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  קודם הפסח 
שהרבה נערים ע"ה עושים "עסק"  עלת כלים לפסח יש מכשול גדולבענין הג :הגעלת כליםא] 

אריך בזה טובא הרבו הדינים בענין של הגעלת כלים, והשו"ע של הגעלת כלים. אמנם מאחר ו
בסימנים תנא ותנב, ויש בזה דינים ופרטים רבים שהם מסובכים מאוד, ובודאי שלא כל אחד 

י לכל אחד שיגעיל את כליו דווקא במקום ראו, על כן בשוק יודע את ההלכות על בוריים
בשם שכתב (תנב, ח) המשנ"ב כדברי ו ההגעלה. שנמצא שם רב ומו"צ ת"ח ובקי במקום

  .האחרונים דנכון להעמיד אצל הגעלה בעל תורה הבקי בדיני הגעלה

לגבי הכשר תנורים לפסח. מעיקר הדין די לחמם את התנור על החום הכי  :הכשרת תנוריםב] 
זה מועיל לדפנות התנור מאחר שרק נבלע שם חמץ על ידי "זיעה" (ולא במגע ישיר של גבוה, ו

ובפמ"ג שם דאז (תסא, ב) החמץ) ועל כן מספיק לזה ליבון על ידי השלהבת כמש"כ המג"א 
משום חומרא דפסח יש להכשירו ע"י  ל"א זצ"מרן הגרישאולם ע"ד . אמרינן כבולעו כך פולטו

וקשה מאוד לעשות כן, לפיכך יש לכסות את כל הצדדים בנייר ליבון חמור. אולם מאחר 
אלומניום עבה. וכל זה הוא על התנור אבל לגבי הרשתות הם מדינא צריכים ליבון חמור 

אולם 'תנור פרוליטי' מספיק לחמם על  מאחר שלפעמים החמץ נשפך ונוגע ברשתות עצמן.
גריש"א זצ"ל זה לא מועיל לגבי הדלת החום הכי גבוה שזהו ליבון חמור ממש. אולם ע"ד מרן ה

כמו"כ יש לבדוק אם יש מנורה בתוך התנור  ולכן את הדלת צריך לכסות בנייר אלומניום עבה.
שתנורים  –ואגב כאן המקום להעיר בנוגע לכל השנה לגבי "בשר וחלב" שמכוסה בזכוכית. 

יחד] דינו כתנור  שיש להם שני תאי אפיה [אם אין עליו הכשר ששני התאים אינם מחוברים
    אחד.   

בשטרות המכירה לגוי נכלל שם גם משקאות חריפים ויינות.  :מכירת יינות לגוי במכירת חמץ] ג
והיו ששאלו מדוע אחר כך כשחוזרים וקונים את היין מהגוי מדוע ליכא בזה חיסרון של 'יין 

שהרבה שואלים  נסך'. ולמעשה הדבר הינו טעות ביסודו, והדבר נוגע גם לכל ימות השנה
שכתב (יו"ד קכד, יא) למשל שהיה להם עוזרת נכרית בבית האם היין במקרר נפסל. וראה בשו"ע 

כו' וישכשך.  ברגלו או בידו שיגע בהנאה? היין כוכבים העובד בה שאוסר הנגיעה היא ז"ל כיצד
ין רק בהנאה. וכמו"כ לא נאסר הי אוסר כתבו הנו"כ שם שאינו שכשוך בלא לחוד נגיעה אבל

אם הוא בכלי פתוח, אבל אם הוא בכלי סגור (אפילו אם כבר נפתח וסגרוהו שוב) אינו נאסר 
. וא"כ בקבוקי היין שנשארים ברשותינו (עי' שו"ע שם סעיף כה ונו"כ עלה)ע"י טלטול של גוי 

  סגורים אין בהם שום חשש כלל.

עדיף להשתמש בסבונים וכדו'  ל"א זצ"מרן הגרישע"ד  :וכד' לפסחותמרוקים כשרות סבונים ] ד
שיש עליהם כשרות לפסח, מאחר וישנם הרבה סבונים שיש בהם רכיבי חמץ. ויש להחמיר 

וכן יש כמה שם).  ל"ביאוהלסיכה כשתיה משום איסור הנאה של פסח (עי' שו"ע או"ח שכו, י ו
ץ ) והוא חמDENATURED ALCOHOLסוגים של אלכוהול שמכניסים לתמרוקים וכד' (שנקרא 

גמור ומכניסים בו חומר רעיל שפוסל אותו לאכילה (וזה ע"פ תקן כדי לא לשלם מיסים 



לחוש  ל"א זצ"מרן הגרישמאכילת כלב דעת  ווהגם שנפסלגבוהים של אלכוהול לשתיה). 
דמכיון שכיום ניתן במעבדה להחזיר את מרכיב ח"ד סי' כב אות ו) (למש"כ בספר דברי מלכיאל 

  ינו בטל. החמץ לקדמותו לפיכך א

 MSUTאצל הרב המכשיר של לפני כמה שנים ע"פ בירור שערכתי : בפסח MSUTשימוש ב] ה
בחו"ל, התברר שאי אפשר לברר בודאות שבחומרי המתיקה אין רכיבי חמץ (אלכוהול ולא רק 

 וגם מצד החשש של תערובת 'קטניות' ב קטניות), ולפיכך לא מומלץ להשתמש בהם בפסח.
TUMS לו לבשל דמותר סכנה בו שאין אף לחולה ה"דה כותב ש"פשוט(תנג, ז)  הגם שהמשנ"ב 

אולם מאחר שיש כמה תחליפים שאין בהם קטניות ממילא צריך  –" לזה אם צריך(קטניות) 
      לחפש תחליף, וכ"ש לאמור שיש בזה חשש חמץ ממש.

חלה. וזה  לפעמים במצות יד (בפרט במצות חבורה) לא מפרישים: 'הפרשת חלה' מהמצותו] 
שצריך לדקדק בשיעור העיסה שלא להרבות משום חשש חימוץ, (תנז, א)  ע"פ המבואר בשו"ע 

חלה. לכן אם המצות יצטרפו  משיעור גדולה עיסה לפסח שאין לשין(תנו, א) ומבואר בשו"ע 
ר יציאתם מהתנור כדי שיתקררו) או חאח"כ בסלסלה (שמקובל להניח שם את המצות א

שיטות (פרטי הדינים מבוארים במשנ"ב לים להתחייב בחלה אח"כ לפי כמה כובקרטונים הם י
בסי' תנז ואכ"מ). ובארץ ישראל יש ליזהר ביותר בהפרשת חלה קודם החג מאחר  ל"ביאוהו

  שלא מועיל הפרשה ע"י ברירה ביו"ט.
מאחר  –יש ליזהר מאוד ולהשגיח ולבדוק היטב את כל המוצרים שקונה לחג : מוצרים לפסחז] 

וישנם הרבה מוצרים שכל השנה יש עליהם הכשר מהודר וזה תקף רק לימות השנה ולא 
כמו"כ יש ליזהר שעדיין מצויים בשוק יינות עם הכשרים טובים שהם "יבול לימות הפסח. 

