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הדברים דלהלן הודפסו לבקשת כמה מבני ישיבתנו, ישיבת הסדר 

ורות נוספים, לתועלת שילבנו בין השיטין כמה מק חולון.

 המעיינים.

זכו לעלות מעלה מעלה במעלות התורה ויראת שמים, יתן ד' וי

 המחוברים עם שמחת החיים וצהלתם, כסגולתה של ארץ ישראל

 ואור תורתה.
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 דיקת֥חמץב

 מסכת פסחים פותחת בענין בדיקת חמץ:

 אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר.

 מה טעמה של בדיקה זו? נחלקו בזה התלמודים. 

 

 שיטת הבבלי

בתלמוד הבבלי, תוך כדי הסוגיות על המשנה הראשונה העוסקת בתקנת הבדיקה, 

 אומרים כך )ד' ע"ב(: 

 כל אוכלין אומר: מאיר רבי :במשנה בהמשך הפרק, בדף י"א ע"ב[ -]התם  תנן

 ותולין ארבע כל אוכלין אומר: יהודה רבי שש; בתחלת ושורפין חמש

  שש. בתחלת ושורפין חמש כל

  מנלן? אסור, ולמעלה שעות משש חמץ מיהא עלמא דכולי

 ימצא לא שאור ימים "שבעת כתיב: כתיבי, קראי תרי אביי: אמר

 הא מבתיכם", שאר תשביתו הראשון ביום "אך וכתיב: בבתיכם",

 לביעור...  עשר ארבעה לרבות כיצד?

לא תשחט הפסח  –רבא אמר מהכא: "לא תשחט על חמץ דם זבחי" 

 ועדיין חמץ קיים. 

סוגיא זו עוסקת בזמן איסור החמץ מן  התורה ביום ארבעה עשר, ולכאורה אינה 

עוסקת בבדיקת חמץ, ויש לשאול מדוע מביאים את הסוגיא הזאת על משנת "בדיקת 

 . 1חמץ" ולא במקומה
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 עיין בצל"ח שהביא קושיא זו ודן בה.  
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ת האיסור משש שעות ולמעלה היא שצריך שעד נראה שבבבלי מבינים שמשמעו

מועד זה יבער האדם את חמצו, כדברי הגמרא: "לרבות ארבעה עשר לביעור". 

 כדברים האלה כתב הרמב"ם )חמץ ומצה פ"ב(:

 אכילתו, איסור זמן קודם החמץ להשבית התורה מן עשה מצות

 למדו השמועה ומפי מבתיכם", שאור תשביתו הראשון "ביום שנאמר:

בתורה:  שכתוב מה זה לדבר וראיה עשר, ארבעה יום הוא זה שראשון

 החמץ ועדיין הפסח תשחט לא כלומר זבחי", דם חמץ על תשחט "לא

 חצות. אחר עשר ארבעה יום הוא הפסח ושחיטת קיים,

 ויחשוב בלבו החמץ שיבטל היא בתורה? האמורה זו השבתה היא ומה

 שברשותו חמץ ושכל כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפר אותו

 כלל. צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא הרי

 ולבדוק ובחורים במחבואות החמץ אחר לחפש סופרים ומדברי

 החמץ ומשביתין שבודקין סופרים מדברי וכן גבולו, מכל ולהוציאו

 הנר. לאור עשר ארבעה ליל מתחלת בלילה

הרמב"ם ללמד שצריך את המדרשים של אביי ורבא על איסור חמץ מחצות הביא 

להשבית את החמץ סמוך לזמן איסורו. מהות הביעור היא מדאורייתא ביטול חמץ 

 בלבד, ומדרבנן הצריכו להשבית את החמץ בפועל ע"י הבדיקה ורק אח"כ לבטלו.

לכן מעיקר הדין היה צריך לבדוק את החמץ ביום י"ד עצמו, סמוך לזמן איסורו או 

 ' ע"א(:עכ"פ בבוקרו, כדברי הגמרא )ד

מכדי בין לרבי יהודה ובין לרבי מאיר חמץ אינו אסור אלא משש שעות 

ולמעלה, ונבדוק בשית, וכי תימא זריזין מקדימין למצוות, נבדוק 

מצפרא... אמר רב נחמן בר יצחק: בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם 

 ואור הנר יפה לבדיקה. 

גברא )שעה שבני אדם מצויין הבדיקה בליל י"ד דוקא היא מטעמי נוחות, בין מצד ה

 בבתיהם( ובין מצד החפצא )אור הנר יפה לבדיקה(. 



 ו
 
 

 שיטת הירושלמי

 בתלמוד הירושלמי מביאים מקור לבדיקת חמץ עצמה מן הכתוב )פ"א ה"א(:

 את הוצאתי הזה היום בעצם כי המצות את "ושמרתם :)שמות י"ב(כתיב 

 בראשון. לדרתיכם חקת עולם[]ושמרתם את היום הזה מצרים  מארץ צבאותיכם

 קיימין? אנן מה. וגומר מצות" תאכלו בערב לחדש יום עשר בארבעה

 לומר ואם. תאכלו" מצות ימים "שבעת כתיב כבר מצה, לאכילת אם

 אלא. לחודש" ועשרים האחד יום "עד והכתיב עשר, בארבעה שמתחיל

 . חמץ לביעור ענין תניהו מצה לאכילת ענין אינו אם

. שהוא כל בודק שהנר מפני יצחק: רב בר שמואל ר"א הנר? לאור למה

 לא מנא' ר. בלילה אלא יפה הנר בדיקת שאין יוסה: ר"א בלילה? למה

 שיהו עשה – עולם" חקת לדרתיכם הזה היום את "ושמרתם כן: אמר

באמרו "היום הזה" רמז שיהיה היום במלואו, והיינו כ"ד  -]משומרין  והלילה היום

 אית אף – משומרין? והלילה היום ויהא ג"בי ויתחיל. יהושע([שעות )שדה 

. גם רבי מנא סובר כרבי יוסי שאין בדיקת הנר יפה אלא בלילה[ -]יוסי ' ר דמר כיי ליה

בדיקה בליל י"ג היא רחוקה  -]ח "מר' אפי יבדוק כיני אין. ג"לי אור ויתחיל

 . מידי[

ש לבדיקה משמעות עצמית מכך שמביאים מקור מיוחד לבדיקת חמץ, משמע שי

מעבר לפעולת המניעה לקראת זמן האיסור. הטעם לבדיקת חמץ דוקא בלילה לפי 

רבי מנא נדרש מדברי הכתוב, שיהיו היום והלילה משומרים. מעיקר הדין היה ראוי 

שתהא הבדיקה בסוף יום י"ג סמוך לתחילת ליל י"ד, כדי שכל יום י"ד יהיה משומר 

 . 2ור הנר יפה דוקא בלילה בודקים בתחילת הלילהמן החמץ, אבל משום שא
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( שהביא את הראב"ד: "משום הכי נקט אור לומר עיין בר"ן )א' ע"א מדפי הרי"ף 
שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק, כדי שלא יתרשל או שלא ישכח, וכיון 
דאותה שעה קושטא הוא שיש בה אור, תנא אור משום לישנא מעליא ולא תנא בתחילת 

ה שם ליל י"ד בודקין את החמץ, ואם לא מפני טעם זה, משום לישנא מעליא לא הי
התנא חשך לאור". לאור דברי הירושלמי מקבלים דבריו נופך נוסף, שיש ענין שיהיו כל 
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לפי הירושלמי ענינה של בדיקת חמץ הוא להיות משומרים מן החמץ. אף שמותר 

לאכול חמץ בחצי הראשון של יום י"ד, הבדיקה כבר נעשתה וצריך להישמר מן 

החמץ. החמץ שנותר מוגדר ומגודר עד עת שריפתו. ונראה שלכך מביאים 

 –צות" "ושמרתם את המ –בירושלמי בתחילת הסוגיא את תחילת הפסוק הקודם 

 ללמד שענינה של הבדיקה הוא להיות משומרים, כדברי רבי מנא בהמשך הסוגיא. 

 

את הסוגיא העוסקת במקור איסור חמץ מחצות יום י"ד מביאים בירושלמי במקומה, 

 על המשנה העוסקת בכך )ה"ד(:

 יהודה' ר שש בתחלת ושורפין חמש כל אוכלין אומר מ"ר :מתניתין

 שש. בתחילת ושורפין חמש כל וליןות ארבע כל אוכלין אומר

 משש אומר יודה' ר. 3מדבריהן ולמעלן שעות משש אומר מ": רגמרא

 . תורה מדברי ולמעלן שעות

 יכול. עשר חמשה זה – הראשון" ביום "אך מ?"דר טעמא מה

 שקיעת לפני לו תן –כיצד?  הא. "אך" ל"? ת]יבער את החמץ[ משתחשך

 מה.  כדי שיכנס לחמישה עשר אחר ביעורו[]לבער את החמץ, אחת  שעה החמה

 כולו? היום כל יכול. ד"י זה – הראשון" ביום "אך יודה?' דר טעמא

. למצה וחציו לחמץ חציו היום את חלוק – כיצד? הא. "אך" ל"ת

 אמר הוא והכא לרבות "אך" אמר הוא תמן מ:"דר שיטתיה מחלפה

מיעט את  -]בחמץ  שאינו מיעטו אבידומא: בר שמואל ר"א למעט? "אך"

 מ"ר. יום חמשה עשר מחמץ, שלא תאמר שבתחילתו יבערנו, כמו שמשמע מפשט הכתוב[

. ]בחמשה עשר[אכילתו  על – על קרבן פסח[ -] עליו חמץ" תאכל "לא אומר:

 . ]בארבעה עשר[עשייתו  על – חמץ" עליו תאכל "לא אומר: יודה' ור

                                                                                                                                          
ליל י"ד ויומו משומרים, ולכן היה צריך שתהא הבדיקה בי"ג ורק משום יופי אור הנר 
לבדיקה אחרוה לתחילת ליל י"ד, אבל עדיין צריך שתיעשה הבדיקה בתחילת ליל י"ד, 

 , כדי שיום י"ד יהיה משומר מתחילתו.כאשר עדיין מאיר אור מי"ג

3
 שלא כשיטת הבבלי שלכו"ע חמץ משש שעות ולמעלה אסור מהתורה.  
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בדיקתו בליל ארבעה עשר אלו לפי הירושלמי איסור החמץ מחצות ארבעה עשר ו

שני דינים שונים. לעומת הבבלי ששם שניהם הם ענין אחד, כפי שבארנו לעיל, ולכן 

לביעור". קוראים לאיסור בלשון ביעור, כי ענין  עשר ארבעה אומרים: "לרבות

 הביעור הוא להכין את זמן האיסור. 

