
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 .חובה מה"ת או מדרבנן ה. .אמירת פסח מצה ומרור ד. .הזכרה בעלמא או חובת ספור ג. .זכירת יצ"מ בליל פסחב.  .זכירת יצ"מ בכל יוםא. 

 .לימוד הלכות פסח בליל הסדר. ח. להרבות יותר מזמן החיוב ז. .אמירת ההגדה לפני חצותו. 
 א. זכירת יצ"מ בכל יום

א"ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן ע' שנה ולא זכיתי שתאמר יצ"מ בלילות עד  ,מזכירים יצ"מ בלילות )יב:( בברכות תנן
העולם הזה  "ימי חייך"וחכמים אומרים  ז("טפ)דברים  "מצרים כל ימי חייךיום צאתך מארץ למען תזכור , אשדרשה בן זומ

 . פרשת ציצית בק"ש מפני יצ"מ שבה ,מזכירים יצ"מ בלילות)שם( רש"י ופ. , ע"כלהביא לימות המשיח "כל"
דרבנן, ובן זומא מעכ"פ  ( יש חיוב אף בלילה להזכיר יצ"מ' לדעת חכמיםיאפשלכו"ע ) )הובא ברשב"א שם(הראב"ד דעת  והנה

משא"כ לבן זומא )ולא אין חובה כלל בלילות חכמים דלפי מבואר  )שם( רשב"אה מדברי , אולם'דאוחידש שהוא חיוב 
 או מדרבנן(. ה"תהאם מ מבואר בדברי הרשב"א

שחיוב דרבנן שטעמם משום דס"ל כהראב"ד  )ברכות שם( צל"חה 'כתו ,מההלכות השמיטו משנה זוש רא"שבו רי"ףב ויעוי'
דכל שלא אמר אמת ואמונה ]הובא בשו"ע סי' ס"ו סע' י'[  )יב.(ולא הוצרכו להביא חיוב זה כיון שהביאו מימרא דרב איכא 

 )יב: ברי"ף אות א( ג"השלטוכ"כ  ה"ת.מבואר עכ"פ שזכירה ביום היא מ)ברכות כא. ד"ה ספק(  ובתוס', ע"כ. "חדיערבית לא יב
  .ריא"ז בשם
מ "שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יצ ע"פאשכתב  ג(ה" אפ")ק"ש  הרמב"םאבל 

זכירת יצ"מ  מצוה שיש כראב"ע דס"ל. מבואר ען תזכור את יום צאתך וכו'"מצוה להזכיר יצ"מ ביום ובלילה שנא' "למו
 דלא .אליבא דהרמב"ם )מצוה כ אות א( ח"המנ. וכ"כ תרג()מצוה  החינוך נקטוכן ה"ת. ביום ובלילה ומשמע שחיוב זה הוא מ

וזהו השלמת  "מקנו לזכור בפה יצדת 'ועיי"ש שכת, ' ביוםיהרמב"ם הוי מצוה מדרבנן אפלשס"ל שג( ה" אפ")ק"ש  אור שמחכ
 להל' ק"ש אות ד()פתיחה  פמ"גהוכ"כ  .דברי קבלהספק לענין מצינו מו ש, והחמירו בספיקו כ'לכן מקרי דאו 'רצון הבורא ית

 . אליבא דהרמב"ם )סי' סז סס"ק ג( המ"בוכ"כ . מה"תששניהם 
)סי' סז  הב"חאולם  .)ועי' לעיל בשם הצל"ח( וצ"ע בטעם הדבר ,שלא הזכירו הדין של זכירת יצ"מ בכל יום בטשו"ע 'ועי

שגם בלילה חייבים  הוסיףס"ק א( ) והמ"א .'הזכירו דין זה לגבי הזכירה של היום ונקטו שהוא דאו )שם ס"ק א( והט"ז אות א(
שמשמע דס"ל שהיא מדרבנן.  )סי' סז ס"ק א( הפר"חוהביא דעת  ',דאוחייבים מהסתפק אם בלילה  (שםא"א ) ובפמ"ג. להזכיר

וכן משמע  ,)אות א( הגר"זכן פסק וביום ובלילה.  מה"ת שהלכה כבן זומא ומזכירים יצ"מ 'שכת)סי' ח וסי' יב(  א"בשאג 'ועי
הפוסקים.  'ובלילה תלוי במח 'מדאו זכירהשביום ה 'כת )ס"ק ג( מ"בהו .)אות ז( הערוה"שוכן דעת  ,)כלל כא אות א( "אייבח

 .(מה"תנקט בדעת השו"ע שהיא  )שם( ט"זהן, אולם נמדרב איום היה תמשמע דס"ל בדעת השו"ע שזכיר)שם(  הב"חומ)
 זכירת יצ"מ בליל פסחב. 

