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 רקע

כת בורא פרי הגפן על ארבע כוסות, ודנו אם בדין בר [352 עמ' סג ]סוגיהעסקנו לעיל 
ההגדה מהוה הפסק המחייב לחזור ולברך. כעת נדון בשאלה דומה לגבי ברכת בורא פרי 

 האדמה על אכילת המרור.

 מקורות

 קטו. "פשיטא היכא דאיכא שאר ירקות... אכילת חסא בלא ברכה"-גמ' קיד: א.

 רש"י ד"ה פשיטא היכא דאיכא שאר ירקות ב.
 ד"ה והדר ]תוס' ברכות מא: סוד"ה אי הכי[  תוס' 
 רא"ש סי' כו 

 ג. שו"ת הרשב"א ח"א סי' רמא
 ..."ואם תאמר איך נפטר באכילת מרורהגהות רבינו פרץ לסמ"ק סי' רכ אות א, " 
 נו-שו"ע סי' תעג סע' ו, ומשנה ברורה ס"ק נה ד.

 

ח א  " ב ש ר ה ת  " ו אש י " א  'ס מ  ר

ישאלו התינוקות מהו לברך אחריו אם אכל כזית? ואמרת ומה ששאלת בטבול ראשון שעשו כדי ש
 שראית בזה חולקין? 

שאין ברכת המזון פוטר מה שאוכל קודם  ,כל שאכל כזית ירק על כרחנו צריך לברך אחריו :תשובה
הסעודה ואינו מסייע בסעודה כלל והרי זה כדברים הבאים לאחר הסעודה שלא מחמת הסעודה 

שאילו  ,ריהם. ומכל מקום אינו ראוי לברך אחריו מיד עד שיאכל מרורשטעונין ברכה לפניהם ולאח
על הירקות אחריהם נמצא שיצטרך לברך על המרור בורא פרי האדמה ולאכול מרור כדרך  בירך

שהוא מברך על המצה שתים. ואין ברכת הלחם פוטרת את המרור אף על פי שקראוהו פרפרת 
פרת שהיא באה ללפת את הפת שאז פטורה מפני שאין הפת פוטרת את הפרפרת אלא הפר ,הפת

אבל החזרת שאינה באה מחמת הפת אין הפת פוטרתה. ולאחר המרור מברך  ,שהיא טפלה לפת
ברכה שלאחריו ופוטר אותו ואת הירק שאכל בטבול ראשון. ודברים אלו דברים עתיקים הם לפי 

 דעתי וכן נהגתי והנהגתי. ואין זה מקום אריכות.
 

ו נ י ב ר ת  ו ה ג ץ  ה ר ק פ " מ ס כ ל ר ה  ו צ אמ ת  ו  א
פוטרת אותה,  תואם תאמר איך נפטר באכילת מרור מברכת נהנין, ופירוש רשב"ם דברכת ירקו

ופירש ר"י הלכך אין מברכין על המרור בורא פרי  .ותימא והרי יש הפסק גדול בנתים והסח הדעת
עוד טעם  .כלל האדמה משום דהוי רברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה דאין צריך לברך

אחר הלכך אין לברך עליו ברכת הנהנין לפי שאין באין ליהנות אך לזכר והוי כחנקתיה אומצא דלא 
לרשב"ם אין מברכין בורא  ,ויש נפקותה בין שני הפירושים הללו .מברך הואיל ואינו בא ליהנות

י אותה ברכה של נפשות רבות אחרי הירקות של טבול ראשון לפי שעדיין הוא זקוק לאכול מרור ע"



 קטו.-ד:קיהלכות ליל הסדר; פסחים  2

ונשמע בשם גאון אחד כי בכל ספק ברכות כזה טוב למנע  .ולפי פירוש שני צריך לברך ,ירקות
מיהו טוב שלא יאכל מן הירקות כזית כדי שלא יברך בורא  ,מלברך שלא יחשב ברכה לבטלה

למה  כי כן יסד רבינו יוסף טוב עלם בסלוק שלו ,נפשות רבות וגם יפטור מרור מבורא פרי האדמה
 ירקות באו תחלה כדי לפטור מרור מברכה הראויה לה.

