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  בס"ד

  ירושלים  -ישיבת הֹּכתל  

  שיחת הגאון הרב אביגֹדר הלוי נבנצל שליט"א
  תשע"הפקודי -ויקהל לפרשת

  עדות על בריאת העולם -שבת ופסח 
  

  מה נשתנתה מלאכת הבערה משאר המלאכות?ל
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה  ,"ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכההתורה אומרת: 

(שמות לה, " ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת ה',ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ  ָלֶכם ֹקֶדׁש

א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם . מיד אחר כך אומרת התורה: "ב)-א
הרי בפסוק הקודם נאמר כבר  . שואלים חז"ל:(שם, ג)" ְּביֹום ַהַּׁשָּבת

", ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת ...ּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁשּבַ "
צריכה מדוע א"כ  מלאכה.זו , שאף בשבת אשהמבעיר ובכלל זה 

א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום , "שוב לומרלחזור והתורה 
  הרי דבר זה כלול כבר בפסוק הקודם! "?ַהַּׁשָּבת

, א; סנה' לה, (שבת כ, א; שם ע 1חז"ל ענו על שאלה זו בכמה דרכים

 .(שבת ע, א)" תאצָ ש"הבערה ללאו יָ  ,הוא אמרואחד התירוצים שו ,ב)
 נוהתורה ֵּפרטה במיוחד את מלאכת ההבערה, כדי ללמד ,כלומר

היא אסורה  ."יּוָמתָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה אינה בכלל "שהבערה 
רוב הפוסקים לא פסקו כך, בלאו בלבד, ואין חייבים עליה מיתה. 

  .(שם) 2, כפי שמובא בגמראזוהי דעת רבי יוסי אבל
(לרבי יוסי) בין מלאכת התורה  המה הסברא בזה? למה חילק

גדליה  בירהגה"צ  רי ורבילשאר המלאכות? שמעתי ממוהבערה 
השביתה שלנו בשבת היא מעין שביתתו הרי  זצ"ל לבאר כך:איזמן 

ֶאת ה' ה של הקב"ה במעשה בראשית. ֵמַאַחר ו"ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעׂשָ 
, לכן ציוה ה' גם (שמות כ, י)" ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ...ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ

באותה עלינו לשבות ביום זה מאותן מלאכות ֶׁשָּׁשַבת מהן הוא ית' 
אבל היתה מלאכה אחת שה' לא ָׁשַבת ממנה באותה שבת. לא . שבת
ים שלפניה. באיזו שלא השתמש בה גם ביממפני , ממנה ָׁשַבת

הְבערה! חז"ל הרי אמרו, שהאש עלתה במלאכת  -מלאכה מדובר? 
במחשבה ִלָּברות בערב שבת, אבל למעשה נבראה רק במוצאי שבת 

 ,, [ולכן במוצאי שבת אנו מברכים "בורא מאורי האש"(פסחים נד, א)
ממילא, ]. שהיתה בעולם על בריאת האש במוצאי השבת הראשונה

ממלאכת ההבערה היתה שונה מהשביתה משאר כיון שהשביתה 
המלאכות, שכן האש לא נבראה בשלמותה בששת ימי המעשה, לכן 

מלאכה, "מקצת" רק אלא נחשבת כמלאכה מוחלטת, מלאכה זו אין 
ר "מוכך באר  .מיתהלא חיוב וולכן החיוב עליה הוא רק חיוב לאו, 

  זצ"ל.גדליה איזמן  בירהגה"צ 
את פסוקי פרשת "ויכולו". הפסוק פה יעל פי זה אפשר להסביר 

ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ַוְיַכל ֱאִקים. אומר: "ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם
הְמַלאְכּתֹו  ָׂש ָע ר  ֶׁש ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל  ,(לשון עבר) אֲ
הְמַלאְכּתֹו  ָׂש ָע ר  ֶׁש ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי  ֱאִקים רֶ בָ יְ וַ  .(לשון עבר) אֲ

תם ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִקי ,ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ  וֹ ׂש עֲ  "לַ
. למה לא נאמר גם כאן בלשון עבר, "ִּכי ג)-(בראשית ב, ב) עתיד(לשון 

 בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה"? אולי אפשר להסביר כך: כוונת
הפסוק לומר, שהקב"ה ָׁשַבת ביום השביעי לא רק מן המלאכות 

דהוא אשר עשה כבר, אלא גם מאותה מלאכה ש תי ה ע ת שו ע  ל
ִּכי בֹו , ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתוֹ  ֱאִקים רֶ בָ יְ ה. "וַ אועוד לא עש

  ְמַלאְכּתֹו", גם מהמלאכה שברא לעשות ועוד לא עשה. ִמכָּלִמכָּלִמכָּלִמכָּלָׁשַבת 

שעדיין יש לשאול: אם ה' סיים את כל המלאכות בששת ימי  אלא
הבריאה, למה השאיר מלאכה אחת לאחר השבת? אולי מותר להסביר 
כך: הראשונים המשילו את השבת לשמחת "חנוכת הבית" שעושה 
מלך בשר ודם בסיום בניית ארמונו. והנה, אצל מלך בשר ודם, אם 

