ð"ù ïåéìéâ
)('ç äðù
à"òùú àøàå úùøô
ìù åúåëæì íéàöåé ìáú éáçøá úåðåéìâä

àâééô äéç úá äëìî ìãðééù úøîå íéøî ïá êåøá áøä

ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ ÌÈÎ¯·Ó˘ ‰Î¯· ¯Á‡ ÔÓ‡ ˙ÂÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰
˘?ÌÈÈ˜ ÌÈ‡˘ ˘˘Á ˘È
· Ô˙˘¯Ùט' כ''ט .ÈÙÎ ˘Â¯Ù‡ ¯ÈÚ‰ ˙‡ È˙‡ˆÎ ‰˘Ó ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ
 È''˘¯·Âאבל בתוך העיר לא התפלל ,לפי שהיתה מלאה גלולים
ולא רצה להתפלל במקום הטינופת˘È˘Î ÏÏÙ˙‰Ï ¯ÂÒ‡„ ,
.˙ÙÂÈË
 ¯Â˜ÁÏ ˘Èהאם אסור לענות אמן אחר ברכת קטנים שיש חשש
שאינם נקיים או דילמא מותר לענות אמן אף כשיש חשש
שאינם נקיים.
 ‰¯Â¯· ‰˘Ó· ‰‰סימן רט''ו ס"ק ט''ז הביא בשם הפרי מגדים
ראש יוסף ברכות נ''ג דעל ברכה שמברך קטן על אכילה קודם שהגיע
לחינוך אין לענות אמן עליו ,א''כ לפי הנ'''ל בודאי שאין שאלה
דאף אם יודעים שהוא נקי לגמרי אין עונים אחריו אמן.

בספרו

‡·ÌÈÈÁ ˙ÓÏ˘ ˙''Â˘· ·˙Î :‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏ Ï
חייים זונפלד זצ''ל דהמנהג הוא שעונים אמן אף לקטן שלא הגיע
לחינוך ,וכן הקהלות יעקב ענה אמן על ברכה של קטן אף שלא
הגיע לחינוך ,מובא בארחות רבינו חלק ג' ע''מ רכ''ג ,וכן פסק הגאון רבי
ישראל יעקב פישר זצ''ל מובא באבן ישראל חלק ח' סימן י''ד ,וכן הוא דעת
הגרי''ש אלישיב שליט''א מובא בספר זאת הברכה פרק כ' והנה הגאון רבי
שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל מובא בספר הליכות שלמה הלכות תפלה פרק כ''ב
אות כ' פסק דקודם שהגיע לחינוך לא יאמר אמן רגילה אלא אמן
מגומגמת כדי להרגיל את התינוק שצריך לענות אמן ,א''כ לפי
מה דנוהגים כן לומר האם כשאינם נקיים מותר לענות אחריהם
אמן.

סימן קל''ד להגאון רבי יוסף

 ÌÈÈÁ È¯·„ ˙"Â˘·Âאורח חיים חלק ב' סימן ט' כתב וז''ל מה שמסופק
אם לענות אמן על ברכת קטנים משום שאינם נקיים ,הנה לפי
מה שמנהג פשוט שלא להרחיק בקורא שמע מקטנים דלא
כהמגן אברהם אור''ח סי' פ"א סוף ס"ק א' והוא משום דלאחריני לא
איכפת לן בצואה שלו ממילא מותר לענות אחר ברכת הקטן,
דהא לדידן לא איכפת לן מה שהוא שהוא אינו נקי ,והקטן גופא
אינו בר חיובא ,ולכן בודאי מותר וחייב לענות אמן אחר ברכתו.
‡· Ú"Â˘ ¯ÂˆÈ˜‰ Ïבספרו לחם הפנים סי' קס"ה ˙ :ÂÈÏÚ ‰Óמה בכך
שהקטן אינו בר חיובא ,מ"מ הברכה אינה יוצאת מגוף טהור,
וגרע טפי מברכה לבטלה שאסור לענות אמן אחריה ,ועוד דהא
דעונין אמן אחר ברכת קטן ,אינו אלא כשמברך לפטור א"ע,
ומטעם חינוך ,וכשהוא מטונף אין כאן חינוך ,ופשיטא שהמחנך
את הקטן צריך לחנכו במצוה ולא בעבירה ,וכשהוא מברך
בהיותו מטונף ,אין ברכה זו ראויה לפטור א"ע ,ואסור לענות
אמן אחריה.

