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 1 מצות הסיבה: דסוגיה 
 

 : מצות הסיבהדסוגיה 

* * 

 רקע

הסיבה היא אחת מהמצוות שתיקנו חכמים בליל הסדר. נחלקו הראשונים אם הסיבה היא 
 צוה עצמאית אלא קיום במצוות הלילה.מצוה עצמאית, או שאינה מ

 מקורות

 קח. "ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב... שמע מינה בעי הסיבה שמע מינה" גמ' א.

 רש"י ד"ה שמא יקדים ב.
 רשב"ם ד"ה שמא יקדים, אשה אינה צריכה הסיבה 
 תוס' ד"ה פרקדן, בפני  
 ריך הסיבה"רי"ף כג. "איתמר מצה צריכה הסיבה... ואסיקנא דצ ג.

 ר"ן ד"ה והשתא 
 תוס' ד"ה מאי, כולהו ד.

 רא"ש סי' כ 
 ח-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז הל' ו 
 ראבי"ה ח"ב סי' תקכה, "ונכנס לבית הכנסת... להסב ישב כדרכו" ה.

 אות ב הל' חמץ ומצה פ"ז הגהות מיימוניות 
 ומשנה ברורה ,ז-שו"ע סי' תעב סע' א .ו

 

י ס ם  י ח ס פ ת  כ ס מ ב  " ח ה  " י ב א ה  'ר כ ק  ת

ונכנס לבית הכנסת ומתפלל מנחה ומעריב. ואין מקדשין בבית הכנסת כי אין לך עני שאין לו יין 

מארבע כוסות של ]לארבע כוסות, וכדתנן אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב ולא יפחתו לו 

ת בארצינו , שאם אין לו על הקהל לתת לו: וחוזר לביתו, ויושב בהסבה. ובזמן הזה שאין רגילו[יין

 .שאין רגילות בני חורין להסב ישב כדרכו [להסב]

 הסבר הסוגיה

איתמר משמיה דרב  - יין .אין צריך הסיבה -מרור  ,צריך הסיבה -מצה  :איתמר
הא  -ולא פליגי  ,אין צריך הסיבה :ואיתמר משמיה דרב נחמן ,צריך הסיבה :נחמן

 ]גמ' קח.[  .בתרתי כסי קמאי הא בתרתי כסי בתראי
 

שני המקורות ין חובת הסיבה מובאת גם במשנה וגם בגמ', אבל ניסוח החיוב שונה ב
הללו. המשנה אומרת: "ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב". משמע שהסעודה חייבת 

אין צריך הסיבה... יין... צריך  -הסיבה, מרור  ךצרי -להאכל בהסיבה. הגמ' אומרת: "מצה 
חיוב הסיבה הוא רק בזמן קיום וכול את הסעודה בהסיבה הסיבה", משמע שאין חיוב לא

 מצוות היום.



 ח[-]פ"ז הל' והרמב"ם . 1נחלקו הרמב"ם והרא"ש בהסבר היחס בין המשנה לבין הגמ'
פוסק: "בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד 

ל ולשתות והוא מיסב דרך חירות... מצרים... לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכו
ואימתי צריכין הסיבה בשעת אכילת כזית מצה ובשתיית ארבעה כוסות האלו, ושאר אכילתו 
ושתייתו אם היסב הרי זה משובח ואם לאו אינו צריך". מלשונו של הרמב"ם נלמדות שתי 

ות הסיבה הלכות הקשורות זו בזו: א. הסיבה היא מצוה עצמאית מדרבנן. חכמים תיקנו מצ
מצות  ב.כדי שכל אדם יוכל להביע את חירותו ולהראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. 

הסיבה נוהגת בכל הסעודה, כפי שמפורש במשנה. הניסוח של הגמ' אינו מבטל את דין 
 המשנה, אלא רק מגדיר את המינימום ההכרחי לקיום המצוה.

