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 1 : מצות סיפור יציאת מצריםיחסוגיה 
 

 מצות סיפור יציאת מצרים: יחסוגיה 

* * 

 רקע

צרים, היא מאריכה בתכני המצוה אבל אינה סוגייתנו עוסקת במצות סיפור יציאת מ
עוסקת בגדריה. מהו המעשה המינימאלי לקיום המצוה? מהו המעשה המכסימאלי? מה 

 ןמעכב ומה למצוה מן המובחר? על שאלות אלו אין תשובות ברורות בגמ', ויש לדלות
 הראשונים.דברי מ

 מקורות

 מצה ומרור הוא דאתא"קטז: "מתני' מזגו כוס שני... אלא בעבור -קטז. גמ' א.

 יסוד המצוה ב.
 ברכות יב: משנה 
 רמב"ם הל' קריאת שמע פ"א ה"ג 
 ת עשה קנזות לרמב"ם מצוספר המצו 
 ב-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז הל' א 
 "מה נשתנה" ג.

 קטו: "אביי הוה יתיב... מלומר מה נשתנה", תוס' ד"ה כדיגמ'  
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ב 

 ר שלושה דברים אלו בפסח...""כל שלא אמ .ד
 ד"ה כלכה: באלפס ר"ן  
 ... פסח מצה ומרור"ושנינו כיוצא בה" ,ברכות ב:במלחמות רמב"ן  

 ח-פ"ז הל' אהל' חמץ ומצה רמב"ם  .ה
 שנה ברורהומ ,שו"ע סי' תעג סע' ז .ו

 

ז  נ ק ה  ש ע ת  ו צ מ ם  " ב מ ר ל ת  ו ו צ מ ה ר  פ  ס
חמשה עשר בניסן בתחלת הלילה כפי צחות  והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל

לשון המספר. וכל מה שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו 
עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם נקמתנו מהם ובהודות לו ית' על מה שגמלנו מחסדיו 

משובח. והכתוב שבא על יהיה יותר טוב. כמו שאמרו כל המאריך לספר ביציאת מצרים הרי זה 

והגדת  [תאמכיל]והגדת לבנך ביום ההוא וכו'. ובא הפירוש  ]שמות יג, ח[הצווי הזה הוא אמרו ית' 

לבנך יכול מראש חדש תלמוד לומר ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור 

מר מתחלת הלילה חייב זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כלו
מכלל שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך אתה  [הגדול במדרש]דרשב"י אתה לספר. ולשון מכילתא 

אין לי אלא  ,מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו תלמוד לומר והגדת לבנך אע"פ שאינו שואלך

מר משה אל העם זכור את בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין תלמוד לומר ויא ,בזמן שיש לו בן
היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו זכור את יום השבת לקדשו. 
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לה מצוה עלינו ווכבר ידעת לשון אמרם ואפילו כולנו חכמים כלנו נבונים כלנו יודעים את התורה כ

ו משפטי מצוה זו לספר ביציאת מצרים וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. וכבר התבאר

 בסוף פסחים.

 

 : ב ת  ו כ ר ב ת  ו מ ח ל מ ב ן  " ב מ  ר

כל שלא  [המצוה את קיים אבל כהלכתה מצוה קיים שלא" חובתו ידי יצא"לא  הביטוי]שפירוש ושנינו כיוצא בה 
 אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ולא שיהא צריך לחזור ולאכול פסח מצה ומרור.

 הסבר הסוגיה

ורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה מצות עשה של ת
  ]רמב"ם פ"ז ה"א[  .עשר בניסן... וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח

 

ן המצוות מצות עשה מן התורה לספר ביציאת ימונה במני עשה קנז[בספר המצוות ]הרמב"ם 
 ]ברכות יב:[, שהרי מפורש במשנה שה עשר בניסן. מצוה זו דורשת הסברימצרים בליל חמ
יציאת מצרים הוא חיוב תמידי הנוהג  הזכרתשחיוב  ]הל' קריאת שמע פ"א ה"ג[ונפסק ברמב"ם 

 ?מה נתחדש במצוה של ליל הסדר מעבר לחיוב התמידי ,אם כך צריך להבין .בכל יום

התשובה לשאלה זו פשוטה, והיא עולה מהניסוח השונה שהרמב"ם מנסח את שתי 
מצרים ביום  יציאת להזכיר ומצוה"קריאת שמע כותב הרמב"ם:  כותוות. בהלהמצ

