
שיח ההלכה

החדש הזה לכם
ראש  להזכיר,  צריך  ניסן  חדש  "בראש 
סופרים  )מסכת  הזה"  חדשים  ראשי 
בברייתא  טמון  נפלא  חידוש  פי"ט(, 
את  לציין  בא  מקרא  של  פשוטו  זו. 
וכן  למניין החדשים,  כראש  ניסן  חדש 
"כיצד  ה"ג(  פ"א  )ר"ה  בתוספתא  הוא 
אלא  למנות  מתחילין  אין  לחדשים, 
ראש  לכם  הזה  החדש  שנ'  מניסן, 
דמ"ס,  זו  בברייתא  אמנם  חדשים". 
בעטרה  ניסן  חודש  ראש  התעטר 
נוספת, "ראש לראשי החדשים". ננסה 
לטבול את הקולמוס ביערת הדבש של 

חידוש זה.
פתח כחודו של מחט להגדרת הדברים, 
"ראש  במכילתא,  חז"ל  בדרשת  נמצא 
שנים  חדשים  מיעוט  שומעני  חדשים. 
מנין לשאר חדשים ת"ל לחדשי השנה". 
למדנו  המלבי"ם  רבנו  של  ממדרשו 
ניסן  שאין  אמינא  הוה  כי  לפרש, 
סיון  ראש אלא לשני חדשי המועדים, 
קמ"ל,  והא  אחריו,  הבאים  ותשרי, 
אזן  השנה.  חדשי  לכל  הוא  ראש  כי 
דבריו,  מתוך  לשמוע  תוכל  למדנית 
ההוה  של  מעניינה  הוא  הקמ"ל  כי 
ניסן  היות  מכאן  שמענו  לא  אמינא, 
היותו  אלא  החדשים,  למניין  ראשון 
ראש וראשון לכל מועדות ראשי חדשי 
השנה. וכך מוכח מדרשה דומה שדרשו 
שהוא  "לפי  קמה(  פר'  )פנחס,  בספרי 
עולה  תקריבו  חדשיכם  ובראשי  אומר 
לה' שומעני מיעוט חדשים שנים ת"ל 

לחדשי השנה". 
ממוצא דברינו נוכל לשרטט קוי מתאר 
להגדרת הדברים. כשם שניסן ראש הוא 
לתוכנם של מועדות, לזמן מתן תורתנו 
שכולו המשך והשלמה ליציאת מצרים, 
ההר  על  הא'  את  תעבדו   – "בהוציאך 
הזה". ולחג האסיף תקופת השנה, "כי 
בסוכות הושבתי – בהוציאי אותם". כך 
כלול בו בחודש הגאולה תוכנה הפנימי 
חדשים.  בראשי  המועד  קביעת  של 
"אמר הקדוש ברוך הוא הואיל ועשיתי 
עשו  אתם  אף  הזה  בחדש  נסים  לכם 
הזה  החדש  שנאמר  חדש  ראש  אותו 

לכם ראש חדשים )שמו"ר פר' טו(.
עניינו של מועד "ראש החודש" מכוסה 
הוא כלבנה טרם חידושה, אך ממטבע 
"מועד  הוא  חודש  ראש  נלמד.  ברכתו 
הוא  אורו  שפע  התחדשות",  של 
הסגולה המיוחדת לעמוסי בטן, ]כלומר 
פטר  כגון  בטן  מני  העמוסים  לישראל 
סנהדרין  יהונתן  רבנו  פי'  ומילה,  רחם 
 – תפקידם  את  ולחדש  לשוב  מב.[ 
מלכותו.  כבוד  שם  על  ליוצרם  לפאר 
ההתחדשות מתרקמת בסתר המדרגה, 
צריך  אז  הארץ.  כל  פני  על  חושך  עת 
שתהיה כל עין מצפה לראות בחידושה 
כשמו   – החודש  קידוש  לבנה.  של 
הכנה  למחר",  "התקדשו  בבחינת   –
של  לחידושה  להשתייכות  והזמנה 
ישראל  כנסת  זו   - כלבנה  "יפה  לבנה, 
שמצפה ללבנה ואומרת מתי יהיה ראש 
חדש ואראה חדשה, ואקדש את החדש 
והודאות,  שבחות  ואתן  דין  בבית 
כזיו  זיוה  את  להבהיק  הקב"ה  ועתיד 

הלבנה" )תד"א ג(.
היו  למצרים  ישראל  ירדו  שלא  "עד 
ונשתעבדו  משירדו  לשעבוד  מונין 
הוא  ברוך  הקדוש  להם  עשה  שם 
לחדשים  מונין  התחילו  ונפדו  נסים 
שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים" 
חשכה  אימה  משנפלה  שם(.  )שמו"ר 
על אבינו אברהם, ירדו ישראל למהלך 
בין  גלות  של  הברזל  כור  שכולו  חיים 
האומות. אלפי שנים של "עליך הורגנו 
כל היום" עלולים ליצוק אותנו לתבנית 
של "מונים לשעבוד". משירדנו למצרים 
הרי  גאולה,  של  חידושה  עלינו  והאיר 
אנו "מונים לחדשים" – כל מכת גלות 
המונחתת על ראשינו מחדשת בקרבנו 
את אורה של לבנה. "אמר הקדוש ברוך 
בחדש  נסים  לכם  ועשיתי  הואיל  הוא 
חדש  ראש  אותו  עשו  אתם  אף  הזה 
שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים" 

)שם(.
לראות  הזאת,  ובשנה  בעת  ה'  יזכנו 
נחלתך,  עם  להתהלל  בחירך  בשמחת 
"יבא הקדוש ברוך הוא שנקרא ראשון 
ראשון  שנקרא  המקדש  בית  ויבנה 
ויבא  ראשון  שנקרא  עשו  מן  ויפרע 
הראשון,  בחדש  ראשון  שנקרא  משיח 
שנאמר החדש הזה לכם ראש חדשים" 

)שם(.

דבר המערכת

הגאון רבי מאיר שמחה אוירבאך שליט"א
רב קהילת 'ישיבת הר"ן' ורב שכונת הדקל

בענין הברכה בבדיקת החמץ

נשאלה שאלה למעשה באחד שאינו נמצא בביתו מחמת 
לפי  בדיקה  זמן  עיקר  שהוא  י"ד,  ליל  בתחילת  אונס 
שליח  למנות  יכול  האם  בפוסקים,  וכמבואר  הראב"ד 
שיבדוק חלק מהבית בתחילת הזמן עם ברכה, והשאר 
יותר  בו  מצוה  מצד  ברכה,  עם  הבית  הבעל  גם  יבדוק 
וכן ראיתי להסתפק במי שאין בכחו לבדוק  מבשלוחו. 
את כל ביתו, ורוצה למנות שליח, והשליח מתאחר, האם 
עם  ג"כ  יגמור  והשאר  ברכה,  עם  לבדוק  להתחיל  יכול 

ברכה.
ותורף השאלה היא האם זה ממש מצוה אחת, וכל זמן 
שלא גמר לבדוק לא קיים את המצוה, וכן נראה מסברא 
כי זהו עיקר המצוה לבדוק ולברר אם נשאר חמץ בבית, 
ולכאורה זה תלוי במחלוקת הראשונים המובא ברא"ש 
בענין אם שח באמצע הבדיקה מענין הבדיקה, אם הוי 
הפסק,  הוי  לא  שזה  נפסק,  וכן  הרא"ש,  ודעת  הפסק, 
וכן הר"ן  וזהו מטעם אחר,  ורק לכתחילה אסור לדבר, 
בסוף מס' ר"ה סובר כן, ומשמע קצת מדבריו שאפשר 
תקיעות  בין  למי ששח  אותם  ומדמה  לדבר,  לכתחילה 
אותם  והרא"ש שם מדמה  דמעומד,  לתקיעות  דמיושב 
באמצע  ממש  זה  הרי  ושם  הלל,  באמצע  ששח  למי 
למי  אותו  מדמין  והר"ן  בפסחים  הרא"ש  וכן  המצוה, 
שבירך לישב בסוכה או המוציא, ושח אחר שקיים את 

המצוה או שהתחיל לאכול.
ומעולם לא הבנתי דבר זה, כי מה שייך הפסק בסוכה, 
וכן הרא"ש  יושב בסוכה ומקיים את המצוה,  הרי הוא 
מחלק בין תפילין של יד לתפילין של ראש, כי בתפילין 
זה שני מצוות, וא"כ אולי הדמיון לסוכה הוא שזה הכל 