גם חנוכת הבית היתה נערכת ובתמוז, ' גבניית הארמון היה מסתיימת ב
, היה מוכח מזה שהמלך מאד מחשיב את ארמונו, שהרי על בתמוז' גב

כן עשה משתה ושמחה לכבוד סיום בנייתו, אבל לא היה מוכח מזה 
הוא יום מיוחד אצלו. אבל אם הארמון עוד לא היה  בתמוז' גשגם יום 

ם את , אבל המלך היה מקדיבתמוז' גגמור, הוא יגמר להבנות רק ב
, אז היה מוכח שלא רק הארמון חשוב תמוזהחגיגה לראש חודש 

ונכבד אצל המלך, אלא גם יום ראש חודש חשוב אצלו, אשר על כן 
החליט לערוך דוקא בו את שמחת חנוכת הבית, למרות שהבנייה טרם 
הסיימה. כך גם בענין השבת: אם ה' היה עושה את כל המלאכות 

ר שהיום השביעי הוא יום חשוב אצלו. בששת ימי הבריאה, לא היה ניכ
אבל אם ה' לא גמר את כל המלאכות, השאיר עדין את מלאכת הבערה, 

 היוםובכל זאת עושה "חנוכת הבית" ביום השביעי, ניכר מזה שגם 
את מלאכת ההבערה לאחר הקב"ה השאיר  . לכןהוא יום חשוב מאד

  השבת.

  ו'" וכא ְתַבֲערּו ֵאׁשביאורים נוספים ללאו ד"
א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל , למה אמרה תורה "רושיםייש עוד פאבל 

", ולא הסתפקה במה שנאמר בפסוק הקודם, ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבת
ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה  ה',ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון לַ "

ללמד  . כלומר,(שבת ע, א)ת" אצָ ק יָ ּלֵ חַ ערה לְ הב"נתן אומר ש ביר ".יּוָמת
 .אחת ואחת מהןעל כל חטאת חייב העושה כמה מלאכות בשבת, ש

, (סנה' לה, ב) בשבת ת דיןלא לענוש עונשי ביש, פסוק זהמויש שלמדו 
[גם ענין זה  .(רמב"ם הלכ' שבת פכ"ד ה"ז) פוסק הרמב"ם להלכהגם וכך 

. ביום "חנוכת הבית" לארמון ניתן לביאור על פי המשל שהזכרנו
המלך, המלך לא רוצה שיתעסקו בענישת הפושעים. אמנם החנינה היא 
זמנית בלבד, כי אחרי השבת הפושעים יקבלו את ענשם, אבל בשבת, 
ביום חגו של המלך, לא רוצים לקלקל את החגיגה. הפושעים זוכים 

  ].3לחנינה מסויימת, ואין מענישים אותם היום
אם ראוי שלא  ,ילדלהעניש אם גם אבא שצריך  ,קאני קצת מסתפ

לאיים על סור אאמנם  .שבתה לאחראלא ידחהו יתן את העונש בשבת, 
אולי ראוי , אבל (עי' קצשו"ע סי' קס"ה ס"ז)שיענישוהו לאחר זמן  ילד

  .להענש בלי לומר לילד שהוא עתיד שבתה את העונש לאחרלדחות 
שבשבת  ,"ל אומריםעוד אפשר לומר על דרך האגדה: הרי חז

רק  -, אבל למי? (עי' סנה' סה, ב ורש"י שם ד"ה קברו של אביו)הגיהנם שובת 
מי שלא שמר שבת, גם הגיהנם לא שובת אצלו  !למי ששמר שבת

. על פי זה אפשר לפרש: לא תעשו מלאכה (זוהר ח"ב קנ, ב)בשבת 
ַהַּׁשָּבת", שאם  בשבת, כדי ש"א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום

תצטרכו ח"ו לשבת בגיהנם, לא ִּתבַער לכם שם האש ביום השבת, 
(ועי' כעין זה בבעל הטורים שמות לה, ולפחות בשבת תהיה לכם שם מנוחה 
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ג)
4.  

אין הדליקה על פי דברי הגמרא שאומרת: " עוד יש לפרש
ַלי ְוִאם א ִתְׁשְמעּו אֵ " :מצויה אלא במקום שיש חילול שבת, שנאמר

ְוָאְכָלה ַאְרְמנֹות  ,ְוִהַּצִּתי ֵאׁש ִּבְׁשָעֶריהָ ... ְלַקֵּדׁש ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת
ם בשעה שאין  ...ה?ּבֶ כְ א תִ . מאי וְ (ירמיה יז, כז)" הּבֶ כְ א תִ וְ , ְירּוָׁשַלִ

שהפסוק לומר, אפשר א"כ . )ב ,שבת קיט(" בני אדם מצויין לכבותה
שלא לעשות  נו,בא להזהיר " וכו'ֶיה ָלֶכם ֹקֶדׁש"ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיהְ 

א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום "מלאכה בשבת, כדי שלא 
כלומר, כדי שלא נגרום ח"ו להבערת אש במושבות בני  .ַהַּׁשָּבת"

  ישראל, בגלל יום השבת שאינו נשמר.

