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 חרוסת: יזוגיה ס

* 

 רקע

 סוגייתנו עוסקת במשמעות החרוסת בסדר פסח.

 מקורות

 קטז. "אע"פ שאין חרוסת מצוה... בואו וטלו לכם תבלין למצוה" גמ' א.

 רש"י קטו: ד"ה צריך לשקועיה בחרוסת ב.
 עיה בחרוסתרשב"ם קטו: ד"ה צריך לשקו 
 תוס' קטו: ד"ה קפא 
 תוס' ד"ה צריך, תגרי ג.

 רי"ף כה: "אף על פי שאין חרוסת מצוה... וקחו לכם תבלין למצוה" 
 "ג, "והחרוסת... ואינה הלכה"מפירוש המשניות לרמב"ם פ"י  
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז הי"א, ולחם משנה 
 מאירי קיד. ד"ה ר' אלעזר 
 תוס' קיד. ד"ה מטבל ד.

 רא"ש סי' כה ד"ה מתני', סי' כז 
 הל' חמץ ומצה פ"ח הל' ב, ח והשגת הראב"ד רמב"ם  
 ומשנה ברורה  ,' תעג סע' הירמ"א ס ה.

 ומשנה ברורה סקנ"ד ,שו"ע סי' תעג ריש סע' ו 
 י' תעה סע' א, ומשנה ברורהשו"ע ס 

 
י  " פ ם  " ב מ ר ל ת  ו י נ ש מ ה ש  ו ר י גמפ " 

בן זכר לטיט, וכך אנחנו עושין אותה, שורין תאנים או והחרוסת תערובת שיש בה חמיצות וכעין ת
תמרים ומבשלין אותן ודכין אותן עד שיתרככו ולשין אותן בחומץ ונותנין בתוכן "סנבל" או קרנית 
או איזוב בלי שחיקה. ור' צדוק שאומר חרוסת מצוה חייב לדעתו לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

 על אכילת חרוסת. ואינה הלכה.
 
י א רמ ז ע ל א  ' ר ה  " ד  . ד י ק י   ר

ר' אלעזר בר' צדוק אומר מצוה מדברי סופרים ומשום זכר לטיט וכן הלכה. וגדולי המחברים 
פירשו בפירושי המשנה מצוה ושמברכין עליה ומתוך כך פסקו שאין הלכה כדבריו אלא 

 שבחבוריהם כתבוה כדברינו.

 הסבר הסוגיה

ף על פי שאין חרוסת מצוה, ר' הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין א
 ]משנה קיד.[  .מצוה :אלעזר ברבי צדוק אומר



 קטז.ות ליל הסדר; פסחים הלכ 2

. םאומרת המשנה שמביאים לפני המסובים שולחן עם מצה, חזרת, חרוסת ושני תבשילי
מביאים שני תבשילים זכר לקרבן פסח ומביאים מצה למצותה, מביאים חזרת למצות מרור, 

התנאים. ר' אלעזר ברבי צדוק סובר שחרוסת ולקרבן חגיגה. בסיבת הבאת חרוסת נחלקו 
 היא מצוה, ורבנן סוברים שחרוסת אינה מצוה. 

קפא. כדי לבטל את הסכנה שיכולה להגרם מ מסבירה הגמ' שלדעת רבנן מביאים חרוסת
שקפא הוא ארס  מפרש ]קטו: ד"ה צריך לשקועיה בחרוסת[נחלקו הראשונים מהו קפא. רש"י 

 ]ד"ה קפא[ותוס'  ]ד"ה צריך לשקועיה[. הרשב"ם ת את הארס, והחרוסת מבטלהנמצא בחסה
, והחרוסת ממיתה אותה וכך מונעת את מצטטים את שיטת הר"ח שקפא הוא תולעת

