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בלימוד  להוסיף  יש  החופש,  ימי  העולם  בלשון  הנקראים  בימים  דוקא 
עפ"י  מחויבים  שאין  אלו,  בימים  דוקא   .  . המצוות  בקיום  ובהידור  התורה 
דין הישיבה למשמעת וללמוד תורה מספר שעות בכל יום ויום, הרי מראים 
שברצון הטוב ומבלי ציווי מבחוץ – מוסיפים על מספר זה כמה וכמה. ובפרט 
שעליו להראות "דוגמא חי' בסביבתו עתה, מהו תלמיד ישיבה בכלל וישיבת 

תומכי תמימים בפרט, שממנו יראו וכן יעשו.
)לקו"ש ח"ח ע' 367(

בעמדנו בימי ההכנה ליום הבהיר י"א ניסן, "עשתי עשר יום נשיא לבני אשר", יום 
ההולדת הקי"ד של אבינו רוענו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, קובץ, לימוד, על 

מנת שיהיה עזר בידי תלמידי ישיבות תות"ל, לנצל כראוי ימים מיוחדים אלו.

'אבן הבוחן' להתקשרותו של תמים לרבי ולמסירותו לקיום הוראותיו, הינו דווקא 
יכול כל אחד ואחד לבחון את עצמו אליבא דאמת, ולהוסיף  בימי בין הזמנים, בהם 
ביתר שאת ויתר עוז בניצול הזמן הן בלימוד והן בפעולה על סביבתו להתקשר לכ"ק 

אד"ש, ולהכין את העולם לקבלת פני משיח צדקנו.

השמינית  השנה  זו  המתקיימות  הזמנים  בין  בישיבות  ללימוד  מיועדת  החוברת 
ברציפות תחת הנהלת את"ה העולמי, ומהוות מקום כינוס לתלמידי התמימים לשקוד 

בלימודם גם בימי בין הזמנים, ולנצל ימים יקרים אלו בצורה הטובה ביותר.

• • •

בין  "ישיבת  ימי  לאחר  גם  התורה  בלימוד  ולהתמיד  להמשיך  בזאת  מעוררים  אנו 
הזמנים", בימי חול המועד ושאר ימי בין הזמנים והוא עפ"י דברי הרבי מלך המשיח: 
"בקשר לקביעות של ימי חוה״מ פסח דשנה זו .. שבאין בהמשך אחד שאין יום השבת 
מפסיק ביניהם" משיחת ש"פ צו תשל"א: "עפ״י הנ״ל, ובהמשך למדובר בהתוועדות 
דחמשה עשר בשבט ודפורים — ע״ד ״כיבוש״ כל העולם כולו על ידי הוספה ויגיעה 
ונכון וטוב אשר בימי חוה״מ פסה  מהראוי   — בלימוד התורה וביתר שאת וביתר עז 

פתח דבר
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מי  כל  עם  לזולת: להשתדל  בנוגע  והן  הוא  בלימודו  הן  התורה,  בעסק  כאו״א  יוסיף 
להנ״ל.  ובהתאם  אלו  בימים  בלימודו  אומץ  יוסיף  הוא  שגם  עליו,  לפעול  שיכול 
ופשיטא שענין הנ"ל שייך במיוחד לתלמידי הישיבות, דגם בשאר הימים הרי ״תורתם 
קבע״ היא גם במובן כמות הזמן, — עליהם מוטל חיוב מיוחד לנצל את כל ימי חוה״מ 
פסח הבע״ל להוסיף בלימוד התורה ביתר שאת וביתר עז. ויה״ר שיפעלו דברים אלה 
לגאולה״  )דפורים(  גאולה  ״בין  כעת  אנו  שעומדים  ובפרט  ובמילואם,  פעולתם  את 
)דפסח(״ — ונאמר בגאולת פורים ״ליהודים היתה אורה ושמחה וגו׳״ וארז״ל ״אורה 
זו תורה״ ובגאולת מצרים: תעבדון את הא׳ על ההר הזה — כן תהי' לנו ובקרוב ממש".

• • •

ברכת יישר כוח מיוחדת ניתנת בזאת לאלו שסייעו ועזרו בעריכת החוברת והכנתה 
ישראל שי'  לרנר, התמים  נחמן שי'  איסר שי' שפרינגר, הרה"ח  לדפוס ה"ה הרה"ח 

ברדה והתמים דב שי' משה.

מח"א,  )הראשון  פסח  המאמרים  ספר  בתוך  נדפסו  זה  בקובץ  הנדפסים  המאמרים 
השני מח"ב( בהוצאת "המכון להפצת תורתו של משיח", תודתנו נתונה על המצאתם 

לידינו.

ובשם כל תלמידי התמימים, הרינו בזה לישא ברכה לנגיד החסידי הרב שלום בער 
שי' דרייזין, על שנטל על עצמו לסייע בידי התמימים לקיים את רצונו של כ"ק אד"ש, 
ישלח ה' משכורתו כפולה מן השמים, ויחזקו בבריאות איתנה, וירווה רוב נחת חסידית 

מיוצאי חלציו.

• • •

הארץ  ברחבי  תות"ל  ישיבות  מכל  תלמידי התמימים  כי התאחדותם של  ספק,  אין 
המשיח  מלך  אדמו"ר  לכ"ק  רב  רוח  נחת  מסיבה  כראוי,  הזמנים  בין  ימי  את  לנצל 

שליט"א, ומחישה את פעמי הגאולה.

ופעולות אלו של 'כולנו כאחד' ימשיכו את ברכותיו והשפעותיו של אבינו רוענו, ועד 
שיזרזו את הברכה הכי עיקרית, ברכת הגאולה האמיתית והשלימה, אשר תיכף ומיד 
'תחזינה עינינו', ושוב יופיע ויגלה עלינו במהרה, ונזכה לראותו 'מלך ביופיו', ויקבצנו 
יחד מארבע כנפות הארץ, ונזכה לחגוג את חג החירות בשלימות ובשמחה, ונשיר לפניו 

שיר חדש, השירה העשירית:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 ימי בין-הזמנים, שנת ה'תשע"ה
ימי ההכנה לי"א ניסן
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בס״ד. ליל ב׳ דחג הפסח ה׳תש״ל 

הנחה בלתי מוגה

מה הוא אומר2 מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה ה׳ אלקינו אתכם3,   חכם1 
תורה,   ע״פ  חכם  שהוא  דמאחר  שנה4,  שלושים  שלפני  בהמאמר  ע״ז  ומקשה 

שהרי נקרא כך בתורה שבע״פ )במכילתא וגם בההגדה וכו׳(, מהי שאלתו מה העדות 
והחוקים וכו׳, והרי בודאי יודע כל זה. וגם צריך להבין מה שמשיבין לו עבדים היינו 
לפרעה במצרים, דמכיון שנקרא חכם, מה מחדשים לו במענה זה, ואף שמסיים2 ואף 
אתה אמור לו וכו׳ אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, הרי ידוע דהפירוש בזה הוא )כמו 
שפירשו מפרשי ההגדה5( שאומרים לו כל עניני הפסח מעבדים היינו וכו׳ עד לסיום 
הלכות פסח אין מפטירין וכו׳, ואינו מובן מהו המענה שאומרים לו מעבדים היינו עד 
אין מפטירין, שהם ענינים שרובם כבר ידועים לו. גם צריך להבין, דבשלמא זה שבגלל 
היציאה ממצרים נתחייבו ישראל במשפטים ומצוות מובן, דמכיון שהוציאנו מעבדות 
צריך לקיים את המצוות דמשפטים ועדות, דמשפטים הם המצוות שהשכל מחייבם, 
שצריך  מבין  השכל  גם  אבל  מחייבם,  אינו  עצמו  מצד  שהשכל  המצוות  הם  ועדות 
לעשות זכר למה שאירע, משא״כ חוקים שהם המצוות שאין להם מקום בשכל כלל6, 
שהו״ע המסירות נפש, שהוא למעלה מהשכל, הרי היציאה מעבדות מחייב שיעשה רק 
ענינים שלמטה מענין העבדות, או שהם עכ״פ בשוה לעבדות, אבל אינו מחייב מסירות 
נפש, שהרי לא ימסור נפשו בכדי לצאת מהעבדות, משום דענין העבדות הוא למטה 
מזה, ואעפ״כ כתוב בתורה לקיימם. ואף שבתורה לא נאמר טעם על מסירות נפש7, אבל 

1( לכללות מאמר זה – ראה ד״ה כי ישאלך בנך וד״ה ויקם עדות ביעקב ה׳ש״ת )סה״מ ה׳ש״ת ע׳ 43 
ואילך. שם ע׳ 53 ואילך(. וראה גם ד״ה כי ישאלך עטר״ת )סה״מ עטר״ת ע׳ שנא ואילך(. 

2( מכילתא ס״פ בא. הגש״פ פיסקא ״חכם מה הוא אומר״. 
3( ואתחנן ו, כ. 

4( רד״ה כי ישאלך ה׳ש״ת שבהערה 1. ועד״ז ברד״ה הנ״ל עטר״ת שבהערה 1. וראה גם רד״ה הנ״ל 
תרנ״ד )סה״מ תרנ״ד ע׳ רטז(. 

5( זבח פסח במקומו. הובא בהגש״פ עם לקוטי טעמים ומנהגים במקומו )ע׳ יז(. 
6( ראה רמב״ן עה״פ ואתחנן שם. סה״מ ה׳ש״ת שם ע׳ 51 ואילך. סה״מ י״ב-י״ג תמוז ע׳ מא. וש״נ. 

7( ראה בכ״ז הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסה״מ תש״ט ע׳ 121 ואילך. וש״נ. 
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ענין המסירות נפש עצמו נכתב בתורה כדילפינן מואהבת8, או מונקדשתי9 וכו׳7. ועוד 
מקשה שם מה שמסיים10 ויצונו ה׳ לעשות את כל החוקים האלה ליראה, מהו הענין מה 
מעבודה  יותר  גדולה  עבודה  היא  אהבה  הלא  ליראה,  כדי  הוא  האלה  החוקים  שכל 

ביראה. 

עדות  ומצוות,  התורה  ענין  כללות  על  אינה  החכם  דשאלת  בהמאמר11,  שם   ומבאר 
חוקים ומשפטים, אלא השאלה שלו איך ממשיכים גילוי אוא״ס ע״י מצוות  

מעשיות, היינו שעיקר שאלתו היא מה העדות גו׳ אתכם, אתכם רצונו לומר אתם, דאין 
העבודה שלכם כמו עבודת האבות שהיתה במסירות נפש ובענינים רוחניים. דהנה גם 
האבות קיימו כל התורה12 אלא שהי׳ ברוחניות, ובדוגמת מצות תפילין, שמקשה בזה 
גלות  כלל  עדיין  הי׳  לא  ואז  מצרים,  יציאת  בהם  שנזכר  תפילין  הניחו  איך  בתו״א13 
מצרים, ומבאר בתו״א שם שעיקר קיום המצוות שלהם הי׳ ברוחניות, והגם שמבואר14 
דעבודת המקלות דיעקב הוא בדוגמת הנחת תפילין, מ״מ לא נשאר בהמקלות קדושה15, 
דהיינו שעיקר עבודתו הי׳ ברוחניות, וההלבשה בגשמיות היתה רק לסימן ורמז בעלמא, 
שלכן לא נשארה הקדושה בהדברים הגשמיים לאחר עשיית המצוות. משא״כ המצוות 
שלאחר מתן תורה הנה עיקר ענינם הוא במעשה בפועל בגשמיות, ודוקא עי״ז )מצוות 
מעשיות דוקא( ממשיכים גילוי אוא״ס, ומה שצריך גם כוונה זהו רק לשלימות וביאור 
הענין, שלכן אם קיים המצוה במעשה בפועל ולא כיוון יצא, אבל אם כיוון כל הכוונות 
ולא עשה המצוה במעשה בפועל לא יצא16. וע״ז היא שאלת הבן חכם איך ממשיכים 
יפה  גילוי אוא״ס, וההמשכה היא המשכת העצמות וכמארז״ל17  ע״י מצוות מעשיות 
שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, דמ״ש כאן עולם 
הבא יש בזה ב׳ פירושים18, גן עדן או תחיית המתים, וע״ז אומרים דתורה ומצוות הם 
למעלה מכל חיי העולם הבא, אפילו מן הגילויים דלעתיד, דדוקא ע״י עשיית המצוות 
למטה בגשמיות ממשיכים את העצמות, ובאופן שעושים דירה לו ית׳ בתחתונים. וכמו 

8( ואתחנן שם, ה. 
9( אמור כב, לב. 

10( ואתחנן שם, כד. 
11( סה״מ ה׳ש״ת שם ע׳ 53 ואילך. ועד״ז בסה״מ עטר״ת שם ע׳ שנו ואילך. 

12( ראה קידושין פב, א. יומא כח, ב. 
13( לך לך יא, ד. ועוד. 

14( זח״א קסב, א. וראה תו״א ויצא כג, ג. 
15( ראה בכ״ז לקו״ש ח״ג ע׳ 757 ואילך. ח״ה ע׳ 326. וראה גם שם ע׳ 79 ואילך. ע׳ 88 ואילך. 

16( תניא רפל״ח. 
17( אבות פ״ד מי״ז. 

18( ראה מדרש שמואל ונחלת אבות במקומו. 
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שהי׳ בעת מתן תורה שהי׳ יכול להיות בשני אופנים19, או שישראל יעלו למעלה ושם 
תינתן להם התורה, או שהתורה תרד למטה, ולפועל הי׳ וירד הוי׳ על הר סיני20, שהתורה 
ניתנה למטה בגשמיות דוקא, דקצה העליון נמשך בקצה התחתון. וזהו שאלת החכם 
שמקשה מה העדות גו׳ אשר צוה ה׳ אלקינו אתכם, מהו ענין עשיית המצוות בגשמיות 

דוקא. 

זה משיבים לו עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו הוי׳ משם וכו׳ שהוא מדה   ועל 
משום   השפלות,  מתכלית  שבמצרים,  העבדות  מן  שהוציאנו  דכמו  מדה,  כנגד 

זה צריך להיות קיום המצוות בעשי׳ בפועל דוקא. אבל זה אינו מספיק עדיין, וצריך גם 
ענין הביטול, וע״ד המבואר21 בענין טעמי בריאת העולם, שישנם ע״ז כמה ביאורים, 
וכו׳, אבל לאחר כל הטעמים, הנה עיקר  בכדי שיתגלה שלימות כחותיו ופעולותיו22 
הטעם הוא כמ״ש במדרש23 שוקיו24 זה העולם שנשתוקק הקב״ה לבראותו, דנתאוה 
הקב״ה להיות לו ית׳ דירה בתחתונים, ואמר ע״ז אדמו״ר הזקן25 על תאוה אין שאלה 
)אויף ַא תאוה איז קיין קשיא ניט(, שהוא למעלה מטעם ודעת לגמרי. וזהו ענין שתוק 
כך עלה במחשבה26, שבמשה שמדריגתו היא מדריגת החכמה27, הי׳ צ״ל ענין הביטול 

)שתוק(. 

מה שהחכם שואל בכל שנה ושנה מה העדות וגו׳ אשר צוה ה׳ אלקינו אתכם,   וזהו 
דמצד בחי׳ החכמה דקדושה שואל מהו ענין מעשה המצוות בגשמיות, ואדרבה  

מצד בחי׳ החכמה הי׳ צ״ל קיומם ברוחניות כמו שהי׳ אצל האבות. ומתרצים לו עבדים 
דהגם  היינו  ג״כ,  הביטול  בחי׳  צ״ל  רק  והשגה,  הבנה  ענין  מספיק  ואינו  וכו׳,  היינו 
שצריך שתהי׳ הבנה והשגה, אבל אין זה מספיק עדיין. וזהו מ״ש בסיום הענין ויצונו ה׳ 
לעשות את כל החוקים האלה ליראה את וגו׳, דהעיקר הוא לעשות, רק שצריך להיות 

באופן של יראה, שזהו בחי׳ עבד, עבד נאמן ועבד פשוט, עד שניהם ביחד28. 

19( ראה ד״ה וכל העם תרצ״ז פ״ב )סה״מ תרצ״ז ע׳ 283 ואילך. תש״י ע׳ 224 ואילך(. ה׳ש״ת פ״ג 
)סה״מ ה׳ש״ת ע׳ 114-5(. תש״ד פ״ב )סה״מ תש״ד ע׳ 214-5(. ועוד. 

20( יתרו יט, כ. 
21( המשך תרס״ו ע׳ ד ואילך. סה״מ תש״ב ע׳ 30 ואילך. 
22( ע״ח בתחילתו. שער ההקדמות להאריז״ל הקדמה ג. 

23( במדב״ר פ״י, א. 
24( שה״ש ה, טו. 

25( הובא באוה״ת בלק ע׳ תתקצז. המשך תרס״ו שם )ס״ע ז(. סה״מ תש״ב שם )ע׳ 34(. ובכ״מ. 
26( ל׳ חז״ל – מנחות כט, ב. זח״ג כז, ב. 

27( ראה לקו״ת עקב יז, א. ובכ״מ. 
28( ראה המשך תרס״ו ע׳ שח ואילך. 
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זהו ג״כ ענין עדות חוקים ומשפטים, דהוא כמו שאר עניני הפסח, דבכללות הם   והנה 
פסח מצה ומרור, ובפרטיות, הנה במצה גופא זהו הג׳ מצות, וכמ״ש אדמו״ר  

הזקן בסידור29 דזהו הג׳ ענינים דישראל ועליו הלוי ועליו הכהן, דזהו גם ענין פסח מצה 
ומרור, ועדות חוקים ומשפטים, דהם הג׳ קוין, קו הימין קו השמאל וקו האמצעי. 

מכיון שכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות30, הרי כשם שישנם הג׳ ענינים   והנה 
בג׳ המצות, ישראל ועליו הלוי ועליו הכהן, כמו״כ יהי׳ גם לעתיד לבוא. וזהו  

מ״ש31 כי אלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה 
ואוהבי שמו ישכנו בה, דאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה, זהו מה שעושה הקב״ה, 
אצל  שהוא  כמו  זהו  בה  ישכנו  שמו  ואוהבי  ינחלוה  עבדיו  וזרע  וירשוה  שם  וישבו 
וירשוה הו״ע  ג׳ בחינות. דוישבו שם  ומכיון שאינו כוללם ביחד מובן שהם  ישראל. 
הירושה, שענינה הוא כמ״ש בתניא32 שהוא הון עתק שלא עמל בו, דזה שייך לכאו״א 
מישראל, משום שהוא בן אברהם יצחק ויעקב. וזרע עבדיו ינחלוה הוא ועליו הלוי, דה׳ 
הוא נחלתו33, וכמ״ש ברמב״ם34 לא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 
וכו׳ לעמוד לפני ה׳ לשרתו וכו׳ ה׳ חלקו ונחלתו, שזהו מ״ש וזרע עבדיו ינחלוה דהו״ע 
שבט לוי, וילוו עליך וישרתוך35. ואוהבי שמו ישכנו בה הו״ע ועליו הכהן, כמארז״ל36 
הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום, שהי׳ עושה שלום בין איש ואשתו 
ובין אדם לחבירו37, והעיקר בין ישראל להקב״ה, כמו שמסיים ומקרבן לתורה. וזהו מה 
שאומרים ישכנו בה שזהו באופן של קביעות, וכמ״ש38 לשכנו תדרשו וגו׳, וכמ״ש על 
הכהנים39 ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, שצריכים להיות שם באופן של 
קביעות, וכהנים מוזהרים על הטומאה, דהוא היפך הענין דארץ העמים, דהו״ע הפירוד, 

דגזרו על גושה40 וכו׳. 

29( בהגש״פ בתחלתה. 
30( מיכה ז, טו. 

31( תהלים סט, לו-לז. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר בכל יום הקַאּפיטל תהלים המתאים לשנות חייו 
)אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע׳ לא. ח״י ע׳ נג. וראה גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע׳ שמא( – 

התחילו בי״א ניסן שנה זו )תש״ל( אמירת מזמור זה. המו״ל. 
32( פל״ג. 

33( עקב י, ט. פ׳ שופטים יח, ב. 
34( סוף הל׳ שמיטה ויובל. 

35( קרח יח, ב. 
36( אבות פ״א מי״ב. 

37( אבות דר״נ פי״ב. וראה סנהדרין ו, ב. 
38( פ׳ ראה יב, ה. 

39( צו ח, לג. 
40( נזיר יט, סע״ב ואילך. גיטין ח, ב. רמב״ם הל׳ טומאת מת פי״א ה״א-ב. 
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הם  וכהן, דמשפטים  לוי  ישראל  ומשפטים, דהו״ע  סוגים עדות חוקים  הג׳  גם  וזהו 
המצוות שהשכל מחייבם, דזהו ענין ישראל, דכל אדם ובפרט ישראל מתנהג ע״פ 
זה  ששומע  לאחר  אבל  מחייבם  אינו  עצמו  מצד  שהשכל  המצוות  הם  ועדות  שכל, 
מהשני גם הוא מבין כך, שזהו ענין הלוי דהו״ע הקבלת עול שלמעלה מהשכל, אבל זה 
בא להם מצד הכהן וכמ״ש וילוו עליך וישרתוך, וחוקים הם המצוות שלמעלה מטעם 
ודעת לגמרי שזהו ענין הכהן. וזהו שאלת החכם מה העדות והחוקים והמשפטים אשר 
יומשך  דוקא  שעי״ז  דוקא,  בגשמיות  המצוות  קיום  ענין  מהו  אתכם,  אלקינו  ה׳  צוה 
העצמות, וע״ז עונים לו עבדים היינו, דדוקא ע״י בחי׳ הביטול מגיעים לזה, ועי״ז באים 
לגאולה העתידה דאלקים יושיע ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו 

ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו בה בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש.
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בס״ד. אחרון של פסח ה'תש״ל 

הנחה בלתי מוגה

חוטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה ונחה עליו רוח הוי' גו' והריחו ביראת הוי'   ויצא 
ולא למראה עיניו ישפוט גו' ושפט בצדק דלים גו' וברוח שפתיו ימית רשע, והי'  

צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו1, וממשיך2 לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי 
כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים, וממשיך3 והניף ידו על הנהר בעים רוחו 
והכהו לשבעה נחלים. הנה כתוב זה קאי על משיח צדקנו, ומתאר אופן הגילוי שיהי' 
לעתיד לבוא, שיהי' גילוי רוח הוי', שהיא בחינה נעלית ביותר, כמפורש בכתובים אלו, 
דמורח  הוי',  ביראת  )והריחו  הרוח  דבחי'  בזהר4  התורה  בפנימיות  הענין  וכמבואר 
ודאין5( שרשה למעלה ביותר, היינו שבמשיח תהי' הארה שלמעלה מחכמה ובינה, לא 
למראה עיניו היינו חכמה ולא למשמע אזניו היינו בינה, אלא והריחו ביראת הוי', בחי' 
צריך  זה  ולפי  מתפלל.  אני  החוטם  לבעל  וכמארז״ל6  מעלה,  למעלה  ששרשו  הריח 
ביאור במ״ש וברוח שפתיו ימית רשע, דכיון שיהי' גילוי נעלה כזה, איך שייך שתהי' 
מציאות של רשע שצ״ל בו מיתה. ואין לתרץ שהם שתי תקופות שונות, שבתחילה יהי' 
ענין ימית רשע ואח״כ גילוי רוח הוי', שהרי לפי פשטות הכתובים זה שימית רשע הוא 
מצד גילוי רוח הוי'. גם אין לתרץ דענין ימית רשע אין הכוונה בזה לרשע ממש בגשמיות 
אלא לענין הרשע ברוחניות ובדקות, כי בחי' רוח הוי' כאן היא למעלה שלא בערך גם 
מענין הרשע בתכלית הדקות. וכמבואר לעיל מהזהר דבחי' רוח הוי' כאן היא למעלה 
עצה  רוח  ובינה  חכמה  רוח  הוי'  רוח  עליו  ונחה  מובן ממ״ש  וכן  ובינה.  גם מחכמה 
וגבורה רוח דעת ויראת הוי', דמזה מובן שבחי' רוח הוי' שבתחילת הכתוב היא למעלה 
מהפרטים דרוח חכמה ובינה וכו'. וכדאיתא בזהר שם6 שבחי' רוח זו שרשה מעתיק 

1( ישעי' יא, א-ה )מהפטרת אחש״פ(. 
2( שם, ט. 

3( שם, טו. 
4( ראה זח״ג קל, ב )אד״ר(. רפט, א )אד״ז(. המשך תער״ב ח״א פרכ״ב )ע' תמט(. ובכ״מ. וראה גם 

ד״ה כי תשא תשכ״ח )סה״מ שמות ח״ב ע' רמה ואילך(. 
5( סנהדרין צג, ב. 
6( זהר שם קל, ב. 

indd   13.םינמזה ןיב תבישי דומיל תרבוח 16:21:03   ו"עשת ב רדא ה"כ



קובץ לימוד "ישיבת בין הזמנים" - פסח תשע"ו 14

יומין, שלמעלה מג' הרוחות המנויות אחרי' ]ומביא שם מ״ש בנבואת העצמות היבשות, 
דכתיב התם7 כה אמר ה' מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו, ומדייק 
דממ״ש מארבע רוחות באי הרוח מובן שרוח זו היא למעלה מד' הרוחות, וזהו הגילוי 

דמשיח צדקנו[, וא״כ איך שייך לומר בזה ענין של ימית רשע. 

עבדי  ישכיל  הנה  צדקנו  משיח  על  הכתוב9  בפירוש  הידוע8  ע״פ  מובן  אינו   וביותר 
ירום ונשא וגבה מאוד, דמאד הוא אותיות אדם אלא שהוא בצירוף אחר10, כי  

זה  פסוק  על  בתנחומא12  דאיתא  זאת,  ועוד  הראשון11.  מאדם  גם  למעלה  הוא  משיח 
חסידות13  בדרושי  מ״ש  מבואר  שבזה  רבינו.  ממשה  אפילו  יותר  גבוה  הוא  שמשיח 
שמשיח ילמד תורה את כל העם כולו14 היינו גם האבות ומשה רבינו, שזה שמשיח ילמד 
גם את משה הוא כי משיח הוא למעלה גם ממשה. והנה לכאורה מכיון שמשה הוא 
מקבל התורה, משה קיבל תורה מסיני15, איך אפשר להיות שמשיח ילמד את משה רבינו 
תורה. אך הענין מובן ע״פ דיוק הכתוב הנה ישכיל עבדי, ישכיל דוקא, היינו שאופן 
והוא  והשגה.  ישכיל שלמעלה מהבנה  בבחי'  יהי'  צדקנו  ע״י משיח  התורה  המשכת 
בדוגמת החילוק בין ראי' לשמיעה, שבראי' תופסים שלא בערך יותר מאשר בשמיעה16. 
וכמובא17 דוגמא ע״ז ממ״ש בפרי עץ חיים18 שהשיג האריז״ל בשעת השינה בשבת רזין 
עילאין מה שלא יספיק לדרוש זה בשמונים שנה19, דלכאורה איך יתכן ריחוק הערך כזה 
בין זמן השגתו לזמן אמירת הדברים בדיבור, דאי אפשר לומר שזהו משום שהדיבור 

7( יחזקאל לז, ט. 
8( ראה אוה״ת נ״ך עה״פ )ע' רסה(. וש״נ. וראה ד״ה הנה ישכיל עבדי תשי״ז )לעיל ע' נב ואילך(. 

9( ישעי' נב, יג. 
10( ראה זח״ג רמו, ב )ברע״מ(. ב״ר פ״ח, ה ובפרש״י. ספר הגלגולים ספ״א. מגלה עמוקות אופן קפ. 

ביאוה״ז )לאדהאמ״צ( בלק קב, א. קה, ב. ועוד. 
11( ראה רמ״ז לזח״ג רס, ב. ספר הגלגולים פי״ט. לקו״ת צו יז, א. וש״נ. סה״מ תרח״ץ ע' ר. 

12( תולדות יד )ובהוצאת בָאבער – כ(. 
13( ראה לקו״ת צו יז, א-ב. שער האמונה )לאדהאמ״צ( פנ״ו )פט, א( ואילך. סה״מ תרח״ץ ס״ע ר 

ואילך. וש״נ. 
14( רמב״ם הל' תשובה פ״ט ה״ב. 

15( אבות פ״א מ״א. 
יג ואילך(. ד״ה כי חלק תש״ט  16( ראה בארוכה ד״ה וכל מאמינים תרס״ג )סה״מ תרס״ג ח״א ע' 
)סה״מ תש״ט ע' מה ואילך(. ד״ה פדה בשלום תשי״ג )סה״מ יו״ד-י״ט כסלו ע' צג ואילך(. וראה לקו״ש 

ח״ו ע' 121 ואילך. וש״נ. 
17( לקו״ת שם, ב. וראה גם סה״מ תרל״ה ח״א ע' רסט. תרח״ץ שם )ע' רא(. וש״נ. 

18( שער )טו( קשעהמ״ט פ״א. 
19( ראה הערת כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בסה״מ תש״א ע' 133. וראה סה״מ תרפ״ט ע' 

108 הערה 18. 
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הוא ארוך יותר מן המחשבה, כי מ״מ מחשבה ודיבור הם בערך זה לזה, משא״כ כאן 
השיג במחשבתו במשך כמה שעות מה שבדיבור יקח שמונים שנה וכו'. אלא הענין 
יותר מההשגה בבחי' שמיעה  הוא, שהשגתו אז היתה בבחי' ראי', שזהו שלא בערך 
והבנה. ומכל זה יובן גם לענין גילוי התורה ע״י משיח צדקנו שיהי' בבחי' ראי', שהוא 
למעלה שלא בערך לגבי שמיעה. ]ויש לומר הקשר בין האריז״ל דוקא למעלת הראי', 
פנימיות  והפצת  דלימוד  ההכנה  ע״י  הוא  לבוא  דלעתיד  משיח  של  תורתו  גילוי  כי 
התורה20, שזה כולל קבלת האריז״ל[. משא״כ משה היתה פעולתו בדרך שמיעה בלבד, 
וכמבואר בכמה מקומות21 בענין מה שאמר משה ואתחנן אל הוי' גו' אעברה נא ואראה 
גו'22, שמשה רצה לפעול בישראל בחי' ראי', ואח״כ אמר ועתה ישראל שמע23, היינו 
שבגלוי לא פעל אז בכל ישראל ענין הראי' )ורק ביחידי סגולה24(, משא״כ משיח יפעל 
בכל ישראל השגת התורה בבחי' ראי'. וע״פ כל זה יוקשה ביותר איך שייך ענין גילוי 

משיח צדקנו לענין וברוח שפתיו ימית רשע. 

