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 A Spiritual Hallel
The Zohar Hakadosh writes a fascinating reason why we do not say the complete Hallel for the 
duration of Pesach. Klal Yisroel had begun its purification process by taking the idol of Egypt, 
the lamb, and slaughtering it as a korban (sacrifice) for Hashem. There was, however, a long way 
to go before they attained the highest level of kedusha (spirituality) at Har Sinai by receiving 
the Torah. Since we had not yet completed the process, we cannot yet say the complete Hallel 
until reaching the Yom Tov of Shavuos when we received the Torah. We see from here a novelty 
that the main reason we say Hallel on Pesach is to thank Hashem for the spiritual exodus from 
Mitzrayim.

 Torah Uplifts Us
The pasuk in Tehillim (91:11) says, “I am Hashem your G-d Who uplifted you from the land 
of Egypt; widen your mouth and I will fill it.” Most commentators explain the latter part of the 
pasuk as a reference to tefillah. Meaning, just as I listened to your cries in Egypt and brought 
you out of slavery to freedom, trust Me that if you cry out to Me now, I will listen to your 
prayers (see Gemara Berachos 50a). The Targum, however, offers a different understanding. 
“Widen your mouth with words of Torah and I will fill you with all that is good.” Perhaps 
this understanding is gleaned from the terminology of Who “uplifted” you from the land of 
Egypt. Hakadosh Boruch Hu did not merely remove us from Mitzrayim; He uplifted us from 
the depravity of Egyptian society. This was done for us in the merit of the fact that we would 
later accept the Torah on Har Sinai. Here, Hashem says, if you will reattach yourselves to that 
merit by studying the words of Torah, I will again uplift you from whatever situation you are in. 
Firstly, on a spiritual level, and in turn, that will bring all kinds of physical blessings as well. All 
I ask is that you open your mouths; then, I will fill them.

 Paroah the Redeemer
The Torah (Shemos 13:17) writes, “And it was, when Paroah sent out the nation.” The Medrash 
exclaims, was it Paroah who took them out?! Even Bilaam the wicked declared that “G-d took 
them out of Mitzrayim.” How can the Torah attribute the exodus to Paroah? The Medrash answers 
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 Drinking & Eating During Maggid
In many homes, the recitation of Maggid 
extends for a lengthy time, possibly over 
a number of hours. During this time, may 
one eat and drink? According to many 
Poskim, one should not drink extra cups of 
wine between the first two cups (e.g., during 
Maggid). The reason for this is concern that 
one may become intoxicated or because he 
may need to recite a new beracha on the wine, 
and this looks as though one is drinking five 
cups of wine instead of the requisite four (see 
Shulchan Aruch 473:3, Mishnah Berurah ad 
loc.). What about other drinks? The Mishnah 
Berurah (473:16) writes that one is permitted 
to drink liquids other than wine between the 
first and second cups, but during the actual 
recitation of Maggid, one should not interrupt 
(see MB 473:4, 474:4, Shaar Hatziyun 473:9, 
Biur Halacha 473:2 d.h. Harishus). However, 
other Poskim rule that if one is thirsty, one 
may drink water during Maggid (see Aruch 
Hashulchan 473:7 and Shulchan Aruch Harav 
473:11, 474:1), and some are lenient to allow 
coffee if needed (Shvus Yitzchok 4:9:3 in the 
name or Rav Elyashiv zt”l). Some Poskim are 
more lenient and permit eating food during 
the Haggadah recitation if needed (Halichos 
Shlomo 9:34).

 Round vs. Square
Over the years, it has developed that handmade 
Matzos are round, whereas machine-made 
Matzos are square. Is there a reason for this? 
Some explain that matzos rolled by hand are 
naturally round, and there’s a hint to this in 
the Torah (Shemos 12:39) which refers to 
Matzah as Ugos Matzos – round cakes, The 
idea is that they left Mitzrayim in such a rush 
that they didn’t have time to make it square. 
Machine Matzos, however, are naturally 
rolled square due to the heavy presses, and 
if the factory would attempt to make them 
round, there’s a concern that they may collect 
the dough remnants and make new matzos 
with it, which may possibly be considered 
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 Yad Chazakah
Ten Makkos. Births in multiples of six. Malachim caring for those babies, feeding 

them honey and milk from rocks. Krias Yam Suf. These are some of the innumerable open 
displays of Hashem’s Mighty Hand. Yet, it is the plague of dever that is singled out by the 
Haggadah as “Yad chazakah – the strong hand.” Why?

R’ Yitzchok Eizik Chaver writes in his Haggadah, Yad Mitzrayim, that Hashem’s “Yad – 
Hand,” refers k’vayachol to His “left hand.” This is apparent in the pasuk in Yeshaya (48:13), 
“Af yadi yasdah eretz, v’yimini tipcha shomayim – my hand established the earth, and my 
right hand measured out the heavens.” Since the right hand is stated explicitly at the end of 
the pasuk, “yadi – my hand,” must refer to His left hand. Also indicated by this pasuk is the 
relation between “yad” – His left hand, and “eretz” – what transpires down on earth, i.e., 
nature, as opposed to “shamayim” – miraculous events, which are controlled by k’vayachol 
His right hand. When Hashem leaves nature to “take its course,” it is called yad keiha – a 
weak hand. Nature which is overtly emblazoned with the Omnipotent Signature is called 
yad chazaka – the strong hand. This is because His hand is “strengthened” by the world’s 
recognition that nature is an act of Hashem.

Back to the Makkah of Dever. Plagues happen. It’s natural. However, looking at the 
overall picture within the specific limitations of the Makkah of Dever (it affected only five 
species and only affected Egyptian animals in the field) makes it abundantly clear that this 
wasn’t just nature “taking its course.” This nature was clearly Divine. 

A plague paralyzing the world through fear should serve as a reminder that nature 
doesn’t “transpire” – much like puppets can’t dance. Rather, nature is orchestrated by The 
Divine Hand.

 The Power of the Seder Night
Seder night is the only occasion that we recite the “Hallel Hagadol,” adding Hodu 

and Nishmas to the regular Hallel. This is a fitting culmination of Maggid and a natural 
expression of our joy and praise to Hashem after relaying the story of Yetzias Mitzrayim at 
length. It is perplexing, though, that we interrupt after reciting the first two paragraphs of 
Hallel and only conclude the remainder of Hallel much later, after washing, eating Matza, 
Marror, Korech, the Seudah, the Afikomon and the recitation of Birchas Hamazon. This 
order begs an explanation.

The Levush (§480) and the Vilna Gaon (in his Haggadah) offer an explanation based 
on the Gemara in Pesachim (118a). The subject of the first two paragraphs of Hallel is 
Yetzias Mitzrayim; therefore, it immediately follows Maggid. The second portion of Hallel, 
however, focuses on the coming redemption; therefore, we break for the meal which is in 
commemoration of the redemption from Mitzrayim. The question remains, however, why 
indeed was the remainder of Hallel established as part of the seder? After all, the seder 
is intended to commemorate the redemption from Mitzrayim, and mentioning future 
redemptions seems out of place.

This can be answered with the words of Ramchal (Ma’amar Hachachma). He writes 
that the force of Geulas Mitzrayim is renewed and awakened on seder night every year, 
and this force aids the arrival of the final redemption. The coming redemption will be the 
culmination of Geulas Mitzrayim. This explains our plea in the berachah of Asher g’alanu; 
we ask, kein Hashem Elokeinu yagi’einu… S’meichim b’vinyan i’recha – we ask Hashem 
to rebuild the Beis Hamikdash. The Ramchal continues and compares this to one who 
endeavors to chop down a tree. He repeatedly strikes with his axe, each time penetrating 
deeper and further, weakening the tree until he succeeds to bring it down. Through our 
annual performance of the avodah of seder night, we don’t merely celebrate what was; 
rather, we reawaken that force of redemption, hastening the final redemption. With 
bitachon in these words of Chazal, we conclude the night in song and praise, thanking 
Hashem for the Geulah that is yet to come.

This understanding can help us reach new levels in our fulfillment of the mitzvos of 
this holy night. May we see the realization of Chazal’s words, that just as we were redeemed 
in the month of Nissan, so may we witness the ultimate redemption, this Nissan, b’meheirah 
b’yameinu Amen. (Mizmor L’Dovid, R’ Dovid Cohen shlita)
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chametz due to the extra rework (see Mahari 
Asad, Shu”t Yehuda Ya’aleh OC 157).