  נכרי", וכידוע דעת החזו"א והגריש"א להחמיר בזה (בד"כ ניתן לבדוק ע"ג התוית). 

  חמץ  בדיקתדיני 
 לבדיקה אז יפה הנר ט כי אור". וה(שו"ע תלא, א)הנר  ה להיות בליל י"ד לאורהבדיקה צריכ ]ח

על ידי  דוקא את הבדיקה ותקנו אפילו במקום אפל. כמו בלילה מאיר האור שאין ביום כ"משא
וסדקין ומשא"כ אור היום שאינו מועיל לזה. וגם  בחורין גם לבדוק יוכל ידה שעל הנר אור

  .(משנ"ב תלא, ג; תלג, א)שעה שבני אדם מצויים בבתיהם  תקנו בליל י"ד כי אז הוא

 כל לחמץ אלא לחוש אין וסדקים והצריכו חכמים לבדוק בחורין ובסדקים. אע"ג שבחורין
 מקום מכל, אופן בשום עובר ואינו(כמבואר בפסחים ו, ב)  בטלי ממילא ופרורין פרורין כגון שהוא

  .(חי"א קיט, ו)שהוא  לכ אפילו לבער צריך לאכלו יבוא דשמא מחששא

שמדינא אפשר לבדוק גם על ידי פנס אם הוא מאיר טוב  ל"א זצ"מרן הגרישדעת : פנס] ט
בחורין וסדקין, ולא אמרינן שכבר נתקן שהדין הוא דוקא בנר. אבל מנהג ישראל להשתמש 
באור הנר. ומ"מ במקום שיש חשש דליקה עדיף להשתמש בפנס. וכמו"כ אם למעשה יוכל 

יותר טוב על ידי פנס אז ודאי צריך ועדיף להשתמש בפנס שהרי בזה הוא מקיים את  לבדוק
  מטרת התקנה טפי.

הגם שסיבת התקנה בנר הוא כאמור שבלילה אור הנר יפה לבדיקה, מ"מ אין : אור החשמל] י
(תלא, א) צריך לכבות את אור החשמל בבית בשעת הבדיקה. ויש סמך לזה מדברי המשנ"ב 

 אחר תיכף ת כונת השו"ע שכתב לבדוק בתחילת ליל י"ד, זה לשונו: פירוששכתב לבאר א
 שלא או יתרשל שלא כדי לבדוק להתחיל ראוי היום מאור קצת עדיין שיש הכוכבים יציאת

ישכח ע"כ. ומבואר שאין חיסרון אם יש אור אחר. ועכ"פ אם אור החשמל עוזר לבדיקה עדיף 
  שלא לכבותו.



(שו"ע הכוכבים  צאת אחר זמן הבדיקה מתחיל בתחילת ליל י"ד תיכף :אכילה קודם הבדיקה] יא

. (שו"ע תלא, ב ומשנ"ב שם). ואסור לאכול חצי שעה קודם זמן הבדיקה תלא, א ומשנ"ב שם ס"ק א)
מותר. וכל זה בחצי שעה  הרבה אפילו פירות או יותר ולא כביצה כגון פת בעלמא וטעימה

  .)ל"ביאוה(משנ"ב שם, ו ועי' בהרבה  אין נכון לאכול פירות הבדיקה זמן קודם הזמן אבל משהגיע

מי שמנקה את ביתו לפני ליל י"ד ורוצה ליפטר עי"ז מבדיקת : נקיון הבית קודם ליל י"ד] יב
  חמץ בליל י"ד מכל המקומות הללו, יש בזה כמה חסרונות:

 שלא ונזהר ולבערו החמץ לבדוק ומכוין בניסן ג"בי כתב שמי שמכבד חדרו(תלג, יא) . בשו"ע 1
 כי כיבוד(ס"ק מה) והטעם כתב המשנ"ב . ד"י בליל לבדוק אעפ"כ צריך, חמץ עוד שם להכניס

גומא. ולפי טעם זה מקומות שניקה כדבעי  באיזה חמץ נשתייר שמא גמורה אי"ז בדיקה
ומקפיד שלא להכניס לשם חמץ אח"כ תו אין צריך בדיקה. (הכונה למקומות שאין שם ילדים 

  ).  (עי' משנ"ב תלו, ג)ם, אבל אם יש ילדים קטנים בבית תמיד צריך לבדוק קטני

. אך המשנ"ב הוסיף שאפילו אם בדק בדיקה גמורה לשם בדיקת חמץ יש עוד חיסרון, שהרי 2
ואילו תקנת  –בדרך כלל הוא בודק ביום לאור החמה או לאור החשמל ואינו בודק לאור הנר 

 אפילו אם בדק לאור הנר לא יועיל וכמו שהובא לעיל שהנרהבדיקה היתה דוקא לאור הנר. ו
  .(משנ"ב שם)בלילה ותיקנו בדיקה לאור הנר בלילה דוקא  כמו ביום אינו מאיר

 ככל בליל י"ד ולבדוק לחזור צריך כ"ג ובסדקין, בחורין הנר בלילה לאור בדק אם . אפילו3
 זה . אמנם לפי טעם)ושעה"צ אות ה א ; וע"ע משנ"ב תלג,(שםלבדיקה  בדיקה בין לחלק שלא ישראל

בליל י"ד, שהעיקר  כדין אותו לבדוק אחד חדר שייר דשמא סגי אם(אות נו) נסתפק השעה"צ 
שיקיים את התקנה לבדוק בליל י"ד ולא מעכב לבדוק את כל הבית דוקא בליל י"ד. [ויש 

י' תלב אות יב בשם להוסיף דיכול גם לסמוך על הי' פתיתים שנוהגים להניח, יעוי' בשעה"צ ס
  ובית. בית אכל קאי תחלוק העמק ברכה]. אך כתב השעה"צ דמאידך י"ל דטעם שלא

] אמנם יש לציין בזה, דהנה הטעם שהצריכו לבדוק לאור הנר הוא רק בשביל החורין וסדקין, יג
 שאור נר ידי על אלא וסדקים בחורין לבדוק אפשר כי אי(קיט, ו) והטעם כמש"כ החיי אדם 

אמנם בימינו לא שכיח כל כך חורין וסדקין כמו שהיה בזמנם של  ,לחורין מועיל אינו היום
חז"ל שאז הרגילות היתה שהיה להם חורים בקירות וכדו'. וכל הפינות המוסתרות וכדו' שיש 

  לנו אדרבה נראה שאור היום או אור החשמל מועיל יותר לבדיקה שם.

