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 (1a שמות פרשת בא פרק יב 

 

 :ַוּיֹאֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְוֶאל ַאֲהֹרן ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאֹמרא)  

 :ב) ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה 

 :ְלֵבית ָאֹבת ֶׂשה ַלָּבִית(ג) ַּדְּברּו ֶאל ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ֶּבָעׂשֹר ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ֶׂשה   

 :לֹו ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה(ד) ְוִאם ִיְמַעט ַהַּבִית ִמְהיֹות ִמֶּׂשה ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקֹרב ֶאל ֵּביתֹו ְּבִמְכַסת ְנָפֹׁשת ִאיׁש ְלִפי ָאכְ   

 :ִעִּזים ִּתָּקחּו(ה) ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיְהֶיה ָלֶכם ִמן ַהְּכָבִׂשים ּוִמן הָ   

 :ָהַעְרָּבִים(ו) ְוָהָיה ָלֶכם ְלִמְׁשֶמֶרת ַעד ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהֶּזה ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ֵּבין   

 :ֲאֶׁשר יֹאְכלּו ֹאתֹו ָּבֶהם (ז) ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי ַהְּמזּוֹזת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים   

 :(ח) ְוָאְכלּו ֶאת ַהָּבָׂשר ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו  

 :(ט) ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבָּׁשל ַּבָּמִים ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו   

   ֹ  :א תֹוִתירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ְוַהֹּנָתר ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ָּבֵאׁש ִּתְׂשֹרפּו(י) ְול

 :זֹון ֶּפַסח הּוא ַליֹקָוק (יא) ְוָכָכה ּתֹאְכלּו ֹאתֹו ָמְתֵניֶכם ֲחֻגִרים ַנֲעֵליֶכם ְּבַרְגֵליֶכם ּוַמֶּקְלֶכם ְּבֶיְדֶכם ַוֲאַכְלֶּתם ֹאתֹו ְּבִחּפָ   

ְצַרִים ֶאֱעֶׂשה  י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַּלְיָלה ַהֶּזה ְוִהֵּכיִתי ָכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאָדם ְוַעד ְּבֵהָמה ּוְבָכל ֱא�ֵהי מִ (יב) ְוָעַבְרִּת   
 :ְׁשָפִטים ֲאִני ְיֹקָוק 

ּוָפַסְחִּתי ֲעֵלֶכם ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף ְלַמְׁשִחית   (יג) ְוָהָיה ַהָּדם ָלֶכם ְלֹאת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם ְוָרִאיִתי ֶאת ַהָּדם  
 :ְּבַהֹּכִתי ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים

 :(יד) ְוָהָיה ַהּיֹום ַהֶּזה ָלֶכם ְלִזָּכרֹון ְוַחֹּגֶתם ֹאתֹו ַחג ַליֹקָוק ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו  

ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא  (טו) ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַא�   
 :ִמִּיְׂשָרֵאל ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי

ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַא� ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל  (טז) ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא ֹקֶדׁש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ   
 :ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם

ת ַהּיֹום ַהֶּזה  (יז) ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּמּצֹות ִּכי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוְׁשַמְרֶּתם אֶ   
 :ת עֹוָלם ְלֹדֹרֵתיֶכם ֻחּקַ 

 :(יח) ָּבִראֹׁשן ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ָּבֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמֹּצת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש ָּבָעֶרב  

ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח   (יט) ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר לֹא ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת   
 :ָהָאֶרץ

 :(כ) ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ְּבֹכל מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות   
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 (1b  רש"י שמות פרשת בא פרק יב 

וכי אהרן מדבר והלא כבר נאמר (שמות ז ב) אתה תדבר,ע אלא חולקין כבוד זה לזה    -  ) דברו אל כל עדת(ג
 ואומרים זה לזה למדני, והדבור יוצא מבין שניהם, כאלו שניהם מדברים: 

 דברו היום בראש חודשפ שיקחוהו בעשור לחודש:   -  אל כל עדת ישראל וגו' בעשר לחדש 

 צ פסח מצרים מקחו בעשור, ולא פסח דורות: - הזה  

 למשפחה אחת,ק הרי שהיו מרובין יכול שה אחד לכולן, תלמוד לומר שה לבית:   -  שה לבית אבת 

 

זה לשון בקור שטעון בקור ממום ארבעה ימים קודם שחיטה, ומפני מה הקדים לקיחתו   -  והיה לכם למשמרת  (ו)
פסח דורות, היה ר' מתיא בן חרש אומר הרי הוא אומר (יחזקאל טז ח)  לשחיטתו ארבעה ימיםג מה שלא צוה כן ב

ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים, הגיעה שבועה שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו ולא היו בידם מצות  
להתעסק בהם כדי שיגאלו, שנאמר (שם ז) ואת ערום ועריה, ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה, שמלו  

הלילה, שנאמר (שם ו) מתבוססת בדמיך, בשני דמים, ואומר (זכרי' ט יא). גם את בדם בריתך שלחתי  באותו 
אסיריך מבור אין מים בו, ולפי שהיו שטופים בעבודה זרהד אמר להם (פסוק כא) משכו וקחו לכם, משכו ידיכם  

 מעבודה זרה וקחו לכם צאן של מצוה: 

 מכאן ששלוחוה של אדם כמותו: וכי כולן שוחטין אלא  - ושחטו אתו וגו'  

קהל ועדה וישראל. מכאן אמרו, פסחי צבור נשחטין בשלש כתות זו אחר זו, נכנסה כת   -  קהל עדת ישראל  
 ראשונה ננעלו דלתות העזרה וכו', כדאיתא בפסחים (דף סד א): 

בין הערבים נראה   משש שעות ולמעלה קרוי בין הערבים, שהשמש נוטה לבית מבואו לערוב. ולשון  -  בין הערבים 
בעיני אותן שעות שבין עריבת היום לעריבת הלילה, עריבת היום בתחלת שבע שעות מכי ינטו צללי ערב (ירמיהו ו  

 ד), ועריבת הלילה בתחילת הלילה. ערב לשון נשף וחשך, כמו (ישעיהו כד יא) ערבה כל שמחה: 

 

 (פסוק כב) אשר בסף: זו קבלתו הדם. יכול ביד,ז תלמוד לומר  -  ולקחו מן הדם(ז) 

 הם הזקופות אחת מכאן לפתח ואחת מכאן:  -  המזוזת  

הוא העליון שהדלת שוקף עליו כשסוגרין אותו לינט"ר בלעז [משקוף] ולשון שקיפה חבטה, כמו (ויקרא   -  המשקוף  
 כו לו) קול עלה נדף, טרפא דשקיף, (שמות כא כה) חבורה משקופי: 

 א על משקוף ומזוזות שבבית התבן ובבית הבקר,ח שאין דרין בתוכו ול   -  על הבתים אשר יאכלו אתו בהם 

 

 ת לדורות: - לזכרון  (יד)  

יום שהוא לך לזכרון אתה חוגגו. ועדיין לא שמענו אי זהו יום הזכרון,א תלמוד לומר (שמות יג ג)    -וחגתם אתו   
ואיזה יום יצאו, תלמוד לומר (במדבר לג  זכור את היום הזה אשר יצאתם, למדנו שיום היציאה הוא יום של זכרון. 