 הסבר הסוגיה

היכא דאיכא שאר ירקות מברך אשאר ירקות בורא פרי האדמה ואכיל והדר מברך 
 ]גמ' קיד:[ על אכילת מרור ואכיל.

 
הגמ' אומרת שעל אכילת ירק לטיבול ראשון מברכים "בורא פרי האדמה" ו"על אכילת 

ילת מרור. הגמ' אינה מזכירה שמברכים על המרור גם ברכת הנהנין מרור" מברכים על אכ
 וצריך להבין מדוע. 

)כד. סוד"ה , ר"ן )מלחמות כד.(, רמב"ן )קג: ד"ה רב, קטו. ד"ה והדר, ברכות מא: ד"ה אי הכי(]תוס' רוב הראשונים 

ים: א. ברכת הפת מסבירים את דברי הגמ' באחד משני כיוונוראשונים נוספים[  )סי' כו(, רא"ש כתב(
פוטרת את המרור מחיוב ברכת הנהנין. ב. ברכת בורא פרי האדמה על טיבול ראשון פוטרת 

מעלה כיוון שלישי שמרור אינו נאכל להנאה  ]הגהות סמ"ק סי' רכ אות א[את המרור. רבינו פרץ 
 אלא לזכר בעלמא ולכן אין מברכים עליו ברכת הנהנין. נפקא מינה בין ההסברים היא אם
צריך לברך "בורא נפשות" אחר אכילת הכרפס, אם ברכת "בורא פרי האדמה" על אכילת 

יש  -אין לברך לאחר אכילת הכרפס, ואם אינה חלה על המרור  -הכרפס חלה גם על המרור 
 לברך אחריה.

קובעת ש"דברים הבאים מחמת  ]מא:[הכיוון הראשון אינו פשוט מפני שהגמ' בברכות 
אין טעונים ברכה", אך המרור אינו בא מחמת הסעודה אלא מחמת  הסעודה בתוך הסעודה

 מצוה, ומדוע שברכת הפת תפטור אותו? 

עונים שירק גורר את הלב ולכן הוא  ]ד"ה והדר[הראשונים עונים שלוש תשובות: תוס' 
מוגדר דברים הבאים מחמת הסעודה אף שהאדם אוכלו לשם מצוה ולא כדי שיגרור את 

עונה שמרור מוגדר דברים  י' כו. מקור הדברים בתוס' ברכות מא: ד"ה אי הכי[]סתאבונו. הרא"ש 
התורה הגדירה את סעודת ליל הסדר  -הבאים מחמת הסעודה "כיון דרחמנא קבעיה חובה" 

עונה ש"אכילת המצה  [)עמ' שעט(]קט: ד"ה רבינא אמר והמרור הוא חלק מסעודה זו. רבינו דוד 
מן הדין ראוי היה לכרכן כאחת משום שנאמר 'על מצות ואכילת המרור דבר אחד שהרי 

 ומרורים יאכלהו'". 
 

גם הכיוון השני אינו פשוט, והוא תלוי במחלוקת הראשונים בדין ברכת בורא פרי הגפן 
שההגדה  ,]כד.[לפי שיטת בעל המאור . [352 עמ' סג]סוגיה  על ארבע כוסות, שעסקנו בה לעיל
ה, ברור יל כוס ראשונה פוטרת גם את הכוס השניעי הגפן אינה מהוה הפסק וברכת בורא פר

 ,]שם[שברכת בורא פרי האדמה על טיבול ראשון פוטרת גם את המרור. לשיטת הרי"ף 
לעניין ברכת בורא פרי הגפן, לכאורה היא מהוה הפסק גם לעניין  שההגדה מהוה הפסק

, שיש חילוק בין ות כד.[]במלחמברכת בורא פרי האדמה. אולם לפי הסברו השני של הרמב"ן 
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"מצוה אחת" לבין "שתי מצות בקביעות אחת", מסקנה זו אינה הכרחית. ארבע כוסות הן 
"שתי מצות בקביעות אחת" ולכן לגביהן ההגדה מהוה הפסק ויש לברך על כל כוס וכוס, 

