
 

  

 פ"אתשבשלח | פרשת 26עלון מס' 
 

  ויסב אלוקים את העם דרך המדבר ים סוף
  (פ' יג' יח'שמות )
 

ית עמא אורח מדברא  ה'ואסחר  תרגום אונקלוסו א.
 ...לימא דסוף

הרי דאונקלוס ביאר ,,ויסב'' מלשון סיבוב וכתב 
 ,,ואסחר''  

כפשוטו הוא ,,ויסב'' כן דהביאור ברש"י פירש וכן 
 ''. ע"כ. ומההדרך הפשוטה לדרך העקן הסיבם מ,,

  הרי דשניהם ביארו דזו היא משמעות התיבה ,,ויסב'' 
אמנם מצינו כפי שיבואר להלן דהמלה ,,ויסב'' 

 נדרשה לדרש בהלכה. 
 

בכל דור ודור חייב אדם ...קטז ב' פסחים תנן בב. 
שנאמר  כאילו הוא יצא ממצריםאת עצמו  ''לראות,,

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי 
חייבים להודות להלל  . לפיכך אנחנובצאתי ממצרים
ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו  ...לשבח לרומם

את כל הניסים האלו הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון 
לשמחה ומאבל ליום טוב ומאפילה לאור גדול 

 ע"כ.  לויההלומשעבוד לגאולה ונאמר לפניו 
 משםואותנו הוציא ובגמ' שם אמר רבא צריך שיאמר 

וברשב"ם שם ד"ה צריך שיאמר פסוק זה ,,ואותנו 
שצריך להראות את עצמו כאלו יצא הוציא משם'' 

  . משם שאף אותנו גאל הקב"ה
 

שצריך להראות את צ"ב מה שכתב הרשב"ם ו ג.
 . עצמו כאלו יצא משם

וזה נראה דיש שנוי קצת מלשון המשנה שבמשנה 
והרשב"ם כתב ,,שצריך '' צריך לראותכתוב ,,

 ומה פשר הדבר.את עצמו''. אות להר
 

מלשון המשנה כזה  ינוישמצינו ם רמב"גם בהנה ו ד.
 ' הלכה ו' וז"ל: ז 'חמץ ומצה פ 'הלכתב בש

כאילו  את עצמו ''להראות,,בכל דור ודור חייב אדם 
שנאמר  הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים

 ... ע"כ. ואותנו הוציא משם וגו' (דברים ו')
 

 סחפת הסבה בודרי מצג

צ"ב אמאי שינה מלשון המשנה ועל גם על הרמב"ם ו
מה סמך לשנות את הלשון דבמקום ,,לראות'' כתב 

 ,,להראות''.
                         *         *  * 

 

עלינו כדי לבאר את דברי הרשב"ם והרמב"ם בו ה.
 מצות הסבה בליל פסח.לירד ליסוד ושורש טעם 

ובהקדם הדברים דלהלן דכבר כתבנו בתחלת 
 תרש"י פירשו אוס ודאונקלדברינו דתיבת ,,ויסב'' 

מצינו דנכתבה התיבה ,,ויסב'' גם  -,פשוטו של מקרא
 למדרש מיניה הלכות. 

ויסב על הפסוק  (פ' כ' פיס' יח'בשלח )דאיתא במד"ר 
אפילו עני , מכאן אמרו רבותינו אלוקים את העם

שכך עשה להם  ,שבישראל לא יאכל עד שיסב
 . ע"כ. ''ויסב אלוקים,,הקב"ה שנאמר 

מדוע עשה זאת הקב"ה לא פורט במדרש אך הטעם 
 זה. 

 ''ויסב אלוקים,, האגדהבמדרש כטעם לכך מצינו ו
ן יכומ ''םשהסיבן במסיבה כבני מלכי,,את העם 

 . ע"כ.להסבת פסח מן התורה
היינו שהקב"ה רצה שירגישו עצמם ישראל כבני 

 מלכים. 
 

ולפי  ...בירושלמי פסחים פ' י' הלכה א' איתאם ברו. 
להיות אוכלין מעומד וכאן אוכלין שדרך עבדים 

 .''להודיע שיצאו מעבדות לחירות,,מסובין 
 

תרי טעמי נאמרו בירושלמי ובמדרש הרי לנו דז. 
יצויין ) מהו טעם חיוב הסיבה בליל פסח. אגדה

כאמור שבמד"ר נאמר רק הדין שאפי' עני שבישראל 
חייב ליסב משום שכך עשה להם הקב"ה ולא פורט 

 .(כך הקב"ההטעם מדוע עשה 
ועלינו לבאר בס"ד הנפ"מ ביסוד ההלכה בין הני תרי 
טעמי. ועל פי דרך זו ארווח לן יותר שיטות הרשב"ם 

 והרמב"ם.
                         *         *  * 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ונקדים לומר דמצינו בקיום וחיוב מצות ליל טו'  ח.
שהם דאוריתא  מצוות אכילת פסח מצה ומרורבפסח 

כל חד וחד  על הגברא לקיים המצוה עלומוטל 
מצות ארבע כוסות ו, מישראל ומצותו הוא לעצמו

וכפי שנוכיח להלן  דיסוד המצוה היא פרסומי ניסא
 בס"ד. 

