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 1 : אפיקומןכדסוגיה 
 

 אפיקומן: כדוגיה ס

* * 

 1רקע

אפיקומן. נחלקו הראשונים במהות מצות  היום המצה הנאכלת בסוף הסעודה נקראת
 אכילת אפיקומן, בגדרי אכילתו ובאיסור לאכול לאחריו.

 מקורות

 "אכילה גסה אימא לא קמ"ל"מתני' אין מפטירין אחר הפסח...  .כק-קיט:גמ'  א.

 קיט: ד"ה אין מפטיריןרשב"ם  ב.
 תוס' ד"ה באחרונה ]קטו. ד"ה מתקיף[ 
 תוס' קיז: ד"ה רביעי, קכ. ד"ה מפטירין ג.

 כז. "אין מפטירין אחר הפסח... אבל חמרא לא"-כו:ף "רי 
 ר"ן כז. ד"ה גמ', אמר, ומאן 
 לד רא"ש סי' לג, 
 י, פ"ו הי"א-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הל' ט 
 ומשנה ברורהשו"ע סי' תעז סע' א,  ד.

 ומשנה ברורה ,סי' תעח סע' א  
  סי' תפא סע' א, ומשנה ברורה  

 הסבר הסוגיה

 ]משנה קיט:[ .אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן
 

דברי משנה זו סתומה. נחלקו האמוראים בפירושה, ונחלקו הראשונים בהסבר 
 האמוראים ובטעמיהם.

"מפטירין" הוא לשון סיום, כאדם הנפטר מחברו. המשנה אומרת שאין לסיים את 
 הסעודה באפיקומן. נחלקו האמוראים מהו אפיקומן:

הוציאו כליכם מכאן ונלך להמשיך את  -לשון "אפיקו מנייכו" מרב מבאר שאפיקומן 
פסח במקום אכילת הפסח, אבל הסעודה בחבורה אחרת. לדעת רב מותר לאכול לאחר ה

 אסור להמשיך את הסעודה במקום אחר.

אסור לאכול לאחר הפסח "אורדילאי  -שמואל מבאר שאפיקומן הוא "מנה אחרונה" 
ואסור לאכול לאחר  ,ר' יוחנן סובר כשמואל שאפיקומן הוא "מנה אחרונה" וגוזלייא".

 הפסח תמרים, קליות ואגוזים. 

                                                           
 קיט: מפני שאינם קשורים להלכות פסח.-דילגנו על הגמרא בדפים קיח.  1
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וגוזליא ]ד"ה כגון ארדילאי לי רי שמואל ור' יוחנן. הרשב"ם נחלקו הראשונים בהסבר דב

אינם חולקים, לדעתם אסור לאכול כל מאכל לאחר אכילת  שמואל ור' יוחנןסובר ש אבא[ל
כדוגמאות, ור' יוחנן  ]=גוזלות[וגוזלייא  ]=כמהין ופטריות[הפסח. שמואל הביא אורדילאי 

חולקים על  ]כז. ד"ה גמ'[והר"ן  ]מלחמות כו:[ן הביא תמרים, קליות ואגוזים כדוגמאות. הרמב"
הרשב"ם, ולדעתם ר' יוחנן חולק על שמואל. לדעת שמואל רק בשר אסור לאכול אחר 

 , ולדעת ר' יוחנן אף מיני מתיקה נאסרו.הם מיני עופות[ ם]ארדילאי לדעתהפסח 
 

את  ניתן לחלקנחלקו הראשונים בהסבר הדין שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. 
 עיקריות:גישות שיטתם לשלוש 

רא"ש ו מלחמות כו:[ב], רמב"ן ]קכ. ד"ה מפטירין[, תוס' ]קיט: ד"ה כגון ארדילאי לי[א. רשב"ם 
, כדי שהפסח יאכל על אפיקומן שאין מפטירין אחר הפסח מפרשים שחכמים תיקנו ]סי' לד[

לה כדרך לגדו ,השובע. החובה לאכול את הפסח על השובע היא או מדין "למשחה
 . ]תוס', רמב"ן[, או כדי שלא יבוא, מפני הרעב, לשבור בו עצם ]רשב"ם[שהמלכים אוכלים" 

חכמים אסרו לאכול אחר הפסח, כדי מפרשים ש ]כז. ד"ה גמ'[ר"ן ו ]כו:[ב. בעל המאור 
יזכיר לו לקיים את מצוות היום. לדעת בעל המאור טעם  זהשישאר טעם הפסח בפיו, וטעם 