לויה במצות מצה ובמצות ארבע שמצות הסיבה ת היא המסקנה העולה מפסק הרמב"ם
כוסות, אבל הן אינן תלויות בה. לפיכך האוכל מצה ושותה ארבע כוסות ללא הסיבה, קיים 
מצות מצה ומצות ארבע כוסות כהלכתן ולא קיים מצות הסיבה כהלכתה. אדם זה אינו יכול 
 לחזור ולאכול מצה ולשתות ארבע כוסות בהסיבה כיוון שיצא ידי חובת מצוות אלו,

  .2ובאכילת מצה נוספת ובשתיית ארבע כוסות נוספות אין מעשה מצוה

 ,חולק על מסקנה זו: "ומצה בעי הסיבה בכזית ראשון וכזית של אפיקומן ]סי' כ[הרא"ש 
השמש שאכל כזית מצה כשהוא  בי יהושע בן לויכדאמר ר ,לא יצא -ואם אכל בלא הסיבה 

 ואם אכל בלא הסיבה יחזור ויאכל בהסיבה".  ,לא -לא מיסב  ,אין -משמע מיסב  ,מיסב יצא

משמע שהרא"ש חולק על הבנת הרמב"ם, ולדעתו הסיבה אינה מצוה עצמאית אלא דין 
במצות ארבע כוסות. חכמים תיקנו לאכול מצה ולשתות ארבע כוסות בהסיבה ובמצות מצה 

חזור ולקיימן כדרך חירות. המקיים מצוות אלו ללא הסיבה, לא קיים אותן כהלכתן, וצריך ל
 .3בהסיבה

לדעת הרא"ש הסיבה היא דין במצות מצה ובמצות ארבע כוסות בלבד, ואין מצוה 
באכילת הסעודה בהסיבה. מכאן שלדעתו הגמ' אינה מוסיפה על דין המשנה אלא מפרשת 

 שהאכילה האמורה במשנה מתייחסת לאכילת מצת מצוה ולשתיית ארבע כוסות בלבד.
 

מחדש שבזמננו שאין דרכנו בהסיבה, אין צריך  ובא גם בטור סי' תעב[]סי' תקכה, מ הראבי"ה
חולקים על הראבי"ה, ולדעתם אף  ]עיין הגהות מיימוניות פ"ז אות ב[ להסב. שאר הראשונים

החולקים על  י דרכים את שיטת הראשוניםת. ניתן להסביר בשלהסב הבזמננו יש חוב
 :הראבי"ה

                                                           
 . ]חי' מרן רי"ז הלוי הל' חמץ ומצה פ"ז[הסבר מחלוקת הרמב"ם והרא"ש הוא על פי הסברו של הגרי"ז סולוביצ'יק   1
ארבע כוסות, ולכן אם שתה  ברור שבשתיית כוס נוספת מעבר לארבע כוסות שתיקנו חכמים אין קיום מצות  2

משמע  ]פ"ו ה"א[כוס ללא הסיבה, לא ניתן לחזור ולשתות בהסיבה. לגבי מצה הדין אינו פשוט, ומהרמב"ם 
להיפך. מלשון הרמב"ם משמע שמקיימים מצוה בכל מצה ומצה הנאכלת בלילה ולא רק בכזית הראשון 

צה נוספת בהסיבה. דין זה זהה לפסק בלבד. לפיכך אם אכל מצה ללא הסיבה, חייב לחזור ולאכול מ
 אף שהוא פוסק כך מסיבה אחרת. ]סי' תעב סע' ז[הרמ"א 

הרא"ש מתלבט אם שוכח לשתות כוס שלישית ורביעית חוזר ושותה פעם נוספת או שהוא "נראה כמוסיף   3
 ניין הכוסות.שחוזר מפני ששתייה ללא הסיבה אינה ממ ]כך מפורש בקיצור פסקי הרא"ש[על הכוסות", מסקנתו 
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בתקנה סממן של שכעת אין  אף קנו חכמיםיתלתקנה הפורמאלית שאנו מחויבים  א.
 חירות. 

 מטרה אחת,החיוב להסב אינו פורמאלי אלא ענייני. במצות הסיבה יש שתי מטרות:  ב.
להפגין התנהגות  ; ומטרה נוספת,להתנהג דרך חירות כמנהג מלכים ואנשים חשובים

". "להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים -של חירות 
בישיבה בזמננו מקיימים את המטרה הראשונה, שהרי גם מלכים, נשיאים וראשי 

ה שהרי אפילו עניים יממשלות אוכלים בישיבה, אבל לא מקיימים את המטרה השני
 מרודים אוכלים בישיבה. 