מרן יצטרכו שם בדיקה דוקא של נר ולפיכך ע"ד ולכן כיום לא שכיח כל כך חורין וסדקין ש
במקומות הללו יוצא את חיובו על ידי ניקוי יסודי גם לפני החג וכמנהג העולם  ל"א זצ"הגריש

  . )ג, בתל(וע"ע בשע"ת 

במקומות שקשה להגיע לשם כדי לבדוק ולנקות, ישפוך : מקומות שקשה הנגישות לשם] יד
דהרי אין לחוש שם כי אם לחמץ פחות מכזית, וכבר  למקומות הללו חומר שפוגם את החמץ,

לכולי עלמא אין צריך לבערו.  קצת מטונף שחמץ פחות מכזית שהוא(תמב, לג) כתב המשנ"ב 
והביאור בפסק הזה הוא, כי הנה טעם הבדיקה בפחות מכזית הזה הוא, רק כדי שלא יבוא 

כן אם הוא מטונף קצת אז ליכא לאכלו (דמצד ב"י כיון שאין בו כזית א"צ לבדוק אחריו), ול
  ביה חשש שיבוא לאכלו ולפיכך ממ"נ אין כאן טעם להצריכו בדיקה.

יש לציין שכל פרטי הדינים המבוארים בסי' תנא לגבי נקיון והכשר 'כלי : נקיון כלי החמץ] טו
החמץ' זה נוגע למי שרוצה להשתמש בכלי החמץ בפסח. אבל כיום רוב הכלים לא משתמשים 

ח וממילא מדינא לא צריך לנקותם. ואם יש בהם חשש חמץ דבוק לכלים אפשר בהם בפס
למוכרם לגוי מאחר שעל החמץ הבלוע בכלים אין 'בל יראה' ולא צריך לבערם רק ישפשף 

או כאמור ימכרם לגוי. [וע"ע ב'קובץ (כמש"כ בשו"ע תנא, א וחזו"א קיז, טו) היטב ויצניעם 
  מש"כ בזה לבעל הקה"י].נ) (ח"א סי' תשובות' להגריש"א זצ"ל 



 חמץ לפעמים בהם שנותנים בגדים של יד בתי או כתב שהכיסים(תלג, יא) הרמ"א : כיסים] זט
 דלא צריך בדיקה כי מילתא חמץ בהם ניתן שלא לי אם אומר האדם ברי בדיקה. ואפילו צריכין
ולא לבשם שוב, . [אך אם כיבס את הבגדים ((משנ"ב שם ס"ק מז)אדעתיה  ולאו הוא עליה רמיא

ועכ"פ אם מוציא את הכיסים החוצה בעת הכביסה) א"כ ודאי הכביסה טינפה את הפירורים 
ובגדים שלא ישתמש בהן  שם והדר דינא דהוי חמץ מטונף פחות מכזית שודאי א"צ בדיקה].

  אפשר להניחן במקום מסויים ולמוכרן במכירת י"ג. –במשך הפסח 

 מטונף שחמץ פחות מכזית שהוא(תמב, לג) ל מש"כ המשנ"ב כבר הובא לעי: בדיקת ספרים] זי
שמבואר מדבריו שאין חיוב בדיקה (תלג, לג) לכולי עלמא אין צריך לבערו. וע"ע בשעה"צ  קצת

(ו, שרק לגבי חובת ביטול מבואר בגמ' בפסחים ) יד ,קטז(על פחות מכזית [ודלא כמש"כ החזו"א 

  קה יש חיוב גם על פחות מכזית]. שיש תנאי של כזית אבל לגבי חובת בדיב) 

ז"ל נראה דלענין חיוב מחיצה שתקנו חכמים כו' אין (שם, יח) ולגבי חיוב 'מחיצה' כותב החזו"א 
חילוק בין פירורין לגלוסקא יפה, והלכך חייבים לבדוק את הספרים משום חשש פירורין אף 

לדברי ה'אשל הראה בזה ' י) ('הליכות שלמה' פ"ה העהגרש"ז זצ"ל . אולם 1שאין בהם כזית ע"כ
כותב שאין חיוב מחיצה רק כשיש חמץ ודאי, וז"ל מקומות כו' ש (סי' תמ)אברהם' בוטשאטש 

יש בהם ג"כ חשש ספק חמץ דאכילה כיון שאין שם ודאי חמץ ראוי לאכילה ומוכר המקום 
ההוא רק שמשייר לעצמו חפצים במקום ההוא שנכנס לשם בתוך הפסח הרבה פעמים ואין 
מחיצה מבדלת, עם כל זה אין חשש על זה כיון שאין ודאי חמץ הראוי לאכילה בחדר ההוא כו' 

  ע"כ. ולפי"ז ודאי שאין חיוב של 'מחיצה' בפני ספרים וכדו' מאחר שאין שם ודאי חמץ.

אבל עדיין מאחר שיש חשש במציאות שיש  .לגבי חיוב בדיקה וחיוב מחיצהאמור כ"ז אולם 
פרים ממילא יש להיזהר שלא להשתמש עם הספרים בפסח במקום פירורי חמץ בתוך הס

שהפירורים יכולים ליפול לתוך המאכלים. ומרן הגריש"א זצ"ל היה נוהג להניח את הספרים 
  עם מגבת על השולחן תחת הספרים.

חיוב הבדיקה  ל"א זצ"מרן הגרישע"ד  :י מדרגות וכדו'רדכגון ח –חיוב בדיקה בבית משותף ] חי
ל השטח שהוא משתמש בו. ולכן מי שגר בקומה ראשונה אינו חייב לבדוק כי אם הוא רק ע

מקומה זו ולמטה, ואינו צריך לבדוק את הקומות שלמעלה ממנו. והגם שלפי חוקי המדינה 
ותרבות הדיור בית משותף יש חיוב אחזקה שוה בשוה לכל דיירי הבנין, זה הוי רק כהסכם 

  למכור את השטחים שהוא לא משתמש בהם.ממון בין הדיירים, ולמעשה אפשר 

כתב דמן התורה סגי או בביטול (תלא, ב) הנה המשנ"ב : מכירת חמץ למי שביטל ובדק כדבעי] טי
 שחששו לפי דוקא, בשניהם אלא מהן באחד סגי דלא החמירו ל"או בבדיקה לחוד, אלא שחז

 מ"ומ העולם. מן לבערווגם שמא יבוא לאכלו ולפיכך הצריכו גם בדיקה  2שלא יבטל בלב שלם
  עליו.  ויעבור בפסח חמץ וימצא יפה יבדוק לא שמא כ"ג לבטל צריך

ומנהג ישראל להוסיף על הבדיקה והביטול ולערוך גם מכירת חמץ הגם שלא ודאי שיש להם 
חמץ ברשותם. דהגם שכאמור מדינא יצא ידי חובתו בביטול ובבדיקה, מ"מ יש מעלה נוספת 

  לערוך מכירת חמץ.

