
בס"ד 

 

מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל� שליט"א 

ברכות לט: � בעני� המצות בליל הסדר 

 
1. ברכות לט:, וז"ל , "אמר רב פפא הכל מודי� בפסח שמניח פרוסה בתו� שלמה 

ובוצע מאי טעמא לח� עוני כתיב."  
 

2. ורש"י ש�, וז"ל, "לח� עוני כתיב ודרכו של עני בפרוסה לפיכ� צרי� שיראה 
כבוצע מ� הפרוסה:" 

 
3. ותוס' ש�, וז"ל, "הכל מודי� בפסח שמניח הפרוסה בתו� השלמה ובוצע מאי 

טעמא לח� עוני כתיב. משו� דכתיב לח� עוני מניח הפרוסה תחת השלמה ונראה 
כבוצע על הפרוסה ומ"מ אי� לבצוע כי א� על השלמה ועל הפרוסה יבר� על אכילת 
מצה וכורכי� ואוכלי� משתיה� יחד כדי שיהא נראה כבוצע על הפרוסה וכ� המנהג 

אבל אי� לעשות המוציא וג� על אכילת מצה מ� הפרוסה דהוי כעושה מצות חבילות 
חבילות ונראה לי דהא הוי ברכה של נהני� ואינ� נקראי� חבילות חבילות דהא 

אקידוש מברכי� קידוש וברכת היי� ורבינו מנח� מווינ"א היה רגיל לעשות הכל על 
הפרוסה ואי� השלמה באה כי א� בשביל לח� משנה והר"י היה רגיל לבר� תחלה 

ברכת המוציא על שתיה� קוד� שיבצע ואחר כ� מבר� על אכילת מצה ובוצע 
משתיה� אחר כ� ואי� זה חבילות מאחר שהיה עושה על שתיה� ופעמי� מפיק הר"י 

נפשיה מפלוגתא ולא היה רוצה לשנות המנהג והיה מבר� על השלמה תחלה המוציא 
והיה בוצע קצת ולא היה מפרידה עד שיבר� על הפרוסה על אכילת מצה ובוצע 

משתיה� יחד:"  
  

4. רמב"� פרק ח' מהלכות חמ� ומצה הלכה ו', וז"ל, "ואחר כ� מבר� על נטילת 
ידי� ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשעת קריאת ההגדה ולוקח שני רקיקי� 

חולק אחד מה� ומניח פרוס לתו� של� ומבר� המוציא לח� מ� האר� ומפני מה אינו 
מבר� על שתי ככרות כשאר ימי� טובי� משו� שנאמר לח� עוני מה דרכו של עני 
בפרוסה א� כא� בפרוסה ואחר כ� כור� מצה ומרור כאחד ומטבל בחרוסת ומבר� 

ברו� אתה ה' אלהינו מל� העול� אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצות 
ומרורי� ואוכל� וא� אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמו מבר� על זה בפני עצמו 

ועל זה בפני עצמו:"  
 

והגהות מיימוניות ש� אות ו', וז"ל, "וכ� כתב ה"ר מנח� מיונ"י והרב יו� טוב 
אמנ� מנהגנו לעשות ג' ומה שנהגו לעשות ג' מצות של מצוה ממדה אחת כדר� 

היוצא מבית האסורי� שמביא תודה וישראל יצאו מבית האסורי� בפסח ובתודה 
יש שלשה מיני� של מצה ונות� אחד מכל מי� ומי� לכה� הרי ג' מצות לכה� ושלש היו 

עושי� מעשרו� אחד כדאיתא במסכת מנחות וכנגדו עושי� שלש מצות מעשרו� לזכר 
בעלמא כ� כתב מהר"� ששמע מרבו הר' יצחק מווינ"א ששמע מש� ר' שמואל 

וכעני� זה כתב בס"ה ונהגו לסמנ� איזו ראשונה א' ב' ג' להקדי� המוקד� למצוה 
כעני� שמצינו בקופת הלישכה במסכת שקלי�. ויש גאוני� שאי� עושי� אלא שצי 

מצות ואחת פורס לשני� וישאיר חציה לאפיקומ� ועל הפרוסה מבר� המוציא וג� 
מבר� על אכילת מצה וכ� הוא בפירוש בירושלמי דפ' הרואה מצה בלילי פסח כשהוא 

בוצע מבר� המוציא בא לאוכלה מבר� על אכילת מצה אבי"ה.  עוד הארי� בסימ� 
תקס"ח, ע"כ:" 

 



5. טור אורח חיי� סימ� תע"ה, וז"ל, "ויטול ידיו ויקח הקערה שהמצות בתוכה 
כסדר שהניחו השלימה למעלה והפרוסה תחתיה ויבר� על השלימה המוציא ויבצע 
ולא יאכל עד שיבר� על הפרוסה על אכילת מצה ויאכל משני� ביחד כזית מכל א' 
וא� אינו יכול לאכול כשני זתי� ביחד יאכל של המוציא תחלה ואח"כ של אכילת 

מצה ומפני שיש מי שאומר שמבר� על הפרוס' המוציא ועל השלימה על אכילת מצה 
לכ� הרוצה לצאת ידי שניה� יאחוז שתיה� בידו ויבר� המוציא ועל אכילת מצה 

מיד זה אחר זה."  
 