, ולדעת הר"ן טעם הפסח מיועד להזכיר לו שלא 2ההללאמירת להזכיר לו את הפסח מיועד 
 את הפסח בשני מקומות. לאכול

: "ובאחרונה אוכל מבשר הפסח אפילו כזית... ובזמן הזה פוסק ]פ"ח ה"ט[רמב"ם הג. 
אוכל כזית מצה ואינו טועם אחריה כלום כדי שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או 

ילתן היא המצוה". מצוה מדברי סופרים לסיים את סעודתו עם טעם מצוה המצה בפיו שאכ
 .3בפיו
 

יש הלכה ש"אין מפטירין". הגמ'  ,שאין קרבן פסח ,נחלקו האמוראים אם גם בזמן הזה
אומרת בשם רב יהודה אמר שמואל, שאין מפטירין אחר מצה אפיקומן, ומר זוטרא אומר 

מצה אפיקומן. לפי הסברו של הרמב"ם,  בשם רב יהודה אמר שמואל שמפטירין אחר
שמצוה מדברי סופרים לסיים את סעודתו וטעם מצוה בפיו, אין חילוק בין מצה לבין פסח. 

להפטיר אחר מצה  והאיסורלשאר ההסברים, הדין ביסודו נאמר לגבי קרבן פסח בלבד, 
 זכר לקרבן הפסח. נתקןאפיקומן 

]ד"ה אין הרשב"ם . זכר למקדש 4פיקומןאהסבר תקנת חכמים לאכול נחלקו הראשונים ב

סעודתו זכר למצה הנאכלת עם  רמפרש: "צריך לאכול מצה בגמ מפטירין אחר המצה אפיקומן[

                                                           
ו את המקום לאחרים, בעל המאור מבאר שבזמן בית המקדש היה המקום צר, ולכן לאחר סיום האכילה פינ  2

והם עלו לגגות, שלא התקדשו בקדושת ירושלים, לומר את ההלל. המעבר עלול להשכיח את אמירת ההלל, 
 ולכן הקפידו חכמים שישאר לו טעם פסח שיזכיר לו את אמירתו.

 חכמים תיקנו שחווית מצוות ליל הפסח תלווה את האדם אף לאחר סיום מצוות הלילה.   3
מנה אחרונה הנאכלת אחר קרבן  -עכשיו הובא המונח "אפיקומן" כמשמעותו במשנה ובגמ' שים לב: עד   4

מצה הנאכלת  -פסח ואחר אכילת מצה. מעכשיו המונח מובא כמשמעות המובאת בשו"ע ומקובלת כיום 
 בסוף הסעודה.
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מפרש: "דאותה מצה... אוכלין אותה זכר לפסח שהיה  ד[ל]סי' הפסח בכריכה". הרא"ש 
 נאכל על השובע באחרונה".

ם הפסח, ולדעת הרא"ש האפיקומן לדעת הרשב"ם האפיקומן נאכל זכר למצה הנאכלת ע
נאכל זכר לקרבן פסח עצמו. מחלוקת זו משמעותית להבנת מהות מצת אפיקומן. לדעת 

אחד  ם,הרא"ש מצה זו היא זכר בעלמא, כשם שתיקנו חכמים להביא לשולחן שני תבשילי
לדעת חכמים לאכול מצה זכר לקרבן פסח. תיקנו כך נגד קרבן פסח ואחד נגד קרבן חגיגה, 

הרשב"ם חכמים תיקנו לאכול את מצת המצוה בזמן הזה בדיוק כשם שאכלו אותה בזמן 
הבית. כשם שבזמן שבית המקדש היה קיים אכלו את המצה בסוף הסעודה, כך היום 
אוכלים את מצת המצוה בסוף הסעודה. במילים אחרות, לדעת הרא"ש המצה הנאכלת 

בעלמא, ולדעת הרשב"ם אפיקומן הוא זכר  -בתחילת הסעודה היא מצת מצוה, ואפיקומן 
]הרשב"ם מפרש מצת מצוה, והמצה הנאכלת בתחילת הסעודה מיועדת לברכת המוציא בלבד 

 .שמברכים "על אכילת מצה" על המצה בתחילת הסעודה כיוון שלא ניתן לברך לאחר שמילא כרסו ממנה[