 בנסים לספרעשה של תורה  מצות"כותב הרמב"ם:  ]פ"ז ה"א[בהלכות חמץ ומצה ובלילה". 
המצוה בכל יום היא שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן".  ונפלאות

 . 1"לספר" ביציאת מצרים"להזכיר" יציאת מצרים, והמצוה בליל הסדר היא 

ההבדל בין הזכרה לבין סיפור הוא גם כמותי וגם איכותי. חיוב הזכרה הוא אקט בודד 
לכלול בתוכו  העשוי. חיוב סיפור הוא חיוב מתמשך, אין סופי, ללא חיוב לתוכן מסוים

 תכנים מסוימים. 

רים בולט ההבדל הכמותי בין מצות זכירת יציאת מצרים לבין מצות סיפור יציאת מצ
קריאת  כותהלכה שאין לה מקבילה בהלפוסק  ]פ"ז ה"א[חמץ ומצה  כותלעין. הרמב"ם בהל

שמע: "וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח". בחיוב הזכרה אין לכמות 
 ;משמעות, אין הבדל בין הזכרה קצרה לבין הזכרה ארוכה, בשתיהן מקיימים אותה מצוה

ת מצרים לכמות משמעות רבה, לא הרי סיפור קצר ותמציתי כסיפור אבל בחיוב סיפור יציא
 ארוך ומפורט. 

                                                           
 חמשה בליל במצרים לאבותינו שנעשו ונפלאות בנסים לספר תורה של עשה הרמב"ם פוסק: "מצות  1

השבת". האור  יום את זכור שנאמר כמו ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור שנאמר בניסן עשר
ה בין זכירת יציאת מצרים לזכירת שבת כדי ללמד שכמו שיש מצוה מפרש שהרמב"ם השוו ]שם[שמח 

לזכור את השבת על יין ואם אין לו יין מקדש על פת, כך יש מצוה לזכור את יציאת מצרים על יין ואם 
אין לו יין אומר את ההגדה על פת. אמר לי בני שלמה נ"י שניתן לפרש שההשוואה באה ללמד את 

ה רק זכירה והעלאת המודעות אלא כוללת גם אמירה בפה, כשם שבשבת יש פירוש המילה "זכור" שאינ
 לומר את הקידוש בפה. 
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לגבי ההבדל האיכותי בין מצות זכירת יציאת מצרים לבין מצות סיפור יציאת מצרים, 
נשאלת השאלה מהי ההגדרה ההלכתית של מצות סיפור? האם יש תכנים מסוימים החייבים 

 מינימאלית לחיוב? האם יש הגדרה ?להיות משולבים בסיפור

 ניתן לתת תשובה לשאלה זו: ה[-]פ"ז הל' א מניסוח ההלכות ברמב"ם

"מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר 
 בניסן... מצוה להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך...

 וישאלו... וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים

וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח... והוא שידרוש מארמי אובד אבי עד שיגמור כל 
 הפרשה, וכל המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו הרי זה משובח.

כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו ואלו הן, פסח 
 . "מצה ומרור... ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה

 הרמב"ם מפרט באריכות את גדרי המצוה, ובדבריו יש לשים לב לשתי נקודות:

"מצות עשה של  :א. הרמב"ם משנה את לשונו. בהתחלה הוא משתמש בלשון "מצוה"
ואחר כך הוא משתמש בלשון  ;תורה לספר בנסים ונפלאות", "מצוה להודיע לבנים"

להתחיל בגנות ולסיים בשבח". שינוי "וצריך לעשות שינוי בלילה הזה", "וצריך  :"צריך"
 הלשון דורש הסבר. 

ב. הרמב"ם מסיים "ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה". מה משמעות קביעה זו, הרי 
דברים אלו כולם נקראים "סיפור יציאת מצרים", ומדוע חשוב להדגיש שהם נקראים 

 ?"הגדה"

הבדל בין חיוב סיפור כמדומני שתשובה אחת לשתי השאלות. הרמב"ם מדגיש שיש 
יציאת מצרים מהתורה לבין החיוב מדרבנן. מהתורה יש "שתי מצוות", מצוה לספר ומצוה 
להודיע לבנים. שאר הדברים ש"צריך לעשותם", הם מדרבנן. המצוה מהתורה נקראת 

 "סיפור יציאת מצרים" והמצוה מדרבנן נקראת "הגדה". 

