא שהמלאכים טענו 
בקריעת ים סוף "הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 
מדה  כנגד  מדה  היתה  דזה  אפשר  וא"כ  ע"ז", 
שכיון שהם גרמו שכלל ישראל יעבדו ע"ז, נגזר 
על המצריים שעל ידם ילמדו כלל ישראל אמונה 
בה' ע"י ריבוי האותות ומופתים. ואפשר לפרש 
עפ"ז מה דסבר רב דמקיימין הדין של מתחיל 
ובגנות ומסיים בשבח ע"י מה דאמרינן "מתחי
המ קרבנו  ועכשיו  אבותינו  היו  ע"ז  עובדי  ולה 

קום לעבודתו" דלכאורה אינו ענין כלל ליציאת 
מצרים, אבל לדברינו ניחא דזה היתה חלק גדול 
בנו  והיציאה ממצרים דהיינו לחדש  מהשעבוד 
ואמונה בה' שזה הוא ההתחלה של "קרבנו המ

קום לעבודתו". 
)הרב בנימין חיות(

 ואחרי כן יצאו ברכו ש גדול והנה כשמו
שה רבינו צוה לבנ"י לשאול כלי כסף וכלי זהב 
שמלות  לשאול  שאמר  מצינו  לא  מהמצריים 
שמלות?  ששאלו  מצינו  למה  לתמוה  יש  וא"כ 
וביאר החת"ס שבדרך כלל יש צורה של ע"ז על 
אמר  לא  בדוקא  משה  ולכן  עכו"ם  של  שמלות 
לשאול שמלותיהם. מיהו זהו רק בשעת הציווי 
בשעת  משא"כ  בקיומם,  עדיין  שלהם  כשע"ז 
העשייה שכבר ניתך הע"ז שלהם אז כבר נתבטל 
שם ע"ז מיני' ושפיר יכולים לשאול שמלותיהם. 
)הרב יהושע חיים רעכט(

פיסו לפרש  המפרשים  נתרבו  הוהיא  שעמד 
יין  להכוס  מכוון  ההגדה  שבעל  וי"א  זאת,  קא 
שבש שעמדה  והיא  אמירת  בשעת  ושאוחזים 
לא שעמדה  זהו  נסך,  ביין  נזהרים  שאנו  וביל 

ובזכות  העמים  מן  אותנו  להבדיל  ולנו  בותינו 
פי'  סופר  והחתם  מידם.  מצילינו  הקב"ה  זה 
ובאופ"א ש'והיא' קאי על מה שבא אחריו, שבד
ורך הטבע נמשך האדם אחר סביבותיו ואנו מו

שפעים ע"י העכו"ם שבסביבותינו, וכגון בעניני 
מלבוש וכדומה, וע"י זה אנו בסכנה שלא יאבדו 
להצילינו  לנו  שעמדה  ומהו  העכו"ם.  בין  ח"ו 
ושלא יתערבו בין העכו"ם? שבכל דור ודור עומ

דים עלינו לכלותינו, וזה גופא עמד לנו להצילינו 
שלא יתערבו ביניהם. 

)הרב חיים צבי וועג(

 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים איתא 
וכיון  היה  הדור  גדול  שעמרם  )יב.(  בסוטה 
עמ אנו  לשוא  אמר  הבנים  להרוג  פרעה  ושגזר 

וגירשו  כולן  ועמדו  אשתו  את  וגירש  עמד  לין? 
גזי קשה  אבא  בתו  לו  אמרה  נשותיהן.  ואת 

על  גזר אלא  לא  פרעה שפרעה  יותר משל  רתך 
הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות. 
וצ"ב למה באמת גירש עמרם אשתו? הלא כבר 

מצינו באדם הראשון שטענו כן עדה וצלה מפני 
גזיר על  לדקדק  עליכם  וכי  להן  ואמר  והמבול 

יעשה  והוא  מצותכם  עשו  אתם  מקום,  של  תו 
את שלו )רש"י בראשית ד:כד-כה(. וראיתי שא' 
שאל למרן הגר"ח קניבסקי )במשנת פיקוח נפש 
עמ' רפ( דידוע מש"כ בנפש החיים שאם יש רגע 
ומהו  לתוהו,  יחזור  בתורה,  שעוסק  מי  שאין 
שלומד  בעולם  היחיד  שהוא  יודע  א'  אם  הדין 
לימודו  יפסיק  ואם  מסוכן,  חולה  לפניו  ונמצא 
ויכול להצילו – האם כדאי להפסיק לימודו ולה

חריב העולם? ותי' שצריך להצילו משום בהדי 
ונראה שיש לחלק בין  כבשי דרחמנא למה לך. 
ומעשה בידי אדם למעשה בידי שמים, שרק בעו

וצלה אומרים בהדי  כגון בעדה  נש בידי שמים 
בידי  היתה  שהסכנה  במצרים  אבל  וכו',  כבשי 
לנו  שאין  אפשר  אז  הבנים  הורגים  שהיו  אדם 
משה  בדברות  כזה  חילוק  שו"מ  בשוא.  לעמל 

)שבת ח"ב מב:ב ד"ה ואולי(. 
)הרב חיים שלמה שווארץ(

הג"ר ישראל סלו ררבן גמליאל היה אומ 
למה  הק'  ח'(  אגרת  ישראל,  )אור  זצ"ל  נטר 
הקדים ר"ג מצה למרור – הרי בסדר הדברים 
לחירות.  יצאנו  ואח"כ  עבדים  היינו  תחילה 
וא"כ לכאורה היה לו להקדים מרור שהוא זכר 
ולעבדות למצה שהוא זכר לחירות? וביאר, דמ

צינו דערך המצוה נמדדת כפי הכבידות שסובל 
האדם בעשיית המצוה – "לפום צערא אגרא". 
ולמשל, יתכן שילמוד אדם שעה אחת בזמן שדע

תו צלולה והלימוד עולה יפה, ובעת אחרת ילמוד 
ג"כ שעה כשהלימוד בקושי ובצער. ואף שכמות 
הלימוד שווה, ערך הלימוד בצער עולה פי כמה 
ועל הלימוד בנחת. ועל דרך זה מסביר כוונת הפ

סוק אודות כלל ישראל במצרים, "ותעל שועתם 
אל האלקים מן העבודה", דמה שזכו שתפילתם 
יתקבלו היה מחמת זה שהמצוות שעשו - הגם 
זאת  "מן העבודה"  היו   - בכמות  שהיו מעטים 
ועי"ז נת ובצער מרובה.  ואומרת מתוך הדוחק 

גדל  ערך מצוותיהם מאד מבחינת לפום צערא 
העבדות  של  שהמרירות  מזה,  ויוצא  אגרא. 
היא גופא היתה הסיבה שממנו נצמח הגאולה. 
שאירע  מה  לספר  להתחיל  המספר  דרך  והנה, 
חוזר להסביר הסיבות שג ואז הוא  ולו תחילה 

דכדי  היטב  מובנת  ולפי"ז  לזה.  להביאו  רמו 
מת כראוי  מצרים  יציאת  סיפור  מצות  ולקיים 

חילים במצה שהוא כנגד עצם המאורע שנגאלו 
ממצרים, ואח"כ חוזרים לספר הסיבה שעל ידו 
זכו לזה –  קיום המצוות מתוך קושי השעבוד 

והעבדות הנרמזת במרור.
)הרב משה מרדכי רוקח(

של  הפיוט  אמרינן  הסדר  בסוף  חמתך   שפך 
נק ינקום  שהשי"ת  הגוים",  אל  חמתך  ו"שפך 

מתו על כל אומ"ה אשר לא מכיר אמיתות של 

ואת  יעקב  "כי אכל את  ואז אמרינן  מציאותו. 
שיענוש  שניה  סיבה  כנראה  וזהו  השמו"  נוהו 
מהו  וצ"ב  לישראל.  צער  הרבה  שגרמו  הגוים, 
לא  שגוים  ראשונה  לסיבה  זו  סיבה  בין  הקשר 
מכיר  לא  אשר  גוי  שכל  נלע"ד  השי"ת?  ידעו 
שהבורא הוא המנהיג אמיתי של העולם, ויש דין 
ויש דיין  וכו', יש לו טענת אונס, שהוא כתינוק 
שנשבה בענינים אלו, ולא היה מי שמלמד אותו 
האמת. ואיך שייך לעונשם על חסרון ידיעה זו? 
פירכא  יש  העולם  האומות  כל  על  באמת,  אבל 
גדולה, שהרי אם הם באמת לא מאמין בהשי"ת 
באמת  הם  דת  שומרים  שכן  האנשים  כל  א"כ 
בגדר משוגעים ופחותים, ואינם ראוים לחשוב 
עליהם כלל, וא"כ למה יש כ"כ שנאה כנגד כלל 
הק ששונא  מי  על  פעם  שמענו  האם  וישראל? 

ווייקערים? אלא מזה שהם שונאים אותנו כ"כ, 
זהו ראיה ברורה שכן מכירים את האמת, אלא 
שלא רצו להודות על זה. וכל זמן שיש יהודים 
בעולם, כל אחד ואחד מהם הוא סימן מובהק 
הגורם  וזהו  בעולם,  ומנהיג  בורא  שיש  לעולם 
המשך  מבואר  ובזה  ודוק.  שלהם  השנאה  של 
הפיוט, שבאמת ראוי לענוש כל הגוים אשר לא 
בצדה,  התירוץ  אונס,  טענת  יטענו  ואם  ידעוך. 
ו"כי אכל את יעקב", שמזה שאכל את יעקב וש

להכיר  בידם  שהיה  הראיה  הוא  היהודים,  נאו 
האמת, וממילא אבד כל טענת פטור שלהם. 

)הרב משה זאב קויפמאן(

)תהלים  כתיב  בבכוריהם  מצרים  למכה 
ובמדרש  בבכוריהם",  מצרים  "למכה  קלו:י( 
דייק דלא כתיב למכה בכורי מצ ותהילים שם 
ופי' המד ורים, אלא למכה מצרים בבכוריהם. 

