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 מכתב ברכה

 תלמידי יקירי ברכת ה' עליכם

והנני לעורר את כב' ואת כל הצעירים החפצים להתעודד לחיים רוחניים, מכובדים 
הננו חייבים לקנות לנו את הכשרון ומתוקנים באמת בעז"ה, על דבר ההסתגלות הספרותית. 

ת הסגנון החי לכל צבעיו, את הפרוזי  ואת המליצי. ואם יש בנו מי שמרגיש , אהספרותי
את רוחו בנטיה לשירה ופיוט, אל נא יעזוב כשרונו. יעשו מסות, בחינות, 'ללמד בני יהודה 

והננו חייבים חמושים אנו צריכים להיות למלחמת ה' בעמלק הפנימי והחיצוני, ...קשת'
אנו צריכים לתרגם על פי הסגנון הזמניי את כל האוצר  להכין לנו את הנשק הזמני העט.

 אל הקדוש שלנו, אוצר הדיעות והרגשות של כל התורה כולה כמעט, לקרבם לבני דורנו
תבוזו לשום הזדמנות להעלות על הספר אמרי יושר, מלאים חן, מסולאים בחופש רוח טהרה 

                                                           וקדושה
 ח"ב עמ' רכ"ו ,אגרות הראי"ה 

 

בדברים נרגשים אלו פונה הרב זצ"ל לצעירי דורו, וקריאתו מהדהדת עד ימינו אלה ממש, זכינו 

 כולנו בני הישיבה להסתופף בצל השכינה ולחזות בנועם ה' דבר יום ביומו.

לה' על הזכות ששם  חסד ה' עלינו ובימים שבהם סערות מתחדשות חדשים לבקרים, עלינו להודות

 חלקנו מיושבי בית המדרש.

חוברת זו פנים כפולות לה, פתיחה וסיכום, סיכום מכיוון שהיא מביאה משהו מעמל התורה וכוח 

היצירה של בני הישיבה, ופתיחה מכיוון שמשיקולים שונים לא כל המאמרים שנכתבו ונערכו 

נת לצאת ברצות ה' ועזרתו בסיום זמן מופיעים בחוברת זו ובעז"ה יופיעו בחוברת הבאה המתוכנ

 קיץ.

על התודה והברכה לתלמיד הישיבה ר' יגאל סיילדר שעמל מראשית ועד אחרית למען תצא 

 החוברת לאור, ישלם לו ה' כגמולו כפל כפליים ברוב נחת וברכה.

לר' אסף לבקובסקי ור' נדב עגמ'י שטרחו ועמלו על העריכה של חלק מן המאמרים בחוברת יזכו 

 לרוות נחת ושמחה.

לצוות הרבנים ועובדי ההנהלה שעומדים הכן לכל דבר שבקדושה וטהרה, זכות לימוד התורה 

 תעמוד לימינם להמשך עשיה ברוכה למען הפצת אור התורה של בית מדרשנו בכל מרחבי הגליל.

 בברכה נאמנה, פסח כשר ושמח

 אייל גריינר

 אש הישיבהר 
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 פסחלהקדמת  התלמידים לקובץ מאמרים 

 

היום שבו נולדת, הוא היום שבו החליט הקב"ה שהעולם אינו יכול להתקיים ישנו משפט המיוחס לר' נחמן : " 

". מלבד החיזוק לכל אדם ואדם שיש במשפט זה, או סתם ציטוטו בימי ההולדת לילדים. בעומק, יש בלעדיך

בבואנו  תוספת במציאות.במשפט זה משמעות גדולה. דבר שיוצא לאוויר העולם צריך לתת משמעות, 

 לכתיבת קובץ נחמד זה, חשבתי לעצמי, מה מייחד קובץ זה? מה יש בו? מה הוא מוציא לאור?

אפשר לומר מספר דברים. אבל אני חושב שהנקודה המרכזית היא העצמיות שבו. ראשית, הוא בא מאיתנו, 

ו, כתב את התורה שלו, התורה עצם היותו זה הוא ייחודו, עצם זה שכל לימוד ומאמר עבר דרך מי שכתב

 שהוא גילה, שיצאה באופן וסגנון זה, זה הוא ייחודו. ודבר זה אינו פשוט כלל וכלל.

 הנקודה השנית, השלובה בקודמתה, היא עצם העצמיות שיוצאת מקובץ זה.

על בזמן זה, בין פורים, בו אדם מסיר מסכות ותחפושות מתחבר ומגלה מעצמיותו, לפסח, זמן החירות, ש 

כתבנו מאמרים ", כדברי הרק קוק במאמריו לפסח. להיות נאמן לעצמיות הפנימית שלוידה מתרומם האדם "

אלו, כל אדם ממקום שלבו חפץ. הנושא שהעסיק אותו, בער בו, ורצה ללומדו ולהבינו. הנאמנות לעצמיות, 

 הנמצאת במאמר זה, עצם היא צריכה לצאת לאור.

, שעזר וסייע בתהליך ההכנה של המאמרים, ודחף  ועודד להוציא מכוחותינו ברצוננו להודות לצוות הרבנים

כמו שבכלל  דוחף ומעודד במהלך השנה. תודה למוטי, מנכ"ל הישיבה, על נכונותו להוציא את  -לפועל 

 דברינו. ולבסוף לר' יגאל, שעמל עמל רב לשם הוצאת פרי מתוק זה.

השילוח"  לפרשת ויקהל אומר, שבמהלך הכנת המשכן  עלתה לסיום ברצוני להביא נקודה קטנה. בעל "מי 

לכל אחד תחושת גאווה במעשה ידיו, ביופי ובפאר של מה שהכין. אך לבסוף, כאשר המשכן הוקם, ראו 

כולם את היופי וההדר הרב היוצא ביחד מכל מה שכל אחד עשה בנפרד. אז הבינו שכל הדבר המופלא 

להעיד רק על עצמי, שבמהלך הכנת המאמר שלי , עלתה בין מין תחושת שיצא הוא מסיעת השי"ת. אני יכול 

גאווה קטנה על מעשה ידיי, על סגנונו, על החידושים שבו והלימוד שיוצא ממנו. הנני אמונה, שבראות 

הדברים משולבים בקובץ אחד, משולבים איש אל אחיו. נהיה בהבנה וידיעה, שקובץ זה יצא בסיעת 

 די.-ורות, לגילוי דבר ה' בעולם, לתיקון עולם במלכות שהשי"ת, והננו רק צינ

 

 'מיגנדב ע

 פקודי תשע"ז-ערש"ק ויקהל
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 הקדמה -הימים שבין פורים לפסח 

מתחילת חודש אדר, ויש מי שמחמיר שכבר מחנוכה, מתכוננים בעולם הישיבות לימי פורים המרוממים. תופעה 

וממות רוח גדולה, ישנו מצב רוח מעט מדוכדך, והימים שלפני מוכרת היא שלאחר ימי פורים המלאים בשמחה והתר

היציאה לבין הזמנים מרגישים  מעט כבדים. לרוב, אין כלל רצון "ללמוד ברצינות" , ורק מחכים שהימים האלו 

 יעברו.

 השנה, מצאנו מה נשתנה.

 שמרבים לדבר עליו לפני פורים, ביחס לשתיית היין, וזהו קיצורו: 1ישנו מדרש

שתה כהוגן הרי הוא גבור כארי ואומר אין כמותו בעולם, כיון , ם שישתה אדם מן היין הרי הוא תם ככבשקוד

 .נשתכר נעשה כקוף עומד ומרקד ומשחק ואינו יודע מה יעשה, ששתה יותר מדאי נעשה כחזיר

 –ארבעת הבנים  -ן קושיות, ארבע לשונות גאולה, וכמוב כוסות, ארבע בחג הפסח אנו רגילים למספר ארבע. ארבע

חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. קשה לי להתעלם מההקבלה בין ארבעת השתיינים בפורים, לבין ארבעת הבנים 

 בפסח. הייתי מעיז פניי ואומר שג"כ את כותבי המאמרים בעולם, אפשר לחלק לארבעה ביחס להקבלה הנ"ל:

 ואחד חקיין שאינו יודע לשאול.אחד שחכמתו משתלמת, אחד רשע וגאה, אחד תמים ועלוב 

בשאלה שמציקה לי אעסוק! אחקור ואברר בעזרת רבותיי ושכלי, עד שאמצא את המקום  –שחכמתו משתלמת אומר 

 סופית.-שבו הניחו לי להתגדר ולחדש. אמצא את "האות שלי" בתוך התורה האין

בת ביהדות. הקידמה והנאורות, דעת לעצמם אמרו, כעת רוח חדשה מנש -כל מה שאמרו לפניי  –רשע וגאה אומר 

 ההמון וקיצור הדרכים, היא היא היהדות החדשה. "האות שלי" היא תיכתב בראשונה.

 מה לי ולחידוש? לא רב אני. אין לי "אות בתורה" –תמים ועלוב אומר 

וב ולא סומך יש בו חכמה למצוא את הדברים הנעלמים לכולנו מהעין, אך מחקה את הכת –חקיין שאינו יודע לשאול 

 על הנפש האלוקית שבו. "הייתכן שיש לי אות בתורה?"

כתיבת המאמר  -שמחתי לראות כי כולם נענו בהתלהבות גדולה לרעיון אשר שינה ורומם את הימים שאחרי פורים 

האות תחילת חיפוש  –לפסח. הם עמלו, טרחו, חיפשו, לפעמים התייאשו, אבל תמיד חזרו לעצמם למטרה הנעלה 

 -הקושיות שהציגו, ההבנות שאליהן הגיעו, דיבוק החברים שבה השקיעו, הציגו לנו דבר אחד בתורה. או"אכ של

חכמים. באו בתחושת ענווה וברצון גדול ללמוד. אין לי ספק שחוברת  תלמידי –יש פה חכמים. לא סתם חכמים, אלא 

 זו היא שורש חזק לפירות גדולים שעתידים להגיע. 

 לכותבים החדשים והישנים! ברכות מעומק הלב 

 יגאל סיידלר

 ישיבת טפחות

 ר"ח ניסן התשע"ז

                                                      
 

 נחומא פרשת נחמדרש ת 1
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 כילת מצה בכדי אכילת פרסא

 ראש הישיבה הרב אייל גריינר

 הקדמה

מצוות עשה מן התורה לאכול בליל הסדר מצות, על מנת לקיים מצווה זו ישנם תנאים נלווים העוסקים 

 מן הקצוב לאכילתם.בצורת הישיבה הנדרשת )הסיבה(, בכמות המצות ובז

את עיוננו אני מבקש לייחד לנושא של שיעור הזמן שחז"ל קבעו לאדם שבו עליו להשלים את אכילת שיעור 

 המצה הנדרש ממנו על מנת שיצא ידי חובת המצווה.

לכאורה הדברים פשוטים ונפסקו באופן מפורש על כלל הפוסקים, ולשם הדוגמא נצטט מתוך דברי הרב 

 2מלמד

ם את מצוות אכילת המצה צריכים לאכול כשיעור כזית, צריך להוסיף שהאכילה נחשבת לאכילה אחת בתנאי כדי לקיי
 שנעשתה תוך פרק זמן של 'אכילת פרס'

פירוש הדברים הוא שעל האדם לשים לב שמרגע תחילת אכילת המצה ועד סיום האכילה לא יעבור זמן 

 .3המוגדר בהלכה "כדי אכילת פרס"

סה להראות שיש לכל הפחות מקום רב להסתפק בפרשנות הלכתית זו למושג "אכילה בדברי הבאים אנ

 בשיעור כדי אכילת פרס" מכמה פנים, ואציע את הנראה לענ"ד.

 יסודות המושג "כדי אכילת פרס" .א

 במספר סוגיות אנו מוצאים את ההגדרה של "כדי אכילת פרס"

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לז עמוד ב .1

אדם יוצא בו ידי חובתו בפסח!  -ענוש כרת, ואם מצה הוא  -כולן כזית ואכלן, אם חמץ הוא והתניא: לקט מ
 בשערסן. אי הכי, אימא סיפא: והוא שאכלן בכדי אכילת פרס -הכא במאי עסקינן 

 

 וברש"י שם
 שלא ישהה משהתחיל לאכול שיעור כזית עד שגמר אכילת השיעור יותר מכדי -והוא שאכלן בכדי אכילת פרס 

אין  -שזהו צירוף שיעור אכילה, ואם שהה יותר , דהוי חציו ארבעה ביצים, אכילת חצי ככר של שמנה ביצים
 ואין בו חיוב כרת אם חמץ הוא. האכילה מצטרפת, והוה ליה כאוכל חצי זית היום וחצי זית למחר,

ין תחילת האכילה היוצא מדברי רש"י כאן הוא שהביטוי "כדי אכילת פרס" כוונתו לשיעור הזמן שיש ב

 לסופה, וכדי שיתחברו אכילותיו לכדי אכילה אחת אסור שיעבור למעלה מפרק זמן זה.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף מד עמוד א .2

                                                      
 

 פסח, פרק טז' –פניני הלכה  2

 ביחס לשאלה מהו שיעור זמן זה רבו הדעות ואכמ"ל. 3
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 דאיכא כזית בכדי אכילת פרס -לא, מאי כזית  -לאו משום דהיתר מצטרף לאיסור?  -היכי דמי 

 וברש"י שם

ן מתחילת האכילה ועד סופה יותר משהיית כדי אכילת פרס באכילה אם אי... -ומשני מאי לוקה בכזית דקאמר 
, והכא נמי יש כאן תרומה כדי להצטרף כזית באכילת פרס מצטרף, והוי כמו שאכלו בבת אחת וחייב -בינונית 

 ממנו.

 גם בדברי רש"י בפסחים עולה הבנה דומה לדבריו בברכות.

 4"כדי אכילת פרס", בדברי המהר"ם חלוואהאולם בפסחים אנו פוגשים הבנה אחרת אודות המושג 

וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא. כיון דאשכחן בכוליה תלמודא כזית בכא"פ הלכה למשה מסיני מפרשי' הכי 
 בשאכל האיסור לחצאין כשיהוי אכילת פרסדאביי נמי מודה בה אלא דסבר דה"מ 

ברציפות ת פרס" כאומר שיש לאדם לאכול מדבריו אנו למדים שישנה אפשרות להבין את המושג "כדי אכיל

 לזמן העולה על שיעור זמן זה. באופן שלא יהיה הפסק בין אכילה לאכילה

 תלמוד בבלי מסכת יומא דף פ עמוד ב .3

אמר ליה אביי: קים להו לרבנן דבהכי מיתבא  -מתקיף לה רבא: כזית בכדי אכילת פרס, וכותבת בכדי אכילת פרס? 
 דעתיה

 וברש"י שם

, שאם שהה בין תחילת אכילת קים לן )כריתות יב, ב( בכל אותן איסורין ששיעורן בכזית -כדי אכילת פרס כזית ב
 אין מצטרף עד שיאכל כל השיעור בתוך כדי שהיית סעודה -השיעור לגמר אכילתו יותר מכדי אכילת פרס 

 ושוב גם כן רש"י נאמן להסברו בסוגיית הקודמת.

 5סף המציע הסבר אחר, והוא המאיריאולם, גם כן מצינו לראשון נו

אם לא שהה מתחילת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה בכדי אכל חצי שיעור ושהה ואכל חצי שיעור אחר 
ואם שהה כדי אכילת פרס אין מצטרפות ושיעור זה בין לאיסורים ששיעורן בכזית  אכילת פרס הרי אלו מצטרפות

אומרין שמאחר ששיעורו גדול שיהא מצטרף בשהיות מרובות שאין יישוב בין לאיסורים ששיעורן בככותבת ואין 
 הדעת אף בככותבת אא"כ הם בתוך שיעור אכילת פרס:

שאין לאדם להפסיק בין ומדבריו נשמע כדברי המהר"ם חלאווה ששיעור "כדי אכילת פרס" בא לומר 

 .אכילה לאכילה כשיעור זמן זה

 תלמוד בבלי מסכת מנחות דף עה עמוד ב .4

אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח! הכא  -ענוש כרת, אם מצה הוא  -והתניא: ליקט מכולן כזית ואכלו, אם חמץ הוא 
 בשעירסן. אי הכי, היינו דקתני עלה: והוא שאכלן בכדי אכילת פרס -במאי עסקינן 

 וברש"י שם

 א אכילה ויוצא בה ידי חובתו.דהתם הוי שלא שהה בין פירור לפירור יותר מכדי אכילת פרס -כשיעור אכילת פרס 

                                                      
 

 מהר"ם חלאווה מסכת פסחים דף מד עמוד א 4

 בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פ עמוד ב 5
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 רש"י בסוגיה זו מפרש בשונה משאר המקומות ומבאר מושג זה כראשונים האחרים שהבאנו לעיל.

 6וכבר הקשו על דבריו של רש"י פה ה"משמרות כהונה"

פירש"י בד"ה כשיעור א"פ וכו' שלא שהה בין פירוד לפירוד וכו' עכ"ל אינו מדוקדק דשיעור אכילת פרס היא 
 ילת אכילה א' ע"ס אכילה אחרונה כדאי' בכריתות די"ג ע"א ע"ש.מתח

 מצינו אם כן שתי הבנות אפשריות במושג "כדי אכילת פרס"

 זהו שיעור הזמן הנדרש מתחילת האכילה לסיומה על מנת שתחשב האכילה כיחידה אחת. .א

 זוהי יחידת זמן שאסור שתחצוץ בין אכילה לאכילה. .ב

 ורך בהגדרת זמן זה:וישנם שני סברות אפשריות לצ

 הפסקות שהם קצרות מפרק זמן זה לא מהוות הפסק בין אכילה לאכילה. .א

 זוהי צורת "אכילה" לכל עניין הלכתי המחייב גדר של "אכילה". .ב

 ב.צורת אכילת המצה בליל הסדר

 7לכאורה הדברים פשוטים בדברי השולחן ערוך 

 שהה בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס. ובלבד שלא יאכל כחצי זית, וחזר ואכל כחצי זית, יצא  

כלומר, לדעת השו"ע על האדם לאכול כזית מצה בליל הסדר באופן שלא יהיה הפסק בין נגיסה 

 לנגיסה שיעלה על שיעור זמן "אכילת פרס".

 8היא קושיית המגן אברהם שם ע"השו והראיה שזו דעת

כמ"ש  אכילה ראשונ' עד סוף אכילה אחרונ' יותר מכא"פ אינו מדוקדק דצריך שלא ישהא מתחילת -בין אכילה לחברת' 
 סי' תרי"ב:

פירוש, מעיר המג"א שלכאורה יש להסביר את דברי השו"ע ששיעור "כדי אכילת פרס" מחושב מתחילת 

ה מובן מפשטות לשון השו"ע, ולראיה הוא מפנה אותנו לסימן תרי"ב שם ראואכילה לסופה ולא כמו שלכ

 9השולחן ערוך מופיע לשון אחרת בדברי

אכל, וחזר ואכל, אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונה כדי אכילת פרס, מצטרפין ואם לאו, אין 
 מצטרפין.

ולכאורה השוואת לשון השו"ע בפסח לדבריו בהלכות יום כיפור זוקקים ביאור, ולענ"ד ההבדל ברור והוא 

שבת דעתו של אדם ובבזה פשוט שחז"ל העריכו שאכילה שבכל הנוגע ליו"כ הגורם הקובע יהיה אכילה המיי

גם בכמות גדולה אם תהיה מפוזרת לאורך זמן לא תיישב דעת האוכל וכפי שראינו פשוט מן הגמרא ביומא, 

                                                      
 

 משמרות כהונה מסכת מנחות דף עה עמוד ב 6

 
 יף ושולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעה סע 7

 מגן אברהם סימן תעה ס"ק טו 8

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום הכפורים סימן תריב 9
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אולם בהלכות פסח מגמת ההלכה שונה בתכלית והיא להגדיר את מעשהו של האדם כ"מעשה אכילה", שהרי 

צה", ובאופן פשוט מעשה אכילה מורכב מצירוף של פעולות ההולכות מ אכילתעל זה נאמרת הברכה "על 

ונמשכות אחד אחרי השניה כשיש שיהוי ביניהם מכוח המציאות ועל כך יש לתת את הדעת אימתי כבר 

ההפסק מחלק בין האכילות, ועל כך פוסק השו"ע שאם יש הפסק בין פעולה לפעולה העולה על משך הזמן 

מהווה הפסק, ובכך יישבנו לענ"ד את לשונות השו"ע מבלי לסטות מפשטות של "כדי אכילת פרס" זה 

 לשונות בשני המקומות.

 לחזוק דברינו נצטט עוד מספר מקורות בעניין:

 10מור וקציעה סימן רי .א

 , ובשתיה בכדי שתיית רביעית, אינן מצטרפין.כדקיימא לן בכל דוכתא דאם יש הפסק באכילה בכדי אכילת פרס 

 11ים סימן תעה סעיף ולבוש אורח חי .ב

, והוא כדי אכילת ארבע אם לא שההיא בין אכילה לחברתה בכדי אכילת פרסאכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית, 
 ביצים, מצטרפות ויצא, ואם שהה בכדי אכילת פרס, אין האכילות מצטרפות ולא יצא:

 12ספר מצוות זמניות הלכות יום הכפורים .ג

כי מי שאכל שיעור קצת הכותבת ככותבת אלא אם ]כן[ אכלו בכדי אכילת פרס... ואינו חייב כרת אלא על אכילת 
ופסק ושהה מלאכול כדי שיעור שיאכל אכילת פרס ואחר כך גמר לאכול שיעור ככותבת, לא יצטרפו האכילות 

ה ... וזהו אומרם בתוספתא, אכל וחזר ואכל אם יש מתחלת אכילה ראשונה עד סוף אכילה אחרונ לחייבו כרת.
 בכדי אכילת פרס מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין

 13פסח מעובין מוציא מצה .ד

, שהוא ובלבד שלא ישהה בין אכילה לאכילה בכדי אכילת פרסרפה. אכלן חצאין חצי זית חצי זית ביחד, יצא. 
 שיעור אכילת ד' ביצים.

 14חיי אדם חלק א כלל נט סעיף טז .ה

. ואם לא שהה בין אכילה ראשונה מו...וצריך לברך על מה שיאכלודוקא שאכל כזית פת, דצריך ברכת המזון במקו
 מצטרפים וצריך לברך ברכה אחרונה )מ"א סי' ר"י סס"ק א'(: לשניה בכדי אכילת פרס,

 ג.טעמים נוספים שיש לצרף לעניין:

 בנוסף לכל האמור לעיל נדמה שיש להוסיף עוד טעמים לסברה זו:

                                                      
 

 (, בגרמניה.1776( ונפטר בשנת ה"א תקל"ו )1697רבי יעקב בן צבי )הירש אשכנזי( עמדין, נולד בשנת ה"א תנ"ז ) 10
כרב בפראג, לובלין, הורדנא ופוזנא. היה מראשי ועד ארבע הארצות,  (, והיה תלמיד מובהק של הרמ"א. שימש1530ר' מרדכי יפה נולד בשנת ר"צ ) 11

 (1612מנהיגות יהודי פולין. נפטר בשנת שע"ב )
י"ד(, והפך לתלמידו של הרא"ש מאז שזה הגיע  -רבי ישראל ב"ר יוסף הישראלי היה מחכמי טולידו שבספרד במאה הראשונה לאלף השישי )מאה י"ג  12

 לספרד.
( בקושטא שבתורכיה למשפחה מיוחסת של גולי ספרד. היה תלמיד ר' יוסף בן ר' משה 1603שראל בנבנשתי ]או בנבנשת[ נולד בשנת שס"ג )ר' חיים ב"ר י 13

 (.1673מטרני ועוד מגדולי קושטא. ר' חיים מילא את מקומו של ר' יוסף איסקפה כרבה של אזמיר, שם נפטר בשנת תל"ג )
 (. הוא למד בישיבות פראג ואצל ר' יחזקאל לנדא בעל 'נודע ביהודה1748גר נולד בעיר דנציג )גדנסק( בשנת תק"ח )רבי אברהם ב"ר יחיאל מיכל דנצי 14
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שבכל מקום שיש חיוב אכילה, ממילא אכילה גסה לא דעה הסוברת  המשנה למלךמצינו בדברי  .1

 15נקראת אכילה והאוכל באופן הזה לא יצא ידי חובתו, וזה לשונו שם

יש לחקור בהא דק"ל דכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם שלא כדרך הנאתן אם נאמר ג"כ במ"ע דרחמנא אמר 
י"ח. ונראה דלא שנא דכי היכי דבמצות ל"ת דרחמנא תאכל כגון מצה וקרבן פסח אם אכלן שלא כדרך הנאתן אם יצא 

אמר לא תאכל אמרינן דאם אכלו שלא כדרך הנאתו דפטור משום דלא מיקרי אכילה ה"נ במ"ע דרחמנא אמר תאכל 
 אם אכלו שלא כדרך הנאתו לא יצא י"ח משום דלא שמיה אכילה אלא שלא ראיתי כעת דין זה בפירוש במ"ע:

אינה אכילה לעניין חובת אכילה במצוות נמצאת במקומות רבים ונציין מקור הדברים שאכילה גסה 

 16רק לאחד מהם והוא התוספות בפסחים

ואינה אכילה כדאמרינן בפרק בתרא דיומא )דף פ:( האוכל אכילה גסה ביום הכפורים  -דילמא אתי למיכל אכילה גסה 
ויש אכילה גסה שאינו  ועל אותה פטור ביוה"כ ואומר ר"ת דתרי גווני אכילה גסה אחת שנפשו קצה מלאכול...פטור 

 מתאוה לאכול אך יש בה טעם והא דפסח נאכל על השבע היינו שמתאוה לאכול קצת 

דקות  2-4ולענ"ד יש לומר שצורת אכילה של מצה באופן של המהירות הנדרשת לפי חלק מן הפוסקים של 

ות קשות ועוד למי שמשער במשקל, בוודאי ב"מוציא מצה" שצריך שיעור של שתי כזיתות ועוד במצ

 מתקרבים הדברים לענ"ד לאכילה שדעתו של אדם גסה בה.