ניסוח בספר המצוות לבין הניסוח בהגדרת חובת הסיפור מהתורה יש הבדל בין ה
צונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בהלכות. בספר המצוות כותב הרמב"ם: "

", ואינו מגדיר את תכני הסיפור, ואילו בהלכות הוא בתחלת הלילה כפי צחות לשון המספר
צוה המ -כותב: "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים" 

 . 2היא לספר את הנסים שעשה הקב"ה לאבותינו במצרים

בסיפור, ומהו  שיש לשלבםהתכנים  אתקבעו הרחיבו את החיוב של התורה וחכמים 
בסיפור יציאת מצרים מפורשים  שיש לשלבםהתכנים  .לקיום המצוה המינימום ההכרחי

 מדגישה חמישה מוטיבים הבונים את ההגדה:, הבמשנה

                                                           
להים", אינו מקיים -להיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לא-לפי זה, האומר "אני ה' א 2

ות אין מקיימים את ]אולי אף לפי ההגדרה של ספר המצואפילו את המצוה מהתורה, כיוון שאינו מזכיר את נסי ה' 

בשם רבינו פרץ משמע  ]נ"ה ריש חלק ד[. אולם מדברי רבינו ירוחם המצוה בפסוק זה מפני שאין כאן סיפור אלא קביעה[
 שהמקדש ואומר "זכר ליציאת מצרים" יצא ידי חובת המצוה. 
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 א. ארבע קושיות.

 ב. מתחיל בגנות ומסיים בשבח.

 ."ארמי אובד אבי"ג. דרשת פרשת 

 ד. אמירת פסח, מצה ומרור.

 ה. הלל.

המוטיבים הללו הכרחיים לקיום המצוה, והחסרתם מבטלת את קיום מצות  חמשתאם ה
 ?הגדה, שהיא המצוה מדרבנן, או שחכמים קבעו מוטיבים הללו למצוה והם אינם מעכבים

כל שלא אמר שלושה דברים  :"רבן גמליאל היה אומר :תובה במשנההתשובה לשאלה זו כ
פסח מצה ומרור". לדעת רבן גמליאל אמירת פסח,  :ואלו הן ,אלו בפסח לא יצא ידי חובתו

הם ומצה ומרור מעכבת את קיום מצות ההגדה. משמע ששאר המוטיבים אינם מעכבים 
 מצוה דרבנן. 

אמירת פסח, מצה ומרור מעכבת את קיום משמע כך, שאכן  ]פ"ז ה"ה[מפסק הרמב"ם 
המצוה מדרבנן ושאר המוטיבים הם מצוה ואינם מעכבים. הרמב"ן והר"ן חולקים על הבנה 

כלומר לא  -זו. הר"ן אומר: "כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו 
גם אמירת פסח, אבל לא יצא ידי חובתו כלל לא קאמר". לדעת הר"ן  ,יצא ידי חובתו כראוי

 .3מצה ומרור אינה מעכבת

הבנה אחרת לגמרי בחיוב אמירת פסח, מצה ומרור. הרמב"ן  ]במלחמות ברכות ב:[ לרמב"ן
משתמש בדין אמירת פסח מצה ומרור כדוגמא לדין אחר, ודרך אגב הוא אומר: "כל שלא 

פסח מצה ולא שיהא צריך לחזור ולאכול  ,אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו
ומרור". לדעת הרמב"ן אמירת פסח, מצה ומרור אינה דין במצות סיפור יציאת מצרים ואינה 

שבכל המצוות  על אףדין במצות הגדה, אלא דין במצות פסח, במצות מצה ובמצות מרור. 
במצות מצה ובמצות  ,אדם אינו מחויב לדעת את משמעות המצוה וטעמה, במצות פסח

וה היא חלק מקיום המצוה. חובה זו אינה מעכבת לדעת הרמב"ן, מרור ידיעת משמעות המצ
 והמחסירה אינו חייב לחזור ולאכול מצוות אלו. 

