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ובדורות הללו שאין החכם שונה לתלמידיו הלכות )לפי שהכל כתוב בספר( מצוה על כל אחד ואחד 

 .בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל עד שיהיה

 )שו"ע הרב סימן תכ"ט סעיף ג'(

In the times of the Beis Hamikdosh, the early sages established that from 30 days before a 

Yomtov, the Rabbis should lecture about the halachos of that festival. 

Even after the destruction of the Beis Hamikdosh, this institution remained and each sage in 

his place would teach the laws of the Yomtov so that the people would know what to do on the 

Yomtov itself. 

In later generations, when printed works of halocha became readily available, it is a mitzvah 

for each person to learn the laws of the festival before the festival, until he becomes expert in 

them and knows that which he has to do. 

~ adapted from the Shulchan Oruch HaRav simon 429 

 

There are many halachos to learn before Pesach, especially the halachos of the Seder night. 

With our busy lifestyles, it is not always easy to make the time to go through the halachos as 

Shulchan Oruch requires.  

This program has been designed to help you be able to learn all of the halachos of the Seder 

from the Alter Rebbe’s Shulchan Oruch (simon 472 – 481) in the 30 days before Pesach this 

year. 

The halachos have been divided into daily units which can be studied in under 15 minutes a 

day for 6 days a week. The program runs from after Purim until Erev Pesach and can easily fit 

into your daily schedule. 

You can learn the halachos on your own or with a chavrusa. 

May the increased study of דבר ה' זו הלכה hasten the ultimate Geulah and may we be zoche 

to bring the Korban Pesach this year in the Beis Hamikdosh Hashlishi. 

Kollel Menachem Lubavitch 
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Learning Schedule 5781 

 

 

 

 

Unit

1 Friday 14 Adar 26/02/2021 א - ט תע"ב:

2 Sunday 16 Adar 28/02/2021 י - ט"ו תע"ב:

3 Monday 17 Adar 1/03/2021 ט"ז - כ"א תע"ב:

4 Tuesday 18 Adar 2/03/2021 כ"ב - כ"ח תע"ב:

5 Wednesday 19 Adar 3/03/2021 כ"ט - ל"א  תע"ג:  א - ה תע"ב:

6 Thursday 20 Adar 4/03/2021 ו - ט תע"ג:

7 Friday 21 Adar 5/03/2021 י - ט"ו תע"ג:

8 Sunday 23 Adar 7/03/2021 ט"ז - כ תע"ג:

9 Monday 24 Adar 8/03/2021 כ"א -כ"ו תע"ג:

10 Tuesday 25 Adar 9/03/2021 כ"ז - ל תע"ג:

11 Wednesday 26 Adar 10/03/2021 ל"א -ל"ה תע"ג:

12 Thursday 27 Adar 11/03/2021 ל"ו - מ"ב תע"ג:

13 Friday 28 Adar 12/03/2021 מ"ג - מ"ט תע"ג:

14 Sunday 1 Nissan 14/03/2021 נ - נ"ג  תע"ד:  א - ג תע"ג:

15 Monday 2 Nissan 15/03/2021 א -ו תע"ה:

16 Tuesday 3 Nissan 16/03/2021 ז - ט"ו תע"ה:

17 Wednesday 4 Nissan 17/03/2021 ט"ז - כ תע"ה:

18 Thursday 5 Nissan 18/03/2021 כ"א - כ"ח תע"ה:

19 Friday 6 Nissan 19/03/2021 כ"ט - ל"ג  תע"ו:  א - ג תע"ה:

20 Sunday 8 Nissan 21/03/2021 ד - ז  תע"ז:  א - ה תע"ו:

21 Monday 9 Nissan 22/03/2021 ו - י"א תע"ז:

22 Tuesday 10 Nissan 23/03/2021 א - ו  תע"ט:  א - ד תע"ח:

23 Wednesday 11 Nissan 24/03/2021 ה -ט תע"ט:

24 Thursday 12 Nissan 25/03/2021 א - ה ת"פ:

25 Friday 13 Nissan 26/03/2021 א - ב תפ"א:

Date Halachos
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Unit 1 

 תעב דיני הסיבה וד' כוסות ובו ל"א סעיפים:

ואף אם הוא בבית  איהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כדי להתחיל הסדר מיד כשתחשך א

 דביל התינוקות שלא ישנושמצוה למהר להתחיל הסדר בש גמיד כשתחשך בהמדרש יקום

 והגדת לבנך ביום ההוא: הוהתורה אמרה

אף על פי שבשאר  וומכל מקום לא ימהר להתחיל הקידוש קודם שיהיה ודאי חשיכה ב

מכל מקום  חיכול האדם להוסיף מחול על הקודש לקדש ולאכול מבעוד יום זימים טובים

על מצות  ישנאמר טבפסח אינו יכול לעשות כן לפי שאכילת מצה הוקשה לאכילת פסח

ואכלו את הבשר בלילה הזה בלילה ממש וכיון שאכילת  יאומרורים יאכלוהו ובפסח נאמר

מצה שהיא מן התורה אינו אלא בלילה לכן גם כל הארבע כוסות שתקנו חכמים אינו אלא 

וכוס של  יגשכל מה שתקנו חכמים כעין של תורה תקנו יבבלילה בזמן הראוי לאכילת מצה

ולא במה שהוסיף מחול על  ידקידוש הוא אחד מן הארבע כוסות לפיכך צריך בלילה ממש

 הקודש:

מי שהוא אבל אפילו על אביו ואמו חייב להסב ואינו רשאי למנוע מלהסב מחמת האבילות  ג

שהרי משעברו שבעה רשאי להסב על מטתו אפילו בחול שאינו חייב בכפיית המטה אלא 

ואפילו נקבר מתו בערב פסח מכל מקום מיד שהגיע הפסח בטלה ממנו  טותוך שבעה

אם נהג אבילות שעה אחת קודם הלילה כמו שנתבאר ביורה דעה סי'  טזהאבילות שבעה

 :יזשצ"ט

 יטאבילות שבעה יחאבל אם לא נהג אבילות כלל קודם הפסח בענין שעדיין לא בטלה ממש ד

לפי שחושבין הסיבה זו כדברים שבצינעה שהוא נוהג אותם  כנוהגין שלא להסב בליל פסח

יכול ללבוש הקיטל שלובשין בשעת עשיית  ומכל מקום כאברגל כמו שנתבאר ביו"ד שם

ולובשין אותו להכניע הלב שלא תזוח דעתו מחמת  כגשבגד זה הוא בגד מתים כבהסדר

 :כדהשמחה והחירות שעושין בליל זה

וחייב האבל בהלל שבלילה זה אף שאין נוהגין לקרות הלל בבית האבל מכל מקום הלל  ה

 :כההוא זה חובה

אע"פ שבכל השנה טוב למעט בכלים נאים זכר לחורבן מכל מקום בליל פסח טוב  ו

יסדרם יפה על  כחאפילו הכלים שאין צריך לסעודה כזבכלים נאים כפי כחו כולהרבות

 .ללנוי זכר לחירות כטהשולחן

http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5508
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5509
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5510
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5511
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5512
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5513
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5514
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5515
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5516
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5517
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5518
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5519
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5520
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5521
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5522
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5523
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5524
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5525
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5526
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5527
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5528
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5529
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5530
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5531
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5532
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5533
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5534
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5535
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5536
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ואף אם ירצה  לבלנוי לאואפילו כלים הממושכנים בידו מן הנכרי יסדרם על השולחן

באר ביורה דעה כמו שנת לגלהשתמש בהם אין בזה משום גזל הנכרי ולא משום גניבת דעת

 :לדסי' ק"כ

 לחכדרך שהמלכים והגדולים אוכלים לזדרך חירות לושישב בהסיבה להויכין מקום מושבו ז

את עצמו כאלו הוא עתה יוצא משעבוד  מאלהראות מחייב האדם לטלפי שבכל דור ודור

בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים ועל דבר זה צוה הקדוש ברוך  מגשנאמר מבמצרים

וזכרת כי עבד היית במצרים כאילו אתה בעצמך היית במצרים עבד ונפדית ויצאת  מדהוא

 :מזכמו שנתבאר מולפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות מהלחירות

 נולא על הקרקע מטמכל מקום ישב על הספסל מחועני שאין לו כרים וכסתות להסב עליהן ח

אבל  נאכבשאר ימות השנה ואם אפשר לו לסמוך על ירך של חבירו הרי זו נקראת הסיבה

 :נגואין זו דרך חירות נבנראה כדואגלא יסמוך על ירך עצמו מפני ש

טה על צדו אלא י נהשאין זה דרך חירות נדוכשהוא מיסב לא יטה על גבו ולא על פניו ט

ועוד שאם  נחאכול בימיןשאין דרך הסיבה בכך שהרי צריך ל נזולא על הימנית נוהשמאלית

יסב בימין יוכל לבוא לידי סכנה לפי שהושט הוא בימין והקנה בשמאל ואם יטה על ימינו 

מלמעלה ויהא נפתח הכובע שעל פי הקנה מאליו ויכנס המאכל  נטיהיה הושט מלמטה וקנה

ולפיכך אף מי שהוא איטר שדרכו לאכול בשמאל אף על פי  סדרך הקנה ויבוא לידי סכנה

 :סאכן יסב על שמאלו שהוא שמאל כל אדם

  

http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5537
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5538
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5539
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5540
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5541
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5542
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5543
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5544
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5545
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5546
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5547
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5548
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5549
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5550
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5551
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5552
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5553
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5554
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5555
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5556
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5557
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5558
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5559
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5560
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5561
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5562
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5563
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5564
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5565
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5566
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/472/index.htm#_ftn_5567
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Unit 2 

אינה צריכה הסיבה לפי שאין דרך הנשים  סגבין נשואה בין אלמנה וגרושה סבאשה י

צריכה הסיבה וכל  סזודרכה להסב סוואם היא חשובה סהואין זה דרך חירות להן סדלהסב

שבזמן  עלפי שיש אומרים סטואף על פי כן לא נהגו להסב סחהנשים שלנו נקראות חשובות

הזה אין צריך להסב כלל כיון שאף בשאר ימות השנה אין רגילות להסב כלל בארצות 

הללו אלא אף המלכים והגדולים יושבין כדרכן ועל דבריהן סומכות הנשים עכשיו שלא 

 :עאלהסב

לפי שמן הסתם  עדמובהק עגאפילו אם אביו הוא רבו עבבן האוכל אצל אביו צריך הסיבה יא

אינו  עזאפילו אינו רבו מובהק עואבל תלמיד האוכל לפני רבו עההאב מוחל על כבודו לבנו

להסב  פאהרב אלא אם כן נתן לו הרב רשות פוכבוד עטלהסב בפניו משום מורא עחרשאי

ואין חיוב על הרב ליתן רשות לתלמידו להסב בפניו אלא אם  פבניו שאז חייב הוא להסבבפ

 .פגרוצה למחול על כבודו וליתן לו רשות להסב הרשות בידו

ין וא פדוכן האוכל אצל תלמיד חכם מופלג בדורו אע"פ שלא למד ממנו כלום חשוב כרבו

 לו להסב בפניו עד שיתן לו רשות.

אפילו  פהוכל זה כשאוכל על שולחן אחד עם הרב אבל אם אוכל על שולחן אחר חייב להסב

 הוא רבו מובהק וגדול בדורו:

אף על פי שהוא מתיירא מרבו  פווכל זה בתלמיד של תורה אבל תלמיד הלומד אומנות יב

העברים  פזומכבדו ומשרתו אף על פי כן צריך להסב אפילו בפניו וכן עבדים ושפחות

מכל מקום בשעת  פטאע"פ שהן צריכין לילך אנה ואנה לשמש בסעודה פחצריכין הסיבה

 צאכילת כזית מצה ואפיקומן ושתיית ארבע כוסות שבהן עיקר מצות הסיבה כמו שיתבאר

 :צאאפשר להם להסב

 :צבכל מי שפטור מהסיבה ומיסב הרי זה נקרא הדיוט יג

ובשעת אכילת  צהשמברך עליו על אכילת מצה צדבשעת אכילת כזית צגאימתי צריך להסב יד

לפי שכל דברים  צחובשעת שתיית ד' כוסות צזילת אפיקומןובשעת אכ צוהכריכה מצה ומרור

 צטלה ולחירות שהד' כוסות תקנו חכמים כנגד ד' לשונות של גאולהאלו הם זכר לגאו

והאפיקומן והכריכה הם זכר  קאוהוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי קהאמורים בפרשה וארא

לפיכך הם צריכין הסיבה דרך חירות אבל שאר כל  קגשהיה נאכל דרך חירות קבלפסח

 קדהסעודה אם רצה לאכול ולשתות בלא הסיבה הרשות בידו ואין בידינו להצריכו להסב

 :קוועושה מצוה מן המובחר קהאבל מכל מקום המיסב בכל הסעודה הרי זה משובח
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 קזכל מי שצריך להסב ואכל או שתה בלא הסיבה צריך לחזור לאכול ולשתות בהסיבה טו

שבזמן הזה אין צריך להסב כלל במדינות אלו יש  קחמעיקר הדין אבל לפי שיש אומרים

ומכל מקום לענין אכילת מצה טוב  קטלסמוך על דבריהם לענין שבדיעבד יצא בלא הסיבה

וכן לענין כוס שני אם שתה בלא הסיבה יחזור וישתה  קילהחמיר לחזור ולאכול בהסיבה

ואין צריך לחזור ולברך בורא פרי הגפן כי ברכת בורא פרי הגפן שבירך על  קיאבהסיבה

כמו שנתבאר בסי'  קיבפילו היין שבתוך הסעודהכוס שני שהוא סמוך לסעודה היא פוטרת א

 .קיגקע"ד

בלא הסיבה אין לו לחזור ולשתותו  קטואו שלישי או רביעי קידראשוןאבל אם שתה כוס 

ה לפי שיצטרך לחזור ולברך עליו שהרי עכשיו אין דרך לשתות בין כוס ראשון בהסיב

 קיזובין כוס שלישי לרביעי מן הדין אסור לו לשתות מטעם שיתבאר בסי' תע"ט קטזלשני

ואם כן בשעה שבירך  קיחוכן לאחר כוס רביעי אסור לשתות עוד כמו שיתבאר בסימן תפ"א

ל כוס משלשה כוסות אלו בלא הסיבה ואחר כך כשנזכר ששתה בלא הסיבה ורוצה על כ

לחזור ולשתות הרי זה נמלך וצריך לחזור ולברך ויהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות 

לכן טוב יותר שלא לחזור ולשתות ולסמוך על האומרים שבזמן הזה אין  קיטשתקנו חכמים

 .קכצריך להסב כלל

ומכל מקום לכתחלה טוב שיהיה בדעתו בתחלת הסיבה קודם שמברך על כוס ראשון 

בין כוס ראשון לשני על סמך ברכה זו ואז אפילו אם יטעה וישתה כוס  שיחזור וישתה

ולא יהא נראה כמוסיף על הכוסות  קכאראשון בלא הסיבה יוכל לחזור ולשתות בלא ברכה

 וס ראשון אם כן הכל שתיה אחת היא מופסקת לשנים:כיון שהוא נפטר בברכת כ
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Unit 3 

דהיינו שבין כוס ראשון לשני ובין  קכגשיתבאר קכבצריך לשתות הד' כוסות על הסדר טז

ובין שני לשלישי יפסיק באכילת מצה וההלל  קכדשלישי לרביעי יפסיק באמירת ההגדה

וברכת המזון ואם לא הפסיק ביניהם בדברים הללו אלא שתה ד' כוסות זה אחר זה לא יצא 

 קכולשתות עוד ]ג[' כוסות על הסדראלא כולן נחשבין לו לכוס אחד וחייב  קכהידי ד' כוסות

 :קכזשיתבאר

אם  קכחכל אחד מד' כוסות הללו צריך שיהיה בו לא פחות מרביעית יין לאחר שימזגנו יז

כדי שתהיה שתיה  קלושיעור מזיגה הוא לפי דעת השותה קכטהוא יין חזק שצריך מזיגה

יצא  קלדאם יש רביעית יין בכל כוס קלגואם שתאו חי בלא מזיגה קלבדרך חירות קלאעריבה

כלומר שלא קיים  קלואבל ידי חירות לא יצא הקלידי ד' כוסות ואין צריך לחזור ולשתות

 :קלחיינות שלנו אינן חזקים ואין צריך מזיגה כלל וסתם קלזמצוה מן המובחר

שיעור הכוס שמחזיק רביעית ארכו כרוחב ב' גודלין ורחבו כרוחב ב' גודלין וגבהו  יח

ושיעור זה הוא כשהכוס מרובע על פני כל  קלטכרוחב ב' גודלין וחצי גודל וחומש גודל

)שהוא ד' חומשין  קמדרך זה תשער בכוס עגול שהעיגול פחות ממרובע רביעגבהו ועל 

( וא"כ אם הכוס הוא ב' גודלין אורך וב' גודלין רוחב צריך שיהיה גבהו ג' גודלין קמאוחצי

 וג' חומשי גודלין:

רביעיות אף על פי  שלכתחלה מצוה לשתות כל הכוס אפילו מחזיק כמה קמביש אומרים יט

שבקידוש של שאר ימים טובים ושבתות אפילו לכתחלה די בשתיית מלא לוגמיו דהיינו 

מכל מקום בד' כוסות של פסח החמירו חכמים לשתות כל הכוס לכתחלה  קמגרוב רביעית

אבל אם לא שתה אלא חצי הכוס אפילו שחציו מחזיק  קמדובדיעבד ששתה רוב הכוס יצא

 כמה רביעיות לא יצא.

