
 תשובה הלכה למעשה

 בענין מנהל סדר ציבורי 
 שנתאחר באכילת מצה עד חצות

במענה לשאלתו שהכרענו למעשה שלא לברך בנתאחר בליל הסדר ואוכל 
וגם  ,אף שיש מהאחרונים שכתבו שהסומך להקל לא הפסיד, מצה לאחר חצות

  –ז "אדה' שכתבו לדייק כך בשי העיר שיש

. 1ת שבגוף הענין מחלוקת ראשונים בדבר"ילהק, טרם כל שיח, לכל לראש
וראה בארוכה . 2ראשונים כ"כוד "כ) מדינאולכמה דעות חייב לאוכלו לפני חצות 

------------------------------------ 

 דלקטי לקוטאי הנהו אצל עתיקי״ם והדברים, חבר חוברי כמה זו בסוגיא נו״נ שכבר למודעי וזאת( 1
 ומפי מפיהם עת״ק יצא ואם. האחרון בזמן שי״ל תורניים בקובצים לרבות וגם, ליקוטי בתר ליקוטי
 וגם, במדינה עתיקי״ן ואין, עתי״ק ולמכסה, עתיק״א קשה – מעלי מילי כל עתיק״י, אומרו בשם, כתבם

 . זו בהערה ודי. מזכירין אין ושמותיהם שותים אנו מימיהם, הכבוד מפני כמשיב ולפעמים. מצוי׳ השכחה

, משנה כסתם' הל) ע"כר או ע"כראב ההכרעה בטעמי ט"השקו בגוף לדון כאן מעניננו שאין, ופשוט
, אולם של כפתחם רחב שלבם הראשונים בזה שהאריכו, ('וכו מחבירו ע"כר' הל, סתמא ותלתא סתמא חד

 מדברת בלשון שהאריך ב"סמ ז"ח ירנן יצחק ת"שו ס"למח' מארי' לי ושרא. בזה להוסיף מה לנו ואין
 לשון יוסיף ומה יתן ומה, ז"בנדו להכריע היאך ההוראה וכללי ס"מהש בראיות ע"מד להכריע גדולות

 מאן וכו׳ קמאי תקיפי ראשונים ורוב הואיל(: בעניננו)  סל״ו  ח״ג התשובה עמקוראה גם שו״ת  .יונק
 .בזה להכריע חשיב ןומא ספין

ולהלן ממה (. ג"א סכ"ת חזון עובדיה ח"ראה לדוגמא הנסמן בשו)חלקם נלקטו בכמה ספרים  (2
מצה ' הל)בשמו גם בעיטור ' ונז, שכל דבריו דברי קבלה –( א, פסחים קכ)רבינו חננאל : שמצאה ידינו

י פסחים "וכבר העירו מפירש .ועוד. ט"י סשס"סידור רש. ח"סי)י "לרש איסור והיתר; (א, קלה –ומרור 
זבחים ' תוס; ה לאתויי"א ד, מגילה כא' תוס; (ט"פסח סי' הל)ו "מחז; (וראה לקמן. ה ולא ילין"ב ד, צג
סדר של פסח )מרדכי ; [ג"זבחים סל. ד"פסחים סשל. ד"מגילה סנ' וראה פסקי תוס]א "ה ואב"ב ד, נז

צ "י חומ"הובא גם בהגמי, ה"פסחים סתקכ)ה "ראבי; (א, פסחים קכ)ן "ראב; צא-צ' אים סייר; (א"סתרי
. א"פסח סרל' ב והל"שבת סנ' הל)ז "או; (ג"פ וסרפ"פסח סר)רוקח ; רבינו יונה סדר ליל פסח' חי; (ח"פ

ש "הר; (נ"רש ס"ועו. תיקון' שם צ' והל. ז"ח או"ז לבנו ר"ובקיצור פסקי או. ל"הנ' וראה גם בכותרת לסי
[ טעמו]ה טענו "ש בד"ועיי. פסח' ז סוף הל"הובא באו)ה ולשמן "ט עלם ד"לפיוט רי' מפלייזא בפי

ל "שנתחבטו בזה אי ס, ש"ר בדעת הרא"ולהעיר שמכאן ילה. ד"ה ח"תולדות אדם וחוה נ)ו "רי; (לחטוף
א "מג)ש "פ הרא"יים עו כל דבריו בנו"שהרי רי –ראה גם לקמן בפנים  –ע מעיקר הדין "להכריע כראב

ושם בשם . סדר ההגדה)אבודרהם ; (ז"ראה יד מלאכי כללי שאר המחברים סקי –ועוד . ח"ט סק"סתקנ
מ ' עשין סי)ג "סמ; (ב, פסחים קכ)האגודה ' ס; פסח' אמרכל הל; (דיני מצה)המנהיג ; (ד בדרשה"הראב

ג "ז בשלה"פסקי ריא; ז"יך סרטק מצור"סמ; ריט' ק מ"סמ; (ח"צ פ"י חומ"והובא בהגמ, (ה"ושם סרכ
' תל' חי; (סדר פסח –ז "ט פט"ש)הפרדס לרבינו אשר בן חיים ' ס; ץ מאמר חמץ"רשב; סוף פסחים

א "ר' פי; ב, י מלוניל פסחים קכ"ר; [מ"האריכו בכ' א גופי"ובדעת הרשב. ]ב, א פסחים קיט"הרשב
י "ובשנים האחרונות נתגלו עוד כת. ז"מעשה רוקח סל; ג"פסח רפ' עץ חיים מלונדרש הל; מלונדריש שם
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

ובספק קאי אי , ל שלא הוכרע"ויש מהראשונים דס, (ל"ז בבה"ב סתע"במשנ
מדרבנן  3לאוכלו לפני חצות' ע צ"ולכמה דעות גם לר, ע"או כרע "ן כראב"קייל

' א רסי"וראה ביהגר .ועוד(. א קצת"באו' ובריש ברכות כ. )4ש סוף פסחים"רא)
 (. 5מ"פ פשש"ה ע"שכ 73' ז ע"ש חכ"וראה לקו. תעז

' לענין אפיקומן בל' שכ( א שם"ג שם וביהגר"וראה באה)ע "ע בדעת השו"וצ
 6ב"כ בשבח פסח צפון סק"וכ)קצת שאינו מעיקר הדין ' מ' ולכאו, "ויהא זהיר"

------------------------------------ 

 [. ע"ראב' ל שהכוונה לחוש לחומרא לד"שבחלקם אפ, ולהעיר. ]ל הכי"מהראשונים דס

קודם חצות אכילה זו : ד"ש מפיוט של רבו בעל תה"ועיי". רוב הגאונים"ד "שכ 49' ע ובלקט יושר
ולהעיר . שדעת רוב הפוסקים שזמנו כל הלילה( ס' ח סי"ח)ז החדשות "ת הרדב"אבל בשו. ]נערכה

 [. ת אלא עד חצות"לכמה פוסקים אינה מה: קנח' ג ע"ק ח"מאג

ראה גם ראשון לציון )ה פשטות הסוגיא שם "כ, ובאמת. ב, ה כ"י ובעל המאור ר"ר גם מפירש"ויש שה
ז "ם סתע"ת למהרש"דע. ט"ת משכנות יעקב סקל"שו(. א, עג)ידות נדרים סרצ״ג ביד שאול . א, ברכות ט

 . מ"ואכ(. ועוד. שו״ת זכרון יהודה ח״א סי׳ קמד. א"ז סק"גנזי חיים סתע. א"ס

וכן בהגהות , ז"ח סתע"העיר שבבל –ע לא יצא אחר חצות "ף שהשמיט הא דרבא דלראב"ובדעת הרי
א קדושין "אבל בריטב. ל"אלמא דהכי ס, הביא שבאלפסי ישן גרס למימרא דרבא, ג סוף פסחים"לשלה

  .ף שזמנה כל הלילה"שדעת הרי' ב כ, נד

פ "ואולי יל .ל"וי. ע"ע משום סייג הכריעו כראב"ן כר"בא שאף דקייל' ועוד להעיר מרביד הזהב פ( 3
' ע כ"ח ק"אג וראה]. 6' דלקמן הע, ש"בשם מהר[ ט"סקל –ח "בהוצ]ל סדר הגדה "ריז במנהגי מה"עד
 [.פ"בק' אפי ג"ל ע"שלר' בהשי, עח

ש נקט דלכתחילה "ש ריש ברכות שבק"ודלא כהרא, ל לפני חצות"ש שצ"ן גם בק"ולהעיר דאנן קייל( 4
 – ל לפני חצות"ש צ"להראשגם  –כ במצה "כ כש"וא, (ד"א סל"ל ח"ת בה"ראה שו)קורא כל הלילה 

 .דלדידן יש ליזהר לאוכלו קודם חצות

, ד הפשט"ז ע"כיון שאי ,ע"כראבי לפרש "רשכ "במה של, מ"פ צו תשד"בשיחת ש, וראה בהנחה( 5
 .מ"בפשש

מצת חסר , בערב תאכלו מצת״( יח, בא יב)שבפסוק , ראה ויגד משה סכ״ד סקל״ז מד״ע –הרמז וע״ד 
ראה  –וכבר נמצא כן בראשונים (. שם)וכ״כ באילת השחר עה״ת . ו׳ שעותשאפשר לאכול רק עד , ו׳

 (.שם)תוספות השלם 

וראה גם שולחן גבוה שם . ו"צ רפ"וראה סדר משנה חומ. ע"ז בדעת השו"ח סתע"בפר' ז כ"ועד( 6
אבל , "זהיר"' כ בל"א מדייק ג"א סק"ג שם בא"ובפמ. א"א סרע"ת התעוררות תשובה ח"שו. ד"סק

 .ג"בדעת הפמ 73' וראה להלן הע. היינו משום ספיקאלדבריו 

 –ג "א סק"בחפזון פסח ס' שהביא ד (שנתפרסם לאחרונה ,ש"ק אד"י כ"בכת)פ "להגש ערותבהראה ו
 . לפני חצות הוא חומרא בעלמא( ואמירת הלל)שאכילת אפיקומן  –ד "ל בסו"והועתק משבח פסח הנ

  ".ש צדדים וצדי צדדים לכאן ולכאןאבל לעיקר הדין י", ש בסיום לשונו"אבל עיי

ש "ם ורא"ף ורמב"רי, עמודי ההוראה' שפסק כג, ע"כ שם הוא רק בדעת השו"ע שמש"ועוד ילה
, ע"בנוגע לדעת השו' אפי, ובפרטיות יותר. א"כ בדעת הרמ"משא, (ח שם"הפר' כ להעיר בד"ש מש"עיי)

מקום , ם"וגם להרמב, בהא מילתא' ליש מספקא "והרא, (2' ל הע"כנ)ף לא ברירא לן "הרי' הנה בשי
 ((. 4-03' וכדלקמן בפנים ובהע, ח ובשבח פסח שם"ש בפר"כמ)ל לפני חצות "לומר שמדרבנן צ

וכן עולה , לשלול דעת הסוברים שזמנה כל הלילה' כ( א"ז סק"סתע)מ "שבד, א"הרמ' כ בשי"וכש
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 קובץ הלכה באתרא דרב

ז בדין "ע אדה"ובשו(. 7שהוא לזהירות בעלמא לכתחילה משום מהיות טוב
' צ"אי  8וידוע הפלוגתא בכללי הפוסקים, "ליזהר' צ"' בל( ו, תעז)' אפיקומן כ

 . מדינא הוא" ליזהר

ח "פ פ"ק) שאף שנקט להדיא, ם לא ברירא לן מילתא"וגם בדעת הרמב]
ע זמנה מדרבנן עד "ש וסייעתו שגם לר"ל כרא"הרי יתכן מאד דס, 9ע"כר( ו"הט

