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 הלכות ליל הסדר –מתוך "פניני הלכה פסח" פרק טז  –הלכות פסח 

 הקדמה –סעיף א 

 בליל הסדר.לפני שנתחיל בפרטי הלכות הסדר, נסקור בקצרה את המצוות שאנו מקיימים 

שני עניינים מרכזיים עומדים במוקד ליל הסדר: הראשון: זיכרון היציאה ממצרים מעבדות 

לחירות, והתבוננות במשמעות החירות הישראלית. השני: העברת המסורת לדורות הבאים. כל זה 

 כלול במצווה מן התורה לספר ביציאת מצרים בליל ט"ו בניסן.

מן התורה לאכול בליל זה: פסח, מצה ומרור. פסח, להזכיר את  כדי להמחיש את הזיכרון נצטוונו

הנס שהכה ה' בבכורי מצרים ועל בתי ישראל פסח, וניצלו בכורינו. מצה, זכר למצות שאכלו 

אבותינו כשיצאו ממצרים לחירות. מרור, זכר לעבודת הפרך והשעבוד המר ששיעבדו המצרים את 

 אבותינו במצרים.

אין אנו יכולים להקריב את קרבן הפסח, וכזכר לקרבן הפסח אנו כיום שבית המקדש חרב, 

אוכלים את ה'אפיקומן'. מן התורה אכילת המרור תלויה באכילת קרבן הפסח, וכשאין מקריבים 

 את הפסח אין מצווה לאכול את המרור, אבל חכמים תיקנו לאכול מרור גם אחר החורבן.

 א'יום 

 ג' אדר

18.2 



2 

 

אחר חורבן הבית ישנה מצווה מהתורה לאכול כזית ולגבי מצוות אכילת המצה לא חל שינוי, וגם ל

עוד תיקנו חכמים לשלב בתוך אמירת ההגדה שתיית ארבע כוסות יין, לבטא את השמחה  מצה.

 וכן תיקנו לאכול את המצות ולשתות את היין בהסבה דרך חירות. והחירות.

 ארבע כוסות –סעיף ו 

כוסות יין בליל הסדר כדי להרבות בשמחת הגאולה, וכביטוי תיקנו חכמים לשתות ארבע 

לחירות. ואמנם בכל יום טוב יש מצווה לשמוח על ידי שתיית יין, אולם בפסח הוסיפו חכמים 

ותיקנו לשתות ארבע כוסות על סדר ההגדה, כדי שעניין השמחה יבוא לידי ביטוי מוחשי בכל 

אמר על כוס יין. את הקידוש אומרים על הכוס שלביו של ליל הסדר. שכל חלק מחלקי ההגדה נ

הראשונה, ולכן מוזגים לכל המסובים את הכוס לפני אמירת הקידוש. את הסיפור ביציאת 

מצרים והמחצית הראשונה של ההלל אומרים על הכוס השנייה, ולכן מוזגים אותה לפני 

המזון אומרים על שמתחילים לומר את ההגדה, כדי שכל ההגדה תאמר על כוס יין. את ברכת 

הכוס השלישית שמוזגים לפני אמירת ברכת המזון. אח"כ מוזגים את הכוס הרביעית, כדי לומר 

עליה את מחציתו השנייה של ההלל ואת ההלל הגדול, וכשמסיימים אמירתם שותים את הכוס 

 הרביעית. נמצא שכל מה שאנו אומרים בליל הסדר אנו אומרים על כוס יין.

כוסות ברציפות, נחשב כאילו שתה כוס אחת בלבד. ואפילו אם שהה בין ומי ששתה ארבע 

שתיית כוס אחת לחברתה, לדעת כמה פוסקים )רשב"ם, ר"ן, פר"ח(, כל זמן שלא אמר ביניהם 

דברים מההגדה לא יצא ידי חובה, כי שתיית הכוסות צריכה להיות תוך העיסוק בזיכרון יציאת 

 ד"ה 'שלא' שלב"י כל ששהה בין כוס לחברתה בדיעבד יצא(. מצרים )שו"ע תעב, ח, ועיין באו"ה

 היין –סעיף ז 

אמרו חכמים )פסחים קח, ב( שכדי לקיים את המצווה בשלמות, יש למזוג )למהול( את היין של 

כיום היינות שלנו פחות  ... כן יהיה היין כבד ויגרום לשכרות ארבע הכוסות במים, שאם לא

ים ואין הכרח למוזגם, וכשיש צורך למוזגם במים, כבר ימזגום ביקב, לכן אין מצווה למזוג חזק

 כיום את היין )מ"ב תעב, כט; ויש שנהגו להדר בזה(.