עשה מן התורה  פוסק: "מצות "ו[ה]פ"ו לרמב"ם שיטה שלישית בדין אפיקומן. הרמב"ם 
לאכול מצה בליל חמשה עשר... ומשאכל כזית יצא ידי חובתו". לשון הרמב"ם "ומשאכל 

עיון, מה פירוש "יצא ידי חובתו" והרי מצוה לאכול כזית מצה  כהכזית יצא ידי חובתו" צרי
מצות עשה מן התורה לאכול כזית מצה ': כךותו לא? הרמב"ם היה אמור לנסח את ההלכה 

ך . משמע מניסוח ההלכה שאמנם חיוב אכילת מצה הוא רק בכזית, א'עשר בליל חמשה
 ל כזית וכזית שאוכלים בליל הפסח. בכמקיימים מצות עשה מהתורה 

לפי הבנה זו הרמב"ם אינו צריך להכנס למחלוקת הרשב"ם והרא"ש אם מקיימים מצות 
צה בשתי מצה במצה הראשונה או במצת אפיקומן, כיוון שלדעתו מקיימים מצות מ

 .5המצות
 

בין השיטות השונות בדין אפיקומן יש כמה נפקא מינות, חלקן נראה כעת, וחלקן 
 בסוגיות הבאות: 

שבאכילת האפיקומן מקיימים מצות ת הרשב"ם, לסבר - צריך כריכה באפיקומן אם
ת הרא"ש לסבר ;האפיקומן באכילת" כורךנראה שצריך לעשות את ה" ,מצהאכילת 

 .6ראשונה במצה" כורך, עושים את ה"ים מצות מצה בתחילת הסעודהשמקיימ ,והרמב"ם

 ודאי שצריך ,שבאפיקומן מקיימים את מצות אכילת מצה ת הרשב"ם,להבנ - הסיבה
לאוכלו בהסיבה, ולשיטה שהסיבה מעכבת בקיום מצות מצה, השוכח להסב צריך לחזור 

                                                           
ע מסוגייתנו. ניתן להבין שחידושו של הרמב"ם, שיש קיום מצוה בכל מצה הנאכלת בליל חמישה עשר, נוב  5

הרמב"ם אינו מוכן לקבל את חידוש הרשב"ם, שניתן לברך "על אכילת מצה" בתחילת הסעודה ולקיים את 
המצוה רק בסופה, ולפיכך הוא חייב להבין שמקיימים מצוה בכזית הנאכל בתחילת הסעודה. כמו כן, 

בפיו שאכילתן היא הרמב"ם סובר שמצות אפיקומן "שיהיה הפסק סעודתו וטעם בשר הפסח או המצה 
 ", ודין זה ניתן לקיים רק במצת מצוה.המצוה

מביא בשם  ]סי' תעז[, אבל הוא מביאה כקושיה על שיטת הרשב"ם. הטור ש"בראזו מפורשת קא מינה נפ  6
, שכוונת הטור לרשב"ם, ]אות א["יש אומרים", שצריך לעשות כורך באכילת אפיקומן. מסביר הדרישה 

 פורש בדבריו, הביא שיטה זו כיש אומרים.וכיוון שהדבר אינו מ
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סח, היה נראה שאין צריך להבנת הרא"ש שאפיקומן הוא רק זכר לקרבן פ לאוכלו בהסיבה.ו
חוזר ואוכל. נראה  - ואם לא הסב ,הסיבהרוש שצריך יפוסק בפ [סי' כ] שרא"הסיבה, אולם ה

]פ"ז ה"ח  הרמב"םשלדעתו קרבן פסח צריך הסיבה, ולכן תיקנו גם באפיקומן חובת הסיבה. 

ו נובע מדין אפיקומן סובר שאין צריך להסב באפיקומן, אך דין זה אינ [)כך מדייק הפר"ח ריש סי' תעז(
אלא משיטת הרמב"ם שלכתחילה צריכים להסב בכל הסעודה, והמינימום שחייבו חכמים 

 הוא בכזית מצה ובארבע כוסות. 