é"ò ì"é
"øùà éðãòî" ïåëî

 ·ÈˆÈ È¯·„ ˙"Â˘·Âחושן משפט סימן מ''ט  :·˘ÈÈÏ ·˙Îוז''ל ובמחכ"ת
דברי זקה"ק ברורים ונכוחים למבין ,דהנה ידוע מה שחקרו
האחרונים בהא דקטן פטור מן המצוות האם עצם המעשה לא
נחשב לעבירה ,או שיש כאן עבירה ורק לאו בר עונשים הוא ,וכן
חקרו בענין אונס רחמנא פטריה ,עיין בספרי הגר"י ענגיל בית האוצר כלל
כ"ד ,וכן באתוון דאורייתא כלל י"ג ובחלקת יואב סי' א' .ולענד"נ דהיינו הך,
דמעשה קטן ואונס חדא נינהו ,וכמ"ש בגמ' יבמות ל"ג פתויי קטנה
אונס היא ,על כן נראה לי פשוט שאא"ז נקט דבקטן עצם
המעשה לא הוי עבירה כלל ,ולזה נתכוין במ"ש והקטן גופא אינו
בר חיובא דאינו בר חיובא כלל ולא רק פטור מעונשים ,ושייך
רק על האב מצות חינוך במה שאפשר לחנכו כגון לברך ,אבל
להזהר בצואה שבפי טבעתו ודאי לא אפשר לחנך הקטן בזה ,וזה
גרע מקריאת שמע שפטור מלחנכו לשיטת רש"י ברכות כ' ע"א ,מפני
שאינו מצוי אצלו בזמן קריאת שמע בערב וישן הוא בבוקר
כמבואר בשו"ע או"ח סי' ע' ס"א ובכגון דא נראה דאף לר"ת דפליג
ארש"י שם בתוד"ה וקטנים מודה דפטור ,ולכן ס"ל דכיון שבברכתו
הוא מקיים מצוה ואילו העדר הנקיות לא נחשב אצל הקטן
עבירה כלל שהרי אינו בר חיובא ,שפיר חייבים לענות אמן על
ברכתו ,וכעין זה מצאתי בהג"ה מבעל מסגרת השולחן על
הקצוש"ע שם ,וזה רק אי נקטינן דהקטן אינו בר חיובא כלל,
אבל אי אמרינן דעבירה מיהת עביד אלא שפטור מעונשין י"ל
דאסור.
 ¯ÓÂÏ ˘È Ì‚Âלפי מה שכתבו התוס' פסחים פ"ח ע"א ד"ה שה לבית דכה"ג
דאיכא חנוך מצוה ,שרי אף שיש עבירה ,א"כ יכולים לחנך את
הקטן לומר ברכה אף שהוא אינו נקי ,וכן כתב בשו''ת משנה שכיר סימן
פ''ח.

 ÈÎ„¯Ó È˘Â·Ï ˙''Â˘·Âאור''ח מהדורא תנינא סימן קפ''ד הביא את
מחלוקת הדברי חיים והלחם הפנים וכתב שאינו רוצה להכריע
בין גדולי הדור ,אבל לפי מה שכתב בהגהות הגר''א אור''ח סימן רט''ו
בטעמא דאין עונין אמן אחר ברכת התינוק שמברכים להתלמד
משום דהוה ברכה לבטלה ורק שהתירו כדי להתלמד ,וא''כ חזינן
אפילו מה שהתירו ומצוה גם כן ללמד מ''מ כיון דהברכה הויא
עכ''פ ברכה לבטלה אין לענות אמן כל שכן בנידון זה דאסור ורק
שהתינוק אינו בר חיובא ,אך מדברי רש''י נראה משום דאינו
לשם ברכה.
 ˙Ú„· ÔÎÂתורה למהרש''ם אור''ח סימן פ''א כתב וז''ל ויש לעיין בדין
קטן שאומר קדיש האיך מותר לענות אחריו אמן יהא שמא רבה
כיון שמלוכלך בצואה ,והוגד לי כי בקיצור ש''ע הביא תשובה
הגאון מצאנז להתיר ,והוא אוסר.