לפיכך, ההידור שנועד לבטא את החירות, מתקיים כיום על ידי קניית יין משובח שיש בכוחו 

ירות. אמנם צריך להזהר שהיין לא לשכר, שעל ידו מתעוררת הרגשת השמחה, השחרור והח

יהיה חזק מדי ויגרום לכך שלא נוכל להתרכז באמירת ההגדה ובקיום מצוות ליל הסדר, לפיכך 

צריך לשתות ארבע כוסות של יין באופן כזה שהיין ישמח ולא יעייף או ישכר. ומי שחושש שאם 

ו במיץ ענבים, ועל ידי כך ישתה יין רגיל לא יוכל להתרכז כראוי באמירת ההגדה, יערב את יינ

מחד, ישתה יין משכר ומאידך יוכל לקיים את כל מצוות ליל הסדר כראוי. ומי שקשה לו לשתות 

יין שיש בו אפילו מעט אלכוהול, יכול לצאת בשתיית מיץ ענבים )עי' מקראי קודש פסח ח"ב סי' 

 לה(.

פטור  -אלץ לשכב על מיטתו חולה שקשה לו לשתות יין, או מי שהיין יגרום לו חולי שבעטיו י

משתיית ארבע כוסות. אבל מי שהיין אינו טעים לו או ששתייתו תגרום לו כאבי ראש, ישתה 

מיץ ענבים. ואם גם מיץ ענבים קשה לו לשתות, או שאין ברשותו מיץ ענבים, כיוון שהיין לא 

דר ארבע כוסות יגרום לו לחלות אלא רק לכאבי ראש, חייב לקיים את המצווה ולשתות בליל הס

 )שו"ע תעב, י; מ"ב לה(.

עוד אמרו חכמים, שמצווה לחזר אחר יין אדום ומשובח )ירושלמי פסחים פ"י ה"א(. ובדיעבד 

 יוצאים בכל סוג של יין ואפילו הוא לבן ואינו משובח )שו"ע תעב, יא(. 

 ב'יום 

 ד' אדר

19.2 

 ג'יום 

 ה' אדר
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עב, יד(. גם נשים מֻצוֹות בשתיית ארבע כוסות, כשם שמצוות בכל מצוות ליל הסדר )שו"ע ת

  ולכתחילה ישתו יין רגיל שיש בו כח לשכר, ואם ירצו ישתו מיץ ענבים.

 שיעור היין והכוס –סעיף ח 

כוסות או כל שתיית כוס יין של מצווה, כגון: בקידוש, הבדלה, כדי לקיים את מצוות ארבע 

ברכת המזון ונישואין, צריך שכמות היין שבכוס תהיה בעלת חשיבות. וקבעו חכמים שצריך 

להניח בכוס לכל הפחות רביעית הלוג, ואם הניח בכוס פחות משיעור זה, כיוון שלא היה בכוס 

 )פסחים קח, ב(.לא יצא ידי חובתו  -שיעור חשוב של יין 

מיליליטר. כך  86רביעית הלוג הוא שיעור נפח של ביצה ומחצה. בשפת המדידה שלנו הוא שיעור 

הוא השיעור המקובל ויסודו בדברי הרמב"ם. כיום נקרא שיעור זה על שם אחד מאחרוני 

בל הרבנים, ר' חיים נאה, שעסק בברורו ובתרגומו לשפת המדידה שלנו על פי מטרים וליטרים. א

אין שיעור זה מוסכם על הכל, מפני שבעקבות הגלויות התעוררו ספקות לגבי עצם שיעור נפח 

... ששיעור וסוברים הזית והביצה, ויש מאחרוני הפוסקים האשכנזים )נו"ב, חזו"א( שמחמירים 

 מיליליטר, ושיעור זה נקרא כיום שיעור 'חזון איש'. 150 -הוא כרביעית 

ה, וכן נוהגים הספרדים. אולם לגבי מנהג האשכנזים, כתב בעל למעשה העיקר כדעה המקיל

המשנה ברורה )רעא, סח; תפו, א( שבמצוות שיסוד חיובם מן התורה, כדוגמת קידוש בליל שבת 

והבדלה, לכתחילה טוב לחוש לדעה המחמירה. אולם במצוות מדברי חכמים, כמו ארבע כוסות 

הקטן, שהוא כדעת רוב הפוסקים. והרוצים  ורביעית לברכה אחרונה, הולכים אחר השיעור

 להחמיר, ושמחים בשתיית היין, תבא עליהם ברכה.

 שיעור השתייה –סע' ט 

ואם לקח כוס גדולה שמכילה יותר מרביעית,  ...לכתחילה טוב להדר לשתות את כל היין שבכוס 

ולכל הפחות צריך לשתות רוב רביעית וכ'מלא  ...לכתחילה טוב שישתה את כל היין שבכוס 

לוגמיו'. כלומר יש כאן שני תנאים: א' שישתה את רוב היין שצריך להיות בכוס, היינו רוב 

מ"ל(. ב' שכמות זו תהיה כמלא  76מ"ל, ולחזון איש לפחות  44רביעית )לשיעור הרגיל לפחות 

כשהוא מנפח לחי אחת, שבשיעור זה לוגמיו של השותה, היינו כשיעור יין שימלא את חלל פיו 

 מתיישבת דעתו של השותה. 

