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 ועקירת: הבאת השולחן וטוסוגיה 

* 

 רקע

  הבאת השולחן ועקירתו צריכות תלמוד. סדר ליל הפסח הוא מלאכת מחשבת, ואפילו

 מקורות

 א. גמ' קיד. "מתני' הביאו לפניו... גופו של פסח"
 קטו: "אמר רב שימי בר אשי מצה לפני כל אחד ואחד... פטרתן מלומר מה נשתנה" גמ' 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"א ב.

 רים"רבינו דוד קיד. ד"ה הביאו לפניו, "... כשדעתנו לספר ביציאת מצ 
 רשב"ם ד"ה ואין עוקר את השלחן .ג

 טור סי' תעג, "ויגביה הקערה שבה המצות ויאמר הא לחמא... כשיאמר מצה זו מרור זה" ד.
 ד-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הל' א 
 סו-ומשנה ברורה ס"ק סה ,ז-שו"ע סי' תעג סע' ו ה.

 
ו נ י ב ו ר י נ פ ל ו  א י ב ה ה  " ד  . ד י ק ד  ו  ד

נראה שהבאה אחרת היא זו שמתקינין להם טבול שני כדי  .הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת
שאע"פ שהביאו חזרת בהבאה ראשונה חוזרים ומביאין בהבאה שניה עם המצה והפסח  ,שישאלו

והטעם שלא פרשו בהבאה ראשונה מה הם מביאין מפני שאין מביאין אלא  .שיאכלו בטבול שני
אבל  ,יאו לפניו חזרת ודבר שיטבל בומה שהוא אוכל ומכיון שאמרו מטבל בחזרת נתברר שהב

בהבאה שנייה הוא מביא מה שאינו צריך עדיין שהרי כשמוזג כוס שני מביאין לפניו מצה וחזרת 
 כדי ,וחרוסת וגופו של פסח בשעתו כדי שיספר ביציאת מצרים משעה שמצה ומרור מונחין לפניו

ינוק וישאל ויקיים מצות הספור על שיתקינו לפניו הטבול השני כדי שיכיר ת ]כנראה שצ"ל: כדאי[
ואם היו מביאין לו הכל לפניו בהבאה ראשונה לא היה הכר  ,שאלת הבנים כמצוה וכתורה

לתינוקות שדעתו לעשות טבול שני מאחר שאין לו אלא חזרת בלבד ולא היה שואל עד שיעשו 
 ...אותו לפניו ואנו רוצים שישאל עכשו כשדעתנו לספר ביציאת מצרים

 
ס ר  ו גט ע ת  '  י

ויגביה הקערה שבה המצות ויאמר הא לחמא וכו' עד מה נשתנה ואז יצוה להסירה מעל השולחן 
כאילו כבר אכלו כדי שישאל התינוק למה מסירין הפת ועדיין לא אכלנו והוא לנו במקום עקירת 

 ,ויש מדקדקין להוציא ממנו התבשיל כשמגביהין אותה משום דאמרינן בשר א"צ להגביה ,השולחן
א"צ דדוקא כשאומר פסח שהיו אבותינו אוכלין בהא קאמר שלא להגביה שלא יהא נראה כאילו ו

  .הקדיש בהמתו מחיים לכך אבל במה שמגביה הקערה אינו נראה כזה כאילו הקדיש בהמתו
ומוזגין מיד כוס ב' כדי שישאל התינוק למה שותין כוס ב' קודם סעודה ואם אין חכמה בבן לשאול 

אם אין לו בן אשתו שואלתו ואם לאו הוא שואל את עצמו ואפילו ב' ת"ח הבקיאין אביו מלמדו ו
בהלכות פסח שואלים זה לזה מה נשתנה וכו' ומחזיר הקערה שבה המצות כדי שתהא לפניו כשאומר 

 ...ההגדה כדאמרינן לחם עוני שעונין עליו דברים וגם שתהא לפניו כשיאמר מצה זו מרור זה



 הסבר הסוגיה

הביאו לפניו מצה וחזרת  .לפניו מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפתהביאו 
  ]משנה קיד.[ .וחרוסת ושני תבשילין

