חמישי לראשון ,שנת ע"ה לחמ"י

מבורכי יום רביעי

והגדת לבנך :עיונים בהגדה של פסח

כמה מצות? על מחלוקתם של רמב"ם ותוספות
(1

נוסח ההגדה

(2

שמות יב:ח

אַרעָ א ְדּ ִמ ְצ ַריִם
הָ א ל ְַחמָ א עַ ְניָא דַּ אֲ כַלוּ אֲ בָ הָ ַתנָא ב ְ
ל־מר ִ ֹ֖רים יֹאכְ ֻ ֽלה ּו:
י־א ׁש ו ַּמ ּ֔צוֹת ַﬠ ְ
ת־ה ָּב ָ ׂש֖ר ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ַהזֶּ ֑ה צְ ִל ֵ ֣
וְ ָאכְ ֥ל ּו ֶא ַ
(3

שמות יב ,לט

ֹא־ﬠ ֥ ׂש ּו ָל ֶהֽם:
ת־ה ָּב ֜ ֵצק ֲא ׁ ֨ ֶשר הוֹצִ ֧יא ּו ִמ ִּמצְ ַ ֛ריִ ם ֻﬠ ֹ֥גת ַמ ּ֖צוֹת ִּ ֣כי ֣ל ֹא ָח ֵמ֑ץ ִּ ֽכי־ג ְֹר ׁ ֣ש ּו ִמ ִּמצְ ַ ֗ריִ ם וְ ֤ל ֹא יָ ְֽכל ּו ְל ִה ְת ַמ ְה ֵ֔מ ּ ה וְ גַ ם־צֵ ָ ֖דה ל ָ
ֹאפ ּו ֶא ַ
וַ יּ ֨
(4

שמות יב:יב

ל־אל ֵֹה֥י ִמצְ ַ ֛ריִ ם ֶ ֽא ֱﬠ ֶ ׂש֥ה ׁ ְשפָ ִ ֖טים ֲא ִנ֥י ֽה':
ד־ב ֵה ָמ֑ה ו ְּב ָכ ֱ
ל־בכוֹ ר ְּב ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם ֵמ ָא ָ ֖דם וְ ַﬠ ְּ
יתי ָכ ְּ
ץ־מצְ ַריִ ֘ם ַּב ַּ ֣ליְ ָלה ַהזֶּ ֒ה וְ ִה ֵּכ ִ ֤
וְ ָﬠ ַב ְר ִּ ֣תי ְב ֶ ֽא ֶר ִ
(5

שמות יב:יא

וְ כָ כָ ֘ה ּתֹאכְ ֣ל ּו אֹתוֹ֒ ָמ ְתנֵ יכֶ ֣ם ֲחגֻ ִ ֔רים נַ ֲֽﬠ ֵליכֶ ם ְּב ַרגְ ֵל ֶ֔יכם ו ַּמ ֶ ּק ְל ֶכ֖ם ְּביֶ ְדכֶ ֑ם וַ ֲאכַ ְל ֶּת֤ם אֹת וֹ ְּב ִח ּ ָפז֔ וֹן ּ ֶפ ַ֥סח ֖הוּא ַל ֽה':
(6

דברים טז:א

יא ֜ ָך ֧ה' ֱאל ֶֹה֛יךָ ִמ ִּמצְ ַ ֖ריִ ם ָלֽיְ ָלה:
הוֹצ ֲ
ׁ ָשמוֹ ר ֶאת־ ֣חֹ ֶד ׁש ָה ָא ִ֔ביב וְ ָﬠ ִ ׂ֣ש ָית ּ ֔ ֶפ ַסח ַל ֖ה' ֱאל ֶֹה֑יךָ ִּ֞כי ְּב ֣חֹ ֶד ׁש ָה ָֽא ִ֗ביב ֨ ִ
(7

דברים טז:ג

את ֵמ ֶ ֣א ֶרץ ִמצְ ַ ֔ריִ ם...
ל־ﬠ ָל֥יו ַמ ּ֖צוֹת ֶל ֶ֣חם ֑ﬠֹנִ י ִּ ֣כי ְב ִח ּ ָפז֗ וֹן יָ ֙ ָצ ָ 
תאכַ ָ
ל ֹא־תֹאכַ ֤ל ָﬠ ָלי ו ָח ֵ֔מץ ׁ ִש ְב ַﬠ֥ת יָ ִ ֛מים ּֽ ֹ
(8