שאף לכתחלה די בשתיית רוב רביעית אף אם הכוס מחזיק  קמהלקין על זה ואומריםויש חו

 .קמוכמה רביעיות וכן עיקר וכן המנהג פשוט

ובמקומות  קמחולשתות כולו קמזומכל מקום טוב לחוש לסברא הראשונה וליקח כוס קטן

 .קמטשהיין ביוקר די בשתיית רובו

וכל זה בג' כוסות הראשונים אבל בכוס האחרון צריך לשתות רביעית שלם כדי שיוכל 

רכת המזון לענין כוס ב קנאבלי שום פיקפוק כמו שנתבאר בסי' ק"צ קנך ברכה האחרונהלבר

 עיין שם:

דהיינו שישתה אותו בשתיה  קנבצריך ליזהר לכתחלה לשתות רוב הרביעית בבת אחת כ

ולכן אין ליקח כוס שפיו צר כעין שקורין )קלו"ג גלא"ז(  קנגאחת ולא יפסיקנו לשתי שתיות
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ובדיעבד אפילו הפסיק כמה פעמים באמצע  קנדמפני שלא יכול לשתות רביעית בבת אחת

 יצא.

שצריך  קנוויש אומרים קנהוהוא שלא ישהה מתחלת השתיה עד סופה יותר מכדי אכילת פרס

שלא ישהה מתחלת שתיה ראשונה עד סוף שתיה אחרונה יותר מכדי שתיית רביעית )עיין 

( ויש לחוש לדבריהם לענין שני כוסות הראשונים שאם הפסיק כל כך באמצע קנזסי' תרי"ב

השתייה עד שיש מתחלת השתייה עד סופה יותר מכדי שתיית רביעית צריך לחזור ולשתות 

בלא ברכה אבל בשני כוסות האחרונים שאם יצטרך לחזור ולשתות יהא  קנחאותו הכוס

יש לסמוך על סברא הראשונה ולא  קנטנראה כמוסיף על מנין הכוסות כמו שנתבאר למעלה

 :קסאלא אם כן שהה מתחלת השתייה עד סופה יותר מכדי אכילת פרס יחזור וישתה

מי שאינו שותה יין כל השנה מפני ששונאו או שמזיקו אף על פי כן חייב לדחוק את  כא

על רבי יהודה ברבי אילעי שהיה שותה  קסבכמו שאמרו חכמים קסאעצמו לשתות ד' כוסות

 של פסח ואח"כ היה צריך לחגור צדעיו עד עצרת: ארבע כוסות
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Unit 4 

אבל קידוש של שאר ימים טובים ושבתות אין צריך לדחוק את עצמו לשתות הכוס  כב

מה שאין כן בארבע כוסות  קסגאלא יכול לשמוע הקידוש מאחר כמו שנתבאר בסי' ער"ב

של פסח שאף בני הבית שהן שומעין הקידוש וההגדה מבעל הבית אף על פי כן חייב כל 

 :קסהדרך חירות קסדאחד ואחד לשתות ד' כוסות

והתינוקות רוצים לאכול אע"פ  קסואם אי אפשר לו לעשות הסדר בתחלת הלילה מיד כג

 קסזשמותר ליתן להם לאכול קודם שישמעו הקידוש וההגדה כמו שנתבאר בסימן רס"ט

מכל מקום ימהר לסלק המאכל מלפניהם ולא יניחם לאכול הרבה שלא ישנו  קסחותע"א

פילו מעט קודם )ואפשר שמצת לחם עוני אסור להאכילם א קסטבשעת אמירת ההגדה

 ע"ש(: קעאמירת ההגדה מטעם שנתבאר בסי' תע"א

ואם הכוס ששתה בעל הבית ממנו הוא גדול ומחזיק כמה רביעיות יכולין בניו ובני  כד

לכל  קעבובלבד שיגיע רוב רביעית קעאביתו לצאת במה שנשתייר בכוס משתיית בעל הבית

ליתן כוס לכל אחד ואחד בפני עצמו כדי שכל  קעגאחד ואחד ומכל מקום מצוה מן המובחר

 :קעהשזה הידור מצוה כמו שנתבאר בסימן קפ"ג קעדאחד ישתה מכוס מלא

 קעחיתבארעל הסדר ש קעזחייב אביהם לחנכם במצות להשקותם כוסות קעוואף הקטנים כה

מוע הדברים שאומרים )דהיינו שהגיעו לזמן שראוי לחנכם לש קעטאם כבר הגיעו לחינוך

 קפעל הכוסות כגון שהן יודעין מענין קדושת יום טוב ולכן ראוי לחנכם לשמוע הקידוש

( וגם יש בהן דעת להבין מה שמספרים להם קפב)עיין סי' רס"ט קפאשאומרים על כוס ראשון

ולכן ראוי לחנכם לשמוע ההגדה שאומרים על כוס  קפגמיציאת מצרים באמירת ההגדה

וגמר ההלל  קפושאומרים על כוס שלישי קפהכת המזוןוכן חייב לחנכם לשמוע בר קפדשני

 (.קפזמרים על כוס רביעיוהלל הגדול ונשמת שאו

בשאר כל המצות הנוהגות בלילה זה אין  וכן קפחואף הקטנות שהגיעו לחינוך דינם כקטנים

בין  קצשאף שהנשים פטורות מכל מצות עשה שהזמן גרמא קפטחילוק בין אנשים לנשים

אף על פי כן חייבו אותן חכמים בכל הדברים שתקנו  קצאשל תורה בין של דברי סופרים

ובאכילת מצה הן חייבות  קצגשל יציאת מצרים קצבבלילה זה לפי שאף הם היו באותו הנס

לפי שהוקשה מצות עשה של אכילת מצה למצות לא תעשה של אכילת  קצדמן התורה

לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לומר לך שכשם  קצושנאמר קצהחמץ

כי כל אוכל מחמצת ונכרתה  קצזשהנשים מוזהרות על לא תעשה של אכילת חמץ שנאמר

 :קצטכך הן מוזהרות על מצות עשה של אכילת מצה קצחוגו' כי כל לרבות הנשים

אל תרא יין כי  רבשנאמר ראאם אין הלבן משובח ממנו רמצוה לחזור אחר יין אדום כו

ואף על פי שבקידוש של שאר ימים טובים  רגיתאדם משמע שחשיבותו של יין כשהוא אדום
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חר יין אדום אם אינו משובח מן הלבן שאין צריך לחזור א רדושבתות נוהגין כהאומרים

מכל מקום בד' כוסות יש לנהוג כהאומר שצריך לחזור אחריו  רהכמו שנתבאר בסי' ער"ב

ועכשיו שמצוים לעלול עלילות  רזשהיה פרעה שוחט את בני ישראל רולפי שיש בו זכר לדם

 :רחיין אדום לפסח שקרים נמנעו מליקח

כל היינות הכשרים לקידוש בשאר ימים טובים ושבתות כשרים לארבע כוסות כגון יין  כז

ואפילו לכתחילה יכול לצאת  רידהיינו יין שמערבין בו דבש ופלפלין רטמבושל וקונדיטון

 .ריאיין אחר משובח כמותם כמו שנתבאר בסי' ער"ב בהם אם אין לו

אם הם בענין שכשרים לקידוש דהיינו שיוצא  ריבוכן מי שריית צמוקים כשרים לד' כוסות

ולפיכך מי שאינו שותה יין מחמת  ריגמהן לחלוחית קצת על ידי דריכה בלא שרייה במים

 :רידסותנדר יקח מי צמוקים לארבע כו

אבל מעיקר הדין  רטווכן במקומות שאין יין מצוי מצוה מן המובחר ליקח מי צמוקים כח

הרבה  רטזבמקומות שאין יין מצוי דהיינו שמהלך יום אחד סביבות העיר אין גדל שם יין

יכול ליקח לד' כוסות שאר משקים שהם חמר מדינה באותו העיר כגון  ריזאלא מעט מזעיר

ועל דרך שנתבאר  ריטואינן חוששין לזיוף קמח ריחמי דבש במקומות שרגילין לשתותו בפסח

 .רכבסי' תס"ז

בקידוש של שאר ימים טובים ושבתות יותר טוב לקדש על הפת מלקדש על ואף על פי ש

מכל מקום בליל  רכאשאר משקים אף על פי שהוא חמר מדינה כמו שנתבאר בסי' ער"ב

  והראשון הוא כוס של קידוש: רכבי חייב בארבע כוסותפסח אי אפשר לקדש על הפת שהר
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Unit 5 

וכל זה במי דבש וכיוצא בו משאר משקין החשובים שהרי הם באותו העיר במקום יין  כט

כגון מי תפוחים )שקורין עפי"ל טראנ"ק( ומי זנגביל שקורין  רכגאבל שאר משקין הגרועין

)אינגב"ר וואש"ר( ומי שורש שקורין )לאקרי"ץ( אע"פ שרוב שתיית הבינונים באותה 

שאף  רכדכיון שאינן משקין חשובין הרי הן כמו מים העיר היא ממשקים הללו מכל מקום

כמו שנתבאר בסימן  רכהשרוב שתיית העיר הוא מים אין נוטלין אותן לכוס של ברכה

 :רכוקפ"ב

ואין לו מעות לקנות יין לארבע כוסות שלא נתנו לו  רכזאפילו עני המתפרנס מן הצדקה ל

או  רכטחייב ללות או למכור כסותו או להשכיר את עצמו בשביל יין לד' כוסות רכחהגבאים

 שאר משקים במקום שהם חמר מדינה.

ו נר בביתו הרי נר ביתו ואם אין לו אלא מעט מעות ואם יקנה בהן יין לד' כוסות לא יהיה ל

 .רלאויעשה הסדר על הפת כמו שיתבאר בסי' תפ"ג רלקודם לד' כוסות מפני שלום ביתו

 דין מי שיש לו מעט יין ואינו מספיק לו לד' כוסות לשני הלילות איך יעשה(: רלב)ועיין שם

קודם עשיית הסדר כדי שיראו  רלדבליל פסח רלגמצוה לחלק לתינוקות קליות ואגוזים לא

ואף על פי שעל שאלה זו אין לנו  רלומה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות רלהשינוי וישאלו

מכל מקום על ידי שיראו שינוי זה ויתעוררו לשאול עליו יתעוררו גם כן  מה להשיב להם

דהיינו שאוכלין מצה ומרור ויושבין בהסיבה וישיבו להם  רלזלשאול על שינויים אחרים

 עבדים היינו וכו':

 תעג דיני כוס ראשון וסדר הפסח עד כוס שני ובו נ"ג סעיפים:

ואם אפשר טוב שלא ימזוג הבעל הבית בעצמו  אמוזג כוס ראשון ואומר עליו קידוש היום א

 :באלא אחר ימזוג לו שיהא לו כמשרתו כלומר דרך חירות ושררות זכר ליציאת מצרים

קודם שישתה הכוס מברך שהחיינו ואם שכח לברך קודם השתיה  גלאחר גמר הקידוש ב

ואם נזכר  הואפילו באמצע השוק דיברך אח"כ מיד כשנזכר ואפילו נזכר למחר ביום יברך

 ולאחר שקידש היום יום טוב שני של גליות הרי הוא נפטר בשהחיינו שיברך על הכוס

לאחר הקידוש ואם שכח לברך שהחיינו בקידוש ליל שני אפילו אם בירך כבר בליל ראשון 

 :חדהיינו עד סוף יום טוב האחרון של גליות זחייב לברך אימתי שנזכר בכל שבעת ימי החג

דהיינו שלמחר  יכמו בקידוש של שבת טאם שכח לקדש בלילה יש לו תשלומין למחר ג

דוש אשר בחר בנו כו' אבל מי ששכח ביום יברך בורא פרי הגפן ואח"כ יברך ברכת הקי

בעבור זה וגו' בעבור זה לא אמרתי אלא  יגשנאמר יבביום יאלומר ההגדה אין לו תשלומין
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אבל מכאן  טולשם חובה דהיינו בלילה הראשון ידבשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך

 :טזואילך אכילת מצה היא רשות

 .יחאלא אם כן אין ידיו נקיות יזאין ליטול הידים קודם קידוש ד

ואף הנוהגים בכל ימים טובים ושבתות ליטול הידים לסעודה קודם קידוש לפי שסוברין 

שהקידוש אינו חשוב הפסק בין נטילת ידים לסעודה הואיל והוא מצרכי הסעודה כמו 

באמירת  כמכל מקום בליל פסח שמפסיקין הרבה אחר הקידוש יטשנתבאר בסימן רע"א

ההגדה ובתוך כך מסיח דעתו משמירת ידיו לפיכך אף אם יטול ידיו קודם הקידוש אין 

 .כאנטילה זו שוה כלום ויצטרך לחזור וליטול ידיו לסעודה אחר ההגדה

ועלת שלא יצטרך לחזור וליטול ידיו אחר הקידוש קודם אכילת ירקות ואף שנטילה זו מ

וכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילת ידים בלא  כגכמו שיתבאר כבשמטבל אותם במשקה

מכל מקום יותר טוב שיטול ידיו אחר הקידוש קודם  כדברכה כמו שנתבאר בסי' קנ"ח

ם הקידוש יש לחוש שמא יטעו מקצת ההמון ויברכו על נטילה זו הטיבול שאם יטול קוד

לפי שידמה בעיניהם נטילה זו שוה לשאר נטילות שנוטלין קודם הקידוש בכל ימים טובים 

  :כהושבתות שמברכין עליהם על נטילת ידים

 כחכדי להוציא את בניו ואת בני ביתו כזקודם הקידוש כואם חל בשבת נוהגין לומר ויכולו ה

)ועיין בסי'  .כטשלא היו בבית הכנסת ולא שמעו כשאמרו הציבור ויכולו אחר התפלה

  שמותר לומר ההגדה לאור הנר(: לער"ה
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Unit 6 

קודם  לביברך עליו לאאם חל במוצאי שבת צריך לומר הבדלה לאחר הקידוש ואם יש לו נר ו

 .לגההבדלה לאחר הקידוש ואחר ההבדלה יברך שהחיינו נמצא סדר הברכות יקנה"ז

)ואם שינה הסדר שהקדים המאוחר ואיחר המוקדם יצא ולא יחזור ויברך חוץ מאם הקדים 

לפי שעשה כדברי בית שמאי  לדהקידוש לברכת היין שצריך לחזור ולברך ברכת הקידוש

 (.לז( )עיין סימן רח"צלווכל העושה כדברי בית שמאי לא יצא ידי חובתו להכנגד דברי בית הלל

לפי שמה שמברכין על הבשמים בכל  לחאבל אין מברכין על הבשמים בכל מוצאי שבת ליו"ט

השבת מחמת נשמה  לטמוצאי שבת הוא כדי להשיב את הנפש שהיא דואבת ליציאת הנפש

 :מאו"ט ושמחתו משיב את הנפשוביו"ט אין צריך לבשמים שתענוג י מהיתירה שניטלה ממנו

 מבאם שכח להבדיל ולא נזכר עד לאחר שהתחיל ההגדה ישלים ההגדה עד לאחר גאל ישראל ז

ולא ישתה הכוס מיד אלא יאמר עליו ברכת הנר וההבדלה ואח"כ ישתנו ואע"פ שאין עושין 

מכל מקום כאן אי אפשר בענין אחר  מדכמו שנתבאר בסימן רע"א מגשתי מצות על כוס אחד

שאם יבדיל על הכוס באמצע ההגדה יצטרך לברך בורא פרי הגפן על כוס ההוא לפי מנהג 

ות אלו שברכת כוס הראשון אינה פוטרת מלברך על הכוס השני כמו שיתבאר בסי' מדינ

 .מווא"כ יהא נראה כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו חכמים מהתע"ד

)והוא הדין אם נזכר קודם אמירת ההגדה מיד לאחר ששתה כוס ראשון של קידוש קודם 

שאכל הירקות של טיבול לא ימזוג מיד כוס שני להבדיל עליו שלא יהא מוסיף על הכוסות 

ות קודם ההבדלה ולומר כל ההגדה עד לאחר גאל ישראל ואחר כך יאמר ומוטב לטעום הירק

 ברכת הנר וההבדלה וישתה הכוס(.