ãáëðä áéãðä åðéãéãé é''ò áãåð äæ ïåéìâ
ãåå÷ééì à''èéìù áéìèåâ øæòéìà áøä
ãëð éàåùð úçîù íé÷éãö úéá úçîù ìâøì

à''èéìù õéðæå èøòñî ø''åîãàä ïøî ÷''ë
å''éð øæåò íåìù áøä ïúçä
î"åèòùáå è''æîá'éçú â''áò õéðæéå èøòñ ã''áà à''èéìù á÷òé éáø ö''äøä åðáì ïá
äðôé øùà ìëá çéìöéå åéöìç éàöåé ìëî úçð äåøé úåááø éåëéæ úåëæáù àåòø àäé

Ú¯ ÁÈ¯ ˘È˘ ˘È‚¯ÓÂ ‰ÏÙ˙‰ ÚˆÓ‡· „ÓÂÚ˘ ÈÓ
?Â¯È·ÁÏ ¯ÓÂÏ È„Î ˜ÈÒÙ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰
 Ì„‡ ÈÈÁ· ·˙Î ‰‰חיי אדם חלק א' כלל כ''ה נראה לי דאם תינוק טינף
בבית הכנסת באמצע תפלה ,אם יש לו בגד לכסותו ,אסור
להפסיק ואפילו לזוז ממקומו ,ואם אין לו או שעל כל פנים יהיה
ריח רע ,ירחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח או יצא לבית אחר,
ואם גם אחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים מזה,
נראה לי דאם אי אפשר בענין אחר להודיע להם אלא בדבור,
מותר להפסיק בדבור להצילם מאיסור דאורייתא‰˘ÚÈ˘ ·ËÂÓÂ ,
Â˘ÚÈ˘Ó ,‰ÏÙ˙· ˜ÈÒÙ‰Ï Ô·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ÂÈÈ‰„ Ï˜ ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰
‡.ÛÂËÓ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ¯ÂÒÈ‡ ÌÈ¯Á
 ‰¯Â¯· ‰˘Ó· ˜ÒÙ ÔÎÂסימן צ' דאם תינוק טינוף צואה בבה"כ
באמצע תפלה ואחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים
מזה אם א"א בענין אחר להודיעם אלא בדבור מותר להפסיק
בדבור להצילם מאיסור דאורייתא דמוטב שיעשה הוא איסור קל
דהיינו איסור דרבנן להפסיק בתפלה משיעשו אחרים איסור
דאורייתא להתפלל במקום מטונף.
 Â·˙Î˘ ‰Ó :¯˘‡ È„ÚÓשמותר לעבור איסור דרבנן כדי להציל
את חבירו מאיסור תורה זה רק באופן שלא פשע ,אבל באופן
שפשע לא אמרינן חטא באיסור קל כדי שלא יעבור חבר שלך
באיסור חמור ,כמו שמבואר במשנה ברורה סימן ש''ו ,עיין תוס' שבת ד' ע''א.
 Ô·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ˜¯ Ô‡Î˘ ÂÏÈÙ‡Âנמי לא עוברים באופן שפשע כדי
להציל את חבירו ,וכן כתב להדיא בשו"ת נודע ביהודה מהדורה
תנינא אבן העזר סימן ל''ז דדוחק לומר דבאיסור מדרבנן בזה שפיר
אמרינן לאדם חטא באיסור דרבנן כדי שיזכה חבירו להצילו
מאיסור דאורייתא.
 ËÈÂÏÙ Ï·ÈÈÙ ‰È˜ÊÁ '¯ ˙Â‰‚‰·Âהקשה על הנודע ביהודה הרי
כולא מלתא דאין אומרים חטא באיסור קל ,איתא בגמ' שבת ד' ע''א
גבי רדיית הפת שהוא גם כן דרבנן.
 È·ˆ ¯‰ ˙"Â˘· ÔÎÂאורח חיים א' סימן קכ''ה אסור לעבור איסור קל כדי
להציל את חבירו מאיסור חמור ,וכלל זה איתא גם באיסור
דרבנן ,שאסור לעבור איסור דרבנן כדי להציל חבירו מאיסור
דאורייתא ,כמבואר בנודע ביהודה מהד"ת ,אהע"ז ,סימן לז
 :‰ÊÏ ‰È‡¯ ˘ÈÂמהא דהדביק פת בתנור ערב שבת עם חשיכה
דאסור לרדות משום דא"א לאדם חטא ,והרי לדעת רש"י ותוס'
שם אסור לרדות את הפת שהוא מדרבנן כדי להציל חבירו
מאיסור סקילה.
ÌÁÂ¯È ÂÈ·¯· ‰Ê· ÌÈ„˜ ¯·ÎÂ
ד' שאסור לעבור על איסור דרבנן כדי להציל את חבירו מאיסור
תורה.