 . ודרשו"לי בצאתי ממצרים ה'בור זה עשה והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בע" מרנא )שמות פי"ג פס' ח( באבפרשת  והנה
כי ישאלך  (דרשב"י במדרש הגדול)מכילתא  אמרו שם דועו .ביום ההוא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך קח(פר' ) במכילתא

שאינו שואלך אין לי אלא בזמן שיש  ע"פל והגדת לבנך א"ואם לאו אין אתה מגיד לו ת ,בנך יכול אם ישאלך אתה מגיד לו
 ., ע"כל ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים"ת ,בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין ,לו בן

הל' ו )מצוה קנז רמב"םוהך, ע"כ. והגדת לבנ דכתיבמ "בניסן יצ ט"וליל בו נלהגיד לבנ שכת' שנצטווינו )מצוה קמד( בסמ"ק 'ועי
ם הזה זכור את היו )שם( 'בניסן שנא ט"ו שנעשו לאבותינו במצרים בליל לספר בנסים ונפלאות "עמדכת'  (ב-חו"מ פ"ז ה"א

  .כו', ע"כ פ שאין לו בן"ואע וכו'ל והגדת לבנך ביום ההוא "ת ט"ו, ומנין שבליל אשר יצאתם ממצרים
והגדת  'על כל הנסים שעשה לנו שם, שנא 'כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם ית כו'לספר מצוה כתב  )מצוה כא( החינוךו

 וסיים )עשין מא( סמ"גה נמי ובדרך זה כת', ע"כ. עם כל בריה 'לאו דוקא בנו, אלא אפיומה שאמר הכתוב לבנך,  כו'לבנך 
וכן פסקו  ., ע"כוישאלו וכו' עד שישיב להם ויאמר כך וכך אירע לנוצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים ש

 ועי' בסמוך. .דמצוה לספר יצ"מ בליל פסח תפד( -)סי' תעב  הטשו"ע
 הזכרה בעלמא או חובת ספורג. 

והנה מלשון  התחדש בליל ט"ו בניסן. איזה חיובדעת הסוברים שיש חיוב מה"ת להזכיר יצ"מ כל לילה פי ויש לעיין ל
רמב"ם, החינוך והסמ"ג משמע שעיקר ומה .שטא דקראפהוא לספר לבנו כ בליל ט"ו משמע שעיקר החיובהנ"ל  סמ"קה

 . וכ"כולא סגי בהזכרה בעלמא חובת סיפור דהכא ישולפי"ז יש לחלק  .המצוה היא לספר אפי' לעצמו )אם אין אחרים(
 ,)סוכה כח. ד"ה לא( הערוך לנרכן דעת ו. )כלל קל אות יא( "אייחוהשם( לנתבה"מ ) בהגדה מעשה נסים, ח(פס'  ג"יפ)שמות  המלבי"ם

 )ועי' עוד להלן(. שהשיעור לכל הפחות לצאת ידי עשה של והגדת צריך להזכיר ג' טעמים של פסח, מצה ומרור עיי"ש שכת'ו
 .לספר דרך שאלה ותשובה ישבליל ט"ו א' דברים  בכמהס"ל שהחילוק הוא )עמ' עו(  עמק ברכהב הובא ()סטנסיל עמ' כה והגר"ח

ש "עייו .הלילה וכו' וצריך להתחיל בגנות ולסיים ולשבח ולספר טעמי המצות של אותג'  .צריך לספר כל ההשתלשלות ב'
א מצוה יה יצא ביצמו נקט שלהראות א"ע כאילו הוא בעצמו ט ד"ה ולפי"ז(")חו"מ פ"ז הל גרי"זוה. הוכיח כן מדברי הרמב"םש

 מה"ת.
כי אמר ה' הוציאנו ממצרים יצא  ומה"ת ,שהגדה באורך ובהוצעה אינו אלא מדרבנן 'כת (אות ד )פתיחה לק"ש הפמ"גאולם 

עשה עוד ד"מ בזה לגבי שבועה ופנועשה גמור ) האינבוי והויה מרידהנ"ל דשאני הזכרה שבכל לילות  אוע"כ תירץ קושי
וכתירוץ  .שבכל לילה סגי בהרהור שם() הפמ"ג חילקועוד  .אות ז( )סי' סז הערוה"ש 'וכתירוץ זה כת .(גמור דוחה מצוה בעלמא

 ,)סי' יג( א"השאג ווכן נקטשלא מהני הרהור.  )מצוה של( בחינוךו)סוף פר' בא(  ן"ברמב]אלא דעי'  .)סי' טו( החת"סזה כתב 
שם סד"ה ) "שאוב )ססי' סז( בישוע"י '. ועיהםדחה דברי )סי' סב אות ג( "דתהלהאולם  ,)מצוה כ( והמנ"ח )סי' סז אות ז(הערוה"ש 

  .[)שם סי' סז ס"ק ג( במ"בו (לכן
כ"א נר שמן ואין הגדה שגורה בפיו כי לא לו שמי שאין  'כת)מ"ז ס"ק ח( ה "שהרי בסי' רעמו צדברי עסותר הפמ"ג ' ולכאו]

 )שם ס"ק יז וסי' תעג ס"ק ב(במ"ב  בשבת, והובא תה לאור הנרוע"כ מותר לקרולמד מעולם וצריך סידור אפ"ה י"ל דמ"ע הוא 
לן להתיר איסור דרבנן לצורך  הוא"כ למ דרבנןהוא קשה שהרי נוסח ההגדה ודאי  עודו ומשמע דס"ל דצריך סיפור דוקא.

