בﬦייעﬨא ﬢשמיﬡ



נשאלתי בחולה שאין יכול לאכול כזית מצה או כזית מרור האם יש
ענין שיאכל גם פחות מכזית ,והנה כבר האריכו האחרונים בעניין חצי
שיעור במצוות האם כמו דאשכחן דבאיסורים יש חצי שיעור דהיינו
דאפילו דאין מלקות כי אם באוכל שיעור שלם מ"מ להלכה גם באוכל
חצי שיעור עובר באיסור תורה ,האם גם במצוות יש קיום מצוה באוכל
רק חצי שיעור ,עיי' במשנה למלך פ"א מחמץ ה"ז דכ' דבפחות
מכשיעור אינו מקיים מצוה ,ועיי' עוד בברכי יוסף סי תפ"ב ובשערי
תשובה סי' תע"ה ,וא"כ להני אחרונים דסברי דגם בחצי שיעור יש
קיום מצוה א"כ ודאי דבאופן שאין יכול לאכול שיעור שלם מ"מ יאכל
חצי שיעור דלכל הפחות יהיה לו מצוה של חצי שיעור ,אבל להני
אחרונים דסברי דבמצוות אין קיום מצוה בחצי שיעור א"כ לכאו' אם
אין יכול לאכול שיעור שלם אין ענין שיאכל פחות מכשיעור ,דבפחות
מכשיעור לאו מידי עבידא.
אולם יש מקום לדון דאפילו אם בשאר מצוות אין קיום מצוה בחצי
שיעור מ"מ במצה ומרור איכא קיום מצוה בפחות מכשיעור ,ואף עדיף
טפי מקיום מצוה של חצי שיעור בשאר מצוות.
יבואר שיטת הרא"ש אם מרור אי"צ כזית
דהנה ברא"ש בפסחים בפ' ע"פ דף קי"ד כתב תניא אכלו דמאי יצא אכלו בלא
מתכוין יצא אכלו לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה
יותר מכדי אכילת פרס משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין
אכילה בפחות מכזית אבל בירקות הראשונות שמברך עליהן בפה"א בעלמא
ואין מזכירין עליהם אכילה אין צריך מהם כזית ,עכ"ל.
ומבואר בדבריו דהא דצריך לאכול כזית מרור אינו אלא משום דמברך על
אכילת מרור ואין אכילה פחותה מכזית ,אבל בירקות הראשונים
שמברך עליהם בפה"א בעלמא ואינו מברך עליהם בלשון אכילה א"צ מהם
כזית ,וכן הבין בשאגת אריה סי' ק' בדעת הרא"ש דיוצא ידי חובת אכילת מרור
גם בפחות מכזית ואינו צריך כזית אלא משום הברכה ,וכ' דלפ"ז באכילת מרור
דכורך דלא תיקנו על זה ברכה אין צריך כזית.
א והנה ב שו"ע בסי' תפ"ו כ' שיעור כזית יש אומרים דהוי כחצי ביצה ,ונקט השו"ע
בלישנא דיש אומרים דאיכא ראשונים דפליגי על זה דדעת הרמב"ם דשיעור כזית הוא
כשליש ביצה ,ובמ"ב שם סק"א כ' דלענין דינא במצוה דאורייתא צריך להחמיר לאכול
כשיעור חצי ביצה ,ובמצוה דרבנן אפשר לסמוך על דעת הרמב"ם דהשיעור רק שליש
ביצה.
ועוד דנו האחרונים האם בזמנינו נתקטנו השיעורים ,ואמרי' דהביצים המצויים בזמנינו
נתקטנו הרבה עד למחצה מכפי שהיו בימים הקדמונים שבהם שיערו חכמים ,ולפ"ז בכל
מקום שהשיעור הוא כחצי ביצה צריך לשער בכביצה של זמנינו ,עיי' בצל"ח בפסחים
דף ק"ט ובשו"ת חת"ס או"ח תשו' קכ"ז ,ובמ"ב שם כ' בשם השערי תשובה שהכריע
דיש לחלק בזה בין דבר שחיובו מן התורה לדבר שחיובו מדרבנן.
ובספר שערי רחמים אות קס"ה בהגה"ה כתב שהג"ר יוסף מסולצק תלמיד מרנא הגר"ח
מוואלאזין זצ"ל הביא בשמו שהקל מאד בשיעור הכזית ,ומשערינן שיעור כזית בגודל
זית של אותו הזמן ,ולפ"ז שיעור כזית הוא קטן מאד ,ויעויין בספר שעורים של תורה
למרן בעל קהלות יעקב זצ"ל שהחמיר בזה גם לענין חיוב ברכה אחרונה ,דלא יאכל
בשיעור זית ,כיון דלדעת הגר"ח מתחייב בזה בברכה אחרונה ,ומספק אינו יכול לברך.
ויעו"ש בספר שעורים של תורה שכתב שם וז"ל ומכל זה מתבאר דלענין להחמיר ודאי
צריך לחשוב הכזית כשליש ביצה שלנו ואפי' על פחות מזה כל שהוא ככזית בינוני של

וכדבריו בדעת הרא"ש כתב גם כן בהגדת מעשה נסים להנתיבות ,וכתב להדיא
שמי שאינו יכול לאכול אלא פחות מכזית יאכל פחות מכזית ויוצא
יד"ח מרור ,ונסתפק שמא יברך על מצוות מרור ולא על אכילת מרור ,אבל מסיק
שלא יברך משום ספק ברכה לבטלה יעו"ש.
יבואר קושיית השאג"א דמרור בעי כזית מהא דהוקש למצה
ובשאגת אריה שם הקשה על הרא"ש ב' קושיות ,חדא דהא דמבואר ברא"ש
דמעיקר הדין גם במרור דאורייתא לא צריך כזית באכילת מרור ,הוא
משום דס"ל דבאכילת מרור לא כתיבא בקרא לשון אכילה ,דלשון אכילה דכתיב
בקרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו קאי על הפסח ,אבל המרור אינו נאכל אלא
עם הפסח ,ולהכי אינו צריך כזית ,והקשה דהא איתקש מרור למצה כמבואר
בגמ' בפסחים דף ל"ט ע"ב דכמו שאין יוצא יד"ח מצה במעשר שני משום דאינו
נאכל בכל מושבות ה"נ אינו יוצא יד"ח מרור במעשר שני משום דאיתקש מרור
למצה ,וא"כ כיון דבמצה בעי כזית דהא כתיב ביה לשון אכילה "בערב תאכלו
מצות" ה"נ גם במרור נבעי כזית כיון דאיתקש מרור למצה.
ועוד הקשה מכמה דוכתי דאתקש מצה לפסח ,והכי נמי אתקש מרור לפסח,
ומאחר דפסח בעי כזית הכי נמי בעי במרור כזית יעו"ש.
יבואר קושיית השאג"א דבמשנה ובברייתא מבואר דמרור בעי כזית לכל
הפחות מדרבנן
ועוד הקשה השאגת אריה דמבואר בש"ס דמדרבנן בעי במרור כזית ,חדא
דבגמ' בפסחים דף קי"ד ע"ב אמרי' אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה
בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילה פרס ,ומבואר דאם שהה יותר מכדי אכילת
פרס לא יצא וצריך לחזור ולאכול ,ולדעת הרא"ש דמה דצריך לאכול כזית הוא
רק משום הברכה ,הא לא יוכל לחזור ולברך על אכילה שניה דהא כבר יצא יד"ח
אכילה באכילה הראשונה ,אלא ודאי דבפחות מכזית לא יצא כלל ידי חובת
אכילת מרור .והקשה עוד מהא דשנינו בפסחים דף ל"ט ע"א אלו ירקות שאדם
יוצא י"ח בפסח כו' ומצטרפים זע"ז ,ופרש"י אם אין לו מא' מהן כזית אם יש לו
מזה חצי זית ומזה חצי זית מצטרפין זע"ז כדי לצאת י"ח ע"כ ,הרי דפי' לצאת
י"ח משמע הא בפחות מכזית לא יצא י"ח ,ולאו משום ברכה הוא.
זמנינו לא משום קצת אחרונים שמצדדים לומר דכל הדברים לא נתקטנו מזמן חז"ל
אשר זה נגד מה שכבר ביררו רבותינו ז"ל מתוך החוש שהביצים נתקטנו עד מחצה
וכידוע אלא משום דאעפ"כ צריך לשער בפירות של הזמן ,והגר"ח ז"ל הורה למעשה
אפילו להקל לשער בכזית של מצה של זמנינו וכמשנ"ת ,ועכ"פ במרור בזמה"ז דרבנן
ודאי מי שקשה עליו אכילת כזית גדול יכול לסמוך על הוראות הגר"ח ז"ל ולשער בכזית
של זמנינו שהוא לכל היותר כשליש ביצה של זמנינו וצור ישראל יצילנו משגיאות ויראנו
מתורתו נפלאות סי' זה נדפס בקה"י פסחים סי' ל"ח והועתק כאן מפני שהוא מענינינו
בדיני השיעורים ,עכ"ל.
וא"כ מי שאינו יכול לאכול כזית בשיעור גדול דהיינו בגודל כחצי ביצה שהוא ביצה
שלימה של זמנינו ,ש הוא בערך עשרים ושבע גרם ,ויש מחמירין יותר מזה קצת עד
כשלושים ושלש גרם ,יאכל כשיעור שני שלישי ביצה של זמנינו שהוא כשיטת הרמב"ם
שהכזית הוא כשליש ביצה ובזמנינו הוא כשני שליש ביצה ,ואם אינו יכול לאכול גם
כשיעור זה מ"מ יאכל כחצי ביצה של זמנינו,ויצא יד"ח לדעת האחרונים דסברי דלא
נתקטנו השיעורים ,ואם אינו יכול לאכול גם כשיעור זה יאכל כשליש ביצה של זמנינו,
ואפי' אינו יכול לאכול כשיעור זה מ"מ יאכל אפילו כשיעור זית של זמנינו ,שהוא כשש
גרם ,ויוצא בזה יד"ח לדעת הגר"ח מוואלאזין ,ואע"פ דבודאי אין ראוי לסמוך על זה
לכתחילה ,מ"מ כשאין יכול לאכול השיעור היותר גדול עדיף שיאכל לכל הפחות
השיעור הקטן.
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והנה קושיות השאגת אריה לכאו' מתחלק לב' ,חדא מה שהקשה על מה
שכתב הרא"ש דמדאורייתא לא בעי כזית דלכאורה מדאורייתא צריך
כזית למרור מהיקשא דמרור למצה או לפסח ,ועוד הקשה דלכל הפחות מדרבנן
מוכח דמרור בעי כזית ,מהא דאמרי' דכל החמשה מינים מצרפים ,וכן מהא דאין
יוצא בשהה יותר מכדא"פ ,דמהתם אין מוכח דאף מן התורה בעינן כזית למרור,
אלא רק דלכל הפחות מדרבנן צריך כזית.
והנה בעיקר דברי הרא"ש דכ' דהא צריך לאכול כזית מרור הוא משום הברכה
יש לפרש וכ"כ בשו"ת חת"ס או"ח סי' ק"מ דכונת הרא"ש רק להביא
ראיה דבעינן כזית ,דמהא דתיקנו חז"ל לברך בלשון על אכילת מרור ש"מ
דפשיטא לרבנן מהיקשא דמרור למצה דשיעורו בכזית.
יבואר דבתרומת הדשן כתב דבמרור לא כתיב לשון אכילה בקרא ומכל
מקום ס"ל דבעי כזית
אולם מדברי התרומת הדשן (פסקים וכתבים סימן רמ"ה) מוכח דס"ל בדעת
הרא"ש כמו שהבין השאגת אריה דמדאורייתא אין צריך במרור כזית,
דנסתפק האם באכילת מרור יכול לצאת ידי חובתו בקלח אחד עם העלין שלם
כמו שהוא ,אף על פי שאין בו כזית ,מטעם דבריה חשיבא ולא בעינן כזית,
כההיא דירושלמי שהביא הרא"ש בפ' כיצד מברכין אפי' לא אכל אלא פרידה
אחת של ענב או של רימון צריך לברך אחריו .וכ' התרוה"ד דהרי דברים ק"ו,
דאפי' ברכה דכתיב ביה אכילה בהדיא באורייתא אפי' הכי חשבינן בריה פחות
מכזית ,כ"ש מרור דלא כתוב ביה אכילה כלל דיאכלוהו אפסח קאי ,וכ"כ הרא"ש
בערבי פסחים להדיא טעמא דבעינן כזית במרור משום דמברכין על אכילת
מרור ואין אכילה פחות מכזית ,ולא יהא לשון ברכה כמאי דכתיבא באורייתא,
עכ"ד.
ואם נימא דכונת הרא"ש כמ"ש החת"ס דמהא דתיקנו ברכה ע"כ דמרור בעי
כזית ומשום דהוקש מרור למצה ,א"כ גם במרור כתיב לשון אכילה ,ומאי
ק"ו איכא ,וע"כ דס"ל להתרוה"ד דכונת הרא"ש דמדאורייתא למצות מרור אין
צריך כזית ורק משום הברכה בעי כזית ,אמנם מבואר דס"ל להתרומת הדשן
דמדרבנן ס"ל להרא"ש דבעי כזית ,דאפשר דלאחר שתיקנו לברך על אכילת
מרור ,ממילא כבר תיקנו מצות מרור באכילה שהוא בשיעור כזית ,ובפחות
מכזית לא יצא גם יד"ח מרור ,וכ"כ בשו"ת כתב סופר או"ח סי' פ"ו עיי"ש.
והנה אם אינו יכול לאכול כזית מרור לכאו' ראוי לו לאכול גם פחות מכזית,
דהא לדעת השאגת אריה והמעשה נסים הרי ס"ל דלהרא"ש למצות
מרור אין צריך כזית ,ואע"פ דאין יכול לברך על זה מ"מ לכל הפחות יצא יד"ח
המצוה של אכילת מרור.