                                                           
שם מובא בשם הקה"י זצ"ל שהדין של "מחיצה י' טפחים" הוא רק כשיש (ח"ב עמ' ז) ב'ארחות רבינו' וראה  1

חמץ גלוי שמונח שם. אבל בנידון הנ"ל של ספרים שרק יש חשש שיוציא ספר וימצא חמץ לזה דיו אם 
יה תולה סדינים לפני הספרים ולכמה מדפים שלא קושרים איזה חבל להיכר. וכך היה נוהג הקה"י בעצמו שה

 הספיקו הסדינים מתח חוט או שנים (עי' משנ"ב תמ, יב) עכ"ד.
  ויש להעיר מדוע לא אמרינן דדברים שבליבו אינם דברים, ויש ליישב ואכ"מ. 2



 פ"אע אסור הפסח אחר ישראל בבית שנמצא שכתב שחמץ(תמח, ה) נה יעוי' ראה בשו"ע דה
 כמנהגנו אם גם בדק דאפילו כתבו אחרונים דכמה דדע(שם ס"ק כה) וכתב המשנ"ב  .שביטלו
  בדבר. חילקו דלא בהנאה אסור כ"ג הפסח לאחר חמץ ונמצא

עבר עליו הפסח הרי הוא אמנם אלו אשר מכרו את חמצם לגוי ודאי גם אם נמצא חמץ ש
ך מכירת חמץ שזה ודאי מסלק את ומותר בהנאה מאחר שהיה שייך לגוי. ולפיכך נוהגין גם לער

כדי שלא  –ומכאן תשובה לאלו שאומרים ש"אין לנו חמץ למכור"  כל החששות למיניהם.
  יאסר חמץ שלא ידעו מהם הגם שבטלו ובדקו.

טעם שרק "משכירים" את המקומות ולא "מוכרים" ה: מכירה או השכרה לגוי ב"מכירת חמץ"] כ
  לגוי הוא כדי לסלק עצמנו מכמה חששות וכדלהלן: 

(חו"מ . יתכן שמכירה דורשת רישום בטאב"ו מצד 'דינא דמלכותא דינא'. אולם יעוי' בחזו"א 1

שמצדד שמועיל מכירת מקומות החמץ גם אם לא כתבו בטאב"ו, אך כתב שיתכן ליקוטים טז, ח) 
  לפרש שיהיה לו זכות בדיני ישראל דאל"כ סתמא דעתו כדיניהם.  שצריך

. החזו"א שם מעלה חיסרון נוסף כי לכתחילה אסור למכור לנכרי קרקע בא"י כמבואר בשו"ע 2
שגם מכירה לזמן אסור] ורק (שביעית כד, ד) משום "לא תחנם" [והוסיף החזו"א ח) - (קנא, זביו"ד 

  להשכיר להם מותר. 

שהביא מש"כ ה'חכמת (יו"ד קכ, יג) סף יש מצד "טבילת כלים". ראה בפתחי תשובה . חיסרון נו3
 צריך ממנו ולוקח וחוזר ם"לעכו את כליו שמוכר ז"ל ישראל עג, ג) כלל והיתר איסור (שעראדם' 
 ולכן פסח, לאחר טבילה צריך חמץ משום פסח בערב ם"לעכו היורות כשמוכר ולפי"ז טבילה
  למכרם ע"כ.  שלא מוטב

שאם מוכר  (ח"ד סי' כב אות ט)מלכיאל'  'דברי ת". לקבוע את המזוזות מחדש. ראה בשו4
 וקונה כשחוזר ואחר הפסח ם"עכו בית כדין ממזוזה החדרים החדרים לגוי הרי עי"ז נפטרים

 אבל. מן העשוי' ולא שם הוי 'תעשה הקבועה את המזוזה מחדש שהמזוזה לקבוע מהגוי צריך
 משכירו ואינו ולהשתמש שם ליכנס רשות יש למשכיר שגם ומפרטים את החדר כשמשכירים
 הדבר בגוף ממזוזה רק כשיש לו קנין פוטר ם"עכו (ושותפות במזוזה חייב שפיר לגוי לחלוטין

   .שם ובלא"ה גם בשותפות י"א שצריך לקבוע מחדש בלי ברכה) דר פ"שעכ או

לגוי בלא רשותו של המשכיר שהרי וע"ע שם שדן לאותן ששוכרים דירה כל השנה איך מוכרים 
וע"ד  .(וע"ע בשעה"צ תמח, נד) רשותו בלי לאחר שאסור לו להשכיר המשכיר מתנה רוב פ"ע

  מרן הגריש"א זצ"ל יש אומדנא שבעה"ב מסכים לשוכר למכור את החמץ כמו שצריך. 

  עשיית מלאכה ערב פסח
ערב פסח מחצות ולמעלה, כתב השו"ע סימן תסח סעיף א', זה לשונו: העושה מלאכה ב א]כ

היו משמתין אותו, ואפילו לעשות בחנם אסור. והטעם כתב המשנ"ב מפני שהוא זמן שחיטת 
הפסח שכל אחד מישראל חייב בו, ויום שמביאין קרבן הוא כיו"ט, ולכן אסור מד"ס במלאכה. 

טעם  שהביא ביאוה"לואפילו בזמן הזה דליכא קרבן עדיין האיסור במקומו עומד. [ויעו"ש ב
  אחר בזה, ונפק"מ בער"פ שחל בשבת].

  ובדומה לחוה"מ, וראה עוד בזה במשנ"ב שם ס"ק ז.  –: אסור לכבס מחצות ואילך כיבוס] כב

: אסור [הגם שזה לצורך החג]. ולענין להסתפר ע"י עכו"ם אחר חצות, תספורת וגילוחג] כ
, אבל ע"י ישראל הסכימו הרבה אחרונים להקל אף שמטה ראשו לצד המספר ומסייע קצת

  .(משנ"ב ס"ק ה)אסור אפילו בחנם משום דהיא מלאכה גמורה 



: יש ליטלן קודם חצות. אמנם אם שכח ליטול אותן קודם חצות, יש להקל נטילת צפרניםד] כ
  .(משנ"ב ס"ק ה)אפילו ע"י עצמו או ע"י אחר בחנם 

שין, מקום שנהגו : כתב השו"ע שם סעיף ג: מקום שנהגו לעשות מלאכה עוקודם חצותה] כ
שלא לעשות אין עושין. וכתב עלה הרמ"א: ולדידן מקום שנהגו שלא לעשות. אמנם במשנ"ב 

כתב: עיין בלבוש ובשארי אחרונים שאין זה מוסכם, כי יש הרבה מקומות שנוהגין (שם ס"ק יב) 
  לעשות עד חצות, ועל כן תלוי כל אחד לפי מנהג מקומו. 