זה ע״פ המבואר בכמה מקומות25 )גם בדרושי ההילולא לכ״ק מו״ח אדמו״ר26(   ויובן 
בגלל   שדוקא  מובן,  דמזה  ביותר.  מטה  למטה  יורד  ביותר  גבוה  הגבוה  שכל 

מעלת הגילוי דמשיח צדקנו שייך בו שיוכל לירד ולפעול למטה מטה ביותר. ובזה מובן 
לים  כמים  הוי'  את  דעה  הארץ  מלאה  כי  קדשי  הר  בכל  ישחיתו  ולא  ירעו  לא  מ״ש 
מכסים, היינו שפעולתו של משיח תהי' לא רק בישראל אלא גם בכל אומות העולם. 
ואופן ההמשכה למטה ביותר, ע״ז כתיב והי' צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו. 
דהנה27 ענין האזור כפשוטו הוא להפסיק בין הלב למה שלמטה מהלב, דמהלב ולמעלה 
הרי חצי העליון  יותר  ובכללות  ולמטה הם אברי העיכול,  ומהלב  הם אברי הנשימה 
שייך לרוחניות והחלק התחתון שייך לענינים גשמיים, וכלשון רז״ל28 מפלגך ולעילא 
מים  בין  המבדיל  הרקיע  ע״ד  הוא  ביניהם  המפסיק  והאזור  כו',  ולתתא  מפלגך  כו' 
ומים  שלמעלה  עליון  הכי  התענוג  היינו  עליונים  דמים  תחתונים29,  למים  עליונים 

20( ראה אגה״ק דהבעש״ט – נדפסה בכש״ט )הוצאת קה״ת( בתחלתו. ובכ״מ. 
21( ראה לקו״ת ואתחנן ב, ד ואילך. שערי תשובה )לאדהאמ״צ( ח״ב חינוך פ״ח )כט, סע״ב( ואילך. 

אוה״ת ואתחנן ע' צח ואילך. סה״מ תרכ״ט )קה״ת, תשנ״ב( ס״ע שה. וש״נ. 
22( ר״פ ואתחנן )ג, כג(. 

23( שם ד, א. 
24( ראה שערי תשובה שם פ״ט )ל, ב( ואילך. אוה״ת שם ריש ע' ק. סה״מ תרכ״ט ריש ע' רלא. וש״נ. 
נח, א  25( ראה הנסמן בס' המפתחות לספרי אדה״ז ערך כל הגבוה כו'. שערי אורה שער הפורים 

ואילך. סה, א ואילך. ועוד. 
26( המשך באתי לגני ה'שי״ת פי״ב )סה״מ תש״י ע' 132( ואילך. 

27( בהבא לקמן – ראה אוה״ת נ״ך עה״פ )ע' קפו ואילך(. 
28( סנהדרין לט, א. 

29( ראה בראשית א, ו. 
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אמונה  בחי'  הוא  ביניהם  המפסיק  האזור  וענין  הגשמיים30.  התענוגים  הם  תחתונים 
וצדק, דקאי על ספירת המלכות, דכשהמלכות מקבלת מיסוד, שזהו ע״פ שורת הדין, 
נקראת בשם צדק, וכשמקבלת ע״פ מדת הרחמים, שאז קבלתה היא מספירת התפארת, 
אז נקראת בשם אמונה. אמנם תכלית הכוונה היא שמחיצה והבדלה זו תהי' באופן של 
ממוצע המחבר, שעל ידה דוקא יומשך מלמעלה למטה כמו שהוא למעלה. וזהו חידושו 
באופן  מחיצה  את  מבטל  שזה  הוי',  רוח  עליו  ונחה  יהי'  שאצלו  צדקנו  משיח  של 
ענין  וכמו  המחבר,  לממוצע  נהפכת  עצמה  שהמחיצה  היינו  ארפא31,  ואני  דמחצתי 
המחיצות שישנם בבית המקדש, שהיא מחיצה דקדושה32. וזהו גם מה שממשיך וברוח 
גילוי נעלה ביותר, הרי הרשעות  שפתיו ימית רשע, שהכוונה בזה היא, שכיון שיהי' 
והדבר בלתי רצוי יתבטל ויתגלה הטוב שבו, וכדאיתא בגמרא סנהדרין33 לענין הנחש 
הקדמוני חבל על שמש גדול שאבד מן העולם כו'. ולכן דוקא משיח שאצלו יהי' גילוי 
לאידך  גם  מובן  זה  ומכל  ביותר.  הטוב שלמטה מטה  לגלות  יוכל  ביותר  גבוה  גבוה 
גיסא, שהעבודה המביאה לגילוי משיח צדקנו היא העבודה למטה דוקא בעולם הזה 
התחתון, דדוקא עי״ז ממשיכים הגבוה ביותר, בחי' יחידה, ענינו של משיח צדקנו34. 
וכמבואר35 גם בענין היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיעני36, שדוקא ע״י 

לימוד התורה למטה מכוונים לאמיתה של תורה. 

רצון, שבקרוב ממש יהי' גילוי כל ענינים אלו, כשיקויים היעוד37 כי אלקים יושיע   ויהי 
ציון ויבנה ערי יהודה וישבו שם וירשוה וזרע עבדיו ינחלוה ואוהבי שמו ישכנו  

בה. דהנה פסוק זה קאי על משיח צדקנו )הגם שהמזמור מתחיל למנצח על שושנים 
לדוד, מ״מ הרי אז הי' זה שייך בדוד, אבל כעת ענין זה שייך למשיח(, שעליו אומרים 
כי אלקים יושיע ציון, דמה שנקרא משיח אלקים מובן ע״פ מ״ש38 אספרה אל חוק ה' 

30( לקו״ת ואתחנן יא, ב. מאמרי אדה״ז תקס״ב ח״א ע' רמז. אמרי בינה שער הק״ש פ״ד. אוה״ת לך 
לך )כרך ד( תשטו, ב. ר״ה ע' א'תכא. ובכ״מ. 

31( האזינו לב, לט. 
32( ראה המשך תער״ב ח״ב ע' א'רב-ג. 

33( נט, ב. 
34( רמ״ז לזהר ח״ב מ, ב. ח״ג רס, ב. וראה שער וספר הגלגולים בתחלתו. קונטרס ענינה של תורת 

החסידות ס״ה. וש״נ. 
35( ראה גם ד״ה היושבת בגנים תשי״א )סה״מ מלוקט ח״א ע' יג ואילך(. תשי״ג )שם ח״ב ע' רכט 

ואילך(. 
36( שה״ש ח, יג. וראה שמו״ר פט״ו, ב. דב״ר פ״ב, יד. 

37( תהלים סט, לו-לז. – ולהעיר שע״פ המנהג לומר בכל יום הקַאּפיטל תהלים המתאים לשנות חייו 
)אגרות-קודש אדמו״ר מהוריי״צ ח״א ע' לא. ח״י ע' נג. וראה גם מאמרי אדה״ז הקצרים ע' שמא( – 

התחילו בי״א ניסן שנה זו )תש״ל( אמירת מזמור זה. המו״ל. 
38( תהלים ב, ז. 
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אמר אלי בני אתה אני היום ילידתיך, ואיתא בגמרא39 דקאי על משיח שמשיח הוא בנו 
של הקב״ה, וכמו שפירש״י40 על מ״ש אני היום ילידתיך היום אגלה לבריות שבני אתה. 
ויבנה ערי יהודה, דבנין זה הוא בנין נצחי41, והגם שלכאורה מה החידוש בדבר הרי 
שכינה אינה בטילה42, אלא הענין הוא שיש בזה כמה דרגות, והחידוש בזה הוא שתהי' 
דרגא נעלית מזו ששכינה אינה בטילה. וירשוה הו״ע הירושה שאין לה הפסק, כידוע43 
דמתחילה  באופן  והוא  הפסק,  לה  אין  שירושה  מתנה  לגבי  ונחלה  דירושה  החידוש 
משיח בונה בית המקדש במקומו44 ואח״כ יורד המקדש העומד מוכן מלמעלה45, וזרע 
עבדיו ינחלוה הם הלויים46 דכתיב בהו47 וילוו עליך וישרתוך, ואוהבי שמו ישכנו בה 
של  שמו  הוא  ושלום  שלום48,  ורודף  שלום  אוהב  הוא  אהרן  שהרי  הכהנים46,  היינו 
הקב״ה49, וישכנו בה היינו באופן נצחי כמ״ש50 אוהל בל יצען בל יסע יתדותיו לנצח. 
שהוא  אלא  אדם  אותיות  מאד  מאוד,  וגבה  ונשא  ירום  צדקנו,  משיח  של  ענינו  וזהו 
בצירוף אחר שלמעלה ממדידה והגבלה, דאדם הוא ר״ת אדם דוד משיח51 שזהו לפי 
סדרם, משא״כ מאד הוא שלא כפי הסדר דמשיח הוא בראש, ולכן דוקא אצלו ישנו 
הענין דברוח שפתיו ימית רשע, וכמ״ש הרמב״ם44 שמשיח ילחום מלחמת הוי' וינצח, 
וכמ״ש ברמב״ם שם לפני זה52 על הכתובים דפרשת בלעם ששם ניבא בשני המשיחים 
דוד ומשיח צדקנו, שבשניהם ישנו ענין המלחמה, וע״י נצחון המלחמה דמשיח יתקיים 
הכתוב לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את הוי' כמים לים 

מכסים. 

39( סוכה נב, א. וראה אוה״ת )יהל אור( עה״פ )ע' יא(. וש״נ. 
40( סוכה שם. 

41( ראה זהר ח״א כח, א. ח״ג רכא, א. 
42( רמב״ם הל' ביהב״ח פ״ו הט״ז. וראה שמו״ר פ״ב, ב. יל״ש מלכים-א רמז קצה. תהלים רמז תרנג. 

43( ב״ב קכט, ב. קלג, סע״א. וראה אוה״ת תבוא )כרך ה( ע' ב'סא. 
44( רמב״ם הל' מלכים פי״א ה״ד. 

45( פרש״י ותוס' סוכה מא, סע״א. זהר שם. וראה שערי זהר לסוכה שם. וראה לקו״ש חי״א ע' 98 
הערה 61. שם ע' 185 ואילך. וש״נ. 

46( ראה גם לקו״ש ח״ה ע' 421 הערה ד״ה וירשוה. ח״ז ע' 345 הערה ד״ה בחביבותא. ועוד. 
47( קרח יח, ב. 

48( אבות שם מי״ב. 
49( ראה שבת י, ריש ע״ב. 

50( ישעי' לג, כ. 
51( ראה ספר הגלגולים פ״ט. פי״ט. תו״א ויחי מו, ד. מאמרי אדה״ז תקס״ח ח״ב ע' תערב. המשך 

וככה תרל״ז )קה״ת, תשע״ג( פי״ט-כ )ע' יז-ח(. שם פקי״א )ע' קכט(. סה״מ תרע״ח ע' רלז. ועוד. 
52( שם פי״א ה״א.
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 שולחן
ערוך

הלכות פסח
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תלא. זמן בדיקת החמץ
משום ב' הלאווים ד"בל יראה ובל ימצא" מחוייב כל יהודי לבער את החמץ מביתו 

קודם הפסח.

מדאורייתא, אין צורך לבער ולאבד את כל החמץ בפועל, אלא די בביטול בפה ובלב.

בסעיפים הבאים נלמד על תקנת חכמים בנידון:

תקנת חכמים לא להסתפק בביטול

זמן  קודם שהגיע  אף  לחמץ  כלום  מועיל  והפקר  ביטול  גזרו שאין  אבל חכמים  ג. 
איסור הנאתו, אלא הוא צריך לחפש אחריו במחבואות ובחורים )אם דרך להשתמש שם 
כל השנה, כמו שיתבאר בסי' תל"ג( ולבדוק, ולהוציאו מכל גבולו ולעשות לו כמשפט 

שיתבאר בסי' תמ"ה:

כמו שיתבאר בסי' תל"ג. סעיפים  סוף שעה חמישית משעות זמניות )סי' תמ"ג ס"ג(.  זמן איסור הנאתו. 
יב-יג, ומובאים לקמן. ולעשות לו כמשפט שיתבאר בסי' תמ"ה. ס"ד. ושם: "שורפו עד שנעשה פחמים או 

פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח או פורר וזורק לנהר אם הוא פת". עיי"ש עוד.

ב' טעמים לצורך בביעור דווקא.

ד ומפני ב' דברים נזקקו חכמים לכך. הא': לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו 
של אדם, שיפקירנו בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי. ולפי שאין דעת כל בני אדם שוין, 
ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירנו בלב שלם ולא יוציאנו מלבו לגמרי, לפיכך גזרו 
שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו )עיין סי' תמ"ה(. 

בדיקת חמץ
זמנה וההכנות אליה
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הב': לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ, ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח 
אחריו  לחפש  הצריכו  לפיכך  בפסח,  בגבולו  מונח  יהיה  אם  ממנו  ויאכל  איסורו  את 

ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו, קודם שיגיע זמן איסור אכילתו:

שיפקירנו בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי. "צריך שיפקירנו לגמרי בפיו ובלבו, ולא יהיה בדעתו בשעת 
הפקר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח אם לא יקדמנו אחר, שאם יש בדעתו כן אינו הפקר גמור והרי הוא כשלו 
ממש כל זמן שלא זכה בו אחר, כיון שהוא יושב ומצפה שמא לא יזכה אחר ויזכה בו הוא" )תמה; ב(. הב': 
לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ. טעם זה )"שישכח את איסורו ויאכל ממנו"( הוא הטעם העיקרי לחיוב 
השריפה. ולכן, כאשר אין את החשש הב' שיאכל את החמץ )לדוגמא, במקרה שהחמץ מונח במקום שאין 
דרך להגיע אליו(, אזי אין צריך לבדוק )לקמן תלג; יט(. למרות שהוא הטעם העיקרי, כאשר לא קיים החשש 
שלא ביטלו בלב שלם )הטעם הא'(, והחשש היחיד הוא רק שמא יאכל ממנו )לדוגמא, חמץ הנמצא בתערובת 
– שלא חל עליו איסור ההשהיה בביתו – וכל החיוב לבערו הוא רק מחשש שמא יבוא לאכלו(, יש לבער 
בלא ברכה )לקמן תמב ס"ז(. דהיינו: חיוב הברכה הוא רק במקרה בו קיימים ב' הטעמים לגזירה. זמן איסור 

אכילתו. סוף שעה רביעית משעות זמניות )סי' תמ"ג סעיפים א-ב(.

זמן הבדיקה

ה. וזמן בדיקה זו . . לפי שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים וחיפוש זה אי אפשר 
אלא לאור הנר שנאמר בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות וגו', מכאן סמכו חכמים 
שאור הנר יפה לבדיקת חמץ, ואין הנר מאיר ומבהיק יפה ביום כי אם בלילה, לפיכך 
איחרו זמן הבדיקה עד זמן הבהקת הנר דהיינו צאת הכוכבים ]כשיש עדיין אור היום 

קצת[.

תקנות ע"מ שלא ישכח את הבדיקה

ובאותו זמן שבין כניסת האדם לביתו ובין זמן הבדיקה דהיינו צאת הכוכבים, ושיעור 
אע"פ  אחד.  פרק  אפילו  וללמוד  לאכול  לו  אסרו  חצי שעה,  כמו  זמן שביניהם  אותו 
שיוכל לגמור הפרק קודם צאת הכוכבים, מכל מקום יש לחוש שמא ע"י עיונו בלמודו 
ישכח חובת הבדיקה וילמוד יותר, או שמא יבוא לו עיון חדש בלמודו וישהה בעיונו 
עד זמן מה לאחר צאת הכוכבים כשיש קצת עדיין אור היום. וכן אסרו בחצי שעה זו 
לעשות כל הדברים האסורים לעשותם קודם תפלת מנחה או תפלת ערבית כמו שנתבאר 
סי' רל"ב ורל"ה. ומי ששכח ולא בדק בליל ארבעה עשר ונזכר ביום ארבעה עשר, הרי 

הוא אסור בכל הדברים הללו עד שיבדוק:

הפשוט  פירושו  זה  שאין  אף  הפסוק,  על  הסמיכוהו  שחכמים  דרבנן  דין  אסמכתא:  חכמים.  סמכו  מכאן 
כי אם  ביום  יפה  ומבהיק  ואין הנר מאיר  'אנציקלופדיה תלמודית' ח"ב בערך 'אסמכתא'(.  )עיין  של הפסוק 
בלילה. פרט זה אינו ממדרש הכתוב, אלא מציאות בפועל. כשיש עדיין אור היום קצת. "והיינו, מיד אחר 
צאת הכוכבים" )הגהה ב'קונטרס אחרון' כאן(. אסרו לו לאכול. אבל טעימה בעלמא מותרת, דהיינו, פירות, 
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ושיעור דגן עד כביצה )'מגן אברהם' ס"ק ד(. כביצה – לשיטת הרא"ח נאה הוא 57.6 סמ"ק )'מידות ושיעורי 
תורה' עמ' רכג(, ומקובל לשער זאת כנפח שתי קופסאות גפרורים. יש לחוש שמא ע"י עיונו בלמודו ישכח 

חובת הבדיקה. ראה לקמן סעיף יא, שניתן ללמוד ע"י העמדת שומר. כמו שנתבאר סי' רל"ב ורל"ה. דיני 
האיסורים הנמנים שם: א. להסתפר )בזמננו יש מקילים, מכיוון שתספורת הינה מלאכה קלה(. ב. להיכנס לבית 
המרחץ. ג. להיכנס לבורסקי )היינו מעבד עורות(. ד. לשבת בדין תורה. ב'משנה ברורה' שם )רלה; יז( מוסיף 

איסור נוסף: שינה.

כשהתחיל בהיתר

ו. ואפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו קודם שהגיע זמן הבדיקה, חייב 
להפסיק כשיגיע זמנה אפילו היה עוסק בהיתר, דהיינו שהתחיל לעסוק קודם חצי שעה 
מיד  לבדוק  יפסיק  לא  שאם  תורה.  בתלמוד  עוסק  הוא  ואפילו  הכוכבים,  צאת  לפני 
בתחלת כניסת הלילה אע"פ שיבדוק אח"כ, הרי זה מבטל תקנת חכמים שתקנו לבדוק 

בצאת הכוכבים מיד, כשיש עדיין אור היום קצת.

ואפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו . . חייב להפסיק כשיגיע זמנה. אם התחיל בהיתר, עליו 
להפסיק רק כשמגיע זמן הבדיקה ולא חצי שעה לפני זמנה, כמבואר לעיל ס"ה.

הקדמת בדיקת חמץ לקריאת שמע

ואף על פי שעדיין לא קרא ק"ש של ערבית, וק"ש היא מצות עשה של תורה, וגם 
היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים וכל התדיר מחבירו קודם את חבירו, אעפ"כ, צריך 
להקדים את הבדיקה לפני ק"ש ותפלה לפי שהיא מצוה עוברת, שאם לא יבדוק מיד 

בצאת הכוכבים הרי הוא נקרא עובר על תקנת חכמים.

אבל בק"ש, אף על פי שמצוה מן המובחר לקרותה בתחלת הלילה, מכל מקום אינו 
נקרא עובר על תקנת חכמים אלא אם כן קורא אותה אחר חצי הלילה, כמו שנתבאר 

בסימן רל"ה:

וק"ש היא מצות עשה של תורה, וגם היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים, וכל התדיר מחבירו קודם 
את חבירו. במסכת זבחים )דף פט( נלמד שכל המקודש מחבירו קודם את חבירו, וכל התדיר מחבירו קודם 
את חבירו, ומביאים מקור ע"כ מפסוקים. צריך להקדים את הבדיקה לפני ק"ש ותפלה לפי שהיא מצוה 
נכתב בפשטות: "בדיקת חמץ אחר  זה. אך בספר המנהגים  ז-ח( חילוקים בדין  )סעיפים  עיין לקמן  עוברת. 
תפילת ערבית". וכ"ה באג"ק )ח"ב, עמ' שדמ( מסביר הרבי שתמיד יש לבדוק אחרי תפילת ערבית, ולא לפי 
החילוקים הכתובים כאן. עיי"ש הביאור. אך ראה בלקו"ש חי"ז )עמ' 434( – במענה לשאלה מהו זמן הבדיקה 
ומתפלל ערבית  בין מנחה למעריב,  בודק  היה  ענה – שכ"ק אדמו"ר מהוריי"צ  ביחידות,  כאשר מתפללים 
לאחר הבדיקה. ברשימות ר"י לנדא )שמו"ס ח"א, עמ' 340-341( מצוין שכך נהג ג"כ כ"ק אדמו"ר מהורש"ב, אך 
זאת רק כאשר לא הגיע זמנה, כמפורט שם. ועצ"ע )וראה 'בירורי מנהגים – מועדים' עמ' 16(. אחר חצי הלילה. 

"כדי להרחיק את האדם מן העבירה" )משנה ריש ברכות(.
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רגיל להתפלל עם הציבור, והיום לא מתאפשר לו

ז. במה דברים אמורים? במי שרגיל להתפלל ק"ש ותפלה של ערבית כל השנה בתוך 
התפלל  לא  ועכשיו  יום  מבעוד  הצבור  עם  השנה  כל  להתפלל  שרגיל  מי  אבל  ביתו. 
שאינו  דכיון  יבדוק.  ואח"כ  הכוכבים,  בצאת  מיד  ויתפלל  קריאת שמע  יקרא  עמהם, 
רגיל כל השנה להתפלל ערבית בביתו, יש לחוש שמא ע"י טרדתו והשתדלותו בבדיקת 

החמץ, ישכח על ק"ש ותפלה:

יש לחוש שמא ע"י טרדתו והשתדלותו בבדיקת החמץ, ישכח על ק"ש ותפלה. תקנת חכמים שבדיקת 
חמץ תהיה מיד לאחר צאת הכוכבים אינה דוחה, כמובן, קריאת שמע ותפילה בזמנן. וכ"ה בנוגע לתפילה 

במנין ולימוד, וכפי שיתבאר לקמן.

מנין לתפילת ערבית קודם לבדיקה בזמנה

ח. וכל זה בתפלת יחיד. אבל אם יש עשרה שמתפללים ערבית בזמנו דהיינו צאת 
הכוכבים, יתפללו מיד בצאת הכוכבים, ואח"כ ילכו לבתיהם לבדוק החמץ. שאם ילכו 
לבדוק קודם תפלת ערבית, יהיה טורח לקבצם אח"כ להתפלל בעשרה, ותתבטל מצות 
תפלת הצבור לגמרי מחמת הקדמת הבדיקה. אבל אם יתפללו בעשרה קודם הבדיקה, 

לא תתבטל מצות הבדיקה לגמרי:

לא תתבטל מצות הבדיקה לגמרי. ורק תידחה.

שיעור הלכה פסוקה קודם לבדיקה בזמנה

ט. וכן במקומות שיש חבורות שיש להם שיעור קבוע ללמוד הלכות פסוקות בבהכ"נ 
אחר התפלה, אל יבטלו למודם בלילה זו מחמת בדיקת חמץ, שהרי אפשר לבדוק אחר 
כך ולא תתבטל מצות הבדיקה לגמרי. ואין לחוש שמא ימשכו בלמודם עד שישכחו 
בבית  ילינו  לא  שבוודאי  ללון  בתיהם  אל  לבוא  הם  מוכרחים  שהרי  הבדיקה,  חובת 

הכנסת, וכשיבא כל אחד מהם לביתו יזכור חובת הבדיקה:

יזכור חובת הבדיקה. נראה שעצם חזרתו לביתו תזכירו את הבדיקה, וזאת אף כאשר אין בני בית שיזכירו 
לו לבדוק.
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משא"כ בפלפול

לעסוק  אסור  אבל  פלפול.  בלא  הלכה  בדבר  כשעוסקין  אמורים?  דברים  במה  י. 
בפלפול אפילו בבהכ"נ, שיש לחוש שמא ימשוך כל כך בפלפול, עד שיהיה לבו טרוד 

באותו פלפול וישכח חובת הבדיקה אף בבואו לביתו:

אפילו בבהכ"נ. מכיוון, שכאמור בס"ט, דאם הוא לומד בביהכנ"ס, הוא אמור להיזכר בבדיקת החמץ ע"י 
שחוזר לביתו. אך מכיוון שכאן מדובר בפלפול, לא ניתן לסמוך ע"ז שיחזור לביתו. ונראה לומר, שאם יש לו 

בני בית שיזכירו לו, מותר אף בפלפול )כדמשמע בסעיף הבא(.

כשממנה שומר שיפסיקו מלימודו

יא. אם הוא יושב ולומד קודם צאת הכוכבים ואומר לחבירו שאינו לומד שכשיגיע 
זמן הבדיקה יזכיר אותו ויפסיקו מלמודו, הרי זה מותר אף אם הוא תוך חצי שעה לפני 

צאת הכוכבים:

אם הוא יושב ולומד. בפשטות נראה שהעמדת שומר מועילה רק ללימוד תורה, ואין מועילה לשאר איסורי 
רשות )עיי' בקו"א, ועיין בקובץ 'פעמי יעקב' ד עמוד יג ואילך(.

תלב. דין ברכת בדיקת החמץ:

הברכה

א. קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך, כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים. ומה 
הוא מברך? 'ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על ביעור 
חמץ'. ואע"פ שבשעה זו אינו מבערו עדיין, מכל מקום כיון שלאחר הבדיקה מיד הוא 
זו, הרי ביטול זה נקרא  מבטל ומפקיר כל החמץ שנשאר בביתו שלא מצאו בבדיקה 
ביעור כדינו לחמץ שאינו ידוע לו שלא מצאו בבדיקה, והחמץ הידוע לו הוא מצניעו 
עד למחר שיאכל ממנו עד שעה ה' והמותר מבערו מן העולם, וביעור זה שביום י"ד 
וביטול זה שבליל י"ד אין מברכין עליהם כלום, והן נפטרין בברכה שבירך על הבדיקה 

שהיא תחילת הביעור, לפיכך מברכין עליהם 'על ביעור חמץ':

כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים. "היכן צונו? מלא תסור" )שבת כג, א(. דלכאורה, מה שבנוסח 
הברכה כתוב ")אשר קדשנו במצוותיו( וציוונו" הלא זה ציווי מדרבנן ולא מה"ת? הציווי הוא בציות לדברי 
חכמים, "לא תסור ימין ושמאל". ואע"פ שבשעה זו אינו מבערו עדיין. וא"כ, לכאורה, כיצד יכול לברך 
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'על ביעור': א.  מכל מקום. ב' אופנים בביעור נכללים בברכת  ביעור חמץ", והרי הוא בודק בלבד?  "על 
הביטול שנערך מיד לאחר הבדיקה. ב. הביעור שנערך למחרת.

מדוע אין מברכין 'על בדיקת חמץ'?

הבדיקה  שאין  לפי  מיד?  בה  מתחיל  שהוא  חמץ  בדיקת  על  מברכין  אין  ולמה  ב. 
תכלית המצוה, שהרי מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלום, 

וכן אם לא ביטל חמצו אחר הבדיקה עדיין לא נגמרה מצות ביעור חמץ:

ולמה אין מברכין על בדיקת חמץ שהוא מתחיל בה מיד? ונברך למחרת בנפרד 'על ביעור חמץ'.

מדוע אין מברכין 'שהחינו'?

ג. ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה, והרי היא מצוה הבאה מזמן לזמן? לפי 
שמצוה זו היא לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד, לפיכך היא 

נפטרת בברכת שהחיינו שמברכין ברגל בקידוש לילה:

ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה. בשאלה נכלל גם מדוע אין מברכים כלל )אף ביום, בעת שריפת 
החמץ( ברכת 'שהחיינו' על מצות ביעור חמץ.

שכח לברך לפני הבדיקה

ה. אם שכח לברך קודם התחלת הבדיקה – אם נזכר קודם שגמר את הבדיקה לגמרי, 
דהיינו שנשאר לו עדיין לבדוק מקום אחד או אפילו זוית אחת ואפילו חור אחד )אם 
הוא בענין שיש לחוש שמא יש שם בחור כזית חמץ עיין סי' תמ"ו(, חייב לברך קודם 

שיגמור בדיקה זו. 

אבל אם נזכר לאחר שגמר בדיקתו לגמרי לא יברך כלום, שכל המצות מברכין עליהם 
עובר לעשייתן, אבל לאחר גמר עשייתן היאך יברך "וצונו" לעשות מצוה פלונית, ואינו 
שעה  בסוף  למחר  יברך  כן  פי  על  שאף  שאומר  מי  ויש  עשה?!  שכבר  כלום,  עושה 
ה' כששורף את החמץ שמצא בבדיקה, שהרי שריפה זו עיקר ביעור חמץ והיה ראוי 
לברך עליה, אלא שפוטרין אותה בברכת "על ביעור חמץ" שמברכין בשעת בדיקה, 
וזה שלא בירך בשעת בדיקה צריך לברך בשעת השריפה. ויש לחוש לברך אותה בלא 

שם ומלכות:
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ויש לחוש לברך אותה בלא שם ומלכות. כי חיוב הברכה הוא מדברי סופרים, "וספק דברי סופרים להקל. 
ואינו רשאי להחמיר על עצמו אלא שלא לאכול, אבל לא לברך, שלא ליכנס לספק ברכה לבטלה" )קסז; יב(.

שיחה בין הברכה לתחילת הבדיקה

בין הברכה לתחלת הבדיקה, כדרך שאסור להפסיק  דיבור  ו. אסור להפסיק בשום 
ידבר  שלא  יזהר  ולכתחילה  המצות.  עשיית  לתחלת  הברכה  בין  המצות  כל  בשאר 
בינתיים כלל אפילו מעניני צרכי הבדיקה, אלא אם כן הוא בענין שאי אפשר לו להתחיל 
לבדוק אם לא ישיח. אבל אם עבר ושח בינתיים בצרכי הבדיקה אין צריך לחזור ולברך 
מענין  שאינה  שיחה  בינתיים  שח  אם  אבל  זו.  שיחה  בלא  לבדוק  אפשר  היה  אפילו 

הבדיקה כלל, צריך לחזור ולברך:

אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחלת הבדיקה. מנהגנו שבשעת הברכה מחזיק את הנר דלוק, 
ע"מ שיוכל להתחיל לבדוק מיד אחר הברכה )'אוצר מנהגי חב"ד' עמ' פד(.

שיחה באמצע הבדיקה

ז. במה דברים אמורים? כששח קודם שהתחיל לבדוק. אבל אם שח לאחר שהתחיל 
לבדוק אין צריך לחזור ולברך כיון שכבר התחיל במצוה שבירך עליה )עיין סי' תקצ"ב(. 
וכן אם הולך ובודק מחדר לחדר ומבית לבית אין הליכה זו שבאמצע מצוה חשובה 

הפסק להצריכו לחזור ולברך, כמו שאין השיחה שבאמצע מצוה חשובה הפסק.

ומכל מקום, לכתחלה אין להשיח שום שיחה באמצע הבדיקה אפילו בדברי תורה כי 
אם מעניני צרכי הבדיקה, לפי שיש אומרים שאף המשיח באמצע המצוה הרי זה הפסק 

וצריך לחזור ולברך כשיגמור המצוה.

ואינו דומה למשיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה שאין צריך לחזור ולברך לישב 
עוד  לאכול  ירצה שלא  זו שלאחר השיחה, שאם  בישיבה  מוכרח  לפי שאינו  בסוכה, 
ושלא לישב בסוכה הרשות בידו. אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה 
היה שוכח  ואלו  בהן חמץ,  בכל המקומות שמכניסין  לבדוק  שלאחר השיחה שחייב 
לברך בתחילת בדיקתו היה חייב לברך בגמר בדיקתו, לכן גם עכשיו חייב לחזור ולברך 
כיון שהפסיק בשיחה אחר ברכה הראשונה, וכן כיוצא בזה בשאר כל מצות שהן חובה 

ואי אפשר לאדם לפטור את עצמו מהן:

וצריך לחזור ולברך כשיגמור המצוה. כשיבוא לגמור את המצוה )ולא לאחר שגומרה(. אבל בבדיקת 
לסיימם, למצוות  בין מצוות שיש חובה  )בד"א(  הבדיקה. הסברת החילוק  את  לגמור  הוא  מוכרח  חמץ 
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שאין חובה לסיימם: במצוות שחובה לסיימם, אי אפשר לברך על חצי דבר, כי הבודק חצי בית אינו לא נקרא 
בדיקה, וכמו האוכל חצי כזית מצה שלא יברך 'על אכילת מצה', גם כאן אין לברך על חצי בית, וממילא כל 
הפסק בין הברכה לבדיקה, ואפילו לסוף הבדיקה, היא פוגמת. משא"כ כשיש אפשרות להפסיק כעת )ולא 
להמשיך במצוה(, הברכה שהייתה בתחילה היא ברכה ראויה, ואחרי שיש ברכה ראויה אין בעיה של הפסק, 
ע"ד ברכות הנהנין, שאין בעיה של הפסק אחרי שהוא טעם משהו )וראה בכ"ז 'רשימות שיעורים' למסכת פסחים, 

ח"ב סימנים כז וכט(.

