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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א

  ג"עתש הפסחלחג 

  חיזוק האמונה
  

  הכוונה הראויה בהקרבת הקרבנות
לצוות על דיני הקרבנות. והנה,  ויקרא תחילה בפרשתהתורה מַ 
ְּביֹום  ִּכי א ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְוא ִצִּויִתים" :הנביא אומר

. (ירמיהו ז, כא)" הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח
א"כ מה  .תורה מלאה מצוות של עולות וזבחיםהרי ה וקשה:

שלא  ,הכוונה היאה על עולות וזבחים? שה' לא ציו כוונת הנביא,
ל שנכון שיש מצוות  .האדםן רוצה מ 'הדבר העיקרי שאותו הזה 
את הוא  העיקרי אותו רוצה ה' מן המקריב,הדבר בנות, אבל קר

ב ל לכן ש, הסבירו .(עי' סנה' קו, ב)רחמנא ִלָּבא בעי . המקריבשל  ה
םם ִּכי ַיְקִריב ָאָד "בתחילת פרשתנו  נאמר ּכֶ , (ויקרא א, ב)" ָקְרָּבן ִמ

ון , שזהו לכאורה הסדר הנכ"ָקְרָּבןָאָדם ִמֶּכם ִּכי ַיְקִריב [ולא נאמר "
שבעצם היה רוצה לרמז, שהאדם צריך לחוש בתוכו,  .]יותר

ו מ צ ע א  ו ה ם -  ָאָדם ִּכי ַיְקִריב["יהיה הקרבן לה'!  ש ּכֶ  ִמ
אלא שכמו שה' אמר לאברהם אבינו שהוא אינו רוצה "]. ָקְרָּבן

לכן  .ך ה' אינו רוצה שישחטו מישהו אחרשישחטו את יצחק, כ
בהמה, או קריב לה' זה אני מאינני יכול להיות קרבן לה', ובמקום 

 הייתי רוצה להיות בעצמי קרבן לה'אבל בעצם  .או מנחה ,עוף
אז  אדם מביא קרבן מתוך הרגשה כזאת,אם  .(רמב"ן ויקרא א, ט)

לא  - ם הוא סתם מביא לה' בהמות ועולותא .מקובל לה'הקרבן 
  זה מה שה' רוצה.

ָתם ֵמֶאֶרץ יֹום הֹוִציִאי אוֹ והנה, הנביא אומר את דבריו על "
חיוב שם היה ". והרי במצרים דוקא כן היה חיוב של קרבן. ִמְצָרִים

אילו  ",ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם"רשע ששואל השל קרבן פסח, ו
. א לצאת ממצרים"כי בלי קרבן פסח א. לא היה נגאל - היה שם

ִּויִתים "ִּכי א ִדַּבְרִּתי ֶאת ֲאבֹוֵתיֶכם ְוא צִ  ,הנביא אומרא"כ איך 
 אאל ?ְּביֹום הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ִּדְבֵרי עֹוָלה ָוָזַבח"

משה אמר כמו ש ,בא מתוך מסירות נפשגם כן רבן פסח קש
 ?!"ֵהן ִנְזַּבח ֶאת ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְוא ִיְסְקֻלנּו" :לפרעה

ל ראל באבנים עיסקלו את ישהיתה סכנה שהמצרים  (שמות ח, כב)
שהם הולכים לשחוט את אלהי מצרים. ובכל זאת הקב"ה ציוה 

, אלא (שמות יב, מו) הי מצרים, ולא לשבור עצםט את אלולשח
, (זוהר ח"ב מא, ב) מאכל לכלבים, בבזיוןלזרוק את העצמות בחוץ 

מסירות נפש כאן היה צריך  .םהשהמצרים יראו מה עשו לאלהי
קרבן  ושכן תרם ליציאת מצרים, זהקרבן  ומצד ישראל, לכן זה

אלא מקריבים  ,שה' רצה, כי כאן באמת מקריבים לא את הבהמות
  את עצמם לעבודת ה'.

שהקב"ה היה  ,לוג והפסיחהיעל שם הד"הקרבן נקרא פסח 
מדלג בתי ישראל מבין בתי מצרים וקופץ ממצרי למצרי, וישראל 

 כאן מכה טבעיתלהראות שאין  .(רש"י שמות יב, יא) "נמלט - אמצעי
לא מתו, אלא אחרת מתו אנשים ובשכונה זו שבשכונה  ,ומקרית

בני בתי ה' פוסח על  -  בני ישראלגם בתי מצרים שבתוך בתי 
של  ואם יש בכור מצרי בבית . גםומכה את המצרים ,ישראל

לא  -  של מצרי ובביתבכור ישראל ם יש הוא מת, וא -ישראל 

שהיה בפסיחה הזאת, נקרא הגדול הנס על שם לו כלום.  הקור
  .פסחקרבן הקרבן 

כשמשה אומר לישראל  .בודה זרהביטול עגם קרבן זה היה ב
 ,(שמות יב, כא) "ִמְׁשכּו ּוְקחּו ָלֶכם ֹצאן ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח"

