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 רקע

ך סעודתו והקיץ משנתו אינו חוזר ואוכל. נחלקו הראשונים המשנה מחדשת שהישן בתו
 בזמננו. גםאם דין זה נאמר רק בזמן אכילת קרבן פסח, או 

 מקורות

 קכ: "מתני' ישנו מקצתן... ותנן נתנמנמו יאכלו נרדמו לא יאכלו"-קכ. גמ' א.

 הוה מנמנם, נתנמנמו יאכלוישנו כולן לא יאכלו, רשב"ם ד"ה  ב.
 אמר תוס' קיט: ד"ה 
 ר"ן כז. באלפס ד"ה מתני', וכתב 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הי"ד, והשגת הראב"ד 
 הל' קרבן פסח פ"ח הט"ו   
 ומשנה ברורה ,שו"ע סי' תעח סע' ב ג.

 הסבר הסוגיה

לא  -נרדמו  ,יאכלו -נתנמנמו  :ר' יוסי אומר .לא יאכלו -יאכלו, כולן  -ישנו מקצתן 
 ]משנה קכ.[  .יאכלו

 

סעודת ליל הפסח, ואסור להמשיך את במחדשת ששינה מהוה היסח הדעת המשנה 
משנתם. דין המשנה צריך תלמוד, מדוע היסח הדעת אוסר בני החבורה הסעודה כשיתעוררו 

 וכי אסור לאדם להסיח דעתו ולשוב לסעודתו?להמשיך את סעודת ליל הפסח 

לאכול  אסרוח, וחכמים מפרש שדין המשנה מתייחס לקרבן פס ]ד"ה ישנו כולן[הרשב"ם 
שינה וחלק לאחר השינה, כיוון שאכילה זו נראית כאכילה בשני החלק מקרבן פסח לפני 

מפרש שקרבן פסח נפסל  ]הל' חמץ ומצה פ"ח הי"ד[מקומות, האסורה מהתורה. הראב"ד 
 .1בהיסח הדעת, ולכן אם נרדמו כל בני החבורה, קרבן פסח נפסל ואסור לאכול ממנו

 
מדייק  ]ד"ה ישנו כולן[ונים אם דין המשנה נוהג גם בזמן הזה. הרשב"ם נחלקו הראש

מהדיון בין רבה לבין אביי לגבי שינה ונמנום, שהדין נוהג גם בזמן הזה. לדעתו, אפיקומן 
. 2נאכל זכר לפסח, ולכן אם התחיל לאכול את האפיקומן ונרדם אינו יכול לחזור ולאוכלו

                                                           
 שקודשים נפסלים בהיסח הדעת. ]לד.[ לעילבגמ' עיין   1
סובר כרשב"ם, שכיוון שאפיקומן זכר למקדש דין המשנה נוהג גם בזמן הזה, אבל  []ד"ה אמר ליהרבינו דוד   2

באמצע אכילת בלבד, אסור לנרדם הוא חולק עליו בגדרי הדין. לדעת הרשב"ם הדין נוהג באפיקומן 
לאכול את  באמצע סעודתולהמשיך ולאוכלו כשקם משנתו. לדעת רבינו דוד אסור לנרדם  אפיקומן

]הדרכי משה )סי' תעח אות א( מביא סברא זו בשם המהרי"ל )סדר ההגדה עמ' קטז סי' לט(, אך כמדומני ששתי השיטות האפיקומן 

 . הללו אינן זהות זו לזו[



 כ:ק-קכ. הלכות ליל הסדר; פסחים 2

חולקים על הרשב"ם, ולדעתם דין  [)מובא בר"ן כז. ד"ה וכתב(]כו:  ובעל המאור ]קיט: ד"ה אמר[תוס' 
בין רבה לאביי היה בבית המדרש  השיחשההמשנה אינו נוהג בזמן הזה. מסביר בעל המאור 

הראב"ד בגמ' רק כדי לבאר את המושגים שינה ונמנום.  הולא בסעודת ליל הפסח, והובא
ולדעתו דין המשנה נאמר רק לגבי קרבן  חולק גם על הרשב"ם וגם על תוס' ובעל המאור,

פסח, אך לדין זה השלכה גם לזמן הזה. יסוד דין המשנה הוא ששינה מהוה היסח הדעת, 
לדין זה שתי השלכות: א. היסח הדעת פוסל את קרבן הפסח, ולכן אסור לאוכלו לאחר 

 .השינה. ב. היסח הדעת מהוה הפסק הסעודה, וכשמתעורר משנתו צריך לחזור ולברך
 

פוסק  ]פ"ח הי"ד[ מכל הראשונים. בהלכות חמץ ומצה שהבין אחרתמהרמב"ם משמע 
הרמב"ם: "מי שישן בתוך הסעודה והקיץ אינו חוזר ואוכל". הרמב"ם אינו מחלק בין זמננו 

אינו מקשר את האיסור לאפיקומן אלא לסעודה. משמע שהאיסור רמב"ם הלזמן הבית, ו
 .3שור לקרבן פסח אלא לסעודת הפסחלחזור ולאכול לאחר השינה אינו ק

אולי ניתן להסביר שבליל הפסח אנו בני חורין וסעודתנו סעודת חירות. בן חורין אינו 
אוכל וחוזר ואוכל, אלא אוכל סעודה שלמה ודיו. ניתן להאריך בסעודה כרצוננו, אך אין 

יל סעודה מקום בליל הסדר לסעודה נוספת, ולכן גמר הסעודה בשינה מונע אפשרות להתח
 חדשה. 