את המצות כתקנת חז"ל גם דמי שלא מקיים  ח( -יות ז ח"ג אות) חה כוללתפתב לשיטתו אזיל דס"ל שהפמ"ג . ואפשרזה
הראשונים שחזר מדבריו  'שנר)סי' תפה א"א ס"ק א(  בפמ"גשו"מ  .)ח"ז סי' כז אות ד( בצי"או ועי' עוד להלן בזה .לא יצא 'מדאו

 .[, ע"כמ"ע הוה לומר ג' דברים פסח, מצה ומרור ולפרש טעמןשהרי כתב ד וס"ל דלא סגי בהזכרה בעלמא,
שבליל פסח יש לספר לבנו אבל אם אין עמו אחר המצוה להזכיר בעצמו שוה לשאר לחלק  'כתש)מצוה כא אות א(  במנ"ח 'ועי

 ,ממש ו בעינן מצה ומרור מונחים לפניך"ליל טבסיפור של שיטת כמה ראשונים ש בס"ד שהבאנובגליון ט' הלילות. ועיין 
)ועיי"ש  דוקא אם הבן שואלשחיוב שוהגדת חל  שמשמע ב( סי')סי' כד  בשו"ת הרא"ש 'ועי .ולפי דבריהם החילוק מבואר

 .שעפ"ז יישב אמאי לא מברכים על ההגדה. ועי' להלן בשם שאר הראשונים שיישבו באופן אחר(
 .הא איכא(י)אולם מצוה מ ו"שאין חובה להרבות בסיפור יצ"מ מן התורה בליל טלפוסקים הנ"ל מבואר דס"ל ועכ"פ 

 הביאו) ף"הרידעת  איה, וכן "והגדת""ח ידשהרי כתב שבקידוש היום י )סי' תעג אות ו( פר"חל נמי דס"ל מוכח דבריהםוכ
לא תיקנו ברכה על סיפור יצ"מ הוי משום שע"י מה שאמר בקידוש זכר ששהטעם  'שהרי כת בפתיחה של הגדה מעשה נסים(

הנ"ל משום שאין לה קצבה ידועה ובדיבור  אשתירץ קושי )הובא בפתיחה של הגדה מעשה ניסים( הרשב"אממוכח וכן  ,ליצ"מ יצא
שכת' שי"ל שאף להרמב"ם הנ"ל בין בהרבה בין במועט ייד"ח אלא שכל שמוסיף הרי זה  (סי' תפא אות א) מחז"ב. ועי' א' סגי

 אבודרהםבו)הגדה על כנגד ד' בנים דברה תורה(  שבלי הלקטב 'השאלה למה לא תיקנו ברכה על ספור יצ"מ, עי ובענין]משובח. 
שלא מברכים משום שהוי רק  'כת )סי' נ(כל בו וה .היינו משום שנפטרת בברכת ק"שד 'שכת על כל המרבה וכו'( של פסח גדה)ה

)שם(  הגר"חשאר הענינים שכתב רוב הפוסקים הנ"ל שחיוב לספר ומבואר מו [.. ועי' לעיל בשם שו"ת הרא"שספור דברים
 .בזה מש"כ ו אות י(")ח"ג פט לציוןבאור עוד  'אינן חיוב מן התורה. ועי

 ד. אמירת פסח מצה ומרור
שכוונת ר"ג  )שם( רשב"םפו "ח.דהיה אומר כל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא י בן גמליאלר )קטז.( בפסחיםאיתא ו

שטעמו של ר"ג משום  על מימרא זו( של פסח )הגדה ריטב"אה ביארו "ח.דדאם לא פירש טעמם של ג' דברים הללו לא יצא י
דהוא משום דכתיב  'שכת )קטז. ד"ה ואמרתם( בתוס' 'שמצינו שהקפיד הכתוב באמירה כדי שנזכור בפינו למה הם באים. ועי

"ואמרתם זבח פסח הוא" פירוש שצ"ל פסח זה שאנו אוכלים ואתקוש מצה ומרור לפסח וצ"ל נמי מצה זו  )שמות יב, כז(
 .)סי' ל( ציוןבבנין ' ועי .פירש באופן אחר )בהגדה שם( והמלבי"ם .על פסח שהיו אבותינו( שם )הגדה ןבפירוש הקדמו וכ"כומרור זה. 

)פסחים שם  רש"אמהמהרור, וכדבריו משמע אכילת פסח מצה ומ ד"חשלא י ' שכוונת ר"גשכת )ברכות ב: ברי"ף( במלחמות 'ועי
שלא מצאנו בשאר מצות דבעיא שיאמר בהם על שום מה, משמע מדבריו שאמירת הטעם הוא מכח  'שכת ד"ה כל שכתב(

בדעת  )סוכה כח. ד"ה לא קיימת( ל"נוהער( הגדה שם) הריטב"א, )פסחים כה: ברי"ף( הר"ןמצות מצה וכו' ולא משום והגדת, וכן למדו 
כתב שלא יצא ידי והגדת  )שם( רשב"ץה וכןסיפור יצ"מ.  יד"חשכוונת ר"ג שלא י)הערל"נ(  ', אבל כת)פסחים שם( 'התוס
  .)כלל קל אות יא( "איימהח. וכן מוכח )שם( והתפא"י )פ"ז ה"ה( ספר קריתה, )בהגדה שם( הראב"ןוכ"כ  ,לבנך
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חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו   )פסחים קט.( ת"ר -א 
ברגל שנאמר ושמחת בחגך. במה משמחם, ביין. ר'  
יהודה אומר אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן,  
אנשים בראוי להם ביין, ונשים במאי תני רב יוסף בבל 
בבגדי צבעונין, בא"י בבגדי פשתן מגוהצין. תניא רבי  

אין  יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים 
שמחה אלא בבשר שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם  
ושמחת לפני ה' אלקיך, ועכשיו שאין בית המקדש  

 קיים אין שמחה אלא ביין. ע"כ.  
ומפשטות דברי ר' יהודה בן בתירא נראה דבזמן הזה 

)ד"ה שם  בתוס'ליכא חיוב אכילת בשר ברגל ]ויעויין 

במה ( )לעיל מיניהדפי' דהא דאמרינן בגמ' במה משמחן( 
 משמחם ביין היינו בזה"ז[.

