
 

 עבודת המועדים
 ההכנה לחג הפסח 
 והימים שלפני פסח

הנה עומדים אנו בפתחו של חודש ניסן, חודש 

הכולל פרטים רבים, החל מפרשת החודש, 

והן ימי חודש ניסן שמיוחדים הם מצד עצמם, 

והן מצד ההכנה לחג הפסח הממשמש ובא, 

נראה להתבונן בכמה נקודות בעבודת ימים ו

 אלו.

 פרשת החודש וחודש ניסן

כתב בספר נתיבות שלום להאדמו"ר מסלונים 

)סוף שמות, ענין פרשת החודש( "החודש 

הזה לכם ראש חדשים, הוא ראש וראשון 

לכל זמני ההתחדשות של השנה וגדול 

מכולם. וכמאחז"ל בניסן נגאלו ובניסן עתידין 

ש הזה אשר בו נגאלו ובו להגאל, שהחד

עתידין להגאל מסוגל להתחדשות כבריה 

חדשה במדרגה הגדולה ביותר מכל זמני 

ההתחדשות, מכל החגים והזמנים שבמשך 

השנה. וכמו שהתורה מדגישה שהדיבור היה 

, שבהיותם בארץ מצרים, בשיא בארץ מצרים

החשכות, שקועים במצרים ערות הארץ מקום 

מצות  הטומאה, שם נאמרה להם

ההתחדשות". ויה"ר שנזכה לשפע 

ההתחדשות הנשפע בשבת זו, הן לחודש ניסן 

 והן לכל השנה.

 הכנת הלב לחג הפסח

 - הלימוד ומחשבה בעניני פסחהכנה ע"י 

"דבר שקיבל ערך בעיני האדם אז תהיה 

תגובת הנפש אליו במקביל. הערכה של 

הדברים שבקדושה הוא כפי מה שהכיר 

ההתבוננות היא הפתח והשיג אותם דוקא. 

 להכנס להערכה.  

כדאי להשקיע בכל יום שעה לכה"פ ללמוד 

מאמרים מענינא דפסח המגביהים ערך הימים 

בעיני האדם, ולהתבונן בהם. ואז כשיבוא 

שעת הסדר שהוא הלמעשה מזה, תגיב הנפש 

לכל מה שספגה באופן ספונטני. ינסו זה ויראו 

ג"ר אגרות דעת לה)        האמת בזה". 

 (ישראל אליהו ויינטרוב זצ"ל, אות קס"ה

"ובפיוטי  - הכנה ע"י ענוה, ותפילה על זה

רבי אלעזר הקליר לשבת פ' פרה אנו למידים 

על מטרת קריאת פ' פרה ועל חובת עיון הלב 

והמוח בשימת דגש מיוחדת על מצוות 
את פ' פרה, יהענווה שהיא הפועל יוצא מקר

ר פרה ובלעדי הענוה מה יועיל לנו אפ

 וטהרתה,

לבל יתגאה מתגאה כארז, שאם לא  -וזל"ק 

ימך כאזוב ויחשב כתולעת, לא יטהר באיזוב 

ושני תולעת, ואם לא ישפוך לב כמים, לא 

 יטהר בזריקת מים...

ועל זאת יתפלל כל חסיד לעת כזאת הרוצה 

לזכות להתכונן כראוי לקראת ליל הסדר ולכל 

ת ימי הפסח כנוסח התפילה המובא בתפיל

אלוקי נצור "ותן בלבי הכנעה וענוה" וישפוך 

לב כמים לזכות לזה, וכמובן שצריך גם 

 )מרבה חיים פ"ב( ...".שיפעול כן בנפשו

  נקיון הבית ובדיקת חמץנקיון הבית ובדיקת חמץ

 - ביעור היצה"ר מקרבו כביעור החמץ

"כשם שצריכים לבער מביתו כל החמץ 

והזוהמה ולהכשיר ולנקות את הבית ואת כל 

לבער מקרבו לכבוד פסח  הכלים, כך צריכין

את כל הרפש והזוהמה שנצטברו במשך כל 

השנה, וזהו שאמרו חז"ל 'משכו ידיכם 

 מעבודה זרה וקחו לכם צאן למצוה'".

 )חידושי הרי"ם עה"ת, פסח(

"ונכון ללמד לבית ישראל בהיותן מגעילין  -

ומלבנים הכלים מפני החמץ, שיכוונו שכמו כן 

הישר פרק  )קב יבער הקב"ה את היצה"ר".