 

 , ואת משמעותם:שקבעו חכמים לקיום מצות הגדההמוטיבים חמשת נברר את גדרי 

 קושיות ארבע

. ניתן להבין "מה נשתנה"המשנה אומרת שהבן שואל, ואם אין דעת בבן אביו מלמדו 
בנו. הברייתא לקושיות אינן חובה במצוה הגדה, אלא רק מתודה חינוכית בין אב הארבע ש

 ,הוא שואל לעצמו -ואם לאו  ,אשתו שואלתו -שואלו, ואם אינו חכם  -אומרת: "חכם בנו 
פילו שני תלמידי חכמים שיודעין בהלכות הפסח שואלין זה לזה". מוכח מהברייתא או

 י ממצות הגדה.ששאלת הקושיות היא חלק מהות

                                                           
יקתו משמע ניתן לומר שכוונת הר"ן היא שהאמירה אינה מעכבת מהתורה אבל מעכבת מדרבנן, אולם משת 3

 שאמירת פסח, מצה ומרור אינה מעכבת לא מהתורה ולא מדרבנן.
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נשאלת השאלה אם חובה לשאול דוקא את ארבע הקושיות המובאות בגמ', או שכל 
ם שאין חיוב לשאול דוקא ישאלה פוטרת מחיוב שאלת "מה נשתנה". בגמ' מפורש פעמי

, ששאלת אביי מדוע ]קטו:[בדברי רבה  אחתפעם  :את ארבע הקושיות המובאות בגמ'
, ]קטז.[ופעם אחת בדברי רב נחמן  ";מה נשתנה"לשאול עוקרים את השולחן פוטרת אותו מ

ענה לו עבדו שהעבד צריך ו ,ששאל את עבדו מה צריך לעשות עבד שאדונו הוציאו לחרות
 פתח ואמר עבדים היינו".  ,להודות ולשבח, ואמר רב נחמן: "פטרתן מלומר מה נשתנה

לפטור השני. על דברי  םימתייחס םואינ על הפטור הראשון יםחולק [כדי הקטו: ד"]תוס' 
אינה פוטרת מאמירת "מה נשתנה".  ,תוס' שהשאלה למה עוקרים את השולחן יםרבה אומר

דבר, משמע ששאלה זו פוטרת מאמירת "מה נשתנה".  יםאומר םתוס' אינ על דברי רב נחמן
מוכח שלדעת התוס' אין חיוב לשאול את ארבע הקושיות המוזכרות במשנה, אבל יש חיוב 

קושיות מהותיות לסדר הפסח. קושיה על עקירת השולחן, שאין לה משמעות  להקשות
 מלבד הרצון לגרום לסקרנות, אינה קושיה.

השני וכאן הבן  הכוס מוזגין: "פוסק ]פ"ח ה"ב[הרמב"ם חולק על שני הפטורים. הרמב"ם 
לדעת הרמב"ם הבן שואל ככל העולה על רוחו, אבל שואל ואומר הקורא מה נשתנה...", 

 שלחייב לומר את הנוסח , ולכן קורא ההגדה 4היא חלק מחובת ההגדה "מה נשתנה"אמירת 
 . 5ללא קשר לשאלת הבן "מה נשתנה"

 בגנות ומסיים בשבח מתחיל

חכמים תיקנו למצות סיפור יציאת מצרים את אחד המאפיינים הבולטים של סיפור, והוא 
מצרים, משלב טרום היציאה ועד  העלילה. חייבים לספר את כל העלילה של סיפור יציאת

 היציאה.

נחלקו האמוראים מהיכן צריך להתחיל את העלילה והיכן לסיימה. שמואל סובר 
שמספיק להתייחס לגאולה הפיזית, ולכן מתחילים ב"עבדים היינו" ומסיימים ביציאת 

ק אבל לא ניתן להסתפתייחס בסיפור גם לגאולה הפיזית, חייבים להאכן מצרים. רב סובר ש
בה אלא חייבים להתייחס גם לגאולה הרוחנית. לדעתו מתחילים את העלילה ב"מתחילה 
עובדי עבודה זרה היו אבותינו" ומסיימים "בדת האמת שקרבנו המקום לו והבדילנו 

 .6"ד[ה שם]רמב"ם  מהאומות וקרבנו ליחודו"

 

 "ובד אביאארמי "פרשת  דרישת

את מצרים "כפי צחות לשון המספר", אלא חכמים תיקנו שלא מספיק לספר את סיפור יצי
 של חז"ל לפרשה זו. םצריך ללמוד פרשה מהתורה העוסקת ביציאת מצרים עם פרשנות