ונמצא דלדברי הגר"ח בזמן דאיכא פסח יש מצוה באכילת מצה גם בפחות
מכזית משום הפסח וכל שאין לו אלא פחות מכזית יתחייב לאכלו
משום מצוות המצה שבאה בהדי הפסח.
יבואר אם מדרבנן איכא בזמן הזה מצוה של על מצות ומרורים יאכלוהו
ומעתה יש לדון האם כמו דבזמן הזה אע"פ שאינו חייב במרור כיון דאין פסח,
מ"מ תיקנו רבנן לאכול מרור ,ה"נ תיקנו לאכול מצה משום מצה
הנאכלת עם הפסח ,והנה בפשוטו אין מקום לתקן מדרבנן לאכול מצה כיון
דבלא"ה הוא מחוייב לאכול מצה מדאורייתא ,אך אם נימא דגם את מצות מצה
הנאכלת עם הפסח תיקנו מדרבנן א"כ אם אינו יכול לאכול כזית מצה מ"מ יאכל
פחות מכזית כדי לקיים המצוה דרבנן של אכילת מצה הנאכלת עם הפסחב.
ולכאו' יש להוכיח מד' הגמ' דגם בזה"ז יש מצוה מדרבנן לאכול את המצה
הנאכלת עם הפסח ,דהנה בגמ' בפסחים דף קט"ו ע"א איתא אמר
רבינא אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן הכי אמר הלל משמיה דגמרא לא
ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול ,משום דסבירא לן מצה בזמן הזה
דאורייתא ,ומרור דרבנן ,ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא ,ומסיק
השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן מברך על אכילת מצה ואכיל,
והדר מברך על אכילת מרור ואכיל ,והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא
ברכה ,זכר למקדש כהלל.
והיינו דהלל וחביריו נחלקו האם הא דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו הוא
דוקא ביחד ,שצריך לכורכן כולם בב"א ,או אפילו זה בפני עצמו וזה בפני
עצמו יוצא יד"ח ,ולדעת חביריו של הלל דאין צריך דוקא לכורכן ביחד ,מברך
קודם על אכילת מצה ואוכל ואח"כ מברך על אכילת מרור ואוכל ואח"כ כורך
מצה ומרור ביחד ואוכלן זכר למקדש כהלל ,משום דאם היה כורך שניהם יחד
בתחילה הוה אתי מרור דרבנן ומבטל למצה ,ואם היה אוכל מצה בלא מרור
תחלה כשהיה כורכן אחר כך אתי מצה דרשות ומבטל מרור דרבנן ,אבל לדעת
הלל הוה עבדינן הכי מצה לחודא ,והדר מצה ומרור בכריכה ,כיון שצריך לעשות
מדרבנן מצות כריכה כהלל הוה דרבנן ודרבנן ואין מצוות מבטלות זה את זה.
יבואר אם להלל שכרוכין המצה עם המרור הוא משום מצוות המרור לחוד
או גם משום מצוות המצה

ונראה לכאורה דגם במצה יש מקום לדון דאם אין יכול לאכול כזית שיאכל גם
פחות מכזית.
דהנה בחי' הגר"ח על הש"ס בפסחים דף ק"כ ע"א כתב ליישב דעת הרא"ש
דאע"ג דמרור הוקש למצה לא בעי כזית מה"ת ,דהנה במצוות אכילת
מצה יש ב' פסוקים חדא קרא ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על
מרורים יאכלוהו ,ועוד קרא דבערב תאכלו מצות ,וס"ל להרא"ש דלא איתקש
מרור למצה אלא לדין מצה שנאמר במצות אכילת פסח בקרא דעל מצות
ומרורים יאכלוהו או דצלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו ,אבל למצות מצה
דילפינן מבערב תאכלו מצות שהיא מצוה בפ"ע לא הוקש ,דהרי חזינן דמצה
בזה"ז דאורייתא ומרור מדרבנן והיינו טעמא דמצוות מצה חייבים בה גם כשאין
פסח ,כיון דלא איתקש אלא למצה שהוא בא משום אכילת פסח ,ובמצוות מצה
שבא בשביל הפסח גם המצה עצמה לא בעי כזית ,ורק למצות מצה שהיא מצוה
בפ"ע מקרא דבערב תאכלו מצות בזה צריך כזית ,ולהכי ס"ל להרא"ש דגם אי
נימא דהוקש מרור למצה אבל המצה שהמרור הוקש אליה לא בעי כזית דאינה
באה אלא משום הפסח ויאכלוהו על הפסח קאי.

ולכאו' הרי גם להלל אי אפשר אחר אכילת המצה לכרוך את המצה והמרור
יחד ,כיון דאת מצות מצה יצא יד"ח ,בכזית ראשון ,והשתא המצה אינה
אלא רשות ,ואתי מצה דרשות ומבטל למרור דרבנן ,וע"כ מוכח מזה דגם בזה"ז
תיקנו מדרבנן לאכול את המצה הנאכלת עם הפסח וא"כ גם במצה זו שאוכל
שוב עם המרור הוא מקיים מצוה דרבנן ולכן אינו מבטל את המרור.
אולם אין זה מוכרח ,דלעולם י"ל דאין בזה"ז מצוה לאכול מצה הנאכלת עם
הפסח ,אך כיון דמדיני המרור צריך לאכול ביחד עם המצה ,א"כ לא
מבטל המצה את המרור ,כיון דכך הוא דין המרור להיאכל ביחד עם המצה,
ולפ"ז אינו מקיים מצות מצה כשאוכלה עם המרור אלא דמשום קיום מצות
מרור הרי הוא צריך לאכול מצה.
אולם מדברי השו"ע בסי' תע"ה סע' א' מוכח דגם במצה שאוכל עם המרור
הרי הוא מקיים מצוות מצה ,דכתב וז"ל ומשבירך על אכילת מצה לא
יסיח בדבר שאינו מענין הסעודה עד שיאכל כריכה זו ,כדי שתעלה ברכת אכילת
מצה וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו ,ואם נימא דמצות מצה כבר קיים ושוב
אין באכילת מצה דידיה קיום מצות מצה כי אם קיום מצות מרור ,א"כ אמאי
צריך לכוין בברכת אכילת מצה שתעלה גם לאכילת מצה עם המרור הא אינו
מקיים בזה כלל מצות אכילת מצה ,וע"כ מוכח מזה דגם במצה שאוכל עם
המרור הרי הוא מקיים מצות אכילת מצה ,דאע"פ שכבר קיים המצוה דאורייתא
של בערב תאכלו מצות מ"מ תיקנו רבנן שחייב לאכול עוד מצה זכר למצה
הנאכלת עם הפסח ולכן צריך לכוין בברכת אכילת מצה שתעלה גם על אכילת
מצה שאוכל עם המרור.ג

ב ודמי למש"כ החכם צבי סימן ט' הובא במ"ב סימן תרמ"ח ס"ק ל"ג דביו"ט ראשון של
סוכות אם אין לאדם רק אתרוג חסר יכול לברך עליו משום דגם ביום ראשון יש את
המצוה מדרבנן של יו"ט שני של ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת ימים ,ורבנן תיקנו
זכר למקדש שיטול גם אתרוג חסר וגם ביו"ט ראשון שחייב מדאורייתא ליטול לולב
תיקנו חכמים מצוות לולב מדרבנן זכר למקדש ולכן מברך גם ביו"ט ראשון על אתרוג
חסר ,ואם יזדמן לו אח"כ אתרוג שאינו חסר צריך לברך עליו שנית שהרי עדיין לא יצא
מצותו מן התורה.

ג ולפ"ז יש לישב דעת הרמב"ם דס"ל דבע"פ אסור לאכול אפילו מצה שא"א לצאת בה
יד"ח מצה בליל פסח.
דהנה ברמב"ם פ"ו מחו"מ הלי"ב כ' וז"ל אסרו חכמים לאכול מצה בע"פ כדי שיהי' היכר
לאכילתה בערב וכו' וכן אסור לאכול פירות וירקות ,ולא ימלא כריסו מהם ,וכ"כ בשו"ע
ריש סימן תע"א ,ובבהגר"א שם כ' דהרמב"ם רצה ליישב קו' התוס' בר"פ ערבי פסחים,
ולכן כ' דהאיסור הוא שלא ימלא כריסו בפירות וירקות משעה עשירית ,והיינו דלא קאי
אמצה עשירה דזה בלא"ה אסור לו לאכול ,אלא אפירות וירקות קאי ,והא דאמרי' בגמ'

יבואר שגם במצה הרי הוא מקיים מצוות מצה מדרבנן בפחות מכזית

ולפ"ז מבואר שאם אין לו אלא פחות מכזית מצה צריך לאכול אותו פחות
מכזית לקיים המצוה דרבנן שתקנו לאכול מצה זכר למקדש וכיון דאותו
מצה לא היו חייבים לאכול אלא פחות מכזית א"כ כשתקנו רבנו מצוות אכילת
מרור בזה"ז לא תקנו לאכול אלא פחות מכזית וא"כ הכי נמי אותו מצה לא תקנו
לאכול כזית אלא משום הברכה גרידא בעי כזית אבל משום עיקר תקנתא דרבנן
סגי בפחות מכזית כדעת השאג"א והמעשה נסים בדעת הרא"ש.

ועי' בפירש"י בגירסא הישנה הא אפקה קרא מהיקשא דפסח דכתיב בערב
תאכלו מצות וכ"ה בר"חד ,ונראה דזהו באמת הי' השו"ט בגמ' ,דהי' אפשר לומר
דאחרי דכתיב בערב תאכלו מצות וזוהי מצוה בפ"ע לא איתקש זה לפסח דנאמר
במק"א ,וא"כ אם אכל אחר חצות יצא ,קמ"ל דכי אהדרי' קרא למילתא קמייתא
הדרא ,היינו שזוהי אותה המצוה דנאמרה בפסח ,לאכול מצות עם הפסח
וכמש"נה.