 

דיש ויש לדון חיוב מצות הסבה מאיזה גדר היא.  ט.
 בתרי אנפי:  הלפרש

שמצות הגברא המוטלת עלינו היא מצות הסיבה א. 
. ,,לראות'' את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים בכדי

לו תהיה  דהיא מצווה דגבראתורה דיסבו  אמרהד
,,הסיבן הרגשה כפי שנאמר במדרש שהקב"ה 

 . במסיבה כבני מלכים''
שיצאו מעבדות  ''להודיע ולהראותאו דהמצוה ,,ב. 

  .חדין פרסומי ניסא דפסאחד מאופני לחירות והוה 
והפרסומי ניסא דפסח עדיף על פני פרסומי ניסא )

ה ניסים דחנוכה דשם המצוה לפרסם ,,שעש
ולגבי פסח הפרסומי ניסא הוא גם על  -לאבותינו'',

 . (שאותנו בעצמנו גאל הקב"ה ממצרים
    

והירושלמי כל  ש אגדההמדר ונראה לומר דבאמתי. 
אגדה ס"ל כצד' א'  המדרש, אחד נתן טעם אחר

דהיינו שזה מצוה דהגברא לעצמו שירגיש כבן חורין 
שלמי ס"ל וכאלו הוא עצמו יצא עתה ממצרים, והירו

כצד ב' דדין הסיבה הוא מצד פרסומי ניסא ולפרסם 
הנס גם במה שנעשה לאבותינו וגם במה שנעשה 

 לנו.
דהמדרש אגדה והירושלמי לא פליגי  הנמצא איפ

אך למעשה  ,אהדדי אלא דכל אחד נתן טעם אחר
  תרוויהו ס"ל דתרי אנפי הם יסוד חיוב דין הסיבה.  

 

הדבר ולהסיק א ולכשנתבונן היטב אפשר להוצי יא.
, דז"ל המשנה ברישא בכל דור מתוך המשנה גופא

חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא יצא ודור 
בעבור זה , שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא ממצרים
לפיכך אנחנו חייבים , בצאתי ממצרים ''לי,,עשה ה' 

, שכאן חדשה המשנה את להודות להלל ולשבח וכו'
ההודאה להקב"ה על שעדיפה ההלכה המיוחדת במה 

יציאת מצרים על פני חנוכה, דכאן אנו מודים לא 
דהוה אלא רק על נסים שנעשו לאבותינו בשעתו 

דזה  הודאה גם על הנס שנעשה לכל אחד מאיתנו
 נס של עצמו.

ובסיומו של חלק זה במשנה כתוב ,,ונאמר לפניו 
 ''. יה-הללו

 

 

אמר רבא צריך שיאמר ,,ואותנו הוציא ובגמ' שם 
 . ''משם

בד"ה צריך שיאמר פסוק זה  וברשב"ם שהבאנו לעיל
 ''להראות את עצמו,,שצריך '', ואותנו הוציא משם,,

 . כאלו יצא משם שאף אותנו גאל הקב"ה
 וצ"ב תרתי:

 .מה הוסיף רבא בדבריו על המשנהא. 
אמאי שינה הרשב"ם והוסיף על לשון המשנה ב. 

,,צריך להראות את עצמו כאלו יצא משם'' אף אותנו 
 גאל.  

 

ונראה להסביר הדברים דברישא כאמור כתבה יב. 
דהוא דין על הגברא להודות המשנה הך דינא קמא 

 .להקב"ה על מה שעשה לאבותינו וגם לנו
 ומסתבר ,יה''-ובסיפא נאמר ,,ונאמר לפניו הללו

יה הוא לשון דאומרים לאחריני -דלשון הללו
כך  , ואיך עושים זאת להביא לידישיהללו להקב"ה

על זה אומר  ?שגם אחרים יודו להקב"ה, באיזה אופן
שיעשה פעולה היינו דהאמצעי לכך הוא  הרשב"ם
'', דשיעור הדברים הוא להראות עצמו,,שצריך 