יצאו  בעצמן  הבכורות  בכורות  דבליל מכת  רש 
עי"'ש.  אביו,  את  והרגו  חרבו  אחד  כל  ונטלו 
וראיתי בספר שיח דוד לפרש הקרא גם באופן 
העם  על  מצרים  "ותחזק  בקרא  כתיב  אחר. 
למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים", 
וביארו חז"ל שחשבו שכולם ימותו מכיון שראו 
לא  והם  מת,  משפחה  שבכל  אחד  מבן  שיותר 
בכורים  וכולן  בעריות  ידעו שנשותיהן חשודות 
ימו שלא  אמרו  ולפי'  אחר,  מאיש  האב  ומן 

כולנו  אלא  משה,  שאמר  כמו  הבכורים  רק  תו 
מתים. ולפי"ז יש להבין הפסוק "למכה מצרים 
בבכוריהם", כלומר, בין בכורי האם בין בכורי 
האב, וזהו גופא ההכאה על כל מצרים, דהיינו 
שבכוריהם,  ע"י  מיתה  פחד  נפחד  מצרים  שכל 
ר"ל בין בכורי האם בין בכורי האת, מתו. וזה 
נותן טעם לשבח בנוסח של ברכת קריאת שמע 
מצרים,  בכורי  כל  בעברתו  "המכה  ערבית  של 
עולם",  לחירות  ישראל מתוכם  עמו  ויוצא את 
הסיבה  היה  מצרים  בכורי  כל  דהכאת  דהיינו 
שהמצריים שלחו את ישראל כיון דחשבו "כלנו 

מתים". 
)הרב יצחק כהן(

דברי הגדה נכתב ע"י חברי הכולל



כוו מהד’  ראשון  הוא  קידוש  כוס  הנה   קד ש
והוצא גאולה,  של  לשונות  ד’  כנגד  שהם  וסות 

תי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. וכתב בזה במשך 
מורה  “והוצאתי”  נפלא.  ביאור  )וארא(  חכמה 
אשה  מתוך  כעובר  ממצרים  ישראל  שכשיצאו 
ושהיו ישראל משוקעים בעבודה זרה ודעות מו

שחתות של מצרים. “והצלתי” מורה על שניצלו 
“וגאלתי”  רוצח.  מן  כמציל  מצרים  של  מעינוי 
משועבדים  ואינם  עבד  מעבודת  שניצלו  מורה 
עוד. “ולקחתי” מורה שנעשו לעם מסודר תחת 
כוס  לשון אחד.  כנגד  כוס  וכל  מלכות הקב”ה, 
יש מקדש  הוא  דקידוש  והוצאתי  כנגד  וקידוש 
לז דישראל קדשינהו  בגמ’  ופי’  והזמנים  וראל 
ומנים, וגדר מעריות מביא לידי קדושה וע”י שנ

גדרו מעריות במצרים נתקדשו ונבדלו ממצרים 
ראשון  הלל  וחצי  הגדה  כוס  להוציאם.  ושייך 
דהוא תולדות כלל ישראל כנגד “וגאלתי” שעבד 
מצד  וזה  עליו  שפלה  נפשו  לאדוניו  המשעובד 
גדולתו,  על  שמורה  אבותיו  יחס  מרגיש  שאינו 
וכלל ישראל שזכרו יחסיהם ולא שינו את שמם 
“והצלתי”  כנגד  המזון  ברכת  כוס  להגאל.  זכו 
ע”י  אותם  הרודפים  ממצרים  להנצל  זכו  שרק 
שלא רדפו זה לזה והלשינו איש על חברו שע”ז 
ובטחון  אמונה  על  שמורה  המזון  ברכת  מורה 
ניזון מהקב”ה ואינו מקנא ומשתדל  שכל אחד 
להרע לחבירו. וכוס החצי הלל השני המורה על 
שנע “ולקחתי”  כנגד  לעת”ל  ישראל  עם  וצורת 

וכל  שו לעם מסודר ע”י שלא שינו את לשונם. 
והכוסות של יין מורה על הבדלת ישראל מן הע

זכו לצאת  וע”י  )שמגע עכו”ם אוסר היין(  מים 
ממצרים.

)ראש החבורה הרב יהושע משה גולדשטיין(

ולו בגנות  להתחיל  דצריך  חז"ל  אמרו   מגיד
יז(  )פסח  יצחק  הפחד  וביאר  בשבח,  סיים 
עפ"י מש"כ רבינו יונה וז"ל ויש על הבוטח בה' 
סיבת  החושך  יהיה  כי  צוקתו  ממעוף  להוחיל 
נפ כי  לי  אויבתי  תשמחי  "אל  כמש"כ  והאורה 

ואמרו  לי",  ה' אור  כי אשב בחושך  לתי קמתי 
נפלתי לא קמתי, אלמלא  ז"ל אלמלא  רבותינו 
והיינו  לי, ע"ש.  ישבתי בחושך לא היה ה' אור 
צרות האדם אפי' בעניני רוחניים צריך לבטוח 
ולגד לחזקו  יתברך  מה'  והכל  לטובתו  ושהכל 

מש"כ  ענין  וזהו  אליו.  להתקרב  ה'  בעבודת  לו 
אסתר מן התורה מנין? ואנכי הסתר אסתיר פני 
בגדר  הכל  היה  פורים  שנס  והיינו  ההוא,  ביום 
במגילה  הוזכר  לא  ה'  שם  ולפיכך  ממש  הטבע 
ועבודתינו להתגבר על חושך הטבע ולראות איך 
ולפ מאויבנו  להצילנו  עלינו  ה'  מהשגחת  והכל 

דות נפשינו מהיצר הרע. וזהו הענין של מתחיל 
בגנות ומסיים בשבח שמתוך הגנות נראה האור 

של הקב"ה ומסיים ביתר שאת ויתר אז השבח 
להמקום ברוך הוא. 

)הרב אשר ווייס(

ייתי  דצריך  כל  ויכול,  ייתי  דכפין  כל 
ויפסח ויל"ע למה חילק בין אלו שרעבים לאלו 
שהרי  זצ"ל  הגרי"ז  מרן  וביאר  נצרכים?  שהם 
השובע,  על  פסח  הקרבן  לאכול  שצריך  ידוע 
ומטעם זה באמת נאכל הקרבן בסוף הסעודה. 
אומרים  רעבים  אנשים  להזמין  כשבאים  ולכן 
נצ בגדר  ורק לאלו שהם  ולשבוע,  ולהם לאכול 

רכים מזמינים לאכול הפסח, שהרי הם בודאי 
כבר סעדו לבם ואינם צריכים לאכול. 

)הרב משה רוח(

כנגד ארבעה בנים דברה תורה לכאורה 
בעל  כתב  דלמה  אלו,  בדברים  לשון  כפל  יש 
ד'  וכו'  אחד  רשע..  ואחד  חכם,  אחד  ההגדה 
חכם  בנים,  ד'  לכתוב  מובן  יותר  היה  פעמים? 
כל  אצל  אחד  דכתב  הפשר  ומהו  וכו'  תם  רשע 
בן. אפשר יש לבאר זה עפ"י פשט ששמעתי על 
בני  אודות  מדבר  כשהפסוק  יתרו.  בפר'  פסוק 
משה רבינו כתיב שם )יח, ג( ואת שני בניה אשר 
וגו',  אליעזר  ושם האחד  וגו'  גרשם  שם האחד 
ויש לעיין דלמה אצל אליעזר כתיב ושם האחד 
וכמו  השני  ושם  לכתוב  צריך  היה   – אליעזר 
אחד...  הכבש  "את  תמיד  הקרבן  אצל  דכתיב 
וצ"ל דאה"נ  דבר הוא?  ואת כבש השני". הלא 
אצל כבשים יש א' ויש שני, אבל לא כן הוא אצל 
ילדים. אין א' וב' רק כל ילד וילד צריך להיות 
יחיד ואחד בעיני ההורים. זאת אומרת דכל ילד 
הוא עולם בפני עצמו וצרך לטפל ולחנך באותו 
ילד כמו שהוא בן יחיד. וזה מרומז בהאי קרא 
דכתיב "שם האחד גרשום ושם האחד אליעזר", 
זה  ואולי  א'.  ג"כ  רק  שני  היה  לא  דאליעזר 
הפשט בהבעל הגדה, שאם יש מישהו שיש לו ד' 
בנים, א' מהם חכם וא' תם וא' רשע, צריך לידע 
אותם  לחנך  וצריך  ואחד,  יחיד  מהם  א'  שכל 

באופן זה. 
)הרב יוסף עהרמאן(

בעבור זה ע שה ה' לי כתב בספר פנים יפות 
)פרשת בא עה"פ והגדת לבנך( ולפי פשוטו נראה 
לפרש דבעבור זה לא קאי אלא על ההגדה עצמה, 
ודגדולה מצוה לספר ביציאת מצרים יותר מסי
ופור כל הניסים. וביאר שם שלא הי' הכרח לה

רבה מן הניסים שעשה לנו ה' יתברך בהוציאנו 
ממצרים אלא בשביל שנוכל לספר אלו הניסים 
)פסחים  הקדוש  בשל"ה  ועי'  בנינו.  ובני  לבנינו 
ח"ב עמ' רטו( שכתב כי מצד סיפור נפלאותיו אז 
החשך  ומסתלק  לבנינו  ית'  בינו  דביקות  נעשה 

והענן המפסיק ומבדיל בינו לבנינו. זהו הגאולה 
והאמיתית כי אז יתגלה הוא לנו לאלוקים ואנ

חנו לו לעם. ונמצא שע"י הסיפור אנו ממשיכים 
ויתכן שזהו הקההת שיניו  בפועל את הגאולה. 
של בן הרשע שצריך להראות לו בעיניו מתיקות 
הגאולה וההתקרבות לה' ע"י הסיפור וההודאה 
משיבים  ולכן  במצבו,  לו  חסר  שזה  לו  ולהגיד 
דוקא לבן הרשע בעבור זה שאתה רואה בעיניך 
עשה ה' לי, לי ולא לו, כדי שעי"ז יתעורר לשוב. 
)הרב דניאל הכהן יארמוש(