מצוה אחת, וא"כ כבר חל הברכה על מקצת המצוה.
עכ"פ מדברי הרא"ש אלו וכן מהר"ן נראה שזה לא ממש 
מצוה אחת אלא זה רק המשך המצוה, וכן משמע שם 
מהרא"ש שתקיעות הוי יותר חמור, והסברא הוא כי זה 
זה  כי  דמעומד,  ותקיעות  דמיושב  תקיעות  מצוות  שני 
דאורייתא וזה דרבנן, ומשא"כ בבדיקה שזה מצוה אחת 
עם המשך זמן, ולכן לא הוי הפסק, כי הברכה חלה על 

התחלת המצוה.
דומה לסוכה,  אינו  והנה הט"ז מתמה על הרא"ש שזה 
כי בסוכה אינו מחויב להמשיך לשבת בסוכה, אבל כאן 
המצוה עדיין לא נגמרה, ולכן יתכן דגרע טפי והוי הפסק. 
ולמנות  להפסיק  יכול  כאן  גם  כי  חולק  חיים  ובנתיב 
שליח ויברך, אולם דבריו אינם מובנים, כי מה זה הוכחה 
מה שיכול למנות שליח ולגמור וגם מנין באמת שיכול 

ג"כ לברך.
שליח,  למנות  רוצה  דאם  יעקב  בחק  ראיתי  זה  ובענין 
שהשליח יעמוד ליד בעה"ב וישמע את ברכתו, ובאם לא 
אינו יכול למנותו לשליח, כי יוצא שהוא מקיים מצוה 
בלא ברכה )ויעויין בנשמ"א שחולק(, ומסיים שהשליח 

אינו יכול לברך שוב, כי כולה מצוה אחת היא.
הדם  כיסוי  בפרק  ברא"ש  ראיתי  הט"ז  דברי  ובעיקר 
וכגון  אחת,  מצוה  שזה  דבאופן  הפוכה,  סברא  שכותב 
כגון  מצוות  בשני  אבל  הפסק,  הוי  לא  והלל,  בשופר 
בשוחט שני עופות ושח באמצע, יתכן דהוא הפסק, וכן 
כתב הר"ן בבדיקת חמץ שזה חדא מצוה והוי כישיבת 
סוכה, אמנם הדמיון לסוכה אינו מובן וכנ"ל, כי בסוכה 
אינו מחוייב לשבת בסוכה, ואילו בבדיקת חמץ מחויב 
הוא לגמור את בדיקת כל הבית, רק בזה אפשר לדחוק 
דומה  זה  לגמור את הבדיקה, אבל  דאמנם הוא מחויב 
עופות  בשחיטת  ומשא"כ  אחת,  מצוה  הכל  כי  לסוכה 

ובתפילין אין קשר בין שני המצוות.
גמר לבדוק לא  לומר שכל שלא  עכ"פ מסברא מסתבר 

קיים את המצוה,

הגאון רבי משה דוד אדלר שליט"א
רב קהילות בני התורה בגבעה ב'

בענין אכילת מרור - חסה, חזרת 
)חריין(

ראיתי מבוכה גדולה בציבור המדקדקים בעניין המרור, 
נקראת  )שבימינו  והחזרת  החסה  בין  נבוכים  שרבים 
היא  ותמכא  החסה,  היא  חזרת  חז"ל  ובלשון  חריין, 
על  בזה,  דברים  הרהורי  כמה  אעלה  ואמינא  החריין(, 

שלחן מלכי רבנן.
וידוע, שמכל צד עדיף  וברור  דדינא פשוט  א. מעיקרא 
לצאת יד"ח בחסה, דהא אמרו בגמ' פסחים לט. אמר רבי 
אושעיה מצוה בחזרת, ואמר רבא מאי חזרת חסא, מאי 
נחמני  בר  שמואל  ר'  ואמר  עילוון.  רחמנא  דחס  חסא, 
מה  לך  לומר  כמרור,  מצריים  נמשלו  למה  יונתן,  א"ר 
מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אף מצריים תחילתה 
רך וסופה קשה. ופרש"י דמצוה בחסה מהני טעמי דרבא 
ור' שמואל בר נחמני. ובירושלמי אמרו "ר' חמא בשם ר' 
אושעיה כל עצמן אין הדבר תלוי אלא בחזרת מה חזרת 
תחילתה מתוק וסופה מר, כך עשו המצריים לאבותינו 
ואת  אביך  את  הושב  הארץ  במיטב  בתחילה  במצרים, 
בחומר  קשה  בעבודה  חייהם  את  וימררו  ואח"כ  אחיך, 
בחזרת  דמצוה  תע"ג  בטוש"ע  נפסק  ומה"ט  ובלבנים". 

)חסה(.
ב. ומלבד זה יש עוד טעמים דחסה עדיף, חדא דמסורת 
דזהו  ישראל  קהילות  בכל  ופקפוק  ויכוח  בלי  ברורה 
חזרת )חסה( שאמרו במשנה, ועוד האריך החכם צבי סי' 
קי"ט דצריך לפרסם בכל קהילות ישראל דבר זה דעדיף 
לצאת בחסה, וגם משום דאוכלים ממנו כשיעור ואינו 
ברכתו  וגם  לעיסה,  בלי  לבלוע  צריך  ואין  לגוף,  מזיק 

אדמה בלי פקפוק וכדלקמן.
ג. והטעם שבגלילות אשכנז נתפשט המנהג לצאת יד"ח 
מרור בחזרת )תמכא - חריין( הוא מה שכתב הח"צ ועוד 
דכיון  ועוד(,  ושע"ת  )באה"ט  בפוסקים  הו"ד  אחרונים, 
לא  חסה,  פסח  בתקופת  מצוי  אין  אשכנז  דבארצות 
תמכא,  שהוא  החריין  ולוקחין  למרור.  לקחתו  הורגלו 
והח"צ ועוד פקפקו בזה מכמה טעמים, וכדלקמן, וסיים 
דנפיק  וגם  מצוה.  בו  סכנה שאין  עליו  אני  דקורא  ע"ז 
מיניה חורבה, שאינם יכולים לאכול ממנו אפי' חצי כזית 

משום חריפותו עיי"ש.
אך בזמנינו דמצוי החסה, היה צריך לחזור וליקחו שהוא 

עיקר הדין וכנ"ל, וכ"ה מנהג פשוט ברוב הקהילות.
ד. אלא שרבים נבוכים בזה, שכידוע מרן החזו"א זלל"ה 
אפשר  אי  מתוקה  שהיא  שכיון  בחסה,  טובא  פקפק 
סוגיות  מכמה  ראיות  והביא  מרור,  יד"ח  בה  לצאת 
ונבאר  במרור,  מרירות  טעם  שיטעום  דבעינן  דמבואר 
בס"ד.  הקדושים  בדבריו  שיל"ד  ומה  בקיצור,  ראיותיו 
הנה הוכיח מהא דאיתא פסחים ל"ט א' "רבינא אשכחיה 
]שהוא  אמרירתא,  מהדר  דהוה  דרבא  בריה  אחא  לרב 
מרור דמתני' כמבואר שם לעיל[ א"ל מאי דעתך דמרירן 
טפי, והא חזרת ]חסה[ תנן וכו' א"ל הדרי בי". והוכיח 
מזה החזו"א: "מבואר דעיקר המצוה להטעים מרירתא, 
דבריו  ולולי  טפי",  מרירתא  שיהא  המובחר  מן  ולפיכך 
הקדושים י"ל דלמסקנא הוכיחו מחסה דא"צ מר ממש, 
ולא רק שאי"צ מרור טפי ודו"ק. תו הוכיח מברייתא שם 
לקמיה ע"ב שדנה בדין מרור אי יוצאים אף בקלחים ואף 
ביבשים, ואף שלוקים ומבושלים, ומסיק התם דיוצאים 
רק בלחים וכמושים, ואף בקלחים, וביבשים ומבושלים 
שיש  כל  דבר  של  "כללו  קאמר  וע"ז  יוצאים,  אין  וכו' 
בו טעם מרור יוצאים בו, וכל שאין בו טעם מרור אין 
יוצאים בו", והוכיח כנ"ל. עוד הוכיח מדאמר קט"ו ע"א: 
דלמא  בחרוסת  מרור  איניש  נישהי  לא  פפא  רב  "אמר 
טעם  ובעינן  למרוריה,  ליה  מבטיל  דתבלין  חלייה  אגב 

מרור וליכא".
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וכבר הבאנו מהחק יעקב שאין מברכין פעמיים, ורק אולי 
שוב  אפשר  אולי  גדול,  הפסק  שיהיה  הראשונה  בשאלה 
זה לא ממש היסח  כי  כי רק שיחה לא הוי הפסק  לברך, 
הדמיון  אולי  וזהו  ולדבר,  לבדוק  שאפשר  כיון  הדעת, 
על  רק  היא  שהברכה  מכוון  מתחילתו  אם  וגם  לסוכה, 
לו  שיש  כמי  והוי  פעמיים,  לברך  אפשר  אולי  ההתחלה, 
שני בתים, אולם מסברא אפשר לחלק משני בתים וא"כ 
וכן ראיתי בשם  יתכן שלא אריך למיעבד הכי.  לכתחילה 
אאמו"ר זצ"ל שאם מינה כמה שליחים יכולים כולם לברך, 

ומסתמא הסברא היא כי אין קשר בין שני השליחים, אולם 
בשליח אחד יש לעיין.