 [. 10י"ח סק"צ פ"י חומ"מ קצת בהגמי"וכ. חצות

------------------------------------ 

, ובכלל. א גם בנוגע להלל"ז ס"ע סתע"א עהשו"פ להלכה בהגהת הרמ"וכ. ו"ט סק"מ סתרל"מדבריו בד
מ "א לד"וראה בהקדמת הרמ(. 2' ל הע"כנ)ע "וכמה מהם פסקו כראב, א בתר חכמי אשכנז גריר"הרמ
וכן מרגלא בפומי דאינשי , ה"ם וראבי"מהר' פ התוס"שעל הרוב פוסקים ע, קעא' ו סי"ת מהרי"משו

ל לפני "צ' ולדידי. ל גרירן"נז בתר מהריועוד דאנן יוצאי אשכ. י ובעל הטור"לפסוק כדברי המרדכי ואשר
. ו"ח סק"ובהוצ, ל סדר ליל שני בסופו"כ להדיא במנהגי מהרי"כ)ולאחר חצות עבר זמנם , חצות דוקא

. ז"סק. ג"דיני הגדה סק –ח "ראה בהוצ, כוסות' גם לענין ד –ובחלקם , מ לענין אפיקומן"ז בכ"ועד
. ע אבל רק בדיעבד"ן כר"ט דקייל"ש סקל"בשם מהר לאידך ראה בסדר הגדה. ז"סקמ. ז"סקל. ה"סקכ
, ל לפני חצות"ע לכתחילה צ"שגם לר, א"ואולי כוונתו באו. 7' וראה לעיל הע. משובש שם קצת' והל

בהגדה והלל ' להחמיר לכתחילה אפי' א שכ"ז מצינו בריטב"ועד. וכדעת הסוברים כן, והיינו משום סייג
לחוש : שהוא מתרי טעמי' ומדבריו מ. 22, 04' ראה להלן הע –ע "ל דהלכתא כר"אף דס, לפני חצות

. ל בעצמו"ל לאו דוקא שהוא מבית מדרשו של מהרי"בכמה מהנ, אמנם. ע"ה גם לר"וגם שכ, ע"לראב
 (. *(מ"ואכ
ל "דר', פ בפשי"ונל. ב"וצ. פ היא לפני חצות"אכילת קהתחלת ע "שגם לר, מ"פ תשד"וראה זה פלא בשיחת אחש*( 

בסוף הסעודה )כזית פסח שאוכל באחרונה , מ"מ, ע עבדי רבנן הרחקה בפסח עד חצות"שלר' ם ודעמי"להרמבשגם 
שהסייג אינו , ל"וי. כ איזה סייג יש בדבר"דא, ע"וצ.  אוכלו לכתחילה גם אחר חצות( בכדי שישאר טעם פסח בפיו

 .פ"א לקיום גוף מצות אכילת ק"כ, משום נותר

וכבר  .ל לפני חצות"צ ע"לכושמדרבנן ' אבל במצה כ. בנוגע לאפיקומןכ רק "ה שכ"אבל עייש( 7
ראה שו״ת )נתקשו במה שהשמיטו הטושו״ע הזהירות בנוגע למצת מצוה וכתבו רק בנוגע לאפיקומן 

. 09ראה ב״ח דלקמן הערה  –אבל פשוט שהכונה שאף באפיקומן יש ליזהר (. זכרון יהודה ח״א סי׳ קמה
 .ועיי״ש עוד

וראה  .מדינא –ב "י כללי הפוסקים סע"ח ח"תו חיים בהוספות לשד. חומרא –תרל ' ר סי"בראה מח( 8
 .לעניננו –ח "ט סמ"י ח"ת מנח"שו

ראה   –מ "כ בפיה"אבל להעיר ממש. ע"ל כראב"ג דס"א ה"מ מגילה פ"כ בלח"וכבר העירו עמש( 9
 .04' להלן הע

ומשמע שמדרבנן , פ דרבנן עבדי סייג"בק כ כמו"ול, שמצותה כל הלילה( א"ו ה"צ פ"חומ)כ "ומש( 10
ב בטעמא דמילתא לחלק "הרי הא גופא צ –( ועוד. כ בדעתו רבינו מנוח שם"וכ)נמי זמנה כל הלילה 

. כ ליישב ברבינו מנוח שם"ראה מש –ק באחרונים "וכמשה)ש "קבפרט מו ,פ"ש מצה מק"דמ, ביניהם
וראה שו״ת עמק . 9' ל העדלעיל "ת בה"שו .צ שם"סדר משנה חומ. ה ורמינהו"א ד, ח ברכות ט"צל

. פ שם"ק ק"כ בדעתו מער"וכ)ה גם במצה "ל שכ"כ שפיר אפשר לומר דבאמת ס"או ,(התשובה ח״ג סל״ז
כ "ועוד להעיר שמש. ת כל הלילה"וכוונתו שמצותה מה, (ועוד. שבח פסח שם. ז"ח סתע"ז בפר"ועד

א כהקדמה "כ, (פ"שלא תלו מצוה זו בק) ז"כ לפנ"אינו מוכרח שנמשך למש" ומצותה כל הלילה"
ולא נחית לדון אם גזרו משום סייג . ז חובה"ה' ל שבליל א"ור, כ שבשאר הרגל רשות"כ אח"למש

 . והרחקה במצה
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

------------------------------------ 

כ בשבח פסח "וכ)פ "כ בנוגע לק"לפי שסמך עמש –( ק"כ ליישב במער"ראה מש)ומה שסתם הדברים 
. או למצה הנאכלת עם הפסח, ז זכר לפסח"אף שה)צות ל לפני ח"כ להדיא שצ"וגם באפיקומן ל(. שם

, כ מצה"משא)ם שמצות אפיקומן רק עד חצות "ל להרמב"דס" זה ברור"ד' ל כ"ל הנ"ת בה"ובשו
א בכדי שישאר "כ, ל"ל שאפיקומן אינו זכר להנ"אבל יתכן דס. ם"הרמב' להדיא בד' אף שלא נז, (לדעתו

ראה לעיל  –ל לפני חצות "ת פסח שאוכל באחרונה אינו צל שגם כזי"ל דס"ובפרט את. טעם מצה בפיו
 (. 6' ג להע"בשוה

והרי . ש"שמקטירין חלבי פסחים עד שיעלה עה' ח סתם וכ"א ה"פ פ"ק' שבהל, לסברא זו' וקצת ראי]
זמן אכילתו ' כ בפסח שאפי"וכש, (ב"ד ה"ק פ"מעה)בשאר קרבנות מדרבנן אין מקטירין אחר חצות ' אפי

שהרי אסור לאכול הבשר לפני , דהיאך שייך להקטירם אחר חצות, ועוד. לפני חצות( פ"עכמדרבנן )ל "צ
ופשוט שכוונת (. פ שם"המפתח פרנקל ק' וראה הנסמן בס. ב, א פסחים נט"אבל ראה שפ)שקרבו אמוריו 

א "שפ. ש שם"או. פ שם"ק' א הל"טו)ומדרבנן אינו מקטיר אחר חצות , ם כאן מדאורייתא דוקא"הרמב
א "ש במק"ל שסמך אמ"ועכצ(. ה והקטירן"בזבח תודה ד, (בדפי הספר)ב , לקוטי הלכות פסחים ה. שם

(. המפתח פרנקל שם' וראה ס. א"כ באו"ש מש"ועיי. כ"א ס"פ סקפ"ק' ש הל"ערוה. א שם"א ושפ"טו)
 [. *(ודון מינה ואוקי באתרין

שאינו נאכל אלא ( ו"ח הט"פ פ"ק)תחילה ' שכ, ם טעמו"פ שינה הרמב"ע שבנוגע לאכילת ק"ובהאי ענינא ילה*( 
ואכילת שאר ( ב"ד ה"ק פ"מעה)ואילו בנוגע להקטר חלבים ". ת שיאכל כל הלילה"וד"כ הוסיף "ואח, עד חצות
ראש יוסף ברכות )ת "שזהו מה כ להדיא בהקטר חלבים"אלא של)ת "הביא תחילה הדין מה( ח"י ה"שם פ)קדשים 

( ו"ד ה"ק פ"מעה)וכן להעיר שבהמשך הדברים , בפועל' ה ההל"סגנון לשונו שכ –ואדרבה , (כ"ה א"י ד"א ברש, ב
כ באכילת קדשים דהביא שזהו רק "משא, ולא הוסיף להביא עוד פעם ההרחקה דחצות, הביא שכשר כל הלילה

ו בנוגע להקטר חלבים לא הביא בכלל שזהו גזירת "א ה"מ פ"תו' שבהל, ולהעיר. ]וטעמא בעי. כ הסייג"ואח, (ת"ד
( א"ח הי"מ פ"תו)ל "באכילת קדשים מצינו לגבי שתה, ולאידך". ק"מעה' כמו שביארנו בהל"אלא שהוסיף , חכמים
 [.ת"כלל הדין מה' שלא נז

ב "ת יד אליהו רגולר סי"שו. ד"א ס"ודלא כדעת השאג)ל שהקטר חלבים עד חצות לא קאי בדיעבד "את, ל"ואוי
באופן )א ולקוטי הלכות שם "ש בשפ"כמ)רק לכתחילה  ושהוא, (ברכת אברהםוראה לקמן משו״ת . ועוד. ד"סקכ

אבל זהו רק )א , א מגילה כא"א עצמו בטו"כ השאג"וכ. ה מקטר"ת ד"ב בז, וראה לקוטי הלכות זבחים מט(. 'הב
' פ דינא הכי אפי"שבאכילת ק, שמרמז בזה, (א ריש ברכות"הגרשנות אליהו ל. ל"ראש יוסף הנ(. המשנה' ד' בפי

ק "ש דיני מעה"ז בערוה"ראה עד)ט "וה. כ בשאר קדשים והקטר חלבים"משא, (71' וראה גם להלן הע)בדיעבד 
ם "ולהרמב, ש"עם ק( בריש ברכות)שהסייג דהקטר חלבים ואכילת קדשים נשנה בחדא מחתא , (ז ואילך"ט ס"סס
' מ בפי"וכ. מ"הפ' לפי)א בסופה "א ה"ברכות פ' מ בירו"וכ. ל"וי(. ט"א ה"ש פ"ק)קורא אחר חצות ש אם איחר "בק

, שההרחקה עד חצות באכילת פסח חמור טפי מבשאר קדשים, א"ז פסחים סרל"והובא באו, (ש סיריליאו"מהר
ע ליכא הרחקה "שלר, פ שאני משאר קדשים"דק, להיפך( ה"א סתמ"ת ח"שו. א, ברכות ט)א "דעת הרשב, לאידך)

פ שאני "דהא ק –ט לא קתני אכילת פסחים "מ (א, ברכות ט)' מ קושיית הגמ"כ אי"שא, ע לומר כן"אבל צ(. כלל
  .כיון שהוא גם בדיעבד' ואינו דומה לאינך דמתני

ק "ש מעה"ובאו. ש"עיי, ח"ה ה"ק פ"ביאמ' כ בהל"ממש, ם מותר להקטיר כל הלילה"שלהרמב' קצת ראי' ונ]
ז "ם הביא ד"כיון שהרמב, אמנם. ג כלל"י שבהקטר חלבים ל"רש' לשי, (ב, פסחים ב)' הגמ' ר מד"שם הד "פ

ומהפך , ז"כ נאמר דקאי באברים שעלו לפנ"אא)ל דמיירי בדיעבד "צ, ל שגם בהקטר חלבים גזרו"אף דס, להלכה
" ומהפך"ל "ט דהול"ה' וולכא. ז משמעות הפשוטה"דאי' ש שם כ"ובאו( ו"א ה"מ פ"ראה תו)בהם כל הלילה 

אבל ". והקטיר החלבים כל הלילה"' וכ, "ומקריב על המזבח כל הלילה"' הגמ' ם משנה מל"שהרמב, ולהעיר. ב"וכיו
וראה הנסמן בהערת המהדיר . והוא פלאי. ל שאסור להתחיל ההקרבה בלילה"ם חלאווה פסחים שם דס"ראה מהר