יבואר דבגמ' מבואר דגם מצה דבערב תאכלו מצות הוקש לפסח

יבואר דמדברי הרא"ש שכתב שבזמן דאיכא פסח אוכל המצה דבערב
תאכלו מצות יחד עם הפסח ואינו אוכלו לתאבון

אולם באמת דברי הגר"ח קשים טובא ,דבגמ' בפסחים דף ק"כ ע"ב אמר רבא
אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לר"א בן עזריה לא יצא ידי חובתו ,דכיון
דאיתקש לפסח כפסח דמי ,והרי לדברי הגר"ח לא איתקש לפסח אלא בקרא
דעל מצות ומרורים יאכלוהו ,וא"כ נימא דרק דין אכילת מצה דבהדי פסח דנפקי
מקרא דעל מצות ומרורים אינו מתקיים אלא עד חצות ,אבל בדין מצוות עשה
דאכילת מצה דנפיק מקרא דבערב תאכלו מצות בזה לא איתקש כלל לפסח,
ונימא דבזה יוצא גם לאחר חצות.
ועוד קשה ,דבתוס' בריש פ' ערבי פסחים ד"ה עד שתחשך כ' בשם הר"י
מקורבי"ל דמצה צריך לאכול דוקא בלילה ,כדתניא בתוספתא הפסח
ומצה ומרור מצותן משתחשך ,וטעמא משום דכתיב (שמות יב) ואכלו את
הבשר בלילה הזה ,ומצה ומרור איתקשו לפסח ,ואם נימא דרק דין אכילת מצה
דבהדי פסח הוקש לפסח אבל מצות בערב תאכלו מצות לא הוקש לפסח ,א"כ
מנ"ל דמצוות בערב תאכלו מצות צריך לאכול דוקא בלילה ,ומשמע בתוס' דכל
מצוות מצה הוקשה לפסח.
יבואר דהמצוה לאכול המצה עם הפסח הוא לאכול עם המצה של בערב
תאכלו מצות
ונראה דמוכח מזה דאף דהמצוה דבערב תאכלו מצות היא מצוה בפ"ע כמש"כ
הרמב"ם וראי' מהא דנוהג גם בזה"ז ,ואמנם המצות מצה שנאמר בפסח
דנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו האומנם שהוא מדיני ותנאי הפסח כמש"כ
הרמב"ם בסה"מ אבל אין זה מצוה ודין חדש של אכילת מצה עם פסח אלא
דבקרא נאמר דהמצוה של אכילת פסח תתקיים עם המצות מצה שנאמר במצות
בערב תאכלו מצות ומשו"ה שייך לאקושי מצוה דבערב תאכלו מצות לפסח
לענין חצות אף דהמצוה של בערב תאכלו מצות הוא דין בפ"ע אפי' בזמן שאין
פסח כמש"כ הרמב"ם בסה"מ דאמנם מצוה זו נאמרה גם בהך קרא דפסח
משו"ה שייך לאקושי להדדי,
וכן מבואר להדיא בגמ' שם דף ק"כ ע"ב אמר רבא אכל מצה בזה"ז אחר חצות
לראב"ע לא יצא ידי חובתו פשיטא כיון דאתקש לפסח כפסח דמי מהו
דתימא הא אפקא קרא מהיקשא קמ"ל דכי אהדרי' קרא למילתא קמייתא הדרא
אבל מטבל הוא במיני תרגימא זה דווקא מעט .וכ"כ הרמב"ם בהדי' בפיהמ"ש וז"ל וזה
שמנעו אותו מן האכילה אינו אכילת לחם לבדו ,כי אין ברשותו לאכול לחם באותה
שעה ,ואסור לנו לאכול מצה יום י"ד עד שיאכלנה בשעת המצוה ,אבל מנעוהו לאכול
הרבה משאר המאכלים ,עכ"ל .ומבוא' בהדי' שמכח קו' התוס' פי' כן המשנה.
ולפי"ז מבואר דהרמב"ם פליג על דעת התוס' והראשונים ,וס"ל דאפי' מצה שאין יוצא
בה יד"ח נמי אסור לאכול בע"פ ,ומשו"ה אסור לאכול אפי' מצה עשירה ,וה"ה מצה
מבושלת ושל"ש ,והלכך הוצרך לפרש המשנה דקאי אפירות וירקות והיינו שלא ימלא
כריסו מהם ,וכ"כ בבהגר"א סי' תמ"ד ס"א דלהר"ם אסור לאכול בע"פ אפי' מצה עשירה
ומבושלת עי"ש[ .ובשעה"צ סימן תמ"ד סק"א העתיק דעת הגר"א והרמב"ם בזה ודלא
כמו שסתם להיתר בסימן תע"א].
ולכאורה צ"ב בטעמא דמילתא ,הא כיון דיסוד האיסור לאכול בע"פ הוא כדי שיהי' היכר
לאכילתו בערב וכמש"כ הר"ם שם ,א"כ מה טעם יש לאסור אפי' מצה שאין יוצא בה
יד"ח בלילה ,ובשלמא במצה של"ש י"ל דכיון דטעמו שווה למצה שהיא לשמה ואין ניכר
החילוק ביניהם שפיר יש לאסור מצה זו בע"פ משום היכר ,וכמש"כ מהרש"א על התוס'
שם ,אבל מצה עשירה ומבושלת קשה ,אמאי אסרוהו לאכול בערב הפסח.
חדוש הזכר יצחק בדין מצה הנאכלת עם הפסח
ובדרך אפשר י"ל ,לפמש"כ בס' זכר יצחק סי' פ' (והביאו הקה"י קידושין סי' ל' ליישב
בזה קו' המקנה שם דל"ח א' על הירושלמי עי"ש) ,דבמצה הרי איכא ב' מצוות ,א .מצוה
לאכול מצה בפנ"ע כדכתי' "בערב תאכלו מצות" ,ב .לאכול מצה עם הקרבן פסח,
כדכתיב "על מצות ומרורים יאכלוהו" (דקאי אק"פ) ,וזה מכלל חיובא דאכילת הפסח,
וחידש שם דכל הדינים שפוסלים במצת מצוה כגון שאינה לחם עוני ,ושאינה נאכלת
בכל מושבות וכו' זהו רק במצוות מצה של "בערב תאכלו מצות" ,אבל במצה הנאכלת
עם הפסח ,בזה כל מצה כשירה עי"ש.
ומעתה י"ל דמשו"ה ס"ל להר"ם דאסור לאכול מצה עשירה ומבושלת בע"פ ,דנהי דאין
יוצא בה יד"ח מצה דבערב תאכלו מצות ,מ"מ הרי יוצא בה יד"ח מצה דעל מצות
ומרורים יאכלוהו ,וכדי שיהי' היכר למצוה זו אסרו חכמים אפי' מצה עשירה ומבושלת.

ויש להביא ראיה מהא דכתב הרא"ש ליישב קושיית התוס' ריש ערבי פסחים
בהא דתנן דערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך כדי
שיאכל המצה לתאבון והרי אמרו בפסחים דף מ' בציקות של נכרים ממלא אדם
כריסו מהם ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה והכא אסר לאכול אפי' מבעוד
יום ,ותירצו התוס' דבאותה הסעודה אדם נזהר ואינו אוכל כל שובעו כדי שיאכל
מצה לתיאבון אבל מבעוד יום אין אדם נזהר ואוכל כל שובעו וסבר שעד הלילה
יתאוה ואדרבה יהיה שבע יותר כי יתברך המאכל במעיו ,עכ"ל.
אמנם ברא"ש פסחים פרק י סימן לה כתב בהא דאמרו הדובשנין והסופגנין
והאיסקריטין אדם ממלא כרסו מהם ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה
ולכאורה קשה הרי צריך לאכול המצה לתאבון וכתב הרא"ש וז"ל ויראה
שהברייתא דדובשנין איירי בזמן הבית הלכך צריך שיאכל כזית שמור באחרונה
לקיים על מצות ומרורים יאכלוהו אבל בזמן הזה שאין לנו חובת מצה אלא
מבערב תאכלו מצות אין לאחר ברכת המצה מוטב שיאכלנה בתחלה לתיאבון,
עכ"ל ,ומבואר דבזמן הבית היה מקיים מצוות כזית מצה עם הפסח ולא היה
המצה לתאבון ולכאורה אמאי לא אכלו המצה לתאבון ושוב לאכול שנית המצה
עם הפסח ומשמע שהמצוה לאכול המצה שמקיים בו בערב תאכלו מצות ביחד
עם הפסח ,ובזה שפיר מצוותה בכזית.
ולפ"ז הדר דינא דליכא מצוה בפחות מכזית מצה שלא נאמר המצוה של על
מצות ומרורים יאכלוהו אלא על המצוה של בערב תאכלו מצות וא"כ
מצוותה בכזית.
יבואר דאע"פ שמצוה לאכול המצה שמקיים בו מצוות בערב תאכלו
מצות עם הפסח מ"מ יכול לקיים המצוה גם במצה אחרת
אולם קשה לפ"ז במה שכתב הטור והשו"ע שהברכה שמברך על המצה קאי
על הכורך והיינו דקאי על המצה שנאכלת עם המרור ,ולכאורה הרי כבר
יצא באכילת מצה במה שאכל כזית ראשון יד"ח של מצוות בערב תאכלו מצות
וכיון שכבר קיים מצוותו איך יקיים המצוה לאכול מצה עם המרור ,וע"כ דאע"פ
שכבר קיים מצוות בערב תאכלו מצות אכתי רמיא עליה לאכול מצה עם המרור
ואעפ"י דבזמה"ז אין נוהג המצוה דעל מצות ומרורים יאכלוהו ,מ"מ י"ל דכמו שתיקנו
רבנן לאכול מרור בזמה"ז אע"פ דמדאו' אין חיוב מרור רק עם הפסח ,הכ"נ תיקנו לאכול
מצה הבאה עם הפסח (דעל מצות ומרורים יאכלוהו) בזמה"ז ואעפ"י דליכא פסח (והיינו
מלבד המצוה דבערב תאכלו מצות דאיתא נמי בזמה"ז מדאורייתא איכא מצוה מדרבנן
דאכילת מצה שנאכלת עם הפסח) ,וצ"ע בזה.
ד ועי' ברשב"ם מש"כ פירוש אחר וכבר עמד ע"ז הרש"ש ,יעו"ש.
ה והנה באבני נזר אורח חיים סימן שפ"ג הקשה על השאגת אריה שהקשה בהא דאמרו
בגמ' דבערב תאכלו מצות אתי למימר דמצוותה גם בזמן דליכא פסח ואמאי לא אמרו
דאתי למימר דבעינן כזית למצה דמקרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו לא הוי ידעינן דבעי
כזית וע"כ דיליף מפסח דבעי כזית והכי נמי במרור בעי כזית מהקישא דפסח והקשה
באבני נזר דהא בקרא דכתיב בפסח ראשון האמור בפרשת בא כתיב ואכלו את הבשר
בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו ומה שאמר ואכלו קאי גם על הפסח וגם
על המצה ,דה"פ דקרא ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות ,ואת המרור יאכל
עמהם ,אבל האכילה קאי גם על המצה ,וז"ל האבני נזר והנה השאגת ארי' דנהירין לי'
שבילי דש"ס כאן במחילת כבוד תורתו הרמה שכח מקרא כתוב בתורה דקרא דעל
מצות ומרורים יאכלוהו דלא כתיב אכילה במצה הוא בפסח שני בפרשת בהעלותך אך
בפסח ראשון בפרשת בא כתיב ואכלו את הבשר צלי אש ומצות על מרורים יאכלהו הנה
כתיב ואכלו וגו' ומצות הרי דכתיב אכילה במצה.
ולמשנ"ת נראה בזה ,דהא דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו כונת הכתוב דאת מצות
אכילת מצה דילפינן מקרא דבערב תאכלו מצות יאכל עם הפסח ,אך אין זה מצוה בפני
עצמה של אכילת מצה ,אלא את המצות מצה יקיים ביחד עם הפסח ולהכי שאני מצוות
על מצות דפסח ראשון ופסח שני דבפסח ראשון צריך לאכלו עם המצה דבערב תאכלו
מצות ובפסח שני אינו אלא כמרור דאכילת הפסח תהא בהדי המצה והמרור ובתרוויהו
אפשר דלא בעינן כזית.

והוא משום מצוות המצה הנאכלת עם הפסח ואי נימא דהמצה הנאכלת עם
הפסח היא המצה של בערב תאכלו מצות א"כ בזה"ז שכבר קיים מצוות בערב
תאכלו מצות אינו יכול לקיים המצוה של על מצות ומרורים יאכלוהו עם המרור,
ומוכרח שיכול לקיים המצוה שעל המצה בהדי הפסח גם במצה שאינו מקיים
בו בערב תאכלו מצות וא"כ הדר קשיא מנלן דגם מצוות בערב תאכלו מצות
הוקש לפסח.
אלא דאפשר לומר שיכול לקיים המצוה אחר כך אע"פ שכבר קיים המצוה
שבאמת המצוה לכתחלה לאכול הפסח עם אותה מצה של בערב ,אלא
שאם כבר אכלה להמצה של בערב תאכלו מצות אכתי איכא מצוה לאכול מצה
עם המרור בהדי הפסח ,אבל אם כן אכתי יש מקום לומר שהמצוה לאכול המצה
עם הפסח מתקיים גם בפחות מכזית כמו המרור אלא דהמצוה לכתחלה לאכול
הפסח עם המצה של בערב תאכלו מצות ולכן הוקש גם למצוה זו אבל גם יכול
לקיים המצוה עם מצה אחרת וצ"ע.
והנה לכאורה אכתי קשה כיון שהמצה של בערב תאכלו מצות הוקש לפסח
וא"כ המצה שנאמרה בקרא דואכלו את הבשר בלילה הזה הוא בכזית
א"כ אמאי לא הקישו מרור למצה דלבעי כזית כקושיית השאג"א.