ובהמש� דבריו, וז"ל, "כתב רב אלפס שא"צ אלא ב' מצות אחת פורסה לשני� 
ומבר� על חציה המוציא ועל אכילת מצה וחציה הב' לאפיקומ� והשלימה לכריכה 
וכ� כתבו קצת הגאוני� ובחילו� מנהגי� כתוב אנשי בבל כשחל פסח בשבת מניח 
פרוסה בי� ב' השלימות וכשחל בחול מביא פרוסה ושלימה ומבר� עליה ב' ברכות 

ואנשי א"י בי� בחול בי� בשבת מניחי� פרוסה על השלימה ומבר� על השלימה ב' 
ברכות וכ� חילק בעל ה"ג שכתב והיכא דמיקלע פסחא בליל שבת בוצע על תרתי� 
ופרוסה והתוספות כתבו שצרי� לעשות ג' כדפרישית וכ"כ רב עמר� ולזה הסכי� 
א"א הרא"ש ז"ל וכתב ונוהגי� באשכנז וצרפת לעשות� מעשרו� זכר ללחמי תודה 

שהיוצא מבית האסורי� מביא תודה ותודה היה בה ג' מיני� של מצה חלות רקיקי� 
ורבוכה וכל מי� היה בה ג' עשרוני� ושליש מכל מי� היו עושי� י' חלות הרי שהגיע 

לכל ג' חלות עשרו� א' ועל כ� עושי� שלשת� מעשרו� ועושי� בה� סימ� לידע איזו 
ראשונה ואיזו שניה ואיזו שלישית כדר� שהיו עושי� בקופה שתורמי� בה� הלשכה 

שהיו כותבי� בה� אב"ג לידע איזו נתרמה ראשונה שממנה לוקחי� תחילה ה"נ עושי� 
מצוה ראשונה באותה שנעשית ראשונה הילכ� מברכי� על הראשונה המוציא ועל 

השניה על אכילת מצה ומהשלישית כריכה וא� החלי� אחת בחברתה לא עיכב:"     
 

6. ביאור הלכה סימ� תע"ה, וז"ל, "כזית מכל אחד. עיי� מ"ב בטע� דבר זה והוא 
מדברי המפרשי�. אכ� בעיקר הדבר תמוה מאד דלפי כל זה נפק ל� דבר חדש 

דבלילה ראשונה צרי� לאכול ב' כזית ולא מצינו זה בשו� מקו� וכל הני פוסקי� 
דסברי דצרי� ג' מצות לסדר לא הזכירו זה זולת הרא"ש והמרדכי ובש"ס לא נזכר 

אלא כזית השמש שאכל כזית וא� שאפשר לדחוק דעיקר שיעורא הוא בכזית 
ובדיעבד יוצאי� בו מ"מ כל כי האי מילתא הוי ליה לתלמוד לפרושי ובאמת א� להני 

דמצריכי� ג' מצות הוא רק משו� לח� משנה וג� הא דהצריכו לכוי� בברכה 
ראשונה על מצה אחת ובברכה ב' על מצה שניה הוא משו� שאז יהיו המצות חבילות 

חבילות אבל ג� לדידהו שתי המצות ה� דבר אחד וכמו בשבת לח� משנה ומעיקר 
הדי� יכול לאכול איזה שירצה רק משו� דעל כל אחד מהמצות כוו� בברכה טוב 
שיטעו� מכל אחד אבל בודאי די בכזית אחד בצירו� משתיה� וכ"ש לפי פשרת 

הפוסקי� וכפי פסק המחבר שאוחז בשתיה� ומכוי� בב' הברכות על שתיה� ביחד 
מכש"כ דאי� צרי� רק כזית אחד משתיה� ג� ר' ירוח� שהעתיק ג"כ באחרונה דעת 

רבו הרא"ש לא הזכיר רק שאוכל משתיה� אבל ב' כזית לא הזכיר וצ"ע:"  
 

8. ר"� פסחי� ד� כ"ה: בדפי הרי"� ד"ה הכל וד"ה ומיהו, וז"ל: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