 ([.לשם( ג"נט)

ה "א ד, א זבחים פו"וראה קר. ו שההרחקה דהקטר חלבים מרומז בקרא"מט "מ זבחים פ"אבל להעיר מפיה
. 71ולהעיר מסהמ״צ דלהלן הע׳ . שגם הרחקה דאכילת קדשים מרומז בקרא 83' ז ע"ש חכ"ובלקו. אברים

, ג"ו ה"ק פ"במעהה סתימת לשונו "וכ, הקטר חלבים אחרי חצות היינו גם בדיעבדגזירת שכ "ג' מ שם מ"ובפיה]
מ "וכ. כ ביבש כעץ"וכש, דין סייג שלא להקטיר אחר חצותמשם שהוא מ "ש בפיה"וכמ, איסורא הוא" ירלא יחז"ש

ולא משום ). ריש ברכות( א"להגר)ה בשנות אליהו "וכ. ה ולהקטר"א ד, מגילה כא. ה אמר"ב ד, פסחים קכ' בתוס
וראה למטה יהודה . (א שם"קרוראה . ק שם"שטמ. ה ולא זו"א ד, א ברכות ב"ראה ריטב)שאחר חצות נעשה דשן 

, מ"ומ. פח' ג ע"הנסמן בקובץ תורת הקרבנות ח(. ג ואילך, ג –ואילך ' ה ובמס"ד)ט "ס ס"ת שבסוה"בשו( קעמפנער)
שאין , אמנם כן. [(ה הקטר"ראה ערך שי ברכות שם ד –ג בזה אחר חצות "ול, ב ממש ועלה כבר יחזיר כל הלילה"בי

 .  71' ראה להלן הע –שאכילת פסח עד חצות היא דאורייתא ' מ( ח"ה מ"פ)מ זבחים "שבפיה, מ"ר מפיה"לה
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 קובץ הלכה באתרא דרב

פ "כ שאא"וכש, ו להקל"ע דאורייתא ח"ובמ, מידי ספק לא יצא, ומכיון שכן
והרי בברכות חוששים שלא לברך גם כשמעיקר הדין . וכבכל ספק פלוגתא, לברך

ש "ראה קצוה)ס "ז בסידורו חשש שלא לברך גם בס"וידוע שאדה. ן הכי"א קיילל
 (. ט"פ תשי"שיחת אחש. ג"ש סק"ז בבדה"ס

לענין זה ( ג"ג ס"סתע. ג-ב"ה סל"סתע)ז "אדה' כמה האריכו בדיוקי ל, והנה
אבל ידוע בכללי הפוסקים (. ה"ג שם סק"ראה הלכות ליל הסדר אשכנזי סתע)

ל דסוגיא בדוכתה "ואף את. ז"כ לפנ"ובפרט מש, א"כ במק"שסומכים עמש
ולא על יסוד דיוק גרידא שאין לו הכרח , מ בדבר המפורש להדיא"ה –עדיפא 

ובפרט כשסותר מה , פוסק' פ להוציא דין מדיוק בל"ידוע שאא, ובכלל. גמור
 –כ "ט ס"ב וכן בסתרל"ח ס"בסתנ –ז ברור מללו "אדה, ז"ובנדו. 11שכתב להדיא

ז רק בנוגע "ע שהביא ד"ובשלמא בדעת המחבר בשו. 12י חצות דוקאל לפנ"שצ

------------------------------------ 
לומר לך שבדיעבד , הדין מדאורייתא' פ לאחרי שהביא גזירת חכמים הוסיף וכ"שבנוגע לק, ל להיפך"י ובאמת

ל גם "וי. ]ל הפקיעו הדין דאורייתא"ל שחז"שר, כ באכילת קדשים והקטר חלבים"משא, חזר הדין כדין תורה
שמקטירין והולכין כל ' כן כול, שגם בדיעבד אפשר להקטיר, פ"שהקטר חלבים שאני מאכילת קדשים וגם ק, א"באו

' ם להזכיר בהל"פ נתכוון הרמב"ק' אצלנו שבהל' נת( ו"ג תשע"בדרשה לשה)א "ובמק[. ת"כ שזהו רק ד"ול, הלילה
' ובכולם נז. פ"שאינם שייכים לגוף מצות אכילת ק( אכילה אחר שנרדמו, הלל באכילתו, זמן האכילה)זו כל הדינים 

לבאר , כיון שעיקר ענינו כאן להיפך, רק לבסוף' ת נז"מתק גם שזמן אכילתו מהז יו"ועפ. ט"א מה"במק' כאן שנת
בשו״ת ברכת אברהם להר״א בן הרמב״ם סל״ה כ׳ בדעת אביו , אמנם. התנאים הנוספים שאינם מגוף המצוה

משא״כ , גם בדיעבד אסור אחרי חצות( ריש ברכות)שאכילת פסחים ושאר קדשים וכל שאר המנויים במשנה 
 .בק״ש

ל "ה צ"ובזמן הבית בלא, כ הביא רק הנוהג בזמן הבית"כיון שבד, דלא נחית לזה' ל בפשי"שי' ולדידי נ
, מ המצה נאכלת לפני הפסח"מ – (גם להלל)ם אין הפסח נאכל עם מצה ומרור "ואף דלהרמב, לפני חצות

עמו על השולחן אינן  דכל העולין( ד"י הי"פ פ"ק)ן "דקייל, ועוד ועיקר. והפסח אינו נאכל אלא עד חצות
[. בדיעבד' פ אינו נאכל אפי"א שם שהוכיח מזה שק"וראה חסל]. נאכלים אלא עד חצות מפני התערובת

כ נאמר "אא)ל לפני חצות "צ', מצה וגופו של פסח על השולחן כא וה כיון שמביאין לפני"כ בלא"וא
מ למי שלא "דיין יוקשה דנפקוע(. כ"קצד ס' פ סי"ש דיני ק"כ ערוה"וכ. שהכוונה רק לתבשילי בשר

 . ל דלא נחית לזה"וי, פ"הקריב ק

 [.ל ואילך"ד ס"ת מגדנות אליהו ח"ראה שו –פ מדרבנן "ר לשבעה עכ"ז א"ולהעיר מהקושיא שלפ]

 .ז' וראה גם בעניננו מה שהאריך בדברים של טעם בקובץ לכבודו של מלך חו( 11

והרי , שם דתלוי בזמן אכילת מצה' אף שנז, אג קאי לענין הגדה דייק"ז בסתע"כ אדה"מש, ה"ובלא
, מדיוקא אכתי לא נפיק, מ"ומ. 04' ראה להלן בהע –ע מצות הגדה היא כל הלילה "לכמה דעות גם לראב

 . גופא לאחר חצות' ולא בנוגע ללילה א, שם שאכילת מצה בשאר לילות רשות' כיון שנז

( א"ז ס"סתע)מוכח מדבריו בדיני אפיקומן כד, ע"ן כראב"שהרי דעת הלבוש דקייל, ומוכרח כבפנים
ש "עיי, לענין אפיית מצה קודם חצות' ז כ"ועד, פ נאכל עד חצות"ע שק"שהביא לדינא ההיקש דראב

ולא הדגיש החילוק בלילה , בדין אכילת מצה רק בנוגע לשאר לילות( ז"ה ס"סתע)כ "ג' ז כ"ועכ. ח"סתנ
 .22, 20, 04ראה להלן בהערות  –מ והלל "ובדעת הלבוש לענין סיפור יצי. הראשון גופא

מוכח שבמצה גופא , דסוכות' כ כן גם בנוגע לכזית פת בליל א"שממש, ז שם"אדה' ודוק היטב בל( 12
או , שהרי אם הטעם במצה הוא רק מדרבנן זכר לפסח, ש"ולהכי שפיר ילפינן מינה מגז, ז מדאורייתא"ה

צ ללמוד "א, שאם משום הרחקה וסייג, א קצת"ובאו. תאין הכרח ללמוד ממנה בנוגע לסוכו, משום סייג
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

ז הביא להדיא "אבל אדה, 13בדעתו( לכאן ולכאן)לאפיקומן שפיר מקום לדייק 
 . 14ה גם בנוגע למצה"שכ

" לא אלא"ו, "שאינו נאכל אלא עד חצות"' ז בל"ש אדה"וכן לגבי פסח כת]
כשעבר כבר זמן , ם בדיעבדג' מ 16"נאכלאינו "' וכן הל. 15לישנא דעיכובא הוא

 [. 17חצות

------------------------------------ 

 .ע שייך בסוכות הרחקה"שהרי מצ, ממצה

 .הבאה' וראה הע. ועוד. ט"ב סכ"איש מצליח ח. קמה' א סי"ת זכרון יהודה ח"ראה שו( 13

ראה לעיל )זה מורה שאינו מדינא ' ל של"את, "ליזהר' צ"' ז בל"אדה( ו, תעז)' ומזה שבאפיקומן כ( 14
ד״ה ומש״כ ויהא זהיר  ז"ח סתע"ש בב"וכמ, כמו מצהכ "כל שאפיקומן אינו חמור "כ עכצ"א, (8' הע

 .ל להיפך"ודלא כמי שר. בדעת הטור

וראה . ע"ונצטרך לומר שבסידורו חזר בו והכריע כראב". צריך"' פ שבסידור שכ"אבל ראה בהגש]
 ([.הואלאו לעיכובא " צריך"' א שכל ל"אלא שגם בזה י. )27' לקמן הע

מאירי ' ע במ"ויל( ]ז"עד 03' ראה לעיל הע) ל"ת בה"ולהסברא להחמיר יותר באפיקומן שכתבה בשו
ש "ז ל"נוסף לזה שכ, הנה –[ מ"ואכ. שאר גדולי המפרשים' פ בל"ויתכן שכן יל. ב, מגילה כ. א, ברכות ט

גם הנהו , ראשונים שבכמה, ועיקר, עוד זאת –ע ודאי חמורה מצה יותר "אבל לראב, ע"רק אליבא דר
' ראה ל)מדבריהם דמצה חמורה יותר ' ואדרבה מ. להחמיר גם במצה' ע כ"ל דאפסיקא הלכתא כר"דס

שלא לאכול מצת מצוה ' א כ, ן מגילה ז"ולהעיר שבר. 2' ז שבהע"ז באו"ועד. א, ה לאתויי מגילה כא"תוד
' ומ, ול קודם חצות מצה של אפיקומןן ליזהר ולאכ"הר' ב כ, אבל בפסחים כז. גם בדיעבד' ומ, אחר חצות

ל דמצות מצה "אבל להעיר דאיכא דס – (. ן"ז בדעת הר"י סתע"אבל ראה ב. כ"דבדיעבד אוכל גם אח
 .ב"ז ס"ש סתע"וראה גם ערוה. פ שבח פסח"בהגש' התוס' כ לפרש בד"וכ. היא באפיקומן דוקא

' ה גם בל"אבל כ .ע"קאי לראבמוכח ד" לא אלא"ב דהאי לישנא ד, זבחים נז' שבגמ, ולהעיר( 15
דרכי שלום על יד )ויש שכתבו   .שם' בגמ' ותלוי בחילוקי גי. 03, 03' ראה הע –ע "ל כר"ם דס"הרמב

מנחה חדשה פאפרש מצוה ו . ערך הלכה ספ״ג( להנ״ל)עין הרועים . מלאכי הוספות ליד מלאכי סק״ז
ת שינוי הל׳ לגבי שאר המנויים במשנה שרק מחמ –בדיוק ל׳ רש״י זבחים שם ״כדתנא בכולהו״ ( סק״ד

וכאן הוסיפו שמוכח שהוא דוקא . אלא״ הוא לעיכובא..אבל בכ״מ מצינו כה״ג של׳ ״לא. הוכיחו כן
  .גם בדיעבד אחרי חצות ושאסורותלוי בשקו״ט אם נקטינן דגם לר״ע יש הרחקה . לראב״ע