מה  הקשו  המפרשים  חוד ש  מרא ש  יכול 
היתה ההו"א שיכול לקיים מצות סיפור מצרים 
מראש חדש ניסן - הלא יציאת מצרים לא היתה 
בר"ח אלא בט"ו ניסן? וראיתי דבר נחמד בערוך 
ברד  במכת  שמצינו  דהק'  תכ"ט,  סימן  השלחן 
שנשבר לב פרעה עד שאמר ד' הצדיק ואני ועמי 
והרשעים, דמשמע שרצה לשלוח בני ישראל מא

רצו וחסר האמוץ לעכבם יותר, אבל שוב מצינו 
דכתיב  מזה  חזר  כנראה  שפרעה  ארבה  במכת 
"ויגרש אותם מאת פני פרעה", ועוד יותר במכת 
אל  גדולה  בחוצפה  רבינו  למשה  שאמר  חשך 
תוסף ראות פני – וקשה הלא כבר רצה לשלחם? 
מצרים  של  ומזלו  ניסן,  ימי  קרבו  שאז  וביאר 
ניסן  של  מזלו  שהיא  טלה  מזל  הוא  ואלהיהם 
שהקב"ה  הבין  ולא  מזלו  על  בטח  פרעה  ולכן 
ושובר כל המזלות למען עם סגולתו. ולכן כשק

רבו ימי ניסן דיבר עם משה ביתר חוצפה שחשב 
דעד הכא ניצח מזלו של ישראל אבל עוד יבוא 
ולכן  ומצרים.  פרעה  גדולת  להשיב  הטלה  יום 
ואמר הקב"ה למשה החודש הזה לכם ראש חד

לכם  יהיה  עליו  ממתין  שפרעה  זו  דחודש  שים 
ראש של כל החדשים דאז תתברר כי אין ממש 
ובמזלות, וד' הוא האלקים אין עוד, וזה בא לת

כילתו בחודש ניסן, שאין תלוי במזל כמו שחשב 
לנכון  להבין  יש  ולפ"ז  בהקב"ה.  אלא  פרעה, 
חודש  מתחילת  ההגדה  חיוב  שיוצאים  ההו"א 
וניסן דאז התחיל לימודי יציאת מצרים בתכלי

תו דאין דעת ואין תבונה ואין מזל נגד ה' ושפיר 
החודש.  בתחילת  מצרים  ביציאת  לספר  שייך 
והוסיף דלעתיד לבא עתיד בית המקדש להבנות 

בניסן מפני החשיבות של חודש זו, אכי"ר. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

)שמות  בקרא  איתא  ע"ז  עובדי  מתחילה 
י:א-ב( שהטעם שהקב"ה הכביד לב פרעה היינו 
כדי להרבות המכות במצרים שע"י זה יקנו כלל 
ע"י  לדורות  וגם  בה'  אמונה  בנפשותם  ישראל 
ולכאורה  מצרים.  יציאת  סיפור  של  זו  מצוה 
צ"ע דאמאי נענשו המצרים בגלל זה הלא הצור 
הוא  זה  וכי  משפט,  דרכיו  כל  כי  פעלו  תמים 

ומשפט שהמצריים יסבלו כדי שכלל ישראל יל
דהמצרים  דמצינו  י"ל  ושמא  בה'?  אמונה  מדו 
גם השפיעו  בגופם אלא  רק  לא  בישראל  שלטו 
עליהם לעבוד ע"ז, וכדאיתא שהמלאכים טענו 
בקריעת ים סוף "הללו עובדי ע"ז והללו עובדי 
מדה  כנגד  מדה  היתה  דזה  אפשר  וא"כ  ע"ז", 
שכיון שהם גרמו שכלל ישראל יעבדו ע"ז, נגזר 
על המצריים שעל ידם ילמדו כלל ישראל אמונה 
בה' ע"י ריבוי האותות ומופתים. ואפשר לפרש 
עפ"ז מה דסבר רב דמקיימין הדין של מתחיל 
ובגנות ומסיים בשבח ע"י מה דאמרינן "מתחי
המ קרבנו  ועכשיו  אבותינו  היו  ע"ז  עובדי  ולה 

קום לעבודתו" דלכאורה אינו ענין כלל ליציאת 
מצרים, אבל לדברינו ניחא דזה היתה חלק גדול 
בנו  והיציאה ממצרים דהיינו לחדש  מהשעבוד 
ואמונה בה' שזה הוא ההתחלה של "קרבנו המ

קום לעבודתו". 
)הרב בנימין חיות(

 ואחרי כן יצאו ברכו ש גדול והנה כשמו
שה רבינו צוה לבנ"י לשאול כלי כסף וכלי זהב 
שמלות  לשאול  שאמר  מצינו  לא  מהמצריים 
שמלות?  ששאלו  מצינו  למה  לתמוה  יש  וא"כ 
וביאר החת"ס שבדרך כלל יש צורה של ע"ז על 
אמר  לא  בדוקא  משה  ולכן  עכו"ם  של  שמלות 
לשאול שמלותיהם. מיהו זהו רק בשעת הציווי 
בשעת  משא"כ  בקיומם,  עדיין  שלהם  כשע"ז 
העשייה שכבר ניתך הע"ז שלהם אז כבר נתבטל 
שם ע"ז מיני' ושפיר יכולים לשאול שמלותיהם. 
)הרב יהושע חיים רעכט(

פיסו לפרש  המפרשים  נתרבו  הוהיא  שעמד 
יין  להכוס  מכוון  ההגדה  שבעל  וי"א  זאת,  קא 
שבש שעמדה  והיא  אמירת  בשעת  ושאוחזים 
לא שעמדה  זהו  נסך,  ביין  נזהרים  שאנו  וביל 

ובזכות  העמים  מן  אותנו  להבדיל  ולנו  בותינו 
פי'  סופר  והחתם  מידם.  מצילינו  הקב"ה  זה 
ובאופ"א ש'והיא' קאי על מה שבא אחריו, שבד
ורך הטבע נמשך האדם אחר סביבותיו ואנו מו

שפעים ע"י העכו"ם שבסביבותינו, וכגון בעניני 
מלבוש וכדומה, וע"י זה אנו בסכנה שלא יאבדו 
להצילינו  לנו  שעמדה  ומהו  העכו"ם.  בין  ח"ו 
ושלא יתערבו בין העכו"ם? שבכל דור ודור עומ

דים עלינו לכלותינו, וזה גופא עמד לנו להצילינו 
שלא יתערבו ביניהם. 

)הרב חיים צבי וועג(

 שפרעה לא גזר אלא על הזכרים איתא 
וכיון  היה  הדור  גדול  שעמרם  )יב.(  בסוטה 
עמ אנו  לשוא  אמר  הבנים  להרוג  פרעה  ושגזר 

וגירשו  כולן  ועמדו  אשתו  את  וגירש  עמד  לין? 
גזי קשה  אבא  בתו  לו  אמרה  נשותיהן.  ואת 

על  גזר אלא  לא  פרעה שפרעה  יותר משל  רתך 
הזכרים ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקיבות. 
וצ"ב למה באמת גירש עמרם אשתו? הלא כבר 

מצינו באדם הראשון שטענו כן עדה וצלה מפני 
גזיר על  לדקדק  עליכם  וכי  להן  ואמר  והמבול 

יעשה  והוא  מצותכם  עשו  אתם  מקום,  של  תו 
את שלו )רש"י בראשית ד:כד-כה(. וראיתי שא' 
שאל למרן הגר"ח קניבסקי )במשנת פיקוח נפש 
עמ' רפ( דידוע מש"כ בנפש החיים שאם יש רגע 
ומהו  לתוהו,  יחזור  בתורה,  שעוסק  מי  שאין 
שלומד  בעולם  היחיד  שהוא  יודע  א'  אם  הדין 
לימודו  יפסיק  ואם  מסוכן,  חולה  לפניו  ונמצא 
ויכול להצילו – האם כדאי להפסיק לימודו ולה

חריב העולם? ותי' שצריך להצילו משום בהדי 
ונראה שיש לחלק בין  כבשי דרחמנא למה לך. 
ומעשה בידי אדם למעשה בידי שמים, שרק בעו

וצלה אומרים בהדי  כגון בעדה  נש בידי שמים 
בידי  היתה  שהסכנה  במצרים  אבל  וכו',  כבשי 
לנו  שאין  אפשר  אז  הבנים  הורגים  שהיו  אדם 
משה  בדברות  כזה  חילוק  שו"מ  בשוא.  לעמל 

)שבת ח"ב מב:ב ד"ה ואולי(. 
)הרב חיים שלמה שווארץ(

הג"ר ישראל סלו ררבן גמליאל היה אומ 
למה  הק'  ח'(  אגרת  ישראל,  )אור  זצ"ל  נטר 
הקדים ר"ג מצה למרור – הרי בסדר הדברים 
לחירות.  יצאנו  ואח"כ  עבדים  היינו  תחילה 
וא"כ לכאורה היה לו להקדים מרור שהוא זכר 
ולעבדות למצה שהוא זכר לחירות? וביאר, דמ

צינו דערך המצוה נמדדת כפי הכבידות שסובל 
האדם בעשיית המצוה – "לפום צערא אגרא". 
ולמשל, יתכן שילמוד אדם שעה אחת בזמן שדע

תו צלולה והלימוד עולה יפה, ובעת אחרת ילמוד 
ג"כ שעה כשהלימוד בקושי ובצער. ואף שכמות 
הלימוד שווה, ערך הלימוד בצער עולה פי כמה 
ועל הלימוד בנחת. ועל דרך זה מסביר כוונת הפ

סוק אודות כלל ישראל במצרים, "ותעל שועתם 
אל האלקים מן העבודה", דמה שזכו שתפילתם 
יתקבלו היה מחמת זה שהמצוות שעשו - הגם 
זאת  "מן העבודה"  היו   - בכמות  שהיו מעטים 
ועי"ז נת ובצער מרובה.  ואומרת מתוך הדוחק 