 Women by Maggid
Just like men are obligated to relate the story 
of Yetzias Mitzrayim by the Seder, women are 
obligated as well (Mishnah Berurah 472:45), 
According to some Poskim, this is a Biblical 
obligation (Chinuch, Mitzvah 21). Why aren’t 
women exempt like all time-bound mitzvos? 
Some explain that the mitzvah of relating the 
story was given to Klal Yisroel while they were 
still in Mitzrayim, and at that point there was 
no exemption for women for time-bound 
mitzvos (Kovetz Teshuvos 1:52). However, 
other Poskim rule that this is only a Rabbinic 
obligation, and applies to women based 
on either: i) the concept that women were 
included in the miracle and must participate 
in the mitzvah, or ii) because they are 
obligated to drink the four cups of wine which 
must be drunk by the Seder in the prescribed 
order of Maggid (see Minchas Chinuch ad loc., 
Chayei Adam 130:12, Biur Halacha 472:8 d”h 
shelo k’seder). At a minimum, they should 
be present during the recitation of the three 
critical points of Rabban Gamliel: Pesach, 
Matzah, and Marror, until the time when the 
second cup is drunk, and ideally should also 
be present when we recall the 10 Makkos, the 
miracles performed for Klal Yisroel (Chayei 
Adam, HaSeder B’K’tzarah 130:7, Mishnah 
Berurah 473:64).

 Israeli Wine 
After eating fruits of the Seven Species (such 
as dates and pomegranates), one recites 
the beracha of Al HaPeiros. As stated in the 
Gemara Berachos (44a), the concluding words 
of Al HaPeiros are only recited if eating fruits 
grown in Chutz L’Aretz; if the fruits were 
grown in Eretz Yisroel, we instead substitute 
the words Al Peirose’hah – “its fruits,” namely, 
the fruits of Eretz Yisroel (Shulchan Aruch 
208:10). This may not be very relevant to 
most people, but one application may be 
relevant on Pesach when some people drink 
wine produced in Eretz Yisroel by the Seder. 
According to many Poskim, after drinking 
wine from Eretz Yisroel, the ending is changed 
to Al Pri Gafnah (“its fruit vines”), and this 
appears to be the common custom (see Kaf 
HaChaim 208:58). Therefore, when reciting Al 
HaGefen at the end of the Seder for wine from 
Eretz Yisroel, one should be sure to substitute 
the concluding words Al Pri Gafnah instead of 
Al Pri HaGefen.
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that Paroah “escorted” Klal Yisroel 
on their way out of Mitzrayim 
and in this merit the Torah writes 
that Paroah sent them out. Rav 
Leib Chasman (Ohr Yahel vol. 3, 
Beshalach) comments that this is 
astonishing. After unprecedented 
and unimaginable stubbornness 
through nine miraculous makkos, 
Paroah, scared for his life, finally 
succumbed. He went running 
through the streets in a panic 
chasing the Jews out in the hope 
that maybe his life would be spared. 
And for this he deserves credit?! 
Rav Leib explains that apparently, 
along with all of the other feelings 
Paroah was experiencing, there 
was a slight feeling of respect 
for Hashem and His Nation. 
The Medrash is referring to that 
relatively miniscule aspect of 
Paroah’s motive in “walking the 
Jews to the door” of Mitzrayim 
when it says he “escorted” them. 
What a lesson! Our actions are 
spurred by a myriad and complex 
amount of motives. Hashem gives 
eternal credit for even one, one-
thousandth of an action being done 
for the sake of Hashem.
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הרב יואל שטיינמץיסודי החג

סוד בדיקת חמץ וקדושת ליל חג הפסח

)הו"ד במשנ"ב תלג:יג( שיש להניח עשרה פתיתים בשעת בדיקת חמץ, והטעם  איתא בכתבי אריז"ל 
הוא ע"פ סוד.

ומאריך בזה בס' ברית הלוי לר' שלמה אלקבץ )פט"ו( וז"ל
הביעור, קודם  מקומות  בעשר  חמץ  של  פרוסות  י'  לשום  מצויים  היו  הראשונים   חסידים 
 למצוא אותם ולשרוף אותם למחרתו וזה מנהג ותיק, כי גם זה לעומת זה האלוקים, וכמו
 שיש עשר ציבורים של מצה מדת הרחמים, כן יש עשר צבורין של חמץ ברשות הקליפות, ולכן

חובה לבערם ולמחרתו לשורפם, עכ"ל.
 ומבואר מזה שהיסוד של בדיקת חמץ הוא לבער כח הרע, דע"י הבדיקה של עשר פתיתים מבערים העשר

מדרגות של טומאה הנברא כנגד העשר ספירות של קדושה בעולם.
 וע' בבני יששכר )מאמרי חדש אדר( שמפרש עפ"ז למה אין מברכין שהחיינו על מצות בדיקת חמץ וגם

למה נקט התנא שבודקין באור ארבעה עשר וז"ל
 ובזה תבין טעם בדיקת חמץ אור לארבעה עשר , ולמה נקט התנא אור, כי יוצאים אז מחשך
 לאור. ותבין גם מה שנתקשו הפוסקים )או"ח ס' תלב( למה אין מברכין שהחיינו על בדיקת
 חמץ, ולדרכינו מובן, כי מברכין שהחיינו בהתחלת זמן ביעור כתרין דמסאבותא היינו ביום

 הפורים.
 ומבואר מדבריו שכיון בדיקת חמץ הוא ביעור הרע מקרבנו, אז י"ל שכבר התחיל מצוה זו בעת פורים

שנתלה המן שהוא ג"כ ביעור הרע, וממילא ברכת שהחיינו על מגילה כבר חל על בדיקת חמץ.
 אולם קשה, איך שייך לבער כל הרע שבעולם ע"י בדיקת חמץ. הלא אין פסח זמן תשובה ששייך למימר
 שע"י תשובה נעשה זדונות כזכויות, וא"כ יש לעיין איך שייך להיות שע"י מעשה של בדיקת חמץ ממילא
 נתבער כל כוחות הרע מהעולם. עוד יש לעיין לאן הלך כל מדרגות הללו ולמה אין אנו מרגישים כאנשים
 אחרים לאחר פסח וכמו שכל איש יהודי מרגיש בשעת נעילה, הלא בערנו כל הרע מקרבנו ע"י בדיקת

חמץ?
והנה איתא בלשם שבו ואחלמה )בספר הדע"ה ח"ב דרוש ה' ענף ב' סימן ה'( בביאור הענין וז"ל

 והנה נודע הוא מדברי האריז"ל בכוונת פסח כי בליל א' של פסח הנה נשתנו סדרי בראשית
 ונתגדלו.. בפעם אחד שלא בסדר המדרגות כלל.. וכן נתעלו אז כל ישראל ג"כ.. והאירו כולם
כדי להראות לישראל שהוא יתברך שמו חפץ בהם להיות לסגלותו  באור פני מלך חיים... 
 ומרב טוב הצפון להם וכדי שיקבלו את תורתו ולשמוע בקולו בכל אשר יצוה עליהם. ובאשר
 שהרי היה כ"ז שלא במעשיהם כלל והוא נגד הסיבה המכוונת לכן לא היה אפשר לכל אלו
 האורות הנפלאים להתקיים עליהם כלל כי היה נתבטל הבחירה בהם ע"י שפעת אור הגדול

ולכן נסתלק מהם תיכף.
 ומבואר מדבריו הקדושים שבליל א' של פסח נתעלה כלל ישראל באופן שמצד זכויתם אינו ראוי להם,
 אלא שהקב"ה מעלה כלל ישראל למדרגה הכי גבוה כדי להראות הרוב טוב הצפון להם כשהם מגיעים

לכך.
 ולפי"ז מובן איך בשעת בדיקת חמץ, אנו מבערים הרע מקרבנו אע"פ שלא עשינו שום תשובה בכלל,
ע"י והוא  לנו,  ראוי  אינו  באופן שבעצם  להתעלות  פסח,  א' של  יום  של  כח האור   והיינו משום שזהו 

הקב"ה.
 אולם אע"פ שהקב"ה מסלק מדרגה מעלינו אח"כ, וכמו שמבואר בדבריו שם, ואז ע"י עבודת ספירת
 העומר צריכים אנו לעשות עבודה כדי להתעלות למדרגה גבוה כראוי, מ"מ נשאר בנו רושם ממה שקבלנו

במתנת חנם בליל ראשון של החג, וז"ל של הלשם בהמשך שם:
 אמנם הנה נשאר בהם רושם גדול לעולם... והיה הכוונה שיחזרו להמשיך מעתה
 את כל אלו המוחין דגדלות למעלה ואור קדושתו יתברך שמו עליהם למטה הכל

 רק במעשיהם ובזכותם
 ומבואר, שבליל פסח השי"ת מראה לנו מה שאנו שייך להיות, שהוא נקודת גדלות הכי שייך בעולם
 במקום שלא שייך רע בכלל, ורק עלינו לעבוד על זה ולהתעלות ע"י מעשינו, בפרט בימי ספירה, ויה"ר

שיזכה לכך מתוך כל טוב.



