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 טיבול ראשון: יוגיה ס

* * * 

 1רקע

המשנה אומרת שמביאים פעמיים חזרת ]=מרור[ לסדר פסח, פעם אחת לפני הסעודה 
ר, אבל לא ברור ה מיועדת לשם קיום מצות מרויופעם אחת בתוך הסעודה. החזרת השני

 מדוע מביאים את החזרת הראשונה. דין זה מתבאר מתוך הסוגיה.

להבנה כיוון שיש הנחת יסוד שאינה כתובה. ניתן  הדברי ריש לקיש קשהדיון בשים לב, 
 להעזר בתוס' ד"ה זאת, כדי להבין את דברי ריש לקיש ואת הדיון בסוגיה. 

 מקורות

 ו מטבל... אשאר ירקא לאפוקי נפשיה מפלוגתא" קטו. "מתני' הביאו לפני-קיד.גמ'  א.

 תוס' ד"ה זאת, אמר, מתקיף ב.
 ]רבינו דוד ד"ה תרתי טיבולי, חי' הר"ן ד"ה גמ'[ 
 הביאו לפניו מצה, שני, אחד תוס' ד"ה הביאו לפניו, עד, ג.
 כה. "מתני' מזגו לו כוס... אשאר ירקי לאפוקי נפשיה מפלוגתא"-רי"ף כד: ד.

 "גמ' תניא..." רא"ש סי' כה, 
 ב, יב-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הל' א ה.
 רורהומשנה ב ,שו"ע סי' תעג סע' ד ו.

 ומשנה ברורה ,סי' תעה סע' ב  
 

י ל ו ב י ט י  ת ר ת ה  " ד ד  ו ד ו  נ י ב  ר

 שיהיה איפשר אי כונה צריכות מצות אין שאם' פי .זימנא חדא טביל והא לי למה טיבולי תרתי

 יחזור והיאך חובתו ידי יצא שכבר עליו מברך שהוא לשני וןראש טיבול שיקדים כהלכה זה סדר
 מברך הוא הראשון שעל לקמן דאמר חסדא רב דאמר מאי לן סבירא לא והשתא ,עליו ויברך

 מן שהיא ברישא לאקדומי ליה אית דמצה לן דסבירא ברכה בלא אוכל והשני מרור לאכול

 היכי כי טיבולי תרתי' דבעי ל"הקמו כונה צריכות ןאי מצות לך אימא ממאי' ואמרי .התורה
 לקיים כדי הדין מן חוץ מצה למצות מרור מצות להקדים לו שיש כלומר ,לתינוקות הכירא דתהוי

 איפשר אי רתזח אלא לו כשאין אבל ,ירקות בשאר נשמעינן כן אם שישאלו כדי טבולים שני
 הוא ירקות שאר דאיכא היכא אמינא הוה ירקות שאר אשמעינן אי ,מאי הא ,בראשונה יצא שכבר

 איפשר ואי הואיל לחודיה מרור אבל בשבילם עצמנו דוחקין אנו שאין מפני טבולי תרי דבעינן

 שאינו טבולי תרי בעינן דלא אמינא הוה כדין שלא למצה מרור ויקדים מתחלה עליו שיברך אלא
 נמי ודיהלח במרור דאפילו ל"קמ ,כלום בשבילם עצמו שידחק טבולים שני על כך כל מצוה

 על שיברך קדם על המרור לברך שמקדים פ"ואע הטבולים את לקיים הוא שחייב להו עבדינן

 כמו כתחלה עליו שיברך למימר דאיכא כונה צריכות דמצות' ממתני שמעינן לא והשתא ,המצה

                                                           
 קיג: מפני שהם שאינם קשורים להלכות ליל הסדר.-דילגנו על דפים קי.  1
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 מרור מקדמינן לא טבולי תרי דמשום ליה סבירא דאיהו לקיש ריש אידחי לא הכי' ואפי ,שאמרנו