אף לקטנים שהגיעו לחינוך נותנים ארבע כוסות. )שו"ע תעב, טו(. וגיל חינוך הוא, כשאפשר 

הקידוש, ההגדה, ברכת המזון, ההלל וההודאה  -לחנכם להבין את הדברים שנאמרים על הכוס 

ל חמש עד שש מגיעים הקטנים לגיל חינוך. ואין )שו"ע הרב תעב, כה(. בדרך כלל בסביבות גי

 צורך לתת לקטנים לשתות רוב רביעית אלא די שישתו כמלא לוגמיהם )מ"ב תעב, מז(.

 המשך -שיעור השתייה  –סע' ט 

. אלא שנחלקו גדולי הראשונים .. ייה אחתעוד צריך לבאר שצריך לשתות את רוב הכוס בשת

ו נחשבת השתייה לשתייה אחת. לדעת הרמב"ם כיוון והאחרונים בשאלה מהו שיעור הזמן ב

שרגילים לשתות ברציפות, תוך הפסקות קלות לנשימה או גמיעה, רק אם שתה את היין 

. לעומת ..נחשבת שתייתו לשתייה אחת  -ברציפות כפי שרגילים בדרך כלל לשתות רביעית יין 

לת פרס', היינו תוך מספר זאת דעת הראב"ד שכל זמן ששתייתו לא ארכה יותר משיעור 'אכי

 דקות, עדיין שתייתו מצטרפת לשתייה אחת.

לסיכום: לכתחילה יש להחמיר כדעת הרמב"ם ולשתות את רוב הכוס ברציפות, תוך הפסקות 

דקות(, יצא ידי  7 - 4קלות לנשימה וגמיעה. ובדיעבד השותה רוב כוס תוך שיעור 'אכילת פרס' )

ב רוב כוס, שהואיל ודין ארבע כוסות מדברי חכמים הלכה חובה ואינו צריך לחזור ולשתות שו

 ד'יום 

 ו' אדר

21.2 

 ה'יום 

 ז' אדר

22.2 

 א'יום 

 י"ז אדר
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 כדברי המיקל. ויש נוהגים להחמיר.

 מצוות הסבה –סעיף י 

תיקנו חכמים שיסב אדם בליל הסדר בעת אכילת המצה ושתיית היין, משום שבכל דור צריך 

עצמו יצא עתה לחירות משעבוד מצרים, שנאמר )דברים ו, אדם להראות את עצמו כאילו הוא 

כג(: "ואותנו הוציא משם". וכדי שהרגשת החירות תהיה ניכרת גם בהתנהגות האדם, תיקנו 

 ז(.-חכמים להסב )רמב"ם חמץ ומצה ז, ו

אדם שמוטל עליו עול, רגיל לשבת זקוף כדי שיוכל לקום מיד בעת שיצטרך לבצע את מלאכתו, 

ה הזקופה דורשת ממנו איזה מאמץ סמוי בשרירי הגב ויוצרת אצלו מתח מתמיד, ואף שהישיב

הצורך להיות נכון לפעולה מחייב אותו לשבת זקוף. אבל מי שאין עליו עול יכול להשען אחורה 

 ולהסב על צידו במנוחה ורגיעה תוך הרפיית כל שרירי גבו, וכך אוכלים בליל הסדר דרך חירות.

ים לשבת על גבי כרים וכסתות, ובצורה זו הישיבה הזקופה אכן דרשה אלא שבעבר היו רגיל

מאמץ, ולעומת זאת ההסבה היתה בתנוחה של בין ישיבה לשכיבה, כאשר כל הגוף נשען על 

מיטה או על כרים וכסתות, והסבה זו היתה נוחה מאוד וממחישה את תחושת החירות. אולם 

ים כלל להסב על מיטות ולאכול בחצי שכיבה, ואם כיום שאנו רגילים לשבת על כסאות, אין רגיל

ירצו לאכול בהסבה על מיטות לא יהיה בזה תוספת נוחות אלא הכבדה, לכן לדעת ראבי"ה 

 וראב"ן, שהיו מגדולי הראשונים, אין כיום מצווה להסב.