שבעת ימי   -כתב י"ח( -)הל' יו"ט פ"ו הי"ז הרמב"םאולם 
הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים, כולם  
אסורים בהספד ותענית. וחייב אדם להיות בהן שמח 
וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים עליו  

האמורה  שנאמר ושמחת בחגך וגו'. אע"פ שהשמחה
כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהל' חגיגה, 
יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל  
אחד ואחד כראוי לו, כיצד הקטנים נותן להן קליות  
וכו', והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה 

 אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין. ע"כ.
חה אלא בבשר. ומבואר דס"ל דאף בזה"ז אין שמ

 בסי' תקכ"ט שהעתיק דבריו.   בטורויעויין 
שתמה על דברי הרמב"ם דהא )סי' תקכ"ט( בב"י ויעויין 

 בגמ' מבואר דבזה"ז ליכא חיוב אכילת בשר ביו"ט.  
וביישוב דברי הרמב"ם מצינו כמה ביאורים,    -ב 

כתב דס"ל דר' יהודה בן  )ביצה פ"ב סי' ה'(  דהיש"ש
בשר, אלא להוסיף, דבזמן  בתירא לא אתא למעט 

שבהמ"ק היה קיים דהיו אוכלין בשר שלמים היה 
מספיק להם שמחה זו אפי' היו שותים מים בסעודה,  
אבל עכשיו שאין לנו שמחת שלמים והמקדש חרב, 
אין שמחה אלא ביין, וזולתה לא יוצא יד"ח שמחת  

בתי' )סוכה מב:(  בכפות תמריםיו"ט. וכעין זה כתב 
מ' דבזה"ז אין שמחה אלא ביין, ר"ל השני, דמ"ש בג

עיקר השמחה, דבזמן בהמ"ק הגם דשותה יין לשרות  
המאכל עיקר השמחה היא בבשר, דהיה בשר שלמים  
דאית ביה קדושה, אבל בזה"ז דהבשר חולין עיקר  

 השמחה הוא ביין, ולעולם תרתי בעינן בשר ויין.
כתב לבאר דהרמב"ם פסק  )סוכה מב:(  והערוך לנר

דדרשא ושמחת בחגיך לרבות כל )ח.( דחגיגה  כברייתא
מיני שמחות לשמחה. משום דרב אשי שהוא בתרא  
מפרש לה והוא דריש מי שיש במינו שמחה, ולדידיה 

 אף בשר חולין בכלל.
ונראה דס"ל  -כתב ליישב בזה"ל )סי' תרכ"ט(  והב"ח

 )חולין פג.(לרבינו דממתניתין דבפרק אותו ואת בנו 
ה המוכר בהמה לחבירו צריך בארבעה פרקים בשנ

להודיעו אמה מכרתי לשחוט וכו', בארבעה פרקים 
אלו משחיטין את הטבח בעל כורחו וכו', משום שהיו  
מרבין בשמחה לעשות סעודות כדפירש רש"י לשם,  
אלמא דאיכא נמי שמחה בבשר אע"פ שאינן שלמים.  

נמי קאמר במה מענגו  )שבת קיח:( ובפרק כל כתבי 
ובדגים גדולים. והך דערבי פסחים  לשבת בבשר שמן

הכי פירושו בזמן שבהמ"ק קיים עיקר שמחה בבשר  
שלמים כדכתיב קרא וזבחת שלמים וגו' דאיכא תרתי  
שמחה חדא שמחת הבאת שלמים לה' ואידך שמחת  
אכילת בשר, משא"כ ביין דליכא אלא חדא שמחה. 
אבל עכשיו שאין בהמ"ק קיים אין עיקר שמחה אלא  

יב קרא דיין ישמח לבב אנוש, אבל בשר  ביין, כדכת
אינו עיקר שמחה דלא אשכחן קרא דכתיב ביה שמחה 

 בבשר שאינו של שלמים. ע"כ.
כוונתו כדברי הכפות דובפשטות היה נראה לפרש 

תמרים הנ"ל, דעיקר שמחה ביין, אבל לעולם תרתי  
 בעינן בשר ויין.

 - שכתב בזה"ל)סי' תקכ"ט ס"ב(  בבה"לאולם יעויין 
ועכשיו שאין בהמ"ק קיים אין יוצאין ידי שמחה אלא  
ביין שנאמר וכו', אבל בשר אין חובה לאכול עכשיו  
כיון שאין לנו בשר שלמים, ומ"מ מצוה יש גם  
באכילת בשר כיון שנאמר בו שמחה. כן מתבאר  

 מדברי הב"ח וש"א. ע"כ.  

 
 בס"ד    
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 או מדרבנן מה"תחובה . ה
וכן  .)ריש פאה( משנה ראשונהבוכן מבואר . )שם( "נלהערוכ"כ בדעתם  דין זה הוא מה"ת.משמע שש )פסחים שם( תוס'ב ויעוי'

, ע"כ דס"ל יד"חדס"ל שבזכירה בעלמא יוצאים והפוסקים הנ"ל הרי"ף והרשב"א מ אבל .המובא לעיל הגר"חיוצא לפי 
 'שכת )פסחים כה: ברי"ף( בר"ן וכן מבואר .("ח מצה ומרורדשכוונת ר"ג דלא יצא י דס"לאא"כ נאמר ) ,מה"תשאין דין זה 