ג) ממחרת הפסח יצאו, הוי אומר יום חמישה עשר בניסן הוא של יום טוב, שהרי ליל חמישה עשר אכלו את הפסח  
 ולבקר יצאו: 

 שומע אני מיעוט דורות שנים, תלמוד לומר חקת עולםב תחגוהו:  -  לדרתיכם  
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 במדבר פרשת בהעלותך פרק ט 2) 

 ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ְבִמְדַּבר ִסיַני ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר:  א) ַוְיַדֵּבר 

 (ב) ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהָּפַסח ְּבמֹוֲעדֹו:   

 תֹו ְּבֹמֲעדֹו ְּכָכל ֻחֹּקָתיו ּוְכָכל ִמְׁשָּפָטיו ַּתֲעׂשּו ֹאתֹו: (ג) ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַּבֹחֶדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו אֹ   

 (ד) ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהָּפַסח:   

ל ֲאֶׁשר ִצָּוה ְיֹקָוק ֶאת ֹמֶׁשה ֵּכן  (ה) ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלֹחֶדׁש ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְּבִמְדַּבר ִסיָני ְּככֹ   
 ָעׂשּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 

י ֹמֶׁשה ְוִלְפֵני ַאֲהֹרן ַּבּיֹום  (ו) ַוְיִהי ֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהֶּפַסח ַּבּיֹום ַההּוא ַוִּיְקְרבּו ִלְפנֵ   
 ַההּוא:

ֹקָוק ְּבֹמֲעדֹו ְּבתֹו�  ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ָהֵהָּמה ֵאָליו ֲאַנְחנּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָּמה ִנָּגַרע ְלִבְלִּתי ַהְקִריב ֶאת ָקְרַּבן יְ (ז)    
 ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 

 (ח) ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ֹמֶׁשה ִעְמדּו ְוֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַצֶּוה ְיֹקָוק ָלֶכם: פ  

 ) ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר: (ט  

 ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליֹקָוק: (י) ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶר� ְרֹחָקה ָלֶכם אֹו ְלֹדֹרֵתיֶכם    

 ְרַּבִים ַיֲעׂשּו ֹאתֹו ַעל ַמּצֹות ּוְמֹרִרים יֹאְכֻלהּו: (יא) ַּבֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֵּבין ָהעַ   

 (יב) לֹא ַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו ַעד ֹּבֶקר ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו בֹו ְּכָכל ֻחַּקת ַהֶּפַסח ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:   

ִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ִּכי ָקְרַּבן ְיֹקָוק לֹא  (יג) ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶר� לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפַסח וְ   
 ִהְקִריב ְּבֹמֲעדֹו ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא: 

ר ּוְלֶאְזַרח  ָלֶכם ְוַלּגֵ  (יד) ְוִכי ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליֹקָוק ְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו ֵּכן ַיֲעֶׂשה ֻחָּקה ַאַחת ִיְהיֶה  
 ָהָאֶרץ

 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שפג 3) 

 

 ב"ה יום ב' אחרי פה סאכאטשאב. 

  לכבוד האברך המופלג החריף מו"ה ישראל נ"י במהר"ש נ"י [כעת הרב הדומ"ץ בראדאמסק].

יאכל שום משקה ולא  א) אגרתו הגיעני. באביו שמחמת סיבה שהי' לו גזרו הרופאים שלא ישתה שום משקה ולא   
  יאכל שום דבר חריף. אם יכול לצאת ידי חובתו במרור פחות מכזית: 

הנה מקור דין זה ברא"ש [פרק ע"פ סי' כ"ה] שכתב ומשום שמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה   
יב בקרא אפסח קאי.  פחות מכזית. ובפסקי מהרא"י סימן רמ"ה דבמרור לא כתיב בקרא לשון אכילה דיאכלהו דכת

והביא דברי רא"ש הנ"ל. ובשאגת ארי' [סי' ק'] כתב דלרא"ש בכריכה דלית בי' ברכה שוב אין צריך כזית. אך הוא  
חולק על הרא"ש דאם כן במצה דצריך כזית הוא רק מקרא דבערב תאכלו מצות דכתיב אכילה במצה ואם כן מה  
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ע"א]. הא גם לזמן המקדש צריך קרא שיהי' צריך לאכול    צריך רבא לומר דבערב תאכלו מצות לבזמן הזה [קכ
  כזית:

ב) והנה השאגת ארי' דנהירין לי' שבילי דש"ס. כאן במחילת כבוד תורתו הרמה שכח מקרא כתוב בתורה. דקרא   
דעל מצות ומרורים יאכלוהו דלא כתיב אכילה במצה הוא בפסח שני בפרשת בהעלותך. אך בפסח ראשון בפרשת  

אכלו את הבשר צלי אש ומצות על מרורים יאכלהו. הנה כתיב ואכלו וגו' ומצות. הרי דכתיב אכילה  בא כתיב ו
במצה. ועל כרחין קרא דבערב תאכלו מצות דבט"ו בניסן קאי הא כתיב אכילה בקרא דואכלו ובערב למה לי על  

כילה לא בפסח ראשון ולא  כרחין לבזמן הזה. רק במרור כתבו הרא"ש ופסקי מהרא"י שפיר דלא כתיב בי' לשון א
  בפסח שני: 

ג) ומעלתו הקשה על הרא"ש מפרשב"ם פסחים [קטו ע"א] לרבנן יאכלהו אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו פי'   
רשב"ם יאכלהו על כל אחד בפני עצמו קאי. הנה דכתיב לרבנן אכילה גם במרור. וליתא דהתם מיירי בקרא דואכלו  

אר מפרשב"ם שם שכתב מדלא כתיב יאכלו אותו ואנא ידענא דאפסח קאי דכתיב לעיל  כו' ומצות על מרורים כמבו 
ואכלו את הבשר וקרא דואכלו לא כתיב בפסח שני רק בפסח ראשון. וכן הגיה הגאון מו"ה בצלאל ז"ל בגמרא עיין  

דקרא אכילה  שם. ושם הא כתיב ואכלו הבשר וגו' ומצות. האי על מרורים יאכלהו קאי על כל מה דכתיב ברישא 
  בפסח ובמצה אבל לא אמרור דלא שייך לומר על מרורים יאכלו המרור: 