(שמו"ר  בודה זרהמשכו ידיכם מע -, שהכוונה היא ל"אומרים חז

 ,להםמפסיק לעבוד  אלהי מצרים,מי שעד עכשיו עבד ל .טז, ב)
שני דברים יש  .ומתחבר לקב"ה מבטל אותם כעפרא דארעא,

ובחמץ מועיל  ,מועיל ביטול בודה זרהבע .ביטול שמועיל בהם
בודה רק בע ,של ביטולמושג בדברים אחרים לא מצאנו  .ביטול

ה, על ההתנפחות, והתיקון כי החמץ מורה על הגאו .ובחמץ זרה
אין עוד מלבדו, שיטול. להראות את יחוד ה', להתנפחות זה הב

והדם, זה עיקר הקרבן, לא הבשר  .שום אלהים אחרים לא יעזרוו
  ההכרה ביחוד ה'.אלא 

המטרה של ההגדה, של סיפור יציאת מצרים, היא להסביר עד 
מספר למישהו שלא  כמה הדברים מוכיחים את יחוד ה'. אם אתה

, frog -, צפרדע blood -דם  :אתה מתרגם לולמד ולא יודע, 
יכול לחשוב הוא אין כאן קיום של סיפור יצי"מ, שהרי וכן הלאה, 

וירד לו דם. צריך  ,לעצמו: מה זה 'דם'? שנחתכה לפרעה האצבע
להסביר לו ש'דם' אין פירושו שירד לפרעה דם מהאצבע, אלא 
שכל מימי מצרים הפכו לדם, וחוץ מן המים שקנו המצרים בכסף 

אל, הפכו כל מימי מצרים לדם. וכן צפרדע: אם לא מלא מבני ישר
לא יבין על מה הוא מה היתה מכת צפרדע, אדם נסביר לאותו 

ולא  ,מדובר. עלול לחשוב לעצמו: הרי כבר ראיתי בחיי צפרדעים
מה היתה מכת צפרדע לו בדיוק קרה לי כלום. צריך להסביר 

ה' מתוך גדלות איך רואים את להסביר  במצרים, וכן שאר המכות.
להשריש  ,הסדר זה עיקר תפקידו של ליל .המכות שהיו במצרים

  .ם ישראלאת האמונה בע

  והתשובה - שֵאלת הבן החכם 
ְוַהִּמְׁשָּפִטים הבן החכם שואל בהגדה: "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים 

אומר בעל ההגדה: "אף  (דברים ו, כ)ה' ֱאֵקינּו ֶאְתֶכם"? ֲאֶׁשר ִצָּוה 
הלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". אתה אמור לו כ

וצריך להבין: וכי זו ההלכה היחידה בפסח, שאסור לאכול אחר 
הרבה ֵעדֹות חוקים ומשפטים עוד הפסח אפיקומן?! הרי ישנם 

ובכלל, הרי  בפסח! וא"כ, למה לא אומרים לחכם גם אותם?
, אינה מן התורה שאסור לאכול אחר הפסח אפיקומןהלכה זו, 

כלל, אלא רק מדרבנן, ולמה בחר בעל ההגדה לומר לחכם דוקא 
  אותה?
הפשט הפשוט הוא, שיש ְלַלֵּמד את הבן החכם לא רק אז 

'אין מפטירין אחר  ַעדהלכות הפסח,  כלהלכה זו, אלא את 
(פ"י [שהיא ההלכה האחרונה במסכת פסחים  הפסח אפיקומן'

ה ָהֵעֹדת החכם תשובה לשאלתו, "מָ באמת מקבל  כך], ובמ"ח)
  ה' ֱאֵקינּו ֶאְתֶכם".ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה ְוַהֻחִּקים 



  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

2

ובכל זאת, היות ולא נאמר במפורש "אף אתה אמור לו 
אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן", אולי  ַעדכהלכות הפסח 

אולי הכונה היא כך: החכם  מותר לומר גם פירוש אחר בדברים.
ה' ֱאֵקינּו ֲאֶׁשר ִצָּוה  ְוַהִּמְׁשָּפִטיםֻחִּקים "ָמה ָהֵעֹדת ְוהַ שואל, 
 חוקיםלמה צריך כל כך הרבה מצוות, ֵעדֹות, . כלומר, ֶאְתֶכם"

זמן רב לפני פסח מתחילים  .ומשפטים, וכולם זכר ליציאת מצרים
מוכרים ומגעילים כלים, ו ר לנקות את הבית, ממרקים ושוטפיםכב

פים את החמץ, שלא יהיה את החמץ, ובודקים את החמץ, ושור
חלילה פירור אחד של חמץ בבית! אח"כ בליל הסדר אוכלים 
פסח, ומצה, ומרור, ומספרים ביציאת מצרים, ושבעה ימים 
אוכלים רק מצות ולא חמץ, ולא הולכים לעבודה, ובזמן שבית 
המקדש קיים אוכלים קרבנות, וגם מצוות נוספות יש זכר ליציאת 

 -; ימים טובים (דברים ה, טו)את מצרים זכר ליצי -מצרים: שבת 
; (שמות יג, ט)זכר ליציאת מצרים  - זכר ליציאת מצרים; תפילין 

; וכן בכל (עי' רש"י במדבר טו, מא)מזכירה את יציאת מצרים  -ציצית 
... מה 1יום בבקר ובערב מזכירים את יציאת מצרים בקריאת שמע

האלה? מדוע יש צורך במצוות  "ְוַהִּמְׁשָּפִטיםכל "ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים 
  כך שואל הבן החכם. -רבות כל כך זכר ליציאת מצרים? 