תולדות אדם וחוה נתיב י''ב חלק ג' דף ס''ז טור

‰·¯ ‰ÈÏ‡‰ ˙ËÈ˘Ï ÂÏÈÙ‡Â :¯˘‡ È„ÚÓ
נ''ו דלחלל שבת באיסור דרבנן כדי שהבת לא תצא לשמד מותר
אף שפשעה כיון שזה איסור דרבנן ,שאני התם דהוא מצוה רבה

מובא במשנה ברורה סימן שו ס"ק

כמו שכתב האליה רבה שם והפרי מגדים מובא בשערי ציון שם.

 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע להביא תינוק לבית הכנסת לא נקרא פושע,
הרי יודע שיכול להיות ושכיח שהתינוק יטנף ,מעדני אשר.
 :ı¯˙Ï ˘Èדמיירי שאינו פושע שלא היה לו איפה להשאירו ,מעדני
אשר.

‡˘Ù‰ ˙‡ ¯ÂÒÓÏ ÌÈ·ÈÈÁ˘ ‰È¯ÊÚÂ Ï‡˘ÈÓ ‰ÈÁ Â„ÓÏ ÍÈ
?„ÁÂÈÓ ÈÂÂÈˆ ‰È‰ Ì‰Ï È¯‰ ÌÈÚ„¯Ùˆ‰Ó
‡ 'Ó‚· ‡˙Èפסחים נ''ג עמוד ב' דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה
מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש,
נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ,ומה צפרדעים שאין מצווין
על קדושת השם כתיב בהו · Ô˙˘¯Ùשמות ז' ובאו ועלו בביתך
ובתנוריך ובמשארותיך ,אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי
אומר בשעה שהתנור חם ,אנו שמצווין על קדושת השם על
אחת כמה וכמה.
 'ÒÂ˙· ˘''ÈÚשכתבו כמה אופנים שלא היו עבודה זרה ממש
שעל פי הדין לא היו צריכים למסור את הנפש ורק בשביל הק''ו
מהצפרעים מסרו את הנפש.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èהרי הק''ו מופרך מעיקרו דאין הכי נמי
שהצפרדעים לא מצווים על קידוש השם ,אבל היה להם ציווי
מפורש מאת ה' שיבאו באש ולכן באו ,משא"כ חנניה מישאל
ועזריה לא היה להם ציווי מיוחד שלא נצטוו על כך ,א''כ ק''ו
פריכא הוא ,כך מקשה במושב זקינים לבעלי התוס' ,וכן בשו''ת שבות יעקב וכן בשפת
אמת פסחים נ''ג ע''ב ,וכן החיד''א במדבר קדימות מערכת ק' אות י''ד ,וכן הרי''ף בעיון
יעקב פסחים נ''ג ע''ב ,וכן באור שמח הלכות תשובה פרק ה'.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .הרי לא נגזרה גזירה על צפרדעים מסויימים וידועים שהם
יבאו באש ,אלא נגזר באופן כללי ,ועלו ובאו בביתך ובחדר
משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך
ובמשארותיך ,וכל אחת מהצפרדעים תוכל לבחור לה מקום
הנראה לעיניה ,ותמלט נפשה מהאש ,ותדחה מצוה זו על
חברותיה ,ועם כל זה קפצו לתוך האש לקדש שמו יתברך,
וא"כ קל וחומר אמת ויציב הוא ,כך תירץ בספר לוית חן בפרשתן ,מובא
בילקוט הגרשוני פסחים נ''ג ע''ב ,וכן באור שמח הלכות תשובה פרק ה' ,וכן בספר
פנינים משולחן הגר''א הביא שכן תירץ הגר''א להגאון בעל שאגת אריה בהיותו ילד בן
שבע ,והגביהו השאגת אריה ונשקו על מצחו.