ד) עוד הקשה השאגת ארי' דהא הוקש מרור למצה לכמה דברים ונילף נמי לענין שיצטרך כזית. וגם זה לא קשיא   
ין כזית. וכמו  כיון דמשנה הכתוב מצה ממרור. דבמצה כתיב לשון אכילה בגופו ולא במרור משמע דחלוקים הם לענ

  שחלוקין הם לענין בזמן הזה: 

ה) אך בעיקר דברי הרא"ש שכתב שצריך כזית משום הברכה על אכילת מרור. דהיא גופה קשיא למה תקנו   
חכמים הברכה כך. אך ביאור הדברים דהרי גם בכרפס דעת הרמב"ם [חו"מ פ"ח ה"ב] דצריך כזית אך הרא"ש ז"ל  

ד ע"ב] כדבעי למימר באכל בטיבול ראשון גם כן חזרת חזרת בתרא משום היכר.  לא סובר הכי דהא בגמרא שם [קי 
מותיב על זה אם כן מה מצוה. הנה דמשום היכר לא חשיב מצוה. אם כן כרפס דכל עצמו משום היכר לא הוי מצוה.  

שתקנו אותו  ואינו דומה לכל אכילת מצוה דבכזית. אבל זה אינו מצוה. וכל שיש היכר סגי. אבל מרור בזמן הזה  
לאכול בפני עצמו צריך כזית. ואינו דומה למרור שעם הפסח שאינו אלא טפל לפסח על כן לא בעי שיעור אכילה כיון  
שהוא רק טפל לפסח. ודי במה שיש שיעור אכילה בפסח. אבל מרור שתקנוהו מצוה בפני עצמו ומברכין עליו אפילו  

אכילה בעצמו צריך שיהי' בו כזית. וזה שכתב הרא"ש משום    אין לו מצה מחויב לאכול מרור וכיון שהיא מצוות
שמברך על אכילת מרור זה ראי' שתקנו כזית. אבל על כרפס אין ראי' דהא מברך בורא פרי האדמה. וללמוד כרפס  

  ממרור אי אפשר כיון דמרור מצוה וכרפס לאו מצוה כנ"ל:

כל במצה ובמרור. לרבא דקיימא לן כוותי' דאמר [קכ  ו) ויש לומר בו עוד טעם שהרי טמא או הי' בדרך רחוקה או  
ע"א] מצה בזמן הזה דאורייתא מבערב תאכלו מצות. וראב"י חולק ואומר דקרא דבערב לטמא ושהי' בדרך רחוקה.  
ורבא אומר הני לא צריכי קרא דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב לא יאכל בו בו אינו אוכל אבל אוכל במצה ומרור. הנה  

מא לן כוותי' טמא ושהי' בדרך רחוקה אוכל מרור מן התורה משום שעל כל פנים זמן פסח הוא אף שהוא  לרבא דקיי
אין לו פסח. ממילא אפילו לא יהי' לו גם מצה אוכל מרור. כיון שהוא זמן מצה. וכמו שאין הפסח מעכב כמו כן אין  

ית. ממילא הוא הדין בזמן הזה תקנו  המצה מעכבת. והנה דיש מצוה באכילת מרור בפני עצמו ובודאי דצריך כז
חכמים זכר לבזמן המקדש שהי' צריך אז לאכול מרור אף בפני עצמו כיון שהי' אז מצוה בפני עצמו בלא פסח  

ומצה. ופסח שני שלא הי' מצה ומרור מצוה רק כשאכל פסח. בזה שפיר יש לומר שאין צריך כזית. אבל בראשון הא  
בכריכה בזמן הזה שכבר אכלו מרור בפני עצמו רק זכר למקדש שאכלו מרור עם  מרור מצוה בפני עצמו. ולפי זה 

הפסח והמצה. ומצד זה לא הי' צריך כזית. כמו דבפסח שני שאין המרור מצוה בפני עצמה באמת אין צריך כזית  
אכלו.  רק בראשון מצד המצוה בפני עצמה. אבל כריכה שאינה רק זכר למרור שמצד הפסח. דמרור בפני עצמו כבר 

  ומרור שמצד הפסח הא אין צריך כזית כמו בפסח שני ודו"ק היטב*). 

ז) ולפי מה שכתבתי נראה שבפסח ראשון נמי אם אין לו מרור רק פחות מכזית או אין לו מצה רק פחות מכזית   
ח  שמחויב לאכלם עם פסח כמו בפסח שני דליכא מצוה במצה ומרור בפני עצמו. מכל מקום מצוה לאכלם עם הפס

ואפילו פחות מכזית כיון דהתם לא כתיב אכילה במצה ומרור. סגי בפחות מכזית. הוא הדין בפסח ראשון. נהי שאין  
מקיים מצוות מצה ומרור בפני עצמן מכל מקום מה שמצה ומרור מצוה מצד הפסח מתקיים אף בפחות מכזית כמו  

  בפסח שני: 
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הי' כורך פסח מצה ומרור ואוכל לקיים מה שנאמר על מצות  ח) וראי' לזה דגמרינן פסח ראשון מפסח שני מהלל ש 
ומרורים יאכלהו [ואי אפשר לשבש הספרים ולגרוס ומצות על מרורים יאכלהו שהרי כל ישראל אומרים כן בליל  

פסח] ולא מייתי קרא דפסח ראשון ומצות על מרורים יאכלהו. וצריך לומר משום דבפסח ראשון לא כתיב על מצות.  
א קאי על פסח ואין ראי' שמחויב לאכול הפסח עם המצה דאף דכתיב צלי אש ומצות הא קיימא לן כר'  ויאכלהו ה

יונתן משמע שניהם כאחד ומשמע כל אחד בפני עצמו רק מעל דריש. והא בפסח ראשון לא כתיב על רק במרור על  
שני. והכי נמי ילפינן לענין זה   כן מייתי קרא דפסח שני וזה פשוט. מכל מקום הנך רואה דילפינן פסח ראשון מפסח 

שאם אין לו כזית מחויב לאכול כמו בפסח שני וכנ"ל. ויצא לנו מזה. דהוא הדין בחולה שאינו יכול לאכול כזית מרור  
  רק פחות מכזית מחויב לאוכלו זכר למקדש שכך הי' הדין בזמן המקדש: 

ברכה סי' תע"ה] אם אין לו רק חצי זית מחויב כמו  ט) מלבד הנ"ל דעת קצת אחרונים [עי' ברכ"י סי' תפ"ב ומחזיק  
חצי שיעור אסור מן התורה. הכי נמי חצי שיעור מצה הוי קצת מצוה ומחויב לאכלו. אך מהרי"ט אלגזי בספר קהלת  