 

 חמץ ומצה

ה בחמישה עשר, הקשר עם מדברי הירושלמי מתחדש, שאף שמצות אכילת מצה חל

המצה חל כבר בארבעה עשר. מזמן איסור החמץ כבר נכנסים לעולמה של המצה: 

"חציו לחמץ חציו למצה". גם קודם לכן, מאור לארבעה עשר נצטוינו להישמר מן 

 ענין תניהו מצה לאכילת ענין החמץ, והמקור לכך בתורה הוא מהמצה: "אם אינו

 חמץ".  לביעור

 ארבעה עשר למצה מופיע במקום נוסף בירושלמי )פ"י ה"א(:הקשר בין יום 

 והבא חמיו, בבית ארוסתו על כבא הפסח בערב מצה האוכל לוי: ר"א

 בין חמץ בין אומר בתירה בן יודה' ר תני. לוקה חמיו בבית ארוסתו על

 אסור. מצה

הרמב"ן )מלחמות סוף פרק שלישי( מבאר שטעמו של ריב"ב שאוסר לאכול גם 

וא מפני שלשיטתו ניתן לשחוט את הפסח מהבוקר, ולכן לשיטתו כבר חמץ, ה

מהבוקר חל איסור "לא תשחט על חמץ דם זבחי". מכך משמע שגם איסור אכילת 

המצה שאומר רבי לוי הוא מהבוקר. ומסביר הרמב"ן: "והטעם לזה, שכיון שביעור 

 חמץ בלילה נעשית לו מצה כארוסה בבית חמיו". 

ין האדם אל המצה בערב הפסח לארוסה פותח פתח להבנת הדימוי של הקשר ב

 מהותו של יום ארבעה עשר בניסן בכלל.
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 יום ארבעה עשר

את מהותו של יום ארבעה עשר בחודש, ניתן ללמוד ממה שהתבאר בענין יום 

 ארבעה עשר באדר. כך כתב המהר"ל )אור חדש, עמ' ר"ט(:

 ביום ליהודים ט"וי ההנחה שתהיה כ"ג הראוי מן כי לדעת לך יש ועוד

 וכפרים חומה להם שיש כרכים שאין רק אורה. מלא הירח שאז ו"ט

 ביום הוא כאשר לירח דומים הם הכפרים כי שוים, חומה להם שאין

 ,ו"ט עד והולך מוסיף עדיין שהרי לירח גבול אין עדיין ד"י יום כי ד,"י

 ד"י ביום הוא כאשר לירח דומים והם וגבול גדר להם שאין הכפרים רק

 יושבי אבל ד."י ביום הכפרים הנחת ולכך וגבול, עדיין גדר לו שאין

 עד כי לכרך וגבול גדר שהוא החומה הוא וגבול גדר להם שיש כרכים

 וגבול גדר יש ו"ט שביום ו"ט ליום דומים הם ולכך הכרך הוא כאן

 הירח.  לאור

 אורה, מלא שאז ד"י ביום הירח שהוא כמו האור בשלימות היה ... אז

 להתמעט, האור התחיל כבר ו"ט ביום הרי אורה, יותר ו"בט כי אף

 ויום ו,"ט מיום להתמעט מתחיל רק אורה מלא ו"ט יום כל עומד שאין

 כלל. אורה מעוט בו ואין אורה מלא הוא ד"י

המהר"ל מבאר שענינו של יום ארבעה עשר הוא התקדמות ותוספת אורה לקראת 

השלימות שביום ט"ו. עדיין יש פרצות בלבנה והיא הולכת ומתמלאת. ליום ארבעה 

עשר יש גם יחוד על פני יום חמישה עשר, שבארבעה עשר האורה רק הולכת 

א האורה ומתמלאת משא"כ בחמישה עשר שבו מגיעה הלבנה לשיאה ולאחר שי

 היא מתחילה להתמעט.

 גם בכתבי האר"י יש התיחסות לדברים )פע"ח שער הפורים פ"ו(:

והנה מאברהם עד שלמה היו ט"ו מלכים, והיה הלבנה במילואה, ומלך 

שלמה בכיפה, ודוד המלך היה הי"ד, ודוד בגימטריה י"ד, ושפך דמים 

, שהוא בידו, ועל זה נאמר בי"ד הרגו בשונאיהן, ובט"ו נחו כולם

 שלמה. 
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יום י"ד מבטא את הציפיה לישועה, את המלחמה הקודמת לשלמות המתבטאת 

במנוחה. זו בחינת דוד המלך. "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח... כי לישועתך 

ענינו של יום זה הוא הציפיה לישועה, ויום חמישה עשר הוא  קוינו כל היום".

 . 4הישועה בעצמה

בעה עשר מתבאר לאור הדברים הללו. ענינו של יום גם ענין חמץ ומצה ביום אר

ארבעה עשר בניסן הוא ההשתוקקות והציפיה אל שלימות הקשר עם המצה. 

שלימות הקשר עם המצה הוא ביום חמשה עשר, בבחי' נישואין, וביום ארבעה עשר 

יש כבר קשר עם המצה, החל בשימור מן החמץ וכלה באיסור חמץ מחצות היום. 

רה ביום זה כארוסה. הקשר עם עולמה של המצה מוסיף והולך ביום ולכן מצה אסו

 זה, לקראת הופעת שלימותו בליל חמשה עשר. 