והג לא קיימת מצות תה נייה ם כךא ודאמר )כח.(סוכה המובחר והביא ראיה לדבריו מ ו מן"ח היינדשכוונת ר"ג שאמר לא י
שנקטו  )שם(הר"ן והריטב"א לשיטתם אזלי בסוכה ש אלא די"ל .)פסחים שם( הרע"בו)בהגדה שם(  הריטב"אכ "וכ .סוכה מימך

 ברכות יא. ד"ה תני(, ו)סוכה ג. ד"ה דאמר תוס'אולם  .ר"ג כאןש שהוכיחו דבריהם מ"ועיי .ה"ת"ח מדישכוונת המשנה שעכ"פ י
שהביא דברי הר"ן,  )סי' תעג אות יט( "מבדרכ 'ועי זה.משגם העיר  )פסחים שם( בתוס' יו"ט ', ועיה"ת' מיפירשו דלא יצא אפ

בזה עי'  דעת הפמ"גולענין  .והביא (סי' תעג ס"ק סד) במ"ב, מיהו טעמםבוצ"ע , מידי הא דר"גמ 'לא כת ברמ"או בשו"עאולם 
 לעיל.
 אמירת ההגדה לפני חצותו. 

 ר"עולדעת  ,הוא עד חצות ראב"עלדעת  ,בענין זמן אכילת קרבן פסח (ט.) ברכותב אב עקיבור עזר בן עזריהב אלר 'נחוהנה 
דעת . ו"ח כיון דאיתקש לפסחדאכל מצה בזה"ז אחר חצות לא יצא יאם  ע"ראבשלפי  (קכ:) פסחיםבואמר רבא  .כל הלילה
כתב הריטב"א אלא ש) כר"עדהלכה  ()שם והריטב"א (ו אות א ד"ה והנה נראה)עיין מנ"ח מצוה  החינוך ,)קרבן פסח פ"ח ה"ו( הרמב"ם

מסתפק בזה  . ד"ה זה הכלל(ז)מגילה  ר"ןוה .ראב"עשהלכה כ )מגילה כא. ד"ה לאיתויי( התוס'אבל דעת  (.שראוי להחמיר כראב"ע
בענין אכילת ( זסי' תער) והשו"ע הטור ווכן פסק .)ברכות פ"א סי' ט( ברא"שוכן מבואר  י חצות,שיש לאכול מצת מצוה לפנונקט 

כ"ש כזית הראשון שמברכין עליו על אכילת מצה שצריך ד )ס"ק ו( מ"בב וכת' .יהא זהיר לאכלו קודם חצותדפיקומן אה
וע"כ יאכלנו ולא יברך עליו על  "חובדיעבד אם איחר מסתפקים הראשונים אם יצא יד ,ליזהר מאד שלא לאחרו עד חצות

 בביאור הגר"א 'ועי ., ע"כוגם מרור אף שהוא מדרבנן יזהר לאכלו קודם חצות ואם איחר יאכלנו בלא ברכה ,אכילת מצה
 .כדי להרחיק אדם מעברה הוא עד חצותאפיקומן שלעולם קיי"ל כר"ע ושלמדו  (ד"ה ועוד )או"ח סי' קלט ובמשכנות יעקב )שם(
אלא לגבי לכתחילה אבל לא לגבי  שהפוסקים לא נחלקו אם הלכה כראב"ע או כר"ע, 'שכת )סי' קא( בבשמים ראש 'ועי

שגם בהלל שבלילי פסחים  (ד"ה גרסינן : ברי"ףשם כז) ר"ןב ]ועי' ., עיי"שתמה עליו )ססי' תעז( למהרש"ם דעת תורהוב .יעבדדב
. ועי' אין להחמיר בהלל שהרי מדרבנן הואשכתבו  (ד"ה לאתויי .מגילה כא) 'בתוסשלא לקרתו אחר חצות, אבל  'בתוסהחמירו 
ר"ל עם ברכתו שמברך לאחריה יאמר לכתחלה קודם ד)ס"ק ז(  המ"בשהחמיר לאמרו לפני חצות. וביאר  )שם סע' א( ברמ"א

 [.)אות יד(ובכה"ח  )אות קצא( במעשה רב. ועי' המחמיריםטעם  )שם אות ו( הגר"א בביאור. ועי' , ע"כחצות
 י בזמן אכילת מצה כמו שאמרותלוכי חובת הסיפור  סיפור יצ"מה"ה  ,הוא עד חצות ע"ראבין מצה לדעת נלפי"ז כמו שלעו
דהיינו שגומרים עליו את הלל ואומרים עליו  רש"יפו ,לחם שעונים עליו דברים הרבהאמר שמואל לחם עוני  לו.() פסחיםב

יכול מבעוד יום כו' ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור  )פר' בא פרשה יז אות כג( במכילתאוכן מוכח מהא דאמרו  .ההגדה
 ס( )ח"ח סי'הרדב"ז וכ"כ  ועי' בגליון ט' שדעת רוב הראשונים שכוונת המכילתא להגדיר זמן חובת הסיפור. ,מונחים לפניך

זמן אכילת מצה דקרינן בזמן שיש מצה ומרור מונחים לפניך, וכן משמע ב תלוישזמן ההגדה  )מצוה כא אות ב( המנ"חו
אם שכח לומר ההגדה בלילה אין לו תשלומין כלל דכתיב שכת' ד )סי' תעג ס"ק ד( מהמ"בוכן משמע  .ההגדה בסוף הריטב"אמ

א אומר מנין אתה "ריתא דא מס' דפסחא פרשה יח(ל אדרב ישמע) לתאיכהממ נר'וכן . בעבור זה בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך
  ., ע"כמה העדות וגו' 'פסח עד חצות לכך נא 'אומר שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהל

 להרבות יותר מזמן החיובז. 
' כולנו חכמים כו' מצוה עלינו לספר ביצ"מ וכל המרבה לספר יאפ" של פסח בהגדה איתאצ"ע ע"ז שהרי  אלא דלכאו'

עד  כו'ב והיו מספרים ביצ"מ ב"ביצ"מ הרי זה משובח, מעשה בר"א ור"י ורבי אלעזר בן עזריה ור"ע ור"ט שהיו מסבין ב
ספור זה ש 'הגדה שכתהבפירוש  ל ובהגר"אאבאברבנ 'ועי ".שבאו תלמידיהם וא"ל רבותינו הגיע זמן של ק"ש של שחרית

 ראב"ע זמן המצוה היא עד חצות.' קשה שהרי לולכאו .המרבה לספר הז"מ שכלהוא ראיה 
מעשה  ,' בינו לבין עצמו וכו'יחייב אדם לעסוק בהלכות הפסח כל הלילה אפ ח(ה" יפ"פסחים ) בתוספתא איתאוכן קשה מהא ד

וכן בן זונים בלוד והיו עסוקים בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר וכו', ע"כ.  בר"ג וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס
"ה לאבותינו עד חייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביצ"מ ולספר בנסים ונפלאות שעשה הקבד )סי' תפא( הטור פסק

ע"פ התוספתא  )פסחים פ"י סי' לג( הרא"שומש"כ הטור עד שיחטפנו שינה, כ"כ ] סע' ב( שם) השו"עוכן פסק  .שתחטפנו שינה
שכת' דתרתי בעינן, כל הלילה כמ"ש  (שם) במחז"ב. שו"ר לראב"ע הוא עד חצות ולר"ע הוא כל לילה "שפנצ"ע דממו. הנ"ל

 .[הטור ולזה סגי ברוב דרובו ככולו ובעינן נמי שיחטפנו שינה, עיי"ש
והפוסקים הנ"ל שנקטו שעכ"פ לדעת  המכילתא, וזה סותר ראב"עאף ל ' אחר חצותיאפ ספור יצ"משיש לעסוק ב נמצא

ויישב דזה אתא כר"ע וזה  שגם הקשה מהמיכלתא על התוספתא )על התוספתא שם( בחסדי דודועי'  .ראב"ע הוא עד חצות
  .חיוב בתוספתא מבואר שהואו הוא מרבה משובחהועוד יש לעיין שהרי בהגדה מבואר ש. ע"ראבכאתא 

באיכות הוא  דין הריבוידס"ל שומבואר . מאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובחששכת' שכל  (פ"ז ה"ד חו"מ) ברמב"ם 'ועי
מהא שאמרו בהגדה דכל המרבה הרי זה מושבח ולא אמרו שהוא עד חצות עכ"פ לדעת ופירוט של הסיפור, ולפ"ז מתורץ 

הנצי"ב וכן מצאתי שיישב  .זמן החיוב הוא כל הלילה והיינו שכוונת בעל ההגדה לעינן צורת הסיפור, אבל לענין ראב"ע,
 אלא דאכתי קשיא קושיא קמייתא דרבע"א ס"ל שהחיוב הוא עד חצות וא"כ אמאי סיפר כל הלילה. .שם( הגדה אמרי שפר)

  וקשה נמי מהתוספתא הנ"ל.
שהרי בכל יום איכא מצות זכירה וגם  ,' יותר מזמן החיוביכתב שיש לפרש שהכוונה שמרבה היינו אפ )שם(הנצי"ב  הנהו

 .(ד"ה ונראה לענ"ד )סי' קלט המשכנות יעקבכ"כ שהטעם שראב"ע היה עוסק בספור יצ"מ כל הלילה וסיים  וזהלזה אין שיעור, 
 כנות יעקבשמבשאלא , שגם בשאר ימות השנה המרבה משובח הוא יוצאולפי דבריהם ) )פר' בא יג, יד( חכמה במשךוכ"כ 

 (. דדוקא בלילה איכא מצוה וילאבל שאר חכמים חולקים ע ,השנה להרבות לב"ע ס"ל דיש מצוה כאמבואר דר
 ר"י בן יקרה 'וכת ,שבעל ההגדה ס"ל כר"ע שצריך לספר עד עלות השחר 'כת (ראב"עעל מעשה ד של פסח הגדה) הריטב"אאולם 

אין ד שודאי 'כת )סדר ליל פסח אות ג( בעמק ברכהו שר"ג לפי טרדתו היה סבור שלא עבר חצות. ' כולנו חכמים(יעל אפ של פסח הגדה)
כל הלילה לאו משום מצות סיפור אלא משום חיוב לעסוק  והא דספרו ביצ"מ ,מצוה אחר זמן החיוב )דלא כהנצי"ב(

ת יצ"מ ותניא בתוספתא דחייב אדם לעסוק בהל' פסח כל הלילה ונכלל בזה ג"כ לדרוש ולעסוק בנפלאו ,בהלכות חג בחג
, וכן מבואר שהריבוי אינו חובהש על הרז"מ( שם )הגדה באבודרהם ועי' ודבריו דחוקים מאוד. ., ע"כדהוי נמי מענין הפסח

יוצא יד"ח, דחיוב הכתוב בתוספתא הוא כלשהיא כתב בדעת הסוברים שבהזכרה  )שם( במחז"בוכן  .)שם( מהראב"ןמשמע 
ולפי"ז יש ליישב קצת אמאי רבים )ועי' לעיל במכילתא שמשמע שהריבוי מוטל טפי על הת"ח(.  לאו דוקא, אלא מצוה היא.