יעקב חלק תוספות דרבנן אות ח' הביא ראי' דאין מחויב מכח קושיית הש"ך על הטור סימן רל"ח סקי"ב עיין שם.  
  ראי' דשאני נשרף מקצתה דתו לא חזי לאצטרופי כיון שנשרף על כן אינו מחויב לאכול השאר: ולדידי אין 

י) אך לכאורה מה יעשה עם הברכות על אכילת מרור כיון שאינו אוכל כשיעור אכילה. אולם שמעתי מגדול אחד   
כין על מצוות ציצית ולא  במעשה כזה הביא דמיון מדברי הדרכי משה אורח חיים סימן ח' אות ה' בטלית קטן שמבר

בלמד משום דיש פוסקים דאין יוצאין בטלית קטן לכך מברכין בעל שמברך על אשר ציונו על המצוה אף שעכשיו  
  אין מקיים אותה המצוה כתיקונה. הכי נמי בזה אף שעכשיו אינו אוכל מרור כשיעור:

הדין ברמב"ם ויאמר בפיו כשאוכל מרור  יא) ולרווחא דמילתא בעת שיצטרך לאכול המרור ילמוד קודם האכילה  
 יברך ברוך אתה וכו' בשם ומלכות על אכילת מרור ותיכף יאכל: 

   דברי הדו"ש ומברכו בחג שמח ובכשרות הק' אברהם:

 

 ספר החינוך פרשת בהעלותך4) 

(a מצות פסח שני בארבעה עשר באייר  - מצוה שפ  

שלא יכול לעשות פסח ראשון בארבעה עשר בניסן, כגון מחמת  (א) שיעשה פסח שני בארבעה עשר באייר כל מי  
טומאה או שהיה בדרך רחוקה, שנאמר [במדבר ט', י"א] בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו.  

ועוד הורונו חכמים זכרונם לברכה [פסחים צ"ג ע"א] דלאו דוקא טומאה וריחוק הדרך לבד, אלא כל ששגג או נאנס  
  הזיד ולא הקריב בראשון מקריב בשני.  או אפילו

משרשי המצוה, לפי שמצות הפסח הוא אות חזק וברור לכל רואי השמש בחידוש העולם, כי אז בעת ההיא עשה   
עמנו האל ברוך הוא נסים ונפלאות גדולות ושינה טבע העולם לעיני עמים רבים, וראו כל עמי הארץ כי השגחתו  

א האמינו הכל, ויאמינו כל הבאים אחריהם לעולם באמת, שהוא ברוך הוא ברא  ויכלתו בתחתונים, ואז בעת ההי
העולם יש מאין בעת שרצה, והוא העת הידוע, ואף על פי שבריאת היש מן האין הוא דבר נמנע מדרך הטבע, כי  

בעים שנה  כמו כן נמנע לבקוע מצולות ים עד עבור בתוכו עם כבד ביבשה וישובו למקומן, ולהחיות עם גדול ורב אר
מלחם היורד מן השמים יום יום, ויתר האותות והמופתים שעשה לנו בעת ההיא שכולן נתחדשו בהפך הטבעים.  
וענין חידוש העולם הוא העמוד החזק באמונתנו ובתורתנו, כי למאמיני הקדמות אין תורה וחלק לעולם הבא עם  

רוך הוא לזכות במצוה זו הנכבדת כל איש מישראל  ישראל. ידוע הדבר, אין להאריך במפורסם. על כן היה מרצונו ב
ואל יעכבהו אונס וריחוק מקום מעשותה, כי אם יקרהו עון שנאנס בחדש הראשון ולא זכה בה עם הקודמין יעשה  
אותה בחדש השני. ולפי שהוא יסוד גדול בדת, הגיע החיוב גם כן אף על הגר שנתגייר בין פסח ראשון לשני, וכן  

  שני הפסחים, שחייבין לעשות פסח שני. קטן שהגדיל בין 

מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה בפסחים פרק מי שהיה טמא [צ"ה ע"א] מה בין ראשון לשני, הראשון   
חמץ אסור בבל יראה ובבל ימצא, והשני חמץ ומצה עמו בבית, והשני אינו נוהג אלא יום אחד ואין שם יום טוב  

לל באכילתו והשני אין טעון הלל באכילתו, וזה וזה טעונין הלל בעשיתו. ושניהם  ואיסור מלאכה, והראשון טעון ה
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נאכלין צלי על מצות ומרורים, שבפירוש נאמר בכתוב כן. ושניהם דוחין את השבת, ובשניהם אין מותירין ולא  
  שוברין עצם, שבפירוש הזהיר הכתוב גם בזה בלא תותירו ועצם לא ישברו בו. 

מה לא ישוו שניהם בכל דבר, שהרי בפירוש נאמר כאן בפסח שני ככל חקת הפסח יעשו אתו,  ואם תשאל בני, ול 
דע כי כבר עוררו אותנו חכמים זכרונם לברכה בזה וביארו בפרק מי שהיה טמא [שם] שבמצוות שבגופו של פסח  

שפירשנו. ולמדנו  הכתוב מדבר, כגון לאוכלו על מצות ומרורים, ושלא להשאיר ממנו, ושלא לשבור בו עצם כמו 
לומר כן מאשר פירש הכתוב כאן בפסח שני קצת מדיניו, ואילו היה שוה לגמרי עם הראשון יאמר ככל חקת הפסח  

  וגו' ודיו. וכן אמרו שם מה עצם מיוחד שבגופו אף כל וכו'. 

מורה  וכן מענין המצוה מה שאמרו גם כן [שם צ"ג ע"א] שהטמא שנדחה לפסח שני הוא מי שנטמא בטומאה ח 
המעכבתו מלאכול הפסח, כגון זבים וזבות נדות ויולדות ובועלי נדות. וכן טמא מת שנטמא בטומאה מן המת  

שהנזיר מגלח עליה וכמו שפירשנו בסדר נשא [מצוה שע"ו]. אבל אם היה טמא בשאר טומאות מן המת שאין הנזיר  
ד, הרי זה טובל ושוחטין עליו אחר טבילה, ולערב  מגלח עליה, וכן אם נגע בנבלה ובשרץ וכיוצא בהן, ואפילו ביום י"

כשיעריב שמשו אוכל פסחו. וכן מענין המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה שם בפרק מי שהיה טמא [צ"ג ע"ב] על  
דרך ההלכה המקויימת, שדרך רחוקה תקרא כל שהוא רחוק מחומות ירושלים חמשה עשר מילין, אבל פחות מיכן  

  תר פרטיה במסכת פסחים [פרק מי שהיה טמא]. אין נקרא דרך רחוקה. וי

ונוהגת מצוה זו בזמן הבית, בזכרים בתורת חיוב ובנקבות בתורת רשות, שכן הורונו זכרונם לברכה [שם צ"א   
ע"ב] שנשים שנדחו לפסח שני מפני טומאה או מפני אחד מהדברים שזכרנו, שעשית הפסח שני להם רשות, רצו  