  מדוע? -חילוק מלאכות בשבת ולא ביום טוב 
ק"הבערה  -נו, לדעת רבי נתן כפי שהזכר ל ח  יצאת". כלומר, ל

 -  זרע וחרש וקצרשכגון  -  העושה כמה מלאכות בשבתש ,ללמד
בענין  הגמרא אומרת .מלאכה ומלאכה שעשה כלעל חטאת חייב 

ואין חילוק מלאכות ליום טוב"  ,: "יש חילוק מלאכות לשבתזה
בתרק  ,. כלומר(מכות כא, ב) ש חייב ג העושה כמה מלאכות בשוג ב

ביום טוב, אם חרש  ,לעומת זאת .מלאכה ומלאכה על כלחטאת 
וזרע וקצר והתרו בו על כל דבר ודבר, אינו חייב שלוש מלקויות 

כי אין חיוב  ,ביו"ט לא שייך לדון על השוגג(אלא רק מלקות אחת. 
 ,חייבים ביו"ט זדוןקרבן על עשיית מלאכה בשגגה ביו"ט. רק על ה

יב אלא מלקות אחת על כל המלאכות שעשה. אינו חי - ובמקרה זה
ואין חילוק מלאכות  ,זהו שאמרו "יש חילוק מלאכות לשבת

  .)ליו"ט"
: מה יהיה הדין (פ"א מהל' שמיטה ויובל ה"א)שאל השער המלך ו

 ,ביום הכפורים? ביום הכפורים שייך לדון גם על השוגג לגבי חטאת
ום הכפורים וגם על המזיד לגבי מלקות (שכן העושה מלאכה בי

ולא מיתת ב"ד), וקדושת יום הכפורים הרי ממוצעת  ,חייב מלקות
ויותר  ,פחות חמורה משל שבת - בין קדושת שבת לקדושת יו"ט

וא"כ יש לדון, האם דין יום הכפורים כשבת  - חמורה משל יו"ט
  לעניין חילוק מלאכות, או שדינו כיו"ט?

לפסוק הלכה  אינני יודע אם על פי הסברא שֹנאמר כאן מותר
מאיזה טעם יש חילוק בשאלה זו, אבל אולי מותר לומר כך: הרי 
זכר  השבת היאשמפני  מלאכות לשבת ואין חילוק מלאכות ליו"ט?

ה"ה' על מעשה בראשית נאמר, והרי  .למעשה בראשית ָמ ְכ ָח  ְּב
, וכשעושים דבר בחכמה, יש לכל מלאכה (משלי ג, יט) ָיַסד ָאֶרץ"

למשל, אדם שרוצה לתפור מעיל, צריך  חשיבות בפני עצמה.
להחליט כמה צמר לגזוז, כמה חוטי ְׁשִתי לטוות וכמה חוטי ערב, 
צובע חלק מהחוטים בצבע זה, חלק בצבע אחר, תופר שרוול, תופר 
כפתורים, לכל מלאכה יש משמעות וחשיבות עבור התכלית 

אלא  ,הסופית. לעומת זה, מלאכת יו"ט איננה זכר למעשה בראשית
במצרים תכלית המלאכה לא היתה ליצור ו ,זכר ליציאת מצרים

המצרים הרי העבידו את אבותינו בעבודות שאינן ממנה איזה דבר. 
, (שמות א, יא)ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס" ֶאת מועילות, כפו עליהם לבנות "

שראשון ראשון  -שראשון ראשון פי תהום בולעו, רעמסס  -פיתום 
כלומר, בִניה שמראש היה ידוע שלא תוכל  .(סוטה יא, א)מתרוסס 

להתקיים ולהחזיק מעמד, ולא נועדה אלא לשבור את גופם ורוחם 
(שם, של ישראל. נתנו מלאכת אנשים לנשים ומלאכת נשים לאנשים 

, שגם זה מורה שלא היו מעוניינים בעבודה תועלתית, אלא ב)
יבות כשעושים כך, אין חשבעבודה לשמה, כדי לשבור את ישראל. 

לכל מלאכה בפני עצמה, שהרי לא אכפת למצרי אם היהודי יזרע או 

יקצור או יעשה מלאכה אחרת, העיקר שיעבוד עד כלות כוחותיו 
כן אין חילוק מלאכות ליו"ט, כי אין חשיבות לכל לוישבר ח"ו. 

  מלאכה בפני עצמה.
אם זה באמת הטעם למה יש חילוק מלאכות לשבת ואין חילוק 

, ממילא יהיה דין יום הכפורים כדין יו"ט, מפני שגם מלאכות ליו"ט
זכר ליציאת מצרים (כפי אלא יום הכפורים אינו זכר למעשה בראשית, 

אם אין חילוק מלאכות  ,ממילא .שאומרים בתפילות יום הכפורים)
גם ליום הכפורים לא יהיה חילוק מלאכות. כך נראה לעניות  ,ליו"ט
  דעתי.