 האם יש בכלל שיעור אכילה "בכדי אכילת פרס" בכל הקשור למצוות אכילה? .2

"רש"י ד"ה שלא ישהה" שמביא בשם הרב  :יעויין בדברי המהרי"ץ חיות על מסכת ברכות דף לז ע"ב ד"ה

 "ש.מוצל מאש שמסתפק בדבר עיי

 האם שיעור כדי אכילת פרס הוא שיעור קבוע? .3

מצינו מן האחרונים הסוברים שיש לשער שיעור "כדי אכילת פרס" לפי קושי המאכל באופן אכילתו, נציין 

 17רק לאחד מהם, בשו"ת תורת חסד כתב

מה לפת שעורים הנה שיעור שהיית כא"פ אינו שווה בכל מיני אוכלין, וכמבואר במתני' דנגעים דפת חיטים אינו דו
 לעניין שיעור שהיית בכדי אכילת פרס. וכן יש עוד חילוקים בזה בין מינים שונים

 על אילו דיני אכילה נאמר הדין של "כדי אכילת פרס" .4

 18מצינו בדברי כנסת הגדולה שכתב

 ולא אמרו שיעור כדי אכילת פרס או שיעור שתיית רביעית רק היכא דביתובי דעתא תליא מילתא

דברי כנה"ג הצורך לאכול בשיעור זמן של "כדי אכילת פרס"נוגע הלכה למעשה רק בעניינים כלומר ל

 שבהם האכילה נקשרת ליישוב דעתו של האדם כגון ביום כיפור, ולא למצוות הקשורות במעשה אכילה.

לסיכום: אף על פי שכידוע סתימת רוב ככל הפוסקים הדנים באופן אכילת המצה בליל הסדר מחייבים 

אוכל יאכל את שיעור המצה בזמן שלא יעלה על "כדי אכילת פרס" הנמדד לדעתם מתחילת שה

                                                      
 

 משנה למלך הלכות יסודי התורה פרק ה הלכה ח 15

 תוספות מסכת פסחים דף קז עמוד ב 16

 שו"ת תורת חסד חלק או"ח סימן לב 17
 כנסת הגדולה, אורח חיים סימן רד 18
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הנגיסה הראשונה ועד סיום אכילת השיעור. באתי בדברים אלו לעיין האם אלו דברים המוכרחים 

 שאין לערער אחריהם.

 והעולה מלימודנו הם הדברים הבאים: 

רש ששיעור "כדי אכילת פרס" עוסק יש מקום העולה מדברי ראשונים בסוגיות הגמרא לפ .א

 בשהייה בין אכילה לאכילה.

 פשטות דעת השו"ע בהלכות פסח היא כזו, ויישבנו לענ"ד קושיית המג"א וסייעתו. .ב

הבאנו דעות פוסקים אחרונים וראשונים מחכמי אשכנז וספרד שכך ביארו גדר "כדי אכילת   .ג

 פרס.

 העלנו סברות נוספות בעניין והם .ד

 ה גסה". איסור "אכיל1

 . הסתפקות האחרונים האם גדר כדי אכילת פרס נוגע  למצוות אכילה.2 

 . דעות האחרונים ששיעור "כדי אכילת פרס" נקבע לפי קושי האכילה.3

 . דעות האחרונים בשאלה על אילו דיני אכילה חל גדר "כדי אכילת פרס"4

לת האכילה ועד סופה האדם ולכן יש מקום לענ"ד לאכול בליל הסדר את המצות באופן שמרגע תחי

לא יפסיק בדיבור או בעניין אחר אלא יהיה מרוכז באכילה ויאכל בנחת ובמתינות בלא לשער את 

הזמן, וממילא נראה פשוט שגם יצא ידי חובת שיעור זמן של "כדי אכילת פרס" לכה"פ לדעות 

 דקות. 9-7שמדובר ב 

 19בך זצ"ללסיום דברינו נביא עדות על הנהגתו של הגרש"ז אויער

...סיפרתי לרב שיש לי קרוב משפחה שבאכילת כזית מצה בליל הסדר מחמיר לאכול כזית לפי הדעה המחמירה 
 ביותר...ובזמן הקצר ביותר של כדי אכילת פרס....שאלתי את הרב מה דעתו על ההנהגה הזאת של הקרוב שלי?

 פני שזו איננה דרך אכילה.אינו יוצא ידי חובת אכילת מצה באכילה כזאת מענה הרב: לדעתי...

ונתנו לו לאכול הוא היסב בליל הסדר עם גדולי תורה מהדור הקודם,  שבצעירותומלבד זאת הוסיף הרב 

 חתיכת מצה לא גדולה ואף אחד לא דחס מצה לתוך פיו...

 

 

 

 

  

                                                      
 

 יבול" ח"א עמ' קעח'. "ועלהו לא 19
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 כל שלא אמר שלושה דברים אלו

 שלמה בורנשטיין ואסף לבקובסקי 

 

אומר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: כתוב בהגדה "רבן גמליאל היה 

, או שלא יצא ידי 20פסח מצה ומרור". נחלקו הפוסקים בשאלה האם לא יצא ידי חובת אכילת קרבן פסח

 21.22חובת מצות 'והגדת לבנך'

ין מדוע חייב בשתי השיטות קיים קושי מסוים. לדברי האומרים שלא יצא ידי חובת קרבן פסח, צריך להב

את קרבן הפסח עם המצה והמרור.  לאכול'פסח מצה ומרור' כדי לצאת ידי חובה, ולא מספיק רק  לומר

ולדברי האומרים שלא יצא ידי חובת מצות 'והגדת לבנך', צריך להבין מה הקשר בין אמירת 'פסח מצה 

 ומרור' למצות 'והגדת לבנך'.

 23ם הגדולים שעשה לנו ה' יתברך ושהוציאנו מעבדות לחירות.עניינו של קורבן פסח הוא שנזכור את הניסי

בנוסף, הוא מעיד  24כמו כן הוא מסמל מסירות נפש, שהיו מוכנים לשחוט את האלים של המצרים לעיניהם.

 25על אחדות ה' שגם הטוב וגם הרע הם ממנו כפי שרואים ממכת בכורות.

את המילים  לומררבן גמליאל מחייב אותנו גם  את קורבן הפסח, אם כן מדוע לאכולהתורה צוותה אותנו 

 פסח מצה ומרור?

שהאמירה היא כדי לעורר את הלב, שהדיבור מעורר את הלב.  26ניתן לתרץ על פי דבריו של ספר החינוך

תשובה נוספת היא שמצוות צריכות כוונה, מכיוון שכתוב טעם המצווה בתורה צריך לכוונו בשעת המצווה, 

 27כתוב הטעם בתורה הכוונה מעכבת.כפי שכתב הב"ח שאם 

ראינו אם כן, מדוע כדי לצאת ידי חובת מצות פסח, לא די באכילה אלא צריך גם להגיד בפה. כדי שנוכל 

 להבין את הקשר בין 'פסח מצה ומרור' למצות 'והגדת לבנך' צריך לתת טעם למצווה זו. 

א רק ברא את העולם אלא הוא ממשיך טעם אחד שניתן לתת למצווה הוא כדי להנחיל לדורות שהקב"ה ל

מעיד על ההשגחה הפרטית בכך  פסחלהשגיח עליו ולהנהיג אותו . ולפי טעם זה אפשר להסביר שקורבן 

היא מדה כנגד מידה שהמצרים האכילו את בני ישראל מצות  המצהשהקב"ה פסח על בתי בני ישראל. 

בחיפזון , שהמצרים נחפזו לגרש אותם ולא  בזמן השעבוד בחיפזון, וכנגד כך יצאו בני ישראל ממצרים

כשם שהמצרים מררו את חיי בני ישראל כך הקב"ה מירר את חייהם על  המרורהספיק בצקם להחמיץ. וכן 

 ידי עשר המכות. 

                                                      
 

 רש"י, רמב"ן, הר"ן, רשב"ם, אורחות חיים ואבודרהם. 20
 שמות י"ג, ח'. 21
 ראב"ן, רשב"ץ, שיבולי הלקט, רמב"ם, מאירי. 22
 ספר החינוך מצווה ו'. 23
 רבי ניסים יגן, מובא בהגדת 'דורש טוב' . 24
 הגדת 'מגיד דבריו ליעקב' של רבי ישראל יעקב אלגאזי . 25
 "א .מצווה כ 26
 הרב גמליאל הכהן רבינוביץ, בספר 'טיב ההגדה'.  27
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טעם נוסף שניתן לתת הוא שהקדוש ברוך הוא ציונו להגיד לבנינו שמטרת הוצאתנו ממצרים היא כדי 

על מנת כן פדיתי אתכם שתקבלו עליכם  -"אשר הוצאתי אתכם  28י אומרשנהיה לו לעבדים, כפי שרש"

אנו נזכרים  המרורגזרותיי".  על ידי אמירת 'פסח מצה ומרור' אנו מכוונים לעניין זה. על ידי הזכרת 

אנו נזכרים בהצלה  הפסחבשעבוד "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים", על ידי הזכרת 

ב"ה על בתי אבותינו במצרים...בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל", ועל ידי הזכרת "על שום שפסח הק

אנו נזכרים בגאולה "על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי  המצה

 המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם". 

  

                                                      
 

 רש"י במדבר ט"ו, מ"א. 28
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 הסיבה בזמן הזה 

 אוריאל צרפתי וישי יונה

 :הקדמה

בנושא ההסיבה בזמננו, כי ראינו צורך להבין מדוע אנו מסיבים בימינו באותה התנוחה  במאמרנו בחרנו 

הישנה, שהיא בעבר ביטאה חירות וחופש? מדוע איננו עוברים היום לתנוחה "החדשה" שמבטאת חירות 

 וחופש? 

 על כך ננסה לענות בעזרת כמה דרכים

 : 29כתוב בתורתנו הקדושה

ב ֱאֹלִהים ֶאת ָהעָ  ֶאֶרץ ִמְצָרִים: ַוַיסֵּ ל מֵּ  ם ֶדֶרְך ַהִמְדָבר ַים סּוף ַוֲחֻמִשים ָעלּו ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

 

 :30וכתוב על זה במדרש רבה

  כדרכי מלכים רבוצים על מיטותיהם מהו ויסב? שהרביצם 

 

 :31ועוד מקום שלמדו ממנו חיוב הסיבה, זאת המשנה במסכת פסחים

 ילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסבואפ 

 

 ."כדרך בני חורין"שאומר: שמטרת ההסיבה היא להרגיש  32והסבירו המפרשים רובם ככולם, כגון: רש"י 

הסיבה נועדה כדי שנרגיש בני מלכים אז מדוע אנו מסיבים כמו שהסיבו פעם? הרי הונשאלת השאלה: אם 

נה נוחה אלא גם בימינו אף אדם מכובד לא מסיב על מנת להרגיש נוחות, יתר על כן לא רק שההסיבה אי

 גורמת לנו למועקה!

 ואכן ישנה מחלוקת ראשונים בנושא, וסברו הראב"ן והראבי"ה שאין צורך כלל להיסב בזמנינו. 

 כתב:  33הראב"ן

ואין , יוצאים אנו כדרך הסיבתנווהם היו נוהגים לשב על מיטות ולהסיב בהסיבת שמאל, אבל אנו שאין אנו רגילים בכך 
 לנטות ימין או שמאל

 כתב:  34והראבי"ה

                                                      
 

 שמות פרק יג פסוק יח                      29
 מדרש רבה שמות פרשה כ,יח 30
 פרק י משנה א 31
 מסכת פסחים דף צ"ט עמוד ב ד"ה ואילו עני שבישראל לא יאכל 32
 אבן העזר ספר הראב"ן דף קס"ד טור ד' 33
 154אבי"ה חלק ב מסכת פסחים סימן תקכ"ה עמוד ר 34
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 ישב כדרכוובזמן הזה שאין רגילות בארצנו להסיב, שאין רגילות בני חורין להיסב 

 :35אך לבסוף נפסק להלכה שיש להיסב וכן נכתב בשולחן ערוך

 דרך חירות שישב בהסיבהויכין מקום מושבו 

 כתוב: 36ובשולחן ערוך הרב

ים והגדולים אוכלים לפי שבכל דור ודור חייב אדם להראות ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, כדרך שהמלכ
 את עצמו כאילו הוא עתה יוצא משיעבוד מצרים" 

 

 :37בשולחן ערוך הרב  וממשיך

  ושהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו שאין זה דרך חירות אלא יטה על צידו השמאלית

 

עת הראב"ן והראבי"ה שאומרים שצריך ולמרות כל זאת ישנה עדיין תמיהה, למה לא נפסק להלכה כד

 לשנות את צורת ההסיבה לצורה יותר נוחה?

 בשאלה זו מצאנו מס' טעמים לכך שדעת הראב"ן והראבי"ה נדחות מההלכה.

שהאוכל בהסיבה הוא בדרך כלל אוכל מהר וכתוב על קרבן פסח: "ואכלתם אותו  38 הרבי מגור כתב,

הוא אוכל מהר ובכך מקיים את מה שנאמר ואכלתם אותו  ומסבירים שכאשר אדם מיסב אז 39בחיפזון"

 בחיפזון.

שאומרת, אומנם הסיבה היום אינה נוחה ואנשים אינם  40מצאנו עוד תשובה בהגדת אוצר מפרשי ההגדה

"מה -ל 41רגילים בה, ואנו מסיבים על מנת שהילדים ישאלו שאלות. והראיה לכך שבנוסח של המשנה

אילו בנוסח שכתוב בהגדות כן כתוב בהסיבה, מדוע? מפני שבזמן המשנה נשתנה" לא כתוב על ההסיבה ו

 הסיבה הייתה מצויה והיום היא אינה בדיוק מקובלת בחיי החברה.

שנה בגלות ישנם עמים טובים יותר  1900מכיוון שהורגלנו לחיות  42הרב שמואל אליהו מסביר בספרו,

ות המחשבתית ועל ידי כך יציאה מהגלות ופחות, אזי פעולת ההסיבה באה לבטא את היציאה מהגל

המעשית. אדם שאינו מיסב זה אדם שאינו מסוגל להתגבר על הגלות המחשבתית. למעשה פעולת ההסיבה 

 אינה נועדה בשביל שיהיה לנו נוח, אלא פעולה זאת נועדה בשביל לבטא את החירות. 

עובר על האדם, אלא האדם נוסע בספרו אומר הרב:" לא הזמן  43תשובתנו מבוססת על דברי הרב דסלר

 בתוך הזמן" 

                                                      
 

 אורח חיים סימן תעב סעיף ב 35
 אורח חיים סימן תעב סעיף ז 36
 שם סעיף ט 37
 ליקוטי יהודה פרשת בא ד"ה ואכלתם 38
 שמות פרק יב פסוק יד 39
 434עמוד  40
 פסחים קט"ז עמוד א 41
 135עמוד  -קוראי שמו 42
 21מכתב מאליהו חלק ב עמוד  43



 בעז"ה

 
 

 
 

 15 

משל לאדם עומד בתחנת רכבת וצריך להגיע לירושלים יש לו אופציה לקחת כרטיס, השאלה אם הוא לוקח  

את הכרטיס לתל אביב או את הכרטיס לירושלים, וברגע שהאדם לוקח את הכרטיס לירושלים הוא יגיע 

 ב הוא יפספס את היעד.ליעדו, אך אם הוא ייקח את הכרטיס לתל אבי

אופציות, להיסב כמו ביציאת מצרים) הכרטיס לירושלים( או להיסב כמו  2כך גם בהסיבה, יש לנו 

בימינו)הכרטיס לתל אביב(. אם אנו נחליט להיסב כמו ביציאת מצרים אז נגיע ליעד הנכון של חווית יציאת 

מבוקש שזה חווית יציאת מצרים, אלא נחווה מצרים, אך אם נחליט להיסב כמו בזמנינו אז לא נגיע ליעד ה

 כאילו זה "סתם עוד חג".

: במאמרנו הבאנו את סוגיית ההסיבה בזמן הזה. במאמר העלינו את סוגיית ההסיבה בהלכה, ולאחר סיכום

תשובות רעיוניות. לכן נראה שאפילו  4מכן עלתה השאלה מדוע אנו עדיין מסבים באותה הצורה והבאנו 

 וב שבטל טעם הבנו שהטעם לא בטל ועדיין ראוי להיסב בצורה הישנה גם בזמנינו.שהיה אפשר לחש
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הגעלת כלים לפסח סיכום דיני   

 עמר ועומר צביאלינוריאל 

 למה צריך להגעיל כלים?

יבא באש תעבירו  לא "כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא וכל אשר

 במים")במדבר ל"א כ"ג(.

יו כל כלי הוא אטום ולא יכול להיכנס לדפנותיו שום דבר, אבל התורה מלמדת אותנו שטעמים של על פנ

התבשיל נבלעים בכלי. אם בשל בסיר בשר נבלע בשר בכלי ואז אסור לבשל בוא דברי חלב והיפך. אותו 

ו שימוש הדבר ביחס לחג הפסח כיוון שחמץ אסור בכל שהוא אנו נוהגים להכשיר לגמרי כל כלי שיעשה ב

 בחג.

"כבעולו כך פולטו": איך שהשימוש שלו כך אני מכשיר אותו בין אם זה על הגז או על האש.  כללי הכשרה:

באש גלויה, וכלים  -כלים שהשימוש שלהם ע"י אש כגון שיפודים רשתות וכו' ... ההכשרה שלהם ע"י ליבון

 טבילה במים רותחים. –שהשימוש שלהם ע"י מים ואש כמו על גז ההכשרה שלהם זו הגעלה 

 .לחג הפסח במאמר הזה נעסוק בדיני וכללי ההגעלה של כל כלי וכלי

לדעת רוב הספרדים כלי זכוכית אינו בולע אפילו אם השתמשו בו בדברים חמים ולפי זה  כלי זכוכית

 אפשר להשתמש בכלי זכוכית אחרי ניקיון טוב פעם לחלב ופעם לבשר גם בפסח.

בשר, חלב בחום אין להם הכשרה. אם השתמשו בהם בצונן אפשר להכשירם ע"י שבעלו חמץ,  כלי חרס

 שטיפה טובה.

אלא שיעקר שימושו הוא ככלי שני אז דינם שונה במקצת. כלי פורצלן שרוצה  דינם ככלי חרס כלי פורצלן

צוף שעות נוספות ויגעילם שלוש פעמים ר 24להכשירו צריך שיעבור עליו י"ב חודשים ללא שימוש יחכה 

 )שו"ת יביע אמר, אגרות משה ח"ב סימן מ"ו, יורה דעה סימן מ"ג(.

המצופים עמילן או טפלון ללא פגמים וחריצים ניתנים להכשירם ע"י הגעלה. וללבנם ליבון קל  כלי מתכת

 )אפילו אם יש בהם חריצים(.

שון. כלי פלסטיק דינם ככלי מתחת והכשרתם ע"י הגעלה או בעירו מכלי רא כלי עץ, אבן, עצם ופלסטיק

 שלא יכולים לעמוד בחום של ההגעלה מכשירים אותם ע"י עירוי.

מותר לבשל על כירים בשר וחלב ואין צורך להחמיר שהיו כרים נפרדות וגם אם גלש כל הכרים לא  כירים

צריך להכשירם בנוסף מתי שמדליקים את האש היא עושה פעולת ליבון )קל(.כלי מכלי )כלי שמונח על 

גון סיר על חצובה לא בולע רק ע"י רוטב(. וכך גם הדים לחצובה שמונחת על הכירים שעליה מעמידים כלי כ

 את הסיר.

הרוצה להשתמש לפסח צריך לנקותה לחמם אותה למשך שעה ואח"כ לעטוף אותה בניר  פלטה חשמלית

 כסף והמחמירים שופכים עליה מים חמים.
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ט הם בחום שהיד סולדת בו יש להקפיד לכסות את הסיר אם עצמת האדים המגעים אל הקול קולט אדים

בעת הבישול שלא יקרה מצב שבישלו שם מאכל בשרי ואח"כ מאכל חלבי שהאדים של הבשר לא יפסלו 

את החלב ויהפכו אותו לטרף. בפסח יש לפרק את החלקים הניתנים לפירוק על מנת לנקותם ולשפוך עליהם 

 מים רותחים.

ולשים לב שלא יישאר אוכל בחריצים ואח"כ לשפוך עליהם מים רותחים או לצפות  צריך לנקותו היטב שיש

 את כל השיש בשעוונית או בניר כסף עבה.

שעות מהפעם האחרונה שהכינו  24ויש להקפיד שלא להתחיל שלא להתחיל להכין אוכל לפסח בלי שיעבור 

 עליו מאכלי חמץ.

י משתמשים בו בסבון שפוגם בטעם של הכלים הנשטפים. דין הכיור דומה לשיש אבל דינו יותר קל כ כיור

לדעת המקלים צריך לנקות את הכיור טוב ולשפוך עליו מים רותחים. צריך להקפיד שאין מים קרים על 

השיש או הכיור שלא יקררו את המים החמים בטעות. והמחמירים נהגים להשים קערה מפלסטיק או לעטוף 

 רים שלא להשתמש במים רותחים בכיור כול ימי הפסחאת הכיור בניר כסף ויש עוד שנזה

ינקה היטב את המדיח והמסננת ויפעילו על החום הגבוה ביותר. המגשים לכתחילה רצוי  מדיח כלים

שעות מהפעם האחרונה  24להגעיל במים רותחים או בעירוי של מים רותחים. בכול מקרה צריך לחכות 

ים ומכניסים לבתוך ברזל מולבן שירתיח את המים בתנאי שהשתמשו בו לשטיפת כלי חמץ. יש המחמיר

 שהדבר לא יהרוס את המדיח.

שעות מהפעם האחרונה שהשתמש בו. ינקה אותו היטב ולאחר מכאן יפעיל אותו על  24ימתין  תנור אפיה

חום מקסימאלי למשך חצי שעה. את התבניות בתנור לא ניתן להכשיר ולכן צריך שהיה לאדם תבניות 

ת לפסח. אם אין לו ישתמש בתבניות חד"פ. רשתות מונחות כבסיס לתבנית צריכות ליבון קל )לשים מיוחדו

 אותם בתנור בעת הכשרתו כדי שיוכשרו עימו(.

 נוהגים להכשיר בכמה שלבים: מיקרוגל

 שעות. 24.מנקים היטב ומחכים 1

 דקות. 3. הנחת צלוחית מים ולחמם אותה למשך 2

 לצלחת המסתובבת יש להשים משהו שיפריד מתי שמחממים בפסח. . כיוון שיש חשש שגלש חמץ3

במקרה שהניחו על המיחם דברי חמץ לחימום או יש חשש שנכנס חמץ ימלא את המיכל מים עד  מיחם

 הסוף וירתיחו וטוב לנקות לפני את האבנית.

ההכשרה כיוון ששימושם בצונן החשש היחיד שיש זה שמה נאשר שם חמץ ולכן  מקרר וארונות מטבח

שלהם היא ע"י ניקוי. ומקומת שיש חשש שמה נשאר חמץ ישפוך מים עם סבון שיפגום בטעם. אם יש 

 מדפים שיש שמה סדקים צריך להשים עליהם מפה או נייר.