 מנהג(.  אע"פ שאינו אלארים בליל שבועות כל הלילה ערים ללמוד תורה אלא נשארים כל הלילה לקיים מצוה זו )אע"פ שנש
ולא דמי למצה  ,א כל הלילהוהשספור יצ"מ מודה לענין  ע"ראבאף שכת'  (ד"ה וע"ז )דרוש יא עמק יהושעבשו"ת ב אבל
שחכמים חייבו כל הלילה לספר ביצ"מ  'כת )ברכות סי' ד( בקהילות יעקבואב"ע היא עד חצות(, כי היא מצוה בפני עצמה. ר)של

  וזה הטעם שראב"ע נשאר כל הלילה.
ואינו דוקא עד  כל הלילה שמהתוספתא למדנו חיוב לספר ביצ"מ חי"ב סי' לו(אז נדברו ו אות רז ה"תבית הלוי ע 'יח) הגרי"זדעת ו

אם החשיך לו קודם אמירת הגדה עד סמוך לחצות יקדש ש 'שכת )שם( מ"בבהובא )סי' תעז(  מ"רדגמה. וכן משמע חצות
ידיו ויברך המוציא ועל אכילת מצה ויאכל וגם יברך על המרור תיכף קודם חצות ואח"כ יאמר  וישתה כוס ראשון ויטול

ויש  ,ודלא כהרדב"ז ודעימיהההגדה א"צ להיות דוקא לפני חצות,  ע"כ. ומשמע שאמירת, הגדה ואח"כ יסעוד סעודתו
 )שם( והעמק ברכה כמבואר לעיל בשם הפר"ח. יצ"מ מה"ת תריעיקר החיוב של זכקיים לדחות דכיון שאמר קידוש ממילא 

יישב ( 97הגדה של הגריש"א עמ' ) והגריש"א זצ"ללשיטתו לעיל תמה על דין זה שהו"ל להקדים עכ"פ ההגדה דאו' למרור דרבנן. 
' אם יהגבלת זמן לתחילת החיוב וע"כ כל המרבה הוא משובח כיון שהתחיל בזמן ואפ אינו אלאשאף לראב"ע זמן חצות 

  .מצות קשורות זו לזו ע"כ נחשב כהתחלת הסיפור הם ני חצות כיון שאכילת מצה והסיפוררק אכל מצה לפ להתחי לא
 בליל הסדר הלכות פסח. לימוד ח

 הנ"ל יוצא לכאורה שע"י לימוד הלכות פסח מקיים נמי מצות זכירת יצ"מ. אלא שבאמת לשון התוספתא מהתוספתאוהנה 
 'כת )שם( ברא"שיצ"מ, אבל חלק מואפשר שכוונתם לקרבן פסח שהוא  ,השו"ע 'וכלשון זה כת "הלכות הפסחהוא " שם
ביאורו , אולם ב"לספר ביצ"מ" ",הפסח 'הל"במקום  גורס שם תוספתא שם(על ה) גר"אוה(. שם לאזון יחזקבח' )ועי פסח כותהל

שו"ר  יוצא שע"י לימוד הלכות אלו מקיים מצות זכירה כי הם התחדשו מחמת היציאה. . ולפי"זשו"ע לא העיר מידיעל ה
)בחוקותי הוכיח נמי מהתוספתא דכשלומד הל' פסח מקיים מצות ספור יצ"מ, ושכן מצינו בראב"ד על הספרא  )שם( שהגרי"ז

)ח"ו סי' מז( בצל החכמה ובר יצ"מ, ע"כ. שזכירת עמלק מקיימים אף ע"י למוד הלכות מגילה, וכמו כן י"ל לגבי סיפו פ"א ה"ג(
 . (ו אות י"ח"ג פט) אור לציוןהכן נקט . ו(קטז. פסחים) תלמיד הרשב"אמהוכיח כן 

 
יש להקפיד לכתחלה  ב'. הלילה מתחלת ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן התורה לספרמצות עשה מ א' העולה לדינא,

ומ"מ אם זכר יצ"מ בתפלה או בקידוש להרבה פוסקים יצא ידי חובתו מה"ת. . לפני חצות הלילה להתחיל קיום מצוה זו
)י"א מדרבנן וי"א  ידי חובת סיפור יצ"מ לא יצא ואם לא אמרם .ולפרש טעמן ,פסח, מצה ומרור ,חייב לומר ג' דברים ג'

, עד שתחטפנו שינה )י"א שזה חיוב מה"ת וי"א במצרים בניסים ובנפלאות שעשה הקב"ה לאבותינו יש  לספר ד'. מה"ת(
 מדרבנן(. ואף ע"י לימוד הלכות חג הפסח מקיים מצוה זו.