חובת הבדיקה מוטלת על בעל הבית

ח. חובת הבדיקה היא על בעה"ב, אבל בני ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה 
חל עליהם כלל )אלא אם כן אין האיש בביתו כמ"ש סי' תל"ו(, כיון שאין החמץ שלהם.

הרשות  הם  שיבדקו  מצוה  לדבר  ביתו שלוחים  בני  לעשות  רוצה  בעה"ב  אם  אבל 
בידו, ויברכו הם ברכת על ביעור חמץ.

יותר  בו  מצוה  המצות  בכל  הוא  בעצמו שכן  הוא  שיבדוק  הדבר  נכון  מקום  ומכל 
מבשלוחו. 

כשבודק בחלק מהבית בלבד וממנה שלוחים לשאר הבית

ואם אינו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות, יבדוק הוא חדר 
אחד או זוית אחת ויעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ויכוין להוציאם 
בברכתו, והם יענו אמן אחר ברכתו ויתכוונו לצאת בברכתו, ויתפזרו לבדוק איש איש 
יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית  ויזהרו, שמיד אחר ששמעו הברכה  למקומו. 
ששמעו הברכה בתוכו. אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק לפי שההליכה מבית לבית 

חשובה הפסק בין הברכה לתחלת עשיית המצוה, כמו שנתבאר בסימן ח' ע"ש:

חובת הבדיקה היא על בעה"ב. בחדרי פנימייה בישיבות )וכיו"ב( חיוב הבדיקה מוטל על הבחורים כדין 
שוכר. אבל ע"פ פסק ה"צמח צדק" )שו"ת סימן מז. ועיי"ש מי החולקים( שאין צורך לבדוק במקומות הנמכרים 
ישיבה לבדוק את חדרי הפנימייה, מכיוון שבדרך כלל  אין חיוב בפועל על בחורי  לכן  לגוי למשך הפסח, 
המקום נמכר לגוי )ואת מצוות בדיקת חמץ יקיים ע"י שיעזור בבדיקה של ליל י"ד במקום בו הוא נמצא, כמ"ש 
אדה"ז "ויעמיד מב"ב אצלו וכו'", וכפי שיתבאר לקמן(. חשוב להדגיש: חיוב המכירה מוטל על הבחור בעל 
שאז בני הבית חייבים  אלא אם כן אין האיש בביתו כמ"ש סי' תל"ו.  החמץ ולא על הנהלת הישיבה. 
מצד 'כל ישראל ערבין זה בזה' )סעיף ג' שם(. ואם אינו יכול . . יעמיד מבני ביתו אצלו. משמע ש'יעמיד 
מבני ביתו אצלו' הוא רק באם קשה לו לבדוק לבדו. אך בסידור כתוב 'ויעמיד מבני ביתו אצלו' בלי להוסיף 

תנאי, ומשמע שהוא לכתחילה, ולא רק באם קשה לו לבדוק לבדו. )ראה אג"ק חט"ו ע' קנז עיין לקמן בהוספות(. 
לתחלת עשיית המצוה. אבל באמצע עשיית המצוה אינה נחשבת להפסק. יש חילוקים בדין ההפסק בין לפני 

שהתחיל במצוה לבין אחר שהתחיל )לעיל ס"ז(.
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כשלא שמעו את הברכה

לתחלת  הברכה  שמיעת  בין  והפסיקו  שעברו  בדיעבד  אבל  לכתחלה,  זה  וכל  ט. 
הבדיקה, או אפילו לא שמעו כלל את הברכה מבעה"ב, אינן צריכים לברך על בדיקתם, 
זו, ואינן בודקין אלא כדי לפטור את בעה"ב  כיון שהם עצמם אינם חייבים בבדיקה 
מחיובו, וכיון שבעה"ב בעצמו אם היה בודק גם אותן המקומות שבני ביתו בודקין לא 
היה מחויב לחזור ולברך על אותן המקומות כיון שכבר בירך פעם אחת, לפיכך גם בני 
ביתו שעושים שליחותו אינם חייבין לברך. ומכל מקום, לכתחלה אין להם לבדוק בלא 

שמיעת הברכה, שהרי הם עושים מצוה, ואין לעשות מצוה בלא ברכה לפניה:

ואין לעשות מצוה בלא ברכה לפניה. "וטעם זה שאמרו חכז"ל לברך על המצוות "עובר לעשייתן", כדי 
שיתקדש תחילה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצוות ה' יתברך. ועוד כי הברכות מעבודת 

הנפש וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף" )ריטב"א פסחים ז, ב(.

עבד, אשה וקטן יכולים לשמש כשלוחים לבדיקת חמץ

י. כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ יכול לעשות אפילו עבד או אשה או קטן 
שיש בו דעת ויכולות לבדוק ככל משפטי הבדיקה שיתבארו בסי' תל"ג, שהכל כשרים 
לבדיקת חמץ והכל נאמנים על הבדיקה, ואין חוששין שמא יתעצלו לבדוק יפה וישקרו 
לומר יפה בדקנו, דכיון שבדיקת חמץ אינו אלא מדברי סופרים שמן התורה די בביטול 
בלבד כמו שנתבאר בסימן תל"א לפיכך האמינום חכמים, והם אמרו לבדוק והם אמרו 

שהללו נאמנים על הבדיקה.

)ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסור כמ"ש 
ביורה דעה סי' קכ"ז, והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל השנה, אפילו 
הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית הואיל והיה בידו לבער, וכל דבר שהיה 

בידו לעשותו נאמן לומר שעשאה כמו שנתבאר ביורה דעה שם ובסי' ק"כ עיין שם(

ומכל מקום, מצוה מן המובחר שלא לסמוך לכתחלה בבדיקתו אלא על אנשים בני 
חורין שהגיעו לכלל המצות דהיינו מי"ג שנה ואילך, לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה 

טורח גדול, ויש לחוש שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה:

והכא נמי אתחזק איסורא. המקום מוחזק כמקום שיש בו )איסור( חמץ. וכל דבר שהיה בידו לעשותו 
נאמן לומר שעשאה. כל דבר שקטן יכול לעשותו – אם אומר שעשאו, אנו מאמינים לו )במצוות דרבנן( 
הנשים  העבדים,  יתעצלו.  שמא  לחוש  ויש  יכול.  אינו  אחרים  מעשה  על  להעיד  משא"כ  עשה.  שבאמת 

והקטנים.
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הנחת פתיתי חמץ

יזהרו  הבודק,  בדיקת  קודם  מקומות  בכמה  בבית  חמץ  פתיתי  להניח  הנוהגים  יא. 
בפסח,  בבית  ממנו  וישאר  מעט  ממנו  יתפרר  שמא  מתפרר  שאינו  קשה  חמץ  להניח 
וגם יזהרו לשמרו שלא יגררו ממנו עכברים או קטנים ועל דרך שיתבאר בסי' תל"ד. 
ומעיקר הדין אין צריך כלל להניח פתיתים הללו קודם בדיקה, שאף אם יבדוק הבודק 
ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו אף על פי כן לא בירך לבטלה שכך המצוה לבדוק החמץ 
ולחפש אחריו שמא ימצא ממנו מאומה, ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה 

כתיקונה. אבל כבר נתפשט המנהג להניחן, ומנהגן של ישראל תורה היא:

הנוהגים להניח פתיתי חמץ . . יזהרו להניח חמץ קשה. מנהגנו: "המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן 
מה קודם הבדיקה, כדי שימצאם הבודק. ועל פי הקבלה יש להניח עשרה פתיתין" )סידור רבינו(. הרבי מביא 
כרוך  כל אחד מהם  פתיתי חמץ קשה  "מניחים במקומות שונים בבית עשרה  בית הרב:  בהגדתו את מנהג 
בפיסת ניר. והטעם כדי שלא יתפרר". ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה כתיקונה. בהתאם 
לדין )לקמן תלג סעי' ה-ז( שאין מברכים לאחר בדיקה לאור השמש או הנר )ולכאורה הוא הדין גם באור פנס 
המיטלטל( – אולי יש לומר, שבזמננו )כשעוד קודם ליל הבדיקה בודקים את הבית ביסודיות לאור החשמל(, 
הנחת הפתיתים היא תנאי לברכה, כי זה החמץ היחיד שנכנס למקום מאז ה'בדיקה' )הניקיון(, ואילולא זאת 
אין לברך. וילע"ע. )וראה לקמן בהערה לסימן תלג סעי' ז(. נתפשט המנהג להניחן. "ראה בחק יעקב טעמי מנהג 
דחמיתי', וגם שלא ישכח חובת  זה. ויש להוסיף טעם: כדי שבביטול היום יוכל לומר כל חמירא וחמיעא 

ביעור ולא יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה כמ"ש סו"ס תמ"ה" )הגדת הרבי(.

נטילת ידים קודם הבדיקה

יב. יש מהמדקדקים ליטול ידיהם קודם הבדיקה. ואע"פ שהנוטל ידיו במקום שלא 
תקנו החכמים הרי זה מגסי הרוח, מכל מקום, מאחר שבדיקת חמץ היא באה לטהרת 

הרגל כמ"ש למעלה, א"כ מצוה חשובה היא וראויה להיות בנקיות:
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בדיקת חמץ
 אופן הבדיקה

והמקומות הנבדקים

תלג. דיני בדיקת החמץ:

הבדיקה לאור הנר דווקא

א הבדיקה צריך שתהיה לאור הנר ולא לאור הלבנה ולא לאור החמה, כגון אם עבר 
ולא בדק בליל י"ד וחייב הוא לבדוק ביום י"ד כמו שיתבאר בסי' תל"ה, לא יבדוק לאור 

החמה אלא לאור הנר, שאור הנר יפה לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים:

נוצת עוף. הבודק מניח החמץ שמוצא בשק  וע"י  נר של שעוה  הבדיקה. מנהגנו בבדיקה: "בודקים לאור 
קטן של נייר. בגמר הבדיקה מניח שק זה הנוצה ושירי הנר – אם ישנם – בקערורית כף עץ, מעטף הכל בנייר 
)אבל לא יד הכף שנשאר בלתי מעוטף(, ומהדק ע"י חוט שכורכו סביב הנייר כמה פעמים וקושרו" )הגדת 
הרבי(. צריך שתהיה לאור הנר. אין צורך לכבות את אור החשמל על מנת שאור הנר יבהיק יפה, מאחר והוא 

מבהיק בגלל הלילה ולא בגלל החשיכה )ע"פ המבואר לקמן סעי' ו(. אף שהיום ניתן לבדוק על ידי פנס וכיו"ב, 
לא משנים מנהג אבותינו לבדוק בנר. אך במקומות שיש חשש שריפה )כגון במכונית( ניתן לבדוק עם פנס 
ובברכה )'פסקי תשובות' תלא; ב. וש"נ(. אא"כ בירך בביתו שאז לא יברך במכוניתו )עיי' לקמן בהערה לסעי' לו(.

מקרים בהם ניתן לבדוק ללא נר

ב במה דברים אמורים? בחדר מקורה שיש לו ד' מחיצות ואין אור החמה נכנס לתוכו 
אלא דרך חורים וחלונות, אבל חדר שאין לו אלא ג' מחיצות אע"פ שהוא מקורה והוא 
הנקרא אכסדרה, כיון שאורו רב מאוד יכול לבדקו לכתחלה ביום בלא אור הנר, אפילו 

ביום המעונן:

ג ואפילו חדר שיש לו ד' מחיצות אם יש שם ארובה בגגו )פירוש שגגותיהן היו שוין ולא 
היה עליהם עוד גג אחר משופע מלמעלה(, וארובה זו היא פתוחה לגמרי שאין בה מחיצה 
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של זכוכית, מותר לבדוק בקרקעית החדר שכנגד הארובה ביום בלא אור הנר אפילו הוא 
יום המעונן. אבל שאר קרקעית החדר שאינה כנגד הארובה ממש, צריך לבדוק לאור הנר:

גג משופע  יש  אם  אבל  מלמעלה.  משופע  אחר  גג  עוד  עליהם  היה  ולא  שוין  היו  שגגותיהן  פירוש 
של  מחיצה  בה  שאין  נר.  ללא  לבדוק  ניתן  ולא  בבית,  אור  אין מספיק  בגגו  יש ארובה  מלמעלה, אף אם 
והזכוכיות שקופות  פנימה, מאחר  זכוכית לא תפריע לאור השמש לחדור  זכוכית. לכאורה בזמננו מחיצת 

)'פסקי תשובות' תלג; א(.

ד וכן חלון שבכותל אם אין בה מחיצה של זכוכית, כל מה שמכוון כנגדו ממש אין 
צריך בדיקה לאור הנר אם הוא בודק ביום, אפילו הוא יום המעונן:

לכתחילה יש לבדוק בליל י"ד לאור הנר

ה וכל זה כשעבר או שכח ולא בדק בליל י"ד. אבל לכתחלה אפילו אכסדרה ושכנגד 
ארובה וחלון, אין לבדוק כי אם בליל י"ד לאור הנר. ואפילו אם רוצה להקדים ולבודקם ביום 
י"ג לאור החמה – אינו רשאי, שמבטל הוא תקנת חכמים שתקנו לבדוק בלילה בשעה שבני 
אדם מצויין בבתיהם. ומכל מקום, אם עבר ובדק את האכסדרה ביום י"ג או בשאר ימות 
השנה ונזהר שלא להכניס שם עוד חמץ, יצא, ואין צריך לחזור ולבודקה בליל י"ד לאור הנר:

בשאר המקומות, לא תועיל בדיקה עם נר ביום

ו אבל שאר כל החדרים שיש בהם ד' מחיצות, אם עבר ובדקן ביום י"ג לאור הנר צריך 
לחזור ולבודקן בליל י"ד, לפי שאין אור הנר מבהיק יפה ביום. ואפילו אם בדק חדר אפל 
ביום י"ג לאור הנר שהחֹשך בתוכו שוה ביום ובלילה, אף על פי כן צריך לחזור ולבודקו 

בליל י"ד לפי שאין הבהקת הנר ביום אפילו בחדר אפל, דומה להבהקתו בלילה:

הבודק מוקדם בדיקה כהלכתה

ז אבל אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר, ולהזהר 
שלא להכניס לשם עוד חמץ הרשות בידו, רק שלא יברך על בדיקה זו כמו שיתבאר 
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בסימן תל"ו. לפיכך נכון הדבר שישייר חדר אחד לבודקו בליל י"ד ולברך על בדיקתו, 
שלא להפסיד ברכה בידים. 

כשבדק הכל - האם צריך לשוב ולבדוק בזמן

ומכל מקום, אף אם בדק כל חדריו ולא שייר כלום, צריך הוא לחזור ולבדוק פעם 
אחרת לא פחות חדר אחד בליל י"ד, כיון שבלילה זה חל חיוב הבדיקה על כל ישראל 

שלא בדקו עדיין, חל החיוב גם על זה שבדק כבר, שלא לחלק בינו ובין כל ישראל. 

ויש חולקין על זה ואומרים שאין צריך לחזור ולבדוק כלום בליל י"ד, כיון שכבר 
בדק כל חדריו כדינם בלילה לאור הנר. ויש לחוש לדבריהם, שלא לברך כשחוזר ובודק 

חדר אחד בליל י"ד:

במציאות כיום קשה מאוד  י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר.  אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל 
לבדוק את כל החורים והסדקים, הארונות והמגירות, המכוניות וכו' בליל י"ד. ובדרך כלל נוהגים להסתפק 
בניקיון היסודי בארונות וכו' שנערך בימים שלפני הפסח, ובליל י"ד לא בודקים בחורים ובסדקים כראוי. מנהג 
הרבי הרש"ב היה שאחרי ניקוי כל חדר, לפני שמכניסים אליו את הדברים הנקיים, היו עושים 'בדיקת חמץ' 
)בלילה, עם נר( בלי ברכה במקום בדיקת החמץ של ליל י"ד באותו חדר )'אוצר מנהגי חב"ד' עמוד פז(. ואולי 
מנהג העולם שלא לעשות כן, הוא בגלל שהחדרים מוארים, ומתייחסים לניקיון כאל בדיקה. רק שלא יברך 
על בדיקה זו כמו שיתבאר בסימן תל"ו. כיון שאינה בזמן העיקרי שתקנו לה חכמים, דהיינו ליל י"ד" )סעיף 

א(. לא פחות. לכאורה צ"ל 'לפחות'. וכ"ה בכת"י.

מהתורה: או בדיקה או ביטול

זמן  קודם  ומפקירו  החמץ  את  כשמבטל  התורה  תל"א שמן  בסימן  נתבאר  כבר  יב 
איסורו דיו. ואם אינו רוצה לבטלו ולהפקירו, חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו מן התורה 

כשיגיע זמן איסורו ולבערו מן העולם לגמרי. 

וכשהוא עושה כך, אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו שלא מצא בבדיקתו לא 
עבר עליו למפרע בבל יראה ובל ימצא, שהרי אנוס הוא, כיון שבדק כדינו.

המקומות החייבים בבדיקה מן התורה

השנה  כל  חמץ  בהן  להשתמש  שרגיל  במקומות  אלא  התורה  מן  לבדוק  חייב  ואינו 
בתדירות, כגון הבית וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השנה ואי אפשר שלא נתפרר 
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ונפל שם פירור חמץ שיש בו כזית ועובר עליו בבל ימצא מן התורה אע"פ שאינו נראה לו 
)עיין סי' ת"מ( כל ימי הפסח, אבל שאר החדרים שאינו רגיל להשתמש בהן חמץ בתדירות 
וקרוב הדבר שלא נשתייר בהן חמץ כזית, אין צריך לבודקן מן התורה אע"פ שלא ביטל:

מדברי סופרים: א. בדיקה בנוסף לביטול. ב. מקומות נוספים החייבים בבדיקה.

יג אבל מדברי סופרים, אף על פי שביטל כל חמצו חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו 
בכל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראי. לפיכך, כל חדרי 
הבית והעליות אפילו אותן שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם הרי הם צריכים בדיקה 
ונכנס  בידו  ופתו  סעודתו  מתוך  קם  אדם  שלפעמים  לפי  הנר,  לאור  בלילה   – כדינה 
לחדריו להשתמש בהן תשמישיו, כגון חדר המשכנות שלפעמים נכנס לתוכו באמצע 
הסעודה להוציא משם משכון להחזירו לבעליו, ויש לחוש שמא שכח שם את פתו או 

שמא נתפרר ממנו שום פירור חמץ:

נוהגים היום  כדינה. לא  בדיקה  צריכים  הרי הם  בהן חמץ מעולם  לו שלא אכל  אותן שברי  אפילו 
לבדוק ארונות וכיו"ב, אף שיכול להיות שילדים הכניסו לשם חמץ. וראה לעיל )הערה על סעי' ז, ובסימן תלב 
סעי' יא(, שאולי יוצאים ידי חובה בנקיונות שקדמו לבדיקה, ולאחריהם מקפידים הרי שלא להכניס חמץ. חדר 

המשכנות. חדר המשכונות – חדר שמניחים בו את המשכונות. או שמא נתפרר ממנו שום פירור חמץ. לעיל 
)יב( כתב רבינו 'פירור חמץ שיש בו כזית' וכאן כתב רק 'פירור חמץ', והטעם לכך הוא מכיוון שלעיל דובר 

על האיסור מדאורייתא שהוא בכזית, ואילו כאן מדובר על האיסור מדרבנן שהוא אף בפחות מכזית, גזירה 
משום כזית )לקמן תמב; כח(.

דוגמאות למקומות שאין צריכים בדיקה

יד אבל אותן חדרים שאין דרך האדם ליכנס בהן בתוך הסעודה כגון אוצרות יין ושכר 
שאין מסתפק מהן לשתותן או למכור מהן וכן בית התבן, אין צריכים בדיקה אלא אם כן 

ידוע לו שהכניס לשם חמץ פעם אחת:

מסתפק. לוקח די סיפוקו.

דוגמאות למקומות שצריכים בדיקה

טו אבל אוצרות יין ושכר שמסתפק מהן צריכין בדיקה, שלפעמים באמצע הסעודה 
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הם כלים על השלחן, והולך השמש להביא מהן ופתו בידו, וכן החדרים שמשימין בהם 
לים  מלח או גבינות או מיני כבושים או נרות, הרי הם צריכים בדיקה שלפעמים הם כָּ

באמצע הסעודה, והולך השמש להביא מהן ופתו בידו:

כבושים. ירקות שהושרו בתוך שמן, חומץ וכיו"ב, לשם שימורם.

דוגמאות נוספות

יודע  שהשמש  דהיינו,  לסיפוקן,  קבע  שיש  דברים  שמשימין  חדרים  אותן  אבל  טז 
עוד באמצע  צריך להביא  ואין  ומביא,  והולך  זו  צריכין לסעודה  קודם הסעודה כמה 
דרך  ואין  תדיר  בהן  רגילין  דברים שאין  בו,  וכיוצא  אוצרות של שמן  כגון  הסעודה, 
מקום  הוא  ואם  בדיקה.  צריך  אין  הסעודה,  באמצע  על השלחן  עוד  ולהביאן  לימלך 

שרגילין להדליק בו נרות של שמן צריך בדיקה, אם דרך להסתפק ממנו לנרות:

אין צריך בדיקה במקום שנמצאים עורבים וכיו"ב

כח קרקעית החצר אין צריך בדיקה, לפי שעורבין ושאר עופות מצויין שם והם אוכלים 
ודאי חמץ אין צריך ליטלו משם  ידוע לו שיש שם בחצר  כל חמץ שנופל. ואפילו אם 
קודם שתגיע שעה  יכול להשליך חמץ לחצר  ואפילו לכתחלה  י"ד,  ליל  בשעת בדיקת 
מונח שם שלא  הוא  עדיין  ואם  בחצר  לראות החמץ  ילך  וכשתגיע שעה ששית  ששית 
אכלוהו העורבים חייב לבערו מן העולם לגמרי מיד שיראנו, כמו שיתבאר בסימן תמ"ה.

גרירת העורבים היא וודאית

ישכח  אם  שאף  ששית,  שעה  כשתגיע  ולראותו  לילך  ישכח  שמא  חוששין  ואין 
והוליכוהו  ששית  שעה  שהגיע  קודם  העורבין  נטלוהו  שבודאי  איסור,  כאן  אין  עליו 
ותל"ט שאין  ויתבאר בסימן תל"ח  פי שנתבאר למעלה  ואף על  למקום שבאו משם. 
ספק אכילה מוציא מידי ודאי חמץ, מכל מקום נטילת העורבים וכיוצא בהם וגרירת 
החולדה והעכברים וכיוצא בהם היא ודאית, אלא שהאכילה היא ספק כי שמא לא היו 
וכיוצא בהם משאר מיני חיה הגדלים בבית  גבי עכברים  רעבים באותו שעה. לפיכך 
אנו מחמירים בודאי חמץ שאף אם גררוהו הרי הוא טמון בבית או בחצר ועובר עליו 
בבל ימצא ואין כאן צד היתר אלא לתלות שמא אכלוהו, ואין ספק מוציא מידי ודאי, 
אבל עורבים וכיוצא בהם שאינם בני תרבות וממקום אחר הם רגילין לבוא לכאן א"כ 
זה  על  אין לסמוך  הוליכוהו למקום שבאו משם. אלא שלכתחלה  בוודאי  כשנטלוהו 
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כשמגיע זמן הביעור דהיינו תחלת שעה ששית דכיון שהיה יכול לילך לחצר ולראות 
אם החמץ מונח עדיין שם, ילך ויראנו:

בדיקה בבית הכנסת

לו בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה בליל י"ד לאור הנר, מפני שהתינוקות 
מכניסין בהן חמץ כל השנה.

והשמשים אינם נזהרים לבדוק בלילה אלא מכבדין היטב ביום. ולא יפה הם עושים, 
וצריך להזהירם על כך שיקיימו מצות חכמינו כתיקונה )ויכולין לברך על בדיקה זו(, 
ולהפקיר חמץ שאינו שלהם  יכולים לבטל  אבל א"צ לבטל אחר הבדיקה, לפי שאין 

שאין אדם מפקיר דבר שאינו שלו:

ויכולין לברך על בדיקה זו. לכאורה אם בירך בביתו וכיון בברכה גם על הבדיקה שיעשה בבית הכנסת אין 
לו לברך בבית הכנסת )ראה לעיל תלב, ז שהליכה לא חשובה הפסק אחר שהתחיל במצוה(. אבל אם לא כיון בברכה, 

יברך בבית הכנסת.

אם לא בדק בביהכנ"ס בזמן 

לז אם עבר ולא בדק בתי כנסיות ובתי מדרשות בליל י"ד יכול לבודקם לכתחלה ביום 
י"ד לאור היום, ואין צריך לבדוק לאור הנר, לפי שדרך להרבות בהם חלונות ויש בהם 
אורה גדולה והרי דינם כדין אכסדרה שנתבאר למעלה. וכן שאר בתים וחדרים שיש 

בהם חלונות הרבה ואורה גדולה, דינם כאכסדרה:

יש לטאטא את הבית לפני הבדיקה

יש  הכיבוד  שקודם  לפי  הבדיקה,  קודם  לכבדו  צריך  בדיקה  הצריך  חדר  כל  לח 
עפרורית הרבה ואינו יכול לבדוק יפה. ויזהיר כל אדם את בני ביתו שיכבדו גם תחת 

המטות, שמא נתגלגל לשם מעט חמץ:

לכבדו. כבוד – טאטוא. יש עפרורית הרבה ואינו יכול לבדוק יפה. לא מצוי היום שיש בבתים עפרורית 

שמונעת את הבדיקה. אך עם זאת, נהגו לשטוף לפני הבדיקה. שמא נתגלגל לשם מעט חמץ. ולא ימצאוהו 
בבדיקה.
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טאטוא לא מועיל לחורים ולסדקים

לט ואחר שכיבדו היטב בכל המקומות צריך הוא לחזור ולבדוק בכל המקומות לאור 
הנר בחורים ובסדקים הצריכין בדיקה שמא יש שם מעט חמץ, שהכיבוד אינו מועיל 

כלום למה שבחורים וסדקים:

מ ואפילו תחת המטות צריך הוא לבדוק לאור הנר אחר הכיבוד, אלא אם כן תרנגולים 
מצויין שם, שאז יש לתלות שהם אכלו כל החמץ שנתגלגל תחת המטות:

במקום שיש וודאי חמץ, אין ספק אכילה מוציא מידי וודאי

מא אבל תחת הספסלים צריך לבדוק לאור הנר אף אם מצויין שם תרנגולים, לפי 
שאי אפשר שלא נפל לשם חמץ אם הוא חדר שאוכלין בו, והרי יש כאן חמץ ודאי תחת 

הספסלים, ואין ספק אכילת התרנגולין מוציאה מידי ודאי חמץ:

אבל תחת הספסלים. שיושבים עליהם בשעת האכילה. משא"כ לעיל מדובר על מיטות שאין אוכלים עליהם 
דרך קבע, וספק אם נפל לשם חמץ, לכן ספק אכילת התרנגולים תועיל שלא לבדוק.

בדיקה בכפפות ובכיסים 

מב ויזהר כל אדם לבדוק ולנער הבתי ידים והכיסים של הבגדים שלו ושל התינוקות, 
לפי שלפעמים מכניסין בהן חמץ. ואין צריך לבודקן בליל י"ד שהרי למחר כשיאכל 
חמץ אפשר שיחזור ויכניס בהן חמץ ומה הועיל בבדיקתו, אלא יבדקם וינערם למחר 
לחזור  צריך  י"ד,  בליל  ולבודקם  עצמו  על  להחמיר  רוצה  אם  ואף  הביעור.  בשעת 

ולבדקם למחר בשעת הביעור שמא חזר והכניס בהם מחמץ שאכל אחר הבדיקה:

בתי ידים. כפפות.

מג וכל זה במי שדרכו לפעמים ליתן חמץ לתוך הבתי ידים והכיסים של הבגדים. 
אבל מי שלעולם אין דרכו בכך, אין צריך בדיקה כלל, לא בליל י"ד ולא בשעת הביעור. 

ומכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה:
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 הסיבה
וד' כוסות

דיני הסיבה וד' כוסות:

כותרת: התחלת הסדר

א. יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי להתחיל הסדר מיד כשתחשך. ואף אם הוא 
בבית המדרש יקום מיד כשתחשך, שמצוה למהר להתחיל הסדר בשביל התינוקות שלא 

ישנו, והתורה אמרה "והגדת לבנך ביום ההוא":

יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום. מנהגנו בעריכת השולחן: "מסדרים את הקערה בלילה וקודם קידוש" )הגדת 
הרבי(, אך שאר מאכל ומשתה צריכים להיות מוכנים מבעוד יום. ואף אם הוא בבית המדרש יקום. ויפסיק 

מלימודו. שמצוה למהר להתחיל הסדר. מנהג בית הרב הוא להתחיל את הסדר הראשון מיד אחרי תפילת 
מעריב, משא"כ בסדר השני )ספר המנהגים עמ' 38(. בשיחת ליל ב' דחגה"פ תשי"א אמר כ"ק אד"ש כי הרבי 
הריי"צ נהג להתחיל את עריכת הסדר בלילה השני בשעה התשיעית ולסיים אותו כמה שעות אחרי חצות, 
והוסיף כ"ק אד"ש שמצד ההתקשרות לרבי צריך כל אחד בלילה השני לנהוג כהנהגת הרבי הריי"צ. עד"ז ג"כ 
הנהגת הרבי הרש"ב, ראה בסה"ש תרצ"ו עמ' 129 "בליל שני . . ההתחלה הי' לפני שעה ט וגומרו בשעה 

ג-ד". והתורה אמרה "והגדת לבנך ביום ההוא". לכן חשוב שהתינוקות לא ישנו בעת ההגדה.

כלים נאים

זכר לחורבן, מכל מקום בליל פסח  נאים  ו. אע"פ שבכל השנה טוב למעט בכלים 
טוב להרבות בכלים נאים כפי כחו. אפילו הכלים שאין צריך לסעודה, יסדרם יפה על 

השולחן לנוי זכר לחירות . . 
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הסיבה

ז. ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות, כדרך שהמלכים והגדולים אוכלים. 
משעבוד  יוצא  עתה  הוא  כאלו  עצמו,  את  לַהראות  האדם  חייב  ודור  דור  שבכל  לפי 

מצרים, שנאמר: "בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים".

ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך הוא "וזכרת כי עבד היית במצרים", כאילו אתה בעצמך 
היית במצרים עבד, ונפדית ויצאת לחירות. לפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך 

חירות, כמו שנתבאר: 

שבכל דור ודור. ולא משנה כמה שנים כבר עברו מיציאת מצרים. להראות את עצמו. "אין מספיק שהאדם 
יראה )ירגיש( בעצמו "כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים", אלא שחייב הוא גם להראות הרגש זה" 

)שיחה לחג הפסח חי"א, ועיי"ש פרטים רבים בנוגע לסעיף זה(.

