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סידור הסוגיא והכנת המראי מקומות
הרה"ג ר' אברהם ישעיהו פראנד שליט"א



מצוה עשה לספר בליל פסח בניסים ובנפלאות שעשה לנו השי"ת בהוציאנו ממצרים, וחז"ל 
דרשו )במכילתא פסחא יז( מפסוק )שמות יג ח( 'והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' 
לי וגו', שחייבים במצות סיפור יצ"מ בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. וכן דרשו )פסחים 
קטו:( מפסוק )דברים טז ג( 'שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני וגו', - לחם שעונין עליו 

דברים הרבה.

ומצינו בדברי הראשונים שנחלקו בביאור דרשות אלו, אם 'בשעה שיש מצה ומרור מונחים 
לפניך' הוי תנאי בקיום מצות סיפור, שהסיפור יהיה דווקא כשיש מצה ומרור לפניו, ואם אין 
לו מצה ומרור אולי פטור ממצות סיפור יצ"מ. או דהוא רק הגדרה בזמן, אימתי יש לקיים 

מצות הסיפור, בזמן שיש מצות אכילת מצה ומרור.

וכן בדרשה ד'לחם עוני - לחם שעונין עליו דברים הרבה', נחלקו הפוסקים אם הכוונה היא 
שיאמרו ההגדה על המצה, וכעין דרשה ד'בעבור זה', ואם לא עשה כן חיסר בקיום מצות 
סיפור. או דהוא דין באכילת מצת מצוה, שיאכל מצה שנאמרה עליה ההגדה, אבל לקיום 

מצות סיפור ל"צ שיהיה על המצה דווקא.

בסוגיא זו יתבארו שתי דרשות אלו, ושיטות הראשונים 
והפוסקים בביאורם, והנפק"מ להלכה היוצאים מדבריהם.

סוגיא זו יצאה לאור במחזור תשע"ו ועתה השבנו ידינו עליה 
לצרפה וללבנה שוב, ופנים חדשות באו לכאן.

 מצות סיפור יציאת מצרים
 'בעבור זה' בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך - 

'לחם עוני' שעונים עליו דברים הרבה
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..........................................ז מכילתא פרשת.בא.פרשה.יז.פיסקא.'והגדת'

....................................ח רמב"ם ספה"מ.מצוה.קנז.עד.'ולשון.המכילתא'

מנחת חינוך מצוה.כא.אות.ב.עד.בא"ד.אבל.לשיטת...............................י

 השגות הרמב"ן.על.ספה"מ.שכחת.העשין.מצוה.טו.ובהגהה.מספר.9
.........................................................................................................................יא

ביאור הגרי"פ על.סהמ"צ.לרס"ג.עשה.לג.ד"ה.ומעתה.בא"ד.ונראה.עד.
ד"ה.ואף.בא"ד.ועיין.בהלכות......................................................................יג

......................................................................יד שו"ת תרומת הדשן סי'.קלז

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

....................טו גמ' מס' פסחים.דף.קטו:.אמר.שמואל.עד.גמ'.דבר.אחר

טור סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.ומחזיר.עד.וצריך.שיאמר................................טז

................................................................יז שלחן ערוך הרב.סי'.תעג.סעי'.כ

שלחן ערוך הרב סי'.תעג.סעי'.לה.-.לו....................................................יח

........................................................כ ב"ח סי'.תעג.ד"ה.ומה.שכתב.ומחזיר

.....................................................................................כא מעשה רב.סי'.קצא

חובת נשים במצות סיפור יצ"מ

חינוך מצוה.כא.ד"ה.ונוהגת.......................................................................כג

................................................................................כג מנחת חינוך.שם.אות.י

כתבי קהלות יעקב.סי'.קח.עד.ד"ה.והנה................................................כה

הנחת המצות על השלחן בעת אמירת ההגדה

.....................................................................כז ויגד משה.עמוד.ח.ד"ה.והנה

.....................................................................כח ויגד משה.עמוד.ט.ד"ה.לבד

הגדה מבית לוי עמ'.קט.אות.ג....................................................................ל

סיפור יציאת מצרים - להלכה

....................לא שלחן ערוך.סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.וכשמתחיל.עבדים.היינו

רמ"א סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.ויהיה.פת..........................................................לב

משנה ברורה.שם.ס"ק.עו..........................................................................לב

פרי מגדים משב"ז.סוף.סי'.תפה.בא"ד.הגדה..........................................לג

שלחן ערוך.סי'.תעב.סעי'.יד.....................................................................לד

משנה ברורה.סי'.תעב.ס"ק.מה................................................................לד

רמ"א סי'.תעג.ס"ו.......................................................................................לה

משנה ברורה.שם.ס"ק.סד.........................................................................לה

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

שו"ת חסד לאברהם תנינא.או"ח.סי'.נד.ד"ה.ונלפע"ד..........................לו

לקט יושר.עמ'.90........................................................................................לז

.................................................................................לט טור סי'.תעב.סעי'.יד

חיי אדם.כלל.קל.סעי'.יב.)בסוגריים(............................................................מ

................................................................מא ערוך השלחן סי'.תעב.סעי'.טו

בס"ד

 יגצציס תייס צאיוסצתצפיס תוצמ - הודפס ע"י מערכת שבתי-בית מדרש גבוה



 יגצציס תייס צאיוסצתצפיס תוצמ - הודפס ע"י מערכת שבתי-בית מדרש גבוה



ז קונטרס�מראי�מקומות�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

מכילתא פרשת.בא.פרשה.יז.פיסקא.'והגדת'
מקרא.דבעבור.זה.ילפינן.שמצות.סיפור.יציאת.מצרים.היא."בשעה.שמצה.ומרור.מונחים.לפניך.על.שלחנך"..)וכן.הובאה.דרשה.זו.בנוסח.ההגדה,.אבל.שם.לא.