היוצא מזה דבשאלה אי עדיף שהשליח יגמור את הכל או 
שבעה"ב יבדוק הכל, ובשאלה ב' כבר הבאנו מדברי החק 
יעקב שאין מברכים פעמיים, והנה בענין זה מצאנו דברים 
מפורשים בפוסקים בשו"ת נוב"י קמא סי' מ"ב כותב וז"ל, 
ואל תשיבני משח באמצע ביעור חמץ וכו' שכל חור וזוית 
שבודק קיים מצוה וכו', ואם מבער כזית חמץ אף שיש לו 
בביתו הרבה חמץ על כזית זה שביער קיים מצוה, אולם 
מחנה  שו"ת  בשם  ראיתי  וכן  למעיין,  רב  צ"ע  שם  דבריו 
חיים שחולק עליו, וכותב כי האיך מקיים מצות ביעור אם 
יודע שיש לו חמץ ויכול לבערו, וזה אפשר לחלק בין מצות 
לחפש  היא  המצוה  בבדיקה  כי  תשביתו,  למצות  בדיקה 
ולוודא שאין לו חמץ בבית, ואפי' אם לא מצא כלום קיים 

המצוה  את  קיים  לא  לבדוק  גמר  שלא  כל  וא"כ  מצוה, 
של  בחקירה  אולי  תלוי  וזה  בתשביתו,  משא"כ  דרבנן, 
המנ"ח בגדר של תשביתו, ועכ"פ לכתחילה לברך פעמיים 
בשביל הידור מצוה אינו נראה ובפרט בזמנינו שהבדיקה 
בשעה"צ  וכמבואר  פתיתים  עשרה  מניחים  ולכן  מקופיא 

ובספר דעת תורה.
שמביא  מילה,  הלכות  בסוף  שמח  באור  ראיתי  שוב 
מהריב"ש, דאם יש לאחד שני תינוקות למול, יכול לברך 
ברכה אחת, ומדמה אותו לבדיקת חמץ בכמה בתים, ובזה 
נחלק עליו, כי בבדיקה זה ממש מצוה אחת וכנ"ל, וא"כ 
נעל"ד דאין לברך פעמיים, אולם המברך פעמיים יש לו על 

מי לסמוך, וכן ראיתי בשם הרב פעלים.

ברכה בבדיקת חמץ - המשך

שיח השבת
הרב עקיבא קנפלמכר שליט"א

בענין חיבור חלקי הרכבה 
בשבת

שמתהדקים  משחקים  בהרכבת  דנו  הפוסקים 
בהרכבתם, אם מותר להרכיבם בשבת, כיון שהרגילות 
יום, או לפי דרכו של החזו"א דחיבור  לפרקם באותו 
הפסד  מהווה  פירוק  יכולת  בלי  חלקים  של  קבוע 
ככיסוי  חשיב  אלא  בונה,  נחשב  לא  ולכן  לשימוש, 

הכלים דודאי מותר.
במשחקי  מלשחק  להימנע  דיש  כתב  בשש"כ  אמנם 
בשם  שבת  באורחות  הביא  וכן  שמתהדקים,  הרכבה 
הגריש"א, דכיון דהויא הרכבה מהודקת, הרי זה אסור 

עכ"פ מדרבנן.
ואכתי יש לדון אם שונה הדין כשאינו מרכיב את כל 
באופן  חלקים  מחבר  אלא  מסוימת,  לצורה  החלקים 
אקראי, כיון שאינו יוצר בזה כלי, ויהא מותר לחברם, 
מכה  משום  הוא  דהאיסור  כהט"ז  נימא  אם  וכ"ש 

בפטיש, דהכא לא שייך לאסור מצד זה.
הנה בגמ' שבת ק"ב. "עייל שופתא בקופינא דמרא, רב 
אמר משום בונה, ושמואל אמר משום מכה בפטיש". 
ופרש"י: שופתא, יתד קטן שתוחבין בתוך בית יד של 
קופינא,  יצא.  להדקו שלא  הברזל  בנקב  בהיותו  מרא 

הוא חור שבראש המרא.
אור"י  בכלים,  בנין  אין  דקי"ל  דאע"ג  התוס'  וכתבו 

של  במנורה  או  תריסין  בתי  בהחזרת  דוקא  היינו 
בקרקע,  כמו  בכלים  מיחייב  גמור  בנין  אבל  חוליות, 
ואין חילוק בין כלים לקרקע אלא במקום שאין חיזוק 

ואומנות, דבכלי לא חשיב בנין ובקרקע חשיב בנין. 
ומבואר מדברי התוס' דמאי דאמרינן דאין בנין וסתירה 
ואומנות,  חיזוק  צריך  בגוונא שאין  דוקא  הוא  בכלים 
אבל בגוונא דצריך חיזוק ואומנות, חשיב שפיר בונה 

וחייב.
ובר"ן שבת )ל"ז מדפי הרי"ף( כתב, דכל מאי דאמרינן 
שנתפרק,  בכלי  דוקא  הוא  בכלים  וסתירה  בנין  דאין 
מתחילתו  כלי  עושה  אבל  חוליות,  של  במנורה  כגון 
לא מיקרי בונה בכלים, אלא עושה כלי, ולא עוד אלא 
אפילו כלי שנתפרק וצריך אומן בחזרתו, כל שהחזירו 
כלי,  שם  ממנו  שבטל  משום  בונה,  משום  עליו  חייב 

וחשיב כבונה כלי מתחילתו. 
וצריך  כלי שנתפרק  כתב,  הרי"ף  מדפי  מ"ז  ובר"ן שם 
לתוקעו דחייב או משום מכה בפטיש או משום בונה, 

כיון דצריך לתוקעו כבונה כלי מתחילתו. 
שכתבו  חביתא  ד"ה  ע"ד  שבת  בתוס'  מבואר  וכן 
דהעושה חביתא חייב משום בונה, כיון שעושה לגמרי 

כל הכלי, משא"כ במנורה של חוליות ומחזיר מיטה.
ובשו"ע סי' שי"ג סעיף ו' כתב, מטה של פרקים אסור 
להחזירה ולהדקה, ואם תקע חייב חטאת, ואם ]דרכה 

להיות[ רפויה מותר לכתחילה.
וכתב הט"ז דהטעם הוא דהוי גמר מלאכה, וחייב משום 

מכה בפטיש, ובמג"א כתב דהוא משום שעושה כלי.
בנין  שאין  דאע"פ  דהמג"א,  דטעמו  הפרמ"ג,  וכתב 
וסתירה בכלים, אם עושה כלי שלם חייב משום בונה.

היינו  בכלים,  בנין  דאיכא  לראשונים  דאף  ומבואר, 
כל  עושה  דאינו  היכא  הכלי, אבל  כל  דוקא כשעושה 

הכלי, לא אמרינן בזה בנין וסתירה בכלים.
ובמשנ"ב כתב שם בס"ק מ"א דמיטה של פרקים אסור 
דהוי  ומסמרים,  ביתידות  יתקע  שמא  גזירה  להחזיר, 
דכיון  וי"א  בפטיש,  מכה  משום  וחייב  מלאכה  גמר 

דעושה בזה כלי גמור חייב משום בונה.
ומבואר דס"ל למשנ"ב דאם איסור החזרת פרקים הוא 

משום בונה, היינו דוקא משום שעושה כלי גמור.
השו"ע  פסק  ט'  בסעיף  דהא  להקשות  יש  ולכאורה 
בונה, ומשמע דבתוקע  דהתוקע עץ בעץ חייב משום 

חייב, אע"פ שלא עשה כלי.
מקינון  הר"י  שיטת  את  שהביא  ז'  שי"ד  בשו"ע  ועיין 
התיבה,  שאחורי  הצירים  להסיר  דמותר  י"א  בשם 
וביאר המג"א שם בס"ק י' דהסברא בזה דהוה סתירה 
גרועה, כיון שאין צריך לשבור שום דבר, והקשה דהא 
כשסותרו  וא"כ  בונה,  משום  חייב  בעץ  עץ  התוקע 
נמי הוה סותר, ותירץ דהתם מיירי שעושה כלי, כגון 
המכניס עץ בתוך הקורדום, אבל בתיבה בלי הצירים 

נמי הוה כלי.
ונראה דאף לשיטת ר"פ שהביא השו"ע לאסור להסיר 
הציר מהתיבה, וחשש לדבריו, מ"מ אפשר דמודה דרק 
בעשיית כלי חשיב בונה, אלא דס"ל דחיבור ציר לתיבה 
חשיב נמי עשיית כלי, דהא במג"א לעיל מבואר דרק 

בעושה כלי מתחילתו חייב. 
לומר, שמותר לחבר חלקים של  נראה  הנ"ל  כל  ולפי 

משחקי הרכבה, באופן אקראי.