עני

על  ולא  הספסל  על  ישב  מקום  מכל  עליהן,  להסב  וכסתות  כרים  לו  שאין  ועני  ח. 
נקראת  זו  ירך של חבירו הרי  לו לסמוך על  ואם אפשר  ימות השנה.  הקרקע כבשאר 

הסיבה, אבל לא יסמוך על ירך עצמו מפני שנראה כדואג ואין זו דרך חירות: 

ואם אפשר לו לסמוך על ירך של חבירו הרי זו נקראת הסיבה. אבל להשעין את עצמו באוויר, לא הוי 
הסיבה כלל )ראה גם "פסקי תשובות" ס"א, וש"נ(.

הסבה על שמאלו דווקא

ט. וכשהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו שאין זה דרך חירות, אלא יטה על 
צדו השמאלית. ולא על הימנית שאין דרך הסיבה בכך, שהרי צריך לאכול בימין. ועוד, 
שאם יסב בימין יוכל לבוא לידי סכנה, לפי שהושט הוא בימין והקנה בשמאל, ואם יטה 
על ימינו יהיה הושט מלמטה וקנה מלמעלה, ויהא נפתח הכובע שעל פי הקנה מאליו, 
ויכנס המאכל דרך הקנה ויבוא לידי סכנה. ולפיכך, אף מי שהוא איטר שדרכו לאכול 

בשמאל, אף על פי כן יסב על שמאלו שהוא שמאל כל אדם: 

ולפיכך, אף מי שהוא איטר. הטעם הראשון להסב על שמאלו, הוא בגלל שיד ימין אמורה להיות פנויה 
לשם האכילה. לטעם זה, אמור להיות חילוק בין אדם רגיל לבין איטר, שהרי הוא אוכל בשמאל ולא בימין. 
אבל לטעם השני שאם יסב בימין עלול לבוא לידי סכנה, לא אמור להיות הבדל בין אדם רגיל לאיטר, לכן גם 

איטר מסב בשמאל כל אדם.
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אשה

י. אשה בין נשואה בין אלמנה וגרושה אינה צריכה הסיבה, לפי שאין דרך הנשים 
להסב ואין זה דרך חירות להן. ואם היא חשובה ודרכה להסב, צריכה הסיבה. 

וכל הנשים שלנו נקראות חשובות, ואף על פי כן לא נהגו להסב, לפי שיש אומרים 
שבזמן הזה אין צריך להסב כלל, כיון, שאף בשאר ימות השנה אין רגילּות להסב כלל 
בארצות הללו, אלא אף המלכים והגדולים יושבין כדרכן. ועל דבריהן סומכות הנשים 

עכשיו שלא להסב:

כתב  כלל.  להסב  צריך  אין  הזה  שבזמן  אומרים  יש  ימות השנה.  בכל  להסב.  הנשים  דרך  שאין  לפי 
הראב"ן )פסחים פ"י( "הם היו נוהגין לישב על המיטות ולהסב בהסיבת שמאל, אבל אנו שאין אנו רגילין בכך, 
יוצאין אנו כדרך הסיבתינו ]דהיינו, כדרך ישיבתינו כל השנה[ ואין לנטות ימין ושמאל". אך הב"י )סי' תעב( 
כתב "כתבו עליו ]על הראב"ן[ דיחיד הוא בדבר זה. כלומר שדעת כל הפוסקים דלעולם בעי הסיבה ואפילו 

בזמן הזה". אך במקום ספק סומכים על דעתו של הראב"ן להקל בעניני הסיבה )ראה גם לקמן סט"ו(.

זמן ההסבה

יד. אימתי צריך להסב? בשעת אכילת כזית שמברך עליו על אכילת מצה, ובשעת 
אכילת הכריכה מצה ומרור, ובשעת אכילת אפיקומן, ובשעת שתיית ד' כוסות. לפי, 
שכל דברים אלו הם זכר לגאולה ולחירות: שהד' כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות 
"והצלתי",  "ולקחתי"  "וגאלתי"  "והוצאתי"  וארא:  בפרשה  האמורים  גאולה  של 
והאפיקומן והכריכה הם זכר לפסח שהיה נאכל דרך חירות, לפיכך הם צריכין הסיבה 

דרך חירות. 

אבל שאר כל הסעודה, אם רצה לאכול ולשתות בלא הסיבה הרשות בידו ואין בידינו 
להצריכו להסב, אבל מכל מקום המיסב בכל הסעודה, הרי זה משובח ועושה מצוה מן 

המובחר: 

בהגדתו  אד"ש  כ"ק  כתב  וכן  הכרפס.  באכילת  להסב  צריך  אין  הפוסקים  רוב  לדעת  להסב.  צריך  אימתי 
לגאולה  זכר  הם  אלו  דברים  שכל  לפי,  להוציא(.  יכוון  )ד"ה  בהסיבה"  שלא  לאוכלו  "נוהגין  למעשה 
זכר  היא  המצה  שאכילת  מכיוון  ובפשטות,  לחירות,  זכר  מהווה  המצה  כיצד  מבאר  אינו  רבינו  ולחירות. 
לכן  ג(,  טז;  )דברים  יצאת מארץ מצרים"  "כי בחפזון  היא  ליציאת מצרים, כמפורש בפסוק שאכילת המצה 
מהווה היא "זכר לגאולה ולחירות". המיסב בכל הסעודה, הרי זה משובח. למעשה – כתב כ"ק אד"ש 

בהגדתו שאת ה'שולחן-עורך' אוכלים בלי להסב )ד"ה שולחן עורך(.
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בדיעבד

ולשתות  לאכול  לחזור  צריך  הסיבה,  בלא  או שתה  ואכל  להסב  מי שצריך  כל  טו. 
בהסיבה מעיקר הדין.

יש לסמוך  אבל לפי שיש אומרים שבזמן הזה אין צריך להסב כלל במדינות אלו, 
טוב  מצה,  אכילת  לענין  מקום  ומכל  הסיבה.  בלא  יצא  שבדיעבד  לענין  דבריהם  על 
להחמיר לחזור ולאכול בהסיבה. וכן לענין כוס שני אם שתה בלא הסיבה, יחזור וישתה 
בהסיבה. ואין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן, כי ברכת בורא פרי הגפן שבירך על 
כוס שני שהוא סמוך לסעודה, היא פוטרת אפילו היין שבתוך הסעודה כמו שנתבאר 

בסי' קע"ד.

אבל אם שתה כוס ראשון או שלישי או רביעי בלא הסיבה, אין לו לחזור ולשתותו 
בהסיבה לפי שיצטרך לחזור ולברך עליו, שהרי עכשיו אין דרך לשתות בין כוס ראשון 
לשני. ובין כוס שלישי לרביעי מן הדין אסור לו לשתות מטעם שיתבאר בסי' תע"ט. וכן 
לאחר כוס רביעי אסור לשתות עוד כמו שיתבאר בסימן תפ"א. ואם כן, בשעה שבירך 
הסיבה  בלא  ששתה  כשנזכר  כך  ואחר  הסיבה,  בלא  אלו  כוסות  משלשה  כוס  כל  על 
על  כמוסיף  נראה  ויהא  ולברך  לחזור  וצריך  "נמלך"  זה  הרי  ולשתות,  לחזור  ורוצה 
מנין הכוסות שתקנו חכמים. לכן טוב יותר שלא לחזור ולשתות, ולסמוך על האומרים 

שבזמן הזה אין צריך להסב כלל.

ומכל מקום לכתחלה טוב שיהיה בדעתו בתחלת הסיבה קודם שמברך על כוס ראשון, 
שיחזור וישתה בין כוס ראשון לשני על סמך ברכה זו. ואז, אפילו אם יטעה וישתה כוס 
ראשון בלא הסיבה, יוכל לחזור ולשתות בלא ברכה ולא יהא נראה כמוסיף על הכוסות, 

כיון שהוא נפטר בברכת כוס ראשון, אם כן הכל שתיה אחת היא מופסקת לשנים:

ומכל מקום לענין אכילת מצה, טוב להחמיר לחזור ולאכול בהסיבה. היינו את השיעור כזית מצה, שבו 
יוצאים ידי חובת מצות מצה. אבל בנוגע לכורך ואפיקומן הדין שונה: לענין כורך כתב רבינו )תעה; כ( "כריכה 
זו יש אומרים שאין צריך הסיבה, כיון שאוכלין בה מרור, ומרור אין צריך הסיבה. ויש אומרים שצריכה הסיבה 
כיון שמצה צריכה הסיבה, ואף שכבר אכל מצה בהסיבה, מכל מקום כריכה זו היא זכר למקדש כהלל, והלל 
לא היה אוכל מצה קודם כריכה זו, ובמצה שבכריכה זו הוא יוצא ידי חובתו, והיה צריך להסב באכילתה. 
לפיכך, גם אנחנו צריכים להסב. וכן עיקר, כמו שנתבאר בסימן תע"ב. ומכל מקום בדיעבד ששכח ואכל בלא 
ד(  )תעז;  כתב  ולענין אפיקומן  ולאכול בהסיבה".  לחזור  צריך  ואין  על סברא הראשונה,  יש לסמוך  הסיבה 
"צריך לאכלו בהסיבה ויש אומרים שאין צריך, ויש לסמוך על דבריהם לענין דיעבד שאם שכח ואכלו בלא 
הסיבה אין צריך לחזור ולאכול. ובין כוס שלישי לרביעי מן הדין אסור לו לשתות מטעם שיתבאר בסי' 
וכן לאחר כוס רביעי אסור לשתות עוד כמו שיתבאר בסימן תפ"א  ס"ג. מובא לקמן, ועיי"ש.  תע"ט 
ס"א. מובא לקמן, ועיי"ש. לכן טוב יותר שלא לחזור ולשתות. כלומר: מעיקר הדין, המברך על מאכל או 
משקה אינו צריך לברך כשאוכל ממנו עוד, אך אם הסיח את דעתו מאכילת או שתיית דבר זה חייב לברך שוב. 
בליל הסדר אין רגילות לשתות כוסות יין נוספים אלא ב'שולחן עורך' שהוא בין כוס שני לשלישי )כפי שיתבאר 
באריכות בנושא 'ד' כוסות'(. נמצא שהשותה יין בין כל שאר הכוסות חייב לברך עליהן – כיוון שלא חשב עליהם 

מלכתחילה. אך, מחמת שהוא חייב בברכה על הכוס הנוספת, נוצרת כאן בעיה, ש"נראה כמוסיף על הכוסות 
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שתיקנו חכמים". לכן, במצב שברור שלא יצא ידי חובתו בכוס הראשונה )כגון ששתה בזמן של יותר מכדי 
אכילת פרס – לקמן ס"כ(, גם אם זה נראה כמוסיף על הכוסות שתיקנו חכמים מכל מקום ישתה כוס נוספת. 
אך במקרה שלפנינו, שהחשש נובע מזה שלא היסב, סומכים על הדעה שאין חיוב להסב ואינו שותה פעם 
נוספת. לכתחלה טוב שיהיה בדעתו בתחלת הסיבה קודם שמברך על כוס ראשון, שיחזור וישתה בין 
כוס ראשון לשני על סמך ברכה זו. כלומר: מחמת הבעיה שהוזכרה לעיל, כדאי לכוון שיתכן שישתה עוד 
יין בין הכוס הראשונה לשניה. ואזי, גם אם ישכח להסב, יוכל לחזור ולשתות בלא ברכה, וממילא לא יהיה 
נראה כמוסיף על תקנת חכמים. )הכוונה הנ"ל לא יכולה להועיל לכוסות הג' והד', שהרי, בכוס הג' "אסור 
לשתות מן הדין" ובכוס הד' כבר אכל אפיקומן ואין שותים יין אחר אכילתו. ובמקרים אלו וודאי שאין אדם 
שמתכוון לשתות עוד. ובאם ירצה לשתות בכל זאת, יהיה מוכרח לברך ולהיראות כמוסיף על תקנת חכמים(.

אופן שתיית ד' הכוסות

טז. צריך לשתות הד' כוסות על הסדר שיתבאר. דהיינו שבין כוס ראשון לשני ובין 
שלישי לרביעי יפסיק באמירת ההגדה וההלל, ובין שני לשלישי יפסיק באכילת מצה 
וברכת המזון. ואם לא הפסיק ביניהם בדברים הללו, אלא שתה ד' כוסות זה אחר זה, 
לא יצא ידי ד' כוסות, אלא כולן נחשבין לו לכוס אחד. וחייב לשתות עוד ג' כוסות על 

הסדר שיתבאר: 

מזיגת היין במים

יז. כל אחד מד' כוסות הללו, צריך שיהיה בו לא פחות מרביעית יין לאחר שימזגנו, 
אם הוא יין חזק שצריך מזיגה. ושיעור מזיגה הוא לפי דעת השותה, כדי שתהיה שתיה 
עריבה דרך חירות. ואם שתאו חי בלא מזיגה, אם יש רביעית יין בכל כוס, יצא ידי ד' 
כוסות ואין צריך לחזור ולשתות. אבל ידי חירות לא יצא. כלומר, שלא קיים מצוה מן 

המובחר. וסתם יינות שלנו אינן חזקים, ואין צריך מזיגה כלל: 

שימזגנו. מזיגה – ערבוב היין במים. לא פחות מרביעית יין לאחר שימזגנו . דהיינו, היין והמים ביחד, 
יין בכוס,  יין בכל כוס. קצת קשה מדוע צריך להדגיש שיהיה רביעית  מגיעים לרביעית. אם יש רביעית 
הרי זה הדין הרגיל בנוגע לארבעת הכוסות, ומדוע צריך להשמיענו כן כאן? ונראה, שתמיד יש בכוס פחות 
היינו חושבים  ולכן כאן שהיין טהור,  ביין משלימים אותו לרביעית.  יין, מאחר שהמים המזוגים  מרביעית 

שניתן להסתפק בפחות מרביעית. וקמ"ל, שגם כשהיין בטהרתו לא ניתן להסתפק בפחות מרביעית.
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שתיית כל הכוס או רובו

יט. יש אומרים, שלכתחלה מצוה לשתות כל הכוס, אפילו מחזיק כמה רביעיות. אף 
על פי שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות, אפילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו 
דהיינו רוב רביעית, מכל מקום בד' כוסות של פסח החמירו חכמים לשתות כל הכוס 
לכתחלה. ובדיעבד, ששתה רוב הכוס יצא. אבל אם לא שתה אלא חצי הכוס, אפילו 

שחציו מחזיק כמה רביעיות לא יצא.

ויש חולקין על זה ואומרים, שאף לכתחלה די בשתיית רוב רביעית, אף אם הכוס 
מחזיק כמה רביעיות. וכן עיקר. וכן המנהג פשוט.

ומכל מקום, טוב לחוש לסברא הראשונה וליקח כוס קטן ולשתות כולו. ובמקומות 
שהיין ביוקר די בשתיית רובו.

כדי  שלם,  רביעית  לשתות  צריך  האחרון  בכוס  אבל  הראשונים  כוסות  בג'  זה  וכל 
שיוכל לברך ברכה האחרונה בלי שום פיקפוק. כמו שנתבאר בסי' ק"צ לענין כוס ברכת 

המזון עיין שם: 

אף על פי שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות אפילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו דהיינו 
רוב רביעית. ואין צריך לשתות "רוב כוס". אך מנהגנו להדר לשתות תמיד רוב כוס )עיין גם "ספר השיחות" 
תרצ"ז עמוד 193 ו"תורת מנחם" תשכ"ג, ח"ב, עמ' 353(. טוב לחוש לסברא הראשונה. שיש לשתות את כל )או 

למצער, רוב( הכוס. וכן מנהג בית הרב )כ"ק אד"ש בהגדתו, ד"ה בפסח שותה הכוס(. כדי שיוכל לברך ברכה 
האחרונה בלי שום פיקפוק. שהרי שותים כוס זו אחרי ברכת המזון ומברכים עליה ברכת מעין ג', לכן צריך 

שיהיה בכוס זו שיעור המספיק לברכה אחרונה.

כד. ואם הכוס ששתה בעל הבית ממנו הוא גדול ומחזיק כמה רביעיות, יכולין בניו 
ובני ביתו לצאת במה שנשתייר בכוס משתיית בעל הבית. ובלבד שיגיע רוב רביעית 
לכל אחד ואחד. ומכל מקום, מצוה מן המובחר ליתן כוס לכל אחד ואחד בפני עצמו, 

כדי שכל אחד ישתה מכוס מלא שזה הידור מצוה כמו שנתבאר בסימן קפ"ג: 

ובלבד שיגיע רוב רביעית לכל אחד ואחד. ע"כ נראה שבלילי סדר ציבוריים וכדו', שנקלעו למצב של 
חוסר בכוסות, יכולים שני אנשים להשתמש בכוס אחת באם יש שם רוב רביעית )45 סמ"ק( לכל אחד. כדי 
שכל אחד ישתה מכוס מלא שזה הידור מצוה כמו שנתבאר בסימן קפ"ג. סעיפים א' וד'. וז"ל רבינו שם: 
"עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה טעון . . ומלא . . מלא כמשמעו שיהא מלא על כל גדותיו ומכל מקום אם 
חושש שאם יהא מלא הרבה ישפוך ויתבזה ומניח קצת ריקן למעלה אין לחוש שעדיין שם מלא עליו". כלומר, 
אחד מתנאי כוס של ברכה הוא שיהיה מלא על גדותיו. ועל כן גם כאן מוטב שלכל אחד יהיה כוס של ברכה, 

שהרי חכמים תיקנו ד' כוסות ולא ד' רביעיות.
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שתיית הכוס בבת אחת

כ צריך ליזהר לכתחלה לשתות רוב הרביעית בבת אחת, דהיינו שישתה אותו בשתיה 
)קלו"ג  כעין שקורין  צר  כוס שפיו  ליקח  אין  ולכן,  לשתי שתיות.  יפסיקנו  ולא  אחת 
כמה  הפסיק  אפילו  ובדיעבד,  אחת.  בבת  רביעית  לשתות  יכול  שלא  מפני  גלא"ז(, 

פעמים באמצע יצא.

ויש אומרים,  יותר מכדי אכילת פרס.  והוא, שלא ישהה מתחלת השתיה עד סופה 
שצריך שלא ישהה מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה יותר מכדי שתיית 
רביעית )עיין סי' תרי"ב(. ויש לחוש לדבריהם לענין שני כוסות הראשונים שאם הפסיק 
כל כך באמצע השתייה עד שיש מתחלת השתייה עד סופה יותר מכדי שתיית רביעית, 
צריך לחזור ולשתות אותו הכוס בלא ברכה. אבל בשני כוסות האחרונים שאם יצטרך 
לחזור ולשתות יהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות כמו שנתבאר למעלה, יש לסמוך 
על סברא הראשונה ולא יחזור וישתה אלא אם כן שהה מתחלת השתייה עד סופה יותר 

מכדי אכילת פרס:

דהיינו שישתה אותו בשתיה אחת ולא יפסיקנו לשתי שתיות. "תרומת הדשן" )סימן קלט( מבאר שכדאי 
שענייני אכילת מצוה יהיו בבת אחת, ללא שיהוי באמצע. וכן מתבאר בהלכות פסח בנוגע לאכילת המצה 
)הגדת הרבי ד"ה "בפסח שותה  וכן מנהג בית הרב  )שם; כא(.  יד( ואכילת כורך  )שם;  ו(, אכילת המרור  )תעה; 

ביצים,  בשיעור ששה  הוא  הככר השלם  ימיהם.  לחם של  ככר  חצי  דהיינו   – פרוסה  פרס. מלשון  הכוס"(. 

וב"פרס" שלושה ביצים )ראה לקמן תמב; א(. כדי אכילת פרס. בשו"ת ה"צמח צדק" כותב לענין תשעה באב 
ששיעור זה הוא שש דקות, ובמקום אחר כתב שהוא שבע דקות. ישנה שמועה בשם הצ"צ שהוא לא פחות 
משלוש דקות, ולא יותר משבע דקות. "ואף שאין אנו אחראין לכל השמועות ובפרט שהוא בסתירה לשאלות 

ותשובות צמח צדק הנ"ל – למיחש מיבעי" )"ספר המנהגים" עמוד 45 הערה 3, וש"נ(. ויש לחוש לדבריהם. 
אף שנפסק שהעיקר כסברא האחרונה ששיעור ההפסק בשתייה הוא "כדי אכילת פרס" )סבה"נ ח; ו(, בכ"ז 

לכתחילה יש לחוש גם לשיטה המחמירה, שההפסק הוא בכדי שתית רביעית. צריך לחזור ולשתות אותו 
הכוס בלא ברכה. בנוגע לכוס הראשונה זה בתנאי שכיוון בתחילה שישתה עוד, ואז לא צריך לחזור ולברך, 

כדלעיל סוף סט"ו.

כשהיין מזיק לו

כא. מי שאינו שותה יין כל השנה מפני ששונאו או שמזיקו, אף על פי כן חייב לדחוק 
את עצמו לשתות ד' כוסות. כמו שאמרו חכמים על רבי יהודה ברבי אילעי, שהיה שותה 

ארבע כוסות של פסח, ואח"כ היה צריך לחגור צדעיו עד עצרת:

שמזיקו. אבל אם הוא נופל למשכב כתוצאה משתיית היין ולא רק ניזוק, הוא פטור לגמרי משתיית היין, שאין 
זה דרך חירות )"משנה ברורה" סקל"ה וב"שער הציון"(, וכן אם נחלה במחלה פנימית כתוצאה משתיית היין, 
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פטור הוא משתייה )"מקראי קודש" להר"מ הררי, פ"ד הערה קכז, וש"נ(. וכן הוא באם מסתכן בשתייתו, שוודאי 
אסור לשתות. צדעיו. צידי הראש שלפני האזנים. עד עצרת. "משום מיחוש ראשי, מפני ד' כוסות ששתיתי 

שאני חושש מהן מפסח עד עצרת" )רש"י )נדרים מט, ב( בהסברת דברי ר' יהודה בר אילעי(.

יין אדום

כו. מצוה לחזור אחר יין אדום אם אין הלבן משובח ממנו. שנאמר "אל תרא יין כי 
יתאדם" משמע שחשיבותו של יין כשהוא אדום. ואף על פי שבקידוש של שאר ימים 
טובים ושבתות, נוהגין כהאומרים שאין צריך לחזור אחר יין אדום, אם אינו משובח מן 
הלבן. כמו שנתבאר בסי' ער"ב. מכל מקום, בד' כוסות יש לנהוג כהאומר שצריך לחזור 
אחריו, לפי שיש בו זכר לדם שהיה פרעה שוחט את בני ישראל. ועכשיו שמצּוִים לעלול 

עלילות שקרים, נמנעו מליקח יין אדום לפסח:

"אל תרא יין כי יתאדם". "אל תתן עינך ביין אשר יתאדם במראיתו והוא נחמד ומשובח" )מצו"ד משלי כג; 
לא(.
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תעג. דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני:

מזיגת הכוס לקידוש

א. מוזג כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום. ואם אפשר טוב שלא ימזוג הבעל הבית 
בעצמו, אלא אחר ימזוג לו שיהא לו כמשרתו. כלומר, דרך חירות ושררות זכר ליציאת 

מצרים: 

ואם אפשר טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו. אמנם אין אנו נוהגין כן, "מנהג בית הרב: מוזגין הכוס, 
ואין מדקדקין שימזוג אחר" )כ"ק אד"ש בהגדתו, ד"ה קדש(.

ברכת שהחינו

ב. לאחר גמר הקידוש קודם שישתה הכוס, מברך שהחיינו. ואם שכח לברך קודם 
השתיה, יברך אח"כ מיד כשנזכר. ואפילו נזכר למחר ביום, יברך ואפילו באמצע השוק. 
ואם נזכר לאחר שקידש היום – יום טוב שני של גליות, הרי הוא נפטר בשהחיינו שיברך 
על הכוס לאחר הקידוש. ואם שכח לברך שהחיינו בקידוש ליל שני, אפילו אם בירך 
כבר בליל ראשון חייב לברך אימתי שנזכר בכל שבעת ימי החג, דהיינו עד סוף יום טוב 

האחרון של גליות:

אימתי שנזכר בכל שבעת ימי החג. הרבי מסביר, ש"כל רגע ורגע של המועד" חייב בברכת 'שהחיינו', 
והברכה בתחילת החג פוטרת את כולו. ואם לא בירך בתחילת החג ומשלים אחרי זה, אין הברכה בתורת 
"תשלומין", שכעת הוא זמנה )לקו"ש חל"ז שיחה ל"ימים אחרונים של פסח". וש"נ באריכות וצויינו מראי מקומות(.

דיני ד' כוסות
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שתיית יין נוסף לפני הסעודה

יא. אם רוצה לשתות כמה כוסות, בין מיד לאחר הקידוש בין באמצע ההגדה קודם 
שהתחיל ברכת אשר גאלנו כו', הרשות בידו מעיקר הדין. ואף על פי כן, ראוי להזהר 
שלא לשתות יין ולא שום משקה המשכר קודם שסיים ההגדה ושתה כוס שני, אם לא 

לצורך הרבה, שלא ישתכר וימנע מקריאת ההגדה.

אבל לאחר ששתה כוס שני, יכול לשתות יין הן רב הן מעט אפילו קודם הסעודה. 
ואף על פי שנתבאר בסי' תע"א שאסור לשתות יין מעט בערב פסח, מפני כשהוא שותה 
עכשיו  מקום,  מכל  לתיאבון.  מצה  בלילה  יאכל  ולא  הלב,  את  סועד  הוא  ממנו מעט 
ששותה ב' כוסות של קידוש ושל ההגדה, אפילו כששותה עוד מעט הרי זה נקרא הרבה 
עם שני כוסות הללו, וגורר את תאות המאכל. מה שאין כן, כששותה מעט בערב פסח, 
אין אותו המעט מצטרף עם שני כוסות הללו להיות נקרא הרבה, כיון שיש שהות הרבה 

בינתיים:

הסעודה  ג( שלאחר  )תעט;  לקמן  שיתבאר  אף  הסעודה.  קודם  אפילו  מעט  הן  רב  הן  יין  לשתות  יכול 
יין או שאר משקה המשכר עד כוס הרביעי, שמא ישתכר וישן וימנע מקריאת גמר ההלל",  "אסור לשתות 
וא"כ כיצד מותר לשתות לפני הסעודה משקה רב, הרי גם כאן קיים החשש שמא ישתכר ויישן? אלא, זהו 
ע"פ הדעה )הובאה לעיל צט; ב( שהיין שלפני המזון לא משכר )המתבאר בקטע זה הוא ע"פ "הלכות ליל הסדר" 
כל  לשתות  "יכול  תעא(  )סי'  פסק  רבינו  ביאור:  ליתר  בינתיים.  הרבה  שהות  שיש  כיון  אשכנזי(.  להרח"א 

המשקין ]בערב פסח[ חוץ מיין שלא ישתה ממנו מעט מפני שהוא סועד את הלב כמו פת. אבל הרבה יין יכול 
לשתות מפני שכשהוא שותה הרבה ממנו הוא גורר תאות המאכל". ועפ"ז עלולה להתעורר שאלה: מדוע 
מותר לשתות יין )ואפי' מעט יין( אחר שתיית כוס שני קודם אכילת המצה? על כן מבאר כאן רבינו שהוא כבר 
שתה ב' כוסות של יין, וא"כ זה כבר שיעור של הרבה יין שגורר את האכילה ולא משביע ומונע אותה, כנ"ל.

יב. וכל זה כשהוא בענין שאין צריך לברך בורא פרי הגפן על מה שרוצה לשתות, 
כך  אחר  יין  עוד  לשתות  דעתו  היה  השני  או  הראשון  כוס  על  שבירך  שבשעה  כגון 
בתוך הסעודה או קודם הסעודה. אבל אם לא היה דעתו לשתות עוד יין ואחר כך נמלך 
לשתות עוד )קודם הסעודה(, כיון שהוא צריך לברך עליו בורא פרי הגפן כדרך שהוא 

מברך על כל ד' כוסות לפי מנהג מדינות אלו, הרי זה נראה כמוסיף על מנין הכוסות: 

היה דעתו לשתות עוד יין אחר כך. אדה"ז כתב לעיל שלכתחילה עדיף בשעה שמברך על הכוס הראשונה 
שיכוון שישתה עוד יין )תעב; טו, ועיי"ש בטעם הדברים(, וא"כ תמיד דעתו לשתות עוד יין אחר כך. כדרך שהוא 
מברך על כל ד' כוסות לפי מנהג מדינות אלו. משא"כ לאלו שנוהגים לא לברך על כל כוס בנפרד אלא על 
הכוס הראשונה בלבד, הרי תמיד בזמן שבירך על הכוס הראשונה בדעתו לשתות עוד יין בהמשך ולא צריך 
לברך שוב. בטעם המנהג לברך על כל אחת מארבעת הכוסות בפ"ע, כתב אדה"ז: "לפי שד' כוסות אלו תקנו 
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חכמים לשתותם דרך חירות, וכל אחד ואחד הוא חירות ומצוה בפני עצמה, ולפיכך אינן מצטרפין זה עם זה 
להפטר בברכה אחת, אלא צריך לברך על כל אחד ואחד בפני עצמו" )תעד; ב. בהסברת לשונו של אדה"ז "תקנו 
חכמים לשתותם דרך חירות, וכאו"א הוא חירות ומצוה בפני עצמה", עיין "רשימות שיעורים" לפרק ערבי פסחים, ח"א 

סנ"ג אות ט, שיש ארבע ענייני חירות שונים, שכנגדם נתקנו ארבעת הכוסות. עיי"ש(.

שתיית שאר משקין

עליהם  לברך  שצריך  בענין  שהוא  אף  משקין,  שאר  לשתות  מותר  מקום  ומכל  יג. 
שאינו נראה כמוסיף על הכוסות. שהרי, הד' כוסות הן של יין. ובמקומות ששאר משקין 
הם חמר מדינה, )אף על פי שהוא שותה ד' כוסות של יין, אף על פי כן( אסור לו לשתות 
עוד, כי אם המשקה שאינו חמר מדינה, אם הוא בענין שצריך לברך על מה שרוצה 

לשתות עוד:

חמר מדינה. התרגום המילולי של 'ַחַמר מדינה' הוא: ַחַמר )–יין, של ה–( מדינה. גדרו ההלכתי הוא: 
"שרוב אנשי המקום דרכם לקבוע עליהם סעודתם כמו שקובעים על היין במקומות שהוא מצוי" )קפב; 
ב(. המשקאות השייכים כיום להגדרה זו: משקה לסוגיו נחשב כ"חמר מדינה" )אך פרט זה לא רלוונטי 
לפסח, כמובן מפני היותו חמץ(. בנוגע לתה, קפה, מיצים טבעיים מסחיטת פירות ועוד, נחלקו הפוסקים 
אם הוא חמר מדינה, ויש מתירים. שאר המשקאות הקלים נחשבים כ"חמר מדינה" לעניין קידוש רק 
בשעת הדחק )ויל"ע האם נחמיר שלא נשתה מהם בין הכוס הראשונה לשניה(. המשקאות היחידים שוודאי לא 
שייכים בשום אופן ל"חמר מדינה", לכל הדיעות ובכל מצב, הם מים וסודה )עיין "פסקי תשובות" סימן רעב 
סעי' ט, וש"נ(. אם הוא בענין שצריך לברך על מה שרוצה לשתות עוד. ליתר ביאור: רבינו פסק )סי' 

תעב סכ"ח(: "מעיקר הדין במקומות שאין יין מצוי דהיינו שמהלך יום אחד סביבות העיר אין גדל שם 

יין הרבה אלא מעט מזעיר, יכול ליקח לד' כוסות שאר משקים שהם חמר מדינה באותו העיר". ועל כן, 
אם ישתה חמר מדינה ויברך עליו, יש חשש שהרואה יסבור שהוא שותה עוד כוס מצד הדין והוא יראה 
כמוסיף על תקנת חכמים. על כן מותר לו לשתות 'חמר מדינה' רק אם השתיה לא מצריכה ברכה בפ"ע, 
שאז )כשלא מברך( אין חשש שיראה ששותה כוס נוספת, כי ניכר שאינו מהד' כוסות )שעליהם מברכים 

כל כוס בפ"ע, כנ"ל סי"ב. אמנם לפי אלו שאינם מברכים על כוס בפ"ע, לא ניכר לכאורה שאינו מהד' כוסות, וצ"ע(.