 
נחלקו חכמים ור' יוסי בגדרי הדין. חכמים סוברים שרק אם ישנו כולם אסור להם 
להמשיך ולאכול, אם ישנו מקצתם מותר לכולם, אפילו לנרדמים, להמשיך ולאכול. ר' יוסי 

נרדמו לא יאכלו". את דברי ר' יוסי ניתן לפרש באחת משתי  ,חולק ואומר: "נתנמנמו יאכלו
 דרכים:

סובר ר' יוסי שרק אם  -ר' יוסי מתייחס לסיפא של חכמים. "ישנו כולן לא יאכלו"  א.
 -ם תיאכלו, וכן אם נרדמו מקצ -נרדמו כולם לא יאכלו, אבל אם נתנמנמו כולם 

 יאכלו.

סובר ר' יוסי שרק אם  -ר' יוסי מתייחס לרישא של חכמים "ישנו מקצתן יאכלו"  ב.
נרדמו מקצתם לא יאכלו הנרדמים, וכן אם נתנמנמו  נתנמנמו מקצתם יאכלו, אבל אם

 כולם לא יאכלו.

התנמנם ולא ש]אביי היה ער, ורבה המשיך בסעודה רק מפני הרשב"ם מוכיח מדברי רבה ואביי 

יה. הרמב"ם פוסק כדרך הראשונה, שרק אם נרדמו י, שהלכה כר' יוסי לפי הדרך השננרדם[
 ם. כל בני החבורה אסור להם להמשיך בסעודת

 סיכום

                                                           
אם דין המשנה היה שהרמב"ם מפנה בדין זה להל' חמץ ומצה.  ]פ"ח הט"ו[הל' קרבן פסח שמע גם מכך מ  3

דין בהלכות פסח, וכיום אנו עושים אותו זכר לקרבן פסח, הרמב"ם היה צריך להביא את עיקר הדין 
י נוסף לכך בהל' קרבן פסח הרמב"ם מקדים דין זה לאיסור לאכול את הפסח בשתבהלכות קרבן פסח. 

 , משמע שהאיסור לחזור ולאכול אינו קשור לאיסור אכילת הפסח בשתי חבורות.]הנידון בפרק ט[חבורות 
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מפרשים ששינה אוסרת  בעל המאורורשב"ם, תוס' נחלקו הראשונים בהסבר המשנה. 
מדרבנן את המשך האכילה מפני שהיא נראית כאכילה בשני מקומות. איסור אכילה בשני 
מקומות קיים רק בקרבן פסח, ולכן סוברים תוס' ובעל המאור שדין המשנה נאמר בזמן בית 

ו. הרשב"ם מפרש שאפיקומן נתקן זכר לקרבן הפסח, ולכן הנרדם המקדש ואינו קיים בזמננ
 באמצע אכילת אפיקומן אינו רשאי לחזור ולאוכלו. 

מפרש ששינה מהוה היסח הדעת וסיום הסעודה. בזמן בית המקדש היסח הדעת  ראב"דה
פסל את קרבן הפסח ואסר לאוכלו, בזמננו היסח הדעת מחייב לחזור ולברך ברכת הנהנין 

 כילה החדשה.על הא

מפרש ששינה מהוה סיום הסעודה, וכיוון שאין לאכול בליל הפסח שתי  רמב"םה
 סעודות, אסור לנרדם להמשיך סעודתו.

 הלכה 

מעתיק את לשון הרמב"ם שהישן בתוך הסעודה והקיץ אינו חוזר  ]סי' תעח סע' ב[השו"ע 
, חס לאפיקומן בלבד. הרמ"א פוסק כרשב"ם, שהדין מתיי]עיין משנה ברורה סק"ו[לאכול 

 .והנרדם לפני אכילת האפיקומן יכול לחזור ולאכול כרצונו

פוסק כרמב"ם שרק אם נרדמו כולם אינם חוזרים ואוכלים. הביאור הלכה  ]שם[ השו"ע
המחמיר כדעת הרשב"ם, שמותר להמשיך ולאכול  ]אות ג[ מביא את החק יעקב ]ד"ה נתנמנמו[

מצרף את שיטות הראשונים, שדין המשנה נוהג רק  רק אם התנמנמו מקצתם. הביאור הלכה
 בקרבן פסח, ומורה שאין להחמיר מפסק השו"ע. 

 

 