ואם לא נזכר עד תוך הסעודה צריך להפסיק באמצע אכילתו מיד שנזכר ולהבדיל על הכוס 

ולא יברך עליו בורא פרי הגפן אלא אם כן שבשעה שבירך בורא פרי הגפן על כוס השני היה 

 .מטוקע"ד מחעיין סי' רצ"ט מזלשתות עוד יין בתוך הסעודה דעתו שלא

)והוא הדין אם נזכר מיד לאחר ששתה כוס השני צריך למזוג מיד כוס שלישי ויבדיל עליו 

אלא אם כן שבשעה שבירך על כוס השני היה דעתו שלא לשתות עוד יין  נולא יברך עליו

 (.נאבתוך הסעודה ולא קודם הסעודה

יקומן לא יבדיל על הכוס קודם ואם לא נזכר )עד לאחר גמר הסעודה דהיינו לאחר שאכל אפ

ברכת המזון שלא יהא כמוסיף על הכוסות שחכמים תקנו שני כוסות אחר הסעודה והוא 

מתין עד לאחר ברכת ( אלא ינבישתה שלשה )משא"כ באמצע שלא תקנו כלום אין כאן הוספה

המזון שאז יאמר ברכת הנר וההבדלה וישתה הכוס של ברכת המזון ואם לא נזכר( עד לאחר 

  .נגששתה כוס של ברכת המזון ימתין עד לאחר גמר ההלל וההגדה ואז יבדיל על כוס הרביעי
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כיון שאי אפשר בענין  נד)ואם לא נזכר עד לאחר ששתה כוס רביעי יבדיל על כוס חמישי

 אחר(:

מכל  נהאף שנוהגין לעמוד בשעת הבדלה בכל מוצאי שבתות לכבוד המלך שאנו מלוין אותו ח

מקום בהבדלה שבמוצאי שבת ליו"ט הואיל ואומרים אותה בתוך הקידוש אומרים אותה 

 :נזעיין סי' רע"א נוהקידושמיושב כמו 

ולפי שצריך  נחבהבדלה שבמוצאי שבת ליום טוב צריך לחתום המבדיל בין קודש לקודש ט

לפיכך הוסיפו לומר בין קדושת שבת לקדושת יום טוב  נטלומר מעין חתימה סמוך לחתימה

ן נמצא נוסח הבדלה מעיקר הדין הוא המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך בי סהבדלת

בין קדושת שבת לקדושת יום טוב הבדלת ברוך אתה ה' המבדיל בין קודש  סאישראל לעמים

 לקודש.

ם ואין צריך לומר בין יום השביעי לששת ימי המעשה שהרי בהבדלה שבכל מוצאי שבת ויו

טוב אין אומרים בין יום השביעי לששת ימי המעשה אלא כדי שיהיה מעין חתימה סמוך 

ובמוצאי שבת ליום טוב שחותמין בין קודש לקודש  סגכמו שנתבאר בסי' רצ"ו סבלחתימה

 .סדוקבעו לומר בין קדושת שבת וכו' סמוך לחתימה שוב אין צריך לומר בין יום השביעי כו'

נהגו לומר בין יום השביעי כו' בין קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת  סהובדורות האחרונים

ברוך  סוואת יום השביעי מששת ימי המעשה קדשת הבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך

בהבדלות שבכל מוצאי שבת ויו"ט  סחלפי שאמרו חכמים סזאתה ה' המבדיל כו' והטעם הוא

וממוצאי שבת ליו"ט הפוחת לא יפחות משלש הבדלות דהיינו בין קודש לחול אחת בין אור 

דושת שבת כו' לחושך שתים בין ישראל לעמים שלש חוץ מן בין יום השביעי כו' או בין ק

שהן אינן ממנין השלש ההבדלות שאין אומרים אותם אלא כדי שיהיה מעין החתימה סמוך 

ולפיכך  עכנגד שבעה רקיעים סטלחתימה ומי שרוצה להוסיף בהבדלות יכול להוסיף עד שבעה

ומר פעם אחת שבעה נהגו להוסיף בהבדלות כדי ל עאבמוצאי שבת ליו"ט מחמת חובת היום

דכיון שאינו  עבהבדלות דהיינו שלש שבכל מוצאי שבת ויום טוב רביעית בין יום השביעי כו'

השביעי מששת ימי  סמוך לחתימה הוא עולה מן המנין חמישית בין קדושת שבת כו' ואת יום

המעשה דהיינו מחולו של מועד קדשת והכל הבדלה אחת שהשבת מובדל מיום טוב ומחולו 

אל ושתי הבדלת וקדשת כו' הן שתי הבדלות בין כהנים ללוים בין לוים לישר עגשל מועד

 :עדהבדלות אלו הן מעין חתימה שהיא בין קודש לקודש
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Unit 7 

אפילו שתה רביעית ויותר בין שהוא יין בין  עהאחר כוס ראשון לא יברך ברכה אחרונה י

והרי  עזלפי שהכוס של קידוש הוא מצרכי הסעודה עושהוא שאר משקין שהם חמר מדינה

הוא כדברים הבאים מחמת הסעודה שאינם צריכים ברכה לאחריהם לפי שהם טפלים 

ועוד  פוקע"ז עטכמו שנתבאר בסי' קע"ד עחלסעודה ונפטרים בברכת המזון שלאחר הסעודה

הרבה בינתים  פבואף על פי ששותה פאשהוא נפטר בברכה אחרונה שיברך אחר כוס רביעי

אין בכך כלום )שהרי כל זמן שלא נתעכל במעיו יכול לברך עליו ברכה אחרונה כמו 

 ל זמן שהאצטומכא פתוחה לאכול אינו מתעכל כמו שנתבאר שם(:וכ פגשנתבאר בסי' קפ"ד

קודם  פהבין מיד לאחר הקידוש בין באמצע ההגדה פדאם רוצה לשתות כמה כוסות יא

מעיקר הדין ואף על פי כן ראוי להזהר  פזהרשות בידו פושהתחיל ברכת אשר גאלנו כו'

קודם שסיים ההגדה ושתה כוס שני אם לא  פטולא שום משקה המשכר פחשלא לשתות יין

 לצורך הרבה שלא ישתכר וימנע מקריאת ההגדה.

אבל לאחר ששתה כוס שני יכול לשתות יין הן רב הן מעט אפילו קודם הסעודה ואע"פ 

שאסור לשתות יין מעט בערב פסח מפני כשהוא שותה ממנו מעט  צשנתבאר בסי' תע"א

הוא סועד את הלב ולא יאכל בלילה מצה לתיאבון מכל מקום עכשיו ששותה ב' כוסות של 

זה נקרא הרבה עם שני כוסות הללו  קידוש ושל ההגדה אפילו כששותה עוד מעט הרי

מה שאין כן כששותה מעט בערב פסח אין אותו המעט מצטרף  צאוגורר את תאות המאכל

 :צבתייםעם שני כוסות הללו להיות נקרא הרבה כיון שיש שהות הרבה בינ

כגון  צגוכל זה כשהוא בענין שאין צריך לברך בורא פרי הגפן על מה שרוצה לשתות יב

אחר כך בתוך  צדשבשעה שבירך על כוס הראשון או השני היה דעתו לשתות עוד יין

לשתות  הסעודה או קודם הסעודה אבל אם לא היה דעתו לשתות עוד יין ואחר כך נמלך

כדרך שהוא מברך  צוכיון שהוא צריך לברך עליו בורא פרי הגפן צהעוד )קודם הסעודה(

 ה כמוסיף על מנין הכוסות:הרי זה נרא צחלפי מנהג מדינות אלו צזעל כל ד' כוסות

ומכל מקום מותר לשתות שאר משקין אף שהוא בענין שצריך לברך עליהם שאינו  יג

ובמקומות ששאר משקין הם חמר  צטנראה כמוסיף על הכוסות שהרי הד' כוסות הן של יין

מדינה )אע"פ שהוא שותה ד' כוסות של יין אף על פי כן( אסור לו לשתות עוד כי אם 

 :קהמשקה שאינו חמר מדינה אם הוא בענין שצריך לברך על מה שרוצה לשתות עוד

דהיינו  קגירקות בטיבול קבלאכול מעט קאאחר ששתו כוס ראשון צריך כל אחד ואחד יד

 קוואם אין לו יטבלנו בחרוסת קהבוליםאו בשאר מיני טי קדשיטבלנו בחומץ או במי מלח

יה את התינוקות שיראו שינוי שאוכלין ירקות בטיבול ולמה תקנו חכמים דבר זה כדי להתמ

שאמירת ההגדה  קזשאין דרך לאכלם קודם הסעודה בכל ימות השנה וישאלו על שינוי זה
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כי ישאלך בנך וגו' ואמרת  קטשנאמר קחומצותה לאומרה דרך תשובה על שאלות ששאלוה

 לבנך עבדים היינו וגו':

כשאר  קיאלפיכך אין צריך כזית קיוכיון שאכילה זו אינה אלא להתמיה את התינוקות טו

אלא אפילו במשהו די להתמיה  קיבאכילות שבתורה שאינה נקראת אכילה בפחות מכזית

אף על פי כן חייב  קיד)ואף מי שיושב יחידי ואין לפניו תינוקות שישאלו אותו קיגהתינוקות

 שלא חלקו חכמים(: קטובטיבול זה
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Unit 8 

ונוהגין לחזור אחר ירק הנקרא כרפס )איפ"ך בל"א( לפי שהוא נוטריקון ס' פרך כלומר  טז

 קיזואם אין לו כרפס יקח ירק אחר מאיזה מין ירק שירצה קטזס' רבוא עבדו עבודת פרך

ובלבד שלא יהיה מהירקות שיוצאין בו ידי חובת מרור שאם יאכל עכשיו מהן איך יחזור 

עודה אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור כיון שכבר אכל ממנו ויברך בתוך הס

 :קיחקודם לכן

כדי  קיטוצריך שיהיה הירק ממיני ירקות שברכתן היא בורא פרי האדמה כשאוכלן חיים יז

 שיאכל בתוך הסעודה ואע"פ שמפסיק קכשיפטור מלברך בורא פרי האדמה על המרור

ולפיכך לא יברך בורא  קכבמטעם שיתבאר בסי' תע"ד קכאבינתיים בהגדה אין בכך כלום

כדי שלא יצטרך לברך בורא פרי  קכדאפילו אכל ממנו כזית קכגנפשות רבות אחר ירק זה

ואחר המרור גם כן אין צריך לברך בורא נפשות רבות אפילו אכל  קכההאדמה על המרור

ירקות לכן גם הירקות מהירק כזית דכיון שהמרור נפטר בברכת בורא פרי האדמה שעל ה

נפטרים בברכה אחרונה של המרור דהיינו בברכת המזון שהמרור הוא בא בתוך הסעודה 

ה שאין כמו שאר פירות הבאים בתוך הסעוד קכווהוא טפל לסעודה ונפטר בברכת המזון

ואם אירע שבירך בורא נפשות רבות  קכזצריך לברך לאחריו שהם נפטרים בברכת המזון

וכן אם אין לו אלא ירקות  קכחאחר הירקות צריך לברך בורא פרי האדמה על המרור

 .קכטשברכתן היא שהכל כשהם חיים צריך לברך בורא פרי האדמה על המרור

ואומרים שכיון שמפסיקין הרבה בין אכילת הירקות לאכילת  קלעל כל זה ויש חולקים

המרור בהגדה והלל לפיכך אין המרור נפטר בבורא פרי האדמה שעל הירקות ומה שאין 

ה על המרור הוא משום שהמרור הוא מצרכי הסעודה שחייב צריך לברך בורא פרי האדמ

מיד והרי הם כדברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה  קלאהוא לאכול מרור אחר המצה

שאינם צריכים ברכה לפניהם שהם טפלים לפת ונפטרים בברכת המוציא כמו שנתבאר 

ת בורא פרי האדמה שעל הירקות חייב הוא וכיון שהמרור אינו נפטר בברכ קלבבסי' קע"ז

 אם אכל כזית: קלגלברך בורא נפשות רבות אחר הירקות

 ולענין הלכה יש לחוש לב' הסברות ולכן לא יאכל מהירקות כזית שלם שלא יצטרך יח

לפי סברא האחרונה ואם אירע שאכל כזית לא יברך  קלדלברך אחריו בורא נפשות רבות

לפי סברא הראשונה ואם אירע שבירך בורא  קלושלא יברך לבטלה קלהבורא נפשות רבות

אין לו אלא ירקות שברכתן שהכל כשהן חיים אף על פי כן לא יברך נפשות רבות וכן אם 

 שלא יברך לבטלה לפי סברא הב': קלזבורא פרי האדמה על המרור

 קלטבלא ברכה קלחקודם שמטבל הירק בחומץ או במי מלח וכיוצא בהם צריך ליטול ידיו יט

 .קמאשכל דבר שטיבולו במשקה צריך נטילה בלא ברכה קמכמו שנתבאר בסי' קנ"ח
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ובלבד שלא  קמגשאם חל פסח בשבת יכול לעשות המי מלח בשבת קמב)ועיין בסי' שכ"א

ולפי שקשה הדבר לצמצם כל  קמהמזעיר מה שצריך לטיבול זה בלבד קמדיעשה אלא מעט

 מזעיר(: קמזואם שכח יעשה בשבת מעט קמוכך לכן יעשה המי מלח מערב שבת

כדי לומר  קנאשל מצוה קנג' מצות קמטלפני מי שאומר ההגדה קמחאחר שאכל הירקות יביאו כ

לחם שעונין עליו דברים הרבה  קנדלחם עוני ודרשו חכמים קנגשנאמר קנבעליהם ההגדה

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה וגו' בעבור  קנוועוד נאמר קנהדהיינו אמירת ההגדה

יך שיהא גם המרור לפיכך צר קנזזה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך

 .קסמרור זה כו' ועוד שצריך לומר עליו קנטבשעת אמירת ההגדה קנחלפניו

 קסבבשעת אמירת ההגדה שהחרוסת הוא זכר לטיט קסאותקנו שיהיה לפניו חרוסת

לכך צריך להיות על  קסהכמו שנתבאר קסדוזכר לתפוח סגקשנשתעבדו בו אבותינו במצרים

 ספר שעבוד מצרים.השולחן בשעה שמ

בשעת אמירת ההגדה ועכשיו  קסוובזמן שבית המקדש קיים היה צריך להביא גם את הפסח

שחרב בית המקדש תיקנו חכמים שיהיו על השולחן בשעת אמירת ההגדה שני מיני 

 קסטואחד מהתבשילין )נהגו שיהיה( בשר קסחאחד זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה קסזתבשילין

וכבר נהגו מדורות הראשונים  קעוהשני יכול להיות אפילו המרק שנתבשל בו הבשר

והשני יהיה  קעבלזכר שגאלם הקב"ה בזרוע נטויה קעאשהבשר יהיה מפרק הנקרא זרוע

כלומר דבעא רחמנא למפרק יתנא בדרעא  קעדלפי שהוא ביעא בלשון ארמי קעגביצה

 מעיקר הדין: קעוויכול לעשותן בין צלויין בין מבושלין קעהמרממא

  

http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5885
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5886
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5887
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5888
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5889
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5890
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5891
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5892
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5893
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5894
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5895
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5896
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5897
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5898
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5899
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5900
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5901
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5902
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5903
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5904
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5905
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5906
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5906
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5906
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5907
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5908
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5909
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5910
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5911
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5912
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5913
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5914
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5915
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5916
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5917
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5918
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/473/index.htm#_ftn_5919


 שו"ע אדה"ז לכות פסחה
Hilchos Pesach 

Daily study program 
 

A Project of Kollel Menachem: www.kollelmenachem.com.au 

 20 
 

 

Unit 9 

ואף שהפסח  קפשהיה צלי אש קעטזכר לפסח קעחעל הגחלים קעזונהגו שהבשר יהיה צלי כא

לכתחלה מכל מקום כיון שאי אפשר לצלות הבשר בשפוד שהפסח  קפאהיה נצלה בשפוד

וטורח הוא לחזור אחר שפוד של  קפבפוד של רימוןנצלה בו שהפסח לא היה נצלה אלא בש

 .קפדל גבי גחלים שאף הפסח שנצלה על גבי גחלים כשרלפיכך צולין ע קפגרימון

כמו ש]י[תבאר  קפוואוכלין אותה בתוך הסעודה קפהוהביצה עושין בין צלויה בין מבושלת

 .קפזבסי' תע"ו

אפילו במקום שנוהגין היתר באכילת בשר  קפחאבל הבשר אין נוהגין לאכלו בלילה הזה

מכל מקום זה הבשר שמביאין אותו זכר לפסח אם יאכלנו בלילה זה יהא  קפטצלי בלילה

ט לפיכך אם שכח לצלותן מערב יום טוב לא יצלה ביו" קצנראה כאוכל קדשים בחוץ

אלא אם כן דעתו לאכלו למחר ביום אבל אם דעתו להניחו ללילה השני אסור  קצאמשחשכה

וכן יזהר כשצולה בלילה השני שיאכל למחר ביום ולא יניחם עד  קצבלצלותו בלילה ראשון

 הלילה:

צריך ליזהר שיהיה מעט בשר כרוך על העצם הזרוע שעצם בלא בשר אינו נקרא  כב

 :קצגתבשיל

לפי שאי אפשר  קצדאם חל פסח במוצאי שבת אף שלא היתה חגיגה נאכלת בלילה זה כג

וגם אי אפשר להקריבה בערב שבת שהרי אינה נאכלת אלא  קצהלשחטה ולהקריבה בשבת

אף על פי כן צריך להביא שני תבשילים אחד  קצולשני ימים ולילה אחד שבין השני ימים

זכר לפסח ואחד זכר לחגיגה דכיון שאין מביאין אלא לזכר בעלמא אין לחוש אם לא היתה 

 :קצזחגיגה נאכלת בלילה זה ואדרבה המדקדק בזה נראה שעושה אותן כמין קדשים ממש

כל דברים אלו דהיינו המצות והמרור והחרוסת ושני תבשילין אין צריך להביא אלא  כד

אבל בני הבית שהן יוצאין בשמיעה  קצטדהיינו לפני בעל הבית קצחלפני מי שאומר ההגדה

( רגכמו שנתבאר בסי' ח' רבמשום ברוב עם הדרת מלך רא)שכן נכון לעשות רמבעל הבית

אין צריך שיהיו דברים אלו לפניהם לא בשעת שמיעת ההגדה ולא בשעת הסעודה שבעל 

שאף שביום טוב צריך לבצוע על לחם  רדהבית יחלק מצה ומרור וחרוסת לכל אחד ואחד

מכל מקום כיון שהם יוצאין בברכת המוציא של בעל הבית הם יוצאים גם כן  רהמשנה

 :רובלחם משנה של בעל הבית

 רזונהגו להביא כל דברים אלו לפני בעל הבית מיד אחר קידוש קודם אכילת הירקות כה

( רח)כדי שיהיה הקידוש סמוך להתחלת הסעודה דהיינו הבאת המצה והמרור עיין סי' רע"א
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והחומץ  רטולאחר שאכלו מהירקות יכול לסלק מעל השולחן את מה שנשתייר מהירקות

 :ריאו מי המלח

כשמביא לפניו הירקות עם כל דברים אלו טוב שיסדרם לפניו בקערה בענין שלא  כו

והמצה מן  ריאיצטרך לעבור על המצוות דהיינו שהירקות יהיו סמוכים לו יותר מן המצה

 .ריבהמרור והחרוסת מן שני תבשיליןהמרור וחרוסת ו

על החרוסת ושני תבשילין אם יהיו סמוכים אליו דכיון שאינן באין  ריגויש שאין מקפידין

וגם על המרור  רידעל השלחן אלא לזכר בעלמא לא שייך אצלם אין מעבירין על המצות

ו דכיון שאינו חביב על האדם ואין לו דין קדימה לענין ברכת אין מקפידין אם יהיה סמוך ל

הנהנין לכן גם כאן אין מקפידין אם יצטרך לעבור עליו ולברך על הירקות בתחלה ואח"כ 

 על המצה ואח"כ על המרור.

דהיינו  רטזלסדר כל דברים אלו על גבי המצה רטוועל זה סומכים הנוהגים מטעם הידוע להם

 ריטכהן מלמעלה ולוי תחתיו וישראל תחתיו ריחכסדרן ריזלאחר שסדרו המצות בתוך הקערה

מימין והביצה משמאל והמרור למטה מעט כנגד  רכמסדרין על גבי הכהן הזרוע של טלה

למטה  רכאאמצעם כעין סגו"ל ואח"כ החרוסת מימין והכרפס משמאל והמרור של כריכה

 מעט כנגד אמצעם כעין סגו"ל שני:
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Unit 10 

בלשון  רכג)שקורין סאל"ט( רכבאלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובת מרור בחזרת כז

אשכנז ובלשון ספרד סאלאטא ושם העצם שלו הוא לטוגא בתוגרמ"א ואיטליא ואשכנז 

וספרד ופורטגאל ובספרי הרפואות נקרא לאטיגא סאלאט ואינו מצוי בזמן הפסח אלא 

)שקורין  רכובעולשין רכהואינו ירק הנקרא זערזו"ך בלשון פולין רכדבמדינות החמות

 רלא( בחרחבינארלובלע"ז מרובייא רכט)שקורין קרין או מערטך רכח( בתמכארכזאנדיבי

והוא  רלד)שקורין ווערמט בלשון אשכנז רלג( ובמרוררלב)שקורין בערבי אלקרצינא

בתורה מרור סתם וקיבלו חכמים שאין שום מין ירק מר נקרא בשם ( לפי שנאמר רלהלענה

 :רלומרור סתם אלא ה' מיני ירקות אלו

אבל לא  רלחויוצאים בהם בין בעלין בין בקלחים רלזחמשה מינים הללו מצטרפות לכזית כח

דהיינו שרשים הקטנים המתפצלים לכאן ולכאן אבל השורש הגדול שבו  רלטבשרשים

ומכל מקום טוב יותר ליטול  רמגדלים העלים אף שהוא טמון בקרקע הרי זה בכלל קלח

שמה שהוא טמון בקרקע הוא  רמבלפי שיש אומרים רמאהעלים והקלח היוצא חוץ לקרקע

 :רמגנקרא שורש אבל העיקר הוא כסברא הראשונה

ואין צריך לומר  רמהאבל לא כמושים רמדהעלין אין יוצאין בהן אלא אם כן הם לחין כט

ואין צריך  רמח( אבל הקלחים יוצאין בהם בין לחים בין יבשיםרמז)עיין סי' תרמ"ח רמויבשים

 .רנדכיון שהקלח הוא עב אין טעם מרירתו נפסד על ידי שמתייבש רמטלומר כמושים

והכבוש הוא  רנבלפי שנפסד טעם מרירתו על ידי הבישול רנאאבל אין יוצאין בקלח מבושל

ושהה שם בכדי שאם היו נותנין  רנוחזק רנהאו בחומץ רנדדהיינו אם נשרה בציר רנגכמבושל

וכן אם נשרה מעת לעת אפילו במים  רנזהציר והחומץ על גבי האור היו מתחילין להרתיח

 אין יוצאין בו. רנחצוננים

ומקצת ההמון אין נזהרין ונהגו לשרות המרור יותר ממעת לעת בצונן כדי להפיג מרירתו 

לומר שאף שהשרוי במים מעת לעת נקרא כבוש והרי הוא  רנטקצת ויש מי שמיישב מנהגם

כמבושל לענין כל איסורים שבתורה מכל מקום לענין מרור אינו כמבושל אלא אם כן 

כבוש בחומץ וציר לפי שטעם החומץ או הציר משנה ומבטל טעם מרירות המרור הנכבש 

ות אלא מפיגין טעמו קצת וכל שלא נכבש בחומץ בהם לגמרי אבל המים אין מבטלין המריר

שלא אמרו כבוש  רסוציר עדיין יש בו מרירות קצת ועוד שאף בכל איסורים יש אומרים

מחמירין בכל איסורים מכל מקום  כמבושל אלא כבוש בחומץ וציר ולא במים ואף שאנו

לענין מרור אין להחמיר שהיא חומרא הבאה לידי קולא במקומות שאין חזרת מצוי ואוכלין 

התמכא למצות מרור ומחמת חריפותו אין יכולין לאכול ממנו כזית ולכן שורין אותו במים 

 יום או יומים להפיג מרירתו קצת.
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לעת ויחזור וישרנו שם שכשאינו שרוי במים ומכל מקום טוב להוציא מהמים תוך מעת 

 :רסאכ"ד שעות רצופים אינו נקרא כבוש לדברי הכל

מכל מקום מדברי סופרים  רסבאף על פי שכל ה' מינים אלו נקראים מרור בלשון תורה ל

על דרך שיתבאר בסי'  רסהאפילו לקנותו בדמים יקרים רסדלחזור אחר חזרת רסגמצוה

מכל מקום  רסזלענין אתרוג הדור ע"ש ואף על פי שהחזרת אין בה מרירות רסותר]נ["ו

ונעשה מר מאוד ומפני כך היא נקראת  רסחמתקשה הקלח שלהכשהיא שוהה בקרקע 

לפי שמצות מרור היא זכר למה שמררו  ערחזור אחריה אף כשהיא מתוקהומצוה ל רסטמרור

על  רעגוהם נשתעבדו בהם בתחילה בפה רך ערבבעבודת פרך רעאהמצרים את חיי אבותינו

לכן יש לאכול החזרת  ערהולבסוף מררו חייהם בעבודה קשה עדרידי פיוסים ונתנו להם שכר

ונעשה  רעזדהיינו כשהקלח שלה מתקשה כעץ רעושתחילתה מתוקה ורכה וסופה קשה ומר

 :רעחמר כלענה
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Unit 11 

ואם אין לו חזרת יחזיר אחר עולשין ואם אין לו עולשין יחזיר אחר תמכא ואם אין לו  לא

 .רפדהיינו לענה רעטתמכא יחזיר אחר חרחבינא ואם אין לו חרחבינא אזי יקח המרור

שכל ירק מר  רפבלפי שיש אומרים רפאואם אין לו אפילו מרור יקח איזה ירק מר שירצה

מחתכין בו כש רפגשראוי לאכילה נקרא מרור בלשון תורה והוא שיש לו שרף )פירוש

דהיינו שעלה  רפדוסוחטין אותו במקום חתוכו יוצא ממנו מוהל לבן כחלב( ופניו מכסיפין

כעלי הכרישים ובצלים ושאר ירקות אלא נוטה קצת ללובן הנוטה  רפהשלו אינו ירוק מאוד

שהעיקר  רפזליהםומכל מקום לא יברך ע רפולשחרות שקורין )בלייכלי"ך בלשון אשכנז(

 .רפחהוא כסברא הראשונה

ניו מכסיפין טוב שיאכל איזה ירק אחר שיש בו מרירות )ואם אין לו ירק שיש לו שרף ופ

ואין צריך כזית וכן( מי שהוא חולה או איסטניס ואינו יכול לאכול  רפטקצת לזכר בעלמא

מרירות בפיו לזכר בעלמא בלא ברכה וזהו כשאי  מרור טוב שילעוס מעט עד שירגיש טעם

 .רצאפשר לו כלל

אבל חייב אדם לדחוק את עצמו לקיים מצות חכמים לאכול כזית שלם אף אם יכאוב 

 ע"ש: רצבושיעור כזית יתבאר בסי' תפ"ו רצאעליו

שנשתעבדו בו אבותינו ואח"כ  רצדלפי שהוא זכר לטיט רצגהחרוסת צריך להיות עב לב

ויש לרככו במשקה אדום כגון חומץ או יין  רצוזכר לדם רצהצריך לרכך אותו במשקה

 רצטכגון תאנים חצרויש לעשות החרוסת מפירות שנמשלו בהם כנסת ישראל רצזאדומים

אעלה  דששנאמר שגאל גינת אגוז ותמרים שבשנאמר שאהתאנה חנטה פגיה ואגוזים ששנאמר

שהיו  שחזכר לתחת התפוח עוררתיך שזכפלח הרמון ותפוחים שושנאמר שהבתמר ורמונים

 שיבלעשות שיאעל שם ששקד הקב"ה על הקץ שיושקדים שטיולדות שם בניהם בלא עצב

ולרככו אפילו במים ושאר משקין אבל על  שיגומעיקר הדין יכול לעשותו אפילו מירקות

זכר  שטזוחומץ שטוכגון תפוחים או יין שידכל פנים צריך ליתן לתוכו דבר שיש בו קיוהא

 :שיזלשיעבוד שהיו משתעבדים בישראל עד שהיו שיניהם קיהות

שאינן נידוכין הדק  שיטהדומין לתבן כגון קנמון וזנגביל שיחוצריך ליתן בתוכו תבלין לג

כה חוטין קשין וארוכין קצת כמו תבן זכר לתבן שהיו מגבלין היטב ויש בהן לאחר הדי

 :שכבתוך הטיט

ואם שכח לרככו  שכאאם חל פסח בשבת צריך ליזהר לרכך החרוסת במשקה מערב שבת לד

מערב שבת ירככו בשבת על ידי שינוי דהיינו שמתחלה יתן המשקה לתוך הכלי ואח"כ 

ויכול לערבו באצבעו או אוחז בכלי ומנענע עד שיתערב עיין סימן  שכביתן לתוכו החרוסת

 :שכגשכ"א
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משלש מצות המונחים  שכדאחר שאכלו מהירקות בטיבול צריך ליקח מצה האמצעית לה

כל ישראל שמקצת זה שבוצעים  ונהגו שכהלפניו בקערה ולבצוע מקצתה מטעם שיתבאר

ולפיכך נכון  שכומהמצה עושין בו גם כן מצוה אחרת דהיינו שמשמרין אותו לאפיקומן

שהוא לנו במקום  שכחשאפיקומן היא מצוה חשובה שכזהדבר שיהיה מקצת הזה רוב המצה

ויש  שלאזכר למשארותם צרורות בשמלותם שלונוהגין להצניעו תחת המפה שכטהפסח

 :שלבשכורכין אותו במטפחת ומשימין על שכמם זכר ליציאת מצרים
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Unit 12 

כדי  שלגומקצתה השני צריך להחזירו לקערה וליתן אותו בתוך שתי מצות השלמות לו

לפי שצריך לומר ההגדה על מצה הראוי לצאת בה ידי חובתו  שלדלומר עליו ההגדה

שעונין עליו דברים הרבה ומתוך  שלוות לחם עוני ודרשו חכמיםתאכל עליו מצ שלהשנאמר

לחם עני מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן  שלזשנאמר לחם עני חסר וא"ו דרשו חכמים

 שלחבפרוסה שהמצה שיוצא בה ידי חובתו לא תהיה שלימה אלא פרוסה ועליה יאמר ההגדה

 יתבאר למה משימין אותו בתוך שתי השלימות(. שלט)ובסימן תע"ה

ואין  שמאחר כך נוהגין להגביה הקערה שבה המצות ואומרים הא לחמא וכו' עד מה נשתנה

צריך להסיר התבשילין מהקערה קודם ההגבהה אלא יכול להגביהה עם כל הדברים 

 :שמאשעליה

יש מדקדקים לומר כהא לחמא או הא כלחמא לפי שאין שייך לומר הא לחמא די אכלו  לז

ולפיכך אף שבכל הספרים הנוסח  שמבאבהתנא שהרי אין זה הלחם ממש שאכלו אבותינו

 :שדממכל מקום האומר כהא לחמא או הא כלחמא לא הפסיד שמגהוא הא לחמא

הצריכו  שמהבימי חכמי הגמרא שהיו להם שולחנות קטנים לפני כל אחד ואחד מהמסובין לח

את השולחן הקטן שלפניו עם המצות המונחות  שמוחכמים לעקור מלפני מי שאומר ההגדה

למה מסירין המצות ועדיין לא  שמזעליו ולהניחם בזוית אחרת כדי שיראו התינוקות וישאלו

כמו  שמטועל ידי כן יתעוררו לשאול גם כן שאר השאלות מה נשתנה כו' שמחאכלנו

 .שנשיתבאר

 שנאובדורות האחרונים שכל המסובין אוכלין על שולחן אחד גדול ויש טורח גדול בעקירתו

 שנבנהגו לעקור הקערה שבה המצות מלפני בעל הבית האומר ההגדה ולהניחו בסוף השלחן

 .שנגוקותכאלו כבר אכלו כדי שישאלו התינ

ועכשיו אין נוהגין אפילו בעקירת הקערה לפי שהתינוקות יודעין שעיקר האכילה לא תהיה 

 :שנדממצות אלו שבקערה ולפיכך לא ישאלו כלום כשיסירן מעל השולחן

שהרי שטפו והדיחו  שנזואין צריך שטיפה והדחה שנוצריך למזוג כוס שני שנהאחר כך לט

 :שנחקודם הקידוש

על פי  אף שנטואף על פי שאין צריך לאחוז הכוס בידו עד שיגיע ללפיכך כמו שיתבאר מ

כדי שישאלו התינוקות למה שותין כוס  שסכן צריך למזוג מיד קודם התחלת אמירת ההגדה

שאין דרך לשתות כן בכל ימות השנה ועל ידי כך יתעוררו לשאול  שסאשני קודם הסעודה

כי ישאלך בנך מחר  שסגלקיים לבניו מה שנאמר שסבגם כן שאר השאלות מה נשתנה וכו'

 לאמר מה העדות והחוקים והמשפטים וגו' ואמרת לבנך עבדים היינו וכו'.
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ואם אין לו בן  שסדלמדו לשאול מה נשתנה כו'ואם אין דעת בבן לשאול הרי אביו חייב ל

 שסוואם אין לו אשה הוא שואל את עצמו מה נשתנה כו' שסההרי אשתו חייבת לשאול אותו

ואפילו אם מסובין שני תלמידי חכמים הבקיאים בהלכות פסח שואל אחד מהם את חבירו 

 .שסזמה נשתנה כו'

וכן כשהבן  שסטעבדים היינו ואין השני צריך לומר מה נשתנה שסחואחר כך מתחילין שניהם

 :שעאו האשה שואלין אותו אין הוא צריך לומר מה נשתנה אלא מתחיל עבדים היינו

אבל אין לומר אין אנו חייבים לטבל  שעאצריך לומר אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת מא

