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Dear Talmid, 
Shalom U'Vracha! 
 

We hope that you have an enjoyable, refreshing Bein HaZmanim, 
wherever you may be! This קונטרס is presented to you to aid in your appreciation and 
understanding of many areas relating to this special period of the year.  

The format of the קונטרס allows you to spend a relatively small amount of 
time each day being מעיין into one of the various סוגיות of  "ענינא דיומא," already from 
the beginning of חודש ניסן. Beginning with ערב פסח there are two ענינים connected 
to that particular day to provide for both day and night learning during the entire   יום

 are geared to allow you to gain הערות The accompanying pointed questions and .טוב
as much as possible from each סוגיא.   

Rabbi Greenwald’s famous guide to משנה ברורה on הלכות פסח appears in 
the last section and is a valuable resource for learning הלכה למעשה. 

Video shiurim of each סוגיא are available on the Yishrei YouTube channel. 
The titles are all hyperlinked making it easy to find the videos. For those interested 
in audio Shiurim on topics related to the stages of the Seder as well as the Maggid 
section, please download them at  www.yishrei.org  

The ultimate purpose of the קונטרס is to create a kesher between all the 
talmidim, and Rabbeim, during this vacation break. All of us will be spending time each 
day learning the "Yeshiva Sugya", thereby keeping us connected through Limud 
HaTorah. It is especially appropriate to try to learn these ענינים with parents, siblings, 
and/ or friends from the neighborhood.  There is certainly no better way to bond than 
through דברי תורה.  

If you have any questions, please feel free to contact us at (almost) any 
time! Your Rabbeim’s contact information can be found on the last page. 

 !!לשנה הבאה בירושלים

http://www.yishrei.org/
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 חיוב בדיקת חמץ

 פסחים ב.  משנה 

  בו חמץ אין צריך בדיקה  אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר כל מקום שאין מכניסין

 Why is there a need to do בדיקה at all? There are two basic 
approaches in the ראשונים 

 רש"י שם ד"ה בודקין 

 :שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא

 שם ד"ה אור לארבעה עשר בודקין את החמץ  פותתוס

שלא לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא וקשה לר''י כיון דצריך  קונטרסהירוש פ
ביטול כדאמר בגמ' )דף ו:( הבודק צריך שיבטל ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי 
אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל ונראה לר''י דאע''ג דסגי בביטול בעלמא  

 החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבא לאכלו 

 already removes the issue of ביטול חמץ -רש"י questions תוספות 
  ?alternative approach תוספות What is .בל ימצא and בל יראה

 

 .proves his approach from the following Gemara תוספות 
 

וכן משמע לקמן )דף י:( דבעי רבא ככר בשמי קורה וכו' או דלמא זימנין דנפל  
 ואתי למיכליה 

 

 How can רש"י differentiate between this case and the general 
need for בדיקה? 

 

 addresses the question as to why there is a concern that תוספות 
one may come to eat חמץ more than other איסורים- 

משום  והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי הנאה שלא הצריכו לבערם  
דחמץ מותר כל השנה ולא נאסר רק בפסח ולא בדילי מיניה כדאמר לקמן )דף 
יא.( ולא דמי לבשר בחלב וערלה וכלאי הכרם שאיסורם נוהג איסור עולם... אי 
נמי שאני חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא החמירו חכמים  

  כליהלבדוק ולבערו אפילו היכא דביטלו משום דילמא אתי למי

 Consider the following נפקא מינה’s between רש"י and תוספות.  
o If the חמץ was less than the shiur to be in violation of בל יראה 

and בל ימצא.  
o If the חמץ was soiled to the point that it would not normally be 

eaten (even though technically edible.  

 According to רש"י, why does one still need to do בדיקה after 
  ?ביטול

https://www.youtube.com/watch?v=hdbq36fiTVQ&t=38s
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 א :פסחים א ובטם יו פותתוס

.  בכך סגי עפר הוא כאילו בלבו שיחשוב  בלב דהיינו בעלמא שבביטול דכמו כלומר
  בה  וזוכה מביטולו  חוזר בעלמא במחשבה  נ" ה כלום  בשפתיו הוציא שלא פ"אע

  מחשבה  מבטלת  דמחשבה

 The ר"ן expresses two additional reasons why there is a חיוב of 
 .ביטול after בדיקה

  .ר"ן על הרי"ף פסחים א
זה שאמרה תורה תשביתו יכול להתקיים בא' מב' דברים או שיבטל בלבו כל  
חמץ שיש ברשותו ויוציאנו במחשבתו מרשותו וסגי בהכי מדאורייתא אפי' 

בלבו כלל צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל  בחמץ הידוע לו או אם לא בטלו 
מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערנו מן העולם ... ולפיכך כל שאינו מבטל חייב 
לבדוק כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ]ולפיכך כתב רש"י ז"ל 
שבודקין את החמץ כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא[ והיינו למי שאינו 

מי שמבטל סגי בהכי אלא מפני שבטול זה תלוי במחשבתן של בני מבטל אבל ל
אדם ואין דעותיהן שוות ואפשר שיקלו בכך ולא יוציאוהו מלבן לגמרי ראו 
חכמים להחמיר שלא יספיק בטול והצריכוהו בדיקה וביעור שהוא מספיק ג"כ 

 מן התורה או מפני שחששו שאם ישהנו בתוך ביתו יבא לאכלו

 What is the ר"ן’s first idea of why you need ביטול? 

ומשמע דתנא דמתני' לא בעי ביטול כלל אלא בדיקה ובהכי סגי ליה לפי שמכיון 
שבדק יצא ידי חובתו ואם שמא ימצא אחר כך גלוסקא יפיפיה יבערנה לאלתר 
שמא תאמר למפרע עבר עליה ליתא שהרי סמכה תורה על החזקות וכל שבדק 

שרגיל להמצא בהן חמץ יצא י"ח ואין לו לחוש לככר בשמי  אותן מקומות
הקורה ולפיכך תנא דמתני' לא הזכיר בטול אחר הבדיקה כלל אלא שבא רב 
יהודה אמר רב וחדש ואמר הבודק צריך שיבטל ומסקינן בגמ' )ו ב( דהיינו 
טעמא שמא ימצא גלוסקא יפיפיה ודעתיה עלויה ופרש"י ז"ל דשמא מתוך 

ישהה אותה מלבערה ונמצא עובר עליה כלומר משעת מציאתה  שדעתיה עלויה
  .ואילך אבל מקמי הכי לא שכבר יצא י"ח בבדיקה כדכתיבנא

 What is the ר"ן’s second idea of why Chazal need to add ביטול?



 

 ב׳ ניסן
Friday 
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 חמץ ביטול חיוב

 :ו פסחים

   חשיבי  לא  הא פירורין משום נימא אי טעמא מאי שיבטל צריך הבודק רב אמר יהודה רב אמר
 דילמא לבטליה  ליה משכחת וכי עילויה ודעתיה יפה גלוסקא ימצא שמא גזירה רבא אמר... 

 דברים שני אלעזר ר''דא מבטיל מצי ולא קיימא ברשותיה ולאו איסורא לבתר ליה משכחת
 משש וחמץ הרבים ברשות בור הן  ואלו ברשותו כאילו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן

 ולמעלה שעות

 If one finds חמץ on Pesach although he cannot be מבטל it, he can still 
get rid of the חמץ by burning it right away! Why is the ביטול still 
necessary? 

  עליה  ודעתו ה "ד: ו י"רש

 עובר ונמצא אחד רגע אפילו ומשהה לשורפה עליה וחס בעיניו היא חשובה

 תשבית אלא כתב  דלא עובר אינו משבטלה אבל ימצא ובבל יראה בבל עליה

  אמר אשי רב ה "ד: כט תוספות

 באותה  עובר  אינו לבערו ודעתו בפסח חמץ שהמשהה י''ר  מוכיח ומכאן

 אינו ולכך לעשה ניתק יראה דלא  משום וטעמא עבר  לא ודאי אלא ...שהייה

 לבסוף כשמבערו עובר

 asks the previous question in a unique manner. Upon what תוספות 
premise does תוספות question the necessity for ביטול? 
 

 Does תוספות argue with רש"י?  

 הדור  חובת ה "ד. ד י"רש

  לקמן אמר הא ימצא ובל יראה בל משום דאי דרבנן חמץ בדיקת הכא אבל... 

 כל  ואמר  כעפרא ליה ומשוי מיניה דעתיה מסיח אי בעלמא  בבטול ליה דסגי

 ... הדין דבביתא חמירא

  בעלמא בביטול: ד י"רש

 :השבתה היא דלב והשבתה תבערו כתיב  ולא תשביתו דכתיב

 . סגי בעלמא בביטול מדאורייתא ה "ד: ד' תוס

 היא  בלב השבתה אלמא תבערו כתיב ולא תשביתו מדכתיב בקונטרס' פי

 אין  א''רע  בשמעתין דתניא ביטול ולא היא הבערה השבתה דהאי י''לר  וקשה

 דתשביתו  ועוד מלאכה אב  שהיא להבערה ומצינו תשביתו אומר הוא הרי צריך

 מהני לא איסורא ואחר ולמעלה שעות משש  שהוא חלק מאך לקמן אמרינן

 הוי שביטלו דמאחר מטעם סגי בעלמא בביטול דמדאורייתא  י''ר  ואומר ביטול

https://www.youtube.com/watch?v=S3J8l_UhX_0
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 גבוה ושל אחרים של  רואה אתה אבל מדקאמרינן ומותר מרשותו ויצא הפקר

  צריך: אין מדאורייתא שלשה בפני הפקר.( מה דף)  בנדרים  דאמרינן והא

 How does תוספות explain that ביטול removes the איסור of חמץ while 

the חמץ still exists?  How does רש"י explain how ביטול works? Is 

mentally destroying food considered destruction? 

 .א פסחים ף"הרי על ן"הר
 דהפקר גב על ואף ... הוא הפקר מדין דביטול ...' בגמ מוכח זה בטול ענין ומהו

  לא כעפרא ולהוו דלבטלו  דידיה בנכסי דאמר מאן דודאי מהני לא גוונא האי כי
 ממונו הפקר דלענין ובודאי בלבו מבטלו' אמרי' דבגמ ותו הפקר דהוי משמע
 בנדרים התם דאמר למאן ותו דברים אינם שבלב  דדברים מהני לא  בלבו הפקר

 זוכה ברשות דאיתיה עד מתנה מה כמתנה דהפקר יוסי' דר אליבא( א מג דף)
 מדין  מהני  היכי  יוסי'  לר  חמץ  בטול  שכן  וכיון  בהפקר  נ"ה  נותן  מרשות  נפקא  לא

 דהוי דמאי דנהי משום טעמא היינו אלא זוכה לרשות אתי לא והא הפקר
 ברשותו  שאינו  לפי  שאני  חמץ  גוונא  האי  כי  ליה  מפקר  מצי  לא  דאיניש  ברשותיה

 דעתא בגלויי כיהום ומש ברשותו הוא כאילו הכתוב שעשאו אלא אדם של
 ידוע לחמץ אפילו ומהני סגי כלל בגוויה זכותא דליהוי ליה ניחא דלא בעלמא

  רבו לפני היושב ובתלמיד עלויה דדעתיה יפיפיה גלוסקא במוצא נןכדאמרי
 לקמן נמי ותנן( א ז' ד' )בגמ כדאיתא ביתו בתוך מגולגלת עיסה לו שיש ונזכר

  בתוך  חמץ לו  שיש ונזכר' וכו פסחו את לשחוט ההולך ( א מט ' ד)  עוברין אלו ' בפ
 בלבו יבטל לאו ואם יחזור למצותו ולחזור ולבער לחזור יכול אם ביתו

 According to the ר"ן how does ביטול assist a person avoiding the איסור 
of בל יראה ובל ימצא? 

 What should a person’s intent be when they do ביטול: mental 
destruction, removing from their רשות, or simply declaring the חמץ 
worthless so that Torah does not “return” the חמץ to one’s רשות? 

   ב:תלד חיים אורח ע"שו
לבטיל   ...ויאמר: כל חמירא דאיתיה ברשותי  חר הבדיקה מיד בלילה יבטלנוא

 וליהוי כעפרא דארעא 

  ח ק"ס ברורה  משנה 
 אף הפקר  של זה  לשון מהני ע"ולכו. דארעא כעפרא הפקר וליהוי שיאמר ונכון

 :[אחרונים] אנשים בפני ולא עצמו לבין בינו זה לשון שאמר

 What does the משנה ברורה add and why?



 ג' ניסן
Shabbos 
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 מצה, מרור, וסיפור יציאת מצרים  מצות זמני

 In the following Mishna and Gemara we learn what time the 

prohibition to eat on ערב פסח begins. 

 :ט"צ דף  פסחים

 שתחשך עד אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים ערב. משנה

 אדם יאכל לא: דתניא, נמי טובים וימים שבתות ערבי אפילו? פסחים ערבי איריא מאי. גמרא

  רבי  דברי, תאוה כשהוא לשבת שיכנס כדי, ולמעלה המנחה מן טובים וימים שבתות בערבי

,  יוסי לרבי אלא צריכא לא: הונא רב אמר. שתחשך עד והולך אוכל: אומר יוסי  רבי. יהודה

, הפסח בערב אבל, טובים וימים שבתות בערבי - מילי הני, שתחשך עד והולך אוכל: דאמר

 וימים שבתות בערבי התם, יהודה רבי תימא אפילו: אמר פפא רב. מודה - דמצה חיובא משום

 סמוך אפילו, הפסח בערב אבל. שרי - למנחה סמוך, דאסיר הוא ולמעלה המנחה מן - טובים

 .אסור נמי - למנחה

 highlights that specifically regarding Pesach the Mishna תוספות 

accentuates when one may commence eating again. 

 The ר"י מקורבי"ל suggests that one must wait until nightfall to fulfill the 

 as opposed to Shabbos and other Yomim Tovim one may ,מצה of מצוה

fulfill his סעודה obligations before nightfall by accepting Shabbos 

early. 

 :צט דף פסחים תוספות

מקשי' אמאי איצטריך עד שתחשך פשיטא ועוד דבגמרא גבי  -עד שתחשך 

שבתות וימים טובים לא קתני ליה ואומר הר"י מקורבי"ל דגבי מצה דווקא בעינן  

עד שתחשך כדתניא בתוספתא הפסח ומצה ומרור מצותן משתחשך וטעמא  

משום דכתיב )שמות יב( ואכלו את הבשר בלילה הזה ומצה ומרור איתקשו  

סח אבל סעודת שבת וימים טובים מצי אכיל להו מבעוד יום כדאמר בפרק  לפ

תפלת השחר )ברכות דף כז:( מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קידוש  

 היום מבעוד יום  

 מרור and קרבן פסח ,מצה that the mitzvos of פסוק proves from a תוספות 

must be fulfilled at night. Could one fulfill the mitzva of   סיפור יציאת

 ?תוספת יום טוב during מצרים

 The Brisker Rav ZT”L suggests that this is the topic of discussion of 

the following selection from the הגדה.  

 הגדה של פסח
 – זה בעבור   לומר תלמוד? יום מבעוד  יכול ההוא ביום אי. ההוא ביום לומר תלמוד? חדש מראש יכול

לפניך  מנחים ומרור מצה  שיש בשעה אלא, אמרתי לא זה בעבור 

https://www.youtube.com/watch?v=jtsWi8KX0fw&t=2s
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 In the following source, the Brisker Rav ZT”L explains the intention of 

this selection in a novel fashion.  

תוספת  during מצוה means perhaps one could fulfill this "יכול מבעוד יום"

"בעבור זה"   That’s why the Torah says .יום טוב  meaning only when the 

 are before you. In other words, only at a time when one מרור and מצה

can fulfill the מצוות of מצה and מרור can one fulfill the מצוה of  סיפור

 .יציאת מצרים

 מצה לענין טוב יום תוספת בענין :צט דף פסחים ח"הגר חידושי
דאיך הוה ס"ד דיהא יכול מבעוד יום ת"ל בעבור זה וכו' בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. צ"ע 

יוצא בסיפור יצי"מ "מבעוד יום" דהיינו ביום ארבעה עשר, והלא כתיב "ביום ההוא" שהוא יום ט"ו. 

והנה בתוס' )דף צ"ט ע"ב ד"ה עד שתחשך( כ' דאינו יוצא באכילת מצה בתוספת יום טוב משום 

שסיפור יצי"מ יהיה דאיתקש מצה לפסח מה פסח בלילה אף מצה בלילה, ולפי"ז י"ל דזה היה הס"ד 

מבעו"י דהיינו בזמן של תוספת יום טוב, דהו"א דכמו שקידוש וסעודה שייך בזמן של תוספת יום טוב 

ה"נ סיפור יצי"מ כיון דהוא לא איתקש לפסח, ובפרט לשיטת הרמב"ם )פ"ז מהל' חו"מ ה"א( דדין 

"כ ודאי דהיה שייך לומר סיפור יצי"מ הוא להזכיר את היום של היציאה כמו זכור את יום השבת, א

דאפשר לקיים מצות סיפור יצי"מ בתוספת יום טוב כמו שיוצאים מצות קידוש בשבת בזמן תוספת 

שבת, קמ"ל קרא דבעבור זה דאינו כן, והיינו דתוספת יום טוב שייך אדין יום טוב ולא מה ששייך לדין 

יום טוב, היינו רק לענין קדושת   לילה, )ואף דדעת הרמב"ם דתוספת מה"ת הוא רק ביוהכ"פ ולא בשאר

 .יום טוב, אבל לענין קידוש מודה דאפשר לקדש סמוך לכניסתו, עי' בפ"א מהל' שב"ע ה"ו ובמ"מ שם(

 Parenthetically it is worth pointing out that many ראשונים interpreted 

the selection differently as evidenced in the following ריטב"א. 

 א"לריטב פסח של הגדה 
ואמר אילו אמר הכתוב סתם והגדת לבנך ולא אמר ביום ההוא הייתי יכול לדרוש כי  
שמא מר"ח ניסן אנו חייבים לדרוש זה, כדרך שדרש משה רבינו ע"ה לישראל במצרים, 

ת י"ג( ועבדת את העבודה הזאת בחדש הזה, לכך הוצרך ועוד לפי שאמר למעלה )שמו
הכתוב לומר ביום ההוא דמשמע בעיצומו של יום, ואפילו אמר ביום ההוא הייתי יכול 
לומר שנתחיל להגיד כן מבעוד יום, שהוא יום י"ד, לפי שבו מתחלת עבודת הפסח שהיא  

אל ביד רמה, שר"ל  שחיטתו כמו שאמר הכתוב )במדבר ל"ג( ממחרת הפסח יצאו בני ישר
ממחרת שחיטת הפסח שהיא ביום ט"ו יצאו, ולפיכך אמר כאן יכול מבעוד יום שהוא 
זמן העבודה וזמן שחיטת הפסח חייב בהגדה, ת"ל בעבור זה, לא אמרתי לך לספר אלא 
בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך על השלחן שתוכל להראות אותם באצבע שאתה 

חר שסיים התנא סדר ארבעה בנים חזר ואמר מתחלה וכו'.אומר מצה זו מרור זה, וא
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 זמני מצות קידוש, ד' כוסות, וכרפס

 The שולחן ערוך says one should hurry to begin the seder as soon 

as possible but be careful to make קידוש after nightfall. 

 'א סעיף תעב סימן חיים אורח ערוך שולחן
יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום, כדי לאכול מיד כשתחשך; ואף אם הוא  בבית 

למהר ולאכול בשביל התינוקות שלא ישנו,  אבל לא    המדרש, יקום מפני שמצוה
 יאמר קידוש עד שתחשך.

 The משנה ברורה offers two explanations that highlight the unique 

duality of the first cup as both a fulfillment of קידוש and the first 

cup.  

 ד ק"ס תעב סימן ברורה  משנה 

דלא תימא כיון שמצוה למהר יתחיל הקידוש  ומרלצה ר –אבל לא יאמר קידוש 
וההגדה מבעוד יום כמו שמצינו בשבת ויו"ט שיכול להוסיף מחול על הקודש ולקדש 

בסימן רס"ז קמ"ל דלגבי פסח אינו כן לפי שאכילת  עללכר ולאכול מבעוד יום וכנ
ופסח אינו נאכל אלא בלילה  מצה הוקשה לפסח שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו 

הוא אחד מארבע  הראויה למצה ועוד דכוס של קידוש והקידוש צריך להיות בשעה
 כוסות וכולהו בתר הגדה ומצה ומרור גרירי:

 The first explanation of the משנה ברורה is derived from the 

following ambiguous ט"ז.  

