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 תמצות הסיבה וד' כוסו
 

 

 פסחים צט ע"בא. 

משנה. ערב פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך. 

. ולא יפחתו לו מארבע אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב

גמרא. מאי איריא ערבי כוסות של יין, ואפילו מן התמחוי. 

 פסחים?

 רש"י

 - לא יאכל קודם למנחה מעט. - משנה. ערב פסחים סמוך למנחה

ואפילו  כדי שיאכל מצה של מצוה לתיאבון, משום הידור מצוה.

בלילי פסחים, עד שיסב כדרך בני חורין,  -שבישראל לא יאכל  עני

כנגד ארבעה  -ארבע כוסות  זכר לחירות, במטה ועל השלחן.

לשוני גאולה האמורים בגלות מצרים והוצאתי אתכם והצלתי 

 -ואפילו  אתכם וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם בפרשת וארא.

ן במסכת מתפרנס מתמחוי של צדקה, דהיינו עני שבעניים, דתנ

לא  -פאה )פרק שמיני משנה ז'(: מי שיש לו מזון שתי סעודות 

 יטול מן התמחוי.

 תוספות

דסלקא דעתך דהסיבת  - ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב

עני לא חשיבא הסיבה דאין לו על מה להסב ואין זה דרך חירות 

פילו עני שבישראל ויש מפרשים דאדלעיל קאי עד שתחשך וא

 פירוש אפי' עני שלא אכל כמה ימים לא יאכל עד שתחשך.

 פסחים קח ע"אב. 

צריך  -ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב. איתמר: מצה 

אין צריך הסיבה. יין, איתמר משמיה דרב נחמן:  -הסיבה, מרור 

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

בתרתי כסי בתראי. אמרי לה  -בתרתי כסי קמאי, הא  -פליגי, הא 

מרי לה להאי גיסא: תרי כסי להאי גיסא, ואמרי לה להאי גיסא. א

בעו הסיבה, דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות. תרי  -קמאי 

מאי דהוה הוה. ואמרי לה להאי  -כסי בתראי לא בעו הסיבה 

ההיא שעתא דקא  -גיסא: אדרבה, תרי כסי בתראי בעו הסיבה 

דאכתי עבדים היינו  -הויא חירות, תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה 

אידי ואידי בעו  -תמר הכי ואיתמר הכי השתא דאיקאמר. 

ר רבי יהושע תא שמע, דאמ -איבעיא להו: שמש מאי? ...  הסיבה

אין,  -יצא. מיסב  -בן לוי: השמש שאכל כזית מצה כשהוא מיסב 

 לא, שמע מינה: בעי הסיבה, שמע מינה. -לא מיסב 

 

 רשב"ם

. כשאוכל מצה צריכה הסיבה . הסיבה של צד שמאל:עד שיסב

 מצה של מצוה לילה הראשון כבני חורין שהוא זכר לגאולה:

דההיא שעתא משתעי  . שהוא זכר לעבדות:מרור אין צריך הסיבה

. ובגאולה שהוא אומר הגדה. השתא שמעינן מינה חירותב

 דארבעה כוסות צריך הסיבה מרור אין צריך הסיבה:

 תוספות

וכל ד' כוסות צריכים הסיבה בשעת  - כולהו נמי צריכי הסיבה

שתיה וצ"ע אם שכח ולא היסב אם יחזור וישתה וכן אם בכוס 

זור ולשתות בהסיבה אף על גב דבין שלישי לא היסב אם יכול לח

 שלישי לרביעי לא ישתה.

 מסכת פסחים דף כג עמוד א| הר"ן על הרי"ף ג. 

ואף על גב והשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי כולהו בעו הסיבה. 

הכא כיון  דבעלמא קיימא לן איפכא דכל ספקא דרבנן לקולא

דלאו מילתא דטירחא היא עבדינן לרווחא דמילתא כך פירשו 

דעל כרחך ]בעי[ למיעבד הסיבה בכולהו דאי ניזיל  ולי נראהז"ל 

לקולא אמאי נקיל בהני טפי מהני ואי נקיל בתרוייהו הא 

 מיעקרא מצות הסיבה לגמרי:

 מסכת מגילה דף ב עמוד א| הר"ן על הרי"ף ד. 