"תניהו  –את השימור מחמץ האמור בירושלמי, ניתן להבין גם כשימור מן החמץ 

ענין לביעור חמץ", אבל גם כציפיה אל המצה, בבחי' "ואביו שמר את הדבר", "היה 

יבא" )רש"י שם(. ואולי לכן באים הדברים בלשון חיובית של  מתי ממתין ומצפה

"ושמרתם את המצות"; "תאכלו מצות". כי ההישמרות מן החמץ יש בה משמעות 

 עצמית של ציפיה והשתוקקות להגיע אל זמן המצה.
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מו"ר בי מקור הדברים המבוארים כאן בענינו של יום י"ד הוא בשיעור כללי של א 
 . "משוש הארץ"המודפס בספרו  ,מוקפות חומה קריאת המגילה בערים שליט"א על
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֥אפילו֥עני֥שבישראל

 "אפילו עני שבישראל"

 במשנה מופיעה תקנת ההסבה כך:

 יאכל עד שיסב.אפילו עני שבישראל לא 

יש לעיין בלשון חז"ל, שהביאו דין הסבה באופן עקיף. לכאורה היה להם לכתוב 

קודם שיש לאכול ולשתות בלילה זה כשהוא מיסב, ואח"כ לציין שאפילו עני חייב 

בתקנה זו )כך הביא הרמב"ם הלכה זו(. מדוע הביאו דין זה דוקא דרך ה"עני 

 שבישראל"?

את תקנת ההסיבה, וגם שם היא מופיעה בלשון משנתנו. במקום נוסף מביאים חז"ל 

 כך אומרים במדרש:

 שבישראל עני' "אפי רבותינו: אמרו מכאן –העם"  את אלהים "ויסב

 אלהים". "ויסב שנאמר: ה,"הקב להם עשה שכך שיסב", עד יאכל לא

נראה שכאן רומזים חז"ל שמציאותו של עם ישראל במדבר טרם כניסתו לארץ היא 

מקור ההסיבה בפסח. ההסיבה מבטאת את חירותו של עם ישראל. החירות הגדולה 

-ביותר היא לחיות בצל השכינה, בלי לעסוק בעניני חיים גשמיים, רק בדביקות א

"כ לארץ, להוריד את לוקית. כך היו ישראל חיים במדבר. מתוך כך נכנסו אח

 הרוחניות הזאת ארצה. 

בפסח חוזרים ישראל לטעום את טעמה של יציאת מצרים והתקופה שאחריה, 

"לכתך אחרי במדבר". תקופה זו היתה תקופה שמדת החסד היתה מדתה. הקב"ה 

השפיע רוב טובותיו על עמו ישראל, ועם ישראל קיבל את השפע הזה באהבה. 

 אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר"."זכרתי לך חסד נעוריך 
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 כך כתב השל"ה הק' בביאוריו לחג הפסח:

 ה"ע חכמים יעקב: קבלת תולעת לשון וזה. החסד עמוד הוא הפסח חג

 העדן מן הזורח, ורחמים חסד שכולו עליון ימין כנגד הפסח חג כי

, גורמת שהמדה לפי, חמץ שם אין ולפיכך, הרחמים מקור העליון

 מצה אכילת ולפיכך, אור יהי עליו שנאמר ראשון לאור רמז מצה וכולו

, חמץ יאכל שלא ובלבד, פטור ואילך ומשם חובה הראשונה בלילה

 .ל"עכ

לאור דברים אלו יש להבין את הלשון המיוחדת של המשנה בתקנת ההסיבה. העני 

אינו רק פרט מפרטי התקנה, אלא דוקא העני הוא המציין את התקנה. העני אין לו 

של עצמו, אלא הוא מושפע ממדת החסד. גבאי הצדקה מספקים לו יין ומזון. הוא מ

מיסב על שולחנו של בעל הבית, "כל דכפין ייתי וייכול". לכן הביאו חז"ל את דין 

ההסבה דוקא דרך ה"עני שבישראל", כיון שהשפעת החסד עליו מתאימה למידתו 

ישראל הם בבחינת "עני  של חג הפסח. ונראה להוסיף ולומר, שבליל הסדר כל

שבישראל", מושפעים מבחי' החסד העליון. לכן יסדו חז"ל את ההסבה בלשון 

"אפילו עני שבישראל". עניות במובן הזה, שהיא חיים נטולי דאגות גשמיות, היא 

 לחם שעונים עליו דברים הרבה".  –עניות שמביאה ל"לחם עוני 

 ולא יפחתו לו. המשנה אומרת: "דברים אלו מתחברים לדיוק נוסף בלשון המשנה

מארבע כוסות של יין". הכונה כמובן לגבאי הצדקה. אולם סגנון זה ממשיך בכל 

", וכן הלאה. בהמשך הפרק לשון זו הביאו לפניוכוס ראשון", " מזגו לוהפרק: "

מתיחסת לכל אדם בשולחנו, ולא לגבאי הצדקה. מכאן למדו הלכה, כמובא ברמ"א 

 א(:)סימן תעג, סע' 

 ובעל הבית לא ימזוג בעצמו, רק אחר ימזוג לו, דרך חירות.

בין  –אף שהסגנון אחד  –ההסבר הוא שזו "דרך חירות". לפי הסבר זה, הפרש יש 

"לא יפחתו לו" שבמשנה א, ששם מדובר על גבאי הצדקה, ולכאורה אין זה מטעם 

 רות."דרך חירות", לבין "מזגו לו" שבמשנה ב והלאה, שזה ענין של חי
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אולם נראה שניתן להסביר באופן נוסף. בלילה זה עם ישראל במדרגה של מושפע, 

ממידת ימין עליון, כדלעיל, ולכן אחר מוזג לו, כדי שיהיה במדרגת מקבל שפע, ולא 

ימזוג הוא לעצמו. לפי זה לשונות המשך הפרק "מזגו לו" וכו' הם המשך ללשון זו 

שוים בכך שהאדם כאן מושפע מאחרים.  בתחילת הפרק "ולא יפחתו לו", שכולם

אוירה זו מתאימה לליל הסדר, בו הושפע עם ישראל מאור חסד עליון, וזה יסוד 

התקנה הזאת של ליל הסדר, שכאן כולנו כאורחים, המונהגים על ידי בעל הבית. 