 :‰È‡¯ ‡È·‰Âממ"ש כיוצא בזה הרמב"ם
שאע"פ שגזרה היתה מהקב"ה כי גר יהיה זרעך ,ענש את
המצריים ששעבדו בישראל ,לפי שלא גזר על איש ידוע ,וכל
מי שהיה רוצה להמנע מלשעבדם הרשות בידו ,וא"כ
בבחירתם שעבדו בישראל ,ולא ע"פ גזרת הקב"ה ,וכן הוא

בשמנה פרקים פרק ח'

ברמב"ם ספ"ו מה' תשובה ,וע' בהשגות הראב"ד שם ,ועיין במעדני אשר פרשת וארא

שנת תש''ע אריכות גדולה בענין קושיית הרמב''ם מדוע נענש פרעה וה"נ לענין
זה שלא גזר הקב"ה אלא על קצתם ,וכל אחת היתה יכולה
להציל עצמה ולומר שחברותיה יקיימוה בידיה.
· .גם חנניה מישאל ועזריה נצטוו על כך כדאיתא בגמ' סוטה י' ע"ב
שיצאה בת קול אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור ,חייך
שאני מציל שלשה בניך מן האור מאן נינהו חנניה מישאל
ועזריה ,ומזה הבינו שהם צריכים להיכנס לכבש האש כדי
שיוכלו להינצל ,א''כ אתי שפיר הק''ו ,כך תירץ בשו"ת שבות יעקב חלק
ב סימן ק''ו.

‡· ‡''„ÈÁ‰ Ïבספרו פתח עינים פסחים נ''ג ע''ב ˙·˜ÚÈ ˙Â·˘‰ ÏÚ ‰Ó
שלפי דבריו ידעו חנניה מישאל ועזריה שהם ניצולים ,אבל
מהכתובים ומהמדרש שה"ש רבה מוכח שמסרו עצמן למיתה
ממש.
‚ .דרשה זו דמשארותיך הצפרדעים בעצמם דרשו דרשה זו ,ולכן
אמרו בתנא דבי אליהו פרק ז' על הצפרדע ציפור שיש בו דעה,
היינו לדעת הדרשה הזאת ,כך תירץ האמרי אמת מגור זצ''ל.
„ .מ''מ כיון דלא שמעו את זה מפי הגבורה ואפילו הכי נכנסו
ובאו ,לכן אתי שפיר הק''ו ,כך תירץ במושב זקינים לבעלי התוס'.

‡¯„Ò‰ ÏÈÏ· ÌÈ˘ÂÚ˘ ˘Â„È˜‰ È‰Ó ÍÈ
?‰„ÂÚÒ ÌÂ˜Ó· ˘Â„È˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰
‡ ‰˘Ó· ‡˙Èפסחים צ''ט ע''ב שאפילו עני שבישראל לא יפחתו לו
מד' כוסות.
 Ì˘ Ì''·˘¯·Âוכן ברש''י בשם המדרש רבה בטעם שתקנו ד' כוסות נגד
ד' לשונות של גאולה  Ô˙˘¯Ù· ÌÈ¯‡Â·Ó‰והוצאתי וגאלתי
ולקחתי והצלתי ,ויש עוד טעמים בראשונים ואין להאריך.
˜Ï''ÓÈ
ומקדש עליו.

אורח חיים הלכות פסח סימן תע''ג סעיף א'

מוזגין לו כוס ראשון

 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èאיך מהני הקידוש שעושים בליל פסח ,הרי קימ''ל
אור''ח סימן רע''ג דבעינן קידוש במקום סעודה ,א''כ בליל הסדר
שמפסיקים הרבה זמן אחר הקידוש ,א''כ איך מהני הקידוש ,כך
הקשה התוספות פסחים ק''ג ע''מ ב' ,וכן בשו''ת גינת ורדים אור''ח כלל ג' סימן כ' ,וכן
בספר שולחן גבוה סימן תע''ג ס''ק כ''ז.

‡:ÌÈˆÂ¯˙ ‰ÓÎ ‡ÎÈ
‡ .הא דבעינן קידוש במקום סעודה אין הכונה בזמן ,אלא
במקום שבעינן שיהא באותו מקום ,אבל יכול להיות בשהייה
של הפסק מרובה ,כך תירץ בשו''ת גינת ורדים אור''ח כלל ג' סימן כ' ,וכן באשל
אברהם בוטשאטש אור''ח סימן רע''ג ס''ק ג'.