 א ק"ס תעב סימן חיים אורח ז"ט

עד שתחשך. דמצה דומיא דפסח דכתיב על מצות ומרורי' יאכלוהו והפסח אינו נאכל אלא  
בלילה והקידוש צריך שיהי' בשעת ראויה למצה. כתב מהר"ל מפראג בכל ע"ש וי"ט 
שמוסיף מחול על הקודש עכ"פ צריך שתהיה גמר הסעודה בליל' דכתיב תלתא היום וחדא  

ודם חשיכ' לא יצא דאכיל' צריכ' דוקא בלילה בלילה מדאורייתא וכשמפסיק מאכילתו ק
משא"כ בערב פסח דגם הקידוש צריך שיהיה בלילה ונ"ל הטעם דמצות אכילת מצה היא 

 בכלל הקידוש ובשבילה בא הקידוש:

 The source of the second explanation of the משנה ברורה is 

already brought by the מגן אברהם: 

 א ק"ס תעב סימן אברהם מגן

 עד שתחשך. דכוס של קידוש הוא אחד מארבע כוסות וכולן צריכים להיות בלילה )ת"ה(:

 The פרי מגדים points to a practical halachic difference between the two 
explanations. 

o Must one wait until nightfall to make קידוש on the first night of 
Succos?   

https://www.youtube.com/watch?v=gIR0AIPTuEk&t=121s
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 א ק"ס תעב סימן אברהם אשל חיים אורח מגדים פרי

קידוש אלא במקום סעודה, ולא יאכל עד הלילה  וסוכות הקידוש בלילה דווקא, דאין ...
כבסימן תרל"ט בט"ז ]ס"ק[ י"ב, מה שאין כן לתרומת הדשן י"ל דרשאי לקדש בסוכה בעוד 

 ... יום
 

 Another practical difference is when one needs to finish drinking 

the four cups. 

 The Vilna Gaon understood that all four cups need to be after 

nightfall when one is obligated to eat מצה.  

 א סעיף תעז סימן חיים אורח ערוך שולחן
לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד, זכר 
לפסח הנאכל על השובע, ויאכלנו בהסיבה ולא יברך עליו,  ויהא זהיר לאכלו   

 יקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות( .)וקודם חצות

 תעז סימן חיים אורח א"הגר ביאור

 . ויקדים כו'. בשביל כוס ד'

 The מהרי"ל points out that the מנהג is not to be concerned to 

complete the four cups before חצות. 

 He therefore resorts to a new explanation for kiddush after 

nightfall that connects כרפס to סיפור יציאת מצרים; therefore, the 

 .must also be after nightfall כרפס

 (ז) ההגדה  סדר( מנהגים) ל"מהרי ספר
. וכ"ת משום שתיית הכוסות שצריכין נמי להיות בלילה דומיא דמצה, תקשה ..

לך על שני כוסות האחרונים דלאחר אכילה יהיו ג"כ מחוייבים לשתות קודם 
ואמר שנראה בעיניו טעמא משום שאכילת ירקות אתא  ..חצות כדרך מצה.

למען שישאלו תינוקות, א"כ צריך להיות בלילה דכתיב בעבור זה )שמות יג, ח(, 
בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, וכתיב והגדת לבנך )שם, שם( וההגדה בלילה  

קידוש ימשך, דיש לך אדם  דידיל וע וםיוד עדיין יתחיל מבע ימהתי היא. וכ
שאין מאריך בקדוש. וטבול ראשון מיד אחר קידוש קודם סיפור הגדה.
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 וכוס כוס כל על ברכה - כוסות ארבע

 :צט פסחים משנה 

 יין של כוסות מארבע לו יפחתו ולא

 שם י"רש

לשוני גאולה האמורים בגלות מצרים והוצאתי אתכם והצלתי כנגד ארבעה 

 אתכם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם בפרשת וארא 

 שם מאירי
וארבע כוסות אלו תקנת חכמים אחד לקידוש ואחד להגדה ואחד לברכת המזון ואחד 

 לגמור את ההלל 

 Is it necessary to make a ברכה of בורא פרי הגפן for each כוס or does the 

  ?on one apply to another as well ברכה

 The רי"ף comments on this in reference to the following Gemara. 

  :קט פסחים

  הוא נפשה באפי מצוה וחד חד כל, חירות דרך רבנן תקינו כסי ארבעה: אמר רבינא

  שם ף"רי
הוא צריכים לברך בפה"ג לכל כסא ואמרי רבוותא הואיל וכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה  

 וכסא

 Note that the issue is one of ברכת הנהנין and not ברכת המצוה. What is the 

element of חידוש in the conclusion of the רי"ף? 

 The Rif cites additional proof from חולין as to why in general a ברכה of 

הגפןבורא פרי   is necessary following ברכת המזון. 

 : פו דף חולין

 אפשר לא הדדי בהדי וברוכי מישתא התם השתא הכי

  שם ף"רי
שמעינן השתא דכי היכי דלענין ברכת המזון כיון דלא אפשר למישתי ולברוכי בהדי הדדי  
הויא הפסק וכד מפסיק לברכת המזון צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן הכא נמי כיון 

למישתי ולמיקרי בהדי הדדי צריך לחזור ולברך בתר דגמר ההגדה ובתר  דלא אפשר 
 דגמר הלילא בורא פרי הגפן וסברא מעליא הוא והכי מבעי ליה למיעבד 

 The רא"ש challenges both proofs of the רי"ף. 

https://www.youtube.com/watch?v=9hgZjCshg4Q&t=55s
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 כד סימן י פרק פסחים ש"רא
ולא נהירא לי מה שהביא ראיה משום דכל חד וחד מצוה באנפי נפשיה הוא צריך לברך  

 בפה"ג אכל כוס וכוס שהמצוה אינה מזקקת ברכה כל כמה דליכא היסח הדעת...

ומה שהביא ראיה מהב לן ונבריך דהוי הפסק משום דמישתא וברוכי בהדי הדדי לא 
אפשר לאו ראיה היא דשאני ברכת המזון דהוי היסח הדעת וסילוק על מה שאכל ושתה 
הלכך צריך לברך לכתחילה אם רצה לאכול או לשתות הלכך נראה שאין לברך כי אם על 

 כוס ראשון ושלישי  

 Note that the רא"ש concedes that a new ברכה is required for כוס שלישי as 

וןהמזרכת ב  is definitely a הפסק. 

 The מחלוקת between the רי"ף and רא"ש is a מחלוקת להלכה. 

 א סעיף תעד סימן חיים אורח ערוך שולחן
שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, שאין 

בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של ברכת המזון, ואין מברכין 
  מברכין על הגפן כ"א אחר כוס רביעי.

אבל ברכה  הגה: והמנהג בין אשכנזים לברך ברכה ראשונה על כל כוס וכוס,
 אחרונה אין מברכין רק אחר האחרון לבד, וכן דעת רוב הגאונים. 

 An additional source basing the need for a ברכה on the status as a מצוה 

is the ט״ז. 

  א ק"ס תעד סימן ז"ט

ונ"ל טעם הגאונים דודאי לא הוי הפסק ואפ"ה צריך בפה"ג לכל א' כיון דחכמים תקנו ד' 

כוסות הוי כמתנה בפירוש  בשעת ברכה שאין בדעתו לשתות מחמת ברכה זו אלא כוס 

 לברך עליו כנ"ל זה כיון שצריך לכוס אחר חייב 

 What is the חידוש of the ט"ז regarding the power of one’s דעת to 

necessitate a new ברכה?  

 ההגדה על שיעורים ל"זצ אויערבאך ז"הגרש

הרמ"א פוסק כמנהג האשכנזים שמברכים ארבע פעמים, והטעם בזה כי כל כוס וכוס זה 

מצוה בפני עצמה... יכולים לראות דוגמא למעשה להלכה זו מברכת בורא פרי הגפן שתחת  

החופה… הרב ה"מסדר" מברך בורא פה"ג, הרב אינו טועם רק החתן והכלה… הנה אחר 

רך בורא פה"ג ושוב הוא אינו טועם רק החתן כך עושים ברכת שבע ברכות )ואחר( מב

והכלה. ולכאורה קשה למה מברכים עבורם פעמיים בורא פרי הגפן, הלוא החתן והכלה 

נשארו כל הזמן על מקומם תחת החופה, אלא הטעם בזה מפני דהוי שתי מצוות. קודם  

מברכים ברכת הגפן על האירוסין ואחר כך ברכת הגפן על הנשואין. 
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 כרפס בענין דבר שטיבולו במשקה-ורחץ

 Why do we wash our hands before eating the כרפס? 

 קטו. דף פסחים

 ידים   נטילת צריך - במשקה שטיבולו כל: אושעיא רב אמר אלעזר רבי אמר

 שם ד"ה צריך נטילת ידים י"רש

 וכל הפוסל בתרומה מטמא משקין וכו'.  -משום המשקין, שהידים שניות 

 במשקה שטיבולו כל ה "ד שם תוספות

ונראה דנטילה דהכא לא משום קדושה ונקיות כמו בנהמא אלא משום שלא  ... 
ולפי זה נראה ...יטמא המשקין להיות תחלה ויהא אסור לשתותן ולפסול את גופו

לברך על אותה נטילה כיון דליכא הכא מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך   דאין
)חולין דף קו.( וכ"ש אנן שאין אנו נזהרין מלטמאות עצמנו ומלאכול אוכלין טמאין  
ואין אנו צריכין לאותה נטילה והמברך הרי זה מברך ברכה לבטלה ובכל סדרים  

 כתיב שצריך על הנטילה לברך ואין נראה כדפרישית. 

 Does this apply throughout the year or only at the ליל הסדר? 

 ד' סעיף קנח סימן חיים אורח ערוך שולחן
)דהיינו:   אם אוכל דבר שטיבולו באחד משבעה משקין שסימנם: י"ד שח"ט ד"ם

יין, דבש, שמן, חלב, טל, דם,  מים( ולא נתנגב, ואפילו אין ידיו נוגעות במקום 
 המשקה, צריך נטילה בלא ברכה. 

 הגה: ואפי' אינו מטבל רק ראש הירק או הפרי, אפ"ה יטול בלא ברכה )ב"י(.

 יא קטן משנה ברורה אורח חיים סימן קנח סעיף
היינו אפילו ירק ופירות ובשר ואף על גב דעל פירות לא תקנו  -)יא( דבר וכו' 

נט"י התם הפירות עצמן לא נטמאו מהידים שהידים שניות הן ואין שני עושה 
מא שלישי בחולין משא"כ כשטבולין במשקה ובמשקה קי"ל דנגיעה בידים מט

אותן להיות תחלה תקנו ליטול את הידים שלא יתטמאו המשקין על ידם ויפסלו 
אח"כ גם האוכל:

https://www.youtube.com/watch?v=bl2iCkSyJIU&t=45s
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 קטן כ' סעיף קנח סימן ברורה  משנה 

לדבר שטיבולו במשקה   כי יש מקצת הראשונים דסברי שלא הצריכו חכמים נט"י 
אלא בימיהם שהיו אוכלים בטהרה משא"כ עכשיו שכולנו טמאי מתים ולכך לא יברך 
ענט"י שספק ברכות להקל והנה במ"א הביא בשם הל"ח דהעולם נוהגים שלא ליטול  
ויש להם על מה שיסמוכו היינו על מקצת הראשונים הנ"ל אבל הרבה אחרונים  

כרוב הפוסקים דצריך נטילה מדינא אף בזה"ז   החמירו מאד בדבר וכתבו דהעיקר
ועיין בביאור הגר"א שגם דעתו כן והחמיר מאד בזה שאף צריך לברך ע"ז ולכן אף 
דהעולם אין נוהגין לברך עכ"פ אין להקל לאכול בלי נטילה. וצריך לזה כל דיני נטילה  

הרבה  כמו לפת. ומ"מ בפחות מכזית נ"ל פשוט שאין להחמיר בזה כלל דאפי' בפת 
אחרונים מקילין וכנ"ל במ"ב: ]אמנם מהטור )סימן תע"ג ותפ"ו( לא משמע כן עיין  
 שם, ובטלה דעתי מפני דעתו הרחבה. ועיין שם בביאור הלכה בסימן תע"ג סעיף ו'.[

 'יז ק"ס תעג חיים אורח היטב באר

 ידיהם ליטול  השנה בכל נזהרים שאינם לאותם מגולה תוכחה יש מכאן[ ו ק"ס] ז"הט וכתב
  בימי  כ"ג  להזהר ליה הוי פ"עכ, זו בלילה טפי עצמו לטהר בא ואם, במשקה שטיבולו לדברים
 ח"והל. ל"עכ, מדותיהם להשוות מדקדקים ואינם זהירות חסרון רק כאן שאין אלא, תשובה

 על להם ויש ליטול שלא נוהגין דהעולם, כתב[ מא אות] הבשר כל בפרק[ חולין חמודות דברי]
 ח"קנ סימן א"המ  כתב וכן. ל"עכ, כן סוברים[ כל ה"ד א, קטו פסחים] שתוספות, שיסמכו מה

 :י"ח, שישאלו  כדי זו בליל שעושין שינוים שאר מן כאחד הוא זה בליל דנוטלין והא[. יב ק"ס]

 Does the requirement to wash for כרפס depend upon the same 

conditions that apply throughout the year? 

 מכזית פחות ה "ד ו סעיף תעג סימן הלכה  ביאור 
מכאן משמע דדבר שטיבולו במשקה צריך נטילה אפילו בפחות   - פחות מכזית

מכזית אף שבפת גמור כתב המחבר בסימן קנ"ח ס"ג בשם י"א דאין צריך נטילה  
בפחות מכזית וזהו שלא כמו שכתבנו שם במשנה ברורה בס"ק כ' וכבר העירותי 

א הוא זאת בהדפסה שניה בשולי הגליון אכן כעת מצאתי לי תנא דמסייע לדברי הל 
הרשב"ץ בס' יבין שמועה ד' ל"ה שכתב בענין כרפס דדעת הרמב"ם דבעינן כזית  
וכתב דכן מסתבר דכיון דצריך נטילה בודאי כזית בעינן כבאוכל פת גמור דמסתבר 
דאינו חייב בנטילה דבודאי לא גזרו בכגון זה משום סרך תרומה וכמו כן לענין פירות 

 :ה יהודה הרי ממש כדברינו וצ"ע לדינאבדבר שטיבולו במשקה והביאו גם במט

 עיין עוד מקראי קודש פסח ח"ב סי' לט' 
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 מצות סיפור יציאת מצרים 

 How is מצות סיפור יציאת מצרים different from   מצות זכירת יציאת

 ?מצרים

 There are two major approaches in the אחרונים. 

  'כא מצוה  חינוך מנחת
והנה לכאורה צריך עיון על הרמב"ם דמונה המצוה לספר בליל  …לספר וכו' וכו'.  

דליל זה מכל הלילות הא מצוה להזכיר יציאת מצרים בכל יום ובכל    ט"ו מאי מעליותא
. וגם אפשר לומר דתמיד די 1לילה ע' ברכות י"ב מזכירין יציאת מצרים בלילות ... 

בהרהור דכתיב תזכור עיין במגלה וכאן דכתיב והגדת צריך הגדה בפה זה אינו עין  
. ולומר  2א ידי חובתו בהרהור  שו"ת שאגת אריה סימן ה' יצ"מ האריך לברר שאינו יוצ

דבכל יום די בהזכרת יציאת מצרים לחוד בלא סיפור וכאן צריך סיפור הנסים ונפלאות 
שעשה עמנו השם יתברך כנראה מהרמב"ם והרב המחבר כאן ומסכת פסחים עיין  
שם דאפשר דגם בליל פסח יוצא בהזכרה לחוד וע' פרי חדש סי' תע"ג דבהזכרת 

יצא וע' ר"נ שכתוב דכל שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא  יציאת מצרים בקידוש
יצא ידי חובתו היינו מן המובחר כראוי וראיה מסוכה אבל יצא ידי חובתן מן התורה 

. ולפי מה שכתבתי אפשר לומר דתמיד המצוה להזכיר בפני עצמה ולא להגיד לבנו  3
ו שוה לשאר וכאן המצוה לספר לבנו אבל אם אין עמו אחר המצוה להזכיר בעצמ

  הלילות

 What are the three suggestions the מנחת חינוך makes to explain 

how the nightly מצוה of "זכירת יציאת מצרים" is different than the 

special מצוה of "סיפור יציאת מצרים"? How does he reject all but 

the last? 

https://www.youtube.com/watch?v=9h8QBXze8dc&t=1s
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  ז פרק ומצה  חמץ ם"רמב
מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל  -הלכה א'

חמשה עשר בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר זכור 
עשר תלמוד לומר והגדת לבנך ביום ההוא לאמר את יום השבת, ומנין שבליל חמשה 

בעבור זה בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. ואף על פי שאין לו בן, אפילו חכמים 
גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה 

  .משובח

פי דעתו של בן מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, ל -הלכה ב'
אביו מלמדו, כיצד אם היה קטן או טיפש אומר לו בני כולנו היינו עבדים כמו שפחה זו 

או כמו עבד זה במצרים ובלילה הזה פדה אותנו הקדוש ברוך הוא ויוציאנו לחירות, 
ואם היה הבן גדול וחכם מודיעו מה שאירע לנו במצרים ונסים שנעשו לנו ע"י משה 

  .ו של בןרבינו הכל לפי דעת

וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה  -הלכה ג'
הלילה הזה מכל הלילות עד שישיב להם ויאמר להם כך וכך אירע וכך וכך היה. וכיצד 

משנה מחלק להם קליות ואגוזים ועוקרים א השולחן מלפניהם קודם שיאכלו וחוטפין 
דברים האלו, אין לו בן אשתו שואלתו, אין לו אשה שואלין מצה זה מיד זה וכיוצא ב

זה את זה מה נשתנה הלילה הזה, ואפילו היו כולן חכמים, היה לבדו שואל לעצמו מה 
  .נשתנה הלילה הזה

וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד מתחיל ומספר שבתחלה היו  -הלכה ד'
ר ההבל ורודפין אחר ע"ז, ומסיים בדת אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אח

האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו מן התועים וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל ומודיע 
שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו ומסיים בנסים ונפלאות שנעשו לנו 

ובחירותנו, והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף  
 .בדרש פרשה זו הרי זה משובחומאריך 

כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו  -הלכה ה'
ואלו הן, פסח מצה ומרור, פסח על שם שפסח המקום ב"ה על בתי אבותינו במצרים 

שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' וגו', מרורים על שם שמררו המצרים את חיי  
 .ל שם שנגאלו, ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדהאבותינו במצרים, מצה ע

 

 R’ Chaim notes that the final words of this ע’ גר"ח על הש"ס סי' מ 
Rambam indicate that all of the points the Rambam makes in 
these Halachos are defining characteristics of the מצוה of סיפור. 
How does this differ from the מנחת חינוך’s understanding? 

 



 ח׳ ניסן
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 גמליאל בענין רבן

 

 :-.קטז פסחים משנה 

: הן ואלו. חובתו ידי יצא לא בפסח אלו דברים שלשה אמר שלא כל: אומר היה גמליאל רבן

 ואמרתם שנאמר, ]במצרים אבותינו בתי על המקום שפסח שום על - פסח. ומרור, מצה, פסח

 את  ויאפו  שנאמר, ]ממצרים  אבותינו  שנגאלו  שום  על  -  מצה'[,  וגו  פסח  אשר'  לה  הוא  פסח  זבח

, במצרים אבותינו חיי את המצריים שמררו שום על - מרור'[, וגו ממצרים הוציאו אשר הבצק

 '[וגו חייהם את וימררו] שנאמר

 If one omits mentioning פסח, מצה, ומרור at his seder, what 
obligation has he not fulfilled?  

 ה:ז ומצה  חמץ ם"רמב
כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו ואלו הן, פסח  
מצה ומרור, פסח על שם שפסח המקום ב"ה על בתי אבותינו במצרים שנאמר ואמרתם 
זבח פסח הוא לה' וגו', מרורים על שם שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, מצה  

 ראין הגדה. על שם שנגאלו, ודברים האלו כולן הן הנק

 According to the רמב”ם, what obligation is רבן גמליאל justifying?  

  אלו דברים שלשה  אמר שלא מי כל ה "ד שם ף"הרי על ן"ר
 קאמר ודכוותה כלומר לא יצא ידי חובתו כראוי אבל לא יצא ידי חובתו כלל לא

בסוכה )דף כח א( א"כ היית נוהג לא קיימת מצות סוכה מימיך לאו דוקא דהא 
לאמשוכי בתר שולחנו וכל היכא  לא הוי טעמא דההיא אלא משום דילמא אתי

 דלא אימשך לא סגי דלא יצא אלא ודאי כדאמרי':

 How does the ר”ן disagree with the רמב”ם?  

 .חצות קודם לאוכלו זהיר ויהא ה "ד א:תעז חיים אורח מרבבה  דגול

ונראה דמי שאירע לו אונס שלא יכול לאכול פרוסת המוציא עד חצות לא יברך על 
אכילת מצה, דספק ברכות להקל. ואם החשיך לו עד סמוך לחצות יקדש וישתה כוס  
ראשון ויטול ידיו ויברך המוציא ועל אכילת מצה ויאכל,והגדה יאמר אח"כ, ועיין לקמן  

 , אלא שכאן יברך גם על המרור תיכף קודם חצות קודם אמירת הגדה:סימן תפ"ג

 Does the suggestion of the דגול מרבבה work according to both the 
 ?ר”ן and the רמב”ם

 The בנין ציון based upon תוספות has a third approach as to what 
you are not יוצא

https://www.youtube.com/watch?v=Gt2bc5_4reo&t=91s
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 הוא פסח זבח ואמרתם ה "ד: קטז פסחים תוספות

פי' באמירה שצריך לומר פסח זה שאנו אוכלין ואיתקש מצה ומרור לפסח וצ"ל 
 נמי מצה זו מרו' זה: 

 'ל סימן ציון בנין ת"שו

קט"ז( שצריך לפרש טעם פסח ומצה  אמנם יש לחקור במה שאמר ר"ג שם )דף 
זה גם בפסח שני דלפי מה שכתבו התוספות שם ילפינן כן מדכתיב   הומרור אם הי

 ואמרתם זבח פסח הוא פירוש באמירה שצריך לומר פסח זה שאנו אוכלין ואתקש
מצה ומרור לפסח עכ"ל ולפי זה הוי זה מצוה שבגופו או על כל פנים על גופו של  
פסח שנוהג גם ב)פסח( שני ועוד שהרי מקרא דזבח פסח הוא ילפינן בזבחים)דף 

  ן כם וא נישסח ז'( דפסח שלא לשמו פסול וכפי מה שכתבתי לעיל נוהג זה גם בפ 
 האמירה דילפינן מקרא זה.   דיןהוא ה

 According to תוספות, what is one not יוצא if they fail to mention 
  ?פסח מצה ומרור

 What is a unique נפקא מינה according to this approach?  
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 מצה ואכילת ב' כזתים -מוציא

 How many מצות should be used for Motzi-Matzah? How many כזיתים 

should be eaten? 