נכתב ע"י הראשי כולל שליט"א

יש לעיין
מי שאכל מצה ולא בירך עליה

ראש הכולל הרה"ג ר' משה פראנציס שליט"א

יש לדון באורח שאינו שומר תו"מ שהוזמן לסדר ליל פסח כדי לקרבו, והבעה"ב 
אחד  של  הענין  כל  האורח  הבין  שלא  אלא  הלילה.  של  הברכות  בכל  מוציאו 
מברך לחבירו כדי להוציאו בהברכות. ואכל האורח כזית מצה בלי שום כוונה 
לצאת בברכת המוציא וברכת על אכילת מצה. מה להם לעשות אחר שהוברר 
שלא הבין האורח הענין כלל? האם האורח יצא ידי מצות מצה אע"פ שלא יצא 
בהברכות? ומה להם לעשות עכשיו, האם יאכל שוב עוד כזית ויוציאו הבעה"ב 
בב' הברכות כיון שאין האורח יודע האיך לברך בעצמו? בפשטות א"א לעשות 
כן, שהרי מצות אכילה מצה כבר יצא באכילה ראשונה, או משום שהיה מכוון 
יד"ח  יצא  כוונה  בלי  שאפילו  משום  או  באכילתו,  המצוה  לקיים  בהאכילה 
במצה משום שכן נהנה )ע' מ"מ הל' חו"מ ב:ד(. ואם הוא כבר יצא יד"ח ודאי 

א"א לברך הברכות אח"כ.

או"ז  בשם  שכתב  דברכות  פ"ק  אשר"י  מהג'  הביא  )יט:ג(  ביו"ד  הש"ך  והנה 
שאם לא בירך קודם המצוה שיברך אחר המצוה )דדין של עובר לעשייתן הוא 
רק  המצוה  עשיית  אחר  דמברך  מהרמב"ם  הביא  הש"ך  אבל  לכתחילה(.  רק 
באופן שעשייתה קיימת, כגון שעדיין לובש תפילין, אבל אם שחט בלא ברכה 
אינו חוזר אחר שחיטה לברך, כיון שהמצוה כבר נגמרה. ובתבואות שור יו"ד 
)ריש סי' יט( כתב דאין שום הוכחה להכריע בפלוגתא זו, ולכן יהדר לכתחילה 
לצאת ידי שניהם, דהיינו שאם שחט בהמה ולא בירך יהדר אחר איזה בעל חי 

וישחוט בברכה ויכוין להוציא גם את זה, ואי לית ליה, לא יברך אחר שחיטה.

)או"ח סי' שכ"א( כתב חידוש עצום שמי שאכל  הנה בשו"ת האלף לך שלמה 
ברכה,  בלי  לאכול  דאסור  כיון  בו  יוצא  אינו  תחילה  המוציא  ברכת  בלי  מצה 
הקב"ה.  גוזל  כאילו  ברכה  בלי  מעוה"ז  הנהנה  כל  לה:(  )ברכות  חז"ל  ואמרו 
הבאה  מצוה  דהוי  משום  יד"ח  יצא  לא  גזולה  מצה  שבאכילת  שכמו  נמצא 
בעבירה, ה"ה באכילה זו שהוא איסור גזל, לא יצא יד"ח. ואע"פ שאינו אלא 
כמבואר  בעבירה  הבאה  מצוה  אמרינן  לפניו(  ד"ה  שם  תוס  )ע'  דרבנן  איסור 
עוד  שם  וביאר  צד(.  סי'  )או"ח  יציב  דברי  בשו"ת  הסכים  וכן  דוכתא.  בכמה 
וז"ל דהא דאמרינן ברכות אין מעכבות במצות, היינו ברכת המצוה דהוא חיוב 
נוסף למצוה וכך תיקנו חכמים ולא מגרע עצם המצוה שנעשה כדין, אבל ברכת 
הנהנין דהוא עבר וגזל, דעת הפוסק המובהק הגרש"ק שלא יצא, עכ"ל. ועיי"ש 

שמביא ראיות מדברי אחרונים שנמנעו מחידוש זה.

ולא  הברכות,  עם  לצאת  כוון  שלא  זו,  דהאורח  לומר  יש  הגרש"ק  דעת  לפי 
ברכה.  בלא  הנהנה  כל  של  גזל  באיסור  עבר  בעה"ב,  של  המוציא  בברכת  יצא 
אע"ג דיש לדון שהוא כתינוק שנשבה, עדיין מעשה כזו יהיה עבירה בשוגג, ויש 
להחשיבה כמצוה הבאה בעבירה. ולפי דעת הגרש"ק יש לבעה"ב לברך הברכות 

בשבילו מטעם ערבות.

יצא  עדיין  בלי ברכות  ומי שאוכל מצה  זו,  להלכה, לא מצינו שקי"ל כחידוש 
יד"ח במצות אכילת מצה. אבל לענין ברכת המצוה שחסר, אע"פ שקי"ל, עכ"פ 
מספק, שמי שלא בירך קודם המצוה א"א לברך אח"כ, יש לעיין שאם יאכל עוד 

כזית, יכול לברך על אכילת מצה. 

)המשך בעמוד הבא()המשך בעמוד הבא(

ברכה אחרונה על כוס ראשון של ד' כוסות ועל אכילת כרפס

ראש הכולל הרה"ג ר' דוד צוקער שליט"א

פחות  מהכרפס  ויקח  ראשון...  טבול  לצורך  ידיו  נוטל  איתא  )תעג:ו(  באו"ח 
מכזית... ]שאם יאכל כזית יש ספק בברכה אחרונה[. ומברך בורא פרי האדמה 
לפטר  ויכון  וז"ל,  כ'  נה(  )ס"ק  שם  ובמ"ב  עכ"ל.  אחריו  מברך  ואינו  ואוכל, 
בברכה זו גם המרור שיאכל אח"כ עכ"ל. ובס"ק נ"ו כ' וז"ל, ואינו מברך אחריו 
אפי' אם אכל כזית, לפי שברכה ראשונה קאי גם על המרור וכנ"ל, וע"כ ברהמ"ז 
שפוטר את המרור שאוכל בתוך הסעודה קאי גם על הכרפס שאכל מקדם עכ"ל. 
הכרפס  של  בפה"א  דברכת  וס"ל  ע"ז  שחולק  הגר"א  בשם  הביא  שם  ובבה"ל 
אינה פוטרת אכילת המרור משום שהפסיק באמירת הלל והגדה. ולפ"ז חייב 
ומסיק הבה"ל  כרפס.  כזית  כרפס אם אכל  ברכה אחרונה אחר אכילת  לברך 
לדינא דלא כגר"א, אלא בכל אופן אינו מברך ברכה אחרונה על הכרפס אפי' 

אם אכל ממנו כזית, יעו"ש. 

ויש לעיין האם עדיף בכה"ג שטעה ואכל כזית מן הכרפס, לברך ברכה אחרונה 
על הכרפס ]לצאת ידי שיטת הגר"א[ ולחזור ולאכול עוד הפעם קודם הסעודה 
את  לפטור  ויכוון  האדמה  פרי  בורא  ברכת  ויברך  האדמה  מפרי  מכזית  פחות 
המרור, ובזה יצא כל השיטות? ונראה דלא יעשה כן דגורם בזה ברכה שאינה 
צריכה ]ברכת בורא נפשות על אכילת הכרפס[. ואע"ג דעושה כן כדי שלא יחסר 
שאין  נראה  מ"מ  הגר"א[,  דעת  ]לפי  הכרפס  אכילת  על  אחרונה  ברכה  חיוב 

לעשות כן, וכמו שיתבאר. 

והנה עוד יש לדון בענין ברכה אחרונה על כוס ראשון של ד' כוסות. דהנה הדין 
)תעג:ב(,  באו"ח  כמבואר  ראשון,  כוס  אחר  אחרונה  ברכה  מברכין  שאין  הוא 
וסומכין על מה שיברך ברכת המזון לבסוף, כמו שסומכין על בהמ"ז בקידוש 
של שאר שבתות השנה. והטעם משום דכיון דאין קידוש אלא במקום סעודה 
הרי שתיה זו מקושרת עם הסעודה ונפטרת בברכת המזון של הסעודה. אמנם 
כבר העירו בזה, דבזמנינו שנוהגין להאריך במצות סיפור יציאת מצרים בשעת 
אמירת הגדה קודם הסעודה, נמצא דכבר עבר זמן שיעור עיכול, והיאך יוצאים 
חיוב ברכה אחרונה בבהמ"ז? ויש שהנהיגו מחמת זה לברך ברכה אחרונה לאחר 
שתיית כוס ראשון. וכן איתא במהר"ח או"ז )סי' רי"ג( דכה"ג שעובר הזמן של 
ראשון,  כוס  לאחר שתיית  תיכף  הגפן  על  ברכת  שיברך  מן הדין  עיכול  שיעור 

יעו"ש. וכן הורה להלכה מרן הגריש"א זצ"ל.