דברים טז:ו

ֽאתךָ ֥ ִמ ִּמצְ ָ ֽריִ ם:
מוֹﬠ֖ד צֵ ְ
ת־ה ּ ֶפ ַ֖סח ָּב ָ ֑ﬠ ֶרב ְּכ ֣בוֹא ַה ׁ ּ ֔ ֶש ֶמ ׁש ֵ
יך ְל ׁ ַש ֵּכ֣ן ׁ ְש ֔מוֹ ׁ ָש֛ם ִּתזְ ַּב֥ח ֶא ַ
ל־ה ָּמ ֞קוֹם ֲא ׁ ֶשר־יִ ְב ַ֨חר ֤ה' ֱאל ֶֹ֙ה ָ 
ם־א ַ
ִּ֠כי ִ ֽא ֶ
(9

מכילתא דרשב"י שמות י"ב:ח'

בלילה הזה – אמר ר' אלעזר בן עזריה נאמר כאן בלילה הזה ונאמר למטה ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה
מה לילה הזה הנאמר למטה עד חצות אף לילה הזה הנאמר כאן עד חצות:
אמר לו ר' עקיבה מה אני צריך והלא ככר נאמר ואכלתם אותו בחפזון בשעת חפזון
מה ת"ל בלילה הזה בלילה הוא נאכל ואין נאכל כקדשים ביום.
 (10תוספות מגילה כ"א.

לאתויי אכילת פסחים ודלא כרבי אלעזר ב"ע – מ"מ נראה דהלכה כר' אלעזר דהא איכא סתמא בערבי פסחים דקאי
כוותיה דתנן הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכן משנה באיזהו מקומן וסתמא בסוף פ"ק דברכות גבי מעשה
ובאו בניו של רבן גמליאל מבית המשתה וכו' אמר להם כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד
השחר ואילו אכילת פסחים לא קתני ומוקי לה כראב"ע דאמר עד חצות וא"כ צריך למהר לאכול מצה בלילי
פסחים קודם חצות ואפילו מצה של אפיקומן שהרי חיוב מצה בזמן הזה הוה דאורייתא אבל בהלל של אחר
אפיקומן אין להחמיר כל כך שהרי מדרבנן הוא.
 (11רמב"ם קרבן פסח ח:טז

כְּ בָ ר בֵּ אַרנוּ בְּ כַמָּ ה ְמקוֹמוֹת ֶשׁאֵ ין הַ פֶּ סַ ח נֶאֱ כָל אֶ לָּא עַ ד חֲ צוֹת כְּ דֵ י לְ הַ ְר ִחיק ִמן הָ עֲ בֵ ָרה וְ ִדין תּו ָֹרה ֶשׁיֹּאכַל כָּל הַ ַלּ ְילָה
בוּרה חוֹזְ ִרין
אַרנוּ בְּ ִהלְ כוֹת חָ מֵ ץ וּמַ צָּ ה ֶשׁהוּא טָ עוּן הַ לֵּל בִּ ְשׁעַ ת אֲ כִ ילָת ֹו וְ ֶשׁאֵ ין בְּ ֵני חֲ ָ
עַ ד ֶשׁיַּעֲ לֶה עַ מּוּד הַ ַשּׁחַ ר .וּכְ בָ ר בֵּ ְ
וְ אוֹכְ לִ ין אַחַ ר ִשׁ ְנִּר ְדּמוּ בְּ ֵשׁנָה אֲ פִ לּוּ בִּ ְת ִחלַּת הַ ַלּ ְילָה:
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 (12פסחים קטו ע"ב – קטז ע"א

...לחם עני עני כתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה
 (13תוספות מסכת פסחים דף קטז עמוד א