 א סעיף תעה  סימן חיים אורח ערוך שולחן
המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי  יטול ידיו ויברך על נטילת ידים, ויקח

השלימות, ויאחזם בידו ויברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחר כך יבצע 
. ויאכלם בהסיבה ביחד כזית ..מהשלימה העליונה ומהפרוסה, משתיהן ביחד

מכל אחד, ואם אינו יכול לאכול כשני זיתים ביחד, יאכל של המוציא תחלה 
 ואחר כך של אכילת מצה

 Why do we use three מצות? 

 קטו: דף פסחים

 שעונין  לחם  -  עני  לחם  הכי  נמי  תניא.  דברים  עליו  שעונין  לחם  -(  כתיב)  עני  לחם:  שמואל  אמר

 .בפרוסה כאן אף בפרוסה שדרכו עני מה, כתיב עני - עני לחם: אחר דבר. הרבה דברים עליו

 קטז. ד"ה אף כאן דף פסחים ם"רשב

אף כאן בפרוסה. לברך על אכילת מצה. ושתי שלימות מייתינן משום המוציא 
דלא גרע משאר ימים טובים שצריך לבצוע על שתי ככרות ובוצע מאחת 

 מהשלימות: 

 שם ד"ה מה דרכו פסחים תוספות

משום    ...נראה דגם המוציא צריך לברך על הפרוסה  - מה דרכו של עני בפרוסה 
חה בתוך השלימה כדי שיהא נראה שבצע על השלימה  מה דרכו של עני כו' ומני

ומשמע דלענין המוציא קמיירי וקאמר בתר הכי א"ר חייא בר אבא בשבת חייב 
לבצוע על שני ככרות שנאמר לקטו לחם משנה ועיקר מילתיה דר' חייא בר אבא  
בפרק כל כתבי )שבת ד' קיז:( אלא להכי מייתי התם אחר פסח לומר שצריך שם  

וכן היה נוהג ה"ר מנחם מיוני וה"ר יום טוב  ...ת משום לחם משנהמצה שלישי
שהיו מברכין הכל על הפרוסה אך ר"י היה מברך המוציא על השלימה והדר על  
אכילת מצה על הפרוסה ובוצע משתיהן יחד וכן עמא דבר ולכך עושין על  

 השלישית כריכה כדי לקיים מצוה בשלשתן. 

 Why do we eat two כזיתים of Matzah?

https://www.youtube.com/watch?v=rtMWXSYMj9k&t=3s
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 תעה סימן פסח הלכות חיים אורח טור

ויטול ידיו ויקח הקערה שהמצות בתוכה כסדר שהניחו השלימה למעלה והפרוסה תחתיה  

הפרוסה על אכילת מצה ויאכל ויברך על השלימה המוציא ויבצע ולא יאכל עד שיברך על 

משנים ביחד כזית מכל א' ואם אינו יכול לאכול כשני זתים ביחד יאכל של המוציא תחלה 

ואח"כ של אכילת מצה ומפני שיש מי שאומר שמברך על הפרוס' המוציא ועל השלימה על 

לצאת ידי שניהם יאחוז שתיהם בידו ויברך המוציא ועל אכילת   אכילת מצה לכך הרוצה

 ה מיד זה אחר זה ואח"כ יבצע משתיהן ביחד ויאכל בהיסיבה... מצ

 תעה סימן חיים אורח ח"ב

מן השלמה שמברך עליה המוציא מאי שנא משאר פת שמברך עליו המוציא אף על פי שאינו   ...

מכל מקום כאן הרי הוא אוכל מן הפרוסה כזית וברכת המוציא בעל כרחך קאי על ...אוכל כזית  

 :...כל מה שיאכל מן הפת בסעודה זו וא"כ לא צריך שיאכל כזית ממש מן השלמה 

 תעה סימן חיים אורח ח"ב

מודים בפסח שמניח פרוסה לתוך  והתוספות )קטז א ד"ה מה( דמפרשים דהא דקאמר הכל ...

השלמה ובוצע וכו' דקאי על ברכת המוציא שמברך בפסח המוציא על הפרוסה ולפי שאין לעשות 

מצות חבילות חבילות )קב ב( אין לברך שתי ברכות על הפרוסה וצריך לברך על אכילת מצה  

 על השלמה:

 How should the two כזיתים be eaten? Is eating both כזיתים required? 

 יא-ס"ק ט תעה  סימן ברורה  משנה 

מן הפרוסה בודאי צריך כזית דהא מברכין על אכילת מצה ואין   - )ט( כזית מכל אחד 
אכילה פחותה מכזית אבל פרוסת המוציא הלא קי"ל דהמוציא מברכין אפילו על  

המוציא קאי  פחות מכזית וכנ"ל בסימן ר"י אלא משום דיש פוסקין שסוברין דברכת
 ...על הפרוסה וברכת על אכילת מצה קאי על השלמה לכך צריך מכל אחת כזית.

היא השלמה העליונה שמעיקר הדין עלה קאי ברכת המוציא   -)י( של המוציא תחלה  
ולא הוי כהפסק בדיעבד מה שאוכלה בין ברכת אכילת מצה לאכילת הפרוסה כיון  

ך ברכת המוציא שצריך לברך גם על כזית  שהיא באה לצורך אותו כזית דהיינו לצור
 :של הפרוסה. וכתבו הפוסקים שצריך לאכול גם כזית ראשון של המוציא בהסיבה

ובדיעבד אם אכל כזית אחד בין מהשלמה ובין   - )יא( ואח"כ של אכילת מצה 
 :מהפרוסה יצא
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 בענין מרור

  .פסחים לט

 ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחזרת, בתמכא, ובחרחבינא, ובעולשין, ובמרור 

 Which type of מרור does the following Gemara say should be used 

ideally and why? 

 פסחים לט.

דמרירין   -רבינא אשכחיה לרב אחא בריה דרבא דהוה מהדר אמרירתא. אמר ליה: מאי דעתיך 

טפי, והא חזרת תנן, ותנא דבי שמואל חזרת, ואמר רבי אושעיא: מצוה בחזרת, ואמר רבא: מאי 

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: למה דחס רחמנא עילוון.  -חסא. מאי חסא  -חזרת 

תחילתן    -לומר לך: מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אף מצריים    -נמשלו מצריים כמרור  

 רכה וסופן קשה. אמר ליה: הדרי בי 

 The following שולחן ערוך codifies this Mishnah as the Halachah. 

  ה סעיף  שולחן ערוך אורח חיים תעג 
לו ירקות שיוצאים בהם ידי חובתו, חזרת, עולשין, תמכא, חרחבינא )פירוש א

מיני עשבים מרים(, מרור... וכולם מצטרפים לכזית, שהוא השיעור שלהם, 
ועיקר המצוה בחזרת. ואם אין לו חזרת, יחזור אחר ראשון ראשון, כפי הסדר 

 שהם שנויים

 What are the modern-day names for חזרת and כאתח ? 

 ס"ק לד אורח חיים תעגמשנה ברורה 

וכתבו אחרונים שתמכא הוא חריי"ן בלשוננו ועל חזרת כתב החק יעקב וכן החכם  

 צבי שהוא מה שאנו קורין שאלאטי"ן 

 Which type of מרור does the משנה ברורה say people generally use and 

why? 

  ס"ק לו אורח חיים תעגמשנה ברורה 

והנה במדינותינו אין שאר המינים מצויים וע"כ המרור הנהוג במדינתנו לאכול הוא  

תמכא )והוא חריי"ן( ויש ליזהר שלא לאכול אותו כשהוא שלם שכמעט הוא סכנה  

ולכן צריך לפררו על ריב אייזי"ן  ואין בו מצוה שמחמת חריפותו הוא מזיק גדול 

ולהעמידו כך מגולה ואז מפיג חריפותו והגר"א הנהיג שלא לפרר אותו קודם ביאתו 

מביהכ"נ כדי שלא יפיג הטעם דאז אינו יוצא בו אלא יפרר אותו אחר ביאתו ויכסנו  

עד התחלת הסדר ואז יפזר אותו על קערה ועי"ז יפיג חריפותו ואז ימעך אותו וישער 

יה כזית ויכול לאכלו בטוב שיה

https://www.youtube.com/watch?v=628Y6OSGZn0&t=1s
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 With what does one need to be careful when eating horseradish or 

romaine lettuce? 

  ס"ק מב אורח חים תעגמשנה ברורה 

ה וכן הוא ג"כ טבע שהוא זכר לשעבוד מצרים שהיה תחלתו רך ולבסוף קש  -בחזרת  

חזרת שתחלה מתוק וסופה מר וכתבו האחרונים דאפילו הוא ביוקר קצת יותר משאר 

מרור ג"כ נכון להדר אחריו אכן כתבו שבמין חזרת )היינו שאלאטי"ן( מצוי מאוד בימי  

פסח תולעים קטנים שאינם נכרים לחלושי עין ע"כ מי שאין לו אנשים מיוחדים בעלי  

וי טוב יותר ליקח תמכא )שקורין חריי"ן( אף שהוא שלישי לפי  יראה שיבדקנו כרא

הסדר שהם שנויים כי חלילה להכשל בלאו משום קיום עשה דרבנן ובפרט שאפשר 

 לקיים שניהם ע"י תמכא 

  ערוך השולחן אורח חיים סימן תעג סעיף יג
  השריםובמדינתינו לוקחין תמכא מפני שחזרת אינו מצוי עדיין קודם הפסח אלא בחצרות 

  ערוך השולחן אורח חיים סימן תעג סעיף יד
ולמי שקשה עליו לאכול תמכא מפני חלישות הלב בהכרח להדר אחר חזרת אף שיעלה לו בדמים 

 יקרים אך יוכל ליקח העלים מן התמכא שאין בו מרירות אלא מעט דהא יוצאין בעלין כמו שנתבאר

 What does the נצי"ב tell his son regarding the latter’s conduct while 

eating מרור? 

 .מרומי שדה פסחים לט

  - במשנה. ומצטרפין לכזית. אשר כתב לבנו הגר״ח זצ״ל, מיום ג׳ ח׳ ניסן תרמ״ב 
הקשבתי ואשמע מבנינו שליט״א כמה מעלת כבוד התורה נ״י )מחמיר בכזית מרור, 

הן אמת לדעתי כל חיובי  והוא חריין, ונפלאתי על זה מה ראה מעכ״ה בני נ״י לזה. 
זית אינו אלא לצאת ידי חובה, אבל מצוה יש כל זמן שמרבה... בכ״ז )בכל זאת( אין 
מצות מרור בכלל, חדא שאינו אלא מדרבנן, שנית לשיטת הרא״ש אין מצוה אלא כל 

 ... שהוא לטעום טעם מרור.

עצמו וגם מה שמדקדק מע״כ בני נ״י לאכול חריין, איני מבין מדוע לא ינהיג 
בסאלאטא כדעת רוב אחרונים זצ״ל שהוא חזרת. והכי נראה ממס׳ עוקצין פרק ב׳ 
משנה ז׳. ולמאי נחמיר לאכול דבר שהוא כחרבות לגוף, והלא דרכיה דרכי נועם  
כתיב. ומכל שכן בליל פסח אחרי תענית ושתיית יין, לפי דעתי הדלה על בני נ״י  

  .לשנות מנהגו בזה
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 בענין כורך

  פסחים קטו.
  .דתניא: אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצות ומררים יאכלהו 

 The  ערוךשולחן  codifies this practice of Hillel, adding a few important 

conditions to properly fulfill eating כורך. 

 שולחן ערוך אורח חיים תעה:א
ואחר כך נוטל מצה שלישית ובוצע ממנה וכורכה עם המרור וטובלה בחרוסת. 

הגין. ואומר: הגה: ויש אומרים דאין לטובלו, וכן הוא במנהגים וכן ראיתי נו
זכר למקדש כהלל, ואוכלן ביחד בהסיבה. ומשבירך על אכילת מצה לא יסיח 
בדבר שאינו מענין הסעודה עד שיאכל כריכה זו, כדי שתעלה ברכת אכילת מצה 

  .וברכת אכילת מרור גם לכריכה זו

 Can one fulfill the respective Mitzvos of מצה and מרור by eating כורך? 

Why? 

 ס"ק טזאורח חיים תעה נה ברורה מש

וצריך כזית מצה וכזית מרור. וטעם כריכה זו כדי לצאת דעת  -וכורכה עם המרור  

הלל דס"ל דקרא דעל מצות ומרורים יאכלהו בהדי הדדי משמע ומ"מ לצאת רק בזה  

ידי אכילת מצה ואכילת מרור אי אפשר בזה"ז אפילו להלל דכיון דמרור בזה"ז דליכא 

רק מדרבנן וע"כ כשיאכלם ביחד אתי טעם מרור ומבטל לה לטעם מצה   פסח אינו 

שהוא מדאורייתא אפילו בזה"ז ומשום זה צריך לאכול מתחלה כל אחד בפ"ע ואח"כ  

אוכל שניהם ביחד כדי לעשות זכר לזמן שהיה מקדש קיים והקריבו פסח ואז לפי 

 .דעת הלל היו אוכלים מצה ומרור ביחד

 The משנה ברורה says a כזית of מרור should be taken for כורך. Does the 

 ?agree שאגת אריה

  שו"ת שאגת אריה סימן ק

שאלה בכריכה שאנו עושין זכר למקדש כהלל אם צריך ליקח כזית מרור עם המצה  
  :או אפילו בכל שהוא מרור נמי סגי ליה

תשובה ... וכתב הרא"ש משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין 
אכילה פחותה מכזית אבל בירקות הראשונים שמברך עליהם בורא פרי האדמה 
בעלמא ואינו מברך עליהם לשון אכילה אין צריך מהם כזית ולפ"ז המרור שאוכל  

מרור בכ"ש סגי  בכריכה דאינו מברך עליהם אפילו בפה"א א"צ כזית דהא מדינא
אלא מפני  

https://www.youtube.com/watch?v=Pm1igfm3ZAg
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שמזכיר לשון אכילה בברכה הוא דצריכה כזית א"כ בכריכה וודאי א"צ כזית. ולפ"ד  
ז"ל צ"ל דהא דכתיב על על מצות ומררים יאכלוהו האי יאכלוהו לא קאי אלא אפסח  

  ...לחוד ולא אמצה ומרור שעמו

י הברכה לחוד  ועוד יש לתמוה על הרא"ש דאס"ד דמרור אין צריך כזית אלא מפנ 
שמברכים עליה לשון אכילה קשה דהיה להם לחכמים לתקן נוסח אחר בברכה זו 
ולא לשון אכילה כיון דל"ש אכילה גביה ודוחק לומר דלא רצו חכמים לשנות נוסח  
ברכה זו מנוסח שאר כל הברכות של אכילת מצה ועוד דא"כ ברכה זו מיחזי כשקרא 

אכילת מרור דהיכן נצטווינו על אכילתו כיון  שמברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על 
דא"צ לאכול שיעור אכילה בכזית ומאי וצונו דקאמר בברכתו... מ"מ אין אלו ראיות 
שצריכה כזית מה"ת דא"ל דא"צ כזית אלא מדרבנן אבל הראיות הראשונות מכריחות 

ה  דמן התורה צריכה מרור בכזית ודלא כהרא"ש וכיון דאין מצות אכילת מרור פחות
מכזית מעתה הדבר ברור דבכריכה שאנו עושין זכר למקדש כהלל אף על גב דאין 

 .מברך עליה אפ"ה אינה פחותה מכזית. כנ"ל

 What difficulty is there with the שאגת אריה’s approach that one should 

not speak before eating כורך to avoid an interruption between the  ברכות 

on מצה and מרור? 

 ביאור הלכה סימן תעה סעיף א ד״ה ואומר זכר למקדש

קשה הלא אמירה זו הוי הפסק בין ברכה לכריכה והמחבר בעצמו מסיים שאין לו  

להסיח וכו' כדי שתעלה ברכת אכילה וכו'. ודוחק לומר דגם אמירה זו הוי מענין  

א שכתב המחבר  הסעודה כמו טול בריך. ובאמת לא מצאתי לשום פוסק האי לישנ

רק כתבו דכריכה זו הוא זכר למקדש אבל לא הזכירו שיאמר זכר למקדש ואולי לאו  

דוקא כתב המחבר ואומר ואוכלן וכו' אלא שצריך מתחלה להתחיל לאכול ואח"כ  

יאמר הגדה זו ולולא דמסתפינא הוי אמינא דצ"ל במחבר וטובלה בחרוסת זכר  

 :האי ואומר הוא שיטפא דלישנא וצ"עלמקדש כהלל וכלשון הש"ס וכל הפוסקים ו
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 בענין הלל בליל פסח

 . י דף ערכין

  ההלל  את בהן גומר שהיחיד ימים עשר שמונה יהוצדק  בן שמעון רבי משום יוחנן רבי דאמר

  עצרת  של( הראשון) טוב ויום פסח של הראשון טוב ויום חנוכה ימי ושמונה החג ימי שמונה

 ימים ושני פסח של טובים ימים ושני חנוכה ימי ושמונה החג ימי תשעה ואחד עשרים ובגולה

 עצרת של טובים

  עשרים פרק סופרים מסכת

  ולילה  עשרה שמנה ימים יהוצדק בן שמעון' ר דתני בנעימה ולקרותן בתחילתן לברך וצריך

 פסח  של הראשון  ט"וי  עצרת  של  ט"וי  חנוכה  ימי  שמנת  הן  ואלו  ההלל  את  בהן  גומר  יחיד  אחד

  של  לילות בשני הלל  לקרות המובחר מן מצוה לילות ושתי  יום ואחד עשרים ובגולה ולילו 

  יחדיו  שמו ונרוממה( לד תהלים) שנאמר מה לקיים בנעימה ולאומרן עליהן ולברך גליות

  ברבים בירך שכבר לברך צריך אינו בביתו אותו קורא וכשהוא

 What is the discrepancy between the lists in ערכין כתמס  and 
סופרים כתמס ?  

 What is the relationship between הלל בבית הכנסת and הלל during 
the סדר? 

 What do the above questions show us about the nature of הלל 
during the סדר? 

 שהיחיד ימים ה "ד. יד דף ברכות תוספות

...ובלילי פסחים יש שמברכין פעמים בתחלה לקרות ואחר הסעודה אחר שפוך 

בל אומר ר' יהודה דזו היא תמיהא גדולה מאחר שבירך קודם  א  …מברכין לגמור  

אכילה אמאי מפסיק ואוכל בינתים שהרי בימים שאין יחיד גומר בהן את ההלל 

כיון שבירך תחלה כמו הכא אינו מותר לפסוק אלא מפני הכבוד דאי בשלא בירך  

אמאי לא יפסיק באמצע אפילו שלא מפני הכבוד הא לא היה מפסיק שום ברכה 

יה בתחלה איירי  אלא נראה הא דפריך בירושלמי הרי גאולה דמשמע דמברכין על

באדם שעושה הסדר בבת אחת שאז אינו מפסיק שאינו צריך אבל אנו שמפסיקין  

 לאכול אין לנו לברך כלל לא בתחלה ולא בסוף

 What are the two opinions in תוספות regarding the number of 
  ?and why הלל on the ברכות

 How do these opinions highlight different understandings about 
this הלל; is this a “regular” הלל with regular rules, or something 
unique?

https://www.youtube.com/watch?v=AO-C4JptEX8&t=2s
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  ה "ד. קיח דף פסחים ן"הרמב חדושי
זצ"ל שקבל מרבו רבי יצחק בר אברהם הצרפתי קבלתי מפי מורי רבי יהודה 

ז"ל שהלל בלילי פסחים טעון ברכה אשר קדשנו לגמור את ההלל, והביא ראיה 
מן הירושלמי כמו שאני עתיד לכתוב כאן, אבל הגאונים ז"ל הזכירו בשם רב 
צמח ז"ל שאין מברכין עליו מפני שחולקין אותו, וקשו לעצמן שהרי אחריו 

נינו )נדה נ"א ב'( כל שטעון ברכה לאחריו טעון ברכה לפניו, מברכין יהללוך וש
 והן השיבו אין למדין מן הכללות, ואין זה כלום:

 How does the opinion of ר' צמח גאון differ from פותתוס ? 