  שוחטין, ומן הטעם הזה אין שוחטין עליהן בפני עצמן בשבת.שוחטין רצו אין  

והאיש העובר על זה והזיד וביטל עשה זה ולא הקריב פסח שני כשנאנס ולא יכול להקריב פסח ראשון חייב כרת,   
זהו דעת רבי במשנה, אבל רבי נתן ורבי חנינא ורבי עקיבא פוטרין אותו מן הכרת מכיון שלא הזיד בראשון. ואין  

ריך לומר שאם הזיד וביטל הראשון, וביטל גם השני בין בזדון בין בשגגה, שחייב כרת לדברי הכל מכיון שהזיד  צ
ולא הקריב קרבן ה' במועדו. וזאת היא אחת משתי מצוות עשה שבתורה שמתחייבין עליה כרת, כמו שאמרנו  

   בסדר בא אל פרעה [מצוה ה'].

 

 (b מצות ומרורים מצות פסח שני שיאכל על  - מצוה שפא  

(א) שכל המחוייב בפסח שני שיאכל בשר הפסח על מצות ומרורים, שנאמר [במדבר ט', י"א] על מצות ומררים   
  יאכלהו.

משרשי מצוות כל ענין הפסח כתבתי בסדר בא אל פרעה [מצוה ה']. ואין ספק כי כל ענין פסח שני אינו כי אם   
  מיסודו של ראשון, ידוע הדבר.

וה מה שאמרו זכרונם לברכה [פסחים מ' ע"א] שהמצות צריכות שימור גדול שלא יבואו לידי חימוץ, עד  מדיני המצ 
שחייבונו זכרונם לברכה להזהר בהם אפילו מזמן קצירה שלא יבואו עליהן מים פן יבואו לידי חימוץ. ויתר ריבוי  

  ה גדולה מחימוץ. פרטיהן בענין הלישה והאפיה בפסח ראשון. וכלל הכל הוא שנעשה בהן שמיר

וכן מה שפירשו במרורים שכל עשב מר הוא בכלל מרורים שהזכיר הכתוב, ושאדם יוצא ידי חובתו בכולן, לפי   
שהצוואה לנו במרור זכר לוימררו את חייהם [שמות א', י"ד], ובכל עשב מר יזכר הדבר. אבל מכל מקום ביררו לנו  

ת, כי בה זכר התמרור מצד הקלח שטעמו מר קצת. וגם יש בה  חכמים זכרונם לברכה [שם ל"ט ע"א] לאכול החזר
הידור למצוה יותר מבשאר עשבים מרים, (גם) כי שמה הדור שנקראת חסה ורמז ברכה בו שחס רחמנא עלינו  
ופדאנו מיד המצרים הקשים, ומכל אלה יש התעוררות וזכר אל לב בני אדם בענין הנסים שנעשו לנו במצרים,  

  לכה שראוי לנו לחזר אחר החזרת. פרטיה גם כן במסכת פסחים.ולפיכך הוקבעה הה

ונוהגת בזמן הבית, בזכרים ולא בנקבות, כי כמו שאין שחיטת פסח שני חובה להן אלא רשות כמו שאמרנו במצוה   
  הקודמת, כן אכילת מצה ומרור עמו אינה חובה להן, ומבואר גם זה שם במסכת פסחים [צ"ה ע"א]. 

   כל פסח שני מבלי מצה ומרור ביטל עשה זה.ועובר על זה וא 
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 מנחת חינוך פרשת בהעלותך מצוה שפא 

(c  שכל המחויב בפ"ש שיאכל פסח עם מצה ומרור  

(א) שכל המחויב בפ"ש שיאכל בשר הפסח על מצות ומרורים וכו' דיני מצוה זו בר"מ בהלכות ק"פ. והנה מצה   
ו מצה ומרור כמו בראשון ומצה ומרור בלא פסח אינו מצוה כלל  ומרור אין מעכבין ויוצא בפסח לחוד אם לא מצא 

בשני ובראשון מצה מצוה אך לא מרור כמבואר בר"מ כאן ובה' חו"מ. והנה הביא הרהמ"ח דמצה של מצוה צריך  
שימור משעת קצירה והדברים עתיקים עיין לעיל בדיני מצה. הכלל בדיני מצה בפסח שני שוה הכל בכ"ע כמו  

וכמו האידנא דאכילת מצה חובה וכל דיני מצה שיוצאין בפסח ראשון הכי נמי בפסח שני ומה שאין  בפסח ראשון 
יוצאין בפסח ראשון אין יוצאין בפסח שני וכל זה פשוט ועיין כל הדינים לעיל ותלמד לכאן. ובמרור כתב הרב  

ו"ח סימן תע"ג במג"א  המחבר דכל עשב מר נקרא מרור ויי"ח וכו' זה כשיטת רש"י ובחומש פרשת בא וע' א 
שהסכימו המ"א והש"ך דאין יוצאין רק בה' מינים השנוים במשנה והביאו ד' רש"י ולא הביאו דברי הרב המחבר  

דגם הוא סובר כן וע' בפסחים דף ל"ט דמרור צריך להיות גדולי קרקע ומין זרעים ועיין בש"ע הדינים אך מה  
ם הפסח הן בפ"ר ובפ"ש הוא מה"ת ע"ש ואין להאריך בדבר  שמקילין במרור בזה"ז מחמת שהוא מדרבנן אבל ע

שמבואר באחרונים באה"ט. והנה ד"ז הי' פשוט אצלי תמיד דזה מ"ע שיאכל כזית פסח בליל ט"ו ויי"ח וגם מצה  
ומרור או בב"א או זה אח"ז ע' בר"מ בה' חו"מ אבל איסור חמץ ליכא כלל דאם אוכל כזית פסח יוצא י"ח ואם יש  

פסח שצריך לאכול שלא יהיה נותר בודאי מותר לאכול הפסח עם החמץ ואח"ז יאכל כזית מצה ומרור  עוד הרבה 
או קודם הפסח כמבואר בר"מ בהל' חו"מ הכלל דמ"ע עליו לאכול פסח ומצה ומרור כ"א כזית ויוצא י"ח ועם הפסח  

ה אבל אם יצא י"ח כבר או  עצמו אותו הכזית שיוצא ג"כ מותר לאכול עם חמץ אי לאו הטעם דרשות מבטל למצו
רוצה שיי"ח בכזית אחרון מותר לאכול כל הפסח עם החמץ כי לא מצינו בשום מקום איסור חמץ בפ"ש רק מ"ע  