"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". אסור  -ומה עונים לו? 
 !שצריךעשיתי כל מה הרי למה?  לאכול אחרי הפסח שום דבר.

שתיתי ארבע אכלתי מצה, אכלתי מרור, אכלתי פסח וחגיגה, 
תיאבון נשאר לי אם , עוד משהושיו עכלמה שלא אוכל כוסות, 

מפני  ,טעם האיסור הוא לכאורה - הללו? "כזיתים"אחרי כל ה
 חז"ל. לכן גזרו פסחים ע, א)( 2שצריך לאכול את הפסח על השובע

הפסח שום דבר נוסף, כדי שיזהרו לאכול את  ישלא לאכול אחר
  .3על השובע הפסח

, מפני לכאורה -ולמה צריך לאכול את הפסח על השובע? 
שכך הדין בכל הקרבנות, שצריך לאכלם על השובע, כדי שתהא 

. אבל האמת היא 4אכילתם אכילה חשובה המביאה לידי שביעה
 - בשאר הקרבנות , וזאת מחמת שני טעמים: א') שקשה לפרש כן

לא קיים הדין הזה,  - למרות שגם אותם צריך לאכול על השובע
למה רק בקרבן ה, שאסור לאכול אחריהם שום דבר. וא"כ קש

 -שצריך לאכול  קרבנות שניהרי בליל פסח יש ב')  ן.פסח תקנו כ
. ומבואר בגמרא, שאת החגיגה הבאה עם קרבן פסח וקרבן חגיגה

. (שם)הפסח יש לאכול תחילה, כדי שיהא הפסח נאכל על השובע 
ואם אכילת הפסח על השובע נעשית מחמת שכן הדין בכל קרבן, 

יגה ֵּתאכל תחילה כדי שֵיאכל הפסח על למה תקנו שדוקא החג
השובע? ולמה לא יוכל אדם לעשות להפך, לאכול את הפסח 
תחילה, כדי שתהא החגיגה נאכלת על השובע? והרי גם בחגיגה 

  !5ישנו דין זה, שצריך לאכלה על השובע
ואכן, בירושלמי אמרו טעם אחר שבגללו יש לאכול את הפסח 

" ְוֶעֶצם א ִתְׁשְּברּו בוֹ " ,רבן פסחציותה בקהרי התורה  על השובע.
. מבאר אפוא הירושלמי, שלכן תקנו חז"ל לאכול את (שמות יב, מו)

פסחים ירו' (הפסח על השובע, כדי "שלא יבוא לידי שבירת עצם" 

ב לאכול עֵ מתוך שהוא רָ  ,בעועל השבא שאם לא היה ". פ"ו ה"ד)
פסחים ע, א  תוס'(" היה בא לידי שבירתן ,הבשר שסביב העצמות

  .6, והיה עובר בלאו)ד"ה לאו
צריך והנה, כבר הקשו התוספות, שאם זה הטעם שהפסח 

אכל על השובע, ומפני זה אמרו "אין מפטירין אחר הפסח לה
אפיקומן", למה אמרו גם במצה "אין מפטירין אחר מצה 

אדרבה, והרי במצה אין איסור שבירה!  (פסחים קיט, ב)אפיקומן"? 

אסור  פואאפיקומן דווקא מהמצה השבורה! מדוע אאת ה לוקחים
  לאחר מצת האפיקומן?שום דבר לאכול 

יש ראשונים שכתבו, שכיון שמצת האפיקומן נאכלת זכר 
קבעו  -זכר לפסח  -לקרבן פסח שהיה נאכל בסוף הסעודה, לכן 

. 7גם במצה דין זה, שלא לאכול אחריה שום דבר, כמו בקרבן פסח
כן, אלא כתבו, שלפי מי שסובר ש"אין אבל התוספות לא כתבו 

מפטירין אחר מצה אפיקומן", הטעם בדין זה שאין מפטירין אחר 
הפסח (בזמן המקדש) והמצה (בזמן הזה) אפיקומן, אינו כפי 

כדי שיאכל את הפסח על השובע ולא יבוא  - שאמרו בירושלמי 
כדי "שיהא טעם  - אלא טעם אחר יש בזה. והוא  - לשבירת עצם 

  .(תוס' פסחים קכ, א סוף ד"ה מפטירין) 8סח בפיו"מצה ופ
? 9מהו הענין בזה? למה צריך שישאר טעם מצה ופסח בפיו"

כמדומני שהסבר הדבר הוא כפי שבאר הג"ר יחיאל מיכל שלזינגר 
 ,התורה אומרת זצ"ל, מיסד ישיבת קול תורה. הוא הסביר כך:

ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם ֹעִני, ִּכי  א ֹתאַכל ָעָליו ָחֵמץ, ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל"
ְבִחָּפזֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ 

כלומר, התורה רוצה, שע"י (דברים טז, ג)" ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי .
סיפור יציאת מצרים, וע"י הַּמצות והפסח שתאכל בלילה הזה, 