 ף"הרי בדפי: כו דף פסחים ן"ר
אבל רבינו האי גאון ז"ל כתב בתשובה שאין מברכין על הלל שבלילי פסחים 
לגמור את ההלל שאין אנו קוראין אותו בתורת קורין אלא בתורת אומר שירה 
שכך שנינו ר"ג אומר וכו' ובסיפא לפיכך אנו חייבין להודות להלל וכו' לפיכך  
אם בא אדם לברך משתקין אותו אלו דברי הגאון ז"ל וכן הסכימו הגאונים רב 

 צמח ורב יוסף ורב יצחק בן גיאות ז"ל

 This  גאוןרבינו האי  is a breakthrough שיטה! What do we see from 
here about the unique experience of הלל during the סדר?  

 How does the ר"ן connect this idea to the flow of the הגדה?



 יג' ניסן 
Tuesday: Day 
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 בענין מצות הסיבה 

 .קח פסחים

 צריך: נחמן דרב משמיה איתמר, יין. הסיבה צריך אין - מרור, הסיבה צריך מצה: איתמר
 הא, קמאי כסי בתרתי - הא, פליגי ולא. הסיבה צריך אין: נחמן דרב משמיה ואיתמר ,הסיבה

...  גיסא להאי לה אמרי. גיסא להאי לה ואמרי, גיסא להאי לה אמרי. בתראי כסי בתרתי -
 הסיבה בעו ואידי אידי - הכי ואיתמר הכי דאיתמר השתא

 Let’s analyze the nature of הסיבה based upon a question תוספות asks. 

 הסיבה צריכי נמי כולהו ה "ד תוס' שם

בשעת שתיה וצ"ע אם שכח ולא היסב אם יחזור  וכל ד' כוסות צריכים הסיבה 
   וישתה

 Logically, if one forgot to recline while drinking the four cups of wine, 
why would one need to drink the four cups a second time? 

 'ז ומצה  חמץ' ז ם"רמב
מיסב ב דרך חירות, וכל אחד  לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא  

בין אנשים בין נשים חייב לשתות בלילה הזה ג ארבעה כוסות של יין, אין פוחתין  ואחד
המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות, שיעור כל כוס מהן  מהם, ואפילו עני

 .רביעית

 According to the רמב"ם what is the nature of the requirement to recline? 

 'כ סימן פסחים ש"רא
ומצה בעי הסיבה בכזית ראשוןו כזית של אפיקומן ואם אכל בלא הסיבה לא יצא כדאמר 

השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב יצא משמע מיסב אין)ק( לא מיסב לא ואם   ריב"ל
בכוס ראשון ושני אם לאשתה בהסיבה יחזור הסיבה יחזור ויאכל בהסיבה וכן   אכל בלא

אבל בכוס שלישי או רביעי)ר( אם ישתה יותר נראה כמוסיף על הכוסות  וישתה בהסיבה
ששתה שלא כתיקונו הוברר הדבר שלא ממנין הכוסות היה ומה   ומיהו איכא למימר כיון

ורא חובה)ש( ואם שתה כוס רביעי בלא הסיבה צריך לברך ב כוס של ששותה עתה הוא
שיהיה בהסיבה שהרי כששתה כוס רביעי בלא הסיבה  פרי הגפן על כוס שישתה אחר כך

 ולא נזכר להסיב הסיח דעתו לשתות יותר 

 Does the רא"ש agree with the רמב"ם?

https://www.youtube.com/watch?v=j7sX0ZyZ-cE


  

26 

 

 'ז מ"חו' ז ם"הרמב על ז"גרי

מדברי הרמב"ם האלו מבואר דמצות הסיבה היא מצוה בפני עצמה שיאכל וישתה  ...

הזה והוא מיסב דרך חירות, אלא דחכמים קבעו למצוה זו בשעת אכילת  בלילה

כוסות, אבל על כל פנים מצוה בפני עצמה היא ולא מדיני   המצה ושתיית הארבעה

לתו ושתייתו אם היסב הרי  וכדחזינן דגם בשאר אכי,  המצוה של מצה וארבעה כוסות

הסיבה, ]וכתוב הכי בשולחן ערוך אורח  זה משובח דהיינו דמיקריא קיום מצוה של

דמעשה ההסיבה היא מצוה  חיים סי' תע"ב ס"ז דלכתחילה יסב בכל הסעודה[, הרי

בה רק בשעת  בפני עצמה, ושייכה גם בשאר אכילתו ושתייתו, אלא דאינו מחויב

 ה כוסות, אבל בעיקר דינה אין לה ענין עם מצות אכילתאכילת מצה ושתיית ארבע

מצה ושתיית ארבע כוסות כלל, ולפי זה אם אכל מצה או שתה ארבע כוסות בלא 

שום גריעותא בהמצוה של אכילת מצה או ארבעה כוסות, רק דלא  הסיבה אין כאן

נפרדת לגמרי. והנה בתוספות פסחים דף קח  קיים מצות הסיבה שהיא מצוה

והרא"ש שם מבואר דאם אכל הכזית  , נסתפקו אם שכח ולא היסב אם יחזור וישתה

דסבירא ליה דדין הסיבה   ,מצה בלא הסיבה לא יצא, ולכאורה מבואר מזה להיפוך

 ...לאו הכי אמאי לא יצא  הוא דין בקיום המצוה של מצה וד' כוסות, דאם

 How does the זגרי"  explain the מחלוקת רמב"ם ורא"ש? What is a major 
מינה נפקא  of this dispute? 
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 בערב פסח מצה אכילת איסור

 טז. דף פסחים מסכת ף"רי
לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא  ירושלמי א"ר

 על ארוסתו בבית חמיו לוקה 

 The ר"ן cites a מחלוקת ראשונים as to when this איסור actually begins. 

 ף"הרי על ן"הר
גמ' ירושלמי אמר רבי לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו 

לוקה. כתב הר"ז הלוי ז"ל דהני מילי משש שעות  והבא על ארוסתו בבית חמיו
ולמעלה אבל עד שש שעות מותר דס"ל דבשעת איסור חמץ חיילי איסורי דמצה. 
והרמב"ן ז"ל השיג בספר המלחמות ואמר דסוגיית ירושלמי מוכחת דכל היום 

 כולו אסור. 

 The ר"ן proceeds to cite the proof of the "ןרמב  based on  ירושלמי 

וכך היא אמר רבי לוי האוכל וכו' תניא ר' יהודה בן בתירא אומר בין חמץ בין 
מצה אסור פירוש משום לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועדיין 
חמץ קיים ומכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית כדאיתא לקמן בפרק 

לא היה אוכל לא חמץ ולא ערבי פסחים ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמר רבי  
מצה לא מצה מן הדא דר' לוי ולא חמץ מן הדא דרבי יהודה בן בתירא...זו היא 
סוגיית הירושלמי ואתה למד ממנה שכל היום אסרו לאכול מצה כדקתני עלה 
בן בתירא אומר בין חמץ בין מצה אסור שפירושו אסור כל היום לפיכך היו 

ח ולא היה אוכל מצה מדר' לוי אלו אומרים על רבי שהיה מתענה ערב הפס
 דבריו ז"ל  

 The ר"ן rejects the proof as the ירושלמי is based on a view that is not 

accepted as the final halacha 

הכי קאמר שהאוכל מצה בערב הפסח משעת ולדידן מהא לא איריא דר' לוי 
איסור חמץ כבא על ארוסתו למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ולר' יהודה בן  
בתירא שאסור לאכול חמץ כל היום כולו אסור לאכול מצה ג"כ כל היום משום 
הכי הוה סבירא לן התם דרבי דלא הוה אכיל חמץ כל היום מדר' יהודה בן 

כיל מדרבי לוי אבל לדידן דלא מיתסר לן חמץ אלא  בתירא מצה נמי לא הוה א
מחצות ולמעלה מדאורייתא אי נמי מסוף ד' מדרבנן אפשר דמצה נמי לא 

מיתסרא אלא מהאי זימנא ואילך:

https://www.youtube.com/watch?v=NjDJyK80-JI
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 The מהר"ל explains the connection between the איסור of מצה and the 

 .חמץ of איסור

  מח פרק' ה  גבורות ל"מהר
דאמרינן הכא שאסור לאכול משעה ט' היינו שאסור לאכול מצה עשירה, אבל מצה גמורה אסור והא 

מחצות, וכדאמרינן בירושלמי, האוכל מצה בי"ד כאלו בועל ארוסתו בבית חמיו. וטעם הוא, מפני שמן 
חצות נאסר בחמץ ועדיין לא הגיע שעת מצות מצה עד הערב, ודמיא לארוסה שנתארסה לאיש אחד 

ן לא הגיע הזמן להיות מותרת לו עד שעת נשואין, לכך לא אמר היושב בסוכה בערב סוכות ועדיי
דהוה כבועל ארוסתו, דהתם שאני, שהרי אין שם ארוסה דלא נאסר הבית מלישב שם, אבל בערב 

 פסח דנאסר לאכול חמץ ולא הגיע הזמן למצה וזה הוי כבועל ארוסתו

 What is the rationale of the other opinion to include the entire day, 

even prior to חמץ being אסור? Here are two possibilities: 

 יב הלכה  ו פרק ומצה  חמץ הלכות ם"רמב
כר לאכילתה בערב, ומי שאכל מצה יאסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח כדי שיהיה ה

 בערב הפסח מכין אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו,  

 משנה שם מגיד
ויש מי שכתב דדוקא לאחר איסור חמץ דהיינו אירוסין דמצה, ומדברי רבינו נראה כל  

 היום:

 The רמב"ם introduces the reason of היכר- How would that explain why 

the איסור begins from the morning? 

 ב סעיף תעא סימן חיים אורח רוךעלחן שו
 הגה: אבל מצה שיוצאין בה בלילה, אסורים לאכול כל יום ארבעה עשר.  

 ו ק"ס אברהם שם מגן

ומשמע דביום י"ג כו'. כתב חק   -לאכול מצה. מחצית השקל שם ומשמע דביום י"ג מותרין
 יעקב ]ס"ק ז[ משמע דבלילה שקודם ארבעה עשר סבירא ליה דאסור. 

 ד"י יום כל יב ק" ס ברורה שם משנה 

 היינו מעמוד השחר ויש נוהגים שלא לאכול מצה מראש חודש.  

 According to the opinion of the  יעקבחק , why does the איסור begin from 

the previous night? Suggest a reason based on the connection to חמץ as 

explained by מהר"ל.  
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 "בענין "תשביתו

 ספר החינוך מצוה ט מצות השבתת חמץ  
ארבעה עשר בניסן, שנאמר ]שמות י"ב,  להסיר כל לחם חמץ ממשכנותינו ביום

 .ופירוש ראשון, קודם לפסח, ט"ו[ אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם
דיני  .משרשי מצוה זו, כדי שנזכור הנסים שבמצרים, כמו שכתוב בקרבן פסח

 ביעורו מן היום מתי, ומה היא השבתתו, ובאי זה מקום צריךהמצוה, כגון שעת  
לחפשו ובאי זה מקום אינו צריך ...והביטול בפה שצריך לעשות נוסף על הביעור,  

ונוהגת בכל מקום  .פרטיה, מבוארים בפסח ראשון ]פסחים פרק א' וב'[ ויתר
ו. ואם והעובר עליה ולא השביתו ביטל עשה דתשבית  .ובכל זמן, בזכרים ונקבות

על לא תעשה. שנאמר ]שמות י"ב, י"ט[ שאור  יש חמץ במשכנותיו עובר גם כן
 .לא ימצא בבתיכם

 The ת חינוךמנח  presents a חקירה explaining the nature of the מצוה of 

 that is fulfilled by מצוה The first possibility is that it is a passive .תשביתו

not possessing חמץ. 

 אות א -מצוה ט  -ספר מנחת חינוך 

  והנה לכאורה יש ספק אם המצות עשה היא שיהא החמץ מושבת, ואם יש לו חמץ 
אין לו  חוץ מה שעובר על לא תעשה דבל יראה ובל ימצא עובר עוד על העשה, ואם

ולפי זה אין צריך  ...אל תעשהחמץ אינו עובר בלאו וגם המצות עשה מקיים בשב ו
על כל איש ישראל   לדקדק שיהא לו חמץ קודם פסח ויבערו, כמו מצות ציצית דמצוה

ממילא נתקיימה המצוה   ללבוש ד' כנפות כדי לקיים המצוה בקום ועשה, אבל כאן
 ...ואין צריך לחזר כלל אחר חמץ

 The חינוך מנחת then presents a second possibility- that תשביתו is an 

active מצוה that is fulfilled by destroying חמץ. 

  ,או דילמא דמצוה עליו בקום ועשה דישבית החמץ, ואם אין לו חמץ לא קיים העשה
גם   כמו מי שאין לו ד' כנפות נהי דאינו עובר מכל מקום לא קיים המצוה, הכי נמי

נמי   לקיים מצות השם יתברך, הכאכאן, וכמו התם דמצוה עליו לקנות טלית כדי 
עשה בקום   מצוה לחזר שיהיה לו חמץ קודם פסח ויבער אותו בי"ד כדי לקיים מצות

וכן נראה ממה שכתב הרב המחבר דנשים חייבות במצוה זו, והניחא אם  ...ועשה
 בשב ואל תעשה, ובמצות עשה דשב ואל תעשה נשים חייבות אף בהזמן גרמא  היא

יוסף  ן באחרונים ובתוס' קידושין ל"ד ע"א ד"ה מעקה, בשם הר"רכמו יום טוב, ועיי
 ...מארץ ישראל, אבל אם המצוה בקום ועשה יש להסתפק

 List the מינא נפקא's the מנחת חינוך presents.



 יום טוב ראשון- טו' ניסן
Shabbos: Day 
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 בענין האפיקומן 

 פסחים דף קיט: 

 משנה: אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן:  

   :רשב"ם דף קיט

מן הסעודה אין מסיימין אותה באפיקומן    לשון הנפטר מחבירו, כלומר כשנפטרין
ובגמרא מפרש: ... אסור לאכול כלום אחר הפסח שלא יאבד ממנו טעם הפסח 
ולפי שדינו ליאכל בסוף על השבע וכן כל קרבנות כדכתיב )במדבר יח( למשחה 

 לגדולה כדרך שהמלכים אוכלין:  

 פסחים דף קיט: 

 אחר מצה אפיקומן אמר רב יהודה אמר שמואל אין מפטירין  גמרא:

 According to Rashi, eating the מצה of אפיקומן is the essential fulfillment 

of the מצוה of מצה.  

 רש"י שם 

שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה זכר למצה  - אין מפטירין אחר מצה אפיקומן 

חובת , וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם הנאכלת עם הפסח

, ועל כרחינו אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה, מצה אותה שלאחר אכילה

)הואיל ובאה( ]אף על פי שאינה באה[ לשם חובה, כדאמר רב חסדא לעיל )קטו,  

א( גבי מרור דלאחר שמילא כריסו הימנו היאך חוזר ומברך עליו, הכי נמי גבי 

אחרונה בלא ברכה, אבל מצה, הלכך תרוייהו מברך ברישא, והדר אכיל מצה ב

 לא מרור דלאו חובה הוא:  

 According to Rosh, the essential מצוה has already been fulfilled. The 

  .קרבן פסח for the זכר is a אפיקומן

 רא"ש פסחים י:לד 
...ולפי זה היה נראה שצריך לאכול עמה מרור וחרוסת כיון שהוא זכר מצה 
הנאכלת עם הפסח בכריכה ועליהן היה ראוי לברך על אכילת מצה אלא שכבר 
מילא כריסו ממנה וא"כ צריך לעשות כמו בזמן המקדש שהיו אוכלין הכל ביחד  

ן מצוה לאוכלו ביחד אמנם תמיהני למה עושין כריכה הלל וסיעתו ואף לרבנ
הלכך נ"ל דאותה מצה אינה לשם   בתחילה יספיק בכריכה אחרונה זכר למקדש  

חובה אלא אוכלין אותה זכר לפסח שהיה נאכל על השובע באחרונה ולפי שהוא 
רור וחרוסת זכר לפסח יש ליתן לה דין הפסח שלא לאכול אחריה וא"צ עמה מ
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 The End זמן  forאכילת האפיקומן

  :פסחים דף קכ

דתניא: ואכלו את הבשר בלילה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר: נאמר כאן בלילה הזה ונאמר 

אמר לו רבי  -אף כאן עד חצות.  -להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות 

 עד שעת חפזון.  -עקיבא: והלא נאמר חפזון 

   :רשב"ם פסחים דף קכ 

מוד השחר כדכתיב )שמות יב( לא תצאו שעת חפזון. שנחפזו לצאת והיינו ע 

איש מפתח ביתו עד בקר. ור"א בן עזריה סבר חפזון דמצרים בשעת מכת 

 בכורות שעל ידיה נחפזו למהר לשלחם מן הארץ. הכי מפ' בברכות )דף ט א(: 

  :פסחים דף קכ 

 לא יצא ידי חובתו.   -אמר רבא: אכל מצה בזמן הזה אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה 

 שם  רשב"ם

 ...דאקשיה רחמנא כפסח בהאי קרא דעל מצות ומרורים יאכלוהו  

 The Rosh addresses the fact that this גמרא is actually subject to a 

תנאים מחלוקת . Who then does the halacha follow?  

  חלי:רא"ש סימן 
אמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר חצות לדברי ר"א בן עזריה לא יצא לכאורה 
נראה דהלכה כר' אלעזר דסתם מתני' כוותיה דתנן הפסח אחר חצות מטמא 
את הידים... ומיהו בפ' הקורא את המגילה למפרע )דף כ ב( איכא סתמא כרבי  

אלעזר דאפשר דרבי עקיבא מודה להרחיק עקיבא... ומיהו נכון להחמיר כרבי 
וכן היה נוהג רבינו תם ז"ל למהר  את האדם מן העבירה באיסור דאורייתא.

 לאכול אפיקומן קודם חצות: 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תעז   
לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד, זכר 

ויהא זהיר לאכלו  יבה ולא יברך עליו,לפסח הנאכל על השובע, ויאכלנו בהס
 קודם חצות   
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 משנה ברורה סימן תעז  

שכיון שהוא זכר לפסח צריך לאכלו בזמן פסח והפסח אינו נאכל   - ויהא זהיר וכו'
אלא עד חצות וכ"ש כזית הראשון שמברכין עליו על אכילת מצה שצריך ליזהר מאד 
שלא לאחרו עד חצות ובדיעבד אם איחר מסתפקים הראשונים אם יצא ידי חובתו  

רבנן יזהר לאכלו וע"כ יאכלנו ולא יברך עליו על אכילת מצה וגם מרור אף שהוא מד
קודם חצות ואם איחר יאכלנו בלא ברכה ואם החשיך לו קודם אמירת הגדה עד 
סמוך לחצות יקדש וישתה כוס ראשון ויטול ידיו ויברך המוציא ועל אכילת מצה ויאכל  
וגם יברך על המרור תיכף קודם חצות ואח"כ יאמר הגדה ואח"כ יסעוד סעודתו 

 ]אחרונים:[  

  The אבני נזר suggests a novel solution for one who has not yet reached 

the stage of אפיקומן before חצות. 

 שו"ת אבני נזר חלק או"ח סימן שפא אות ה  

ועל כן נראה לדינא למאן דאמר אין הפסח נאכל ]אלא[ עד חצות והוא הדין 
דאי אין חיוב  מצה,דלאחר חצות מותר לאכול ]דברים אחרים[. ובלאו הכי נראה כן דו

שישאר טעם פסח ומצה בפיו רק בזמן המצוה. ועל כן נראה דאם בתחילת הסעודה 
אם הלכה כר' אלעזר   -או באמצע רואה שהוא קרוב לחצות, יאכל כזית מצה על תנאי

בן עזרי' יהי' לשם אפיקומ וימתין עד לאחר חצות ויאכל סעודתו. ואחר כך יאכל שנית 
ם הלכה כראב"ע דעד חצות, יוצא באפיקומן ראשון, א -אפיקומן ויוצא ממה נפשך

ואחר חצות מותר לאכול דברים אחרים. ואם הלכה כרבי עקיבא דעד שיעלה עמוד 
 השחר, יוצא באפיקומן השני.  

  



 יום טוב שני- טז' ניסן
Thursday: Day 
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 בענין מצות קרבן העומר

 ספר החינוך מצות שב'
 מצות קרבן העומר של שעורים ביום שני של פסח 

שנקריב ביום שני של פסח, יתר על המוסף של שאר ימי הפסח, כבש בן שנתו 
 -לעולה ועומר אחד של שעורים הנקרא עומר התנופה, שנאמר ]ויקרא כ"ג, י' 

י"א[ כי תבואו אל הארץ וגו' והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף 
גו' ממחרת השבת. ותרגומו מבתר יומא טבא, כלומר ביום שני של את העומר ו

פסח, שהרי בפסח איירי בפרשה שלמעלה מזה, ונאמר שם ]שם י"ב[ ועשיתם 
 ביום הניפכם את העומר כבש תמים בן שנתו וגו'. 

וקרבן זה של עומר נקרא מנחת ביכורים, ואליה הוא הרמז באמרו יתברך ]שם 
בכורים ליי אביב קלוי באש וגו'. ולשון מכילתא, כל  ב', י"ד[ ואם תקריב מנחת

אם ואם שבתורה רשות חוץ משלשה שהם חובה, וזה אחד מהם. ואמרו שם, 
אתה אומר חובה או אינו אלא רשות, תלמוד לומר ]שם[ תקריב את מנחת 

 בכוריך, חובה ולא רשות. 

