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 : דין אדם שאין לו ייןכטסוגיה   

* 

 רקע

על פת, אך מציאות זו משבשת את הסדר מפני  ,לרוב הראשונים ,כשאין יין מקדשים
 לאחר אמירת ההגדה. להאכלאמור לפתוח את הסדר ואילו מצה אמורה  שקידוש

 מקורות

 רי"ף כז. "ומאן דלית ליה חמרא... מצה ומרור ואכיל בלא ברכה"; ]ר"ן ד"ה ומאן דלית[ א.
 טור סי' תפג 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הי"ב, והגהות מיימוניות אות נ 
 שו"ע סי' תפג, ומשנה ברורה ב.

  
ח ח  ר ו א ר  ו גט פ ת ן  מ י ס ם  י  י

כתב רי"ף מאן דלית ליה חמרא בליל פסח מקדש אריפתא והיכי עביד שרי המוציא ובוצע לריפתא 
ומנח ידיה עילויה עד דגמר קדושה ומברך לאכול מצה ואכיל והדר אכיל שאר ירקי ולסליק 
ל לפתורא ואומר מה נשתנה וכל ההגדה עד גאל ישראל ומברך אמרור והדר כריך מצה ומרור ואכי

והר"י גיאת כתב שאינו מברך בשעת קידוש אלא המוציא וגומר הקידוש ואוכל ומטבל . בלא ברכה
ובעל העיטור כתב  .ירקות בחרוסת וגומר ההגדה ואח"כ מברך על אכילת מצה ועל אכילת מרור
וכיון שאוכל מצה  ,שמיד בקידוש אחר שבירך המוציא יברך על אכילת מצה וגומר הקידוש ואוכל

  .ור מיד שאין להפסיק בין אכילת מצה לאכילת מרור ע"כיאכל מר
ואי לא דמסתפינא הוינא אומר שיטבול בירק מיד בלא קידוש ואח"כ יסדר ההגדה וההלל עד 
 ,למעינו מים ויקדש ויברך המוציא ויגמור הקידוש ויברך על אכילת מצה ויאכל אח"כ מרור כסדר

ומרור אחריה מיד שאין להפסיק בין מצה למרור  שאם קדש מיד צריך לאכול מצה מיד ולברך עליה
ועוד אם מקדש מיד נמצא שאפי' טיבול הראשון הוא אחר המוציא ואין  ,ונמצא משנה כל הסדר
הלכך מוטב לטעום קודם הקידוש לקיים המצוה כסדרה ממה שישנה כל  ,כאן היכירא לתינוקות

דר הלל והגדה על הפת ומה נשתנה וכן יראה דעת רב נטרונאי שכתב ואם אין לו יין סו .הסדר
  .וחותם ומברך המוציא ולאכול מצה וגומר סעודתו

כתב בעל העיטור מי שאין לו יין עבר אדרבנן דאמרי ולא יפחתו לו מד' כוסות וצריך למכור מה 
שיש לו לקיים מצות חכמים ולא יסמוך על הפת שאם קיים כוס אחד לא קיים הג' לכן ימכור מה 

ורב  .א הוצאות עד שימצא יין או צמוקים כמו שאדם צריך לחזר אחר לולב ואתרוגשיש לו ולהוצי
יוסף בר רב ורב האי גאון כתבו מי שאין לו יין מקדש על הפת בלילי שבתות ויו"ט חוץ מלילי פסח 

 .שהרי אמרו ולא יפחתו לו מד' כוסות

 הסוגיה הסבר

וה אשבתות וימים ומאן דלית ליה חמרא בלילי פיסחא מקדש אריפתא מידי דה
  ]רי"ף כז.[ טובים.