מה דרכו של עני בפרוסה  -נראה דגם המוציא צריך לברך על הפרוסה וכן משמע בפ' כיצד מברכין דקאמר הכל מודים
לענין פסח שמניח פרוסה בתוך השלימות ובוצע פי' אפילו למ"ד מברך על השלימה ופוטר את הפתיתין מודה
לענין פסח דאינו מברך על השלימה אלא על הפרוסה משום מה דרכו של עני כו' ומניחה בתוך השלימה כדי
שיהא נראה שבצע על השלימה ומשמע דלענין המוציא קמיירי וקאמר בתר הכי א"ר חייא בר אבא בשבת חייב
לבצוע על שני ככרות שנאמר לקטו לחם משנה ועיקר מילתיה דר' חייא בר אבא בפרק כל כתבי אלא להכי מייתי
התם אחר פסח לומר שצריך שם מצה שלישית משום לחם משנה וחייב לבצוע על שתי ככרות בין בשבת בין
בי"ט דאי לאו הכי למה הביא שם מילתיה דר' חייא וכן פסק רב אלפס דצריך לבצוע על שתי ככרות ביום טוב
והטעם לפי שהיה לחם משנה יורד בערבי ימים טובים וקשה שאנו מתפללים באתה קדשת וברכתו מכל הימים
וקדשתו מכל הזמנים ואמר )במכילתא פרש' בשלח( במן ברכו במן קדשו משמע בי"ט היה מן יורד וכן היה נוהג
ה"ר מנחם מיוני וה"ר יום טוב שהיו מברכין הכל על הפרוסה אך ר"י היה מברך המוציא על השלימה והדר על
אכילת מצה על הפרוסה ובוצע משתיהן יחד וכן עמא דבר ולכך עושין על השלישית כריכה כדי לקיים מצוה
בשלשתן.
 (14רמב"ם חמץ ומצה ח:ו

יקין,
וְ אַחַ ר כָּ� ְמבָ ֵר� 'עַ ל נְ ִטילַת י ָָדיִם' וְ נוֹטֵ ל יָדָ יו ְשׁ ִניָּהֶ ,שׁהֲ ֵרי ִה ִסּיחַ דַּ עְ תּ ֹו בִּ ְשׁעַ ת ְק ִריאַת הַ הַ גּ ָָדה ,וְ לו ֵֹקחַ ְשׁנֵי ְר ִק ִ
וּמפְּ נֵי מָ ה אֵ ינ ֹו ְמבָ ֵר� עַ ל ְשׁתֵּ י כִּ כָּרוֹת
אָרץ'ִ .
וּמבָ ֵר� 'הַ מּו ִֹציא לֶחֶ ם ִמן הָ ֶ
ח ֹולֵק אֶ חָ ד מֵ הֶ ן וּמַ ִנּיחַ פָּ רוּס לְ תוֹ� ָשׁלֵםְ ,
כִּ ְשׁאָר י ִָמים טוֹבִ ים? ִמשּׁוּם ֶשׁנֶּאֱ מַ רֶ :ל ֶחם עֹנִ י מַ ה ַדּ ְרכּ ֹו ֶשׁלֶּעָ ִני בִּ פְ רוּסָ ה ,אַף כָּאן בִּ פְ רוּסָ ה.
 (15משנה כתב יד קאופמן ברכות א:יא

מַ זְ כִּ ִירין י ְִציאַת ִמצְ ַריִם בַּ לֵּילוֹת.
יתי ֶשׁתֵּ אָמֵ ר י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם בַּ לֵּילוֹת,
אָמַ ' ְר' אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה :הֲ ֵרי אֲ ִני כְ בֶ ן ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה ,וְ �א זָכִ ִ
אתךָ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ,כּ ֹל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ ,
עַ ד ֶשׁ ְדּ ָר ָשׁהּ בֶּ ן זוֹמָ הֶ ,שׁנֶּ'ְ :ל ַמ ַﬠן ִּתזְ כּ וֹר ֶאת יוֹם צֵ ְ
"יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ " הַ יּ ִָמים" ,כּ ֹל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ " הַ לֵּילוֹת.
וַ חֲ כ ִָמים או ְֹמ ִרים:
"יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ " הָ ע ֹולָם הַ זֶּה" ,כּ ֹל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ " לְ הָ בִ יא אֶ ת יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ .
 (16רמב"ם נוסח ההגדה