קפיטיל ט' פסוק י' בד"ה או בד"ר וכו'    וראיתי ברש"י בחומש פ' בהעלותךלאכול כזית פסח ומצה ומרור ויוצא י"ח 
ין איסור חמץ אלא עמו באכילתו עכ"ל מבואר דאסור לאכול חמץ עם  פי' שם וז"ל פ"ש חמץ ומצה עמו בבית וא 

הפ"ש והוא אצלי דבר חדש מאוד ולא ידעתי מהיכן יצא לרבינו זה דנראה דאין איסור כלל. ולא ראיתי בשום מקום.  
שום   דנ"פ אם יצא בודאי מותר כל הפסח עם החמץ ואפי' אם נאמר דכוונת רש"י באותו זית שיוצא בו ג"כ לא ידעתי 

איסור אם אכל קודם מצה או אח"כ ואי מטעם ביטול רשות למצוה זה הוא ל"ד חמץ אפי' בשר רשות ובפרט שאני  
כבר פלפלתי לעיל בדיני פסח ראשון דלא שייך ביטול. אבל איסור חמץ עם הפסח לא ראיתי ואיני יודע הטעם רק  

מצה ומרור יצא אבל שיהי' אסור בחמץ דבר זה  דמצוה עליו לאכול כזית פסח וכזית מצה וכזית מרור ואפי' בלא 
הוא תמוה אצלי מאד ולא ראיתי למפרשי' שירגישו בזה וצריך עיון וזה כמה שנים שכתבתי זה על הגליון בחומש  

שלי וצע"ג. ומה שכתב הרב המחבר דאינו נוהג בנשים כמו שאין שחיטת הפסח וכו' כך אכילת מצה ומרור עמו  
לת הפסח בעצמו אינו חובה ומ"ש ועובר ולא אכל מצה ומרור בטל עשה זו עשה זו אינה מן  אינה חובה וכו' ה"ה אכי

המנין בתרי"ג כי הוא דיני המצוה וידי פסח יצא כמ"ש ומכל מקום ביטל מצוה כי הוא עשה אף על פי שאינו במנין  
. וח"ע וחב"ח חייב מצד  ואכילת פסח בעצמו הוא מן המנין ואם לא אכל ביטל עשה מהתרי"ג. ועבדים שוים לנשים

החירות ואינו רשות אלא חובה. וטומטום ואנדרוגינוס הם ספק ומחויבים מספק ומכל מקום מספק אין דוחה שבת  
כיון דרשות אין דוחה שבת אם כן ספק אין דוחה שבת וע' בתוספות חולין שאפשר ספק קרבן דוחה שבת עיין  

קום אחר ובאתי רק להזכיר. גם מס' לא יקריבו אחר התמיד מ"מ  בסוגיא דאזלינן בתר רובא ואכ"מ ודברנו בזה במ
כיון דהוא רשות בודאי א"ד עשה דהשלמה וז"ב. ופשוט דנשים ששחטו הפסח אע"פ דהאכילה ג"כ רשות היינו  

   דהמ"ע אינן מחויבי' אבל עכ"פ מחויבים לאכול שלא יהי' נותר וז"פ: 

 

 נח  -  ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נו 5) 

 (aהיא שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים והוא שיהיה צלי ושייאכל   והמצוה הנ"ו
בבית אחד ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' (בא יב) ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים  

מצה ומרור מצוה אחת ולא תמנה אותם שלש  יאכלוהו. ואולי יקשה עלי מקשה ויאמר למה תמנה אכילת פסח 
מצות ושתהיה אכילת מצה מצוה ואכילת מרור מצוה ואכילת פסח מצוה, אשיבנו אמנם היות אכילת מצה מצוה  

בפני עצמה הוא אמת כמו שנבאר (ע' קנח) וכן אכילת הפסח מצוה בפני עצמה אמת כמו שזכרנו אבל המרור הוא  
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וה בפני עצמה. וראיה לדבר, שבשר הפסח ייאכל לקיום המצוה יהיה עמו  נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה מצ
המרור או לא יהיה והמרור לא ייאכל אלא עם בשר הפסח לאמרו ית' על מרורים יאכלוהו. ואילו אכל מרור מבלי  
בשר לא עשה כלום ולא נאמר כבר קיים מצוה אחת היא אכילת מרור. ולשון מכילתא צלי אש ומצות על מרורים  

מגיד הכתוב שמצות הפסח צלי מצה ומרור. כלומר שהמצוה היא קבוץ אלה. ושם אמרו מנין אתה אומר שאם אין  
להם מצה ומרור הם יוצאין ידי חובתן בפסח תלמוד לומר יאכלוהו, כלומר הבשר לבדו, יכול כשם שאם אין להם  

בתן במצה ומרור הרי אתה דן הואיל  מצה ומרור הם יוצאים ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יצאו ידי חו
והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה אם למדת שאם אין להם מצה ומרור הן יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם  

אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור תלמוד לומר יאכלוהו. ושם אמרו יאכלוהו מכאן אמרו חכמים הפסח  
נאכלין אכילת שובע. לפי שעיקר המצוה אכילת הבשר כמו שאמר ואכלו את   נאכל אכילת שובע ואין מצה ומרור

הבשר בלילה הזה והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר מלשונות אלו למי שיבינם. והראיה  
הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם (פסחים קטו א, קכ א) מרור בזמן הזה דרבנן. כי מן התורה אין  

לאכלו בפני עצמו ואמנם ייאכל עם בשר הפסח. והיא ראיה ברורה שהוא מן הדברים הנגררים אחר המצוה,  חובה  
 לא שאכילתו מצוה בפני עצמה. ומשפטי מצוה זו גם כן מבוארים במסכת פסחים: 

 

 (bהיא שצונו לשחוט פסח שני מי שנמנע ממנו פסח ראשון והוא אמרו יתעלה (בהעל' ט) בחודש   והמצוה הנ"ז
השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו. ובכאן יש למקשה שיקשה עלי ויאמר אלי למה זה תמנה פסח שני  
וזה סותר מה שהקדמת בשרש השביעי באמרך שדין המצוה לא יימנה מצוה בפני עצמה, ידע מקשה קושיא זאת  

אמר בעצמו ופסקה ההלכה שהוא צווי  שהחכמים כבר חלקו בפסח שני אם יהיה דינו כדין פסח ראשון או הוא צווי נ
נאמר בעצמו. ולכן ראוי למנות אותו בפני עצמו. ובגמר פסחים (צג א) אמרו חייב כרת על הראשון וחייב כרת על  
השני דברי רבי ר' נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על השני ר' חנניה בן עקביא אומר אף על הראשון אינו  

ה שניהם. ושאל התלמוד ואמר במאי קא מיפלגי רבי סבר שני רגל בפני עצמו הוא ור'  חייב כרת אלא אם כן לא עש 
נתן סבר שני תשלומין לראשון הוא. הנה כבר התבאר מה שרמזנו אליו. ושם (צג ב) אמרו הילכך הזיד בזה ובזה,  