גרסינן.'על.שלחנך',.וכן.הרמב"ם.לא.גרס.כן,.עי'.בסמוך..ועי'.להלן.בביאור.הגרי"פ.(.

ויל"ע.אם.הוא.הגדרת הזמן למצוות.סיפור.יצ"מ,.שבליל.ט"ו.ניסן.שחייבים.לאכול.מצה.ומרור,.מצוה.לספר.בניסים.של.יצ"מ..או.דהוא.תנאי בקיום.מצות.
סיפור.יצ"מ.בליל.פסח,..ואם.אין.לו.מצה.ומרור.פטור.ממצות.סיפור.יצ"מ.

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    94מכילתא דרבי ישמעאל <ברכת הצי"ב> ברלין, פתלי צבי יהודה בן יעקב עמוד מס  

בעבור זה – בשעה שמצה 
ומרור מונחים לפניך
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קונטרס�מראי�מקומות ח�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

רמב"ם ספה"מ.מצוה.קנז.עד.'ולשון.המכילתא'
מצות.סיפור.יצ"מ.היא.מתחילת.ליל.ט"ו,.וילפינן.לה.מקרא.ד'בעבור.זה',.משעת.חיוב.אכילת.מצה.ומרור,

)כוונת.לשון.הרמב"ם."בתחילת.הלילה".י"ל.דר"ל.שאינו.יכול.להקדים.ולספר.מבעו"י.בזמן.תוי"ט,.כיוון.שמצה.ומרור.בעי.לילה.דוקא(.

מבואר.דס"ל.ש'בעבור.זה'.היא.הגדרת זמן החיוב ולא.תנאי.באופן.מצות.סיפור..וע"ע.לקמן.בדברי.הב"ח.
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ט קונטרס�מראי�מקומות�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך
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קונטרס�מראי�מקומות י�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

מנחת חינוך מצוה.כא.אות.ב.עד.בא"ד.אבל.לשיטת
פשיט"ל.ש'בעבור.זה'.הוא.הגדרת.זמן.המצוה.ולא.תנאי.בקיום.המצוה,.ומבאר.שכן.דעת.הרמב"ם.במשנה.תורה.

]א"ש שהוא כדברי הרמב"ם בספה"מ הנ"ל[.
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יא קונטרס�מראי�מקומות�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

השגות הרמב"ן.על.ספה"מ.שכחת.העשין.מצוה.טו.ובהגהה.מספר.9
חולק.על.הרמב"ם.שלא.מנה.מצות.ברכת.התורה.למצוה.בפנ"ע.וכללה.במצות.ת"ת,.ומבאר.דאף.דאין.מברכים.ברכת.התורה.בלא.תלמוד.תורה,.מ"מ.
הם.שתי.מצוות.נפרדות,.כמו.שהבאת.בכורים.וקריאת.פרשת.בכורים.נמנו.לשתי.מצוות.נפרדות,.וכן.מצות.אכילת.מצה.וסיפור.יצ"מ.נמנו.לשתי.מצוות.

נפרדות,.אף.דאין.קוראין.פרשת.בכורים.בלי.הבאת.בכורים,.וליכא.מצות.סיפור.יצ"מ.בלא.אכילת.מצה.
מבואר.דס"ל.ד'בשעה.שיש.מצה.ומרור.מונחים.לפניך'.הוא.תנאי בקיום.המצוה,.דבליל.פסח.יהיו.לפניו.מצה.ומרור.ויספר.בניסי.יצ"מ,.ואם.אין.לו.מצה.

ומרור.פטור.מלקיים.מצות.סיפור.יצ"מ,.כמו.דאין.מברכין.ברכת.התורה.בלי.שילמוד..וע"ע.לקמן.בדברי.השו"ע.הרב.

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה 278){} עמוד מס 3ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן <מוה"ק>: שעוועל, חיים דוב (ביאורים ומפתחות) ( 
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קונטרס�מראי�מקומות יי�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה 279){} עמוד מס 3ספר המצות להרמב"ם עם השגות הרמב"ן <מוה"ק>: שעוועל, חיים דוב (ביאורים ומפתחות) ( 
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יי קונטרס�מראי�מקומות�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

ביאור הגרי"פ על.סהמ"צ.לרס"ג.עשה.לג.ד"ה.ומעתה.בא"ד.ונראה.עד.ד"ה.ואף.בא"ד.ועיין.בהלכות
]להג"ר.ירוחם.פישל.פערלא.)תלמיד.מהרי"ל.דיסקין,.הנצי"ב,.והגר"ח.מבריסק(

מבאר.דעת.הבה"ג.שמצה.ומרור.מעכבים.קיום.מצוות.סיפור.יצ"מ,.ומוכיח.מלשון.המכילתא.הנ"ל,.שהחיוב.סיפור.הוא.רק.אם.יש.לו.מצה.ומרור.לפניו,.
ואם.אין.לו,.פטור.ממצות.סיפור.
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קונטרס�מראי�מקומות יי�

בעבור זה – בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך

שו"ת תרומת הדשן סי'.קלז
]לרבי.ישראל.איסרלין.-.מראשוני.אשכנז[

אין.להקדים.ולקדש.בליל.פסח.קודם.הלילה,.כי.כוס.של.קידוש.הוא.