 צריכה הכשרה ע"י הגעלה אבל אם הידית מפלסטיק צריך לנקותה היטב קודם לכן. סכין
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 הכנה להגעלה -הגעלה הלכה למעשה

 לה צריך לנקותם היטב את הכלי מכול לכלוך הנראה לעין.קודם ההגע

 יש להסיר את כול הידיות שמחוברות לסיר ולמכסה והם לא כחלק מגוף הסיר.

שעות מהפעם האחרונה שהשתמשו בהם(. כי הם  24ראוי שלא להגעיל כלים בני יומם )שלא עבר עליהם  

 מים מהסיר. 60יכולים לתת טעם למים ולפסול את הכלים אחריהם אבל אם עושה כך צריך לוודא שיש פי 

 אופן ההגעלה.

 .צריך שהמים יכסו את הכלי הנטבל ויגיע לכל הכלי 

 כלי למים.מי שמטביל כלי עם מלקחים צריך לשחרר מעט מהכלי שלא היה חציצה בין ה 

 .אין להטביל כלי יותר מפעם אחת כדי שלא יבלע בחזרה את הטעם שפלט למים ויפסול אותו בחזרה 

 .יש לשים חומר פוגם כמו סבון כלים וכו' במים שמגעילים איתם 

 .יש נהגים לשטוף את הכלי לאחר הטבילה במים צוננים 

 .אין מברכים על הגעלת כלים 
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 מישהו ראה את האפיקומן? 

 ליה חג'בי ויעקב בנימיניא

 

 מי לא אוהב את ליל הסדר?

 כולנו מחכים ללילה המיוחד והמשמעותי הזה, הלילה בו יצאנו מעבדות לחירות.

מחכים לטעם המיוחד של המצות, לארבעת הכוסות, לאמירת ההגדה, לשירים, לאוירה המרוממת, 

 למשפחתיות, ו... לאפיקומן.

עורך הסדר חוצה את המצה לשניים, ומחביא את החלק הגדול. עיני  לאחר אכילת הכרפס, מגיע השלב בו

 הם לא ירדמו בקרוב... -כל הילדים נשואות אליו, וזה יכול להבטיח שלמרות השעה המאוחרת

 ובאמת, אחד המנהגים המעניינים בליל הסדר הוא מנהג החבאת האפיקומן ו'גניבתו' על ידי הילדים.

 הנ"ל, מהו בכלל אפיקומן? ומהו המקור לאכילתו בסוף הסעודה? אך לפני שננסה להבין את המנהג

 

 האפיקומן

 :44הפעם הראשונה שמופיע המושג אפיקומן במקורות הוא במשנה במסכת פסחים. וכך נאמר שם

 

ין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהֶפַסח ֲאִפיקֹוָמן".  "אֵּ

 

 מהי המשמעות של הלכה זו? מה זה מפטירין? ומהו האפיקומן?

 נותנת לנו שתי דרכים להבנת המשנה: 45ל משנה זוהגמרא ע

 

 "מאי 'אפיקומן'? 
 . שלא יעקרו מחבורה לחבורהאמר רב: 

. ורב חנינא בר שילא ורבי יוחנן אמרו: כגון תמרים קליות ואגוזים. תניא כגון אורדילאי לי וגוזלייא לאבאושמואל אמר: 
 קליות ואגוזים" כוותיה דרבי יוחנן: אין מפטירין אחר הפסח כגון תמרים

 

 

בשעת אכילת קרבן הפסח התורה מצווה לאכלו בחבורות, ולהיות 'מנוי' על קרבן הפסח. אסור לאדם לאכול 

 את קרבן הפסח בשתי חבורות במקביל. 

כי מטרת האפיקומן היא שלא יעבור אדם מחבורה לחבורה ויאכל קרבן פסח שהוא לא מנוי  רב מסביר

 עליו. 

 ו מהמשנה? מסביר הרשב"ם על משנה זו:איך הוא מבין הלכה ז

 

                                                      
 

 סחים פרק י' משנה ח'מסכת פ 44
 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט: 45



 בעז"ה

 
 

 
 

 20 

 ".הוציאו כליכם מכאן ונלך ונאכל במקום אחראפיקו מנייכו,  -"ולרב הכי משמע ליה אפיקומן

 

אין מפטירין )לא אומרים( "הוציאו את הכלים ונלך לאכול במקום אחר" לאחר אכילת קרבן  -זאת אומרת

 הפסח.

 

רשים שאפיקומן אלו סוגי מאכלים שאוכלים לאחר הארוחה. מפ שמואל, רבי חנינא בר שילא ורבי יוחנן,

קינוח. שמואל נוהג לאכול אורדילאי )כמהין ופטריות(, אבא )רב( נוהג לאכול גוזלין, רבי  -במילים אחרות

 חנינא בר שילא ורבי יוחנן אוכלים תמרים קליות ואגוזים. 

 סח.אין אוכלים מאכלים נוספים לאחר אכילת קרבן הפ -באופן כללי

 

 : 46כך גם היא דעת ה'תפארת ישראל', וזהו לשונו בפירושו על המשנה

 

... וקאמר והן פירות ומגדים שאוכלים אחר הסעודה"ואני שמעתי דבלשון יון ]פטיירא[ הוא אכילה. ר"ל אחר הסעודה... 
 ...דאסור לאכול שום דבר אחר אכילת פסחהתנא הכא 

, וכמו כן אסור לשתות שום משקין אחר כזית מצה שאוכל בסוף הסעודה אסור לאכול שום דברוהוא הדין בזמן הזה 
 אחר הד' כוסות מהאי טעמא".

 

על פי פירוש זה של המשנה, אסור לאכול כלום לאחר אכילת קרבן הפסח, ומוסיף התפארת ישראל שגם 

 ה.כיום נוהגים לאכול כזית מצה ולסיים את הסעודה באכילתה, שלא יאכלו שום מאכל לאחר המצ

 

 :47המקור לכך הוא עוד בגמרא

 

 -תנן: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן; אחר הפסח  אין מפטירין אחר מצה אפיקומן."אמר רב יהודה אמר שמואל: 
, אבל לאחר הפסח דלא נפיש טעמייהו -הוא דלא, אבל לאחר מצה מפטירין! לא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא אחר מצה 

 קמשמע לן". -לית לן בה?  דנפיש טעמיה ולא מצי עבוריה

 

עפ"י הגמרא, הסיבה שבגללה אסור לאכול שום מאכל לאחר הפסח או לאחר המצה, הוא מכיוון שצריך 

 שטעם הקרבן או המצה יישאר בפה.

 

 :48וכך פוסק הרמב"ם

 

ם אחריה "...ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית ואינו טועם אחריו כלל. ובזמן הזה אוכל כזית מצה ואינו טוע
 שאכילתן היא המצוה"  כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה בפיוכלום. 

 

                                                      
 

 מסכת פסחים פרק י' משנה ח' 46
 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיט: 47
 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח' הלכה ט' 48



 בעז"ה

 
 

 
 

 21 

וכך אנו נוהגים, שלאחר סעודת החג ב'שולחן עורך', מגיעים ל'צפון' ובו אוכלים כזית מצה מהמצה שחצינו 

 ו 'אפיקומן'.ב'יחץ' ובכך מסיימים את הארוחה, ולא אוכלים דבר לאחריה. חתיכת מצה זו מכונה בפינ

 

 

 מנהג גניבת האפיקומן

כפי שכתבנו בתחילת המאמר, ישנו מנהג נפוץ שהילדים 'גונבים' את האפיקומן מהוריהם, ומקבלים מהם 

 מתנה תמורת החזרתו.

 מנהג זה נראה תמוה במקצת, ואולי לא כל כך חינוכי..

 אז באמת, מהו המקור למנהג זה? והאם אין בו בעיה של גניבה?

 

 נאמר: 49פסחיםבמסכת 

 

 "תניא רבי אליעזר אומר: חוטפין מצות בלילי פסחים בשביל תינוקות שלא ישנו".

 

 מהי כוונת הגמרא באמירה 'חוטפין'? רשי מפרש במקום:

 

 "מגביהין את הקערה בשביל תינוקות שישאלו ואית דמפרש חוטפין מצה אוכלין מהר.."

 

 ורשב"ם מוסיף:

 

הלחם מיד התינוקות שלא יהו ישנים מתוך מאכל הרבה כדרך התינוק אחר אכילתו ושוב מסלקין את  -"ולי נראה חוטפין
 לא ישאלו. אבל עכשיו כשחוטפין מהם לא יישנו וישאלו... חוטפין מצה לתינוק כדי שלא יישן כלומר גוזלין.."

 

 על פי המפרשים, מטרת 'חטיפת' המצה היא בשביל הילדים. 

 לילדים לשאול שאלות ובכך לקיים את מצוות 'והגדת לבנך'. רש"י מפרש כי המטרה היא לגרום 

רשב"ם מוסיף שהטעם הוא כדי לגרום לילדים להישאר ערים, בכך שיימנעו מהם את האכילה שתגרום 

 לשינה.

הוא מסביר שההורים הם שחוטפים  –הרשב"ם משתמש במילה 'גוזלין', אך בשונה מהמנהג שאנחנו מכירים 

 לילדיהם. 

 .50א רעיון זה במשנה תורההרמב"ם מבי

 

                                                      
 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט. 49
 הלכות חמץ ומצה, פרק ז' הלכה ג' 50
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כדי שיראו הבנים וישאלו, ויאמרו: מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? עד שישיב וצריך לעשות שינוי בלילה הזה "
להם ויאמר להם: כך וכך אירע כך וכך היה. וכיצד משנה? מחלק להם קליות ואגוזים, ועוקרים השולחן מלפניהם קודם 

 וכיוצא בדברים האלו".  ,זהוחוטפין מצה זה מיד שיאכלו, 

 

גם על פי הרמב"ם יש עניין בליל הסדר לעורר את הילדים בעזרת חטיפת מצה. אך גם ברמב"ם לא מופיע 

 שחוטפים הילדים את המצות מהוריהם.

 

 :על ידי הילדים, הוא המביא בפירוש את עניין 'גניבת' האפיקומן 51ר' יעקב ריישר, בעל ה"חק יעקב"

 
 נתפשט המנהג שמניחין לתינוקות במדינות אלו לחטוף "...ואפשר שמזה

 האפיקומן שעל ידי זה לא ישנו ויתעוררו לשאול..."  

 

מצוות 'והגדת לבנך' היא מהמצוות החשובות והמרכזיות בליל הסדר, ולצורך כך התפשטו מנהגים רבים 

 ות. כדי לעורר את הילדים להשתתף במהלך הסדר, לשאול שאלות ומתוך כך לקבל תשוב

 גם מנהג זה של חטיפת המצה על ידי הילדים מהוריהם התקבל כדי להשיג את המטרה החשובה הזו.

 אך המנהג הזה תמוה במקצת. האם זה מעשה חינוכי לאפשר לילדים 'לגנוב' את האפיקומן מהוריהם?

 

 כבר כתב על גניבה מסוג זה: 52הרמב"ם בהלכות גניבה

 

או על מנת לשלם הכל אסור שלא  סור לגנוב דרך שחוק או לגנוב על מנת להחזירוא"אסור לגנוב כל שהוא דין תורה. 
 ירגיל עצמו בכך".

 

 ואכן, ישנם המתנגדים למנהג זה של גניבת האפיקומן.

 כותב בשם בעל ה'מאורי אור': 53רבי אהרון הכהן מלוניל בספרו 'אורחות חיים'

 

ובגוים נשמע שהיהודים לומדים ילדיהם לגנוב זכר  והבל הוא בדוי"דמה שגונבים התינוקות האפיקומן מתחת הכסא 
 ליצאת מצרים 'וינצלו', ע"כ המונע משובח".

 

 כיצד התירו גניבת האפיקומן על ידי הילדים? -ובאמת קשה להבין

  

מסביר מדוע 'גניבת' האפיקומן על ידי הילדים אינה אסורה  54הרב חיים דוד הלוי זצ"ל בספרו 'עשה לך רב'

 שום גניבה:ואין בה מ
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, היינו לשחק עליו, ולראות למד הרמב"ם איסור גניבה דרך שחוק... מאיסור גניבה כדי לצערו"נראה לעניות דעתי... 
 כיצד יגיב בשעת צערו כשיחשוב על החפץ האבוד, ובאותה שעה מתכוין הוא לעשות ממנו שחוק... 

 " .'לא תגנובו' על מנת למיקט היינו לצערו 55ודרך שחוק שכתב בראשונה הוא ממש מה שנזכר ראשונה בברייתא

 

האיסור לגנוב הוא רק גניבה על מנת הרב חיים דוד הלוי מסתמך על רש"י במסכת בבא מציעא, הטוען ש

 .לצער

במקרה שלנו, ברור שגניבת האפיקומן אינה על מנת לצער, שהרי האב יודע ואף רוצה שהילדים יקחו את 

 יכול להימנע מכך. האפיקומן! ואם לא היה רוצה היה

 

ולכן, נראה לנו שאיך שלא נסתכל על זה אין כאן באמת גניבה. לקיחת האפיקומן על ידי הבן אינה מצערת 

את האב, אלא יש כאן משחק בעלמא ודרך מקורית ומשעשעת להשאיר את הילדים ערים, ובכך לקיים את 

 מצוות 'והגדת לבנך' כמו שצריך בהידור.

 

 אפשר גם אחרת

 כל הנכתב לעיל, עדיין יש שמסתייגים ממנהג זה.למרות 

 

 למשל, מובא חשש שהאפיקומן עלול ליפול ולהגיע לידי פסול, 56ב'ספר התודעה'

 "ולפיכך מפייסין את התינוקות בדבר אחר ובלבד שלא ישנו". 

 

ללא  מציע רעיון מקורי לא פחות שישאיר את הילדים ערים, 57גם הרב אליעזר מלמד בספרו 'פניני הלכה'

 'גניבת' האפיקומן:

"בהרבה בתים נהגו הילדים 'לחטוף' את האפיקומן... ואצלנו נוהגים לתת מתנות לכל הילדים שנשארים ערים עד סיום 
 אכילת האפיקומן".

 

 -ובאמת כיום רבים המשנים את מנהג 'גניבת' האפיקומן לאתגרים אחרים עבור הילדים כדי שיישארו ערים

מקום בו החביאו אותו ההורים, הבטחת פרסים לאלו שלא יירדמו, חידות ומשחקים חיפוש אחר האפיקומן ב

 ועוד.

 

אין באמת מניעה אמיתית מלהמשיך ולקיים את מנהג 'גניבת'  -עם זאת, כמו שהבאנו למעלה

 , שכן אין למנהג זה שום הגדרה של גניבה, כנכתב לעיל.האפיקומן

 

  -יקר הוא לזכור את המטרה הגדולה שבמנהגים אלוולכן, על כל בית לנהוג כמנהג אבותיו, והע

יִם" ה ה' לִי ְבֵצאִתי ִמִמְצרָּ שָּ  .58"וְִהגְַּדתָּ לְִבנְךָּ בַּּיֹום הַּהּוא ֵלאמֹר בֲַּעבּור ֶזה עָּ

                                                      
 

 בבא מציעא סא: וברשי שם 55
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 שבת הגדול

 דביר ג'יבלי ואוהד בקיש 

 

אלנו מה מיוחד מאמר זה נעסוק בעניין שבת הגדול. מטרתנו להבין את המאורע שקרה בשבת הגדול,  ושמ

בשבת הגדול, ומה הסיבה שהיא נקראת שבת הגדול? כדי לקבל תשובות לשאלות אלו נביא מספר מקורות 

 שיסבירו לנו בדיוק את החשיבות של השבת הזאת ואת הנס שנעשה בו.

 התייחסות ראשונה לעשירי בניסן מצאנו בתורה 

  59שה לבית אבות שה לבית" "דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחודש ויקחו להם איש

 :60מובא בטור או"ח

 61שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול. והטעם לפי שנעשה בו נס גדול שפסח מצרים מקחו בעשור כדכתיב
בעשור לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית וכו' ושאלום המצריים למה זה לכם והשיבום לשחטו 

והיו שיניהם קהות על ששוחטין את אלהיהם ולא היו רשאין לומר להם דבר ועל שם  לשם הפסח במצות השם עלינו
 אותו הנס קורין אותו שבת הגדול. 

 הסיבה לזה שקוראים לשבת שלפני פסח שבת הגדול בגלל המקרה שקרה באותו היום )י' בניסן(.

לכרעי המיטה.  שביקש הקב"ה מעם ישראל להקריב שה בט"ו  בניסן, ולפני הקרבתו קשרו את השה

 התעניינו המצרים ושאלו: מה השה הזה לכם? 

 ענו להם: כי אלוקינו ציווה אותנו.

הסתכלו המצרים וכעסו על מעשה זה ובנוסף גם לא יכלו למנוע אותו, ועל אותו המקרה שהיה נס גדול 

 ובעקבות כך שבת הגדול נקבעה לדורות.

 :62ועל כך מקשה הבית חדש

קהות עכשיו ביותר וכי לא היו המצרים יודעים שישראל שוחטים ואוכלין אילים וכבשים בכל קשה דלמה  יהיו שיניהם 
 יום ויום...

שואל הבית חדש על הטור, מדוע  שהמצרים יכעסו? הרי גם לפני ציווי הקב"ה עם ישראל שחט ואכל 

 כבשים.

 והוא עונה על השאלה: 

 וחטין את אלהיהם של עצמם למטה כי בזה ישחט למעלה: ועל כן היו שינהם קהות כי עד עתה עבדו לו ועכשיו ש 

 עד היום בני ישראל אכלו להנאתם,אבל עכשיו הם עושים זאת למען הקדוש ברוך הוא.

 מכאן יוצא שעם ישראל מגדיל את הקב"ה על ידי הקרבת אלוהי מצרים, ומתוך כך המצרים יכעסו.

                                                      
 

 שמות י"ב פסוק ג 59
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ש שהמצרים לא יכול למנוע את מעשיהם של אם כך הנס הגדול שעליו נקרא שבת הגדול לדעת הבית חד

 עם ישראל שאפילו בנוסף להקרבה נהרגו בכוריהם באותו הלילה.

  מסביר גם את סיבת השם שבת הגדול63התוספות 

 ונמצא בשבת שעברה לקחו פסחיהם שאז היה בעשור לחודש ועל כן  מסביר התוס' את הנס  הגדול.  

 ם ישראל לוקחים שה להקריב קרבן.מסופר על בכורי אומות העולם שראו את ע

 ושאלו את עם ישראל:מהי מטרת השה שלקחתם?

 ענו להם:להודות להקב"ה על הריגת כל בכורי מצרים.

הלכו בכורי מצרים לפרעה וביקשו ממנו שישלח את עם ישראל מארצו,פרעה סירב לבקשתם.בעקבות 

 הסירוב נלחמו הבכורות בעמם.        

מתקיים שבת הגדול היה שבכורות מצרים היכו את מצרים במקום את העם  והנס הגדול שבעקבות כך

 ישראל.

 המצרים הכו את עמם. ותהבכור-:"למכה מצרים בבכוריהם" שמוכיח זאת 64ויש פסוק

עד עכשיו עסקנו בנס שבעקבות כך מתקיים שבת הגדול מכאן והלאה נעסוק בשאלה למה זה בשבת 

 ע בלי משמעות באיזה יום זה יוצא.ריך קבומסיומת, ולא כמו שאר החגים שהם בתא

 .בנוסף נביא עוד פרשן המבאר עניין זמן שבת הגדול

  65הרב צבי אלימלך מסביר:

עוד טעם לקריאת שבת הגדול דהנה יש לומר הטעם למה צווה השם יתברך בפסח מצרים להיות מקחו בעשור, ארז"ל 

 שומר מצותי וחיה. 66מרגדולה מצוה שמנחלת לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא שנא

 

אומרים חז"ל תסתכלו כמה המצוות גדולות שמנחילות לנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.ובמצוות השבת 

 אנו רואים זאת באופן ברור.

בשבת יש תענוגי העולם הזה שהם אכילה שתייה ולבוש מיוחד. וגם בעולם הבא שבת מענגת את הנשמה, 

 שהשבת נקראת מעין עולם הבא.

ה' ציווה לקחת את השה דווקא בשבת, להראות לנו שכמו השבת שבני ישראל שמרו פעם ראשונה וראו  לכן

את התענוגים,אז ככה כל המצוות  מנחילים לך גם בעולם הזה וגם בעולם הבא אפילו שאנו לא שמים לב 

בת ולא ביום אליהם,על כן נקרא שבת הגדול על שם גדולת המצווה ולכן בכל שנה נעשה זיכרון דווקא בש

 עשירי.

                                                      
 

 מסכת שבת דף פז: ,ד"ה ואותו יום חמישי בשבת היה וכו' 63
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 פרשן המבאר עניין זמן שבת הגדול.בנוסף נביא עוד 

  67הרב יצחק יעקב וייס מסביר:

ועכשיו כשפרשו מעבודה זרה וקבלו עליהם עול מלכות שמים ואמונה אמיתית התחילו לשמור השבת לשם ה', כי אותו 
 הוא לעולם וגו' כנ"ל ועל כן נקרא שבת הגדול לשם גדול העולמים.

יבה שנקבע בשבת היא כי עד השבת הזאת עם ישראל נח בשבת, כי חשב שיום השבת הוא יום מנוחה הס

סתמי. אבל עכשיו  שנגאלו ופרשו מן העבודה הזרה, קיבלו עליהם עול מלכות שמיים ואמונה אמיתית 

 והתחילו לשמור שבת על פי תורת ה'.

 גדול.ובזכות השבת הראשונה ששמרו נקבע לדורות שבת זאת שבת ה

 סיכום:ל

 למדנו כמה טעמים על גדולת הנס שהיה בשבת הגדול ועל עניין זמן השבת. 

דעתו של הרב וייס מנציחה לנו רגע חשוב והיסטורי בתולדות עמנו, שזאת השבת הראשונה שקיימו עם 

 ישראל מתוך קדושה אמיתית.

       אמיתית בריבונו של עולם.אנחנו הסקנו מזה כמה גדול וקדוש לקיים את השבת מתוך קדושה ואמונה 

  

                                                      
 

 חלק ח סימן צו-שו"ת מנחת יצחק 67
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 למי מארבעת הבנים היא פונה? -ההגדה 

 נועם בלבן ושמואל לסק

 

 במאמר זה אנו רוצים לדון  למי מארבעת הבנים פונה ההגדה של פסח.

 מצווה אותנו  68התורה 

 לי בצאתי ממצרים " '"והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה ה

 אים את סיפור יציאת מצרים.  צריכים להנחיל לדורות הב ,היינו 

  69מובא במכילתא

"כי ישאלך בנך מחר לאמור יכול אם ישאלך אתה מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו? תלמוד לומר והגדת לבנך אע"פ 
 שאינו שואלך".

 

כלומר את צורת קיום מצווה זו ניתן לקיים בשני אופנים, אחד ע"י דו שיח המנוהל בדרך של שאלות 

 ואופן שני בסיפור ממש ללא הקדמות ושאלות.ותשובות 

בצורה של שאלות ותשובות? שהרי לספר  אם כך מדוע ההגדה בוחרת דווקא לספר את סיפור יציאת מצרים

 את הסיפור בצורה חד צדדית הרבה יותר קל לקיים.  

 לשם הבנת תמיהה זו עלינו להבין את חשיבות שאילת השאלות:

 אומרת 70הגמרא

בנו שואלו ואם אינו חכם אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל לעצמו ואפילו שני תלמידי חכמים שיודעין תנו רבנן חכם 
 בהלכות הפסח שואלין זה לזה.

 

ניתן להבין מגמרא זו שעיקר גדול קבעו חכמים דווקא בשאילת השאלות שאפילו שני תלמידי חכמים 

 היודעים את התשובות מצווים בשאילת השאלות.

 71ה על הענייןהגמרא מרחיב

למה עוקרין את השולחן? אמרי דבי רבי ינאי: כדי שיכירו תינוקות וישאלו. אביי הוה יתיב קמיה דרבה, חזא דקא מדלי 
 תכא מקמיה. אמר להו: עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן? אמר ליה רבה: פטרתן מלומר "מה נשתנה"

חכמי בית מדרשו של רבי ינאי כדי שיכירו תינוקות וישאלו,  אביי יושב לפני למה עוקרים את השולחן? אומרים תרגום: )
רבה, ראה שעוקרים את השולחן מלפניו אמר להם עדיין לא אכלנו ואתם נוטלים את השולחן מלפנינו אמר לו רבה פטרתנו 

 מלומר מה נשתנה: (
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י, וישאל מעצמו שאלה כלשהי, מגמרא זו נוספת לנו ההבנה שהחשיבות המרכזית היא שהבן יתעורר לשינו

 וכמענה לקושייתו האב יספר לו את סיפור יציאת מצרים לפי דעת הבן.