מצרים כל ימי חייך. [אמנם ממילא צריך להזכיר תזכור את יציאת 
את יציאת מצרים בכל יום ובכל לילה, אבל זכירה זו הרי נלמדת 

ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי מפסוק זה עצמו: "
. (משנה ברכות יב, ב)הלילות  -הימים, כל ימי חייך  -ַחֶּיי", ימי חייך 

אפוא, שזכירה זו צריכה לבוא מתוך אכילת המצה והפסח ומשמע 
אשל ליל ט"ו בניסן,  י ה תהיה הגורם לכך שתזכור את יום  ש

צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך]. זהו הטעם לכך, שרוצים 
שישאר טעם מצה ַּבפה. לַרמז לך, שבעצם היה צריך שטעם זה 

ךישאר בפיך  י י ח י  מ י ל  , אלא שאי אפשר לומר לאדם שלא כ
לאכל כלום מליל פסח זה עד ליל פסח הבא, לכן אומרים לו, 
שלפחות בלילה הזה, אחרי אכילת האפיקומן, לא יאכל שום דבר. 
לרמז, שטעם המצה צריך ללוות אותך, ואם תאכל משהו לאחר 

  האפיקומן, הטעם האחרון ְיַׁשֵּכַח את הטעם הראשון.
כך  זוהי אפוא התשובה לשאלתו של החכם, למה צריכים כל

"אין מפטירין  -הרבה מצוות זכר ליציאת מצרים. התשובה היא 
אחר הפסח אפיקומן". כמו שאתה מבין, שאם תאכל עוד משהו 

מן הפה, כך גם ַּבידיעות.  מצההאפיקומן, ֵיֵצא טעם המצת אחרי 
אמנם רכשת בליל פסח ידיעות חשובות, איך הכה ה' את מצרים 

תו המוחלטת של בעשר מכות מופלאות שמראות את שליט
אבל אח"כ, בחול המועד, או אחרי החג, אתה  -הקב"ה בטבע 

ונתניהו החליט שומע שאוּבאמה אמר כך, ואבו מאזן עשה כך, 
, ואתה מתחיל לקבל רושם כאילו ישנם כך, ויאיר לפיד אמר כך

כוחות נוספים שפועלים בעולם, ושוכח מה שלמדת בליל הסדר, 
פועלים, הרי נתניהו אבו מאזן או שרק דבר ה' פועל בעולם, ואם 

אינה זה בגלל שהקב"ה גזר שיפעלו כך, ואם אמריקה פועלת או 
. את זה נוטים לשכוח גזרה' רק מפני שכך פועלת, גם זה 

כששומעים את החדשות בעיתון וכדו', כי טעם אחרון משכח את 
את מה שלמדנו בליל הסדר. לכן יש צורך במצוות  -הראשון 

וישננו לנו ערב ובוקר ובהזדמנויות נוספות את  רבות, שיזכירו
מצרים, שלא חשוב מה פרעה רוצה, ולא חשוב יציאת הלקח של 

מה החרטומים רוצים, ולא חשוב מה מישהו אחר רוצה, חשוב רק 
מה שה' רוצה, ואם ה' רוצה שהמצרים ישתו דם וישראל ישתו 

ל מים, אז המצרים שותים דם וישראל שותים מים, ויכולים כ
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חרטומי מצרים לעשות בלהטיהם מה שירצו, ושום דבר לא יעזור. 
זהו הלקח שצריך לשנן לעצמנו בליל הסדר, וזהו הלקח שצריך 
ללוות אותנו כל ימות השנה. לכן יש צורך במצוות רבות כל כך, 

אפשר להסביר את התשובה  ,כמדומני ,כך זכר ליציאת מצרים.
  חכם.בן הל

  ה היה כאן לחשב?מ -" שהקב"ה חישב את הקץ"
"ברוך המקום ברוך הוא... שהקב"ה אנו אומרים בהגדה: 

חישב את הקץ לעשות" וכו'. מהו השבח הגדול בזה, שהקב"ה 
חישב מתי ָּכלים ארבע מאות שנה מברית בין הבתרים? כל כך 

כך: גזרת גלות  זצ"להגרי"ז באר  קשה למנות ארבע מאות שנה?!
יכללה בעצם מצרים  ת ", ִיְהֶיה ַזְרֲע"ֵּגר  -זרת גלות גזירות: ג ש

ַאְרַּבע ְוִעּנּו ֹאָתם", ושתיהן נקבעו למשך " ַוֲעָבדּום" - וגזרת שעבוד 
. והנה, למעשה לא היו ישראל במצרים ארבע (שם) 10"ֵמאֹות ָׁשָנה

. כיצד אפוא (רש"י שם)מאות שנה, אלא רק מאתים ועשר שנים 
חז"ל בשני כך "? ענו על ָנהַאְרַּבע ֵמאֹות ׁשָ "מה הגזרה של התקיי

אופנים: א') ִמְנַין ארבע מאות שנה התחיל כבר מלידת יצחק 
ר, ב') המצרים הכבידו את עּולם על ישראל )שם(רש"י אבינו  ת ו  י