 פט(

"ויש קבלה בידי, כי כל טורח שאדם  -

מטריח את עצמו לכבוד יו"ט של פסח והוא 

עייף ויגע בטורח, אזי בעסק זה הוא הורג כל 

המזיקין הנקראים נגעי בני אדם".)שם, פרק 

 צ'(

"וכבר אמרו בדרך מליצה, כי אנו רואים  -

שהניתוק מהחמץ הוא עבודה קשה ואיטית, 

הפסח כבר צריכים לעמול  וזמן רב  לפני

ולנקות חדר אחרי חדר וארון אחרי ארון, 

ואילו אחרי פסח משתלט החמץ על הבית 

בבת אחת ותוך זמן קצר הוא כבר נמצא בכל 

וכן לשבור את היצה"ר צריך  חלקי הבית,

עבודה רבה, אך אם מניחים אפי' רגע אחד 

ליצה"ר לחדור אזי הריהו משתלט תוך זמן 

  בס"ד

 מיקתאעתא מעש

 רמות ב' -קהילת "חניכי הישיבות"  / גה'תשע" פקודי  -ויקהל  פ'  – 'ולקגליון 

 בליל פסח באכילת מצהאיכא מצוה להרבות האם 
"בראשון בארבעה עשר יום לחודש בערב תאכלו מצות עד  )שמות יב, יח(דכתיב  ,ניסןה בליל ט"ו מצ צטווינו מה"ת לאכולנ

 בערב". לחדש ים יום האחד ועשר
האוכל יותר מהשיעור מקיים מצוה האם  לדוןיש הנה חובת אכילת מצה מדאורייתא היא בכזית בכדי אכילת פרס. וו

 .ליכא מצוה אלא בכזית ותו לאאו דלמא  ,אכילת מצה בליל ט"ובעיקר החיוב העשה ד התוספת נכללד ,רשיעוהבריבוי 
ועשה  אפ"ר)תפילה  הרמב"םוכגון לענין תפילה דלדעת  ,מקיים מצוה ותהמצו על שיעור ףהנה בכמה מקומות מצינו דהמוסיו

 דחובתה מה"ת ,וכן מצינו לענין חובת זכירת יצ"מ שבכל יום. ]עיי"ש פ"ט ה"ט[ היא מצוה מה"ת והמאריך בה משובח הוא ה(

שבכל  ז"מ(רגדה על כל המרבה וכו' הפירוש על הה) רשב"ץהכתב ו, (הפוסקים 'ובלילה תלוי במח) ס"ק ג( סי' סז) מ"בבכמבואר 
 'שכת )שם( והגר"א )שם( הרשב"ץ ,)שם( השבלי הלקט ,רבי אליעזר(ד)בהגדה על מעשה  מהפירוש הקדמון שמעוכן מ] משובחהרי זה בזכירה זו השנה המרבה 

 הנצי"בוהביאו  או"ח סי' קלט() במשכנות יעקב וכן נקט דבסמוך. אלא דיש לדחות ע"פ דברי הנצי"ב והמשך חכמה ,"ש של שחרית היו ממשיכים לספר ביצ"מקרשלולי מצות 

לק על דברי וח )ברכות סי' ד( הקהילות יעקב. אולם )ערך דבור ד"ה מצוה עשרה זכרונות( הפלא יועץ, וכ"כ דאיכא מצוה בריבוי זכירה זו )בהגדה אמרי שפר על כל המרבה וכו' הז"מ(

 . [. ועי' עוד לקמן בשם הקהילות יעקביף ולהרבותב שאין שום מצוה להוסהמשכנות יעקב וכת
 הגדה אמרי שפר שם() הנצי"בוכתב . "כל המרבה לספר ביצ"מ הרי זה משובח" בהגדה של פסח חז"ל וכמו כן כבר אמרו

הכוונה מבואר שאין "א( )חו"מ פ"ז ה ברמב"םאולם ועי' בהגה דלעיל. ] )פר' בא יג, יד( במשך חכמה וכ"כ ' יותר מזמן החיוב.ישהכוונה שמרבה אפ

ין יוצאים יד"ח בזכירה בעלמא דוהנה אע"פ דאמרו חז"ל דכל המרבה הז"מ מ"מ מעיקר ה .)סדר ליל פסח אות ג( בעמק ברכה 'ועי, גופא הסיפורמסירת באיכות  ריבויעל  אלא

שהרי  ת עצמולכאורה סותר אאלא ד .כי אמר ה' הוציאנו ממצרים יצא ומה"ת ,שהגדה באורך אינו אלא מדרבנן"ש( ר)פתיחה לק פמ"גב וכן נקט לפי דעת רוב הפוסקים דלקמן.

, ולא חיי' לשמא יטההזה  נרהלבד ליד  'אפילקרוא  לו א מותרידמ"ע ה כיון ,צריך סידורוע"כ  נו יודע ההגדה בעל פהנר שמן ואי יש לו רקשמי ש 'כת )מ"ז ס"ק ח(ה "בסי' רע

  [.)ח"ז סי' כז אות ד( בצי"או ' לקמןועי דאיכא חובת סיפור בליל ט"ו. (שם) הגר"חדעת עכ"פ . ו, וצ"עק ב()שם ס"ק יז וסי' תעג ס" במ"בוהובא 