 מסכם את חשיבות שאילת השאלות: 72הרש"ר הירש

כל עצמה של נפש הילד איננה "אם נרצה לדעת מה מותר האדם מן הבהמה, לא נטעה הרבה אם נאמר: האדם שואל... 
ת בלא הרף, היא לומדת כה הרבה בשנותיה הראשונות ועתה, שעה שפי הילד עומד : רק מתוך שנפשו שואלאלא שאלה

אל תיעף גם אתה מלהשיב: בצמאו לדעת תראה -לרשות נפשו השואלת , ובנך שואל ושואל ולא ייעף מלשאול מה זאת?
 אות לבריאות נפשו."  

 

 אטימותו של  הבן שאינו יודע לשאול:

דע לשאול כבן שהוא אטום ואדיש למציאות הסובבת אותו. בקריאה ניתן להבין את דמות הבן שאינו יו

 מדוקדקת בנוסח ההגדה זועק לנו ביטוי יוצא דופן.

 ְכֶנֶגד ַאְרָבָעה ָבִנים ִדְבָרה תֹוָרה:
ַע ִלְשאֹול... ינֹו יֹודֵּ  ֶאָחד ָחָכם ְוֶאָחד ָרָשע ְוֶאָחד ָתם ואחד ֶשאֵּ

ַע ִלְשאֹול  ינֹו יֹודֵּ אִתי ִמִמְצָרִים: לֹו. ְפַתח ַאתְ וֶשאֵּ ה ה' ִלי ְבצֵּ אמור ַבֲעבּור ֶזה ָעֹשָ  ֶשֶנֱאַמר, ְוִהַגְדָת ְלִבְנָך ַביֹום ַההּוא לֵּ
 משמע שיש משהו סגור ואטום. לפתוחלו אינו מובן.אם צריך  פתח משמעות הביטוי את  

  

א לגרום  לבן שאינו יודע לשאול להתעורר היהציווי את פתח לו מסביר כי מטרת   73ר' צדקיה בן אברהם

 לשוני בלילה הזה  ובכך לשאול שאלות.

יוצא מדבריו שהדרך הטובה ביותר לגרום לבן להתעורר לשוני היא על ידי עשיית דברים בשונה משאר 

 הלילות.

אדיש ואם עדיין הילד לא שואל שאלות מכיוון שהוא אטום ולא מבין שקורים דברים שונים מסביבו ונשאר 

 לגביהם, אז האב יבוא ויאמר לו "מה נשתנה בלילה הזה"? הרי יש פה משהו שונה ,אתה לא רואה את זה?.

 גירוי   –מטרת מבנה ההגדה של פסח 

: מזגו לו כוס שני וכאן הבן שואל אביו, ואם אין דעת בבן אביו מלמדו מה נשתנה...ולפי 74המשנה אומרת

 דעתו של בן אביו מלמדו.     

שיוצא דופן הדבר שמוזגים כוס שנייה, הבן הרגיל לכוס אחת בלבד מתעורר לשינוי ושואל שאלה.  כיוון

 ואם עדיין הוא נשאר אטום למתרחש סביבו האב יפתח בשבילו וישאלו "מה נשתנה".  

 דוגמה נוספת היא מהמקור הבא  

                                                      
 

 הרש" ר הירש נחלת השר מה נשתנה. 72
 הגדה של פסח שבולי הלקט 73
 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קטז/א   74
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 75הגמרא אומרת

אמרו עליו על רבי עקיבא שהיה מחלק קליות ואגוזין  מחלקין להן קליות ואגוזין בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו.
 לתינוקות בערב פסח כדי שלא ישנו וישאלו.

 

חלוקת הקליות והאגוזים בליל זה שונה משאר הלילות מכיוון שהדבר מעיד על מעמד מיוחד הבן מתעורר 

 ושואל שאלה. 

ור יציאת מצרים, והצורה ניתן ללמוד שמטרת ליל הסדר, היא לגרום לילדים להתעניין ולהתחבר לסיפ

 הטובה ביותר לגרום לכך היא על ידי גירוי הילדים שישאלו שאלות.

 אחד מן החלקים הבולטים שמעלים שאלות רבות  הוא " מה נשתנה"

 לעניין סדר השאלות של מה נשתנה . 76הרב קוק מתייחס בעולת ראייה

אח"כ אנו אוכלין מצה ואח"כ מרור, וא"כ היה צריך יהמה לבי על הסדר של שאלות אלו כי הלא מתחילה אנו מסובין ו
להתחיל בשאלה האחרונה, שהיא שאלת ההסיבה, ואח"כ שאלת הטיבול ואח"כ שאלת המצה ואח"כ שאלת המרור. אך 

, כי על החכם והשאר אין צריך לסדר שאלות, כי השאלות האלו מיוסדות על בן שאינו יודע לשאולבעזה"י נ"ל לפרש, כי 
שאלו, ורק על שאינו יודע לשאול, שאתה תפתח לו, נסדרו אלו השאלות. לכן התחיל שיפתח לו פתח לשאול הם בעצמם י

 מעט מעט, ולכן שואלו את הנפלא יותר באחרונה, כי מתחילה ירצה לסבב שיהי' עיקר השאלה שישאל הוא בעצמו.  

 

 אינו כמו סדר הפעולות. מכיוון שההגדה של פסח  מכוונת אל הבן שאינו יודע לשאול, סדר השאלות

סדר השאלות בנוי בצורה שבאה לגרות את הבן בהדרגה ולכן את שאלת ההסבה שהיא השאלה המרתקת 

 והנסתרת ביותר שומרים לבסוף.

  

לאחר מכן ראינו כי יש חשיבות רבה ,לסיכום ראינו כי ההגדה בנויה בצורה של שאלות ותשובות דווקא 

ואז הוכחנו את אטימותו של הבן שאינו יודע לשאול, ואת ציווי האב  לשאלות ללא קשר לידיעת התשובה,

 שמגרה את הבן לשאול שאלות מעצמו, ניתן להבין כי ההגדה פונה לבן שאינו יודע לשאול. 
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 מה נשתנה?

 כותב המאמר ראובן הלימי

 

בין כל השנה אנחנו לומדים על המצווה לספר על יציאת מצריים אחד ההבדלים  77במשנה במסכת פסחים

 לליל הסדר הוא שבליל הסדר המצווה לספר לבן היא דווקא אחרי שאלה שהבן שואל.

ובכן כמו שרובנו מכירים, הילד הקטן במשפחה קורה את מה נשתנה עם המנגינה המוכרת, האם הפיסוק 

 של המנגינה הוא הפיסוק הנכון?

ם חמץ מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות )?( שבכל הלילות אנו אוכלי

 ומצה והלילה הזה כולו מצה )?(

 78הגמרא אומרת:

אביי הוה יתיב קמיה דרבה. חזא דקא מדלי תכא מקמיה, אמר להו: "עדיין לא קא אכלינן, אתו קא מעקרי תכא מיקמן?! 
 אמר ליה רבה: פטרתן מלומר "מה נשתנה"

 רשב"ם דיבור המתחיל פטרתן מלומר מה נשתנה:

ניא לקמן מכם בנו שואלו ואם לאו שואל הוא לעצמו מה נשתנה, וכיון " דת"פטרתן מלומר מה נשתנה 

ששאלו לנו מה נשתנה אין אנו צריכים לומר מה נשתנה אלא להביא על דבריו )של בנו( לפי שנשתעבדנו 

 במצרים אנו עושים כל הדברים הללו.

וא לא שואל האבא מה שהרשב"ם מסביר הוא שהילד צריך לשאול שאלה כלשהי בעניין ליל הסדר ואם ה 

צריך להגיד בעצמו מה נשתנה אבל מכיוון שבמקרה שלנו הילד כן שאל את אביו שאלה כלשהי בעניין ליל 

הסדר לאו דווקא מה נשתנה אנחנו פטורים מלומר מה נשתנה וישר עוברים לתשובה שהיא סיפור יציאת 

 מצרים.

לות אבל מה שבטוח שאין במה נשתנה מהרשב"ם מבינים ש"מה נשתנה" זו שאלה אחת גדולה או כמה שא

 תשובה, והסימן שאלה הינו בסוף.

 79הרשב"ץ  מפרש:

מזאת היא שאלת הבן שהוא רואה חמישה שינויין בלילה הזה  מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות.

 מה שאין כן בשאר לילות השנה.

וא שוה, והלילה הזה שבכל הלילות אין לנו ציווי באכילת לחם, יהיה לחם או מצה הכל ה הראשון: 

 יש לנו ציווי לאכול מצה...וכו' 

                                                      
 

 פרק י משנה ד77
 מסכת פסחים דף קטו עמוד ב78
 ת חיים: מתוך הגדה של תור 79
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שבכל הלילות הרשות בידינו לאכול כל ירק, בין מרור בין מתוק, והלילה הזה אי אפשר לנו  השני:

 להפטר מאכילת מרור. והרי זה שינוי שני.

שבכל הלילות אין לנו מנהג לטבול אפילו פעם אחת, והלילה הזה נהגנו לטבול שתי  השלישי:

 פעמים...וכו'

שבכל הלילות אין לנו הפרש באכילת הבשר שיהיה צלי או שלוק  והלילה הזה כל אכילת  הרביעי:

 בשר שאנו אוכלין בחיוב...חייבין לאוכלו צלי...וכו'

 שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבין בין מסובין...וכו' החמישי:

 י תשובות.מהרשב"ם והרשב"ץ אנו מבינים ש"מה נשתנה" זה שאלות בל

 

 אז מה התשובות לשאלות מה נשתנה?

זאת היא תשובה לשאלת מה הרשב"ץ מפרש ישר אחרי "מה נשתנה" ב"עבדים היינו לפרעה במצרים" : 

 נשתנה...וכו' 

 כלומר עבדים היינו היא התשובה לכל שאלת מה נשתנה.

 לעומת זאת שיבולי הלקט בהגדה של פסח של תורת חיים מפרש כך:

ה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה והלילה הזה כולו מ שאלה א':

 מצה? 

תשובת השאלות האחרות בסוף ההגדה: רבן גמליאל היה  שיבולי הלקט: תשובה לשאלה א'

 אומר...וכו' 

אלו הן: התשובה נמצאת ב: רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח אינו יצא ידי חובה ו

 , מרור.מצהפסח, 

 מצה זו שאנו אוכלים...וכו' 

 שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות הלילה הזה כולו מרור? שאלה ב':

תשובת השאלות האחרות בסוף ההגדה: רבן גמליאל היה  שיבולי הלקט:תשובה לשאלה ב': 

 אומר...וכו'

   .מרור יצא ידי חובה ואלו הן: פסח, מצה,רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח אינו 

 מרור זה שאנו אוכלים...וכו'

 שבכל הלילות אין אנו מטבלים אפילו פעם אחת, והלילה הזה שתי פעמים?שאלה ג': 
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  הרב אייל גריינר:תשובה לשאלה ג': 

 התשובה לשאלת הטבילה בעבדים היינו לפרעה במצרים...וכו'

ש ברוך הוא הוציא את אבותינו ממצרים אנו היום מתנהגים כמו עשירים מכיוון שאנחנו בני חורים והקדו

וטובלים פעמיים כדי להנעים לנו את הארוחה ולא להראות קמצנות אלא יד רחבה כמו היד הנטויה של 

 הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו.

 ין?שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין ובין מסובין והלילה הזה כולנו מסובשאלה ד': 

עבדים היינו לפרעה במצאים, היא תשובת מה נשתנה כמו  שיבולי הלקט: תשובה לשאלה ד':

 שפירשנו. 

ועוד שואל על הביסה הצריכה לכל אלו השאלות, ועליה משיבין תחילה, עבדים הייני וכו'' היא 

 תשובת ההסיבה לבד, שיצאנו מעבדות לחרות, וההסיבה היא סימן לבני חורין.

ה הרביעית אנו מוצאים את התשובה בעבדים היינו. וההסבר הוא שמיכוון שהקדוש ברוך גם כאן בשאל 

 הוא הוציא את אבותינו ממצרים אנו היום בני חורין לכן אנו יושבים כמו מלכים ומסבים לצד בסעודה.

 אז מה נשתנה הלילה הזה?

     לא הרבה, כרגיל החכמים חולקים אחד בשני...

 חג פסח כשר ושמח!  
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 הערות והארות לליל הסדר

 אביעד גרשלר

 -קדש

 לא פשוט קידוש? למה נקרא הסימן הראשון בליל הסדר קדש

 הקדש הזה הוא המטרה הסופית לשים קדושה

 בכל דבר ודבר ולא רק קידוש על היין.

א המקדש )עורך הסדר( צריך לכוון בברכה להוצי הקידוש הוא מצוות עשה של אחת מארבע כוסות בפסח

 .את כולם ידי חובה

 כוס ראשונה היא כנגד שרה אימנו

אם ההסיבה אינה נוחה לא צריך להסב בלילה הזה  את היין שותים בהסבה, הסיבה צריכה להיות נוחה.

 מטרת ההסבה היא לתת הרגשה כזו.. אנו בני חורין

 מ"ל 86גודל הכוס צריך להיות 

 מ"ל. 150ויש מהדרים בכוס של 

אלה כל אחד  מוציש נוהגים שלא למזוג כל אחד לע אך עדיף יין. סדר מיץ ענביםמותר לשתות בליל ה

בה היא לצד יסהה ותלמידים אינם מסבים לפני רבם נשים לא חייבות להסב לחברו שזו דרך חירות .

 שמאל

 מדוע דווקא ארבע כוסות יש בליל הסדר ?

 תי, והצלתי, וגאלת, ולקחתיאוהוצ–כנגד ארבע לשנות של גאולה 

 -ורחץ

 ורחץ זה הטהרות. תקדשנו אנחנו באים להיטהרהאחרי ש

 אחרי הקידוש אנו נוטלים ידים ללא ברכה.יש קהילות שנוהגות שרק עורך הסדר נוטל את ידיו.

 הסיבה לנטילת הידים:

 אנו הולכים לאכול דבר שתיבולו במשקה 

 משקה:

 י     ד          ש     ח     ט          ד     מ

 שלג, חלב, טל, דבש, מים. יין , דם,
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היום הפוסקים אומרים שבשאר השנה לא נוטלים  כל מה שטובלים במשקים אלו מצריך נטילה ללא ברכה

 שטיבולו במשקה דיים על דברי

 -כרפס

 כל ירק שהוא לא מרור כשר לכרפס. בהיללא הס נהוג לטבול כרפס במי מלח ולאוכלו

 בברכה אחרונה. להתחייב מהכרפס אנחנו אוכלים פחות מכזית כדי שלא

 מדוע לטבול את הכרפס במי מלח ?

 כדי שהילדים ישאלו.

במקום לאכול סלרי ולטבול במי  אם כך למה בעצם שלא נאכל בכרפס תפוח בדבש הרבה יותר טעים

 ?מלח

לכן אנחנו אוכלים דבר  את המרור שנאכל בהמשך. "הסיבה היא כדי להוציא בברכת "בורא פרי האדמה

אנחנו לא מברכים עליו את  ה גם שעל המרור שאנחנו לא נהנים ממנו משום המרות שבו, ממין האדמה

 הכרפס גם את המרור. ברכת הנהנין לכן מכוונים להוציא בברכה על

 בלילה הזה אנחנו כמו בני מלכים והכרפס בא לפתוח את התיאבון

 וזו דרכם של בני מלכים שיודעים שעוד מעט יש להם ארוחה דשנה.

 -יחץ

את החלק הגדול   החלקים צריכים להיות לא שווים ביחץ עורך הסדר חוצה את המצה האמצעית לשנים

 והחלק הקטן מחזירים לבין המצות. שומרים לאפיקומן

אם יש לו היום  עני לא יודע מה יהיה לו מחר לכן אנחנו חוצים את המצות בגלל שדרכו של עני בפרוסה

לכן אנו נוהגים  לא התחלנו את ההגדה אנחנו עדין לא כבני חוריןבגלל שעדין  הוא משאיר משהו למחר

 .כמו עניים

 -מגיד

 עליו על הקושיות בכל המגיד המצות צריכות להיות גליות זה משמעות של לחם העוני שעונים

לכן צריך שסיפור האגדה יהיה כמה שיותר מענין  בבית הרב מרדכי אליהו הילדים היו מרכז ליל הסדר

סיפור יציאת מצרים מצווה על , אפשר לעשות הצגות להפעיל את הילדים עם אבזרים וכו. יםבשביל הילד

 .כל אחד לספר ביציאת מצרים

  אנחנו מזמינים כל רעב ולבוא לעשות איתנו את הסדר - נפתחת האגדה ב"הא לחמא עניא"

בנינו משועבדים היינו עדין אנחנו ובנינו ובני  מצרים "ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו 

 לפרעה במצרים"
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 העולם כל כך התפתח! עד היום היינו משועבדים? אין כל כך הגיון להבין את המשפט הזה כפשטו

 ולא הקב"ה היה מוציא אותנו אלא פירוש הדבר שאילו פרעה היה משחרר אותנו ממצרים

 ו.היינו משועבדים עד היום למצרים משום הכרת הטוב עליהם ששחררו אותנ

 ם הגרמנים .עשנה  70דוגמא חיה לפני 

אנחנו הולכים לטייל שם כאילו שום דבר לא  ים והיוםויהגרמנים אחרי השואה שילמו למדינת ישראל פיצ

הרמב"ם היה חותם  יש אסור תורה מפורש לרדת ממצרים עד היום זה שיעבוד של הכרת הטוב קרה

 העובר כל יום על לאו -האיגרות שלו

ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו שהיו מסובין בבני  ליעזר רבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה"מעשה ברבי א

 ברק"

 כל אחד מהם עשה שינוי משעמותי בחיו. מדוע דווקא חמישתם היו שם ?

עלה לירושלים עזב הכל  28ובגיל  לא למד תורה היה בן לאב עשיר 28רבי אלעזר בן הרקנוס: עד גיל 

 והלך ללמוד תורה

 יהושע: היה עני מרוד אך לא נתן לעוני לעצור בעדו מללמוד תורהרבי 

 נשיא הסנהדרין רבי אלעזר בן עזריה: נעשה לו נס ונהיה כבן שבעים שנה והיה

אישתו אמר לו לך תלמד  לא למד כלום ולא נשא אישה ובגיל ארבעים התחתן 40רבי עקיבא: עד גיל 

 רהונהיה גדול תו 40תורה והוא התחיל הכל בגיל 

 רבי טרפון: היה עשיר גדול בכל זאת עזב את נכסיו למען לימוד התורה

עצמנו בידים לצאת  גם אנחנו בליל הסדר צריכים לקחת את כל אלה לא נתנו לשום דבר לעצור אותם

כל אחד צריך לא לתת לשום  אחד שלא קם בבוקר אחד טלפון מעבדות לחרות כל אחד מהעבדות שלו

את ליל הסדר לבדם ורק בבוקר באו  לא היו שם התלמדים שלהם? למה הם עשוולמה . דבר לעצור אותו

משום שבאותו הלילה הם עסקו בסודות  שהגיע זמן קריאת שמע של שחרית ! תלמידהם ואמרו להם

 התורה

 "כנגד ארבעה בנים דברה התורה"

 אחד שאינו יודע לשאולו אחד תם אחד רשע חכם אחד

 בשלב היתבגרות שלו תוך כל אחד מאיתנוכל ארבעת הבנים הללו נמצאים ב

 אבל לא יודע לבטא במילים שלב ראשון: שאינו יודע לשאול התינוק יודע מה הוא רוצה

לא מבדיל בין טוב לרע לא חושש  שלב שני: התם זו היא תמימות של ילד אוהב את כולם מחייך לכולם

 מאינטרסים שרוצים לנצל אותו.
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קשה לך עם עצמך ולעולם עוד יותר קשה  רים הטלת הספק בכל דברלב שלישי: רשע שלב מרד הנעוש 

 .איתך

 .והתבוננות בעולם באורח רוח שלב רביעי : חכם שלב שבו אדם כבר בוגר ויש לו כלים להתמודדות

בשלבים מסוימים באופן  בנים לא עוזבים אותנו לאורך כל החיים אך מופעים 4כל השלבים האלו של 

 .בנים 4ה ז ולטביותר 

 אמילתא דבדיחות

 כי אין דבר כזה בת שלא יודעת לשאול. בנות ? 4בנים ולא  4מדוע נאמר באגדה 

אתה אשם בזה שהוא מתנהג  אף אתה הקהה את שיניו מה פירוש שנכתב בהגדה של פסח על הרשע

 ברשעות לא חינכת אותו נכון

 והיא שעמדה

והיא שעמדה אנחנו מודים לקב"ה  ויבינובפשט והיא שעמדה זה שבכל דור ודור הקב"ה מציל אותנו מא

 כי אז כשבא על עם ישראל מלחמה יוצא ישראל במלוא תפארתו באים עלינו לכלותינו שבכל דור ודור

 הם משתבחים יותר עם ישראל דומה לזיתים וענבים ככל שמקים בהם יותר, ככה

  "וירעו אותנו המצרים ויעננו"

 השיעבוד עשה אותנו רעים אחד לשניעשו אותנו רעים כושי  -ולוזיןוהנציב מ

 גולדה מאיר אמרה פעם: "לא נסלח לערבים על שהפכו את בנינו לרוצחים"

 שהוציא עצמו מן הכלל. עוד הסבר שהשיעבוד הפך אותנו לרעים זה לזה לכן אנו כועסים על הרשע

 "הוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר"

 אחד מעיקרי האמונה.רבי יוסף אלבו:לא להיות בכלל ישראל זו כפירה ב

 עיקרי האמונה של רבי יוסף אלבו:

 .מתן תורה3  .ייחוד ה'2  .השגחה פרטית1

 השגחה פרטית של הקב"ה על שפסח על בתי ישראל  -פסח

כמו שהלחם  מולחם בעזרת מים וקמח  התורה היא לחם ,לחם מלשון הלחמה מה התורה מלחימה ? -מצה

 כך התורה מלחימה את הגוף ונפש.

 ייחוד ה' שגם המרירות בא מהקב"ה. -מרור

 במכת החושך כתוב:
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 "לא ראו איש אחיו"

 שרואים רק את עצמם. מי שלא ראה את אחיו לא יצא ממצרים אלו הם הערב רב

 "וישמע ה' את קולנו"

ואלה לפנינו  איך אנחנו דור כזה לא ראוי, זוכים לדור של גאולה שאל הבן של החפץ חיים את החפץ חיים

 תר צדיקים לא זכו.שהיו יו

 ענה לו החפץ חיים : בדיוק הפוך בדור הקודם עשה הכל בשבילינו כדי שאנחנו נזכה .

 עשר המכות

 עשר פעמים ובכל הטפה אומרים את שם המכה נוהגים להטיף מין הכוס של היין  מעט יין אל כלי פגום

 הכוס "שפוך חמתך על הגוים"מנהג המקובלים לשפוך שפיכות מן  מנהג האשכנזים להוריד כל פעם טיפה

 שוטפים את הכוס ומוזגים יין חדש אחרי ההטפות לא שותים את היין אלא שופכים אותו. 

ראוי ללמוד בערב פסח את האיגרת של רבי  רבי יהושוע בן לוי : כל מכה במצרים היתה בליווי מכת דבר.

 ון מאסטרופולי.ששמ

 פסח מצה ומרור

 9יאללה יוצאים ובסוף מבטל כך  ה משה רבנו אומר לעם ישראלביציאת מצרים אחרי כל מכ -פסח

 עם ישראל יוצא צריך לזכור שהכל זמני הכל יכול לקרות בזמן קצר פעמים ורק בפעם העשירית

 כמו הכנת המצה.

בצקם של בני ישראל לא טפח על  מה שמבדיל בין מצה לחמץ זה עם כשמתעסקים עם הבצק -מצה

  לא לעשות כלום זה חמץ החמצת הזמן איתוהחמורים בגלל שהם התעסקו 

 אז אפשר לצאת מעבדות לחירות. כל התחלה קשה כשמוכנים לסבול וידעים שהכל רגעי -מרור

 -רחצה

כל אחד נוטל לחברו שזה  כמו במזיגת ארבע כוסות גם בנטילת הידיים כולם נוטלים ידים עם ברכה.