 ]גמ' קטו:[ .כדי שיכירו תינוקות וישאלו :אמרי דבי ר' ינאי ?למה עוקרין את השולחן
 

דנה בצרכי הסעודה שמביאים לאחר הקידוש, ונחלקו הראשונים בפירוש  ]קיד.[המשנה 
מפרשים שכתוב במשנה פעמיים  ]ד"ה הביאו לפניו[ורבינו דוד  ]ד"ה הביאו[ס' המשנה. תו

בהבאה הראשונה הביאו לפניו  -"הביאו לפניו", זאת אומרת שהמשנה עוסקת בשתי הבאות 
ירק לטיבול ראשון, ובהבאה השנייה הביאו לפניו את כל צורכי הסעודה: מצה, מרור, 

 ]סי' תעג[, הטור המשנה פ"י מ"ג, ובהלכות פ"ח ה"א[]פירוש חרוסת וגופו של פסח. הרמב"ם 
חולקים ולדעתם יש במשנה הבאה אחת בלבד, ובה מביאים את  הביאו לפניו[ו]ד"ה והמאירי 

כל צרכי הסעודה. שתי הפעמים שהמשנה אומרת "הביאו לפניו" מפרשות זו את זו: הביאו 
ביאו לפניו? מצה, חזרת, הוא מטבל בחזרת, ומה כלול בשולחן שה -לפניו את השולחן 

 חרוסת ושני תבשילים. 
 

 [שם]אומרת שעוקרים את השולחן אחר טיבול ראשון. לפי הסברם של תוס'  ]קטו:[הגמ' 
היו רגילים לאכול בשולחנות  חז"לבזמן ורבינו דוד עקירת השולחן משתלבת במשנה. 
, ישי עם סעודתון א, מביאים לפניו שולחקטנים. כל אחד מהמסובים היה מיסב על מיטה

ובסיום הסעודה מסלקים את השולחן. לפיכך הסבר המשנה הוא שהביאו לפני המסובים 
שולחן עם ירק וטיבול, ולאחר שטיבלו עקרו את השולחן כדי שיהיה היכר לתינוקות, ומיד 

  החזירו את השולחן עם מצה, מרור, חרוסת וגופו של פסח.

לבד, ולפיכך נחלקו הראשונים בזמן לשאר הראשונים המשנה עוסקת בהבאה אחת ב
מפרש שמחזירים את השולחן לפני שאומרים "פסח זה  ]פ"ח ה"ד[החזרת השולחן. הרמב"ם 

שאנו אוכלים על שום מה", ו"מצה זו שאנו אוכלים על שום מה". כיוון שאנו שואלים על 
חזירים את חולק ולדעתו מ ]סי' תעג[הפסח והמצה שאנו אוכלים, יש להביאם לפנינו. הטור 

לחם שעונין  -השולחן מיד לאחר שאלת "מה נשתנה", מפני שהמצה נקראת "'לחם עוני' 
 , ולכן עליה להיות לפנינו בשעת אמירת ההגדה. ]קטו:[דברים הרבה"  עליו
  

עקירת השולחן לפני האכילה גורמת לקטן לשאול את השאלה המתבקשת, מדוע אנו 
לנו? על שאלה זו אנו עונים לקטן: הלילה הזה אינו עוקרים את השולחן והרי עדיין לא אכ

ככל הלילות, בכל הלילות אנו מקיימים מצות עונג שבת ועונג יום טוב בלבד, אבל הלילה 
 הזה מחויבים אנו לספר ביציאת מצרים לפני האכילה.

 - הבן הפקח לא יסתפק בתשובה זו וישאל: אם כן, מדוע הבאתם שולחן עם כל הסעודה
 ם לאכול?כאם לא היה בדעת - מצה ושני סוגי בשר ,סת, ירק אחרמרור, חרו

היא שאכן אין בדעתנו לאכול כעת אלא לספר ביציאת התשובה לשאלה זו לדעת הטור 
מצרים, אך סיפור יציאת מצרים קשור לפסח, למצה ולמרור שאנו אוכלים, ולכן הבאנו את 

תן לספר ביציאת מצרים ללא שהמצה והמרור ]הבאנו את השולחן כיוון שלא ניהשולחן עם כל הסעודה 
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לפנינו, עקרנו כדי להדגיש שמטרתנו אינה הסעודה אלא סיפור יציאת מצרים, ואחר שהדגשנו נקודה זו ניתן 