ממה שהיה בכלל הגזירה, וקושי נוסף זה היה שקול כארבע מאות 
, ששני זצ"להגרי"ז . ובאר 11ְׁשנות שעבוד של הגזרה המקורית

ֵּגר ִיְהֶיה ים אלו מכוונים כנגד שתי הגזירות הנ"ל. גזירת "תירוצ
" התקיימה על ידי שהמנין התחיל כבר ַזְרֲע... ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה
" ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנהמלידת יצחק, וגזירת "

  .12התקיימה על ידי קושי השעבוד
והנה, שתי הגזרות הללו היו צריכות להתקיים במלואן, ואם 
אחת היתה נשלמת בעוד שהאחרת לא הושלמה עדיין, לא היו 
יכולים לצאת ממצרים עד שתושלם גם השניה. מאידך גיסא, אם 
היו נשארים במצרים עד שתושלם הגזירה השניה, היו סובלים מן 

ך אפוא לסדר, הראשונה יותר מארבע מאות שנה. הקב"ה היה צרי
ששתי הגזרות תסתיימנה ברגע אחד, כדי שלא ישארו אף רגע 
אחד מיותר במצרים. זהו שאומרים בהגדה: "ברוך המקום ברוך 

הוא על כאן הוא... שהקב"ה חישב את הקץ לעשות" וכו'. השבח 
שקושי השעבוד יהיה בדיוק במשקל כזה, כך  ,כך, שהקב"ה סידר

  ד ממש.ששתי הגזרות תושלמנה ברגע אח
אבל אולי מותר לומר גם דרך אחרת. בפיוט לפרשת החודש 
נזכר, שמולד הלבנה של ניסן בשנה שיצאו ישראל ממצרים היה 
בחצות היום של ערב ראש חדש ניסן. מדוע מציין זאת הפייטן? 
מאי נפקא מינה? נראה לבאר כך: חז"ל אמרו, שמשה נתקשה על 

יה ראויה לקדש על פיה את מולד הלבנה, באיזה שיעור ֵּתָרֶאה ותה
החודש. הראה לו הקב"ה באצבע את חידוש הלבנה של חודש 

. שואל , ב)מות יב(רש"י שניסן ברקיע, ואמר לו: "כזה ראה וקדש" 
רש"י: איך יתכן שהראה ה' למשה את הלבנה בשעה שדיבר 
איתו? והרי הקב"ה לא היה מדבר עם משה אלא ביום, ואת הלבנה 

ומר רש"י, שה' דיבר איתו סמוך לשקיעה, רואים רק בלילה! א
  והראהו את הלבנה מיד לאחר השקיעה.

והנה, כדי שמשה ילמד מהו שיעור הלבנה שראוי לקדש בו 
את החודש, היה צריך שהלבנה תהיה אז בדיוק בשיעור שאפשר 
לקדשה בו, לא פחות ולא יותר. שיעור זה הוא לפי שיטת רש"י 

בדיוק לאחר מולד הלבנה, [דלא  שש שעות -והפייטן  (ר"ה כ, ב)
]. אם השקיעה היתה (הלכ' קידוש החודש פ"א ה"ג)כשיטת הרמב"ם 

שש שעות בדיוק אחרי המולד, נמצא שהמולד היה בדיוק בחצות 

היום. כדי שיזדמן מצב כזה באותה שנה, מוכרחים היו לתכנן כבר 
מתחילת הבריאה את כל הילוך המזלות כך שמולד חודש ניסן 

' אלפים תמ"ח לבריאת העולם [שהיא השנה שבה יצאו בשנת ב
] ֵיֵצא בדיוק בחצות היום. זהו (עי' רש"י עבודה זרה ט, א)ממצרים 

דבר שרק הקב"ה יכול לתכנן ולחשב אותו. אולי זהו שאמר בעל 
ההגדה, שהקב"ה חישב את הקץ. היינו, שכבר בבריאת העולם 

ן הגאולה תכנן הקב"ה את מהלך הכוכבים כך, שכשיגיע זמ
  במצרים, יוכל להראות למשה את חידוש הלבנה בשיעור הנצרך.

  השפעת ליל הסדר לימים שאחר החג
ור וכל מה שדברנו, אבל בליל הפסח צריכים לאכול מצה ומר

אם ה ר כך.אחגם צריכה להיות ניכרת ליל הפסח  ההשפעה של
השפיע הוא אם וה, ה הזהלילהבאמת קבלנו את המסר הנכון מ

  פסח צריך להשפיע.ליל ש פיעלינו כ
עד  הפסח,שאחר  בין הזמניםהמבחן הראשון לכך הוא בימי 

אנו גם בין הזמנים האם  בהם. איך אנו מתנהגים .ר"ח אייר
תים קובעים עיומתפללים בזמן, בציבור עד כמה שאפשר, 

גם צריך אבל  ,"חציו לכםשיהיה "צריך  מבחוה" אמנם ?לתורה
ניתן לישראל בשביל לעסוק  משחוה"הירושלמי אומר  .חציו לה'

צריך לקבוע עיתים  .הזמןבתורה, ולא בשביל לבזבז סתם את 
לתורה גם בימי החג, וכל שכן לאחר החג ולפני החג, שאז אין 