כאמור בצד ב' שיש מצוה לפרסומי ניסא, ועל זה 
דלא הסיפא היא  דמשמעותהוסיף רבא בגמ' וביאר 

פרסם, רק על מה שעשה לאבותינו צריך להראות ול
מלבד מה שהגברא  אלא גם את הנס שלנו בעצמנו

לפרסם ולהראות שגם  -צריך להרגיש שזה נס שלנו,
הפרט הזה שזה נס שלנו גם אותו צריך לפרסם, וכפי 

לפי שדרך עבדים להיות אוכלים הסבר הירושלמי ,,
מעומד וכאן אוכלים מסובין להודיע שיצאו מעבדות 

 גם אנחנו. לא רק על אבותינו אלא  ''לחירות
    ודברי רבא הוו גלוי על הפשט בסיפא של המשנה. 

 

ואם כנים אנו בדברינו הרי דמהמתני' ומהגמ'  יג.
עולה דתרי ענינים ישנם בפרסומי ניסא וזה כולל 
כפי שני הטעמים של מדרש האגדה והטעם של 

 הירושלמי. 
אי  ,הרי לנו דבהסיבה כאמור ישנם שתי ההלכות

והרמב"ם כתבו את  לכך יבואר היטב דהרשב"ם
החדוש הגדול של פרסומי ניסא שכולל בתוכו את 

י הדברים, ואין לשונות הרשב"ם והרמב"ם סותרים נש
ברישא את לשון הרישא של המשנה, דאמנם כן 

עסקינן בחיובו העצמי של הגברא ועל זה נאמר 
בסיפא נוסף הרי החדוש '', אך ,,חייב לראות את עצמו

י ניסא גם לאחרים וגם של חובת הפרסום של פרסומ
ולכן כאן כתב ולא רק לאבותינו  על נס שנעשה לנו

 ''. הרשב"ם הלשון ,,להראות את עצמו
 



 

 

  

ואף דברי הרמב"ם יתיישבו בכך דבתוך דבריו שג"כ 
הראות את עצמו'' כלול הדבר שצריך לכתב ,,

 לפרסם לאחרים ובודאי שגם דין ההודאה לעצמו.
 

דבפרק  ,מב"םוכמה נפלא לפ"ז סדור ההלכות בר יד.
ודור חייב  רז' מחו"מ הלכה ו' כתב כאמור בכל דו

אדם להראות את עצמו כאלו הוא בעצמו יצא עתה 
.'' צרים שנאמר ,,ואותנו הוציא משם..משעבוד מ

לפיכך כשסועד אדם בלילה הזה  :ובהלכה ז' כתב
צריך לאכול ולשתות והוא מיסב דרך חירות וכל 

ייב לשתות בלילה אחד ואחד בין אנשים בין נשים ח
מהן ואפילו עני  ,זה ארבע כוסות של יין אין פוחתין

.. .ן הצדקה לא יפחתו לו מארבע כוסותמהמתפרנס 
 ע"כ. 

מדכייל להו הרמב"ם להסיבה וארבע כוסות בהדדי 
כהמשך להלכה ו' הרי עולה ברור דגם הסיבה כמו 

 יטבארבע כוסות הויא מדין פרסומי ניסא ודוק ה
  בזה. 

                         *         *  * 
 

הנה במתני'  ,ונציע עכשיו פרפרת לאור דברינו טו.
בריש ערבי פסחים תנן אפי' עני שבישראל לא יאכל 
עד שיסב ולא יפחתו לו מארבע כוסות של יין וכבר 

 תמהו רבים בתרתי: 
מאי דתנן במתני' אפי' עני שבישראל לא יאכל א. 

 עד שיסב. 
 . דעני שבישראל יהיה פטור מהסיבהיתי מהיכי ת

דהסמיכה המשנה עני שבישראל לא יאכל עד מה ב. 
שלא יפחתו לו מארבע כוסות של  הזהלדין  ,שיסב

  , מה הקשר שביניהם. ואפי' מן התמחוי ,יין
 

ויש ליישב בהקדם לדברי מה שמובא בשו"ע סי'  טז.
ואפילו עני שאין לו תעב' סעי' ב' כתב  הרמ"א: 

ומקורו צויין מרדכי ריש פרק ). הספסל כרים ישב על
 . (ערבי פסחים

ישב על הספסל, ולא על ובמג"א שם ס"ק ג' כתב 
 . ובמרדכי משמע ,,יסב''  על הספסל. הקרקע

וכתב הפמ"ג וז"ל עיי' מג"א ,,ישב'' בשי"ן, משמע 
ולא על הקרקע. ובמדרכי גורס ,,יסב'' בסמ"ך כי אף 

ם יש לו ספסל העני צריך היסיבה על צד שמאלו וא
צריך הסיבה על הקרקע...  -,ין לום אישב עליו, וא

 ע"כ.  
 ופמ"ג זה הובא להלכה במ"ב סי' תעב' ס"ק ח'. 