 רות?ימנהג ח

 הילדים מחביאים לו את האפיקומן ל ידיים הילדיםיש מנהג שבזמן שערוך הסדר הולך ליטו

 -מוציא מצה

מצת מכונה זה יוצא שליש  כל אחד צריך לאכול כזית מצה. מצווה מן התורה לאכול מצה בליל הסדר.

הלעיסה  מצה רכה כולם יכולים לאכול כזית במצה זו זה רביעית מצה. אסור לדבר באמצע האכילה מצה.
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וכל אחד משלים  עורך הסדר מחלק לכל סועד חתיכה קטנה מן המצה שלו ת.צריכה להיות לאט כדרך חרו

 לעמו לכזית.

 וטוב שתיהיה עבודת יד. לכתחילה צריך לאכול בליל הסדר מצה שמורה

 -מרור

במרור לא  כזית עלה חסה זה המרור טבלים בחרוסת ומנערים ואוכלים מצוות אכילת המרור היא מדרבנן.

 מסבים.

 -כורך

יש נוהגים  כמו שעשה הלל הזקן בזמן המקדש. כמו סנוויץ ת מצה וכזית מרור ואוכלים יחדלוקחים כזי

 יש נוהגים לאחר הכורך לאכול ביצה זכר לקורבן חגיגה.  להיסב ויש שלא.

 -שולחן עורך

וזה הזמן לשירים חידות   אסור לאכול בארוחה צלי שלא יראה כמו אכילת קורבן פסח. אוכלים ארוחה.

 ... דברי תורה

 -צפון

 אוכלים את המצה אשר חצינו ביחץ במקומות שהיו לוקחים את האפיקומן מחזרים אותו לעורך הסדר.

את האפיקומן  לא צריך להיות לחוצים ולאכול במהירות כדי לסיים לפני חצות אוכלים את החלק הגדול.

 אוכלים בהסבה.

 רבי חיים מבריסק:

 לא משאירים מהאפיקומן כלום.

 -ברך

  ברך זה הודאה על הכל לא רק האוכל מוזגים כוס שלישית מזון כדי שיהיה זימון בשולחןברכת ה

 -הלל

  בהלל מהללים על כל הטוב אומרים הלל שלם ממשכים את הלל שהתחלנו במגיד

 -נרצה

 העיקר שמה שהשגתי אני שמח בו. לא חשוב מה הספקתי להיות מרוצים

 לשבת בנחת לקרוא את שיר השיריםואז  אחרי הנרצה ראוי לעזור בפינו השולחן

 הרמב"ם אומר צריך אדם לספר ביציאת מצרים עד שירדם. מותר לשתות מים קפה תה
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 לצאת מצרים זכר

 דביר רפאל כהן ונדב אוחיון

 במאמר זה ננסה לברר:

 א: מה המקור בתורה?

 ב: מדוע זה לא הוזכר בספר המצוות?

 ג: מה מטרת זכירת יצאת מצרים?

ד: מה ענינה של ההודאה בברכת "הארץ" :"...על שהוצאנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית 

 עבדים..."?

 

 א. המקור בתורה

   מחלוקת רש"י רמב"ם

 80את היום הזה אשר יצאתם ממצרים..." זכור  "...

 מצרים בכל יום". :"למד שמזכירין יצאת רש"י

  המהר"ל בגור אריה:מפרש 

כמו "זכור את יום השבת" שפרשו בפרשת יתרו עליכם  בלשון הווה תמיד  -"... ופירושו 

  יציאת מצרים בכל יום".  שידברולזכור תמיד את יום השבת ולפיכך כאן פרשו 

 

עה מעט בנושא מדברי המהר"ל אנו רואים שזכירת יצי"מ היא בדיבור דווקא. נרחיב הירי

זה. ישנו דיון בין המפרשים האם הוא דווקא בפה, וכדרבי המהר"ל הנ"ל, או שמא מספיק 

 זכירה בלב, וכמו שנראה להלן.

 זכרון בפה או בלב?

 תנו לבמפרש: "...וכן פתרונו 81על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו"  רש"י וקשה שהרי

   לזכור תמיד את יום השבת...". 

                                                      
 

 שמות יג, ג 80
 יתרו כ,כא 81
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  י זכירה שני אופנ

 : 82איתא בגמרא

הרי שכחת הלב אמור ,הא -יכול בלב? ת"ל 'לא תשכח'–את אשר עשה לך עמלק'  זכור"...' 

  בפה." מה אני מקיים 'זכור'?

  הוא בפה.  -והשני הוא בלב.  –כלומר אופן אחד של זכירה 

 תנו לב ומרד"ה זכור: "...לשון פעול הוא...כל  83אומר שרש"י לפיכך לגבי זכירת שבת 

...". והזכירה שהמהר"ל התכוון בידבור אחת לשבעה ימים זוכרים בדברים "זכרהו זכירת 

   84שבח וקידוש " 

 : 85ברמב"םבלב. כדאיתא -וכן לגבי עמלק :כל השנה המצווה "לא לשכוח"

"..ומצוות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו כדי לעורר איבתו ..שאסור לשכוח 

 תו".איבתו ושנא

   86ופעם בשנה אנו מצווים על הזכירה בפה מדאוריתא

וכן לגבי יצ"מ יש מצווה לזכור אותה תמיד בלב ופעמיים ביום בקריאת שמע בפרשת 

. )כי אין פלוגתא בין חכמי ובן זומא אם מזכירין יצ"מ בלילות אלא ואפילו בלילה  87ציצית

   88האם יש פסוק אסמכתא.(

 את מצוות זכירת יצ"מ כמצווה בספר המצוות?מדוע הרמב"ם לא מנה ב. 

 

 

 

 

                                                      
 

 מגילה יח ע"א 82
 שמות כ,כא 83
 רמב"ם הלכות שבת כט א "זכרהו זכר קדושה הגדלה" רמב"ם ספר המצוות מצווה קנה וכך עוד הרבה ראשונים 84
 הלכות מלכים פרק ה הלכה ה 85
 התוספות ברכות יג שו"ע סימן תרפה סעיף ז על יסוד דברי  86
 פ"א ה"ג רמב"ם הלכות ק"ש 87
 כך משמע מהרמב"ם בפירוש המשניות.ד"ה ולא זכיתי)"לדעת הרמז שנרמז בכתוב"(  88

כך שהזכירה באה לידי ביטיוי  וגם אם תאמר כפירוש רע"ב :ולא זכיתי :"ולא נצחתי" הרי שהפסיקה של הרמב"ם שהבנו לעיל היא כדעת בן זומא. 

 יפור יצ"מ רמב"ם קנז.ועוד אפשר לומר שפעם בשנה זוכרים בפה בס בלילה . 
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 : 89יתא ברמב"םא

 אע"פ שאין מצוות ציצית נוהגת בלילה קורין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יצ"מ

מצרים כל  למען תזכור את יום צאתך מארץלהזכיר יצ"מ ביום ובלילה שנאמר :"..  ומצווה

  90 ימי חייך

מצוות זכרון יצ"מ שהרי הפסוק הוא אינו לשון וצ"ב מדוע הרמב"ם בחר בפסוק זה ל

 91צווי?

הרמב"ם לא מנה את מצוות זכירת יצ"מ ברמ"ח המצות עשה כיוון שהוא  92הצל"ח לדעת 

)"ואף -השריש לנו בשורשו החמישי שהוא לא מונה טעמי מצוות כמצווה בפני עצמה

רמב"ם"ומצווה שבמימלא אנו למדים שזכירת יצ"מ כל ימי חייך היא מצווה כדאיתא ב

תזכור את יום  למעןלהזכיר יציאת מצרים וכו' מ"מ אינו נכנס בכלל רמ"ח מצוות("שהרי "

צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך "הם דברי טעם לתחילת הפסוק שמדבר על אכילת הפסח 

ואכילת מצה ונתן טעם שע"י זה תזכור את יום צאתך מארץ מצרים.כדפירוש רש"י בחומש 

ור:"ע"י אכילת הפסח והמצה יום צאתך"וגם זה לא בלשון ציווי לכן אי אפשר ד"ה למען תזכ

  למנות את זה כמצווה בפני עצמה. 

שהרי פסוק מפורש הוא"..זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים  וצ"ב לדברי הצל"ח

הרי לשון ציווי כדפרש רש"י )מובא לעיל ד"ה זכור(. וכן עפ"י הרש"י  93מבית עבדים.."

כ,ח ד"ה זכור:" לשון פעול..לזכור תמיד.."וכדפרש המהר"ל על שמות יג ,ג )מובא  בשמות

 לעיל( 

עפ"י ההסבר לעיל )שתי אופני זכירה( שהרמב"ם מנה את המצווה בפשטות  אלא נלע"ד

במצווה קנ"ז "והיא שנצטווינו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחילת הלילה 

ת"ל "ויאמר משה אל העם  נו לבין עצמו בינו לבין אחרים מנין?כפי צחות לשון המספר..בי

זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר שהוא ציווה לזכרו כמו אמרו זכור את יום 

 …". השבת לקדשו

הרי מוכח שהזכירה פעם בשנה בפה )בסיפור יצ"מ(היא היא הזכירה של הלב ביום יום. וגם 

 פה בק"ש בפרשת ציצית בלילה.אפשר לומר שנזכרת ביום יום ב

                                                      
 

 פ"א ה"ג מהל' ק"ש 89
 דברים טז ,ג 90
 ע"ב עפ"י צל"ח ברכות יב 91
 .שם 92
 שמות יג ,ג 93
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 ג. מטרת זכירת יציאת מצרים

"...הרי כל קיומי התורה הם זכר לצאת מצרים ואפילו ביום השבת אם לא אמר יצאת מצרים 

אמרו "וישמע יתרו וגו' כי הוציא, מגיד ששקלה   95. במכילתא94בקידוש לא יצא ידי חובתו 

  .96שראל"ה' לי יצאת מצרים כנגד כל נסים וגבורת שעשה 

 א"כ נשאלת השאלה מה ענינה של יציאת מצרים. ונראה לבאר בשתי אופנים: 

 .אמונה 1

 .'לידת' האומה 2

  . אמונה1

בספר  ריה"ל . 97עבדים" מבית מארץ מצרים אשר הוצאתיך עהפ"ס "אנכי ה' אלוהיך

 מסביר  98הכוזרי

ר הוצאתיך מארץ מצרים ולא אמר אני בורא "..פתח האלוה בדבריו אל כל עדת בנ"י:אנכי ה' אלוהיך אש 

העולם ובוראכם.." והטעם שבדבר הוא מכיוון ש"דבר שנתברר לבנ"י בראשונה עפ"י ראות עיינים ואחרי 

   100 99."כן נמסר לאיש מפי איש בקבלה )מסורת(הדומה למראה עינים-

אשר ציוונו כמו כן, הרמב"ם מונה בספר המצוות בעשיין: המצווה הראשונה ":היא הציווי 

להאמין האלהות.והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה הוא פועל לכל  הנמצאות והוא אומרו 

ית' 'אנכי ה' אלוהיך..'והוא ציווי באמונה כמו שבארנו")וצ"ב מדוע הרמב"ם מונה את מצוות 

האמונה בכלל הרמ"ח שהרי הוא השריש לנו בשורש הרביעי "שאין ראוי למנות הציווים 

 101ורה כולה"( הכוללים הת

 . לידת האומה2

. כאשר "בחר" הקב"ה 102"אשר בחר בנו מכל העמים" ורק אח"כ "נתן לנו את תורתו"

  103לי.."יצרתי להוציא אותנו ממצרים בעצם הוא בחר בנו כעמו "עם זו 

                                                      
 

 פסחים קיז,ב 94
 פרשת יתרו פרשה א 95
  )מי מרום שיחות לשלשה רגלים מאמר ב(. 96

 שמות כ,כא 97
 מאמר א' פסקה כ"ה 98
 כי היא בנויה על המדע והשכל-מנת ראה אמונות ודעות לרס"ג הקדמה ה משך רביעי "..ההגדה הנא 99

ש )ראה ראב"ע שכותב שריה"ל שאל אותו את השאלה הזו והוא השיב לו כתשובה שכתבנו לעיל וכן עוד הרבה פרשנים טוענים שייצאת מצרים הוא שור 100

 באמונה )הרמב"ן על הפסוק,הספורנו, החזקוני, הרלב"ג, האלשייך הקדוש וראב"ע הארוך.
 ונה""אמ -1ראה נספח  101
 מתוך ברכות התורה 102
 ישעיהו מג,כא 103
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ומה בעצם זה בא לרמז לנו בכך שאנו מזכירים את זה תדיר ? מבואר בספר תנא דבי אליהו 
  105כך 104

אבל איני יודע איזה  :רבי ,שני דברים יש בלבבי ואני אוהבם אהבה גמורה ואלו הן תורה וישראל "ואמר לי 

 מהן קודם? אמרתי לו:בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה לכל ...אבל אני אומר ישראל קדמו ..." 

א. לפיכך נראה שכאשר אנו מזכירים תדיר את יציאת מצרים בעצם אנו מחדדים לעצמנו 

את היותו עם קדוש עוד טרם התחברותו לתורה .)ונראה שההשלכה המעשית לכך שהיותנו 

 עם קדוש וקדמון לנתינת התורה היא הנותנת להתחברותנו לתורה(

על ידי יציאת מצרים. -על הפסוק ולקחתי אתכם לי לעם107 106הרש"ר הירשכעין זה מסביר 

 108 ע"י מתן תורה.-והייתי לכם לאלוהים

שאנו מזכירים את יציאת מצרים להודיע את  -מבאר בצורה שונה במקצת 109ב. הרב חרל"פ

חיבתו ואהבתו של הקב"ה כלפינו כיוון שעמ"י חצו את הים היה קיטרוג בשמים" הללו 

,אהבת חינם, והוציאם  האהבה  עובדי ע"ז והללו עובדי ע"ז" ולמרות זאת ה' גילה כלפיהם 

הוא מכח גילוי -ומצוות לגדולה ולתפארת ממצרים..."ומאז כל מה שישראל זוכים לתורה

האהבה העליונה הזאת,וכשם שבכל "בפועל" בלא"בכח",כן אין שום זכות לישראל "בפועל" 

בלא ה"בכח" של גילוי האהבה שנתגלתה בשעת יצי"מ ולכן אנו אומרים "זכר ליציאת 

מתבאר לפי מצרים" שבלא זה לא היינו זוכים לקבלת התורה ולקיום מצוותיה." זאת אומרת 

הרב שמטרת הזכרון הוא כמה אהובים אנו כלפי ה' עוד טרם קבלת הכלי חמדה וכ"ש אחרי 

 קבלת הכלי חמדה )עפ"י אבות פרק ג משנה יח(

  מהמורם לעיל מתבאר שמטרת זכירת יצי"מ היא :

 111 110א. להזכיר לנו שאנו משתייכים לאומה קדושה.

 ב. להזכיר לנו כמה אהובים אנו כלפי הקב"ה.

                                                      
 

 פרק י"ד פסקה י"ב 104
ה אורות התורה פרק א פיסקה ב"תורה שבע"פ מנחת בעצם אופיה של האומה..בצורה הפנימית הלא התורה נתנה לישראל בשביל סגלתם הפנימית העליונ 105

 תורה שבע"פ בשרשה משרש תורה שבכתב.." הרי גרמה סגלה אלהית גנוזה זו להופעת תורה מן השמים עליהם,ונמצאת עליונה
 ולקחתי אתכם לי לעם""–עמוד צא  ראה שיחות ר'שמשון דוד פינקוס פסח  106

ד הלכות רות פרק א פסוק טז :"..עמך עמי ואלוהיך אלוהי.." אפשר ללמוד שרות רצתה קודם להצטרף לאומה ואז לתורה והמצוות .כמו שמופיע בשו"ע יו" 107

ב :"כשבא להתגייר אומרים לו מה ראית שבאת להתגייר אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים ,סחופים ומטורפים ויסורים באים  גרים סימן רסח סעיף

 עליהם אם אמר יודע אני ..ומודיעים אותו עיקרי הדת..")כמדומני ששמעתי את זה בשם הרב אורי שרקי(
 1970"נאום מנחם בגין בכנסת",  -2ראה נספח  108
 ד"ה "זכר ליציאת מצריים" -ל פסחהגדה ש 109
ָרֵאל -יהושוע פרק ז' פסוק י"א 110 ְברּו ֶאתָחָטא, יִשְׂ ם; וְגַּם לְָּקחּו, ִמן-, וְגַּם עָּ מּו ִבְכלֵיֶהם-ְבִריִתי, ֲאֶשר ִצּוִיִתי אֹותָּ ֵחֶרם, וְגַּם גָּנְבּו וְגַּם ִכֲחשּו, וְגַּם שָּ  .הַּ

אל אמר רבי אבא בר זבדא אע"פ שחטא ישראל הוא אמר ר' אבא היינו דאמרי אינשי אסא דקאי ביני חילפי ובסנהדרין דף מ"ד ע"א דורשת הגמרא "חטא ישר

 ..."אסא שמיה ואסא קרו ליה
ְכנָּה ֶאְתֶכם, בַּמָּק-כֹה " -ו-ירמיה פרק ז' פסוק ג 111 לְלֵיֶכם; וֲַּאשַּ עַּ ְרכֵיכֶם, ּומַּ ֵאל, ֵהיִטיבּו דַּ ר ה' ְצבָּאֹות, ֱאלֹקי יְִשרָּ ֶזהָאמַּ ֶשֶקר -ִתְבְטחּו לֶָּכם, ֶאל-ַאל .  ֹום הַּ ִדְבֵרי הַּ

ְרֵכיכֶם וְֶאת-ֵהיֵטיב ֵתיִטיבּו, ֶאת-כִי ִאם   .ֵהיכַּל ה' ֵהיכַּל יְהוָּה, ֵהיכַּל ה' ֵהמָּה  לֵאמֹר: לְלֵיֶכם:-דַּ עַּ ֲעשּו ִמְשפָּט, ֵבין ִאיש ּוֵבין ֵרֵעהּו-ִאם  מַּ גֵר יָּתֹום    .עָּשֹו תַּ

ם נִָּקי, ַאלוְַא ֲעשֹקּו, וְדָּ נָּה, לֹא תַּ ע לָּכֶם-לְמָּ ֶזה; וְַאֲחֵרי ֱאלֹקים ֲאֵחִרים לֹא ֵתלְכּו, לְרַּ קֹום הַּ  .ִתְשְפכּו בַּמָּ
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 ג. מה ענינה של זכירת יציאת מצרים בברכת ההודאה?

דווקא בברכה שבה אנו  נראה לי לומר שהטעם שמזכירים יצי"מ בברכהמ"ז בברכת "הארץ"

מודים לה' על הארץ וממילא על כל הניסים והטובות שעשה עימנו והעיקרי והחושב שבהם 

ת ויציב כולה על חסד :"וברכת אמ 112הוא יציאת מצרים כפי שנראה את זה ברש"י בברכות

 שעשה עם אבותינו היא,שהוציאם ממצרים ובקע להם הים והעבירם .

מדבר בה אף על העתידות שאנו מצפים שיקיים לנו הבטחתו ואמונתו  –וברכת אמת ואמונה 

אלה  כל לגאלנו מיד מלכים ומיד עריצים ולשום נפשנו בחיים ולהדריכנו על במות אויבנו

  עכ"ל  הניסים התדירים תמיד."

א"כ כך גם אפשר לומר לגבי הוספת ההודאה על יצ"מ שבברכת "הארץ" ולכן על הנסים 

 שקרו לאומה מאז יצ"מ ועד ימינו אנו.

ועוד זכר לדבר שגואלת מצרים כוללת בתוכה שאר גאולות היא הנביא מיכה המורשתי 

מארץ שמשוה את הגאולה העתידה והחדשה לעתיד לבוא לגאולת מצרים :"כימי צאתך 

 113114מצרים אראנו נפלאות"

כיון  ואולי גם אפשר לרמוז שאנחנו מודים לקב"ה על שהוציאנו ממצרים בברכת "ההודאה",

"שאילו לא הוציא הקב"ה את אבותינו ממצרים הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו 

 115לפרעה במצרים.

 נספחים

 . אמונה1

 שתי חלקים באמונה: -ולכאורה אמונה זה דבר שכולל את כל התורה 

 . אמונת הלב  1 

 . אמונת השכל והרגש 2

                                                      
 

 

  -אל תבטחו לכם אל דברי השקר לאמרהמלב"ים מפרש: 

' על ידי כך הוא היכלו, רצה לומר שעל ידי כך ישכן בו, לא כן. רצה לומר אל תחשבו שמצד שהוא היכל ה' ונבנה לשם ה' היכל ה, הוא' היכל ה אל תאמרו, כי

 רצה לומר דרכיכם ומעלליכם הטובים )הנז' בכתוב הקודם( הם היכל ה', ועל ידם ישכן שם בקדש, היכל ה' המה כי
 דף יב עמוד א ד"ה :"שנאמר להגיד בבוקר ואמונך בלילות"  112
 מיכה ז,טו.     113
 וההגבלות אחרון של פסח תשל"ט )הרבי בשם חמיו הרי"צ(- ראה מאמר יציאה מהמיצרים 114
 ראיתי בשם מרן ראש הישיבה הרב אייל גריינר שליט"א שמתרץ את השאלה מה פשר .."אנו ובנינו היינו משועבדים לפרעה..." וכי שמא לא היינו 115

 משתחררים לעולם ,האמנם?

יינו משועבדים לפרעה מכח הכרת הטוב על השחרור ולכן ה' הוציאנו ביד חזקה ובזרוע נטויה אלא יכול להיות שפרעה היה מסכים לשלח אותנו ,אך עדיין ה

 לעיני כל.



 בעז"ה

 
 

 
 

 45 

 זה דבר כללי ולא לזה התכווין הרמב"ם במנייתו את המצווה . -.  אמונת הלב1

 

הפילוסופיות הראיה הראי"ה קוק במידות :מידת האמונה פיסקה ו"בכל ההשכלות וכל 

ל חוש האמונה,ויראת שמיים ש הנקודה הפנימיתהאלוהיות הננו רואים רק הרחבה של 

הברורה הטבעית,שכדי להרחיב את גבוליה ,לפתח את הכח האצור בה,דרושים כל סעיפי 

 …" הלמודים,בין המעשיים בין העיונים ,השכליים וההרגשים

 בהמשך הוא כותב בפיסקה כג "את כל המעלות היותר עליונות,בין המחשבתיות בין

האמונה הפשוטה הקודמת בתמותה בלב בקשר של ההרגשיות ,וגם המעשיות,צריך לקשרן 

 שבתמציתה הפנימית היא יותר נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה".)עפ"י הרב נימי הילדות,

 ( 1יאיר אוריאל זצ"ל ר"מ מכון מאיר מאמרים בנושא אמונה חוברת מספר 

 

י 'מאמר האמונה' שהיא לא שכל ולא רגש אלא הגילוי העצמ 70)וראה מאמרי הראיה עמוד 

 היותר יסודי של מהות הנשמה .עפ"י הרב שם( 

"כי הדעה אינו דבר הנאמר בפה ,אלא עניין שהצטייר בנפש וכן הרמב"ם במורה ח"א פ"נ 

 כאשר מאמתים אותו שהוא כך כפי שהצטייר" 

" האמונה בדבר הוא הצטייר הדבר בנפש ציור חזק וכן הוא בספר עיקרים לר' יוסף אלבו

 )מאמר א,פי"ט(סתירתו בשום פנים,אף אם לא יודע דרך האמת בו"עד שלא תשער הנפש ב

  

ונאמר כי היא ענין -"...אנחנו צריכים לבאר מה היא אמונה וכן הוא ברס"ג אמונות ודעות:

 עולה בלב לכל דבר ידוע בתכונה אשר הוא עליה,...")הקדמה ,ד(

 אמונת השכל והרגש שכנראה אליה התכון הרמב"ם.  .2

באמונות ודעות שם :"וכאשר תצא חמאת העיון יקבלנה השכל ויקפנה  המשך דברי הרב

ויכניסנה בלבבות ותמזג בהם ויהיה בהם האדם מאמין בענין אשר הגיע אליו ויצניעהו לעת 

 אחרת או לעיתים".

וכן הרב במאמר האמונה )מאמרי הראי"ה(ממשיך ואומר שאם האמונה נחלשת אז מתעורר 

יים ומוסרים דווקא כדי לסקל את המכשולים מעל דרכה הצורך להשתמש באמצעיים שכל

 של האמונה.)עפ"י הרב שם(
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:"..אי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים  61וכן הרב באורות האמונה עמוד 

 בינונים כ"א ע"פ הרחבת הדעת רזי עליון שהם עומדים ברומו של עולם".