לא להתבטל לגמרי  .אז אפשר ללמוד יותרו ,ענין של "חציו לכם"
אם ליל הסדר השפיע ה ,הבחינההיא זו  .בימים של חודש ניסן

  או לא. ,כמו שצריך להיותעלינו 
ות את עצמו כאילו הוא יצא בכל דור ודור חייב אדם לרא"

את עצמו  "להראות" בשחיי ,ם יש גורסים"ברמבו ."ממצרים
להרגיש . צריך (הלכ' חמץ ומצה פ"ז ה"ו) כאילו הוא יצא ממצרים

לא צאנו מהשיעבוד הקשה של פרעה, שישבאמת את היציאה הזו, 
על ישראל כדי  הוא מכביד את העבודה ,ורהת ודללמ נתן לישראל

 ,עכשיו , אז(שמות ה, ט)", כלשונו ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקרשישראל לא "
יש לנו זמן לעסוק בתורה, אנו יכולים ו ,פרעהיצאנו משעבוד ש

שאנו יכולים  ציאת מצרים,חלק מי וזה .וחייבים לעסוק בתורה
  .לעסוק בתורה

נוכל  ,אם נזכה .(ר"ה יא, א) גאליל ןיתידעובניסן  ,בניסן נגאלו
 צריכים לשאוף לזה .לאכול פסח על הר המוריהכבר השנה 

שאר הקרבנות את פסח ואת הנזכה להקריב שלקוות לזה, ו
אחרי קרבן  .תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם ,שצריכים להקריב

ושלמי חגיגה,  ,ת ראיהוועול ,וקרבן מוסף ,פסח יש קרבן העומר
שנוכל לזכות  ,יכולים להקריב יננו, כל מה שכרגע אשלמי שמחה

בפסח על כך שמחים  אנו .ולשמוח שמחה שלמה ,יברקלה
 ישראלשיצאנו מעבדות לחרות, ושפרעה קיבל מה שמגיע לו ו

אבל וגם שמחים ביום טוב,  הולכים לקבל תורה ולהכנס לא"י,
שאין לנו פסח ואין  ,הסדרעצבות בליל מעט יחד עם זה יש לנו 

יהי רצון שנוכל כבר לשמוח שמחה שלמה, שנוכל  .לנו חגיגה
להקריב תמידים כסדרם ומוסיפים כהלכתם, ונוכל לעלות 

, במהרה ולהראות ולהשתחוות לפני הקב"ה שלוש פעמים בשנה
  .בימינו, אמן

  
  
  

  לפי הבנתו של העורך,השיחה נערכה 

  וכל טעות או חסרון (אם ישנם) יש לתלות בעורך בלבד.



  

  
 http://www.hakotel.org.il - למשפחת נבנצל ולישיבת הכותל, ירושלים  - כל הזכויות שמורות © 

4

 
                                                           

שיהיה זה זכרון כונתה היא, " -שיהיה חודש ניסן הראשון לחדשי השנה, וממנו ִיָּמנּו כל החדשים, (עי' רש"י ורמב"ן שם)  -שמות יב, ב) " (ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים. וכן מצַות "1

  ." (רמב"ן שם)יהושביעי אל ,ראשון לגאולה :שביעי, פתרונו ולתשרי ,ש ניסן ראשוןֶד חֹ לְ ", כי "כשנקרא ס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכרּנֵ ּבַ 

מצוה שביעה. וכן כתב הרמב"ם: ""על השובע" פירושו "שיהא הפסח גמר שביעתן" (רש"י פסחים סט, ב ד"ה בזמן שבא). היינו, שיאכלנו סמוך לשביעתו, והפסח הוא זה שיביאנו ל. 2

וואחר כך אוכל בשר הפסח  ,ן תחילהאם הקריב שלמי חגיגה בארבעה עשר, אוכל מה ,לפיכך .מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע נ ממ ע  ו ב ש ל י  ד קרבן  'רמב"ם הלכ" (כ

  ה"ג). וכן מפורש במאירי (פסחים שם). ח"פסח פ

את  הוא מפני שצריך לאכול כן הביא בעל המאור בשם "יש שפירשו" (פסחים כו, ב מדפי הרי"ף), וכן כתב הרמב"ן (במלחמות שם), שהטעם שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן,. 3

ןוגזרה גזרו בו, שלא יאכל אפילו דברים הפסח על השובע. [" נ י משביעין, ואינן באין אלא בקינוח" (רמב"ן שם), אע"פ שמצד עצמם לא היה לנו לחוש שלא יאכל את הפסח על  שא

שרק בפסח נאמר דין זה, ולא במצה. אבל אליבא דמ"ד שגם . וכן דעת התוס' בתחילת דבריהם (תוס' שם קכ, א ד"ה מפטירין) [אליבא דמאן דאמר השובע בגלל מאכלים כאלו]

כתבו התוס', שהטעם שאין מפטירין אחר המצה והפסח אפיקומן הוא לא כדי שיאכלם על השובע, אלא מטעם  -וכדקי"ל להלכה  -במצה נאמר דין זה שאין מפטירין אחריה אפיקומן 

  אחר, וכפי שיבואר להלן].