בשונה מסעודות שבת ויו"ט שבכל השנה שבעל הבית הוא בעל הבית, כאן יש סדר 

ואפילו מה לדבר בסעודה נתקן על ידי חז"ל. בליל שימורים זה,  פעולות מדויק,

כולנו כביכול חוזרים לחיות בדור המדבר, כעניים הסמוכים על שולחן בעל הבית, 

 הוא ד' יתברך שמו. 

 כה דבר הרב זצ"ל באגרתו אל בנו ערב חג הסוכות תרע"ז )אגרת תשפז(:

רין, משוחררים גם בפסח חגנו את חרותנו, הראנו לדעת שהננו בני חו

מההגבלות של חוקי הטבע, המקשרים בעבותות את האישים ואת 

ותולדתנו נתיסדה מיסוד האור העליון, מלשד חיי העולמים העמים, 

, מיסוד עולם שהוא קודם ונעלה הזולף בחסדי אבות ממקור הברכה

 מכל הגבלה וחוקיות מוטבעה...

גבורות גבורות ובאים אנו בחג האסיף, בירח האיתנים, במועד ה

 הגשמים ועוז הרוח.. ואנו מתקרבים אל הטבע...

בפסח אנו ניזונים מן החסד העליון המשחרר אותנו מן ההגבלות שבעולם הזה, וזה 

ממידת  מושפעמקור החירות. מבחינה זו כל אחד מישראל הוא "עני שבישראל", 

חג הסוכות החסד. מופשט מן הלבושים הגשמיים. ומתוך אותה חירות אנו באים ב

 את אותו שפע עליון על הטבע.  ומשפיעים

 נראה שיש בדברים אלו כדי להאיר כמה מהלכות ליל הסדר.

 



 יד
 

 נטילת ידים לכרפס

 לשון השו"ע )תעג סע' ו(:

 נוטל ידיו לצורך טיבול ראשון, ולא יברך על נטילה זו. 

 מקור דין זה הוא בגמרא.

האחרונים העירו, שהקפדת כל עם ישראל על נטילה זו קודם אכילת הכרפס, אינה 

 תואמת את מנהג העולם שלא נוהג כך בכל ימות השנה. ואומר הט"ז )תעג ס"ק ו(:

 תוכחת יש מכאן. נטילה צריך במשקה שטיבולו דכל. ראשון טיבול לצורך ידיו נוטל

 במשקה שטיבולו דבר שיאכל קודם ליטול השנה בכל נזהרין שאין לאותן מגולה

 זו בלילה טפי עצמו לטהר בא ואם שבשנה, הימים מכל הזה הלילה נשתנה דמה

 אלא דוקא, ישראל של פת לאכול הכל שנזהרים התשובה ימי' בי פ"עכ להזהר ל"ה

 מידותיהם.  להשוות מדקדקים ואין זהירות חסרון אלא כאן שאין ודאי

אולם חלק מן האחרונים הלכו בדרך אחרת. ה"חק יעקב" כתב בשם ה"לחם 

חמודות" שהעולם לא נזהרים בנטילה זו ויש להם על מה שיסמוכו, ומה שנזהרים 

 בזה בליל הסדר הוא כדי שישאלו. 

 והנצי"ב כתב )בפירושו להגדה "אמרי שפר", ב"פתיחה לסדר הגדה":

דוגמא כמו שהיו נוהגים  הכנת הסדר של פסח הנהיגו חז"ל לעשות

בארץ ישראל בזמן אכילת הפסח... ומזה הטעם נוטלין לידים לטיבולו 

, והט"ז בסימן תעג תמה על זה לפי מנהגנו שנוהגים להקל 5במשקה

בטיבולו במשקה, ולא קשיא מידי, דמ"מ בסדר הנהיגו כמו בזמן 

 אכילת הפסח.
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 כמו שנוטלים ידים מן הדין לאכילת קדשים.  
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וי בפסח ממנהג שאר ימות על פי הדברים שהתבארו לעיל ניתן לבאר אף את השינ

השנה, בנט"י לדבר שטיבולו במשקה, באופן נוסף. יש לשים לב, שהמקור למנהג 

שלא להיזהר בנטילה זו בכל השנה הוא מנהג העולם, כפי שכתב ב"לחם חמודות" 

שאין העולם נזהרים בזה, וכיון שיש להם על מה שיסמוכו, אין פגם בדבר. נגדיר 

טה, ממנהג העולם, ולא מלמעלה, מן המקורות, כדרך שמקור המנהג בזה הוא מלמ

 ההשתלשלות הרגילה של פסקי הלכה. 

נראה שלכן דוקא בליל הסדר מקפידים בכך. כיון שבליל הסדר עם ישראל לא 

משפיע אלא מושפע. הכל מסודר מלמעלה. ולכן דין זה שמקורו במנהג ישראל 

ההלכה, בבחי' "ואותי אתם )"אין העולם נזהרים בזה"(, כמשפיעים וקובעים את 

 קובעים הגוי כולו", לא שייך בליל הסדר. כאן הכל מלמעלה למטה ולא הפוך.

 

 "כשני זיתים"

 השו"ע פסק )תעה, סע' א(, שצריך לאכול מצה כשיעור שני זיתים. וכתב המג"א:

כזית, וכ"מ בטור עמ"ש סי'  צריך המוציא פרוסת דגם אחד, מכל כזית

 קסז סס"א.