פטור. הזיד בראשון  כלומר שלא הקריב פסח ראשון ולא פסח שני בזדון, דברי הכל חייב. שגג בזה ובזה דברי הכל 
ושגג בשני לרבי ורבי נתן חייב ולרבי חנניה בן עקביא פטור. וכן כשהזיד בראשון והקריב השני הוא חייב לרבי לפי  

שאין לדעתו השני תשלומין לראשון. וההלכה בזה כלו כרבי. וזאת המצוה אין הנשים חייבות בה. שכבר התבאר  
צו   - פא א, צ ב  - התבארו משפטי מצוה זו ג"כ בגמר פסחים (עט שם (עט ב, צא ב) שהאשה בשני רשות. וכבר 

   א): 

 (c היא שצונו לאכול בשר פסח שני ליל חמשה עשר מאייר על מצה ומרור והוא אמרו יתעלה בו גם כן  המצוה הנ"ח
ת בה  (שם) על מצות ומרורים יאכלוהו. ומשפט מצוה זו גם כן התבאר בפסחים (צה א). וביארו שאין הנשים חייבו

   כי כמו ששחיטתו אינה חובה להן כמו שביארנו (מ' נז) כן אכילתו בלא ספק:

 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח 6) 

 הלכה ו 

ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשעת קריאת ההגדה, ולוקח שני רקיקין ו חולק  
המוציא לחם מן הארץ, ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות כשאר ימים  אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם ומברך 

טובים משום שנאמר +דברים ט"ז+ לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה. ואחר כך כורך מצה  
ומרור כאחד ז ומטבל בחרוסת ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצות  

ורים ואוכלן, ואם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו. +/השגת  ומר
  הראב"ד/ ואחר כך לוקח מצה ומרור ומטבל כאחד. א"א זהו כהלל /פסחים/ (קטו), ומ"מ זה הסדר לא דייק.+ 

 הלכה ז 
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תיו וצונו על אכילת הזבח ואוכל מבשר חגיגת  ואחר כך מברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצו 
ארבעה עשר תחלה, ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת הפסח ואוכל  

  מגופו של פסח, ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח פוטרת של פסח. 

 כותרת  - רמב"ם הלכות קרבן פסח 7) 

לאכול פסח שני על מצה ומרור בליל חמשה עשר    (ו)מצה ומרור בליל חמשה עשר.   לאכול בשר הפסח על  (ה)
 לחדש השני. 

 

 "ם הלכות קרבן פסח רמב8) 

 פרק ח  

 הלכה א 

אכילת בשר הפסח בליל חמשה עשר מצות עשה שנאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים  
  יאכלוהו. 

 הלכה ב 

מעכבין, אם לא מצאו מצה ומרור יוצאין ידי חובתן באכילת בשר הפסח לבדו, אבל מרור בלא פסח  ואין מצה ומרור 
  אינו מצוה שנאמר על מצות ומרורים יאכלוהו. 

 הלכה ג 

מצוה מן המובחר לאכול בשר הפסח אכילת שובע, לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה בארבעה עשר, אוכל מהן  
שבוע ממנו, ואם לא אכל אלא כזית יצא ידי חובתו, וכן אכילת בשר פסח  תחילה ואחר כך אוכל בשר הפסח כדי ל

  שני בלילי חמשה עשר לחדש אייר מצות עשה, שנאמר בו על מצות ומרורים יאכלוהו.

 פרק י 

 הלכה טו 

מה בין פסח ראשון לפסח שני, הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא, ואינו נשחט על חמץ, ואין מוציאין ממנו  
לחבורה, וטעון הלל באכילתו, ומביאין עמו חגיגה, ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו  חוץ 

שביארנו, אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית, ואינו טעון הלל באכילתו, ומוציאין אותו חוץ לחבורתו, ואין מביאין  
ל בעשייתן ונאכלין צלי בבית אחד על מצה  עמו חגיגה ואינו בא בטומאה, ושניהם דוחין את השבת, וטעונין הל 

ומרור, ואין מותירין מהן, ואין שוברין בהן את העצם, ולמה לא ישוה השני לראשון לכל הדברים מאחר שנאמר ככל  
חקת הפסח יעשו, לפי שפירש בו מקצת חקת הפסח, ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו, והן  

, שכלל זה שנאמר במצרים שילקח הפסח מבעשור, ושהוא טעון הגעת דם  המצות שבגופו והם חקת הפסח
באגודת אזוב למשקוף ולשתי המזוזות ושיאכל בחפזון אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו אלא בפסח  

   מצרים בלבד. סליקו להו הלכות קרבן פסח בס"ד.

 

(unavailable) (9 

  - מעשה ניסים סימן ז'= נדפס בסה"מ דפוס פרנקל - ור"א בן הרמב"ם  [פרטים מהמשא ומתן הארוך בין ר"ד הבבלי
אי פסח שני דומה לחגיגה, שמני עצרת, תשלומין וכו (א"צ דוקא להעתיק)] —עשה נז'   
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 10)  , פסוק אט  רמב"ן במדבר פרשת בהעלותך פרק 

 . שהוצרך למצוה זו, בעבור שלא נצטוו מתחילה בעשיית פסח דורות אלא בארץ, דכתיב (שמות יב כה)    ויתכן...
והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם את העבודה הזאת, ועוד נאמר שם (שם יג ה) והיה  

הקדוש ברוך הוא וצוה שיעשו   כשיו רצה כי יביאך ה' אל ארץ הכנעני וגו' ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. וע
אותו, כדי שתהיה זכר גאולתם והנסים שנעשו להם ולאבותיהם נעתק להם מן האבות הרואים לבניהם, ובניהם  

לבניהם ובניהם לדור אחרון. והנה אמר תחילה "והיה כי תבאו אל הארץ", לומר שאין מצוה זו נוהגת בחוצה לארץ  
ה במדברלדורות, ועכשיו צוה שינהגו ב  : 

ועל דעת רבותינו, לא עשו אותה אלא בשנה זו בלבד, שלא היו יכולין לעשותה לפי שנולדו להם בנים ועבדים ולא   
ותם מן הטעם שהזכירו שהיה להם לסכנה, כמו שמפורש ביבמות (עא ב) יכלו לימול א  : 

א עשו אלא פסח  אבל בספרי (בהעלתך סז) אמרו ויעשו את הפסח בראשון וגו', בגנות ישראל הכתוב מדבר של 
זה בלבד, וכן הוא אומר (עמוס ה כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה. דרשו כן מן הכתוב הזה  
שאמר (פסוק ה) ויעשו את הפסח בראשון בארבעה עשר יום לחדש בין הערבים במדבר סיני, כי המקרא מיותר,  