הן , ולגבי]שהרי אכילת כרפס אינה מצוה אלא היכר[אכילת כרפס ואכילת מרור הן כ"מצוה אחת" 
 . 1ההגדה אינה מהוה הפסק וברכת בורא פרי האדמה על הכרפס פוטרת את המרור

 
סוברים שההגדה  ]קג: ד"ה רב[הראשונים מאריכים גם בדין ברכת בורא נפשות. תוס' 

]סי' כו, מהוה הפסק, ולכן הם פוסקים שמברכים בורא נפשות לאחר אכילת הכרפס. הרא"ש 

שההגדה אינה מהוה הפסק, ולכן אין מברכים לאחר אכילת  סובר ומפורש בשו"ת כלל יד סי' ה[
סובר שההגדה אינה מהוה הפסק, ולכן ברכת בורא פרי  ]שו"ת ח"א סי' רמא[הכרפס. הרשב"א 

האדמה על הכרפס חלה גם על המרור, אך לדעתו המרור אינו חלק מהסעודה ולכן צריך 
 לברך בורא נפשות אחר אכילת המרור.

 סיכום

אין מברכים "בורא פרי האדמה" על אכילת מרור. הסיבה לכך, לרוב מהגמ' משמע ש
הראשונים, היא או מפני שברכת בורא פרי האדמה על הכרפס פוטרתה, או שברכת המוציא 
פוטרתה. לדעה ש"בורא פרי האדמה" על הכרפס חלה גם על המרור, אין לברך "בורא 

את המרור יש לברך לאחר נפשות" אחר אכילת הכרפס, ולדעה שברכת המוציא פוטרת 
אכילת הכרפס. הרשב"א סובר שיש לברך בורא נפשות אחר אכילת המרור, ומשאר 

 .[)סי' תעג סע' י ד"ה ולר"י(]כך מפורש בב"ח הראשונים משמע שברכת המזון פוטרתה 

 הלכה

פוסק שבטיבול ראשון אוכלים פחות מכזית, ואם אכל כזית אינו  ]סי' תעג סע' ו[השו"ע 
כה אחרונה. פסק השו"ע נובע משיטתו שההגדה אינה מהוה הפסק וברכת הנהנין מברך בר

שפוטרת את הטיבול  ,לפיכך ברכת המזון ;שניהטיבול העל טיבול ראשון פוטרת גם את 
הגדה ההשני מברכה אחרונה, פוטרת גם את הטיבול הראשון. אבל כיוון שיש שיטות ש

אחר טיבול ראשון, עדיף לאכול פחות צריך לברך ברכה אחרונה  ןמהוה הפסק, ולפיה
 מכזית ולא להכנס לספק ברכות. 

מבאר שפסק השו"ע הוא לשיטתו, שאין מברכים "בורא פרי הגפן" על  ]אות לד[הגר"א 
כוס שנייה ורביעית, אך לפסק הרמ"א שמברכים על כל כוס וכוס, ההגדה מהוה הפסק, 

]סי' ומר שהמגן אברהם א ]ד"ה ואינו[ה הביאור הלכוהאוכל כזית צריך לברך "בורא נפשות". 

ביאר שלדעת הרמ"א מברכים על כל כוס וכוס מפני שכל כוס  [)אות א(תעד סק"א, ועיין חק יעקב 
 מצוה בפני עצמה, ולסברא זו ניתן לומר שאין לברך "בורא נפשות" אחר אכילת המרור. 

 

                                                           
פוסק שאדם שאין לו יין מקדש על פת, מברך על אכילת מצה לפני ההגדה ולאחריה אוכל מרור  ]כז.[הרי"ף   1

מקשה מדוע אינו מברך בורא פרי האדמה על המרור והמוציא על הכורך,  ]קכ: ד"ה ובמאן[וכורך. רבינו דוד 
הכרפס  והרי לשיטת הרי"ף ההגדה מהוה הפסק? לפי הסברו השני של הרמב"ן קושייתו אינה קשה שהרי

 והמרור וכן המצה והכורך הם כ"מצוה אחת".