ומרור,. מצה. לאכול. שראוי. בשעה. צ"ל. ההגדה. וכן. כוסות,. מד'. אחד.

'בשעה. הכוונה. אין. ובודאי. וגו',. שיש. בשעה. זה. מבעבור. וכדילפינן.
שמונחים.לפניך'.כפשוטו,.שהרי.גם.מבעו"י.יכול.להיות.מונחים.לפניך.
]הרי דפשיט"ל שהיא הגדרת זמן החיוב ולא תנאי בקיום המצוה. וע"ע ליתר 

עיון דברי שו"ת חסד לאברהם בשם התרה"ד[

לפניך",. מונחים  ומרור  שמצה  "בשעה  בדין. הראשונים. שנחלקו. הרי.

אם.הוא.הגדרת הזמן,.שחייב.לקיים.מצוות.סיפור.בעידן.חיוב.מצוות.

מצה.ומרור..או.דהוא.תנאי בקיום המצוה,.שצריך.לספר.יצ"מ.כשהם.

מונחים.לפניו.על.השלחן.בפועל,.ואם.אין.לו.מצה.ומרור.לפניו.ליכא.
מצות.סיפור.כלל.

איברא.-.עוד.למדו.חכז"ל.מקרא.ד'שבעת.ימים.תאכל.עליו.מצות.לחם 
עוני'.ודרשינן.'לחם.שעונין.עליו.דברים.הרבה'.-.ויש.לבאר.גדר.המצוה.

שלמדו.מדרשה.זו.

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    104תרומת הדשן - א (שו"ת) איסרלין, ישראל בן פתחיה עמוד מס  
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טו קונטרס�מראי�מקומות�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

גמ' מס' פסחים.דף.קטו:.אמר.שמואל.עד.גמ'.דבר.אחר
המצה.נקראת.לחם.עוני,.שהיא.לחם.שעונים.עליו.דברים.הרבה.

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    242תלמוד בבלי  <עוז והדר> - ה פסחים תלמוד בבלי עמוד מס  

לחם עוני - שעונים 
עליו דברים הרבה
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קונטרס�מראי�מקומות טז�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    534טור <מכון שירת דבורה> - ד (או"ח שמה - תצד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס   טור סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.ומחזיר.עד.וצריך.שיאמר
כשאומר. לפניו. המצה. שתהא. כדי. המצות. שבה. הקערה. מחזירין.

ההגדה.דכתי'.'לחם.עוני.שעונין.עליו.דברים',
וגם.כדי.שתהא.לפניו.כשיאמר.'מצה.זו'.ו'מרור.זה'.

יל"ע.אם.הדין.'לחם.שעונין.עליו.דברים.הרבה',.הוא.דין.במצות.סיפור.

הנ"ל. וכדרשת.המכילתא. 'על'.המצות,. ההגדה. לומר. יצ"מ,.שצריכים.

)לפי.שיטת.הרמב"ן(.שהמצוה.היא.לספר.ביצ"מ.בעת.שמונחים.לפניו.מצה.

דין. דהוא. נמי. אי. לזה(,. ב'.דרשות. בעי. יל"ע.למה. לפי"ז. )אמנם. בפועל,. ומרור.

במצוות.אכילת.מצה,.שצריך.לאכול.מצה.שאמרו.עליה.ההגדה,.ואם.

אכל.מצה.שלא.נאמרה.עליה.ההגדה,.הוא.חסרון.בקיום.מצות.אכילת.

מצה.מן.המובחר,.אבל.מצות.סיפור.יצ"מ.שפיר.מתקיים.לכתחלה.אף.
בלי.מצה..)ולפי"ז.אינו.ענין.ל'בעבור.זה'.כלל,.שהוא.דין.בסיפור.יצ"מ(.
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יז קונטרס�מראי�מקומות�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

שלחן ערוך הרב.סי'.תעג.סעי'.כ
ההגדה. עליהם. לומר. כדי. ההגדה. שאומר. מי. לפני. מצות. ג'. מביאים.
המצה. שיהיה. שצריכים. ועוד. דברים,. עליו. שעונין. עוני. לחם. דכתי'.
לפניו.בעת.הסיפור.כדכתי'.'בעבור.זה'.בשעה.שיש.מצה.ומרור.מונחים.

לפניך.

עוני",  "לחם  משום  המצות  על  ההגדה  לומר  שצריך  שכתב  בדבריו,  ]יל"ע 
זה"  "בעבור  משום  הסיפור  בעת  השלחן  על  המצות  שיהיו  שצריך  ועוד 
בשעה שמצה ומרור לפניך )ומוכח שלמד דהוא מצוה שיהיו בפניו בפועל(. ויש להבין, 
אחרי שכבר כתב שמביאים המצות כדי שיאמר עליהם ההגדה משום "לחם 

עוני", מה נתכוון להוסיף שצריך שיהיו על השלחן משום "בעבור זה"[.