אמנם אין כן מנהג רוב העולם. והפוסקים מאריכין ליישב מנהגם. ]עיקר יסודם 
וכל שליכא היסח הדעת  והיסח הדעת,  עיכול הוא מטעם הפסק  הוא דשיעור 
מצי לברך אפי' לאחר שעבר זמן שיעור עיכול. והחולקין ס"ל דשיעור עיכול אין 
לו שייכות להיסח הדעת, יעויין בדבריהן.[ וצ"ע אם מוטב לברך ברכת אחרונה 
כדי לצאת מידי הספק, ולכאורה אין בזה חשש ברכה שאינה צריכה כיון שעושה 
כן כדי להוציא את עצמו מידי חשש ביטול מצות ברכה אחרונה. אמנם נראה 

שאין לעשות כן, וכמו שיתבאר.

הנה בשו"ע או"ח )קעד:ד( איתא, דהמבדיל על השלחן פוטר היין שבתוך המזון. 
הלכך  הבדלה.  קודם  ידיו  נטל  א"כ  אלא  פוטר  הבדלה  יין  ברכת  שאין  וי"א 
הסעודה  שבתוך  רצט:ד(  )וע"ל  יין  להוציא  שלא  יכוין  נטילה  קודם  המבדיל 



)המשך:ברכה אחרונה על כוס ראשון של ד' כוסות ועל אכילת כרפס(

כזית  לענין מי שאכל  )טו:כ( כתב  נתן  הנה בשו"ת להורות 
מצה בליל סדר ושכח לברך על אכילת מצה, יש מקום לדון 
ואע"ג  מצה  אכילת  על  עליו  ויברך  מצה  כזית  עוד  שיאכל 
שכבר יצא יד"ח באכילת כזית ראשון. ועיין במהר"ל מפראג 
בס' גבורות ה' )פ' מח, הובא בשדי חמד מערכת חו"מ יד:י( 
דאע"ג דבליל פסח יוצא באכילת כזית אחת של מצה, מ"מ 
נחשבת הכל אכילת מצה של מצוה.  יותר מכזית  אם אכל 
ראי'  שם  דמביא  תמח:ז(  )או"ח  נזר  אבני  בשו"ת  הוא  וכן 
מפסחים דרבא הוי שתי חמרא כולי מעלי יומא דפיסחא כי 
היכי דניכל מצה טפי לאורתא. הרי דמה שאוכל יותר מצה 
העמק  בנצי"ב  ועיין  אכילה.  כמצות  נחשב  הכל  פסח  בליל 
כמה  לענין  זה  יסוד  שמביא  שנג(  עמ'  נג  )שאילתא  שאלה 
מצוות כגון לענין קר"ש, סוכה, לולב, שופר ועוד. עיין רא"ש 
לאחר  גם  הלולב  על  לברך  שיכול  לדון  שכתב  )ג:לג(  סוכה 
גם  מצוה  דעיקר  משום  לעשייתן  עובר  שפיר  והוי  נטילתן 
לאחר הגבהה הראשונה, והביא ראיה מהא דאנשי ירושלים 
אלו הדברים  דאע"פ שכל  בידן,  ולולבן  יוצאין מביתם  היו 
אינן מעכבין מ"מ הואיל ויש בהם מצוה מן המובחר חשיב 
חז"ל  שאמרו  שופר  תקיעת  לענין  הוא  וכן  לעשייתן.  עובר 
דבעינן שיתקע ט' קולות ובזה יוצא יד"ח, ברם כשתקע יותר 

הרי הוא מקיים מצוה בכל תקיעה ותקיעה.

מצוה  העושה  אדם  שאם  דוכתי  הני  מכל  מבואר 
מהשיעור  יותר  מצה  ויאכל  המצוה  ממשיך 
הלולב  נוטל  או  תקיעות  עוד  תוקע  או 
נכלל  והכל  נמשכת  המצוה  ארוך,  לזמן 
עצמו  סילק  אם  אמנם  ראשונה,  במצוה 
המצוה,  להפסיק  דעתו  הוי  או  מהמצוה 
המצוה נגמרה ומה שעושה אח"כ לאו חלק 
מהמצוה. א"כ אם הניח הלולב על הקרקע ואין 
דעתו ליטול עוד הלולב הוי סילוק דעת מהמצוה )עיין 
סי'  החדש  יראים  בס'  כתב  וכן  לו(.  סי'  דבר  משיב  שו"ת 
)תיט( שאם מאריך תקיעתו יותר מהשיעור אין בזה חילול 
כדתניא  התקיעה  מן  פירש  ולא  עוסק  שהוא  זמן  כל  יו"ט 
בשבת דף קלג דכל זמן שלא פירש מן המילה חוזר אף על 

ציצין. 

ולפי דבריהם, י"ל שמה שכתב הרמב"ם שא"א לברך ברכת 
המצוה אחר עשייתה, כל זה הוא במצות שאין מה לעשות 
משא"כ  הדם,  כיסוי  או  תרומה  הפרשת  כגון  הקיום  אחר 
לברך  שיש  מודים  כו"ע  בעשייתו,  ממשיך  שאדם  במצות 

אפילו אחר שכבר יצא יד"ח.

אמנם יש לעיין במצות אכילת מצה מה חשוב סילוק דעת 
מהמצוה? לכאו' אם אין דעתו לאכול עוד אחר כזית ראשון 
עד  שמא  או  דעת,  סילוק  חשוב  זה  והאפיקומן  כורך  עד 
אין כאן סילוק דעת, אמנם אם  שנגמרה מצות האפיקומן 
ולא  דרבנן  מצוה  רק  כורך  מצות  חשוב  למה  צ"ב  כן  נימא 

המשך מצוה דאו' דכזית ראשונה.

לברכות של  נתכוין  לאורח שלא  בנוגע  הנ"ל  לענין השאלה 
אחר  עוד  לאכול  האורח  של  דעתו  היה  לא  שמא  הבעה"ב, 
כזית ראשון ונחשב כסילוק מהמצוה, וא"כ כבר נגמר מצותו 
ומסתמא אין להבעה"ב להוציא את האורח בב' ברכות אלו 
עכשיו, אלא יברך המוציא עמו מלה במלה ויאכל עוד כזית. 

)לענין הלכה למעשה כל א' יעשה שאלת חכם.(

יין  ]מ"ב: ואז יברך ברכה אחרונה על כוס הבדלה קודם הסעודה[. ובדיעבד שלא כיוון כך, פוטר 
שבתוך הסעודה דספק ברכות להקל עכ"ל. והנה בעלמא השותה יין קודם הסעודה אסור לו לכוין 
שלא להוציא היין שבתוך הסעודה דגורם ברכה שאינה צריכה, אבל כאן מותר כדי לצאת מידי ספק 
ברכה אחרונה על היין שלפני הסעודה וספק ברכה ראשונה על היין שבתוך הסעודה. והעיר ידידי 
הרב ר' ישראל לאנגער שליט"א א"כ אפי' אם לא נתכיון שלא להוציא אמאי לא יוכל לברך ברכה 

אחרונה ואז בודאי יצטרך לברך ברכה ראשונה בתוך הסעודה? וכבר העיר בזה בס' משנה הלכה.

דהיא  צריכה,  שאינה  ברכה  מסתם  יותר  גרע  הבדלה  יין  על  אחרונה  ברכה  דלברך  לומר,  ונראה 
בהמ"ז,  אח"כ  ולברך  הסעודה  בתוך  יין  עוד  לשתות  שבדעתו  דכיון  לבטלה,  ברכה  להיות  קרובה 
והבהמ"ז היתה פוטרת גם כוס יין של הבדלה ששתה קודם הסעודה ]לדעת הסוברים דברכה על 
ידים  נטילת  קודם  דברכה אחרונה שמברך  נמצא  היין שבתוך הסעודה[,  פוטרת את  כוס הבדלה 
היא קרובה לברכה לבטלה, דהרי עומד הוא לברך עוד ברכה אחרונה, דהיינו בהמ"ז, שיפטר יין של 
הבדלה שכבר שתה, ואין להתיר ברכה שאינה צריכה כזה אפי' כדי להסתלק מן הספק. ולא דמי 
למכוין מתחילה שלא להוציא יין שבתוך הסעודה בברכת בורא פרי הגפן של הבדלה, אף דגם בזה 
גורם ברכה שאינה צריכה, מ"מ קרוב לברכה לבטלה אינה, דהרי בשעה שמברך ברכה אחרונה על 
היין של הבדלה כבר אין לו ברכה אחרונה אחרת שיפטרנה, דהרי בהמ"ז לא תפטרנה דאין שתיית 

יין זה מקושר לסעודה, וממילא לא הוה קרובה לברכה לבטלה. 