  "ְלִפי ַמֲהָללוֹ  -"ִאיׁש 
היא זכר למעשה בראשית, אלא כל המועדים והנה, לא רק השבת 

הם זכר  זכר למעשה בראשית. הרי המועדים -בעקיפין  -כולם, גם הם 
כיצד  !הרי מעידה שיש בורא לעולםיציאת מצרים ו ,ליציאת מצרים

משל לחיילים שצועדים  - ? מעידה יציאת מצרים שיש בורא לעולם
מפקד. כאן , ואי אפשר להבחין שיש שוה במצעד. כולם צועדים באופן

כשאחד הצועדים צועק לפתע: "שמאלה  -מפקד? תברר שיש מתי מ
מה בדיוק מתברר שזהו המפקד. זה  -ְּפֵנה", וכולם פונים שמאלה 

ֶׁשָּכל המים יהפכו לדם,  -" ְּפֵנהשמאלה "הקב"ה אמר  !שקרה במצרים
בריאה, והיא ל תגלה שיש מפקדהוכך  - ו'ושהאור יהפך לחושך וכ

 .לכן יציאת מצרים היא עדות על בריאת העולם אינה מתנהלת מעצמה.
  .5דווקא בריאה בששה ימים, אבל עדות על בריאת העולם ולא

הזמן המיוחד לספר בו ביציאת מצרים ולהתחזק בו בלקח הנלמד 
מנסי מצרים הוא ליל הסדר. ובפרט בשנה זו, שליל הסדר חל בשבת, 

פולה ומכופלת לספר בלילה זה ביציאת מצרים, הרי ישנה סיבה כ
  שהרי גם השבת היא זכר ליציאת מצרים.

אומרים בהגדה, "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה אנו 
, ? הפירוש הפשוט הואהרי זה משובח"מה פירוש "משובח". 

מכך  וכתוצאההוא משובח, בגלל  מרבה לספר ביציאת מצריםהש
. יש שפירשו, להפך . אבל יש שפירשויםשִהרבה לספר ביציאת מצר

משובח  על עצמו שהיהומגלה המרבה לספר ביציאת מצרים מוכיח ש
מדוע המרבה  רבה לספר ביציאת מצרים.הִ כן ללכן, ו קודםמעוד 

? עוד מקודם לכן לספר ביציאת מצרים מוכיח על עצמו שהוא משובח
(משלי ְוִאיׁש ְלִפי ַמֲהָללֹו"  הפסוק אומר: "ַמְצֵרף ַלֶּכֶסף ְוכּור ַלָּזָהב,שהרי 

אם רוצים לדעת כמה סיגים יש בכסף, בוחנים אותו  ,. כלומרכז, כא)
ובודקים כמה , ַּבּכּורמתיכים אותו ְצֵרף. ואם רוצים לבחון את הזהב, ּמַ ּבַ 

ִאיׁש ְלִפי וְ " ,אומר הפסוק -? אדםואולם כיצד בוחנים . הוא נקי
לפי  - (שם)? מסביר רבינו יונה ְלִפי ַמֲהָללֹו"ִאיׁש וְ "מה פירוש ַמֲהָללֹו". 

המעשים הטובים  חַ ּבֵ ׁשַ אם הוא ְמ ! "אחריםמהלל את ה הואמה ש
כי לא ימצא את  ...כי איש טוב הוא ּתָ נְ חַ בָ ע ּוַד ּתֵ  - והחכמים והצדיקים 

רק לשבח את הטוב והטובים תמיד בכל דבריו, ולגנות את  וֹ ּבלִ 
ל ּלֵ הַ או ְמ  ,מעשים מגונים חַ ּבֵ ׁשַ ְמ הַ וְ  ...6ֵליֶהןְלַהְבזֹות ַּבעְ העבירות ּו

("שערי " יתברך 'הוא הרשע הגמור והמחלל את עבודת ה -רשעים 

או  רגיל להלל שחקני כדורגלאדם אם למשל, . תשובה" שער ג' אות קמ"ח)
אם זה לא מעיד על גדלות נפש מיוחדת. לעומת זאת, , שחקני קולנוע

 הואזה מוכיח שומעשים טובים, הרי  יםרגיל להלל תלמידי חכמאדם 
להיות גדול בתורה זה  חייםשמה שחשוב ב ,ביןהוא מ איש המעָלה.

  וביראת שמים, ולא להיות גדול בכדורגל.
לספר מרבה ומאריך יציאת מצרים. אם אדם בסיפור הכך גם בענין 

בשבחו של הקב"ה על הניסים שעשה לנו, איך היינו משועבדים תכלית 
שהביא הקב"ה  עשר מכות גדולותע"י צאנו מעבדות לחרות השעבוד וי
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וא"כ שאיש זה שייך לקדושה ולא לשטויות, סימן זהו , על המצרים
שהוא שקוע בעבודת , הרי הוא מגלה על עצמו שהוא משובח

  הבורא.