 



הרי"ף פוסק שאדם שאין לו יין אינו יכול לקיים מצות ארבע כוסות, אבל יכול לקיים 
, מברך "על אכילת מצה" בסיום המצהמצות קידוש על הפת. לפיכך הוא מקדש על 

השולחן את הקידוש, ואוכלה. לאחר הקידוש מטבל שאר ירקות לטיבול ראשון, עוקר 
 דה, ובסיומה אוכל מרור בברכה וכורך ללא ברכה. להג

שיטת הרי"ף היא שאם אין יין חובה לקדש על פת ולאוכלה, וכיוון שבאכילה זו מקיים 
לפני האכילה. את מצות מרור וכורך ניתן לקיים  "על אכילת מצה"מצות מצה יש לברך 

 במקומם.הם נשארים כסדר לאחר ההגדה, ולכן 

 "על אכילת מצה"ו "המוציא"את שיטת בעל העיטור שמברך מביא  ]סי' תפג[הטור 
ומקדש, אוכל מצה, מרור וכורך ואומר את ההגדה. בעל העיטור חולק על הרי"ף ולדעתו יש 

 . 1לסמוך את המרור והכורך למצה ולכן מקדימים את כל המצוות הללו להגדה

 -"'לחם עוני' דין מהסדר הקבוע הוא שאומרים את ההגדה לפני אכילת המצה והמרור 
שלא ניתן לומר את ההגדה  שאףהרי"ף סובר  .]גמ' קטו:[לחם שעונים עליו דברים הרבה" 

א באמירת ההגדה ועל המצה, יש לאומרה על המרור. בעל העיטור סובר שעיקר המצוה ה
 על המצה, ואין משמעות באמירת ההגדה על המרור בלבד. 

 
מצה למצות קידוש, אומרים את ההגדה,  הטור מביא גם את שיטת הרי"ץ גיאת שאוכלים

 ולאחריה מקיימים מצות מצה, מרור וכורך, כבשנה רגילה. 

שלדעת הרי"ף חייבים לאכול כזית ל"המוציא" ולא  ]סי' תפג סע' ב ד"ה ומה[מסביר הב"ח 
. לדעת בעל העיטור אין חייבים לאכול 2לאחר שיצא ידי חובתו "על אכילת מצה"ניתן לברך 

אין מקיימים באכילה זו מצות מצה, וניתן וציא", ולכן אוכלים פחות מכזית כזית ל"המו
 לדחות את הברכה לאחר ההגדה. 

ניתן להסביר שבעל העיטור סובר שמצוות צריכות כוונה, והדין שלא לברך לאחר שמלא 
 נדחה מפני החיוב לומר את ההגדה על המצה. ]המובא בגמ' קטו.[כרסו 
 

העדיף הוא לדחות את הקידוש לאחר ההגדה ולאכול טיבול  הטור עצמו סובר שהפתרון
על אכילת "ו "המוציא"שיש לברך  ,ראשון לפני קידוש. דעתו כדעת הרי"ף ובעל העיטור

סמוך לקידוש, ולכן עדיף לאכול לפני קידוש ולדחות את הקידוש לאחר ההגדה  "מצה
 מלקיים את המצוות לפני ההגדה.

סור באכילה לפני קידוש, אלא יש דין לקדש תחילה כדי כנראה שדעת הטור היא שאין אי
, ועדיף לבטל דין זה כדי לומר את [99]עיין לעיל עמ' להגדיר את האכילה כאכילה של יום טוב 

 ההגדה על המצה. 

                                                           
סדר הברכות הוא: "המוציא", קידוש היום ו"על אכילת לדעת הרי"ף הראשונים נחלקו בנקודה נוספת:   1

ניתן להבין שנחלקו  .מצה". לדעת בעל העיטור הסדר הוא: "המוציא", "על אכילת מצה" וקידוש היום
, וניתן להבין שנחלקו בדיני ]מקדימים את הקידוש שהוא תדיר או מקדימים את המצה שהיא מהתורה[בדיני הקדמה 

 .בין "המוציא" ל"על אכילת מצה" או ש"על אכילת מצה" מפסיקה בין "המוציא" לקידוש[]אם קידוש מפסיק הפסק 
הסבר זה מבוסס על הדעה שמצוות אינן צריכות כוונה, אם מצוות צריכות כוונה הוא יכול לכוון שלא   2

 שלא ניתן לברך לאחר שמלא כרסו במצה. ]קטו.[לצאת באכילה זו, אך מבואר בגמ' 
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המצטט שיטה  ]ח"ב סי' תקכה[מביא את דברי הראבי"ה  ]פ"ח אות נ[הגהות מיימוניות 
מחברים  -דש אריפתא וגומר סדר של פסח ובוצע" שלום גאון "דמקשר רביעית בשם רב 