" נאכל' שלא הי"יים בנוגע לפסח וס, "צריך לאכלה"לגבי מצה ' שבתחילת דבריו כ, ז"אדה' ובל( 16
בגנזי  ז"כעיראה ) ש לומר שאסור לאוכלה"שבמצה ל' ל בפשי"י –( ז לענין אפיקומן"ז הוא בסתע"ועד)

. ז בגדר רשות"מ שמצה אחר חצות ה"ח בכ"ה במאמרי דא"וכ]שכל ששה רשות , (2' חיים דלעיל הע
או , כ משום נותר מדרבנן"לאחמ)ילה פ שנאסר באכ"כ בק"משא, [י שם"ב ובפירש, ה כ"פ ר"והוא ע

 (.הבאה' ראה בהע –ב "וכיו, ד"היסה

 03' וראה לעיל הע .ועוד(. 9' דלעיל הע)ל "ת בה"שו. ד"א ס"ת שאג"ראה שו)ז "וכמו שדייקו עד( 17
ושם הובא משו״ת ברכת אברהם לבנו של הרמב״ם בדעת אביו שכל המנויים במשנה ריש . ג"ובשוה

' ודלא כתוס) *(פ אחר חצות"ם שגם בדיעבד אינו אוכל ק"הרמב' בל( ברכות הוא גם בדיעבד חוץ מק״ש
ת משום "ים לעקור בשואג שביד חכמ"ו סק' ח מ"ראה מנ)ע "ל כר"אף דס, (ה אמר רבא"ב ד, פסחים קכ

הפרדס ' ס' מ קצת בל"כ, ואכן. ז במצה"ל עד"ויש שר. פ שם"ק' כ דברי ירמיהו הל"וראה גם מש. סייג
ע "ועיי. א"ז סק"י סתע"ודחה דבריהם בישועו. שאסור לאכול מצה לאחר חצות 2' לרבינו אשר דלעיל הע

ריש ברכות ' והביא מירו. חצות ע מטמא הידים אחר"ל דגם לר"ם אפ"פ שם שלדעת הרמב"א ק"בחסל
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ז מעיקר הדין "שה' ומ, "הוקשה לפסח"ז הוא "אדה' של, ועוד ועיקר

------------------------------------ 

' ח הל"ולהעיר מאר. ת"שעשו חיזוק לדבריהם כש, ז לעיכובא"שכל מה שאמרו להרחיק עד חצות ה' דמ
 (. ע לאחר חצות נפסל משום היסח הדעת"פסח דגם לר

 מ"ראה פיה –מדין בכור שנתערב בפסח , בדיעבד' ם אינו נאכל אפי"פ להרמב"שבק', ל קצת ראי"י' ולכאו*( 
ראה  –ב "מ גם במהדו"וכ, ע"ק נקט כראב"מ במהדו"אבל להעיר שבפיה. ה"עייש)ח "ט מ"ם פסחים פ"להרמב

 . ב"ו הי"ק פ"ם פסוהמ"רמב(. מ מגילה וזבחים"מפיה 71' להלן הע

כדמוכח מלשונו , והן בהקטרה, באכילת פסחים ושאר קדשיםהן , לרמב״ם ל״ש עד עה״ש( דרבנן)אבל דין פגול 
שבמחשב לאור שלישי בשלמים שא״ר עדיין לשריפה אף  –ה , הגהות מהרי״ד לתו״כ צו פי״ב)י״ג ה״א בפסוהמ״ק פ

וכ״כ לענין . ראה חזון נחום זבחים פ״ה מ״ז ד״ה שלמים –וכ״פ הרמב״ם שם . ב, זבחים נו)נעשה פגול כשי׳ ר״י 
ולהעיר . תכן דלא קאי למסקנאאבל י. ב ד״ה נפסל בסופו, כתוס׳ מנחות כז דלא "וכ((. ״יח השם פי״ –נותר 

ועלה לבעלים  ,(ב, ראה מנחות יד)בחצי מתיר  ,פגול מדרבנן, ומצינו כדוגמתו .ה בלילה"ב ד, י שבועות טו"מפירש
' כן להעיר מפי(. ז"ו הי"ק פ"ש פסוהמ"אבל ראה או. ז"בכעי, ב בהשמטות, ק זבחים עג"ה בשטמ"כ)לשם חובה 

שם ' וראה בטל תורה לתוס. ש פגול ונותר בדרבנן"ק ממנחות נד דל"ר צע"ולפו. ה ותני"א ד, ש נדרים לו"הרא
 . ה אבל לאתויי"י ד"ב בפירש, וראה עולת שלמה מעילה ו. ג"ד סמ"ת עמק הלכה יו"וראה שו. כ ליישב"מש

שחישב , משכחת לה פגול ונותר בחד בהמה ,גם מדרבנן, ש"שנותר לא חל עד עלוהל "את', והנה לדעת התוס]
. ת"אם נאמר שעדיין חייב באכילתו מד, ש"והותיר עד עלוה, ועדיין חייב באכילה דאורייתא, אוכלה אחר חצותל

כתבו שחייב ( ה אמר"ב ד, קכ)ולאידך גיסא בסוף פסחים , ל נקטו שהוא פגול דרבנן"הנ' יתיישב שבתוס, ז"ולפ
' ראה להלן הע –' ע וכדו"ון משום מהבבאלא שיש לד. ה לאו בחד גברא נכתבו"אלא שבלא. באכילה גם אחר חצות

ש בקטן "עיי)ת "ה אסור באכילה מה"ט בפגול דרבנן שבלא"ד ששקו"ב בסו"ה משל״מ פסוהמ״ק פי״חבראה ו. 83
מ אי שייך הוספת איסור "ט בכ"ע מהשקו"וילה. מאי אהני שנתפגל בדרבנן לאוסרו באכילה גם דרבנן( ששחט ופיגל

ובאתוון דאורייתא כלל ((. ר"בחצא) 71'  ב ע"ש חל"לקו. ח"ח ה"צ פ"נ חומ"צפעראה )ת "דרבנן בדבר שאסור מה
לקח טוב כלל . ה ודע דאני"ד( ל"להנ)וראה ציונים לתורה כלל לז . ר מזה שהוא איסור חפצא"ה הנה כי כן ה"ד ד"יו
ז נותר "ע ה"שגם לראבל במרדכי סוף פסחים  .נט' כ בקובץ שער הדרום ע"אבל ראה מש. ל"ה ואולם י"ד( ל"להנ)ד 

' שהעיר בד, י"ה ר"ב ד, וראה קרן אורה זבחים נו. ל"כנ, ת"ל שחייב באכילה מה"ועדיין י. מדרבנן אחר חצות
  [. ד הפשט"ע 87' הע 77' ז ע"ש חכ"ולהעיר מלקו. ז נותר גמור להתחייב כרת"ש פגול רק כשנעשה עי"דל' התוס

גדר פגול ( ספ״ו קרבנות. מגילה פ״ב ה״ו. פסחים ספ״ה)א ובתוספת( שם)שמזה גופא ששללו בתו״כ ולהעיר 
שאינו נאכל ( שו״ת תורת רפאל סוסי׳ עב. א לרש״י ד׳״ה כדי להרחיק, ראה מרומי שדה ברכות ב)מוכח , מחצות

 –ואף שבכ״מ שקו״ט אם בתוספתא פסחים בנוגע לאכילת פסחים קאי לראב״ע או לר״ע . )אפי׳ בדיעבד אחר חצות
ראה מדות  –ועוד שבל׳ תו״כ הנ״ל מוכח להדיא דקאי רק לר״ע . לה וזבחים מפורש בכל הזבחיםבתוספתא מגי

כיון דקתני רק בנוגע לפסח מוכח ל שבתוספתא פסחים "ועדיין י. ע׳ קנד –ח , בא יב( ביטראן)טובות על המכילתא 
כ׳  (א ד״ה ביום, ברכות ט)שבמרומי שדה  ,להעירו. מ אריק"קלג מכתב הגר' פ סי"ח עניני ק"כל)דקאי רק בפסח 

ויתכן  .אבל ראה תוס׳ אנשי שם ריש ברכות. ((ל"א כנ"כ במק"למרות מש, בפשטות דאתיא אליבא דראב״ע
   .סד' ראה מלחמות יהודה סוסי –דבתוספתא שם קאי רק לענין חיוב כרת 

ובסגנון )לא בתורת פסח  אחר חצות אבל הפסח ע אוכל"לראב שגם' ו ודעמי"צ רפ"ש חומ"האו' ושי]
א שכן דינו "כ, אבל לא שאפשר לאוכלו בפועל, וכן מפורסם בשם הגר״ח מבריסק. ל"אחר מדין קק

ע "ובשלמא לר. ג"צע –( ז"ג תשס"מזה בדרשה לשה והארכנו. 77' הע 036' ז ע"ש חט"וראה לקו .בעצם
ודוחק גדול . פ לאוכלו אחר חצות"כ ראשונים שאא"כו' ז היפך ד"וה. ע"צ –ע "אבל לראב, ל הכי"שפיר י

, פסחים עא' שבגמ, עיקרו. ח"ק בשלמי שמחה ס"ע משה"ועיי. להעמיס בדבריהם דהיינו רק בתורת פסח
' כ לדעת הראשונים שכ"וכש .כ"ש מש"עיי ,ש שם הרגיש בזה"ובאו. ע איפסיל מחצות"א להדיא דלראב

א שגדר נותר מחצות היינו לענין , נ ברכות ט"ולהעיר מצפע]. ע הוא מחצות"להדיא שגם גדר נותר לראב
איפסל " –ש "ע אינו נותר עד שיעלה עה"ל שלהאומרים דלראב"וצ[. ע"ועייש. פיגול בחשב לאכלו אז

דדמיא , ב, זבחים נז' שפשטות הגמ, כן צ״ב. אבל אינו בגדר נותר, היינו שאסור באכילה" מחצות' לי
  .אכילה לגמריוהיינו שאסור ב, לשלא למנוייו ושלא בצלי

מהידוע שהגר״ח מבריסק תברי׳ לגזיזי׳ בסוף ימיו ונקט שגם מדין אכילת קדשים אינו אוכל ולהעיר 
ק״פ פ״ד ה״ח )וגם האו״ש כ׳ במק״א (. ע׳ קמד –א , שיעורי הגרמ״ד הלוי זבחים ט)אחר חצות לראב״ע 

, ודלא כמש״כ בהל׳ חומ״צ, בפשטות שלראב״ע מותר הפסח נאכל רק עד חצות ונעשה נותר( ד״ה אבל
 [.עיי״ש
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כיון דאיתקש ( "ב, פסחים קכ)' וכפי שהוא בגמ, ע"ראב' וכשי, ומדאורייתא
 . 18"לפסח

' צ"' ז בל"אדה' מה שבנוגע לאפיקומן כ, ע"ן כראב"דקייל 19ז"ק עפ"ואילה]

------------------------------------ 

ובסגנון אחר שבא לשלול , ל"לא ס' ולי, ע"ה בדעת ראב"שכז "אדה ודוחק גדול לומר שכוונת( 18
לא מצינו ההיקש , כ שגם להסברא דאיתקש לפסח"ועז, (א"סשהובא שם ב)' ההיקש לפסח לענין זמן אפי

ועוד שמחמת אפיית המצות דוקא בזמן )אף שבאמת גם בזה אינו להלכה , א לענין סוף זמן האכילה"כ
שנמצא מתאחר , ח"י סתנ"והובא בב, ש בראשונים"כמ ע"דעת ראב' אפיי "הפסח אתי לידי קולא שא

  .'ן כהיקש הנז"דלא קייל ,מינה ל עדיפא"כ הול"דא –( ואוכל אחר חצות

משמעות ' אף שלפי האמת סתימת ופשי)ע "פ מחמירים כראב"שמספק עכ, פ פשוט מינה חדא"ועכ
 (.שהוא מעיקר הדין ולא רק מחמת ספק' לשונו מ