אבל הזכיר היום והמדבר לרמוז שלא עשו אותו  ודי במה שיאמר "ויעשו את הפסח ככל אשר צוה ה' את משה",  
במדבר רק ביום הזה, והוא גנותן. ויתכן שהגנות הזה הוא קלקלתם בענין המרגלים, שממנה נתנדו ולא נשבה  

להם הרוח הצפונית ולא מלו, ולפיכך נאסרו בכל הקדשים. או שתהיה הברייתא הזו כדברי האומר (מכילתא בא טו)  
מעכבת בו, והיו רשאין לעשותו ונתעצלו ולא עשו אותו, והוא גנות גדול. אבל הראשון הוא   אין מילת זכריו ועבדיו

יותר נכון בעיני, כי היה משה מכריחם לעשותו ולא היה מניחם בחיוב כרת. אבל חג המצות שבעה והשבתת חמץ  
יז) לדורותיכם חוקת  לא הוצרך לומר שנהגו בו, שהן חובת הגוף הנוהגת בכל מקום, וכבר נאמר בהם (שמות יב  

 עולם 

 

 , פסוק ז במדבר פרשת בהעלותך פרק ט )11

 (aספורנו  

 במועדו. שזו מצוה עוברת  

 

(b  כלי יקר 

יש מקשים וכי נעלם מהם שטמא אסור באכילת קדשים, וזה קשה לפי גרסת   .'למה נגרע לבלתי הקריב וגו 
בשם  ( ט ב)שלמד מן איש איש שיחיד נדחה לפסח שני ולא ציבור אבל למאי דמסיק בילקוט :( פסחים סו)התלמוד 

שמן יתור של במועדו אנו למידין שפסח ציבור קרב בטומאה לא  ( ים פ"ז ה"דוירושלמי פסח. פסחים עזועיין  ,)הספרי
קשה מידי, כי אחר ששמעו לשון במועדו אמרו למה נגרע מן הציבור ובאה התשובה איש איש כו' דווקא איש נדחה  

טות  ולא ציבור. והבינו האנשים מדקאמר משה אל בני ישראל לעשות הפסח במועדו אפילו בטומאה ולא להם בפר
ש"מ שהוציא אותם מן הכלל דאל"כ למאי נפקא מינה אמר לבני ישראל לעשות הפסח והלא כבר הם מצווין  

 .ועומדים אלא שבא למעט הטמאים היחידים על כן אמרו למה נגרע

 (c  אור החיים 

למה נגרע וגו'. צריך לדעת טענת האנשים במאמר למה נגרע, הלא טעמם בפיהם יענו אנחנו טמאים, ומה  
מבקשים ליתן להם תורה חדשה. ואולי כי לצד שנטמאו ברשותו יתברך בין למאן דאמר טמאי מת מצוה בין למאן  

חים עז א) שיתרצה ה' עשות הפסח  דאמר נושאי ארונו של יוסף חשבו כי ידין ה' אותם כטהורים, וכשם שמצינו (פס
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בטומאה בציבור, לזה טענו למה נגרע, וכי בשביל שעשו מצוה יהיו נגרעים מקרבן פסח, או ירצה לומר שיעשו  
לפסח תשלומין כחגיגה שיש לה תשלומין כל ז' שאמרו (חגיגה ט א) חוגג והולך כל הרגל, כמו כן יצו ה' להם  

 שהוא מועד הפסח: שיעשו פסח למחר, והוא מאמר במועדו  

ואולי כי לזה דקדק הכתוב לומר ביום ההוא פירוש לדברי האומר יום ז' של טומאתם היה לזה באו ביום ההוא כדי  
 שיאמר להם לעשותו תשלומין למחר: 

ולדרך זה אנו מרויחים טעם שה' אמר מצוה זו של פסח שני אחר ששאלו האנשים ההמה, לומר שהגם שיהיו  
סח כנדון שלפנינו אף על פי כן אין לו תשלומין לעשותו בז' ימי הפסח כחגיגה אלא בחודש  טהורים בתוך ימי הפ

הב'. עוד ירצה אומרו למה נגרע פירוש כיון שהיה יום ז' לטומאתם טוענים שיכולין לשחוט עליהם פסחיהם כדרך  
, והוא מאמר ביום ההוא,  ששוחטין וזורקין על טמא שרץ כיון שהם נטהרים לערב ואין להם טומאה אלא ביום ההוא 

 ורז"ל אמרו עניינים אחרים, ואלו ואלו דברי אלהים חיים: 

 

(d  פסוק ד אור החיים במדבר פרשת בהעלותך פרק ט , 

(unavailable) 

 

(e  פסוק י"ג אור החיים במדבר פרשת בהעלותך פרק ט , 

 

ענו אנחנו טמאים, ומה  . צריך לדעת טענת האנשים במאמר למה נגרע, הלא טעמם בפיהם ילמה נגרע וגו' 
מבקשים ליתן להם תורה חדשה. ואולי כי לצד שנטמאו ברשותו יתברך בין למאן דאמר טמאי מת מצוה בין למאן  

דאמר נושאי ארונו של יוסף חשבו כי ידין ה' אותם כטהורים, וכשם שמצינו (פסחים עז א) שיתרצה ה' עשות הפסח  
שביל שעשו מצוה יהיו נגרעים מקרבן פסח, או ירצה לומר שיעשו  בטומאה בציבור, לזה טענו למה נגרע, וכי ב

לפסח תשלומין כחגיגה שיש לה תשלומין כל ז' שאמרו (חגיגה ט א) חוגג והולך כל הרגל, כמו כן יצו ה' להם  
 שיעשו פסח למחר, והוא מאמר במועדו שהוא מועד הפסח: 

ומר יום ז' של טומאתם היה לזה באו ביום ההוא כדי  ואולי כי לזה דקדק הכתוב לומר ביום ההוא פירוש לדברי הא
 שיאמר להם לעשותו תשלומין למחר: 

ולדרך זה אנו מרויחים טעם שה' אמר מצוה זו של פסח שני אחר ששאלו האנשים ההמה, לומר שהגם שיהיו  
ה אלא בחודש  טהורים בתוך ימי הפסח כנדון שלפנינו אף על פי כן אין לו תשלומין לעשותו בז' ימי הפסח כחגיג

הב'. עוד ירצה אומרו למה נגרע פירוש כיון שהיה יום ז' לטומאתם טוענים שיכולין לשחוט עליהם פסחיהם כדרך  
ששוחטין וזורקין על טמא שרץ כיון שהם נטהרים לערב ואין להם טומאה אלא ביום ההוא, והוא מאמר ביום ההוא,  

 חיים:  ורז"ל אמרו עניינים אחרים, ואלו ואלו דברי אלהים 