להביא ראיה מהא דקבעו שיעור החינוך לאכילת מצה בתינוק שיכול לאכול כזית
דוקא [ומפסח אין ראיה ,דשם בגדול כי האי גוונא חשיב שלא לאוכליו] ,עי' ר"מ
הלכות חמץ ומצה (ו ,י) ,כיון דגדול שאינו יכול לאכול כזית חייב לאכול חצי
שיעור .והא קמן דבפרק קמא דחגיגה (ו ,א) נשתמשו בית הלל בסברא זו להקל
לפטרו מראיה ,דכשאינו יכול לעלות בעצמו פטור כיון דגדול כי האי גוונא פטור,
אף דתינוק זה גופיה כשיגדל יוכל לעלות ,אם כן כל שכן כאן לחיוב דלא נפטריה
השתא מחצי שיעור .ואולי יש לומר דחיישינן דחינוך זה אתי לקלקלו ,שלא יאכל
גם בגדלותו כי אם חצי זית ,לכן שב ואל תעשה עדיף ,עכ"ל ,ובסברא זו יש לדחות
הראיה מהרמב"ם שאין מצוה באכילת מצה פחות מכזית ,שלא יבוא לקלקל
לאכול פחות מכזית כשיגדיל.
יבואר הא דקרינן ליה למרור פרפרת הפת

ובני יקירי הרב הגאון ר' יעקב שליט"א העירני ממה שכתב הרמב"ם פרק ו'
מהלכות חמץ ומצה הלכה י' וז"ל קטן שיכול לאכול פת מחנכין אותו
במצות ומאכילין אותו כזית מצה ,עכ"ל ,ומבואר בפשטות שאם יכול לאכול
כזית פת מאכילין אותו מצה אבל אם אינו יכול לאכול כזית אין מחנכין אותו
ומשמע שאין מצוה באכילת פחות מכזית.
וראיה זו הביא בשו"ת מהרי"ל דיסקין חלק א' פסקים ד' לעניין חצי שיעור
במצוות וז"ל במה שנסתפקו האחרונים בחצי שיעור דמצות עשה ,נראה

ואפשר לומר עוד בזה ,דעיקר המצוה של מצה מה שאמר הכתוב על מצות
ומרורים יאכלוהו ,וילפינן דגם בליכא פסח איכא למצוה זו ,וכן משמע
בדברי הגמ' דף ק"כ ע"א ,אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ,ומאי
שנא מרור דכתיב על מצות ומרורים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא
פסח ליכא מרור ,מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים ,מצה מיהדר הדר ביה
קרא בערב תאכלו מצות .ומשמע מלישנא דגמ' דמיהדר הדר ביה קרא בערב
תאכלו מצות והיינו דקרא דבערב תאכלו מצות מהדר קרא לקיים מצוות דעל
מצות ומרורים הוא גם בזמן הזה ,והוי כמו שחוזר הכתוב לקיים המצוה דעל
מצות ומרורים שנאמר בזמן דאיכא פסח ,דגם בזמן דליכא פסח הרי הוא חייב
במצה אבל אינו מצוה אחרת ,אלא אותה מצוה ,והיינו דמיהדר הדר ביה קרא
לקיימו גם בזמן הזה ,אבל הוא מצוות המצה שנאכלת עם הפסח לאכלה בפני
עצמה.
והא דמצוותה בכזית אע"פ שיסוד מצוותה הוא מקרא דאכילה עם הפסח,
משום דכתיב ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות ומבואר דואכלו
אמצות נמי קאי אבל מצוותה משום הפסח אלא דנתרבה שחיובה גם בליכא
פסח ,ולפ"ז לא יקשה אמאי אצטריך קרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו הרי צריך
לאכול המצה בלאו הכי כמו שיתבאר לקמן ,שהרי באמת עיקר המצוה הוא
המצה בהדי הפסח אלא שנתרבה שגם בזמן חיוב עשיית הפסח חייבים במצה
אבל זהו עיקר חיובו וענינו וצ"ע ,והעירני לזה ידידי הרה"ג ר' אליהו מאיר
גודלבסקי שליט"א.
ועוד העיר ידידי הנ"ל שמאחר ותנן במתני' הביאו לפניו מטבל בחזרת עד
שמגיע לפרפרת הפת וקרו למרור פרפרת הפת כמש"כ רשב"ם שם וז"ל
עד שמגיע לפרפרת הפת .קודם שיגיע לאותה חזרת שהוא אוכל אחר מצה
שהוא מברך על אכילת מרור כדכתיב על מצות ומרורים (במדבר ט) בתחלה
מצה ואח"כ מרור ,עכ"ל ,ולכאורה מהא דקרו ליה פרפרת הפת משום דנאכל
אחר המצה נראה שהוא כטפל למצה ולהכי אינו צריך כזית משום דנאכל בהדי
המצה.
ויליף לה מהא דכתיב על מצות ומרורים מתחלה מצה והדר מרור ,והיינו
דהעיקר המצה והטפל אליו הוא המרור ,ולכן בזמן הפסח עיקר אכילה
הוא הפסח ובו מתקיים האכילה ,ובזמן דליכא פסח מתקיים האכילה במצה
והטפל אליו הוא המרור.

הנה אמרו בגמ' פסחים דף קט"ו אמרו עליו על הלל שהיה כורך פסח מצה
ומרור ואוכלן בבת אחת לקיים מה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו.

יבואר דחדושא דעל מצות ומרורים יאכלוהו דמקיים מצוותו גם בפחות
מכזית

והנה לרבנן דס"ל דאי"צ כריכה ואפשר לאכלו בזה אחר זה ,צ"ב מהו חדושא
הנאמר בקרא על מצות ומרורים יאכלוהו ,דבשלמא מרור אינו צריך
לאכול אלא בשביל הפסח ,ובלא קרבן פסח ליכא מצות מרור ובזה"ז אינו אלא
מדרבנן ,אבל המצות הרי בלא"ה יש מצוה לאכול מצות משום בערב תאכלו
מצות .ובשלמא בפסח שני דבזה נאמר קרא על מצות ומרורים יאכלוהו ,באמת
ליכא מצות מצה מצד עצמה אלא משום פסח ,ובלא פסח ליכא מצות אכילת
מצה ,ולהכי אצטריך קרא למימר דאת קרבן הפסח יאכל עם מצה ומרור אפילו
שלא בכריכה ,דאינו מצווה לאכול המצה ומרור אלא משום הפסח ,אבל קרא
ד"צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" דכתיב בפסח ראשון למאי אצטריך קרא
למימר שיאכל מצות ,הא בלא"ה מחייב לאכול מצה משום קרא דבערב תאכלו
מצות ,ובשלמא להלל אצטריך קרא שצריך לאכלו בכריכה עם הפסח ,אבל
לרבנן דפליגי למאי אצטריך ,וצ"ע.

והיה אפשר לומר ע"פ מש"כ הרא"ש פרק ערבי פסחים סימן כ"ה דטעמא
דאכילת מרור בכזית אינו אלא משום הברכה שמברך על אכילת מרור
אבל משום מרור גופא אי"צ כזית ,וביאר השאג"א סימן ק' דכוונתו דמשום מרור
גופא אי"צ כזית ,דהתורה לא ציותה באכילת המרור אלא שיאכלוהו עם הפסח
ויאכלוהו אפסח קאי ,ורק משום הברכה צריך כזית .וכמבואר בתרוה"ד ח"ב
סימן רמ"ה ולפ"ז גם המצה שנצרך לאכול עם הפסח משום הקרבן פסח אין
חיובו אלא פחות מכזית ,דיאכלוהו אפסח קאי כמבואר בשאג"א שם .וא"כ
איכא נפק"מ בחיובא דקרא צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו באין לו אלא
מצה פחות מכזית אם צריך לאכלו משום הפסח ,דמשום קרא דבערב תאכלו
מצות אינו יוצא יד"ח בפחות מכזית אבל משום קרא דצלי אש ומצות על
מרורים יאכלוהו ,סגי בפחות מכזית ,וגם בפחות מכזית מתקיים מצות מצה

והיה מקום לומר באופ"א ,והעירני לזה ידידי הרב הגאון ר' אברהם נוברגר
שליט"א דהיקשא דמרור למצה אינו אלא לדיני המצה במה מקיימים את
המצוה ובאיזה זמן מקיימים את המצוה ,אבל במהות המצוה בזה כ"א צריך
לקיימו כפי דינו ,ומאחר ובמצה נאמר בו אכילה צריך כזית אבל במרור שלא
נאמר אכילה אין צריך כזית ולא ילפינן בהקישא כמה צריך לאכול משום דמהות
המצוה של מצה הוא אכילת מצה ובמרור אינו אלא לאכלו בהדי הפסח ולהכי
אי"צ כזית וכמו שלא ילפינן דבעינן במרור מיין הראוי לקיים בו מצוות מצה
משום שמצוותו מרור ולא מצה הכי נמי גם במהות המצוה אם מצוותה אכילה
או מצוותה בהדי הפסח לא ילפינן מהדדי.
ולפ"ז שפיר איכא למימר שבמצה פחות מכזית מקיים מצוה מדברי סופרים
לדעת הרא"ש אחיבא דהמעשה נסים כמשנ"ת.
אולם בשערי תשובה סוף סימן תע"ה כתב וז"ל וכתב בשו"ת שבות יעקב ח"ב
סי' י"ח שאם אין לו בליל פסח רק חצי זית מצה אין חייב לאוכלו כלל
דאכילה בכזית משמע כו' ע"ש וכ"כ בספר בני חיי סי' תפ"ה ,ובמח"ב הביא בזה
תשובת חכם אחד וגם הוא ז"ל האריך ודעתו דכמו לענין איסורין ח"ש אסור
מה"ת כמו כן לענין מצוה עכ"פ קצת מצוה איכא ועיין לקמן סי' תפ"ב מ"ש בזה,
עכ"ל .ומבואר דדעתו דאין יוצא בזה מצוה כלל אלא אם יש חצי שיעור במצוות.
יבואר דקטן שאינו יכול לאכול כזית מצה אין מחנכין אותו למצה

משום פסח .ואע"פ שלא יקיים קרא דבערב תאכלו מצות ,מ"מ יש בזה קיום
מצוה משום הפסח.
אמנם למש"כ בתשובת חת"ס או"ח סימן ק"מ שביאר כוונת הרא"ש דס"ל
דחיוב אכילת מרור גופא בכזית ,אלא שהביא ראיה מנוסח הברכה
שמברכין על אכילת מרור שחיובו בכזית ומשום דהוקש למצה ,ולדבריו גם מצה
שנאכלת משום הפסח אינו אלא בכזית והדרא קושיין לדוכתין אמאי אצטריך
קרא דצלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו וצ"ע.
יבואר אם כל תנאי ודיני המצה נאמר גם על המצה שנאכלת עם הפסח
ואפשר לומר ע"פ מש"כ בזכר יצחק סימן פ' לייסד דכל תנאי הדינים שנאמרו
במצה כגון הא דצריך שהמצה תוכל לבוא לידי חימוץ והא דבעינן
שיהא לחם עוני והא דבעינן מצה לשמה ,אינו אלא במצה הנלמדת מקרא
דבערב תאכלו מצות ,אבל משום מצה הנאכלת עם הפסח סגי במצה שאינה
יכולה לבוא לידי חימוץ ולהכי יוצא שפיר במצה של חדש אע"פ שאינו יכול
לבוא לידי איסור חמץ משום אין איסור חל על איסור ,ובזה יישב קושיית המקנה
בתוס' קידושין דף ל"ח ע"א שכתבו דעשה דבערב תאכלו מצות ידחה ל"ת
דחדש והקשה המקנה שהרי מבואר בגמ' פסחים דף ל"ה דאין יוצאין במצה
אלא כשיכולים לעבור עליו באיסור חמץ וכשהמצה אסורה באיסור טבל אין
יכול לחול עליו איסור חמץ ואיך יצא יד"ח במצה של חדש ,ותירץ בזכר יצחק
דבמצה שאוכלין משום על מצות ומרורים יאכלוהו יוצאין גם במצה של טבל
וכנ"ל ,יעו"ש.
אמנם יעו"ש בלשונם של התוס' שהקשו מקרא דבערב תאכלו מצות שידחה
ל"ת דחדש ומבואר דגם עשה דבערב תאכלו מצות יוצא במצה של
חדש אע"פ שאינו יכול לבוא לידי חימוץ משום אין איסור חל על איסור ואכתי
קושית המקנה במקומה עומדת וצ"עו.
יבואר דבמרור בעינן שלא יהא של איסור דומיא דמצה וחזינן דגם המצה
הנאכלת עם הפסח בעינן שיבוא לידי חימוץ
אולם שמעתי מהגאון ר' נפתלי יגר שליט"א ראש ישיבת שאר ישוב בפראקווי
נוא יורק דיעוין בתוס' פסחים דף קי"ד ע"ב בד"ה "אכלן דמאי" שכתבו
יש להסתפק אם לדעת הגר"א שהובא במעשה רב שאע"פ שהמצה
אינה חיוב אלא בלילה הראשון ושאר הימים רשות אבל מצוה איכא
לאכול מצה בכל הימים ויש להסתפק אם מצוות בכזית ככל מצוות
אכילה או שבכל שהוא הרי הוא מקיים מצוות אכילת מצה.
וכן יש להסתפק אם בעינן לחם עוני ומצה עשירה אינו מקיים מצוה זו
או דבל מצה מקיים מצוה זו וכן אם צריך ליזהר שלא לאכלו עם דבר
הרשות שרשות מבטל מצוה וכן אם בעינן מצה לשמה כמו במצה של
חיוב.
הנה ברמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א' הלכה ז' האוכל מן החמץ עצמו בפסח
כל שהוא הרי זה אסור מן התורה שנאמר לא יאכל חמץ ,ואף על פי כן אינו
חייב כרת או קרבן אלא על כשיעור שהוא כזית ,והאוכל פחות מכזית במזיד מכין
אותו מכת מרדות ,עכ"ל ,ושמעתי מש"ב הגאון ר' יהושע יודלביץ שליט"א שאמר
שכמו שהרמב"ם למד מהא דכתיב לא יאכל חמץ שגם בכל שהוא עובר עליו הכי