וא א ד"ה אין מפטירין) והרשב"ם (קיט, ב ד"ה כגון ארדילאי), שדין אכילה על השובע בקרבן פסח הוא מדין אכילה על השובע של כל הקרבנות, שהכן פירשו רש"י (פסחים פו, . 4

שתהיה האכילה מהנה  כדימטעם חשיבות וגדולה. [וגם ברש"י לעיל שם (סט, ב ד"ה בזמן שבא, ובדף ע, א ד"ה על השבע) כתב, שהטעם לדין אכילת שובע בקרבן פסח, הוא 

  וחשובה].

ולא באכילת חלק הבעלים. ורק  . ובאמת מכח קושיא זו (וגם מכח ראיות נוספות) אמר הגרי"ז זצ"ל בדעת הרמב"ם, שדין אכילת קדשים על השובע נאמר רק באכילת חלק הכהנים,5

פסח, לאכלו דרך חרות (עי' חינוך מצוה ז')]. ולכן אוכלים את החגיגה תחילה, שהרי אין בה בקרבן פסח איכא דין אכילה על השובע גם בבעלים [אולי מפני ההלכה המיוחדת שיש ב

[אלא שבחי' הגרי"ז עמ"ס  .י"ז)דין אכילה על השובע, ואח"כ אוכלים את הפסח, שיש בו דין אכילה על השובע (מובא בחי' הגר"ח על הש"ס בדין אכילת פסח על השובע, בשם הגר

היה בה כלו) מבואר, שרק בדעת הרמב"ם אפשר לומר כן, שהרי הרמב"ם סובר שאין באכילת הבעלים חיוב עשה (עי' סה"מ מ"ע פ"ט), וא"כ לא שייך גם שתמנחות (כא, ב ד"ה יא

שגם באכילת בעלים יש מצות מצוה מן המובחר לאכול על השובע. דאם אין מצוה, אין גם "מצוה מן המובחר". אבל דעת רש"י מפורשת (פסחים נט, א ד"ה בשאר ימות השנה), 

רש"י, שכיון שהפסח חיובו מן  עשה כמו באכילת כהנים, והיא אותה מצוה עצמה כמו בכהנים. ולשיטתו נשארת השאלה, מאי שנא פסח מחגיגה לענין אכילה על השובע. וצ"ל בדעת

ל השובע ַּבפסח מאשר בחגיגה. ועוד י"ל, דרש"י ס"ל כהמרדכי (עי' הערה הבאה)]. [ויש התורה והחגיגה הבאה עמו אין חיובה מן התורה (פסחים ע, א), מוטב לקיים דין אכילה ע

ס"ל שצריך לומר את ההלל לציין עוד, שלדעת "יש שפירשו" שהביא בעל המאור, הטעם שצריך לאכול את הפסח על השובע הוא כדי שיאמר עליו את ההלל בכרס מלאה (וכנראה 

  ל אחריו דברים אחרים ויאמר ההלל אח"כ). ולפ"ז לא יקשה למה לא יאכל את הפסח לפני החגיגה, ופשוט].מיד לאחר אכילת הפסח, ולא שיאכ

ד"ה לאו, ובדף קכ, א ד"ה מפטירין; רמב"ן במלחמות כו, ב מדפי הרי"ף). [וצ"ל לפי דעתם, שדין אכילה על א  ,פסחים ע 'תוסוכתבו התוס' והרמב"ן, שזהו ג"כ טעמו של הבבלי (. 6

הוא כרש"י שיבות האכילה קיים רק באכילת כהנים, וכנ"ל, וגם פסח לא שונה בזה משאר הקרבנות]. אבל במרדכי משמע שעיקר הטעם לאכילת הפסח על השובע בע מצד חהשו

כדי שיהא נאכל על  ...באה קודם הפסחחגיגה היתה (שתהא אכילה חשובה), והטעם שאמרו בירושלמי נאמר רק כדי לתרץ את הקושיא מהקדמת קרבן חגיגה. דז"ל המרדכי: ""

תיפוק לי משום טעמא דכדי שיהא הפסח  ,דלמה לי טעמא משום שבירת עצם ,וקשה .כדי שלא יבא לידי שבירת עצם ,ובירושלמי מפרש טעמא דהיתה באה קודם הפסח .השובע

וקדשים  ,דהא הויא חגיגה [קדשים] כמו פסח ,בעול קודם כדי שיהא חגיגה נאכל על השהיה קשה אמאי לא היה הפסח נאכ ,אי לאו טעמא משום שבירת עצם ,וי"ל .בעונאכל על הש

" ועוד טעמא אחרינא משום שלא יבא לידי שבירת עצם ,בעודחגיגה באה קודם הפסח משום שיהא הפסח נאכל על הש .להכי איצטריך טעמא דמפרש בירושלמי ...בעונאכלין על הש

  י"ז).על דף ק - פסחיםסוף מס' מרדכי (

  בעה"מ והרמב"ן במלחמות. כתבוכן . 7

בריהם, שהטעם שאין מפטירין ולפי זה נמצא, שהדין שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן והדין שהפסח נאכל על השובע אינם קשורים זה לזה. [ולא כפי שכתבו התוס' בתחילת ד. 8