כ משום סייג "וא, (ת נאכל כל הלילה כפסח"ולכן מה)ע נמי איתקש מצה לפסח "ל שלר"ע אם י"ויל]
או , (ל בפנים"כנ, ל הכי"ם לא ס"ב שהרמב"אף שז)נמי אוכלו קודם חצות כפסח משום האי היקשא 

ש היקשא "וגם ל, (גם לולא ההיקש לפסח)ע "ש היקשא לענין אכילה כיון שאוכלו כל הלילה מצ"דל
או לענין , מקומות' לענין אכילה בב)ע קאתי "מ דהאי היקשא לכו"שסתימת הראשונים בכ, אלא. אסייג

הקדמה . ב, ח פסחים קיט"ז צל"ראה  בכעי –ש אסייג דרבנן "ל דל"מ י"ומ(. ל משחשיכה דוקא"שצ
ד "ריצה' חי. ב"ח ס"ש סתנ"וראה ערוה. ע"א ס"ת עמק התשובה ח"בשו' הובא ונת, א"ד ח"ת טוטו"לשו
כ "ול, ח שנקט טעמא משום להרחיק מהעבירה"י סל"ש פסחים פ"הרא' ע מד"וילה. ו"צ רפ"חומ

 [.דאיתקש לפסח

, מהנפסק לספר כל הלילה עד שתחטפנו שינה( ב, ראה אמרי סופר פסחים קכ)ר "אילהז "ועד( 19
ל "אף דס ,ושם. )א"פ פיסקא מעשה בר"א להגש"הריטב' ה להדיא בפי"כ)צ אחר חצות "ע א"ולראב

י בן "ר. ל בסופו"הנ' בפי –ז לענין הלל "ועד(. דראוי להחמיר לגמור ההגדה קודם חצות, ע"דהלכתא כר
' ח מ"מנ. א"א סק"ג בא"ג סתע"פמ. טקל' ת משכנות יעקב סי"שווראה . כולנו יודעים' יקר פיסקא ואפי

ראה דרשות , אמנם. ה מעשה"ד ב, לח)ס קידושין "חת' חי. ב דרוש יא"אבל ראה עמק יהושע ח. ועוד. כא
ת "שו(. פ פיסקא וכל המרבה"תורת משה להגש. ע"ן כראב"ש דקייל"ולהעיר שכת. סה' ג ע"ס ח"חת

ת חזון "וראה בהנסמן בשו. ז"ת סתע"א מבוטשאטש מהדו"וראה א. 6' התעוררות תשובה דלעיל הע
משכנות יעקב . פ"ברבנאל להגשהא' ראה פי) שהרי יש מקום לספר יותר מהחיוב –( *(ג"א סכ"עובדיה ח

ס "וראה הקדמת כת. יד, משך חכמה בא יג. שםלרבינו פ "אמרי שפר שהובא בהגש"(. פ"ועוד יל)"שם 
ז "וכעי. ואילך 202' ז ע"ש חט"בלקו' ויש להעמיס כן גם בהבי. תמג' ע)ב , נתן פריו פסחים קכ. פ"להגש

ע כל אותו הלילה אם עבר "רבותא שסיפר ראב ה מאי"דאל, (ד"י ברכות ס"קה(. 20' בלב ים דלקמן הע
ש עד שהגיע זמן "וכדמוכח שסיפרו גם אחרי עלוה, (י בן יקר שם"ר' כ בפי"אבל ראה מש) זמן המצוה

ויתכן שלולא שהגיעו , (ג"ת חזון עובדיה שם בשוה"המובא בשו, א"ובאו. אבל ראה אמרי שפר שם)ש "ק
(. ד"בסו)א "א בפיסקא מעשה בר"כ הריטב"ראה גם משו. )ש"תלמידיהם היו מספרים גם אחרי זמן ק

  .20וראה הערות הגריש״א שבהע׳ (. א"פ תשכ"דחגה' ראה שיחת ליל ב –ח "פ דא"עו
מקום בראש לחלק  –פסח עד חצות ' א חייב לעסוק בהל"יד שלר, מ ממכילתא בא יג"ר בכ"ע שמה שה"וילה*( 

סדר ליל פסח ( פומרנציק)עמק ברכה )ל "ויש שר. מ"כ בסיפור יצי"משא, כשעבר זמנה' שאין מקום לעסוק בהלכותי
 .ב"וצ. מ שייך רק עד חצות"שסיפור יצי, להיפך( ועוד. ג"ס

 "חייב"( "כל הלילה"ז שינה והוסיף "ולהעיר שאדה. א"ז שם ס"אדה. ב"א ס"סתפ)ע "השו' ע ל"ועצ
ח ליל הסדר "נ ובאר"וראה בכלבו ס. )ל שהוא חיוב מדרבנן"וי. (מ"פסח וגם ביצי' וקאי התם גם בהל)

שישאר ' שלכן צ, שם הכוונה לאידך גיסא' אלא דלכאו. ח שהחיוב שייך לזה שעדיין טעם מצה בפיו"סכ
אף , "חייב"' בל' כ( ג"י סל"פסחים פ)ש "אבל גם הרא. מ כל הלילה"טעם מצה לפי שחייב בסיפור יצי
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ז שרק "אדה' כ לענין הלל שכ"ועאכו, 20א זהירות"ז כ"קצת שאי' ומ, "ליזהר
: א"א שם ס"הרמ' ושינה מל)והיינו שאינו מדינא , "ע"להקדים אטוב לכתחילה "

, ועוד שלמעשה אין מדקדקין בהלל, (ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות
מגילה ' גם בתוס 21שהרי –' באפיקומן בליל ב' וכן מזה שבפועל לא הקפידו אפי

------------------------------------ 

ל גם לדידן "כ י"וא, (אבל ראה התעוררות תשובה שם) ע"ע או כר"ל דלא איפסיקא הלכתא כראב"דס
בסדר ליל פסח , ויתר על כן. ש שהוא מעיקר הדין"הרא' ובאמת מסתבר יותר בד. פ"שהוא מספק עכ

כ "ג' ב שכ"סא "ולהעיר גם מלבוש סתפ. ע"ל שמעיקר הדין הלכתא כראב"אף דס, לרבינו יונה בסופו
ע קנז שהמצוה לספר "ם מ"צ להרמב"לאידך בסהמ. 00' ראה לעיל הע –ע "ל כראב"אף דס, ל"כנ
ולהעיר מלשונו בסהמ״צ ). וצ״ע, ע"צ פסק כראב"ל שבסהמ"ויש שר. ע"ל כר"אף דס, "בתחילת הלילה"

זכיר כלל לגבי אבל במ׳ נו לא ה. ומ׳ שההרחקה דחצות היא מתנאי המצוה. מ׳ פט בנוגע לאכילת קדשים
' ח שכ"ה מ"מ זבחים פ"מ בפיה"וכ. ב"מ מגילה ספ"ק לפיה"ה במהדו"וכ (.אכילת פסח ההרחקה דחצות

ד גדר קידוש "שהוא ע, א"צ באו"ל בסהמ"אלא שבאמת י. ע"וצ. ת"במשנה בפסח הוא מה' שכל מה שנז
 (. ל"ועוי. בתחילת כניסתו

צ "ם חומ"הרמב' וראה בל)ין זכור את היום הזה מ מד"וראיתי למי שכתב שיש חיוב נוסף לספר ביצי
שמדין , ובסגנון אחר. ועוד מדין והגדת שהוא רק בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור(. ה"ושם ה. א"ז ה"פ

. (מ"פ ליל שמורים בפשש"ה באבן עזרא עה"וכ) מ"ליל שמורים חייב להיות ניעור כל הלילה לספר ביצי
כ "ע דא"עצו. ע"ונוסף לזה חייב מצ, "שעונין עליו", מדיני המצהמ עד חצות נובע "שסיפור יצי, י"או

  .כ נאמר שאינו דאורייתא"אא, ע"דראב' מאי רבותי

 .8' ראה לעיל הע –ל הכי "את( 20

כקושיא , שלא הקפידו בחצות, כוסות ראשונים לאחרונים' הא תיקשי בהחילוק בין ב, ואי תיקשי( 21
ולהעיר שגם (. א"וכן הבין בפסח מעובין סשמ. תעז' א רסי"הגרש באמת בבי"וכמ. ל"ראה מהרי)הידועה 

בנוגע להלל לפני חצות שהוא רק ( א"ז ס"סתע)' כ – 00ראה לעיל הערה  –ע "בלבוש אף דנקט כראב
אף שכמה מהם )לא ננעלו ' נאמרו ושערי תי' וכמה תי. כוסות אחרונים' ומזה מובן גם בנוגע לב, א"לי

 : ומהם(. 'וב לסתום וכודחוקים ביותר ולא בא הכת

כל "ז הוא ב"דב ש"ב ס"ז סתע"אדהע "אבל בשו. כוסות ראשונים שייכים למצה וסעודה' שרק ב -
 ."(הכוסות

ראה בהערות הגריש״א )ובסגנון אחר עד״ז שכיון שהתחיל במצוה בזמן החיוב ממשיך גם לאח״ז  -
  (.ב, פסחים קכ

עיל ש דל"ד האו"ושם עפ. ב"סנ (זילבר)ראה גם לב ים )שגם אחרי חצות יש גדר וחפצא דמצה  -
ראה ) מ אחר חצות"ל וליישב שם בנוגע לסיפור יצי"ור. ה"ל גם בלא"אף שעיקר היסוד י, 03' הע
 ; (ל ששייך גם מצוה קיומית בזה"פ י"ועכ, (04' הע

 (לענין אחר)ראה )מצות על מצות ומרורים כ "משא ,שגדר דבערב תאכלו מצות שייך אחר חצות -
ב , וכבר הקשו מסוגיא מפורשת פסחים קכ. פ"זכר יצחק ס. א, ח סנטסיל פסחים קכ"רהג

וראה רשימות . והיינו שגם בדין בערב תאכלו איתקש לפסח, קרא למילתא קמייתא' דאהדרי
 ; (קלה באורך' פסחים סי (קלמנסון)שיעורים 

גם בשאר  –אף שלאידך , רשות ח שאחרי חצות"אבל בדא)רי חצות אחבמצה שיש מצוה קיומית  -
 ; ("קצת מצוה"הימים יש 

 (. ושייך כל הלילה)כוסות שייכים לדין ליל שמורים ' שד -

כוסות ' דב ש"ב ס"ז סתע"אדה' ומ, ע"י לראב"שאחר חצות ל' בגמס אמרו "ע דסו"ל יל"ובכמה מהנ
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

שבהלל שהוא מדרבנן אין ' כ, ע"ן כראב"ל להדיא דקייל"דס( ה לאתויי"א ד, כא)
 [. 22להקפיד

------------------------------------ 

וראה גם ). וה חיובית דמצות על מרורים דאיתקש לפסחושם קאי במצ, "בזמן הראוי לאכילת מצה"ל "צ
 ". לאכילת מצה ראוי"ז בגדר "ל שג"ובדוחק י(. ד"פ תשי"דחגה' שיחת ליל ב

מקפידים שלא להתחיל בהתחלת הסדר ולכתחילה , ז מעכב בדיעבד"הבאה שאי' ל כבהע"ועוי -
מאריכים בסיפור ולא הקפידו כיון ש ,ז כבדיעבד"כ ה"כ אח"משא, ר לאכילת מצה"בזמן שא

 ; מ"יצי

, ובסגנון אחר)בנוגע לדאורייתא  ע אף אם נאמר שאינו מעיקר הדין"י שבדרבנן סמכו על ר"או -
 .(ד הם אמרו והם אמרו"ע

ואולי שבדרבנן . טעמא מאי( ועוד. ט"א סכ"ת בנין שלמה ח"ראה שו)' התוס' וכבר נתקשו בד( 22
כ ליזהר "ומש. או שבדרבנן לא איתקש לפסח, (הקודמת' כבהע) ע אף שאינו להלכה"סמכו על ר
אף )הכי ' ל להתוס"ל דס"אבל אאפ. ח מצה"היינו לחוש לדעת הראשונים שיוצא בזה יד –באפיקומן 