ושלים יש דין מקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, וזה עפ"ד שליר :מרן הגריש"א זצ"לדעת ו
שהביאו דברי הירושלמי: שבירושלים סברא הוא לנהוג שם (י"ד. ד"ה שתי) התוס' בפסחים 

אמנם למעשה, לגבי א] חייט. ב]  איסור, כיון שמתקבצין שם אף ממקומות שנהגו בהן איסור.
מרן אמנם ע"ד  הרמ"א שם בסעיף ה. עפ"ד –תספורת. ג] כיבוס. ודאי יש להקל קודם חצות 

  לגבי כיבוס, המנהג הוא לאסור כביסה גם קודם חצות. ל"א זצ"הגריש

 נאים בגדים וללבוש טוב יום בערב ולגלח ש"מצוה לרחוץכותב ג)  ,(תעארמ"א דהנה ההעירו ו
האם עדיף לגלח בערב בליל י"ד ולא ביום י"ד מפאת איסור וא"כ יש לברר בשבת".  כמו

המלאכה הנ"ל, או שמא דוקא עדיף ביום י"ד קודם חצות שאז ניכר טפי שהוא בשביל החג. 
 שום ראיתי ולא חצות קודם פ"בע לספר אני נוהג פנאי לי כתב: "כשישפג)  '(עמובלקט יושר 

   בדבר". איסור

  ליל הסדר
בני חו"ל שלא נוהגים לומר 'הלל' אחרי תפילת ערבית בליל  :"ט ראשוןהלל לבני חו"ל ביו ]כו

ד] ישארו בבית הכנסת ויאמרו הלל עם הצבור בלא ברכה (עי'  ,תפז"ד הרמ"א יו"ט ראשון [עפ
  אג"מ ח"ב סימן צד). 

ל ראוי לבעל הבית להקנות את המצות "א זצ"ע"ד מרן הגריש: הקנאת המצות לאורחים] כז
[והנה יש מקשים לשיטת ר"ת שסובר שגדול הסמוך על שולחן  היה "לכם"לאורחים כדי שי

אביו שאינו יכול לזכות, א"כ איך יזכה במצות, ואמר הגריש"א ליישב, דכשאביו מקנה לו הוי 
שכותב (לה, א ד"ה אתיא לחם לחם) ראה בשפ"א בסוכה . כאומר "אי אפשי בתקנת חכמים"]

 ליתן צריך ב"הבעה לחןוש על ולאורח ,דוקא שלו מצהה שיהיה מצוה של במצה ליזהר שצריכין
 אין והעולם .ממש שלו להיות דצריך לאכול שהרשהו מה סגי ולא ,במתנה המצה ב"הבעה לו

 יהיב דהכא דאדעתא שאולה בטבעת לקדש שהתיר ש"הרא ד"ע סומכיןש אפשרו ,בזה נזהרין
   .(ב"מ סי' מח)ובקה"י ד) (הל' פסח סו"ס כע"ע באמרי בינה ועכ"ד.  בו לצאת שיוכל הלי

מאחר והמצות שלנו דקות ואין בהן כזית לכל המסובין. לכן מן הראוי : לכל אחד קערה] כח
 הוא ז"ל טוב(בפי' ההגדה ד"ה אחר) שיהיה לכל אחד ג' מצות מלבד בעה"ב. וראה בריטב"א 

  . כזית ממנה ואחד אחד כל שיאכל מספקת הפרוסה שתהיה

דם שתיית הכוס הראשון יש לברך 'שהחיינו'. ואם לא בירך אז יברך קו: ברכת 'שהחיינו'] כט
. ויש להעיר שיש (משנ"ב תעג, א)אח"כ אימתי שנזכר ואפילו באמצע השוק כי הזמן ארגל קאי 

פ"ח מהל' חמץ ומצה (לכוין בברכת ה'שהחיינו' גם על שאר מצות הלילה וכמש"כ הרבינו מנוח 

למרור וארבע כוסות כיון דחד מושב נינהו (ומי שמכוין רק ז"ל וזמן דקידוש עולה למצה ו )ה"א
לקדושת היום יתכן שיש בזה הפקעה על שאר הדברים ואכ"מ). ונפק"מ בהדלקת הנרות של 
ליל פסח שלכו"ע יש על הנשים לברך 'שהחיינו' ובעת הקידוש שבעה"ב מברך 'שהחיינו' יכולה 

י כאמור קאי גם על שאר מצות הלילה האשה לענות 'אמן' ואין בזה שום לתא של הפסק שהר
  .  ט; שבה"ל ג, סט)-(עי' משנ"ב רסג, כג; אג"מ או"ח ד, כא



 שהרי כוס כוסות,' ד מצות וגם קידוש מצות לקיים שרוצה יכוין שמקדש קודם: כוס ראשון ]ל
 כוסות",' ד מצות ולקיים לקדש מוכן "הריני לומר נוהגין ויש מהד' כוסות. אחד הוא קידוש של

 קודם יאמרוהו דוקא מטעם הפסק אלא הקידוש לאחר זה יאמרו שלא ליזהר שצריכין קר
ויש להעיר מדוע ליכא חיסרון של "מצות חבילות חבילות" בזה שעושים . (משנ"ב תעג, א)קידוש 

  ד' כוסות על כוס של קידוש וברכת המזון ואכ"מ.

רונה על כוס הראשון, כותב הטעם שאין מברכין ברכה אח :כוס ראשוןהברכה ראשונה על ] לא
 אחרונה ברכה מברך שהרי ועוד לבסוף ז"ברהמ שמברכים מה על כי סומכין(תעג, יא) המשנ"ב 

הברכה אחרונה  דק') הרי 72אולם אם יעבור שיעור עיכול (שהוא לכל היותר  כוסות.' הד בסוף
לכוס שני יותר אין להאריך באמירת ההגדה בין כוס ראשון ולכן  ,3לא קאי על הכוס הראשון

ומי שרואה שעומד לעבור  לענין קיום דין "כל המרבה כו'". 4משיעור עיכול. וראה בהערה
הגריש"א שיש לו לברך ברכה אחרונה על הכוס הא'. ויש עצה לשתות מרן השיעור עיכול הורה 

ז ימשך ועי"בין הכוס הא' לכוס הב' ) יאוה"ל תעג, ג ד"ה הרשותובב (עי' משנ"ב תעג, טזמים וכד' 
יש להניח את המים שיהיו  "טר שאר מיני משקיןויין פ"השיעור עיכול טפי [ויש להעיר שלדין 

  ].מש"כ בזה) קעד, ג(במשנ"ב ראה  ,לפניו בעת ברכת הגפן

ויברך לפניו ברכת האדמה  הנטילה. על יברך ולא ראשון טבול לצורך ידיו נוטל :כרפס] לב
 אח"כ. ומפני שיש ספק על הברכה אחרונה לכן יקח ויכוין לפטור בזה גם את המרור שיאכל

אם אכל כזית לא גם ו .אחריו יברך ולא האדמה' פרי לפניו 'בורא ויברך מכזית פחות מהכרפס
 שפוטר המזון וממילא ברכת המרור על גם יברך ברכה אחרונה כי כאמור ברכת האדמה קאי

ולדעת  .נו)-(משנ"ב תעג, נבקודם מ שאכל הכרפס על גם קאי )הסעודה בתוך שאוכלו( המרור את
  .(ביאוה"ל שם ד"ה ואינו)הגר"א יש לברך ברכה אחרונה על הכרפס 