 כן להכריח שאין שאחר לומר לך ואין ,כונה צריכות מצוות אומרת זאת קאמר הכי ומשום למצה

 אלא המשנה מן כן שבתלמוד להכריח אומרת זאת שאין לקיש ריש דברי שיבטלו ממשנתנו

' בפ לכולם[ ]צ"ל: אב כלם אבל ,בתלמוד הרבה וכן זה בענין המשנה לפרש הוא האמורא שדעת

 ריש שהשיב וזהו פירשנו לעדים ושם אמר גודגדא בן יוחנן' ר של מעדותו רבא אמר הנזיקין
 כן ללמד שאין לו שדחו למה השיב ולא יצא כויןתמ בלא אכלן' מדתני לו שהקשו למה לקיש

 .קיימין דבריו ממשנתנו עדאין כן ללמד הכרח יהיה לא אם שאף ממשנתנו

 
' מ ג ה  " ד ן  " ר ה  ' י  ח

 דבטבול ראשון לקיש לריש ליה סבירא .כונה תצריכו מצות אומרת זאת לקיש ריש אמר' גמ
 קאמר הכי ומשום דתינוקות היכירא איכא השנה ימות כשאר שלא סעודה קודם דהוי לחודיה

 מרור לאכול ראשון בטבול יברך שלא מתקנינן הכי ומשום כונה צריכות דמצות מוכחא' דמתני

 מצות על כדכתיב מצה אכילת שאחר במרור כהלכתה מצוה ויצא מרור למצות בו יכוין שלא כדי
 חובתו ידי יצא ראשון בטבול כ"ע כונה צריכות אין דמצות אמרינן אי אבל ,יאכלוהו ומרורים

 אורח ולא ריקנא אליבא ליה דאכיל כיון לתינוקות היכירא איכא נמי יהדובדי מכוין דלא ג"אע

 חובתו ידי יוצא ראשון ובטבול כונה צריכות אין מצות דלעולם' ודחי ,לי למה שני וטבול ארעא
 איכא לחודיה ראשון דבטבול ד"כדקס דלאו דתינוקות היכירא משום שני טבול' בעי ה"ואפ

 כונה צריכות דמצות אמרינן אי דבשלמא כלומר ,ירקי בשאר לשמעינן כ"א ומהדרינן היכירא
 אאל ירקי בשאר נקטה לא הכי משום לתינוקות היכירא איכא לחודיה ראשון דבטבול' וסברי

 היכירא וליכא כונה צריכות דאין איתא אי אבל כונה צריכות דמצות מינה דנדוק היכי כי כחזרת

 דלא כהלכתה מצוה לקיומי ליה אפשר דאי בחזרת לה נקט אמאי שני בטבול אלא לתינוקות
 ,כהלכתה מצוה בהו לקיומי דמצי ירקי לשמעינן בשאר מצה מקמי ברישא מרור אכיל דלא סגיא

 טבול או אלא טבולי תרי' בעי לא לחודיה מרור דאיכא דהיכא א"דסד נקטה תאדלרבו' ודחי

 או לתינוקות היכירא איכא נמי ובדידיה כהלכתה שאינה פ"אע מצוה ידי בה ויוצא סעודה קודם
 דתינוקות מהיכירא טפי דעדיף בעונתו מרור שיאכל כדי מצה אחר אלא יטבל שלא שנאמר

 וחוזר מרור מצות ידי בו ויוצא סעודה קודם מטבל דיהלחו מרור אלא ליכא דאפילו ל"קמ

 משמע לקיש דריש הא לה דאדחיא וכיון .דתינוקות היכירא משום הסעודה בתוך ומטבל
 ,כרבים הלכה ורבים ויחיד יוסי' ור דרבנן פלוגתא לה דהויא כונה צריכות אין דמצות דנקיטינן

 שנכתוב וכמו' ממתני לקיש לדריש למפשטה ליכא לקמן חסדא לרב נמי ליה דסבירא ולמאי
 ד."בס לפנינו