 ציעת הפת כתב )קסז ס"ק ז(:ובהלכות ב

 תעה, ראש סימן וכך משמע כזית לאכול הוא דחיוב משמע לכאורה

 כן. נוהגין ראיתי ולא שם, ש"עמ כאחד, זתים' ב ולאכול לדחוק דצריך

 להחמיר יש מ"ומ מכזית. פחות דסגי הרוקח בשם כתב י"הב גם

 לכתחלה.

נראה שאף כאן, הפער בין המנהג בכל ימות השנה למנהג בליל הסדר יבואר ע"פ 

מש"כ. בשאר ימות השנה אדם אוכל כפי רצונו, ולא נוהגים להיזהר לאכול כזית על 



 טז
 

הברכה. אבל בלילה זה הכל מסודר מלמעלה, וכיון שיש ערך באכילת כזית סמוך 

 לברכה, כך הסדר בליל הסדר. 

 

 וסברכה על כל כוס וכ

 בסימן תעד כתב השו"ע:

שותה כוס שני ואין מברך עליו לא ברכה ראשונה ולא ברכה אחרונה, 

שאין מברכין בורא פרי הגפן כי אם על כוס של קידוש ועל כוס של 

 ברכת המזון.

 וכתב על זה הרמ"א:

והמנהג בין האשכנזים לברך ברכה ראשונה על כל כוס וכוס.. וכן דעת 

 רוב הגאונים.

דעת הגאונים המובאת ברמ"א קשה להבנה. ולכן חלקו עליה הראשונים. הרי בודאי 

בשאר סעודות שאדם שותה בהם יין, הדין הוא שאינו מברך על כל כוס וכוס אלא די 

בברכה אחת לכולם. אלא אם כן נמלך בדעתו מלשתות עוד, שאז אם רוצה בכל זאת 

ך שהרי יודע הוא שיש לו לשתות לשתות עוד מברך שוב. אבל כאן בודאי אינו נמל

 עוד כמה כוסות מתקנת חכמים. עיין מה שכתבו בזה הנו"כ.

ובביאור הגר"א כתב, שכיון שכל כוס היא תקנה בפני עצמה, כמובא בגמרא בענין 

זוגות, שלכן אין כאן זוגות כי כל כוס היא בפנ"ע, לכן מברכים על כל כוס מדין 

דין נמלך צריך שימלך מלשתות עוד, ואז הכוס נמלך. בשאר סעודות, בשביל שיחול 

שישתה אח"כ כבר לא חל עליה הברכה שברך על הכוס הקודמת, אבל בליל הסדר 

כל כוס היא בפנ"ע מעיקר תקנתה, ובמקום שבדרך כלל דעתו קובעת, כאן בליל 

הסדר קובע הסדר העליון עלינו, והוא המגדיר את הכוסות ככוסות נפרדות. אעפ"כ 
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ונה מברך אחת לכולן, כי אין היסח הדעת מחייב ברכה אחרונה, כמו בדין ברכה אחר

 נמלך. 

 

 מים אחרונים לפני האפיקומן

 כתב השו"ע בסימן תעז סעיף ב:

אם שכח ולא אכל אפיקומן ולא נזכר עד שנטל ידיו או שאמר הב לן 

 ונברך, אוכל אפיקומן בלא ברכת המוציא.

 זו:והסביר ה"מגן אברהם" טעמה של הלכה 

  6דאתכא דרחמנא סמכינן.

כמו שבכל סעודות השנה, אדם הסמוך על שולחנו של בעל הבית, אין דעתו קובעת 

גמר סעודה אם התברר שדעת בעל הבית היתה להמשיך בסעודה, כך כאן אנו 

סמוכים על שולחנו של מקום, ואין דעתנו קובעת גמר סעודה אם מתברר שדעת בעל 

 יך בה, באכילת האפיקומן.היתה להמש –רחמנא  –הבית 

 

 סיכום

"אתכא דרחמנא סמכינן" מחבר אותנו אל המשנה בה פתחנו: "אפילו עני 

שבישראל". בליל הסדר כולנו כעני המיסב אצל שולחנו של בעל הבית. שורש 

חרותנו הוא בהיותנו בניו של מקום, כעניים המושפעים מחסדו של בעל הבית. 

ישראל, מפני ש"סלקא דעתך דהסיבת עני לא תוספות הסבירו ש"אפילו" עני שב

חשיבא הסיבה, דאין לו על מה להסב ואין זה דרך חירות", ונראה שדברי תוספות 

מתחברים עם הדברים הנ"ל, שקמ"ל דוקא זו היא צורת ההסיבה בליל פסח, אף 

  לעשירים.
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 עיין לשון הרע"מ בזוה"ק )ח"ג צ"ז ע"ב(: "ועבדו פסח למיכל בפתורא דאבוהון". 



 יח
 

֥ההסיבה

הסדר המשנה בתחילת פרק עשירי מפסחים מלמדת על החיוב להסב בסעודת ליל 

 )צ"ט ע"א(:

 אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב.

 בסוגיית הגמרא דנים בפרטי הדין, באיזו אכילה צריך להסב ומי צריך להסב. 