 – (משנ"ב תעג, א) מצרים" יציאת סיפור מצות ידי "לצאת יאמר או יכוין ההגדה קודם: מגיד] לג
מאחר שמצות "סיפור יציאת מצרים" הוא מצוה דאורייתא כמש"כ הרמב"ם והחינוך ובמצות 

   ד"מצות צריכות כונה". (עי' משנ"ב ס, י)רייתא קי"ל דאו

שלא  לברר שהאריך(הל' יציא"מ) מביא בשם השאג"א (מצוה כא) המנח"ח  :אמירת ההגדה] לד
שכותב (ד"ה וחייב) יצאים ידי חובת "סיפור יציאת מצרים" בהרהור. וע"ע בריטב"א בפי' ההגדה 

ולכתחילה ראוי לכל אחד  .כוחו ע"כ כלב רם ובקול בנעימה ההגדה לומר אדם ז"ל וחייב
  . (אשרי האיש ח"ג עמ' תא)בעצמו לומר את ההגדה עם בעל הבית 

שיעור כזית מצה קשה לשערו מאחר ולפי רוב הפוסקים השיעור הוא ע"פ  :שיעור כזית ]לה
, ולכתחילה ע"פ מדידת מומחים זה יוצא לפי שיטת (עי' משנ"ב סימן תפו סק"ג)שיעור נפח 

 (עי' משנ"ב שם סק"א)גרם. אבל לחולה ולזקן יש להסתמך על שיעור יותר קטן  30כמעט  החזו"א
  ואף אולי להכליל את הנפיחות במצה להשלים את השיעור, ובמקרה הצורך לשאול רב.

פרס מתחיל מהלעיסה ולא  ל שיעור אכילת"א זצ"ע"ד מרן הגריש: שיעור 'כדי אכילת פרס'] לו
. ועל כן ה)- ; שבט הלוי ט, קעגוביאוה"ל שם ד"ה ולא מא; משנ"ב קסז, לה- ט (עי' משנ"ב תעה,מהבליעה 

                                                           
 עד הגדהב ישהה שמא הכרפס] כי ונה על הכוס [וכן אחררחברכה א כ"כ בשו"ת מהר"ח או"ז (סי' ריג) לברך 3

 אולם ראה בשו"ע הרב (תעג, י); אשל אברהם .אחריו ברך שלא ונמצא במיעיו ראשון הטיבול שיתעכל
 ח"א סי' יח אות י) מש"כ בזה.(ומנחת שלמה  (בוטשאש סי' תעד);

שהובא בשמו שהשיעור של ומצד ההלכה להרבות בסיפור יציאת מצרים. ראה בהגדת הגרח"ק שליט"א  4
י מה שחז"ל קבעו, וזה סדר ההגדה כמו שתיקנו. אולם כששאלתי זאת את מרן "כל המרבה" הוא לפ

(פיסקא מעשה בר' ל ענה לי: שאפשר לקיים הלכה זו אחרי גמר הסדר. וכן מצאתי בארחות חיים "א זצ"הגריש
שכותב ז"ל ודאי שזה היה אחר האכילה דאי קודם לאכילה הא אמרינן חוטפין מצה בלילי פסחים אליעזר) 

  יישנו עכ"ד.שלא 



 2-3יש לאכול את המצה והמרור כמה שיותר מהר ועכ"פ תוך כדי אכילת פרס [שהוא לכתחילה 
 שלכתחילה(תעב, לד) דקות] מעת הלעיסה. אבל לענין שיעור שתיית ד' כוסות כותב המשנ"ב 

ושיעור זה הוא מעט  –רביעית  שתיית מכדי יותר הכוס ובר בשתיית לשהות שלא ליזהר יש
(פ"ב מהל' בשם רבינו מנוח (ח"א כלל נ, ד) מאוד ולא יותר מכמה שניות [וכמש"כ הנשמת אדם 

 לשתות יכול לגימות' ג או' דהא בב היא מועטת רביעית שתיית ששיעורשביתת עשור ה"ד) 
  אחת.   בבת הרביעית רוב ותלשת שנכון(שם) כותב המשנ"ב  רביעית]. ולכתחילה

אין לומר ש בשם השל"הכותב עא) , (תעגמשנ"ב ה: ובהלל בסעודההסיבה באמירת ההגדה ] לז
מבואר שגם  זה)ד"ה  , א(פסחים קחבמאירי [והנה  יראהבקריאת ההגדה בהסיבה רק באימה ו

י"ז הדרך אך יתכן שזה רק בזמנם שכך היה הדרך אבל בזמנינו שא הסיבה.י"ל בקריאת ההגדה 
 ההלל "ל ואומריםז – (תפ, א; תכב, כח)משנ"ב לגבי 'הלל' כותב הוהרי זה סתירה לאימה ויראה]. 

 וחירות. הסיבה דרך הוא שמיושב מפני שאני בפסח מעומד אומרים השנה שבכל אף מיושב
 היא ההלל ז"ל אע"פ שקריאת(באר היטב תעג, כז בשם השל"ה; שו"ע הרב שם, מח) וכתבו הפוסקים 

 חירות דרך הוא זה לילה מעשי שכל לפי מיושב, אפילו קורין זה שבלילה מ"מ ההלל כו' מעומד
 ישב אלא צדו על מוטה כשהוא וההגדה ההלל יקרא לא ומ"מ לעמוד. אותו מטריחין אין לפיכך

לכתחילה יסב כל שז) , (תעברמ"א כותב ה –ולגבי הסיבה בסעודה וביראה עכ"ד.  באימה
ואימתי ז"ל (פ"ז מהל' חמץ ה"ח)  ב"םרממקור הדברים בו). אכילתו ובשתייתוב(היינו  הסעודה

צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ד' כוסות, ושאר אכילתו ושתייתו אם היסב 
כיום הסיבה אינה דרך חירות מאחר ולמעשה אולם  ."דהרי זה משובח ואם לאו אינו צריך עכ

סגי ודאי בעינן למיעבד הכי. א"כ  הכי דכבר איקבע הילכתאכיון מרק ו )ז, רמ"א תעב(ראה ב
של מרגישים עי"ז מצב שאין אנו מאחר , כי להסב בשעת אכילת המצה וד' הכוסות ותו לא

  שמעכב. מה חירות די לקיים את 

, חרחבינא, תמכא, עולשין, חובת מרור בחזרת ידי כותב שיוצאים(תעג, ה) בשו"ע : מרור] לח
 שהם הסדר כפי ראשון ראשון אחר יחזור חזרת לו אין ואם בחזרת וההמצ מרור. ועיקר

 קורין שאנו מהזה  'חזרת'ו .נויבלשונ ן"חריי הוא 'תמכא'ש(תעג, לד) וכותב המשנ"ב . שנויים
 בקיאין אנו שאין ז"ל כיון (קל, ג), ומקובל שזה החסה דידן וכמש"כ החיי אדם ן"שאלאטי
 .במשנה שנזכר תמכא והוא" חריין" הוא במדינתינו הוגהנ המרור ולכן בשמותם אלו בירקות