 יגצציס תייס צאיוסצתצפיס תוצמ - הודפס ע"י מערכת שבתי-בית מדרש גבוה



קונטרס�מראי�מקומות יח�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

שלחן ערוך הרב סי'.תעג.סעי'.לה.-.לו
בוצעין.המצה.האמצעית.ומחזירים.אותה.אל.הקערה,.כי.חייבים.לאכול.מצה.שנאמרה.עליה.ההגדה,.דכתי'.'שבעת.ימים.תאכל.עליו.מצות.לחם.עוני',.

וגם.צריך.להיות.פרוסה.דכתיב.עני,.חסר.וי"ו.
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יט קונטרס�מראי�מקומות�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

לכאורה.מבואר.מדבריו.שהדין.לחם.עוני.-.שעונין.עליו.דברים.הרבה,.הוא.דין.בקיום.מצות.מצה.שיקיים.מצות.אכילת.מצה.במצה.שנאמרה.עליה.

ההגדה,.ולפי"ז.י"ל.דזהו.ג"כ.כוונתו.לעיל,.שיש.שני.דינים:.א.-.'תאכל.עליו.מצות.לחם.עוני.-.שעונין.עליו.דברים.הרבה'.שיאכל.מצה.שנאמרה.עליה.
ההגדה,.והוא.דין.במצוות מצה..ב.-.'והגדת.לבנך.וגו'.בעבור.זה.-.שמצוות.סיפור.יצ"מ.תתקיים.בעת.שהמצות.הם.לפניו,.והוא.דין.במצוות סיפור.

]אמנם לא מבואר מדבריו ש'בעבור זה' הוא עיכוב בהמצוה, ואם אמר ההגדה שלא על המצות לא קיים מצות סיפור כלל, כדמשמע מדברי הרמב"ן. וכן לא איתפרש 
אם "לחם עוני" מעכב, שאם אכל מצה שלא נאמרה עלי' ההגדה לא קיים המצוה. וע"ע לקמן בדברי הקהלות יעקב ובהגדה מבית לוי[.
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קונטרס�מראי�מקומות כ�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

הודפס ע"י תכנת אוצר החכמה    534טור <מכון שירת דבורה> - ד (או"ח שמה - תצד) יעקב בן אשר (בעל הטורים) עמוד מס   ב"ח סי'.תעג.ד"ה.ומה.שכתב.ומחזיר
עליו. 'שעונין. משום. ההגדה. בתחילת. הקערה. שמחזירין. הטור. דברי.
וכו''.מקורו.בסמ"ק,.והב"ח.חולק.ע"ז,.דאין.צריך.להביא.המצה.לפניו,.
ומבאר.ש'עונין.עליו.דברים.הרבה'.פירושו.שעיקר.ההגדה.הוא.על.ענין.
'שמספרים.בענין.החירות.שהלחם. )ו'עונין.עליו'.פירושו. הלחם.שרומז.לחירות,.
רומז.עליה'(..ומביא.שכן.דעת.הרמב"ם.)בפ"ז.ה"ד(.שכתב.שמחזירין.המצות.

ב'.טעמים.אמאי. כתב.הטור. ומבאר.דמש"ה. זו.. לפני.שאומרים.מצה.

מחזירין.הקערה,.שנסתפק.באמת.אם.יש.חיוב.לומר.ההגדה.על.המצה.
משום.'לחם.עוני'.

ההגדה. לומר. חיוב. דאין. הרמב"ם,. בדעת. להב"ח. דס"ל. מבואר. הרי.

על.המצות.כלל,.וא"ש.לדעת.הרמב"ם.הנ"ל.בסה"מ.דבעבור.זה.הוא.
הגדרה.בזמן.ולא.תנאי.באופן.קיום.מצות.סיפור..)ויש.לציין.שהרמב"ם.לא.
הביא.הדרשה.ד'לחם.שעונין.עליו.וכו'.ורק.הביא.קרא.ד'לחם.עוני'.לענין.'מה.דרכו.של.

עני.בפרוסה',.וא"ש.כהנ"ל.דלדבריו.ליכא.מצוה.לומר.ההגדה.על.המצות.(
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כא קונטרס�מראי�מקומות�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

מעשה רב.סי'.קצא
]הנהגות.אדוננו.הגר"א[

נהג.להחזיר.המצה.רק.לפני.אמירת.'מצה.זו'.
הרי.נקט.דלא.בעינן.שהמצות.תהיינה.על.השלחן.בעת.שאומר.ההגדה,.דבעבור.זה.הוא.הגדרה.בזמן.קיום.המצוה.

ואי.משום.לחם.עוני.אולי.נקט.כהב"ח.הנ"ל.ד'עונין.עליו'.היינו.דיבור.אודות.החירות,.)או.אולי.נקט.דסגי.מ'מצה.זו'.ואילך.כדי.לצאת.ידי.'דברים.הרבה'.על.המצות(.