עצם יש תוספת ב בהואיכא למימר דכל שמאריך "הזכירה", אלא דיש לדחות דשאני זכירת יצ"מ שענין המצוה היא 
כאכילת א, משא"כ בשאר מצות שהתורה נתנה שיעור וכן י"ל דתפילה רחמי היא וע"כ כל שמוסיף משובח הוזכירה גופא, ה

לענין  סי' תרצה סע' ד(ו סי' תרצד סע' א) בשו"ע עוד מצינו דאיכא מצוה בריבוי השיעוראולם ] אפשר דליכא מצוה בריבוי השיעורמצה ששיעורה בכזית, 

שכתב לענין נ"ח שלפי מאי דקי"ל דאסור להשתמש במותר )סי' תרעב סס"ק ו(  בא"ר דהרז"מ. ועי' עו בהם דכל המרבה )דהם מצות מדברי קבלה( מתנות לאביוניםומשלוח מנות 

  .' בנר של שמן הרבה, ע"כ. אלא שיש לומר דשאני התם דאיכא ריבוי בפרסום הנס[יהשמן, אפשר דאיכא מצוה אפ
בהסבה שהוא יעשנה מצה זו ואכילה שאוכל בלילה  אכילהבכל דשכתב ( ח ד"ה ואמר ר"י בן לוי")גבורות ה' פמ מהר"לב ו"רש

כי אכילת כזית שאמרו חכמים בכל מקום היינו לענין זה שיוצא בו אבל אם אכל יותר הכל נחשב אכילת מצה  ,דרך חירות
סי' תעב ד"ה ) ב"חהו . והביא, ע"כ[פ"ז ה"חהלכות חמץ ומצה  'עי]וכן פירש הרמב"ם  ,ולפיכך למה יבטל עצמו מן המצוה, של מצוה

  ומבואר דאיכא מצוה בריבוי השיעור. .)פרומר ח"א סי' מ ד"ה איברא דיש לדחות( בארץ צבי ריוולאח ,(השמש
סוכה  ,אהחגיגה ז. ד"ה הפ מרומי שדהו ,ח"ב סי' יא משיב דבר ,)עמק שאלה שאילתא נג אות גבכמה מקומות יצא להוכיח  נצי"בה כןו

 דמותר )ח:( בחגיגהל התוספת בעיקר המצוה, וכמו שמצינו נכלדדאיכא מצוה בריבוי הקיום  (, ובהגדה שםמא: ד"ה הולך
דאיכא מבואר  ,וכמו כן לענין נטילת לולב ולהקריבם ביו"ט, אע"פ שאינו חייב אלא אחד, הפריש עשר בהמות לחגיגתול

מ"מ שאר  ,"ש דאו'פס' ראשון דקרק לסוברים דאף ד]ועיי"ש  מצות עשה רי זהכ"ז שאוכל לשם מצוה הוע"כ מצוה בריבוי בזמן נטילתו 

יש מלולב שהביא הנצי"ב הראיה . ודלא כדברי העמק שאלה קצת משמע)סי' כה ארץ יהודה ס"ק א ד"ה ויש להסתפק בלובש(  בארצות החייםאולם  הפרשיות נכללות במצוה זו.

 )לט. ד"ה עובר לעשייתן( התוס'כמש"כ  ,צוה מן המובחר הוא כל היוםדמצות לולב לענין מ )תוספת בכורים סי' תרנא סד"ה כתב בשו"ת שבו"י(הבכורי יעקב  ש"כמ ע"פ לדחותה

 ל'[., והארכנו בזה בס"ד בגליון ' כבר נטל לולב יכול לברך ומקרי עובר לעשייתן ע"שידמטעם זה אפ

וכתב שכן  ,דאיכא מצוה בריבוי אכילת מצהכתב הנ"ל  נצי"בע"פ יסוד של ה (ד"ה ונראה עוד )קדושין סי' לד בקהילות יעקב וכן
)אלא דשוב  בליל הסדרמצה  יותר לאכולו ןכדי לגרור התיאבוהיה שותה יין בערב פסח רבא  דאמרו )קז:(משמע בפסחים 

שכתב שיש לפקפק בראיה זו די"ל דלא נתכוין רבא לאכול הרבה אלא רצה  )או"ח סי' ב ד"ה ובהאי ענינא( בהר צביאולם שו"מ ] כתב דיש כמה סתירות ליסוד זה(

 . "ש[ים מצות אכילת כזית בהידור דהיינו לאכול אותה לתיאבון, עיילקי
הדברים שאין להם  תטפרמה )א, א( בפאהמדברי המשנה דצ"ע על יסוד הנ"ל דאיכא מצוה להרבות על מצות התורה, לא א

ומצות ת"ת ועוד,  [םש ברע"בעיין ]וביניהם מוזכר קרבן חגיגה דכל כמה דבעי מקריב  וכל המוסיף עליהם מקיים מצוה, שיעור
 . על דברי המשנה[ )חגיגה ז. ד"ה וגמ"ח( הטורי אבן ]וכעין זה הקשה ולא הוזכר אכילת מצה ונטילת לולב