לפי שאיך יאמר הלילה הזה שתי פעמים שיהיה משמע שחייבים  שעבאפילו פעם אחת

להטביל שתי פעמים ובאמת אין מטבילין מחמת חיוב אלא פעם אחת דהיינו המרור 

אבל טיבול הראשון אינו מחמת חיוב אלא כדי להתמיה  שעגשמטבילין בחרוסת

 :שעדהתינוקות

התשובה על שאלותיו דהיינו אמירת ההגדה שהיא  שעהולפי דעתו של בן אביו מלמדו מב

והגדת לבנך ביום  שעזשנאמר שעומצות עשה מן התורה אפילו אם לא שאל אותו הבן כלום

או יפרש להם  שעחקטנים והנשיםההוא וגו' ולפיכך צריך לומר ההגדה בלשון שמבינים ה

 :שעטהענין לפי דעתם אם הם מבינים הרבה יפרש להם הכל
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Unit 13 

עד הרי  שפועיקר נוסח ההגדה שתקנו חכמים חובה על הכל הוא מתחילת עבדים היינו מג

 שפגעד סוף דרוש שפבמתחלה עובדי עבודה זרה היו אבותינו כו' שפאזה משובח ואחר כך

בכל  שפהואח"כ פסח שהיו אוכלין כו' מצה זו כו' מרור זה כו' שפדפרשת ארמי אובד אבי

ושאר  שפזלפיכך כו' עד ברוך אתה ה' גאל ישראל שפודור ודור כו' ואותנו הוציא משם כו'

 :שפחכל נוסח ההגדה הוא מנהג שנהגו כל ישראל מדורות הראשונים

היו צריכים להחזירן  שפטבזמן שהיו מסירין השולחן או הקערה מלפני האומר הגדה מד

ומרור וחרוסת  שצבלפי שצריך לומר ההגדה על מצה שצאכשמתחיל עבדים היינו שצלפניו

עד  שצדולכן יש ליזהר שתהא המצה מגולה קצת שצגושני תבשילין כמו שנתבאר למעלה

עד שחותם גאל  שצזולאחוז בידו שצושאז נוהגין להגביה כל אחד כוסו שצהשיגיע ללפיכך

 .תכשנוטלין הכוס שצטן לכסות המצות שלא יראה הפת בושתוולפיכך נכו שצחישראל

עד והקב"ה מצילנו מידם  תבלאחוז הכוס ביד תאא שעמדה כו' יש נוהגיןוכן כשאומר והי

 :תדעד שיעמיד הכוס על השולחן ואז יגלנה תגן גם כן שתהא המצה מכוסהנכו

מסובין שתחבב להראותה לה תוצריך להגביה המצה תהכשיגיע למצה זו שאנו אוכלין כו' מה

ובה הוא יוצא  תחויש להגביה האמצעית הפרוסה שהיא נקראת לחם עוני תזהמצוה עליהם

 תיאצריך להגביה המרור תיוכן כשיגיע למרור זה תטידי חובתו כמו שנתבאר למעלה

לא יגביה התבשיל  תיד( שהיו אבותינו כו'תיגפסח )זה אבל כשיאמר תיבלהראותו למסובין

 :תטזשלא יהא נראה כאלו הקדישו לכך תטופסחשבקערה שהוא זכר ל

ויהיה  תיחצריך לומר הנו"ן של ונאמר בסגו"ל תיזונאמר לפניו שירה חדשה הללויה מו

שירה חדשה דהיינו שירת  תיטפירושו שכבר אמרו לפניו משה וישראל בצאתם ממצרים

אבל לא יאמר הנו"ן בחולם  תכבשמשה וישראל אמרו את ההלל תכאוגם יש אומרים תכהים

בלשון  תכגיהיה פירושו על גאולה העתידה אם כן היה צריך לומר ונאמר לפניו שיר חדש

כל השירות נקראת שירה לשון נקבה כי תשועתם כיולדת  תכדזכר שכך אמרו במדרש

כך כל הגאולות היו  ונפטרה מצער הלידה ואח"כ חוזרת ויולדת בצער תכהשהמליטה זכר

שירו  תכואחריהן גליות וצרות אבל גאולה אחרונה לא תהיה אחריה צרה כלל לכך נאמר

חדש ולא לה' שיר חדש לשון זכר ולפיכך צריך לומר בברכת אשר גאלנו ונודה לך שיר 

 :תכזיאמר שירה חדשה

לפי שאין קורין אותה בפעם אחד אלא קורין  תכחאין מברכין על ההלל שקורין בלילה זה מז

 :תכטמקצתו לפני הסעודה ומקצתו לאחר ברכת המזון

מכל מקום ההלל  תלאף על פי שקריאת ההלל היא מעומד כמו שנתבאר בסי' ת"כ מח

לפיכך אין  תלאשבלילה זה קורין אפילו מיושב לפי שכל מעשי לילה זה הוא דרך חירות
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ומכל מקום לא יקרא ההלל וההגדה כשהוא מוטה על צדו אלא  תלבמטריחין אותו לעמוד

 :תלדעיין סי' ס"ג תלגישב באימה וביראה

בברכת אשר גאלנו צריך לומר מן הזבחים ואח"כ מן הפסחים לפי שהזבח היא החגיגה  מט

וכשחל פסח  תלההנאכלת בלילה זה קודם אכילת הפסח כדי שיהיה הפסח נאכל על השובע

לומר מן הפסחים ומן הזבחים שהרי אין חגיגה נאכלת בלילה  תלומדקדקין במוצאי שבת יש

 .תלחוהזבחים הם החגיגה ושלמי שמחה שמקריבין למחר ביום תלזזה כמו שנתבאר למעלה

שיגיענו ה'  תמואומרים הכל נוסח אחד שהרי אנו מבקשים תלטויש שאין מדקדקין בכך

למועדים הבאים ששים בעבודתו ושם נאכל לשנה הבאה כשלא יהיה פסח במוצאי שבת 

ם מתחילה דהיינו מחגיגה שנאכלת בלילה זה ואח"כ מן הפסחים ואפילו אם על מן הזבחי

פי חשבון הקביעות המסור בידינו יהיה פסח הבא במוצאי שבת מכל מקום כשיבנה בית 

 ואפשר שלא יהיה במוצאי שבת: תמאהמקדש יקדשו על פי הראייה
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Unit 14 

נוהגין לזרוק מעט מן הכוס כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן וכן כשמזכיר המכות בשמותן  נ

כנגד חרבו  תמגסך הכל י"ו פעמים תמבבפרט וכן כשמזכירן בכלל דהיינו דצ"ך עד"ש באח"ב

 :תמדשל הקב"ה שנקראת יוה"ך והוא מלאך הממונה על הנקמה

רמז  תמוהסמוך לגודל שהוא נקרא אצבע סתם תמהונוהגין לזרוק מעט מן הכוס באצבעו נא

לזרוק באצבע הנקרא קמיצה לפי  תמטויש נוהגין תמחאצבע אלהים היא תמזעל מה שכתוב

מטעם הידוע להם לזרוק מן הכוס עצמו  תנאויש נוהגין תנשבאצבע זו הכה הקב"ה למצרים

 שלא על ידי אצבע:

הרבים ידי  ולפיכך הוא מוציא תנגמן התורה תנבסומא חייב בקריאת ההגדה או בשמיעתה נב

 :תנהאף אם הוא סומא מעת הולדו תנדחובתן

מעשה באחד שהיה תפוס בידי נכרים ולא ידע באמירת ההגדה בעל פה והיה לו חומש  נג

 :תנוואמר כל הפרשיות של יציאת מצרים

 תעד על כוס שני אין מברכין ובו ג' סעיפים:

שלא לברך בורא פרי הגפן על כוס שני לפי שנפטר בבורא פרי הגפן שבירך  איש נוהגין א

על כוס ראשון וכן לא יברך על כוס רביעי לפי שנפטר במה שבירך על כוס שלישי ואף 

סיק הרבה בינתיים באמירת ההגדה והלל כיון שאין כאן היסח הדעת משתיה על פי שהפ

שהרי כשבירך על כוס ראשון היה יודע שישתה עוד כוס שני וכן כשבירך על כוס שלישי 

היה יודע שישתה עוד כוס רביעי וגם בשעת אמירת ההגדה לא הסיח דעתו משתיה שהרי 

ואף בין שלישי לרביעי  ביקר הדיןאם היה רוצה היה יכול לשתות באמצע ההגדה מע

מד לפניו ודעתו לשתות ממנו כשיסיים ההגדה מכל מקום כיון שהכוס עו גשאסור לשתות

 .דהרי לא הסיח דעתו משתיה ולפיכך אין צריך לחזור ולברך על השתיה

]ש[כשבירך על כוס ראשון ומה שצריך לברך על כוס שלישי של ברכת המזון אף על פי 

היה בדעתו לשתות עוד ג' כוסות הטעם הוא לפי שברכת המזון הוא גמר וסילוק על 

מזון אי כיון שבשעת ברכת ה ההסעודה שאכל הרי זו חשובה כהפסק והיסח הדעת משתיה

אבל אמירת ההגדה וההלל אף על פי  ואפשר לו לשתות שאי אפשר לשתות ולדבר כאחד

שגם כן אי אפשר לו לשתות ולדבר כאחד אף על פי כן אינה חשובה הפסק והיסח הדעת 

 (:זאמירה זו אינה גמר וסילוק על מה שקודם לכן )עיין סימן קע"חמשתיה ש

לפי שד' כוסות אלו תקנו חכמים  חובמדינות אלו נוהגין לברך גם על כוס שני ורביעי ב

ולפיכך אינן מצטרפין  טלשתותם דרך חירות וכל אחד ואחד הוא חירות ומצוה בפני עצמה

 אלא צריך לברך על כל אחד ואחד בפני עצמו: יזה עם זה להפטר בברכה אחת
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וכל זה לענין ברכה ראשונה אבל ברכה האחרונה על היין אין לברך אחר שום כוס כי  ג

שההלל וההגדה חשובים הפסק לענין ברכה  יבואפילו להאומרים יאאם אחר כוס האחרון

וכל הכוסות נפטרין בברכה  יגראשונה מכל מקום לענין ברכה אחרונה אינן חשובים הפסק

 חרונה שיברך אחר כוס האחרון.א

ואפילו ברכת המזון שהוא גמר וסילוק על הסעודה וחשוב כהפסק והיסח הדעת לענין 

לברך ברכה  מכל מקום לענין ברכה אחרונה אין היסח הדעת מזקיק ידברכה ראשונה

אחרונה מיד אחר האכילה או השתיה שהסיח דעתו ממנה אלא יכול להמתין עד שיהא 

נמלך לחזור ולאכול או לשתות ויברך אחר אותה האכילה או שתיה ויפטור גם את זו כמו 

 :טושנתבאר בסי' קע"ט
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Unit 15 

 תעה יתר דיני הסדר ובו ל"ג סעיפים:

אף על פי כן צריך לחזור וליטול ידיו  אאף על פי שנטל ידיו לצורך טיבול הירקות א

אחר גמר ההגדה וההלל לפי שבשעת אמירת ההגדה  גולברך על נטילת ידים בלסעודה

שהידים עסקניות  הבמקום הטינופת דעתו משמירת ידיו ויש לחוש שמא נגעוההלל הסיח ד

 :והן

ואף אם בשעת אמירת ההגדה וההלל לא הסיח דעתו משמירת ידיו אף על פי כן צריך  ב

בלא ברכה לפי כשנטל ידיו לצורך טיבול הירקות לא היה  זלחזור וליטול ידיו לסעודה

בדעתו שתעלה לו נטילה זו לסעודה וכל הנוטל ידיו לדבר שטיבולו במשקה אין נטילה זו 

 .חנטילה כמו שנתבאר בסי' קנ"חעולה לו לאכול לחם אם לא היה דעתו לכך בשעת 

ואם כשנטל ידיו לטיבול הירקות היה דעתו שתעלה לו נטילה זו גם לסעודה אין צריך 

ומכל  טת הגדה והלללחזור וליטול לסעודה אם לא הסיח דעתו משמירת ידיו בשעת אמיר

 :ימקום לכתחלה אין נכון לעשות כן כמו שנתבאר בסימן קס"ד

מכל  יאאעפ"י שבכל יו"ט חייב האדם לבצוע על לחם משנה כמו שיתבאר בסימן תקכ"ט ג

 יגשאין צריך כי אם אחת ומחצה לפי שמה שדרשו חכמים יבמקום בליל פסח יש אומרים

לחם עני חסר וא"ו שתהא המצה פרוסה כדרכו של עני לא דרשו אלא לגרוע  ידממה שכתוב

שלא דרשו אלא להוסיף על  טזויש אומרים טומלחם משנה שאחת מהם לא תהיה שלימה

לחם משנה שמלבד ב' מצות שלימות שצריך לבצוע עליהן כמו בשאר יום טוב צריך להיות 

כמו  יטואין לשנות אלא בשעת הדחק יחוכן המנהג פשוט יזעוד פרוסה אחת משום לחם עני

 :כשיתבאר בסי' תפ"ב

והפרוסה תהיה בין שתי  כבבשעת ברכת המוציא כאוצריך שיאחז שתי השלימות בידו ד

ולא יניח הפרוסה מלמעלה לפי שבתחלה צריך לברך המוציא ואח"כ על אכילת  כגהשלימות

שהיא  כהל השלימה וברכת על אכילת מצה היא על הפרוסהוברכת המוציא היא ע כדמצה

 :כולחם עני ואם הפרוסה תהיה מלמעלה יצטרך לעבור על המצות כשיברך המוציא בתחלה

ולאחר שגמר ברכת המוציא יש להשמיט השלישית השלימה מן ידו ויאחוז בפרוסה  ה

אכילת מצה אבל לא ישמיט מידו מצה השלימה  כחעל כזמלמטה ובהעליונה מלמעלה ויברך

ואין צריך לומר שלא יבצע ממנה כלום עד לאחר  כטהעליונה קודם ברכת על אכילת מצה

שברכת המוציא היא על הפרוסה שהיא  לאלפי שיש אומרים לת על אכילת מצהגמר ברכ

ולברך  לבחם עני וברכת על אכילת מצה היא על השלימה לפיכך טוב לצאת ידי שניהםל

 .לגבתחלה שתי ברכות אלו ואחר כך יבצע כזית מהעליונה השלימה וכזית מהפרוסה
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ואף על פי שבשביל ברכת המוציא בלבד אין צריך לבצוע כזית מעיקר הדין אלא אפילו 

מכל מקום כיון שבשביל ברכת אכילת מצה צריך לבצוע  לדכל שהוא יכול לברך המוציא

ואם כן  להכזית שעל פחות מכזית אינו יכול לברך שאינו יוצא ידי חובתו בפחות מכזית

שברכת על אכילת מצה היא על השלימה העליונה צריך לבצוע ממנה כזית  להאומרים

( שברכת על אכילת מצה היא על הפרוסה צריך לבצוע לז)שהיא עיקר לוולסברא הראשונה

 :לחכזית מן הפרוסה לפיכך לצאת ידי שניהם צריך לבצוע כזית מזו וכזית מזו

יאכל מתחלה שאם  מדהיינו שיכניסם לפיו בבת אחת לטושני כזית אלו צריך לאכלם ביחד ו

את הכזית של המוציא דהיינו של השלימה ואחר כך יאכל הכזית של אכילת מצה דהיינו 

של הפרוסה יהיה מפסיק בין ברכת על אכילת מצה לאכילת כזית מהפרוסה באכילת מצה 

כזית מהשלימה וכן להאומר שברכת המוציא היא על הפרוסה אם יאכל מתחלה הכזית 

מה הרי הוא מפסיק בין ברכת אכילת מצה לאכילת כזית מהפרוסה ואח"כ הכזית מהשלי

לפיכך יכניסם לפיו בבת אחת אבל אין צריך לבולעם בבת אחת אלא ירסקם  מאמהשלימה

 :מבואח"כ יבלע כזית השני בבת אחתבפיו ויבלע בתחלה כזית אחד כולו בבת אחת 
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Unit 16 

ואם אינו יכול לרסק בפיו שני הזיתים ביחד יאכל בתחלה הכזית של המוציא דהיינו של  ז

ואין אכילת  מד( ואח"כ הכזית של אכילת מצהמגהשלימה לפי סברא הראשונה )שהיא עיקר

הכזית של המוציא חשוב הפסק בדיעבד בין ברכת על אכילת מצה לאכילת כזית מהפרוסה 

 דהיינו לצורך ברכת המוציא שצריך לברך גם על אותו מהכיון שהוא לצורך אותו כזית

 :מוכזית של הפרוסה

אבל בדיעבד אפילו לא אכל אלא כזית אחד בלבד בין מהשלימה בין  מזוכל זה לכתחלה ח

עד  מחמהפרוסה ואפילו אכל בזה אחר זה באכילות הרבה אם אין מתחלת אכילה ראשונה

( יצא נא)עיין סי' תרי"ב נאכילה אחרונה יותר מכדי אכילת פרס דהיינו ג' ביצים מטסוף

ואפילו השיח הרבה באמצע הכזית בין אכילה לאכילה אין צריך לחזור ולברך על אכילת 

מצה ואין צריך לומר המוציא כיון שלא השיח בין ברכה לתחלת האכילה )עיין סי' 