הרב אליהו ארנטרוי שליט"א

לחם משנה בשבת ויום טוב

עניין לחם משנה בשבת
שבת דף קי"ז: אמר רב אבא בשבת חייב אדם לבצוע על 
שתי ככרות דכתיב לחם משנה. ע"כ. ומובא בשו"ע או"ח 

סי' רע"ד וסי' רפ"ט.
לנו  ירד  יום  כל  במדבר,  והיינו  כשיצאנו ממצרים  והנה 
מן מן השמים. כל איש אסף מן עבורו ועבור משפחתו, 
תמיד  מצא  שהביא,  מה  את  ושקל  הביתה  וכשהגיע 
הבית.  מבני  אחד  לכל  בדיוק  עומר  של  כמות  לו  שיש 
ופתאום  כך,  לו  קרה  יום  ובכל  שני  וביום  ראשון  ביום 
נפש  לכל  עומרים  כפול, שתי  לו  ביום שישי מצא שיש 
במשפחתו. ולזכר אותו נס אנחנו לוקחים שתי ככרות כל 

שבת לזכור שקבלנו ביום שישי מנה כפולה.
ויש לדון בזה בתרתי: א. בערב שבת שאחריו יו"ט, בוודאי 
שירד שלש מנות לכל אדם, עבור יום שישי, שבת, ויום 
ובשו"ע,  בב"י  תקכ"ט,  סימן  באו"ח  מפורש  וכך  ראשון. 
הראוי  מן  וקשה שא"כ  בשבת.  כמו  ביו"ט  מן  ירד  שלא 
יו"ט.  שאחריו  בשבת  ככרות  שלוש  ניקח  אנחנו  שגם 
בשלח,  פרשת  חכמה  המשך  זו  בשאלה  נתעורר  )וכבר 
יום מן, ומצא  יהודי שהיה במדבר, לקט כל  ב.  כ'(.  ט"ז 
תמיד שיש לו עומר אחד. העומר הזה חילק לשתים לשתי 
עמוד  קי"ח  שבת  בגמרא  כמבואר  וערב,  בוקר  סעודות, 
והוא  עומרים,  שתי  שיש  ומצא  ליקט  שבת  ובערב  א'. 
ואחד  בבוקר  לשישי  אחד  סעודות,  לארבע  אותו  חילק 
יום  לליל שבת ושתים ליום השבת. נמצא שבבוקר של 
שישי יש לו ד' ככרות ביד, בליל שבת ג', בשבת בבוקר ב' 
ובסעודה שלישית רק אחד. והאיך זה תואם למה שאנחנו 
לוקחים שתי ככרות, לכל שלוש הסעודות, הרי במדבר 
לא עשו כך )ועיין בדעת זקנים מבעלי התוס' שמות ט"ז 

כ"ב. ונביא את דבריו בסמוך(.
הנס של לחם משנה

ומה  שבת.  ערב  של  הנס  היה  מה  תחילה  לבאר  ונראה 
אנחנו מזכירים בזה שלוקחים לחם משנה. 

והנה אם במדבר היה יורד כל יום מן בכמות מצומצמת 
הולך  היה  אם  ואפילו  מזה  יותר  ואין  אחד,  עומר  של 
ומחפש לא ימצא יותר, אז היה אפשר לומר שהנס של 
יום השישי הוא שירד בדיוק כפול, שתי עומרים לכל נפש. 
אבל באמת לא כך היה, אלא בכל יום ירד כמות אדירה 
ואז  צריך,  שהוא  שחשב  כמה  ליקט  אחד  וכל  מן,  של 

הפסיק ללקט. וכל מה שלא לוקט התאדה במשך היום, 
כמו שכתוב "וחם השמש ונמס". הוא מגיע הביתה ומודד, 
ותמיד מוצא שיש לו בדיוק עומר. וביום שישי לקט כמו 
בכל יום, וכשהגיע הביתה ומדד מצא שיש לו בדיוק שתי 
אלא  שירד,  המן  בכמות  הנס  היה  שלא  נמצא  עומרים. 

בכמות שנמצא כשמדד בביתו.
וכיון שכן הנס של יום שישי לא היה גדול יותר מהנס בכל 
יום, אלא שונה, בכל יום מדדו מה שלקטו ומצאו בדיוק 
עומר אחד, ובימי שישי מצאו שתים. ואם כן מה העניין 

של לחם משנה? איזה נס מיוחד אנחנו צריכים לזכור?
דברי המשך חכמה

המשך חכמה )שמות ט"ז כ'(, שואל את השאלה הראשונה 
שלוש  לוקחים  אין  מדוע  שבת  שאחרי  שביו"ט  הנ"ל 
הכמות  על  מזכרת  עושים  לא  שאנחנו  ומתרץ  ככרות. 
שהותירו  שהמן  מה  את  זוכרים  אלא  המן,  של  הכפולה 
לשבת לא התקלקל. כל יום אם הותירו מהמן עד למחר 
זה התקלקל, "וירום תולעים ויבאש". המן לא החזיק יותר 
ממנו  השאירו  והם  שישי  יום  כשהגיע  אבל  אחד.  מיום 
ליום שבת, היתה ברכה מיוחדת של שבת שלא התקלקל. 
ולכן אנחנו לוקחים לחם משנה להראות את השוני בין 
תועלת  אין  השבוע  ימי  דבכל  הימים,  שאר  לבין  שבת 
באוכל של יומיים, ורק בשישי ושבת, שיש ברכה מיוחדת 

של השבת, יש תועלת באוכל כפול עבור יומיים. 
אין  יו"ט,  שאחריו  בשבת  שלכן  חכמה  המשך  מסביר 
תוספת נס במה שהחזיק המן לשלוש ימים, אלא המשך 
יו"ט.  וכן  המן  לקלקול  גורם  לא  ששבת  נס.  אותו  של 
ולכן בשבת ואח"כ יו"ט לוקחים בכל סעודה שתי לחמים 
שלוש  לקחת  סיבה  ואין  המן,  התקלקל  שלא  להראות 

לחמים )עד כאן דברי המשך חכמה - לפי הבנת הכותב(.
ולפי"ד מתורץ ג"כ שאלה השניה, למה אנחנו לא עושים 
כמו במדבר, ג' לחמים בליל שבת, ב' ביום השבת, אחד 
בסעודה שלישית. והתשובה שאין אנו מזכירים כלל את 
הכמות של המן שנפל, אלא את הברכה של השבת שלא 

התקלקל.
דברי הדעת זקנים מבעלי התוספות

הדעת זקנים מביא שתי שיטות. א. בסעודה שלישית לא 
צריכים לחם משנה, שהרי במדבר בליל שבת היה להם 
לסעודה  אחד  רק  ונשאר   , ב'  בבוקר  ובשבת  ככרות  ג' 
שלישית. )ודעה זו מובאת בשו"ע או"ח סי' רצ"א סעיף ב' 
ברמ"א שהמנהג בסעודה שלישית לקחת רק לחם אחד(. 
ב. גם בסעודה שלישית צריך שתי ככרות. והטעם על פי 
המדרש "שבכל יום יורד להם פרידה אחת ובשבת שתי 
פרידות" וביאר שבשעת לקיטת המן ביום שישי, היו רק 
הראשון  את  אכלו  לחמים.  ארבע  שהוא  עומרים  שתי 

הכניסו  לשבת.  אפו  מהם  ושלושה  בבוקר  שישי  ביום 
ומצאו תמיד שש לחמים, שתים  נס  והיה  שלוש לתנור 
לכל סעודה. ועל שם אותו נס אנו לוקחים לחם משנה, 
ולכן גם בסעודה שלישית חייבים בלחם משנה, היות וגם 

הלחם השלישי הכפיל את עצמה בתנור.
ולפי"ד בשיטה השניה, אין כאן מקום לשאלות הנ"ל, דאין 
לנו שום עניין לזכור את כמות המן שנפל להם ושלקטו, 
אלא זוכרים את הלחם שנכפל בתוך התנור לכל סעודה 