 הסבר הסוגיה

מטבל בחזרת עד שמגיע לפרפרת הפת. הביאו לפניו מצה וחזרת  ,הביאו לפניו
 ]משנה קיד.[  .וחרוסת ושני תבשילין

 

המשנה אומרת שמביאים פעמיים חזרת, פעם אחת לפני הסעודה ופעם אחת בסעודה. 
צריכות כוונה, שאם מצוות אינן צריכות כוונה, מדוע  ריש לקיש לומד ממשנה זו שמצוות

ה והרי יצאו ידי חובת מרור בטיבול הראשון. דוחה הגמ' ימטבלים את החזרת בפעם השני
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ה כדי שיהיה ילהביא את החזרת בפעם השני ויששניתן להסביר שמצוות אינן צריכות כוונה 
 היכר לתינוקות.

ה אומרת שמטבלים שני טיבולים בחזרת, השקלא והטריא של הגמ' אינו ברור. המשנ
ומוכיח מכאן ריש לקיש שמצוות צריכות כוונה. טענת ריש לקיש היא שאם מצוות צריכות 

ברורה, בטיבול ראשון יש היכר  -כוונה דברי המשנה שעושים שני טיבולים בחזרת 
ים ידי חובה, ואין יוצא ]ההסבר לכך יתבאר בהמשך[לתינוקות, אך אין מכוונים בו למצות מרור 

ולכן חוזרים ומטבילים לשם מצות מרור; אך אם מצוות אינן צריכות כוונה, על כרחנו יצאנו 
בטיבול הראשון ידי מצות מרור, וכיצד ניתן לטבל טיבול שני? הגמ' דוחה את ראיית ריש 
לקיש שמטרת הטיבול היא היכר לתינוקות. דחיית הגמ' אינה ברורה, שהרי ריש לקיש מודה 

יבול הראשון הוא היכר לתינוקות וטענתו היתה רק שבטיבול הראשון יצאו ידי חובת שהט
 מרור ולטיבול השני אין משמעות. 

שכולי עלמא מודים שצריכים שני טיבולים, אחד היכר לתינוקות  יםמבאר ]ד"ה זאת[תוס' 
אמר ם מצות מרור, וכולי עלמא מודים שעיקר מצות מרור לאחר אכילת מצה, שנוואחד לקי

המחלוקת בין ריש לקיש לבין דחיית הגמ' היא בפרשנות ו"ומצות על מרורים יאכלהו", 
, והגמ' מפרשת שהמשנה רגילההמשנה. ריש לקיש מפרש שהמשנה עוסקת במציאות 

עוסקת במציאות חריגה. ריש לקיש מפרש שמותר לכתחילה להשתמש בחזרת כטיבול 
טיבול ראשון הוא לשם היכר  :המשנה ברור ראשון, לפיכך אם מצוות צריכות כוונה, דין

מכוונים בו לשם מצות מרור, ובטיבול השני  שאיןלתינוקות, ואין יוצאים בו ידי חובה כיוון 
מקיימים מצות מרור. אבל אם מצוות אינן צריכות כוונה, ובטיבול הראשון יוצאים ידי חובת 

לקיים מצות מרור שלא חכמים לקחת חזרת לטיבול ראשון ו התירומצות מרור, מדוע 
המשנה עוסקת ודוחה הגמ', שלכתחילה אין להשתמש בחזרת לטיבול ראשון,  ?כהלכתה

במקרה שאין לו ירק אחר ומחדשת שבמקרה זה עדיף לעשות היכר ולקיים את מצות מרור 
 . 2ולוותר על היכר לתינוקות הלפני מצות מצה, מאשר לקיים את מצות מרור כהלכת

בין ריש  בדרך שונה. לדעתו המחלוקת הגמ'מבאר את דברי  [טיבולי רתית]ד"ה דוד  רבינו
לקיש לבין דחיית הגמ' היא אם ניתן לקיים מצות מרור לפני מצות מצה. ריש לקיש סובר 