הכזית את הרי"ף והרמב"ם פוסקים שאוכל  - אדם שיש לו רק כזית של מצה שמורה
דברי סופרים בסוף, והרא"ש חולק וסובר שאוכלו בתחילה. הרמב"ם לשיטתו, שיש מצוה מ

 בסוף. הרא"ש הכזית השמור את הסעודה בכזית של מצוה, מבין שצריך לאכולאת לסיים 
, ולכן עדיף לאכול מצת מצוה בלבד חולק וסובר שאפיקומן הוא זכר לקרבן הפסח ]סי' לה[

 ולוותר על האפיקומן.  לתאבון בתחילת הסעודה

יאכל אפיקומן ויחזור ויברך ונזכר לאחר ברכת המזון, אם  האפיקומןאת שכח לאכול 
שקיום המצוה  ,לדעת הרשב"ם - , או שיוותר על אכילת אפיקומןפתברכת המזון על כוס נוס

לדעת פשוט שיטול ידיו ויאכל אפיקומן.  הוא בכזית של האפיקומן ולא בכזית הראשון,
צריך נראה ששיש מצוה מדברי סופרים שיהיה הפסק סעודתו וטעם המצה בפיו,  ,הרמב"ם

לאכול אפיקומן. לדעת הראשונים הסוברים שאפיקומן הוא זכר לקרבן פסח, יש ליטול ידיו ו
 מקום להתלבט אם עדיף זכר לקרבן או עדיף שלא להוסיף על הכוסות. 

פוסק שאם אכל כזית מצה שמורה בסעודה נוסף  סע' ג[ , וכלל כדסע' ה שו"ת כלל יד]הרא"ש 
, ואם לא אכל כזית שמורה נו חוזר לאכול אפיקומןאי -כת המזון לכזית הראשון ובירך בר

ה השמורה שאכל באמצע לדעת הרא"ש המצחוזר ואוכל אפיקומן.  - באמצע סעודתו
זכר לפסח, והאיסור להפטיר אחר שהרי אכלה על השובע ת אפיקומן, סעודתו משמש

 אפיקומן אינו מעכב בדיעבד.
 

יקומן או שרק אכילה אסורה. נחלקו הראשונים אם יש איסור לשתות אחר אכילת אפ
 -מפורש שהאיסור לשתות בין כוס שלישית לרביעית הוא שמא ישתכר  ]פ"י ה"ו[בירושלמי 

לומד מהירושלמי שאין  ]סי' לג[מוכח שאין איסור שתייה אחר אכילת אפיקומן. הרא"ש 
איסור לשתות אחר אפיקומן אלא לאכול בלבד, אך הוא אומר שמנהג פשוט שלא לשתות 

. הוא מסביר שהמנהג שלא לשתות יין אחר ההלל הוא מפני החיוב לספר ביציאת מצרים יין
אכלין בסוף כזית מצה פוסק: " ]כז.[כל הלילה, ואם ישתה יין ישתכר וירדם. הרי"ף 

דמינטרא ולא טעמין לבתר הכין כלום בר מכסא דבהמ"ז וכסא דהלילא ומאן דצחי לית ליה 
משמע שאסור לאכול ולשתות אחר אפיקומן  -" א לארשותא למישתי אלא מיא אבל חמר

מפרש שהאיסור לדעת הרי"ף  [ומאן]ד"ה . הר"ן י[-]פ"ח הל' טמלבד מים, וכן מפורש ברמב"ם 
הוא "כדי שלא יהא מוסיף על ארבע כוסות ונראה כמי שמתחיל בסדר אחר ורוצה לאכול 

יסור הוא רק במשקה שניתן פסח ומצה ומרור ואין נמנין על שני פסחים כאחד", ואם כך הא
מביאים יש מפרשים שהאיסור לשתות  ]קיז: ד"ה אפיקומן[לקיים בו מצות ארבע כוסות. התוס' 

בין כוס שלישית לכוס רביעית הוא מפני שאסור לשתות אחר אפיקומן ולבטל טעם המצה. 



 5 : אפיקומןכדסוגיה 
 

 סובר שאין איסור לשתות אחר אפיקומן, ומותר לאחר שקרא את ההלל ]כו:[בעל המאור 
 לשתות יין וכל משקה אחר. 