דאם אכל מרור טבל וודאי לא יצא יד"ח ,והיינו טעמא דכמו דבמצה של טבל לא
יצא והוא משום דבעינן שיוכל לעבור בו לאו דחמץ ובטבל אף שיהא חמץ אין
איסור חל על איסור ולא יהא בו לאו דחמץ להכי אינו יוצא יד"ח מצה ,ה"נ במרור
דאיתקש למצה עכ"ד .וכוונתם דילפינן דאין יוצאין במצה של איסור והכי נמי
אין יוצאין במרור של איסור דבמרור בוודאי אי"צ שיבוא לידי חימוץ והנה מרור
דאיתקש למצה הוא מקרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו ,ומוכרח דגם המצה
דילפינן מקרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו בעינן שיבוא לידי חימוץ וזה לכאורה
דלא כהזכר יצחק.
ושמעתי מידידי הגר"מ טוקר שליט"א לבאר בזה הא דאצטריך קרא דצלי אש
ומצות על מרורים יאכלוהו לרבנן משום דבדין צלי אש ומצות על
מרורים יאכלוהו ,נאמר שיאכלו הפסח אחר המצה ומרור דווקא ,וזה כוונת
הכתוב על מצות ומרורים שיאכלו הפסח אחריהם ולא שיאכלו הפסח לפניהם,
אמנם לפ"ז צ"ע קרא דצלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו איך מתפרש דבעינן
לאכול המצה קודם הפסח שהרי לא כתיב על מצות ומרורים יאכלוהו אלא צלי
אש ומצות על מרורים יאכלוהו ומה"ת שהמצה נאכלת קודם הפסח ואפשר דיליף
מפסח שני וצ"ע.
ואפשר לומר עוד בזה דהא דאצטריך קרא דצלי אש ומצות על מרורים
יאכלוהו הוא ללמד דבעינן לאכול המצה והמרור באותה סעודה עם
הפסח ואם אכל המצה והסיח דעתו מאכילתה או בירך ברכת המזון צריך לאכול
עוד כזית מצה בהדי הפסח כדי שיאכל המצה באותה סעודה עם הפסח וצ"ע.
ויעויין בקרבן נתנאל על הרא"ש פסחים פרק י' סימן ל"ה שכתב דאפשר דצריך
לאכול המצה ןהמרו סמוכים לפסח גם לרבנן יעו"ש.
יבואר אם המצה מעכבת את המרור
וידידי הרב ר' אהרן פאוסט שליט"א אמר דאפשר דבמקום דלית ליה מצה
ליכא מצוה באכילת מרור בהדי הפסח דכל שאינו מקיים על מצות
ומרורים בהדי הדדי לא מקיים גם מצוות מרור ובפרט למשנ"ת דהמרור הוי
פרפרת הפת משמע שהוא בהדי המצה וצ"ע.
ויש לעיין אם באמת המצה והמרור מעכבים זה את זה ואפשר דיכול לקיים
האחד בלא השני שהרי במשנה במנחות דף כ"ח תנן כל הדברים המעכבים
זה את זה ולא תנו התם דהמצה מעכב את המרור וצ"ע.

נמי מאחר דכתיב מצות יאכל שבעת הימים המצוה בכל שבעה הוא גם בפחות
מכזית שהרי כתיב מצות יאכל והוא חידוש דבמעשה רב הובא הפסוק שבעת
ימים תאכל מצות והתם תאכל כתיב ואפשר דמקרא דמצות יאכל אינו מצוה על
הגברא אלא שלא יאכל חמץ אלא מצה.
אכן אפשר להסביר בזה אמאי מצוה לאכול גם פחות מכזית שהמצוה של מצה
בכל שבעה הוא לאכול דבר שיכול להחמיץ ואוכלו בתורת מצה ואינו
כמצוות אכילת מצה בלילה הראשון אלא הוא קיום הלאו דלא תאכל חמץ
באכילת מצה וא"כ אי"צ כזית שהרי מאחר ואיסור חמץ הוא גפ בחות מכזית
כמו שכתב הרמב"ם הוא הדין מצוות אכילת מצה שמצוותה לאכול דבר שיכול
להחמיץ ואוכלו בתורת מצה א"כ גם בפחות מכזית מקיים מצוה זו.
ולפ"ז הוא הדין שמקיים מצוותו במצה עשירה או שאוכלו עם דבר הרשות
שהרי מצווו הוא שאכול דבר היכול לבוא לידי חימוץ והוא אוכלו בתורת
מצה ,ומהאי טעמא אפשר שה"ה שאי"צ לשמהז דכל שאכול מה שיכול להיות
חמץ בתורת מצה הרי זה קיים מצוות מצות יאכל את שבעת הימים.

יש לעיין במה שאמרו לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה לכאורה מה
נתחדש בזה הרי מה שצריך לספר ביציאת מצרים בליל פסח בשעה
שמצה ומרור מונחים לפניך ילפינן מבעבור זה עשה ד' לי בצאתי

ממצרים שההגדה נאמרת בשעה שמצה ומרור מונחין לפניו ומאי יליף
מקרא דלחם עוני שעונין עליו דברים הרבה.

ו ויעוין ספר מעגלי צדק בביאור ההגדה במה שאומרים מצה זו שאנו אוכלים על שום
מה ,על שום שלא הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ והרי נצטוו על המצה קודם יציאת
מצרים ומה טעם נצטוו על מצה שאכלו קודם יצי"מ ,ויעו"ש שביאר דחיובא דמצה
קודם יציאת מצרים הוא משום זכר למה שאכלו במצרים לחם עוני ,ואחר יציאת מצרים
נתחדש חיובא דמצה זכר לחירות משום שלא הספיק בציקם להחמיץ ,ומצות בערב
תאכלו מצות הוא משום לחם עוני ,ומצה הנאכלת עם הפסח הוא משום שלא הספיק
בציקם ולהכי אי"צ להיות לחם עוני .יעו"ש.
ז וראיתי שהביאו ממרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שנקט כדבר פשוט שצריך לאכול מצה

שמורה לשמה לקיים מצות מצה בכל שבעה דומיא דלילה הראשון וכך נוהג למעשה
והביאו שכן נהג הגר"א קוטלר זצ"ל וכן מרן הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל שכשאכלו
מצות אכלו דוקא כמו בלילה הראשון ,אולם מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל הורה כי רק
בלילה הראשון צריך לאכול מצות שמורות לשמה וכיוצ"ב ושלא כן בשאר ימי הפסח
ונקט זאת כדבר פשוט פשוט ואמר כי מו"ח הגרי"ש אלישיב זצ"ל צריך להביא ראיה
לדבריו ,והגאון הגדול ר' משה שטרנבוך שליט"א ציין לדברי התרגום יונתן פרשת ראה
דברים ט"ז ג' על הפסוק שבעת ימים תאכל מצות כתב וז"ל שובעה יומין תיכלון לשמיה
פטיר לחמא ענייא עכ"ל.

ובפשוטו הא דאמרינן בעבור זה דסיפור יציאת מצרים בעינן בשעה שמצה
ומרור מונחין לפניו אינו אלא דבעי לספר בליל פסח בשעה
שמקיימין מצוות מצה ומרור אבל שיהיו לפניו על השולחן לא ילפינן אלא מקרא
דלחם עוני שעונין עליו דברים הרבה וילפינן שהמצה צריך להיות על השולחן
בשעת אמירת ההגדה.
וכן כתב הטור סימן תע"ג דמחזירין הקערה לפניו כשמתחילים לומר ההגדה כדי
לומר ההגדה על המצה וכו' וכמ"ש לחם עוני שעונין עליו דברים הרבהח.
ויש לעיין אם צריך שכל המצות של כל המסובין יהיו על השולחן בשעת
אמירת ההגדה כדי שיתקיים בו לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה.

שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה ,וכל המוסיף ומאריך בדרש
פרשה זו הרי זה משובח ,עכ"ל ,וכתב באו"ש וז"ל נראה דאמר בפסחים דף ל"ו
ע"א ורבי עקיבא ההוא דקרינא עוני לכדשמואל כו' ,שעונין עליו דברים הרבה.
והנה הלל הוי מדברי סופרים ,ויציאת מצרים כתוב והגדת לבנך כו' ,ואמרתם
זבח פסח ,ואמרת אליו ,ולמאי צריך עוני ,הוא משום דצריך לדרוש פרשה
דבכורים ,דכתיב ביה לשון ענייה ,וענית ואמרת לפני ה' כו' ,וזה שעונין עליו דברים
הרבה ,שירבה בדרוש פרשה זו .וברור ,עכ"ל ,ומבואר דדרשינן מקרא דעונין
עליו דברים היינו דברים הרבה ויליף מקרא דוענית ואמרת דבעינן לדרוש מה
שדרשו בקרא דארמי אובד אבי.
ולכאו' עניין הענייה הוא לענות ולהשיב תשובה למי שאמר לו דבר וצ"ב מהו
עניין העניה שיש בלחם עוני או בקריאת פרשת בכורים דכתיב וענית
ואמרת.

והנה בביאור הגר"א על ההגדה פירש דגם מה שעונין עליו דברים הרבה הוא
מענין העניות שבמצה יעו"ש שכתב וז"ל והענין שבכל דבר יש פועל
וצורה וחומר ותכלית ובכולן יש חילוק בין עני לעשיר ,למשל אם צריכין לעשות
שולחן העשיר יעשה החומר מכסף או מעץ טוב אבל העני מעץ הדיוט ,וכן
בפועל העשיר יבקש חרש טוב או צורף והעני אינו כן אלא עושה בעצמו בשביל
שלא להוציא מעט ממון שיש לו ,וכן הצורה שהעשיר מצייר שולחנו בסממנים
והעני אינו כן אלא עשה אותו ונשאר כמו שהיה ,והתכלית שהעשיר אוכל עליו
תענוגים ומעדנים והעני אוכל מאכלים שיש לו ועיתים אין לו מה לאכול ומספר
צרותיו ,וזה מה שאמרנו שהלחם הוא בכל הנ"ל עני החומר שאין רשאי לעשות
משמן ודבש ,והצורה היא פרוסה כמו דרך העני ,והפועל הוא אופה ואשתו לשה,
והתכלית שעונין עליו דברים דהיינו צרותינו וזהו עבדים היינו וכו' ,ומבואר
דהעונים עליו דברים הרבה הוא מענין הלחם עוני ,וא"כ כמו דבעינן שהמצה לא
תהא נילושה ביין שמן ודבש הכי נמי בעינן שיהא נאמר עליה דברים הרבה.
אמנם ברש"י דף ל"ו כתב לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה שגומרין עליו את
ההלל והרי אין גומרין ההלל על המצה אלא לאחר אכילתה ומשמע
דס"ל שעונין עליו דברים הרבה אינו שאומרים על המצה הדברים אלא
שמדברים עליה דהיינו שמספרים על המצה אבל אינה צריכה להיות על השולחן
בשעת אמירת ההגדה ,וא"כ צ"ב מה נתחדש במה שאמרו עונין עליו דברים
הרבה.