ולפ"ז בעניננו נמי, מי ששכח ואכל כזית מן הכרפס אסור לברך ברכה אחרונה על הכרפס, שהיא 
פוסקים  כמה  שלדעת  בהמ"ז  אח"כ  שיברך  מכיון  לבטלה,  לברכה  הקרובה  צריכה  שאינה  ברכה 
היתה פוטרת את הכרפס, ובכה"ג אין מתירין ברכה שאינה צריכה אע"פ שעושה כן כדי לצאת ידי 
דעת כל הפוסקים. והנה מטעם זה נמי י"ל שאין לברך ברכה אחרונה לאחר שתיית כוס ראשון של ד' 
כוסות, דיש לחוש לברכה שאינה צריכה הקרובה לברכה לבטלה, כיון דהרבה פוסקים ס"ל דבהמ"ז 

מהני לכוס ראשון אף לאחר שיעור כדי עיכול, וכמו שכתבנו לעיל. 

ברכה  לגרום  להתיר  בשלה"ק  דאיתא  מהא  זה  ליסוד  ראיה  ונראה 
זה התיר  ומטעם  ברכות,  כדי להשלים מאה  צריכה בשבת  שאינה 

לאכול פרי שרגיל לאכלו בסוף הסעודה קודם בהמ"ז, לאוכלו אחר 
אוכלו  היה  אם  ]משא"כ  ובסוף  בתחילה  עליו  לברך  כדי  בהמ"ז 
בתוך הסעודה לא היה מברך עליו רק בתחילה, ונמצא שהוא גורם 

ברכה שאינה צריכה[. והנה התב"ש הקש' למה לא התיר השלה"ק 
לאכול כמה אגוזים ולכוין שברכתו לא יעלה רק לאגוז ראשון ואח"כ 

יברך על השני ג"כ בדעת שלא יעלה הברכה רק עליו... ובדרך זה יתוסף 
מחשבתו  מהני  דלא  מזה  והוכיח  ברכות.  מאה  מנין  להשלים  ברכות  כמה  עליו 

כדעת  ]שלא  כולם  על  וע"כ חלה הברכה  לאכול,  אגוזים אחרים שבדעתו  על  חלות הברכה  למנוע 
הפר"ח[ עכ"ד. ולכאורה אכתי קשה דהרי יכול להרבות ברכותיו ע"י שיאכל כזיתים הרבה ויברך 
לברך  השלה"ק  התיר  לא  דמעולם  א"ש  הנ"ל  עפ"י  אמנם  וכזית?  כזית  כל  לאחר  אחרונה  ברכה 
ברכה שאינה צריכה כזה שהיא קרובה לברכה לבטלה, דהרי בכה"ג כיון שלבסוף יברך עוד הפעם 
ברכה אחרונה שבכחה לפטור גם אכילה זו הראשונה, א"כ כשמברך עליה עכשיו ברכה אחרונה הוה 
קרובה לברכה לבטלה, ולא התיר השלה"ק רק ברכה שאינה צריכה שאינה קרובה לברכה לבטלה, 

כגון להמתין באכילת הפרי עד לאחר בהמ"ז. 

והנה עפ"י דברינו יש ליישב עוד קושיא. דהנה מבואר בשו"ע )או"ח תכב:א( דמי שלא הזכיר יעלה 
נזכר קודם שהשלים תפלתו חוזר  ויבא בשמ"ע של ר"ח בשחרית או במנחה מחזירין אותו. ואם 
לרצה. והוא מגמ' ברכות )כט:(. ולכאורה קש' לפי דעת רבינו יהוד' בתוס' )שם כו: ד"ה טעה( במי 
נזכר עד מוצאי ר"ח לאחר שכבר עבר ר"ח,  ולא  ויבא בתפילת מנחה של ר"ח  יעלה  לומר  ששכח 
דכיון דכבר יצא ידי עיקר חיוב תפילה אלא דחסר ליה תפילה של ר"ח, ולכן ס"ל דבכה"ג לא יתפלל 
תפילת תשלומין בלילה, דהרי כבר התפלל תפילת המנחה מבעוד יום, ולא חסר לו רק תפילת ר"ח, 
וזה לא ירויח בתפילת תשלומין בלילה, דהרי לא יזכיר עוד תפילת ר"ח בלילה. והנה לפי שיטה זו 
נמצא דתפילה ראשונה שהתפלל בלי הזכרת ר"ח לא היתה לבטלה אלא ברכה שאינה צריכה היתה. 
ולכאורה צ"ע לפ"ז, דא"כ במי שנזכר ששכח יעלה ויבא קודם שהשלים תפלתו למה חוזר לרצה, 
עדיף  היה  ולכאורה  הן.  לבטלה  בראשונה  בירך  שכבר  ואילך  רצה  מברכת  דברכותיו  נמצא  דבזה 
להשלים התפילה ושוב יברך עוד הפעם תפילת שמ"ע עם הזכרת ר"ח. דבזה נמצא דאין שום ברכה 
לבטלה, רק תפילה ראשונה שהתפלל היתה שלא לצורך, אבל הלא מותר לברך ברכה שאינה צריכה 
כדי לינצל מחשש איסור ליהנות מעוה"ז בלא ברכה, וכ"ש שיהא מותר לברך ברכה שא"צ כדי לינצל 
מודאי ברכה לבטלה? אמנם לפי דברינו מיושבת, דאם יעשה כן נמצא דתפילה הראשונה שהתפלל 
תהא קרובה לבטלה, דהרי יתפלל עוד הפעם עם הזכרת ראש חדש, והיתה פוטרת בזה כל חיובו, 

ואין עושין לכתחילה ברכה שא"צ כזה אפי' כדי לינצל מברכה לבטלה.

)המשך: מי שאכל מצה ולא בירך עליה(



 דברי הגדה
בי׳  מטו   | סיפור  ומצוות  זכירת  במצוות 
מדרשא בשם הגר״ח לפרש בהא דהרמב״ם לא 
מנה מצוות זכירת יצי״מ במנין המצוות משום 
דקי״ל כבן זומא דמזכירין יצי״מ בלילות אך לא 
לימות המשיח, דיציאת מצרים טפילה לגאולה 
דימות המשיח וא״כ יוצא דמצוות זכירת יצי״מ 
דהא  וצ״ע  לדורות.  נוהגת  שאינה  מצוה  היא 
ומ״ש  בפנ״ע  נמנה למצוה  יצי״מ  מצוות סיפור 
ממצוות  המשיח  בימות  דתנהוג  סיפור  מצות 

זכירה?

דוב  אלי׳  ר׳  הגאון  בשם  כתוב  וראיתי 
וואכטפויגעל שליט״א בב׳ אופנים: הא׳ דיסוד 
האמונה  יסודות  להשריש  הוא  זכירה  מצוות 

ולעתיד  בא,  פ׳  סוף  הרמב״ן  וכמש״כ 
של  והנסים  הגלוים  יספיקו  לבא 
מצוות  תתבטל  ולכן  לזה,  לעת״ל 
זכירה. אך מצות סיפור הוא ענין של 

הודאה, וכמבו׳ ברמב״ם )סה״מ קנ״ז 
הוא  שבסדר  וההודאה  וההלל  ע״ש(. 

שאחר  וכמו  סיפור,  מצות  מקיום  חלק 
חייבים  אנחנו  לפיכך  מסיימים  הסדר 

כולנו  דאפי׳  הטעם  וזהו  וכו׳.  ולהלל  להודות 
חכמים וכו׳ מצוה לספר שאף שיודעים הסיפור, 
והודאה,  בשבח  מרבה  לספר  המרבה  כל  אך 
לדורות.  נוהג  דסיפור  ונמצא  לעת״ל,  גם  וז״ש 
שלכן  מכבר  ששמעתי  מה  בזה  להוסיף  ויש 
שהוא  אבי  אבד  ארמי  של  הפסוקים  דורשים 
מפרשת מקרא בכורים שהוא ענין הודאה ושם 
והודאה,  שבח  בתורת  הסיפור  אופן  מבוארת 
שהוא  אף  שמות  שבס׳  הפסוקים  דורשים  ולא 

גוף סיפור יציאת מצרים. 