גדל  ערך מצוותיהם מאד מבחינת לפום צערא 
העבדות  של  שהמרירות  מזה,  ויוצא  אגרא. 
היא גופא היתה הסיבה שממנו נצמח הגאולה. 
שאירע  מה  לספר  להתחיל  המספר  דרך  והנה, 
חוזר להסביר הסיבות שג ואז הוא  ולו תחילה 

דכדי  היטב  מובנת  ולפי"ז  לזה.  להביאו  רמו 
מת כראוי  מצרים  יציאת  סיפור  מצות  ולקיים 

חילים במצה שהוא כנגד עצם המאורע שנגאלו 
ממצרים, ואח"כ חוזרים לספר הסיבה שעל ידו 
זכו לזה –  קיום המצוות מתוך קושי השעבוד 

והעבדות הנרמזת במרור.
)הרב משה מרדכי רוקח(

של  הפיוט  אמרינן  הסדר  בסוף  חמתך   שפך 
נק ינקום  שהשי"ת  הגוים",  אל  חמתך  ו"שפך 

מתו על כל אומ"ה אשר לא מכיר אמיתות של 

ואת  יעקב  "כי אכל את  ואז אמרינן  מציאותו. 
שיענוש  שניה  סיבה  כנראה  וזהו  השמו"  נוהו 
מהו  וצ"ב  לישראל.  צער  הרבה  שגרמו  הגוים, 
לא  שגוים  ראשונה  לסיבה  זו  סיבה  בין  הקשר 
מכיר  לא  אשר  גוי  שכל  נלע"ד  השי"ת?  ידעו 
שהבורא הוא המנהיג אמיתי של העולם, ויש דין 
ויש דיין  וכו', יש לו טענת אונס, שהוא כתינוק 
שנשבה בענינים אלו, ולא היה מי שמלמד אותו 
האמת. ואיך שייך לעונשם על חסרון ידיעה זו? 
פירכא  יש  העולם  האומות  כל  על  באמת,  אבל 
גדולה, שהרי אם הם באמת לא מאמין בהשי"ת 
באמת  הם  דת  שומרים  שכן  האנשים  כל  א"כ 
בגדר משוגעים ופחותים, ואינם ראוים לחשוב 
עליהם כלל, וא"כ למה יש כ"כ שנאה כנגד כלל 
הק ששונא  מי  על  פעם  שמענו  האם  וישראל? 

ווייקערים? אלא מזה שהם שונאים אותנו כ"כ, 
זהו ראיה ברורה שכן מכירים את האמת, אלא 
שלא רצו להודות על זה. וכל זמן שיש יהודים 
בעולם, כל אחד ואחד מהם הוא סימן מובהק 
הגורם  וזהו  בעולם,  ומנהיג  בורא  שיש  לעולם 
המשך  מבואר  ובזה  ודוק.  שלהם  השנאה  של 
הפיוט, שבאמת ראוי לענוש כל הגוים אשר לא 
בצדה,  התירוץ  אונס,  טענת  יטענו  ואם  ידעוך. 
ו"כי אכל את יעקב", שמזה שאכל את יעקב וש

להכיר  בידם  שהיה  הראיה  הוא  היהודים,  נאו 
האמת, וממילא אבד כל טענת פטור שלהם. 

)הרב משה זאב קויפמאן(

)תהלים  כתיב  בבכוריהם  מצרים  למכה 
ובמדרש  בבכוריהם",  מצרים  "למכה  קלו:י( 
דייק דלא כתיב למכה בכורי מצ ותהילים שם 
ופי' המד ורים, אלא למכה מצרים בבכוריהם. 

יצאו  בעצמן  הבכורות  בכורות  דבליל מכת  רש 
עי"'ש.  אביו,  את  והרגו  חרבו  אחד  כל  ונטלו 
וראיתי בספר שיח דוד לפרש הקרא גם באופן 
העם  על  מצרים  "ותחזק  בקרא  כתיב  אחר. 
למהר לשלחם מן הארץ כי אמרו כלנו מתים", 
וביארו חז"ל שחשבו שכולם ימותו מכיון שראו 
לא  והם  מת,  משפחה  שבכל  אחד  מבן  שיותר 
בכורים  וכולן  בעריות  ידעו שנשותיהן חשודות 
ימו שלא  אמרו  ולפי'  אחר,  מאיש  האב  ומן 

כולנו  אלא  משה,  שאמר  כמו  הבכורים  רק  תו 
מתים. ולפי"ז יש להבין הפסוק "למכה מצרים 
בבכוריהם", כלומר, בין בכורי האם בין בכורי 
האב, וזהו גופא ההכאה על כל מצרים, דהיינו 
שבכוריהם,  ע"י  מיתה  פחד  נפחד  מצרים  שכל 
ר"ל בין בכורי האם בין בכורי האת, מתו. וזה 
נותן טעם לשבח בנוסח של ברכת קריאת שמע 
מצרים,  בכורי  כל  בעברתו  "המכה  ערבית  של 
עולם",  לחירות  ישראל מתוכם  עמו  ויוצא את 
הסיבה  היה  מצרים  בכורי  כל  דהכאת  דהיינו 
שהמצריים שלחו את ישראל כיון דחשבו "כלנו 

מתים". 
)הרב יצחק כהן(

דברי הגדה נכתב ע"י חברי הכולל



  It says in Gemara Sukkah that 
when Sukkos falls out on Shabbos, 
Chazal decreed not to shake the 
lulav out of concern that people 
would carry the lulav in the Reshus 
Harabim to someone who could 
teach them how to perform the 
mitzvah properly. Rashi explains 
that he also needs to learn the 
correct beracha on the mitzvah. If 
so, why aren’t we concerned that 
one will carry the matzah outdoors 
to learn the correct beracha on the 
mitzvah of matzah?

Food 
  Thought

for

Rabbi Moshe Revah

  The Mishnah Berurah in four places (Hilchos Lulav, Tzitzis, Tefillin and 
Shofar) cites a dispute between the Magen Avraham and the Vilna Gaon if one 
is permitted to recite a beracha on these items if they were purchased from a 
thief. Why, then, does the Mishnah Berurah (454:17) indicate that with regards 
to matzah everyone agrees that a beracha may be recited even if it was purchased 
from a thief? 

	The Gemara in Pesachim (108b) says that 
children do not have to drink the four cups of 
wine and the Ran explains that it is not “derech 
cheirus – the normal way to drink wine” because 
they do not enjoy it. This appears difficult because 
the halacha is that although drinking undiluted 
wine is not considered “derech cheirus”, it may 
still be used by the seder. Thus we see that “derech 
cheirus” is not imperative for the mitzvah, so why 
are children excluded from this mitzvah?

	The Shulchan Aruch 
(481:2) states that a person 
is required to involve 
himself in the halachos 
of Pesach and Yetzias 
Mitzrayim until he falls 
asleep. The question is 
that the Haggadah seems 
to say that such a practice 
is only praiseworthy.  
Which one is it, required 
or praiseworthy?

איתא בגמ׳ ברכות )דף נ"ג א׳( ת"ר היו יושבים בבית המדרש והביאו אור 
לפניהם בה"א אחד מברך לכולן משום ברוב עם הדרת מלך, וכן קיי"ל לדינא 
באו"ח )סי׳ רצ"ח סי"ד(. והכי איתא נמי בברכות )דף מ"ב ב׳( דאם בא להם 
יין בין לפני המזון בין לאחר המזון א' מברך לכולם מטעם "ברוב עם הדרת 
מלך". וצ"ע מהא דמבואר במ"מ בהל׳ שאלה ופקדון )ד:ה( דת"ח עדיף ליה 
לברך ברכת הבדלה דוקא בעצמו ולא לשמוע מאחרים, ע"ש. וקש׳ למה עדיף 
ליה לת"ח לברך בעצמו, הא אדרבה ברוב עם הדרת מלך? ועי׳ במג"א )רצו:י( 

שהעיר בזה. 
האש(  מאורי  בורא  )כברכת  השבח  ברכת  בין  לחלק  דיש  לומר,  ונראה 
וברכת הנהנין )כברכת בפה"ג( לברכת המצות, דדוקא בברכת השבח או ברכת 
הנהנין אמרי׳ דטפי עדיף לצאת בברכת חבירו משום ברוב עם הדרת מלך, ולא 
במש"ז(  )קסז:ט  באו"ח  בפמ"ג  המבואר  יסוד  עפ"י  והטעם  המצות.  בברכת 
לחלק בין ברכת הנהנין לברכת המצוות לענין הא דמבואר ברמ"א שם )קסז:ז( 
דכשאחד מוציא אחרים בברכת המוציא, אם אחד מהשומעים הפסיק בשיחה 
הפסיק,  לא  שהמברך  כל  ולברך  לחזור  וא"צ  לאכול  לו  מותר  שטעם,  קודם 
הואיל וכבר חלה ברכת המברך ע"י אכילת המברך. והוכיח הפמ"ג שזהו רק 
בברכת הנהנין אבל לא בברכת המצוות, כגון שנים המניחין תפילין וא' מברך 
בשיחה  הפסיק  והשני  הפסק  בלא  הניח  שבירך  והא'  בברכתו,  יוצא  והשני 
קודם שהניח תפילין, בכה"ג מודה הרמ"א שחייב השומע לחזור ולברך. וטעם 
דחיובא  יותר  חמירי  המצוות  דברכת  ביאור(  )בתוספת  הפמ"ג  כתב  החילוק 
יוצא מדין שומע  וכ"א  כל או"א לברך בעצמו  ותקנו חז"ל שצריך  עליו  רמי 
כעונה דנעשה כאילו הוא בירך בעצמו ולכן הוה הפסק, משא"כ באכילת רשות 
וברכת שבח והודיה סגי כשאחד משבח לאדון כל בשביל כולם מדין שליחות, 
וא"צ שיחשב כאלו כל או"א מברך בעצמו, ולכן אם אכל הבוצע תו לא הוה 