תעט. ברכת המזון על כוס שלישי:

כוס שלישית

ואף  המזון.  ברכת  עליו  לברך  שלישי  כוס  למזוג  צריך  האפיקומן  אכילת  אחר  א. 
להאומרים שברכת המזון אינה טעונה כוס, מכל מקום הואיל ותקנו חכמים לשתות ד' 
כוסות בלילה זה, יש לעשות מצוה בכל אחד ואחד. ועל השלישי יברך על מזונו. )ואם 

לא עשה כן, לא יצא ידי חובת ד' כוסות כמו שנתבאר בסי' תע"ב(: 
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ואף להאומרים שברכת המזון אינה טעונה כוס. בענין ברכת המזון על הכוס נחלקו לג' דעות: א( תמיד 
ברכת המזון טעונה כוס, וחייבים לברך על הכוס. ב( ברכת המזון אינה טעונה כוס ביחיד, אלא בזימון בלבד. 
ג( רק בזימון של עשרה טעונה כוס, וגם זה אינו חיוב אלא למצוה מן המובחר )לעיל קפב; א, ועיי"ש פרטים 

נוספים(. כמו שנתבאר בסי' תע"ב סעיף טז.

שתייה בין הכוס השלישית לרביעית

ג. אחר ששתה כוס זה אסור לשתות יין או שאר משקה המשכר עד כוס הרביעי, שמא 
ישתכר וישן וימנע מקריאת גמר ההלל. ואף ממשקה שאינו משכר יש למנוע מטעם 

שנתבאר בסי' תע"ח חוץ ממים וכיוצא בהם כמו שיתבאר בסי' תפ"א: 

ואף ממשקה שאינו משכר יש למנוע מטעם שנתבאר בסי' תע"ח. "אחר אכילת אפיקומן . . מותר לשתות 
זה  ויש חולקין על  . לפי שטעם השתיה אינו מעביר את טעם האכילה מפיו.   . כל המשקין שאינן משכרין 
ואומרים שטעם כל המשקין מבטל מפיו את טעם מצה שמורה של אפיקומן, חוץ ממים וכיוצא . . ויש לחוש 

לדבריהם אם לא לצורך גדול" )שם, ס"א(. חוץ ממים וכיוצא בהם כמו שיתבאר בסי' תפ"א. ראה לקמן.

מרביעית.  יותר  הרבה  מחזיק  אפילו  כולו,  לשתותו  יכול  השלישי  זה  כוס  אבל  ד. 
ואפילו מפסיק הרבה פעמים באמצע שתיית הכוס, אף על פי כן הכל נחשב לכוס אחד, 
אפילו שוהה מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה יותר מכדי אכילת פרס. 

ומכל מקום אם הכוס מחזיק הרבה יותר מדאי, לא ישתנו כולו שלא ישתכר: 

אפילו שוהה מתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה יותר מכדי אכילת פרס. למרות המבואר 
שזמן שתיית הכוס הוא עד כדי אכילת פרס, ויותר מכך לא נחשב לשתייה )לעיל תעב; כ ועיי"ש בביאור(, בכל 
יותר מכדי אכילת פרס אין  זה כולל את הגזירה שלא לשתות אחר כוס שלישי, שאף בשיהוי של  אין  זאת 

לשתות.

ה. ואפילו בכוס קטן, אם שתה ממנו רוב רביעית או יותר, והיה בדעתו שלא לשתות 
עוד ממנו, ואחר כך נמלך לחזור ולשתות עוד ממנו, כיון שצריך לברך ברכה ראשונה 
יין אלא  אינו  )או מכוס אחר(, אפילו  לו לשתות ממנו  על מה שרוצה לשתות, אסור 
שאר משקה שהוא חמר מדינה. מפני, שנראה כמוסיף על הכוסות שתקנו חכמים. כמו 

שנתבאר בסי' תע"ג: 
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המזמן

ט. נהגו שבעל הבית האומר ההגדה הוא מברך ברכת המזון בלילה זה, אף אם יש שם 
אורח, שנאמר "וטוב עין הוא יבורך" חסר וא"ו, כלומר יברך, ולמדו חכמים מכאן שאין 
נותנין לברך ברכת המזון אלא למי שהוא טוב עין ובלילה זה נקרא בעל הבית האומר 

ההגדה טוב עין, שאומר כל דכפין ייתי ויכול.

ומכל מקום יכול ליתן רשות לברך לאחר: 

אף אם יש שם אורח. אף שבדרך כלל יש עדיפות לאורח לזמן בברכת המזון, כי כשהאורח מברך הוא מוסיף 
ברכה לבעל הבית )רא; ד(. אך ברכת האורח לא מופיעה בסידור אדה"ז, וראה "בדי השולחן" )סוף סימן מ"ה( 
וא"ו,  חסר  יבורך"  הוא  עין  "וטוב  שנאמר  דווקא.  נוהגין להקדים את האורח  שהביא מה"לבוש" שאין 
כלומר יברך. היינו: בפסוק "וטוב עין הוא יברך", הכתיב הוא "יברך" אך הקרי הוא "יבורך". כאן חכמים 
דורשים את הפסקו ככתבו )ולא כפי שהוא נקרא(. כלומר: טוב עין – בעה"ב שהזמין עניים ואורחים לביתו 
ומכל מקום יכול ליתן רשות לברך לאחר. כאן המקום לציין את דברי רבינו )תעט ס"ו(:  – 'הוא יָבֵרְך'. 
"מצוה לחזור אחר זימון לאמירת ההלל כדי לומר הודו בשלשה דהיינו שהאחד יאמר לשנים שעמו הודו לה' 
וגו' והם יענו אחריו הודו לה' וגו' וכן באנא ה' וגו' . . והגדול שבהן הוא אומר הודו והשנים הקטנים ממנו 

עונים אחריו".

תפ. סדר כוס רביעי: 

אמירת ההלל

ההלל  עליו  לגמור  רביעי  כוס  למזוג  צריך  המזון,  ברכת  של  כוס  ששתה  אחר  א. 
וההגדה. ומתחיל מלא לנו בלא ברכה עד סוף ההלל . .

בלא ברכה. כלומר: בלי לברך לפני אמירת ההלל 'אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל'.

ואף  אחר.  בבית  אף  לגומרה  יכול  אלא  הסעודה,  במקום  הלל  לגמור  צריך  אין  ב. 
שאינו שותה הד' כוסות במקום אחד אין בכך כלום: 

)תעח ס"ב(:  ואף שאינו שותה הד' כוסות במקום אחד אין בכך כלום. אך לגבי האפיקומן פסק רבינו 
"לא יאכל האפיקומן בשני מקומות ואפילו בחדר אחד לא יאכלנו בב' שולחנות מקצתו בשולחן זה ומקצתו 
בשולחן זה לפי שהאפיקומן הוא זכר לפסח ואסור לאכול מן הפסח בשני מקומות שנאמר בבית אחד יאכל".
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ה. ובקצת מקומות, נוהגין שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח, כי הוא ליל 
שמורים לכל בני ישראל לדורותם להוציאם מגלות הזה. ואם יבא אליהו ימצא פתח 
פתוח ונצא לקראתו במהרה, ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר גדול. ובמקומות 

שמצויין גנבים אין לסמוך על הנס כמו שנתבאר בסי' תל"ג.

ונוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין, וקורין אותו כוס של אליהו 

הנביא: 

כוסו של אליהו( כתב  )ד"ה  כ"ק אד"ש בהגדתו  יותר מהמסובין.  כוס אחד  למזוג  ונוהגין במדינות אלו 
שמזיגת כוס זה היא לאחר ברכת המזון. אבל בשנים האחרונות נהוג למזוג את כוסו של אליהו לפני בהמ"ז, 
וראה ספה"ש ערב י"א ניסן תשמ"ט. וקורין אותו כוס של אליהו הנביא. בסיום ליל הסדר מחזירים את 

היין שבכוס לבקבוק )כך משמע מהגדת כ"ק אד"ש – ד"ה ואח"כ יאמר – וכן נוהג בפועל כ"ק אד"ש מלך המשיח(.

תפא. שלא לשתות אחר ארבע כוסות:
א. אחר ד' כוסות נהגו כל ישראל מדורות הראשונים שלא לשתות יין או שאר משקה 
ולספר  מצרים,  וביציאת  פסח  בהלכות  הלילה  כל  לעסוק  אדם  שחייב  לפי  המשכר, 
יהא  ואם  שינה.  שתחטפנו  עד  לאבותינו,  הוא  ברוך  הקדוש  שעשה  ונפלאות  בניסים 
מותר לו לשתות, יש לחוש שמא ישתכר ולא יעסוק ויספר כלל. אבל לאחר שחטפתו 

שינה, מותר לו לשתות.

ויש חולקין על זה ואומרים, שמעיקר הדין אסור לשתות כל משקה כדי שלא יעבור 
)שקורין  זנגביל,  מי  כגון:  בהם,  וכיוצא  ממים  חוץ  האפיקומן,  של  מצה  טעם  מפיו 
טראנק(  עפיל  )שקורין  תפוחים  ומי  לאקריץ(  )שקורין  שורש,  ומי  וואשר(  אינגבר 
שמבשלים מים עם תפוחים. אבל עפיל טראנק שעושין באשכנז שכותשין התפוחים 

בבית הבד ויש לו טעם גדול אינו כמים ואסור לשתות.

ויש לחוש לדבריהם, אם לא לצורך הרבה. כגון, שהוא איסטניס, או שתאב הרבה 
לשתות, יש לסמוך על סברא הראשונה להתיר לו לשתות שאר המשקין שאינן משכרין. 
ואם אין לו שאר משקין רק יין, יש להתיר לו לשתות כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול 

ונשמת וישתבח עד החתימה, והוא שלא יאמרם על כוס רביעי.

אף  משכרין,  שאינן  המשקין  כל  לשתות  הראשונה  סברא  על  לסמוך  יש  ב'  ובליל 
שלא לצורך הרבה. לפי שמעיקר הדין אין איסור לאכול ולשתות בליל ב', אחר כוס 
שלישי ואחר כוס רביעי. אלא, שהמהדרין נוהגין ליל ב' כליל א'. והאוכל והשותה אין 
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עליו כלום. אלא, שנמצא מוציא עצמו מכלל המהדרין, ועובר על דברי חכמים שאמרו 
לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן הכלל.

אבל בשאר הדברים הנוהגין בליל זה אין חילוק בין ליל א' לליל ב' בשום ענין:

כל הלילה . . עד שתחטפנו שינה. אין משמעותה של השינה כפטור מחמת אונס, שלאחר שנרדם אין 
לו אפשרות 'לספר ביציאת מצרים'. אלא כל גדר בחיוב 'לספר ביציאת מצרים' הוא רק עד שתחטפנו 
שינה, ורק אם לא חטפתו שינה, מצווה לספר כל הלילה. וכפי שרואים מהדין המובא לקמן, שלאחר 
שנרדם והתעורר מותר לו לשתות, וזאת משום שזמן החיוב אינו כל הלילה, אלא עד שתחטפנו שינה )ראה 
"חק יעקב" סק"א, ועוד(. וכבר דנו רבים מהו המקור והטעם לחיוב "עד שתחטפנו שינה" ואכ"מ. מותר לו 

לשתות. כי כבר קיים את המצוה בשלימות, כדלעיל, ולא אכפת לן שיירדם שוב. ויש חולקין על זה. 
המחלוקת היא בב' פרטים: א. אין זה רק מנהג שלא לשתות, אלא איסור מעיקר הדין. ב. כל משקה שיש 
בו טעם אסור, אך אין בו טעם מותר, ולא רק מים. חוץ ממים. בסידור כתב רבינו "ויזהר שלא ישתה 
אחר אפיקומן", ומבאר כ"ק אד"ש: "מדסתם דבריו משמע: א( שמכל שתיה יזהר, ואפילו מים . . ב( 
שגם בלילה השני צריך ליזהר. וכן נוהגין". איסטניס. איסטניס – מעונג ומפונק )רש"י, ברכות טז, ב(. יש 
להתיר לו לשתות כוס חמישי. להבנת הדברים: כתב הרמב"ם "ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו 
הלל הגדול והוא מהודו לה' כי טוב עד על נהרות בבל, וכוס זה אינו חובה כמו ארבעה כוסות" )הל' חו"מ 
פ"ח ה"י(. אבל למעשה פסק הטור )סי' תפא( "כוס חמישי לא הוזכר לגירסת רשב"ם ואין לעשותו". היינו, 

שרשב"ם לא גרס בגמרא את הכוס הזו וכך הלכה. אבל למרות שהפוסקים קיבלו את שיטתו של רשב"ם 
)שלא שותים כוס חמישית(, בשעת הדחק אפשר לסמוך על שיטת הרמב"ם בזה. ולכן מי שצמא ויש לו 
רק יין יוכל לשתות כוס נוספת בתור כוס חמישית. ועובר על דברי חכמים שאמרו לעולם אל יוציא 
אדם את עצמו מן הכלל. "פס"ד ברור עד כמה מחוייב כאו"א בהידור מצוה אפילו כשאינו מעיקר 

הדין ואין עליו כלום!" )כ"ק אד"ש בהגדתו, ד"ה ויזהר(.
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אכילת מצה
וכורך

תעה. יתר דיני הסדר:

מספר המצות הנדרשות

בסימן  שיתבאר  כמו  משנה  לחם  על  לבצוע  האדם  חייב  טוב  יום  אעפ"י שבכל  ג. 
תקכ"ט, מכל מקום, בליל פסח יש אומרים, שאין צריך כי אם אחת ומחצה. לפי, שמה 
שדרשו חכמים ממה שכתוב 'לחם עני' חסר וא"ו, שתהא המצה פרוסה כדרכו של עני, 

לא דרשו אלא לגרוע מלחם משנה, שאחת מהם לא תהיה שלימה. 

שלימות  מצות  ב'  שמלבד  משנה,  לחם  על  להוסיף  אלא  דרשו  שלא  אומרים,  ויש 
שצריך לבצוע עליהן כמו בשאר יום טוב, צריך להיות עוד פרוסה אחת משום לחם עני. 

וכן המנהג פשוט ואין לשנות, אלא בשעת הדחק. כמו שיתבאר בסי' תפ"ב: 

בכל יום טוב חייב האדם לבצוע על לחם משנה כמו שיתבאר בסימן תקכ"ט. מדי שבת אנו בוצעים על 
לחם משנה, מפני שהמן לא יורד בשבת אלא בערב שבת היה יורד "משנה". ב"בית יוסף" )סי' תקכ"ט( מבאר 
שגם ביום טוב עושים כן, "היה נחית בערב יום טוב זוגי זוגי". 'לחם עני' חסר וא"ו. בפסוק נכתב "לחם עני", 
אך הקרי בפועל הוא "עוני". חכמים דרשו פסוק זה גם אחר כתיבתו, שה'לחם' בליל הסדר צריך להיות כלחם 

של 'עני' – לחם שאינו שלם. אלא בשעת הדחק. כשאין לו ג' מצות שלימות.

החזקת המצות בשעת הברכות

ד. צריך שיאחז שתי השלימות בידו בשעת ברכת המוציא, והפרוסה תהיה בין שתי 
השלימות. ולא יניח הפרוסה מלמעלה. 

לפי, שלכתחילה צריך לברך המוציא ואח"כ על אכילת מצה, וברכת המוציא היא על 
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השלימה, וברכת על אכילת מצה היא על הפרוסה שהיא לחם עני. ואם הפרוסה תהיה 
מלמעלה, יצטרך לעבור על המצות כשיברך המוציא בתחלה: 

צריך שיאחז שתי השלימות בידו הימנית, "כי כל דבר שמברך עליו לאכלו צריך לאוחזו בימינו כשהוא 
מברך" )שוע"ר, רו ס"ד – ציון כ"ק אד"ש בהגדתו, ד"ה "ויאחזם"(. יצטרך לעבור על המצות כשיברך המוציא 
בתחלה. "אין מעבירין על המצות – הפוגע במצוה לא יעבור ממנה" )רש"י, יומא לג, א(. כלומר, באם אדם אחז 
בחפץ שנעשית בו מצווה, הוא צריך לקיים המצווה, ואז יוכל להניחה מידו. ובנדו"ד, המצה החצויה )שעליה 
מברכים 'על אכילת מצה'( צריכה להיות בין שתי המצות השלימות, ע"מ שלא יפגע בה תחילה, כי אז יצטרך 

לעבור עליה ולאחוז בשלימות ולברך 'המוציא'.

ויאחוז  ידו,  מן  השלימה  השלישית  להשמיט  יש  המוציא  ברכת  שגמר  ולאחר  ה. 
מידו  ישמיט  לא  ויברך על אכילת מצה. אבל  ובהעליונה מלמעלה,  בפרוסה מלמטה 
מצה השלימה העליונה קודם ברכת על אכילת מצה, ואין צריך לומר שלא יבצע ממנה 

כלום עד לאחר גמר ברכת על אכילת מצה. 

לפי, שיש אומרים שברכת המוציא היא על הפרוסה שהיא לחם עני, וברכת על אכילת 
מצה היא על השלימה. לפיכך, טוב לצאת ידי שניהם ולברך בתחלה שתי ברכות אלו, 

ואחר כך יבצע כזית מהעליונה השלימה וכזית מהפרוסה.

ואף על פי שבשביל ברכת המוציא בלבד אין צריך לבצוע כזית מעיקר הדין, אלא 
אפילו כל שהוא יכול לברך המוציא, מכל מקום, כיון שבשביל ברכת אכילת מצה צריך 
לבצוע כזית, שעל פחות מכזית אינו יכול לברך, שאינו יוצא ידי חובתו בפחות מכזית, 
ואם כן, להאומרים שברכת על אכילת מצה היא על השלימה העליונה, צריך לבצוע 
ממנה כזית. ולסברא הראשונה, )שהיא עיקר( שברכת על אכילת מצה היא על הפרוסה, 
צריך לבצוע כזית מן הפרוסה. לפיכך, לצאת ידי שניהם צריך לבצוע כזית מזו וכזית 

מזו: 

ויברך על אכילת מצה. "ויכוין לפטור ג"כ אכילת הכריכה שממצה השלישית וגם אכילת האפיקומן יפטור 
שברכת המוציא היא על הפרוסה שהיא לחם עני, וברכת על אכילת מצה  בברכה זו" )סידור רבינו(. 
היא על השלימה. טעמם מובא בב"ח )סי' תעה( וז"ל "שמברך בפסח המוציא על הפרוסה. ולפי שאין לעשות 
טוב  מצות חבילות חבילות, אין לברך שתי ברכות על הפרוסה וצריך לברך על אכילת מצה על השלמה". 
לצאת ידי שניהם ולברך בתחלה שתי ברכות אלו. במק"א הביא רבינו דעה נוספת )סי' תפ"ב ס"ד( "יש 
אומרים שגם ברכת המוציא היא על הפרוסה". היינו, שעל הפרוסה מברך גם 'על אכילת מצה' וגם 'המוציא', 
וע"כ יש לכוון בזמן הברכה שיהי' בדרך תנאי )עיין פסקי דינים צ"צ סימן תע"ה(. סיכום אופן החזקת המצות: 
בעת ברכת 'המוציא' שצריכה להיות על ב' לחמים שלמים יחזיק את כל ג' המצות, כדי שיהיו בידו ב' מצות 
את  יאחז  האכילה.  מצות  חלה  את המצה שעליה  לאחוז  אז  אכילת מצה' שצריך  'על  ברכת  בעת  שלימות. 

הפרוסה ואת המצה העליונה. כדי לצאת ידי ב' הדעות.
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אכילת המצה

ו. ושני כזית אלו צריך לאכלם ביחד, דהיינו, שיכניסם לפיו בבת אחת. שאם יאכל 
מתחלה את הכזית של המוציא דהיינו של השלימה, ואחר כך יאכל הכזית של אכילת 
מצה דהיינו של הפרוסה, יהיה מפסיק בין ברכת על אכילת מצה לאכילת כזית מהפרוסה, 
באכילת מצה כזית מהשלימה. וכן, להאומר שברכת המוציא היא על הפרוסה, אם יאכל 
מתחלה הכזית מהפרוסה, ואח"כ הכזית מהשלימה, הרי הוא מפסיק בין ברכת אכילת 
מצה לאכילת כזית מהשלימה. לפיכך, יכניסם לפיו בבת אחת. אבל אין צריך לבולעם 
ויבלע בתחלה כזית אחד כולו בבת אחת, ואח"כ יבלע  בבת אחת, אלא ירסקם בפיו 

כזית השני בבת אחת: 

צריך לאכלם ביחד, דהיינו, שיכניסם לפיו בבת אחת. אבל לא בולע את שניהם יחד, כדלקמן. לפיכך, 
כזית  לאכול  חייב  א'  לדעה  אך,  אחד.  כזית  לאכול  עליו  הדין  מעיקר  כלומר,  אחת.  בבת  לפיו  יכניסם 
מהפרוסה ולדעה ב' עליו לאכול כזית מהשלימה. לפי שתי הדיעות אסור להפסיק בין הברכה לאכילת הכזית. 
לכן, מוכרח לאכול את שני ה'כזית' יחד שלא יהיה הפסק בין הברכה לאכילה ע"י אכילת כזית אחר שאינו מן 
המצווה. יכניסם לפיו בבת אחת. מכיוון שההכנסה לפה היא העיקר, למרות שיש הפסק בין הבליעות. כזית 
אחד כולו בבת אחת. לעיל )תעב; כ( ציינו לדברי ה"תרומת הדשן" שכדאי שענייני אכילת מצוה יהיו בבת 

אחת, ללא שיהוי באמצע. וש"נ.

טיבול הפרוסה

י. יש נוהגין לטבל במלח את הכזית של המוציא ושל אכילת מצה. ובמדינות אלו אין 
נוהגין כן, לפי שפת נקיה אין צריך מלח, כמו שנתבאר בסי' קס"ז. ואף שבשאר ימות 
הפסח מטבילין המצה במלח אף שהיא נקיה, מכל מקום בב' לילות אלו של פסח אין 
נוהגין כן, מפני חיבוב מצה לצאת ידי חובתו במצה שאין עמה תערובת טעם אחר כלל. 
אבל, מעיקר הדין אין לחוש לזה. )אבל לטבל המצה במשקין יש למנוע מעיקר הדין 

כמו שנתבאר בסי' תס"א(:

ובמדינות אלו אין נוהגין כן. וכ"ה מנהג בית הרב )אד"ש בהגדתו ד"ה "ויאכלם"(. פת נקיה. פת העשויה 
מסולת נקיה ללא סובין )ריש סימן תנד(. ואף שאין חובה שהמצה תהיה פת נקיה )שם(, אך אולי כך הייתה 
הרגילות )"הלכות ליל הסדר" להרח"א אשכנזי(. אין צריך מלח. כי הסיבה שצריך לטבל הפת במלח היא "כדי 
שתהא נאכלת בטעם משום כבוד הברכה" )קסז; ח(, אך בפת נקיה שיש בה טעם, אין צורך לטבלה במלח. ואף 
שבשאר ימות הפסח מטבילין המצה במלח אף שהיא נקיה. "ועל פי הקבלה יש לטבל פרוסת הבציעה 
במלח ג' פעמים" )לעיל קסז; ח(, למרות שהיא נקיה. אבל לטבל המצה במשקין יש למנוע מעיקר הדין. אין 
לטבל בשאר משקין, במי פירות ובמרק "לפי שהן מפיגין את טעם המצה שנותנין בה טעם שלהם" ו"צריך שיהיה 
בה טעם מצה ולא שיופג טעמה על ידי טעם אחר", אבל לטבלה במים מותר, שאינם מפיגים טעמה )לעיל תסא; 
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יב(. אבל בשו"ת אדה"ז )סימן ו( כתב שיש להחמיר אף במצה השרויה במים, בגלל "שמקרוב זה עשרים שנה או 

יותר, נתפשטה זהירות זו בישראל קדושים, למהר מאד מאד בלישה, ואין לשין יפה יפה, ולכן נמצא קמח מעט 
במצות של עיסה קשה", ואם יבוא הקמח במגע עם מים הוא עלול להחמיץ, לכן נזהרים שלא לאכול מצה שרויה.

בלע מצה או מרור

כה. בלע מצה ולא לעסה יצא, אף על פי שלא הרגיש טעם מצה בפיו, דכיון שנהנה 
גרונו ממנה הרי זו נקראת אכילה. אבל לכתחלה, צריך ללועסה עד שירגיש טעמה בפיו. 
אבל אם בלע מרור ולא לעסו עד שירגיש טעם מרירתו בפיו, לא יצא. שהתורה הקפידה 

למרר פיו של אוכל, זכר לוימררו את חייהם: 

אכילה ללא כוונה

כח. אכל מצה בלא כוונה, שלא נתכוין לצאת ידי חובתו באכילה זו, יצא. ולא אמרו 
שכל המצות שעשאן שלא במתכוין דהיינו שלא נתכוין לצאת ידי חובתו בעשייה זו, 
לא יצא ידי חובתו, אלא במצות שאין בהן הנאת הגוף כלל, כגון קריאת שמע )בסי' ס'( 
ותקיעת שופר )בסי' תקפ"ט( ונטילת לולב )בסי' תרנ"א( וכיוצא בהן, שכשלא נתכוין 
בעשייתן לשם מצוה לא קיים המצוה כלל, שאינו אלא כמתעסק בעלמא ואין עשייתו 
נקראת עשיית מצוה. אבל מצות התלויות באכילה, כגון פסח מצה ומרור וכיוצא בהן, 
כיון שיש בהן הנאה לגוף אף שלא נתכוין לצאת באכילה זו יצא ידי חובתו, שהרי על 

כרחו נהנה הגוף מאכילה, והרי זו נקראת אכילה, ונמצא שקיים מצות האכילה.

ידי  יצא  לאוכלה,  לסטים  או  נכרים  וכפאוהו  מצה,  לאכול  רצה  לא  אפילו  ולפיכך 
חובתו באכילה זו, כיון שבעל כרחו נהנה ממנה גופו:

נאנס ולא אכל

לג. ואם נאנס ולא אכל מצה בלילה זה, אין לו תשלומין בשאר לילות וימים. לפיכך, 
כשאוכל מצה בשאר לילות וימים, אינו מברך "על אכילת מצה", אף שלא אכל מצה 

עדיין מכניסת הפסח, ולא בירך עליה:

אין לו תשלומין בשאר לילות וימים. משום ש"אין חיוב אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד שנאמר 
בערב תאכלו מצות" )סעיף לב(.
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הקדמה לדיני 'כורך': 
נחלקו רבותינו כיצד יש לקיים את מצות אכילת מצה ומרור בפסח: הלל סובר שיש 
לאוכלם יחד, מכיון שהתורה אמרה "על מצות ומרורים יאכלוהו". אך חכמים אומרים 

שאין צורך לאכול את שניהם ביחד, ואפשר לאוכלם בנפרד.

הזה  בזמן  מרור  חיוב  אין  שהרי  בנפרד,  לאוכלם  שיש  מודים  כולם  הזה,  בזמן  אך 
בזמן ששניהם  )משא"כ  את המצה  המרור  יבטל טעם  יחד  יאכלם  ואם  התורה,  מן 
מחוייבים מן התורה חכמים יסכימו שניתן לאוכלם ביחד, "לפי שמצות של תורה אינן 

מבטלות זו את זו, ששקולין הן כאחת, שכולן קיום מצותיו של הקב"ה הן"(. 

אך, חכמים תקנו לעשות זכר למקדש, ולאכול מרור גם בזמן הזה.

ואוכלים את המרור גם כשיטת חכמים וגם כשיטת הלל, וכדלקמן.

א"כ יוצא שעיקר סיבת אכילת כורך אינה משום אכילת מצה )שכבר יצאו ידי חובת 
מצה(, אלא משום אכילת מרור )אלא שבגללו מחוייב באכילת מצה פעם נוספת(.

אופן אכילת המרור 

יז. ואף בזמן הזה שמרור אינו אלא מדברי סופרים . . מכל מקום, אינו יוצא ידי חובת 
ואוכלן  כזית מרור  וכורכו עם  כזית מצה  עוד  נוטל  כן  מרור לפי דעת הלל, אלא אם 
ביחד. שהרי, מרור בזמן הזה תקנוהו חכמים זכר למקדש, שהיה אז חיובו מן התורה. 
ובזמן שבית המקדש קיים, אינו יוצא ידי חובת מרור מן התורה לפי דעת הלל, אלא אם 

כן כורכו עם המצה. לפיכך גם עכשיו צריך לכורכו עם מצה: 

מרור אינו אלא מדברי סופרים. מכיוון ש"מצות מרור מן התורה אינה אלא בזמן שהפסח נאכל" )סט"ו(.

יח. ולפי שחולקין עליו חביריו על הלל, ואומרים שאין צריך לכורכם כלל, לא מן 
התורה בזמן שבית המקדש קיים ולא מדברי סופרים בזמן הזה . .

וכיון שלא נפסקה הלכה לא כהלל ולא כחבריו, לפיכך לצאת ידי שניהם צריך אדם 
שיאכל כזית מצה בלבד בלא מרור, ויברך 'על אכילת מצה'. שבכזית זה הוא יוצא ידי 
חובתו מן התורה, אף לפי דעת הלל. ואח"כ צריך שיאכל כזית מרור בלבד בלא מצה, 
ויברך 'על אכילת מרור'. שבכזית זה, הוא יוצא ידי חובת מרור לפי דברי חבריו. ואח"כ 

יכרוך כזית מצה וכזית מרור, ויאכלן ביחד זכר למקדש כהלל.

ולא יברך על כריכה זו לא ברכת המצה ולא ברכת המרור, שמא הלכה כחבריו ואין 
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בכריכה זו שום מצוה. ואף לפי דעת הלל, הוא יוצא בברכת המצה והמרור שבירך כבר. 

הפסק 

ולכן, צריך ליזהר שלא להשיח בדבר שאינו מענין הסעודה, משבירך על אכילת מצה 
עד שיאכל כריכה זו, כדי שתעלה ברכה זו וברכת המרור גם לכריכה זו לפי דעת הלל. 

ואם עבר ושח, אין צריך לחזור ולברך על כריכה זו, שמא הלכה כחביריו.

אבל אם עבר ושח בין הברכה להתחלת אכילת המצה או המרור, צריך לחזור ולברך, 
אם שח בדבר שאינו מענין הסעודה. ואפילו בדבר שהוא מענין הסעודה, אין להשיח 

לכתחלה בין הברכה להתחלת האכילה.