יבואר מהו לשון עונין עליו דברים הרבה להשיב לד' יתברך הודאה ושבח
על הטובות שעשה עמנו

יבואר מה שכתוב בפירוש הגר"א דלחם עוני צריך להיות בכל עניניו דומה
לעני

יבואר שבאור שמח כתב דהחידוש של עונין עליו דברים הרבה הוא
להרבות בסיפור יציאת מצרים
והנה באור שמח פ"ז מהלכות חמץ ומצה הלכה ד' כתב במה שכתב הרמב"ם
מצוות עשה לספר בנסים ונפלאות וכו' ובהלכה ד' כתב וז"ל והוא

הנה במשנה ברורה סימן תעג ס"ק נה כתב בהא דמברך בורא פה"א
על הכרפס וז"ל ויכוין לפטור בברכה זו גם המרור שיאכל אח"כ
[אחרונים] ,ע"כ.
הנה בטעם שצריך לכוון לפוטרו צ"ע דלכאורה כיון דבסתמא דעתו
לאכלו ומונח על השולחן שפיר נפטר בברכתו גם בלא נתכוון לפוטרו
וצ"ע אמאי בעי לכוון לפוטרו להדיא.
והנה בכתבי הגאון הגדול ר' אברהם גנחובסקי זצ"ל כתב דגם כשלא כוון להדיא
לפוטרו לא יברך על המרור שהרי דעת כמה ראשונים שהמרור פטור
מברכה משום שחשיב כבאים מחמת הסעודה ולכן גם אי חיישינן לכתחלה
ח בענין מה שפותחים ההגדה באמירת הא לחמא עניא ,יעויין בהגדה מבית לוי שכתב
בשם מרן הגרי"ז שאמירה זו היא לבאר ענין היחץ שחוצים המצה קודם אמירת ההגדה,
ואומרים הא לחמא עניא לבאר הטעם למה עושים יחץ ,והיינו טעמא משום שהמצה
בעינן שתהא לחם עוני ומה דרכו של עני בפרוסה ,לכן גם המצה צריך לצאת יד"ח
בפרוסה (וכדאי' בפסחים דקט"ו ב') ,ומשום הכי מבארים שהטעם שהמצה צריכה
להיות לחם עוני ,משום שזה הלחם שאכלו אבותינו בארץ מצרים ,דאעפ"י שהמצה היא
זכר לגאולה כדתנן בפסחים קט"ז ע"ב מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שום שלא
הספיק בציקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם ,מ"מ
המצה היא ג"כ זכר לעוני ושעבוד שנשתעבדו אבותינו במצרים כמש"כ הרמב"ן בשלהי
פרשת ראה ,וכן מבואר בתוס' פסחים דק"ח ע"א בד"ה מצה צריכה הסיבה דהמצה זכר
לגלות וזכר לגאולה ,עכת"ד.
ולדבריו צריך לפרש למה עושים היחץ קודם אמירת ההגדה ,והא לכאו' סגי בעשיית

והנה רש"י פירש בפרשת בכורים וענית ואמרת היינו בקול רם ,וברש"י תהלים
פרק קיט על הפסוק תען לשוני אמרתך כתב וז"ל כל עניה לשון קול רם
הוא ואב לכולם וענו הלוים ואמרו כל איש ישראל קול רם ,ומבואר דעניה הוא
בקול רם ,אבל מכל מקום עניה הוא לענות תשובה לחבירו מה ששאלו ,וכמו
שאמרו ברכות דף ו' עמוד ב' ואמר רבי חלבו אמר רב הונא כל שיודע בחברו
שהוא רגיל ליתן לו שלום יקדים לו שלום שנאמר בקש שלום ורדפהו ואם נתן
לו ולא החזיר נקרא גזלן שנאמר ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתיכם,
ובתלמידי רבינו יונה ובשיטה מקובצת שם פירשו גזלת העני בבתיכם יש מפרש
מלשון ענייה שאין עונה לו ,ומבואר דעניה הוא לשון לענות לחבירו למה ששאלו
וצ"ב א"כ מהו כוונת הכתוב עונין עליו דברים הרבה.
ואפשר דהכוונה עונין עליו היינו דכל מה שעושה הקב"ה עם האדם הרי הוא
כמדבר אליו ,שעל ידי מעשיו הוא מדבר עמנו שהוא עושה לנו צרכינו
ומציל אותנו מכל העומד עלינו ,ואנו צריכים להשיב ולהודות על כל הטובות
שעשה עמנו ולכן הוא תשובה להקב"ה על הטובות שעשה עמנו ולכן וענית
ואמרת לפני ד' אלוקיך ,וכן עונין עליו דברים הרבה היינו להשיב ולהודות לד'
יתברך.
ואפשר דלהכי כתב רש"י עונין עליו דברים הרבה היינו שקורין ההגדה וגומרין
עליו את ההלל ,ולכאו' צ"ב מנלן שאמירת ההלל הוא בכלל עונין עליו
דברים הרבה ,אך למשנ"ת ניחא ,דההודאה הוא התשובה והעניה למה שעשה
לנו דק יתברך.
ואכתי צ"ב מהו וענו הלווים ואמרו את הברכות והקללות ,למי ענו והשיבו
וצ"ע.

לפוטרו בברכת הכרפס מ"מ בדיעבד לא בעי ברכה וגם דלא גרע מדעת בעה"ב
כמו שאמרו דבאמר הב לן ונברך אמרינן דלא אסח דעתא דאתכא דרחמנא
סמכינן והכי נמי גם בלא כוון על המרור הוי כנתכוון לזה.
ובאמת קשה אמאי כתבו האחרונים דצריך לכוון להדיא על המרור הרי אתכא
דרחמנא יתבינן ,ואפשר דלא סמכינן אסברא זו לכתחלה ולהכי אמרינן
לכוון על המרור אבל אכתי קשה הרי המרור מונח על השולחן ופוטרו בסתמא
כדאיתא בשו"ע סימן ר"ו ואפשר דלא כל המרור של כל המסובים מונח על
השולחן ,ואכתי צ"ע דבכל גוונא איירי ואפי' במונח על השולחן אמרו שצריך
לכוון לפוטרו.
היחץ קודם אכילת המצה כדי שמצות אכילת מצה תהא בפרוסה ,וכמ"ש ברכות דל"ט
דמניח פרוסה בתוך השלימה ובוצע דלחם עוני כתיב ולמה צריך לעשות הפרוסה קודם
אמירת ההגדה ,ונראה כמש"כ בשו"ע הרב סימן תע"ג סל"ו ,דהנה הטור שם כתב
דמחזירין הקערה לפניו כשמתחילים לומר ההגדה כדי לומר ההגדה על המצה וכו' וכמ"ש
לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה ,ולפי"ז י"ל דמשו"ה נמי חוצים המצה קודם אמירת
ההגדה כדי לומר ההגדה על מצה שראוי לצאת בה יד"ח מצה לכתחילה שהיא מצה
פרוסה שיוצאים בה חובת לחם עוני ,להכי פורסין המצה קודם אמירת ההגדה.
ובספר מועדים וזמנים סימן רנ"ד העיר בזה דלפי"ז מש"כ הרמ"א בסימן תע"ג ס"ז
שהפת תהא מגולה בשעה שאומר ההגדה ,ובביאור הגר"א כתב בטעמא דמלתא משום
דדרשינן לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה ,לכן צריכה המצה להיות מגולה בשעת אמירת
הגדה ,ולמשנ"ת צריך שהמצה הפרוסה דווקא תהא מגולה בשעת אמירת ההגדה ,וצ"ע
דבשו"ע מבואר דנותנין הפרוסה בין שני השלימות ואינו מבואר שהפרוסה דוקא תהא
מגולה בשעת אמירת ההגדה ,וצ"ע.

ושמעתי מידידי מהגאון ר' משה מייט שליט"א דאפשר דדמי להרשב"א
שהובא בב"י סימן רי"א שברכת העץ אינה פוטרת מין שבעה אלא
בנתכוון להדיא לפוטרו אבל בלא"ה אינו פוטרו שהרי כל שהוא חשוב יותר אינו
נפטר על ידי ברכת חבירו בסתמא והכי נמי אפשר שכיון שהמרור הוא מצוות
עשה מדרבנן אינו נפטר בברכת הנהנין דידיה אלא בנתכוון עליו להדיא.

בברכתו .ומבואר דס"ל להפמ"ג דסברת הרשב"א דאינו בדין וכו' שייך גם
בברכת המצוות.
ואם בברכת המצוות אמרינן כן אפשר שגם בברכת הנהנין של המצוות אינו
נפטר בסתמא על ידי ברכת בורא פרי האדמה של הכרפס ,ושוב הראוני
שבהגדה של מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל העיר בסברא זו.
אמנם אכתי קשה דאתכא דרחמנא מהני יתבינן ובביאור הלכה סימן רי"א
בסופו כתב דמהני דעת בעה"ב גם להרשב"א לפטור המין החשוב יותר
דרך גררא יעו"ש וא"כ הכי נמי נימא דמהני סברא זו לפטור המרור בלא כוונה.
ואפשר לומר שמה שאוכל קודם הסעודה לא מהני בסתמא לפטור את מה
שאוכל בתוך הסעודה דהוי כתרי סעודות ולא פטר בסתמא ואפי'
מונח על השולחן ,אמנם לכאורה יש להביא ראיה מהא דכתב השו"ע סימן קע"ד
סעיף ד' וז"ל ,וי"א שאין ברכת יין הבדלה פוטר יין שבתוך הסעודה אלא א"כ
נטל ידיו קודם הבדלה ,הילכך המבדיל קודם נטילה יכוין שלא להוציא יין שבתוך
הסעודה ,ובדיעבד שלא כוון כך ,פוטר יין שבתוך הסעודה ,דספק ברכות דרבנן
להקל ,עכ"ל ,וחזינן שכדי שלא יפטור היין שבתוך הסעודה צריך לכוון שלא
לפטור אבל בסתמא פוטר והכי נמי אמאי אינו פוטר המרור שתוך הסעודה
בסתמא.
ואפשר דאכילה של כרפס לא מהני לפטור אפי' מה שעל השולחן משום
שאכילה זו אינו מן הסעודה אלא לקיים מצוות חכמים כדי שישאלו
התינוקות ולהכי לא חשיבת חלת הסעודה בזה שבירך על הכרפס ולא פטר את
המרור אלא בנתכוון לזה ,ואפשר שגם דעת בעה"ב לא מהני אלא בסועד סעודה
אצלו אבל כשאינו סועד בסעודתו אינו פוטר מה שאחר סעודתו.
אמנם בנדון דידן שסועד אתכא דרחמנא הרי בזה בוודאי יושב מתחלת הסדר
על שולחנו של מקום וכל מה שנעשה בסדר הרי דעתו עליו וצ"ע.

יש שכתבו שיש סגולה להשאיר חתיכה קטנה מהמצה של האפיקומן אחרי שגמרו
לאכול את האפיקומן ולהצניעו בביתו על כל ימות השנה וזהו סגולה לשמירה וכן
סגולה לפרנסה ,וכ"כ בכף החיים ובהרבה ספרים הביאו סגולה זו ,ועיין בהנהגות רבינו
עקיבא איגר זצ"ל לליל הסדר ,וכן יעויין בספר שפת אמת עה"ת בעניני פסח וז"ל מליל
פסח נשאר שמירה על כל ימות השנה וכו' וזהו רמז האפיקומן להשאיר חלק מהמצה
על כל השנה עכ"ל.
ולכאורה נראה פשוט שאם נשאר לו מהמצה ואינו יכול לאכלו שפיר יכול להשאירו
לסגולה אבל אם עדיין יכול לאכלו לכאורה סגולה יותר גדולה היא לאכלו,
שהרי בכל כזית שאוכל הרי הוא מקיים מצוה של מצה בליל פסח כמש"כ המהר"ל ,וכן
מדוקדק מלשון הרמב"ם ,והסגולה הגדולה ביותר הוא המצוה שעושה והיא קיימת לעד
לעולם יותר מהמצה עצמה שאע"פ שכשאוכלו אינו נראה לעין אבל המצוה היא הרבה
יותר קיימת מגוף המצה והיא סגולה גדולה יותר.
ויש שהעירו לי מהא דאיתא בקרא משארותם צרורות בשמלותם על שכמם וברש"י
שם משארתם שירי מצה ומרור על שכמם אף על פי שבהמות הרבה הוליכו עמהם
מחבבים היו את המצווה ,וחזינן שהשאירו להם שירי מצה ומרור לחיבוב מצוה ,אמנם
אפשר שלא היו יכולים לאכול יותר שהיתה אכילתם אכילה גסה ולכן השאירו ממנו
אבל אם היו יכולים לאכלו שפיר היו אוכלים אותו וגומרין אותו כדי לקיים המצוה עצמה.
ואפשר לומר דמכל מקום כל שהוא מן הסעודה אע"פ שהשאירו ולא אכלו אותו מכל
מקום הרי הוא חלק מן הסעודה עצמה ,וכל שהיה בתוך הסעודה הוא מכבוד
הסעודה ,וכמו שאמרו לעולם יסדר אדם שולחנו בערב שבת ובמוצאי שבת אע"פ
שאי"צ אלא לכזית ,וחזינן דסדור השולחן הוא חלק מהסעודה עצמה ,ולכן גם השיריים
הוא מכבוד הסעודה ,וכן אמרו שבענו והותרנו כדבר ד' וצ"ע.