 

 מצוה מן המובחרהעולה מכל זה דגבי מצות הסיבה 

לו ספסל אין אך אם  היא דיסב על גבי ספסל
קיים את בזה וג"כ  ,בדיעבד יכול לישב על הקרקע

 . מצוות ההסיבה
 

נחזי אנן דכיון דמצות הסיבה היא אופן  ועתה יז.
 מפרסומי ניסא וכאמור אפשר לקיימה בשני אופנים:

ולא על  היותר מהודר שיישב על הספסלהאופן א. 
 הרצפה.

 .  בדיעבד מקיים גם אם ישב על הרצפהב. 
אפי' ו בעני מישראל שאין לו מעותומעתה יש לדון 

יש מקום לומר אולי  מעות לקנות ספסל להסב עליו
טרכו לתת לו מן התמחוי ומן הצדקה בכדי דיצ

לקיים את המצוה שהיא פרסומי ניסא באופן מובחר 
 . ביותר

 

 מה שנותנים מן התמחוי ומן הצדקהדהרי  יח.
 לשתיית ארבע כוסות משא"כ בכל מצוות התורה,

, וזה יסוד הוא משום פרסומי ניסא דארבע כוסות
לכך שלפרסומי ניסא נותנים אפי' מן הצדקה ומן 

 וי. התמח
בפ' ד' מהל' חנוכה וכפי שכתב המ"מ על הרמב"ם 
דמצות חנוכה מצוה הלכה יב' על מש"כ הרמב"ם שם 

להודיע ... וצריך האדם להזהר בה כדי חביבה היא
והודיה לו על הניסים  הנס ולהוסיף בשבח האל

אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה  ,שעשה לנו
  .ומדליקשואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונרות 

 כתב על זה הרב המגיד שם וז"ל:
שלמדו ממה שנתבאר בפ' ז' מהל' חמץ ומצה נראה 

שאפילו עני שבישראל לא יפחות מד' כוסות, והטעם 
 ... עכ"ל. משום פרסומי ניסא

 

ברור שאם אי ומעתה נחזי אנן דין הסיבה זה  יט.
 אפשר היה לקיימה רק על ספסל או כרים וכסתות

יכים גם לזה לתת לו מן צרהיו  -ואין לו לעני,
 . התמחוי ומן הצדקה

דבדיעבד מקיימים הבאנו דעות הפוסקים אך הרי 
 .  המצוה אף בישיבה על הקרקע

ואף כי אמנם כן יותר בהידור יהיה אם ישב על 
 הספסל כפי העולה מדברי הפמ"ג. 

דארבע כוסות דרק כך הוא על זה כתבה המשנה 
מן הצדקה ומן צריך לתת לו  קיומו של פרסומי ניסא

ולא על הקרקע  ברם על הסיבה על הספסלהתמחוי, 
 .אין חיוב לתת לו מן התמחוי ולא מן הצדקהעל זה 

 
 



 

ואם יעלה על הדעת של מאן דהוא שזה תלוי  כ.
במה שנחלקו האו"ש ובביאוה"ל אם בנר חנוכה צריך 
ליתן לו מהצדקה רק לעיקר המצוה של נר איש 

מהדרין מן וביתו או גם בשביל המהדרין או ה
 המהדרין. 
דשם כך קבעו חז"ל דבעצם חפצא של  לא דמיא

הפרסומי ניסא של חנוכה יש הידור של המהדרין 
ומהדרין מן המהדרין וזה חלק ממצות פרסומי ניסא 

 הכא אע"פ שיש יותר הידור ברם  ,גופא של חנוכה
 

 כשיושב על הספסל אבל זה כמו הידור רגיל של כל 
גיל לא נאמרה הלכה ועל הידור ר ,דיני התורה

ולכן לא יתנו לו  שנותנים מן התמחוי ומן הצדקה
 מן התמחוי ומן הצדקה שלא כמו בארבע כוסות. 

את הפשט הזה במשנה אבל  לוםואם כי אין לה כא.
דלא נותנים למצוות הסיבה עלתה הסברא הזו 

דקה ככל ההידורים צבהידור מן התמחוי ומן ה
 צדקה. , שלא נותנים מן התמחוי ומן השבתורה

הנחתי זאת לפתחכם לשמוע חוות דעתכם בנדון 
   .בס"ד

 