פטירין אחר הפסח אפיקומן הוא כדי שישאר טעם הפסח בפיו. והדין שהפסח נאכל על השובע הוא כדי אחר הפסח אפיקומן הוא כדי שיאכל את הפסח על השובע]. דהדין שאין מ

  (ל"יש שפירשו" שהביא בעה"מ). כדי שיאמר עליו את ההלל בכרס מלאהשלא ישבור בו עצם (לתוס'), או 

י שלא ישכח לומר את ההלל (וע"ש שבאר, למה חששו חז"ל שישכח לומר את ההלל, עד שישאר טעם הפסח בפיו, כדהראשונים כתבו בזה טעמים שונים: בעל המאור כתב, דבעינן . 9

ובמצה ג"כ תקנו כן (שלא לאכול אחריה שום דבר), זכר לפסח. ועי' טעמים נוספים ברמב"ן (במלחמות) ובר"ן. והרמב"ם  שהוצרכו לתקן תקנה מיוחדת זו, כדי שלא ישכח לאמרו).

ה ,כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה בפיוצה, "כתב שאסור לאכול אחר הפסח והמ ו צ מ ה א  י ה ן  לת י כ ). והיינו, כדי ט"ח ה"רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ" (שא

לפרש הטעם כפי  כן. ובדעתם יששישאר בפיו טעם המצוה (כנראה משום חיבוב מצוה). אבל התוס' כתבו בסתמא "דבעינן שיהא טעם מצה ופסח בפיו", ולא בארו מאיזה טעם בעינן 

  שמבאר כאן הרב שליט"א.

. ולדעת האב"ע, גם משך ימי ַהֵּגרּות לא נקבע מראש, ורק דבר אחד רמב"ן בראשית טו, יג)עי' (. וזהו דלא כדעת האבן עזרא והרמב"ן, ֶׁשֶּמֶׁש ימי העבדות והעינוי לא נקבע מראש 10

  מיום ברית בין הבתרים (עי' רמב"ן שם). נקבע מראש, שקץ הגאולה יהיה לאחר שיעברו ארבע מאות שנה

ָלָּמה  ,ָלָמה ֲהֵרֹעָתה ָלָעם ַהֶּזה', . ולכן, לאחר שבא משה לדבר עם פרעה בפעם הראשונה להוציא את בני ישראל ממצרים, הכביד פרעה את ידו עליהם, עד שמשה צעק על כך לה': "ה11

וה' לא ענה לו על שאלתו, למה עשה כן. אבל הטעם לזה היה, כי ה' רצה למהר להוציאם  .כג)-וכו' (שמות ה, כב "ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ,ֵּבר ִּבְׁשֶמּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַד . ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני

פרשת שמיני).  -ידושיו למס' חולין ממצרים, ולכן היה מוכרח לגבור תוקף השעבוד, כדי שבזה תושלם גזירת הגלות קודם זמנה (דרושים נחמדים ממהר"ם שי"ף שנדפסו בסוף ח

פי שהיה צריך להיות עלינו ע"פ [וכתב הצל"ח (פסחים קטז, ב ד"ה במשנה), שבָגלותנו עתה הוא להפך, שאריכת הזמן משלים קושי השעבוד, כי אין לנו כח לסבול עול השעבוד כ

  שעבוד. וכן כתבו השם משמואל (ויגש תרע"ז) והשפת אמת (פסח תרמ"ב ד"ה בשיר השירים)].הגזרה, ולכן במקום זה מאריך עלינו הקב"ה זמן הגלות, ומיקל מעלינו קושי ה

ל ַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֵהם ַהְמַדְּבִרים אֶ     ץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם,יש שפירשו, ששתי גזירות אלו נרמזות בפסוקים: "הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבנֵי ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶר . 12

א ָלֶהם", ולכן נאמר בו  בְֶּאֶרץֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲע כז). דלכאורה כפל לשון יש כאן. אלא שהפסוק הראשון מכוון כנגד גזרת "-ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים, הּוא מֶׁשה ְוַאֲהֹרן" (שמות ו, כו

ִמְצַרִים", אלא "ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל  ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץִמְצַרִים", היינו מגזרת הגלות. והפסוק השני מכוון כנגד גזרת השעבוד, ולכן לא נאמר בו " ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץיאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוצִ "

 ַעלד ַלמצִרים עצמם. [ולכן בפסוק הראשון נאמר: "ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים מן השעבו -"; היינו ִממְִּצָרִיםִממְִּצָרִיםִממְִּצָרִיםִממְִּצָרִיםַּפְרֹעה ֶמֶל ִמְצַרִים ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

הגלות שעליה מדבר הפסוק הראשון,  ". משום שגזרתָתםִֹצְבא ַעל", ואילו בפסוק השני לא נאמר "ְלהֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים לשבטיהם", ופירש"י: "כל צבאם ָתםִֹצְבא

שמות ה, ד), לכן לא שבטי ישראל, לכן נאמר שם "ַעל ִצְבֹאָתם". אבל גזרת השעבוד עליה מדבר הפסוק השני לא היתה על כל השבטים, דשבט לוי לא נשתעבד (רש"י  כלהיתה על 

  נאמר שם "ַעל ִצְבֹאָתם", דלא כל השבטים נכללו בגזרה זו].