ן בשכל לא יוכל להסתפק בלא הגיון שכלי וכן הוא במידות הראי"ה אמונה יח :"..כל מי שחונ

,ואצלו לא תקום תמימות האמונה כי אם כשתתחבר עם אור הדעת.ואם ימאס זה את הדעת 

 תהיה אמונתו תוך ומרמה".

וכן פסקה יז:"האמונה בעצמה סיגים ומיזיקים אשר תטהר בכור המוסר והדעת ואז תתגלה 

 בטהרתה ".

- 33עיר מארשילייא )עפ"י אמונה ברורה עמוד  וכן הרמב"ם באיגרת שכותב לחכמי קהל

ה.פיירמן(כותב:"דעו רבותיי שאין ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלושה  34

הראשון ,דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם...כגון חכמת החשבון דברים:

דום כגון שידע ויראה שזה שחור וזה א–השני ,וגיאומטריאות, ותקופות)אסטרונומיה(. 

...או שימשש שזה חם וזה קר..והשלישי דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ע"ה ומן 

הצדיקים.וצריך האדם שהוא בעל דעה לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין 

בהם וזה האמנתי בו מפני הקבלה וזה האמנתי בו מפני ההרגשה.וזה האמנתי בו מפני 

 116הדעה"

 

בדיון על  1970ל השר מנחם בגין בכנסת בג' באדר א' תש"ל מתוך נאומו ש  -2נספח 

 "מיהו יהודי?" -הנושא

"...היו ימים, בהם אסכולה, של התבוללות מאורגנת. והיא דרשה את ההפרדה בין לאום ובין 

 –"אנו יהודים בני דת משה, אבל אנו צרפתים, אנו יהודים בני דת ישראל  –דת. כלומר 

רצל אמר שהשיבה לארץ היהודים קודמת לה השיבה ליהדות; אבל אנו בריטים" ועוד. ה

והוא לא היה איש דתי, אבל זו הייתה הרגשתו כאשר כתב את המילים הפשוטות, הגדולות 

והרי רק מילים פשוטות יכולות להיות גדולות: אנחנו עם, עם אחד; אין לנו טריטוריה,  –

ל רחבי תבל, ואף על פי כן אנו עם, אין לנו אפילו שפה משותפת; אנו נשלטים כמיעוטים בכ

הכנסת  -לאום...לאום ודת. אדוני, היושב ראש, אבקש סליחתו וסליחתם של כל חברי

בית. אבל ישנם ימים בהם אתה צריך, יכול, -שבנקודה זו אולי אומר משהו הקרוב לאלף

                                                      
 

 בצלמנו כדמותנו""נעשה אדם  הרמב"ם במורה נבוכים בחלק ראשון פרק א מסביר את הפסוק 116

...ודמות נאמר באדם מחמת העניין הזה כלומר מחמת בו תהיה ההשגה השכלית ובגלל ההשגה השכלית הזו נאמר בצלם אלוהים ברא אותו–שהצלם  "ומסביר

 .בעל תבנית  השכל האלוהי הנצמד בו שהוא בצלם אלוהים ובדמותו ולא שה' יתעלה גוף שיהיה אם כן
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זכאי, חייב, לשוב אל האח הקטנה הבוערת ואל השלהבת המהבהבת, לשוב וללמוד את 

 בית.-לףהא

 

לאומיות. העם -דתיים; רוב הדתות, אם לא כולן, הן רב-רוב העמים, אם לא כולם, הם רב 

לאומית. זוהי האמת, זוהי ההיסטוריה, זהו -דתי; הדת היהודית היא חד-היהודי הוא חד

 ההבדל.

כיצד קם ההבדל? אין בו שום מסתורין, שום מיסטיקה. אפשר להבהיר אותו באופן 

תר על ידי התבוננות בהתפתחות ההיסטורית. רוב העמים, דתיהם הוטלו הרציונאלי ביו

עליהם על ידי כוח חיצוני, בדרך כלל באש ובחרב, לעיתים על ידי שכנוע פרוזליטי. משום 

כך, העמים יכולים להיות נוצרים, איסלמים, בודהיסטים, ברהמינים, קתולים, 

 ך התפתחה אצלם ההיסטוריה. פרוטסטנטים, כי כך התפתחה אצלם ההיסטוריה. כי כ

 איך התפתחה ההיסטוריה של עמנו? איך היא החלה? 

 

קרה משהו בתוכו. הוא גר בקרב עובדי אלילים, מעשה  – 75אדם, כך למדנו ושנינו, בגיל 

ידי אדם, עיניים להם ולא יראון, אוזניים להם ולא ישמעון. לפתע פתאום התעוררה בו 

זאת איננו יכולים  -לא דמות הגוף. כיצד קרה דבר בנפשו?  האמונה באל אחד שאין לו גוף ו

לדעת. אבל אפילו בימינו ראינו אנשים מבוגרים, זקנים, ואיזו מהפכה נפשית יכולה 

התחוללה בתוכם. הרצל לא היה זקן, אבל הוא היה מבוגר מאוד כאשר מהפכה נפשית כזו 

 השיבה ליהדות, השיבה לארץ היהודים. –קרתה אצלו 

 

בימי קדם נאמר על האדם ההוא: והאמין בה' וחישבה לו צדקה. ורש"י מפרש: הקב"ה אז, 

לזכות ולצדקה האמונה שהאמין בו. וההמשך הוא: ויאמר  –ה'  -עדיין בלי ה –חשב לאברם 

 כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה.-אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור

 

שים בפסוק "שלח את עמי", אהל אולי לא כעבור מאות בשנים חוזרת היציאה. כולנו משתמ

היציאה של אבי  –כולם זוכרים את המשכו: "ויעבדוני". בשני המאורעות הכבירים האלה 

יוצאים  –כשדים ומחרן והיציאה של האומה מארץ מצרים מעבדות לחירות -האומה מאור
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כוח ישראל לא הוטלה על ידי -ישראל כדי לעבוד את אלוהיהם. האמונה של בני -בני

חיצוני, לא בחרב, לא בכפייה, לא בשכנוע פרוזליטי; נהפוך הוא: הם עוזבים עמים, הם 

נוטשים ארצות, כדי לקיים את אמונתם, בארץ המכורה, בארץ מקורה שניתנה להם 

לרשתה,כך קמה ההיסטוריה של העם היהודי, וכך היא נמשכת קרוב לארבעת אלפים שנה. 

רדה בין לאום לדת. חוסר ההפרדה איננו אומר כפייה של מעולם לגבי היהודי לא הייתה הפ

אין הפרדה.  –לאום  ודת  –דתיות, אסור, אי אפשר, לכפות, אלא שביחס לשני המושגים 

אין הפרדה בין לאום יהודי לבין דת יהודית, ובין דת יהודית לבין לאום יהודי כך התפתח 

 עמנו בניגוד לעמים אחרים. איך לא נכיר בהבדל הזה.
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 תיאור המעבר בין עבד לבין חורין-מעבדות לחירות

 יקיר שטרית ומאיר בן דוד 

 

 במאמר זה נציג מספר מקורות שקשורים לתיאור המעבר

 לשנה הבאה בני חורין. -"השתא עבדא"

 בוחר להתעסק בשאלה מה ההבדל בין חופש לחירות ? 117הרב זקס

 
הו. חופש זה מה שמקבל העבד כאשר הוא שתחרר מעבודתו מלעשות רק מה מש-משהו,וחירות היא חרות ל-חופש: הוא חופש מ

שאומרים לו.  החירות: החירות היא מגיעה כאשר האדם פועל  פי רצונו למגמה כל שהיא ,עולם שבו הכל חופשי לעשות בו כל דבר 
מיתי הוא החופש המוסרי שבו שרוצים מתחיל בבלאגן וחוסר סדר. לכן החופש הוא רק תחילתה של החירות האמיתית,החופש הא

אתה מכבד את הזולת ומתנהג בכבוד ודרך ארץ. שאנחנו מדברים על חירות אנו מבססים את זה לתורה הקדושה ועל האהבה האמיתית 
שהלוואי שניהיה  בין אדם לחבירו ששניהם בעצם תלויים בהכרה של האל בשלמותה של הבריאה וזה בעצם "לשנה הבאה בני חורין".

 רין חופשיים אבל באופן שמכבד את כולם.בני חו
 

 "חירותנו וביעור חמץ"

הרב קוק מדבר על הדברים המסמנים לנו את חג הגאולה.ובכדי להגיע לגאולה אדם צריך 

 שני דברים:

 .ביעור חמץ1

 .חירות2

 

 מה זה ביעור חמץ ?

יקון הרב קוק מסביר שביעור חמץ הוא בעצם תיקון המידות המקולקלות אצלנו ומתוך הת

וממשיך בדבריו ומוסיף שכדי להבין  אפשר להגיע לייעודנו על מנת להגיע להיות עבד ה'.

מהי עבודת ה' על האדם ללמוד תורה,שבעצם ע"י התורה הוא מגלה בו את החלק האלוקה 

 מהי חירות ? ממעל לו.

 

 לכל אדם יש צלם אלוקים שצריכה לקבל ביטוי במציאות.-הרב קוק פותח בדבריו ואומר

ברגע שמשהו מונע ממנה לעשות זאת אז בעצם נוצר השיעבוד,ולכן אדם צריך מתחילה 

 להסיר מעליו את השיעבוד.

 : 118ומציטוט של הרב קוק

                                                      
 

 (14פסח על שום מה ? )עמוד -הרב זקס 117
 הרב קוק עולת ראיה )לקוטים( סימן רמה 118
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 .בין חורין שרוחו הוא רוח של עבד אנו יכולים למצוא עבד משכיל שרוחו הוא מלא חירות,ולהפך
 

א עבד פשוט שהוא בין חורין החירות לא נמדדת לפי מעמד האדם החופשי, שכן אפשר למצו

 שזה אומר שהוא חירותי לרצונות שלו, במקביל אפשר למצוא מושל או אדון שהוא עם רוח

 של עבד.

 

 יוצא מכך שבין חורין זה אדם שלא משועבד לרצונות של אחרים.

דוע עם ישראל היה צריך לפני הופעתו כעם להשתעבד מ :119עניין נוסף שנרצה לגעת בו הוא

 וקשה כל כך במצרים?באופן נורא 

מפני שייעודו של עם ישראל לתקן את העולם מבחינה מוסרית, וכדי שיוכל לעשות זאת עליו להכיר את הסבל -ההסבר הפשוט הוא
דבר מופלא מאוד נראה במצרים שכן כל העמים שבעולם בשעה שהם מצליחים  באופן מוחשי,והכאב שיכול האדם לגרום לסביבתו.

אבל עם ישראל גם לאחר שהמצרים הוכו ונפלו  תגאים והופכים את עצמן לשולטים במשעבדיהם לשעבר.לגבור על משעבדיהם,מ
ומכאן בעצם אנו רואים ולומדים ערך מוסרי גדול שנוצר אצל עם ישראל בעקבות  לגמרי הם לא ניסו לגבור עליהם ולשעבד אותם,

 כך.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

 פניני הלכה פסח )פרק א' סימן ב' ( 119
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 עוד פעם הגדה?

 עמית מזרחי ואלעד דהאן.

 

"ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו 

 לספר ביציאת מצרים" )מתוך הגדה של פסח(

נשאלת השאלה אם כולנו חכמים, נבונים, יודעים ומכירים את סיפור יציאת מצרים אז למה 

ובנימה  רי זה משובח?,עדיין מצווה לספר סיפור יציאת מצרים, ולא עוד שכל המרבה ה

אישית כל שנה ושנה אנחנו קוראים את אותו הטקסט ואותה ההגדה והרי אנחנו מכירים זאת 

 משנה שעברה, אז מה בעצם העניין של סיפור יציאת מצרים?

אף מוסיף חיזוק לשאלה: אם תכלית יציאת מצרים הוא מתן תורה וקבלתה,  120הרב אלימלך

שיהיה פטור מסיפור יציאת מצרים, שהרי התכלית זה  אז מי שלומד תורה נראה לכאורה

 התורה ולא יציאת מצרים!

 הגדת הפסח כשלעצמה

שיש חשיבות בעצם העיסוק נותן צד פשוט של תשובה לדבר: הוא מסביר  121הרב אוירבעך

, ומדגיש את הבדל בין לימוד התורה לבין אם לא יצאו ממנה ידיעות וחידושים בתורה גם

העולם. חוכמות העולם כגון מתמטיקה, רפואה וכדומה לא שוות ולא  לימוד שאר חוכמות

כלום אם לא יצאת בסופו של דבר עם ידיעות והבנות ברורות. לא כך היא חוכמת התורה 

שאפילו שלמד ושכח או למד ולא הבין עדיין דבר גדול הוא ושכרו גדול עד מאוד. ומביא 

ב': "איבעיא להו: מהו לעמוד מפני ספר  מקור לחיזוק דבריו מהגמרא בקידושין ל"ג עמוד

תורה? רבי חלקיה ורבי סימון ורבי אליעזר אמרי: קל וחומר, מפני לומדיה עומדים מפני לא 

תלמידי חכמים היודעים ומבינים אותה והחמור זה -כל שכן?!" כלומר שהקל זה לומדיה

מצרים הוא  יוצא מזה שעצם הסיפור החוזר ביציאתעצם התורה והעסק בה. -ספר תורה

אפשר  כשלעצמו דבר גדול ושכרו מרובה ומחויבים במצווה בין אם מכירים אותה כבר.

לראות ששווה החזרה והעסק בתורה למרות שיודעה כבר גם ממקור נוסף בגמרא בחגיגה 

דף ט' עמוד ב': "אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד". רש"י במקום 

הם צדיקים זה ששנה מאה ואחד פעמים עדיף בעבדותו על פני זה מסביר שאפילו ששני

 ששנה מאה פעמים.

                                                      
 

 .31נעם אלימלך" עמוד צ"ט הערה  -מליז'ענסק, ספר "הגדה של פסחרבי אלימלך  120
 .134הרב שלמה זלמן אוירבעך, ספר "הגדה של פסח" עמוד  121
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 סח כביטוי לבן חורין-פה

מוסיף לדבריו ואומר: שאחת המצוות העיקריות בפסח זה סיפור יציאת  122הרב סולובייצ'יק

לפה וסח כלומר מצרים שבעצם דורשת ממנו לדבר, לשוחח וכו, הוא מחלק את המילה פסח 

מה גם שמצווה עם דרישה מסוג זה לא מאפיינת שום חג אחר אז למה בעצם חח. הפה משו

 דווקא בפסח מצווים אנו לנהוג כך?

מהתכונות הבולטות של אדם שהוא בן חורין זה היכולת לבטא במילים הוא עונה שאחד 

מה שנשלל מבן אדם שהוא נמצא במצב של ודיבור את מחשבותיו הרגשותיו תחושותיו וכו, 

. אנו רואים תכונת עבדות זו כבר מתחילת הסיפור לגבי משה שאמר: "בי ה', לא איש עבדות

דברים אנוכי...כי כבד פה וכבד לשון אנוכי" )שמות ד', י'( הוא מדגיש שבאותו זמן תכונה 

זו הייתה גם טבועה בשאר העם שהיה אז במצב של עבדות בלי היכולת לבטא את עצמו 

ליל הסדר מדברים, משוחחים, מתווכחים, דנים ובעצם במילים. אז שאנחנו יושבים ב

שזה עניין  מבטים את הבן חורין שבנו ואת הגאולה מעבדות לחירותמבטים את עצמנו אנחנו 

 גדול בפני עצמו בפסח בלי קשר אם אני כבר מכיר את הסיפור של יציאת מצרים.

 החכמה והידיעה

הגישה שאנו צריכים לגשת איתה מוסיף רובד עומק לדברים ואומר: ש 123הרב פינשטיין

עצם חוכמת הדברים תחדור ללבנו ההכרה והידיעה שהקדוש לסיפור וההגדה היא שמתוך 

וככל שנספר יותר כך ישרשו הדברים  ברוך הוא מנהיג את העולם ושליט בכל ובחרנו לעם.

 124בלבבנו ודבר כזה צריך לחזור לשנותו ולזכרו שנה בשנה. כמאמר המסילת ישרים

אשר לא ידעו, אלא להזכירם את תו: "החיבור הזה לא חברתיו ללמד לבני האדם את בהקדמ

....אלא שכפי רוב פרסומם וכנגד מה  הידוע להם כבר והמפורסם אצלם פרסום גדול

שאמיתתם גלויה לכל, כך ההעלם מהם מצוי מאוד והשכחה רבה. על כן אין התועלת הנלקט 

 אבל התועלת יוצא מן החזרה וההתמדה עליו"....מזה הספר יוצא מן הקריאה בו פעם אחת.

 גדה ולא אגדהה

הולך בין היתר גם לכיוון יותר עמוק ואומר: שאפילו שאנחנו באמת  125הרב סולובייצ'יק

להיכנס גם מכירים ויודעים את הסיפור שהרי "כולנו חכמים", האחריות המוטלת עלינו היא 

לומר לחדש חידושים, להסיק מסקנות כ לרובד הבינה והדעת ולא להישאר ברובד החכמה.

                                                      
 

 .58לילה של אחדות" עמוד  -הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ספר "הגדה של פסח 122
 .119ויגד משה" עמוד  -רבי משה פינשטיין ספר "הגדה של פסח 123
 רבי משה חיים לוצאטו. -"לשכתבו הרמח 124
 .57ועמוד  22לילה של אחדות" עמוד  -, ספר "הגדה של פסחיוסף דוב הלוי סולובייצ'יקהרב  125
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חדשות עם הסתכלות בצורה שונה על הסיפור. גם כן להחיות את הסיפור בפן האישי ביחס 

הגדה  לכל אחד ואחד מאתנו להטמיע וליישם את הדברים. הוא מסביר רעיון זה דרך המילה

ו סיפור, של פסח לא כמקרה או כסתם עוד כותרת, גם לא מדובר רק כמצווה לחזור על אות

שכאשר אדם מעיד בבית דין הוא מוסר עדות  כלשון הגד וכלשון הגדת עדות בבית דיןאלא 

כך גם בפסח אנחנו בהרגשה שאנחנו אלה  חווייתו האישית ולא מפי שמועות ששמע.על פי 

, אנחנו מחיים את זה מחדש כעדים לרחמיו של הקב"ה על עמו. עכשיושיוצאים ממצרים 

מים את מצוות סיפור יציאת מצרים והגדה של פסח בצורה המלאה כך בעצמם אנו מקיי

 והטובה ביותר.

 כמעיין המתחדש

מוסיף לדבריו ואומר: שעניין הידיעה לעניין יציאת מצרים משתנה ומתחדש כל  126הרב זקס

כמאורע היסטורי שנה ושנה, שאנו מספרים את סיפור יציאת מצרים אין אנו מתייחסים לדבר 

. וכיוון שהווה משתנה ללא הרף ושנה זו לעולם לא משך בין עבר לעתידאלה כדיאלוג מת

החידושים והתובנות שנוציא מסיפור היציאה לא יהיו דומים לאלו תהיה דומה לקודמתה כך 

ואז גם צורת ההסתכלות שלנו על הסיפור  שחידשנו שנה שעברה וגם לא לזאת שלפניה,

שנות נוספת למכלול הרבדים והפרשנויות תהיה שונה. כך כל דור מוסיף רובד נוסף ופר

שהיה עד אליו. כמאמר חז"ל: "אין בית מדרש ללא חידוש ". כך שבעצם הידיעה של שנה 

 זו לא תהיה דומה בידיעתה לשנה הבאה.

 

לסיכום: התחלנו בשאלה אם אנחנו יודעים ומכירים את סיפור יציאת מצרים אז למה לספר 

 כיווני תשובה לדבר: אותה שוב כל שנה, ענינו שיש שתי

באופן הפשוט, אמרנו שלפי הרב אוירבעך, הרב פינשטיין והרב סולובייצ'יק לעצם העסק 

בתורה יש ערך גדול לעומת שאר חוכמות העולם וכך גם לסיפור יציאת מצרים, הדגשנו את 

סח כביטוי לבני חורין, והרחבנו שמתוך עצם חוכמת הדברים נכיר גם שהקב"ה -עניין הפה

יג את העולם ושליט בכל. וככל שנחזור יותר על הדברים כך יותר ישתרשו הדברים מנה

 אצלנו והרי ההגדה הים עצמה עסק התורה.

ובאופן היותר עמוק, לפי הרב סולובייצ'יק )פירוש במקום אחר( והרב זקס המצווה של 

הבנת  -סיפור יציאת מצרים תעשה בשלמותה רק שאנחנו נגיע גם לרובד של הבינה והדעת

דבר מתוך דבר, חידוש חידושים, הסתכלות מחודשת על הסיפור ותחושה שאנחנו אלא 

                                                      
 

 .20הרב יונתן זקס, ספר "פסח על שום מה?" עמוד  126
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שיוצאים כעת ממצרים. ולא כמאורע היסטורי אלא דיאלוג המתמשך בין עבר לעתיד 

 שמתחדש כל שנה ושנה.

דברים אלו שופכים אור חדש על הגדת פסח וסיפור יציאת מצרים כל שנה ושנה, מתוך 

ות ושעמום אנחנו מוצאים עצמנו בתחושה של התחדשות, התרעננות ובני תחושה של שגרתי

חורין באמת וכן תובנה גם שאפילו לעצם סיפור הדברים כשלעצמם יש חשיבות גדולה 

 ומרובה וזאת למרות שאנחנו כבר מכירים אותם.
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 זמן חירותינו 

 נדב עג'מי 

 

 ו". ובלשון הרמב"ם: בפסח אנו אומרים בתפילה, "זמן חירותינ

"בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה  משעבוד מצרים שנאמר ואותנו הוציא משם 
 כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירותוגו'. ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך בתורה וזכרת כי עבד היית כלומר 

 127ונפדית".

 קטנה, שכן במסכת אבות מובא: אך לעניות דעתי, ישנה תמיהה 

  128"חרות על הלוחות" אל תקרא חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מין שעוסק בתלמוד תורה".

 129מכאן משמע שהחירות היא בתורה. ואת התורה לא קיבלנו בפסח, אלא לאחר חמישים יום,

 היות זמן חירותינו?  בחג השבועות, זמן מתן תורתינו.  אז לכאורה זמן מתן תורתינו אמור ל

 ישנה שאלה נוספת בקשר לפסח. הרמב"ם כותב בהלכותיו: 

"וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות... אין לו בן, 
היה לבדו שואל לעצמו  אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין זה את זה מה נשתנה הלילה הזה. ואפילו היו כולם חכמים.

 130מה נשתנה".

ויש לשאול, למה אם כולם חכמים עדיין צריכים לשאול? למה כאשר אדם לבד הוא צריך 

 לשאול את עצמו? 

  131ונראה לי שאולי אפשר לפרש, על פי גיבוש הזהות אצל המתבגר.

 ישנן ארבע זהויות בסיסיות:  

 זהות אך לא אני עיצבתי אותה.בעל זהות שקיבלתי מאחרים, מחוייב ל – זהות סגורה

זמן -אין לי זהות מאחרים ואני לא מחפש כעת  את זהותי, כעין פסק – זהות מפוזרת

 )מוריטריום(, או ייאוש מלחפש את זהותי.

אני לא מחוייב לזהות שאחרים קבעו לי ונמצא בשלב חיפוש של  – זהות מחפשת

 זהותי.

ני בחרתי בה, השלב הסופי לאחר החיפוש מתחייב לזהות שא – זהות מעוצבת

 בתהליך ההתבגרות. 

                                                      
 

 , חמץ ומצה, פ"ז, ה"ו. משנה תורה לרמב"ם 127
 פ"ו, מ"ב. אבות 128
 ת שבת דף פח. או חמישים ואחת, בהקשר לשיטות השונות במסכ 129
 , חמץ ומצה, פ"ז, ה"ג. משנה תורה לרמב"ם 130
 בנושא. ההסבר כאן אינו מכוון להיות מדוייק ברמה הפסיכולוגית, אלא לרק לשם ההבנה בהקשר לנושא שלנו, הרוצה להחכים בדבר יחפש במאמרים השונים 131
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לפי תאוריה זו אולי נוכל לומר את הדבר הבא. עם ישראל נולד במצרים כעם, והעם הזה 

עובר תהליך כדי להבין את מהותו, ביציאת מצרים הוא יוצא מהמחויבות שקבעו לו, 

ל בשלב הזהות משעבוד מצרים, לכאורה חופשי לעצמו, ויכול לבחור את זהותו, עם ישרא

 המחפשת. 