לה י"ל למחשביה נמי תפודהממשנה זו, סובר דתפילה דאורייתא ד הנ"ל דעת הרמב"םעל הקשה  )שם( במשנה ראשונה וכן
משום  להיתפ ותירץ די"ל דלא שייך למיתני ,שובחמה זי ואם מאריך הר"ח דשאין לה שיעור דבתפילה א' קצרה יוצא י

ושוב הקשה אמאי לא מתנו ספור יצ"מ שכל  ,"מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה"דאסור להאריך יותר מדי משום 
לה שיעור  ישאמנם סיפור יצ"מ , ה הביאה רק דברים שאין להם שיעור אף למטהנהמשד ותירץרי זה משובח, המאריך בו ה

יש ]ו. , ע"כ"חדלא יצא י פסח מצה ומרורכל שלא אמר  (קטז.)פסחים דאמר רבן גמליאל  ,ג' דבריםלמטה מה"ת דהיינו לומר 

  .[הביאו )סי' תעב( במ"ב, מיהו הביאו דברי ר"ג להלכהרמ"א לא וה אמאי השו"ע לעיין
הערוך וכ"כ בדעתם  ,תורההמן ח ומרור אינו יד"צה דכל שלא אמר פסח ממשמע  (קטז.)פסחים  תוס'מדברי ש איברא דאע"פ

  .[)שם( בתוס' יו"ט 'ועי] )סטנסיל עמ' כה הובאו דבריו העמק ברכה עמ' עו( הגר"ח נראה מדברי, וכן )שם( לנר
"ח דיוצאים ישמזכירים בו יצ"מ  שהרי כתב שבקידוש היום ,ורהמן התמשמע דאין זה  )סי' תעג אות ו( הפר"חמ םלוא
לא תיקנו ברכה על סיפור יצ"מ הוי ששהרי כתב שהטעם  )מובא בפתיחה של הגדה מעשה נסים( הרי"ף, וכן הוי דעת "והגדת"

הנ"ל משום שאין  אשתירץ על הקושי)הובא שם(  הרשב"אמדברי נראה וכן  .משום שע"י מה שאמר בקידוש זכר ליצ"מ יצא
)שמות  המלבי"ם ,הגדה מעשה נסים שם() מבעל החו"ד ,אות יא( )כלל קל ח"אמה וכן משמע .סגי חדלה קצבה ידועה ובדיבור א

הנה ו] עיין בהגה דכאןהנצי"ב מדברי המשנה הנ"ל, ו שה על יסודלפ"ז אכתי קו .)סוכה כח. ד"ה לא קיימת( והערוך לנר יג, ח(

בזה דבעינן סיפור ולא  ,של שאר ימות השנההחיוב שונה מזכירת יצ"מ בליל ט"ו כת' דש משום היינו מצה ומרור אינו מעכב מה"ת, מדברי הפוסקים הנ"ל דפסחהטעם דמשמע 

 ןהר", )ברכות ב: ברי"ף( מלחמותהוכדעת  ,"מצה ומרור""ח דאא"כ נאמר שסוברים שכוונת ר"ג דלא יצא י .ולא כתבו דהכא איכא חיוב לומר פסח מצה ומרור בעלמא ,זכירה

פסחים ) התפא"י ,)פ"ז ה"ה( ספר קריתה, )בהגדה שם( הראב"ן, )שם( רשב"ץהאבל  .)פסחים שם( תוס'דה אליבאד"ה לא קיימת( )סוכה כח.  והערוך לנר (הגדה שם) הריטב"א ,)שם(

. מדרבנן"ש נקט שלא הוי אלא רשנקט שזה דין תורה, אולם בפתיחה להלכ' ק 'נרד א"א ס"ק א() ה"סי' תפב בפמ"ג עי' עודו. יצ"מ נקטו דלא יד"ח סיפור ()שם הערוך לנרו (שם

  [."ןשהביא דברי הר )סי' תעג אות יט( בדרכי משהועיין . )בהגדה שם( הריטב"א וכ"כ ,"ח היינו מן המובחרדלא יצא י םאמרדאם לא  )פסחים כה: ברי"ף( ר"ןה ודעת
אוכל מצה בליל ט"ו יותר מכשיעור האם גם התוספת בכלל מ"ע דבערב תאכלו במסתפק  )או"ח סי' ב( בהר צבילמעשה ו
ושוב הביא דברי המהר"ל מפראג הנ"ל, ועיי"ש שכתב דאם יאכל מצה בסעודה שניה ובהפסק מכזית הראשון שכבר  ,צותמ

  שוב אין מצוה באכילה שניה שאינה מצורפת לאכילת מצוה. ,יי"ח
ה"ת ודייק לה נקט שכל המרבה בשיעורים במצוות עשה מקיים בזה מ"ע מ (ח"ג פ"טו אות י ואות טו ובהגהות שם) באור לציוןו