אפשר  ,פ"ועכ". מצה של אפיקומן 'ואפי"כ "ממש, (כתבו כן –ה באחרונה "א ד, פסחים קכ –א "שבמק
ח ובשירי "ב סנ"א ח"ת מנח"שו. ד"ב ס"ת אמרי נועם ח"וראה שו)' ללמוד מזה גם לגבי אפיקומן בליל ב

( ב, פסחים קכ)ן "וכבר העירו מראב. מ"ואכ. ט בזה"וידוע השקו. ס"ד מנהג החת"ש ע"ועיי. מנחה לשם
', בדיעבד בליל א' אפיאו , (ראה אבן שלמה שם, ע"ל דהלכתא כראב"אף דס', רק בנוגע ללילה א' שכ

 .שבדרבנן לית לן בה

ז אינה כן "אבל דעת אדה. ח"ט סמ"י ח"ת מנח"ראה שו –מהסברא שאפיקומן אינו מעכב  ועוד להעיר]
ועוד מקום לבאר בנוגע . ד' ש בהלכות ליל הסדר אשכנזי הע"ועיי. ט"ז ס"ז סתע"ע אדה"ראה שו –

שהעיקר בגדר דין אפיקומן שיהא בסוף , צ שיאכלנו קודם חצות"ע א"שגם לראב, א"לאפיקומן באו
ל "או כנ, היינו לזהירות בעלמא זכר לפסח –כ הפוסקים "ומש, (26' ז שבהע"וא דלא כאבנוה)סעודתו 

א "ל באו"וי. קיב' ראה בארוכה קובץ בית אהרן וישראל חו –ח מצה "לחוש להדעות שיוצא בזה יד
ל בגדר שם מצת "שישאר טעם מצה בפיו צ' שכיון שצ, אף ששניהם דרבנן, בהחילוק בין אפיקומן להלל

 [.  ש"ז בנוגע ליוט"ע עפ"ויל. כ לאחרי חצות שאינו בגדר מצת מצוה כלל"משא, מצוה

הארכנו  א"ובמק) ד"כבלעיכובא אינו כעין דאורייתא כל דתקון רבנן דהא ד, י והוא העיקר אצלנו"או
 (. ז רק לכתחילה"כוסות ה' שגם לגבי תחילת זמן לילה לענין ד בהסברא

ראה גם ) ש לדין פסח ומצה"עיקרא דמילתא אמירת הלל לשא, א"באו 'התוס ל כוונת"ובאמת י
' ומוכח כן בגי. א, ח ברכות ט"ה בצל"כ, וכדבריו. ל"ת בנין שלמה הנ"ודלא כשו. ד"ז ס"ש סתע"ערוה
 .הארכנו בזה( ו"ג תשע"בדרשה לשה)א "ובמק)ע "והוא ענין בפ, (א, ברכות ט( ט"א ס"ברכות פ)ש "הרא

 03' ראה גם לעיל הע)פ "פ שהזכיר רק מה שאינו שייך לגוף הגדר דק"ק' ח מהל"ם ספ"הרמב' ובדיוק ל
מ "וכ) מ מקום להחמיר בהלל עד חצות משום הרחקה וסייג כבשאר מצות"ומ, (מ"ואכ(. ג"בשוה
כ "ועז (.פ בסופו"א להגש"הריטב' פי. סדר ההגדה בסופו' א הל"וראה גם בריטב. א ברכות שם"ברשב

א להקדים לפני חצות לפי שנאמר לשבח "א שי"ז ס"הלבוש סתע' ר מלולהעי .שבדרבנן אין להקפיד
 .ותהלה על אותו הנס

 –מ קראו הלל בחצות אחר אכילת הפסח "שביצי( נ"וש. ד"ז סקי"ח סתע"ז בכה"ראה עד)ועוד להעיר 
 . ה ברוך שומר"ץ להגדה ד"הרשב' וראה פי. פ בסופו"א להגש"הריטב' ראה פי

ע שגוף מצות הלל "ועוד ילה. נ"שכבר אמרו הלל בביהכ, כ"צ להקפיד כ"ולדידן עוד טעם נכון שא
ולכן אינו מעכב מה , (פ שלא הגיעו לאהבתי"מכת שלישית דק' וידועה הראי)יוצא באמירת חלק הראשון 
ל "ר שיכן להעי(. פ"ראה לבוש סת)מ "ובפרט שחלקו השני אינו שייך ליצי. שנאמר בחלקו אחרי חצות

צ "ז שא"ת סתע"א מבוטאטש מהדו"א אהרו. דוחה חיוב זה דרבנן, גם בליל ראשון, ט"שמצות שמחת יו
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 . 26חצות 25שמצות מצה עכשיו לפני 24בפשטות 23ח"וגם בדרושי דא

------------------------------------ 

 .לקצר בסעודה בכדי לומר הלל קודם חצות

ש "ועייעו. ע בסוגריים"ראב' פ לרבינו פיסקא מצוה עלינו לספר הביא שי"אבל להעיר שבהגש( 23
 . פיסקא כל אותו הלילה

פ "הרי בנוגע לאפיקומן בהגש, (ג"ב אמור תשס"וראה העו)פ לרבינו "בהגשז "ל ולדייק עד"ואת
, ש"הרא' ולכן לא הביא ד)' התוס עתע כד"ן כראב"ל דקייל"דס' ומ, (ותו לא) מגילה' ד התוס"לרבינו הב

' ז וכ"שינה אדה' ויתכן שהוא מפני שבסי(. ב לא ברירא להו, בפסחים קכ' תוסהוגם , שהוא מחמת ספק
 .ז למעשה בנוגע לעניננו"פ לדייק מכ"ואא". ליזהר"כ "לו" צריך"

והיינו מה שהובא בשמו , "רבינו תם"ג בדין אפיקומן הובא "ז עה"ע אדה"ולהעיר שבציון שבשו]
פ "ולהעיר שבנוגע להלל לפני חצות מציין רבינו בהגש. שם שהוא מחמת ספק' ומ, ת"ש שכך נהג ר"ברא

 . ע שלו"ז הועתק משו"שד ש"וא, ז מחמת ספק"והיינו שג, ן"לר

ולכן מוכרח לומר במה שלא הקפידו , ז ספיקא דדינא"ע ה"שלהשו, ל שנמצא חומרו קולו"ז י"ולפ
כ שמה שלא הקפידו "ובע, ז מעיקר הדין"כ בסידור ה"אבל למש, ע"כיון שבדיעבד סמכו על ר, בהלל

וכמובן . ן מדקדקים בבית הרבט אי"ומה, (הקודמת' ראה בהע) בהלל לפי שבהלל אין מקום להחמיר כלל
 [. ד הפלפול"ז ע"כ

 .ח מצה ומרור אחר חצות"ד בפשטות שאין יוצאים יד"פ תשי"דחגה' ובשיחת ליל ב

הרי כאן קאי בסיפור דברים שבמציאות , ח גם כשאינו אליבא דהלכתא"מ מובא בדא"ואף שבכ( 24
. מורה שהוא לעיכובא דייקא' הל, אז לעיכוב"ל שאי"ואף שעדיין י. אכילת מצה עכשיו היא לפני חצות

מציין שש לשם "ק אד"ובהערת כ 030' ד ע"מ תש"וראה סה. ד"ר ותרצ"ה מצה זו אעת"בד' וראה הל
ב שבת חזון "ראה העו)דכי הדדי נינהו קצת ד' ומ. בנוגע לאפיקומןושם הוא . ]ז"ע סתע"שוד ה"פסל

 .[(26' וראה בהע. ג"תשס

כיון שפסח אינו נאכל אלא , במאמרים דלאו היינו מצה דלא הספיקע שהוכיחו "צל, ובהיותי בזה( 25
ה הא לחמא עניא "וראה בד. ועוד. נה' ט ע"מ תקס"סה(. 'הא)ה ששת ימים "ת ד"ראה לקו)עד חצות 

והתחלתה במכת בכורות , מ"כיון שיצי, מ היתה לפני חצות"ב הכרח אחר שמצת מצוה ביצי"תשמ
ע "וגם אם נאמר שלר, לאחר חצות' גם אם הי, נ"דהרי בלאה –( *(היא בזכות דם פסח, שהיתה בחצות

. כשיצאו ממצרים" בעצם היום הזה"' ומצה שאפו הי, בלילה דוקא' פ ודאי שהי"עכ, נאכל כל הלילה
 . היא ודאי לאחרי חצות לילה" שעת חפזון"ט שהכוונה שלכל הדעות "ה ויוציאנו תשכ"מ בד"ושו

ועוד ', היינו אחר האפי –ת "צ שימור לאחרי מ"מצה שא' שבחי, חידוש נפלא בסיום המאמר שם נמצא, ג"ודא*( 
ר "במאמרי אדמו, שימור עתה' וראה ישוב אחר לזה שצ. 'פ שאין זהירות משרוי"זו היא באחש' שבחי, א שם"באו

ימים ה ששת "וכן סד. תשנה' ת דרושים לפסח ע"ז באוה"ועד(. ב, קנא)תורת חיים בא . תיט' האמצעי ויקרא ע
ה מצה זו "וסד, [ד הסוד דוקא"היינו ע, ובפשטות. מצה היא מצוה ולא חובה' שעתה בחי, פו' ש ע"ועיי]ר "אעת

ז בקובץ "כ' ואישתמיטתי. ג"ת ובפרט בזה"ט במצה שלאחרי מ"ה הא לחמא תשל"בד' וראה הבי. א"נ ותרפ"תר
 . ואילך 708' לשמוע בקול דברו ע

כיון "ל שהכוונה "דצ –בחצות הלילה ' והרי הגילוי כבר הי, "העד שנגל"' ז בפי"ועוד להעיר עפ
וראה בזבח פסח . כלומר לפי שנגלה: ה מצה זו"ח בד"ה להדיא בסידור עם דא"וכ. ב"וכיו, "שנגלה

, ומבאר, שאז לשו את הבצק, א אחר היציאה"כ' שמה שלא הספיק לא הי, "עד שנגלה"' לאברבנאל בפי
בעוד  –" עד שנגלה"ומפרש , ול אבל הוא נאמר על ההמשך הזמניםאינו מורה על הגב" עד"שמלת 
ההיגלות הזה שבו יצאו ' בעוד שהי)"שבכל הזמן הזה , בחצות, במכת בכורות' שהגילוי הי, שנגלה

 ( . א"כ באו"ש מש"ועיי.)לא הספיק להחמיץ"( ממצרים

מיירי " כי גורשו ממצרים"דוקרא , בעוד לילה' קצת שהכינו עיסה שני' הדרושים מ' דפשטות ל, ב"ועצ
וזה . ל"וי(. ב"רע, קמד)בא ' ז בתורת חיים פ"וכעי. סה' ע ע"תק. *(ט שם"מ תקס"ראה גם סה)בלילה 
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

------------------------------------ 

פ ואתם לא "עה, בא' פ)אמנם להעיר מפנים יפות ]אסור לצאת איש מפתח ביתו עד בוקר ' שהרי הי, ב"צ
א "ולא מצינו כ, [י שם"במכילתא דרשב אבל מפורש להיפך. שלנשים וקטנים הותר לצאת( 'תצאו וגו

' ע לירו"ולהעיר מקה. ברכות שם)והרי הכל מודים שיצאו ביום , ולא שיצאו בפועל, שניתנה רשות בלילה
ואיך שייך לומר שיכינו עיסת חמץ , (03' הע 64' ו ע"ש ח"אבל ראה לקו. ש"ב' ה בשי"י ה"פסחים פ

 740' ח ע"ש חי"ולהעיר מלקו. ]א הספיק להחמיץאלא שבפועל ל, עבור יציאה לדרך ביום, בלילה
 [. ט באיזה מקום אפו"ג בהשקו"בשוה