מַ עֲ ֶשׂה בְּ ִרבִּ י אֱ לִ יעֶ זֶר וְ ִרבִּ י יְהוֹשֻׁ עַ וְ ִרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה וְ ִרבִּ י עֲ ִקיבָ ה וְ ִרבִּ י טַ ְרפוֹן ֶשׁהָ יוּ ְמסֻ בִּ ין בִּ בְ נֵי בְּ ַרק וְ הָ יוּ ְמסַ פְּ ִרין
אָמרוּ לָהֶ ן ַ'רבּו ֵֹתינוִּ ,ה ִגּיעַ זְ מַ ן ְק ִריַּת ְשׁמַ ע ֶשׁלּ ַַשּׁחֲ ִרית'.
יציאַת ִמצְ ַריִם כָּל אוֹת ֹו הַ ַלּ ְילָה ,עַ ד ֶשׁבָּ אוּ ַתּלְ ִמידֵ יהֶ ן וְ ְ
בִּ ִ
יתי ֶשׁ ֵתּאָמֵ ר י ְִציאַת ִמ ְצ ַריִם בַּ לֵּיל ֹות ,עַ ד ֶשׁ ְדּ ָר ָשׁהּ
אָמַ ר לָהֶ ם ִרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה :הֲ ֵרי אֲ ִני כְּ בֶ ן ִשׁבְ ִעים ָשׁנָה וְ �א זָכִ ִ
אתךָ ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם כּ ֹל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ " :יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ "  -הַ יּ ִָמים; " ּכֹל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ "  -הַ לֵּילוֹת.
בֶּ ן זוֹמָ אֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רְ :ל ַמ ַﬠן ִּתזְ כּ ֹר ֶאת יוֹם צֵ ְ
וַ חֲ כ ִָמים או ְֹמ ִרים" :יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ "  -הָ ע ֹולָם הַ זֶּה; " ָּכל יְ ֵמי ַחיֶּ יךָ "  -לְ הָ בִ יא אֶ ת יְמוֹת הַ מָּ ִשׁיחַ .
 (17ברכות ט ע"א

יאךָ ה' ֱאל ֶֹהיךָ ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַליְ ָלה",
אֲ מַ ר ִרבִּ י אַ בָּ א :הַ כֹּל מו ִֹדים ,כְּ ֶשׁ ִנּגְאֲ לוּ י ְִשׂ ָראֵ ל ִמ ִמּצְ ַריִם� ,א ִנגְאֲ לוּ אֵ לָּא בָּ עֶ ֶרבֶ ,שׁנֶּאֱ מַ ר :הוֹצִ ֲ
וּכְ ֶשׁיָּצְ אוּ� ,א י ְָצאוּ אֵ לָּא בַ יּוֹםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רִ :מ ָּמ ֳח ַרת ַה ּ ֶפ ַסח יָ צְ א ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּביַ ד ָר ָמה
עַ ל מָ ה נ ְֶחלְ קוּ? עַ ל ָשׁעַ ת ִחפָּ זוֹן,
ִרבִּ י אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן עֲ ז ְַריָה סָ בַ ר :מַ אי ִח ּ ָפזוֹן? ִחפָּ זוֹן ְדּ ִמ ְצ ִרים.
וְ ִרבִּ י עֲ ִקיבָ א סָ בַ ר :מַ אי ִח ּ ָפזוֹן? ִחפָּ זוֹן ְדּי ְִשׂ ָראֵ ל.
יאךָ ה' ֱאל ֶֹהיךָ ִמ ִּמצְ ַריִ ם ַליְ ָלה ,וְ כִ י בַּ ַלּ ְילָה יָצְ אוּ?
ַתּנְ יָא נַמֵ י הָ כִ י :הוֹצִ ֲ
וַ הֲ �א �א יָצְ אוּ אֵ לָּא בַּ יּוֹםֶ ,שׁנֶּאֱ מַ רִ :מ ָּמ ֳח ַרת ַה ּ ֶפ ַסח יָ צְ א ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל ְּביַ ד ָר ָמה?
אֵ לָּא ְמלַמֵּ ד ֶשׁ ִה ְת ִחילָה לָהֶ ם גְּאוּלָּה ִמבָּ עֶ ֶרב.
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