ויש נזהרין בזה שלא להשיח בדבר שאינו מענין הסעודה, משבירך על אכילת מצה 
עד שיאכל האפיקומן, כדי שתעלה ברכה זו גם לאכילת אפיקומן. וחומרא יתירא הוא.

האמירה קודם האכילה

נוהגין במדינות אלו לומר קודם אכילת כריכה זו, 'כן עשה הלל בזמן שבית המקדש 
קיים היה כורך מצה ומרור' כו' ואין מזכירין פסח. אף שהלל היה כורך גם כזית פסח 
בכריכה זו, מכל מקום כיון שאנו אומרים כן עשה, ואנו אין לנו פסח, לפיכך אין מזכירין 

אותו. ומכל מקום המזכיר לא הפסיד:

ויברך 'על אכילת מצה'. "ויכוין לפטור ג"כ אכילת הכריכה שממצה השלישית" )סידור אדה"ז(. שבכזית 
זה הוא יוצא ידי חובתו מן התורה, אף לפי דעת הלל. כדלעיל, מכיוון שכיום המרור הוא מדרבנן בלבד 
לא ניתן לאוכלו יחד עם המצה, מפני שטעם המרור יבטל את טעם המצה. ויברך 'על אכילת מרור'. "ויכוון 
לפטור גם את המרור שבכורך" )אד"ש בהגדתו ד"ה "ויברך"(. שבכזית זה, הוא יוצא ידי חובת מרור לפי 
דברי חבריו. אף שלשיטת חכמים בזמן שביהמ"ק היה קיים היה ניתן לאכול מצה ומרור ביחד, אך כיום לא 
יוצאים בכך ידי חובה. וזאת משום שכעת, לאחר שאכל את המצה, נשאר עליו חובת אכילת מרור מדרבנן, 
ואם יצרף מצה לאכילה זו, הרי טעם המצה שאין בה שום מצוה, ואף לא דרבנן, יבטל את טעם המרור שהוא 
מדרבנן. ואף לפי דעת הלל, הוא יוצא בברכת המצה והמרור שבירך כבר. דהיינו: לדעת הלל היה עדיף 
לברך "על אכילת מצה" ו"על אכילת מרור" לפני כריכה זו, וניתן לצאת ידי חובה בברכה שבירך לפני זה, 
אם אין הפסק שיחה )ואולי יש להשוות למתבאר לקמן תפט; כא. עיי"ש(. בברכת המצה. הלל סבור שגם המצה 
שב"כורך" מחוייבת בברכה ולא רק המרור, מאחר והתקנה של זכר למקדש היא לאכול את שניהם. ובלשון 
הרבי )הגש"פ ד"ה "כורך"(: "נמצא יש עליו, בזמה"ז, חיוב מצה שני מדרבנן, לדעת הלל" )ועיין ב"הלכות ליל 
הסדר" להרח"א אשכנזי הדעות בזה(. ואולי, אם היינו מברכים על ה"כורך" בפ"ע כשיטת הלל, היינו מברכים 

בברכה אחת גם על המרור וגם על המצה. ויל"ע בנוסחה. שמא הלכה כחביריו. וספק ברכות להקל. אם 
נתבאר לעיל )תלב; ז(  עבר ושח בין הברכה להתחלת אכילת המצה או המרור, צריך לחזור ולברך. 
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שעדיף שלא לשוח שלא מענייני בדיקת חמץ עד סוף הבדיקה. ונראה לומר שזהו טעם נוסף לדין זה, שעדיף 
שלא לשוח שלא מענייני האכילה עד גמר אכילת המצה או המרור, ע"מ שעשיית המצוה תהיה בשלימות, 
וטעם זה הינו מלבד הטעם בשביל לפטור את הכורך לשיטת הלל. וחומרא יתירא הוא. "ולכן בזה אין נזהרין 
בהפסק שיחה – מנהג בית הרב" )כ"ק אד"ש בהגש"פ, ד"ה "לפטור"(. דהיינו: מדברי הרבי משמע שהמילים 
'חומרא יתירה' הולכים על כך שצריך "שתעלה ברכה זו לאכילת האפיקומן", ומאחר שזוהי חומרא יתירה 
אין צורך שהברכה תעלה לאכילת האפיקומן, ממילא )"ולכן"(, אין צורך להיזהר מהפסק שיחה )"הלכות ליל 
הסדר" להרח"א אשכנזי, ודלא כנכתב ב"ספר המנהגים" עמוד 40(. שאנו אומרים "כן" עשה. כן – "כך", היינו 

כמו שאנו עושים כעת.

אכילת ה"כורך"

כא. המצה והמרור שבכריכה זו צריך לבלוע אותה בבת אחת, ולכתחלה יזהר לבלוע 
כל הכזית מצה בבת אחת עם כל הכזית מרור כשהן מרוסקים בפיו. אלא אם כן, קשה 
יכול לבלוע מעט מכזית זה ומעט מכזית זה  עליו לבלוע ב' הזיתים בבת אחת, שאז 
בבת אחת, ואח"כ יחזור ויבלע מעט מכזית זה ומעט מכזית זה בבת אחת, עד שיאכל 

כל השני זיתים:

ולכתחלה יזהר לבלוע כל הכזית מצה בבת אחת עם כל הכזית מרור כשהן מרוסקים בפיו. המג"א 
כתב )סי' תעה( "מקשה המרדכי האיך מחזיק בית הבליעה כולי האי, הא כזית הוא חצי ביצה? וי"ל, דכשמגיע 

לבית הבליעה הוא מרוסק ולכך מחזיק כולו".
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סימן תעז דיני אכילת אפיקומן

אכילת הפסח אחרי הסעודה

א. בזמן שבית המקדש היה קיים, היו אוכלין הפסח בסוף כל הסעודה, כדי שיהיה 
באכילתו  נהנין  שיהיו  כדי  השביעה  כל  גמר  יהא  שהפסח  דהיינו,  השובע.  על  נאכל 
ותחשב להם. שאכילת כל הקדשים צריך להיות דרך חשיבות וגדולה, שנאמר "קדשי 
בני ישראל לך נתתים למשחה" כלומר, לגדולה וחשיבות כדרך שהמלכים והגדולים 

אוכלים:

בזמן שבית המקדש היה קיים. ב' הסעיפים הראשונים מדברים על הזמן שביהמ"ק קיים, והם משמשים 
הקדמה לסעיף ג' המדבר על ההשלכה לזמננו. ותחשב להם. כלומר, שתהיה חשובה להם.

איסור אכילה אחרי הפסח

הפסח  מאכילת  נפטרין  יהיו  שלא  כלומר,  אפיקומן.  הפסח  אחר  מפטירין  ואין  ב. 
השולחן(  על  ומאכלים  מזונות  והביאו  הוציאו  כלומר,  אפיקומן:  )פירוש  באפיקומן. 
דהיינו, שלאחר אכילת הפסח לא יאכלו שום מין מזון ומאכל בעולם, שלא יעבור טעם 

הפסח מפיו על ידי טעם אותו מאכל: 

פירוש אפיקומן. אפיקו – הוציאו, מן – אוכל. והכוונה בזה על הקינוח שבסוף הסעודה. שלא יעבור טעם 
הפסח מפיו על ידי טעם אותו מאכל. דהיינו, יש ב' עניינים באכילת הפסח בסוף הסעודה: א. שיהא נאכל 

על השובע )נתבאר בס"א(. ב. שלא יאכל שום דבר אחריו, שיישאר טעם הפסח בפיו.

אפיקומן
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אכילת מצה זכר לפסח ולמצה הנאכלת עמו

ג ועכשיו שאין לנו פסח, צריך כל אחד לאכול כזית ]מצה[ זכר לפסח, מלבד המצה 
שאכל לשם אכילת מצה. וצריך לאכול כזית זה לאחר גמר כל הסעודה כמו הפסח, ולא 

יאכל אחריו שום מאכל כמו אחר הפסח. וכזית זה נקרא אפיקומן.

עם  הנאכלת  למצה  זכר  ואחד  לפסח,  זכר  אחד  זיתים,  שני  לאכול  טוב  ולכתחלה 
הפסח. ואם קשה עליו לאכול שני כזיתים, על כל פנים לא יפחות מכזית: 

וכזית זה נקרא אפיקומן. תוספת ביאור למה נקרא אפיקומן יש בדברי הלבוש כאן, וז"ל: "ואפשר לומר 
שאנו קורין את המצה עצמה אפיקומן סתם על שם שהיא במקום הפירות שדרך לאכול אחר הסעודה בפעם 
אחר, ואגב חביבות דמצוה שהיא חביבה עלינו כפירות מתוקים אנו קורין אותה אפיקומן, כלומר, שאומר 
לבני ביתו או כל אחד לחבירו אפיקו לנו מיני מתיקה, והוא המצה שמתוקה עלינו מצוותה". ולכתחילה טוב 
לאכול שני זיתים. "פי' ישנן שתי דיעות: שכזית האפיקומן הוא זכר לפסח או שהוא זכר למצה שנאכלת )עם 
הפסח( על השובע, ולצאת ידי שתיהן טוב לאכול ב' זיתים. ]וי"ל שאם קשה עליו שאז אוכל רק כזית א', עליו 
להתנות שהוא זכר ע"פ הדעה שהלכה כמותה[" )אד"ש בהגש"פ(. ועפ"ז קצת קשה לכאורה )ראה גם "מועדים 
וזמנים" ח"ג סי' רנא בסופו(, מדוע לא ניתן לכתחילה לאכול כזית אחד )"ולהתנות שהוא זכר ע"פ הדעה שהלכה 

כמותה"(? הרי אין זה כמו בנוגע לחיוב אכילת המצה שהמחלוקת היא מאיזה מצה יש לאכול את הכזית, 
שלכן יש לאכול ב' כזיתים ע"מ לצאת ידי חובת ב' הדעות. וצ"ע.

הסיבה באפיקומן

ד. האפיקומן צריך לאכלו בהסיבה, ויש אומרים שאין צריך. ויש לסמוך על דבריהם 
לענין דיעבד, שאם שכח ואכלו בלא הסיבה אין צריך לחזור ולאכול:

 זמנו

ו צריך ליזהר לאכול האפיקומן קודם חצות לילה, כמו הפסח שלא היה נאכל אלא 
עד חצות. ולכתחלה, טוב להקדים את עצמו לגמור את ההלל שאחר ברכת המזון קודם 

חצות: 

קודם חצות לילה. דין זה )למנהגנו( הוא בליל הא'. ובליל הב' – מנהג בית הרב להתחיל את הסדר בשעה 
מאוחרת והאדמו"ר מאריך "בביאור ההגדה ובענייני תורה ובהתעוררות לעבודה", ואין מדקדקים לאכול את 
האפיקומן קודם חצות לילה )"ספר המנהגים" חב"ד עמוד 38(. שלא היה נאכל אלא עד חצות. קרבן פסח 
חיוב אכילתו עד חצות נלמד מפסוקים, והוי דין דאורייתא )זבחים נז, ב(. טוב להקדים את עצמו לגמור את 
ההלל שאחר ברכת המזון קודם חצות. משום שהפסח )הנאכל עד חצות( טעון הלל באכילתו )רשב"א ברכות 
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ט, א(. ודין זה הוא לכתחילה בלבד, מפני שכל חיוב ההלל הוא רק מדרבנן )מגילה כא, א תוד"ה "לאתויי"(. אך 

לפועל, "אין מדקדקין בזה בבית הרב" )כ"ק אד"ש בהגדתו(.

שכח לאכול אפיקומן

ז אם שכח לאכול אפיקומן ונזכר לאחר שנטל מים אחרונים, או לאחר שאמר הב לן 
וניברך, אף על פי שכבר הסיח דעתו מהאכילה וכשנמלך לאכול עוד צריך הוא לברך 
ברכה ראשונה על מה שרוצה לאכול כמו שנתבאר בסימן קע"ט, מכל מקום האפיקומן 
יאכל בלא המוציא, לפי שאין האפיקומן תלוי בדעתו כלל, שבעל כרחו חייב לאכלו. 
לפיכך, אף אם הסיח דעתו מהאכילה אין בכך כלום כיון שאין הדבר תלוי בדעתו. ויזהר 

ליטול ידיו בלא ברכה קודם אכילת האפיקומן, כמו שנתבאר בסימן קע"ט:

כמו שנתבאר בסימן קע"ט ס"ה. ושם, שברגע שביטא את רצונו לברך ברכת המזון, הוא גילה דעתו שמתכוון 
להפסיק את אכילתו, ואם חזר בו, עליו לברך "המוציא" פעם נוספת. ויזהר ליטול ידיו בלא ברכה קודם 
אכילת האפיקומן כמו שנתבאר בסימן קע"ט. "שכיון שהסיח דעתו מאכילת פת, הסיח דעתו משמירת 

ידיו" )שם(.

ח ואם לא נזכר עד לאחר שבירך ברכת המזון קודם שבירך בורא פרי הגפן על הכוס, 
המזון,  ברכת  ויברך  על האפיקומן  ויברך המוציא  ידים(  נטילת  על  )ויברך  ידיו  יטול 

ואח"כ יברך בורא פרי הגפן על הכוס.

על  המוציא  ויברך  ידיו  ויטול  ישֶתנו,  הכוס,  על  שבירך  לאחר  עד  נזכר  לא  ואם 
יהא כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו  האפיקומן ואח"כ ברכת המזון בלא כוס, שלא 
חכמים. )וטוב שימזוג כוס קודם ברכת המזון ולא ישתנו מיד אחר ברכת המזון, אלא 
יגמור עליו ההלל וההגדה ואח"כ ישתנו(. ואף שיש אומרים שכל ברכת המזון טעונה 
כוס לשתותו מיד אחר ברכת המזון, מכל מקום, הרי עכשיו אין אנו נזהרין בכך כל ימות 
האומרים  על  סומכין  שאנו  לפי  כוס  בלא  המזון  ברכת  לפעמים  מברכין  ואנו  השנה, 

שברכת המזון אינה טעונה כוס כמו שנתבאר בסי' קפ"ב:

יטול ידיו. וידחה את שתיית היין לאחר ברכת המזון הבאה. שלא יהא כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו 
חכמים. נתבאר לעיל )תעג; יב(, שברגע ששותה כוס נוספת בברכה, נראה כמוסיף על מנין ארבעת הכוסות 
שתיקנו חכמים. מכל מקום, הרי עכשיו אין אנו נזהרין בכך כל ימות השנה. ורק בליל הסדר מקפידים 
לברך על הכוס, בשביל לעשות מצוה מסויימת עם הכוס השלישית )לעיל תעט;א(. כמו שנתבאר בסי' קפ"ב. 

עיין לעיל בביאור סי' תעט ס"א. 
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הכוס,  וישתה  וההגדה  ההלל  יגמור  ההלל,  לגמור  שהתחיל  לאחר  נזכר  אם  וכן  ט 
ואח"כ יטול ידיו ויאכל האפיקומן ויברך ברכת המזון בלא כוס.

לאחר שהתחיל "לגמור" ההלל. הכוונה "לגמור" היא להתחיל בקריאת ההלל, ואין הכוונה שהתקרב לסיום 
אמירתו, "דלפעמים 'גומר' בלשון חכמים כמו 'קורא'" )"משנה ברורה" תכב; יג(. ויברך ברכת המזון בלא 
כוס. עיין בשולחן ערוך בהמשך סעיף זה אריכות מה יעשה הנוהג בכל השנה שלא לברך ברכת המזון בלא 

כוס. ואכ"מ.

נאבד האפיקומן

יאכל  בין שבורה  בין שלימה  אחרת  מצוה  מצת  לו  יש  אם  האפיקומן,  נאבד  אם  י 
ממנה. 

)ואם אין לו עוד מצת מצוה, יאכל ממצה אחרת שהיא שמורה מחימוץ משעת קצירה 
או משעת לישתה ואילך. וכל המצות שלנו הן שמורות משעת לישה ואילך, וכשרות 
לאפיקומן. שאף שיש לחוש שמא נעשו ע"י חרש שוטה וקטן, שאין בהן דעת לשמור 

מחימוץ לשם מצת מצוה, מכל מקום כל ספק דברי סופרים להקל. 

ואם יש לו ג' מצות מצוה לליל ב', ישבור חתיכה מהאמצעית ויאכל בליל א'( )עיין 
סי' תנ"ח(: 

מצת מצוה. מצת מצוה – מצה ששמרו אותה מחימוץ משעת הקצירה, ושמירתה הייתה לשם מצות אכילת 
מצה בפסח. אך מצה אף שנשמרה מחימוץ אלא שלא שמרוה לשם מצוה, אינה מצה כשרה לצאת בה ידי 
חובתו )סי' תנג סי"ד-סי"ט וסת"ס ס"א(. שמורה מחימוץ משעת קצירה. אך לא נשמרה לשם מצת מצוה )כגון 
שמי שאפאה היה חש"ו, שאין כוונתו כוונה, וכדלקמן(. או משעת לישתה ואילך. עיקר השמירה הנדרשת 
מעיקר הדין היא רק מזמן שבאו עליה מים, אבל כל עוד לא יודעים שבאו עליה מים "אין מחזיקין איסור 
מספק" )לעיל תנג; טו(. אבל "ישראל קדושים ונוהגין להחמיר אפילו במצות של כל ימי הפסח לשמור אותם 
משעת טחינה ואילך" )שם; יט(. כיום נפוץ להקפיד על שמירה משעת הקצירה לכל ימי הפסח, ולא רק לליל 
הסדר. מכל מקום כל ספק דברי סופרים להקל. שחיוב אכילת האפיקומן הוא מדברי סופרים, ולכן אפשר 
לאכול מהמצה, אף שלא נשמרה כראוי. ישבור חתיכה מהאמצעית ויאכל בליל א'. "שהאמצעית אינה 
צריכה להיות שלימה" מעיקר הדין, "שהרי בוצעין ממנה חתיכה אחת לאפיקומן קודם אמירת ההגדה" )תנח; 

יב(.
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סימן תעח שלא לאכול אחר אכילת אפיקומן

כותרת: מחלוקת בהיתר האכילה או השתיה אחר האפיקומן 

א אחר אכילת אפיקומן אסור לאכול שום מאכל בעולם חוץ ממצה שמורה משעת 
קצירה או משעת לישה, כדי שלא יעבור מפיו טעם מצה שמורה של האפיקומן על ידי 

טעם אותו מאכל, כמו שנתבאר בסי' תע"ז.

אבל מותר לשתות כל המשקין שאינן משכרין. )אבל משקין המשכרין אסור לשתות, 
מטעם שיתבאר בסי' תפ"א(, לפי שטעם השתיה אינו מעביר את טעם האכילה מפיו.

ויש חולקין על זה ואומרים, שטעם כל המשקין מבטל מפיו את טעם מצה שמורה 
של אפיקומן, חוץ ממים וכיוצא בהם, כמו שיתבאר בסי' תפ"א. ויש לחוש לדבריהם 

אם לא לצורך גדול: 

אבל משקין המשכרין אסור לשתות, מטעם שיתבאר בסי' תפ"א. ושם, "לפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה 
הוא לאבותינו, עד שתחטפנו  ברוך  ונפלאות שעשה הקדוש  בניסים  ולספר  וביציאת מצרים,  בהלכות פסח 
שינה. ואם יהא מותר לו לשתות יש לחוש שמא ישתכר, ולא יעסוק ויספר כלל". חוץ ממים וכיוצא בהם. 
שאין בהם טעם, ואינם מעבירים את טעם המצה. ויש לחוש לדבריהם אם לא לצורך גדול. אמנם מדברי 
אדה"ז בסידור משמע שאפילו מים אין שותים אחר האפיקומן, "וכן נוהגין" )אד"ש בהגדתו ד"ה "שלא ישתה"(.

אכילת האפיקומן במקום אחד

ב לא יאכל האפיקומן בשני מקומות, ואפילו בחדר אחד לא יאכלנו בב' שולחנות 
מקצתו בשולחן זה ומקצתו בשולחן זה. לפי שהאפיקומן הוא זכר לפסח, ואסור לאכול 

מן הפסח בשני מקומות שנאמר "בבית אחד יאכל": 

שנאמר "בבית אחד יאכל". בדברי חז"ל נראה שהכוונה כאן "בבית אחד", היא שאף באותו בית אין לעבור 
מחדר לחדר )"מחצית השקל" כאן לומד זאת מדברי הגמ' ששמש שפונה בבית ממקום למקום, צריך לקפוץ 

את פיו. עיי"ש וש"נ(.

הישן באמצע אכילת האפיקומן

ג מי שישן באמצע אכילת האפיקומן וניער משנתו, אסור לו לחזור ולאכול עוד מן 
האפיקומן, אפילו לא אכל עדיין כזית. לפי שהשינה חשובה הפסק בין אכילה לאכילה, 
וכשאוכל אחר השינה הרי הוא כאוכל במקום אחר שלא במקום הראשון, ואסור לאכול 

האפיקומן בשני מקומות: 
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אפילו לא אכל עדיין כזית. שאז לא יצא ידי חובה אפי' של עיקר האכילה )ראה לעיל תעז; ג(.

ד במה דברים אמורים? כשמיסב בלבד, אבל בני החבורה המסובין, וישנו מקצתן 
כזית,  כבר  אכלו  אפילו  עוד  ולאכול  לחזור  יכולין  וניערו,  האפיקומן  אכילת  באמצע 
שאין שינתם חשובה הפסק, כיון שמקצת חבורתם נשארו בלא שינה. אבל, אם ישנו כל 

בני החבורה וניערו אינן חוזרין לאכול עוד:

כיון שמקצת חבורתם נשארו בלא שינה. כלומר, מאחר שיש מקצת מבני החבורה שלא נרדמו ומכך ניכר 
שאין זה ב' מקומות אלא מקום אחד, ולכן גם מי שישן יכול להמשיך ולאכול )כשיטת רשב"ם בפסחים קכ, א 

ודלא כרש"י שם(.

ה וכל זה כשנרדמו בשינה, אבל אם נתנמנמו בלבד וניעורו, וכן יחיד שמיסב ונתנמנם 
וניעור יכולין לחזור ולאכול. ואיזהו מתנמנם, ישן ואינו ישן ניעור ואינו ניעור. כגון, 
שישיב,  קודם  להרהר  שצריך  דבר  להשיב  יודע  ואינו  עונה,  והוא  אותו  קורין  שאם 

וכשמזכירין אותו הוא נזכר.

ולזכור  להרהר  יודע  ואינו  פלוני'?  חפץ  הנחת  מקום  'באיזה  אותו  ששואלין  כגון, 
בעודו מתנמנם באיזה מקום הניחו, וכשמזכירין אותו ואומרים לו הנחת במקום פלוני, 

הוא נזכר ואומר הן או לאו וכיוצא בזה: 

ו וכל זה כשישן לאחר שהתחיל לאכול האפיקומן. אבל, אם ישן קודם לכן וניעור, 
סעודתו  לאכול  יכול  וכן  אח"כ.  האפיקומן  ולאכול  שירצה  כמה  ולאכול  לחזור  יכול 

בבית ולילך לאכול האפיקומן בבית אחר:

אבל, אם ישן קודם לכן וניעור, יכול לחזור ולאכול כמה שירצה ולאכול האפיקומן אח"כ. היינו, שאין 
צורך שכל הסדר יהיה בהמשך אחד, אלא מספיק שאכילת האפיקומן עצמה תהיה ברצף. לכן, הישן במהלך 
ליל הסדר יכול לאכול את האפיקומן, אך אם ישן באמצע אכילת האפיקומן אז לא יצא ידי חובתו, ו"דלא 

כמהרי"ל שכתב דהוה הפסק, דכל האכילה של הלילה הזה הוי כפסח דיליה" )ד"מ הובא במג"א(. 
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סימן תפב דין מי שאין לו מצה שמורה

מי שיש לו רק כזית מצה שמורה 

א מי שאין לו מצה שמורה משעת לישה ואילך כי אם כזית אחד בלבד, לא יאכלנו 
בתחלת הסעודה קודם אכילת מרור, אלא יאכלנו אפיקומן אחר גמר כל הסעודה, כדי 

שישאר טעם מצה בפיו.

סדר סעודתו

ויברך עליו 'על אכילת מצה', ובתחלת הסעודה יברך 'המוציא' בלבד על לחם משנה 
במקום  הקידוש  שיהיה  כדי  מיד  כזית  ממנו  ויאכל  שמורה,  שאינה  ממצה  שלימות 

סעודה, כמו שנתבאר בסי' רע"ג. 

ואח"כ 'יברך על אכילת מרור' ויאכל ממנו כזית אחד. ואין צריך עוד כזית לכורכו 
עם מצה, כיון שאינה שמורה אינו יוצא בה ידי חובת כריכה, ואותו כזית השמור אי 
אפשר לכרכו עם מרור, שלא יבטל מצות עשה של אכילת מצה מן התורה, שאינו יוצא 
ידי חובת מצה באכילת כריכה זו, לפי שמצה בזמן הזה מן התורה והמרור הוא מדברי 

סופרים ומבטל המרור את טעם המצה, כמו שנתבאר בסי' תע"ה:

אלא  לכולם.  מצות  מספיק  אין  בהם  במקרים  ציבוריים,  לסדרים  בעיקר  נוהגות  אלו  הלכות  לו.  שאין  מי 
יאכלנו אפיקומן אחר גמר כל הסעודה. ואולי יש לומר, שכאשר נותנים מצה שמורה עבודת-יד לאנשים 
ב'מבצעים' )כשיש רק "כזית" לכל אחד(, על מנת שיאכלו אותה בליל הסדר, יש לומר להם שעדיף לאכול 
מצה שמורה זו דוקא כאפיקומן )ולא באכילת המצה שלפני המרור(. ויאכל ממנו כזית מיד, כדי שיהיה 
הקידוש במקום סעודה. אף שהיה עד עתה הפסק גדול בין הקידוש לסעודה, כל משך זמן אמירת ההגדה 
וכו', "מכל מקום אין הדבר נחשב להפסק גדול, לפי שגם ההגדה נחשבת לצורך אכילה, כדרשת חז"ל: "לחם 

עוני – לחם שעונים עליו דברים הרבה" )"סדר הערוך" להרמ"י וינגרטן, ח"א עמוד רצב, וש"נ לכמה מקורות(.

מי שיש לו כזית מצה בלבד

ג )מי שאין לו מצה כלל אפילו שאינה שמורה כי אם כזית אחד בלבד שמור משעת 
לישה או משעת קצירה, וכן( חולה שאינו יכול לאכול מצה כי אם כזית אחד בלבד, 
יאכל תבשילו ושאר סעודתו בלא נטילת ידים והמוציא, ואחר גמר סעודתו יטול ידיו 
ויאכל אותו כזית כדי שישאר טעם מצה  ויברך המוציא ועל אכילת מצה  בלא ברכה 

שמורה בפיו ולא יטעום אחר כך כלום.
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במה דברים אמורים? כשקידש על היין אבל אם אין לו יין ולא שאר משקה שהוא 
חמר מדינה וצריך לקדש על הפת כמו שיתבאר בסי' תפ"ג, אם כן מתחילה יאכל אותו 

כזית, ואחר כך יאכל תבשילו ושאר סעודתו:

ידים והמוציא. לכאורה, במקרה זה יצטרך לשתות בקידוש  יאכל תבשילו ושאר סעודתו בלא נטילת 
רביעית יין נוספת, ע"מ שייחשב לקידוש במקום סעודה.
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תפט. סדר תפלת ליל שני של פסח וספירת העומר:

מצוה על כל יחיד לספור

מיום  ימים  שבועות  שבעה  מישראל  אחד  כל  שיספ]ו[ר  התורה  מן  עשה  מצות  א. 
עומר  את  הביאכם  מיום  השבת  ממחרת  לכם  'וספרתם  שנאמר  העומר,  קרבן  הבאת 
התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה', ואומר 'שבעה שבועות תספר לך וגו''. ודרשו 
חכמים: 'תספר לך', יכול בבית דין כמו ביובל שסופרין בבית דין שבע שבתות שנים 
לכל אחד  לסופרה  כדי  לכם'  'וספרתם  לומר  ליובל? תלמוד  ומקדשין שנת החמשים 
ואחד, ואין הציבור או שליח צבור יכולים לספור בעד כולם. אף אם אחד מצוה לחבירו 
מפי  הספירה  כשלא שמע  חובתו  ידי  יוצא  אינו  לכך,  שליח  ועשאו  בשבילו  שיספור 

חבירו.

אבל אם הוא בעצמו שמע הספירה מפי חבירו, אם נתכוין לצאת ידי חובתו בשמיעה 
זו וגם חבירו המשמיע נתכוין להוציאו, יצא ידי חובתו מן התורה שהשומע הוא כאומר. 
והוא, ששמע מפי המחויב במצוה זו. ויש חולקין על זה ואומרים שצריך שתהא ספירה 
לכל אחד ואחד ממש, שכל אחד יספור בעצמו. ויש לחוש לדבריהם לכתחלה, שלא 

לסמוך על שמיעת הספירה מהש"ץ.

אבל הברכה יכול לשמוע מהש"ץ לכתחלה אף אם הוא יודע לברך בעצמו, שעשרה 
שעושין מצוה בבת אחת יכול אחד מהן לברך בשביל כולם כמו שנתבאר בסימן ח', 

ואחר ששמע הברכה יספור מיד:

קרבן העומר. מצוה להביא ביום השני של חג הפסח )לבד ממוספי החג( כבש בן שנתו לעולה, ועומר אחד 
ואח"כ  ומוריד(,  מעלה  ומביא  )מוליך  במזרח  מניפו  שהכהן  שם  על  התנופה',  'עומר  הנקרא  שעורים  של 
מקטירו על המזבח, ושיריו נאכלים לכהנים. אם נתכוין לצאת ידי חובתו בשמיעה זו וגם חבירו המשמיע 

ספירת העומר
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נתכוין להוציאו. במצוות דאורייתא נפסק שמצוות צריכות כוונה, ואלמלא זאת לא יוצאים ידי חובה )ראה 
לעיל סימן ס סעי' ה. וראה לקמן בביאור לסעיף יד(. והוא ששמע מפי המחויב במצוה זו. אולי כוונת רבינו כאן, 

שאם מישהו לא ספר אתמול, וממילא היום הוא פטור, הוא לא יוכל להוציא אחרים לדעה אחת )עיי' 'פרי חדש' 
ס"ח ד"ה ונשאלתי(. ואכ"מ להאריך בזה.

הפטורים מהמצוה

ב. נשים ועבדים פטורים ממצוה זו, מפני שהוא מצות עשה שהזמן גרמא. ובמקצת 
מדינות שמו הנשים מצוה זו עליהם חובה. ואין חשש איסור במה שהן מברכות עליה 

אף שהם פטורות ממנה, עיין סי' י"]ז[.

המצוה בזמננו

ומצוה זו נוהגת בארץ ובחו"ל בפני הבית ושלא בפני הבית. ויש אומרים, שבזמן הזה 
שאין בית המקדש קיים ואין מקריבין העומר, אין מצוה זו נוהגת כלל מדברי תורה אלא 
מדברי סופרים שתיקנו זכר למקדש, וכן עיקר. ומכל מקום, כל מה שתקנו חכמים תקנו 

כעין של תורה, ואין חילוק ביניהם אלא בדברים שיתבאר: 

ואין חשש איסור במה שהן מברכות עליה אף שהם פטורות ממנה, עיין סי' י"]ז[. ושם ס"ג: 'יכולין 
לומר 'וצונו' אע"פ שהן אינן מצווין, מפני שהאנשים מצווים על כך, וגם הן כשמקיימין מצוות שהם פטורים 
מהם . . קצת שכר יש להם'. ונראה כוונתו, דהוי מצוה שרשות לקיימה ולא חובה, ולכן ניתן לברך )ועי' לקו"ש 
חט"ז עמ' 220 הערה 66(. וכן עיקר. נחלקו הראשונים האם היום כשאין מקריבים את העומר, מצות הספירה 

היא מדאורייתא או מדרבנן. הרמב"ם )ועוד( פסק שגם היום הספירה היא מדאורייתא, ואילו התוס' )ועוד( 
פסקו שהספירה היום היא מדרבנן. רבינו פסק שהעיקר כדעת התוס' שהספירה היום היא מדרבנן )וראה ספה"ש 

תנש"א אחש"פ בסופה(. ואין חילוק ביניהם אלא בדברים שיתבאר.