 .1סכנתה
 

בשיטת ר' אלעזר ברבי צדוק אומרת הגמ' שחכמים תיקנו מצות טיבול בחרוסת זכר 
 "ג[מ]פ"י ירוש המשניות לטיט וזכר לתפוח שהיו יולדות בניהן שם בלא עצב. הרמב"ם בפ

]פ"ז כותב שלדעת ר' אלעזר ברבי צדוק צריך לברך על החרוסת, במשנה תורה הרמב"ם 

פוסק כרבי אלעזר ברבי צדוק ואינו מזכיר את הברכה. נראה להסביר שמצות חרוסת  הי"א[
אין מברכים עליה ו ,2כנגד הטיט, וממילא היא אינה מצוה עצמאית אלא חלק ממצות מרור

 . 3ן שברכת המרור פוטרתהכיוו

, אך מטבלים את החסה בחרוסתבשיטת רבנן שחרוסת היא משום קפא, מפורש בגמ' ש
אף שדין זה אינו  לשיטת ר' אלעזר ברבי צדוק לא מוזכר בגמ' מה עושים עם החרוסת.

בטיבולים  מפורש בגמ' מוסכם על כל הראשונים שהחרוסת משמשת לטיבול המרור.
 נחלקו הראשונים. הנוספים שבליל הסדר

]קיד. ותוס'  ]פ"ח ה"ב[הרמב"ם  לגבי הטיבול הראשון יש מחלוקת ראשונים במה מטבלים.

]בתוס' ה"ר יוסף סוברים שמטבל טיבול ראשון בחרוסת. רבינו תם רש"י ובשם  ד"ה מטבל[

אינו מטבל בחרוסת.  -אם לוקח ירק אחר ומטבל בחרוסת,  -סובר שאם לוקח חזרת  שם[
 סובר שאף אם לוקח חזרת אינו מטבל בחרוסת. ]ברא"ש סי' כה[נה רבינו יו

להסרת וגם  ]לשיטת ר' אלעזר ברבי צדוק[גם למצוה  החרוסת מיועדתשהיא ת רבינו תם יטש
, המצוה היא במרור בלבד, והסרת הקפא היא בכל ירק שיש בו קפא. ]לכולי עלמא[ הקפא

רבינו יונה סובר ריך לטבל בחרוסת. כשלוקח חזרת לטיבול הראשון יש בה קפא, ולכן צ
ראשון אין השבקפא אין סכנה ממשית, ורק במקום מצוה תיקנו חכמים לחשוש. בטיבול 

היא שמצות חרוסת אינה קשורה למרור,  חכמים. שיטת הרמב"ם מצוה, ולכן לא חששו
 והמצוה היא לטבל את כל הטיבולים בחרוסת.

                                                           
 הרשב"ם והתוס' מפרשים שאין איסור באכילת התולעת מפני שהיא לא פרשה ממקום בריאתה.  1
אולם הרמב"ם אינו יכול להסביר כך שהרי לדעתו מטבילים את כל הטיבולים בחרוסת, זאת אומרת   2

 . 3כנראה שהרמב"ם מפרש כהסבר השני שבהע' שהחרוסת אינה טפלה למרור אלא מצוה עצמאית. 
כותב: "ואין מברכין על החרוסת אף על פי שהוא מצוה לפי שהוא טפל למרור". ניתן לפרש  ]סי' תעה[הטור   3

שהחרוסת טפלה כיוון שהיא חלק ממצות "על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו", וניתן לפרש 
ההסבר השני מסביר מדוע אין מברכים אף לסובר שחרוסת  שהחרוסת טפלה כיוון שהיא טיבול בעלמא.

 זכר לתפוח.
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סוברים  ]סי' כז[והרא"ש  ]פ"ח ה"ח[ם גם לגבי הכורך יש מחלוקת ראשונים. הרמב"
סובר שאין מטבילים את  [)מובא בטור סי' תעה(]סי' תקכה שמטבילים את הכורך בחרוסת, הראבי"ה 

סובר  [ד"ה וכן כתב( )ב()מובא בב"י סי' תעה סע' אלו לג, ]סדר ההגדה עמ' קיג סי' מהרי"ל הכורך בחרוסת, וה
כשם שמנערים אותה באכילת המרור; ערים אותה שמטבילים את הכורך בחרוסת, אך אין מנ

ל ומרור יש לנער את החרוסת, ובכורך יש לאכב -יש הבדל בין טיבול זה לטיבול של המרור 
 את המרור עם החרוסת. 