וסעודה.
דרך שלישית

שבת נקראת "שבת מלכתא", )גמרא שבת דף קי"ט ע"א 
רבי חנינא מיעטף וקאי אפניא דמעלי שבתא אמר בואו 
לא  המלכה  מלכה?  זו  מה  המלכה(,  שבת  לקראת  ונצא 
צריכה לעבוד, למלכה יש עושר, יכולת, גבורה, כבוד, ויש 
לה גם עבדים ומשרתים שעושים בשבילה. מי שמתקרב 
אל המלכה וימצא חן בעיניה יזכה לקבל ממנה כל טוב, 
ומי שמתרחק ממנה מביא לעצמו רק רעה. כך גם בשבת 
היא מקור הברכה, כל טובה וברכה שירצה האדם נמצא 
בשבת. מי שמתקרב אל השבת, ומכבד אותה כראוי יזכה 

ליהנות מן השבת.
מי הם המשרתים של שבת המלכה? התשובה, שישה ימי 
השבוע. איפה רואים את זה בפירוש שימי החול מכינים 
לשבת? בפרשת המן, "והכינו את אשר יביאו", המן של 
שבת ירד ביום שישי כדי שיכינו את הסעודות של שבת 
ביום שישי. כמו שהעבדים והמשרתים מכינים את האוכל 

עבור המלכה, כך ימי החול מכינים ליום השבת. 
ירד  שלא  בזה  נזכרים  אנחנו  משנה  לחם  כשלוקחים 
יכינו  ירד בערב שבת בכדי שימי החול  מן בשבת, אלא 
"המלכה",  אל  מתקרבים  החול  ימי  זה  ידי  ועל  לשבת, 

וזוכים לקבל את ברכותיה.
ולפי זה פשוט, שכל שלוש הסעודות לוקחים לחם משנה, 
זה מרומז  )וכל  לזכור שגם אותה סעודה הוכן מאתמול 
בדברי רש"י בראשית ב' ג' ויברך אלקים את יום השביעי 
ויקדש אותו, ברכו במן ... בשישי ירד להם לחם משנה, 

וקדשו במן שלא ירד להם בשבת(.
ונסיים עם דברי החפץ חיים, )ח"ח על התורה בראשית 
או  יכול לאחר לקבל את השבת,  בן אדם  "האיך  ג'(:  ב' 
למהר להוציא את השבת ולהתחיל בימי החול, הלא כל 
ימי השבוע הם בכלל הקללה של בזיעת אפיך, ורק שבת 
יום  את  אלקים  "ויברך  כתוב  בשבת  ואדרבה  נכלל,  לא 
השביעי" והאיך הוא מעדיף להמשיך את הקללה ולהרחיק 
וליכנס  הברכה  מן  לצאת  ממהר  שהוא  או  הברכה,  את 

לתוך הקללה".



שיח המועדים
הרב מאיר שוורץ שליט"א

עשירות בני ישראל ביציאת מצרים

ביזת  א.  ישראל:  בני  התעשרו  שבגללם  סיבות  כמה  מצינו  מצרים  ביציאת  א. 
על  המדרש  בבית  התחדשו  חידושים  וכמה  דם.  מכת  ג.  הים.  ביזת  ב.  מצרים. 

עשירות זו של מכת דם.
מובא באור החיים הק' )שמות ז, כב( בשם המדרש רבה )שמו"ר ט, י(, שממכת דם 
העשירו ישראל, שהיה הגוי ממלא כוס מים, ונהפך לדם, ואם שילם ליהודי על 

המים, נהפך הדם למים, ומזה התעשרו בני ישראל.
בספר פרדס יוסף הקשה, שהמדרש מביא ענין זה על הכתוב, והדגה אשר ביאור 

מתה, ומה הקשר דווקא לפסוק זה.
עוד קשה, הלא דין הוא שאסור ליהנות ממעשה ניסים, וכן מובא במסכת תענית 
)כד:( שהביאו מלאכים קמח, ואמר להם רב מרי שלא יקחו מהם, כי עדיף שלא 
ליהנות ממעשה ניסים, ואם כן איך נהנו בני ישראל מדמים אלו שמקורם במעשה 

נס.
אמנם, יש לדון, מה היה הנס במכת דם, האם היה הנס שכשרצה המצרי לשתות, 
הפכו המים לדם, וביאור עצמו היה מים ולא דם, או שכשרצה הישראל לשתות, 

הפך הדם להיות מים.
והנה, בפסוקים מבואר, שחוץ ממה שהפכו מי היאור לדם, גם הדגה ביאור מתה, 
ולכאורה יש לעיין, מפני מה יש צורך לציין זאת, הלא ודאי הוא, שאם הפכו המים 

לדם, הדגה תמות ותבאש היאור.
ומזה דייק הפרדס יוסף, שאכן המים ביאור עצמו נשארו מים, ואם ישראל רצה 
הפכו  לשתות,  המצרי  כשבא  ורק  היאור,  מן  מים  כהרגלו  דולה  היה  לשתות, 
המים שבידו לדם. ומלבד זאת עשה השי"ת נס נוסף, שגם הדגה ביאור מתה, אף 

שנשארו ביאור מים ולא דם, והיאור הבאיש מריח הדגים שמתו.
הופכים  שהיו  אחד  נס  רק  היה  אם  הלא  בניסים,  שהרבו  הסיבה  מה  לדון,  ויש 
יותר מצרים מיהודים,  ניסים: א. שיש  ומדוע להרבות  המים לדם, היה מספיק, 
ולהפוך דם למים היה נצרך פחות מלהפוך מים לדם. ב. שאם היה היאור נהפך 

לדם הרי שהדגה ממילא היתה מתה ולא על ידי נס.
ישראל  בני  שיוכלו  כדי  הוא  כך,  נעשה  שהדבר  שהסיבה  המדרש,  הוכיח  ומזה 
למכור את אותם המים לגוי, ואין אלו מים ממעשה ניסים, כי המים שביד היהודי, 

מים טבעיים המה.
והדגישה  מתה",  ביאור  אשר  "והדגה  בפסוק  שנאמר  שממה  מבואר,  זה  ולפי 
התורה את מעשה הנס שמתו הדגים אף שהיאור נשאר למים, מזה מוכח שממכת 

דם העשירו בני ישראל, כיון שהיה להם מים למכור למצריים.
יבואר בקצרה, דהנה מכות  ניסים במכת דם,  ובביאור סיבת הדבר, שנעשו שני 
מצרים מחולקות היו לג' חלקים, וכדמצינו בהגדה 'דצ"ך עד"ש באח"ב', במכות 
על  לימד  השניות  במכות  האלוקים,  הוא  כי  לפרעה,  הקב"ה  לימד  הראשונות 
וגבורתו  על שכוחו  לימד  ובמכות האחרונות  ישראל,  עם  על  הפרטית  ההשגחה 

מלא עולם, ואין כמוהו בכל הארץ, ואכמ"ל.
והמכה עצמה  בב' הראשונות היתה התראה ממשה,  ואכן, בכל סדרה מהמכות, 
גרמה גם מיתה, ואילו בשלישית ]כינים, שחין, וחושך[ לא היתה התראה, וגם היה 
רק עונש בגוף ללא מיתה, כי זה היה עונש על שלא למדו מצרים ופרעה, את אותו 

הלימוד של סדרת מכות זו.
מצרים,  האלהות של  היאור שהיה  ניזוק  דם,  במכת  הראשונה,  המכות  ובסדרת 

ובמכת צפרדע, עשה היאור מה שה' ציוהו ]'ושרץ היאור'[.
ענין המיתה במכת דם היה על ידי כך ש'ולא היה מים לשתות', אך אם היאור רק 
היה הופך לדם בדרך ניסית, היה נראה כאילו הוא רק לצורך הדם, ולכן, בנס נפרד, 
באש היאור, ומתו הדגים אשר בו, וכך כביכול נתבזה האלהות של פרעה ומצרים.

מזה,  להתעשר  ישראל  בני  היו  יכולים  ולכן  הניסים,  ב'  נעשו  בדווקא  ולכן, 
וכמבואר.