 . [שנראה אותם בשעה שאנו עסוקים בסיפור יציאת מצריםלהחזיר את השולחן כדי 

. 1הבאת השולחן מיותרתאין צריך לומר את ההגדה על המצות, וממילא לדעת הרמב"ם 
, שלדעת הרמב"ם יש [162 ]עמ'הבנה שהבאנו לעיל אלא נראה שיש להביא מדין זה ראיה ל

חיוב לספר ביציאת מצרים בתוך הסעודה. אדם חייב לשבת כבן חורין, לאכול סעודת בן 
חורין, ומתוך אותה סעודה לספר ביציאת מצרים. לפיכך מביאים את השולחן עם כל 

כלים מהשולחן את הטיבול הראשון, שהוא המנה הראשונה של הסעודה. כיוון הסעודה ואו
שהתחלנו באכילת הסעודה, ניתן לסלק את השולחן כהיכר לתינוקות, ולהחזירו לאמירת 

 "מצה זו".

מחזירים את השולחן לפני "מה נשתנה" כדי שהילדים ישאלו שאלה לדעת רבינו דוד 
ן, וכעת הם רואים שמחזירים את השולחן עם נוספת. הילדים ראו את הטיבול הראשו

  .2הטיבול השני, ולכן הם מקשים מדוע בלילה הזה אנו מטבילים שתי פעמים

 סיכום

נחלקו הראשונים מהו סדר הבאת השולחן ועקירתו. תוס' ורבינו דוד סוברים שמביאים 
כל צרכי  ירק לטיבול ראשון, עוקרים את השולחן ומחזירים מיד. הטור סובר שמביאים את

הסעודה, עוקרים את השולחן לאחר הטיבול ומחזירים לאחר "מה נשתנה". הרמב"ם סובר 
כטור לגבי ההבאה והעקירה, אך לדעתו מחזירים את השולחן לאמירת "פסח זה". עקירת 
השולחן והחזרתו מיועדות לחידוד המסר לתינוקות שסעודת ליל הסדר אינה כסעודות 

 א לחוות את סיפור יציאת מצרים. החגים אלא עיקר ייעודה הו

פוסקים שדין עקירת השולחן שייך  [)סי' תעג(וטור  )סי' כט(, רא"ש ד"ה למה(קטו: )]תוס' הראשונים 
רק בזמן הגמ', שדרכם היה להביא את השולחן בתחילת הסעודה ולעוקרו בסופה. כיום 

 .3ערהנעקרים ממקומם, מסלקים רק את הק שאינםשיש לנו שולחנות גדולים, 

 הלכה

שלאחר "הא לחמא עניא" מסלקים את הקערה לסוף פוסק  ז[-]סי' תעג סע' ו השו"ע
 איןפוסק שעכשיו  ]סקכ"ה[אמירת "עבדים היינו". המגן אברהם השולחן ומחזירים אותה ל

אין ו ההקערה כיוון שהתינוקות יודעים שאין אוכלים את הדברים שבאת נוהגים להסיר 
 מגן אברהם.שלא כפוסק  [ושער הציון אות עח ]סקס"וברורה . המשנה היכר בסילוקה

                                                           
אין לומר שעקרו את השולחן רק כהיכר לתינוקות, שהרי הרמב"ם אינו מביא את עקירת השולחן רק בפרק ז   1

 הדן בסדר הפסח.  ]ה"ב[עם שאר ההיכרים שעושים לתינוקות, אלא גם בפרק ח  ]ה"ג[
ות שואלים מדוע אנו מטבילים שתי פעמים, בעוד הסברו של רבינו דוד עונה על השאלה כיצד התינוק  2

עונים שהתינוקות רגילים שמטבילים בתוך  ]שם[ורשב"ם  ]קיד. ד"ה עד שמגיע[שראו הטבלה אחת בלבד. רש"י 
שאלה זו אינה  ]פ"ח ה"ב[הסעודה, והם מקשים מדוע מטבילים פעם נוספת לפני הסעודה. לדעת הרמב"ם 

 לים כרצונם וקורא ההגדה שואל "מה נשתנה". קשה, מפני שלדעתו התינוקות שוא
 תוס' אומרים שמסלקים לקצה השולחן, מהרא"ש ומהטור משמע שמסלקים לגמרי.  3