ולענין עיירות המסופקות אם הן מוקפין חומה מימות יהושע 

ר רוב עיירות בן נון או לא הורו הגאונים ז"ל שהולכין בהן אח

ועוד שרובן אינן מוקפות חומה מימות יהושע וקורין בהן בי"ד 

 שאפילו תאמר שהוא ספק שקול ה"ל ספק של דבריהם ולקולא

ונמצא פטורות בשניהם ומבטל ממנו בודאי מקרא מגילה 

לפיכך קורא בראשון ופטור בשני ודאמרינן בגמרא ]דף ה ב[ 

עשר ובחמשה עשר אטבריא והוצל שהיו קורין בהן בארבעה 

הגין כן משום ספקא דטבריא דתליא במדת חסידות היו נו

במגניא ומכסיא ובהוצל מפני שהיו נחלקין בה בקבלתו זה 

אומר מוקפת וזה אומר אינה מוקפת והיו קורין בלא ברכה 

דספק דדבריהם לא בעי ברוכי כדאיתא בפרק במה מדליקין ]דף 

שהולכין אחר רוב  כג א[ אלא שראוי לברך בארבעה עשר מפני

העולם והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ה' מהלכות מגילה עיר שהיא 

ספק קורין בה בשני הימים ובליליהן אבל אין מברכין על 

קריאתה אלא בי"ד הואיל והוא זמן קריאה לרוב 

 העולם:
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 פרק י ,מסכת פסחים| רא"ש ה. 

ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב איתמר מצה   [כ]

צריכה הסיבה מרור א"צ הסיבה יין אתמר משמיה דרב נחמן 

צריך הסיבה ואיתמר משמיה דר"נ לא צריך הסיבה ולא פליגי 

י קמאי הא בתרי כסי בתראי אמרי לה להאי גיסא הא בתרי כס

ואמרי לה להאי גיסא ]אמרי לה להאי גיסא[ תרי כסי בתראי 

בעי הסיבה דהויא ליה חירות תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה 

דאכתי לא הויא חירות דאכתי עבדים היינו קאמרינן ואמרי לה 

 להאי גיסא תרי כסי קמאי בעי הסיבה דההוא שעתא ה"ל חירות

תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה דמאי דהוה הוה השתא 

)דאמרינן( דאיתמר הכי ואתמר הכי כולהו בעו הסיבה ומצה 

בעי הסיבה בכזית ראשון וכזית של אפיקומן ואם אכל בלא 

הסיבה לא יצא כדאמר ריב"ל השמש שאכל כזית מצה כשהוא 

ואם אכל בלא הסיבה מיסב יצא משמע מיסב אין לא מיסב לא 

ר ויאכל בהסיבה וכן בכוס ראשון ושני אם לא שתה בהסיבה יחזו

אבל בכוס שלישי או רביעי אם ישתה  יחזור וישתה בהסיבה

יותר נראה כמוסיף על הכוסות ומיהו איכא למימר כיון ששתה 

שלא כתיקונו הוברר הדבר שלא ממנין הכוסות היה ומה 

ששותה עתה הוא כוס של חובה ואם שתה כוס רביעי בלא 

בה צריך לברך בורא פרי הגפן על כוס שישתה אחר כך הסי

שיהיה בהסיבה שהרי כששתה כוס רביעי בלא הסיבה ולא נזכר 

 להסיב הסיח דעתו לשתות יותר.

 פרק ז ,חמץ ומצה| רמב"ם ו. 

בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא [ הלכה ו]

ואותנו ( דברים ו') יצא עתה משעבוד מצרים שנאמר בעצמו

 ציא משם וגו', ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך הוא בתורההו

וזכרת כי עבד היית כלומר כאילו אתה בעצמך היית ( דברים ה')

  עבד ויצאת לחירות ונפדית.

לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות [ הלכה ז]

, וכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים חייב והוא מיסב דרך חירות

ה ארבעה כוסות של יין, אין פוחתין מהם, לשתות בלילה הז

ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה לא יפחתו לו מארבעה כוסות, 

 שיעור כל כוס מהן רביעית. 

אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב, אשה אינה [ הלכה ח]

צריכה הסיבה, ואם אשה חשובה היא צריכה הסיבה, ובן אצל 

בל תלמיד בפני רבו אינו אביו והשמש בפני רבו צריכין הסיבה, א

מיסב אלא אם כן נתן לו רבו רשות, והסיבת ימין אינה הסיבה, 

וכן המיסב על ערפו או על פניו אין זו הסיבה, ואימתי צריכין 

הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו, 

ושאר אכילתו ושתייתו אם היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו 

 צריך.

 

 , יחפרשה כ ,פרשת בשלח| שמות רבה ז. 

מהו ויסב שהקיפן הקדוש ברוך הוא כשם שהוא אומר )זכריה 

, וכגון רועה שהיה רועה ב( ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב

צאנו וראה זאבין באין על הצאן והיה סובב את הצאן שלא ינזקו, 

כך בשעה שיצאו ישראל ממצרים היו אלופי אדום ומואב וכנען 

אך לבא על ישראל כשראה ועמלק עומדין ונותנין את העצה הי

הקדוש ברוך הוא כך סבב אותן שלא יבואו עליהם שנאמר ויסב 

אלהים את העם, ולא בעוה"ז בלבד אלא לע"ל כך, מנין שכך דוד 

אומר )תהלים קכה( ירושלים הרים סביב לה וה' סביב לעמו, 

ד"א ויסב אלהים את העם מכאן אמרו רבותינו אפי' עני 

ב שכך עשה להם הקדוש ברוך הוא שבישראל לא יאכל עד שיס

 .שנאמר ויסב אלהים

 הגדה של פסחח. 

ָכל ּדֹור ָודֹור ַחָיב ָאָדם  מֹובְּ אֹות ֶאת ַעצְּ ִאלּו הּוא ָיָצא  ִלרְּ כְּ

ָך ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹר: ַבֲעבּור ֶזה  ִבנְּ ָת לְּ ִהַגדְּ ַרִים, ֶשֶנֱאַמר: "וְּ ִמִמצְּ

ָרִים" )שמות יג ח(. ה'ָעָשה  ֵצאִתי ִמִמצְּ  ִלי בְּ

 הלכות חמץ ומצה נוסח ההגדה| רמב"ם ט. 

כאילו הוא יצא  להראות את עצמודור חייב אדם ובכל דור ו

ממצרים, שלא את אבותינו בלבד גאל אלא אף אותנו גאל, 

ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת ( דברים ו') שנאמר

 לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו.

 סימן תעב| ח שו"ע או"י. 

* כל מי שצריך הסיבה, אם אכל או שתה בלא הסיבה [ סעיף ז]

הגה: ויש אומרים . לא יצא, וצריך לחזור לאכול ולשתות בהסיבה

דבזמן הזה, דאין דרך להסב, כדאי הוא ראבי"ה לסמוך עליו שבדיעבד יצא בלא 

 הסיבה )אגודה פרק ע"פ(.  ונראה לי אם לא שתה כוס שלישי או רביעי בהסיבה,

אין לחזור ולשתות בהסיבה דיש בו חשש שנראה כמוסיף על הכוסות; אבל 

בשני כוסות ראשונות, יחזור וישתה בלא ברכה )מנהגים(, וכן באכילת מצה. 

 כל הסעודה. )מהרי"ב(. )כג(ולכתחלה יסב 

 משנה ברורה

באכילתו ובשתייתו ובדיעבד יצא בשעת  -)כג( כל הסעודה 

וד' כוסות ולגבי שמש כיון שהוא טרוד דיינינן  אכילת כזית מצה

 ליה כדיעבד לגבי כל אדם:

 ביאור הלכה

נראה דלדעת המחבר אם גמר  -* לא יצא וצריך לחזור ולאכול 

כל הסעודה ובירך בהמ"ז ואח"כ נזכר שלא היה בהסיבה צריך 

לחזור ולברך המוציא ועל אכילת מצה משא"כ לי"א א"צ לחזור 

ל אכילת מצה. ופשוט דאף דלכתחלה מצוה לאכול שני ולברך ע

זיתים בהסיבה כמבואר בסימן תע"ה מ"מ בדיעבד יצא בכזית 

 אחד:

 