שכתב מ"ע מה"ת לאכול מצה וכו' ומשאכל כזית יצא י"ח, ומשמע שבכל מה שאוכל בליל ט"ו  )חו"מ פ"ו ה"א( מדברי הרמב"ם
 .[ודבר הלכה קה( 892)פסח פ"ט ארחות הלכה  ליכות שלמהבה 'ועי]. מוכרחתואין ראיה זו ראיה  "ח בכזית, ע"כ.דמקיים מצוה אלא שיוצא י

בעל לפי דברי י"ל דאיכא מצוה בכל כזית, וזה  מ"מ אכתינכלל בעיקר מצות עשה,  ריבוי השיעוראין ימא דאף אם נבאמת ו
 בסוכה בז' ימי החגאוכל מצינו לענין סוכה דכל פעם שכמו ש סובר דאיכא מצוה לאכול מצה כל ז'ה )פסחים כו: ברי"ף( המאור

בביאור דברי בס"ד ]והארכנו , ודו"ק מעשה רב אות קפה() הגר"אבשם  מה( )סי' תעה ס"ק המ"בוכדברי בעל המאור הביא  מקיים מצוה,

 בעל המאור והחולקים עליו בגליון צ"ו[.
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 ". )קונטרס בענייני חג הפסח, עמ' כד(קצר על כל האדם

"תלמיד חכם  - בדיקת החמץ כבדיקת הנפש מיצה"ר

הבודק חמץ בכובד ראש ממש בכל פינה ופינה בבית... 

שעות ארוכות נמשכת בדיקת החמץ שלו ואינו פוטר 

 עצמו בבדיקה שטחית.

ושוב: הנפש היפה מתעוררת מיד שישנו חיפוש הדומה 

הנפש ובנבכי הלב אחרי  לחפש בכלי -לזה, והוא 

משהו של נטיה רעה, למצוא אותה ולבער אותה עד 

תומה... ומפורש אומרים זאת למחרת בשעת שריפת 

החמץ )וגם בערב אחר גמר הבדיקה( 'יהי רצון מלפניך 

ה' או"א שתרחם עלינו ותצילנו מאיסור חמץ אפי' מכל 

שהו וכשם שביערנו החמץ מבתינו ושרפנוהו כך תזכנו 

היצר הרע מקרבנו תמיד כל ימי חיינו'". )עלי לבער 

 שור ח"ב עמ' שפט(

 המנהג להניח פתיתים להראות שודאי יש לו מה לתקן

גין להניח פתיתי חמץ במקום שימצאו שם ה"נו -

הבודקים וכו' ונראה שנהגו המנהג הזה, מפני שעיקר 

ביעור החמץ הוא היצה"ר, ולזה הנהיגו להניח חמץ 

בו עוון, כי אין צדיק בארץ אשר להראות שבודאי יש 

יק עצמו שתיקן הכל זיעשה טוב ולא יחטא, והאדם שמח

גים להניח הבודאי לא התחיל לעבוד את ה' וכו' ולזה נו

 החמץ להראות כנ"ל כי בודאי לא תיקן הכל". יפתית

 )עבודת ישראל, עניני פסח(

"ברמ"א  - רמז לעניני גזל -הכיסים צריכים בדיקה 

כתב "והכיסים צריכים בדיקה", וכתב  ("גסי' תל חאו")

על זה השל"ה הק' בעניני פסח, דנרמז בזה, שצריך 
האדם לבדוק יפה את כיסיו אם אין בהם ח"ו ממון 

גניבה או גזילה, ואף אבק גזילה צריך לסלק מכיסו, 

שהרי העיקר המכוון בבדיקת חמץ הוא לרמוז שצריך 

בענינים  לבער את הרע שבקרבו, ולכן חייב גם לבדוק

שבין אדם לחבירו, שאם לא כן אזי אין תשובה מועלת, 

שהרי על עבירות שבין אדם לחבירו אפי' יוהכ"פ אינו 

מכפר עד שישיב את הגזילה או עד שיפייס את חבירו 

 )קונטרס בענייני חג הפסח, עמ' כח( וימחול לו".

"בנפש יפה, האופה  - ע"י אפיית מצות יתעורר לזריזות

ראש ובכל הזריזות מתעוררת ההרגשה, כי מצות בכובד 

 מאפיית מצות לבד די להכיר "תורה מן השמים".

הרי אופים לחם פשוט, אך בלי חימוץ, ומיד נזכרים 

שיש גם ברוחניות ענין של "שאור שבעיסה", אשר על 

זה אמרו "רצוננו לעשות רצונך ומי מעכב שאור 

 (. שבעיסה, יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו" )ברכות יז.

ובמה עסקו באפיית מצות, אם לא בלימוד זריזות שהיא 

המידה של ביטול הרע, כי בכל הפסק זמן בתוך איזה 

מעשה טוב יש כבר חלות היצר, ומעשיהם של צדיקים 

 תמיד במהירות, בלי שיהוי והפסקות...