אולם דעת רוב הראשונים, שהואיל ותיקנו חכמים לאכול בליל הסדר בהסבה, התקנה לא זזה 

ה, וגם כיום מצווה לאכול את המצה ולשתות את ארבע הכוסות בהסבה )רמב"ם, רא"ש, ממקומ

טור(. וכן נפסק למעשה בשולחן ערוך )תעב, ב(, שגם בזמן הזה חובה להסב. וההסבה מתבצעת 

 כיום על ידי השענות על גב הכסא תוך הטיה לשמאל.

 המשך -מצוות הסבה  –סעיף י 

כזית מצה, כזית של כורך, כזית אפיקומן ושתיית ארבע ואימתי חייב להסב? בעת שיאכל 

אינו צריך )רמב"ם חמץ  -כוסות, ובשאר הסעודה המסב הרי זה משובח, ומי שלא נוח לו להסב 

ומצה ז, ח(. ובעת אכילת המרור אינו צריך להסב )מ"ב תעה, יד, עפ"י הב"י(. ובעת אמירת ברכת 

ה וביראה )שו"ע קפג, ט(. וכן בשעת אמירת המזון אין להסב, מפני שמצווה לאומרה באימ

ההגדה נוהגים שלא להסב, כדי לאומרה במלא הריכוז וכובד הראש )מ"ב תעג, עא, עפ"י 

 השל"ה(.

 כיצד מסבים –סעיף יא 

כיום אין רגילים להסב על גבי מיטות, ולכן צריך לבאר כיצד יש להסב בליל הסדר על גבי כסא: 

במקום לשבת זקוף צמוד למשענת, ימשוך את פלג גופו התחתון קדימה אל מרכז הכסא, כך 

יקח לעצמו כסא  -יוכל להשעין את גבו על משענת הכסא, ויטה עצמו לצד שמאל. מי שיכול 

לידיים. ואם אין בידו כסא נוח ינסה להיטיב את ישיבתו על ידי כרים. מכל  מרופד עם משענות

מקום כל מי שיש לו כסא עם משענת גב יוצא ידי חובה בזה שישעין גבו עליו כשהוא מוטה 

 ...לשמאל, שגם בכך יש ביטוי לחירות 

סא והיד וטעם ההטיה לשמאל, מפני שכך נוח יותר לאכול, שהיד השמאלית והגב שעונים על הכ

הימנית שבה רגילים להשתמש נשארת פנויה לנטילת המצה והכוס. ועוד שיש אומרים שאם יטה 

על צד ימינו ישנו חשש שמא יקדים קנה לוושט, ויחנק. ומתוך חשש הסכנה נפסק שאף איטר יד 

ימינו, שרגיל תמיד להשתמש ביד שמאלו, יסב לצד שמאל וישתמש בליל הסדר ביד ימין. 

ני שטעה והסב על צד ימין לא יצא ידי הסבה, אך אם הוא שמאלי והסב על צד ימין בדיעבד, ימ

 ב'יום 

 י"ח אדר

5.3 

 ג'יום 

 י"ט אדר

6.3 

 ד'יום 

 כ' אדר

7.3 



5 

 

 יא(.-יצא )שו"ע תעב ג, מ"ב י

 דין מי ששכח להסב –סעיף יב 

האוכל כזית מצה בלא הסבה, כיוון שלא קיים המצווה כפי שתיקנוה חכמים, לא יצא ידי 

וצריך לחזור ולאכול כזית מצה בהסבה. וגם אם כבר ברך ברכת המזון, יחזור ליטול ידיו  חובתו,

ויברך המוציא ויאכל כזית מצה בהסבה, אבל לא יחזור ויברך "על אכילת מצה", מפני שלדעת 

 הראבי"ה וראב"ן כבר יצא ידי מצוות מצה בכזית שאכל בלא הסבה )שו"ע תעב, ז, מ"ב כב(.

כורך בהסבה, אינו צריך לחזור לאכלו בהסבה, מפני שממילא יש אומרים ואם שכח לאכול ה

שאין צריך לאכול הכורך בהסבה מפני שיש בו מרור, ואף שלכתחילה אנו נוהגים להסב בכורך, 

מכל מקום כששכח, יכול לסמוך על הפוסקים שאין צריך להסב. ואם אכל האפיקומן בלא 

יחזור לאוכלו, ואם  -כזית מצה לאפיקומן בהסבה הסבה, אם יכול בקלות לשוב ולאכול עוד 

קשה לו, כיוון שמצוות אכילת אפיקומן מדברי חכמים, יכול לסמוך על הראבי"ה והראב"ן 

  שסוברים שאין צריך להסב בזמן הזה.