ומכאן יש ללמוד דבצק שאינו "פשוט ומוכרח שהמבואר שם ' ולכאו. ב קצת"ט שם צ"מ תקס"בסה' הל: ג"ודא*( 
כיון שנשמר , הוא' יוהב. א בדרך קושיא"אינו בניחותא כ" אינו בא לידי חימוץ גם יותר משיעור מיל' עוסק ביד וכו

ה מצה "ר בד"שו, אמנם. ובהערות המהדיר לא שת לב לזה(. א, יד)ת "ת בלקו"וכמשנ', מחמץ מחמת הגילוי שלמע
א "ג ה"נ קאי בדעת הירושלמי פסחים פ"וכפה. דמוכח שהכוונה כפשוטה( סו' ו ע"תרע-ב"מ תער"סה)ג "זו תרע

' שהשיעור ד( א"י שם סקי"ה ולא ובח"ט ד"ח סתנ"וכן בב, ריא' ל סוסי"ובשה, ג"ג פסחים פ"הובא גם בשלה)ב "סה
ה מצה זו "ח ד"אבל בסידור עם דא. א ששיעור מיל הוא רק בבצק החרש, ולהעיר גם ממאירי פסחים מה. מיל

א מוכיחים דגם יותר "ובמ", ג"ה מצה זו תרע"כ שם בד"שוב נמלכתי דמש. בפשטות שהשיעור הוא הילוך מיל
 . ע"וצ. כ דקאי על בצק אשר הוציאו ממצרים דוקא"פ ג"יל" מחמיץ גם בלא התעסקות משיעור מיל אינו

שלא נהג , מבאר שאילו יכלו להתמהמה היו אופים חמץ( פיסקא עוגות מצות)פ לרבינו "בהגש, אמנם
 . ת"ל ולקו"שבה, ן"ומציין לר, איסור חמץ אלא לילה ויום

ל "וי. נא ואילך' לקט בקובץ אסיפת חכמים חו ט עראה הנ –ובכללות , בדבר' כמה שי)הענין ' ובי
אבל ראה להבין . ו"ח שאיסור חמץ נהג רק ביום ט"ץ מאמר חמץ ספכ"הרשב' והשמיט שם שי. בדבריו

ב בא "כ בעמר נקא להרע"וכ. ההגדה שלו שבמצרים לא נהג איסור חמץ כלל' ובפי. שמועה שתיקן הנוסח
ד "תורי. א, ז במאירי פסחים קטז"ועד)ב , ן פסחים צו"שבר, ('וראה ברכת השיר מה שפי. ע"וצ. לט, יב

היינו לצורך ]ואילו יכלו להתמהמה היו מחמיצים אותו לצורך מחר , שבאמת הכינו העיסה בלילה( שם
מתפרש ' ולדידי, י בפסח מצרים"י וב"שלא נהג ב, [ט"ק על התויו"ראה במפרשי המשנה משה –ז ניסן "ט

' ם פ"הביאו מרא( ד, יא)ש בהגדה "ה להבין מ"ת ד"ובלקו. לד, ם בא יב"בראז הוא "ועד. ]ל"שפיר כנ
 [. יותר' ואולי מטעם ששם נת(. ג, טז)ראה 

. ב, ם חלאוה פסחים קטז"ה במהר"וכ. )ו"ט ביוםשאיסור חמץ לא נהג , א"באו( ח"פסח סרי)ל "ובשבה
ע הציון "וקצ((. ריח' ע)פ "ש' יום אי אבן שועיב ל"וראה גם דרשות ר. טו, ז הוא באבן עזרא בא יב"ועד

ה "וכ)ב , ח פסחים קטז"ואולי היינו כדעת הצל". ויוםשלא נהג אלא לילה "כ רבינו "ל במש"לשבה
י גם בפסח "איסור ב' ל שהי"ל דס"ואת. זמן שחיטת הפסח, ד ניסן"דהיינו יום י, (לד, ם בא יב"במלבי

ש בא "וראה הנסמן בתו. י בלילה"אסור בב' יושבהכרח שה, ן"ק על הר"ח שם משה"ראה בצל)מצרים 
' מ( ועוד. ת"ש עה"הרא' ז בפי"ועד)לט , ת בא יב"ן עה"וברמב. משמע שהכינוה ביום דוקא, (ג-תקנב

היא , "כי גורשו ממצרים"ו, מחמת איסור חמץ' הטעם שאפו מצה הי' אבל לדידי, כ שהכינוה ביום"ג
ראה הגדה )כ בעל ההגדה "עם מש( 'לכאו)ז עולה יפה "יכ א"וא, נתינת טעם לזה שאפו בדרך ולא בעיר

ה במכילתא שם "כ, וכדעת בעל ההגדה(. ז שם"דברי דוד להט( לד, בא יב)ת "א עה"גו. ה מצה זו"פ ד"ז
. כ בחזקוני שם"וכ(. ם במכילתא"המלבי' אבל ראה פי)שלשו את העיסה ולא הספיקו לחמצה עד שנגאלו 

 [. ועוד. א"ה ברמעש. פ אמרי שפר"וראה גם הגש]

ל "כ עכצ"וא', ושם שאיסור חמץ נוהג יום א, ל"ה להבין הנ"ת ד"פ מציין גם ללקו"אלא שבהגש
 . ן"הר' וכפי, שהכינו לצורך מחר

 [. ע קמח ואילך"ג ס"מ תרס"ראה בסה –ולהמבואר שם . 23' ט הע"ה מצה זו תשמ"וראה בד]

במה שנאמר בקרא דאפו מצה ' להדיא התי' ת לא נת"שבלקו( 'הא)ה ששת ימים "ב שבמאמר ד"ועצ
שמבאר בהדיא שרצו  –ש בהגדה "ה להבין מ"כ בד"משא)אסור בחמץ ' ה הי"כיון שגורשו אף שבלא

, ד הפשט"ע' סט הפי' ע ע"מ תק"וראה בסה. פ לרבינו"ז קאי הציון בהגש"וע. לאפות חמץ לשאר הימים
(. ן דלעיל"הרמב' וכפי, לאפות הבצק בדרך ז שלא אפו הבצק במצרים והוכרחו"שכי גורשו הוא טעם ע

ולא , "מהקושיות דלעיל' ומתורץ בזה א( "צ"והיא הגהה מהצ)' כ( ד"בס)ובהמשך הענין במאמר 
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 קובץ הלכה באתרא דרב

------------------------------------ 

והיו אופים , י"י וב"שמעולם לא נאסר להם ב, לפי האמת' ל עיקר התי"ובפרט שלהנ. נתפרשה הכוונה
שמחמת שנגלה לא ' הקושיא בהפי' וחנו בתיומה הרו, כ העיקר חסר מן הספר"וא, חמץ לצורך מחר

' מ( ל"מיוסד על הנ, ט"ה ויוציאנו תשכ"ה בד"וכ)ט "ה מצה זו תרכ"ועוד להעיר שבד. ]הספיק להחמיץ
ועוד אופן שנצטוו ], ה ששת ימים"בד' והתי, ל"ה להבין הנ"בד' התי –ת "אופנים בהדרושים שבלקו' שב

וראה (. אף שבפרטיות חלוקים המה, ד הנגלה"ע)' אל מקום אל נמצא שהכל הולך "ולפי הנ, [ש העתיד"ע
דקאי על מצה , אופנים' ב" מצה זו שאנו אוכלים"ד' שגם בהפי, ולהעיר. ג"ה למען תזכור תרס"ד

 [.האחרון דחוק' שז שפי' ת בא ע"ובאוה. ת"אחר מ, או על מצה שקודם חצות, שאוכלים בשאר הימים

לא "כיון ש" כי לא חמץ"כ בטעמא דמילתא "דמש, פשט הכתובת לפרש ב"שהכוונה בלקו' נ' ולכאו
כי לא "' וזהו פי. ]מחמת גודל הגילוי, ל שהיינו טעמא שלא נעשה חמץ אף ששהה"ר, "יכלו להתמהמה

וראה . ע שם"מ תק"סה. ת שם"לקו)שלכן לא נתחמץ לפי שאין לחיצונים אחיזה " חמץ כי גורשו ממצרים
הקושיא לא נתיישב  שעיקר, ע קצת"ועצ([. ו שם"תרע-ב"מ תער"סה)ג "ה מצה זו תרע"כ בזה ד"גם מש

 . ע היו אופים חמץ"כאן מה שמצ

מ אף "ומ, י"והיינו גם לענין ב, ל שבאמת נהג איסור חמץ לילה ויום"שר, א"פ באו"ל שיל"ט נ"ומה
שלא  ולכן מה, שייך רק קודם חצות" ושמרתם"שחיוב ד, לא היתה צריכה שימור, שנהג איסור חמץ

 (. ט"ה הא לחמא תשל"וראה גם בד. ג"ה למען תזכור תרס"קצת בד' ז מ"ועד)החמיץ הוא לפי שנגלה 

, (ל"ע הנ"מ תק"ש באמת בסה"וכמ)ן דלעיל "הרמב' שמפרש כאן כפי, (ל"ד הנ"ע)והוא העיקר , י"או
אלא , יץורצו לאפותה מיד קודם שתחמ, שבאמת נזהרו מחמץ, (טו, בא יב)האברבנאל ' ז כפי"וכעי

ורק כשהגיעו לסוכות נתברר שלא החמיצה מחמת גודל הגילוי , שגורשו ממצרים ולא יכלו לאפותה
והיינו שחסר גוף הישוב לזה שאילו יכלו , ז לא נתפרש להדיא בהמאמר"ואף שג". שנגלה עליהם"

זהו ו: כ"ש במש"עיי, (א, יד)ת "מ קצת בהרצאת הדברים בלקו"מ כ"מ –להתמהמה היו אופים חמץ 
ש שהשמיט כל הענין דמצה "ועיי. ח"מ קצת לפרש בסידור עם דא"וכ. ע"ועצ. 'ויאפו את הבצק וכו
 .שלפני ולאחר חצות

ודלא , ע דוקא"ח קאי לר"שבאמת בדרושי דא, ואני כשלעצמי סבור הייתי לומר דבר מחודש( 26
 . כמשמע בהשקפה ראשונה

ז רק "ה' דלכאו, פ נאכל עד חצות"ם שק"הרמב 'ט מציין לד"ה מצה זו תשמ"ש מה שבד"א, ל הכי"ואת
ד לדין "מ תש"ש גם מה שמציין בסה"וא. ז הוא במצה"ל שעד"ור, ע"דאדרבה קאי כאן לר –משום סייג 

י דמיירי "או. )ע"דהרי קאי התם אליבא דראב, פ להוכיח"ח אא"ז בסתנ"אדה' שמד, (29' כבהע)אפיקומן 
ב "ה הא לחמא תשמ"אבל בד. ים שמצת מצוה היא באפיקומןוקאי בדעת הראשונ, הכא באפיקומן דייקא

מצה שלא ' כ שאפיקומן שהוא צפון הוא מבחי, ולהעיר מיהל אור תהלים לא. שכל המצות הם לפני חצות
ז "ה, אף שאכילת מצה היא לפני חצות, ת"ח שלאחרי מ"מ בדא"בכ' ש הנת"א, ז"ועפ. הספיק להחמיץ

ז מה "ועפ(. ח"ז פשטות הכוונה במאמרי דא"אלא שאי. חצות מצה שלפני ושלאחרי' הבחי' כולל ב
 .שמצד סייג ליכא חובה אחרי חצות, ע"שהובא במאמרים שאחרי חצות היא רשות היינו גם לר

ה "י ר"ד רש"עפ) אחרי חצות היא רשותשא שאכילת מצה "מש, פ"בדרך רמז עכ, וקצת סייעתא לדבר)
 . יקומןאסור לאכול אחרי אפלמעשה ' דלכאו, (ב, כ