 
גדרי הלכות הסיבה תוך כדי התייחסות לזמן ההסיבה, צורת ההסיבה הגמ' קובעת את 

 נה.והאנשים הפטורים ממ

נידון לעיל במחלוקת הרמב"ם והרא"ש, ויש לציין שמבואר בגמ' שמעיקר  זמן ההסיבה
לו כוסות חייבות יא, אך כיוון שאיננו יודעים 4הדין רק שתיים מהכוסות חייבות בהסיבה

 . 5בהסיבה מסיבים בכל הכוסות

שמה "פרקדן לא שמיה הסיבה. הסיבת ימין לא  :]קח.[אומרת הגמ'  צורת ההסיבהלגבי 
. נחלקו הראשונים בהסבר הסיבה ולא עוד אלא שמא יקדים קנה לוושט ויבוא לידי סכנה"

מעלה ושוכב על כלפי פניו הוא אדם ש" מפרש שפרקדן ]ד"ה פרקדן[פרקדן. הרשב"ם 
מביאים דעה שפרקדן הוא אדם שפניו למטה, ודוחים דעה זו.  ]ד"ה פרקדן[תוס'  "אחוריו

 ".המיסב על ערפו או על פניו אין זו הסיבהשתי הדעות: "פוסק את  ]פ"ז ה"ח[הרמב"ם 

מפני שהאדם אוכל "הסיבת ימין לא שמה הסיבה" מסביר ש ]ד"ה הסיבת ימין[הרשב"ם 
 ולכן אינו יכול להסב עליה. ימינוביד 

מפרש  שמא יקדים[ד"ה ]רש"י  ."שמא יקדים קנה לוושט"נחלקו הראשונים בהסבר 
החשש נאמר לגבי הסיבת מפרש ש שמא יקדים[ד"ה ]שב"ם ר, ההחשש נאמר לגבי פרקדןש

איטר. לרש"י, יסב על ימינו, שהרי בשמאלו הוא  היאימין. נפקא מינה בין שתי השיטות 
 אוכל. לדעת הרשב"ם יסב על שמאלו, שלא יקדים קנה לוושט.

אשה ותלמיד אצל רבו.  :מביאה הגמ' שני פטורים ורים מהסיבהלגבי האנשים הפט
רב ", אימת בעלה"מפני  מפרש שאשה אינה צריכה הסיבה ]ד"ה אשה אינה צריכה[הרשב"ם 

                                                           
מאי ", ואילו בשתי הכוסות האחרונות "דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירותאו שתי הכוסות הראשונות "  4

", ואילו בשתי הכוסות הראשונות ההיא שעתא דקא הויא חירות", או שתי הכוסות האחרונות ד"דהוה הוה
שליל הסדר משמש חוויה  ". שני ההסברים הללו מהווים ביטוי ממשי לכךאכתי עבדים היינו קאמר"

 קיומית שבה כל אחד ואחד חווה את היציאה מעבדות לחירות כחוויה אישית. 
מסביר שאין אומרים כאן ספק דרבנן לקולא, "כיון דאפשר בלא טורח ובלא  ]ד"ה השתא[המהר"ם חלאוה   5

דרבנן לקולא רק  מפרש שספק ]כג. באלפס ד"ה והשתא[הוצאה שפיר דמי דמהיות טוב אל תקרי רע". הר"ן 
במקום שהמצוה אינה נעקרת, אבל כאן שהליכה לקולא תבטל מצות הסיבה לגמרי, מחמירים בספקה 

 להסב בכל הכוסות.



". לפירוש הרשב"ם רק אשה לאו דירכא דנשי למזגאמפרש ד" ]פר' צו, שאילתא עז[אחאי גאון 
  .6נשואה אינה חייבת בהסיבה, ולדעת רב אחאי גאון אף אשה שאינה נשואה אינה מסיבה

א. אין דרכו של אינו צריך הסיבה: צל רבו ן שתלמיד אניתן להסביר בשתי דרכים את הדי
בין שני  .[)שם(]כך מפרש רב אחאי גאון הסיבה . ב. כבוד רבו דוחה מצות להסבתלמיד בפני רבו 

. לפי רב בה. אם תלמיד פטור מהסיבה או אסור 1 :ההסברים הללו יש כמה נפקא מינות
יד שקיבל רשות מרבו להסב. לפי רב . תלמ2 .7פטור -, להבנה הראשונה בה אסור -אחאי 
. בן אצל אביו שהוא גם רבו. לפי רב 3 .8אינו חייב -להבנה הראשונה  ,חייב בהסיבה -אחאי 
 .9מסב -אינו מסב, להבנה הראשונה  -אחאי 

 סיכום

, הסיבה היא מצוה עצמאית מדרבנןסובר ש רמב"םה נחלקו הראשונים ביסוד דין הסיבה:
נה מצוה עצמאית אלא קיום דרבנן במצות מצה ובמצות ארבע הסיבה איסובר ש רא"שוה

אך חכמים הגדירו מינימום  לדעת הרמב"ם מצוה לאכול את כל הסעודה בהסיבה כוסות.
באכילת רק המצוה היא להסיבה באכילת מצה ובשתיית ארבע כוסות בלבד, ולדעת הרא"ש 

א הסיבה היא מעוות לא שתיית ארבע כוסות לללדעת הרמב"ם  .שתיית ארבע כוסותבמצה ו
ללא הסיבה, לא קיים אותן  מצה או שתה ארבע כוסות לדעת הרא"ש אם אכלו ,יוכל לתקון

 כהלכתן וחוזר ומקיימן בהסיבה. 