הפסק למסובין דכבר חלה ברכתו אצל המברך.
או  במוצ"ש  האש  מאורי  בורא  בברכת  בגמרא  דמצינו  דהא  י"ל  ולפ"ז 
בברכת בפה"ג דאמרי׳ בהו "ברוב עם הדרת מלך", היינו דוקא בברכות אלו 
דמהני מדין שליחות ולא מדין שומע כעונה, ובזה עדיף טפי שאחד יברך בשביל 
מדין  זה  אין  כולם  בשביל  מברך  כשאחד  דאף  המצוות,  בברכת  אבל  כולם. 
אין  בעצמו,  מברך  או"א  כל  כאילו  שנחשב  כעונה  שומע  מדין  רק  שליחות, 
עדיפות כשא' מברך בשביל כולם, דהרי סו"ס נחשב שכל או"א מברך הברכה 
ע"י  לצאת  ולא  בעצמו  יברך  או"א  שכל  טפי  עדיפא  בכה"ג  ואדרבה  בעצמו, 

הש"ץ. 
והנה מצינו לענין ברכת קידוש בליל ש"ק דפליגי בזה גדולי האחרונים, 
הדרת  עם  ברוב  משום  לכולם  יקדש  שא'  מוטב  השומעים  רבים  דאם  די"א 
מלך )תו"ש סי׳ רע"ג(, וי"א שיותר טוב שכל או"א יעשה קידוש בעצמו )עולת 
שבת(. והנה לפי הנ"ל א"ש שיטת העו"ש דהוא כשאר ברכת המצוה דחיובא 
רמי עליו, וכדעת המ"מ הנ"ל. ובדעת התו"ש י"ל דס"ל דגם בקידוש עדיפא 
לצאת ע"י שמיעה משום "ברוב עם הדרת מלך", דיש לחלק בין סתם ברכת 
עצמה  דהמצוה  ותפילין,  ציצית  כמו  המצות  דברכת  קידוש,  לברכת  המצות 
ג"כ  שלהם  שברכה  חז"ל  תקנו  שליח,  ע"י  לקיימה  שא"א  הגוף,  חובת  היא 
תהא חובת הגוף, שיברך כל או"א בעצמו, ולא יסמוך על ברכת חבירו שיהני 
מדין שליחות. ולכן צריך לדין שומע כעונה, שיחשב כאילו הוא בעצמו מברך, 

ברוב עם הדרת מלך בקידוש ובארבע כוסות בליל פסח
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

)המשך: ברוב עם הדרת מלך בקידוש ובארבע כוסות בליל פסח (

מצות הסיבה לנשים בזמה"ז
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

חשובה,  היא  אא"כ  הסיבה  צריכה  אינה  שאשה  פסק  )תעב:ב(  בשו"ע 
כדינא דגמרא. אבל הרמ"א הגיה "וכל הנשים שלנו מקרי חשובות אך לא נהגו 
להסב כי סמכו על דברי הראבי׳ דכתב דבזמן הזה אין צריך להסב". יש לעיין 
הנשים  כל  ונעשו  המצב  נשתנה  בזמה"ז  ולמה  "חשובות"  של  ההגדרה  מהו 
חשובות. ועוד מאי שנא דדוקא הנשים סומכין על דעת הראבי׳ ולא אנשים, 
דלדידי' אין דרך להסב בזמה"ז כלל, בין אנשים ובין נשים. ועוד יש לדון לפי 
דברי הרמ"א דליכא חיוב לנשים, האם יכולות להחמיר על עצמן להסב נגד 
המנהג, או דלמא יש בזה משום דמיחזי כיוהרא. ועוד יש לע׳ באשה שאוכלת 
יוצאת, יש  ידי חובתה. ואת"ל שאינה  יוצאת  מצה כשהיא עומדת, אם היא 
לעיין האם עדיף טפי כשסומכות על הכותל בשעת אכילה, דאז נחשב כישיבה 

ולא כעמידה.
ע׳ בהליכות שלמה )פסח פ"ט הל׳ י"ט באורחות הלכה אות 131( שהעיר 
ע"י  ונראה שהדבר בא  דידן?  נשי  להבין מהו החשיבות של  צריך  וז"ל:  בזה 
תקנת רבינו גרשום שאין ליקח שתי נשים וכן אין מגרשין בע"כ, דנמצא מעתה 
ניתן  לא  וגם  בעלה  יחידה אצל  היא  כל אשה  שבהמקומות שפשטה התקנה 
לפירוד בלי הסכמתה וכל זה קבע את המציאות של החשיבות ולכן האנשים 
שמאז ומעולם היה דינם בהסיבה לא שינו את הדין... משא"כ הנשים שרובם 
לא נהגו בהסיבה מעולם אלא שהמצב החדש של החשיבות היה צריך לחדש 
אצלם דין ההסיבה אולם מכיון דמאידך ענין ההסיבה נשתנה ]ר"ל שכהיום 
אין הסיבה כסימן של חירות[ נשארו במנהגם, עכ"ל. )מיהו עיין מש"כ בדבר 
הלכה שם אות מ׳ באופ"א(. וגם הגרח"ק )בספר סוכת חיים עמ' קע"ז( ביאר 
והוסיף דלכן דוקא  דחשיבות של הנשים בזמה"ז הוא משום תקנת רגמ"ה, 
כיון  זה,  הזכיר  לא  המחבר  אבל  חשובות,  מקרי  דידן  דנשי  כתב  הרמ"א 
שהספרדים לא קבלו על עצמם חרם הנ"ל, וא"כ אין הן חשובות לענין הסיבה. 
ולפי"ז בני ספרד לא שייך אצלם שהנשים יסבו. אך בכף החיים )תעב:כח( כתב 

דאדרבא לבני ספרד מנהג הנשים להסב.   
המנהג,  כנגד  הוא  לנשים  דהסיבה  להרמ"א  דס"ל  אע"פ  מעשה  ולענין 
נוהגת  היתה  רע"א(  של  ובתו  החת"ס  של  )אשתו  דאמו  כתב  סופר  במכתב 
הנשים  נהגו  ובביתו  אביו  שבבית  אמר  קניבסקי  והגר"ח  בעלה.  בפני  להסב 
לאכול בהסיבה. אמנם כתב בשם הגר"ש ווזנר זצ"ל שנשים מסיבות בצורה 
קלילה ולא בולטת. וכן כתב הגר"נ קרליץ )חוט שני עמוד קפ"ח( שנוהגות קצת 
להסב ומניחין כר קטן, ושמא ס"ל שמסיבין באופן שאינה בולטת שלא תהא 
באלו  למחות  אין  אשכנז  בעדת  שגם  כתב  החיים  בכף  אולם  כיוהרא.  מחזי 

הנשים המסיבות, ויפה הם עושים ותבא עליהן ברכה. 
לענין אם נשים יוצאות ידי חובתן אם אכלו מצה בעמידה, ע׳ בירושלמי 
סח: בשם רב לוי שדרך עבדים לאכול מעומד וכו׳. ועפ"ז כתב הגרש"ז )הליכות 
ושתו  המצה  אכלו  שאם  יתכן  מהסיבה  שפטורות  אע"פ  דנשים  שם(  שלמה 
בזמה"ז  שישיבה  אע"פ  עבדות(,  דרך  דהוה  )כיון  יצאו  לא  בעמידה  הכוסות 
הוה כהסיבה בזמן חז"ל, עמידה גרע טפי, דהוה דרך עבדות, וכן הורה הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל.
הנה איתא בגמ׳ ברכות לז: שאם לקט מכולן כזית ואכלן אם חמץ הוא 
ענוש כרת ואם מצה הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ע׳ במקראי קודש פסח 
)ח"ב סי' לא( שהקשה היכי קתני דאם אכל פתיתי מצה של מנחות יוצא ידי 

חובה והרי כזית מצה בעי הסיבה ואף בדיעבד מעכב ואין ישיבה בעזרה אלא 
למלכי בית דוד בלבד. ונראה לי דלא ק׳ כלל לפי התוס׳ יומא כה. דאכילת 
שם  בתוס׳  נמי  ותירצו  בישיבה,  לאוכלם  ומותר  עבודה  צורך  הוה  קדשים 
וגדולה כדרך שהמלכים  דמותר לישב ולאכול קדשים דכתיב בהם למשחה 
הוה  במקדש  דאכילת מצה  בדרך אחר  תירץ  קודש שם  ובמקראי  אוכלים. 
מצות  ובשניהם  הסיבה,  בלא  חובתו  ידי  שיוצא  רבו  לפני  תלמיד  כאכילת 
הסיבה נדחית מפני כבוד רבו או כבוד שמים. אמנם עדיין קשה נהי דמצות 
הסיבה נדחית אבל עמידה גרע טפי דהוה דרך עבדות כנ"ל? ונראה לת׳ דרק 
עמידה במקום חול הוה דרך עבדות, אבל עמידה במקום המקדש שאני טובא 
דזה מורה על עבדות לה׳ וקיום של עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וזהו תכלית 

החרות.
יש לע׳ אם אשה שסומכת עצמה על דבר בשעה שעומדת ואוכלת מצה אי 
יוצאת בזה, דשמא סמיכה נחשבת כישיבה. במס' זבחים איכא מחלוקת אם 
כהן שעומד בשעת קידוש ידים ורגלים וחברו מסיעו אי הוה כעמידה, ואיתא 
שם אמר אביי עמידה מן הצד איכא ביניהו, ופ׳ רש"י כגון זו שאינו )עומד( 
בלא סיוע לרבנן לא הוה עמידה, ופסק השו"ע )או"ח תרז:ג( דצריך להתוודות 
מעומד, וע׳ מג"א )שם( שכתב וז"ל: מעומד - ואין לסמוך על דבר שאם ינטל 
אותו דבר יפול. מבואר דסמיכה כזו לא חשיב כעמידה. אמנם האמרי אמת 
בכל  ידיו  על קרבנו שהיה בסמיכת שתי  גדול  מוידוי הכהן  על המג"א  הק׳ 
כוחו על הקרבן, ואיך מהני וידוי בשעת סמיכה כזה, ע׳ פסקי תשובות סימן 
)יז:א( ברמ"א דסמיכה חשיב כעמידה  וע׳ עוד בשו"ע חו"מ  ג׳,  תר"ז סעיף 
לענין עדות. וע׳ בנו"כ שם שמחלקים בין עדות לשאר דברים כוידוי, תפילה, 
וקריאת התורה דבהם אין סמיכה חשיב כעמידה. ולגבי הסיבה אפילו את"ל 
דסמיכה לא חשיב כעמידה, אבל אפשר דגם ישיבה אינו, וכאן דבעינן דרך 
חירות בעינן ישיבה דוקא שהוא במקום הסיבה, ועמידה על ידי סמיכה אינו 

בכלל זה. 