הרי ברור לנפש היפה, כי התוה"ק נתנה לנו מצוה 

ק בה זוכה באפיית לחם פשוט בלי חימוץ, אך העוס

לזריזות שהיא מידת הגאולה ממש!". )עלי שור ח"ב 

 עמ' שפט(

 קדושת ליל הסדר

עוד יש לדעת את גודל מעלת וקדושת ליל הסדר, וכמו 

וקדושת הלילה שכתב השל"ה )מסכת פסחים( שכתב "

הזו וכל הדינים הנוהגים היא קדושה רבה במאוד, כי 

על כן , אז בחר בנו הש"י מכל העמים וקדשנו במצותיו

ראוי לאדם להיותו נזהר שלא ידבר בלילה זו שום 

שיחה משיחת חולין, ויזהיר בני ביתו על זה, ולא יהיו 

נפרדים מדביקות הש"י רגע כמימרא, רק יתעסקו הכל 

במצות הלילה הזה ובסיפורי ניסי מצרים ולפרסמם לבני 

 ". ביתו

יעזרנו ה' להגיע ללילה קדוש ונשגב זה, ולקיים כל 

תיו מתוך שמחה אמיתית והתעלות הרוח והנפש, מצוו

וצריך הרבה תפילה וסייעתא דשמיא לנהוג את ההנהגה 

הראויה והנכונה בלילה זה, שמצד אחד כולו קדושה 

והתעלות ורוממות, וכפי גודל הקדושה והרוממות מנסה 

היצה"ר להביא את האדם לידי נסיונות שונים של כעס 

ת הנפש להתגבר על כל וקפידא וכדו', וצריך הרבה הכנ

נסיונות אלו ולזכור שאע"פ שמצידנו רוצים ושואפים 

אנו לקיים את מצוות הלילה בדרגה המרוממת והגבוהה 

שאפשר, ומאידך עלינו להיות מוכנים שכל מה שיהיה 

בפועל זהו רצון ה', וזהו הטוב ביותר עבורנו, וכידוע 

ממעשים על כמה מגדולי ישראל שהכינו מצות 

מאד וברגע האחרון נלקחו או נשברו וכדו',  מהודרות

וידעו לעמוד בנסיון ולא לבוא לידי כעס. ויה"ר שלא 

נבוא לידי נסיון, ונזכה לכל הארות והשפעות לילה 

קדוש זה, ולנצל כראוי את כל ימים קדושים אלו, הן ימי 

ההכנה לחג הפסח, הן ליל הסדר וחג הפסח עצמו, והן 

ריהם, שזו התכלית של כל ימי ספירת העומר שבאים אח

יציאת מצרים להכין עצמנו בעזהי"ת לקראת מתן 

 תורתנו.
 

 נערך ע"י מחבר קונטרס 
 "עבודת חג הפסח וליל הסדר" 

  )מהדורת תשע"ג(

 מסדרת עבודת המועדים

 

 

למד מסכת לפני בר מצוה, האם מהני הסיום לפטור את 
 מהתענית הבכורות

משתה לכל עבדיו , מיד ויבא ירושלם ויעש )דהי"ב א יב( החכמה והמדע נתון לך וגו' )שהש"ר א ט( במדרשמדו חז"ל ל
 הב"י  ולאחריו)שמות כד, יא( הרמב"ן והביאו  .שעושין משתה לגמרה של תורה. אמר רבי אלעזר מכאן )מ"א ג טו(
  [.(עו רמו אות )יו"ד סי' ביאור הגר"אבועי' ] ועוד )סי' קנח ד"ה ראשון( החת"ס ,)שבת קיח: ד"ה צורבא( המהרש"א ,)סי' תרסט(

אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה עבידנא יומא טבא " (.קיט-קיח:) שבתבמס' כן מצינו ו
שמסיים מסכת, מצוה לשמוח ולעשות סעודה, ונקראת דמי  (סעיף כו )יו"ד סי' רמו הרמ"אועפ"ז פסק  ".לרבנן

ואפי' מי שלא  ,שםתוך י"ב חודש על אביו ואמו יכול לסעוד  'אבל'דאפילו  (ס"ק כז )שם ש"ךה . וכתבסעודת מצוה
 ]ועיי"ש בשם, ע"כ ואפילו יחיד שסיים מחויבים אחרים לסיים עמו ,סיים מסכתא מצוה רבה שישמח עם המסיים

 וביאר .)סי' תמד מ"ז ס"ק ט( הפמ"גוכן הביא  .מ אין לברך שהשמחה במעונו"יק דמאלא דמס ,דסיום מסכתא סעודת מצוה היא (פ' מרובה סי' לז) מהרש"ל

, שמחה שלימה ר אז שהשמחה במעונו דאף לנו ישלפיכך אין לומ ,בעוה"ז אף לימוד התורה השמחה שלימהבכי  דהיינו טעמא, סי' סב אות מ( ע"הא) בערוה"ש