והנה ב רמ"א סימן שנה כתב לעניין בית הכסא העומד על כרמלית אם מותר ליפנות
שם שהרי מוציא מרה"י לכרמלית וכתב וז"ל וי"א דאם בית הכסא למעלה
מעשרה ,שרי בכל ענין ,דהא מוציא מרשות היחיד לכרמלית דרך מקום פטור,וע"ל סימן
שמ"ו דיש חולקים ,עכ"ל ,והיה אפשר דסמך להקל על הנך פוסקים דס"ל דאם מעביר
דרך למעלה מעשרה שרי ,אמנם במשנה ברורה הביא דהרבה חולקים בזה ובבה"ל
מסיק דאין לסמוך על זה.
ולמשנ"ת י ש לעיין כיון שמצוה לשתות כוס של ברכה א"כ הסגולה שיש בשתיית
הכוס גדול מהשפיכה לים ואפשר שצריך לעשות מהמצוה בהים גופא כדי
להשקיט הים מזעפו.

יבואר אם במצוות גם כן אמרינן דלא פטר בברכת אחד את חבירו
כשהמצוה השנית חשובה יותר
ובגליון פרשת יתרו תשפ"ב הבאנו מש"כ בפמ"ג ס' ח' בא"א ס"ק ט"ו וז"ל ודע
דאם רגיל ללבוש שני טליתים קטנים אחד משי ואחד צמר ,ובירך על של
משי ושניהם מונחים לפניו ,י"ל דבעי לכווני נפשיה בפירוש לפטור של צמר .ומהא
אמינא לה ,ממה שכתב הב"י בסימן ר"ו ד"ה וכתב שם הרשב"א דשבעה מינין
ושאר פירות ,או חביב ואין חביב ,ובירך על אתרוג ,אם לא כיון אין בדין שיפטור
אתרוג את מין שבעה בגררא ,וכו' ,ומ"מ ראוי וודאי לכתחלה לפטור בפירוש לא
בגררא ,שאין ראוי שדרבנן יפטור דין תורה ,אף על פי שברכות דרבנן ,מ"מ עיקר
המצוה זה דרבנן וזה דין תורה ,עכ"ל .והיינו לדעת השו"ע בס' ט' דבגדי שאר
מינים אין חיובן אלא מדרבנן אין ברכת הטלית של משי פוטרת של צמר.
ויעויי' עוד בפמ"ג במשב"ז ס' ט' סק"ב שמנה שבעה נפק"מ בפלוגתת
הראשונים אם רק בגד צמר חייב מדאורייתא בציצית או גם שאר מיני
בגדים חייבין מדאורייתא בציצית ,והנפק"מ הה' כתב דאם יש לו ב' טליתות משי
וצמר ומברך על המשי צריך לכוין בהדיא על הצמר ,אך בסתמא אינו פוטר את
הצמר דומיא דברכת הנהנין שאם לא כיון בהדיא על המין שבעה אינו פוטר אותו

שירי כוס של קידוש מעכבין את הפורענות
שמעתי מעשה שהיה אצל הבאבא סאלי זצ"ל שפעם אחת נסע באניה בע"ש והיתה
רוח סערה והאניה חישבה להשבר והמלחים עמדו על סף יאוש ונתנו הוראה
לרדת לסירות הצלה ובא המשמש של הבבא סאלי משה הקטן ואמר לו שהספינה על
סף טביעה אמ ר לו שימתין עד שיעשה קידוש ונתן לו מכוס של קדוש וא"ל שישפוך
לים ובאותו רגע שקט הים ושלו והמלחים שראו את השמש שופך יין לים הבינו שזה
מהצדיק ונכנסו להודות לצדיק ולשבח ולפאר את אלקי ישראל וכששאלוהו על הנס אמר
הבבא סאלי שקיים מאמר חז"ל שיירי מצוה מעכבים את הפורענות ,ע"כ ,וצ"ב איך התיר
לשפוך יין של קידוש לים הרי אסור להוציא מרה"י לכרמלית והרי הים כרמלית היא.
כוחו בכרמלית לא גזרו בו רבנן
ואפשר ש השמש עדיין לא קיבל שבת ויכול היה לשפוך היין לתוך הים ,והרי אמר
להמשמש שיעלה אל הספינה אל הספון שהוא מקום שאינו מקורה ואם היה
יוצא בקידוש זה היה לו לאכול במקומו והרי בזה שעלה אל הספיה היה משנה מקומו
וע"כ שלא יצא יד"ח קידוש בזה ועדיין לא קיבל שבת והיה מותר לו לשפוך היין אל הים,
ואפשר עוד שאמר לו לשפוך על דופן הספינה ומשם ירד לים וזה כוחו בכרמלית לא
גזרו בו רבנן כמבואר בגמ' שב ת דף ק"א ובשו"ע סימן שנ"ה ס"ב וז"ל בית הכסא שעל
פני המים מותר על ידי מחיצה תלויה ,ובלבד שתהא עשויה להתיר אבל העשויה
לצניעות בית הכסא בלבד לא מהני; ואם עשה דף או קנה פחות מג' שתפול הצואה עליו
קודם שתפול למים ,אין צריך מחיצות דהוה ליה כחו בכרמלית ושרי ,עכ"ל.

חביבות שירי מצוה של כוס של ברכת המזון
בספר האיש על החומה הביא בשם מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שסיפר כי זכור לו
שבבר מצוה של אחיו ר' אליעזר ז"ל שהיתה ביום שישי השתתף הגרי"ח
זוננפלד זצ"ל בסעודה והוא אף נתכבד לברך על הכוס בברכת המזון ומכיון שיום שישי
ה יה מיהרו לסיים את הסעודה ומרוב חפזון ובהילות העמיד זה ששירת את המסובים
את הכוס של ברכה בתוך צלחת שעמדה על השולחן ואשר בתוכה היו עוד שיריים של
מחית תפוחי אדמה בהגביהו את הכוס לברך על המזון רעדו ידיו ונשפך יין מהכוס אל
הצלחת עם שיירי המזון בגמר הברכות ושתיית הכוס רואה אני לתדהמתי שרבי חיים
מרים את הצלחת עם שיירי היין המעורבים בשאריות הרסק ,מקרבה אל פיו ובתנועה
משונה וזריזה מערה אל פיו גם את היין שבצלחת ,מכיון שנער כבן ט"ו הייתי נראה לי
הדבר מוזר ,לאחר שנים כששיחזרתי לעצמי את אותו מקרה וכששמעתי על נפשו
האיסטניסית של רבי חיים נתחוור לי עד כמה היו המצוות חביבות עליו ומה היה פשר
אותה תנועה רעבתנית כביכול שלמרות איסטניסיותו לא מאס בשיירי האוכל כשהיו
טפלים ליין של שיירי מצוה ,וכמו שאמרו שירי מצוה מעכבין את הפורענות.
ואאמו"ר הגאון זצ"ל היה מחבב מאוד השיריים של כוס של ברכה ומה שהיה נשאר
מהכוס על הצלחת של הכוס של ברכה היה שותהו מהצלחת והיה מחלקו
לכולם באומרו שהוא סגולה בדוקה מהגמ' שהרי אמרו שירי מצוה מעכבין את
הפורענות ,והביא מש"כ הטור סי' רצ"ט וז"ל 'וכתב עוד רב עמרם אנו נוהגין להטיל מים
בכוס של ברכה לאחר ששותין אותו ושוטפין אותו ושותהו ,ושמענו מרבותינו פרקי
דרבי אליעזר (פ"כ) שמצוה לעשות כן לפי ששירי מצוה מעכבין הפורענות (סוכה לח
מנחות סב) ומה שישתייר מן המים מטילין על ידינו ומעבירים אותו על עינינו לחבב
המצות' ,עכ"ל ,אבל נסתפקתי אם מה שנשפך מן הכוס קודם הברכה אם הוי בכלל שירי
מצוה או דאינו אלא ממה שנשפך בשעת הברכה או לאחריו וצ"ע.
כיבוי נר הבדלה ביין הבדלה
ודודי זקני הגה"צ ר' זאב אידלמן זצ"ל שהיה מדקדק במצוות באופן מופלא ביותר
בערוב ימיו היו צריכים לשמשו וגיסי הרב הגאון ר' משה אליהו שכטר שליט"א
סיפר שעשה לו הבדלה וכיבה נר ההבדלה ביין שנשפך על הצלחת ואמר לו להדליקו
שנית ושפך עליו מהיין שהיה בכוס כמש"כ ברמ"א סימן רצו ס"א וז"ל גם שופכין מן
הכוס לאחר הבדלה ומכבין בו הנר ורוחצים בו עיניו ,משום חיבוב המצוה ,עכ"ל ,ומבואר
שצריך לשפוך מן הכוס כדי לכבות בו נר הבדלה ,אלא דצריך ביאור שהרי מה שהדליקו
שנית אינו נר הבדלה וצ"ב.
וגם ב זה חזינן שיכול לכבות את נר הבדלה ביין של הבדלה אע"פ שמצוה לשתות מיין
של הבדלה כמו בכל כוס של ברכה ומ"מ עבדינן דברים לחיבוב מצוה וצ"ע.

יש להבין מה דאין יוצאין מצות מצה אלא במה שבא לידי
חימוץ ,ולכאורה המצה שהוא מרמז ליצר הטוב צריך
להיות רחוק מיצה"ר תחלית הריחוק ואם היה ממין שאינו
יכול לבוא לידי חימוץ הוא טוב מוחלט ולמה אמרה תורה
שאין יוצאין יד"ח מצה אלא במין שיכול לבוא לידי חימוץ.

ויעוין בביאור הגר"א על מגילת אסתר על דרך הרמז שכתב
על מה שאמר חז"ל המולך שמלך מעצמו יש דורשין אותו
לגנאי ויש דורשין אותו לשבח ופירשו דיש דורשין אותו
לשבח דליכא דחשיב למלכא כוותיה ופירש דאחשורוש
מרמז ליצה"ר ואי אפשר לזכות אל הטוב אלא ע"י
שמתגבר על היצר הרע נמצא שדליכא דחשיב למלכא
כוותיה שהוא מביא האדם אל התכלית הנרצה יותר מן
הכל ,ולהכי אמרה תורה דאין יוצאין יד"ח מצה אלא במין
הראוי לבוא לידי חימוץ דאין הטוב יוצא אלא מתוך הרע
שמתגבר עליו.
ואפשר דלהכי אוכלין המצה קודם המרור כדי לברר שאין
המרור אלא כדי שנבוא למצה ואם היינו אוכלין המרור
קודם היה אפשר לומר שלא היה תכלית בהמרור גופא
אלא שנגאלנו מן המרירות ,אבל כשאוכלים המצה קודם
הוא מורה שהעיקר הוא המצה שהגיע לנו ע"י המרור.

וזה הטעם שהיינו במצרים עד שכמעט נשתקענו במ"ט
שערי טומאה ולא הוציאנו קודם משום שכל רגע נוסף
במצרים הוא לתועלת נשגבה להביאנו אלא הטוב שבא על
ידי הרע שקודם לו ולכן הוצרך הקב"ה לגאלנו בחפזון וזה
מורה החפזון שכל רע שנראה לאדם אינו אלא לתכלית
הטוב האמיתי.
וכמו שאמרו ליכא נהורא אלא דאתי מגו חשוכא ובתחלת
הש"ס אמרו מאמתי קורים את שמע בערבית כברייתו של
עולם מעיקרא חשוכא והדר נהורא והנהורא בא מתוך
החשוכא.