 המשך -דין מי ששכח להסב  –סעיף יב 

ואם שתה אחת מארבע כוסות בלא הסבה, נחלקו הפוסקים אם צריך לחזור לשתותה. לדעת 

בעל השולחן ערוך, צריך לחזור ולשתות הכוס בהסבה. ולדעת הרמ"א, מתעוררת בעיה, שאם 

לא יחזור וישתה עוד כוס יראה כמי שמוסיף על הכוסות, ותיקנו חכמים לשתות ארבע כוסות ו

חמש. לפיכך אם שתה את הכוס השנייה שלפני הסעודה בלא הסבה, יחזור וישתה בהסבה, 

שבאותה כוס אינו נראה כמוסיף על הכוסות שהרי אפשר לשתות בסעודה עוד כוסות יין. אבל 

אם טעה ושתה בלא הסבה את הכוס הראשונה או השלישית או הרביעית, לא יחזור וישתה כוס 

כמוסיף על הכוסות. ויסמוך בזה על הראבי"ה ושאר הראשונים שסוברים נוספת כדי שלא יראה 

שבזמן הזה, שגם אנשים נכבדים אינם רגילים להסב, אין צריך להסב בליל הסדר )שו"ע תעב, ז; 

 מ"ב כא(.

וכל זה לכתחילה, שיחזור לשתות בהסבה )לשו"ע ארבע כוסות, ולרמ"א בכוס שנייה(, אבל מי 

עוד כוס יין בהסבה, בכל הכוסות יכול לסמוך על מה ששתה בלא  שקשה לו לחזור ולשתות

  הסבה )עיין כה"ח תעב, מו(.

נשים לכתחילה יאכלו המצה וישתו ארבע כוסות בהסבה, אבל אם שכחו אינן צריכות לחזור. 

  כבדות ששכחו לאכול מצה בהסבה, טוב שיחזרו ויאכלו המצה בהסבה.ונשים נ

 כרפס –סעיף טו 

ליצור שינוי תיקנו חכמים לאכול אחר הקידוש ולפני אמירת ההגדה מין ירק טבול במשקה, כדי 

בסדרי הסעודה, שתמיד רגילים לאכול הירקות בתוך הסעודה אחר שנטלו ידיים, ואילו בליל 

הסדר אוכלים מעט ירק לפני אמירת ההגדה ולפני הנטילה לסעודה, ועל ידי כך נוצרים שני 

שינויים, א' שאוכלים מין ירק לפני הסעודה, ב' שנוטלים ידיים פעמיים בליל הסדר )רש"י 

ב"ם פסחים קיד, א, וטור תע"ג(. ועוד, שעל ידי אכילת הירק לפני אמירת ההגדה מקבלת ורש

סעודת ליל הסדר חשיבות מרובה, שכן בסעודות החשובות ביותר רגילים לפתוח את הסעודה 

במאכל שמעורר את התאבון, ואח"כ להפסיק זמן מה בדברים אחרים, ורק אח"כ להתחיל 

 בסעודה )עפ"י הב"ח(.

ובתלמוד לא נזכר כלל השם 'כרפס', אלא שאוכלים לפני ההגדה מין ירק )פסחים קיד, במשנה 

קטו(, אבל כמה ראשונים )מהרי"ל, ראב"ן( כתבו לקחת 'כרפס', מפני ששמו רומז לששים ריבוא 

"ס' פרך". ואף שאין זה מעכב, מכל מקום כתבו האחרונים  -גברים שעבדו בעבודת פרך במצרים 

 ה'יום 

 כ"א אדר

8.3 

 א'יום 

 כ"ד אדר

11.3 

 ב'יום 

 כ"ה אדר

12.3 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=250&q=#7b
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http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=250&q=#8b
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=250&q=#9b
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=250&q=#9b
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)שו"ע תעג, ו; מ"ב יט, כה"ח מט(. אלא שנתלבטו מהו 'כרפס', יש שכתבו שטוב לקחת כרפס 

שהוא סלרי, וכן המנהג הרווח אצל הספרדים, ויש שכתבו שהוא פטרוזיליה, וכן נוהגים מקצת 

האשכנזים. אבל רוב האשכנזים אינם לוקחים סלרי או פטרוזיליה לכרפס, משום שיש ספק מה 

  עליהם, אלא רגילים ליקח תפוחי אדמה מבושלים. וכל משפחה תמשיך במנהגה.יברכו 

 דיני אמירת ההגדה –סעיף יח 

הרי המהרהר את ההגדה בליבו, לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים, שנאמר: "והגדת", 

שצריך להוציא את הסיפור בפיו. אבל אין צורך שכל אחד מהמסובים יאמר את ההגדה בפיו, 

שהעיקר הוא שעורך הסדר או אדם אחר יאמר בקול והשאר ישמעו. וכך היה המנהג, שגדול 

המסובים קורא את ההגדה ומבארה והשאר מקשיבים, שכך הוא דרך סיפור, שאחד מספר 

 קטז, ב(. והשאר שומעים )עי' פסחים

וכדי לשתף את כל המסובים באמירת ההגדה, נוהגים כיום שעורך הסדר אומר ההגדה בקול רם, 

והשאר מצטרפים אליו בקול שקט יותר. ויש נוהגים שכל קטע יקרא אדם אחר, ואין יוצאים 

 ... בקריאתו אלא אם הגיע לגיל מצוות

חות לומר או לשמוע את עניין הפסח, כדי לצאת ידי מצוות סיפור יציאת מצרים, צריכים לכל הפ