ע שכבר עבר זמן המצוה מדוע "הא לראב –א מותר לאכול מצה שמורה "ח ס"ז סתע"ואף שלאדה
ואכילת רשות מבטלת טעם מצה של , שאינה בכלל המצוה כיון שעבר חצות, הותר לאכול מצה שמורה

, רייתאב קיום מצוה דאו"כיון שעדיין י, ע מותר באכילת מצה באופן של רשות אחרי חצות"ורק לר. מצוה
 . אף שמדרבנן משום סייג חובתה רק עד חצות

ע מותר כבר באכילת שאר דברים "ה דלראב"א סק"ב סשפ"ח ח"ז או"ל כסברת האבנ"אלא שלאידך י)
וראה גם ]. שאין לשתות עד הבקר' ע כ"כראב' ה אף שפסק בפי"שבראבי, אלא שהעירו. אחרי חצות

שעיקר גדר האפיקומן מה שאוכלו , ובסגנון אחר. מ"ובכ. ח"סק ח"ה סל"ח ח"מ או"ת אג"ק בשו"משה
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

 . ת"פ בגדר ספק ש"ז עכ"וה, 27ע"לראב כללח "י יד"של' הגמ' ופשטות ד

ח "א סי"טוב עין לחיד, ז"ח סתע"הפר, ה"ה –ד גדולי הפוסקים "והעיקר שכ
ש "פת, מ שם"דגו, 28ז"א ובמ"ג שם בא"פמ, ד"ט סק"ט סי"עיקרי הד, ז"סקפ
, ו"ז סק"ב סתע"משנ, ה"ז ס"ש סתע"ערוה, ג"ג ס"ח סקכ"דרה, ת שם"ושע

------------------------------------ 

נוסף , ע"ועוד העירו שבמתנה שיכול לאכול אפיקומן אחר חצות לר(. 22' ראה לעיל הע)בסוף סעודתו 
מ "ת אג"ראה גם בשו)ע "חייב לאוכלו קודם חצות גם לר –לכמה ראשונים  –שמשום סייג , לעצם הענין

פ בחושב לאוכלו אחר חצות "דין פגול דרבנן בק: ז"ולהעיר מכעי. )יסורה מתנה לעשות א"ה, (ועוד. שם
ראה אצלנו בארוכה במקורות ועיונים  –וכן העירו מדין תנאי במצוות (. 08' ג להע"ראה לעיל בשוה –

ע "ב באמת מה שהתיר בשו"צ, ע"ל כראב"ע דס"ז בשו"ל בדעת אדה"את ,אמנם[. יומית אות תקי' להל
 (.ל"ומוכח דלא כנ. ל לפני חצות"ולא התנה שצ. ל"אכילת מצה כנ

 מדאורייתא והיינו, חובתה עד חצות דוקאח מורה ש"דרושי דא' ופשטות ל, ז דחוק ביותר"אלא שכ
ה הא "בד' ע מהל"וקצת ילה .(ב"ועוד כיו. ד"תרצ. ר"מצה זו אעת. א"תרנ' ה ועבר  ה"ראה לדוגמא ד)

, ואדרבה, לפני חצות( מצה שלפני חצות ושלאחר חצות) הענינים' ת פועלים ב"ב שלאחרי מ"לחמא תשמ
: ובסרט הקלטה. )ל לפני חצות"ז שם שההלכה היא שצ"אבל לפנ. הכל לפני חצות' שיהי מדייקים

 (.גם דאפיקומן, המצות כל ואולי דקאי התם על" דער דין איז, אונזער מנהג"

ד הפשט "אבל ראה ע. ש לומר סייג בדאורייתא"ל' ולכאו. בפסח מצרים (גם)בדרושים ועוד דקאי התם 
שבמשנה דאיזהו , ז"וידוע הדיוק עד. שסייג דקדשים עד חצות הוא סייג מימי משה 73' ז ע"ש חכ"בלקו

כבר ' נז( נ"ז ס"ע אדה"י ובשו"א הובא בב, ה ברכות לב"רא" )משנה ברורה למשה מסיני"מקומן שהיא 
ב "לענין שאי –ב "א סק"ג בא"ש בפמ"עיי)ע בהכרח שהוא משום סייג "ולר, שאינו נאכל אלא עד חצות

ש "ועיי, קצד' ע ביש מנחילין סי"כ מד"וכ. הובא באלף המגן שם –ב , ז יט"א ע"וראה ריטב. מחלוקת
כ ביש "ולמש. ז"אדה' ו בדיוק ל"וראה חקרי הלכות ח. ג"פ ויצא תשמ"וראה שיחת ש. בהערת המהדיר

כ דרושי "הנה בשעה –שבכל המשניות אין שום פרק ללא מחלוקת זולת פרק זה ל "מנחילין בשם האריז
ו "פ' ח שער עולם העשי"אבל בפע. שגם בשאר סדרים וגם שלא בענין הקרבנות קאי' ג מ"תפלת השחר ד

ז נצטרך "ועפ(. ו"וראה הנלקט במזבח יעקב מנחות סל. ל דקאי רק בענין קרבנות"אפ( שהועתק שם)
. מ גזרו סייג לדבר כבר אז"מ, ע קרא דבחפזון היינו כל הלילה"ולר, בקרא בחפזון לומר שאף שמפורש

כיון שאינו , ע אפשר לעשות סייג לאכילת פסח"א בטעם שלר, ח ברכות ט"כ בצל"ע במש"ז ילה"ועפ)
ע גם בנוגע לפסח "ר' כ בשי"י שם אכן כ"ובפנ. א לגבי פסח מצרים"מפורש בקרא שזמנו כל הלילה כ

לענין ( ועוד. א"ח סי"תורת חסד או. ה"מ ספ"ת שמן רוקח חו"ראה שו)ט "ז מהשקו"להעיר עדו. דורות
, אלא((. 498' ג ע"ש ח"בלקו' ראה הנת, שהוא דבר המפורש בתורה להיתר, הסייג בהקטר חלבים ואברים

 .ה"ט מ"ט פסחים פ"וראה תויו. ת"אחרי מ, ויתכן שהוא בפסח דורות, שאין הכרח שגזרו בפסח מצרים

כ נאמר "אא, (20' ראה הע)מ אפשר לברך מחמת מצות בערב תאכלו "ד שמ"ובזה נסתר הקס( 27
כ "אבל ראה מש. ג"ז סק"ל סתע"ונגרר אחריו ביפ. קא' ת בשמים ראש סי"ה בשו"וכ) י כראוי"בדוחק של
 ע"א שגם לראב"ז בלחם שמן סק"סתע( לוריא)שתי הלחם ' וראיתי בס. ז"ם סתע"ת למהרש"עליו בדע

ז דחוק "וכ. י מצות מצות על מרורים"או של, (טעמו' ולא פי. אפשר שגם בדיעבד אוכל מצה אחרי חצות
ש "עיי)ב מצוה קיומית "וגם דוחק לומר לברך מחמת הסברא שי. להדיא להיפך' ונגד כמה ראשונים שכ

 (.ל"הנ' בהע

ג "ג סתע"ע בפמ"ועיי .מחמת ספק' אבל כאן כ. ע"א דהלכה כראב"ז סק"ז במ"ג סתרפ"וראה בפמ( 28
 .א"ז סק"ו במ"סתפ. א"א סק"בא
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 קובץ הלכה באתרא דרב

מידי ספק  – 29ח"ואף שי. י"ח שם סק"כה, א"קיט סקי' ע סי"ש לקצשו"מסגה
  .י"ל

שיש להורות כד׳ פשוט  –כב וקרוב לזמן חצות כשנתע ,למעשה ,ולכן
שלא להכשל בכדי  ,הקדים מצות אכילת מצהל –ב "כ״פ המשנו – הדגו״מ

ולא איכפת . 30יקצר בהגדה, מ"ובנוגע לסיפור יצי. בחשש ביטול מ״ע דאורייתא
, ואם אכן נתאחר לאחר חצות. 31ו"ע ח"במקום ביטול מ, מה ששינה הסדרלן 

ויקיים מצות , ובזה ינצל מכל מכשול. 32אכילת מצה יאכל מצה ללא ברכת על
 . לכתהמצה כה

מסברא  ליישב בארוכה שכתב אחרי) סל״ו ח״ג התשובה מקעת וראה שו״
 לברך אין ההוראה משפטי לפי ובודאי(: לברך שאפשרובדרך שקו״ט ופלפול 

 בפסקיהם לאורן הולכין אנו אשר דקמאי קמאי תקיפי ״ככ שיש במקום ״גבכה
 .ואתר אתר בכל

י "הביאם הב)שצ ' ש סי"ת הריב"ן שהובאו בשו"שערים דברי הרונודע ב
 בטוח היותר הדרך לנפשו בוחר משכיל כל העולם בעסקי' אפי(: צ"ח סתר"או

 בדרכי כן לעשות לנו שיש ו"עאכ רחוק באפשר' ואפי ומכשול נזק מכל והמשומר

------------------------------------ 

ת משיבת מרדכי "וראה גם שו)ו דהעושה מצוה מספק מברך "צ רפ"ש חומ"כ לעניננו באו"ומש( 29
 .מ"ואכ. לאו מילתא פסיקתא היא –( פ"ח ס"או

 .ז"ת סתע"א מבוטשאטש מהדו"כ בא"וכ( 30

פ לרבינו "הגשלהעיר מ –מ בקידוש "ח באמירת זכר ליצי"שיוצא ידמ "הדגו' דלתרץ מ "בככ "משו
  (.'הא)ל "ש פיסקא הנ"ועיי. ז"בשם אדה( 'הב)פיסקא מצוה עלינו 

שיש  00' ע בהע"ועיי. 04' ראה לעיל הע –ח בהגדה אחר חצות "ע יוצא יד"ל שגם לראב"דס, ל"ועוי
' א מבוטשאטש שבהע"ראה א –ני חצות כ כשהתחיל כבר בהגדה לפ"וכש. ז כן"אדה' ל לדייק בד"שר
04 . 

 .וכ״ה בפמ״ג דרה״ח ומשנ״ב דלעיל בפנים. בדגו״מ שגם במרור לאחר חצות אוכל בלא ברכהועיי״ש 
, ו כורך ונזכר אחר גמר הסדר(א)ע בשכח מרור "יל: ג"ובדא. ]מ כעת"ואכ. צ להקפיד"שבדרבנן א, ח"וי

ה "ג סנ"ודרשת וחקרת חת "ובשו. )א"ח סרכ"יס אושיח יצחק ווית "ראה שו –מה יעשה , אחר חצות
  .([ל"ת שיח יצחק הנ"כבשו, מפורשת' ולא שם לבו לראי, ע  בסברות לכאן ולכאן"ט מד"שקו

שמחמת חשש ברכה , פסרי לכ"טבמי שבירך בטעות ענ( ט"פ תשי"אחש)ולא גרע מהוראת רבינו ( 31
 .ואוכל מצה לפני הגדה' משנה הס לבטלה

ל "אף דס, ע"ן כר"שיאכל ללא ברכה לחוש להאומרים דקייל, יונה בסדר ליל פסח פ רבינו"וכ( 32
ל דלא גרע "י' ולכאו. או שיש לחוש משום הפסק, מ"ע אם יש להורות שיברך ללא שו"ויל. ע"כראב

הרי אפשר לברך , ד"ובנדו. ב"הארכנו בכיו( יומית אות תרז' מ וציונים להל"מ)א "ובמק. מגביל לתורא
לברך המוציא ולטעום  בכללז "ויש שנהגו עד. לאחר שיטעם מעט משום ברכת המוציאמ "ללא שו

   .ב"בכדי למעט בההפסק בחלוקה לב, קימעא
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 חצות עד מצה באכילת שנתאחר ציבורי סדר מנהל בענין

 רבותינו בה דרכו אשר הדרך נניח ואיך עולם של כבשונו שהם והמצוה התורה
 .ל"עכ הכרמים ובמשעול צר במקום עצמינו ונכניס הקדושים