הב׳ ידוע בשם הגר״ח לפרש לשון הברכה “דאשר 
דגאולתנו  נפשנו,  פדות  ועל  גאולתנו  על  גאלנו״ 
הוא מה שנגאלו מרשות מצרים, ופדות נפשינו 
הוא שהי׳ להם שם “עבד״ לפרעה ועכשיו נעשו 
ולא  ד׳  עבדי  הללו  חז״ל  וכמאמר  ד׳,  לעבדי 
דהדברים  ע״ז  להוסיף  יש  ולכאו׳  פרעה.  עבדי 
בחינות  ב׳  שיש  שמפרשים  מה  עם  מתאימים 
בגלות מצרים - גלות ושעבוד הגוף, וזהו רשות 
מצרים הנרמז ב״גאולתנו״. וגלות הנפש שהוא 
הנרמז  וזהו  מצרים,  לטומאת  הרוחני  השעבוד 
בפדות נפשינו שנעשו עבד ד׳. וא״כ י״ל דמצות 
זכירה שבכל יום ויום הוא מצד הגאולה מרשות 
מצרים וזה יתבטל לעת״ל כנגד הגאולה מגלות 
שנעשינו  מה  מצד  הוא  סיפור  מצות  אך  הזה, 
לעבדי ד׳ )“פדות נפשינו״( וזה קיים גם לעת״ל 
שנעשינו עבדי ד׳ לעולם, וכמו שמוזכר בתפילת 
לחרות  מתוכם  ישראל  עמו  את  “ויוצא  ערבית 

עולם״. 
גולדשטיין( משה  יהושע  הרב  החבורה   )ראש 

עבדים היינו לפרעה במצרים | יוציאנו ה׳ 
ע״כ.  נטויה,  ובזרע  חזקה  ביד  משם  אלקינו 
ה׳  ויוצאנו  תבוא  כי  בפרשת  מפסוק  ומקורו 
ב׳  וצ״ב מהו  נטויה.  ובזרע  ביד חזקה  ממצרים 
יצחק  ר׳  הג׳  וביאר  כונתם?  ומה  אלו  ענינים 
מכה  היינו  חזקה  יד  של  דהפירוש  חבר  אייזק 
אבל  מעשיו,  רע  על  ממנו  להנקם  כחו  ברוב 
רוצה  כשאחד  היינו  נטויה  זרוע  של  משמעותו 
כמי  עליו  ידו  מרים  השני,  על  אימה  להטיל 
שכונתו להכותו אבל אינו בפועל מכה אותו, רק 
ולייסרו.  להכותו  הוא  שיכול  להפחידו  כונתו 
כדי  א(  מכות,  בעשר  אלו  ענינים  ב׳  ומצינו 
ב(  רוע מעשיהם,  על  להנקם מהמצריים 
כחו  ישראל  לכלל  להראות  כדי 
שהקב״ה  שיכירו  כדי  ולהפחידם 
בזה העולם.  משגיח בכל מה שנעשה 
והיינו דאיתא בקרא ריש פרשת בא, 
“בא אל פרעה וכו׳ למען שתי אתתי 
אלה בקרבו״, דהיינו להעניש המצריים. והפסוק 
את  בנך  ובן  בנך  באזני  תספר  “ולמען  ממשיך 
אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי 
המכות  דע״י  והיינו  ה׳״,  אני  כי  וידעתם  בם 
יכירו וידעו ישראל דאית דין ואית דיין, והקב״ה 

משלם לכל אדם לפי דרכיו.
 )הרב בנימין חיות(

עלינו  מצוה  וכו׳  חכמים  כולנו  ואפילו 
יש  חידוש  מה  רבים  הקשו   | ביצ״מ  לספר 
הלא  זו,  במצוה  מחויבים  וכו׳  חכמים  שאפי׳ 
חכמה איננו סיבה לפטור אדם מן המצוות? ותי׳ 
הברכת אברהם שליט״א שהדגש צריך להיות על 
שאינו  מישראל  א׳  אין  אם  אפי׳  כלומר  כולנו, 
ממה  יותר  הנס  לפרסם  כלל  יכולות  ואין  חכם 
שנתפרסם כבר, מ״מ מצוה עלינו לספר ביצ״מ 
כמבואר  והודאה  הלל  הוא  המצוה  יסוד  כי 
אלי׳  שר׳  להוסיף  ויש  להרמב״ם.  בסה״מ 
הרי״ז  לספר  המרבה  כל  אמר  זצ״ל  לאפיאן 
יין  משובח ר״ל נעשית משובח בעצמותו כלשון 
ר׳  שהדגיש  מה  ע״פ  מובנים  ודבריו  המשובח. 
יחזקאל לעוונשטיין זצ״ל שעיקר של ליל הסדר 
יתברך  לה׳  עבדות  של  הרגשה  עם  לצאת  הוא 
והסיפור בטבעו חודר הוא למעמקי הנפש ועושה 
רושם גדול על המספר והשומעים ועי״ז נעשים 
לשבח  וראוים  יתברך  לגואלנו  נאמנים  עבדים 

גדול.
 )הרב דניאל הכהן יארמוש(

כנגד ארבע בנים | רבים שואלים שכמו שבן 

“מה  שאמר  הכלל  מן  עצמו  הוציא  הרשע 
מה  שואל  החכם  כן  לכם״,  הזאת  העבודה 
ד׳  צוה  אשר  והמשפטים  והחוקים  העדות 
אויערבאך  אליזר  רבי  הגאון  אתכם?  אלוקינו 
החכם  כי  החילוק  מבאר  משפט׳(  ה׳דברי  )בן 
שואל כדי לידע טעמי המצות באשר תורה הוא 
חשק  לו  שאין  הרשע  כן  לא  צריך.  הוא  וללמד 
לדעת טעמי התורה – רק כשבא לפניו למעשה 
אזי שואל לומר לו הטעם. וכשאינו יודע הטעם 
מה  הרשע  אצל  דכ׳  והיינו  בקיומו  חפץ  אינו 
העבודה הזאת – ר״ל שעד עכשיו לא שאל כלל 
עושים״  אתם  “מה  לדעת  רוצה  שעכשיו  רק   –
ותואנה ועלילה הוא מבקש. ואמר בעל ההגדה 
“אף אתה הקהה את שיניו״ – ר״ל כמו ששתק 
ולא שאל עד עתה שלא בא לידו מעשה – באשר 
עתה  גם  כן  כלל  התורה  טעמי  לידע  חפץ  אינו 
הקהה את שיניו לסתום דיבורו וטענותיו שלא 
ידבר – על דרך ולרשע אמר אלו׳ מה לך לספר 

חוקי )תהלים נ:טז(. 
)הרב יהודה אוירבך(

| ידוע הקושיא איך  בעבור זה עשה ה׳ לי 
זה  “בעבור  לשאול  יודע  שאינו  להבן  משיבים 
לבן  שמשיבים  תשובה  אותו   – לי״  ה׳  עשה 
סא(  )עמוד  הערוך  סדר  בספר  ראיתי  הרשע? 
הזה  שבן  חושבים  הרבה  טעות.  כאן  שיש 
לשאול,  דעת  בו  שאין  משום  נובעת  שתיקתו 
שניתק  מזה  נובעת  השתיקה  כן.  הדבר  ואין 
עצמו מן התורה לגמרי, והבן הזה גרוע מהרשע 
לפי שהוא מנותק לגמרי מיהדות ולכן אינו יודע 
אפי׳ לשאול על טעם קיום המצוות ואינו רוצה 
בליבו,  אפיקרסית  תשובה  לו  יש  שכן  לשאול, 
ולעומתו הרשע שאינו משיב לעצמו אבל מצפה 
לתשובת אביו. ומ״מ “את פתח לו״, שאף מבן 
לקרבו,  למושכו,  מצוה  אלא  להתיאש  אין  זה 
איתא  והנה  ע״ש.  מצרים  ביציאת  לו  ולספר 
מלכויות,  ד׳  כנגד  כוסות  שד׳  )ו:כו(  בשמו״ר 
הנ״ל  בספר  איתא  ועוד  אדום.  יון,  מדי,  בבל, 
ד׳  כנגד  הם  כוסות  שד׳  האר״י(  סידור  )עפ״י 
בנים, כוס ראשונה היא כנגד בן החכם שכן חכם 
לא.(  )שבת  חז״ל  שאמרו  כמו  לקידוש,  רמז 
שאומרים  שניה  כוס  קדשים.  סדר  זה  חכמת 
עליה “מתחילה עובדי ע״ז״ כנגד בן הרשע. כוס 
כנגד  היא  המזון  ברכת  עליה  שלישי שאומרים 
בן התם, ורמז לדבר “לא לחכמים לחם״ )קהלת 
“שפוך  עליה  שאומרים  רביעית  וכוס  ט,יא(. 
חמתך אל הגוים״ כנגד הבן שאינו יודע לשאול. 