  והתשובה - שֵאלת הבן החכם 
ֲאֶׁשר ְוַהִּמְׁשָּפִטים הגדה: "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים הבן החכם שואל ּבַ 

הוא רוצה תשובה ארוכה . (דברים ו, כ) ה' ֱאֵקינּו ֶאְתֶכם"ִצָּוה 
ה' ֱאֵקינּו ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים ומפורטת, 

איזו  "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". -ומה עונים לו? . ֶאְתֶכם"
? וכי זו ההלכה היחידה בפסח, לשאלת החכם מין תשובה היא זו
אפיקומן?! הרי הרבה ֵעדֹות חוקים ומשפטים  יושאסור לאכול אחר

  גם אותם? ובפסח! למה לא אומרים ליש 
את הבן החכם לא רק הלכה זו, מלמדים הפשט הפשוט הוא, ש

 'אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן' ַעדהלכות הפסח,  כלאלא את 
], ובזה אכן מקבל (פ"י מ"ח)סחים [שהיא ההלכה האחרונה במסכת פ

ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִצָּוה החכם תשובה לשאלתו, "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים 
ובכל זאת, היות ולא נאמר בהגדה במפורש "אף  ה' ֱאֵקינּו ֶאְתֶכם".

אין מפטירין אחר הפסח  ַעדאתה אמור לו כהלכות הפסח 
אולי כוונת  :חר בדבריםירוש אאפיקומן", אולי מותר לומר גם פ

" היא כך: למה צריך כל כך ְוַהִּמְׁשָּפִטיםהשאלה "ָמה ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים 
ומשפטים זכר ליציאת מצרים? זמן רב  חוקיםהרבה מצוות, ֵעדֹות, 

לפני הפסח מתחילים כבר לנקות את הבית, ממרקים ושוטפים, 
ורפים את מגעילים כלים, מוכרים את החמץ, ובודקים את החמץ, וש

מצה ומרור, ומספרים ואח"כ בליל הסדר אוכלים פסח  ,החמץ
, ושבעה ימים אוכלים רק מצות ולא חמץ, כל הלילה ביציאת מצרים

ולא הולכים לעבודה, ובזמן שבית המקדש קיים אוכלים קרבנות, 
זכר ליציאת  -וגם מצוות נוספות יש זכר ליציאת מצרים: שבת 

 -זכר ליציאת מצרים; תפילין  -טובים ; ימים (דברים ה, טו)מצרים 
מזכירה את יציאת מצרים  -; ציצית (שמות יג, ט)זכר ליציאת מצרים 

; וכן בכל יום בבקר ובערב מזכירים את (עי' רש"י במדבר טו, מא)
" ְוַהִּמְׁשָּפִטיםיציאת מצרים בקריאת שמע... מה כל "ָהֵעֹדת ְוַהֻחִּקים 

 -ת כל כך זכר ליציאת מצרים? האלה? מדוע יש צורך במצוות רבו
  כך שואל הבן החכם.
"אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". אסור  - ומה עונים לו? 

לכאורה מפני שצריך לאכול  -למה?  לאכול אחרי הפסח שום דבר.
. לכן גזרו שלא לאכול אחריו שום פסחים ע, א)(את הפסח על השובע 

ה צריך לאכול את . ולמ7דבר נוסף, כדי שיזהרו לאכלו על השובע
לכאורה, מפני שכך הדין בכל הקרבנות,  - הפסח על השובע? 

שצריך לאכלם על השובע, כדי שתהא אכילתם אכילה חשובה 
הרי . אבל האמת היא שקשה לפרש כן. ש8המביאה לידי שביעה

. קרבן פסח וקרבן חגיגה -שצריך לאכול  קרבנות שניבליל פסח יש 
אה עם הפסח יש לאכול תחילה, ומבואר בגמרא, שאת החגיגה הב

. ואם אכילת הפסח על (שם)כדי שיהא הפסח נאכל על השובע 
השובע נעשית מחמת שכן הדין בכל קרבן, למה תקנו שדוקא 
החגיגה ֵּתאכל תחילה כדי שֵיאכל הפסח על השובע? ולמה לא יוכל 
אדם לעשות להפך, לאכול את הפסח תחילה, כדי שתהא החגיגה 

? והרי גם בחגיגה ישנו דין זה, שצריך לאכלה על נאכלת על השובע
  !9השובע

ואכן, בירושלמי אמרו טעם אחר שבגללו יש לאכול את הפסח 
פסחים פ"ו ירו' (על השובע. והוא, "שלא יבוא לידי שבירת עצם" 

ְוֶעֶצם א ִתְׁשְּברּו " ,התורה ציותה בקרבן פסח. והיינו, שהרי ה"ד)