המצה והמרור, ובתוך כך מתבאר שהיינו עבדים במצרים וה' גאלנו. לכן אם רואים ההורים 

שילדיהם עייפים ואינם מסוגלים להישאר, צריכים לומר להם שלושה דברים אלו: פסח, מצה 

אלו. וכן ומרור ומשמעותם. וכן כאשר אחד המסובים חולה יקפיד לומר שלושה דברים 

המארחים יהודים שאינם שומרי מצוות כראוי, ישתדלו שלכל הפחות ישמעו את תמצית הסדר 

 דהיינו שלושה דברים אלו.

 מצוות אמירת ההלל בליל הסדר –סעיף כ 

בזמן שבית המקדש היה קיים היו אומרים הלל בעת הקרבת קרבן הפסח, וכן היו אומרים הלל 

ילתו )פסחים צה, א(. ועיקר אמירת ההלל בליל פסח הוא כדי לומר שירה, שכל יהודי בעת אכ

צריך לראות את עצמו בליל פסח כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, וממילא צריך לשיר ולהודות 

 ...לה' על גאולתנו 

ותיקנו חכמים לומר חציו לפני הסעודה וחציו לאחר הסעודה, כדי שקרבן הפסח יאכל בתוך 

אמירתו. וגם כיום שאין אנו זוכים לאכול קרבן פסח, אכילת המצה היא במקום אכילת קרבן 

הפסח )מהר"ל גבורות ה' סו"פ סב(. בנוסף לכך, בחציו הראשון אומרים את הפרק "בצאת 

ישראל ממצרים" )תהלים קיד(, והרי זה המשך לסיפור ההגדה, ולכן בסופו אומרים את הברכה 

ואילו חציו השני הנאמר אחר הסעודה הוא שיר כללי על כל הגאולות שהיו על הגאולה ממצרים. 

 ... ושעתידות להיות )לבוש(

 ...נחלקו הראשונים בשאלה, האם צריך לברך על אמירת ההלל בליל הסדר, ודעות רבות נאמרו 

למעשה, המנהג שלא לברך על ההלל שאומרים בליל הסדר, ויש מבארים שהברכה על הגאולה 

 ם על ההלל. עולה ג

בכל השנה אומרים הלל בעמידה, מפני שהוא עדות לשבחו של מקום, ועדות נאמרת בעמידה. 

אבל בליל הסדר לא הטריחו לומר את ההלל בעמידה, מפני שכל מעשי לילה זה דרך חירות )ב"י 

 ג'יום 

 כ"ו אדר

13.3 

 ד'יום 

 כ"ז אדר

14.3 
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או"ח תכב, ז(. ומכל מקום אין לקרוא את ההגדה בהסבה כשהוא מוטה על צידו, אלא בכובד 

 נוהגים לקרוא את ההלל בקול רם, בשירה ונעימה )כה"ח תפ, ג(. ראש )של"ה(.

 האם מברך לפניה ? –כוס שניה  –סעיף כא 

המחלוקת המעשית והמשמעותית היחידה שבין מנהגי העדות השונות בדיני ליל הסדר היא 

 עית.בשאלת ברכת "בורא פרי הגפן" לפני שתיית הכוס השנייה והרבי

לדעת הרבה ראשונים צריך לברך "בורא פרי הגפן" לפני שתיית כל אחת מארבע הכוסות, ואף 

בפני עצמה,  שאין מסיחים את הדעת בין שתיית כוס אחת לחברתה, הואיל וכל אחת מהן מצווה

 ... נקבעה לכל אחת ברכה

אבל דעת הרא"ש, שיש לברך "בורא פרי הגפן" על הכוס הראשונה והשלישית בלבד. שהואיל 

ואין היסח דעת בין שתיית הכוס הראשונה לשנייה, ברכת הראשונה פוטרת את השנייה. ועל 

הכוס השלישית מברכים, מפני שהיא כוס של ברכת המזון. וכמו בכל סעודה, מברכים על הכוס 

שלישית והברכה על הכוס ה ...זון, למרות שכבר ברכו על היין בסעודה ששותים אחר ברכת המ

 וכן נוהגים הספרדים. ... פוטרת גם את הכוס הרביעית

גם לגבי ברכה אחרונה על היין יש דעות בראשונים, אולם למעשה מוסכם שאין לברך אחר 

י הכוסות שתיית כל כוס וכוס ברכה אחרונה, אלא ברכת המזון עולה על היין ששתו בשת

הראשונות, ולאחר שתיית הכוס הרביעית מברכים מעין שלוש: "על הגפן ועל פרי הגפן", וברכה 

 זו עולה על מה ששתה בכוס השלישית והרביעית.