מצות מצה, אם כך ניתן לשעדיף לוותר על היכר לתינוקות מלהקדים את מצות מרור 
, שלו מצוות , שמצוות צריכות כוונהלהוכיח מהמשנה שמטבילים בחזרת לפני אכילת מצה

. הגמ' דוחה שעדיף להקדים לא היו צריכות כוונה מצות מרור היתה קודמת למצוה מצה
 אכילת מרור לאכילת מצה מלוותר על היכר לתינוקות, ולכן אין ראיה מהמשנה. 

בדרך שלישית. לדעתו מחלוקת ריש לקיש  הגמ'מבאר את דברי  ד"ה גמ'[בחי' ]הר"ן 
ת הגמ' אינה בפרשנות המשנה ולא בדין מרור אלא בדין היכר לתינוקות. לדעת ריש ודחיי

, בתוך הסעודה ולא לפניהלקיש טיבול לפני האוכל הוא ההיכר לתינוקות, שתמיד מטבלים 
ולפי דחיית הגמ' הטיבול הכפול הוא ההיכר לתינוקות, שתמיד מטבלים פעם אחת בלבד. 

                                                           
לכאורה היה ניתן לתרץ שהוא מטבל בחזרת ומתכוון לא לצאת ידי חובת מצות מרור. משמע מכאן שלמאן   2

]עיין צוות אינן צריכות כוונה, יוצאים ידי חובה אף כשמכוון לא לצאת, וצריך עיון על הראשונים דאמר מ

 הסוברים שאינו יוצא אם מתכוון לא לצאת.  תלמידי רבינו יונה ברכות ו. ד"ה ורבינו[
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מצות מרור וידי מצות היכר לתינוקות בטיבול ראשון, ריש לקיש סובר שניתן לצאת ידי 
]חכמים תיקנו לא לכוון בטיבול ראשון כדי והחיוב לטבל טיבול שני מוכיח שמצוות צריכות כוונה 

. דוחה הגמ' שאין ראיה, כיוון שצריך לטבל טיבול לקיים מצות מרור כהלכתה, לאחר אכילת מצה[
 שני כדי לעשות היכר לתינוקות. 

ראשון מיועד להיכר הטיבול הש היא העולה מגמ' זו ומהסברי הראשונים המסקנה
לתינוקות בלבד ואף על פי כן הוא חיוב גמור הדוחה בשעת הדחק קיום מצות מרור 

הקפידו חכמים דוקא על טיבול  לדעתם יחד עם המצה. איני יודע להסביר מדוע הכהלכת
קת אגוזים וקליות וחטיפת מצה זה מיד , חלו]קטו:[לחן וראשון, ובמה הוא שונה מסילוק הש

 .3, שהם אינם מעכבים]קט.[זה 
 

 ]פ"ז ה"ג[טיבול ראשון. הרמב"ם  שהבין אחרת את הסוגיה ואת דיןמהרמב"ם משמע 
מביא את החיוב לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו, והוא מביא לדין זה 

ליות וחטיפת מצה זה מיד זה, אבל הוא סילוק שולחן, חלוקת אגוזים וק :שלוש דוגמאות
ראשון אינו שינוי הטיבול הראשון כאחד השינויים, משמע שהטיבול האינו מזכיר את 

 .4לתינוקות

אולי ניתן להסביר, שלדעת הרמב"ם יש חיוב לספר ביציאת מצרים בתוך הסעודה. אדם 
פר ביציאת מצרים. חייב לשבת כבן חורין, לאכול סעודת בן חורין, ומתוך אותה סעודה לס

חייבים להקדים  ,אולם כיוון שחייבים לומר "מצה זו על שום מה" ו"פסח זה על שום מה"
את מצות סיפור יציאת מצרים לאכילת המצה ולאכילת קרבן פסח. לפיכך אוכלים טיבול 