את ההגדה לקידוש, ובוצעים את הפת רק לאחר סיום ההגדה. כנראה שדעתו כדעת בעל 
ר את יום שמצות קידוש בפסח נלמדת מ"למען תזכ   [(712)מצוטט לעיל עמ' ]סי' ב הלכות גדולות 

 .מצריםהקידוש מתחבר עם ההגדה לקיום אחד של זכירת יציאת וצאתך", 

פוסק: "מי שאין לו יין בליל הפסח מקדש על הפת כדרך שעושה  ]פ"ח הי"ב[הרמב"ם 
בשבת ועושה כל הדברים על הסדר הזה". המגיד משנה כותב שהרמב"ם קיצר בלשונו אך 
הוא פוסק כרי"ף. אולם מקיצור לשונו של הרמב"ם משמע שמקיימים מצות מצה ומצות 

א שמקדש יוונת הרמב"ם "כדרך שעושה בשבת" המרור לאחר ההגדה. לא ברור אם כ
 - גיאת, או שמקדש על הפת כדרך שעושה בשבת, אך בוצע על הסדר ץובוצע כשיטת הרי"

 . שלום גאון[שר ]כשיטת רב אחר ההגדה 
 

: "מי שאין לו יין מקדש על הפת ]מובא בטור סי' תפג[רב יוסף בר רב ורב האי גאון כתבו 
חוץ מליל פסח שהרי אמרו ולא יפחתו לו מארבע כוסות". נראה  בלילי שבתות וימים טובים

שכוונתם שחכמים לא תיקנו קידוש על פת בליל הפסח, ולכן מקיים את שאר מצוות הפסח 
 סדר הקבוע.הלפי 

 סיכום

. בעל העיטור סעודת ליל הפסח כשאין יין לארבע כוסות סדרנחלקו הראשונים מהו 
י ההגדה. הרי"ף סובר שמקיימים מצות מצה סמוך סובר שמקיימים את כל המצוות לפנ

ת מרור וכורך לאחר ההגדה. הרי"ץ גיאת סובר שמקיימים מצוות מצה, מרור ולקידוש, ומצו
שלום גאון שר וכורך לאחר ההגדה. הטור סובר שאף את הקידוש עושים לאחר ההגדה, ורב 

מצוות לאחר ההגדה. סובר שמקדשים לפני ההגדה אך בוצעים את הפת ומקיימים את כל ה
 רב האי גאון סובר שאין מקדשים על הפת בליל הפסח.

 רוב הראשונים לא פירשו את נימוקיהם, וניתן להעלות השערות שונות להסבר דבריהם. 

 הלכה

 על" אחר הקידושעל מצה ויברך  יקדש, שמי שאין לו יין ףכרי" פוסק [תפג]סי'  ע"השו
על חמר עדיף לקדש שפוסק  א"הרמאחר ההגדה. אכילת מצה", ואת מצות מרור יקיים ל

 .ולקיים את המצוות לאחר ההגדה מלקדש על פת ולשבש את הסדר הקבוע מדינה

פוסק שברכת הנהנין לטיבול ראשון תלויה בטיב הירק, אם הירק  ]סק"ד[המשנה ברורה 
 סק"ז[]מברכים עליו. הוא  -אין מברכים עליו, ואם לאו  -הוא ירק הממשיך תאות האכילה 

ברכת  שאמירת ההגדה אינה נחשבת היסח הדעת ולכן אין לברך שניתמדייק מלשון הרמ"א 
 .3המוציא על הכורך

                                                           
מדייק כך מהרי"ף, ומקשה שלשיטת הרי"ף ההגדה מהוה הפסק ומדוע אינו חוזר  כ: ד"ה ובמאן[]קרבינו דוד   3

חובה קבועה ואינה אינה מתרץ שאם אין יין ניתן להקדים את המצוות להגדה, ולכן ההגדה  ומברך? הוא
 .[1הע'  722]ע"ש ועיין לעיל עמ'  הפסקמהוה 