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    256מעשה רב <מהדורה חדשה> יששכר דוב בר בן תחום עמוד מס  
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קונטרס�מראי�מקומות כי�

לחם עוני - שעונים עליו דברים הרבה

היוצא לנו מזה:
–."בעבור.זה".-.הוא.הגדרה.בזמן.החיוב.לספר,.וליכא. דעת הרמב"ם.
חיוב.לספר.על.מצות.ומרור.דווקא,.וגם.לא.ס"ל.לדרשה.ד"לחם.עוני".
ואין.ההגדה. ואין.המצה.טעונה.ההגדה,. –.שעונין.עליו.דברים.הרבה..

טעונה.מצה.על.השלחן..וכן.נקטו.להלכה.הב"ח.והגר"א.
דעת הרמב"ן.–."בעבור.זה".הוא.תנאי.באופן.קיום.המצוה,.וצריך.שיהיו.
המצות.על.השלחן.בפועל.בעת.קיום.סיפור.יצ"מ..וכן.נקט.השו"ע.הרב.

)ודרשה.דלחם.עוני.לא.מבואר.מן.הרמב"ן.מה.ס"ל.בזה(.

המצות. על. ההגדה. שיאמרו. מחייב. עוני". "לחם. .- הסמ"ק. דעת 

בהגדה,. דין. או. בהמצה. דין. הוא. אם. נתבאר. לא. אבל. שתיאכלנה,.

ובשו"ע.הרב.נקט.שלחם.עוני.הוא.דין.במצה..ובדעת.הטור.כתב.הב"ח.
דלא.ברירא.אם.ס"ל.כהסמ"ק.או.כהרמב"ם.

והנה.יש.נפק"מ.להלכה.בשתי.פלוגתות.אלו,.אם.בעבור.זה.הוא.תנאי.

בקיום.המצוה.או.הגדרה.בזמן.קיום.המצוה,.וכן.אם.לחם.עוני.הוא.דין.
במצות.סיפור.או.דין.בקיום.מצות.אכילת.מצה,.וכדלהלן:

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    257מעשה רב <מהדורה חדשה> יששכר דוב בר בן תחום עמוד מס  
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כי קונטרס�מראי�מקומות�

חובת נשים במצות סיפור יצ"מ

חינוך מצוה.כא.ד"ה.ונוהגת
מצות.סיפור.יצ"מ.נוהגת.גם.בנשים.מה"ת.

מנחת חינוך.שם.אות.י
מקשה.על.החינוך.אמאי.חייבות.מה"ת.הא.הויא.מעשהז"ג,.ואין.לומר.
לפניך". מונחים. ומרור. שמצה. בשעה. .- זה. "בעבור. משום. דחייבות.

שזהו.רק.הגדרת.זמן.הקיום.ולא.אופן.הקיום,.ונשאר.בצ"ע..אבל.מסיק.

דמדרבנן.בודאי.חייבות.שאף.הן.היו.באותו.הנס,.כמבואר.בתוס'.סוכה.
דף.לח.

נשים.במצות. "והגדת.לבנך".מש"כ.בדברי.התוס'.במגילה.לענין.חובת. )וע"ע.בחוברת.

סיפור.יצ"מ,.אם.היא.מה"ת.משום.אף.הן.היו.באותו.הנס.(

חובת נשים במצות סיפור יצ"מ
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כי�

חו נשים במצות סיפור יצ"מ
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ככ קונטרס�מראי�מקומות�

חובת נשים במצות סיפור יצ"מ

כתבי קהלות יעקב.סי'.קח.עד.ד"ה.והנה
מיישב.דעת.החינוך.שמצות.סיפור.היא.תנאי.וחלק.ממצות.אכילת.מצה,.דכתי'.לחם.עוני.שעונין.עליו.דברים.הרבה,.ומשו"ה.חייבות.במצות.סיפור..

ומוכיח.כן.מגמ'.פסחים.קט"ז:
]מבואר מדבריו דס"ל כהשו"ע הרב הנ"ל ד'עונין עליו דברים הרבה' הוא דין על המצה, שיאכל מצה שנאמרה עליה ההגדה, ועל כן כל שחייב באכילת מצה חייב 
בסיפור, ולכאורה לפי"ז אשה שאין לה מצה פטורה ממצות סיפור. אמנם לענין אנשים אולי חייבים אף בדליכא מצה, שהרי מצוות סיפור אינה תלויה במצוות מצה 

)מלבד לדעת הרמב"ן(. וע"ע לקמן במדור להלכה[
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קונטרס�מראי�מקומות כו�

חובת נשים במצות סיפור יצ"מ
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כז קונטרס�מראי�מקומות�

הנחת המצות על השלחן בעת אמירת ההגדה

ויגד משה.עמוד.ח.ד"ה.והנה
]ליקוט.נפלא.בסוגיות.ליל.הסדר.להג"ר.משה.יהושע.כ"ץ.הי"ד[

חוקר.בגדר.'לחם.עוני'.שעונין.עליו.דברים,.אם.הוא.דין.במצות.אכילת.

זה'. דלפי.דעת.השו"ע.הרב.ש'בעבור. ומבאר. סיפור.. או.במצות. מצה.

הוא.תנאי.במצוות.סיפור.יצ"מ,.אזי.הוי.'לחם.עוני'.דין.במצוות.אכילת.
מצה,.ולכן.בעי.תרווייהו.