 שקורין שהירק שמעיד צ"הח על לסמוך יוכל לו יזיק שמא" חריין"ה לאכול שחושש ומי
 מארץ הבאים מהמשולחים שמעתי וכן. במשנה שנזכר חזרת הוא] חסה" [הייפלשלאטן"

גדול  והשרש דוליןג עלין הם ששם שאמרו רק למרור" שלאטן" אוכלין ששם ואמרו הקדושה
שנים עברו ור שכאמור עיקר המצוה ב'חזרת'. ובוכך מנהג העולם לאכול 'חסה' למר .עכ"ד

שלא ניתן היה להשיג חסה וגם החסה הנמכרת היתה מלאה תולעין נהגו העולם ליקח בחו"ל 
 ניכרים שאינם קטנים תולעים מאוד מצוי 'חזרת' שבמין(שם, מב) חריין וכמש"כ המשנ"ב 

 ליקח יותר טוב כראוי שיבדקנו יראה בעלי מיוחדים אנשים לו שאין ולכן מי עין ילחלוש
  בסדר. שלישי שהוא אף תמכא

דבעינן טעם מרור ובעינן שיהיה (לט, ב; ברכות לח, ב) אך דא עקא שמבואר בגמ' בפסחים 
שלא משהים אותו בקרקע תחילתו מתוק וסופו מר. ואילו בצורת הגידול של החסה בזמנינו 

; וכ"ה בחיי"א (תעג, למרירות. והנה בשו"ע הרב  וליראה הגידול יפה ואין שכדי בכוונה זמן רב 

 הקלח מתקשה בקרקע שוהה כשהיא מ"מ מרירות בה אין מחדש ז"ל ואע"פ שהחזרת) קל, ג
מתוקה.  כשהיא אף אחריה לחזור ומצוה מרור נקראת היא כך ומפני מאוד מר ונעשה שלה

כותב ז"ל וחזרת שנקרא בפיות בני אדם סי' קכד הערות לפסחים לט, א) (או"ח אולם החזו"א 
(סי' קיט) ומשתמשין בו הוא המתוק ולפיכך מסתבר שאינו בכלל מרורים דקרא. והנה הח"צ 

ולכן החזו"א כתב שהוא סאלאט בלע"ז וצריך ליזהר שלא לצאת בו עד שיתמרר כו' עכ"ד. 
. וכיום מוכרים 'אינדייב' שמסתבר שזה 'עולשין' 'חסה'מאשר  'חריין'העדיפו לקחת ודעימי' 



שאמרו שעולשין זה 'הינדבי') שהוא באמת תחילתו מתוק וסופו (לט, א) (עפ"ד הגמ' בפסחים 
  וכן הורה מרן הגריש"א זצ"ל. מר.

הגם שבכל השנה כולה אפשר לברך לכתחילה על 'מיץ ענבים'  :ד' כוסות ב'מיץ ענבים' ]לט
גבי ליל הסדר דעת מרנן הגרמ"פ והגריש"א זצ"ל דכיון דבעינן דרך לכוס של ברכה, מ"מ ל

אפשר למזוג (לערב) את היין  ל"א זצ"מרן הגרישחירות לכן צריך דוקא יין המשכר קצת. וע"ד 
במיץ ענבים כל שעדיין מרגישים קצת את חוזק היין (ובדר"כ הוא בערך שליש מיץ ענבים ושני 

  שליש יין).

 צריך שונאו או שמזיקו מפני יין שותה שאינו דמי(תעב, י) השו"ע וראיה לזה ממה שכתב 
והגר"א שם ציין שהמקור הוא ממה דאיתא  .כוסות ד' מצות לקיים ולשתות כדי עצמו לדחוק

עצרת. והנה אם  (וכאב ראשו) עד רישיה וחזיק פסחא דלילי כסי' ד שתי יונה' בירושלמי דר
ות, מדוע לא לקחו אשכול ענבים וסחטו ממנו מיץ ננקוט שמיץ ענבים הוא לכתחילה לד' כוס

  5היום. קידוש עליו ואומר ענבים של אשכול אדם דסוחט(ב"ב צז, ב) לד' כוסות, כדאיתא בגמ' 

 86(שהוא יעור קטן של הגר"ח נאה יש בו רק שכוס ש תדיף לקחע"ד מרן הגריש"א זצוק"ל עו
בו לשתות ו יעור חזו"איש בו שח כוס שוישתה בו רוב כוס יין מאשר ליק סמ"ק וסימנך 'כוס')

  .מיץ ענבים [דשיעור החזו"א דחומרא הוא לא מצינן למיעבד הך חומרא אי מייתי לידי קולא]

ל מיץ ענבים "א זצ"כבר הארכנו כמה פעמים שע"ד מרן הגריש: 'מיץ ענבים' לכוס של ברכה ]מ
ין בו תערובת מים או האמור לכוס של ברכה שמברכים עליו בפה"ג הוא רק מיץ ענבים שא

טבעי. ויש  100%תרכיז יין. ולפיכך יש להקפיד להשתמש רק במיץ ענבים שמופיע עליו שהוא 
לציין שישנם הרבה מיץ ענבים שכתוב על התוית "מיץ ענבים טבעי" וע"פ בירור שערכנו אצל 

יז. טבעי" יש בו תערובת מים או תרכ 100%משגיח מטעם בד"ץ העד"ח אם לא מופיע עליו "
ומטעם זה 'יין קל' המשווק בחנויות מאחר וסביר להניח שמערבים שם מיץ ענבים שאין לברך 
עליו בורא פה"ג ממילא יש ספק על ברכתו. וע"פ בירור שערכתי בשנת תשע"ה יש רק סוג אחד 

. ולכן מי שרוצה יין קל עדיף 6של יין קל תוסס שהוא יין קל טבעי בלי תערובת של מיץ ענבים
טבעי ולא לקנות יין קל מוכן. ואגב עוד יש לציין בזה  100%לבד יין עם מיץ ענבים שיערב 

יש ענין שלא לקדש על "יין מבושל" כי שלאחרונה משווקים "יין לא מבושל" ויש בזה עדיפות 
   .  (עי' שו"ע רעב, ח ומשנ"ב ס"ק כג; משנ"ב תעב, לט) אא"כ היין השני טוב יותר

יש לחנך את הילדים שהגיעו לחינוך  (תעב, טו)עפ"ד השו"ע  :' כוסותחינוך ילדים במצה וד ]מא
מרן שהגיל הוא כבן ה' או ו' שנים] לשתיית ד' כוסות. וכן אמר לי (ס"ק כז) [ראה בחק יעקב 

שמבאר (תעב, טו) והגם שיש חולקים שאין חינוך על ד' כוסות מ"מ עפ"ד הפר"ח . ל"א זצ"הגריש
יש שלא דרך חירות א"כ כיום הזה שיש מיץ ענבים הדר דינא  שהטעם הוא כי לקטנים יין זה

  אופן לקיים מצות חינוך בד' כוסות כמו לגבי מצה.