אפוא הירושלמי, שלכן תקנו חז"ל לאכול את . ומבאר (שמות יב, מו)" בוֹ 
ב עֵ מתוך שהוא רָ  ,בעועל השבא שאם לא היה הפסח על השובע, "

(תוס' פסחים ע, א " היה בא לידי שבירתן ,לאכול הבשר שסביב העצמות

  .10, והיה עובר בלאוד"ה לאו)
והנה, כבר הקשו התוספות, שאם זה הטעם שהפסח נאכל על 

בירת עצם, ומפני זה אמרו "אין מפטירין השובע, כדי שלא יבוא לש
אחר הפסח אפיקומן", למה אמרו גם במצה "אין מפטירין אחר מצה 

אדרבה, והרי במצה אין איסור שבירה!  (פסחים קיט, ב)אפיקומן"? 
אסור  פואאת האפיקומן דווקא מהמצה השבורה! מדוע א לוקחים
  לאחר מצת האפיקומן?שום דבר לאכול 

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

. אבל התוספות 11זה, שלא לאכול אחריה שום דבר, כמו בקרבן פסח
לא כתבו כן, אלא כתבו, שלפי מי שסובר ש"אין מפטירין אחר מצה 

סח (בזמן המקדש) אפיקומן", הטעם בדין זה שאין מפטירין אחר הפ
כדי  -והמצה (בזמן הזה) אפיקומן, הוא לא כפי שאמרו בירושלמי 

אלא טעם אחר  -שיאכל את הפסח על השובע ולא יבוא לשבירת עצם 
(תוס' פסחים קכ, א  12כדי "שיהא טעם מצה ופסח בפיו" -יש בזה. והוא 

  .סוף ד"ה מפטירין)
? 13פיו"מהו הענין בזה? למה צריך שישאר טעם מצה ופסח ב

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

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

כלומר, התורה רוצה, שע"י סיפור יציאת מצרים, (דברים טז, ג)" ַחֶּיי .
וע"י הַּמצות והפסח שתאכל בלילה הזה, תזכור את יציאת מצרים כל 
ימי חייך. [אמנם ממילא צריך להזכיר את יציאת מצרים בכל יום ובכל 

ְלַמַען ִּתְזֹּכר ֶאת יֹום הרי נלמדת מפסוק זה עצמו: "לילה, אבל זכירה זו 
 - הימים, כל ימי חייך  -ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֹּכל ְיֵמי ַחֶּיי", ימי חייך 

. ומשמע אפוא, שזכירה זו צריכה לבוא מתוך (משנה ברכות יב, ב)הלילות 
תהיה הגורם לכך  שהיאאכילת המצה והפסח של ליל ט"ו בניסן, 

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

ךישאר בפיך  י י ח מי  י ל  , אלא שאי אפשר לומר לאדם שלא לאכל כ
כלום מליל פסח זה עד ליל פסח הבא, לכן אומרים לו, שלפחות בלילה 

, לא יאכל שום דבר. לרמז, שטעם המצה הזה, אחרי אכילת האפיקומן
צריך ללוות אותך, ואם תאכל משהו לאחר האפיקומן, הטעם האחרון 

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

"אין מפטירין אחר הפסח  - מצוות זכר ליציאת מצרים. התשובה היא 
ן, שאם תאכל עוד משהו אחרי האפיקומן, אפיקומן". כמו שאתה מבי

ֵיֵצא טעם האפיקומן מן הפה, כך גם ַּבידיעות. אמנם רכשת בליל פסח 
ידיעות חשובות, איך הכה ה' את מצרים בעשר מכות מופלאות 

אבל אח"כ, בחול  -שמראות את שליטתו המוחלטת של הקב"ה בטבע 
בו מאזן עשה ואהמועד, או אחרי החג, אתה שומע שאוּבאמה אמר כך, 

כך, ואתה מתחיל לקבל רושם כאילו ישנם כוחות  החליט נתניהוכך, ו
נוספים שפועלים בעולם, ושוכח מה שלמדת בליל הסדר, שרק דבר ה' 

פועלים, הרי זה בגלל החמאס פועל בעולם, ואם אבו מאזן או 
שהקב"ה גזר שיפעלו כך, ואם אמריקה פועלת או לא פועלת, גם זה 

כך גזר ה'. את זה נוטים לשכוח כששומעים את הוא רק מפני ש
את מה  -החדשות בעיתון וכדו', כי טעם אחרון משכח את הראשון 
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שלמדנו בליל הסדר. לכן יש צורך במצוות רבות, שיזכירו וישננו 
לנו ערב ובוקר ובהזדמנויות נוספות את הלקח של מצרים, שלא 

, ולא חשוב חשוב מה פרעה רוצה, ולא חשוב מה החרטומים רוצים
מישהו אחר רוצה, חשוב רק מה שה' רוצה, ואם ה' האו"ם או מה 

רוצה שהמצרים ישתו דם וישראל ישתו מים, אז המצרים שותים דם 
ים לעשות בלהטיהם רשותים מים, ויכולים כל חרטומי מצוישראל 

מה שירצו, ושום דבר לא יעזור. זהו הלקח שצריך לשנן לעצמנו 

שצריך ללוות אותנו כל ימות השנה. לכן יש  בליל הסדר, וזהו הלקח
  צורך במצוות רבות כל כך, זכר ליציאת מצרים.