 (:נבתל"ב

כשאוכל בתחלה הכזית של המוציא ואח"כ הכזית של אכילת מצה צריך להסב גם  ט

דהיינו כזית של השלימה )כדי לצאת גם להאומרים שהכזית  נגבאכילת כזית של המוציא

של השלימה עליו הוא מברך על אכילת מצה ובו הוא יוצא ידי חובתו ואינו יוצא אלא 

דהיינו של  נהי שלדבריהם צריך לאכול תחלה הכזית של הפרוסהואף על פ נדבהסיבה

ח"כ כזית של השלימה מכל מקום אם היפך אין בכאן איסור גמור אף לפי וא נוהמוציא

נכון הדבר להקדים הכזית של הפרוסה לפי דבריהם שברכת  נזדבריהם אלא שלכתחלה

פרוסה אבל העיקר הוא כסברא הראשונה שברכת המוציא שמברך בתחלה היא על ה

המוציא שמברך בתחלה היא על השלימה ולפיכך צריך להניח הפרוסה תחת השלימה 

ולכן אוכל בתחלה  נחקודם הבציעה שלא יצטרך לעבור על המצות כמו שנתבאר למעלה

הכזית מהשלימה ואין אנו חוששין לסברא האחרונה אלא בדבר שאין בו חשש אף לפי 

 (:נטסברא הראשונה כגון לאכול כזית שלם מהשלימה בהסיבה

את הכזית של המוציא ושל אכילת מצה ובמדינות אלו אין נוהגין  סיש נוהגין לטבל במלח י

ואף שבשאר ימות הפסח  סגכמו שנתבאר בסי' קס"ז סבלפי שפת נקיה אין צריך מלח סאכן

מכל מקום בב' לילות אלו של פסח אין נוהגין כן  סדמטבילין המצה במלח אף שהיא נקיה

לצאת ידי חובתו במצה שאין עמה תערובת טעם אחר כלל אבל מעיקר  סהמפני חיבוב מצה

כמו שנתבאר  סזעיקר הדין)אבל לטבל המצה במשקין יש למנוע מ סוהדין אין לחוש לזה

 (:סחבסי' תס"א

כדי  עאוסתכזית מרור וישקענו כולו בחר עמיד סטאחר שאכל הכזית של אכילת מצה יקח יא

מין תולעת יש במרור והוא מת על ידי החרוסת( שבמרור  עג)פירוש עבלהמית את הקפא

ויש שמיישבין המנהג  עדשלא יזיקנו ועכשיו אין נוהגין לשקעו כולו אלא בטיבול מקצתו
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שהוא זכר  עוואין מטבילין בחרוסת אלא משום מצוה עהלפי שקפא זה אינו מצוי בינינו

 :עטונפטר בברכת המרור עחואף על פי כן אין מברכין עליו לפי שהוא טפל למרור עזלטיט

ולא יברך  פואחר שטבלו בחרוסת יברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור יב

 פאקודם הטיבול לפי שיש לתכוף הברכה לעשיית המצוה דהיינו האכילה בכל מה שאפשר

 פבוכשהוא מטבלו בחרוסת יזהר להוציאו מיד ולא ישהנו בתוכו שמא יתבטל טעם מרירתו

 :פדומטעם זה צריך לנער החרוסת מעליו מיד לאחר הטיבול פגי הקיוהא שבחרוסתעל יד

מכל מקום  פומטעם שנתבאר בסי' תע"ב פהאף על פי שאין צריך להסב באכילת מרור יג

 :פזאם רצה להסב רשאי

מכל מקום במרור אם  פחאף על פי שבמצה צריך לבלוע כל הכזית בבת אחת לכתחלה יד

שאין צריך לבלוע כל הכזית  ציש לסמוך על מי שאומר פטקשה עליו לבלוע כזית בבת אחת

בבת אחת אלא יכול לבולעו מעט מעט ובלבד שלא ישהה מתחלה ועד סוף יותר מכדי 

 אכילת פרס:

על מצות ומרורים  צאמצות מרור מן התורה אינה אלא בזמן שהפסח נאכל שנאמר טו

אבל חיוב אכילת  צגקנו זכר למקדששתי צביאכלוהו אבל בזמן הזה אינו אלא מדברי סופרים

בערב תאכלו מצות ולא  צהשנאמר צדמצה בלילה הראשון אף בזמן הזה הוא מן התורה

 הוזכר שם פסח:
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Unit 17 

ואכלן בזמן הזה לא יצא ידי  צזולעסן יחד צולפיכך אם כרך אדם כזית מצה וכזית מרור טז

אבל בזמן  צחאת טעם המצה שהיא מן התורהחובתו שהמרור שהוא מדברי סופרים מבטל 

 צטשבית המקדש קיים שהמרור הוא גם כן מן התורה יצא ידי חובת מצה וידי חובת מרור

של ששקולין הן כאחת שכולן קיום מצותיו  קלפי שמצות של תורה אינן מבטלות זו את זו

תו מן התורה אלא אין אדם יוצא ידי חוב קבולא עוד אלא שלפי דעת הלל הזקן קאהקב"ה הן

על מצות  קדואוכלן ביחד לקיים מה שנאמר קגאם כן כורך כזית פסח וכזית מרור וכזית מצה

 ומרורים יאכלוהו:

ואף בזמן הזה שמרור אינו אלא מדברי סופרים ומצה היא מן התורה ואם כרכן ביחד  יז

ואכלן אינו יוצא ידי חובתו אף לפי דעת הלל שהמרור מבטל את טעם המצה ואם כן חייב 

הוא לאכול כזית מצה בלבדה בלא מרור לצאת ידי חובת מצה מן התורה מכל מקום אינו 

אלא אם כן נוטל עוד כזית מצה וכורכו עם כזית מרור  יוצא ידי חובת מרור לפי דעת הלל

שהיה אז חיובו מן  קושהרי מרור בזמן הזה תקנוהו חכמים זכר למקדש קהואוכלן ביחד

התורה ובזמן שבית המקדש קיים אינו יוצא ידי חובת מרור מן התורה לפי דעת הלל אלא 

 :קזאם כן כורכו עם המצה לפיכך גם עכשיו צריך לכורכו עם מצה

לא מן התורה  קחולפי שחולקין עליו חביריו על הלל ואומרים שאין צריך לכורכם כלל יח

בזמן שבית המקדש קיים ולא מדברי סופרים בזמן הזה ולפי דבריהם אם אוכל בתחלה 

כזית מצה בלבדה ואח"כ אוכל כזית מרור בכריכה עם כזית מצה לא יצא ידי חובת מרור 

לפי שכזית מצה שבכריכה היא רשות ואין בה שום מצוה לפי דבריהם והרי הוא מבטל את 

כשלועסן יחד אבל לפי דעת הלל שהמצה שבכריכה היא חובה טעם המרור שבכריכה 

מדברי סופרים אינה מבטלת את טעם המרור שהוא גם כן חובה מדברי סופרים והן זה 

 .קטכזה ואינן מבטלין זה את זה

א נפסקה הלכה לא כהלל ולא כחבריו לפיכך לצאת ידי שניהם צריך אדם שיאכל וכיון של

שבכזית זה הוא יוצא ידי חובתו מן  קיכזית מצה בלבד בלא מרור ויברך על אכילת מצה

ואח"כ צריך שיאכל כזית מרור בלבד בלא מצה ויברך על  קיאהללהתורה אף לפי דעת 

שבכזית זה הוא יוצא ידי חובת מרור לפי דברי חבריו ואח"כ יכרוך כזית  קיבאכילת מרור

לא ברכת  קטוולא יברך על כריכה זו קידוכזית מרור ויאכלן ביחד זכר למקדש כהלל קיגמצה

בכריכה זו שום מצוה ואף לפי דעת הלל המצה ולא ברכת המרור שמא הלכה כחבריו ואין 

ולכן צריך ליזהר שלא להשיח בדבר שאינו  קטזהוא יוצא בברכת המצה והמרור שבירך כבר

ו כדי שתעלה ברכה זו וברכת מענין הסעודה משבירך על אכילת מצה עד שיאכל כריכה ז

לפי דעת הלל ואם עבר ושח אין צריך לחזור ולברך על כריכה  קיזהמרור גם לכריכה זו

 .קיטשמא הלכה כחביריו קיחזו

http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6310
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6311
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6312
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6313
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6314
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6315
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6316
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6317
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6318
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6319
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6320
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6321
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6322
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6323
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6324
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6325
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6326
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6327
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6328
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6329
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6330
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6331
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6332
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/475/index.htm#_ftn_6333


 שו"ע אדה"ז לכות פסחה
Hilchos Pesach 

Daily study program 
 

A Project of Kollel Menachem: www.kollelmenachem.com.au 

 37 
 

אבל אם עבר ושח בין הברכה להתחלת אכילת המצה או המרור צריך לחזור ולברך אם 

ואפילו בדבר שהוא מענין הסעודה אין להשיח לכתחלה  שח בדבר שאינו מענין הסעודה

 .קכבין הברכה להתחלת האכילה

ויש נזהרין בזה שלא להשיח בדבר שאינו מענין הסעודה משבירך על אכילת מצה עד 

 .קכבוחומרא יתירא היא קכאכדי שתעלה ברכה זו גם לאכילת אפיקומן שיאכל האפיקומן

 קכגנוהגין במדינות אלו לומר קודם אכילת כריכה זו כן עשה הלל בזמן שבית המקדש קיים

אף שהלל היה כורך גם כזית פסח בכריכה  קכדהיה כורך מצה ומרור כו' ואין מזכירין פסח

 קכוירין אותומכל מקום כיון שאנו אומרים כן עשה ואנו אין לנו פסח לפיכך אין מזכ קכהזו

 :קכזומכל מקום המזכיר לא הפסיד

שכבר קיים מצות חרוסת בטיבול  קכחהמרור של כריכה זו אין צריך לטובלו בחרוסת יט

ויש חולקין על  קכטמרור ראשון וגם אין לחוש לקפא שבמרור זה שאוכלו עם מצה בכריכה

שצריך לטובלו בחרוסת שהרי כריכה זו היא זכר למקדש כהלל והלל היה  קלזה ואומרים

שהרי לא היה אוכל מרור כלל קודם כריכה  קלאיים מצות חרוסת במרור זה שבכריכהמק

 :קלדאבל העיקר הוא כסברא השניה קלגוהמנהג במדינות אלו כסברא הראשונה קלבזו

שאין צריך הסיבה כיון שאוכלין בה מרור ומרור אין צריך  קלהכריכה זו יש אומרים כ

שצריכה הסיבה כיון שמצה צריכה הסיבה ואף שכבר אכל מצה  קלזויש אומרים קלוהסיבה

בהסיבה מכל מקום כריכה זו היא זכר למקדש כהלל והלל לא היה אוכל מצה קודם כריכה 

זו ובמצה שבכריכה זו הוא יוצא ידי חובתו והיה צריך להסב באכילתה לפיכך גם אנחנו 

ומכל מקום בדיעבד ששכח  קמכמו שנתבאר בסימן תע"ב קלטוכן עיקר קלחצריכים להסב

 :קמאואכל בלא הסיבה יש לסמוך על סברא הראשונה ואין צריך לחזור ולאכול בהסיבה
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Unit 18 

ולכתחלה יזהר לבלוע כל  קמבהמצה והמרור שבכריכה זו צריך לבלוע אותה בבת אחת כא

 קמדאלא אם כן קשה עליו קמגהכזית מצה בבת אחת עם כל הכזית מרור כשהן מרוסקים בפיו

ומעט מכזית זה בבת אחת  לבלוע ב' הזיתים בבת אחת שאז יכול לבלוע מעט מכזית זה

 ואח"כ יחזור ויבלע מעט מכזית זה ומעט מכזית זה בבת אחת עד שיאכל כל השני זיתים:

מי שאין לו שום ירקות לאכול בטיבול קודם אמירת ההגדה כי אם מיני ירקות שיוצאים  כב

בהם ידי חובת מרור יברך עליהם על אכילת מרור כשמטבילם בחומץ או במי מלח קודם 

ואח"כ אחר שאכל הכזית של אכילת  קמוואין צריך לאכול מהם כזית קמהאמירת ההגדה

שאי אפשר לו לברך על אכילה  קמחיטביל כזית מרור בחרוסת ויאכלנו בלא ברכה קמזמצה

ואף  קמטזו אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מרור כיון שכבר אכל ממנו קודם לכן

ור שאוכל אחר המצה אין בכך כלום שמפסיק הרבה בין ברכת על אכילת מרור להכזית מר

הרי התחיל במצוה ואין כאן הפסק בין הברכה  קנכיון שמיד אחר הברכה טעם מעט מהמרור

 .קנאלתחילת עשיית המצוה

ומכל מקום אפילו אכל כזית מרור או יותר בטיבול שקודם אמירת ההגדה אף על פי כן 

צריך לחזור ולאכול כזית אחר אכילת מצה לפי שהאכילה הראשונה אינה אלא כדי 

ובאכילה השניה הוא שיוצא ידי חובת מרור שכך היא המצוה  קנבלהתמיה התינוקות

על מצות  קנגלכתחלה שלא לצאת ידי חובת מרור קודם שיצא ידי חובת מצה שנאמר

 :קנדומרורים

וכשאוכל מהמרור קודם אמירת ההגדה יברך עליו בורא פרי האדמה קודם ברכת על  כג

אם הוא ראוי לאכילה כשהוא חי כגון חזרת וכיוצא בה אבל אם אינו ראוי  קנהאכילת מרור

לאכילה כלל כשהוא חי כגון התמכא )שקורין קרין( וכיוצא בו אינו מברך עליו כי אם 

 :קנוברכת על אכילת מרור

וכל זה כשאי אפשר לו למצוא שאר ירקות אבל אם אפשר למוצאם טוב לחזור  כד

שלא יצטרך לברך על אכילת מרור כשמטבלו קודם אמירת ההגדה שיש מי  קנזאחריהם

 מה הם המיני ירקות(: קנטשאין נכון לעשות כן )ועיין ביו"ד סי' רצ"ו קנחשאומר

דכיון שנהנה  קסביצא אף על פי שלא הרגיש טעם מצה בפיו קסאולא לעסה קסבלע מצה כה

אבל לכתחלה צריך ללועסה עד שירגיש טעמה  קסדהרי זו נקראת אכילה קסגגרונו ממנה

לא יצא שהתורה  קסזולא לעסו עד שירגיש טעם מרירתו בפיו קסואבל אם בלע מרור קסהבפיו

 :קסחהקפידה למרר פיו של אוכל זכר לוימררו את חייהם

ולא  קסטבלע מצה ומרור כאחד אף על פי שלא יצא ידי חובת מרור יצא ידי חובת מצה כו

שאז הוא מרגיש טעמן בפיו  קעאאלא כשלועסן יחד קעאמרו שהמרור מבטל את טעם המצה
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ולכן מבטל טעם המרור שהוא מדברי סופרים את טעם המצה שהיא מן התורה אבל 

 י לעיסה שאין מרגיש טעמן כלל אין המרור מבטל את המצה:כשבולען בל

ואפילו אם המרור כרוך סביב המצה ונמצא שהוא חוצץ בין המצה לבית הבליעה אין  כז

אבל אם  קעגכיון ששניהם מיני מאכל הרי הן כמין אחד ומין במינו אינו חוצץ קעבבכך כלום

שהסיב שאינו מין מאכל חוצץ בין המצה לבית  קעדכרך המצה בסיב ובלעה לא יצא

 :קעוואין דרך אכילה בכך קעההבליעה

ולא אמרו שכל  קעזאכל מצה בלא כוונה שלא נתכוין לצאת ידי חובתו באכילה זו יצא כח

המצות שעשאן שלא במתכוין דהיינו שלא נתכוין לצאת ידי חובתו בעשייה זו לא יצא ידי 

קיעת שופר ( ותקעחחובתו אלא במצות שאין בהן הנאת הגוף כלל כגון קריאת שמע )בסי' ס'

שלא נתכוין בעשייתן לשם ( וכיוצא בהן שכקפ( ונטילת לולב )בסי' תרנ"אקעט)בסי' תקפ"ט

מצוה לא קיים המצוה כלל שאינו אלא כמתעסק בעלמא ואין עשייתו נקראת עשיית מצוה 

אבל מצות התלויות באכילה כגון פסח מצה ומרור וכיוצא בהן כיון שיש בהן הנאה לגוף 

שהרי על כרחו נהנה הגוף מאכילה  קפאאף שלא נתכוין לצאת באכילה זו יצא ידי חובתו

 והרי זו נקראת אכילה ונמצא שקיים מצות האכילה.