הנחת המצות על השלחן 
בעת אמירת ההגדה
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קונטרס�מראי�מקומות כח�

הנחת המצות על השלחן בעת אמירת ההגדה

ויגד משה.עמוד.ט.ד"ה.לבד
נפק"מ.להלכה.בחקירה.הנ"ל.אם.יש.להניח.כל.המצות.מצוה.שיאכלו.המסובין.על.השלחן.בעת.אמירת.ההגדה,.שאם.הוא.דין.במצות.סיפור.די.שיהיו.
כמה.מצות.על.השלחן,.אבל.אם.הוא.דין.במצה.שיאכלו,.צריכים.להניח.כל.המצות.שיאכלו.לקיום.המצוה.על.השלחן.בעת.אמירת.ההגדה..ומציין.דפליגי.

בזה.הטור.והב"ח,.ולהלכה.נקט.השו"ע.שצריכים.המצות.להיות.על.השלחן.בעת.אמירת.ההגדה,.ועי'.להלן.בדברי.המשנ"ב.
]אמנם מדברי השו"ע הרב הנ"ל מבואר שרק ג' המצות מניחים על השלחן, אף דס"ל שלחם עוני הוא דין באכילת מצה, וכנראה דס"ל שכיון שכל המסובין אוכלים 

קצת ממצות אלו יצאו דין "לחם עוני", ול"צ שיהא כל הכזית ממצות אלו, ויל"ע[.
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כט קונטרס�מראי�מקומות�

הנחת המצות על השלחן בעת אמירת ההגדה
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קונטרס�מראי�מקומות ל�

הנחת המצות על השלחן בעת אמירת ההגדה

הגדה מבית לוי עמ'.קט.אות.ג
]תורת.שושלת.בריסק[

דעת.הגרי"ז.דמקרא.ד'בעבור.זה'.יש.להניח.המצות.על.השלחן.כדי.לקיים.מצות.סיפור,.ומשום.דין.'לחם.עוני'.יש.לכל.אחד.מן.המסובין.לאכול.כזית מן.
המצה.שהיתה.על.השלחן.בעת.אמירת.ההגדה.

]ג"כ ס"ל שבעבור זה הוא תנאי בקיום סיפור יצ"מ, ולחם עוני הוא דין באכילת מצה, וס"ל שלקיום דין לחם עוני צריכים כל המסובין לאכול כזית מהמצות שהיו על 
השלחן בעת אמירת ההגדה, וכהויגד משה הנ"ל.[

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה    108הגדה של פסח מבית לוי גרליץ, מחם מדל עמוד מס  
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לא קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - להלכה

שלחן ערוך.סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.וכשמתחיל.עבדים.היינו
מחזיר.את.הקערה.כשמתחיל.לומר.עבדים.היינו 

סיפור יציאת מצרים - להלכה
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קונטרס�מראי�מקומות לי�

סיפור יציאת מצרים - להלכה

רמ"א סי'.תעג.ס"ז.בא"ד.ויהיה.פת
צריך.שתהיה.הפת.מגולה.בשעה.שאומר.ההגדה

משנה ברורה.שם.ס"ק.עו
הטעם.שמגלים.המצות.הוא.שהמצה.נקראת.לחם.עוני.שעונין.עליו.

דברים.הרבה.
]אמנם לא מבואר אם הוא משום קיום מצות מצה או מצות סיפור יצ"מ[
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לי קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - להלכה

פרי מגדים משב"ז.סוף.סי'.תפה.בא"ד.הגדה
אפי'.אם.אין.לו.מצה.חל.עליו.מצות.סיפור.יצ"מ.

]מוכח דנקט שבעבור זה אינו תנאי בקיום המצוה ולכן אינו מעכב[
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קונטרס�מראי�מקומות לי�

סיפור יציאת מצרים - להלכה

שלחן ערוך.סי'.תעב.סעי'.יד
נשים.חייבות.בד'.כוסות.ובכל.מצוות.הנוהגות.באותו.לילה

משנה ברורה.סי'.תעב.ס"ק.מה
כגון.מצה.מרור.והגדש"פ

]לא מבואר אם חייבות מה"ת או מדרבנן[
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לכ קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - להלכה

רמ"א סי'.תעג.ס"ו
יאמר.בלשון.שיבינו.הנשים.והקטנים.

משנה ברורה.שם.ס"ק.סד
טעם.הרמ"א.דגם.נשים.חייבות..ולכה"פ.ישמעו.רבן.גמליאל.היה.אומר,.

ועשר.מכות.
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קונטרס�מראי�מקומות לו�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

שו"ת חסד לאברהם תנינא.או"ח.סי'.נד.ד"ה.ונלפע"ד
]להג"מ.רבי.אברהם.תאומים.אב"ד.בוטשאטש..-.תלמיד.בעל.נתיבות.המשפט[

מבאר.אמאי.לא.תיקנו.ברכה.על.מצות.סיפור.יצ"מ,.דכל.מצוה.התלויה.

תלוי'. יצ"מ. סיפור. מצות. והרי. עליה,. ברכה. תיקנו. לא. אחרת. במצוה.

אם.יש.מצה.מונחת.לפניו,.כדכתי'.בעבור.זה.בשעה.שיש.מצוה.ומרור.