א "מרן הגרישוכך אמר לי  ויש לציין שגם על ילדות יש מצות חינוך בזה ולא רק על ילדים
השו"ע (כמש"כ וזה משום שבכל מצות הנוהגות בזה הלילה מחוייבות הנשים כמו האנשים  ,ל"זצ

  מטעם שגם הם היו באותו הנס. )יד, תעב

                                                           
ז"ל אחד חדש ואחד ישן, וא"כ היאך יכול להיות יין חדש בפסח (מאחר ועונת כתב (פסחים קח, ב) מרדכי בו 5

א בסוף הקיץ), וע"ש מה שתירץ. ולפי"ז יתכן שלר' יונה לא היה לו ענבים חדשים לסחוט ממנו והבציר ה
קיץ לעונת החורף בכבושים בדבש או בענין  שיתכן לשמור פירות (עא, א ד"ה אלא)בגיטין וראה בתוס'  מיץ.

   .אחר ע"ש
עונה על כל הדרישות  )5.5%והול דל אלכ(של כרמל מזרחי  BUZZע"פ בירור שערכתי בשנת תשע"ז, יין  6

 .של יין מהדרין שנתבאר במקו"א (קונטרס "דיני יין ומיץ ענבים"), דהיינו שאינו מבושל, צבע נוטה לאדום
  מיוחד עם תוספת מיץ ענבים מיוחד שלא עובר שום בישול או פיסטור.היין הזה נעשה בפטנט 



אבל דא עקא, כדי לקיים את החיוב של חינוך יש לדאוג שיהיה להם כוס שמחזיק רביעית. 
. ובודאי עדיף )סמ"ק וסימנך 'כוס' 86שהוא (ואפשר לסמוך על השיעור הקטן של הגר"ח נאה 

דשיעור החזו"א  כוס. שיעור הקטן ושישתו רוב כוס מאשר שיעור הגדול ולא ישתו רוב
שלא ישתו רוב כוס שזה בעצם  דחומרא הוא לא מצינן למיעבד הך חומרא אי מייתי לידי קולא

  ].[וראה עוד בסמוך(תעב, ל) מעכב בדיעבד כמש"כ המשנ"ב 

 שקטן(פ"ו מהל' חמץ ה"י) לגבי דין חינוך של מצה, שכתב (שהובא לעיל) ודבר זה מבואר מהרמב"ם 
ע"כ. ומשמע שבלא כזית אין  מצה כזית אותו ומאכילין במצות אותו חנכיןמ פת לאכול שיכול

בזה קיום דין חינוך, כי כך הוא קיום מצות החינוך שיאכל הקטן שיעור שמקיימים בו את 
. ולכן גם לגבי ד' כוסות צריך להקפיד שיהיה בו רביעית. וכאמור לגבי ד' כוסות גם 7המצוה

  גרם. 20הקטן של כזית שהוא  לגבי מצה אפשר לסמוך על השיעור

 רוב לשתות צריך אינו שקטן(תעב, מז) אולם למעשה לגבי קטנים בד' כוסות מצדד המשנ"ב 
דידיה. אך עדיין עדיף שיקח כוס רביעית בשיעור של הגר"ח נאה  לוגמיו כמלא רק רביעית

כוס אפי' שאינו יוצא אם אינו שותה רוב ה(תעב, ט) וישתה רובו [לקיים דעת הי"א בשו"ע 
מחזיק כמה רביעיות] מאשר שיעור של החזו"א וישתה רק מלא לוגמיו. וכך היה דעת מרן 

מאשר השיעור  רובוכולו או עכ"פ הגריש"א זצוק"ל שעדיף לקחת את השיעור הקטן ולשתות 
וכמו"כ סבר שעדיף השיעור הקטן עם יין מאשר השיעור הגדול עם  רובו.את לא ישתה הגדול ו

  .מיץ ענבים

אין צריך לשטוף ולהדיח את הכוס מאחר שכבר שטפוהו  :שטיפה והדחה לכוס שני ושלישי] מב
 שצריך(תעט, א) אולם בכוס שלישי שכבר אכלו כותב המשנ"ב  .(משנ"ב תעג, סח)לכוס הראשון 

 מ"מ נקי הוא אם לראות השנה בכל נזהר שאינו מי נקי. והוסיף שאף אינו אם ושטיפה הדחה
מצוה עכ"ד. ופשוט שאם מאיזה סיבה הכוס לא נקיה אז היא  הידור משום יזהר הלילה בזה

  צריכה שטיפה והדחה גם בכוס השני. 

(שו"ע תעז, א ומשנ"ב שם סק"א; וע"ע יש לאכול 'אפיקומן' קודם חצות : "חצות" לאפיקומן] מג

(מנח"ש קמא סי'  ידוע מה שעורר הגרש"ז. וח מש"כ על דברי האבנ"ז הנודעים)-בשו"ת אג"מ או"ח ה, לח

השחר מאחר  עלות עד הלילה חצות של הזמן את לחשוב יש מצה אכילת שלעניןצא אות טו) 
שלכל דיני התורה עה"ש הוא יום גמור ורק לגבי ק"ש הולכים לפי זמן שכיבה וקימה [ולא 

 אברהם באשל וציין שגם, כהזמן שמופיע בלוחות שמחשבים את החצות לפי הנץ החמה]
 אפיקומן אכילת לענין חצות זמן את לחשוב יש דאולי מסתפק תעז)' סי נינאת (מבוטשאטש

לפני הזמן של החצות שמופיע  8שעהחצי וזה בערך כ .השחר עכ"ד עלות עד החמה משקיעת
  בלוח א"י. וכן הגריש"א זצ"ל היה נזהר בזה. 

 שמברך כתובר עם את ה'הלל' כותב עפ"ד הרמ"א שם שגם(תעז, ז) המשנ"ב  :"חצות" להלל] מד
מבואר שגם את הכוס ד' צריך לשתות (שם) והנה בגר"א  חצות. קודם לכתחילה יאמר לאחריה

     .(פ"ח מהל' קרבן פסח הט"ו)לפני חצות, אולם במשנ"ב משמע דסגי בהלל, ועי' היטב ברמב"ם 

 אחרונה ברכה לברך יכול שיהא כדי צריך לשתות את כולו הרביעית : כוסכוס אחרונה] מה
  .(משנ"ב תעב, ל)ע "לכו

* * *  

                                                           
 כמו כשרין מינין' לו ד שיהיו שצריך לגבי חינוך בלולב, שכתב שפשוט(סי' תרנז ד"ה כדי) וראה בביאור הלכה  7

  בגדול.
. וכמו"כ זה תלוי האם מחשבים 72דק' לפני הנץ או  90זה תלוי האם מחשבים את הזמן של עה"ש  8

  תחילת השקיעה או מצה"כ ואכ"מ.מ