ל עשרון אחד וענין המנחה כן, שהיו מביאין שלשה סאין שעורין ומוציאין מן הכ
שהוא מנופה בשלש עשרה נפה, והשאר נפדה ונאכל לכל אדם, וחייב בחלה 
ופטור מן המעשרות. ולוקחין זה העשרון של סולת השעורים ובוללין אותו בלוג 
שמן, ונותנין עליו קומץ לבונה כשאר המנחות, ומניפו הכהן במזרח מוליך 

רבית דרומית כשאר ומביא מעלה ומוריד, ומגישו כנגד חודה של קרן מע
 המנחות, וקומץ ומקטיר, והשאר נאכל לכהנים כשיירי כל המנחות. 

משרשי המצוה. כדי שנתבונן מתוך המעשה החסד הגדול שעושה השם ברוך  
הוא עם בריותיו לחדש להם שנה שנה תבואה למחיה, לכן ראוי לנו שנקריב לו  

ה ממנה, ומתוך שנהיה ברוך הוא ממנה, למען נזכור חסדו וטובו הגדול טרם נהנ
ראויין לברכה בהכשר מעשינו לפניו תתברך תבואתינו ויושלם חפץ השם בנו, 
שחפץ מרוב טובו בברכת בריותיו. ונצטוינו בזה בשני של פסח ולא בראשון, כדי 
שלא נערב שמחה בשמחה, כי הראשון נכון לזכר הנס הגדול שהוציאנו ברוך  

 הוא מעבדות לחירות, מיגון לשמחה. 
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מדיני המצוה. מה שאמרו זכרונם לברכה ]מנחות ס"ח ע"ב[ שמצותו של עומר 
להביאו מן השעורים ולא מן החטים ולא מכוסמין ושיבולת שועל ושיפון, ומן 
הקרוב לירושלים שביכר תחילה היו מביאין אותו, לא ביכר הקרוב, מביאין 

ניסן בין בחול אותו מכל מקום מארץ ישראל. ומצותו להקצר בלילה, בליל י"ו ב
בין בשבת. ומצותו להביאו מן הלח, פירוש כדי שיהיה נראה וניכר יותר לעין  
ביכורו. וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות, כדי שיהא נקצר בעסק גדול,  
וכל זה מן השורש שכתבנו, כדי שיתנו הכל לבם לדבר השם יתברך מתוך 

 המעשה והשמחה. 

בשלשה אנשים ושלש קופות ושלשה מגלות, ושלש סאין אלו היו קוצרין אותן 
וכיון שחשיכה אומר הקוצר לעומדים שם בא השמש, אומרין לו הן, בא השמש, 
אומרין לו הן, בא השמש, אומרין לו הן, מגל זו, אומרין הן, וכן שלשה פעמים, 
קופה זו אומרין הן, וכן שלשה פעמים. אקצור, אומרין לו קצור, שלשה פעמים, 

מפני הטועים שיצאו מכלל ישראל בבית שני והיו אומרים שזה  וכל כך למה,
שנאמר בתורה ממחרת השבת, שהוא שבת בראשית. ויתר פרטיה, מתבארין 

 מושלם בפרק עשירי ממנחות. 

במצוה זו, שהרי ונוהגת בזמן הבית בזכרים, ואפילו ישראלים חייבין להשתדל 
שלוחי בית דין יוצאין ועושין כריכות בשדות מערב יום טוב, וכמו שמפורש שם 
במנחות ]ס"ה ע"א[, אבל מכל מקום עיקר החיוב היא ההקרבה והתנופה 
וההגשה והקמיצה וההקטרה, וכל זה בכהנים. ומכל מקום, כיון שיש בה חלק 

שהוא הדבר הצריך לכל,   לכל ישראל, ויסוד המצוה הוא מפני חידוש התבואה
יש לנו לכותבה בחשבון המצוות המוטלות על כל בני ישראל.



 מוצאי יום טוב- ליל יז' ניסן
Thursday: Night 
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 דאורייתא או דרבנן?-ההזמן מצות ספירת העומר בז

 מנחות דף סו. 

גופא אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו 

 .למקדש הואשבועי אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר זכר 

 שם ד"ה זכר למקדש  פותתוס

נראה דבספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון  

 שהוא ספיקא דרבנן 

  כב:ז ומוספין תמידין הלכות ם"רמב
  לכם  וספרתם שנאמר  העומר הבאת מיום תמימות  שבתות  שבע  לספור עשה מצות

 חמשים תספרו  שנאמר השבועות עם הימים  למנות ומצוה, שבתות שבע השבת ממחרת
 .  בניסן  עשר ששה מליל בלילה מונה לפיכך מונין היום ומתחילת, יום

  כד הלכה  שם ם"רמב
 .  ממנה פטורין ועבדים ונשים, זמן ובכל מקום ובכל  מישראל איש כל על זו מצוה

  שם משנה  כסף
 ספירה שתהא לכם וספרתם רבנן תנו ישמעאל' ר בפרק. מישראל איש כל על זו מצוה

  מן  מצוה היא הזה  בזמן שאף רבינו  דעת. זמן ובכל  מקום בכל ש "ומ. ואחד אחד לכל
 למימני  ומצוה יומי למימני  מצוה אביי אמר  אמרינן( ז"ס דף)  ישמעאל' ר ובפרק התורה
 זכר אמר שבועי מני ולא יומי מני אמימר שבועי ומני יומי מני אשי רב דבי[ רבנן] שבועי

 דהא הוא חובה לאו דהשתא מניינא האי אמר שבועי מני ולא י"ופירש[. הוא] למקדש
 ורב דאביי ומשמע. ל" עכ סגי ביומי הילכך הוא בעלמא למקדש זכר אלא עומר ליכא
  רבינו  ומדברי. שבועי למימני מצוה ה"ואפ הוא  בעלמא למקדש  דזכר סברי נמי אשי

 למימני  מצרכי  הוו  לא  הוא  בעלמא  למקדש  דזכר  להו  סבירא  הוה  דאי  מפרש  שהוא  נראה
  ופסק  שבועי למימני  מצרכי התורה  מן מצוה  הזה  בזמן דגם  ליה  דסבירא ומשום  שבועי

 עשה  דמצות  משום.  ממנה  פטורין  ועבדים  ונשים  ש"ומ.  רבינו  לדעת  ן"הר  כ"וכ  כוותייהו
 :  הוא גרמא שהזמן

  ג-ב סעיף תפט סימן חיים אורח השולחן ערוך
 שבתורה  והספירה  עומר  ליכא  עכשיו  שהרי  דרבנן  אלא  אינו  הזה  דבזמן  דספירה  הסכימו  הפוסקים  רוב

 במנחות משמע וכן[ שם ן"ר] זה שייך לא ועכשיו הלחם שתי של קרבן עד עומר קרבן מן למנות הוא

 מניינא האי[ אמימר ה"ד] י"ופירש הוא למקדש זכר אמר שבוע מני ולא יומי מני אמימר שאומר.[ ו"ס]

 להם  שאמר  בשעה  אמרו  ובהגדה  ל"עכ'  וכו למקדש  זכר  אלא  עומר  ליכא  דהא הוא  חובה  לאו  דהשתא

 לסוף להם אמר זו עבודה אימתי רבינו משה ישראל לו אמרו הזה ההר על אלקים את תעבדון משה

והיו יום' נ
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 מביאין אנו שאין הזה בזמן כלומר העומר לספירת חכמים קבעו מכאן לעצמו ואחד אחד כל מונין 

 דרש דרך וזהו זמן באותו ישראל שמנו כמו התורה לשמחת יום' נ מחשבין אלא עומר ולא קרבן

 מדרבנן אלא עכשיו הספירה שאין מוכיח זה כל מ"מ אבל למקדש זכר שזהו הוא דמילתא דעיקרא

 [: שם ן"ר]

 מיום תמימות שבתות שבע לספור עשה מצות ל"וז  ב"כ דין מתמידין ז "בפ ם"הרמב דעת כן לא אבל

 ממנה פטורין ועבדים ונשים זמן ובכל מקום בכל מישראל איש כל על זו ומצוה' וכו העומר הבאת

 בזה אמוראי דפליגי שם' בגמ מפרש והוא זמן ובכל מקום בכל עשה מצות שהיא שכתב הרי ל"עכ

 מצוה דאמרי אשי רב דבי ורבנן ואביי למקדש זכר מדרבנן דזהו ל"ס שבוע ולא יומי דמני דאמימר

 ג"ואע כרבים ופסק[ מ"כ] דאורייתא דהוה סברי עושים שאנו כמו שבוע למימני ומצוה יומי למימני

 שהבאנו המדרש לפי מקודם ישראל שמנו כמו תורה למתן הוא הספירה דעיקר ל"י קרבן אין דעתה

 התורה  דבלתי להורות  מחטים  ובסופו  שעורים  מעומר  המניין  בתחלת קרבנות  להביא  צוה  ה"הקב  אך

 היא  השעורים  מן הוא  סוטה  שקרבן:[  ו"ט]  בסוטה  שאמרו  כמו  שעורים  שמאכלן  נדמה  כבהמות  אנחנו

 ולכן להנה אדם דמות הוי התורה וכשקבלו ש"ע בהמה מאכל קרבנה לפיכך בהמה מעשי עשתה

 תורה למתן הוא הכוונה עיקר אבל להקרבן למנות התורה צותה ולכן אדם מאכל החטים מן קרבנם

  [ד"כנלע] הזה בזמן גם המצוה ולכן

  טו:ו הבחירה  בית הלכות ם"רמב
  בכל  קדשים קדשי  ואוכלין, בנוי בית שם  שאין פ"אע כולן  הקרבנות  מקריבין  לפיכך

  בכל   שני  ומעשר  קלים   קדשים  ואוכלין  במחיצה   מוקפת  ואינה  חריבה   שהיא  פ"אע  העזרה
 לעתיד וקדשה לשעתה קדשה ראשונה שהקדושה חומות שם שאין פי על אף ירושלים

 . לבא

  טז הלכה שם  ם"רמב
 שאר ובקדושת, לבוא לעתיד קדשה ראשונה קדושה וירושלים במקדש אומר אני למה

 המקדש שקדושת לפי, לבוא לעתיד קדשה לא בהן וכיוצא ומעשרות שביעית לענין י"א
 מקדשיכם את והשמותי אומר הוא והרי, בטלה אינה  ושכינה השכינה מפני וירושלים

 בשביעית הארץ  חיוב  אבל עומדים הן  בקדושתן ששמומין פ"אע חכמים  ואמרו
 הכבוש בטל  מידיהם הארץ שנלקחה  וכיון רבים כבוש  שהוא מפני  אלא אינו ובמעשרות

  עזרא  שעלה וכיון , ישראל ארץ מן  אינה  שהרי ומשביעית ממעשרות התורה מן  ונפטרה
 עולי  בה  שהחזיקו  מקום  כל  ולפיכך  בה  שהחזיקו  בחזקה  אלא  בכיבוש  קדשה  לא  וקדשה

 וחייב ממנו הארץ שנלקח פ"ואע היום מקודש הוא השנייה עזרא בקדושת ונתקדש בבל
 .  תרומה בהלכות  שביארנו הדרך על ובמעשרות בשביעית

הקרבת   is based on the actual חיוב ספירת העומר if חקירה -גר"ח 
 Use this to explain the .עומר to bring the היתר/חיוב or the העומר

לוקתמח  if ההזמן  ספירה בז  is דאורייתא או דרבנן.



 יז' ניסן
Friday: Day- 1st Day of Chol Hamoed 
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 איסור אכילת חדש בחו"ל

  י סעיף תפט סימן חיים אורח ערוך ולחןש
  ח "י ליל תחלת עד , כרמל  בין קלי  בין לחם  בין, הזה בזמן אף  חדש  לאכול אסור
 . בניסן ז"י ליל תחלת עד, ישראל ובארץ; בניסן

  י סעיף תפט סימן חיים אורח ערוך שולחן על ברורה  שנה מ

 הקרבת  זמן  שהוא  בניסן   ז" ט  אחר  שנשרשה  תבואה   היינו   –  חדש  לאכול  אסור(  מד)

 ש"וע ג"רצ סימן ד"ביו כדאיתא מתירה העומר העומר קודם נשרשה דאם העומר

 : ושיפון שועל ושבולת וכוסמין ושעורים חטים המינים בחמשת רק שייך שחדש עוד

'  וגו הזה היום  עצם עד תאכלו  לא  וכרמל וקלי  ולחם  מדכתיב  – הזה בזמן  אף( מה)

  יום  דהיינו היום עצם עד איסור נוהג לארץ בחוץ דאף מזה משמע מושבותיכם בכל

  והנה . אחד יום על עוד מחמרינן דיומא ספיקא ומשום בניסן ז"ט שהוא קרבן הבאת

  משנה  היא התבואה  שמא חדא ס"ס  דהוי לחדש היתר א"רמ כתב ג"רצ סימן ד"ביו

  שמביאים  מקום  הוא אם ה "וה לעומר קודם נשרשה דלמא  זו משנה ל "ואת שעברה

 דבמדינת  האחרונים  וכתבו  לעומר  קודם  נשרשת  שתבואתן  אחרים  ממקומות  תבואה

  בהם  שייך ואין חשון  בחודש  נזרעים  דרובא דרובא ושיפון בחטין   א"כ להקל  אין  פולין

  רובן  וכוסמין שועל  ושבולת  שעורים אבל[ בקיץ שנזרעו  שידועין  אותן לא אם] חדש

 אחרות ממדינות תבואה  שם  להביא רגיל  אין וגם  הפסח אחר נזרעים כולם  וכמעט

  זכות   עליהם  שלמדו  ויש  חדש  באיסור  כלל   נזהרין  אין  העולם  רוב   מ"ומ .  בם  להקל   אין

  הראשונים   מקצת על הדחק  מפני סומכין  ולכן בזה זהיר  להיות  קשה דבר שהוא לפי

  במקומות  אלא גזרו ולא י"א משום שגזרו ס"מד אלא אינה ל"בחו  שחדש שסוברין

  נוהג  אינו שחדש שסוברין זכות עליהם שלמדו ויש ובבל מצרים כגון י"לא הסמוכין

  שיש  לישראלים להזהיר צריך ז"ולפ  ם"עכו בשל לא אבל ישראל של בתבואה אלא

  בידינו  שאין אף והנה. חדש איסור בה שינהגו שלהם בשדות זרועה תבואה להם

  לעצמו  ויחמיר הללו התירים על  יסמוך לא נפש בעל כל מ "מ המקילין ביד למחות

 ודע. גווני בכל דאורייתא איסור הוא הראשונים גדולי להרבה  כי לו שאפשר מה  בכל

 חדש  של הם שמא כלל לחוש  אין דבחטין האחרונים בשם לעיל שכתבנו דאף עוד

  קמח  הברזל מסלת ד"ע להביא שדרך כהיום חשון  בחודש בודאי  נזרעו דהרוב מפני

  החטין  שנזרעו מקומות הרבה נמצא רוסיא שבפנים וידוע הרחוקין ממקומות חטים

 ליזהר צריך משם הקמח שבא יודע אם הישן מן יותר כמעט חדש שם ומצוי בקיץ

 דיני ויתר שכר ולענין. חדשה מתבואה הקמח נעשין כבר שאז החורף בימות בזה

: שם ובאחרונים ג"רצ' סי ד"ביו עיין חדש
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  שם הלכה  יאורב

  אחרונים  כמה  כ"כ  המקילין ביד למחות בידינו דאין כ"מש  ב"מ עיין – הזה בזמן אף

  מן  וכמה שכמה ידוע באשר מ"ומ  ב"במ כ"וכמש  העולם למנהג טעם למצא וצידדו

 ראיתי הדבר  וסיבת בזה כ"ג מקילין איסורים בשארי דהו כל איסור מחשש הנזהרין

  וכן  ש"ויי  ושכר משמרים  החומרות בכל לזהר צריך לזהר שרוצה שמי שסוברין מפני

  מנהג  על  עצמו  אחד כל  סומך כ "ע אלו  במדינות לזהר קשה דבר והוא כלים  בפליטת

 בכל לזהר לו שקשה בשביל דכי הדבר נכון אין ד"לענ אבל לגמרי להקל העולם

  קמח  המקומות בכל שמצוי כהיום לזהר נקל בקמח דהלא לגמרי יקל החומרות

  בפולין  הנזרעים הטובים  מחטים  שקמח מיודעים ושמעתי) בחשוון  הנזרעים מחטים

  מן  וגם( בחשוון שנזרעו מאלה ישן רובם  מוואלין  הבאים  וכן בחשוון מנזרעים כולם 

  י "פנ' ע להקל שמצדדין אחרונים  כמה  יש בשכר וכן הם  ישן  דרובן אפשר הסתם

  כמה  החורף בימות דאף חדש ודאי אינו  דשכר וגם. אחרונים ועוד יעקב ומשכנות

  מחמירין  אחרונים גדולי דכמה ואף) ישנים משעורים ץ" ממאל השכר נעשה פעמים

  ובספק ( לסמוך מי על  לו יש המיקל מ"מ  שם ובאחרונים ד"ביו  כמבואר בשכר אף

 דרבנן דחדש  הסוברין על הדחק בשעת לסמוך דיש שכתב ז"האו דעת לנו יש כבר

  של  עצמם בגרויפין  אבל להקל צדדים יש ושמרים כלים בפליטת  וכן  דרבנן ספק והוי

  בזה  גם נוכל דלא אף. בחורף חדש ודאי שהם במדינתנו  שועל ושבולת שעורים

  לעצמו  להחמיר ונכון ראוי אבל האחרונים כ" וכמש להקל שנהגו בהעולם למחות

  ם "ורמב ש"ורא ף"הרי המה הלא דאורייתא הוא הראשונים לגדולי דהלא בזה פ"עכ

 דהוא שמצדד ז"להאו ואף א"וריטב מ "והגה ה"ראבי  ובשם ומרדכי ועיטור ג"וסמ

 דעת  על  הדחק  בשעת  לסמוך  יש  דאז  בספק  אלא  להקל  ז"ע  סמך  לא  ל" בחו  מדרבנן

  ובפסקי   כן  כתב  כ"ג  ד"התה  וכן  חדש  בודאי  לא  אבל  דרבנן  ספיקא  והוי  דרבנן  הסוברין

  לנו   ואין  אסור  מיהו  פ"עכ   מדרבנן  כ" א  מדרבנן  הוא  ם" עכו  דבשל  דכתב  במנחות'  תוס

 צדק ומעיל ל" בחו הרחוקין במקומות להקל שכתב ת"בעה ברוך רבינו רק מקילין 

  והם   ח" בב  כמובא  לגמרי  נכרים  בשל  להקל  שכתב  א"ריב  בשם  כהן  אביגדור'  ר  בשם

 אלא להקל רצו לא המקילין האחרונים מן  כמה וגם ל" הנ רבוותא הני כל נגד יחידאי

  בכל  דאורייתא דהוא כהפוסקים סתמו הלא ד"וביו כאן ע"בשו  וגם בודאי ולא בספק 

  לכל  לחוש ונכון הראוי מן בודאי כ"ע לעיקר כן תפסו האחרונים מן הרבה וגם גווני

 בחורף  גם  להשיג  יוכל  ז"ע  לב  לתת  שירצה  ומי.  ל" וכנ  חדש  ודאי  מן  פ"עכ   ולפרוש  זה

:  ישנה מתבואה אלו ממינים



 ליל יח' ניסן
Friday: Night 
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 תפילין בחול המועד

 

  ב סעיף לא סימן חיים אורח ערוך שולחן

 המועד חול שימי, בעצמו הזה מהטעם תפילין להניח אסור כן גם מ"בחוה
 וכן(. ש" הרא בשם י" ב) בתפילין חייב מועדהול שח א"וי: הגה. אות הם גם

  מברכים  שאין אלא, עליהם ולברך במועד להניחם אלו גלילות בכל נוהגין
 . השנה ימות שאר כמו ס"בבהכנ  רם בקול ד עליהם

 

  ב סעיף לא סימן חיים אורח ערוך שולחן על ברורה  משנה 

 יש מברכים אין או  מניחים שאינם ויש מניחים דיש משום' פי - 'וכו שאין( ח

 נ"לבהכ ה"בר בהם ילך לא וכן מחלוקת לידי לבוא שלא כדי בחשאי  לברך

 הברכות כי ברכה בלי  להניחן טוב דיותר ז"הט לדעת הסכימו והאחרונים

 א "הי  לדעת  שאין  כתב  ל "ז  א"שהגר  ובפרט  להקל  ברכות  וספק  מעכבות  אינן

  יחשוב  ההנחה קודם גם להחמיר יש בודאי ברכה לענין פ"ועכ ס"בש עיקר

 לשם מניחן  אני אין לאו ואם מצוה לשם מניחן אני מחוייב אני אם בדעתו

 עובר אינו תפילין זמן אינו מ"דחוה להסוברים דאף ע"כו ידי יצא ובזה מצוה

  לחוש  שאין ש"וכ ודאי  מצוה לשם  בהנחתם  מכוין שאינו  כיון תוסיף בל  על

 מצוה לשם  במתכוין אלא אינו  כ"ג דזה מ"חוה אות של זלזול לאיסור בזה

 [ ג"פמ] מ"בחוה  להניחם אין ת"דר ותפילין. ל"כנ

 קצתם אחת נ"שבהכ נכון דאין[ ש"ע ח"בארה והובאו] האחרונים כתבו עוד

  תפילין  מניח  שאין ומי. תתגודדו לא משום  יניחו לא וקצתם תפילין יניחו

 ברכה ובלי  להניחן כ"ג לו יש תפילין שמניחין מ"בבה שמתפלל מ"בחוה

 :מנהגם לשנות להם  אין תפילין להניח שנהגו וצבור
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  ד סעיף לא סימן חיים אורח השולחן ערוך

  אם  בתפילין חייב אם להדיא הוזכר לא ם"ורמב ף"ורי ס"בש  מ"בחוה  תפילין ובדין

 מן מותר מ" וחוה מלאכה איסור הוא דהאות משום   בתפילין דחייב  פסק ש"והרא לאו

'  התוס בעל י"ר וכן כן פסק מרוטנבורג ם"מהר שגם וכתב המרדכי פסק וכן התורה

  בזה  כמסתפקים מ "בכ' ובתוס ברכה בלא להניח פסקו התרומה וספר ק"וסמ

 ש"ע נהגו שכן וכתבו  ק"דמ ג"דפ הירושלמי  פ"ע דחייב כתבו.[ ו"צ] ובעירובין

  מן  אסור מ "חוה דמלאכת משום דפטור פסק[ צ"תר' סי' א חלק' ] בתשו א"והרשב

'  סי]  דעים  תמים'  בס   ד"להראב  באמת  נמצא  כן וכן  סובר  ד"הראב  שגם  וכתב  התורה

 ג"דבה כתבו' התוס וכן כן נמצא לא שלפנינו' בתוס אבל ש"ע' התוס בשם כ"וכ'[ מ

  כתבו  הזוהר פ" וע זה נמצא לא שלפנינו ג"ובבה ש"ע מ"בחוה להניחם אוסר

 שיש פסק א"הרמ ורבינו להניחם שאין פסק י"הב ורבינו להניחם דאסור הפוסקים

 אך מניחים האשכנזים וכל מניחין אין הספרדים וכל  בלחש הברכה  ויעשה להניחם

  זה   אחרונים  מגדולי  כמה  בזה  האריכו  וכבר  לעשות  ראוי  וכן  ברכה  בלא  מניחים  עתה

  האשכנזים  בין גם רבו ועכשיו במנהגו יחזיק אחד כל  ולכן בכה אומר וזה בכה אומר

  בכה   וזה  בכה  זה  יעשה   לא  אחד  ד"בבהמ   פ "עכ  מיהו  בזה  להאריך  ואין  להניחם   שלא

 או דאורייתא מ"חוה מלאכת אי תלוי מלאכה הוא האות אם] תתגודדו לא משום

 עיצומו ז"וא ף"והרי י"כרש הוא האות ואם פטור וסוכה מצה הוא האות ואם דרבנן

 לא ט"שבי  דכמו לומר אפשר מ"ומ ז"ל'  סי יעקב במשכנות  כ"וכ דחייב נראה יום של

  הימים  אלו דכל משום כן מ"חוה גם אולי כשבת שהם אלא מפורש אות לשון מצינו

 שהרי מ " בחוה זה  דשייך ודאי מצרים  יציאת הוא  דהאות להרוקח וכן  קדושה  ימי הם

  ואלו  עולם של ברומו שעומד בזה להכריע ואין מצרים ליציאת זכר אומרים במוסף

   [:חיים  אלהים דברי ואלו

 

 What are the reasons not to wear תפילין on חול המועד? 
 