מונחים.לפניך,.והוא.תנאי.בקיום.המצוה,.ומוכיח.כן.מדברי.התרומת.
הדשן.סי'.קכ"ה.

]הרי דפשיט"ל שבעבור זה הוא תנאי בקיום מצות סיפור, אמנם צ"ע מדברי 
התרוה"ד שהובאו לעיל דמבואר איפכא, וגם ראייתו מדברי התרוה"ד בסי' 

קכ"ה אין הכרע כ"כ יעויי"ש, וצ"ב.[

עוררתני במה שלא תיקנו ברכה על סיפור יציאת מצרים 
בשם  הביא  באבודרהם  כי  דע  פסח.  בליל 

זכר  בקידוש  שאומר  במה  דיוצא  ותי'  בזה  שעמד  הרי"ף 

ליציאת מצרים, והרשב"א תי' משום דהוא מצוה שאין לה 

קצבה ובדיבור בעלמא יצא והמרבה הוא משובח, ומוז"ל1 

דמ"ע  נהי  דודאי  ע"ד  תמה  שלו  נסים  מעשה  בהגדת 

דלמען  בדיבור בעלמא מקרא  סגי  יום  בכל  יצ"מ  דהזכרת 

תזכור, אבל בליל פסח בעי סיפור מעליא בהמשכת הדיבור 

המצוה  דגוף  דכיון  לחדש  מזה  יצא  וע"כ  דוהגדת,  מקרא 

ברכה,  על  ברכה  תיקנו  לא  להקב"ה  שבח  דברי  הוא 

עשה  מצות  על  ברכה  תיקנו  דלא  ממה  לזה  ונסתייע 

קצ"ו,  סי'  ראש  בשמים  בשו"ת  בזה  קדמו  וכבר  דבהמ"ז, 

ונראה עוד סיוע לדבריו מדלא תיקנו ברכה בקידוש היום 

דשבת שהוא מ"ע ד"ת והי' ראוי לברך אשר ציונו לקדש, 

וכן בתפלה לא תיקנו ברכה על שציונו להתפלל, ואולם יש 

לתמוה לפי"ז למה תיקנו ברכה על קריאת הלל.

במ"ע  דודאי  בטעמם,  דברים  של  בירורן  נלפענ"ד  ולכן 
לה',  ותהלה  שבח  ענין  הוא  המצוה  שגוף  אף  ד"ת 

שפיר יתכן שתיקנו חז"ל לברך על שציונו בזה לקדש שמו 

לשמו  להודות  חז"ל  שתיקנו  דרבנן  במצוה  משא"כ  יתב', 

סיוע לשי' הרמב"ן  ומזה  על ברכה,  תיקנו ברכה  לא  יתב' 

ז"ל שכ' בסה"מ שורש א' דקריאת הלל הוא מצוה מה"ת, 

בהלל  אף  וממילא  קריאתו,  על  ברכה  תיקנו  שפיר  לכן 

בדברי  לזלזל  שלא  לברך  תיקנו  מד"ס  אלא  שאינו  דר"ח 

גם  ועפז"נ  תורה,  כשל  לדבריהם  חיזוק  ועשו  סופרים 

ברכות  בהל'  הרמז"ל  לפימ"ש  ברכה  תיקנו  דלא  בבהמ"ז 

דאם בירך בהמ"ז בלבו יצא, וע"כ הא דבעי דיבור בבהמ"ז 

וכן מבואר מדברי התוס' ברכות ט"ו בהא  היא רק מד"ס, 

כ'  וכבר  מד"ס  רק  היא  לאזניו  להשמיע  בבהמ"ז  דבעי 

על  מברכין  דאין  טעמא  דהיינו  תל"ב  סי'  באו"ח  הרב"י 

וכיון  שבלב  דברים  על  מברכין  דאין  משום  חמץ  ביטול 

לתקן  ל"ש  בבהמ"ז  הלב  בהרהור  שהיא  ד"ת  מצוה  דעל 

על  ברכה  תיקנו  לא  דיבור  בעי  דמ"ס  אף  ממילא  ברכה 

ברכה במילתא דרבנן כנ"ל.

וממילא ניחא ג"כ מה שלא תיקנו ברכה על סיפור יצ"מ 
דמצות  משום  ברכה  תיקנו  שלא  יום,  דבכל 

בלב  אלא  אינו  וזכור  תזכור,  דלמען  מקרא  ילפינן  סיפור 

יכול בלב ת"ל לא תשכח  זכור  י"ח  כמו דאמרינן במגילה 

כו' ע"ש, וכ"מ בספרי הובא ברמב"ן עה"ת פ' תצא דכ"מ 

קרא  דריבה  היכי  לא  אם  בלב  אלא  אינו  זכור  שנאמר 

1  הוא אם אמו של המחבר הג"מ רבי יעקב אב"ד ליסא בעל נתיבות המשפט.

דבעינן דיבור, וכיון דמה"ת סגי בלב ל"ב ברכה, וגם אחר 

שתיקנו חז"ל לדבר בפה לא תיקנו ברכה על ברכה, וניחא 

ג"כ בקידוש היום אף דריבה קרא בזה דבעינן שיזכיר בפיו 

בתפלה  במה שמזכיר  יוצא מה"ת  מ"מ  בספרי שם  כמ"ש 

אף דמד"ס בעי קידוש על היין, לא תיקנו ברכה על ברכה. 