 

 סוגיית הבבלי

 בבבלי אומרים )ק"ח ע"א(:

 משמיה , איתמרייןהסיבה;  צריך אין מרור הסיבה; צריך מצה איתמר:

 הסיבה. צריך אין נחמן: בדר משמיה ואיתמר הסיבה, נחמן: צריך דרב

 להאי לה אמרי בתראי. כסי בתרתי הא קמאי כסי בתרתי הא פליגי, ולא

 גיסא. להאי לה ואמרי גיסא

 דקא הוא דהשתא הסיבה, בעו קמאי כסי תרי גיסא: להאי לה אמרי

 הוה. דהוה מאי הסיבה, בעו לא בתראי כסי תרי חירות; לה מתחלא

 ההיא הסיבה, בעו בתראי כסי תרי אדרבה, גיסא: להאי לה ואמרי

 עבדים דאכתי הסיבה, בעו לא קמאי כסי תרי חירות; הויא דקא שעתא

 קאמר. היינו

  .הסיבה בעו ואידי אידי הכי, ואיתמר הכי דאיתמר השתא

בבבלי אומרים שיש חיוב להסב גם בשתיית ארבע כוסות, בנוסף על האכילה של 

המצה. ונראה שאין בזה קושיא מלשון המשנה "לא יאכל עד שיסב", כיון שהכוונה 

שבדרך כלל ההסיבה היא מצב הסועד במשך כלל הסעודה, הכוללת בתוכה אכילה 

 ושתיה, כדרכן של סעודות חשובות. 



 יט
 

בן, שכיון שביום זה יצאנו מעבדות לחירות, יש חיוב לתת טעם תקנת ההסיבה מו

לכך ביטוי באכילה בהסיבה. כאשר האדם עסוק בחירות, הוא מצווה לתת לכך ביטוי 

 בהסיבה. 

 

 סוגית הירושלמי

 בירושלמי פותחים את הסוגיא בהסבר כללי לתקנת ההסיבה )פ"י ה"א, ס"ח ע"ב(:

לין מעומד, וכאן להיות אמר רב לוי: ולפי שדרך עבדים להיות אוכ

 אוכלין מסובין, להודיע שיצאו מעבדות לחירות.

מיד אחר מאמרו של רבי לוי בנושא טעם התקנה, מלמדים בירושלמי באיזו אכילה 

 יש חיוב להסב:

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי: אותו כזית שאדם יוצא בו בפסח צריך 

 לאוכלו מיסב.

שתיית ארבע כוסות, וכן לא מזכירים שלא צריך לא מזכירים בירושלמי חיוב להסב ב

 להסב במרור. 

 

 ההבדל בין התלמודים

הקשר בין הסיבה לחירות ברור ומובן, אבל עדיין יש לדון מה טעמה המדוייק של 

 ההסיבה בפסח, ונראה שיש הבדל בזה בין התלמודים. 

של  התוצאמתוך דברי הבבלי על ההסיבה בארבע כוסות, אתה למד שההסיבה היא 

הרגשת החירות. גם הבחינות השונות בגדר ההסיבה העולות מדיון הגמרא בענין 

ההסיבה בארבע כוסות, כולן יוצאות מנקודת הנחה שכאשר עסוקים בחירות, יש 

 להתנהג בהתאם לכך. ההסיבה היא אפוא גילוי מעשי לחירות שהאדם מצוי בה. 

ודיע". בירושלמי מדגישים לעומת זאת, בירושלמי אומרים שטעם ההסיבה הוא "לה

שתודעת החירות שבאה מתוך הסיבת הפסח, היא כדבר שנודע מהפכו. ביחס לדרכם 



 כ
 

של עבדים שדרכם שלא להסב אלא להיות אוכלים מעומד, אנחנו מצווים דוקא 

את תודעת החירות.  יוצרתלהסב. ההסיבה אינה רק תוצאה של חירות, אלא היא 

 לא היציאה מעבדות לחירות.תוכן ההסיבה אינו רק החירות, א

הטעם להסיבה העולה מתוך הירושלמי משתלב יפה עם דברי המדרש )שמות רבה 

 כ' י"ח(:

לוהים את העם", מכאן אמרו רבותינו: אפילו עני -דבר אחר: "ויסב א

שבישראל לא יאכל עד שיסב", שכך עשה להם הקב"ה, שנאמר "ויסב 

 לוהים".-א

 (: עוד במדרש )במדבר רבה פ"א, ב'

 מהו 'ויסב'? שהרביצם כדרכי המלכים, רבוצין על מטותיהן.

במדרש מדגישים שהקב"ה היסב את ישראל, ובכך החדיר להם את תודעת החירות. 

ולא עוד אלא גם אופי החירות מתברר מתוך כך, שהחירות אינה חירות של האדם 

קות האדם לחשוב ולעשות ככל העולה על רוחו, אלא חירות עליונה מכך, שהיא דבי

לוקית, שהיא החופש האמיתי. כדברי ריה"ל בשירו: "עבדי הזמן -בבורא, באמת הא

לוהים", הקב"ה עשה -עבדי עבדים הם, ועבד ד' הוא לבדו חופשי". לכן "ויסב א

 להם כך, והרביצם כדרכי המלכים.

גם במדרש וגם בירושלמי מודגש שההסיבה באה מלמעלה למטה, היא תוכן עליון 

לוהים". -ל האדם. תקנת ההסיבה בליל הסדר היא המשך של "ויסב אשמשפיע ע

הקב"ה מסב את ישראל ומושיבם כבני מלכים, ובזה הוא מודיעם שיצאו מעבדות 

 לחירות.