‡· :‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈÂ¯Á‡· Ïוסבירא ליה דקידוש במקום
סעודה הוא נמי לגבי הזמן שאסור לשהות בין קידוש
לסעודה ,דכן כתב הרמ''א אור''ח סימן רע''ג סעיף ג' וצריך לאכול
במקום קידוש לאלתר ,או שיהא בדעתו לאכול שם מיד ,אבל
בלאו הכי אפילו אכל במקום קידוש אינו יוצא ,א''כ הדרא
קושיא לדוכתא.
· .ע''פ מה שכתב הטור אור''ח סימן רע''ג שמי ששתה כוס יין שחייב
עליו ברכה אחרונה יצא ידי קידוש במקום סעודה וגומר
סעודתו במקום אחר ,וכיון שכל אחד שותה מהכוס של
קידוש רביעית יין הרי זה נחשב קידוש במקום סעודה ,לכן
לא הויא הפסק ,כך תירץ בספר שולחן גבוה סימן תע''ג ס''ק כ''ז.
‡· :Ï''‰ ıÂ¯˙ ˙ÂÁ„Ï ‰ˆ¯˘ ˘È˘ ‡È·Ó Ïע''פ מה שכתב
הלבוש אורח חיים סימן רע''ג ,דדוקא כששותה עוד כוס חוץ מכוס
של קידוש אז הויא קידוש במקום סעודה ולא כשותה אותו
הכוס לפי הנ''ל אי אפשר לתרץ כן ,אבל מ''מ מדברי הבית
יוסף והרמ''א משמע שאפשר לצאת אף באותו כוס.
‚ .ע''פ מה שכתב המרדכי בריש פרק ערבי פסחים דמה שרגילין
באשכנז לקדש על היין בבית הכנסת וליכא מאן דאכיל שם
אמר הר''ן גאון דיש לישב מנהגם דכיון דבשעת הקידוש
דעתם לאכול במקום אחר הויא כקידוש במקום סעודה ,כמו
שמבואר בירושלמי דהא דאמרינן אין קידוש אלא במקום
סעודה ,דווקא כשאין דעתו לאכול במקום אחר אבל אם
דעתו לאכול במקום אחר מותר ,והביאו הטור והש''ע בסימן רע''ג חזינן
דאפילו בהליכה מבית הכנסת לביתו לא חשיב הפסקה אפילו
יהיה המקום רחוק מאוד דלא ניתנו חכמים דבריהם
לשיעורים ,וכל שכן הכא שהשולחן ערוך לפניו דסידור הגדה
לא חשיב הפסק כיון שהוא מצורך אכילת המצה שבלילה הזה
כמו שכתבו חז''ל למה נקרא שמו לחם עוני ,שעונין עליו
דברים הרבה ,ודמי למה שאמרו הפוסקים גבי ברכת המוציא
דאין לשוח בין ברכה לאכילה ואם שח מענין אכילה לא חשיב
הפסקה אפילו אמר תנו מאכל לבהמה מפני שלא הסיח דעתו
מלאכול ,א''כ ה''ה הכא ,כך תירץ בספר שולחן גבוה סימן תע''ג ס''ק כ''ז,
ועיין בספר מעדני אשר שנת תשס''ט פרשת וארא שהארכתי בקושיית האחרונים ÏÚ
„·¯ ÌÂÈÒ „Ú È¯‰ ,‰Â¯Á‡ ‰Î¯· ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ¯„Ò‰ ÏÈÏ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÒÂÎ ÔÈ˙Â˘˘ ‰Ó
 ,ÏÂ˜ÈÚ È„Î ¯ÂÚÈ˘Ó ¯˙ÂÈ ¯·ÂÚ ‰„‚‰‰וקימ''ל אור''ח סימן קפ''ד עד אמתי יכול לברך עד
שיתעכל המזון שבמעיו ,א''כ מדוע לא מברכים ברכה אחרונה אחר שתיית כוס ראשון.

ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ˘Â„È˜ ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÁÒÙ ÏÈÏ· Ì‡‰
?ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÂ ‰˘‰ ˙Â˙·˘ ÏÎ· ÂÓÎ
קימ''ל אור''ח סימן תעב סעיף א' יהיה שלחנו ערוך מבעוד יום ,כדי
לאכול מיד כשתחשך ,אבל לא יאמר קידוש עד שתחשך.
 :˙Â˘˜‰Ï ˘Èמדוע בפסח בלילה אי אפשר לעשות קידוש מבעוד
יום כמו בכל שבתות השנה וימים טובים שאפשר לקדש מבעוד
יום.
ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘· ¯‡È· ÔÎÂ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙‰ Ì˘· Ì‰¯·‡ Ô‚Ó· ·˙ÎÂ
 ·¯‰אורח חיים הלכות פסח סימן תעב בטעם הדבר דבליל פסח לא ימהר
להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה ,אף על פי שבשאר
ימים טובים יכול האדם להוסיף מחול על הקודש לקדש ולאכול
מבעוד יום ,מכל מקום בפסח אינו יכול לעשות כן לפי שאכילת
מצה הוקשה לאכילת פסח שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו,
ובפסח נאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה בלילה ממש ,וכיון
שאכילת מצה שהיא מן התורה אינו אלא בלילה ,לכן גם כל
הארבע כוסות שתקנו חכמים אינו אלא בלילה בזמן הראוי
לאכילת מצה שכל מה שתקנו חכמים כעין של תורה תקנו וכוס
של קידוש הוא אחד מן הארבע כוסות לפיכך צריך בלילה ממש
ולא במה שהוסיף מחול על הקודש.
‡· ¯ÙÂÒ Ì˙Á· Ïפסחים צ''ט עמוד ב' כתב על הא דאמרינן התם
במשנה ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך
וז''ל נראה לענ''ד דלאכילה דוקא קפדינן עד שתחשך ,אבל מ"מ
יכול לקדש משתשקע החמה כמו בכל שבת וי"ט ויאריך בסיפורי
הגדה עד שתחשך ואז יאכל ,דאי לאו הכי ואפילו קידוש אסור
עד שתחשך ,מאי מקשה בגמ' מדוע תנן במשנה שערב פסח
אסור לאכול עד שתחשך הא בכל ערב שבת ויו"ט נמי אסור
לאכול עד שתחשך ,ודלמא אשמועינן דהכא אסור לקדש עד
שתחשך ,וא"ל כתירוץ התוס' דמפרק איזהו מקומן שמעינן ליה
דאסור לאכול עד שתחשך ,זה אינו דשם נאמר הפסח דוקא
וה"ה למצה הנאכלת עמו ,אבל קידוש לא שמענו ,והכא
אשמועינן אפילו קידוש אסור ,אלא על כרחך דאין הכי נמי דשרי
לקדש משתשקע החמה ,ולפי זה כותב החתם סופר לקמן ק"ט א'
דאיתא בגמ' תניא ,אמרו עליו על רבי עקיבא מימיו לא אמר
הגיע עת לעמוד בבית המדרש חוץ מערבי פסחים בשביל
תינוקות ,כדי שלא ישנו ,והקשו בתוס' שם ולא נהירא דאטו לא
יוכלו לישן בלא אביהם עי''ש מה שתרצו ,ולפי מה שכתבתי נמי ניחא
שמיהר לקדש משתשקע החמה בערב פסח בשביל התינוקות.
 :¯˘‡ È„ÚÓיש לתמוה מה יענה החתם סופר למחבר מפורש
שכתב להיפך דאסור לקדש בערב פסח מבעוד יום.
¯‡ :ı¯˙Ï ‰ע''פ מה שראיתי בשו"ת דברי יציב אורח חיים סימן ר''ז
שמביא שאחד מהראשונים סבירא ליה כמו החתם סופר דביבין
שמועה מהרשב"ץ דף ל"ו ע"ד סוף מאמר חמץ ד"ה וקודם שיברך וכו' ,כתב וגם
שתיית ד' כוסות צריך שיהיו כולם אחר צאת הכוכבים ואין
מנהג לדקדק בכוס של קידוש לפי שמוסיפין מחול על הקודש,
לפי הנ''ל אתי שפיר דהחתם סופר סבר כמו הני שיטות.

 :‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏÂאין מקדשין בערב פסח קודם צאת הכוכבים כמו
שכתב המחבר ,וכן החתם סופר גופיה במהדורא חדשה פסחים צ''ט ע''ב כתב כן.
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