נכתב ע״י חברי הכולל



נמצא שמהות גלותינו היא שהבני תורה ימשוך 
את היהודים המנותקים מיהדות ודו״ק.

 )הרב אשר ווייס(

וירעו אתנו המצרים | פי׳ בעל ההגדה כמה 
כי  והיה  ירבה  פן  לו  נתחכמה  הבה  שנאמר 
שונאינו  על  הוא  גם  ונוסף  מלחמה  תקראנה 
ונלחם בנו ועלה מן הארץ. ויש לשאול מה ענין 
אתנו  לוירעו  לו  נתחכמה  הבה  של  זו  פסוק 
המצרים דמשמע דעשו לנו רע? הרי בפסוק זה 
עפ״י מה  בזה  שנ״ל  ומה  רע?  לנו שום  עשו  לא 
וז״ל ואומרו  שראיתי בספר אור החיים שכתב 
שבאמצעות  פירוש  וגו׳  המצרים  אותנו  וירעו 
כמותם  להרשיע  לנפש  גם  גרמו  האדם  יסודות 
אותנו  עשו  פירוש  אותנו,  וירעו  אומרו  והוא 
אליו  ימשיך  כשיסריח  המזג  כי  כמותם  רעים 
החיים  האור  דלמד  ומשמע  ע״כ.  הנפש,  רצון 
דפשט הפסוק הוא שעשו אותנו רעים כמותם. 
הפסוק  שהבין  התרגום  שפי׳  כמו  דלא  )וזה 
בפרשת  כמו  המצרים,  לנו  וירעו  כתיב  כאילו 
חקת כ:טו, וכ״כ הרמב״ן בפרשת נצבים ל:ב.( 
דכיון  די״ל  ההגדה  בעל  דברי  ליישב  יש  ולפ״ז 
מלחמה  תקראנה  כי  והיה  המצרים  דאמרו 
מן  ועלה  בנו  ונלחם  שונאינו  על  הוא  גם  ונוסף 
הארץ ע״כ דראו אותנו כאילו אנחנו רעים, וע״י 
כן חשבו שהיינו נלחמים בהם, דאי לאו דהיינו 
רעים לא היינו נלחמים בהם. והביאור י״ל עפ״י 
מה שכתב רש״י בפרשת כי תצא כג:ח וז״ל לא 
תתעב מצרי כי גר היית בארצו וכתב רש״י וז״ל 
לא תתעב מצרי מכל וכל, אע״פ שזרקו זכוריכם 
בשעת  אכסניא  לכם  שהיו  טעם  מה  ליאור 
חייבים  דאנחנו  מזה  ורואים  ע״כ.  הדחק, 
וזה אפילו אחר שזרקו  להמצרים הכרת הטוב 
נתחכמה  הבה  כשאמרו  וכ״ש  לים  זכוריכם 
כ״ש  וא״כ  רע  דבר  שום  להם  עשו  לא  דעדיין 
)ואולי  רק הכרת הטוב.  עליהם  חייבים  דהיינו 
תולדות  בפרשת  דכתיב  במה  זה  לכוון  יש 
)כו:כט( אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך 
וכאשר עשינו עמך רק טוב, ע״כ.( וזה כוונת בעל 
וזה  רעים  דהיינו  ראיה  להביא  דרצה  ההגדה 
והביא  רעים  אותנו  עשה  שהמצרים  ע״י  ע״כ 
שונאינו,  על  הוא  גם  ונוסף  דכתיב  ממה  ראיה 

כנ״ל. 
)הרב אשר רוח(

מנהגנו הוא כמו   | ותימרות עשן  ואש  דם 
שהובא בשלחן ערוך סימן תע״ג לשפוך קצת יין 
בעשר  היין  שפיכת  דבשלמא  ויל״ע  הכוס.  מן 
ידי  מעשה  של  בצער  לשתף  כדי  הוא  מכות 
הך  אבל  צרתם,  בתוך  המצריים  שהם  הקב״ה 
קרא אזיל על הגאולה העתידה, ומה שייך לליל 
דד׳  גמ׳  שהביא  שם  הגר״א  בביאור  וע׳  סדר? 
כוסות נתקנו כנגד ארבע כוסות התרעלה שעתיד 
וזהו  לעת״ל.  לאומות העולם  הקב״ה להשקות 
הסיבה למה אנו שופכין גם בדם ואש ותימרות 
ומבואר  לעת״ל.  בצער של האומות  עשן לשתף 
רק  דאינו  ליל הסדר  של  בסדר  גדול  יסוד  בזה 
כמו  להכיר  גם  אלא  מצרים  יציאת  לזכור 
יגאל  לעתיד  גם  ממצרים  אותנו  גאל  שהקב״ה 

יין על גאולת  וזהו הקשר שאנו שופכין  אותנו, 
מצרים וגם על גאולה העתידה, שנזכה במהרה 

בימינו. 
)הרב יהודה ליב גארדאן(

חיים  בספר מתנת   | המצות  את  ושמרתם 
)מאמרים ב׳, עמ׳ רמט( הביא פשט נפלא ששמע 
על  זצ״ל  קאהאן  אליעזר  חזקי׳  ר׳  מהגה״צ 
הפסוק  על  יב:ז(  שמות  )מכילתא  חז״ל  מאמר 
אל  לידך  הבאה  מצוה   – המצות  את  ושמרתם 
מקום  שהי׳  שאע״פ  אומר,  הי׳  וכך  תחמיצנה. 
נוספת  לחשוב שמדת הזריזות היינו רק מעלה 
בקיום המצות, ואינו כחלק מעצם המצוה, בכל 
שאם  שכמו  מצה  ממצות  חז״ל  למדונו  זאת 
דקות,  מי״ח  יותר  לרגע  המצה  באפיית  איחר 
 – ומהודרת  יפה  המצה  נראית  שמבחוץ  אע״פ 
אפ״ה הרי הוא חמץ גמור. כן הוא בכל המצות, 
שאם נעשו אפילו באיחור כל שהוא – שונים הם 
שמאחֵר  שבזה  והיינו,  המצוה.  פנימיות  בעצם 

ונדיבות  בחשק  חסר  הוא  הרי  המצוה, 
נראית  שמבחוץ  שאע״פ  ונמצא,  הלב, 
חסר  באמת  אבל  המצוה,  כנתקיים 
המצוה  עצם  נתקיים  ולא  בהתוכן, 

בשלימותה.
 )הרב חיים צבי וועג(

ושמרתם את המצות | רבי יאשי׳ 
אומר אל תהי קורא ‘את המצות׳ אלא ‘את 

את  מחמיצין  שאין  שאמרו  כדרך  המצוות׳ 
המצות, כך אין מחמיצין את המצוות אלא אם 
באה לידך עשה אותה מיד )רש״י שמות יב:יז(. 
וצ״ב מהו הדמיון, הלא המחמץ את המצות ברי 
שתחמץ ותפסל, משא״כ במצוות הרי קרוב הוא 
ראובן  הג״ר  בזה  וביאר  מאומה?  יפסיד  שלא 
גרוזובסקי זצ״ל יסוד גדול שבאמת גם המחמץ 
את המצוה מפסיד את העיקר. כי רבים טועים 
טעות  ברם  תיעשה,  שהמצוות  הוא  שהעיקר 
האדם  עבודת  הוא  העיקר  כי  בידם,  הוא 
מה  וכי  ז:ב(  שמיני  )תנחומא  ואמרו  וצירופו. 
איכפית להקב״ה בין השוחט ואוכל או הנוחר? 
לא ניתנה המצוות אלא לצרף בהן את הבריות. 
ומעתה אילו העיקר הוא שהמצוה תיעשה אין 
אם  אבל  לאו,  אם  בזריזות  ייעשה  אם  נ״מ 
העיקר הוא עבודתו וצירופו אזי ראש לכל היא 

הזריזות וההתלהטות.