נכתב ע"י הרא שי כולל  שליט"א

וממילא לא שייך בזה ענין ברוב עם הדרת מלך. אבל בקידוש דהברכה היא 
המצוה, י"ל שהיא כמו ברכת השבח, ולא צריכין לדין שומע כעונה, אלא 
בשביל  יבדיל  שא'  מוטב  הבדלה  לענין  דגם  י"ל  ולפ"ז  שליחות.  בדין  סגי 
כולם משום ברוב עם וכו׳, דלא כנ"ל בשם המ"מ דצורבא מרבנן רוצה דוקא 

להבדיל בעצמו, ודוק. 
בני  לכל  מקדש  בעה"ב  דרק  השנה  שבתות  בכל  נוהגים  רבים  והנה 
הבית, אולם בליל פסח נוהגים הרבה שכל או"א מקדש ומברך ברכת בפה"ג 
בעצמו, ואינם יוצאים בברכת בעה"ב. וצ"ע מ"ש ארבע כוסות בליל פסח 
על  שמברכין  בפה"ג  ברכת  דהנה  י"ל,  ואולי  השנה?  ימות  בשאר  מקידוש 
שתיית ד' כוסות שונה מברכת בפה"ג דקידוש של שאר ימות השנה. דהרי 
איתא ברמ"א )תעד:א( דמנהג אשכנז לברך ברכה ראשונה על כל כוס וכוס 
מצוה  הוא  או"א  דכל  משום  הטעם  כתב  שם  ובמג"א  כוסות,  ארבע  של 
בפנ"ע. והיינו דברכת בורא פרי הגפן על הארבע כוסות אינה ברכת הנהנין 
אפשר  שבו  יין  שברא  עולם  לבורא  והודאה  שבח  ברכת  היא  אלא  לחוד 
לקיים מצות שתיית ד' כוסות בליל פסח. אולם ברכת בפה"ג דקידוש הוא 
רק ברכת הנהנין, כדמוכח משו"ע או"ח )רעא:ד( ע"ש. והחילוק בין קידוש 
לארבע כוסות הוא פשוט, כמבואר בספר כבוד ועונג שבת )ס"ה בביאורים(, 
היין כמבואר ברמב"ם  כוסות קיי"ל דעיקר המצוה היא שתיית  דבארבע 
המצוה.  על  והודאה  שבח  בתורת  בפה"ג  לברך  תקנו  ולכן  מחו"מ(,  )ז:ט 
משא"כ בקידוש דשאר ימות השנה, עיקר מצותו היא ברכת הקידוש ולא 
על  והודאה  שבח  ברכת  מטעם  בפה"ג  ברכת  תקנו  לא  ולכן  היין,  שתיית 
המצוה, רק מטעם ברכת הנהנין בעלמא. ולפ"ז נמצא דברכת בפה"ג דליל 
)חוץ  כעין ברכת המצות דהיא ברכת השבח מצד מצות שתייה  פסח היא 
ממה שהיא ג"כ ברכת הנהנין(, ולכן חיובו רמי על כל או"א, ולא שייך בהו 
ענין "ברוב עם הדרת מלך", דצריכין לדינא דשומע כעונה שיחשב כאילו כל 

או"א מברך בעצמו, ובזה עדיף טפי שכל או"א יברך בעצמו. 

)המשך: מצות הסיבה לנשים בזמה"ז(

י ש לעיין



  It says in Gemara Sukkah that 
when Sukkos falls out on Shabbos, 
Chazal decreed not to shake the 
lulav out of concern that people 
would carry the lulav in the Reshus 
Harabim to someone who could 
teach them how to perform the 
mitzvah properly. Rashi explains 
that he also needs to learn the 
correct beracha on the mitzvah. If 
so, why aren’t we concerned that 
one will carry the matzah outdoors 
to learn the correct beracha on the 
mitzvah of matzah?

Food 
  Thought

for

Rabbi Moshe Revah

  The Mishnah Berurah in four places (Hilchos Lulav, Tzitzis, Tefillin and 
Shofar) cites a dispute between the Magen Avraham and the Vilna Gaon if one 
is permitted to recite a beracha on these items if they were purchased from a 
thief. Why, then, does the Mishnah Berurah (454:17) indicate that with regards 
to matzah everyone agrees that a beracha may be recited even if it was purchased 
from a thief? 

	The Gemara in Pesachim (108b) says that 
children do not have to drink the four cups of 
wine and the Ran explains that it is not “derech 
cheirus – the normal way to drink wine” because 
they do not enjoy it. This appears difficult because 
the halacha is that although drinking undiluted 
wine is not considered “derech cheirus”, it may 
still be used by the seder. Thus we see that “derech 
cheirus” is not imperative for the mitzvah, so why 
are children excluded from this mitzvah?

	The Shulchan Aruch 
(481:2) states that a person 
is required to involve 
himself in the halachos 
of Pesach and Yetzias 
Mitzrayim until he falls 
asleep. The question is 
that the Haggadah seems 
to say that such a practice 
is only praiseworthy.  
Which one is it, required 
or praiseworthy?

איתא בגמ׳ ברכות )דף נ"ג א׳( ת"ר היו יושבים בבית המדרש והביאו אור 
לפניהם בה"א אחד מברך לכולן משום ברוב עם הדרת מלך, וכן קיי"ל לדינא 
באו"ח )סי׳ רצ"ח סי"ד(. והכי איתא נמי בברכות )דף מ"ב ב׳( דאם בא להם 
יין בין לפני המזון בין לאחר המזון א' מברך לכולם מטעם "ברוב עם הדרת 
מלך". וצ"ע מהא דמבואר במ"מ בהל׳ שאלה ופקדון )ד:ה( דת"ח עדיף ליה 
לברך ברכת הבדלה דוקא בעצמו ולא לשמוע מאחרים, ע"ש. וקש׳ למה עדיף 
ליה לת"ח לברך בעצמו, הא אדרבה ברוב עם הדרת מלך? ועי׳ במג"א )רצו:י( 

שהעיר בזה. 
האש(  מאורי  בורא  )כברכת  השבח  ברכת  בין  לחלק  דיש  לומר,  ונראה 
וברכת הנהנין )כברכת בפה"ג( לברכת המצות, דדוקא בברכת השבח או ברכת 
הנהנין אמרי׳ דטפי עדיף לצאת בברכת חבירו משום ברוב עם הדרת מלך, ולא 
במש"ז(  )קסז:ט  באו"ח  בפמ"ג  המבואר  יסוד  עפ"י  והטעם  המצות.  בברכת 
לחלק בין ברכת הנהנין לברכת המצוות לענין הא דמבואר ברמ"א שם )קסז:ז( 
דכשאחד מוציא אחרים בברכת המוציא, אם אחד מהשומעים הפסיק בשיחה 
הפסיק,  לא  שהמברך  כל  ולברך  לחזור  וא"צ  לאכול  לו  מותר  שטעם,  קודם 
הואיל וכבר חלה ברכת המברך ע"י אכילת המברך. והוכיח הפמ"ג שזהו רק 
בברכת הנהנין אבל לא בברכת המצוות, כגון שנים המניחין תפילין וא' מברך 
בשיחה  הפסיק  והשני  הפסק  בלא  הניח  שבירך  והא'  בברכתו,  יוצא  והשני 
קודם שהניח תפילין, בכה"ג מודה הרמ"א שחייב השומע לחזור ולברך. וטעם 
דחיובא  יותר  חמירי  המצוות  דברכת  ביאור(  )בתוספת  הפמ"ג  כתב  החילוק 
יוצא מדין שומע  וכ"א  כל או"א לברך בעצמו  ותקנו חז"ל שצריך  עליו  רמי 
כעונה דנעשה כאילו הוא בירך בעצמו ולכן הוה הפסק, משא"כ באכילת רשות 
וברכת שבח והודיה סגי כשאחד משבח לאדון כל בשביל כולם מדין שליחות, 
וא"צ שיחשב כאלו כל או"א מברך בעצמו, ולכן אם אכל הבוצע תו לא הוה 

הפסק למסובין דכבר חלה ברכתו אצל המברך.
או  במוצ"ש  האש  מאורי  בורא  בברכת  בגמרא  דמצינו  דהא  י"ל  ולפ"ז 
בברכת בפה"ג דאמרי׳ בהו "ברוב עם הדרת מלך", היינו דוקא בברכות אלו 
דמהני מדין שליחות ולא מדין שומע כעונה, ובזה עדיף טפי שאחד יברך בשביל 
מדין  זה  אין  כולם  בשביל  מברך  כשאחד  דאף  המצוות,  בברכת  אבל  כולם. 
אין  בעצמו,  מברך  או"א  כל  כאילו  שנחשב  כעונה  שומע  מדין  רק  שליחות, 
עדיפות כשא' מברך בשביל כולם, דהרי סו"ס נחשב שכל או"א מברך הברכה 
ע"י  לצאת  ולא  בעצמו  יברך  או"א  שכל  טפי  עדיפא  בכה"ג  ואדרבה  בעצמו, 