 מצוות אכילת מצה –סעיף כב 

צות". מצווה מהתורה לאכול בליל ט"ו בניסן מצה, שנאמר )שמות יב, יח(: "בערב תאכלו מ

ומצה זו צריכה להיות שמורה, שנאמר )שמות יב, יז(: "ושמרתם את המצות", ויש אומרים 

שצריכה להעשות דווקא ביד לשם מצת מצווה. והאוכל מצה גזולה לא יצא ידי חובה )שו"ע תנד, 

ד(. וכיוון שאכל כזית מצה שמורה קיים המצווה מהתורה, שכל שיעורי אכילה שבתורה שיעורם 

 בכזית. 

ומדברי חכמים מוסיפים ואוכלים עוד כשיעור שלושה זיתים מצה. באכילה הראשונה שאחר 

ברכות "המוציא" "ועל אכילת מצה" אוכלים לכתחילה שיעור כשני זיתים, כזית אחד מהמצה 

העליונה לברכת "המוציא" וכזית אחד מהמצה האמצעית החצויה לברכת "אכילת מצה". אח"כ 

עם המרור, ובסוף הסעודה אוכלים כזית נוסף ל'אפיקומן' )ויש אומרים  אוכלים עוד כזית בכורך

 שטוב לאכול ל'אפיקומן' כשיעור שני זיתים(.

מוסכם ששיעור כזית הוא כשליש מצת מכונה, וכגודל זה במצת יד. אם כן מיד לאחר ברכות ... 

כלים כשליש "המוציא" ו"על אכילת מצה" אוכלים כשני שליש מצת מכונה. ולאכילת כורך או

 מצת מכונה, וכן לאכילת ה'אפיקומן' אוכלים כשליש מצת מכונה.

כה יותר מזמן ואוכלים את הכזית מצה ברציפות, ואם הפסיק באכילתו עד שאכילת הכזית אר

נציין שכל מי שיאכל את המצה ברציפות, בודאי קיים את המצווה,  ... "אכילת פרס" לא יצא

ואין צורך להסתכל לשם כך בשעון. שרק אם שהה כמה דקות באמצע אכילתו יתכן שמשך 

 אכילתו ארך יותר משיעור "אכילת פרס".

 סדר אכילת המצה –סעיף כו 

נוטלים ידיים בברכה, ועורך הסדר מגביה את שלוש המצות שלפניו, וכיוון שהעליונה והתחתונה 

שלמות, יש לו לחם משנה, ומברך "המוציא לחם מן הארץ". לאחר סיום הברכה ישמיט המצה 

התחתונה מידו, כדי שישארו בידיו המצה העליונה השלמה והאמצעית החצויה, שמבטאת את 

 ה'ם יו

 כ"ח אדר

15.3 

 א'יום 

 ב' ניסן

18.3 

 ב'יום 

 ג' ניסן

19.3 
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ך "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על אכילת מצה". ולוקח מהעליונה השלמה עוני", ומבר-ה"לחם

וכשיש שם הרבה מוזמנים, טוב לצרף למצה התחתונה  כזית, ומהאמצעית כזית, ואוכלם ביחד.

  ...עוד מצות כדי שיוכל לחלק מהן לכל המסובים 

ילה, ואח"כ וטוב שעורך הסדר יטעם תחילה מעט מהמצה, כדי שלא להפסיק בין הברכה לאכ

 יחלק את המצות לכולם, וכשיגמור לחלק, יסב ויאכל שיעור שני זיתים לשם מצווה.

למנהג הספרדים כמו בכל השנה, טובל העורך את המצה במלח לפני שיחלק למסובים, ולמנהג 

 אשכנזים אין טובלים את המצה במלח, מפני שכך המצה נראית יותר לחם עוני )שו"ע תעה, א(.

ת לפני כל אחד מהמסובים שלוש מצות, וכך כל אחד יוכל לקחת לעצמו כזית יש שנהגו לת

מהשלמה וכזית מהחצויה, ולא יצטרכו העורך והמסובים להמתין בין הברכה לאכילה עד שיתנו 

להם את המצה. והמנהג הרווח שעורך הסדר מחלק לכולם, שיש הידור בכך שכולם אוכלים 

שאם יש שם כמה בעלי משפחות, שמניחים לפני כל בעל ביחד מברכתו של העורך. ויש נוהגים 

 משפחה שלוש מצות, והוא מחלק המצה לבני משפחתו. וכל אחד רשאי לנהוג כרצונו.