על  הנשיאים  דנתבעו  הא  להבין  נוכל  ובזה 
שלא הזדרזו לנדב במלאכת המשכן וכך אמרו 
שמחסרין  ומה  שמתנדבין  מה  צבור  יתנדבו 
אות  נחסרו  שנתעצלו  ולפי  אותו  משלימין  אנו 
הרי  להבין,  ויש  לה:כז(.  שמות  )רש״י  משמם 
ולראות  להמתין  הוא  שכדאי  בחשבונם  צדקו 
נטלו  הם  ואדרבה  וישלימוהו  יחסר  מה 
זו  ברם  נתבעו?  ולמה  משכן  דכולה  האחריות 
עיקרה  הקב״ה  שמצוות  שחשבו  טעותם,  גופא 
שתיעשה, שהמשכן ייבנה. ובאמת לא זו הכוונה, 
אין תפקידו של אדם לתקן את העולם! ייעודו 
קונו!  בעבודת  ולהזדרז  עצמו  את  לתקן  הוא 
וכך היא התחלת הטור והשולחן ערוך, שיתגבר 
כארי לעבודת בוראו, כי הוא היסוד והעיקר של 

מחמיצין  שאין  דכשם  א״ש  ומעתה  שו״ע.  כל 
את המצות כך אין מחמיצין את המצוות ממש 

בעבודתו, ודוק. 
)הרב חיים שבתי אזבנד(

שיטת הגר״א )מעשה רב   | הלל אחר חצות 
סי׳ קצ״א( הוא דקריאת החלק השני של הלל 
וכבר נחלקו  אין להקפיד אם הוא אחר חצות, 
בזה הראשונים. דעת הר״ן )סוף פ׳ ערבי פסחים 
ופ״ב במגילה( דצריך לקרותו קודם חצות, ודעת 
הרמ״א  צריך.  דאין  כא.(  )דף  במגילה  התוס׳ 
כדעת  נהג  והגר״א  הר״ן,  כדעת  פסק  )תעז:א( 
וביאר  חצות.  אחר  אף  הלל  דגומרים  התוס׳ 
הג״ר דוד כהן שליט״א דעת הגר״א עפ״י מש״כ 
הראשון  ההלל  שחצי  ההגדה,  בפירוש  הגר״א 
על  קאי  השני  וחצי  מצרים  גאולת  על  קאי 
לקיים  שצריך  ומה  לעתיד.  וגאולתנו  גלותינו 
קודם חצות הם רק המצוות ששייכות לגאולת 
וחלק  מצרים  יציאת  סיפור  כגון  מצרים, 
אבל  ואפיקומן.  מרור  ומצה  הלל,  של  הראשון 
החלק השני של הלל שאינו מענין גאולת מצרים 

העתידה, אלא  וגאולה  גלותנו  מענין 
אחר  מלאומרה  להקפיד  אין 

חצות. 
)הרב משה מיכאל הכהן 
האלבערשטאט(

בריש  כתיב   | וינס  ראה  הים 
בני  עלו  “וחמשים  בשלח  פרשת 
ישראל מארץ מצרים״ וסמיך ליה “ויקח משה 
את עמצות יוסף עמו״ וצ״ב סמיכות הפסוקים. 
והנה על הקרא דחמשים עלו בנ״י פירש״י שתי 
והשנית  מזויינים,  שהיו  הראשון  פירושים. 
מתו  חלקים  וארבעה  יצאו  מחמשה  שאחד 
י״מ  הראשון  פי׳  לפי  אפילה.  ימי  בשלשת 
הסמיכות דארונו של יוסף היה בכלל כלי זינם 
על  במדרש  שמבואר  וכמו  הים,  נבקע  שע״י 
הפסוק “הים ראה וינס״ מה ראה, ראה ארונו 
הפירוש  לפי  אבל  סמיכותם.  וא״ש  יוסף,  של 
שאם  ויל״פ  הפסוקים.  סמיכות  צ״ב  השני 
שמתו  זמן  באותו  בנ״י  של  מצבם  על  נחשוב 
ארבעה חלקים, היה נראה שהיו הרבה אלמנות 
רב  בצער  והיו  שבורות,  ומשפחות  ויתומים 
בהעדר אוהביהם וקרובותיהם. וארונו של יוסף 
יוסף  וחיזוק, שגם  עידוד  לבנ״י לאות של  עמד 
וממשפחתו  מאביו  שנטרף  מצבם  בכעין  היה 
ומבית מושבו והיה כיתום בחיי אביו, ואעפ״כ 
עמד בבטחונו בה׳. וע״י סמיכות הפסוקים נגלה 
עמהם  יוסף  עצמות  הוציא  שה׳  ה׳,  של  חסד 
להרים רוחותיהם ולחזק בטחונם בו. ולפ״ז יש 
שהפסוק  חז״ל,  שאמרו  מה  ולפרש  להוסיף 
רבינו,  משה  על  קאי  מצוות״  יקח  לב  “חכם 
שבשעה שעסק בנ״י בביזת מצרים, משה רבינו 
עסק במצות עצמות יוסף. וקשה דבפסוק כתיב 
מצוות בלשון רבים ומשה לא עסק אלא במצוה 
בנ״י  שבועת  שקיים  דמלבד  י״ל  ועכשיו  אחד? 
גם קיים  “והעליתם את עצמותי מזה״,  ליוסף 
מצות חסד לבנ״י שנתן להם אות של חיזוק בעת 

קשיים. 
)הרב יהושע חיים רעכט(



 Many Poskim seem to 
conclude that one transgresses 
the prohibition of owning 
chometz even if it’s worth less 
than a perutah (pachos m’shaveh 
prutah). This seems to run against 
the Gemara (Sukkah 35) which 
explains that one may not fulfill 
his obligation by taking an esrog 
of orlah which is worth less than 
a peruta because it is considered 
ownerless. If so, how can one 
transgress the prohibition of 
owning chometz which is worth 
less than a perutah? (Imrei Binah 
Hilchos Pesach)

    Food for  
Thought

Rabbi Yoel Steinmetz

 Many Poskim explain that one does not transgress the prohibition 
of Ba’al Yeira’eh (the prohibition of owning chometz) on chometz 
that is prohibited irrespective of the 
prohibition of chometz (such as 
a meat and milk mixture which 
one is prohibited to have 
benefit from even if it is not 
chometz). This leads us to a 
query; chometz is prohibited 
on a Rabbinic level starting from 
midday on Erev Pesach. If so, 
how can one ever transgress Ba’al Yeira’eh – it’s  
already prohibited! (Shu”t Achiezer 3:1, 8)

 We recite a berachah before checking for chometz, but we don’t 
recite a berachah on checking a knife before shechita. What’s the 
difference? (Be’er Heitiv Y”D 18:6)

As Klal Yisroel was preparing 
to leave Mitzrayim, Hashem 

instructed them to borrow 
(“v’yishalu”) gold and silver utensils 

from the Egyptians so that His promise 
to Avrohom Avinu years before (that they 
would be rewarded with great riches) 
would be fulfilled. Since they had no 
intention of returning them, why didn’t 
Klal Yisroel simply demand the valuables as 
compensation for their years of hard labor? 
[In fact, this led to a lawsuit years later by 
the Egyptians before the King of Alexandria 
asking for their valuables to be returned; see 
Gemara Sanhedrin 91a.] 

Also, we find that Hashem instructed 
Moshe to request a three-day hiatus for 
the Jews in the desert. Since they had no 
intention to return to Mitzrayim, why 
didn’t Moshe simply inform Paroah that 
they would be leaving for good? Why the 
trickery and seeming dishonesty? 

1 The Vilna Gaon (Esther 7:8) explains that Hashem acts with 
people the way they act with others. The Gemara (Sotah 

11a) explains that Paroah tricked the Jewish nation into slavery 
because on the first day, Paroah himself went out to work and 
encouraged the Jews to join him. So too, we acted with Paroah 
with trickery and asked to borrow valuables for a three-day 
journey even though we had no intention of returning. 

2 The Ran (D’rashos #11) explains on a deeper level that 
Hashem wanted to punish Paroah midah k’negged midah 

(tit-for-tat). Since Paroah committed the atrocious sin of 
throwing young Jewish boys in the river, he and his nation 
needed to be punished through water. How would this be 
accomplished? By luring them to the Yam Suf. But how could 
the Egyptians be lured to the Yam Suf after suffering through so 
many Makkos? They would have to be crazy to chase after Klal 
Yisroel! When three days had passed and Klal Yisroel hadn’t 
returned to Mitzrayim with their valuables, Paroah started to 
believe that Moshe wasn’t sent by Hashem because otherwise he 
would have no reason to deceive him. Therefore, the Egyptians 
became emboldened and chased after them and ultimately 
ended up drowning in the Yam Suf, midah k’negged midah. 

 As we act with others, Hashem acts with us. If we act with 
kindness and honesty to others, Hashem will act with us 
accordingly.
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