במתן תורה, עם ישראל בוחרים "נעשה ונשמע", הם מקבלים עליהם כהתחייבות את התורה. 

 התורה היא חלק מהותי ובלתי נפרד מעם ישראל, "קוב"ה ואורייתא וישראל חד הוא". 

לפי זה אפשר להגיד שישנם שני סוגי חירויות. הראשונה ביציאה משעבוד האחר, במה 

י, וכעת יש את החירות לבחור את הדרך שלי. והשנייה היא מציאת העצמיות שהכתיב ל

והמהות שלי, ולהתחייב אליה. בפסח אנו נמצאים בסוג הראשון )המקבילה לזהות 

 המחפשת(. 

ולא רק ביציאה ממצרים עצמה. אלא "בכל דור ודור" האדם עושה 'אתחול מחדש', שואל 

א שואל, שאלות קיומיות, כל אחד בהתאם לשלב את השאלות, מחפש. גם אם הוא לבד , הו

שנמצא בחיים. אצל הקטנים, בעלי לימוד ה"גירסא דינקותא" וכ"דיו כתובה על נייר 

מעמד זה הוא הכי חשוב. לכן יש גם דגש כה גדול לשאלות הבנים וההגדה להם.  132חדש",

זה מגידים:  אך גם לכל אחד, בהתאם לשלב שלו, חיפוש זה, שאלות אלה, חשובים. בלילה

"כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו או כמו עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקב"ה 

  133ויוציאנו לחירות".

לאחר הלילה הזה האדם עובר תהליך של חיפוש ותיקון, ספירת העומר, שבסופו מגיעים 

וקותו למתן תורה, בו התחייבנו בעצם למה ששייך לנו בעצם, לתורה הקדושה, וקבלת אל

יתברך במעמד הר סיני "אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". זהות 

 135חרות על הלוחות.  134מעוצבת,

 

 

                                                      
 

 , פ"ד, מ"כ.מסכת אבות 132
 , חמץ ומצה, פ"ז, ה"ב. משנה תורה לרמב"ם 133
 במאמר זה,  לא התייחסתי לזהות המפוזרת והסגורה. אלא לזהות המחפשת ומעוצבת, וקשרן למועדים פסח ושבועות, בשתי זהויות אלו יש את מימד 134

גם  , ראההאחריות האישית וחיפושו הפנימי שלו. לכן התייחסתי אליהן בהקשרם של פסח ושבועות. אפשר להרחיב בנושא או לחלופין דרכי הסתכלות נוספות

 הערה הבאה.
. שם לכאורה נראה שהתהליכים הם חג הפורים ופסח, 163-168, עמ' דרשות לחג הפסח -"זמן חירותינולהיבט נוסף המשתלב בדברינו ראה הרב שג"ר, " 135

ב ואפשר להסתכל עליו אך אפשר לומר שאין סתירה, והדברים מתבהרים מתוך הבנה של שלושה שלבים בתהליך: פורים, פסח ומתן תורה. כאשר הדבר מורכ

 מהיבטים שונים.
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 מגיד 

 דביר רפאל כהן ואלירן נחמיאס

 

 במאמר זה ננסה לברר מספר קושיות:

 מהו המקור למגיד ? (א

 מה כוללת  מצוות המגיד בעיקר ? (ב

 ?האם נשים חייבות במצוות "מגיד" (ג

 האם גרים חייבים ? (ד

 

 המקור בתורה למצוות "מגיד" (א

  שמות י"ג,ח

אִתי, ִמִמְצָרִים" ְוִהַגְדתָ " אֹמר:  ַבֲעבּור ֶזה, ָעָשה ְיהָוה ִלי, ְבצֵּ  ְלִבְנָך, ַביֹום ַההּוא לֵּ

 התרגום הירושלמי ורב סעדיה גאון מתרגמים את הפסוק:

 היום לה' אלוקיך...")דברים,כו,ג(  הגדתי" 
 יומא הדין" שבחית"

כלומר ההגדה היא שבח כלפי הקב"ה. אם ההגדה היא שבח כלפי ה' אז אולי ההגדה היא 

 הלל ?

הגמרא ב"ערבי פסחים " )קטו,ב( "אגדתא והללא " משמע מכן שהגמרא עושה חילוק בין 

 ההגדה להלל .

 שמות יג ,יד

אֹמר ַמה--ִבְנָך, ָמָחר ִיְשָאְלָך-ְוָהָיה ִכי ָליוֹזאת-לֵּ ית ֲעָבִדים.--:  ְוָאַמְרָת אֵּ  ְבֹחֶזק ָיד הֹוִציָאנּו ְיהָוה ִמִמְצַרִים, ִמבֵּ

 מה נשתנהבלשון המשנה בפסחים פרק עשירי משנה ד' משמע שצריך לשאול שאלות "

 הלילה הזה מכל הלילות "

 עיקר מצוות "המגיד"=הגדה  (ב

 ציאת מצרים .מצוות המגיד כוללת בעיקר מצוות דאורייתא והיא סיפור י

 136אומררמב"ם ה

                                                      
 

 הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"א,ה"ב: 136
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מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה 
אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור את יום השבת. ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא 

ר מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן. אפילו חכמים גדולים חייבים לספר לאמר בעבור זה בשעה שיש מצה ומרו
 ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח.

 

יש עדיפות לספר את הניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים  137כפי שמוכח מהרמב"ם

בנים דברה התורה" (,אך אם דווקא לבן )כמו כן כפי שמופיע בהמשך ההגדה "כנגד ארבעה 

אין לא בנים הוא לא פטור, אלא מספר לחברו , ואם אין לו חבר מספר אפילו בינו לבין עצמו 

. 

 

מעניין לציין ששו"ע בסימן תפא ס"ב מחדש עפ"י הטור בשם רבינו יונה :שאפשר לצאת 

 ידי חובת סיפור יצי"מ גם בהלכות פסח. 

הפסח אדם יוצא ידי חובתו .וזו הסברא )מובא  מ"מ עצם הדיבור על יצי"מ או בהלכות

באבודרהם ד"ה וכל המרבה"(על השאלה מדוע לא נתקנה ברכה על מצוות סיפור יציאת 

 מצרים? כיוון שהיא ללא קצבה שבדיבור בעלמא אדם יוצא ידי חובתו "

 כפי שמרומז בפסוקים נראה שיש לקיים מצווה זו בדרך של שאלה ותשובה )שמות,יג,יד(

 138בנך מחר לאמור.." ישאלךבנך.." וכן "כי  ישאלךיה כי "וה

 משנה פרק "ערבי פסחים" משנה ד':

אביו.ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה  הבן שואלמזגו לו כוס שני, וכאן 

הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה.שבכל הלילות 

ירקות, הלילה הזה מרור.שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי, שלוק,  אנו אוכלין שאר

ומבושל, הלילה הזה כולו צלי.שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי 

פעמים.ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו.מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי אובד 

 אבי, עד שיגמור כל הפרשה כולה.

 במצוות "המגיד"? האם נשים חייבות (ג

"כל מצווה עשה שהזמן גרמא אנשים חייבים ונשים 139כלל בידנו הנלמד ממסכת קידושין

פטורות" מכאן למדים שנשים פטורות במצוות סיפור יציאת מצרים. וכן פסקו להלכה "בית 

                                                      
 

 רמב"ם, ספר המצוות , קנ"ז 137
 דברים ו,כ 138
 קט,א 139
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שכיוון שהוקשה זכירת יציאת  142.אך דעת "המנחת חינוך"141ובספר "שאילת יעקב"140דוד "

שבת, ובשבת כיודע חייבות בקידוש והרי קידוש הוא מצוות עשה שהזמן מצרים לזכירת 

,וכן 143גרמא מכל מקום כיוון שהם מחויבות בשמירה כך בזכירה "זכור שמור בדיבור אחד "

 לגבי זכירת יציאת אן חייבות מדאורייתא.

בגמרא במסכת פסחים)קח, ב( נלמד  שהן חייבות בארבע כוסות כיון שהם היו באותו הנס. 

 מאותו הטעם הם חייבות בהגדה מדרבנן.  

בהשלכה המעשית שהיא לא יכולה מדרבנן להלכה דעת רב הפוסקים אישה חייבת במצווה 

 להוציא ידי חובה את מי שמחויב מדאורייתא והם האנשים.

 האם גרים חייבים ? (ד

 

 מתחיל בגנות ומסיים בשבח " 144שנינו במשנה "ערבי פסחים 

הגנות היא "מתחלה  –רב ושמואל שנפסקה כדעת שמואל בגמרא )קטז,א( יש מחלקת 

 עובדי עבודה זרה היינו .." 

 ונשאלת השאלה לגבי גר שנתגייר שהרי אבותיו לא היו עבדים במצרים ?

)במדבר ט,יד( ד"ה וכי יגור "..הגם שלא היה בנגלה  האור החיים הקדושמסביר 

 היה בנסתר כי שורש הקדושה אחד .."

 ה בברכי יוסף )סימן תעג ס"ק יז (דבריו הובאו להלכ

 וכן בשערי תשובה )שם ס"ק כז(

המטרה כידוע היא לא רק לספר אלא גם ממש לחוות  יצי"מ מחודשת בגול שנה ושנה 

. 

כמו ששנינו במשנה " בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו את עצמו כאילו הוא יצא 

לי בצאתי ה עשה ה' ממצרים שנאמר 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור ז

 "ממצרים

 וצ"ב איך אפשר לחוות דבר שלא חווינו מעולם?

  :145מבאר האדמו"ר הזקן בספר"התניא"יסוד חשוב בעבודת ה' 

                                                      
 

 שו"ת ס' רנו  140
 ס'יב 141
 מצווה כא, אות י' 142
 מתוך מתוך לכה דודי 143
 פרק י',ד 144
חשוכא והדר נהורא )שבת עז,ב( כן הוא בכל ימות עולם אין לך שום אור "רסיסי לילה"ר' צדוק הכהן מלובלין אות יד' הסדר שסידר הש"י בבריאה ברישא  145

 מתגלה אלא מתוך החושך הקודם לו"

 וכן גם שם באות כד' : "האדם אינו עומד תדיר בסדר ומצב אחד ויש לו תדיר עליות וירידות כנודע לכל השם דרכיו."
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 היום יצא הוא כאילו עצמו לראות אדם חייב146 ויום יום וכל ודור דור בכל והנה מז( )פרק
 סוף אין אור ביחוד כלללי דחויא משכא הגוף ממאסר האלהית נפש יציאת והיא. ממצרים

 שמע בקריאת שמים מלכות בקבלת ובפרט בכלל והמצות התורה עסק ידי על הוא ברוך
 בה הלביש ... אחד' ה אלהינו' ה באמרו בפירוש יתברך יחודו עליו וממשיך מקבל שבה
 נתן כאלו זה והרי היחוד בתכלית יתברך ועצמותו במהותו המיוחדים יתברך וחכמתו רצונו

 כלומר דלי] תרומה לי ויקחו פסוק על הקדוש בזוהר שאיתא כמו. 147כביכול עצמו את לנו
 [:היטב שם עיין חד דכולא משום אלא ותרומה לומר ליה והווה אותי
 אין ולזה' כו אלהינו' ה לנו נתת פניך באור כי' כו באהבה אלהינו' ה לנו ותתן שאיתא וזהו
 ו"ח כלל רוצה האדם אין שאם הרצון לאא יתברך ואורו ביחודו הנפש מדביקות לנו מונע

' ה אלהינו' ה ואומר יתברך אלהותו עליו וממשיך ומקבל שרוצה מיד אבל'. כו בו לדבקה
 יציאת בחינת והיא רוח ואמשיך רוח אייתי דרוח יתברך ביחודו נפשו נכללת ממילא הרי אחד

 בפני מצוה שהיא אף. דווקא שמע קריאת בשעת מצרים יציאת פרשת תקנו ולכן מצרים
. ממש אחד דבר שהן מפני אלא ופוסקים בגמרא כדאיתא שמע קריאת ממצות ולא עצמה

 ל"כמש כן גם והיינו אלהיכם' ה אני כן גם מסיים מצרים יציאת פרשת בסוף וכן
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
 

מופיעות במשנה כלל בשום גירסא א"כ הוא בא ללמד אותנו משהו חשוב מעצם הוא הוספה יש לציין שהאדמו"ר הוסיף ו"בכול יום ויום" שמילים אלו לא  146

 זו .

 "כאשר כתוב באיוב "חלק אלוה ממעל")לא,ב(ממשכנ"ל האדמו"ר מוסיף בפרק ב ש"האדם חלק אלוה ממעל 
 נוטריקון אנא נפשי כתבית יהבית "-ראה גמרא שבת קה:"אנכי 147
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 על שום מה? –מימונה 

 דוד אזולאי וחובב טרבלסי

 פתיחה

דול מחוגגיו, שאינם יודעים בוודאות מדוע הם כיום, חג המימונה ומקורו, לא ידוע לחלק ג

 חוגגים את המימונה ומהו המקור למנהגיו השונים, אלא חוגגים אותו משום מסורת העדה.

בנוסף, יש מן האנשים סבורים שמקור חג המימונה הוא חג מוסלמי פגאני שחדר ליהדות 

ורות יהודיים הבאים מרוקו, אך מהתבוננות במקורות, ניווכח לדעת שלחג יש כמה וכמה מק

 לידי ביטוי במנהגי החג, במאמר זה נוכיח את הקשר ההדוק בין חג המימונה לעם היהודי.

 

 

 הבהרה

נציין כי העובדה שחג המימונה נצרב במסורת היהודית, מראה כי לחג יש מקום של כבוד  

, שהרי בעם היהודי, ואף על פי שאולי חלק מהמקורות לא מוכרים, אין לנו להמעיט בערכו

מובא: "אמר רבי שמעון בר יוחאי, מאי דכתיב אל תסיג גבול עולים אשר  148במדרש משלי

 עשו אבותיך, אם ראית מנהג שנהגו בו אבותינו, אל תשנה אותו."

 

 מימונה מלשון "רבי מיימון הדיין")אבי הרמב"ם(

יום הביא טעם למנהג המימונה האומר  שב 149הרב אליהו ביטון בספרו "נתיבות המערב"

שביעי של פסח נפטר מימון, אביו של הרמב"ם, ולכן ביום זה מקיימים מעין "הילולא" 

אוכל הנאכל  -יצה קשה ולחםבלזכרו, חיזוק לכך מגיע ממנהג העיר לוב, אשר נהגו לאכול 

רבי מימון נאלץ לעקור ביחד עם משפחתו מספרד, עקב פרעות שהתחילו  בסעודת הבראה.

, ואולי משום כך השתרשה מסורת המימונה מרוקושב פסו לביהודים, ועבר עם משפחת

 דווקא במרוקו.

 

 מימונה מלשון "אמונה"

מדבר רבות על חג המימונה ומביא מספר טעמים  150בספר "נוהג בחכמה" המהר"י בן נאיים

"בניסן נגאלו ובניסן  –לחג שמקורם בתלמוד ובמסורת היהודית, מובא כאן טעם בשמו 

                                                      
 

 על פרק כ"ב פסוק כ"ח 148
 צגעמוד ק 149
 עמוד קסא 150
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מכיוון שעמ"י ראה שניסן לקראת סיום ועדיין לא נגאלו, הם חוגגים את  -151עתידין להגאל"

במהרה, ועם השנים הוחלפה בפי ההמון  חג המימונה מתוך "אמונה" שהגאולה עוד תגיע

 המילה אמונה במילה מימונה.

 "תרבחו ותסעדו"

מצא טעם לשבח במנהג זה, וזו  152שו"ת "שופרי דיוסף"ב)השני( זצ"ל  ברדוגוהגה"ר יוסף 

לשונו: "לפי שבביזת הים כל אחד נטל חפץ שרצונו בו, וביום שביעי של פסח לא היו 

זה, מפני איסור דברי חול ביום טוב, ואחר שביעי של פסח שואלים זה לזה מה הרווחת בבי

היו ישראל כולם שמחים וטובי לב מפני ריווח הביזה, וכל אחד שואל: מה הרווחת בביזת 

הים? והיו אומרים, חפץ פלוני לקחתי וכן הלאה; ולכן נהגו ישראל קדושים באסרו חג של 

ה ב"תרויח ותצליח" )בערבית: פסח, לעשות אותו יום משתה ושמחה, ומברכים זה את ז

ותצליחו  ותרוויח: "153"ִתְרְבחֹו ּוְתְסְעדֹו"(". והגה"ר שלום משאש זצ"ל תיקן במרוקו להוסיף

 בגשמיות וברוחניות" 

 זכר לעומר

רואה בחג המימונה שריד של חגיגות  154הרב אליהו רפאל מרציאנו בספרו "חג המימונה"

עתו, מנהגי מוצאי פסח שואבים ממצוות העומר, העומר שנחוגו ברוב עם בבית המקדש, לד

וכפי הכתוב במסכת ראש השנה דף ט"ז. כתוב " מפני מה אמרה התורה הביאו עומר בפסח, 

מפני שהפסח זמן תבואה הוא אמר הקדוש ברוך הוא הביאו לפני עומר בפסח כדי שתתברך 

קדושתה של לכם תבואה שבשדות" ובאמת שימי חודש ניסן מזכירים מאוד את ערכה ו

האדמה, במנהגים, בברכת האילנות, בברכת הטל ובספירת העומר, ואף מנהג זה של מוצאי 

פסח בקהילות ספרד מזכיר את מצוות העומר  במנהג שנהגו להביא עמם הביתה שיבולי 

חיטה או שיבולי שעורה או כל ירק שהוא, ומניחים אותו על משקוף הבית ויש נהגו לטפוח 

 הבית.בהם על ראשי בני 

 

 

 

                                                      
 

 ראש השנה י"א ע"ב 151
 15הובאו דבריו בספר "חג המימונה" עמוד  152
 "מתוך הסכמתו לס' "חג המימונה 153
 15עמוד  154
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 השלמת השמחה

שבחג הפסח אין השמחה שלמה, שכן אין משלימים את ההלל  155מובא בספר "מועדי ישראל"

. על כן בא חג המימונה להשלים את 156משום "מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה"

 השמחה 

 מזל והצלחה

ם שהביא בש  157מובא טעם נוסף בשם הרב אליהו רפאל מרציאנו בספר "חג המימונה"

הגאונים רבי שלום ורבי יוסף משאש שהרי זמן זה הוא עת רצון לברך ולהתברך לאיחולי 

הצלחה בעבודות השדה והקציר. ולאור זאת יש לומר שפירוש המילה מימונה היא מלשון 

 ."מימון", אשר בערי המערב פירושו "מצליח" ומימונה זאת "הצלחה" 

 מנהגי החג –מימונה 

הרב אליהו ביטון מובאים מספר מנהגים שנהגו קהילות המערב של  158בספר נתיבות המערב

 הלוא הוא חג המימונה: -במוצאי שביעי של פסח

 מנהגים הקשורים בתפילה

א. נהגו להתפלל ערבית של מוצאי החג בשירה ובנעימה ולפתוח במזמור "השמיים מספרים 

 כבוד אל"

 ר "אין כאלהינו" בשפה הערבית.ב. נהגו לומר במקום "יגדל אלוהים חי" בסוף התפילה, לומ

 

 מנהגים הקשורים במהלך החג

   159א. נהגו לאחל איש לרעהו "תרבחו ותסעדו"

אותו   ב. נהגו להביא עמם הביתה שיבולי חיטה או שיבולי שעורה או כל ירק שהוא ומניחים

על משקוף הבית ויש נהגו לטפוח בהם על ראשי בני הבית תוך כדי אמירת פסוקי "כל 

 " וברכת "תרבחו ותסעדו".ישראל

ג. נהגו לבקר בבית רבנים וכהנים כדי לקבל את ברכת המימונה מהם והרב או הכהן  מטביל 

 עלה "פול" או עלי נענע בחלב ונותן למתברך תוך כדי ברכתו.

                                                      
 

 216עמוד  155
 סנהדרין לט ע"ב 156
 15עמוד  157
 קצז-עמודים קצג 158
 הטעם מובא לעיל 159
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ד. נהגו לאכול חמץ ובפרט נהגו להכין "מופליטא" לכבוד היום כדי להוכיח, שהסיבה לכך 

ים היא לא מפני שמאסנו בלחם אלא משום הציווי "שבעת ימים תאכל ימ 7שלא אכלנו לחם 

 מצות".

כתב "יום אסרו חג ישתדל לעשות סעודה  160ה. מר"ן החיד"א זצ"ל בספרו "מורה באצבע"

 .נאה כי יש סוד בדבר, וגם ע"פ הפשט הוא מצווה"

 

 סיכום

 מובא:  161במדרש משלי

בול עולים אשר עשו אבותיך, אם ראית מנהג שנהגו בו אבותינו, אל "אמר רבי שמעון בר יוחאי, מאי דכתיב אל תסיג ג
 תשנה אותו." 

 

במאמר זה, ראינו כי בין חג המימונה לעם היהודי קיים קשר עוד מתקופת הגאונים, ותרבות 

העם היהודי ומנהגיו באים לביטוי גם במנהגי החג שברבות השנים הפך מחג "עדתי" לחג 

תלמוד וע"י מפרשים רבים. אולי משום התמיכה הגדולה מצד לאומי הנתמך במקורות מן ה

הרבנים ושמירה על המסורת במשך שנים ארוכות, חג המימונה הפך לחג שמוכר לכל אדם 

בישראל, ונחגג ברוב עם הדרת מלך, מרבה קירוב לבבות ואהבת חינם. וכמו שכתוב ב"פסח 

וד לשרת בשם השם בימים אלה "האיש הירא ונחרד, ראוי להיות זהיר וזריז לעמ-162בציון"

של לאחר הפסח, יתר על כל הימים בקדושה ובטהרה וביראת ה' כל ביום ולא יפנה ימין 

 ושמאל".

 

 

 "תרבחו ותסעדו"                                                                                         

                                  

 

 

 

 

                                                      
 

 ז, ר"כ 160
 על פרק כ"ח פסוק כ"ב 161
 פרק י"ט, דף ת"פ 162
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 שובות קצרות בעניני הפסחת

 הרב אייל גריינר –ראש הישיבה 

 

 מדיח כלים שהשתמשו בו לכלי חמץ האם וכיצד ניתן להכשירו לפסח? .1

 תשובה:

 ה נסכם את אופן ההכשרה: ”ג אות רכ”ו, ובספר הגעלת כלים פי”ג סימן נ”מ ח”לאור האמור בשו"ת אג

או אלומיניום או פסלטיק, אפשר  אם החלק הפנימי של המדיח והמגשים עשויים מניארוסטה .1

להכשיר את המדיח עם המגשים, על ידי שמנקים את כל מדיח ואת כל החריצים, עד שלא נשאר 

 שום לכלוך ממשי.

 שעות. 24להמתין  .2

 להפעיל את המדיח ולעשות שטיפה בדרגת החום הגבוה ביותר שלו על משך זמן תוכנית מלאה. .3

 להכשירו.מדיח שתוכו רצוף בפורצלאן, אי אפשר  .4

ב ”ב סימן צ”ח ח”בתשובתו בחלק או מ”דעת האגכידוע נחלקו הפוסקים אם ניתן להגעיל כלי פלסטיק 

 שניתן להכשיר כלי פלסטיקכתב  ז”ג סימן ס”י ח”בשו"ת מנח. לעומתו שלא ניתן להכשיר כלי פלסטיק

את מגשי הפלסטיק  בתנאי שלא עלולים להתקלקל התהליך ההכשרה. ונראה לי שמכיון שאם החייב להחליף

 יש פה דין של הפסד מרובה ניתן לסמוך על המתירים להכשיר כלי פלסטיק.

 

 אכילת תערובת קטניות .2

אנו מקפידים על איסור קטניות, ובערב פסח הכנו גלידה ביתית, כאשר במהלך החג התברר שהשתמשנו 

 לגלידה  בשוקולד המכיל קטניות. ישנם כמה שאלות:

 ל מן הגלידה?א. האם מותר לנו לאכו

 ב.  מה דין הכלים לענין שימוש נוסף בהם?

 ג. האם אפשר לשמור את הגלידה לשבת שמיני של פסח?