נראה שמתוך כך יש להבין גם את ההבדל בין התלמודים בעניין ההסיבה בשתיית 

, אלא רק באכילת ארבע כוסות. בירושלמי לא מזכירים חיוב להסב בשתיית היין

כזית מצה. לעומת זאת בבבלי אומרים שצריך להסב גם בשתיית היין. אם ההסיבה 

באה מתוך החירות שהאדם מרגיש בעצמו, אזי מובן החיוב להסב בכל אכילה 

ושתיה שהאדם מחוייב בהם כחלק מחוית החירות, להוציא מהמרור שמחוייב בו 



 כא
 

ו. אבל לפי הירושלמי שההסיבה באה מתוך חויית המרירות, ולכן לא מסב באכילת

מלמעלה, על ידי הקב"ה שמסב את ישראל ומודיעם שיצאו מעבדות לחירות, 

הסיבה זו שייכת רק במצה, שהיא חיוב מהתורה, ולא בשתיית היין, שהיא חיוב 

  7מדרבנן, שעם ישראל חייב בו את עצמו.

 

 ארץ ישראל ובבל

הופעת האורות בעולם. כך כותב הרב זצ"ל הבדל יש בין ארץ ישראל לבבל, באופן 

 באגרותיו )ח"א, אגרת צ"ו(:

 הבדל עצום ונשגב בין תורת א"י לתורת חו"ל. 

בארץ ישראל שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל ת"ח שמבקש 

ללמוד תורה לשמה, וק"ו על קיבוץ של ת"ח, והרוח הכללי, השופע 

הוא המרחיב את בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, 

 . הכל מלמעלה למטהההלכות, 

רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באויר טמא  מה שאין כן בחו"ל.

ועל אדמה טמאה. אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, 

להים חיים, השוכן על עמו פה -איזו הארה, להתקרב אל רוח א

זה  בארץ חיים. "על הגאולה זה תלמוד ירושלמי ועל התמורה

 תלמוד בבלי" )זוהר חדש רות(.

בא"י, מקום הופעת השכינה, השפע שופע מלמעלה למטה. בחו"ל השפע בא 

מלמטה. מתוך הפרטים עולים ההארות. בבבל תוכן ההסיבה בא מלמטה, ע"י 

הרגשת החירות של האדם, ובארץ ישראל מלמעלה, מתוקף שפע רוח הקודש 
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עיין בעולת ראיה ח"ב עמ' רנ"ז, שם מסביר הרב זצ"ל שהאכילה היא נותנת את עיקר  
חומרי התזונה, והשתיה מעבירה את החומרים ומזרימתם אל כל חלקי הגוף. גם כאן, 

כן החירות, ושתיית היין באה להטמיע המצה היא לחם עוני שנושא בקרבו את תו
ולהפנים את התוכן העליון הזה. לכן אם ההסיבה היא מביאה עמה את תוכן החירות, 
אזי היא שייכת יותר במצה. אבל אם היא תוצאה של החירות, ענין זה שייך גם בשתיית 

 היין, שגם היא משתייכת לחירות של ליל הסדר.



 כב
 

  גזוה"ק ח"ב, קפ

מקור החירות, נוכחת בהסיבה שבארץ  השורה פה בארץ חיים. המציאות העליונה,

ישראל, והיא משפעת על האדם תוכן עליון של יציאה מעבדות לחירות. "שכך עשה 

 להם הקדוש ברוך הוא".

 

 

  



 כג
 

֥בגנות֥ומסיים֥בשבחחיל֥מת

אומרת, שיש לספר ביציאת מצרים באופן של מתחיל בגנות ומסיים בשבח. המשנה 

 :(פסחים קטז) בגמרא מה היא הגנותנחלקו בצרה ומסיים בגאולה ממנה. מתחיל 

מאי בגנות? רב אמר: מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו. 

 .ושמואל אמר: עבדים היינו

 :(ז, ו) היא הגנות היא גם מחלוקת מה הוא השבח ם מבואר שהמחלוקת מה"רמבב

מתחיל ומספר   כיצד:  צריך להתחיל בגנות, ולסיים בשבח.ו

אחרי  כופרים וטועיןשבתחילה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו, 

, שקירבנו הקדוש ומסיים בדת האמתההבל ורודפין עבודה זרה; 

וכן מתחיל   ברוך הוא לה, והבדילנו מן התועים, וקירבנו לייחודו.

ה במצריים, וכל הרעה שגמלונו; לפרע שעבדים היינוומודיע 

 ., ובחירותנוומסיים בניסים ונפלאות שנעשו לנו

עבודה זרה, רחוקים עובדי  –הגנות רב, הגנות והשבח מתיחס לענין הרוחני. י לפ

ענין הגשמי. שמואל, הם מתיחסים ללפי . "קרבנו המקום לעבודתו" –מה', והשבח 

כדברי מצרים. יציאת חסדי המקום עמנו ב –למצרים, והשבח עבדים  –הגנות 

 הגמרא, אנו משלבים בהגדה את שתי השיטות הללו. 

 :בירושלמי מובאת רק השיטה של רבאבל 

עבר הנהר ישבו ב" (יהושע כד)יל מתחילה צריך להתח :רב אמר

 וגו'. "אבותיכם וגו'. ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר

בבבל חידש אבל מבינים שהגנות והשבח הם הריחוק והקרבה לה'. בירושלמי 

שמואל שהגנות והשבח שאנו מצווים לספר עליהם הם אלו שמתגלים בעולם 

 הגשמי. 

רחוקים מארץ  תי, אבל בבבלמצהמפגש עם הענינים הרוחניים הוא עוישראל בארץ 

 ה', וצריך שהדברים יורגשו בגשמיות בשביל לחוש את גדלות הגאולה. 