שהוא "מנה ראשונה" לפני ההגדה. הסדר בליל פסח הוא: קידוש, הבאת שולחן  ,ראשון
 ,ואכילת טיבול ראשון ]מרור, ירק אחר, מצה, חרוסת, בשר הפסח ובשר חגיגה[סעודה ערוך עם כל ה

 בתוך הסעודה. נאמרת ההגדה ובאופן זה

מבינים מחלוקת נוספת בין הרמב"ם לבין שאר אנו לפי הסבר זה בשיטת הרמב"ם 
ל כזית סוברים שאין צריך לאכו וראשונים נוספים[ )סי' כה(]הרא"ש  הראשוניםשאר הראשונים. 

כיוון שהטיבול הוא רק היכר לתינוקות, אין הקפדה על השיעור. הרמב"ם  ;מטיבול ראשון
כיוון שטיבול ראשון הוא  ;סובר שכל אחד ואחד מהמסובים חייב לאכול כזית ]פ"ח ה"ג[

 תחילת הסעודה, יש להקפיד על שיעור כזית.

פוסק שהבן שואל  ["בה]פ"ח הרמב"ם ב"מה נשתנה". הרמב"ם  מדבריהבנה זו מוכחת 

                                                           
אשון אומר בשם הרא"ש שאדם יכול להוציא את חברו בברכת בורא פרי האדמה על טיבול ר ]סי' תפד[הטור   3

אף שאינו אוכל עמו, "דכיון דתקנת חכמים היא משום היכרא לתינוקות הוי כברכת מצוה ויכול להוציאם 
 אף על פי שאינו טועם". 

דברי הגמ' שטיבול ראשון הוא היכר לתינוקות נאמרו רק לדחיית דברי ריש לקיש ואינם קיימים למסקנה.   4
. ריש לקיש סובר שטיבול ראשון אינו היכר היטב לפי הסבר זה בשיטת הרמב"ם, פשט הסוגיה מתבאר

מצוות צריכות כוונה. כשיש לאדם ירק ברורים רק אם המשנה דברי לתינוקות אלא תחילת הסעודה, ולכן 
אחר הוא אוכלו לתחילת הסעודה ואוכל מרור יחד עם מצה בסעודה. אבל כשאין לו ירק אחר, אם מצוות 

החזרת גם מצות מרור וגם את החיוב להתחיל בסעודה לפני ההגדה,  אין צריכות כוונה הוא מקיים באכילת
 והטיבול השני מיותר. דוחה הגמ' שניתן לומר שטיבול שני אינו מיותר כיוון שהוא מהוה היכר לתינוקות.



 5 : טיבול ראשוןיסוגיה 
 

הגדה. האת שאלותיו וקורא ההגדה אומר "מה נשתנה", מוכח ש"מה נשתנה" הוא חלק מ
 תאם טיבול הוא היכר לתינוקות, מדוע הקורא שואל על טיבול ראשון ואינו שואל על שלוש

ההיכרים האחרים? על כרחנו שסילוק השולחן, חלוקת אגוזים וקליות וחטיפת מצה זה מיד 
ם להיכר לתינוקות ועליהם שואלים הבנים, טיבול ראשון הוא חלק מהסדר ועליו זה מיועדי

 שואל קורא ההגדה.
 

בהמשך הסוגיה מביאה הגמ' מחלוקת רב הונא ורב חסדא בסדר הברכות כשעושה את 
ועל  "בורא פרי האדמה"חזרת. רב הונא סובר שמברך על הטיבול הראשון בשני הטיבולים 
בורא פרי ". רב חסדא סובר שמברך על הטיבול הראשון גם "מרור על אכילת"הטיבול השני 

 ואת המרור השני אוכל ללא ברכה.  "על אכילת מרור"וגם  "האדמה

שגם רב הונא וגם רב חסדא סוברים שמצוות צריכות  ]ד"ה אמר, מתקיף[מבארים התוס' 
רכת על אכילת , שאם מצוות אינן צריכות כוונה אין מקום לדיון וודאי שמברכים ב5כוונה

מרור לפני טיבול ראשון. רב הונא סובר שכיוון שיוצאים ידי מצות מרור בטיבול שני 
לפני טיבול שני, ורב חסדא סובר שמברכים לפני טיבול ראשון  "על אכילת מרור"מברכים 

 כיוון שלא ניתן לברך על אכילת מרור לאחר שמלא כרסו ממנו.