וכפאוהו נכרים או לסטים לאוכלה יצא ידי חובתו  קפבולפיכך אפילו לא רצה לאכול מצה

 כיון שבעל כרחו נהנה ממנה גופו: קפגבאכילה זו
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Unit 19 

וכל זה כשהוא יודע שלילה זו פסח ושזו היא מצה אלא שאכלה שלא במתכוין או שלא  כט

ברצונו אבל אם לא ידע שהלילה פסח ואכל מצה אפילו ברצונו וכן אפילו אם ידע שהלילה 

פסח אלא שהיה סבור לאכול בשר ונזדמנה לו מצה ואכלה כסבור שזהו בשר לא יצא 

 .קפדבאכילה זו

וכל מצוה  קפולפי שמרור בזמן הזה מדברי סופרים קפהאבל אם אכל מרור בענין זה יצא

שגם המצות מדברי סופרים  קפחויש חולקין על זה ואומרים קפזמדברי סופרים אין צריך כונה

וטוב לחוש לדבריהם  קפטצריכות כונה לפי שכל מה שתקנו חכמים תקנו כעין של תורה

 :קצלחזור ולאכול מרור בכונה בלא ברכה

אבל אם אכל בענין זה בליל יו"ט של גליות אף שהוא מדברי סופרים אף על פי כן צריך  ל

לחזור ולאכול לדברי הכל שאין לחלק כלל בין יו"ט ראשון לשני בשום דבר שלא יבואו 

 :קצאבו לזלזל על ידי כן

מי שאכל מצה כשהוא נכפה בעת שטותו ואחר כך נתרפא חייב לאכול אחר שנתרפא  לא

 :קצבלפי שאכילה ראשונה היתה בשעה שהיה פטור מכל המצות

מצות בערב תאכלו  קצדשנאמר קצגואין חיוב אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד לב

דהיינו שאם רוצה  קצהאבל שאר כל הלילות וכל הימים אינו מוזהר אלא שלא לאכול חמץ

לאכול פת שנילושה במים יזהר שלא תבא לידי חימוץ אלא יאפנה כשהיא מצה שלא 

אבל אם  קצזשבעת ימים תאכל מצות כלומר ולא חמץ קצוין ועל זה אמרה תורהנתחמצה עדי

 .קצחלא רצה לאכול כלל פת שנילושה במים אלא שאר מיני מאכלים הרשות בידו

מכל מקום יכול לאכול פת  קצטואף שביו"ט חייב לאכול פת כמו שנתבאר בסי' קפ"ח

שבמדינות אלו אין נוהגין  רא)ועיין סי' תס"ב רשנילושה במי פירות שהיא מצה עשירה

 ברבמצה עשירה כלל( אבל לחם עוני אין צריך לאכול אלא בלילה הראשון בלבד שנאמר

ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת וגו' הרי יום השביעי הוא דבר שהיה בכלל 

ויצא מן הכלל ללמד שהרי היה בכלל שבעת ימים תאכל מצות וכאן יצא יום השביעי מכלל 

אכילת מצה ללמדך שאין חובה לאכול מצה ביום השביעי וכל דבר שהיה בכלל ויצא מן 

יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא דהיינו שכל השבעת  הכלל ללמד לא ללמד על עצמו

ימים אינו מוזהר לאכול מצה אלא שלא לאכול חמץ על דרך שנתבאר יכול אף בלילה 

 .רגהראשון כן תלמוד לומר בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה

 :רדומשאכל כזית יצא ידי חובתו מן התורה
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לפיכך  רהואם נאנס ולא אכל מצה בלילה זה אין לו תשלומין בשאר לילות וימים לג

עדיין אף שלא אכל מצה  רוכשאוכל מצה בשאר לילות וימים אינו מברך על אכילת מצה

 :רזמכניסת הפסח ולא בירך עליה

 תעו מנהג אכילת צלי בליל פסח ובו ז' סעיפים:

משום גזירה  אמקום שנהגו לאכול בשר צלי בליל פסח אוכלין מקום שנהגו שלא לאכול א

אסור להם לשנות מנהגם ואף בניהם אחריהם אינן רשאין לשנות  בשמא יאמרו פסח הוא

ואף מי שבא לדור שם ממקום שנהגו לאכול אסור לו לאכול עיין סי'  גמנהג אבותיהם

 :הובמדינות אלו נהגו שלא לאכול דתס"ח

 ז)פירוש מקולס הוא לשון מזוין וובכל מקום אסור לאכול בלילה זה גדיים המקולסין ב

כגבור מזוין שכובע  יאאו מצדו יהן תלוין למעלה מראשו טובני מעיו בשעת צלייתו חשכרעיו

)ראשו  יד( דהיינו גדי או כבש צלוי כולו כאחדיגוכלי זיינו בצדו יבנחושת למעלה מראשו

שהיה  יזשהרי זה דומה לצליית הפסח טז( ולא נחסר ממנו שום אברטועל כרעיו ועל קרבו

( ויהא נראה כאוכל פסח יחנצלה כשהוא שלם כולו כאחד )וכרעיו ובני מעיו תלוין חוצה לו

או אפילו כשהוא מחובר אלא שנחתך אבר אחד  כאבל אם צלה אותו כשהוא מחותך יטבחוץ

ואח"כ צלה אותו כולו  כבאו ששלק בו אבר אחד כשהוא מחובר כאמגופו קודם הצלייה

כאחד הואיל ואינו דומה לצליית הפסח הרי זה מותר במקום שנהגו לאכול צלי בלילה 

 :כגזה

אפילו בשר עגל ועוף שאין הפסח בא מהם וכן כל דבר הטעון שחיטה אסור לאכלו צלי  ג

ויבואו להתיר גם בשר  כהלפי שהעולם יטעו בין צלי לצלי כדבמקום שנהגו שלא לאכול

צלוי מכבשים ועזים כיון שהכל מין בשר אבל דבר שאינו טעון שחיטה כגון דגים וביצים 

  לפי שאינן דומין כלל לבשר ולא יטעו בהם: כומותר לאכלם צלויים
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Unit 20 

שנצלה בקדירה בלא מים ושום משקה אלא מתבשל במוהל היוצא  כח)פירוש כזצלי קדר ד

אף על פי כן  כטממנו( אף על פי שאינו דומה לצליית הפסח שהפסח שנצלה בקדירה פסול

במקום שנהגו שלא לאכול צלי יש לאוסרו מפני מראית העין שלא יטעו להתיר גם צלי 

אש ואפילו אם בשלו מתחלה במים ואח"כ עשאו צלי קדר יש לאסור מטעם זה ומכל מקום 

צלי קדר אבל אם צלאו אפילו צלי  לאכי יש מי שמתיר ללצורך חולה קצת יש להקל בזה

 :לגלפי שהבישול מבטל את הצליה וכיוצא בזה בפסח פסול לבאש ואח"כ בישלו מותר

שלא יאכל האפיקומן  לדיש ליזהר שלא לאכול ולא לשתות בסעודה זו הרבה יותר מדאי ה

שאז אינו עושה ]מצוה[ מן המובחר שאף  לודהיינו שאינו תאב כלל לאכול להבאכילה גסה

שהאפיקומן הוא זכר לפסח והפסח היה נאכל על השובע דהיינו שהוא שבע כבר ולכן 

מכל מקום צריך שיהא  לזלין האפיקומן אחר גמר כל הסעודה כמו שיתבאר בסי' תע"זאוכ

אבל כשאינו מתאוה כלל ואוכל הרי זו אכילה גסה ואין זו מצוה מן  לחלו קצת תאוה לאכול

 .לטהמובחר אבל מכל מקום יוצא ידי חובתו באכילה זו

קצה באכילה מרוב שובעו אף שדוחק את עצמו לאכול אבל אם שבע כל כך עד שנפשו 

כמו שיתבאר  מאינו יוצא ידי חובתו באכילה זו שאכילה גסה כזו אינה נקראת אכילה כלל

 :מאבסי' תרי"ב

חורבן בית המקדש שכשהיה  מבנוהגין בקצת מקומות לאכול ביצים בסעודה זכר לאבילות ו

לכן מתאבלין עכשיו  מדואוכלין בלילה זה ועכשיו אין לנו פסח מגקיים היו מקריבין פסח

 :מוומזה הטעם אוכלין ביצים גם בלילה השני מהעל זה

דהיינו טיבול הראשון  מזיש נוהגין שלא לאכול בלילה זה שום טיבול רק שני טיבולים אלו ז

ששני טיבולים אלו הם  מחשקודם אמירת ההגדה וטיבול המרור בחרוסת כדי שיהא ניכר

 לשם מצוה:

 תעז דיני אכילת האפיקומן ובו י"א סעיפים:

כדי שיהיה נאכל על  אבזמן שבית המקדש היה קיים היו אוכלין הפסח בסוף כל הסעודה א

 דכדי שיהיו נהנין באכילתו ותחשב להם גדהיינו שהפסח יהא גמר כל השביעה בהשובע

קדשי בני ישראל לך  וצריך להיות דרך חשיבות וגדולה שנאמר השאכילת כל הקדשים

 והגדולים אוכלים: חוחשיבות כדרך שהמלכים זנתתים למשחה כלומר לגדולה

 יכלומר שלא יהיו נפטרין מאכילת הפסח באפיקומן טואין מפטירין אחר הפסח אפיקומן ב

( דהיינו שלאחר יאיאו מזונות ומאכלים על השולחן)פירוש אפיקומן כלומר הוציאו והב
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על  יגשלא יעבור טעם הפסח מפיו יבאכילת הפסח לא יאכלו שום מין מזון ומאכל בעולם

 ידי טעם אותו מאכל:

מלבד המצה  טז]מצה[ זכר לפסח טולאכול כזית ידועכשיו שאין לנו פסח צריך כל אחד ג

ולא  יזשאכל לשם אכילת מצה וצריך לאכול כזית זה לאחר גמר כל הסעודה כמו הפסח

 .כקרא אפיקומןוכזית זה נ יטכמו אחר הפסח יחיאכל אחריו שום מאכל

 כבלמצה הנאכלת עם הפסחאחד זכר לפסח ואחד זכר  כאולכתחלה טוב לאכול שני זיתים

 :כגואם קשה עליו לאכול שני כזיתים על כל פנים לא יפחות מכזית

שאין צריך ויש לסמוך על דבריהם  כהויש אומרים כדהאפיקומן צריך לאכלו בהסיבה ד

 שאם שכח ואכלו בלא הסיבה אין צריך לחזור ולאכול: כולענין דיעבד

יש נוהגין ליטול האפיקומן כרוך במטפחת ומשלשלין אותו לאחוריהם על כתפיהם  ה

והולכין בבית כד' אמות ואומרים כך היו אבותינו הולכין משארותם צרורות בשמלותם 

אלא מוציאין אותו מתחת  כחאוכלין אותו ובמדינות אלו אין נוהגין כן ואח"כ כזעל שכמם

 :כטהמפה שהצניעוהו שם ואוכלין אותו
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Unit 21 

כמו הפסח שלא היה נאכל אלא עד  לצריך ליזהר לאכול האפיקומן קודם חצות לילה ו

ולכתחלה טוב להקדים את עצמו לגמור את ההלל שאחר ברכת המזון קודם  לאחצות

 :לבחצות

אם שכח לאכול אפיקומן ונזכר לאחר שנטל מים אחרונים או לאחר שאמר הב לן וניברך  ז

אף על פי שכבר הסיח דעתו מהאכילה וכשנמלך לאכול עוד צריך הוא לברך ברכה 

מכל מקום האפיקומן יאכל  לגראשונה על מה שרוצה לאכול כמו שנתבאר בסימן קע"ט

לפי שאין האפיקומן תלוי בדעתו כלל שבעל כרחו חייב לאכלו לפיכך אף  לדבלא המוציא

ויזהר ליטול ידיו  להכלום כיון שאין הדבר תלוי בדעתואם הסיח דעתו מהאכילה אין בכך 

 :לובלא ברכה קודם אכילת האפיקומן כמו שנתבאר בסימן קע"ט

ואם לא נזכר עד לאחר שבירך ברכת המזון קודם שבירך בורא פרי הגפן על הכוס יטול  ח

ויברך ברכת המזון ואח"כ  לחהאפיקומן ( ויברך המוציא עללזידיו )ויברך על נטילת ידים

 .לטיברך בורא פרי הגפן על הכוס

ואם לא נזכר עד לאחר שבירך על הכוס ישתנו ויטול ידיו ויברך המוציא על האפיקומן 

)וטוב  מאשלא יהא כמוסיף על מנין הכוסות שתקנו חכמים מואח"כ ברכת המזון בלא כוס

שימזוג כוס קודם ברכת המזון ולא ישתנו מיד אחר ברכת המזון אלא יגמור עליו ההלל 

שכל ברכת המזון טעונה כוס לשתותו מיד  מג( ואף שיש אומריםמבוההגדה ואח"כ ישתנו

מכל מקום הרי עכשיו אין אנו נזהרין בכך כל ימות השנה ואנו מברכין  מדאחר ברכת המזון

טעונה  שברכת המזון אינה מהלפעמים ברכת המזון בלא כוס לפי שאנו סומכין על האומרים

 :מוכוס כמו שנתבאר בסי' קפ"ב

וכן אם נזכר לאחר שהתחיל לגמור ההלל יגמור ההלל וההגדה וישתה הכוס ואח"כ יטול  ט

 .מזידיו ויאכל האפיקומן ויברך ברכת המזון בלא כוס

אם נזכר  חמומי שמחמיר על עצמו כל ימות השנה ונזהר שלא לברך ברכת המזון בלא כוס

קודם שהזכיר את השם בחתימה שלאחר ההלל )דהיינו ברוך אתה ה' מלך מהולל כו' או 

ל ( יפסיק במקום שנזכר ויטומטברוך אתה ה' אל מלך גדול כו' כמו שיתבאר בסימן ת"פ

ידיו ויאכל האפיקומן ויברך ברכת המזון על כוס זה ולא ישתנו מיד לאחר ברכת המזון 

ואף על פי שאין עושין שתי  נאלא יחזור ויתחיל לא לנו ויגמור ההלל וההגדה וישתה הכוס

מכל מקום כיון שעכשיו נתפשט המנהג כהאומרים ברכת המזון אינה  נאות על כוס אחדמצ

אם כן אינו עושה על כוס זה כי אם מצוה אחת מעיקר הדין דהיינו גמר ההלל  נבטעונה כוס

 .נגוההגדה
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וישתה הכוס אבל אם לא נזכר עד לאחר שהזכיר את השם שבחתימה יגמור את החתימה 

שלא להוסיף על מנין  נדואח"כ יטול ידיו ויאכל האפיקומן ויברך ברכת המזון בלא כוס

ל הכוסות ואף שהוא מחמיר על עצמו כל ימות השנה שלא לברך ברכת המזון בלא כוס מכ

מקום עכשיו אי אפשר לו לעשות בענין אחר אם לא שלא יאכל האפיקומן כלל ומוטב 

שיניח זהירתו וינהג כמנהג הפשוט לברך ברכת המזון בלא כוס ממה שלא יאכל אפיקומן 

 כלל.