'ושאלה  ובזה נתחדש  בני ישראל מצינו בביזת מצרים,  ב. העשירות השניה של 
אשה משכנתה ומגרת ביתה', ויש להבין מדוע דווקא כל אחד לקח משכינו הקרוב 

אליו.
ובכלל, צריך ביאור כל הנבואה וההבטחה של 'ואחרי כן יצאו ברכוש גדול', ומדוע 
נצרך השי"ת להבטיח זאת לאברהם אבינו, וכמו שמצינו שאמרו ישראל, די לנו 

שאנו יוצאים, ומה היה כ"כ חשוב להוציאם כעשירים.
לו',  תעניק  'הענק  תורה  שציוותה  עברי,  עבד  בשחרור  אנו  מוצאים  זה,  כעין 
וכוונת הענין, שכשמשתחרר העבד, עדיין מצבו קשה מאד, אחר שהתרגל שיש 
אפילו  בו[,  נשתעבד  ]ויתכן שאף  אדונו  אף שהוא  בו,  תלוי  והוא  מי שמפרנסו, 
הכי בצאתו לחופשי יקשה לו מאוד להסתדר בחוץ, ולכן נצטווינו להעניק לו כסף 

ומתנות, כדי שיוכל 'להתחיל מחדש' ולהצליח בדרכו החדשה.
הבשורה בלשחרר את עם ישראל משעבוד מצרים, אחר שהתרגלו יותר ממאתיים 
שנה להיות תחתם, היא אליה וקוץ בה. כי יתכן שלא יהיו מסוגלים 'להתמודד' 

עם השחרור.
בעיניהם  יקשה  ולא  גדולים,  עשירים  יהיו  שכשישתחררו,  ה'  להם  הבטיח  לכן 
העשירות  שאת  עברי,  בעבד  כמו  היא,  נוספת  גדולה  ומעלה  לחופש.  להתרגל 
העניקו להם אותם אלו שהשתעבדו בהם, היינו שכניהם מהדלת ממול. הם אלו 

שהעשירום.
ונתקיים דבר זה בב' הפעמים, גם בזמן שביקשו מהם מים לשתות ]ומסתבר שכל 
אחד ביקש משכינו הקרוב אליו - וכל אדון מעבדו היהודי[, וכן ביציאת מצרים, כל 

אשה קבלה בדווקא מגבירתה המצרית, אשר השתעבדה בה מקודם.
גם בסיבת העשירות השלישית מצינו במדרש )ילקוט שמעוני חבקוק רמז תקסו, 
נפלטו  הים  שבביזת  המדרש(,  בשם   - ל  יד,  בשלח  יפות  בפנים  מפורש  ויותר 
המצרים אל החוף, והיה כל אחד מישראל, מזהה את אותו מעביד שהתעמר בו, 
בדווקא מאלו שהתעמרו  היהודים  ושוב, התעשרו  וזהבו,  רוקן את כספו  וממנו 

בהם.
עליהם  היה  הקב"ה,  לעבדות  מוכנים  להיות  שכדי  בזה,  יש  נוספת  עמקות 

להשתחרר לגמרי מעול שעבוד מצרים ואכמ"ל בזה.

הרב מרדכי גוטמן שליט"א

תענית בכורות בערב פסח

הטור בסימן ת"ע כתב שהבכורות מתענים בערב פסח, זכר לנס שניצולו 
במכת בכורות. והקשו בספר זכרון יהודה ובחת"ס ועוד, שלא מצינו זכר 

לנס על ידי תענית, אלא רק ע"י משתה ושמחה. 
ממכת  להינצל  בכדי  התענו  במצרים  הבכורים  שמסתמא  פירשו  ולכן 
בכורות, וזכר לזה אנו מתענים, כמו שמצינו בתענית אסתר, שאף הוא 

הוקבע לדורות זכר לתענית שהתענו בימי מרדכי ואסתר.
והקשה בהליכות שלמה דכיון שסיבת התענית הוא בט"ו ניסן, והקדימו 
מחמת  יו"ט  הוא  י"ד  דיום  לי"ג,  להקדים  יש  א"כ  היו"ט,  מפני  לי"ד 
הבכורות  צאצאי  על  להיות  צריך  שהתענית  ועוד,  פסח.  קרבן  הקרבת 
של ישראל שהיו במצרים וניצלו, ולא הבכורות של היום. )או שכל בני 

ישראל יתענו כדי לזכור שה' עונה בעת הצרה(.
ולכן פירש שענין התענית הוא מחמת שבזמן המקדש כשראו הבכורות 
ביום זה עבודת המקדש בשיא תפארתו, כהנים בעבודתם ולווים בשירם 
לאכול  יכלו  ולא  מעלתם,  את  העגל  בחטא  שהפסידו  הצטערו  וזמרם, 

מצער. ותיקנו אף לאחר החרבן שיתענו לכפר על העגל.
וכבר העיר על זה שעדיין צ"ב מדוע בכורי כהנים ולווים מתענים, והרי 
הם לא הפסידו לעבודה. וכן מי שהוא בכור רק מאביו שמתחילה ג"כ לא 
סובר שקודם  וזמנים  )ובמועדים  להתענות.  צריך  מדוע  בקרבנות,  עבד 
העגל היו הכהנים רק אלו שהם בכורים מאב, וא"כ מקשה מדוע בכור 

רק מאם צריך להתענות(. 
ואפשר ליישב שמעלת הבכורה הוא טבע של כוחות גדולים שיש בהם, 
להם  יש  ולכן  האנשים,  משאר  יותר  ועצמאות  אחריות  של  ותכונות 
כלים יותר גדולים, ובמכת בכורות שהיה מורא גדול שהוא גילוי שכינה 
)ומצאנו בפרעה שהלך לישון ברוגע ככל לילה מחוסר אמונה, וכשנהיה 
בחצות גילוי שכינה הגיע להכרת האמת מתוך השינה, שמחמתו הקיץ 
והלך להעיר את עבדיו(, אך גילוי זה שה' אחד ואין עוד מלבדו, סותר 
שום  לה  ואין  בטילה  מהותם  שכל  הבכורות,  של  וחשיבותם  למעלתם 
חשיבות, ובכורי מצרים לא יכלו לסבול את הסתירה למעלתם, ולכן מתו 

כיון שה' אמת והם כלום.
יצחק  לר'  סנחריב,  שחיילות  צה:  בסנהדרין  המהרש"א  שכתב  ]וכעין 
למהותם  סותר  וזה  החיות,  שירת  ששמעו  ע"י  באוזניהם  מתו  נפחא 

שחירף וגידף סנחריב, ולכן לא יכלו לסבול את שירת המלאכים[.
בכורי  "בני  כולם  בכלל שנקראו  ישראל  )וכל  בפרט  ישראל  בכורי  אבל 
ישראל"( התרוממו ע"י גילוי השכינה, בכך שלקחו את מעלתם וחשיבותם, 
והתבטלו לפני ה' וקיבלו מלכותו עליהם, שעליהם יתגלה כבוד ה' ע"י 
שמתבטלים לפניו והתחברו לה', וזה יצר אותם לעם הנבחר, והבכורים 
שקיבלו את גילוי ה', שהשיגו יותר, ועל אף חשיבותם התבטלו לפניו, 

נעשו ל"כי לי כל בכור". 
וכעין זה מצינו ברש"י בשירת דבורה, שהר הכרמל והר תבור קיבלו שכר 
על שבאו למתן תורה, אף שנראה שהם בעלי גאוה ואין ראוי שהתורה 
בענווה,  להיות  שצריכה  התורה  כלפי  דוקא  אופן  בכל  עליהם,  תנתן 
חשיבותם וגדלותם היא מום. אך לענין גילוי ה' בעולם שהיה בזמן מתן 
תורה, הם הראויים שיתגלה כבוד ה' על הגבוה ועל היפה ביותר שיותר, 
תבור,  בהר  נכפל  'אנוכי'  ולכן  לפניו.  ומבוטלים  לכבודו  נעשו  שכולם 
שפירושו 'אנוכי לה" - כולי מתבטל לה', 'אנוכי אשירה'. וכן בהר הכרמל 

הוכפל ל'ה' הוא האלוקים', כנגד דיבור אנוכי ה' אלוקיך. 
מלכותו  לקבל  התקדשות  הוא  התענית  שענין  ליישב  יש  האמור  ולפי 
וקיבלנו  שהתבטלנו  ע"י  ה'  עם  להיות  שניצלנו  לנס  זכר  ולכן  עלינו, 
יחודו עלינו, מתענים גם היום הבכורות בני המעלה והחשיבות בטבעם, 
יחודו של ה' עלינו. ומיושב  להתכונן לליל הסדר ע"י התקדשות לקבל 
לשון הטור שהתענית היא זכר לנס, והתענית מבטא את הנס )ובנקבות 
מעלתם של הבכורה לא ניכרת, כמו שלא נתקדשו בבכורה(, ואף הקטנים, 

תפקיד האב לחנכו ולגדלו לקבל מלכות ה' שלא יסתור לחשיבותו.
להם  יש  לאם,  או  לאב  רק  ובכור  ולוי  כהן  בכור  שאף  מיושב  וכן 
להתענות, שיש להם חשיבות, וזמן התענית היא י"ד, שהוא זמן ההכנה 

לזמן הגאולה שבחצי הלילה. 
ואף בדרך זו הוי שפיר שאוכלים ע"י סיום מסכת, שיש בו התקרבות לה' 
ע"י השמחה בתורת ה', ומאידך, אף לאחר הסיום ממשיך עבודת היום 

של הבכור, להתקרב ולהתבטל לה', להיות לעם הנבחר בהכנה ללילה.