ויאכלו כזית בהסבה, ויכוונו לקיים מצוות התורה, ויזכרו שהמצה זכר למצות שאכלו אבותינו 

 כשיצאו ממצרים לחירות.

 מצוות אכילת מרור –סעיף כז 

מן התורה מצוות אכילת מרור בליל ט"ו בניסן תלויה באכילת קרבן הפסח, שנאמר )במדבר ט, 

יא(: "על מצות ומרורים יאכלהו". וכיוון שאין אנו יכולים להקריב בזמן הזה קרבן פסח, מצוות 

שר קדשנו אכילת מרור כיום מדברי חכמים )פסחים קכ, א(. ומברכים לפני אכילת המרור: "א

ואמרו חכמים שהמין המהודר ביותר למרור הוא החסה,  ... במצוותיו וצוונו על אכילת מרור".

 ...ואף שמו רומז לכך שה' יתברך חס עלינו 

והיו כמה אחרונים שפקפקו שמא אין יוצאים ידי חובת מרור בחסה שלנו, מפני שאין בה כלל 

אחר שנעשתה מרה במקצת. אולם למעשה מרירות. ולדעת החזון איש אפשר לצאת בחסה רק ל

דעת הפוסקים שאפשר לצאת בחסה גם כשאין בה מרירות, שכך היה השעבוד, בתחילה שעבדום 

בשפה רכה ושילמו להם שכר על עבודתם, ולאט לאט החמירו השעבוד עד שהיה מר כלענה. וכן 

מנהג בכל ישראל אמרו בירושלמי )פ"ב ה"ה( שהחסה מתוקה בתחילה ואח"כ נעשית מרה. וכך ה

להדר לאכול חסה למרור, שאין צריך שהמרור יהיה מר בעת אכילתו אלא צריך שיהיה ממין 

כדי להרגיש מעט מרירות  )חזרת( שלבסוף נעשה מר. ויש מערבים עם החסה מעט חריין

  ..באכילתו.

 ...צית הביצה, ואפשר לשערו בעיניים.יש לאכול מן המרור שיעור נפח כזית, שהוא כנפח מח

 האם מותר לשתות קפה או מיץ אחר סיום הסדר ? –סעיף לז 

כבר למדנו שתיקנו חכמים לאכול בסיום הסעודה את ה'אפיקומן' זכר לקרבן הפסח שהיה נאכל 

וכשם שאסור היה לאכול אחר בשר הפסח דבר אחר, כדי שישאר טעמו בפיו, כן על השובע, 

  אסרו חכמים לאכול אחר ה'אפיקומן'.

שיש מצווה לעסוק וגם לאחר סיום הסדר אסור לשתות יין, מפני  ... וכן אסור אז לשתות יין

בהלכות הפסח וביציאת מצרים עד שתחטפנו שינה, ואם ישתה יין או משקה משכר אחר, לא 

יוכל לעסוק בזה )רבינו יונה ורא"ש(. ועוד שאם יוסיף וישתה עוד כוסות, למרות שכבר נסתיים 

הסדר, עדיין יש לחשוש שיראה כמי שמוסיף על הכוסות או כמי שמתחיל סדר שתייה חדש 

 מב"ן ור"ן(.)ר

ואף לשתות קפה או מיץ אסור לדעת כמה פוסקים מעת אכילת ה'אפיקומן' ועד השינה, מפני 

 ג'יום 

 ד' ניסן

20.3 

 ד'יום 

 ה' ניסן

21.3 

http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=251&q=#5b
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=251&q=#5b
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=251&q=#15b
http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?cat=261&id=251&q=#15b
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שלדעתם כל מאכל או משקה בעל טעם מפיג את טעם המצה מפיו, וכשם שאסור לאכול לאחר 

ה'אפיקומן' כן אסור לשתות דבר בעל טעם אחר ה'אפיקומן'. ואמנם אחר ה'אפיקומן' שותים 

וסות יין, מכל מקום כיוון שהן חלק מהמצווה, אין הן נחשבות כמפיגות את טעם עוד שתי כ

 המצווה. לדעה זו רק מים מותר לשתות אחר סיום הסדר.

אבל לעומתם דעת הרבה פוסקים שמותר לשתות קפה או מיץ, מפני שרק דברי מאכל נחשבים 

 כמפיגים את טעם מצת ה'אפיקומן', אבל שתייה אינה כלולה באיסור.

למעשה, הרוצה לשתות אחר סיום הסדר קפה או מיץ רשאי, שכן דעת רוב הפוסקים, ולכתחילה 

טוב להחמיר שלא לשתות דבר חוץ ממים. ומי שמגמתו בשתיית הקפה כדי שיוכל להמשיך 

 .לעסוק בהלכות הפסח וביציאת מצרים, אף לכתחילה יכול לשתות קפה

 

 