שאי אפשר לו לאכול האפיקומן קודם שתיית כוס רביעי לפי שלהאומרים ברכת המזון 

איסור במה שמפסיק הרבה בין גמר ההלל וההגדה לשתיית אינה טעונה כוס הרי הוא עושה 

הכוס באכילת האפיקומן וברכת המזון ואינו שותה מיד לאחר חתימת ההלל כתקנת חכמים 

והאומרים שברכת המזון טעונה כוס הרי הוא עושה איסור במה שהוא אומר ב' מצות על 

תיית הכוס שלאחר כוס אחד וגם במה שמפסיק באכילת האפיקומן בין חתימת ההלל לש

ברכת המזון )אבל ברכת המזון אינה חשובה הפסק להאומרים שאף היא טעונה כוס שהרי 

עם  ( וגם אי אפשר לו לחזור ולומר גמר ההלל וההגדהנהאומרים יקנה"ז על כוס אחד

החתימה אחר ברכת המזון על כוס שלא יברך ברכה לבטלה דהיינו ברכת החתימה שכבר 

 אמרה פעם אחת:

בין שלימה בין שבורה יאכל ממנה  נואם נאבד האפיקומן אם יש לו מצת מצוה אחרת י

או  נחמשעת קצירה נז)ואם אין לו עוד מצת מצוה יאכל ממצה אחרת שהיא שמורה מחימוץ

וכשרות  סואילך וכל המצות שלנו הן שמורות משעת לישה ואילך נטמשעת לישתה

שאף שיש לחוש שמא נעשו ע"י חרש שוטה וקטן שאין בהן דעת לשמור  סאלאפיקומן

ואם יש לו ג' מצות  סגמכל מקום כל ספק דברי סופרים להקל סבמחימוץ לשם מצת מצוה

 (:סדמצוה לליל ב' ישבור חתיכה מהאמצעית ויאכל בליל א'( )עיין סי' תנ"ח

לפי  סההנוהגין לנקוב חתיכת אפיקומן ולתלותה אין בזה איסור משום נוקב ביו"ט יא

שאיסור עשיית נקב אפילו בשבת אינו שייך באוכלין אלא בעצים ואבנים ומתכות וכיוצא 

 (:סז)משאר דברים הראוים לעשות מהן כלים עיין סי' שי"ד סובהם
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Unit 22 

 תעח שלא לאכול אחר אכילת אפיקומן ובו ו' סעיפים:

משעת קצירה  בחוץ ממצה שמורה אאחר אכילת אפיקומן אסור לאכול שום מאכל בעולם א

על ידי טעם  ושל האפיקומן השמורה דכדי שלא יעבור מפיו טעם מצה גאו משעת לישה

 .זאותו מאכל כמו שנתבאר בסי' תע"ז

שאינן משכרין )אבל משקין המשכרין אסור לשתות מטעם  חאבל מותר לשתות כל המשקין

 ( לפי שטעם השתיה אינו מעביר את טעם האכילה מפיו.טשיתבאר בסי' תפ"א

עם כל המשקין מבטל מפיו את טעם מצה שמורה של שט יויש חולקין על זה ואומרים

ויש לחוש לדבריהם אם לא  יאאפיקומן חוץ ממים וכיוצא בהם כמו שיתבאר בסי' תפ"א

 :יבלצורך גדול

מקצתו  ידואפילו בחדר אחד לא יאכלנו בב' שולחנות יגלא יאכל האפיקומן בשני מקומות ב

ואסור לאכול מן הפסח  טובשולחן זה ומקצתו בשולחן זה לפי שהאפיקומן הוא זכר לפסח

 בבית אחד יאכל: טזבשני מקומות שנאמר

כול עוד מן מי שישן באמצע אכילת האפיקומן וניער משנתו אסור לו לחזור ולא ג

לפי שהשינה חשובה הפסק בין אכילה לאכילה  יחאפילו לא אכל עדיין כזית יזהאפיקומן

ואסור לאכול  יטוכשאוכל אחר השינה הרי הוא כאוכל במקום אחר שלא במקום הראשון

 :כהאפיקומן בשני מקומות

במה דברים אמורים כשמיסב בלבד אבל בני החבורה המסובין וישנו מקצתן באמצע  ד

אפילו אכלו כבר כזית שאין שינתם  כאאכילת האפיקומן וניערו יכולין לחזור ולאכול עוד

אבל אם ישנו כל בני החבורה  כבחשובה הפסק כיון שמקצת חבורתם נשארו בלא שינה

 :כגוניערו אינן חוזרין לאכול עוד

וכן יחיד שמיסב ונתנמנם  כדוכל זה כשנרדמו בשינה אבל אם נתנמנמו בלבד וניעורו ה

ו ישן ניעור ואינו ניעור כגון שאם ואיזהו מתנמנם ישן ואינ כהוניעור יכולין לחזור ולאכול

וכשמזכירין  כזואינו יודע להשיב דבר שצריך להרהר קודם שישיב כוקורין אותו והוא עונה

אותו הוא נזכר כגון ששואלין אותו באיזה מקום הנחת חפץ פלוני ואינו יודע להרהר 

ולזכור בעודו מתנמנם באיזה מקום הניחו וכשמזכירין אותו ואומרים לו הנחת במקום 

 וכיוצא בזה: כחפלוני הוא נזכר ואומר הן או לאו
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וכל זה כשישן לאחר שהתחיל לאכול האפיקומן אבל אם ישן קודם לכן וניעור יכול  ו

וכן יכול לאכול סעודתו בבית ולילך  כטלחזור ולאכול כמה שירצה ולאכול האפיקומן אח"כ

 :ללאכול האפיקומן בבית אחר

 על כוס שלישי ובו ט' סעיפים:תעט ברכת המזון 

 בואף להאומרים אאחר אכילת האפיקומן צריך למזוג כוס שלישי לברך עליו ברכת המזון א

שברכת המזון אינה טעונה כוס מכל מקום הואיל ותקנו חכמים לשתות ד' כוסות בלילה 

ועל השלישי יברך על מזונו )ואם לא עשה כן לא יצא  גזה יש לעשות מצוה בכל אחד ואחד

 (:הכמו שנתבאר בסי' תע"ב דידי חובת ד' כוסות

 חדהיינו שיורי יין ששרה בו פת זמשיורי כוסות וכוס זה צריך לדקדק בו אם הוא נקי ב

ואף מי שאינו  יאו לקנחו יפה כמו שנתבאר בסי' קפ"ג טשאם אינו נקי צריך שטיפה והדחה

( מכל מקום בלילה זה יאאין צריך כוס מעיקר הדין נזהר בזה כל השנה )לפי שברכת המזון

 :יבצריך ליזהר

י שמא עד כוס הרביע ידאו שאר משקה המשכר יגאחר ששתה כוס זה אסור לשתות יין ג

למנוע מטעם  ואף ממשקה שאינו משכר יש טזוישן וימנע מקריאת גמר ההלל טוישתכר

 :יחחוץ ממים וכיוצא בהם כמו שיתבאר בסי' תפ"א יזשנתבאר בסי' תע"ח

ואפילו  יטאבל כוס זה השלישי יכול לשתותו כולו אפילו מחזיק הרבה יותר מרביעית ד

אפילו שוהה  כמפסיק הרבה פעמים באמצע שתיית הכוס אף על פי כן הכל נחשב לכוס אחד

ל מקום אם ומכ כאמתחלת שתייה ראשונה עד סוף שתייה אחרונה יותר מכדי אכילת פרס

  :כבהכוס מחזיק הרבה יותר מדאי לא ישתנו כולו שלא ישתכר

http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/478/index.htm#_ftn_6565
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/478/index.htm#_ftn_6566
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6567
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6568
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6569
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6570
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6571
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6572
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6573
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6574
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6575
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6576
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6577
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6578
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6579
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6580
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6581
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6582
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6583
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6584
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6585
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6586
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6587
http://www.chabadlibrary.org/books/adhaz/sh/sh3/1/479/index.htm#_ftn_6588


 שו"ע אדה"ז לכות פסחה
Hilchos Pesach 

Daily study program 
 

A Project of Kollel Menachem: www.kollelmenachem.com.au 

 48 
 

Unit 23 

או יותר והיה בדעתו שלא לשתות עוד  כגואפילו בכוס קטן אם שתה ממנו רוב רביעית ה

כיון שצריך לברך ברכה ראשונה על מה  ואחר כך נמלך לחזור ולשתות עוד ממנו כדממנו

שרוצה לשתות אסור לו לשתות ממנו )או מכוס אחר( אפילו אינו יין אלא שאר משקה 

שהוא חמר מדינה מפני שנראה כמוסיף על הכוסות שתקנו חכמים כמו שנתבאר בסי' 

 :כהתע"ג

כדי לומר הודו בשלשה דהיינו שהאחד יאמר  כזלאמירת ההלל כומצוה לחזור אחר זימון ו

והם יענו אחריו הודו לה' וגו' וכן באנא ה' וגו' כמו שנתבאר  כחלשנים שעמו הודו לה' וגו'

עיין שם הטעם והגדול שבהן הוא אומר הודו והשנים הקטנים ממנו עונים  כטבסי' תכ"ב

ר וכב לבואפילו אם אותן השנים אכלו בבית אחר לאול הגדול ליתן רשות לקטןויכ לאחריו

 קראו את ההלל לעצמן מצטרפין לזימון להלל.

ומכל מקום מי שאין שנים אוכלין עמו בבית אין צריך לחזור אחר שלשה אנשים מבית 

ואף שלכתחלה מצוה מן המובחר  לגאחר אלא די באשתו ובניו שהגיעו לחינוך שיענו אחריו

מכל מקום אין צריך להקפיד כל כך  לדלומר הודו ואנא בג' אנשים שהגיעו לכלל מצות

 לטרוח אחריהם ולהביאם מבית אחר אלא די באשתו ובניו שהגיעו לחינוך. להבשביל זה

אבל הודו לא יענה אחר הקטן  לוויכול ליתן רשות לקטן לומר אנא וגו' והוא יענה אחריו

אלא יתחיל הוא בעצמו והקטן יענה אחריו לפי שהודו הוא תחלת הפרק וכשהקטן מתחיל 

שמבזה את קונו לעשות  לחמארהותבא לו  לזוהוא עונה אחריו נראה כאלו הקטן הוא שלוחו

 .לטלו שלוחים כאלו

ישראל ויאמרו נא בית אהרן ויאמרו נא יראי ה' אם אמרם הקטן והוא ומכל מקום יאמר נא 

עונה אחריו הודו לה' וגו' אף בדיעבד לא יצא ידי חובתו אלא אם כן חזר ואמר גם כן בפני 

מכל  מאאבל אינו יוצא במה ששמע מהקטן כיון שהקטן הוא פטור מעצמו יאמר נא וגו'

 :מבהמצות שבתורה ואינו חייב בהם אלא )מדברי סופרים( כדי לחנכו במצות

ויאמר נא ויאמרו נא והוא יענה אחריה הודו  מגאבל יכול ליתן רשות לאשתו לומר הודו ז

ויצא ידי חובתו במה ששומע ממנה יאמר נא ויאמרו נא וגו' שאף שהנשים פטורות מכל 

ואין שום חילוק ביניהן לאנשים בכל  מובהלל זה חייבות מהכמו שנתבאר בסי' תכ"ב מדהלל

 :מזמן תע"במה שנוהג בלילה זה כמו שנתבאר בסי

וכן לברכת  מחוכל זה בהודו שבהלל זה אבל להודו שבהלל הגדול אין צריך זימון כלל ח

והנוהגין לצאת מבתיהם לבית חבריהם לברך שם  מטהמזון אין צריך לחזור אחר זימון

וגם יש איסור בדבר אם יוצאין מבתיהן אחר אכילת  נברכת המזון בזימון הוא מנהג בורות

בבית שהלכו לשם ואם כן האיך יברכו שם ברכת  נבשאסור להם לטעום כלום נאאפיקומן
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ואי אפשר להם לחזור ולאכול  נגהמזון הלא ברכת המזון צריך לברך במקום גמר האכילה

אפילו לא אכל במקום  נדהאפיקומן בבית שהלכו לשם שאין אוכלין אפיקומן בב' מקומות

אלא אם הם רוצים ילכו לשם קודם אכילת אפיקומן ויאכלו שם האפיקומן  נההראשון כזית

או יאכלו האפיקומן ויברכו ברכת המזון בביתם  נוויברכו שם ברכת המזון והלל בזימון

 בזימון שלשה אנשים: נזואח"כ ילכו לשם אם ירצו לומר הלל

אף אם יש שם  נחנהגו שבעל הבית האומר ההגדה הוא מברך ברכת המזון בלילה זה ט

מכאן שאין  סאוטוב עין הוא יבורך חסר וא"ו כלומר יברך ולמדו חכמים סשנאמר נטאורח

ובלילה זה נקרא בעל הבית האומר  סבנותנין לברך ברכת המזון אלא למי שהוא טוב עין

 .סגההגדה טוב עין שאומר כל דכפין ייתי ויכול

 :סדומכל מקום יכול ליתן רשות לברך לאחר
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Unit 24 

 תפ סדר כוס רביעי ובו ה' סעיפים:

וההגדה  אאחר ששתה כוס של ברכת המזון צריך למזוג כוס רביעי לגמור עליו ההלל א

 עד סוף ההלל. גבלא ברכה בומתחיל מלא לנו

וחותם ברוך אתה ה' מלך  ודהיינו יהללוך היש מפרשים דואחר כך אומר עליו ברכת השיר

 טדהיינו נשמת כל חי כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו' חויש אומרים זכו'

 ומנהג העולם כשני הפרושים וכמו שיתבאר.

שהם כ"ו  יבעד על נהרות בבל יאדהיינו מהודו לה' כי טוב יוצריך לומר עליו גם כן הלל הגדול

 טזדהיינו מהללויה הללו את שם ה' טו)ויש אומרים ידולא יאמר רננו צדיקים יגכי לעולם חסדו

 (.יזעד על נהרות בבל וכן נהגו עכשיו

ומנהג העולם במדינות אלו לומר הלל הגדול באמצע ברכת השיר דהיינו שמיד אחר גמר הלל 

אומרים יהללוך עד אתה אל ואינו חותם ברוך אתה ה' מלך מהולל בתשבחות מאחר שעתיד 

לחתום אחר ישתבח ברוך אתה ה' אל מלך גדול )ומהולל( בתשבחות ולמה יחתום ב' פעמים 

ואח"כ אומרים  יטואם שכח וחתם ביהללוך לא יחתום ברוך אתה ה' בישתבח יחבענין אחד

 .כהלל הגדול ואח"כ נשמת כו' ישתבח כו' וחותם ברוך אתה ה' כו' הבוחר כו'

שלא לומר יהללוך מיד לאחר גמר הלל אלא אומרים הלל הגדול מיד לאחר גמר  כאויש נוהגין

ההלל ואח"כ נשמת וישתבח עד ועד עולם )אתה אל( ואינו חותם בחתימת ישתבח אלא אומר 

יהללוך כולו עד סופו עם החתימה של יהללוך ואם שכח וחתם בישתבח יאמר אחר כך יהללוך 

 :כבבלא חתימה

ואף שאינו שותה  כגאין צריך לגמור הלל במקום הסעודה אלא יכול לגומרה אף בבית אחר ב

 :כדהד' כוסות במקום אחד אין בכך כלום

 כושצריך לשתות הכוס מיד לאחר חתימת ישתבח או יהללוך שלאחר ישתבח כהיש אומרים ג

שהרי תקנת חכמים היתה לגמור ההלל וברכת השיר  כזקודם אמירת הפיוטים שנוהגין לומר

יהם בפיוטים שאינן מתקנה כלל אבל אין נוהגין כן במדינות וא"כ אין להפסיק בינ כחעל כוס ד'

 :כטאלו

כדי לזכור שהוא  לבופותחין הדלת לאקודם שמתחיל לא לנו לנוהגין לומר שפוך חמתך וגו' ד

ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך הקב"ה את  לדואין מתייראין משום דבר לגליל שימורים

 :להחמתו על הגוים
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שלא לנעול החדרים שישנים שם בליל פסח כי הוא ליל שמורים  לוובקצת מקומות נוהגין ה

ואם יבא אליהו ימצא פתח פתוח ונצא  לחלהוציאם מגלות הזה לזלכל בני ישראל לדורותם

ובמקומות שמצויין גנבים אין  לטלקראתו במהרה ואנו מאמינים בזה ויש באמונה זו שכר גדול

 .מאכמו שנתבאר בסי' תל"ג מלסמוך על הנס

 :מבונוהגין במדינות אלו למזוג כוס אחד יותר מהמסובין וקורין אותו כוס של אליהו הנביא

 ב' סעיפיםתפא שלא לשתות אחר ארבע כוסות ובו 

או שאר משקה  אאחר ד' כוסות נהגו כל ישראל מדורות הראשונים שלא לשתות יין א

ולספר בניסים  גלפי שחייב אדם לעסוק כל הלילה בהלכות פסח וביציאת מצרים בהמשכר

ואם יהא מותר לו לשתות  דשעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו עד שתחטפנו שינה ונפלאות

 .וולא יעסוק ויספר כלל אבל לאחר שחטפתו שינה מותר לו לשתות היש לחוש שמא ישתכר

שמעיקר הדין אסור לשתות כל משקה כדי שלא יעבור מפיו  זויש חולקין על זה ואומרים

 חטעם מצה של האפיקומן חוץ ממים וכיוצא בהם כגון מי זנגביל )שקורין אינגבר וואשר(

שמבשלים מים עם  טומי שורש )שקורין לאקריץ( ומי תפוחים )שקורין עפיל טראנק(

אבל עפיל טראנק שעושין באשכנז שכותשין התפוחים בבית הבד ויש לו טעם גדול  יתפוחים

 .יאאינו כמים ואסור לשתות

אם לא לצורך הרבה כגון שהוא איסטניס או שתאב הרבה לשתות יש  יבויש לחוש לדבריהם

לסמוך על סברא הראשונה להתיר לו לשתות שאר המשקין שאינן משכרין ואם אין לו שאר 

ונשמת וישתבח עד  יגיין יש להתיר לו לשתות כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול משקין רק

 .ידהחתימה והוא שלא יאמרם על כוס רביעי

אף שלא לצורך  טוובליל ב' יש לסמוך על סברא הראשונה לשתות כל המשקין שאינן משכרין

הרבה לפי שמעיקר הדין אין איסור לאכול ולשתות בליל ב' אחר כוס שלישי ואחר כוס רביעי 

אלא שהמהדרין נוהגין ליל ב' כליל א' והאוכל והשותה אין עליו כלום אלא שנמצא מוציא 

שאמרו לעולם אל יוציא אדם את עצמו מן  טזעצמו מכלל המהדרין ועובר על דברי חכמים

 .יזהכלל

 :יחום עניןאבל בשאר הדברים הנוהגין בלילה זה אין חילוק בין ליל א' לליל ב' בש

 כאשפרשה זו מוזכרת בגמרא כופרשת שמע יטנוהגין שלא לקרות על מטתו רק ברכת המפיל ב

כי לילה זה לילה המשומרת  כבכדי להגן אבל לא שאר דברים שנוהגין לקרות בשאר לילות

כשקרא קריאת שמע בבית הכנסת לא היה עדיין לילה ממש ומכל מקום אם  כגהיא מן המזיקין

 עיין שם: כהכמו שנתבאר בסי' רל"ה כדצריך לחזור ולקרות כל הג' פרשיות על מטתו
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