שעיקר מצות  יםמבאר ]ד"ה מתקיף[סדא. תוס' נחלקו הראשונים בהסבר שיטתו של רב ח
כיוון שאי אפשר לברך על אכילת מרור  אךלאחר אכילת המצה,  ,שניהא בטיבול ימרור ה

]ד"ה ולבסוף . רש"י 6ראשוןהטיבול האחר שמלא כרסו ממנו, אנו מקדימים את הברכה לפני 

רשים את שיטת רב חסדא מפ ד"ה אמר רב הונא[ ']בחיור"ן  ]ד"ה ולבסוף אכיל[, רשב"ם אכיל[
שני, לאחר קיום מצות מצה, אבל כיוון ה. אכן עדיף לקיים מצות מרור בטיבול פירוש הפוך

שאי אפשר לברך על אכילת מרור לאחר שמלא כרסו ממנו, ואי אפשר לברך על אכילת 
ראשון המרור לפני ההגדה ולקיים את המצוה לאחריה, אנו מקיימים את מצות מרור בטיבול 

 שני הוא רק היכר לתינוקות.הבול טיהו
 

בסדר פסח. בדין חרוסת  בסוגיית הגמ' ובדברי הראשונים מתחדשות הלכות נוספות
, בדין ברכת הנהנין לאכילת [862 עמ' סוגיה עא ]לקמןלטיבול ראשון נדון בסוגיית חרוסת 

 השולחן., וכעת נדון בשני התבשילים שמביאים בהבאת [862 ]עמ'המרור נדון בסוגיה הבאה 

המשנה אומרת שבזמן שבית המקדש קיים מביאים יחד עם המצה והמרור את גופו של 
פסח, ובזמן הזה מביאים שני תבשילים. מסבירה הגמ' ששני התבשילים הם זכר, אחד זכר 

קרבן הפסח ואחד זכר לקרבן חגיגה. נחלקו האמוראים מהם שני התבשילים. רב יוסף ל

                                                           
מסכים לראיה משיטת רב הונא ודוחה את הראיה משיטת רב חסדא, לדעתו ניתן  ]בחי' ד"ה אמר רב הונא[הר"ן   5

 שרב חסדא סובר שמצוות אין צריכות כוונה, ודבריו הם לשיטת רב הונא שמצוות צריכות כוונה.לומר 
תוס' מוכיחים את שיטתם, שניתן לנתק בין ברכת המצוה לבין המצוה, מתקיעות, אבל שם יש מעשה מצוה   6

מקביל לדין זה בתקיעות דמיושב ואילו כאן אין מעשה מצוה בטיבול הראשון אלא רק היכר לתינוקות. דין 
]קיט: מובא פעם נוספת לגבי אפיקומן שמברך "על אכילת מצה" על המצה הראשונה, ומקיים, לדעת רש"י 

, את מצות מצה במצה של אפיקומן. וצ"ע ]קכ. ד"ה באחרונה[ותוס'  ]שם ד"ה אין מפטירין[, רשב"ם ד"ה אין מפטירין[
 מדוע שם רש"י ורשב"ם מודים לתוס'.



 קטו.-קי.הלכות ליל הסדר; פסחים  6

ב אשי אומר שניתן להביא אפילו אורז ותרד, חזקיה אומר אומר שצריך שני מיני בשר. ר
שניתן להביא אפילו דג מטוגן בביצה, ורבינא אומר שניתן להביא אפילו מרק ובשר 

 שהתבשל בו. 