הקוראים,  של  וקושיות  שאלות  בעז"ה  יתפרסמו  הגיליון  במסגרת 
בנושאים שונים.

מבואר בשו"ע בסימן תלג )סעי' ו'( שבתי כנסיות ובתי מדרשות צריכים 
מג'(  )ס"ק  המ"ב  וכתב  חמץ,  בהם  מכניסים  שהתינוקות  מפני  בדיקה 
ויש  שלהם.  שאינו  משום  החמץ  את  להפקיר  יכולים  השמשים  שאין 
לעין באופן שלא בדקו כראוי ומצאו חמץ בפסח מי עובר על איסור בל 
יראה ובל ימצא האם מי שעליו מוטל היה לבדוק או כל הציבור שלהם 

שייך בית הכנסת, ויל"ע.

שואלין ודורשין



הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת קודשים כ"ח ניסן

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל

 )עד 200 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

לע"נ
הגאון הצדיק ר' אברהם דב אויערבאך זצ"ל
 בן הגאון הצדיק ר' חיים יהודה ליב זצ"ל

נלב"ע כ"ה אדר ב' תשס"ח

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל

בן יבדל"ט הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

ת.נ.צ.ב.ה.

הגיליון מוקדש

abeitar45@gmail.com בסייעתא דשמיא ניתן לקבל את הגליון גם במייל. נא לשלוח בקשה לכתובת

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"שמירת המועד כהלכתו - יום טוב כהלכתו" 

בחביבות מיוחדת ובחיבת כבודה של תורה, מציגים אנו 
את הני תרי צנתרי דדהבא, שני הספרים הנפלאים, הספר 
"יום טוב כהלכתו", והספר "שמירת המועד כהלכתו", שני 
תנובתו  פרי  והאיכות,  הכמות  רבי  מפוארים,  חיבורים 
ועמל יגיעו הרב של הרב הגאון רבי משה אפרים ליברמן 

שליט"א, מחשובי תלמידי החכמים בעירנו המעטירה.
בשנת  ראשונה  יצא  כהלכתו"  המועד  "שמירת  הספר 
שליט"א,  המחבר  הרה"ג  של  רבתי  יגיעה  אחר  תשע"ג, 

יחד עם רעהו הרה"ג ר' שמעון גראזינגער שליט"א מלונדון, 
ובמלאכת אומן העמידו יצירה ייחודית על כל עניני הלכות 
חול המועד, על כל פרטיהם ודקדוקיהם, אשר כידוע, רבים 

הם עד מאוד, ואין המון העם בקי בהם כראוי.
הספר - בן שבע מאות העמודים - מחולק לשני מדורים, 
בראשון יבואו בארוכה כל דיני וכללי חול המועד, ובחלק 
הלכה  בירורי  את  שליט"א  המחבר  הרה"ג  העלה  השני 
וחידושים נפלאים בהלכות אלו, דברים עמוקים ונעימים, 
ערוכים בצחות הלשון, ובשפה ברורה השווה לכל לומדי 

בית המדרש.
הספר השני "יום טוב כהלכתו" יצא לאור בשנת תשע"ה, 
רבה  יגיעה  של  מופת  יצירת  מהווה  כקודמו,  הוא  ואף 
נאה  ודבר  ופרט,  פרט  כל  על  כבירה  ובהשקעה  ועצומה, 
ומושלם הוציא הרה"ג המחבר שליט"א מתחת ידו הטובה, 

לזכות בו את הרבים בידיעת הלכות אלו על בורים.
גם הספר הזה - עם קרוב לתשע מאות עמודים - מחולק 

לשני מדורים, כמעשהו בראשונה. ובשני הספרים מופיע 
גם מדור מפתחות מפורט להפליא, המסייע ביד הלומדים 

והמעיינים בספרים אלו.
שני הספרים מעוטרים לתפארה בהסכמותיהם הנלהבות 
של גדולי תורה רבים, ובהם גם הסכמתו של הגאון רבי 
מאיר שמחה אויערבאך שליט"א, רב שכונת הדקל בעירנו, 

על הספר "יום טוב כהלכתו".
ראויים הם שני הספרים לעלות על שולחן מלכים - מאן 
מלכי רבנן, ותיתי לו להרה"ג המחבר שליט"א על שזיכה 
הדיוט,  ברכת  וברכותינו  המבורך,  ממעיינו  הרבים  את 
מתוך  תורתו,  והפצת  בהרבצת  וכהנה  כהנה  עוד  שיוסיף 
וההלכה  התורה  לומדי  וייאותו  הדעת,  והרחבת  שלווה 
לאורו הטוב, לאורך ימים ושנים טובות, מתוך בריות גופא 

ונהורא מעליא - אמן ואמן.

ויכתב בספר

 

בלע  יצא  מצה  בלע  רבא  "אמר  שם:  מהגמ'  הוכיח  עוד 
מרור לא יצא", ונפסק כן בשו"ע תע"ג ס"ג, "בלע מצה יצא 
אבל אם בלע מרור לא יצא דטעם מרור בעינן וליכא", ופי' 
המנ"ב שם סק"ל: "שירגיש המרירות בפיו זכר לוימררו את 
חייהם", והנה כל ראיותיו דבכ"מ מבואר דצריך שיטעום 

טעם המרירות.
ה. אך מאידך בירושלמי משמע בהדיא שלא כדבריו, דאמרו 
בירושלמי: "התיבון הרי חזרת מתוק, הרי אינו קרוי חזרת 
אלא מתוק, ר' חייא בשם ר' הושעיה כל עצמן אין הדבר 
מר,  וסופה  מתוק  תחילתה  חזרת  מה  בחזרת  אלא  תלוי 
במיטב  בתחילה  במצרים  לאבותינו  המצריים  עשו  כך 
את  וימררו  ואח"כ  אחיך,  ואת  אביך  את  הושב  הארץ 
חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים", ופי' כל המפרשים 
בחזרת  מרור  יד"ח  יוצאים  היאך  הקשה  דהירושלמי 
והיא  יוצאים  )חסה( אחר שהיא מתוקה, ומסיק דאעפ"כ 
עיי"ש,  מצרים  לשיעבוד  דומה  שהיא  כיון  המצוה,  עיקר 
ע"ז  והק'  מרה,  שאינה  אף  בחסה  יד"ח  דיוצאין  ומבואר 
מכל הראיות הנ"ל דבעינן מרירות ממש, ומכח זה נדחק 

בפירוש הירושלמי.
כתב  זלל"ה  מרן  ]ואף  כידוע  בחסה,  המציאות  ונקדים  ו. 
גמר  ועד  מתוקה,  היא  גידולה  דמתחילת  שם[  בתו"ד  כן 
טפי  אותה  שכשמשהין  אלא  מתוקה,  היא  עדיין  פרייה 
בקרקע נופל בה המרירות, וככל שמשהין לה טפי אחר גמר 
משהין  אי  ממש  שמתמררת  ואחר  טפי,  מתמררת  פרייה 
למאכל  ראויה  שאינה  עד  כלענה,  מרה  נעשית  עוד,  לה 
כלל וכלל, כן הוא המציאות, וכמבואר מדברי מרן זלל"ה 
עצמו שם עיי"ש. והנה זה ברור דעל השלב שאין החסה 
וכש"כ  כלל,  איירינן  לא  כלענה,  שהיא  לאכילה  ראויה 
החזו"א עצמו וכש"כ בשם הח"צ, וכ"ה פשוט דהני חמשה 
בורא  שברכתם  הם  ירקות  מיני  כולהו  המוזכרים,  מינים 
פרי האדמה, והחסה בשלב זה אינה ראויה לאכילה, אלא 
ראויה  אינה  מתוקה  דחסה  ליה  דפשיטא  כיון  דלהחזו"א 
למצוה,לכן פי' דבירושלמי נמי איירי לאחר גמר בישולה, 

שכבר מרה היא.
יתכן  דלא  דוכתי  בכמה  החזו"א  לנו  יסד  דכבר  וצע"ג  ז. 
שחז"ל הניחו מכשול לרבים, ובנידון דידן נמי קשה מאוד 
נפסק פשוט דחסה כשרה,  ובשו"ע  ובגמ'  להלום במשנה 
ולא זו בלבד אלא דעיקר המצוה בכך, ורוב זמנה של החסה 
אכתי  בישולה  לגמר  כשמגעת  וגם  למצוה,  ראויה  אינה 
ואם היה  להולמו,  וזה דבר שקשה  אינה ראויה למצוה, 