 What are the reasons to wear?  
 

 How do these ideas reflect on the nature of חול המועד?
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 איסור מלאכה בחול המועד

 חגיגה דף יח.

סבירא להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה מנהני מילי דתנו רבנן את מכלל דתרוייהו 

חג המצות תשמור שבעת ימים לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה דברי רבי יאשיה 

רבי יונתן אומר אינו צריך קל וחומר ומה ראשון ושביעי שאין קדושה לפניהן ולאחריהן אסור 

יש קדושה לפניהן ולאחריהן אינו דין שיהא אסור בעשיית בעשיית מלאכה חולו של מועד ש

מלאכה ששת ימי בראשית יוכיחו שיש קדושה לפניהן ולאחריהן ומותרין בעשיית מלאכה מה 

לששת ימי בראשית שאין בהן קרבן מוסף תאמר בחולו של מועד שיש בו קרבן מוסף ראש 

ש חדש שאין קרוי מקרא קדש חדש יוכיח שיש בו קרבן מוסף ומותר בעשיית מלאכה מה לרא

תאמר בחולו של מועד שקרוי מקרא קדש הואיל וקרוי מקרא קדש דין הוא שאסור בעשיית 

מלאכה תניא אידך כל מלאכת עבודה לא תעשו לימד על חולו של מועד שאסור בעשיית מלאכה 

במה הכתוב   דברי רבי יוסי הגלילי רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אלה מועדי ה' וגו'

מדבר אם בראשון הרי כבר נאמר שבתון אם בשביעי הרי כבר נאמר שבתון הא אין הכתוב  

מדבר אלא בחולו של מועד ללמדך שאסור בעשיית מלאכה תניא אידך ששת ימים תאכל מצות  

וביום השביעי עצרת לה' מה שביעי עצור אף ששת ימים עצורין אי מה שביעי עצור בכל מלאכה 

ם עצורין בכל מלאכה תלמוד לומר וביום השביעי עצרת השביעי עצור בכל מלאכה אף ששת ימי

ואין ששה ימים עצורין בכל מלאכה הא לא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה יום אסור 

 ואיזה יום מותר איזו מלאכה אסורה ואיזו מלאכה מותרת

  תקל סימן הלכה  ביאור

  ם "הרמב  דעת  הוא.  מדרבנן  שהוא  שסוברים  יש  שכתב  מה  ב" מ  עיין  -  במקצתן  מותר

  י "הגהמי שמביא ומה] ג"וסמ ח"י דף חגיגה' בתוס א"וריב ת"ור ט"יו מהלכות ז"בפ

  מידי  מוכח ולא ג"בבה עיינתי  הכי כ "ג ג"בה בשם ג"הסמ שדעת גבורים  ושלטי

 דאורייתא דהוא ל "דס הראשונים שארי בשיטת שהולך יותר קצת משמע ואדרבה

 דהוא  ג" בסמ  שכתב  ומה  בגמרא  כדאיתא  מקצתן  להתיר  לחכמים  הכתוב  שמסר  אלא

 ם"דהרא  שכתב  ומה ]  והמרדכי   ש"והרא  ג"בשה  המובא  ז "וריא[  עצמו  דברי   הוא  דרבנן

  בעצמו   דהוא  ד"ש  סימן   ביראים   שם   עיין   רבותיו  בשם  מ"הרא  ל"ר  דאורייתא  דהוא  ל"ס

[  בספק אצלו דהדבר שם כתב ח" תי ובסימן דרבנן דהוא ומצדד בזה שם מסתפק

 דהוא ל "דס ראשונים הרבה יש זה לנגד אולם י"ר סימן ב"בח ץ"והרשב והטור

  והיינו ] דאורייתא דהוא ל"שס ו"תקל  בסימן בשמו הטור שהביא ף"הרי דאורייתא

 מקרא שלמדו ח" י דף בחגיגה שהובא הברייתות כל בסתמא ק "מו בריש  מדהעתיק

  י"בב   ועיין כלום ז"ע העיר  ולא התורה מן  במלאכה דאסור
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  נינהו  בעלמא דאסמכתות דסבר דאף דאפשר זה להטור לו מנין י"שא עליו שאמר

 העיקר  הוא  ף"הרי  בדעת  הטור  שדברי  שכתבו   אשכול  ובנחל  שלום  בנהר  ועיין   כתבם 

  ברכה ' פ השאלתות מן נראה וכן[ בסתמא הברייתות להביא לו היה לא כ"דאל

 ערבי בפרק  ם" והרשב בסתמא הברייתות העתיקו שכולם  גיאות ץ"והרי והאשכול

  התוספות   הוכיחו  ומזה  מ"חוה  על  קאי  המועדות  את  המבזה  שפירש  ח"קי  דף  פסחים

 דגם מוכח וממילא מ "בחוה מלאכה התורה מן  דאסור ל"דס ל "הנ ח"י דף בחגיגה

 דף  ובסנהדרין  ג"כ  דף  במכות  ם"כרשב  פירש  הוא  דגם  התורה  מן  דאסור  סובר  י"רש

  ץ "והרי והאשכול והשאלתות ף"שהרי מדברינו היוצא. ג"רכ סימן ל"השב כ"וכ ט"צ

  מ "בחוה דמלאכה ל"ס כולהו ל"והשב רבותיו בשם ם"והרא ם"והרשב י"ורש גיאות

  מלאכה   שכל   פשרה   הטיל   ן "והרמב  לעשותם   ל "חז  שהתירו  אותן  לבד  התורה  מן  אסור

 היא המועד לצורך ושהיא התורה מן הוא האבד דבר ואינו המועד לצורך שאינו

 פ"אע אבוד  דבר כל וכן יתירא טירחא ביה דאית ג"ואע אומן מלאכת אף מותרת

 קצת  אסרו  מדבריהם  וחכמים  יתירה  טרחא  שהיא  ג"ואע  מותרת  המועד  לצורך  שאינו

 ז"דע ק " ספ א"הרשב הסכים  ולזה  היא תורה דבר ודאי מ"חוה  ועיקר מלאכות

 מדברי וכן א"המ והעתיקו זו כשיטה להלכה ח"הב הכריע וכן במכילתין א"והריטב

  שהובא  א"הרשב ובתשובת זו לשיטה מצדד שהוא כ"ג משמע בביאורו א"הגר

  מלאכה  לאסור צרפת חכמי דעת כ"ג הוא שכן כתב תפילין הלכות חיים באורחות

 התורה  מן   דאסור  להלכה   כ"ג  מצדד  מלואים  באבני '  ארי  והשאגת  התורה  מן  מ"בחוה 

 . זה  בסימן י"בב וכן

  לבד ] מ "חוה במלאכת  ספק איזה  כשיזדמן האלו  הפוסקים  כל  דעת לפי  והנה 

  בשל  ספק דהוא להחמיר צריך[ דרבנן הם א"והרשב ן "הרמב שלדעת מהדברים

  לקמן  ע "דמשו ואף זה בענין חילוקים דיש ל"בבה ז" תקל בסימן לקמן ועיין תורה

  ובסימן  א"ס ח"תקל בסימן וכן ה"ר נגד להקל אמי כרב דפסק בסופו ו"תקל בסימן

 שלא אפשר דרבנן הוא דעיקרו המקילין כשיטת תפס דלהלכה משמע ו"ס ט"תקל

 :גדול לצורך א"כ  להקל למהר אין פ"ועכ שהבאתי ראשונים הני כל ראה
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 הלל בחול המועד פסח

 :-ערכין דף י.

דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק שמונה עשר ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל  

)הראשון( של עצרת  שמונה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב 

ובגולה עשרים ואחד תשעה ימי החג ושמונה ימי חנוכה ושני ימים טובים של פסח ושני ימים 

טובים של עצרת מאי שנא בחג דאמרי' כל יומא ומאי שנא בפסח דלא אמרינן כל יומא דחג 

חלוקין בקרבנותיהן דפסח אין חלוקין בקרבנותיהן שבת דחלוקה בקרבנותיה לימא לא איקרי 

מועד ראש חודש דאיקרי מועד לימא לא איקדיש בעשיית מלאכה דכתיב השיר יהיה לכם כליל  

התקדש חג לילה המקודש לחג טעון שירה ושאין מקודש לחג אין טעון שירה ראש השנה ויום  

הכפורים דאיקרו מועד ואיקדוש בעשיית מלאכה לימא משום דר' אבהו דאמר רבי אבהו אמרו 

וש ברוך הוא רבונו של עולם מפני מה אין ישראל אומרים שירה לפניך מלאכי השרת לפני הקד

בר"ה וביום הכפורים אמר להן אפשר מלך יושב על כסא הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין 

 לפניו וישראל אומרים שירה לפני 

  'תצ סימן חיים אורח יוסף בית

 מפורש  כך.  אותו  גומרין  ואין  ההלל  קורין  ט"י  של  אחרונים  ימים  ושני  המועד  חול  של  הימים  כל 

 דלא בפסח שנא ומאי יומא כל דאמרינן בחג שנא מאי טעמא יהבינן והתם.( י' )ב פרק בערכין

 שהטעם סוכה פרשת הרנינו מדרש בשם כתב:( סט קעד' סי) הלקט ושבלי. יומא כל אמרינן

 אויבך בנפול( יז כד משלי) וכתיב המצריים שנטבעו לפי הוא הפסח ימי כל ההלל גומרין שאין

 הרב וכתב(. תכב' סי) חודש ראש  ובהלכות ח"תפ בסימן נתבאר ההלל  קריאת ודין. תשמח אל

 כדעת  נראה  וזה  חודש   לראש  פסח   של  חולו  להשוות   רבינו   דעת(  ז"ה  ג "פ)  חנוכה   בהלכות  המגיד

 מחוייב יחיד אפילו פסח של  דבחולו ואמר ביניהם שחילק ל"ז ן"מהרמב חוץ המפרשים כל

 ודברים  ל"עכ   עליו  ולברך  בדילוג  פסח  של  בחולו  לאמרו  היתה  כך  תקנה  שעיקר  בדילוג  לקרותו

 (:ובשאר ה"ד: יא שבת) מדליקין במה בפרק ן"הר כתב אלו

  ס"ק ז' תצ סימן ברורה  משנה 

 אמר המצרים נטבעו פסח של שבעה שביום מפני -' וכו בדילוג ההלל קורין( ז)

  אותו  אומרים אין' שבז וכיון לפני שירה  אומרים ואתם בים טובעין  ידי מעשי  ה" הקב

   כ"ע

 Do we view each day of Pesach as an independent חג, or the 
entire Pesach is one long unit? Contrast Pesach to Sukkos.



 יט' ניסן
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 מצוה א' או מ"ט מצוות? -ספירת העומר

  שו מצוה  החינוך ספר
 למנותן שמצוה[ א"ע ו"ס מנחות] לברכה  זכרונם שאמרו מה, המצוה מדיני

 זכרונם ואמרו, תהיינה תמימות, הכתוב שאמר כמו, תמימות שיהו כדי מבערב
 פירשו מקום ומכל . מבערב שמתחיל בזמן, תמימות הן אימתי[ שם] לברכה

 שמי שאמרו ויש. היום כל למחר מונה, מבערב מנה ולא שכח שאם המפרשים
 מצוה שכולן  לפי, שנה באותה  עוד למנות יכול שאין, אחד יום מנה ולא ששכח

 הודו ולא. ממנו בטל  החשבון כל הרי אחד יום מהן  ששכח ומכיון, היא אחת
  בלא  כך היו אמש יאמר אחד יום ששכח מי אלא, זו לסברא שבדורינו מורינו
 . ישראל כל עם האחרים ומונה, ברכה

  תפט סימן הלכה  ביאור

  תמימות  דכתיב ג"ואע זה את  זה מעכבות הימים שאין ל"דס והיינו  - ימים  בשאר סופר

 שבועי משלם שבכל דהיינו בשבועי תמימות דמקיים גאון ה"ר בשם גיאות ץ"הרי כתב תהיינה

  דאישתלי  דהיכי  שם תירץ  ועוד תהיינה תמימות  שבועות  שבעה מקיים השבוע חשבון כשאומר

  אתמול  שניה  בספירה  יאמר  ראשונה  ספירה  בשכח  כגון  הספירות  שתי  שני  בליל  יספור  אחד  יום

 תהיינה  תמימות  מכלל  נפק  לא  אתמול  של  גם  דמני  וכיון  בעומרא  תרי  דין  ויומא  בעומר  אחד  היה

 שארי אכן ד"רל' בסי ש"עי הגאונים תשובת בשם לקט בשבולי קצת בשינוי מובא וכן ש"עי

 לספור שהתחיל  יומא אכל קאי  תהיינה תמימות דהאי וכתבו זו סברא הזכירו לא פוסקים

 את זה יעכבו הימים שכל לענין לא אבל' כ דף ובמגילה ו"ס דף במנחות דדרשינן וכמו מבערב

 מצאתי ר"ובא[  ט"שכ' סי  ז"ובאו  ישעיה  ר"הר בשם ל"ובשב  מגילה'  ובתוס  מנחות'  תוס  עיין]  זה

. ביחד אתמול  של הספירה גם ולספור השני בתירוצו גאון  האי רב לדברי לחוש  שטוב שכתב

 : ז"ד הזכירו לא אחרונים ושארי. ל"וכנ ברכה ובלי

 מנחת חינוך מצוה שו:ו

]ו[ והנה נראה פשוט לשיטות הראשונים הסוברים דאם לא מנה בלילה יספור ביום,  
או אם דילג כל היום יספור אחר כך דלא הפסיד המצוה, אין חילוק בין אם שכח או  
הזיד ולא מנה, או שלא היה מחוייב למנות כגון קטן שנתגדל בימי הספירה או עבד 

נו מהשלמה שנאמר דאם לא היה חייב  שנשתחרר ביום, מ"מ חייב למנות, כי זה אי
אין צריך להשלים כמו במס' חגיגה ט' ע"א גבי חיגר, ועוד כמה מקומות לענין תפילה  
והבדלה, כי דין זה דמונה עם כל ישראל כך המצוה דאין יום אחד תלוי בחבירו, דאי 
היה מטעם השלמה היה צריך להשלים ולמנות גם המנין של אתמול. וגם אם שכח  

ומונה ביום לשיטה זו לאו השלמה היא אלא המצוה נמשכת, והוי כמו אחד  בלילה
בתחילת ליל פסח דפטור ממצה ואחר כך נתפקח בלילה בודאי חייב לאכול    שנשתט

מצה, דכל הלילה הוא המצוה ואין זה השלמה, הוא הדין כאן, וזה פשוט. ולשיטת 
והטעם כמו שכתב   הראשונים דסבירא להו דאם לא מנה יום אחד הפסיד המנין,

הרב המחבר דהם מצוה אחת ומכיון שלא מנה יום אחד בטל ממנו החשבון, נראה 
גם כן בפשיטות דאין חילוק בין אם לא מנה ששכח או הזיד, או שלא מנה שהיה קטן 

עד אמצע הספירה או נשתחרר, כיון שלא מנה בטל החשבון ממנו, וגם זה פשוט. 
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ן אע"פ שאינו חייב מ"מ מנה כדרך הקטנים, או אך אני מסופק לשיטה זו, אם הקט
עבד מנה קודם שנשתחרר גם כן, כי רשאי לעשות מצות עשה שהזמן גרמא כמבואר 
בכמה מקומות בש"ס ]גיטין מ' ע"א[, ובאמצע נתגדל הקטן ונשתחרר העבד אי 
מחוייב מן התורה למנות בגדלותו ובגירותו בשנה ההיא, מי נימא דבחיוב ובפטור 

ילתא וכיון שהיה פטור, אף שמנה מ"מ כיון שמצוה אחת היא ומקודם לא תליא מ
נתחייב גם עתה אינו חייב מן התורה, ואין כופין אותו למנות ככל מצות עשה 
שבתורה, או דילמא כיון שמנה אף שהיה בפטור מ"מ לא בטל החשבון עכ"פ וחייב  

   מכאן ולהבא

רבינו טוביה מווינא, ומובא גם כן   במגילה ]סי' תשצ"ח[ הביא סברת ומצינו במרדכי
במג"א סי' רס"ז ]סק"א[ דהמחוייב מדרבנן מוציא החייב מן התורה, דיוצא בקידוש 
היום מפלג המנחה ולמעלה, עי"ש. א"כ כמו דיוצא בקידוש של שבת בזמן דרבנן, 
א"כ בקטן שנתגדל דעכ"פ הגיע לחינוך קודם, בודאי מועיל אז הזמן שמחוייב מדרבנן  

חייב אחר כך מן התורה ואין החשבון בטל. אלא בעבד ונשתחרר מסופק אני,   להיות
אם מנה בעבדותו אם בטל החשבון כיון שאינו מחוייב, או עכ"פ כיון שעשה המצוה  

 אפילו בפטור מועיל על אחר כך דאין החשבון בטל, וצ"ע. 

 Explain the logic behind the debate about counting with a ברכה if 
one forgot an entire day. 