להפגין את החירות כלפי  למצות הסיבה שתי מטרות, גם להתנהג במנהגי חירות וגם
רוב הראשונים שחייבים אף בזמננו, שהסיבה שלנו אינה מנהג חירות, סוברים  חוץ. לכן

 להסב כדי להפגין את חירותנו כלפי חוץ. 

 הלכה

פוסק שהאוכל או שותה ללא הסיבה צריך לחזור ולאכול ולשתות  ז[-]סי' תעב סע' בהשו"ע 
בהסיבה. הוא פוסק שאשה אינה צריכה הסיבה אלא אם היא חשובה. בן אצל אביו מיסב 

אינו מסב, אלא אם נתן לו רבו רשות להסב.  אפילו אם אביו הוא גם רבו. תלמיד אצל רבו
 . דברהאוכל אצל תלמיד חכמים מופלג בדורו, אין צריך הסיבה, אפילו אם לא למד ממנו 

 ן הסיבה בזמננו:יהרמ"א מחדש שתי הלכות בעני

 א. נשים שלנו חשובות ואף על פי כן לא נהגו להסב כיוון שהן סומכות על שיטת הראבי"ה.

תן לסמוך על הראבי"ה, שהאוכל ללא הסיבה יצא ידי חובתו בדיעבד. ב. יש אומרים שני
שתי הכוסות האחרונות כדי שלא יראה כמוסיף על בהרמ"א פוסק לסמוך על שיטה זו 

 הכוסות.

                                                           
 הגרסא שלנו בגמ' היא "אשה אצל בעלה לא בעיא הסיבה", אך נראה שאף הרשב"ם לא גרס כך.   6
 עיין דרכי משה סי' תעב אות ג.  7
שהוא מחל על כבודו  אוהסבו, ואצל רב יוסף לא. או שרבה חלק על רב יוסף,  אביי אומר שאצל רבה הם  8

 ונתן רשות להסב. 
 סובר שמסב. ]סי' כ[משמע שבן אינו מסב אצל אביו שהוא רבו, הרא"ש  ]ד"ה בפני[מתוס'   9
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פסק הרמ"א צריך עיון, אם נפסקה הלכה שלא כראבי"ה, מדוע נשים סומכות על 
 ?10שיטתו? ומדוע ניתן לסמוך על שיטתו בדיעבד

הסביר, כפי שנאמר לעיל, שלישיבה בהסיבה יש שתי מטרות: התנהגות בדרך נראה ל
הפגנת החירות כלפי חוץ. גברים חויבו בשתי המטרות ולכן אינם יכולים לסמוך על וחירות 

נשים חשובות מחויבות בהתנהגות בדרך חירות אבל אינן מחויבות להפגין  .הראבי"ה
ן שתי הכוסות האחרונות. כיוון שבישיבה יעניב םכך גחירות, ולכן הן סומכות על הראבי"ה. 

ה פעם נוספת ימקיימים חיוב התנהגות בדרך חירות, מקיימים את מצות ארבע כוסות, ושתי
 הוספה על הכוסות. היא

ה, יפוסק שבזמננו שאין נוהגים לשתות גם בין הכוס הראשונה לשני ]סק"ז[המגן אברהם 
על הכוסות. שתיית כוס בברכה נראית הוספה , ובורא פרי הגפן לברךחייב  ןהשותה ביניה

ה פוטרת את היין יכוס שניאך לפיכך השותה כוס ראשונה ללא הסיבה אינו חוזר ושותה. 
חוזר  שתה ללא הסיבההשותה כוס נוספת אחריה אינו מברך. לפיכך אם ושבתוך הסעודה, 

 על הכוסות.  ית הוספהנראששתייה ללא ברכה אינה  מפניושותה 
 

                                                           
כך קושיות אלו  עיקר", ואם ]של הראבי"ה[פוסק ש"אנו תופסין דבריו  ]סי' תעב סע' ב ד"ה ומה שכתב בשם[הב"ח   10

 אינן קשות.