זמנה של הספירה הוא בלילה

וקבלו  וגו''  יניפנו  'ממחרת השבת  בניסן שנאמר  הוא בט"ז  זמן הקרבת העומר  ג. 
חכמים שזה הוא ממחרת יום טוב הראשון של פסח. ומיום זה עצמו מתחילין לספור 
וגו'' הא למדת שזמן  ולא מיום שלאחריו, שנאמר 'מהחל חרמש בקמה תחל לספור 
קודם  הוא  וקצירתו  העומר,  קצירת  בזמן  דהיינו  הקצירה  ראשית  בזמן  הוא  הספירה 

הבאתו ולא אח"כ.

ואי אפשר להתחיל הספירה ביום הבאתו ממש )ואין העומר קרב אלא ביום ממש(, 
שנאמר 'תמימות תהיינה' ואין אתה מוצא תמימות אלא כשמתחיל לספור בערב, דהיינו 
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שמתחיל הוא לספור יום הראשון בליל ט"ז קודם אור הבוקר, והוא הדין ספירת שאר 
הימים שאינה אלא בלילה, שמן הסתם ספירת כל הימים הם שוין.

קודם  ונזכר  הלילה  בתחלת  ספר  ולא  העומר שאם שכח  לספירת  כשר  הלילה  וכל 
בתחלת  לספור  המובחר  מן  מצוה  לכתחלה  אבל  לספור,  חייב  השחר  עמוד  שעלה 

הלילה מיד אחר תפלת ערבית.

וקודם שיספור בלילה, צריך לברך כדרך שמברכין על כל המצות, בין של תורה בין 
של דברי סופרים.

שכח לספור בלילה

אבל אם שכח לספור בלילה ונזכר ביום יספור בלא ברכה, לפי שיש אומרים שאם לא 
נקצר העומר בלילה קוצרין אותו ביום, ולפיכך אם שכח או הזיד ולא ספר בלילה חייב 

לספור ביום ולברך. ויש חולקין על זה, לפיכך יספור בלא ברכה שספק ברכות להקל:

שמן הסתם ספירת כל הימים הם שוין. נמצאנו שישנם ג' שלבים בביאור המקור לכך שהספירה מתחילה 
בליל ט"ז: א. הפסוק 'וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה', אלא ששלב זה אינו 
מספיק, שהרי היינו יכולים להבין שמיום זה ואילך הוכשרה הספירה, אבל אין צורך להתחיל ולספור מיד. ב. 
וממשיך הפסוק ואומר 'מהחל חרמש בקמה תחל לספור', מזה מובן שיש להתחיל מזמן הקצירה שהוא קודם 
לזמן ההבאה, וממילא מובן שיש להתחיל לספור ביום של הבאת העומר, אך עדיין היינו עלולים להבין שזמן 
תהיינה',  'שבע שבתות תמימות  נכתב  א'  ובהמשך הפסוק שהובא באות  ג.  ביום.  הוא  )והקצירה(  הספירה 
מזה משמע שהספירה צריכה להיות בערב, כי רק כך יש אפשרות של 'תמימות' )מזה לומדים גם לקצירה 
שצריכה להיות בערב( )ע"פ הגמ' מנחות סו, א ורש"י שם(. אבל לכתחלה מצוה מן המובחר לספור בתחלת 
הלילה מיד אחר תפלת ערבית. בהגה"ה מסידור אדמו"ר ה'צמח צדק' )נדפסה בסוף השו"ע, יחד עם פסקי 
הסידור – הן במהדורות הישנות והן בחדשות( משמע שיש לספור לפני חצות )לכאורה הוא ע"ד התקנה בקריאת 

שמע המבוארת בריש מס' ברכות(. וילע"ע. ויש חולקין על זה. תוס' )מגילה כ, ב( חולק ואומר שההלכה היא 
שאם לא נקצור את העומר בלילה אין קוצרין אותו ביום, ואף אם נאמר שאפשר לקוצרו ביום, אי אפשר לספור 

ביום, מאחר ובספירה כתוב 'תמימות'.

יש לספור מעומד

בקמה  תקרא  אל  חכמים  ודרשו  'בקמה'  שנאמר  מעומד  לברך  צריך  הספירה  ד. 
אלא בקומה תחל לספור. ומכל מקום אם מנה מיושב יצא, לפי שדרשה זו אינה אלא 

אסמכתא בעלמא:

אל תקרא בקמה אלא בקומה. משמעותה הפשוטה של המילה 'ָקָמה' היא תבואה שהבשילה. אך חכמים 
דרשו את המילה גם במשמעות של 'קומה', דהיינו, עמידה. אסמכתא. עיין לעיל בביאור לסימן תלא סעי' ה.
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שינה מלשון הספירה

ז. אם ספר באותיות א"ב שאמר היום יום אלף או יום ב' או ג' ימים, יש אומרים שיצא 
ידי חובתו ויש אומרים שלא יצא. ויש לחוש לדבריהם, לחזור ולספור בלא ברכה.

אם לא אמר 'היום' אלא מנה סתם כך וכך ימים לעומר, לא יצא ידי חובתו, וצריך 
לחזור ולספור בברכה, דכיון שאמר כך וכך ימים הרי לא ספר את עצם היום הזה שהוא 
עומד בו, והתורה אמרה 'תספרו חמשים יום', שתספור היום עצמו שיאמר היום כך וכך.

לומר  צריך  אין  הדין  יצא, שמעיקר  'לעומר'  ולא אמר  וכך  כך  היום  אבל אם אמר 
כלל לעומר אלא שנהגו כך לבאר יפה בספירה לאיזה דבר סופרים, ואין זה מעכב כלל 
בדיעבד. ויש נוהגין לומר בעומר, ואין לשבש שום נוסח כי שניהם נכונים )ויש נוהגין 
'היום  כגון:  מנין השבועות,  קודם  הימים  מנין  אחר  לעומר  לומר  להם  הידוע  מטעם 

שמונה ימים לעומר שהם שבוע אחד ויום אחד'(:

אם ספר באותיות א"ב. אם אמר בליל ל"ג בעומר "היום ל"ג בעומר" )בהקשר החג, תהלוכה, עליה למירון 
וכו', ולא בקשר לספירת העומר(, יכול לחזור ולספור בברכה, מאחר ולא התכוון לומר את מספר היום, אלא 
את הכינוי שמכנים את החג. אך לכתחילה עדיף להימנע מלומר "היום ל"ג בעומר" לפני שספר כראוי )ראה 

"ספירת העומר" להר"צ כהן, פ"ח סעי' ח–ט, וש"נ(.

תפילה על בנין המקדש

כו', לפי שעכשיו אין  יהי רצון שיבנה בית המקדש  נוהגין לומר  יא. אחר הספירה 
אנו סופרין אלא זכר למקדש ואין בספירה זו עשיית מצוה כלל שהמצוה הוא לספור 
לעומר, ועכשיו אין לנו עומר לספור לו אלא שחכמים תקנו לספור זכר למקדש, לפיכך 
מתפללין שיבנה בית המקדש ונקיים המצוה כתקונה )ויש נוהגין מטעם הידוע להם, 

לומר אחר כך מזמור אלהים יחננו ויברכנו ואנא בכח ורבונו של עולם(:

לפי שעכשיו אין אנו סופרין אלא זכר למקדש. כדלעיל סעיף ב', שהעיקר כהאומרים שהספירה היום היא 
מדרבנן.

איך לענות למי ששואל כמה ימי הספירה

לו  יאמר  זה,  בלילה  הספירה  ימי  כמה  בבין השמשות  חבירו  אותו  מי ששואל  יד. 
יוכל הוא עצמו לחזור ולמנות  אתמול היה כך וכך, שאם יאמר לו היום כך וכך, לא 
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בברכה לפי שכבר יצא ידי חובתו במה שאמר לחבירו היום כך וכך לפי דברי האומרים 
שאין צריך כונה לצאת, אף שלא אמר לעומר אין בכך כלום. אבל השואל יכול לספור 
בברכה אף ששמע כבר הסיפור מהמשיב מכל מקום בשעה ששמע היה בדעתו לחזור 
ולספור, שהרי בשביל כך הוא שומע ונמצא שהיה בדעתו בפירוש שלא לצאת בשמיעה 
זו. אבל המשיב לא היה בדעתו בפירוש בשעת התשובה שרוצה לחזור ולספור שנית 
אחר כך, אף שבאמת כן הוא, מכל מקום כיון שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו 

להאומרים שאין צריכות כונה.

אבל אם לא אמר לו היום כך וכך אלא השיב לו סתם כך וכך לעומר לא יצא בזה 
לדברי הכל, ויחזור ויספור בברכה. ומכל מקום, יותר טוב לומר אתמול היה כך וכך:

מי ששואל אותו חבירו בבין השמשות. וכ"ש בלילה ממש, כפשוט. בין השמשות. הזמן שבין ודאי יום 
לודאי לילה – בין השקיעה לצאת הכוכבים. וראה אנצי"ת בערכו פרטים רבים. לפי שכבר יצא ידי חובתו 
במה שאמר לחבירו היום כך וכך לפי דברי האומרים שאין צריך כונה לצאת. דברי רבינו כאן מכוונים 
לפי שיטת האומרים שהספירה היא מדרבנן, ולכן מתייחס אף לדעה שאין צריך כוונה במצווה, משא"כ בסעיף 
א' דבריו מכוונים לעיקר הדין, שהספירה היא מדאורייתא, ופשוט שאז צריך כוונה במצווה. וראה בביאור 
לסעיף א. הסיפור. הספירה. מכל מקום כיון שלא היה בדעתו בפירוש יצא ידי חובתו להאומרים שאין 
צריכות כונה. לפי האומרים שאין צריך כוונה, האופן היחיד לא לצאת היא לכוון בפירוש שלא לצאת, ולא 
יועיל אם יחשוב בלבד שאינו מתכון לצאת. עיי' סעיף יב. השומע מהש"ץ והולך לספור נחשב שמכוון לא 
לצאת )דברי נחמיה(. ומכל מקום, יותר טוב לומר אתמול היה כך וכך. "שיש מסתפקים לומר שיצא אף אם 

לא אמר היום" )"מסגרת השולחן" שעל הקיצוש"ע, קכ; ג. וש"נ(.

קודם בין השמשות

טו. וכל זה כששואלו בבין השמשות. אבל קודם לכן אף אם אמר לו היום כך וכך 
ואילך אינו  כיון שהעיקר כהאומרים שאף מפלג המנחה  וסופר בברכה,  לעומר חוזר 
חשוב כלילה אלא לענין תפלה בלבד. וגם להאומרים שהוא כלילה, הרי יש אומרים 
שאף מצות מדברי סופרים צריכות כוונה לצאת בהן )ומכל מקום, לכתחלה טוב ליזהר 

מפלג המנחה ואילך שלא יאמר היום כך וכך(:

פלג המנחה. הזמן משתים וחצי שעות זמניות לפני השקיעה נקרא 'מנחה קטנה'. חצי מזמן זה, דהיינו, שעה 
יש  הרי  ואכ"מ.  והענינים.  כלילה לחלק מהדעות  מוגדר  זה  זמן  'פלג המנחה'.  נקרא  לפני השקיעה,  ורבע 
אומרים שאף מצות מדברי סופרים צריכות כוונה לצאת בהן. רבינו פוסק שאם יש ספק ספיקא בלבד 
שלא לברך, דהיינו כאשר רוב הסיכויים שהוא מחויב בברכה, עליו לברך אף שהוא ספק. וכ"ה לקמן בסעיפים 
כד-כה, שברגע שמסופק האם ספר או לא – יכול להמשיך ולספור בברכה, ואף אם ספר ביום יכול להמשיך 
ולספור בברכה, אף שיש לו ספק האם יצא ידי חובה, אנו מצרפים את הדעה שניתן לספור בשאר הימים אף 

אם שכח יום, והוי ספק ספיקא, ומברכים )ועיין במכתב כ"ק אד"ש לקו"ש חי"ז עמ' 466(.
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כשבירך, לא ידע כמה הספירה היום

יח. אם אינו יודע איזה יום הוא בספירה ופתח ובירך על דעת שיספור כמו שישמע 
מחבירו, ואחר הברכה שתק ושמע מחבירו וסיפר כמוהו, יצא ידי חובת הברכה ואין 
צריך לחזור ולברך שנית קודם ספירתו, אע"פ שבשעת ברכה ראשונה לא היה יודע על 

איזה יום הוא מברך:

יט. אבל לכתחלה אין לעשות כן ולא יברך עד שיודע איזה יום הוא מהספירה, כדי 
שידע על מה הוא מברך:

אבל לכתחלה אין לעשות כן. ב"כף החיים" מובאים ב' טעמים מדוע לכתחילה אין לעשות כן: א. שמא 
יעבור בין הברכה לבין הספירה יותר מ"תוך כדי דיבור" והוי הפסק. ב. כמו בברכות הנהנין שאין מברכין על 
האוכל עד שיביאוהו לפניו, כך גם כאן יש לדעת על מה הוא מברך. ומדברי אדה"ז בסוף הסעיף "שידע על 

מה הוא מברך", משמע כהטעם השני.

כ. אם בירך על דעת לספור ארבעה ימים לעומר שהוא סבור שהיום יום רביעי ולאחר 
שגמר הברכה נזכר שהיום יום חמישי אין צריך לחזור ולברך, אלא סופר מיד חמשה על 
סמך הברכה שבירך כבר, אף על פי שהברכה היתה על דעת יום רביעי אין בכך כלום, 

לפי שדברים שבלב אינן דברים לענין זה, כמו שנתבאר בסי' ר"ט:

טעה בספירה

כא. אם היה עומד ביום רביעי ובירך על דעת לספור ארבעה, וטעה בדיבורו וסיפר 
חמשה, צריך לחזור ולספור ארבעה כיון שיצא שקר מפיו שהיום יום רביעי הוא והוא 
סיפר חמשה בפיו, אף שהיה במחשבתו ארבעה אין זה כלום שמצות הספירה היא בפה. 

)אפילו אם טעה  לספור ארבעה  קודם שחוזר  ולברך  לחזור  צריך  אין  ומכל מקום, 
ולאחר  לספור חמשה  דעת  על  ובירך  יום חמישי  סבור שהוא  בתחילה בדעתו שהיה 
שסיפר נזכר שהיום יום רביעי אף על פי כן אין צריך לחזור ולברך( לפי שיוצא בברכה 
אינה  הראשונה  הספירה  אבל  אחרים,  בדברים  בינתיים  הפסיק  לא  אם  כבר  שבירך 
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חשובה הפסק, כיון שנתעסק בדבר שבירך עליו אלא שלא עלה בידו כהוגן:

אם לא הפסיק בינתיים בדברים אחרים. נראה שגם אם הפסיק בשהיית זמן של "תוך כדי דיבור" )ראה 
בסעיף הבא( עליו לחזור ולברך.

כב. )וכשחוזר לספור ארבעה צריך לומר היום ארבעה כו', ואם חוזר לספור בתוך 
כדי דבור לספירה הראשונה אין צריך לחזור ולומר 'היום', אלא יאמר מיד ארבעה ימים 

לעומר(:

תוך כדי דבור. 'כדי דיבור' – כדי שאילת שלום תלמיד לרב, דהיינו ג' התיבות 'שלום עליך רבי' )שו"ע רבינו 
סימן רו סעי' ג(. שהייה כזאת לא נחשבת להפסק ברוב דיני התורה.

שכח לספור

כל  בשאר  כלל  לספור  צריך  אין  אחת  בלילה  לספור  שכח  שאם  אומרים  ויש  כג. 
אחד,  יום  ממנו  כשחיסר  לגמרי  העומר  ספירת  ממצות  הפסיד  שכבר  לפי  הלילות, 
שנאמר 'תמימות תהיינה'. ויש חולקין ואומרים שצריך לספור בשאר כל הלילות, לפי 

שכל לילה היא מצוה בפני עצמה, ואינן תלויות זו בזו:

יום  לפי שכבר הפסיד ממצות ספירת העומר לגמרי כשחיסר ממנו  'יש'.  ויש אומרים. לכאורה צ"ל 
אחד, שנאמר 'תמימות תהיינה'. אין הכוונה שכל מ"ט הימים הם מצוה אחת, אלא שכאשר החסיר יום אחד 
חסר ב'תמימות', דהיינו, שאינו יכול להגיד 'היום עשרה ימים לעומר', כשלא ספר ביום התשיעי, כיון שלא 
קיימת אצלו מציאות של ספירת יום עשירי אם לא קדמה המציאות דספירת ט' ימים לפניו )לקו"ש חל"ח שיחה 

לשבועות, וש"נ(.

כד. ולענין הלכה נוהגין לספור בשאר לילות בלא ברכה, בין ששכח בלילה הראשון, 
בין ששכח באחד משאר כל הלילות, לפי שספק ברכות להקל.

במה דברים אמורים? כשלא נזכר כל הלילה וכל יום המחרת. אבל אם נזכר למחר 
ביום וסיפר בלא ברכה כמו שנתבאר למעלה, יספור בשאר כל הלילות בברכה שהרי אף 
לפי הסברא הראשונה לא הפסיד מצות הספירה בחסרון לילה אחד כיון שספר למחר 
ביום, והרי הן נקראות תמימות שסופר כל המ"ט יום. ואף שיש אומרים שהספירה אינה 
אלא בלילה, שאף אם שכח לספור בלילה אין צריך לספור ביום וא"כ אף אם ספר ביום 
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אין ספירה זו שוה כלום להשלים מספר המ"ט יום, מכל מקום הרי יש אומרים שאף אם 
לא ספר כלל יום אחד או אפילו ימים הרבה, סופר בשאר הלילות בברכה:

ספירת העומר  ימי  לענין קטן שהגדיל באמצע  ברכה.  בלא  לילות  בשאר  לספור  נוהגין  הלכה  ולענין 
ימשיך לספור בברכה, אף שהספירה מכאן ואילך היא ספירה אחרת. וכן תהיה לנו בביאת משיח צדקנו בב"א, 
שאף אם יבוא באמצע ימי הספירה, והספירה תהפוך להיות מדאורייתא, נמשיך לספור בברכה )לקו"ש שם. 
עיי"ש הביאור בארוכה. וש"נ מ"מ נוספים(. בין ששכח בלילה הראשון. דעת רב סעדיה גאון )מובאת בטור( שרק 

השכחה של הלילה הראשון גורמת להפסיד את הברכה של שאר הימים, משא"כ שכחה של יום רגיל. דעה זו 
לא הובאה בסעיף הקודם, ומרמז לה בסעיף זה. אבל אם נזכר למחר ביום וסיפר בלא ברכה כמו שנתבאר 
למעלה. סוף ס"ג. מכל מקום הרי יש אומרים שאף אם לא ספר כלל יום אחד או אפילו ימים הרבה, 

סופר בשאר הלילות בברכה. ראה בביאור לסעיף טו בענין 'ספק ספיקא' בברכות.

מסתפק האם שכח

כה. וכל זה כשברי לו שלא ספר בלילה אחד. אבל אם הוא מסופק בדבר אף שלא 
ספר למחר ביום יספור בשאר לילות בברכה, דכיון שיש להסתפק שמא ספר בלילה ויש 
להסתפק גם כן שמא כהאומרים שכל לילה ולילה היא מצוה בפני עצמה ואינן תלויות 
זה בזה, נמצא שיש כאן ספק ספיקא להחמיר להצריך ברכה וספירה בשאר הלילות, 
וכן בכל מקום שנתבאר שצריך לחזור ולספור בלא ברכה מחמת הספק שיש בספירה 

הראשונה, אם לא חזר וסיפר יספור בשאר הלילות בברכה:
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הגדה של פסח

הגדת הרבי
עם ביאורים
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קדש. בכל יו"ט חייב בקדוש מדברי סופרים, )שוע"ר סימן רע"א, סעיף ד'(.
וכשחל בשבת הרי יש לו ג"כ עיקר מן התורה

בשבת ישנה "מצות עשה מן התורה לקדש את יום השבת בדברים, שנאמר: זכור את 
יום השבת לקדשו" )שם, ס"א(. מדאורייתא, ניתן להסתפק בכך שמקדשים את השבת 

בדברים  - בתפילה, וכדומה.

אולם "תקנו חכמים שתהא זכירה זו על כוס של יין" )שם, ס"ב(.

זהו הביאור במה שכתוב כאן – 'שיש לו ג"כ עיקר מן התורה'. כי יסוד חיוב הקידוש 
בשבת הוא מדברי תורה, אלא שהחובה לקדש על היין – היא,  מדברי סופרים.

בו  מתווסף  שכן  רגיל,  מיו"ט  גדולה  שלו  הקידוש  חוב  בשבת  שחל  יו"ט  כן,  אם 
מ'עיקר מן התורה'.

אולם בחג הפסח – בליל הסדר, החיוב שונה מכל יו"ט. בלילה זה, חיוב הקידוש 
מוגדר בצורה שונה מכל הימים טובים, ואף שונה מחיוב הקידוש שבשבת.

והוא:

 – מוסיף עליהם בלילה זה,
שהוא אחד מארבעה כוסות שהן מצוה מד"ס בליל פסח.

בליל הסדר, מלבד חיוב הקידוש, ישנה חובה לשתות ד' כוסות.

חכמים קבעו ששתיית ד' הכוסות, לא תהיה כשתייה בפני עצמה – אלא הם הסמיכו 

קדש
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כל כוס לחלק מסויים מה'סדר'1. והכוס הראשונה, היא כוס ה'קידוש'.

מכך מובן, שחובת עשיית הקידוש בלילה זה – איננה כמו החובה שישנה בכל יו"ט 
ד'  מצד חובת  וגם  מצד הקידוש,  גם  זו היא חובה שונה. החובה היא  או שבת, אלא 

כוסות.

ממילא ישנם כמה נפק"מ להלכה, בין הקידוש שבכל יו"ט לקידוש שבליל פסח.

ואלו הם:

א. על מה מקדשים. ב. מי מקדש. ג. רמת החובה לקדש. ד. מתי מקדשים. ה. כמה 
שותים. 

וכדלהלן.

ולכן: 
א( אינו מקדש על הפת. 

בשבת ויו"ט ניתן לקדש על הפת2.

אולם בליל הסדר, מאחר וישנו חיוב לשתות ארבע כוסות, הרי שאי אפשר לעשות 
קידוש על הפת. כי אמנם, חובת קידוש ניתן לצאת על ידי הפת, אולם חובת ד' כוסות 

אי אפשר על ידי פת – וחייבים לעשותם ביין. 

ולכן, הקידוש בליל הסדר חייב להיעשות ביין – ולא ניתן לעשותו בפת.

ב( אין אחר מוציא אותו ידי חובתו )שו"ע רבינו סתע"ב סכ"ב(. 

וז"ל: "בארבע כוסות של פסח - שאף בני הבית שהן שומעין הקידוש וההגדה מבעל 
הבית, אף על פי כן חייב כל אחד ואחד לשתות ד' כוסות דרך חירות".

בשונה משבת שאפשר לצאת ידי חובה ע"י ששומע מאחר את הקידוש.

1( בית יוסף סימן תפ"ד, ד"ה וכתב אדוני אבי ז"ל דאפילו וכו'.
2( סימן רע"א, ס"ח.
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 ג( דוחק עצמו לשתות ד' כוסות אף שמזיקו
או שצריך למכור כסותו )נדרים מט, ב. פסחים צט, ב(.

הרבי מציין לשתי מקומות בש"ס.

הראשון  החלק  ]שזהו  מזיק;  זה  באם  גם  לשתות  שיש  מוכח,  הראשון  מהמקור 
שבדברי הרבי – 'דוחק עצמו לשתות ד' כוסות אף שמזיקו'[

בידי  ]אמונה  בידא...  הימנותא  יהודה[  ]רב  "אמר  ב(:  )מט,  בנדרים  הגמ'  כדברי 
מקידוש  חוץ  יין,  טועם  ]אינני  ואבדלתא  קידושא  אלא  טעימנא  אי  שבועה[  לשון   –
והבדלה[ וארבעה כסי דפסחא ]וארבע כוסות של פסח[ וחוגרני צידעי מן הפסח עד 

העצרת ]ואני חוגדר את צדעי – מחמת כאב הראש – עד העצרת[" 

ומהמקור השני מוכח, שיש לשתות גם באם צריך למכור כסותו; ]שזהו החלק השני 
שבדברי הרבי – 'או שצריך למכור כסותו'[

כדברי הגמ' בפסחים )צט, ב(: "אפילו עני שבישראל... ולא יפחתו לו ]גבאי הצדקה[ 
מארבע כוסות של יין". וברשב"ם שם הוסיף "אם לא נתנו לו גבאי צדקה ימכור את 

מלבושו או ילוה או ישכיר את עצמו בשביל יין לארבע כוסות".

בכך יובן, סדר המראי מקומות שמביא הרבי – שאיננו לפי סדר המסכתות שבש"ס. 
אלא, הסדר הוא לפי התוכן שמובא מכל מקום.

ד( אינו מקדש אלא בלילה ממש ולא בתוספות יו"ט )תרומת הדשן סימן קל"ז(, 
כי תקנו חכמים ד' כוסות בזמן הראוי לאכילת מצה )שו"ע רבינו שם ס"ב(. 

ערבית  מתפלל  אדם  באם  כלומר,  השבת.  זמן  את  להקדים  ניתן  ויו"ט,  שבת  בכל 
מבעוד יום ]מפלג המנחה ואילך[, הרי הוא קיבל על עצמו את השבת או החג. ומכאן 

ואילך יכול הוא לעשות קידוש, אפילו אם עדיין לא שקעה השמש3.

בליל הסדר, אין לקדש כל עוד לא הגיעה החשיכה.

)סימן קל"ז( – לרבינו ישראל  'תרומת הדשן'  זה, מופיע לראשונה בספר  דין  פסק 
איסרלין.

שם, נמצא גם טעם לדבר – מכיוון שכל הד' כוסות, הינן שייכות ותלויות במצוות 
מצה ומרור – שהם העיקר בלילה זה. ומכיוון שמצוות אלו שייכים רק בלילה ממש, על 

כן גם מצוות ד' כוסות צריכה להיות בלילה ממש.

3( סימן רס"ז, ס"ג.
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אדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, מעתיק את דינו של ה'תרומת הדשן', אולם כותב טעם 
שונה במעט - מטעמו של ה'תרומת הדשן'.

הארבע  כל  גם  לכן  בלילה,  אלא  אינו  התורה  מן  "כיון שאכילת מצה שהיא  וז"ל: 
מה שתקנו  שכל  מצה.  לאכילת  הראוי  בזמן  בלילה,  אלא  אינו  חכמים  כוסות שתקנו 
חכמים כעין של תורה תקנו, וכוס של קידוש הוא אחד מן הארבע כוסות, לפיכך צריך 

בלילה ממש, ולא במה שהוסיף מחול על הקודש".

אדמו"ר הזקן מחדש, שהסיבה לכך ששתיית ד' הכוסות צריכה להיות בלילה – היא 
מאחר וזו היתה תקנת חכמים – מלכתחילה. ששתיית ד' כוסות תהיה בזמן אכילת מצה.

לחידוד הדברים:

לטעם ה'תרומת הדשן' – הסיבה ששתיית ד' הכוסות בלילה, היא מאחר והם תלויים 
באכילת מצה שאכילתה בלילה, וממילא חיוב שתיית הד' כוסות הוא בלילה.

אך לטעם אדמו"ר הזקן - הסיבה ששתיית ד' הכוסות בלילה, היא מצד החובה שלהם 
בלילה4.  להיות  צריכה  היא  שתייתם  שחובת  חכמים  תיקנו  שכך  מכיוון  עצמם,  בפני 
והטעם שכך תיקנו חכמים – מאחר שחכמים תיקנו תקנתם כעין של תורה, כמו הזמן 

שהתורה קבעה לאכילת מצה.

הבחנה זו בדברי אדמו"ר הזקן עולה מתוך דברי הרבי כאן – שחילק בין טעמו של 
אדמו"ר בזקן, לטעמו של התרומת הדשן.

וראה בהערה, כיצד מתורצת קושיא גדולה של המהרי"ל, על פי טעמו של אדמו"ר 
הזקן דווקא.

בפיסקא זו ניתן לראות את החידוש הנפלא שיוצא מדברי הרבי בפיסקא זו – אשר 
בחלק  כלומר:  מביא.  שהרבי  הציטוטים  סדר  מצורת  רק  ומתגלה,  יוצא  זה  חידוש 
הראשון - מביא הרבי את פסק-הדין מדברי ה'תרומת הדשן' שהוא חידש דין זה. אולם 
את הטעם והביאור לדברים, מדייק הרבי להביא מדברי אדמו"ר הזקן. למרות - שבאופן 

שטחי, נראה שגם בדברי ה'תרומת הדשן' ישנו את אותו הטעם לדברים.

4( בכך מתורצת קושייתו של המהרי"ל, על דברי ה'תרומת הדשן'.
וז"ל "וכ"ת משום שתיית הכוסות שצריכין נמי להיות בלילה דומיא דמצה, תקשה לך על שני כוסות 

האחרונים דלאחר אכילה יהיו מחוייבים לשתות קודם חצות כדרך מצה".
שלא  ראוי  א"כ  המצה,  באכילת  תלויה  הכוסות  ששתיית  הדשן,  התרומת  לדברי  קושייתו:  ביאור 

לשתות את הד' כוסות אלא בזמן אכילת המצה – כלומר, עד חצות?! ולא מצינו כזו הלכה פסוקה.
אולם לדברי אדמו"ר הזקן – ליתא לקושיא כלל. מאחר ואין השתייה תלויה באכילת מצה ומרור. 
אלא, שחכמים תיקנו, שזמנם יהיה כאותו הזמן שתיקנה תורה לגבי אכילת מצה – שזהו במשך כל לילה.
]אמנם, לגבי מצה – מצינו תקנת חכמים מיוחדת שלא לאוכלה אחר חצות הלילה. אולם בד' כוסות 

לא גזרו כן, ולכן זמנם כל הלילה[.
ובכך סרה תמיהתו של המהרי"ל.
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אולם לאחר העיון בדברים, נראה החילוק הגדול שבין שני הביאורים, וכנ"ל באריכות. 

ולזה רומז הרבי, בכך שהוא מציין אשר הטעם לדברים הוא - מדברי רבינו הזקן, ולא 
טעמו של התרומת הדשן.

 ה( יש לחוש לדעת אלו האומרים שמצוה לשתות כל הכוס
ועכ"פ רובו )שם סי"ט(.

נחלקו הפוסקים בהבנת דברי הגמרא )פסחים, קח, א( "השקה מהן ]- מהד' כוסות[ 
לבניו ולבני ביתו – יצא, אמר רב נחמן בר יצחק והוא דאשתי רובא דכסא" – כלומר, 

שאדם יוצא ידי חובתו בתנאי ששותה רוב הכוס.