 

 How does this relate to a קטן who becomes בר מצוה during 
?ספירה
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 חיוב כבוד ושמחה בחול המועד

  א ק"ס תקל סימן ברורה  משנה 

. חול מנהג בהן ינהג שלא נקיה וכסות ובמשתה במאכל מ"חוה לכבד חייב גם

 דמצות שם ב" ובמ ב"ס ט"תכ סימן לעיל ועיין. שבת של א"הקט לבש ל"ומהרי

  האחרונים  וכתבו  משמחן כיצד שם ומבואר מ" חוה על גם  קאי וגומר בחגיך ושמחת

 דאסור ורק מ" בחוה דוקא פת לאכול מחוייב דאינו ז"ס ח"קפ בסימן דמוכח דאף

  דכיון  ביום ואחת בלילה אחת הפת  על סעודה לקבוע מצוה  לכתחלה מ" מ להתענות

 : לחם הוא אכילה ועיקר ושתיה באכילה לכבדו דמצוה

  ד סעיף תקל סימן חיים אורח השולחן ערוך
[ א"מי] ג"בפ ב"הרע ולדעת חול של שאינו ובגד ומשתה במאכל קצת לכבדו חיוב הוי המועד חול

 עדיף מ"מ ט"ויו כשבת אינן כי ואם ש"ע קאי המועד אחול המועדות את המחלל דתנן הא דאבות

 דסוכה ד"וברפ ט"כביו המועד חול ימי כל השלחן על מונח תהיה שהמפה המנהג וכן בעינן מחול

 יש מ"ומ דווקא פת לאכול חיוב ואין בהם להתענות ואסור ימים שמנה והשמחה ההלל אמרו:[ ב"מ]

 [א"עמג] כבוד דרך יותר דהוי פת לאכול

  תיט סימן חיים אורח טור

ואיתא נמי בפסיקתא כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"ה חוץ ממה שמוציא 

בשבתות וי"ט ור"ח וחוש"מ ומה שהתינוקות מוליכין לבית רבן אם מוסיף מוסיפין לו ואם  

 פוחת פוחתין לו:  

  ז סעיף קפח סימן חיים אורח ערוך שולחן
 ראשי שנתן ברוך: אומר, בלילה בין  ביום בין, ח"ר של בה הזכיר ולא טעה אם

 הטוב  שהתחיל  קודם  שנזכר והוא,  בה  חותם  ואינו,  לזכרון  ישראל  לעמו  חדשים
 שאינו מפני חוזר אינו, והמטיב הטוב שהתחיל עד נזכר לא אם אבל; והמטיב

 .  ח"כר דינו מ"וחוה; ז"בהמ לברך שיתחייב כדי פת לאכול חייב
  על  גבי לעיל שנתבאר כמו, הרחמן שאר בתוך לאמרו יש מ"דמ ואפשר: הגה

 ואין שמות הזכרת בו יש ויבא ביעלה כי לחלק יש ואולי; ז"קפ' סי הנסים
.נוהגין וכן לי נראה כן, לבטלה לאומרו
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Shaving on חול המועד  

  ב סעיף תקלא סימן חיים אורח ערוך שולחן
 . מועד קודם גילח אם אפילו, במועד מגלחין אין

  ב סעיף תקלא סימן ברורה  משנה 

 וגילוח  דסיפור  ואף  לגלח  היה  שדרכן  אלא  הראש  סיפור  ה"וה  -  במועד  מגלחין  אין(  ג

 כדי המועד בתוך אסרו ה"אפ  המועד צורך שהוא הגוף ותיקון יפוי של דבר הוא

 עצמן סומכין  היו המועד בתוך לגלח מותרין היו דאם המועד קודם לגלח שיזדרז

 : מנוולין  כשהן לרגל ויכנסו ז"ע לכתחילה

  עצמו   גילח  דהא  מנוול   כשהוא  לרגל  שיכנס  זה   חשש   בו   אין   דתו  -  גילח  אם   אפילו(  ד)

 שמותר  ויאמר  עצמו   שגילח  ידע  לא  דהרואה  הרואין  משום   אסור  ה"אפ   הרגל  קודם  גם

 : גווני בכל לגלח

  קסג סימן א"ח חיים אורח משה  אגרות ת"שו

 הרב ידידי כ"מע. ח" תש, סכות ח"א במדינתנו ז" בזה מ"בחוה הזקן תספורת בענין
 .  א"שליט קראהן זעליג  אברהם ר"מוה

 במדינתנו ז "בזה להתיר יש מ" בחוה במספרים הזקן לגלח להם שנחוץ לאלו הנה
  החולקין  טעם שייך אין ולכן יום בכל מסתפרים הזקן בתספורת הרגילים אלו שכל

  לגלח  המועד  קודם שגלח  במי  שמתיר א"תקל' בסי /ח" או/ הטור שהביא ת"ר על
 שאסור  הטעם  שהוא  מותרין  בייתוס  סריקי  אסורין  הסריקין  כל  דאמרו  מטעם,  במועד

 מיגליא דלא משום דהוא ד"י דף ק" במו אביי כדאמר הרגל ערב אבידה לו באבדה
 כ"וא,  הטור  שם'  כדכ   המועד  קודם  גילח   אם  יודע  מי  הכא  וכן,  י"כדפרש  אונסיה  ע"לכו

 שאף שידוע מהמסתפרין רוב רק אם ואף י" בכ מסתפרין המסתפרין שכל במדינה
 להטור אף ע"לכו להתיר יש זה חשש שייך ואין עתה מסתפר ט"יו בערב שנסתפר

 .. .החולקים וכל

 להסתפר הזקן בתספורת הרגילין  אלו  שנוהגין במדינתנו דבזמננו ד"לע ברור ולכן
 גם ואולי. איסור שום ליכא, ימים לשלשה אחת או יום אחר ביום אם ואף יום בכל
  בכל  להסתפר רגילין  היו יחידים   שרק התשובה בסוף  שם  דמשמע בכזה  יודה ב "הנו
 .  ובמקומו בזמנו עת

 אחד  ואם,  ביותר  מצטער  או  ביותר  צורך  לו  שיש  למי  אלא  להתיר  נוהג  איני  מ"מ  אבל
 מותר הוא הדין מעצם כי בידו למחות אין לבד היפוי בשביל גם ז"ע לסמוך ירצה

 .  פיינשטיין משה, ידידו. ד"לע
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 What is the reason that חז"ל prohibited shaving on  חול
 ?המועד

 

 Why is it אסור to shave even if one shaved before יום טוב? 
 

 

 What is the סברא that R' Moshe זצ"ל suggests permitting 
one who shaved before ם טוביו  to shave during ועדהמל חו  – 
specifically in our times? 

 

 Under which particular circumstances does R' Moshe 
allow one, הלכה למעשה, to rely upon his ruling?  



 ליל כא' ניסן
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 קריאת שיר השירים

  תצ סימן חיים אורח ערוך שולחן
ונוהגין לומר שיר השירים  בשבת של חול המועד, ואם שבת ביום טוב האחרון 
אומרים אותו באותו שבת; וכן הדין בסוכות עם קהלת. ונוהגין לומר רות  
בשבועות )אבודרהם(. והעם נהגו שלא לברך עליהם על מקרא מגילה ולא על  

 מקרא כתובים. 

 משנה מס' ידים פרק ג משנה ה

 שיר אומר יהודה' ר הידים את מטמאין וקהלת השירים שיר הידים את יןמטמא הקדש כתבי כל

  השירים  ושיר הידים את מטמא אינו קהלת א "רי מחלוקת  וקהלת הידים את מטמא השירים

 ביום זקן ב"ע מפי אני מקובל עזאי בן ש"אר ה"ב ומחומרי ש"ב מקולי קהלת א"רש מחלוקת

  ושלום  חס ע"ר אמר הידים  את מטמאים וקהלת השירים  ששיר  בישיבה ע"ב א"ר את שהושיבו

  כיום  כדאי כלו   העולם כל שאין  הידים את תטמא שלא השירים שיר על מישראל  אדם נחלק לא

 נחלקו לא נחלקו ואם קדשים קודש השירים ושיר קדש כתובים שכל לישראל ה"ש בו שניתן

 :גמרו וכן נחלקו כך ע"ב כדברי ע"ר של חמיו בן יהושע בן יוחנן ר"א קהלת על אלא

  לה  סימן א"הרמ ת"שו

 על מברך השירים שיר ומגילת קינות ומגילת רות דאמגילת סופרים במסכת ויש
  מנהגים   בספר  וכן.  ל" עכ  ובלחש  בנחת  לאומרו  שיש  אך  ם"הר  נהג  וכן,  מגילה  מקרא

 הלל  אחר  ואומרים:  כתוב,  פסח  המועד  חול  שבת  במנהגי  מרוטנברג  ם" מהר  לתלמיד
  כל  על יעשה וככה בנחת מגילה מקרא על לפניה ומברכים השירים שיר מגילת

' כו  לברך  שלא  נהגו  והעם  שכתבתי  במה  דקדקתי  וכן....איכה  מגילת  אפילו  המגילות
 דבר  עמא  מה  חזי  ופוק,  מקומות  בשאר  מדרכי  שהוא  כמו  נוהגין  וכן  סתם  כתבתי  ולא
 .  טעמים מכמה ל" נ וכן

  לברך   כלל   כתב  לא  בתרייהו   נוהגין  שאנו   טירנא  אייזק  ר" מוהר  של  שבמנהגים'  א
  שכתב   כמו  כותבו  היה  לברך  לנהוג  דעתו  היה  אילו  כי  ובידוע...  ורות  השירים  שיר  על

  להשמיע  קורא החזן  שם כי , איכה לקריאת אלו בין  לחלק  ויש. לברך איכה לגבי
  שמנהג  משמע מכאן) במגילה כמו עליו מברך לכן מגילה קריאת כמו  והוי  הציבור

 בפירוש אומר כן ובאמת, וקהלת רות, ר"שיהש לעצמו  קרא יחיד שכל היה רבינו
 בגמרא מוזכרת קריאה אותה כי, ועוד (.בציבור אחד קרא ואסתר איכה שרק להלן
 . שיתבאר  כמו  בעלמא  מנהג  אלא  אינן   אלו  מגילות   של   קריאה  אבל   ...  א ,  ל  תענית  סוף
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  לברך  חיובא  אלו קריאות וכי, למה זו ברכה על לתמוה יש כי השלישי הטעם
 לא שהרי, כך על חכמים שצוו מצינו והיכן. וצונו במצותיו קדשנו אשר עלייהו
  להתם   דמי דלא ל" נ מ "מ ...  מפורסם פוסק  בשום ולא בתלמוד  אלו  קריאות  נזכרו
 שאין מה, ב,  כח תענית בתלמוד כמוזכר ישראל בכל קבוע מנהג שהוא הלל דשאני

  במקומות  או באב בתשעה איוב לומר נהגו אשר במקומות וראה צא. זה במנהג כן
  בשם  כתוב נמצא זה דבר כי ואף. עלייהו לברך יש וכי, בקר בכל תהלים שאומרים

 .  לי מובן אינו סופרים מסכת על וסמך ם"מהר

  נתכוונו   ושלזה  עלייהו  לברך  דיש  נאמר  אם  דאף,  בעיני  הוא  ועיקר  הרביעי  הטעם
 שהיה  כמו, ובמגילות בקלפים כתקנם כתובים כשהם דוקא היינו סופרים מסכת

  סופרים   מסכת'  בגי  שכתוב  פ"ואע.  ת"כס  בגלילה  כתובים  הראשונים  הספרים  דרך
 כדרך בקלפים  אחד בכרך כתובים שכולם מיירי מ" מ, הכתובים בין שכתובים פ"אע
  עדיפי  דלא, עלייהו לברך אין  שלנו בחומשים אבל . בימיהם המנהג שהיה וכמו ת"ס

  בלא  אותו שקורא בחומש קוראה  שאם הראשונים  מן הרבה שכתבו אסתר ממגילת
 לברך  דיש  ל" וס  שם  דחולק  למאן  ואפילו.  אלו  במגילות  שכן  וכל  הקארו  פסק  וכן  ברכה

  שכתב   וכמו  הדחק   בשעת   עליו   שמברכין  ליה  ומדמי  הדחק  בשעת  בחומש  המגילה  על
 ראוי היה דאם, אלו מגילות על לברך שאין להוכיח  יש  מ" מ, סוכות הלכות  הרוקח
ולי  דלכ. אסתר במגילת כמו כתקנם הכתובות מגילות אחר להדר היה עלייהו לברך

  דחק  מכח אלא החומש על לברך ואין כשירה מגילה אחר להדר מחוייבים למאע
  אלה  מכל.  עלייהו לברך המנהג  דאין מ"ש כלל עלייהו מהדרינן ומדלא, בלולב וכדינו
  דברכות , לברך שלא לחוש שיש ממה צריכה שאינה לברכה לחוש יש דיותר נראה

 . מעכבות אינן

 Why does the רמ"א hold not to make a ברכה on השירים רשי ? 

 What if the Shul reads from a קלף? 

 In many Yeshivos, when יריםהשיר ש  is read from a קלף, a ברכה is 
made. This is based on the famous גר"ח about making a ברכה on 
a חפצא של תורה. Do you remember that חידוש of R' Chaim? See 
חידושי הגרי"ז על הרמב"ם הל' ברכות יא:טז 
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 "זה קלי ואנוהו" -הידור מצוה

  ב פסוק טו פרק שמות

 ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ָאִבי ֱאֹלֵהי ְוַאְנֵוהּו ֵאִלי זֶה

 :קלג שבת

ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לפניו סוכה נאה ולולב נאה ושופר נאה ציצית  דתניא זה אלי 

 נאה ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו נאה בקולמוס נאה בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין 

 :ט דף קמא בבא

אמר ר' זירא בהידור מצוה עד שליש במצוה בעי רב אשי שליש מלגיו או שליש מלבר תיקו  

 משמיה דרבי זירא עד שליש משלו מכאן ואילך משל הקדוש ברוך הוא במערבא אמרי

 רש"י שם
שאם מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף  - בהידור מצוה עד שליש במצוה

שליש הדמים ויקח את ההדור דתניא )שבת דף קלג( זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה 

 לך ספר תורה נאה לולב נאה טלית נאה ציצית נאה:

וכגון אם הקטן נמכר בששה יוסיף שני דינרי דהיינו שליש מלגיו שליש שבתוך  -  שליש מלגיו

 הדמים ויקח את ההדור:

הדמים יחלוק לשנים ויוסיף חלק שלישי משלו דהיינו אם קטן נמכר בששה  -  או שליש מלבר

 יוסיף שלשה דינרין ויקח את הגדול בתשעה:

מצוה משלו הוא שאינו נפרע לו בחייו  דהיינו אותו שליש שיוסיף בהידור - עד שליש משלו 

 כדאמרינן היום לעשותם ולא היום ליטול שכרם )ע"ז דף ג(: 

 מה שיוסיף בהידור יותר על שליש יפרע לו הקב"ה בחייו: -  מכאן ואילך

  תרנו סימן חיים אורח יוסף בית

  דשליש   נקטינן  איפשיטא  דלא  דכיון(  שם)  ש"הרא  כתב  מלבר  או  מלגיו  שליש  לן  דאיבעיא  ובמאי

  ולקולא היא דרבנן דספיקא משום שהטעם ונראה קאמר מלגיו

 .לח ברכות שם אנשי חידושי

 א"נ משום דעיקר הידור מצוה דאורייתא היא דכתיב זה קלי ואנוהו 

 Is  הידור מצוה viewed as a separate מצוה or a detail within the specific 
 ?מצוה 

 How might the debate if הידור מצוה is a מדרבנן /ורה התן חיוב מ  relate to 
the above question? 

 How might the debate of how to evaluate the size of a שליש relate to 
the above question? 



 ליל כב' ניסן
Tuesday: Day- שביעי של פסח 
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 חידוש הגר"ח -בענין יו"ט שני של גלויות

  יא הלכה  ו פרק טוב יום הלכות ם"רמב
שני ימים טובים שחלו להיות בחמישי וערב שבת עושה עירובי תבשילין מיום רביעי 
שהוא ערב יום טוב, שכח ולא הניח מניחו בראשון י ומתנה, כיצד מניח עירובי תבשילין 
ביום חמישי ואומר אם היום יום טוב ולמחר חול למחר אבשל ואופה לשבת ואיני צריך 

ב בעירוב זה יותר לי לאפות ולבשל למחר מיום טוב כלום ואם היום חול ולמחר יום טו
 לשבת. 

 חידושי הגר"ח על הרמב"ם שם

שני ימים טובים שחלו להיות בחמישי וערב שבת עושה עירובי תבשילין מיום רביעי שהוא 

כיוצא בו היו לפניו שתי סלסלות של טבל    ערב יו"ט, שכח ולא הניח מניחו ברצון ומתנה וכו':

אומר וכו', ובהי"ד שם ז"ל כל הדברים האלו שאמרנו היו בזמן שהיו ב"ד של א"י ביום ראשון  

מקדשין על פי הראיה והיו בני הגליות עושין שני ימים כדי להסתלק מן הספק וכו' אבל היום 

שבני א"י סומכין על החשבון ומקדשין עליו אין יו"ט שני להסתלק מן הספק אלא מנהג 

ן מערב אדם ומתנה בזמן הזה לא עירובי וכו' ואינו מעשר הטבל  בלבד, ולפיכך אני אומר שאי

 על תנאי אלא הכל מערב יו"ט בלבד עכ"ל:

וקשה מהא דאיתא בביצה דף ד' ]ע"ב[ שני ימים טובים של גליות רב אמר נולדה בזה 

מותרת בזה ורב אסי אמר נולדה בזה אסורה בזה, ומפורש שם בגמ' טעמא דרב משום 

פיקא הוא וע"כ הביצה מותרת דממה נפשך חד מינייהו חול הוא, ועיין דיו"ט שני משום ס

ברמב"ם בפ"א מהל' יו"ט שפסק להדיא כרב דנולדה בזה מותרת בזה, וזה סותר למה 

שפסק הכא דעתה אין מועיל תנאי משום דהשתא יו"ט שני לאו משום ספיקא הוא אלא 

יך להיות נולדה בזה אסורה בזה כדין משום מנהג והויין שני הימים בודאי יו"ט, וא"כ הרי צר

נולדה ביו"ט שאסורה בשבת הסמוכה לה כיון דשני הימים הוין יו"ט ודאי, וכבר הקשה זאת 

 הלח"מ שם:

והנראה לומר בדעת הרמב"ם, דבאמת אה"נ דעיקר דין שני ימים טובים של גליות לא  

ספיקא, ואע"ג  עשאום שינהגו שניהם כאחת בתורת ודאי, ורק שינהגו שניהם בתורת 

דעכשיו הרי ידעינן בקביעותא דירחא, מ"מ דינם רק כספיקא, כיון דעיקר התקנה מעיקרא  

כך היתה ומנהג אבותינו בידינו, אכן הרי כל זה לא שייך אלא על דין יו"ט שני של גליות,  

עליה הוא דאמרינן דדינו רק כספיקא, משא"כ יו"ט הראשון, הרי כיון דהשתא ליכא ספיקא  

ינן בודאי דזהו זמנו של יו"ט והוא היו"ט של תורה, א"כ הרי ודאי דהרי הוא יו"ט בתורת  וידע 

 ודאי ואין בו שום סרך דין ספיקא כלל, ופשוט: 

וא"כ הא נמצא דדין יו"ט של גליות עכשיו דינו חלוק, דאם באנו לדונו ליו"ט הראשון בפני  

עצמו בדינו, בזה פשוט דהרי הוא חשוב ודאי יו"ט, אבל אם באנו לדונו להצטרף עם השני  

בזה הדר דינא דכל חד ספק מיקרי, וגם הראשון לענין צירופו עם השני  
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ק דין התנאה מדין נולדה בזה מותרת בזה, דבדין נולד  ולפ"ז שפיר חלו הרי הוא רק כספק, 

האיסור נעשה רק משני הימים ביחד, דהלא כן הוא עיקר איסורא דנולד, מה דנולד ביו"ט  

אסור ביו"ט, ומכח שניהם יחד דוקא הוא דקאתי איסורא, וכשאנו באין לדון לאסור מה שנולד 

כאחת הוא שאנו באין לאסרו, וצריכין   ביום הראשון ליום השני, רק מכח דין יו"ט של שניהם

אנו לצרפינהו לשני הימים ביחד למיחשבינהו תרווייהו יחד ודאי יו"ט לאשוויי איסורא דנולד  

מזה לזה, וע"כ כיון דבזה כל חד כספיקא חשוב ע"כ נולדה בזה מותרת בזה, משא"כ לענין  

ולבשל מיום השני  התנאה, אע"ג דאם חד מינייהו חול הוא א"כ ממה נפשך מותר לאפות

לשבת, או משום העירובי תבשילין, או משום דהרי השני חול הוא, וכן ממה נפשך יוכל 

להרים תרומה מן הטבל, אבל הרי באמת שני דינים נפרדים הם, וכל חד דיינינן ליה בפני 

עצמו על כל יום בפני עצמו, ואין כאן דין הנעשה משני הימים ביחד, ורק דכך איתרמי מילתא  

תלויין שניהם זה בזה, אבל מכיון דבעיקר דינם הויין שני דינים נפרדים שחל על כל יום  ש

בפני עצמו, ע"כ שוב הדר דינא דהראשון הוא ודאי יו"ט ואין בו לא עירוב ולא קריאת שם של 

תרומה בשום גוונא, ולא מהני על זה התנאה כיון דהראשון אינו מצטרף ממילא דהיו"ט שני 

 ו דהוא יו"ט לכל דבר:הוא בדין תקנת

והנה כל זה לא יתכן, אלא אם נימא דגם דעת הרמב"ם דגם עתה יו"ט שני הוא רק משום 

ספיקא, והא דלא מהניא התנאה הוא רק משום דין ודאי של יו"ט הראשון, אבל הרי י"ל 

דדעת הרמב"ם היא דגם משום יו"ט שני בעצמו ג"כ לא מהניא התנאה, ואע"ג דתקנתו  

נהג אבותינו בידינו ומשום גזירה שמא יחזור הדבר הוא משום ספיקא, וכדקאמר הגמ' דמ

לקלקולו דכל זה הוא משום ספיקא, אבל מ"מ כיון דהשתא מיהא ליתא ספיקא ורק דין 

שינהגו במנהג ספק, א"כ ממילא דלית ביה התנאה דליתא על מה דליחול ההתנאה כלל, 

בתורת ודאי וכל חלות התנאה הוא רק על מקום שיש ספק באמת, וגם דכל שדינו הוא 

שינהגו ביה משום ספיקא ממילא דהוי כודאי דלא שייכא ביה התנאה, ולפ"ז גם משום דין 

יו"ט שני בעצמו לא מהניא התנאה לדעת הרמב"ם, ולא צריכינן כלל לדין ודאי של ראשון, 

וא"כ אכתי צ"ע קצת דאמאי נולדה בראשון מותרת בשני, כיון דגם השני ודאי דהוא יו"ט 

...קא דאסור ביה הכנה:שני של ספי



 כב' ניסן
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 חמץ שעבר עליו הפסח