                                                           
פשוט שמצה, מרור, קרבן פסח והסיבה הם חלק מהותי מההגדה, ולכן קורא ההגדה שואל עליהם. לעיל  4

 הסברנו מדוע גם שני הטיבולים הם חלק מהותי מסדר פסח. 162עמ' 
 צ"ע כיצד הרמב"ם מסתדר עם הגמ'.  5
 משמע ששיטת רב כוללת בתוכה גם את שיטת שמואל. ]פ"י מ"ד[בפירוש המשנה  מהרמב"ם 6



 קטז:-קטז.הלכות ליל הסדר; פסחים  6

היא חלק מהעלילה של סיפור יציאת  "ארמי אובד אבי"הרמב"ם מבין שדרשת פרשת 
חייבים להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ובאמצע חייבים לכל הפחות לדרוש את  - מצרים
 .7"ארמי אובד אבי" פרשת

המוסיף ומאריך בדרש פרשה זו  וכלבמשנה: " מוזכרמוסיף דין שאינו  [דה" זפ"] םהרמב"
חכמים גדולים חייבים  אפילולדין המוזכר בתחילת הפרק: " מקבילהרי זה משובח". דין זה 

וכל המאריך בדברים שאירעו ושהיו הרי זה משובח". נראה  ,מצריםלספר ביציאת 
משני חלקים: סיפור מעשה יציאת  תיציאת מצרים מורכב סיפורו שמצות מהשוואה ז

יציאת מצרים, ולכן בשני החלקים הללו נאמר  ת בהמוזכרשמצרים, ולימוד פרשה בתורה 
 שכל המרבה הרי זה משובח.

 מצה ומרור ,פסחאמירת 

 חכמים תיקנו לומר "פסח, מצה ומרור". לחיוב זה משמעות כפולה:

 יציאת מצרים עם מצוות היום. שילוב סיפור  א.

מצה,  -מרור, הגאולה  -מרכוז תשומת הלב לשלוש נקודות מרכזיות: השעבוד  ב.
ל העיקר, ולכן יש לחזור . האריכות בסיפור עלולה להאפיל ע8פסח -והנקמה במצרים 

 נקודות אלו.ולהדגיש 

 הלל

לו הוא יצא אומרת: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאי ]קטז:[המשנה 
ממצרים... לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל ולשבח לפאר לרומם ולהדר ולברך לעלה 
ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנסים האלו". כיוון שהגאולה אינה נחלת אבותינו 

ידי הקב"ה ממצרים, חובה עלינו להכיר טובה לגואלנו, להודות בבלבד אלא כולנו נגאלנו 
ולרומם למי שעשה לנו את כל הנסים הללו. ההלל אינו חיוב נוסף אלא חלק  ולשבח, לפאר

טנית הבוקעת מכל אדם שיש לו לב נסיפור ההגדה גורם להכרת טובה ספו -ממצות ההגדה 
 .9רגיש

סובר  ה[-]פ"ח הל' דמהרמב"ם משמע שהוא הבין את המשנה בדרך אחרת. הרמב"ם 
ס ל"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו", ש"לפיכך אנו חייבים להודות" אינו מתייח

אלא לפסח, מצה ומרור. כיוון שהיינו משועבדים למצרים והקב"ה נקם במצרים את נקמתנו 
 והוציאנו לחירות, אנו חייבים להודות לו על כל הנסים וכל הטובות שהוא גמל אותנו. 

                                                           
 "והוא שידרוש מארמי אובד אבי". ]פ"ז ה"ד[כך משמע מלשון הרמב"ם  7
מגדיר הרמב"ם שלושה דברים שמשובח להאריך  ]עשה קנז[ המצוות ספרהעיר לי ידידי ר' תנחום גולד שב 8

קושי  -" המצרים מעול וחמס עמנומה שעשו גאולת מצרים. ב. " -" בהגדלת מה שעשה לנו השםבהם: א. "
שלושת הדברים הללו מקבילים לפסח, מצה  העונש למצרים. -" איך לקח השם נקמתנו מהםהשעבוד. ג. "

 ומרור. הרמב"ם מבין שחכמים קבעו בדין זה את היסודות המרכזיים של מצות סיפור יציאת מצרים.
 דיון נרחב בדין הלל. [203]ובעיקר עמ'  201-220עמ'  עז-עיין לקמן סוגיות עה  9