 תשובה:

 פסק שאם נפלו קטניות לתוך התבשיל אזי התבשיל לא נאסר באכילה. ’ א’ א בסימן תנג' סעי”הרמ .א

ה או לתינוק. ובאופן הנ"ל שבטעות ב. היום נוהגים להחמיר ולייחד כלים מיוחדים לצורך לקטניות כגון לחול

 כבר בישלו או השתמשו בכלים של פסח עם מאכל של קטניות, ודאי שכלים לא נאסרו כלל. 
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ג. בודאי שאפשר לשמור את זה לשמיני של פסח. ממילא יש דיון בפוסקים האם מותר לבשל בפסח עצמו 

רית היא מדין מוקצה. אבל לאחר קטניות לשבת שלאחר הפסח, ומצדדים להקל. ובכל מקרה השאלה העיק

 שכבר עשיתם, ודאי שמותר להשאיר את זה לשבת שלאחר החג.

 

 האם מותר לשתות מים בזמן המגיד בליל הסדר? .3

 תשובה:

פרק ט  הליכות שלמהק ד כתב שאסור לשתות באמצע המגיד, אולם בספר ”סימן תעג ס במשנה ברורה

, וכדי שלא יצור הפסק בין הכוסות, אבל שאר מיני מאכל לד כתב שהאמור הוא רק לעניין שתיית יין’ סעי

מותר לאכול בזמן אמירת ההגדה, והוסיפו שם בהערות שיש שהקפידו אדרבה לטעום מעט כדי שלא יהיה 

 הפסק גדול מידי בין הקידוש לסעודה.

ם על נראה שיש להשתדל שלא לאכול ולשתות בזמן אמירת ההגדה, אלא אם כן יש בכך צורך לאדלסיכום 

 מנת שיוכל להמשיך ביישוב הדעת ובמנוחה את קריאת ההגדה.

 

האם צריך למכור במכירה לגוי מוצרי בישום המכילים אלכוהול, ואם לא צריך האם מותר להשתמש  .4

 בו? 

 תשובה:

ג, סימן סב כתב שמותר להשתמש בקרם חמץ לצורך טיפול בבעיית ”, אורח חיים חת אגרות משה”בשו

א, סימן ”, חובקובץ דרכי הוראהסיכה שאינה לשם תענוג מותרת גם במוצרי חמץ.  עור. משום שלדעתו

יז  כתב הרב אשר וייס, שלפי חלק מן הפוסקים העיקרון של סיכה כשתייה נאמר רק לעניין יום הכיפורים 

בסימן שכו' ס"ק י' פוסק שיש להימנע משימוש בסבונים  המשנה ברורהולא לעניין שאר איסורים. אומנם 

העשויים משומן שאינו כשר לאורך כל השנה, וזאת בעיקבות הכלל של סיכה כשתייה. ולכאורה דעתו תהיה 

לאיסור מוצרי חמץ אלו לפסח. אולם, פוסקים רבים מקלים בכך, וסבורים שאין צורך להחמיר בעניין של 

כות דמאי טו, א. וכן בהל החזון אישהן לשנה כולה ובפרט לעניין פסח. לדוגמא נציין את ’, סבונים וכדו

ל שאין לחשוש לשימוש בקרמים ”ב פרק ל' הלכה ו' בשם הרב אויערבך זצ”, חמאור השבתמופיע בספר 

וסבונים למיניהם, מפני שכולם נפסלו לאכילת כלב. שיקול נוסף יש להיתר והוא שיש לדעת שלא בכל 

מחשש חמץ, ואף אתנול מופק  אלכוהול יש בהכרח חשש לחמץ. אלכוהול מסוג מתנול ואיסופרופיל נקי

לעתים קרובות מבסיס של כמיכלים או מדגנים שאינם חמץ. דגנים אלו, כגון תירס ואף תפוחי אדמה, זולים 

נאמר שמעיקר הדין לסיכום יותר מדגני חמץ, ולכן ברוב מוצרי הקוסמטיקה והבישום אין ממש חשש חמץ. 

 ירו, ולמוכרו במכירת חמץ בוודאי שאין צורך.מותר להשתמש במוצרי בישום שכאלה בפסח, ויש שהחמ

 

 האם מותר לכתוב מסרונים בחול המועד?  .5
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פרק  ובשמירת שבת כהלכתהט, ”קס’ סי’ חלק א שבט הקהתיט, ובשו"ת ”ל’ ז סי”ח באר משהת ”בשו

ת ”ה, כתבו שמותר לכתוב הודעות ואין זה נחשב כתיבה אף שמופיעים מילים על המסך,  ובשו”ו סעיף נ”ס

ח פסק שמותר אף להדפיס אחרי הכתיבה כיון שהלחיצה על הכפתור ”ח סימן מ”או’ חלק חביע אומר י

 המדפיס היא מעשה הדיוט בעלמא.

כתיבת מסרונים וכן כתיבה במחשב מותרת בחול המועד כיון שאין לה שם כתיבה כלל, כמו גם  לסיכום

 שיהיה מותר להדפיס את הנכתב במחשב.
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 סדר העלייה לרגל

 הרב אייל גריינר –ראש הישיבה 

 

 לעלות אל בית ה' 163כמה ימים לפני חג הפסח מורגשת תכונה רבה בארץ ישראל .א

 164גם הרחוקים בארץ ישראל שלא יודעים את הדרך שואלים אחרים כיצד הדרך לעלות לירושלים .ב

כחבורה אחת באהבת חברים, ומי שלא יכול לעלות עם אחרים פטור  ביחדהמצווה היא לעלות  .ג

 .165ממצווה זו

עולים לירושלים בשמחה, ולכן בכניסה לעיר לפני שנכנסים, יש בית מיוחד כדי שאדם יעשה שם  .ד

 .166חשבונות כספים, כדי שאם יראה שהוא הפסיד ח"ו כסף לא יהיה עצוב בתוך העיר

אנשים שיוצאים מבתיהם יעלו לירושלים, השאירו את בתיהם פתוחים בלי שומרים ושמו מבטחם  .ה

 .167מגנבים ונזקי טבעבה' שישמור על רכושם 

. ובמיוחד לקראת  168ירושלים הייתה עיר נקייה במיוחד כיוון שהיו מקפידים לנקות אותה בכל יום .ו

 169הפסח שאף את בית המקדש היו מסיידים מחדש

 סדר הקרבת קורבת פסח 

קרוב לחצות היום עולים ג' אנשים למגדל גבוה הנקרא "לול" ומכריזים שהגיע זמן שחיטת  .א

 הפסח.

 171ואסורים לעשות מלאכה מזמן זה ואילך  170ובשים בגדי יום טובהעם ל .ב

 172חובהאם רוצים לוודא שכולם יאכלו קורבן פסח "על השובע" מוסיפים קורבן חגיגה, והוא אינו  .ג

אפילו שהיו המוני בני אדם על הר הבית, מעולם לא קרה אסון בגלל הצפיפות למעט בימי הלל  .ד

 שנמעך זקן אחד, ונקרא "פסח מעוכין"

 60,000רצה לבדוק כמה היו בהר הבית, לקח כליה מכל קורבן פסח ומצא שהיו שם  כשאגריפס .ה

 .173כליות

כלומר היו בהר הבית באותה עת מיליוני בני אדם יחד עם קורבנותיהם. וזה אחד מן הניסים שהיו  .ו

 .174בבית המקדש

                                                      
 

 תוספות פסחים ג: אל חובת העלייה לרגל ליושבי חול ובמנחת חינם. 163
 רמב"ן עה"ת דברים י"ב ה' 164
 גמרא חגיגה דף ד. פרש"י. 165
 מדרש אינה רבתי פרשה ב' אות י"ט 166
 אות י', פסחים ח:.אבות דרבי נתן פרק י"ב  167
 בבא מציעא כ"ו.  168
 משנה נגעים פרק א משנה א ותפארת ישראל שם אות ח' 169
 ירושלמי פסחים פרק ד' )לבדוק את זה...( 170
 , תוס'  בבלי פסחים תחילת פרק דשם 171
 פסחים דף צ"ט: 172
 פסחים ס"ד: 173
 אבות דר"נ פרק ל"ה אות ז' ומסכת אבות פר' מ"ה. 174
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מעולם לא אמר אדם "צר לי המקום". הכוונה שלמרות שהיה להם צר לגודל השמחה והאוירה של  .ז

וגם בגלל שאנשי ירושלים קבלו את האורחים  .175הקדושה, האדם לא אמר והתלונן שצר לו המקום

 176בסבר פנים יפות והאורחים היו לנים בתוך הבית ובעלי הבית בחוץ

 177את דלתות העזרה כשנתמלאו העזרה בקבוצה הראשונה נעלו .ח

את  וררהכהנים וחצוצרות של כסף בידם ותוקעים וזה סימן להתחיל לשחוט, והלווים מתחילים לש .ט

 הלל. 

 178אם בעל הפסח רוצה ויודע הוא יכול לשחוט את הפסח אף על פי שהוא ישראל .י

 .179מקבל את הדם והכהן .יא

ר שמנוניות הבשר של קרבן אחד לקרבן בוכל קרבן פסח שוחטים בסכין נפרדת, כדי שלא יע .יב

, וגם כדי שלא 180השני ויבלע מטעם הבשר האחד לשני ונמצא שאוכל מספח חבירו שלא למנויו

 לחכות לסכין חבירו כדי להזדרז.

 .181לווים 12ים העומדים על הדוכן השרים את הלל, תמיד יש לפחות והלו צלא .יג

בסוף כל פסוק ופרק היו העם עונים הללויה, ובסה"כ היו אומרים  :הלל היו אומרים באופן הזהאת  .יד

 182העם.ואחרי כן כל  המשורריםאת הפסוק הראשון של כל פרק היו אומרים  פעמים הללויה. 123

 183צילצל אחד ,חצוצרות, כינורות כמה שרוצים 120 חלילים, 12 נבלים, 6מספר כלי הנגינה:  .טו

ממקום השחיטה עד למזבח עמדו שתי שורות של כהנים ,שורה אחת הייתה בידם מזרקי כסף  .טז

 . ומעבירים את הדם שקיבלו מן השחיטה מאחד לשני. 184ושורה שנייה מזרקי זהב

 185מד במקום.כל כהן היה הולך מעט ולא עו .יז

הכהן שעומד על יד המזבח שופך ביד ימינו מן הדם שבמזרק  עד היסוד. לכל אחת מקרנות  .יח

 186 .המזבח מלבד לקרן המזבח הדרומית ששם לא היה יסוד

לאחר ששפך את הדם מחזיר את הכלי הריק לכהן שמאחוריו ומקבל במקביל כלי נוסף מלא, ובכך  .יט

 יש ביד כל כהן כלי אחד ריק ואחד מלא.

 187דבר דרש זריזות גדולה מאוד ולכן שלושים יום קודם החג הכהנים היו מתרגלים עצמם בדבר.ה .כ

 188לה ברכת המצוות. דיםהוא מקעל כל מלאכה שעושה הכהן  .כא

                                                      
 

 מון רל"אשות חתם סופר י' סי 175
 אבות דר"נ פרק ל"ה אות ב', יומא דף י"ב.. 176
 או על ידי הלווים. וראה שם מחלוקת שאם ננעלו השערים דרך נס, פסחים סד עמוד ב 177
 זבחים פ'ג מ"ג, רמבם ביאת מקדש פיט הלכה ו. 178
 זבחים טו: רמבם פסולי המקודשים פ'א הכ"ב 179
 וכתב סופר יוד סימן ח' פסחים דף סו א, ושות חתם סופר יוד רלד 180
 ערכין פרק ב משנה ו 181
 גמרא סוכה דף לח: רמבם הלכות חנוכה פ'ג הי'ב והלאה. 182
 ערכין דף י עמוד א ודף יג ,רמבם הלכות כלי המקדש פ'ג הד. 183
 פסחים דף סד עמוד א  184
 שם דף טו., והקרן אורה שם. גמ' שם, ובזבחים יד. ורש"י 185
 רמב"ם מעשה הקורבנות פרק ה' הלכה יז, מדות פ"ג מ"א 186
 סדור היעב"ץ עדות איש רומי 187
 משנה למלך, מעשה הקרבנות פ"א 188
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עזרה שלא יצא הדם והיו הכהנים הולכים בידם עם ת הבערב פסח היו סוגרים את הפתח שברצפ .כב

לכלכו בדם כי אסור לעבוד עם בגדים ארכובותיהם, אבל הם הגביהו את בגדיהם כדי שלא ית

 189עזרה.קרקע הגבי מדפים גבוהים שהיו על מלוכלכים, ולכן הלכו על 

אחר השחיטה הפשיטו את עור הקרבן על ידי שתלו אותו על המסמרים שהיו קבועים בכתלים  .כג

 190סביב העזרה.

 191חבירו. מי שלא מצא מקום לתלות את הקרבן היו שמים אותו על מקל שמונח על כתפו וכתף .כד

קורע את הבטן ומוציא את האימורים, נתנן במגיס, והכהן מקטירן על גבי  ,העוראת מפשיט  .כה

 29 המזבח.

 192את הפסח עושים על ידי שלוש כתות ולומדים זאת מהפסוק: "קהל" "עדת" "ישראל". .כו

במשך כל שחיטת הפסח קוראים את הלל, ואם סיימו את הלל ולא סיימו להקריב קוראים את הלל  .כז

 193הכהנים.יותר מפעמיים  בזכות זריזותם של  שוב, ומעולם לא היו צריכים לקרוא את הלל

והולך בשמחה  194לאחר שהקטירו את האימורים כל אחד כורך את הכבש בעור שהופשט מעליו. .כח

 .למשפחתו

ש מבפנים ומבחוץ כדי שלא יתבשל הפסח ולוקח שיפוד של רימון שיבביתו הפסח ל עם מגיע .כט

מחוץ ותולה הכרעיים והמעיים  השיפוד מפיו עד סופו, חבובמים, ולא שיפוד של מתכת. ת

 195.לקרבן

 196על אכילת הפסח ואוכל. אקב"ואוכל כל אחד מן החבורה כזית מבשר הפסח ומברך  .ל

 .לשנה הבאה בירושלים .לא

 

 

  

                                                      
 

 פסחים דף סה: 189
 דבר זה יכלו לעשות גם הבעלים. מאירי דף סה 190
 משנה פסחים שם 191
 פסחים סה: 192
 פסחים סה: 193
 גמ' שם 194
 גמ' פסחים עד. וברטנורא שם על המשנה 195
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ז 196
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 לות מצויות שא –בדיקת חמץ, ביעורו ומכירת חמץ 

 הרב יוני דון יחייא

 

)תשובות יש אומרים שדווקא נר, כתקנת חז"ל  האם ניתן להשתמש בפנס במקום נר לבדיקת חמץ? .א

 . )פניני הלכה ד, ה(רשאי לעשות כן  –. למעשה נראה שאם נוח לו יותר לבדוק בפנס והנהגות ה, קיז(

)שבט הלוי א, קלו; עי' גם נר או פנס מותר אך צריך  מותר שישאר אור חשמל דולק בזמן הבדיקה? .ב

 נציין שהילדים נוהגים שלא לקבל היתר זה ומנסים לסגור כל הזמן את האור...פסקי תשובות תלא, ב(. 

דווקא יהודי צריך לקיים את מצות בדיקת החמץ  עובד זר יכול לעשות בדיקת חמץ אצל אדם זקן? .ג

לפני פסח אפשר לעשות ע"י גוי, ובבדיקת חמץ . אבל את הנקיונות ש)מ"ב תלב, ח(בליל י"ד בניסן 

 .)שע"ת ס"ס תלג(לעבור בקצרה על כל המקומות לראות שלא נשאר חמץ 

אין צורך. מכיון שלא ידוע לך על חמץ שודאי נמצא  האם צריך לבדוק את החצר הפרטית שלי? .ד

 .שו"ע תלג, ו( )עי'החיים כבר אכלו אותו -בחצר, אנו סומכים על כך שגם אילו היה שם חמץ, בעלי

ממש לא. זו פעולה  הנוסח שאומרים אחרי בדיקת חמץ ואחרי ביעור חמץ, הוא סוג של תפילה? .ה

כל החמץ שאולי נשאר אצלך וחייבים להבין מה שאומרים. מי שאינו מבין ארמית  הפקרתממונית של 

שיש ברשותי, "כל חמץ ושאור  וזהו הנוסח בעברית:. )רמ"א תלד, ב(צריך לומר את הנוסח בעברית 

בין שראיתיו בין שלא ראיתיו, בין שביערתיו בין שלא ביערתיו, יתבטל ויהיה הפקר כעפר 

 .הארץ"

ניתן לסגור בארון עם דבק  נשארה אצלי כמות גדולה של חמץ, איך אצליח לשרוף את כולה? .ו

ץ רב. ולכלול במכירת חמץ. מי שמהדר שלא להשאיר חמץ בבית, כדאי שייערך מראש שלא יישאר חמ

אם נשארו מוצרים סגורים, יביאם למתקן שליד המזכירות ולאחר פסח האוכל מחולק לנזקקים. אם 

לשרוף היטב עד שנעשה נשארו מוצרים פתוחים רבים לא כדאי לשורפם, מפני שהדין הוא שצריך 

לחצר(, לכן יזרקם לפח ציבורי שאינו שייך לו וגם אינו מונח בתוך רשותו )מחוץ  ;)מ"ב תמה, א( פחם

 .)פניני הלכה ה, ה(ואז החמץ הפקר ואין בו איסור של בל יימצא 

 

 מכירת חמץ

כן. לעיתים יש מוצר עם רכיבי  לא השארתי חמץ בבית, האם כדאי לעשות בכל אופן מכירת חמץ? .ז

פיש או משקאות חריפים(. וכן בקרנות פנסיה, מניות -חמץ ולא שמו לב לכך )למשל שימורי גפילטע

 יתים שותפות במפעלים שמייצרים חמץ.וכד' יש לע

אינך חותם על המכירה עצמה של החמץ. הטופס  מה משמעות החתימה על הטופס של מכירת חמץ? .ח

, שבו אתה ממנה את הרב שמוכר את החפץ, למכור בשבילך כתב שליחות והרשאהשאתה חותם הוא 

 את החמץ לגוי. 
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לפני כן לחתום יש  כרים לגוי את כל החמץ.בבוקר, ערב פסח, מושני יום ב עד מתי אפשר למכור? .ט

 ולא לחכות לרגע האחרון.

נחלקו הפוסקים במי אנו יוצאים מהבית לכל הפסח, האם עלינו לנקות ולעשות בדיקת חמץ?  .י

. למעשה, ניתן להקל )עי' שו"ע תלו, ג ובנו"כ(שמשכיר את ביתו לכל הפסח לגוי, אם פטור מבדיקת חמץ 

ת' חמץ )גודל קופסת גפרורים( ואין צריך לשטוף היטב. ארונות עם חמץ ולנקות את הבית רק מ'כזי

 יש לסגור ולשים דבק וכד'. 

ימכור את החמץ כמו כולם בבוקר שלפני החג, ייצא שבליל בדיקת חמץ הבית עדיין אדם זה  םמנם, אא

 דמתמוק. לכן יש לחתום על טופס מיוחד של מכירת חמץ כמו כולם ברשותו ויהיה עליו לבודקו

. )מ"ב תלו, לב; הרב רימון(ראשון(; אפשר לבקש טופס כזה מהרב יום )השנה זה בשנעשית יום אחד קודם 

יחד עם זאת, כדי לא להפסיד מצות בדיקת חמץ, יש לשייר חדר אחד שאינו כלול בהשכרה, ובדיקת 

אכילת חמץ;  חמץ בלילה תיעשה בו בלבד. כמו כן ניתן להשאיר בחדר הזה חמץ ולאוכלו עד סוף זמן

 שאסור ליגוע בהם. –לעומת חמץ בחדרים שנמכרו לגוי 

יפעל אך ורק לפי ההנחיות של  –וכד'  תנובהמי שעובד עם  מה מותר להאכיל בעלי חיים בפסח? .יא

חיים דגנים, אלא -בפסח אין להאכיל בעלי .המשגיח שם. דברינו להלן הם למי שמגדל באופן פרטי

לפני הפריחה של בתנאי שנקצר  תחמיץ דגןקל ולהאכיל בפסח אפשר להקטניות ודברים אחרים. 

לפני פסח. מכיון שתהליך ההחמצה מביא את  הסתייםובתנאי שתהליך התסיסה והחימוץ  הצמח

. תחמיץ שלא עומד (54)הרב דוד אייגנר; נתיב החלב ח"ד עמ' החיטים למצב שאינן יכולות להפוך לחמץ 

 כלול אותו במכירת החמץ, ואין להשתמש בו בפסח.בתנאים הנ"ל, יש לחשוש שהוא חמץ ול

 

 

 

 לקראת הפסח?עושים מה עוד 

 הרב יוני דון יחייא

 

    .)ברכת האילנות )אם עוד לא עשית 

  בלי לכעוס ולפגוע.   בשמחהלנקות את הבית , 

  חדש לפני החג, לקיים "ושמחת  בגד או תכשיטלקנות לאשתך )או שהיא תקנה לעצמה(  מן התורהמצוה

 . )שו"ע תקכט, ב ומ"ב ס"ק טו(חגך" ב

    .מומלץ לקנות גם מתנה לילדים 

  רמ"א תכט, א ומ"ב שם(.'קמחא דפסחא'  –לתת צדקה לקראת החג(    

    .מכירת חמץ 

    .תספורת למעוניין, בגלל ספירת העומר ולכבוד הרגל 
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 יש  ;ם מיוצרים בחו"לטבילת כלים חדשים שנקנו לפסח )רק כלי מתכת וזכוכית צריכים טבילה, אם ה

 להסיר לפני הטבילה את כל המדבקות(.

  שו"ע להשתתף בסיום מסכת בערב פסח אם אתה בכור או הבן הקטן שלך בכור, כדי שלא תצטרך לצום(

 .    סימן תע, ומ"ב י(

 

 

 קצת מדיני ליל הסדר

, שמורהמצה לכתחילה צריך לקנות מצות שכתוב עליהן האם לליל הסדר צריך מצות מיוחדות?  .א

 .)שו"ע תנג, ד(בשונה משאר הפסח שאפשר לאכול מצות רגילות 

נחלקו הדעות אם יש עדיפות למצות יד )המצות העגולות( או  מצת מכונה או מצה עגולה? ,מה עדיף .ב

שיש עדיפות למצות מכונה )המצות המרובעות(. ויש שנוהגים לאכול משני סוגי המצות בכל הפסח, 

כול מצות יד. למעשה נראה ששני סוגי המצות טובים וכל אחד יבחר מה אבל בליל הסדר מהדרים לא

 .)להרחבה עי' בספר "מקראי קודש" לרב משה הררי(שברצונו לאכול 

כמובן! גם נשים היו חלק מנס יציאת  אשה חייבת בקריאת ההגדה ובכל הדינים של ליל הסדר?האם  .ג

רים. ולכן אם הנשים קמות מהשולחן לארגן מצרים, וחז"ל אף אמרו שבזכות נשים צדקניות יצאנו ממצ

משהו, יש לחכות להן בקריאת ההגדה. לחילופין אם האשה מעונינת, היא תקרא בעצמה בזריזות כשהיא 

 הגדה שהיא לא שמעה.חלקים מהחוזרת לשולחן את ה

אחרי נטילת ידיים, מברכים שתי ברכות ברצף: "המוציא לחם מן מה בדיוק עושים ב"מוציא מצה"?  .ד

ארץ" ו"על אכילת מצה", ואז אוכלים ברצף שני שליש מצת מכונה, בהסבה, בלי לדבר על הא ועל ה

 דא. 

נחלקו בכך הדעות. למעשה נראה שבמצת מכונה שליש  כמה הוא שיעור כזית מצה בליל הסדר? .ה

מצה הוא כזית )במצת יד קשה לקבוע שיעור מדויק(. לכן ב"מוציא מצה" יאכל שני שליש מצה. 

)עי' בקונ' בירור " יאכל עוד שליש מצה, וב"צפון" )אפיקומן( עוד שליש מצה. סה"כ: מצה ורבע ב"כורך

לדעת הגר"מ אליהו שיעור 'כזית' נקבע לפי משקל ולא לפי נפח; לפי . שיעור כזית למו"ר הרב יהושע בן מאיר(

 שיטתו, מצת מכונה אחת היא בערך כזית, אך במצות רכות זה פחות. 

כזיתים  4-בכל פעם שאוכלים מצה או שותים יין חובה להסב. ובפירוט: בליל הסדר? מתי מסיבים ב .יב

הכוסות של היין. יש להסב לצד שמאל, על המשענת של הכסא שמשמאלי או על  4-של המצה וב

 השולחן וכדומה.

 נראה לענ"ד שעלה בינוני רגיל של חסה או מעט יותר, הוא 'כזית'.כמה מרור אוכלים?  .יג

  .יד