בין שלושת ההסברים של הראשונים לגבי סיבת האיסור לשתות יין יש נפקא מינה 
למעשה. לשיטת הרא"ש האיסור הוא רק על משקה משכר. לשיטת הר"ן האיסור הוא על 
משקה הכשר לארבע כוסות, כנראה גם על "חמר מדינה". לשיטת היש מפרשים בתוס', 

 , האיסור הוא על כל משקה המפיג את טעם המצה.וכנראה גם הרמב"ם

 סיכום

, תוס' רשב"םנחלקו הראשונים בהבנת הדין "אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן". ה
שאין מפטירין אחר הפסח כדי שהפסח יאכל על השובע. בעל וראשונים נוספים מפרשים 

ר מצוות היום. מפרשים שאין מפטירין אחר הפסח כדי שיזכור לקיים את שאר"ן והמאור 
, כנראה כדי סיים את סעודתו עם טעם של מצוה בפיוהרמב"ם מפרש שחכמים תיקנו שי

 שחוויית מצוות ליל הפסח תשאר אצלו אף לאחר סיומן. 
 

אפיקומן הוא זכר לקרבן פסח, מפרש ש רא"שלקו הראשונים בהבנת מצות אפיקומן. הנח
נו מסיימים את הסעודה כשטעם , אהלסיים את הסעודה כשטעם הפסח בפ שחובהכיוון 

אפיקומן הוא זכר למצה הנאכלת עם הפסח. אנו מקיימים מפרש ש שב"םהר מצה בפינו.
מצות מצה כשם שקיימו אותה בזמן בית המקדש. כשם שבזמן בית המקדש נאכלה מצה 

מפרש  רמב"םה יחד עם הפסח בסוף הסעודה, כך אנו אוכלים מצת מצוה בסוף הסעודה.
 בפיו.  ]קרבן פסח או מצה[סופרים לסיים את הסעודה בטעם מצוה מצוה מדברי ש

 בין ההבנות השונות יש נפקא מינות רבות להלכה.

 הלכה

לאחר גמר כל הסעודה אוכלים כזית מצה שמורה זכר פוסק ש ]סי' תעז סע' א[השו"ע 
 ]סי'הב"ח הוא פוסק שיש לאוכלו בהסיבה, וקודם חצות הלילה. לפסח הנאכל על השובע. 

פוסק שצריך לאכול שני כזיתים, אחד כנגד קרבן פסח ואחד כנגד  [ומנהגנו"ה ד ה' סע תעז
המצה הנאכלת עם הקרבן, וכך יוצאים גם ידי שיטת הרשב"ם וגם ידי שיטת הרא"ש. 

מסתמך  ]סק"ד[המשנה ברורה פוסק שלכתחילה טוב לעשותו כמותו.  ]סק"א[המשנה ברורה 
פוסק שאם אכל ללא הסיבה "אין צריך לחזור ריך הסיבה, ועל הראשונים שאפיקומן אינו צ
 ולאכול אם קשה עליו האכילה".

פוסק שדין השוכח לאכול אפיקומן תלוי בזמן שנזכר בכך. אם נזכר לפני  ]סע' ב[השו"ע 
שבירך ברכת המזון, אפילו נטל ידיו למים אחרונים, אוכל אפיקומן ללא ברכה. אם נזכר 

)משנה ברורה סק"ט, ועיין שער ]ללא ברכה שבירך על כוס שלישית, יטול ידיו  לאחר ברכת המזון ולפני

, יברך "המוציא", יאכל אפיקומן ויברך ברכת המזון על כוס שלישית. אם נזכר [(הציון אות ט
יסמוך עליה  -לאחר שבירך על כוס שלישית, אם אכל מצה שמורה בתוך הסעודה 

]ס"ק ויברך שוב ברכת המזון על כוס. המשנה ברורה יחזור ויאכל  -לאפיקומן, ואם לא אכל 
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פוסק שבזמננו שמברכים כל השנה ברכת המזון ללא כוס, יאכל בכל מקרה אפיקומן  יא, יז[
 לאחר ברכת המזון ויברך ברכת המזון ללא כוס.

ה פוסק ין שתייפוסק שאין לאכול שום דבר אחר האפיקומן. לעני ]סי' תעח סע' א[השו"ע 
שלאחר ארבע כוסות אינו רשאי לשתות יין אלא מים. מבאר המשנה  תפא סע' א[]סי' השו"ע 

לאיסור  מסתימת השו"ע והרמ"א משמע שהם חששו לשלושת הטעמיםש ]סק"א[ ברורה
]המשנה ברורה מוסיף , ולכן יש להחמיר בכל משקה חוץ ממים ה לאחר ארבע כוסותישתי

. מכל מקום במקום צורך גדול יש דינם כמים[שמשקאות שרובם מים ואינם מבטלים את טעם המצה, 
 לסמוך על השיטה שאסור לשתות רק משקה משכר.

 