כתיב (שמות י"ג ג') ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה
אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ד'
אתכם מזה וגו' וכתיב היום אתם יוצאים בחודש האביב,
ועוד כתיב (דברים ט"ז א') שמור את חודש האביב,
ומשמע שיש ענין לזכור את יציאת מצרים שהיתה בחודש
האביב דיש משמעות מיוחדת לחודש האביב ,ומלבד
המשמעות הפשוטה של זמן האביב לשון אביב הוא מלשון
'אב' שחודש ניסן הוא אב לכל החודשים וכן בהגדה
אומרים יכול מר"ח דכבר בחודש ניסן יש מעלה ומיוחדות
מיוחדת מכל השנה.
ובכוונת השמות הנזכר בתיקוני הזוהר שיש לכוון בברכת
מקדש ישראל והזמנים במוסף של ר"ח יש בכל חודש
צירופי שמות אחרים ,ובכל החודשים אין הצירוף כסדר
אלא יוצא צירוף של הוי"ה שלא כסדרו מלבד בחודש ניסן
שהצירוף הוא מן הפסוק 'ישמחו השמים ותגל הארץ'
שהצירוף הוא כסדר הוי"ה ממש ,משום שבחודש זה יש
הנהגה מיוחדת שרואים את המציאות של ההוי"ה בעולם,
[ובדרך צחות שמעתי שאמרו שחודש זה הוא ימי בין
הזמנים אע"פ שלכאו' הוא הזמן החשוב בשנה שראוי
להיות בו בחיזוק גדול בישיבות הקדושות ,ואמרו שהיות
והימים הללו הם כ"כ מרומים והם ה'אב' לכל השנה משום
כך אפשר להגיע לרוממות מצד קדושת הימים גרידא אפי'
בלא ההסתופפות בישיבות יחדיו].
והנה עיקר החודש הוא בזמן שהלבנה במילואה בליל
התקדש חג הפסח שיש בו קירבת ד' גדולה שהחודש כולו
הוא בשם הוי"ה במילואו וגם היום במילואו ,וכל זה צריך
הכנה רבתי להתכונן לימים הקדושים והנעלים האלו
לנצלם כראוי.
ובספר 'חסד לאברהם' להחיד"א כ' שמשלושים יום קודם
הפסח ששואלים ודורשים בהלכות הפסח ,וגם המפרש
והיוצא בשיירה חייב בדיקת חמץ כיון שהימים כבר שייכים
לימי הפסח ,הקב"ה מוציא כל אחד מישראל חלק אחד מל'
ממ"ט שערי טומאה שהוא שרוי בו עד שבאים בבדיקת
חמץ נקיים לגמרי בבחינת 'כולו מצה' ראויים ומוכנים
ליו"ט הקדוש של חג הפסח ,וידוע מר' ירוחם שאמר
'שיהודי פשוט של ערב פסח כבר אין כל בריה יכולה
לעמוד במחיצתו מחמת גודל הקדושה הבאה לו ע"י מצוות
היום'.
והנה רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים
אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור,
פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים,
מצה על שום שנגאלו אבותינו ממצרים ויאפו את הבצק
אשר הוציאו ממצרים וגו' ,מרור על שום שמררו המצריים
את חיי אבותינו במצרים שנאמר וימררו את חייהם ,והנה
בשלמא מצה ומרור יש שייכות בין המעשה של המצה
והמרור לזכר מה שנעשה במצרים ,אבל בקרבן פסח לכאו
קשה מה השייכות בין הקר"פ לבין מעשה הפסיחה שעשה
הקב"ה במצרים ,דבשלמא בפסח מצרים זרקו את הדם על
המשקוף וב' המזוזות אלא בפסח דורות לכאו' הקרבן הוא
קרבן רגיל וכיצד יש בו זכרון למעשה הפסיחה שעשה
הקב"ה לישראל במצרים.

וביאור הדברים י"ל דיש כמה שינוים שמצאנו בקר"פ
משאר קרבנות וכמו שביאר החיזקוני את השאלה (שמות
י"ב כ"ו) מה העבודה הזאת לכם ,וז"ל 'שאינה ביום מקרא
קדש כשאר הקרבנות ,ולא תוך זמן שאר הקרבנות שהוא
מתמיד של שחר עד תמיד של בין הערבים ,ולמה לא
יספיק קרבן אחד לכל ישראל כמו בשאר קרבנות צבור',
ע"כ ,והיינו שיש ג' שינוים משאר קרבנות שאינו קרב ביום
טוב עצמו אלא מעריו"ט וקרב בין הערבים ואין מספיק
קרבן אחד לכל ישראל.
ועונים לו 'זבח פסח הוא ,זה הזבח נעשה בשביל הפסיחה
שהיתה עתידה להעשות בחצי הלילה של אחריו ,ומפני
שאין זבח בלילה הוצרך לעשותו בזה הזמן הנמשך אחר
הלילה של אחריו בענין הקרבנות ,והוצרך כל אחד להקריב
כי הנס נעשה לכל יחיד בפני עצמו ולא לציבור בכלל'.
ואיתא מהגר"א שהקשה מהו הכפילות שאומרים 'מה
נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ,שבכל הלילות וכו'' ,ואין
אומרים 'מה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות' ,וביאר,
דבאמת יש כאן קושיא נוספת בתוך הדברים ,ש'לילה' הוא
לשון נקיבה ו'יום' הוא לשון זכר ,ושואלים מה נשתנה
הלילה 'הזה' ,שהלילה הזה הוא כמו זכר ואין אומרים
הלילה 'הזאת' ,שליל הפסח הוא כיום יאיר ואינו כנקיבה
אלא כזכר.
ולכך אע"פ שאת כל המצוות אנו מקיימים דווקא ביום
מעלות השחר ולא בלילה ,מ"מ פסח מצוותו בלילה ולא
ביום שהוא שונה משאר לילות ויש לו דיני יום.
ולילה הוא זמן החושך זמן של העדר שאין בו הארת פנים
כמו יום המרמז להארה ,ואת הקר"פ מקריבים דווקא
בלילה ומפני שאי אפשר להקריבו ממש בלילה מקריבים
אותו בין הערבים אחרי התמיד שזמן זה הוא כבר שייך
ללילה לענין דיני הקרבנות ,וכל זה בה להורות לנו שבליל
הפסח הקב"ה מאיר לנו בהארה נפלאה מיוחדת גם לאלו
אשר הם יושבים בריחוק ובחושך שיש לכולם את
האפשרות להתקרב אליו יתברך.
וזהו הרמז שיש בקר"פ לפסיחה ולדילוג שקרבן פסח כל
מהותו להורות על הדילוג שיש אפשרות גם לרחוקים ואלו
אשר במחשך מושבם לראות מהחושך את היום ולילה
כיום יאיר להם ויש דילוג ופסיחה לכל שלא כסדר העולם,
וכל הימים טובים הם שפע אלוקי שמשפיע עלינו בו"ע,
וביותר בחג הפסח שהוא ראש לכל המועדות.
וראיתי דרוש נפלא ,שאומרים אחרי סיפור יצ"מ אומרים
הא לחמא עניא וכן בסוף ההגדה אומרים חד גדיא ושניהם
נאמרים בלשון ארמי ,ובגמ' בברכות איתא דאין להתפלל
בלשון ארמי מפני שאין המלאכים מבינים לשון זה ,אבל
כשמתפללים ע"י החולה אפשר להתפלל מפני שהקב"ה
עצמו שם כמו שאמרו ששכינה שרויה למעלה מראשו של
חולה ,ועוד מצינו שאומרים בתפילה יקום פורקן שאומרים
בעשרה וכל בי עשרה שכינה שריא ,וכאן בסיפור יצ"מ אנו
אומרים אף ביחיד בלשון ארמי ,והרי זה מורה לן על גודל
סגולת וקדושת היום שהשכינה שרויה בבתי ישראל,
ובזוה"ק איתא שהקב"ה בא עם כל המרכבה לשמוע סיפור
ימ"מ בבתי ישראל ,ובמהר"ל כתב שהטעם למה שנהגו

ללבוש קיטל בליל פסח מפני שאנו דומים לכה"ג הנכנס
לפני ולפנים.
וכל זה אנו זוכים בליל הפסח לקדושה יתירה שאנו קונים
בנפשותינו ,ואחר זאת הקב"ה לוקח מאתנו את הקנין כדי
שנעבוד בעצמינו לזכות לזה ואנו מחזירים זאת ע"י העבודה
כל המ"ט יום עד שאנו זוכים בזה בקנין גמור בחג
השבועות.
והנה חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים,
ואומרים שהוא מן המצוות הקשות ,שחלק מן הדין סיפור
יצ"מ הוא כשרואה עצמו כאילו יצא ממצרים ,וכמש"כ
בעבור זה עשה ד' לי בצאתי ממצרים ,ולכן צריכים להסב
ולנהוג בהנהגות מיוחדות כיון שאנו ממש יצאנו ממצרים,
ובאמת לפי מה שהובא לעיל מדברי החסד לאברהם
שבאמת הקב"ה גואל כ"א בכל הל' יום קודם הפסח חלק
ל' ממ"ט שערי טומאה שהוא שרוי בהם ,יש כאן הרגשה
ממש של יצ"מ לכל אחד בפני עצמו ,שכל אחד הוא יוצא
מן הגבולות והמגבלות שגורמים לו כוחות הטומאה הוא
יוצא מן המצרים שהם מסובבים אותו ומונעים ממנו
להתקרב אליו יתברך ,ולכך אנו אומרים ועכשיו קירבנו
המקום לעבודות ,שבאמת יש קרבה מיוחדת שהקב"ה
גואל אותנו ומקרב אותנו אליו.
ועי"כ יש לנו הארה נפלאה לכל ימי השנה בזכות הארה של
ליל הפסח ,והגר"ש פינקוס זצ"ל המשיל זאת להולך
במבוכה בתוך יער ואינו יודע כלל כיצד לילך וטועה ואובד
ולפתע מבהיק ברק את כל היער כולו ובאותו הרגע הוא
רואה את הכיון לדרך הישרה וע"י כך הוא מחלץ את עצמו
ממבוכת היער ובא למחוז חפצו לחיים ולשלום ,שכך הם
ימי הפסח שהם נותנים הארה נפלאה הנותנת טעם
והשתוקקות לקירבת ד' ,ואח"כ יש כח לכל השנה להתקרב
אליו יתברך ולעשות רצונו.
וידוע שהגר"ש פינקוס זצ"ל אמר שכל מה שזכה לעלייתו
כל ימי חייו היה ע"י פסח אחד שהשקיע הרבה בבדיקת
חמץ יתר מן הרגיל עד שגמר סמוך לעלות השחר את
הבדיקה והיה תשוש ועייף וסבר שלא יוכל כלל לקיים את
מצוות היום בליל הסדר ,אך סוף מעשה שקיבל כוחות
חדשים והתעוררות עצומה בזכות מעשה המצווה ולא
נזקק לישן כלל אפי' ביום המחרת וייחס לכך את כל עלייתו
כל חייו ,הרי לנו כמה גדול היום שאפשר לזכות בו להארה
מיוחדת לכל ימי השנה.
וצריך להתכונן לליל הסדר ולהתפלל קודם לכן לזכות לכל
המעלות הקדושה שיש בליל הסדר ,וכמו שאמרו
ששואלים ודורשים קודם הפסח שע"י ששואלים ודורשים
מהקב"ה אפשר לזכות ,ועי"כ נזכה לראות כי טוב ד'.
ושמעתי שאמרו שאמר הגר"ח מבריסק זצ"ל שכל הבוכה
בכל נדרי כבוכה בכל חמירא וחמיעא ,אמנם אמרתי שבכל
חימרא וחמיעא באמת יש הרבה מה לבכות שאנו מבערים
את החמץ  -את היצה"ר מנפשותינו וע"י שימת לב לזה
וכוונה להתרומם אנו זוכים להתקרב אליו ית' הרבה מאוד,
וכמו שאמר ר' ירוחם שיהודי פשוט של ער"פ אין כל בריה
יכולה לעמוד במחיצתו ,ונזכה בעז"ה לאכול מן הזבחים ומן
הפסחים אשר יעלה דמם על קיר מזבחך לרצון.

עוד צ"ב ענין החפזון שהוצרך הבורא להוציאנו ממצרים
וכמו שביארו שהוא כדי שלא נשתקע בטומאת מצרים
בשער הנו"ן ולא היו יכולים לצאת מאותו שער ,אבל קשה
למה המתין הקב"ה עד הרגע האחרון ונצטרך לצאת
בחפזון והרי היה יכול להוציאנו כמה שעות קודם במנוחת
הנפש.
עוד הקשה הצל"ח למה אנו אוכלין המצה קודם המרור
והרי המרור במצרים היה קודם הגאולה והסדר הנכון הוא
להקדים הוימררו את חייהם להגאולה.



ושמעתי לבאר בתפילת ר' נחוניה בן הקנה שגבנו טהרנו
נורא הוא הר"ת של שטן וזה קרע שטן ולכאורה האותיות
של הטן אינו צריך להיות שגבנו טהרנו נורא ומבואר דאי
אפשר להגיע לשגבנו אלא ע"י השטן וכמשנ"ת.

לע"נ ר' יעקב צבי ז"ל בן יבדלחט"א ר' שלמה נחמיה שליט"א