הש"ץ. 
והנה מצינו לענין ברכת קידוש בליל ש"ק דפליגי בזה גדולי האחרונים, 
הדרת  עם  ברוב  משום  לכולם  יקדש  שא'  מוטב  השומעים  רבים  דאם  די"א 
מלך )תו"ש סי׳ רע"ג(, וי"א שיותר טוב שכל או"א יעשה קידוש בעצמו )עולת 
שבת(. והנה לפי הנ"ל א"ש שיטת העו"ש דהוא כשאר ברכת המצוה דחיובא 
רמי עליו, וכדעת המ"מ הנ"ל. ובדעת התו"ש י"ל דס"ל דגם בקידוש עדיפא 
לצאת ע"י שמיעה משום "ברוב עם הדרת מלך", דיש לחלק בין סתם ברכת 
עצמה  דהמצוה  ותפילין,  ציצית  כמו  המצות  דברכת  קידוש,  לברכת  המצות 
ג"כ  שלהם  שברכה  חז"ל  תקנו  שליח,  ע"י  לקיימה  שא"א  הגוף,  חובת  היא 
תהא חובת הגוף, שיברך כל או"א בעצמו, ולא יסמוך על ברכת חבירו שיהני 
מדין שליחות. ולכן צריך לדין שומע כעונה, שיחשב כאילו הוא בעצמו מברך, 

ברוב עם הדרת מלך בקידוש ובארבע כוסות בליל פסח
ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

)המשך: ברוב עם הדרת מלך בקידוש ובארבע כוסות בליל פסח (

מצות הסיבה לנשים בזמה"ז
ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

חשובה,  היא  אא"כ  הסיבה  צריכה  אינה  שאשה  פסק  )תעב:ב(  בשו"ע 
כדינא דגמרא. אבל הרמ"א הגיה "וכל הנשים שלנו מקרי חשובות אך לא נהגו 
להסב כי סמכו על דברי הראבי׳ דכתב דבזמן הזה אין צריך להסב". יש לעיין 
הנשים  כל  ונעשו  המצב  נשתנה  בזמה"ז  ולמה  "חשובות"  של  ההגדרה  מהו 
חשובות. ועוד מאי שנא דדוקא הנשים סומכין על דעת הראבי׳ ולא אנשים, 
דלדידי' אין דרך להסב בזמה"ז כלל, בין אנשים ובין נשים. ועוד יש לדון לפי 
דברי הרמ"א דליכא חיוב לנשים, האם יכולות להחמיר על עצמן להסב נגד 
המנהג, או דלמא יש בזה משום דמיחזי כיוהרא. ועוד יש לע׳ באשה שאוכלת 
יוצאת, יש  ידי חובתה. ואת"ל שאינה  יוצאת  מצה כשהיא עומדת, אם היא 
לעיין האם עדיף טפי כשסומכות על הכותל בשעת אכילה, דאז נחשב כישיבה 

ולא כעמידה.
ע׳ בהליכות שלמה )פסח פ"ט הל׳ י"ט באורחות הלכה אות 131( שהעיר 
ע"י  ונראה שהדבר בא  דידן?  נשי  להבין מהו החשיבות של  צריך  וז"ל:  בזה 
תקנת רבינו גרשום שאין ליקח שתי נשים וכן אין מגרשין בע"כ, דנמצא מעתה 
ניתן  לא  וגם  בעלה  יחידה אצל  היא  כל אשה  שבהמקומות שפשטה התקנה 
לפירוד בלי הסכמתה וכל זה קבע את המציאות של החשיבות ולכן האנשים 
שמאז ומעולם היה דינם בהסיבה לא שינו את הדין... משא"כ הנשים שרובם 
לא נהגו בהסיבה מעולם אלא שהמצב החדש של החשיבות היה צריך לחדש 
אצלם דין ההסיבה אולם מכיון דמאידך ענין ההסיבה נשתנה ]ר"ל שכהיום 
אין הסיבה כסימן של חירות[ נשארו במנהגם, עכ"ל. )מיהו עיין מש"כ בדבר 
הלכה שם אות מ׳ באופ"א(. וגם הגרח"ק )בספר סוכת חיים עמ' קע"ז( ביאר 
והוסיף דלכן דוקא  דחשיבות של הנשים בזמה"ז הוא משום תקנת רגמ"ה, 
כיון  זה,  הזכיר  לא  המחבר  אבל  חשובות,  מקרי  דידן  דנשי  כתב  הרמ"א 
שהספרדים לא קבלו על עצמם חרם הנ"ל, וא"כ אין הן חשובות לענין הסיבה. 
ולפי"ז בני ספרד לא שייך אצלם שהנשים יסבו. אך בכף החיים )תעב:כח( כתב 

דאדרבא לבני ספרד מנהג הנשים להסב.   
המנהג,  כנגד  הוא  לנשים  דהסיבה  להרמ"א  דס"ל  אע"פ  מעשה  ולענין 
נוהגת  היתה  רע"א(  של  ובתו  החת"ס  של  )אשתו  דאמו  כתב  סופר  במכתב 
הנשים  נהגו  ובביתו  אביו  שבבית  אמר  קניבסקי  והגר"ח  בעלה.  בפני  להסב 
לאכול בהסיבה. אמנם כתב בשם הגר"ש ווזנר זצ"ל שנשים מסיבות בצורה 
קלילה ולא בולטת. וכן כתב הגר"נ קרליץ )חוט שני עמוד קפ"ח( שנוהגות קצת 
להסב ומניחין כר קטן, ושמא ס"ל שמסיבין באופן שאינה בולטת שלא תהא 
באלו  למחות  אין  אשכנז  בעדת  שגם  כתב  החיים  בכף  אולם  כיוהרא.  מחזי 

הנשים המסיבות, ויפה הם עושים ותבא עליהן ברכה. 
לענין אם נשים יוצאות ידי חובתן אם אכלו מצה בעמידה, ע׳ בירושלמי 
סח: בשם רב לוי שדרך עבדים לאכול מעומד וכו׳. ועפ"ז כתב הגרש"ז )הליכות 
ושתו  המצה  אכלו  שאם  יתכן  מהסיבה  שפטורות  אע"פ  דנשים  שם(  שלמה 
בזמה"ז  שישיבה  אע"פ  עבדות(,  דרך  דהוה  )כיון  יצאו  לא  בעמידה  הכוסות 
הוה כהסיבה בזמן חז"ל, עמידה גרע טפי, דהוה דרך עבדות, וכן הורה הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל.
הנה איתא בגמ׳ ברכות לז: שאם לקט מכולן כזית ואכלן אם חמץ הוא 
ענוש כרת ואם מצה הוא אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. ע׳ במקראי קודש פסח 
)ח"ב סי' לא( שהקשה היכי קתני דאם אכל פתיתי מצה של מנחות יוצא ידי 

חובה והרי כזית מצה בעי הסיבה ואף בדיעבד מעכב ואין ישיבה בעזרה אלא 
למלכי בית דוד בלבד. ונראה לי דלא ק׳ כלל לפי התוס׳ יומא כה. דאכילת 
שם  בתוס׳  נמי  ותירצו  בישיבה,  לאוכלם  ומותר  עבודה  צורך  הוה  קדשים 
וגדולה כדרך שהמלכים  דמותר לישב ולאכול קדשים דכתיב בהם למשחה 
הוה  במקדש  דאכילת מצה  בדרך אחר  תירץ  קודש שם  ובמקראי  אוכלים. 
מצות  ובשניהם  הסיבה,  בלא  חובתו  ידי  שיוצא  רבו  לפני  תלמיד  כאכילת 
הסיבה נדחית מפני כבוד רבו או כבוד שמים. אמנם עדיין קשה נהי דמצות 
הסיבה נדחית אבל עמידה גרע טפי דהוה דרך עבדות כנ"ל? ונראה לת׳ דרק 
עמידה במקום חול הוה דרך עבדות, אבל עמידה במקום המקדש שאני טובא 
דזה מורה על עבדות לה׳ וקיום של עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וזהו תכלית 

החרות.
יש לע׳ אם אשה שסומכת עצמה על דבר בשעה שעומדת ואוכלת מצה אי 
יוצאת בזה, דשמא סמיכה נחשבת כישיבה. במס' זבחים איכא מחלוקת אם 
כהן שעומד בשעת קידוש ידים ורגלים וחברו מסיעו אי הוה כעמידה, ואיתא 
שם אמר אביי עמידה מן הצד איכא ביניהו, ופ׳ רש"י כגון זו שאינו )עומד( 
בלא סיוע לרבנן לא הוה עמידה, ופסק השו"ע )או"ח תרז:ג( דצריך להתוודות 
מעומד, וע׳ מג"א )שם( שכתב וז"ל: מעומד - ואין לסמוך על דבר שאם ינטל 
אותו דבר יפול. מבואר דסמיכה כזו לא חשיב כעמידה. אמנם האמרי אמת 
בכל  ידיו  על קרבנו שהיה בסמיכת שתי  גדול  מוידוי הכהן  על המג"א  הק׳ 
כוחו על הקרבן, ואיך מהני וידוי בשעת סמיכה כזה, ע׳ פסקי תשובות סימן 
)יז:א( ברמ"א דסמיכה חשיב כעמידה  וע׳ עוד בשו"ע חו"מ  ג׳,  תר"ז סעיף 
לענין עדות. וע׳ בנו"כ שם שמחלקים בין עדות לשאר דברים כוידוי, תפילה, 
וקריאת התורה דבהם אין סמיכה חשיב כעמידה. ולגבי הסיבה אפילו את"ל 
דסמיכה לא חשיב כעמידה, אבל אפשר דגם ישיבה אינו, וכאן דבעינן דרך 
חירות בעינן ישיבה דוקא שהוא במקום הסיבה, ועמידה על ידי סמיכה אינו 

בכלל זה. 