אפשר לומר שחסה שלנו מתוקה היא, ובזמן חז"ל היתה 
מרה, היה עוד אפשר לומר כן, אך אחר דבירושלמי מפורש 
וכנ"ל, א"כ קשה מאוד  דאף בזמנם החסה היתה מתוקה 
ולעיקר  כ"כ,  גדול  מכשול  יניחו  שחז"ל  יתכן  היאך  כנ"ל, 
בלשון  דמר  חדא  י"ל  מר,  שיהיה  שצריך  החזו"א  טענת 
שאנו  כדרך  מר  הנקרא  מסויים  טעם  אינו  ומשנה,  תורה 
קוראים, אלא כדרך שמתוק בלשון תורה היינו דבר שטעים 
לחיך לאכילה, וזה יכול להיות בכל טעם, כך היפוכו שזה 
מר, היינו שאינו טעים לאכילה כמות שהוא, ואף חסה אינו 
טעים לאכילה לרובא דאינשי כמות שהוא שלא ע"י עירוב 
זצ"ל  הגרש"ז  כש"כ  בזה  ביאור  תוספת  י"ל  ועוד  ותיבול, 
בהליכות שלמה, דאזלינן בתר שם המין, ואי"צ שיהא מר 
בפועל, אלא מין זה נחשב מר ע"ש שסופו מר, ולכך שמו 

מר, אך גם זה בצירוף שאינו טעים, וצ"ע.
 - דידן  חזרת  ]שהיא  התמכא  לאכול  הנהיג  והחזו"א  ח. 
חריין[, וכמו שהורגלו באירופה וכנ"ל, ובאמת שיל"ד בזה 
עפ"י הלכה, וגם מצד המציאות. והא פשיטא שתלמידי מרן 
החזו"א ז"ל דאזלי בתר הוראותיו לגמרי פשוט וברור שלא 
יזוזו מדבריו הקדושים, אך מי שבא להחמיר ולצאת יד"ח 
הן  יל"ד  ז"ל, בזה  ולכך חושש לדברי מרן החזו"א  לכו"ע, 
מי  אין  דאחר שהחריין  המציאות,  מצד  והן  ההלכה  מצד 
שאוכלו כמות שהוא בלא תערובת של מינים הרבה, א"כ 
אין דרכו להאכל כמות שהוא, ואין לברך עליו בורא פרי 
האדמה, או דאין לברך עליו כלל, וכדהק' כבר המג"א תע"ה 
סק"י עיי"ש, והגרע"א שם חידש מכח זה דאף ירק כי האי 
שברכתו שהכל אפ"ה נפטר בברכת בופה"א, והח"י חידש 
חשיב  אפ"ה  וכיוצ"ב  בחומץ  בטיבול  שנאכל  דכל  בדוחק 
להח"י,  העתיק  בביה"ל  תע"ה  בסי'  והמנ"ב  חי,  שנאכל 
ובסי' ר"ה בשעה"צ סק"ז נסמך עליו, עוד נסמך ביה"ל שם 
דכיון שנאכל ע"י פת חשיב שנאכל חי, אך לפי"ז כשאין מי 

שאוכלו אף ע"י פת אין צירוף זה.
עוד תי' מנ"ב בביה"ל שם תע"ה ס"ב ד"ה בטיבול ראשון 
בסו"ד: "ואפשר עוד מדחייבו רחמנא לאוכלו בלילה הזה 
כמות  לאוכלו  רחמנא  דהא אחשביה  חשובה,  אכילה  הוי 
דהיינו  לו,  הראויה  ברכה  עליו  לברך  יש  וע"כ  שהוא, 
תירוצי  כל  דאחר  יראה  דהמעיין  באמת  אך  בפה"א". 
נראה  המנ"ב  ואף  מבואר,  הדוחק  אכתי  הנ"ל  האחרונים 

דנתקשה בזה טובא,
ט. ובאמת דבעיקר דעת מנ"ב בזה עיין עוד מש"כ ר"ג סק"י, 
בזה  הביא  שבשע"ת  מחריין,  שעושין  במרקחת  שם  שדן 
פסק  והע"ת  שהכל,  מברך  דאפ"ה  פסק  דהא"ר  מחלוקת, 
שהכל,  דמברך  כא"ר  הכריע  שם  ומנ"ב  בפה"א,  שמברך 
והוסיף שם בשעה"צ בשם הפרמ"ג דאף כשאוכלו חי מברך 
שהכל עיי"ש, וצ"ע מדבריו בסי' תע"ה, דהביא להח"י דאף 

בפה"א  ומברך  דנאכל,  חשיב  בחומץ  בטיבול  כשנאכל 
עיי"ש. ומשמע לכאו' דעיקר סמיכותו של המנ"ב בתע"ה 
לברכת  ליה  משווי  מרור  דמצוות  בביה"ל  התי'  על  הוא 
דמי  לכאו'  משמע  זה  כל  ואחר  זה,  בכל  וצ"ע  בפה"א, 
שרוצה להחמיר, אין ברור דחומרת חזו"א עדיפא מחומרת 

מג"א והאחרונים, וצ"ע בזה.
ראוי  דאין  ודאי  עכ"פ  שמיטה  דבשנת  בזה  להוסף  ]ויש 
כדרך  שלא  שביעית  פירות  לאכול  אסור  דהא  לאוכלו, 
חשיב  חי,  שהוא  כמות  שאוכלו  מי  שאין  וכיון  אכילתם, 
שינוי מדרך אכילתו, ואין לאוכלו כן, כמבואר בכ"מ, ובזה 

לכאו' אף תירוץ ביה"ל הנ"ל לא יעזור וצ"ע בזה[.
אוכלים  שאין  בחריין,  נכשלים  רבים  דין  מן  ובר  ט. 
בלי  אותו  בולעים  ורבים  פרס,  אכילת  בכדי  כזית  אותו 
הח"צ  האחרונים  וכמש"כ  יצא,  לא  מרור  ובלע  לעיסה, 
ועוד, ומה שיש שרצו להחמיר ומניחים מעט חריין בתוך 
ידי דעת החזו"א והא ליתא,  חסה, וחושבים שיוצא בזה 
לא  יד"ח,  בה  לצאת  ראויה  לא  דהחסה  כיון  דלהחזו"א 
טעם  ומבטל  רשות  טעם  ואתי  מר,  מין  בה  שיניח  יעזור 

מצוה, ופשוט.
יב. ומי שרוצה להחמיר כהחזו"א ז"ל, או שיאכל כזית של 
של  שיעורין  בספרו  הקה"י  שהביא  ז"ל  מוולאז'ין  הגר"ח 
תורה, ובקה"י פסחים, דדעת הגר"ח מוולז'ין היתה להקל 
מועט  ושיעורו  דידן,  בינוני  זית  כשיעור  כזית,  בשיעור 
בזה"ז  במרור  דעכ"פ  "ונראה  הקה"י:  שם  וסיים  מאוד, 
לסמוך  יכול  גדול,  כזית  אכילת  עליו  שהקשה  מי  דרבנן, 
על הוראת הגר"ח ז"ל ולשער בכזית של זמנינו, שהוא לכל 
שרוצה  מי  דעכ"פ  וז"ב  זמנינו".  של  ביצה  כשליש  היותר 
לסמוך  דיכול  ודאי  חזו"א,  לחומרת  )חריין(  חזרת  לאכול 
קשה  לא  האי  כי  מועט  ובשיעור  ופשוט,  זה  שיעור  על 
כ"כ לאוכלו וללעסו ולבולעו, וחוץ מזה יאכל כזית ממש 

מחסה.
ועיין עוד בסוף ספרו של הגרמ"מ קרפ שליט"א על הלכות 
על  נמי  שנסמך  ז"ל  הקה"י  מרן  מכתב  שהביא  פסח, 
ההוראה הנ"ל עיי"ש, ולחולים ולמי שקשה להם וכיוצ"ב 

נמי היקל הקה"י בשיעור זה.
יג. עוד צריך לידע בזה שאף בחסה דידן אפשר להשיג עם 
דכמה  לדבר  וסימן  הנ"ל,  במכתב  הקה"י  וכש"כ  מרירות, 
שהחסה יותר גדולה, העלים היותר חיצוניים ויותר כהים 
הם יותר מרים, ומשמע מדברי הקה"י במכתב הנ"ל, דסגי 
בזה לצאת ידי דעת מרן החזו"א ז"ל עכ"פ בדוחק עיי"ש, 
וכש"כ  ברורה.  מרירות  דיש  ודאי  החסה  בקלח  ועכ"פ 

החינוך ועוד.

אכילת מרור - המשך