יהי רצון שנזכה לקיים את הפסח על מצות ומרורים כפי שצריך, 
ונודה לה' שיר חדש על גאולתנו ועל עם כל המצוות הנלוות אליו, 

  ., אמןפדות נפשנו

  
                                                           

  .וגם מפרשי התורה תירצו שאלה זו בכמה אופנים על דרך הפשט. 1

נתן דהבערה לחלק  יש להתבונן, מה טעמו של רבי יוסי דס"ל כן; הא בעלמא קי"ל, דדבר שיצא מן הכלל, ללמד על הכלל כולו יצא, ולהכי ס"ל לרבי. 2

ה בפסוק יצאת, כמבואר ברש"י (סנה' לה, ב ד"ה לחלק). וכבר עמד בזה הרמב"ן (שמות לה, ג) וכתב, דטעמיה דר' יוסי הוא, משום ששינתה התורה בלשונ

הבערה כלל לא היתה מלכתחילה ַּבכלל, וא"כ לא שייך לומר ", א"כ ָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו ְמָלאָכה יּוָמת", רק אמרה "ְמָלאָכה יּוָמת ָּכלָּכלָּכלָּכלָּכל ָהֹעֶׂשה בֹו הקודם ולא אמרה "

לשון "כל כאן "כל דבר שהיה בכלל" וכו'. [וביאור זה של הרמב"ן הוא לשיטתו (בריש דבריו שם), שלשון מלאכה סתם אינה כוללת מלאכת אוכל נפש, ורק 

כל המבעיר ", ולא קאמר "א ְתַבֲערּו ֵאׁש ְּבֹכל ֹמְׁשֹבֵתיֶכם ְּביֹום ַהַּׁשָּבתא "מלאכה" כוללת גם מלאכת אוכל נפש]. ועוד תירץ, מדקאמר קרא בלשון לאו בעלמ

  .", משמע לרבי יוסי דהוא לאו בעלמא, ואין בו חיוב מיתהיומתביום השבת אש בכל מושבותיכם 

ןומשל זה נצרך במיוחד, אם נאמר שגם עונשים . 3   ."א סי' של"ט סק"ג)בהם חילול שבת אסרה תורה לתת בשבת (עי' מג שאי

(רמ"א או"ח סי'  גהנםלפני שיחזרו לעוד קצת שקט  רשעים, כדי שיהיה ל" ובסדר קדושהםעַ יהי נֹ באמירת "ובמוצאי שבת ברמ"א, להאריך  לכן כתוב. 4

 ם שם ס"ק י"ב).ו"ברכו" במוצאי שבת (עי' רמ"א שם סי' רצ"ג ס"ג, ובכף החיי "והוא רחוםרצ"ה). וכן כתבו מטעם זה להאריך באמירת "
ה רֶ וֹ ּת ...ם משםתָ ָאצָ , כי הוֹ 'ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים'אמר (שמות כ, ב): "ָאֹנִכי ה' ֱאֶקי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" וכן כתב הרמב"ן על הפסוק ". 5

דבר מטבעות העולם ם קדמּודוש, כי עִ יעל הח ישתנה  לא שייך שיהיה מצב של "שמאלה פנה". ובלשונו של רבינו בחיי  -ורא ". כלומר: אם אין בלא 

כי  ,דוש העולםיים, וממה שנשתנה הטבע בהם יתבאר מזה חּבִ רַ  -שהנסים הנמשכים אחר ההוצאה ההיא  .ההוצאה מארץ מצרים כוללת בריאת עולם(שם): "

  ".ת לא ישתנה דבר מטבעו כללמּוְד ּקַ עם הַ 

  רות.כלומר, את בעלי העבי. 6

הוא  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,. 7

ןמפני שצריך לאכול את הפסח על השובע. ["וגזרה גזרו בו, שלא יאכל אפילו דברים  נ שם), אע"פ שמצד משביעין, ואינן באין אלא בקינוח" (רמב"ן  שאי

יבא דמאן עצמם לא היה לנו לחוש שלא יאכל את הפסח על השובע בגלל מאכלים כאלו]. וכן דעת התוס' בתחילת דבריהם (תוס' שם קכ, א ד"ה מפטירין) [אל

כתבו התוס',  -"ל להלכה וכדקי -דאמר שרק בפסח נאמר דין זה, ולא במצה. אבל אליבא דמ"ד שגם במצה נאמר דין זה שאין מפטירין אחריה אפיקומן 

  שהטעם שאין מפטירין אחר המצה והפסח אפיקומן הוא לא כדי שיאכלם על השובע, אלא מטעם אחר, וכפי שיבואר להלן].