יצ"מ בליל פסח דבעי דיבור  אלא דעדן לא הונח מסיפור 

דכתיב והגדת מ"ט לא תיקנו בו ברכה.

שהיא  מצוה  דכל  בדין  גדול  כלל  דזהו  בזה  ונלפע"ד 
נסמכת למצוה אחרת וא"א לקיים השני' בלתי 

הראשונה לא תיקנו עוד לברך שנית על השני' אחר שכבר 

הרמב"ן  שכ'  תרומ"ע  בהפרשת  כמו  הראשונה  על  בירך 

ז"ל בסה"מ שורש י"ב דהם שני מצות, ההפרשה והנתינה, 

ואינו מברך רק על ההפרשה ולא על הנתינה, וכמו כן אנו 

יצ"מ באותה לילה היא רק  כיון דמצות סיפור  נאמר בזה, 

כסמוך למצות מצה כמו שדרשו בעבור זה לא אמרתי אלא 

ומרור  מצה  לו  דבאין  ופשיטא  ומרור,  מצה  שיש  בשעה 

מדברי  וכ"נ  הלילה,  באותה  יצ"מ  דסיפור  ממ"ע  פטור 

שו"ת תה"ד סי' קכ"ה שכ' שם לענין קטן דאם יודע ומבין 

מה שמספרים לו ביצ"מ אינו רשאי לאכול מצה ביום כדי 

בשעה  אלא  אמרתי  לא  זה  דבעבור  לתאבון,  מצה  שיאכל 

מצה  אכילת  היא  המצוה  דעיקר  וכיון  ומרור,  מצה  שיש 

סיפור  יספר  מצה  אכילת  דבשעת  ציותה  והתורה  ומרור 

יציאת מצרים וכיון שמצוה זו תלוי' במצוה אחרת הקודמת 

לה כיון שבירך על מצוה העיקרית דמצה ומרור לא תיקנו 

ניחא  ומה"ט  לה.  נספח  שהוא  יצ"מ  סיפור  על  עוד  לברך 

כיון  ג"כ שלא תיקנו ברכה על מצות שתיית ארבע כוסות 

שהוא נסמך למצות אכילת מצה.

על  ברכה  תיקנו  שלא  במה  טעם  ליתן  נראה  יותר  ועוד 
מצות סיפור יצ"מ לפימ"ש בתומים סי' צ"ז ליישב 

קושי' הרשב"א ז"ל מ"ט לא תיקנו ברכה על מצות צדקה, 

זוכים הי' מקוים  ופורעניות דאם היינו  משום דהוא קללה 

אין  ע"כ  גרמו,  ועונותינו  אביון,  בך  יהי'  לא  כי  אפס  בנו 

לברך עליו, וכמו כן אנו נאמר במצות סיפור יצ"מ דמקרא 

מלא הוא לא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את ישראל מארץ 

לספר  חובה  עלינו  שמוטל  זה  וא"כ  כ"ג(  )ירמי'  מצרים 

ביצ"מ היא מין קללה, דאם היינו זוכים, ל"ה מספרים עוד, 

מצרים  יציאת  שתעקר  לא  דברכות  בספ"ק  דאמרינן  אף 

ממקומה אלא שתהא טפלה לסיפור ביאת הארץ לא תיקנו 

מצוה  על  מברכין  דאין  הא  ג"כ  ניחא  ובזה  עליה,  לברך 

דרבנן לשתות ד' כוסות.

חסד לאברהםתנינא - או"ח סי' נדשו"ת

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון
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לז קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

לקט יושר.עמ'.90
]פסקי.בעל.תרומת.הדשן.נלקטו.ע"י.תלמידו.ר'.יוסף.ב"ר.משה.[

מקרא.דלחם.עוני.ובעבור.זה.יש.להניח.המצות.על.השלחן.בעת.אמירת.ההגדה,.ומתפלא.על.השיטות.הראשונים.שיש.להחזירו.לפני.'מצה.זו'.או.לפני.
הסעודה..]מבואר דנקט דלחם עוני ובעבור זה הם תנאי בקיום מצוות סיפור.[
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קונטרס�מראי�מקומות לח�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון
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לט קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

טור סי'.תעב.סעי'.יד
נשים.חייבות.בד'.כוסות.ובכל.מצוות.הלילה.כגון.מצה.ומרור
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קונטרס�מראי�מקומות מ�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

חיי אדם.כלל.קל.סעי'.יב.)בסוגריים(
מדהשמיט.הטור.סיפור.יצ"מ.משמע.דנשים.פטורות.לגמרי,.ומשום.מעשהז"ג..אמנם.מסיק.שמ"מ.מדרבנן.חייבות,.מדחייבות.בד'.כוסות,.וצריך.לאומרם.

על.הסדר.)כמבואר.בתוס'.סוכה.לא.(,.ומדחה.הדיוק.בדברי.הטור.
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מא קונטרס�מראי�מקומות�

סיפור יציאת מצרים - ליתר עיון

ערוך השלחן סי'.תעב.סעי'.טו
מאריך.בטוטו"ד.בחיוב.נשים.בסיפור.יצ"מ.
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