 [. עיי"ש
לו ממכת והטעם זכר לנס שניצ ,הבכורות מתענין בערב פסחד )ה"ג( סופרים 'מס בשם )סי' תע( הטורהנה כתב ו

מתענה  אף מי שאינו בכור אם יש לו בן בכור, האבד )שם(הרמ"א כתב ו .)שם סע' א("ע השו, ע"כ. וכן הביא בכורות
שאין הנקבות מתענות. שם שהמנהג כהרמ"א  ב( ק"סשם ) במחזיק ברכה ת'קבה בכורה מתענה. מ"מ כנד מבואר (שם) "עובשש ע"פוא] עד שיגדל בעד בנו

 .[ב( )ח"ג פי"ב אות ובאור לציון )פר' צו( בבן איש חיוכ"כ 

דמ"מ נוהגים כהיום בכמה מקומות במדינתנו להקל ולאכול בסעודת סיום  )שם סס"ק י( המ"ב כתבאלא דכבר 
מ"מ כיון שאצל המסיים הוא סעודת מצוה מצטרפים  כתואף שהבכורים עצמם לא למדו את המס ,מסכת

ו בסיומו מצטרפים עמוהמנהג שמתקבצים להמסיים קודם שסיים ומסיים לפניהם המס' ושומעים ו ,לסעודתו
שאין שכתב  ב )סי' רסא()ח" תשובה מאהבהכהדלא זה . ושביאר הטעם שנהגו להקל בזה )ח"ב סי' צג אות ד( במנחת יצחק ']ועי ואח"כ עושין סעודה, ע"כ

ם אוכל א ודה( והגאון מהר"ם פישלסששאלתי את רבותי רבינו הגדול מהר"י לנדא )הנודע ביהראוי לדחות התענית בע"פ לבכורות בשביל סיום מס', ודכירנא 

 [."פ כי בכור אני, ומיחו בידירבע כתלעשות סעודת סיום מס

מה  שצריך שיהיה הבכור שאוכל בסיום מסכתא גמיר וסביר, שיבין ס' חיים לראש דף יד ע"ב() ר"ח פלאג'יגהודעת 
 .אולם המנהג להקל בזה ות כה(.)פר' צו א בן איש חיהן דעת . וכנו נפטר מהצוםשלומדים בעת הסיום, הלא"ה אי

בסיום  ףתתאף אם לא משלמעשה ד )הובא בתשובות והנהגות ח"א סי' ש וח"ג סי' קיד( הקהלות יעקבודעת בעל 
אם לא היה בשעת הסיום אם מסייע לעשות הסעודה  (י' מהס)ח"ט ס במנחת יצחק 'ועי] נפטר מהצוםהמסכתא אלא רק אוכל ושותה עמהם 

ואע"פ  )ח"ג סי' קיד( בתשובות והנהגות(. ועיי"ש שלכתחלה יש לאכול שם שיעור ולא לסמוך על שתיית יי"ש וכיוצא. וכ"כ )סי' תקנא( בביאור הלכהסגי )א.ה. עי' 

  .[)שם אות א( האור לציוןשהמנהג להקל אף בזה מ"מ אין לזוז מהנ"ל. וכן נקט 
)סי' תקסח סע'  ברמ"א דהרי ,אינו נפטר מהתענית שלחו לו מהסעודת מצוה לביתו כ"ז אם משתתף בסיום אבל אםו

בסיום מסכת. וכן  אבל אם שולחים לו לביתו אין מצוה לאכול ,מבואר דדוקא אם אוכל שם איכא מצוה לאכולב( 
לביתו  םשולחידאם  ,ט' באב דלא אוכלים בשר עד לענין תשעת ימים שמר"ח אב )סי' תקנא ס"ק כה( בא"רנקט 

ום אפילו ישאפשר לעשות ס )סי' ע( החו"יע"פ  )חוט שני ח"ד עמ' שסח( החזו"א]ודעת  ופשיטא דאסור לאכולבשר  ממילה ומסיום מסכתא

 .למחרת היום שסיים ואפשר דאף תוך שבוע מהסיום מקרי סעודת סיום[
הקרואים )וכן אם בט' הימים  האם נחשב לסעודת מצוה לפטור הבכורות מתעניתם ,קטן המסיים מסכתביש לדון ו

)פ"ה אבות מס' דאפשר דכיון דקטנים פטורים ממצות עד י"ג שנים כמבואר ב ,(רשאים לאכול בשר דיליה לסיום

דהרי הוא אינו מצווה על ת"ת אלא האב מצווה ללמדו( וע"כ י"ל דת"ת דידהו אכתי אין בו מצוה גמורה ) ,מכ"א(
 .סיום דידהו תוקף של סעודת מצוה לפטור את הבכורות מהתעניתלאין 

תבואת וה )סי' קצו( המהרי"ללא מבעיא לדעת  ,סעודת מצוהבכלל  (בר הבנה) יש לפשוט דסיום מסכת של קטןו
ומוזהרים על  בני מצוות ניםקטדאלא  ,מצות אינו פטור בעצםפטור מהא דקטן הסוברים ד ס"ק מט( סי' א) שור