קרבן חגיגה. לקרבן פסח ולנחלקו הראשונים במידת הדמיון של שני התבשילים 
רים שלרב יוסף צריך להתאים את מסבי ]כד:[בשם הר"ח והרי"ף  ]ד"ה שני מיני בשר[הרשב"ם 

י וכנגד קרבן חגיגה ושני מיני הבשר לשני סוגי הקרבנות, כנגד קרבן פסח מביאים בשר צל
חולק ולדעתו אין צריך  והא דאמר רב יוסף שני מיני בשר[ד"ה ]מביאים בשר מבושל. רבינו דוד 

התבשילים לקרבנות  את שני יםמדמ ]ד"ה אחד[להתאים את מיני הבשר לסוגי הקרבנות. תוס' 
כשפסח חל במוצאי שבת מביאים תבשיל אחד בלבד כיוון שחגיגת  םבדין אחר. לדעת

ארבעה עשר אינה דוחה את השבת. ר"י חולק ולדעתו הדמיון הוא דמיון כללי בלבד ובכל 
 שנה מביאים שני תבשילים. 

 סיכום

הטיבול הראשון וד יעתיקנו חכמים לטבל בליל הסדר שני טיבולים. לפי רוב הראשונים 
דעת במצות מרור.  הוא קיוםהיכר לתינוקות, והשני לאחר אכילת מצה  הוא לפני הסעודה

 הטיבול הראשון מיועד לפתוח בסעודה לפני אמירת ההגדה. ניתן להבין שהרמב"ם 

א מין מרור. מסבירה הגמ' ימפורש במשנה שניתן לקיים את שני הטיבולים בחזרת, שה
ראשון מקיימים מצות הצריכות כוונה, סובר שבמקרה זה בטיבול  שהסובר שמצוות אין

שני יש היכר לתינוקות, וריש לקיש, הסובר שמצוות צריכות כוונה, סובר המרור ובטיבול 
 שני מקיימים מצות מרור.ההיכר לתינוקות ובטיבול הוא ראשון הטיבול הש

לדינו של ריש לקיש. נחלקו הראשונים אם כל הסוברים שמצוות צריכות כוונה מודים 
שני, וגם רב הטיבול העל  "על אכילת מרור"שגם רב הונא, הסובר שמברך  יםתוס' סובר

ראשון, מודים לדינו של ריש הטיבול העל  "על אכילת מרור"חסדא, הסובר שמברכים 
לקיש. רש"י, רשב"ם ור"ן סוברים שרב חסדא חולק, ולדעתו מקיימים מצות מרור בטיבול 

 שני. הר לתינוקות בטיבול ראשון והיכה

 הלכה

חזרת  פוסק כפי שמפורש בגמ', שאם יש ירק אחר אין לקחת ]סי' תעג סע' ד[השו"ע 
 לטיבול ראשון.

וביצה מבושלת. הרמ"א פוסק  ההשו"ע פוסק שנהגו לקחת ל"שני תבשילים" זרוע צלוי
 שנוהגים בעירו לצלות גם את הביצה. 

ראשון הטיבול הסדא שאם יש לו רק חזרת, מברך על פוסק כרב ח ]סי' תעה סע' ב[השו"ע 
, ואת הטיבול השני מטבל בחרוסת ואוכל ללא "על אכילת מרורו" "בורא פרי האדמה"

שכיוון שבטיבול השני יוצאים ידי חובת מרור,  [כז-כו ק"]סברכה. מוסיף המשנה ברורה 
ההגדה בין הברכה ן יחייבים להקפיד על אכילת כזית ואין להפסיק בדברים שאינם מעני

ראשון יוצאים ידי הסוברים שבטיבול רבים מביא שפוסקים  ]סקכ"ח[ הואשני. הלטיבול 
 להקפיד בטיבול זה לאכול כזית ולטבל את החזרת בחרוסת.  ישחובת מרור, ולדעתם 