נכתב ע"י הרא שי כולל  שליט"א

וממילא לא שייך בזה ענין ברוב עם הדרת מלך. אבל בקידוש דהברכה היא 
המצוה, י"ל שהיא כמו ברכת השבח, ולא צריכין לדין שומע כעונה, אלא 
בשביל  יבדיל  שא'  מוטב  הבדלה  לענין  דגם  י"ל  ולפ"ז  שליחות.  בדין  סגי 
כולם משום ברוב עם וכו׳, דלא כנ"ל בשם המ"מ דצורבא מרבנן רוצה דוקא 

להבדיל בעצמו, ודוק. 
בני  לכל  מקדש  בעה"ב  דרק  השנה  שבתות  בכל  נוהגים  רבים  והנה 
הבית, אולם בליל פסח נוהגים הרבה שכל או"א מקדש ומברך ברכת בפה"ג 
בעצמו, ואינם יוצאים בברכת בעה"ב. וצ"ע מ"ש ארבע כוסות בליל פסח 
על  שמברכין  בפה"ג  ברכת  דהנה  י"ל,  ואולי  השנה?  ימות  בשאר  מקידוש 
שתיית ד' כוסות שונה מברכת בפה"ג דקידוש של שאר ימות השנה. דהרי 
איתא ברמ"א )תעד:א( דמנהג אשכנז לברך ברכה ראשונה על כל כוס וכוס 
מצוה  הוא  או"א  דכל  משום  הטעם  כתב  שם  ובמג"א  כוסות,  ארבע  של 
בפנ"ע. והיינו דברכת בורא פרי הגפן על הארבע כוסות אינה ברכת הנהנין 
אפשר  שבו  יין  שברא  עולם  לבורא  והודאה  שבח  ברכת  היא  אלא  לחוד 
לקיים מצות שתיית ד' כוסות בליל פסח. אולם ברכת בפה"ג דקידוש הוא 
רק ברכת הנהנין, כדמוכח משו"ע או"ח )רעא:ד( ע"ש. והחילוק בין קידוש 
לארבע כוסות הוא פשוט, כמבואר בספר כבוד ועונג שבת )ס"ה בביאורים(, 
היין כמבואר ברמב"ם  כוסות קיי"ל דעיקר המצוה היא שתיית  דבארבע 
המצוה.  על  והודאה  שבח  בתורת  בפה"ג  לברך  תקנו  ולכן  מחו"מ(,  )ז:ט 
משא"כ בקידוש דשאר ימות השנה, עיקר מצותו היא ברכת הקידוש ולא 
על  והודאה  שבח  ברכת  מטעם  בפה"ג  ברכת  תקנו  לא  ולכן  היין,  שתיית 
המצוה, רק מטעם ברכת הנהנין בעלמא. ולפ"ז נמצא דברכת בפה"ג דליל 
)חוץ  כעין ברכת המצות דהיא ברכת השבח מצד מצות שתייה  פסח היא 
ממה שהיא ג"כ ברכת הנהנין(, ולכן חיובו רמי על כל או"א, ולא שייך בהו 
ענין "ברוב עם הדרת מלך", דצריכין לדינא דשומע כעונה שיחשב כאילו כל 

או"א מברך בעצמו, ובזה עדיף טפי שכל או"א יברך בעצמו. 

)המשך: מצות הסיבה לנשים בזמה"ז(

י ש לעיין
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a special collection for the seder night 
and in all likelihood there are no poor 
people hungry for food on Pesach night. 
Why is there a need for an invitation?

The Bais Haleivi (Haggadah Shel 
Pesach Bais Haleivi) explains that the 
redemption of the Jewish nation from 
Mitzrayim which we commemorate on 
the night of Pesach is also a preview 
of the upcoming redemption through 
Moshiach. The Gemara says that it will 
be through the mitzvah of Tzedaka that 
we will finally merit the redemption. 
Therefore, at the beginning of the seder, 
it is particularly appropriate to announce 
our dedication to the principles and 
concepts of tzedaka and chesed and 
our willingness to do anything for it, 
including having guests without prior 
notice if need be. This commitment 
will be the necessary step to cement our 
future redemption.

פניני 
המועד

פסקים מאת מרן הגאון

 ר׳ משה פיינשטיין זצוק"ל
הרב משה זאב קויפמאן

(Continued from front page)תרופות שיש בהם תערובות חמץ
 רבינו זצ"ל פסק באגרות משה )או"ח ב:צב( שיש להתיר אפילו לחולה שאין בו סכנה ליקח תרופות שודאי
 יש בהם תערובות של חמץ, שכבר נתבטל השם אוכל שלו קודם פסח. ובאמת גדולי האחרונים דנו לאסור
זו שכיון )שם( דחה טענה   משום שעצם לקיחת התרופה הוא אחשביה החמץ כאוכל, אבל רבינו זצ"ל 
 שאינו לוקח זה מחמת האוכל שבו, אלא מחמת הכח הרפואה שיש בו, שהרי לוקחין תרופות אפילו אם
 אין שום אוכל בתוכם, לקיחתו לא הוי אחשביה. אבל משמע קצת שאם החמץ לא אבד שם אוכל שלו
 ע"י התערבות בתרופה, שעדיין ראוי לאכילה, כגון כמה מתרופות ילדים, לא היה מתיר. עכ"פ רבינו זצ"ל
 פסק לגבי יהודי שלא מכר חמצו בבית מרקחת, שאין לתרופות שלו דין של חמץ שעבר עליו הפסח כיון

שע"פ רוב החמץ בתוך התרופות הוא נפסל מאכילה או נתבטל בששים. )מסורת משה ח"ב או"ח קפ(

בעלות על חמץ בדינא דמלכותא
 רבינו זצ"ל )אג"מ אבה"ע א:קד-קה( כתב יסוד גדול בהלכות צוואה, שמן הדין, כל מי שמצווה לחלק
 הירושה שלא כדרך התורה, אם לא עשה שום קנין בחייו, אינו צריך לשמוע לו כלל. אבל כיון שיש דינא
 דמלכותא שצריך לשמוע למה שכתוב בצוואה, עצם הצוואה מהני במקום קנין, ועכשיו מחויב מן הדין
 לחלק הנסכים כפי הפרטים שנמצא בצוואה )וע"ע בשו"ת אחיעזר ח"ג סימן לו(. וזה נוגע ג"כ בענין חמץ
 בפסח, שמי שקיבל איזה סחורה של חמץ בדואר באמצע ימי פסח, אע"פ שהוא מתכוין שלא לקנותו בימי
 הפסח, מ"מ נחשב הוא כשלו כיון שעפ"י דינא דמלכותא הוא אחראי עליו. וכיון שלא קיבלו החמץ בשעת
 מכירת חמץ, הוי כדבר שלא בא לעולם, ואינו בכלל המכירה. רבינו זצ"ל יעץ שבשעת המכירת חמץ לנכרי,
 הוא ישכור להגוי חלק בבית שלו, ויתנה שהנכרי יקנה כל חפץ שניתנה שם בפסח, וכשבאו עם החבילת

חמץ, יאמר להם שיתנו דוקא במקום זו, ובזה החמץ יהיה של אותו גוי. )מסורת משה שם או"ח קעו(

קטן שהגדיל באמצע ימי הספירה 
יום בענין קטן שהגדיל באמצע ספירת העומר, שמי שחסר  )מצוה שו(   ידוע השאלה של המנחת חינוך 
 אחד בספירה, אינו יכול להמשיך לספור בברכה. והשאלה היא אם מהני מה שכבר מנה בימי קטנות שלו
 כדי שיכול להמשיך לספור בגדלותו בברכה, וכבר דשו ביה רבים בענין זה. רבינו זצ"ל טען שבאמת אינו
 שאלה כלל וממ"נ יכול להמשיך לספור בברכה. שאם נימא שהוא יכול לקיים המצוה כגדול, אז נגמר
יכול להמשיך לספור, שהספירה שעשה בקטנותו והוא יספור עם ברכה כגדול. ואם אינו   חיובו כקטן, 
 לא מהני לימי גדלותו, כיון שמצד גדלותו הוא פטור, אז ממשיך עם החיוב שהיה עליו מקטנותו. שהא
 דאמרינן שנגמר חיוב חינוך כשהגדיל, אינו הגיל שלשה עשרה, שהרי מבואר בגמ' קידושין דף ל' שענין
 חינוך ממשיך כמה שנים אחר שנעשה י"ג. אלא הענין היא, שעכשיו הוא עצמו מצווה ועושה במצוה זו,
לו לעולם לא פקע החיוב שהיה  בגדלותו,  חינוך ממנו, אבל אם הוא פטור אף   ממילא פקע החיוב של 

מקטנותו, ויכול לקיים מצוה זו כמקודם. )מסורת משה שם או"ח רי(

שכח לספור יום שלם ונזכר רק בבין השמשות
 מי ששכח לספור ספירה בלילה, וגם שכח כל היום, ונזכר רק בין השמשות של יום אחריו, הובא בשם
 רבינו זצ"ל שמותר אז לספור אותו יום בלי ברכה, ומהני אותו ספירה שיכול להמשיך למנות הלילות
נד מרשימות של הרב וגם בקובץ קול התורה חוברת  )מסורת משה ח"א אות שכד,   הבאים עם ברכה 
 י. א. פארכהיימער שליט"א(. )א.ה. ואע"פ שזה לא מהני בכללי ס"ס, שהוא באמת ס"ס להחמיר, יכול
 לבאר פסק זו ע"פ שיטת ערוה"ש )תפט:טו( דמהני ספירה ביום משום שבאמת עיקר הלכה היא כבעלי
 התוספות, שמי שחסר יום אחד אינו מעכב בספירתו בשאר הימים, אלא שאנו מחמירין כשיטת הבה"ג
 שאם חסר ספירה ביום אחד מעכב במצותו ואינו יכול להמשיך לספור בברכה. אבל אם יש איזה צד קולא
 שיכול להצטרף להשאלה, יכול לספור בברכה. ומי שסופר ביום, שיש מח' אם מהני ספירה ביום, עכשיו
 שיש עוד צד להקל, יכול להמשיך בברכה. וא"כ, ה"ה אפילו אם אותו ספירה ביום עצמו ספק הוא, שהיה
 בזמן בין השמשות, מהני להצטרף לההיתר.( אבל בעובדא אחרת, שא' זכר לספור י"ח דקות אחר שקיעה,
 פסק רבינו זצ"ל שכיון שזהו ודאי לילה לפי שיטת הגר"א, קשה לסמוך על צדדי ההיתר לברך על ספירה

של ימים הבאים. )מסורת משה שם או"ח ריא(