דעת הב"ח )סימן תע"ב ד"ה ואם היה( על פי הבנתו בדברי הרמב"ן – חובה לשתות 
כוס שלימה, ובדיעבד רוב כוס.

ובדיעבד  רביעית שלימה,  - מספיק לשתות  )סימן תע"ב ס"ט(  והשו"ע  דעת הטור 
רוב רביעית.

להלכה: פסק רבינו הזקן "טוב לחוש לסברא הראשונה" )לשתות כוס שלימה(. 

הכוס  כל  לשתות  חכמים  החמירו  פסח  של  כוסות  ש"בד'  מכיוון  הדברים,  וטעם 
לכתחלה". )לשון שוע"ר, שם(.

סי'  )שוע"ר  לוגמיו'.  'מלא  די בשתייה   - ויו"ט, אפילו לכתחילה  אולם, בכל שבת 
רע"א סכ"ד(.

רוב  סי"ט, שמנהגנו לשתות  לסי' תעב  ביאור  זה, שער הלכה,  בקובץ  ראה  ]אמנם 
כוס[.
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 כל דצריך ייתי ויפסח. כלומר יבוא ויעשה סדר הפסח
היינו מצה של מצוה ד' כוסות וכו' 

יש להבין מהו כוונת הביטוי "כל דצריך ייתי ויפסח" – 'כל מי שצריך יבוא ויפסח'. 
מהו פירוש הביטוי 'ויפסח'?

על כך מבאר כאן ]מדברי האבודרהם[, שהכוונה היא  - 'לעשות סדר הפסח'. כלומר, 
אין הכוונה שיבוא לאכול קרבן פסח, שהרי בזמן סידור ההגדה כבר לא היה קיים בית 

המקדש. אלא כוונתו היא ל'סדר הפסח' – מצה, ד' כוסות וכו'.

ועל דרך מה שאמרו רז"ל )תענית כ, ב( ר' הונא כי הוה כרך ריפתא הוה 
פתח לבבי' ואמר כל מאן דצריך ליתי וליכול ]ר' הונא – כאשר הוא היה אוכל 

לחם, היה פותח את דלתו, ואומר 'כל מי שצריך, יבוא ויאכל'[ )אבודרהם(.

בדברי הרבי כאן, מוצאים אנו דבר פלא!

האבודרהם, שממנו מצטט הרבי את הפירוש – מביא את מאמר רז"ל הנ"ל, על הקטע 
הקודם שבהגדה – 'כל דכפין ייתי ויכול', ואילו הרבי מביא ביאור זה, על הקטע השני. 

וצריך להבין טעמו של דבר.

ובספר 'שערי שלום' ]להרה"ח ר' שלום שפאלטער[ ביאר בטוב טעם את חידושו של 
הרבי בזה. וזהו תוכן דבריו:

 כל דיכפין
לשנה הבאה
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בדברי האבודרהם, כאשר הוא מביא את דברי הגמרא אודות רב הונא, מצטט הוא 
את דברי הגמרא, בנוסח הבא "ר' הונא כי הוה אכיל, הוה פתח הכי 'כל דכפין ליתי 

וליכול". בציטוט זה של הגמרא, מוצאים אנו כמה שינויים מהנוסח שנמצא לפנינו1. 

ואומר "כל  השינוי העיקרי – הנוגע אלינו, הוא מה שכתב, שרב הונא היה מכריז 
בין שני הנוסחאות? הדבר מבואר  דצריך". מהו ההבדל  "כל  ולא היה אומר  דכפין" 

בדברי  אבודרהם עצמו. 

וז"ל "בליל פסח יש הוצאה גדולה ואין ביד העניים לקנות די ספוקם, על כן נהגו 
לומר 'כל דכפין ייתי ויכול' כלומר, מי שהוא רעב ואין לו מה יאכל יבא ויאכל עמנו. 'כל 
דצריך ייתי ויפסח' פירוש: שאפשר שיש לאדם פת אורז ופת דוחן ואינו רעב, שהרי יש 
לו מה יאכל. ואין לו מצה של מצוה, ולא צרכי הפסח כגון; חרוסת, ומרור, ויין לארבעה 

כוסות, לכך אומר 'כל דצריך ייתי ויפסח' כלומר, יבא ויעשה סדר הפסח".

מתוך דבריו מובן, אשר ההזמנה היותר חשובה ומכובדת – היא 'כל דצריך'. היינו, 
שאין ההזמנה רק לצורך השקטת הרעב של העני, שזה ניתן לעשות גם באוכל פשוט 
וזול. אלא ההזמנה כאן היא הרבה יותר גדולה - זוהי הזמנה לכל צורכי הסדר, אשר 

זוהי הזמנה חשובה ויקרה יותר.

והנה במעשיו של רב הונא )כפי שמובא בגמרא(, נשתנו הגירסאות. 

בגירסת האבודרהם, נכתב, אשר הוא הזמין את ה'כל דכפין' היינו ההזמנה הפשוטה 
את  רק  הזמין  לא  שהוא  היינו,  דצריך'.  'כל  בדבריו  נאמר  לגירסתנו,  אולם  והזולה. 

הרעבים, אלא כל מי שצריך דברים גם מעבר להשקטת הרעב.

למרות  דצריך,  כל   – השני  הקטע  על  דווקא  הונא  רב  דברי  את  הרבי  הביא  לכן, 
גירסת הגמרא שלנו,  זה נאמר על הקטע הראשון. משום שלפי  שבדברי האבודרהם, 

ניתן להביא הוכחה גדולה יותר מדברי רב הונא – הוכחה על 'כל דצריך ייתי ויפסח".

ושוב ניכר מכאן, עד כמה גדול הדיוק בהגדתו של הרבי.

1( אמנם, נראה שהאבודרהם לא דייק לצטט, אלא כתב את תוכן דברי הגמרא במילותיו שלו. אולם, 
בכל אופן מכך שהוא משנה מילה, אשר משמעותה היא חשובה להבנת ההלכה, כנראה שזו היתה גרסתו 

בגמרא.
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 לשנה הבאה כו' הבאה. אאמו"ר אמר הראשון – מלעיל,
השני – מלרע )שיחות תרצ"א(.

– ראה רש"י בראשית כט, וא"ו. ]באה עם הצאן. הטעם באל"ף, ותרגומו אתיא, 
ורחל באה, הטעם למעלה בבי"ת, ותרגומו אתת, הראשון לשון עושה והשני לשון עשתה[.

מדברי רש"י, לומדים אנו שיש חילוק בין המילה 'הבאה' שנאמרת 'מלעיל', למילה 
'הבאה' שנאמרת 'מלרע'.

זח"א רסה, א. ]ישב ר' ברכי' ודרש,  מאי האי דקא אמרינן כל יומא העולם הבא ולא 
ידעינן מאי קאמר? העולם הבא, מתרגם עלמא דאתי. ... והיינו דכתיב העולם הבא -  שכבר 

בא מקודם ששת ימי בראשית"[.

מדברי הזוהר, לומדים אנו שאכן משתמשים בפועל עם המילה 'הבא' לדבר שכבר 
בא – העולם הבא.

רמב"ם הל' תשובה ספ"ח. ]זה שקראו אותו חכמים העולם הבא לא מפני שאינו מצוי 
עתה וזה העולם אובד ואחר כך יבא אותו העולם. אין הדבר כן. אלא הרי הוא מצוי ועומד 
שנאמר )תהילים לא-כ( ''אשר צפנת ליראיך פעלת'' וגו' ולא קראוהו עולם הבא אלא מפני 
שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי העולם הזה שאנו קיימים בו בגוף ונפש וזהו הנמצא 

לכל אדם בראשונה[.

לדבר  'הבא',  המילה  עם  בפועל  משתמשים  שאכן  אנו  לומדים  הרמב"ם,  מדברי 
שעתיד לבוא – העולם הבא.

להעיר, מאגרות קודש חלק י"א )אגרת ג'תקסו( – שם הרבי ביאר את הענין בהרחבה. 
וז"ל:

"במה שכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע הי' אומר השתא הכא לשנה הבאה בארעא 
דישראל, הבאה, מלעיל, היינו לשון עבר. ושואל איך יפרשו זה. הנה אף שלא שמעתי 
בפירוש, נראה לי לומר שפירושו כפשוטו, שזה תקופה שכבר התחילה, בשנת פסח 
זה עצמה, ולשנה הבאה מלרע - בני חורין, היינו בעתיד. ולהוסיף בם הכנות2 הדברים 
ובפרט ברוחניותם. כי לשנה הבאה בארעא דישראל תלוי רק בהאדם עצמו, שבחירה 

2( כך מודפס באגרות קודש "בם הכנות". ואולי צ"ל 'גם הבנת'.
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חפשית לו בפרט ברוחניות הדברים, אשר ארץ ישראל הוא שנמצא בהשגחה תמידית 
אין  ומיוחדת שזה תלוי באם  מד' אלקינו מראשית שנה עד אחרית שנה, תמידית 
הולכים בקרי כ"א בחקתי תלכו. ולכן כשאומר ומחליט לשנה הבאה בארעא דישראל 
- בידו להעשות כך על אתר וגם שעה אחת קודם, ומשא"כ להעשות בני חורין היינו 
להשתחרר משעבודים, הרי, כמו בדין הנגלה צריך לשטר שיחרור או לענינים מעין 
זה, וברוחניות ה"ז כמה שנאמר שרק הקב"ה שוחטו ליצה"ר שאז נעשים בני חורין, 

וכדרז"ל אל תקרי חרות אלא חירות".

ביאור הדברים:

הבאה – מלעיל, הוא לשון 'עבר'. כלומר, שזה כבר בא. דבר זה שייך להיאמר על 
'ארץ ישראל', ברוחניות. שעניינה, להיות תמיד בהשגחת ה'   - וזה תלוי בהחלטה של 

'רגע כמימרא'. 

'ארץ  לרשות  נכנס  הוא  רגע  באותו  ה',  הנהגת  תחת  להיות  מחליט  אדם  כאשר  כי 
מאחל,  אדם  כאשר  ולכן,  באדם.   – בה"  אלוקיך  ה'  "עיני  של  למצב  ומגיע  ישראל' 
בכוונה אמיתית, שהוא רוצה להיות ב'ארץ ישראל' - במצב של השגחת ה', אזי ברגע 

זה הוא כבר שם.

בפעול  האמירה  לפני  עוד  כלומר,  קודם'.  אחת  שעה  'וגם  במכתבו,  הרבי  ומוסיף 
הוא כבר נמצא 'בארץ ישראל'. ויש לבאר זאת בדא"פ: מאחר, והוא מתכונן לומר את 
המילים 'לשנה הבאה בארעא דישראל', אשר הם מורות על רצון להיות תחת הנהגת 
ה' - אזי עוד קודם שאמרם בפועל, הוא כבר נמצא בדרגת 'ארץ ישראל' – שהיא, הרצון 

להיות בהנהגת והשגחת ה'.

'בן – חורין', זוהי דרגא רוחנית גבוהה. להיות ב'חירות' מיצר הרע,  אולם, להיות 
ומכל המניעות והעיכובים. כדי להגיע לזה יש לעבור כברת דרך ולהתעלות במדרגתו.

לבוא.  העתידה  עתיד, השנה  לשון  – מלרע.  חורין'  בני  'לשנה הבאה  אומרים  לכן 
מאחר ועכשיו, אנחנו עדיין לא בדרגה גבוהה זו – של חירות מיצר הרע.

אולם אנו מאחלים, שעל יד העבודה מעכשיו ואילך, אזי בשנה הבאה  - נזכה כבר 
להיות בדרגא גבוהה זו, של 'בני חורין'.
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 כרפס נוטל כו' כדי להתמי' התינוקות,
שאין עושים כזה בכל ימות השנה )פסחים קי"ד, א, ב(.

מטרת הכרפס, הינה כדי להתמיה את התינוקות – כמבואר בגמרא, פסחים קי"ד.

כמה דעות נאמרו בדברי המפרשים, בהסבר דברי הגמרא הללו - מה בדיוק אמור 
מכך  או  מתמיה,  בלבד  שהטיבול  או  הירקות,  אכילת  האם  התינוקות.  את  להתמיה 

שמטבלים פעמיים?

אדמו"ר הזקן בשולחנו כותב, )סימן תע"ג, סי"ד( וז"ל "ולמה תקנו חכמים דבר זה? 
שאין דרך לאכלם  כדי להתמיה את התינוקות, שיראו שינוי שאוכלין ירקות בטיבול, 

קודם הסעודה בכל ימות השנה, וישאלו על שינוי זה".

הרבי מקצר בתיאור וכותב, שתמיהת התינוקות בא מכך "שאין עושים כזה בכל ימות 
השנה". 

הזה, לאכול ירקות  ולכאורה, כוונת הדברים – שבכל השנה לא עושים את המנהג 
קודם הסעודה.

וכד דייקא בלשון הרבי, שהרבי ציטט מלשון ההגדה בד"ה את התיבות "כרפס נוטל" 
דייקא, ולא ציטט את המשך לשון רבינו הזקן "ויטבול במי מלח או חומץ". כי טעם 

תמיהת התינוקות בא מאכילת הירקות קודם הסעודה.

כרפס
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פחות מכזית כי גם זה דיו להתמי' התינוקות, ואז לכל הדיעות לא 
יתחייב לברך אחריו בורא נפשות רבות )שו"ע אדה"ז סימן תע"ג סט"ו 

וסי"ח(.

בשולחן ערוך רבינו הזקן, הובאו שתי דעות החולקות בעניין ברכת ה'כרפס' – האם 
ברכת 'בורא פרי האדמה' שמברכים על הכרפס, צריכה לפטור גם את אכילת ה'מרור' 

– אשר ברכתו היא גם כן 'בורא פרי האדמה'.

דעה הראשונה – ברכת 'בורא פרי האדמה' שמברכים על הכרפס, פוטרת את המרור. 
וזוהי הסיבה שלא מברכים על המרור 'בורא פרי האדמה'. 

מהסיבה הזו, גם אין לברך ברכה אחרונה על ה'כרפס' - כדי שלא להפסיק בין אכילת 
ה'כרפס' לאכילת ה'מרור'.

את  פוטרת  איננה  הכרפס,  על  פרי האדמה' שמברכים  'בורא  ברכת   – דעה השניה 
המרור. ולכן, באם אכל כזית מה'כרפס' - צריך לברך אחריו ברכה אחרונה. 

מצד שני – לדעתם - אין צורך לברך על המרור, מאחר שאכילת המרור הינה בתוך 
הסעודה, ולכן אין לברך עליו.

למעשה: 

יש להחמיר כשתי הדעות – יש לכוון לפטור את אכילת המרור, ולכן לא יברך ברכה 
לברך ברכה אחרונ על  חייב  אחרונה אחרי אכילת ה'כרפס'. אולם, מצד שני יש דעה 
ה'כרפס'. לכן - צריך להיזהר שלא להגיע למצב של חיוב ברכה אחרונה, על ה'כרפס'. 

משום כך, צריך לאכול פחות מכזית.

ויטבול – ואח"כ – ויברך. כדי לתכוף הברכה להאכילה בכל מה 
דאפשר )חק יעקב סימן תע"ה סק"ה1(.

יש לברך לאחרי הטבילה במי מלח, משום שיש מעלה בכך שמתכיפים את הברכה 
לאכילה.

ולהעיר, שבשו"ע רבינו, מצינו כעין זה לגבי אכילת המרור, )סי' תעה, סי"ב( וז"ל 
"ואחר שטבלו בחרוסת, יברך 'אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור'. ולא יברך 

נכתבו  שם  אשר  לסק"ח,  הכוונה  לכאורה  אולם,  סק"ה.  כך  כתוב  הרבי  של  ההגדה  דפוסי  בכל   )1
הדברים הללו במפורש. ]וכנראה, זוהי טעות המדפיס[. וכבר העירו כן בכמה מקומות. 

85. אולם  ע'  וביאורים אהלי תורה תתקנ"ט  הנוסח הנדפס – קובץ הערות  ליישב את  ויש הרוצים 
הדברים המבוארים שם דחוקים לפענ"ד. ואכמ"ל.
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מה  בכל  האכילה,  דהיינו   - המצוה  לעשיית  הברכה  לתכוף  שיש  לפי  הטיבול,  קודם 
שאפשר".

אולם, הרבי מדייק כאן להביא מקור לדבריו מה'חק יעקב', מאחר ובשו"ע רבינו אין 
התייחסות מפורשת לגבי ברכת ה'כרפס', אלא רק לגבי המרור.

ולחידוד הדברים, והבנת גודל הדיוק בדברי הרבי: 

בדברי שוע"ר, מבוארת הסיבה מדוע לא להפסיק בין הברכה לאכילה, "לפי שיש 
- דהיינו האכילה, בכל מה שאפשר". כלומר, מחמת  לתכוף הברכה לעשיית המצוה 
הכלל שיש לברך על המצוות 'עובר לעשייתן'. לומדים, שיש להסמיך את ברכת המצוות 

לעשיית המצוות. ולא להשתהות בין הברכה לאכילה.

לכשנדייק בדברים, ניתן להבין שזהו דין בברכת המצוות. כלומר, כאשר אדם אוכל 
דבר משום מצוה, ומברך עליו ברכת המצוה, עליו להיזהר שלא להפסיק בשום דבר, 

ואפילו בשהייה בעלמא – בין הברכה לאכילה. 

אולם, כל דבר אחר שאדם אוכל – שאיננו משום מצוה, אין צורך וזהירות מיוחדת, 
להסמיך את הברכה. אמנם, יש איסור להפסיק בשיחה וכדומה, אולם אין חובה להזדרז 
ולא להפסיק בשום דבר אחר. וראיה לדברים, ממה שכתב בשוע"ר במפורש, לגבי מי 
שמחכה אחרי הברכה, שיביאו מלח על השולחן )סימן קס"ז ס"ח( "ואין לחוש להפסק 
כזה,  להפסק  חושש  שאינו  הרי  הסעודה".   לצורך  שהוא  כיון  להמוציא,  נטילה  בין 

ומגדיר אותו כ'צורך הסעודה'.

אולם מדברי החק יעקב למדנו, שגם באכילה שאין עליה ברכת המצוות, אלא ברכת 
הנהנין, יש הידור וזהירות לתכוף את הברכה לאכילה.

ומחדש הרבי, שמדברי אדמו"ר הזקן ב'סדר ההגדה' מוכח, שמסכים לחידוש זה של 
ה'חק יעקב'.

ע"פ הנ"ל, תובן ביתר עומק, שאלת הרבי בהמשך הקטע:

והא דבסעודת כל השנה מברך המוציא ואח"כ טובל במלח,

הסבר השאלה:

לכאורה קשה, הרי בכל השנה - כשאוכלים לחם, יש חיוב להטבילו במלח. ולגבי דין 
זה - נהגו, לברך ולאחר מכן לטבול במלח. ולא מסמיכים את הברכה לאכילה?

]כאמור, שאלה זו מתעוררת דווקא בעקבות חידושו של ה'חק יעקב' – והכרעת הרבי 
שגם אדמו"ר הזקן סובר כן.
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מאחר ודווקא לפי שיטתו - שגם בברכה שאינה 'ברכת המצוות' יש להשתדל להסמיך 
את הברכה לאכילה. עולה השאלה, מדוע לא עושים כן כל השנה?[

ומתרץ הרבי:

הוא משום דמברך קודם שפורס )כדי שיברך על הגדולה(.

)סימן קס"ז ס"ג( "מצוה מן המובחר לברך על הפת כשהיא  נפסק להלכה בשו"ע 
אם  ואף  לפניו שלימה.  הביאו  אם  עליה,  לברך  ואח''כ  לפורסה תחילה  ולא  שלימה, 
הביאו לפניו פרוסה, מצוה מן המובחר לברך עליה כך - כשהיא פרוסה גדולה, ולא 

יפרוס ממנה עד לאחר הברכה".

מחדש הרבי, שזהו הטעם לכך שלא עושים כן אף פעם. משום שכשמברכים על לחם, 
ישנו הידור חשוב יותר, והוא - לברך על הלחם השלם או הגדול. ולכן, סדר הדברים 

הוא שונה: מברכים, בוצעים את הלחם, טובלים במלח, אוכלים.

]הרבי מציין, סיבה אחת בלבד - "כדי שיברך על הגדולה". למרות, שבשו"ע נכתב 
שיש דרגה גבוהה יותר - "פת שלימה". אולם הרבי מזכיר דווקא את הפרט הזה, של 
פרוסה גדולה. כדי לבאר, מדוע תמיד נוהגים לטבול את הפרוסה במלח לאחר הברכה 

– גם כשאין פת שלימה[.
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בחלק ה'מגיד' שבליל הסדר, מתארים אנו את כל השתלשלות גלות מצרים, והגאולה. 

בפתיחת התיאור של הגלות והגאולה, אנו אומרים את הקטעים הבאים:

ָּברּוְך ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּברּוְך הּוא. ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִחּׁשב ֶאת ַהֵּקץ, 
ַלֲעׂשֹות ְּכמה ֶּׁשָאַמר ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּבְבִרית ֵּבין ַהְּבָתִרים, ֶׁשֶּנֱאַמר: ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם, 
ָידֹע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ ֹלא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. 

ְוַגם ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו ָּדן ָאנִֹכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרכוׁש ָּגדֹול. 

ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו, ֶׁשֹּלא ֶאָחד ִּבְלָבד ָעַמד ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל 
ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם. 

בקטע הבא, יובאו כמה פיסקאות מדברי הרבי על קטע זה – בדברים קצרים, מבאר 
הרבי כמה קטעים.

אולם, כשמעיינים בדברי המפרשים, מבינים כמה גדול ומדוייק הפירוש של הרבי – 
וכיצד בביאור זה סרים בפשטות קושיות המפרשים.

ברוך שומר. הובאה פיסקא זו בסידור רב עמרם גאון, רס"ג וכו'; אבל, 
לעת עתה, לא מצאתי' בשום מדרש. 

הבטחתו. בזמנים שונים: לאברהם אבינו ע"ה ע"ד גלות מצרים, 
ולנביאים ע"ד הקמים בכל דור ודור, והיא שעמדה לאבותינו וכו'.

בדברי בעל ההגדה נאמר "ברוך שומר הבטחתו לישראל" – על איזו הבטחה מדובר 
כאן? 

ברוך שומר
הבטחתו
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כמה ביאורים נאמרו בדברי המפרשים: 

א. ההבטחה ליעקב ובניו שירדו למצרים – וצריך לברך על הרעה כשם שמברכים על 
הטובה )פירוש קדמון(. 

ב. ההבטחה לאברהם אבינו, שבניו יצאו ברכוש גדול )הרשב"ץ(.

ג. הבטחת הגאולה העתידה לבוא במהרה בימינו )שבלי הלקט(.

אולם, ישנו קושי גדול בכל הפירושים – לדבריהם, מהו הביאור בהמשך דברי ההגדה 
"והיא שעמדה לאבותינו ולנו".

בדברי הראשונים מבואר, אשר המילה 'והיא', נסובה על ההבטחה שהוזכרה קודם 
לכן. כלומר, ההבטחה שהבטיח הקב"ה, היא זו שעמדה לאבותינו ולנו.

על  ולא  מסויימת,  הבטחה  על  מדובר  הביאורים,  כל  לפי  הרי  השאלה,  ונשאלת 
הבטחה כללית, שהובטחה גם לאבותיו וגם לנו? ותירוצים שונים נאמרו בניסיון ליישב 

קושיא זו.

הרבי, בדבריו הקצרים – מסיר מלכתחילה את הקושי!!

והביאור:

של  ההבטחות  כל  על  אלא  מסויימת,  הבטחה  על  מדברת  אינה  'הבטחתו'  המילה 
ודור  דור  בכל   – שאחריו  לנביאים  הבתרים.  בין  בברית   – אבינו  לאברהם  הקב"ה: 
כשעומדים עלינו לכלותינו, מבטיח הקב"ה שישמור על עם ישראל ולא יכחידם ח"ו. 
וכוונת דברי בעל ההגדה, היא כדלהלן: "ברוך – הקב"ה – שבכל פעם הוא  מקיים את 

מה שהוא מבטיח". 

כלומר, השבח שמשבחים כאן את הקב"ה, איננו שבח פרטי - שהקב"ה קיים הבטחה 
מסוימת. כי־אם, זהו שבח כללי, שהקב"ה תמיד מקיים את הבטחתו. וזהו 'ברוך שומר 

הבטחתו לישראל'.

והיא – ההבטחה – היא שעמדה. ראה לעיל פיסקא הבטחתו.
ע"פ הנ"ל יובנו המשך דברי 'בעל ההגדה' "והיא שעמדה לאבותינו ולנו'.

אנו  אין  שעמדה.  זו  היא   – וכו'  לנביאי  לאברהם,  הקב"ה,  של  ההבטחה  כלומר, 
עוסקים כאן בהבטחה מסויימת, משום שבאמת לא הוזכרה כאן כזו הבטחה שהבטיח 

הקב"ה, להציל את עם ישראל בכל דור ודור.

אלא, מה שעמד לאבותינו ולנו – זאת העובדה, שבכל פעם שהקב"ה מבטיח הבטחה, 
היא מקויימת. 
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וההבטחה של הקב"ה – שהיא קיימת בכל דור ודור, כי בכל דור ודור הקב"ה מבטיח 
לנו על ידי נביאיו שישמור עלינו – היא זו שעמדה לאבותינו ולנו.

ונסיים בסגנונו של הרבי, בכמה מקומות בהגדה "וסרו קושיות המפרשים"..

ושוב, ניתן לראות כיצד במילים ספורות הרבי מיישב תמיהות גדולות. ופעמים רבות 
הרבי,  דברי  עומק  מתגלה  העיון,  ולאחר  זאת.  מציין  לא  אפילו  הרבי   – כאן  כמו   –

במלוא הודם והדרם!!
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בתיאור 'בעל ההגדה' אודות הבן הרשע, מבוארת שאלתו וטענתו של בן זה – "מה 
העבודה הזאת לכם".

בעל ההגדה, מדריך אותנו כיצד יש לנהוג עם בן זה "ואף אתה וכו'...

ואף אתה – מלבד התשובה שבפרשה שם – הקהה כו' )זבח פסח(. 
לכל לראש, יש להבין את הביטוי "ואף אתה". מביטוי זה נמצאנו למדים, שאין זו 
התגובה היחידה שצריך להגיב לבן זה. אין להסתפק ב'להקהות את שיניו. ישנו דבר 
עיקרי שיש לעשות איתו, ובנוסף לכך יש גם להקהות את שיניו. מהו אם כן הדבר הזה?

על כך מבואר, שלכל לראש יש לענות תשובה אמתית על שאלותיו ולהסביר לו מהי 
העבודה, ולמי אנחנו עובדים. והתשובה הזו, מבוארת באר היטב בדברי הפסוק המגיע 

מיד אחרי האמירה של הבן 'מה העבודה הזאת לכם. ושם נאמר "ואמרתם וגו'"

כסיל  'ענה  בו  לקיים  יש  כלומר,  שיניו'.  את  'להקהות  גם  יש  זאת,  שמלבד  אלא 
נוספת  תשובה  לו  לתת  גם  צריך  אלא  שכלית,  בתשובה  רק  להסתפק  אין  כאולתו'. 

שתגרום לו זעזוע, ותעזור לו לצאת ממצבו הרע.

ומה היא? 

"בעבור זה... אילו היה שם..."

בעבור זה )שמות יג, ח(. כתוב בפרשת שאינו יודע לשאול, אבל בו 

מה העבודה
הזאת לכם
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נדרשות רק התיבות בעבור זה, אבל "לי ולא לו" דרש ברשע וכאלו אומר 
אם אינו ענין לשאינו יודע לשאול תנהו ענין לרשע )זבח פסח. אבודרהם(.

בעל ההגדה משתמש בתור תשובה לבן הרשע, בפסוק 'בעבור זה'.

על השימוש בפסוק זה, עולה השאלה הבאה – והרי פסוק זה נדרש בהמשך ההגדה 
בתור תשובה לבן 'שאינו יודע לשאול'?

על כך בא הביאור, שנעשה בפסוק זה שימוש כפול: במילים 'בעבור זה' משתמשים 
בתור דרשה – ללמוד מה לומר לבן 'שאינו יודע לשאול'. אולם בשאר חלקי הפסוק 

שאינם נדרשים שם – משתמשים בהם עבור הבן הרשע.

לי ולא לו. 
במכילתא הוא בלשון נוכח: ולא לך אלו היית כו'. 

לך'.  ולא  'לי,  הוא  הנוסח  במכילתא,  הדרשה,  במקור  הרי  קשה,   – ההגדה  בנוסח 
מאחר וזו תשובת האב לבנו, אזי הוא מתבטא בלשון 'נוכח', מכיוון שהוא מדבר ישירות 
לבנו. ואם כן, מסדר ההגדה שינה בלשונו – וכתב, 'לי ולא לו' – אשר ממשמעות דבריו 

משמע, שאין האב מדבר עם בנו באופן ישיר, אלא הוא כאילו מדבר על מישהו אחר.

על כך מבאר הרבי, בביאור פשוט – 

וכנראה מפני כבוד המסובין עשה מסדר ההגדה שינוי זה.

השינוי מנוסח המכילתא, נעשה מכיוון שכאן משפט זה הינו חלק מ'סדר ההגדה'. 
ומכיוון שכך, הרי לא מתאים שיגיד בעל הבית, ברבים ובפרסום – 'לי ולא לך'. אשר 
מדבריו יהיה משמע כאילו הוא מדבר לאחד המסובים. ולכן, שינו את הנוסח, כדי לא 

למנוע העדר הכבוד מן המסובין.

להעיר, שבדברי המפרשים מצינו ביאורים אחרים אשר מתייחסים לפתרון שאלה זו. 
הרבי לא מציין לדבריהם – ונראה, שזהו מחמת הקושי הגדול שבביאורם. ובביאורו 

של הרבי, הדברים מתיישבים בפשטות גמורה.

ואלו הם דברי המפרשים:
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הגר"א מבאר )בפירושו על ההגדה, וכן מובא בסידור אוצר התפילות משמו( שזהו 
משום שהתורה לא רוצה שהאבא ידבר עם הרשע, ולכן מדבר בלשון 'נסתר'. 

גם השל"ה מבאר )מסכת פסחים, מצה שמורה ד"ה ותיכף ומיד(, שאין כוונת הכתוב 
יסביר  הוא  לשאול', אשר  ידע  ל'שאינו  זה  את  לומר  צריך  אלא   – הרשע  עם  שידבר 
לרשע ]ובזה הוא מבאר, מדוע למדים מפסוק זה  - שעוסק ב'שאינו יודע לשאול' – על 

התשובה לבן הרשע[. 

'לי  הביטוי  נאמר  אכן  המכילתא,  ובדברי  מאחר   – קשה  שבשניהם,  הביאור  אבל 
ולא לך'. ולדבריהם, אין מתאים כלל להשתמש בביטוי זה, ובכל מצב. מדוע אם כן, 

במכילתא הוזכר זה.

אולם לפי ביאור הרבי מובן באופן הכי פשוט. במכילתא, מדבר בזמן רגיל - כאשר 
כאשר  ההגדה'  ב'סדר  אולם,  הסדר.  בליל  דווקא  ולאו  הבן,  עם  לבדו  נמצא  האבא 

נמצאים שאר הבנים, יש להימנע מביטוי זה.
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לזכות
כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א

לרגל 114 שנים להולדתו

•
נדפס לזירוז התגלותו המיידית

תיכף ומיד ממש
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