השובע ל כן פירשו רש"י (פסחים פו, א ד"ה אין מפטירין) והרשב"ם (קיט, ב ד"ה כגון ארדילאי), שדין אכילה על השובע בקרבן פסח הוא מדין אכילה ע. 8

  של כל הקרבנות, שהוא מטעם חשיבות וגדולה. [וגם ברש"י לעיל שם (סט, ב ד"ה בזמן שבא, ובדף ע, א ד"ה על השבע) כתב כן, ע"ש].

ם, ובאמת מכח קושיא זו (וגם מכח ראיות נוספות) באר מרן הגרי"ז זצ"ל בדעת הרמב"ם, שדין אכילת קדשים על השובע נאמר רק באכילת חלק הכהני. 9

ינוך א באכילת חלק הבעלים. ורק בקרבן פסח איכא דין אכילה על השובע גם בבעלים [אולי מפני ההלכה המיוחדת שיש בפסח, לאכלו דרך חרות (עי' חול

בחי' הגר"ח  מצוה ז')]. ולכן אוכלים את החגיגה תחילה, שהרי אין בה דין אכילה על השובע, ואח"כ אוכלים את הפסח, שיש בו דין אכילה על השובע (מובא

[אלא שבחי' הגרי"ז עמ"ס מנחות (כא, ב ד"ה יאכלו) מבואר, שרק בדעת הרמב"ם אפשר לומר כן, שהרי  .על הש"ס בדין אכילת פסח על השובע, בשם הגרי"ז)

שובע. דאם אין מצוה, אין הרמב"ם סובר שאין באכילת הבעלים חיוב עשה (עי' סה"מ מ"ע פ"ט), וא"כ לא שייך גם שתהיה בה מצוה מן המובחר לאכול על ה

א אותה גם "מצוה מן המובחר". אבל דעת רש"י מפורשת (פסחים נט, א ד"ה בשאר ימות השנה), שגם באכילת בעלים יש מצות עשה כמו באכילת כהנים, והי

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

  והחגיגה הבאה עמו אין חיובה מן התורה (פסחים ע, א), מוטב לקיים דין אכילה על השובע ַּבפסח מאשר בחגיגה].

דעתם,  ד"ה לאו, ובדף קכ, א ד"ה מפטירין) והרמב"ן (במלחמות כו, ב מדפי הרי"ף) שזהו ג"כ טעמו של הבבלי. [וצ"ל לפיא  ,פסחים עוכתבו התוס' (. 10

טעם שדין אכילה על השובע מצד חשיבות האכילה קיים רק באכילת כהנים, וכנ"ל, וגם פסח לא שונה בזה משאר הקרבנות]. אבל במרדכי משמע שעיקר ה

סוף מרדכי ' לאכילת הפסח על השובע הוא כרש"י (שתהא אכילה חשובה), והטעם שאמרו בירושלמי נאמר רק כדי לתרץ את הקושיא מהקדמת קרבן חגיגה (עי

  על דף קי"ז). - פסחיםמס' 

  כ"כ בעה"מ והרמב"ן במלחמות.. 11

ולפי זה נמצא, שהדין שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן והדין שהפסח נאכל על השובע אינם קשורים זה לזה. [ולא כפי שכתבו התוס' בתחילת . 12

פסח על השובע]. דהדין שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן הוא כדי שישאר טעם דבריהם, שהטעם שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן הוא כדי שיאכל את ה

(ל"יש שפירשו" שהביא  כדי שיאמר עליו את ההלל בכרס מלאההפסח בפיו. והדין שהפסח נאכל על השובע הוא כדי שלא ישבור בו עצם (לתוס'), או 

  ית כה, ב).בעה"מ), "לפי שאין אומרים הלל אלא על נפש שבעה וכרס מלאה" (תענ

 הראשונים כתבו בזה טעמים שונים: בעל המאור כתב, דבעינן שישאר טעם הפסח בפיו, כדי שלא ישכח לומר את ההלל (וע"ש שבאר, למה חששו חז"ל. 13

, זכר לפסח. ועי' שישכח לומר את ההלל, עד שהוצרכו לתקן תקנה מיוחדת זו, כדי שלא ישכח לאמרו). ובמצה ג"כ תקנו כן (שלא לאכול אחריה שום דבר)

 ,כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה בפיוטעמים נוספים ברמב"ן (במלחמות) ובר"ן. והרמב"ם כתב שאסור לאכול אחר הפסח והמצה, "

א המצוה ל התוס' כתבו ). והיינו, כדי שישאר בפיו טעם המצוה (כנראה משום חיבוב מצוה). אבט"ח ה"רמב"ם הלכות חמץ ומצה פ" (שאכילתן הי

  בסתמא "דבעינן שיהא טעם מצה ופסח בפיו", ולא בארו מאיזה טעם בעינן כן. ובדעתם יש לפרש הטעם כפי שמבאר הרב שליט"א כאן למעלה.

  פי הבנתו של העורך,יחה נערכה להש

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