הרמב"ם, כאמור לעיל, סובר שמצות חרוסת היא לטבל את כל הטיבולים בחרוסת, ולכן 
שמטבלים את הכורך בחרוסת, אינו מסכים גם את הכורך מטבלים בחרוסת. הרא"ש, הסובר 

, ולדעתו הכורך הוא זכר לשיטת הלל במקדש, וכשם שהלל ]עיין סי' כה[עם שיטת הרמב"ם 
 טיבל את הכורך בחרוסת, שהרי אכל את המרור רק בתוך הכורך, כך גם אנו מטבילים. 

ה לא כהלל, שלשלמיעבד דשני טיבולין מצינו, בזמן הזה שרגילין הראבי"ה סובר "
מצות חרוסת היא שנטביל בחרוסת, וכיוון שטיבלנו את המרור קיימנו את המצוה  -מצינו" 

 ואין צורך בטיבול נוסף. 

את שיטת המהרי"ל נראה להסביר שיש מצוה לאכול את החרוסת, אך במרור לא ניתן 
 באכילת הכורך. ה זומבטלת את טעם המרור, ולכן אנו מקיימים מצו יאלקיימה מפני שה

הראב"ד משיג על . בחרוסתמטבילים  את המצהמוסיף שאף  ]פ"ח ה"ח[ רמב"םה
החרוסת קשורה לשעבוד ולא לגאולה, ולכן מטבלים את המרור בחרוסת  ולדעת ,הרמב"ם

]הראב"ד לא השיג על דברי הרמב"ם שגם את הירק שבטיבול הראשון ואין מטבלים את המצה בחרוסת 

 .[)כדברי הגמ' קח.(של הסדר מסמל את השעבוד  מטבל בחרוסת. אולי כל החלק הראשון

 סיכום

נחלקו התנאים אם החרוסת מצוה, זכר לטיט או זכר לתפוח, או שהחרוסת אינה מצוה 
 ויעודה למניעת סכנה.

נחלקו הראשונים מהם הדברים שמטבילים אותם בחרוסת. הראבי"ה סובר שמטבילים 
ת הכורך, רבינו תם סובר שאם בחרוסת רק את המרור, הרא"ש סובר שמטבילים גם א

אוכלים מרור לטיבול ראשון מטבילים גם אותו. הרמב"ם סובר שכל הטיבולים הם בחרוסת, 
 ואף את המצה מטבילים בה.

 הלכה

חרוסת, את הטיבול ילים במטב ואת הכורך פוסק שרק את המרור ]סי' תעה סע' א[השו"ע 
פוסק . הרמ"א ]סי' תעה סע' א[ל במלח ואת המצה מטב ]סי' תעג סע' ו[ראשון מטבל בחומץ ה

פוסק שהעיקר כפסק השו"ע,  ]סקי"ט[כראבי"ה שאין מטבילים את הכורך. המשנה ברורה 
 שאף מהכורך יש לנער את החרוסת.  ]סקי"ז[ ומוסיף

כיצד להכין את החרוסת: "וחרוסת יעשה עב, זכר לטיט,  אומר ]סי' תעג סע' ה[הרמ"א 
או יין אדום זכר לדם. ועושין החרוסת מפירות שנמשלו בהם  ואח"כ נותנין בו מעט חומץ

ישראל כגון, תפוחים, תאנים, אגוזים, רימונים, שקדים; ונותנין עליו תבלין, כגון קנמון 
 וזנגביל הדומים לתבן שהיו מגבלין בו הטיט". 