 7 : מצות סיפור יציאת מצריםיחסוגיה 
 

כרה שכל אדם חשוב לציין, שלדעת הרמב"ם ההגדה כולה היא חיוב דרבנן, אבל הה
. חיוב זה מחייב ה"ו[ ז]פ"צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, היא חיוב מהתורה 

 .10ה"ז[ ז]פ"אותנו מדרבנן להסב דרך חירות ולשתות ארבע כוסות 

 סיכום

ם יתכנים עיקרי חמישהמהתורה אין שיעור לסיפור יציאת מצרים. חכמים הגדירו 
 לסיפור:

 קליטת המסרים של ההגדה.את  המאפשרתליצור סקרנות  ןתמטר -א. שאלת קושיות 

 ב. סיפור עלילתי של יציאת מצרים

 ג. לימוד תורה בסיפור יציאת מצרים

 ]פסח, מצה ומרור[ ד. התמקדות בעיקרי הדברים

 ה. הלל

לדעת הר"ן תכנים אלו אינם מעכבים את קיום המצוה, ולדעת הרמב"ם התוכן הרביעי 
 מעכב.

 

                                                           
לסיום, הערה לגבי הגמ' בדף קטז:. הגמ' מביאה את דברי רב אחא בר יעקב שסומא פטור מחיוב הגדה.   10

מקשה הגמ' כיצד ניתן לומר שסומא פטור מחיוב הגדה, והרי רב יוסף ורב ששת, שהיו סומים, אמרו את 
ם ידי חובתם, ואם סומא פטור, כיצד הוא יכול להוציא את האחרים ידי ההגדה בביתם והוציאו אחרי

. למסקנה [בלבד מדרבנן הוא מצרים יציאת סיפור חיוב גם]ולכן חובתם. מתרצת הגמ' שהם סוברים שמצה דרבנן 
דוחה הגמ' תירוץ זה, ואומרת שרב יוסף ורב ששת חולקים על רב אחא בר יעקב וסוברים שסומא חייב 

 בהגדה.

 מגמ' זו ניתן ללמוד שלוש הלכות מחודשות: 

א. חיוב סיפור יציאת מצרים תלוי בחיוב מצה, ואם מצה בזמן הזה דרבנן גם חיוב סיפור יציאת מצרים הוא  
דרבנן. היה ניתן לומר שאין קשר בין שתי הלכות אלו, כיוון שמצה תלויה בקרבן פסח וסיפור יציאת מצרים 

 שעונים לחם -]"לחם עוני" הדרשות הקושרות בין מצה לבין סיפור יציאת מצרים אינו תלוי בו. מוכח מהגמ' ש

 הן דרשות גמורות ולא אסמכתא בעלמא.  '[וכדו, הרבה דברים עליו

ב. הגמ' אומרת שאדם שאינו מחויב בסיפור יציאת מצרים אינו יכול להוציא את האחרים ידי חובת הגדה.  
חויב בדבר יכול להוציא את האחרים ידי חובתם הוא דין שנאמר דין זה אינו פשוט כלל. הדין שרק המ

בעיקר לגבי מצוות של דיבור. בברכות, בתפילות ובמגילה שיש חיוב אמירה, אמירת אחר יכולה להוציא 
ידי חובה רק אם המוציא מחויב במצוה. בסיפור יציאת מצרים היה ניתן לחשוב שאין הלכה של אמירה, 

 , וניתן לצאת ידי חובה אפילו בשמיעה מרשמקול.אלא של השתתפות בסיפור

ג. הגמ' אומרת שאם חיוב סיפור יציאת מצרים דרבנן, סומא המחויב מדרבנן יכול להוציא אחרים ידי  
חובתם. דין זה אינו פשוט כיוון שעל הסומא יש שני דרבנן, גם דרבנן של סיפור יציאת מצרים וגם דרבנן 

 אולי. ורבי"ה ד: יט מגילה' בתוס]עיין ל שאר המסובים והוא אינו יכול להוציאם מש חיובו פחּותשל סומא, ולכן 

 .אלא רק הלכה של השתתפות בסיפור, ואף קטן מוציא ידי חובה[ חובה ידי הוצאה של הלכה אין, מדרבנן החיוב שאם לומר ניתן