 :כט-.כח דף פסחים

 לא שנאמר בהנאה אסור ישראל ושל בהנאה מותר הפסח עליו שעבר נכרי של חמץ משנה

 :שאר לך יראה

 בין חמץ  דתניא  היא  מאי  הגלילי  יוסי  רבי  ולא  שמעון  רבי  ולא  יהודה  רבי  לא  מתניתין  מני  גמרא

 זמנו  לפני  חמץ  אומר  שמעון  רבי  עליו בלאו וכרת דברי ר' יהודה עובר  זמנו  לאחר  בין  זמנו  לפני

  באכילה   שאסור  ומשעה  ובלאו  בכרת  עליו  עובר  זמנו  תוך  כלום  בלא  עליו  עובר  אינו  זמנו  ולאחר

 בהנאה אסור חמץ היאך עצמך על תמה אומר הגלילי יוסי רבי קמא לתנא אתאן בהנאה אסור

 בבל  עליה  ועבר  הואיל  קניס קנסא  שמעון  ורבי  היא  שמעון  רבי  לעולם  אמר  רבא  ...  שבעה  כל

 ימצא  ובל יראה

  תמח סימן חיים אורח ערוך שולחן
. אנוס או שוגג הניחו אפילו בהנאה אסור, הפסח עליו שעבר ישראל של חמץ
 מכרו  שהישראל  פ"אע,  הפסח  קודם  לבית  שמחוץ  יהודי  לאינו  נתנו  או  מכרו  ואם

 ויחזור  הפסח לאחר עד  לו  ישמרנו אלא כלל בו יגע שלא בו ויודע יהודי לאינו
  לו  שימכרנו או,  תנאי שום בלי   גמורה מתנה לו שיתננו ובלבד  מותר, לו ויתננו

 . מהני לא להחזיר מנת על מתנה אבל; מועט בדבר  גמורה מכירה

 does it have the ,חמץ שעבר עליו הפסח Once Chazal prohibited the :חקירה 
status of מאכלות אסורות/Non-Kosher food or is it purely a קנס? (i.e. is it 
considered "Treif" or Kosher food that cannot be eaten because of the 
 (?קנס

 

  ט הלכה  טו פרק אסורות מאכלות הלכות ם"רמב
 אסורה  התערובת   שאין   לפי,  אלו  בכללות  אינו  תורה   מאיסורי  שהוא  פי   על  אף   בפסח  חמץ

 בכל אוסר לפיכך, שביארנו כמו מותרת התערובת כל תהיה הפסח לאחר שהרי לעולם
 .  במינו שלא בין במינו בין שהוא

 Why is חמץ considered something that is not אסור forever, what about 
the דין of חמץ שעבר עליו את הפסח? How does this question possibly relate 
to the above קירהח ?
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 א' )בעניין בדיקת חמץ(  -משנה ברורה הלכות פסח
 קיצור עיקרי הדינים

{{{{double brackets means optional 
 ש"ע

 א'-תל"א 
באיזה שעה בליל י"ד היא שעת בדיקת חמץ? האם מותר לאכל  .  1

 ללמוד ביחיד? שיעור בהלכה בביהמ"ד?קודם בדיקה? האם מותר  
 )תל"א משנ"ב ס"ק א' ה' ו' ז'(.

 א', ב'  -תל"ב
איזו ברכה מברכים על הבדיקה? אם דיבר אחר הברכה מתי . 2

צריך לברך עוד פעם, ומתי אין צריך? אם לא נתן פתיתי חמץ, 
 )תל"ב משנ"ב ס"ק ג',ד',ה',ו',ז'(.  האם הוי ברכה לבטלה?

 י'  א', ב', ג', -תל"ג 
איזה נר כשר לבדיקה, ואיזה פסול? )ש"ע ס"ב( מה דין . 3

אכסדרה? האם יש חילוק באיזה מקום באכסדרה? )ס"ק ז'( איזה 
 )סעיף י'(  דין ביהמ"ד וביהכ"נ)ס"ק י"ג(  מקומות צריכים בדיקה?

 ב', ג', }ד{ -תל"ד 
צריך ביטול ולא סגי  למהמהו לשון הביטול בלילה? ביום? . 4

)ס"ק ו'( }}מדוע מהני ביטול, לפי רש"י? לפי תוס'? )ס"ק  בבדיקה?
האם )ס"ק ט'(  האם יכולים לומר את הביטול באנגלית?ח'({{ 

)ס"ק ט"ו( }}מדוע צריכים בדיקה, ולא סגי  שליח יכול לבטל? 
 בביטול? )תוס', ר"ן, ור"ע מברטנורא({{

 א', ב'  -תל"ו 
תוך ל'   ב[תו לחזור, ואין דעלפני פסח, תוך ל' א[אם הולך לדרך . 5

 -לפני ל' ואין דעתו לחזורד[לפני ל' ודעתו לחזור, ג[ודעתו לחזור, 
 )ס"ק ג' ד'( האם חייב לבדוק? מתי בודק? והאם מברך?

 א', ב'-תל"ז
הנכנס למלון וכדומה בערב פסח ביום, האם חייב לבדוק? }האם .  6

 )תל"ו ס"ק ל"ב({  צריכים לבדוק את החדר שמוכרים לעכו"ם?
 ד'-ת"מ א'

אם ישראל הוא שומר שכר על חמצו של נכרי, האם עובר על בל  .  7
יראה? שומר חינם? האם מותר להניח לעכו"ם ליכנס לביתו של 
ישראל עם חמצו בידו בפסח? האם מותר להעלותו על שולחנו?  

)ס"ק י"ט,    ראובן ששומר חמצו של שמעון באחריות, מי עובר עליו?
חמץ של ישראל, שלא קיבל השומר עליו אחריות, האם עובר? כ'( }}

 )תמ"ג ס"ק י"ד({{
 

 א'-תמ"ב
על תערובת חמץ? על חמץ   מצאיל וב ראהיל האם עובר על ב. 8

כרת, כזית -כזית בכדי אכילת פרס -)ס"ק ב'( }}ס"ק א' נוקשה?
אין כרת, מחלוקת אי יש איסור  -המעורב ביתר מכדי אכילת פרס
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לו )הרמב"ם מקיל(, ואם התערובת היא מין שלא דאורייתא לאכ
במינו וגם אם סבירא לן דטעם כעיקר מדאורייתא , אז יש בל יראה 
ובל ימצא. ואם הוי מין במינו, מדאורייתא בטל ואין בל יראה ובל 
ימצא, אך צריך לבערו מדרבנן )ואם עבר עליו הפסח, מותר(. מאכל 

לאכל משום טעם  אסור -שיש בו טעם חמץ שקיבל ממאכל אחר
כעיקר דאורייתא )למ"ד דהוא דאורייתא( ויש מחלוקת לעניין בל 

מותר  -יראה. טעם חמץ המעורב במאכל שקיבל מכלי חמץ 
 להשהותו בפסח, אך רק במקום שאין חשש שמא יבא לאכלו.{{

 ט'-תמ"ב
מה דין חמץ שקצת אינו ראוי לאכילת אדם? איך קוראים לחמץ . 9

)שעה"צ ס"ק י"ג(   ן ראוי כלל לאכילת אדם? זה? מה דין חמץ שאי
מה דין חמץ שאינו ראוי לאכילת )ס"ק ב', ו'(    .באר הדין בב' מקרים

 כלב?  
 א' -תמ"ג

מתי אסור לאכול חמץ? מתי  -(.6A.M.-6 P.Mביום בינוני ). 10
אסור בהנאה מדרבנן? מדאורייתא? מתי חייב כרת על אכילתו?  

 )ס"ק א'(   ?לבטל? לבער לפני איזה  שעה צריכים 
 א' -תמ"ו

מה דין מוצא חמץ בפסח בביתו ביו"ט? בחוה"מ? אם לא ביטל  . 11
)משנ"ב ס"ק י'( }}לפי הרמב"ם, האם לוקים על בל יראה ובל   מהו?
פ"א מהל' חמץ ומצה הלכה ג'. איך נוגע למעשה בטיולים  – ימצא

 {{?בחוה"מ פסח
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 ומצה(  ב' )בעניין חמץ -משנה ברורה הלכות פסח
 קיצור עיקרי הדינים

{{{{double brackets means optional 
ברוב או בשישים?   –תערובת מין במינו בכמה , בכל התורה כולה .1 

 –תערובת מין במינו בכמה , במינו בכמה?  ובחמץתערובת מין  שלא 
תמ"ז ס"א ]  ברוב או בשישים?  תערובת מין  שלא במינו בחמץ  בכמה ?

[ }ע"ע תמ"ז משנ"ב ס"ק א' ב'] זה מדאורייתא או מדרבנן?האם [ ס"ב
 ס"ט ומשנ"ב ס"ק צ"ה{

[ }תערובת חמץ   תמ"ז ס"ב] מה דין תערובת שלו?  ,חמץ לאחר חצות . 2
 נוקשה, מהו? משנ"ב ס"ק ט"ו{

בכמה בטל? ובתוך הפסח האם   –  מה דין תערובת שלו  ,חמץ קודם פסח . 3
יש הנוגע למעשה?{  תן הכרעת הרמ"א }איזה דוגמא חוזר לאיסורו?

עיין משנ"ב סי' תמ"ח סוף ס"ק ל"ג ושע"ת  -[ }ובעניין חלבתמ"ז ס"ד]
 שם{

מהו חמץ שעבר עליו הפסח? האם אסור באכילה או בהנאה? מה דין  . 4
[ תמ"ח ס"א ס"ג] חמץ שהיה ברשותו מחמת אונס במשך הפסח?

{  עיין במשנ"ב ס"ק י"ב וי"ז וע"ע בשע"ת ס"ק ח'  –  }בעניין מכירת חמץ
 }בעניין שותפות עכו"ם עיין שעה"צ סי' תמ"ח ס"ק ד'{

המבטל חמצו ואחר הפסח מצא חמץ בביתו, מהו? האם יכול לתת  . 5
 if you[ }תמ"ח ס"ה ס"ז? ]בהמה לעכו"ם אם יודע שיאכילנה חמץ

have a pet see ל"ב{-משנ"ב ס"ק כ"ט 
6 .     {This is for those interested in Kashering:}  מה הן ליבון

והגעלה ומתי צריכים כל אחד ואחד? מתי מהני ליבון קל? איך  
ומתי אין אומרים ",  כבולעו כך פולטו"מכשירים כלי חרס? מה פירוש  

איך [ סי' תנ"ב] ולמה? ,כלל זה? מתי מותר להגעיל ובאיזה שעה אסור
כין? כוס )של קידוש(? כלי שיש בו גומות? מכשירין שפוד ואסכלה? ס

סי'  ] כלי עץ? כלי אבן? מחבת )עיין בה"ל סי"א(? זכוכית? פלסטיק?
 [ ג' ד' ה' ו' ח' ט'  י"א  כ"ה ומשנ"ב ס"ק כ"ח  קנ"ה קנ"ו תנ"א סעיף א'

]משנ"ב  האם אסור בהנאה?[ תנ"ג ס"א] מה דין קטניות לפי הרמ"א? . 7
 משנ"ב ס"ק ח'[כמה בטל? ], ס"ק י'[ אם נתערב

ולמה נאמרו, והאם הם רק [  תנ"ה משנ"ב ס"ק ב' ] ?"מים שלנו"מהו  . 8
 []משנ"ב ס"ק א' למצת מצוה?

דקות( ולא   18איך שייך שישהה יותר מהילוך מיל )לפי כמה שיטות  . 9
  בכדי הילוך מיל?  הכליהיה חמץ? מדוע מחמירים )רמ"א( לעשות 

 [תנ"ט ס"ב]
ת"ס ס"ג  ]  אחר חצות בערב פסח, ולמה ?איזה הנהגה מיוחדת יש ללש  . 10

 ח'[ ומשנ"ב ס"ק
}ע"ע משנ"ב ס"ק  ]תס"א ס"ג[ מה דין מצה שיש לה חוטין נמשכין?. 11

 ט"ז { 
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ומה דין [ תס"א ס"ה]  מה דין מצה נפוחה? מתי אסורה ומתי מותרת?. 12
משנ"ב ס"ק ל"ב ושעה"צ  ]  מצה כפולה? כמה צריך להסיר לפני פסח?

 [ס"ק נ"ז
מחמיצין? באר שני מקרים. האם יוצא ידי חובת מצוות האם מי פירות  . 13

מצה במצה שנילושה במי פירות, אם היה אפשר לעשותו באופן שאין 
 מה דין מצה שנילושה במי ביצים? שם חשש חמץ )לו יצוייר(? למה?

 ומשנ"ב ס"ק י"ט[ תס"ב ס"א,ס"ב, ס"ד,]
ם?  ע"י ישראל? ע"י עכו"  –   האם מותר להסתפר בערב פסח אחר חצות. 14

 [תס"ח ס"א, ס"ב, ס"ג, ומשנ"ב ס"ק ה'] האם תלוי במקום שנהגו?
מה    [תס"ט]    הלכה צריכים  לזכור כשקונים בשר ליו"ט של פסח?  ואיז. 15

אחה"צ  3בכל יום י"ד? ומה אסור משעה עשירי )בערך  אסור לאכול
 כמה מנהגים לגבי ערב פסח. ברמ"אעיין  ביום בינוני(?
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 ג' )ענייני ליל הסדר(  -משנה ברורה הלכות פסח
 קיצור עיקרי הדינים

האם מחוייב להוסיף מחול על הקודש בליל פסח כמו בשבת ויו"ט? האם  . 1
 [  תע"ב ס"א ומשנ"ב ס"ק ד' ] יכול לקדש לפני צאת הכוכבים?

מה   :for lefties{[ תע"ב ס"ג ומשנ"ב ס"ק י']   באיזה   צד   מיסב?    למה? . 2
מה הן שיטות הש"ע  לכתחילה ובדיעבד? ע' משנ"ב ס"ק י"א{ – דין איטר

והרמ"א בעניין נשים? מה סובר הראבי"ה? האם בן אצל אביו מיסב?   
 '[ ו' ה' ד, ס"ג] האם תלמיד אצל רבו מיסב?

והכרעת הרמ"א אם     –  אם לא היסב, האם חוזר ואוכל? מה שיטת המחבר . 3
לא היסב בכוס ראשון? כוס שני? שלישי? רביעי? מוציא מצה? ואפיקומן? 
איזה דין לכתחלה מוזכר ברמ"א כאן? מה טעם להכרעת הרמ"א הנ"ל, 

תע"ב ס"ז ומשנ"ב ס"ק ]     ואיזה הנהגה טובה לגבי קידוש הציע המשנ"ב?
 [   כ"א כ'

כמה שותים מכוס של ברכה בעלמא? וכמה חייב לשתות מכוס של ליל  . 4
 [   תע"ב ס"ח ס"ט ומשנ"ב ס"ק ל"ג]  הסדר?

}האם חיובן  למה יין אדום עדיף? האם נשים חייבות במצה ובד' כוסות? . 5
 [ י"ד  ומשנ"ב ס"ק ל"ח -סעיפים י'במצה מדאורייתא או מדרבנן?{ ]

[ }מה  תע"ג ס"ג ] ין כוס ראשון לשני?האם מותר מעיקר הדין לשתות ב . 6
 כתב על זה במשנ"ב ע"פ דברי הרמ"א דלקמן? ]משנ"ב ס"ק י"ג[ {

מתי אסור לאכול את הזרוע, ולמה? ובאיזה מקרה שייך שיהיה מחוייב  . 7
 [  תע"ג ס"ד ומשנ"ב ס"ק ל"ב ] לאכלו, ולמה?

ש האם מרור בזמן הזה מדאורייתא או מדרבנן? ]משנ"ב ס"ק ל"ג [ האם י . 8
עדיפות באיזה ירק לצאת בו ידי חובת מרור? האם טוב לפרר את התמכא  

מהו כבוש? האם יוצאים ידי [  משנ"ב ס"ק ל"ו] )חריי"ן( או לא?  באר! 
)רמ"א(?   מאיזה פירות עושים חרוסת[  תע"ג ס"ה ]  חובתן במרור כבוש?

 }ע"ע במשנ"ב ס"ק מ"ח{ 
[ "ק נ"א ושעה"צ שםמשנ"ב ס] מדוע חייבים ליטול ידים לפני כרפס? . 9

מדוע כתב }מדוע אין מברכים? עיין משנ"ב ס"ק נ"ב ובה"ל ד"ה פחות{ 
 [ משנ"ב ס"ק נ"ג,נ"ה] [ דיאכל פחות מכזית? ס"ו המחבר ]

מדוע שומרים את האפיקומן תחת [ משנ"ב ס"ק נ"ז] מדוע עושים יחץ?. 10
 [ משנ"ב ס"ק נ"ט] המפה?

? האם מגביהים את המרור "מצה זו"איזו מצה מגביהים כשאומרים . 11
 פסח שהיו וכו'"? האם מגביהים את הזרוע לאמירת "מרור זה"לאמירת 

}עיין נוסח ההגדה בהבדל שבין הלשון במצה ומרור  [ משנ"ב ס"ק ע"ב] "
 לפסח{

מתי המצה מגולה [ משנ"ב ס"ק ע"א] בהסיבה? "מגיד"האם אומר את . 12
}ואיך  כמה פעמים זורקים יין מהכוס[ משנ"ב ס"ק ע"ו] מכוסה?ומתי 

תע"ג ס"ו ] ובאיזו מלים? משנ"ב ס"ק ע"ד ושעה"צ ס"ק פ"א{ע'  זורקים?
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[ }עוד בעניין נוסח ההגדה עיין בשעה"צ ס"ק פ' ,ובהבנת דברי ס"ז
 האחרונים המובאים במשנ"ב ס"ק ע"א ע' תוס' פסחים קט"ז:{            

ת מברכים הספרדים? למה? על איזה כוסות מברכים על איזה כוסו. 13
למה צריך ליטול ידים עוד פעם לפני שאוכל    [סי' תע"ד]  האשכנזים? למה?

על איזו מצה/מצות מברך ברכת המוציא? על  [ תע"ה משנ"ב ס"ק א'] מצה?
 איזו מצה/מצות מברך ברכת על אכילת מצה? מתי בוצע? נא לתאר היטב! 

למה צריך לאכול כזית [ '  ס"ק י' וס"ק  י"אתע"ה ס"א ומשנ"ב ס"ק ב]
[ תע"ה משנ"ב ס"ק ט']  במחלוקת?  ימשניהם,איזה מוסכם לכ"ע ואיזה תלו

האם צריך הסיבה למרור? מה יעשה למרור אחר הטיבול בחרוסת לפני 
 [שם בש"ע ס"א] האכילה?

האם  [ע' משנ"ב ס"ק י"ח וס"ק י"ט] בחרוסת? "כורך"האם טובל את ה. 14
ע"ע  ס"ו ומשנ"ב  [ }ע"ע בה"ל ד"ה ואוכל{ ]  משנ"ב ס"ק כ"ג]  הסיבה?טעון  

[ תע"ו בש"ע, ומשנ"ב ס"ק א']  מהו מנהג אכילת צלי בליל פסח?[  ס"ק מ"א
 [סעיף ב'] מה הדין אם נאבד האפיקומן?

למה נזהרים לאכלו  [תע"ז ס"א ומשנ"ב ס"ק א'] כמה יאכל לאפיקומן?. 15
 ]משנ"ב ס"ק ז'[ לגמר לפני חצות? קודם חצות? איזה חלק מן הסדר צריך

האם יכול לאכול את האפיקומן בשני מקומות? מה הדין אם ישנו באמצע  . 16
האם יכול לשתות בין כוס שלישי לרביעי? [ סי' תע"ח]  אכילת האפיקומן?

 [סי' תע"ט] איזה מנהג מביא הרמ"א לגבי אמירת ההלל ?
מה מנהג ספרד ומה   –  שיש שני מנהגים לגבי ברכת ההללסימן ת"פ  עיין   

}מה מנהג  מתי מברכים על כוס רביעי?[ עי' משנ"ב ס"ק ה'] מנהג אשכנז?
המהר"ם? עי' משנ"ב ס"ק ו'{    
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Please feel free to contact us 
with any questions or 

comments 
 

Rabbi Moshe Gordon, Rosh Yeshiva; 
rabbigordon@yishrei.org 

Rabbi Yeshai Koenigsberg, Mashgiach; 
ryk888@gmail.com 

Rabbi Shaya Greenwald, Rosh Kollel; 
rabbishayagreenwald@gmail.com 

Rabbi Yechiel Cohen, Ra”M; 
cyechiel@gmail.com 

Rabbi Mickey Ellman, Ra”M; 
rabbiellman@gmail.com 

Rabbi Eli Pielet, Ra”M;            
epielet@gmail.com 

Rabbi Yehuda Goldin, Ra”M; 
yehudagoldin@gmail.com 

Rabbi Simcha Hirsch, Shoel U’Mashiv; 
hirschsimcha@gmail.com 

Rabbi Yoseph Koff, Shoel U’Mashiv; 
rabbikoff@gmail.com
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