ומבואר דס"ל דלביאור הב"ח לדעת הרמב"ם ליכא  
ר אלא דמצוה הוא דאיכא. ויש  חיוב באכילת בש

להעיר דמלשון הרמב"ם שכתב "אין שמחה אלא  
בבשר ואין שמחה אלא ביין" נראה דחיובא איכא  

 בבשר כיין.
לא הזכיר בשו"ע חיוב אכילת בשר   המחברולדינא  -ג 

במועד. ובפשטות אזיל לשיטתו בב"י דבזה"ז ליכא 
 בר.בדעת המח)סי' תקכ"ט ד"ה כיצד(  הבה"לחיוב. וכ"כ 
כתב להעיר על ד)סי' רמ"ט ס"ק ו'(  מג"אב אולם יעויין

שכתב דהא דאין שמחה )סי' רמ"ט ס"ק ב'(  העו"שדברי 
אלא בבשר היינו דוקא בזמן שבהמ"ק היה קיים,  
דלא עיין בסנהדרין דף ע'. ור"ל דמבואר שם דאף  
בזה"ז איכא שמחה באכילת בשר כל זמן שהוא  

 ני ימים ולילה אחד.כשלמים דהיינו שלא עברו עליו ש
דמצוה לאכול )בס"ק ג'(  המג"אואכן בסי' תקכ"ט כתב 

)לאוין   הסמ"ג )יו"ט ו' י"ח( הרמב"םבשר. וציין לדברי 

 .  )ביצה פ"ב סי' ה'( והיש"ש)שם(  הב"ח ע"ה(
על   המג"אהקשה )ס"ק ט"ו( איברא דבסי' תרצ"ו 

השו"ע שהתיר לאונן לאכול בשר בפורים, דהא אף  
ביה שמחה אין חיוב לאכול בשר רק   ביו"ט דכתיב

 בזמן שבית המקדש היה קיים.
וצ"ל דלא ברירא ליה הדבר לדינא, ודאזיל להכא קא  
מדחי ליה, ודאזיל להכא קא מדחי ליה. ואפשר  
דמש"ה דייק בלשונו בהל' יו"ט וכתב דמצוה לאכול  

 בשר, ולא כתב דחובה איכא.
לדינא דכתב  )ס"ק י"א(בסי' תרכ"ט  במשנ"בויעויין 

דמצוה לאכול בשר ביו"ט ]ולפי מ"ש בבה"ל כן הוא  
 פי' דברי  הרמב"ם[.

ת"ר ושמחת בחגך לרבות כל )ח.(  בחגיגהואמרינן  -ד 
מיני שמחות לשמחה מכאן אמרו חכמים ישראל  
יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות וכו', יכול אף  
בעופות ובמנחות ת"ל ושמחת בחגך מי שחגיגה באה  

לו שאין חגיגה באה מהם. רב אשי אמר  מהם יצאו א
 מושמחת נפקא, יצאו אלו שאין בהם שמחה.

ומבואר דליכא שמחה אלא בבשר בהמה ולא בבשר  
יוצאין   -)פ"ב ה"י( בהל' חגיגה  הרמב"םעוף. וכ"כ 

ישראל ידי חובת שלמי שמחה בנדרים ונדבות  
ידי חובתן לא   ובמעשר בהמה וכו', אבל אין יוצאין

  בעופות ולא במנחות שאינן בשר המשמח.

וא"כ לדעת הסוברים דאף בזה"ז ליכא שמחה אלא  
בבשר. צריך לאכול דוקא בשר בקר ולא סגי בבשר  

 עוף.
ובדברי הרמב"ם בהל' יו"ט הנ"ל מבואר דחיוב   -ה

שמחה במועד קאי על כל ימי המועד בין ביו"ט ובין  
 בחול המועד.

דעל מ"ש המחבר )סי' תקכ"ט ס"ק ט"ז(  במשנ"בויעויין 
הביא דברי הרמב"ם  ,דחייב אדם להיות שמח במועד

      הנזכרים דגם חוה"מ הוא בכלל מועד לענין שמחה. 
מדברי השו"ע נראה דבזה"ז אין חיוב   -העולה לדינא 

אכילת בשר במועד. וי"א דאע"פ דחיובא ליכא מצוה  
  .תקכ"ט()סי' מיהא איכא, וכן נקט לדינא הבה"ל 

והרוצה להחמיר על עצמו לצאת ידי חובת כל הדעות  
  יהדר לאכול בשר בקר בין ביו"ט ובין בחוה"מ.

 
 

 
 
 

 

 ()ב הכנה לחג הפסח וליל הסדר
"מיום אחד   - השמחה לקראת מצוות הפסח מא' ניסן

בניסן יגיל וישמח האדם מאד ומאוד, כי הגיעו הימים  
בהם חפץ ה' לגאלנו ולקדשנו במצוותיו, והן   אשר

קרבו הימים אשר בהם נעשה רצונו לנחת רוח לפניו  
יתברך שמו במצוות רבות, באכילת המצה ובבל יראה  
ובבל ימצא בכל גבולינו חמץ, ואכילת מרור ושביתת  

 יום טוב, ושארי מצוות שבזה החודש.
ומיום אל יום יצפה ויחכה בגילה ורנן על זה שיבוא  
בקרוב על ידו נחת רוח ליוצרו ובוראו יתברך שמו ע"י 
קיום מצוות מקריות זמניות. וכל הקרב הקרב אל 
הזמן ההוא, תגדל שמחתו. ומה גם בהגיע תור  

 )יסוד ושורש העבודה ט, ד(. עשייתם"

"כשם   - ביעור היצה"ר מקרבו כביעור החמץ
ים לבער מביתו כל החמץ והזוהמה ולהכשיר שצריכ

ולנקות את הבית ואת כל הכלים, כך צריכין לבער 
מקרבו לכבוד פסח את כל הרפש והזוהמה שנצטברו  
במשך כל השנה, וזהו שאמרו חז"ל 'משכו ידיכם  

הרי"ם עה"ת,   ')חי עבודה זרה וקחו לכם צאן למצוה'".מ

 פסח(
 

 המועדים""עבודת  נערך ע"י מחבר סדרת
 

 