איסור לספות מצינו  י טעמאמהאו הו,על אי קיום מצות דיד אלא שהתורה חסה מלענישםהמצות ועבירות, 
 . וא"כ י"ל דודאי, ע"כעבירה הוא אצלו, וכמו כן אם שחט שחיטתו כשרה דבר זביחה הואמעשה כי איסור לקטן 

 (סי' א ש"ד ס"ק כז) בפמ"ג 'ועי]מצוה ושייך ביה לסיים מסכתא ושאר ספרים וסעודתו סעודת מצוה  םמקיי קטן הלומד

 ןרחמנא פטריה לגמרי לקטן משא"כ ל"ת קטן חייב אלא דלאו ב נינהו קום ועשהדדמצות עשה קט נ )ח"ב אות ג( חה כוללתבפתיעיי"ש "ש, וושהביא דברי התב

 .[אדיעה הו
אזהרה לא שייך בו ו מצוות הואשהגיע לחינוך לאו בר פי' דקטן א הסובר )סי' סב( תרומת הדשןהאלא אף לדעת 

דקפיד רחמנא שלא  משום אלאדים אינו משום שמוזהרים, איסור בי מצינו דאסור לאכילםוהא ד ,כלל ועיקר
כבר . מ"מ [הוכיח שקטן אינו בר מצוות כלל, דלא כהפגמ"ג הנ"ל)מצוה רסג אות לו(  במנחת חינוךו] ירגיל בעבירות כשיגדל יבקש לימודו

עכ"פ יהם עלמקבל שכר  הרי מקייםיש לו מעשה מצוה והמצוות שדאף לדידיה קטן , בגליון י"אבס"ד הארכנו 
מקבל שכר אפילו כ"גדול המצווה ועושה", עיי"ש  )יו"ד ח"א סי' ו ד"ה עכ"פ( האג"מכאינו מצווה ועושה, ולדעת 

היינו משום שהקטן יבוא , )סי' רמד סע' א וש"ך וט"ז שם( שו"עב כמבוארשכתב שהטעם שיש דין קימה לפני יניק וחכים )מצוה רנז אות ו(  במנחת חינוך]ועי'  טעמו

 . לל מצוות, וגם אביו מצווה ללמוד עמו תורה. אולם לפי דברינו אפשר לומר שיש לכבדו משום דתורה דיליה היא שהרי ע"י לימודו מקיים מצוה[לכ

 סעודתו בכלל סעודת מצוה לכל דבר.ד ,מהתעניתועושה סיום פוטר הבכורות  ,יוצא דקטן המסיים מסכתלפ"ז ו
 ל ועושה סיום בגדלותו דגם מהני, ודו"ק.וק"ו דמי שלמד מס' בעודו קטן והגדי

 האם סעודת סיום מסכת של קטן נחשבת לסעודת מצוה, ונקטנמי נשאל ש )ח"ב סי' י( תשובת צפנת פענחב שו"ר
 שייך שפיר גדר מצוה ודי בזה, ע"כ כיון שלגדר ידיעה מהני מה שלמד וע"כוהיינו  ,אלא דמטעם אחר ,דמהני

  .ו"ת ע"פ תוכן התשובה[]השאלה היא לפי הבנת מסדר הש
שכל מצוות האב על הבן גם הבן  הסובר)יו"ד סי' שלט אות ט(  האבני נזרע"פ דכתב  )ח"א סי' טז( ובשו"ת ארץ צבי

בשו"ת עצמו מצווה ומקיים מצוה דאורייתא, י"ל דהקטן מקיים מצוה ע"י למוד התורה דיליה. ובדרך זה כתב 
שסיים מסכת פוטר את כל הבכורות המשתתפים בסיום מהתענית,  וע"כ נקט דקטן ,)ח"ד סי' ק( בצל החכמה

ת אביו מן שקטן המסיים מסכת פוטר א"ע וא )ח"א עמ' מ( במבית לוי מובאוכן  ולפי דרכינו בלא"ה ניחא.עיי"ש. 
פים בסיומו פטורים. וכמו כן אם משתתף הקטן בסיום ומבין את הסיום נראה דנפטר וכן אחרים המשת ,התענית
קטן המסיים מסכת ועושה סעודת סיום אין לזה דין סעודת מצוה לענין מטו ד )אשרי האיש פנ"ה אות ז( זצ"להגריש"א  ובשם] ן התענית, ע"כ.עי"ז מ

י מרן אמר שאין סתירה בדבר )שם בהגה(והגר"י זילברשטיין שליט"א . בנדון דידן הורה להיתרד )שם(הובא בשמו  בשו אולם .לפטור מתענית את הבכורים, ע"כ

  .[תלוי באיזה קטן מדובראלא דהדבר 

 העלון נתרם בעילום שם  

 רם ומשפחתו להצלחת התו
 
 


