
 

 

 

 

 

  דאורייתא או דרבנן מצה ומרור בזמן הזה

 . מרור, דרבנן. )לילה הראשון חובה(, דאורייתא )שאין קרבן פסח(אמר רבא: מצה בזמן הזה  (1) א'()ק"כ 

 יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן.ורב אחא בר  (2)

יָך". :כוותיה דרבאתניא  ת ַלה' ֱאלֹּהֶׁ רֶׁ ִביִעי ֲעצֶׁ ְּׁ ּ ם ַהש  ת ּוַבּיוֹּ ת ָיִמים ּתֹּאַכל ַמּצוֹּ ֶׁ ש  ֵׁ שת אף ש 2מה שביעי רשות, 1"ש 
  3ימים הראשונים רשות.

ַעת ָיִמים ּתֹּאַכל ַמּצֹּת"דבר שהיה בכלל  )יום השביעי(מאי טעמא? הוי  בְּׁ ִ . ולא )שהוא רשות(ויצא מן הכלל ללמד  (4)"ש 
 יצא.  )שאר ששת הימים( יצא, אלא ללמד על הכלל כולו )בלבד(ללמד על עצמו 

ֻלהּו"יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לו( הברייתא:)המשך  רִֹּרים יֹּאכְּׁ ת ּומְּׁ )את קרבן הפסח, בלילה  5מר "ַעל ַמּצוֹּ

 . הראשון(

מניין? תלמוד לומר  ,אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שאין בית המקדש קיים( הברייתא:)המשך 
לּו ַמּצֹּת" ב ּתֹּאכְּׁ רֶׁ עֶׁ  .רה()הרי שחיוב מצה בזמן הזה מן התוחובה  )את אכילת מצה(הכתוב קבעו  - 6"ּבָ

 שיטות הראשונים

, שרק בלילה ראשון חובה לאכול מצה. ושאר ששת ימים, רשות. בברייתא: מבואר כילת מצה בשאר ימי הפסחא
ראשון ואילך,  השאכילת מצה מליל, החזקונידעת ו 7מבואר, שאכילת מצה בשאר ימים, אין בה מצווה. באורחות חיים

  8.9הרז"הוכן נראה מדברי מצוה דאורייתא. בכך א רשות, אבל קיים אף שהי

                                                
 טז,ח.  , פר' ראה,דברים . 1
 . רש"י.דלא כתיב תאכלו מצות, שהרי הוציאו מן הכלל "וביום השביעי עצרת"דכתיב  . 2
 . רש"י.או להתענותשאם רוצה יכול לאכול בשר בלא לחם,  . 3
 יג,ו.  , פר' בא,שמות . 4
 במדבר ט,יא.  . 5
 שמות יב,יח.  . 6
לפי שמצה מליל ראשון , לישב בסוכה כל זמן שיכנס לישב בהומברך  ,וזה שאין מברך על אכילת מצה מליל ראשון ואילךזה לשונו:  . 7

ואינו  ,מפני שאינו יכול לאכול טמאה ,כמו האוכל בשר טהורה .וזה שאוכל מצה אינו אלא מפני שאינו יכול לאכול חמץ ,ואילך רשות
שגמרו  אע"פ ,אבל אכילה בסוכה בשאר ימים מברכין עליה .שאותה אכילה אינו אלא לצורך גופו להשביע רעבומברך לאכול כך 

ראוי לברך עליה  ,ם מצוהשהישיבה בסוכה אינה צורך גופו אלא קיוכיון , מכל מקום שה עשר מחג המצות מכאן ואילך נמי רשותיחמ
  .שמואל שקלי ז"ל במפי הר .לישב בסוכה

לפי שאדם יכול בשאר ימים לעמוד בלא , ביאר את החילוק בין אכילת מצה כל שבעה, לסוכה שמברכים עליה כל שבעההרז"ה  . 8
והוא חייב לישן בסוכה  ,נה ג' ימיםשאין יכול לעמוד בלא שי, משא"כ בסוכה ;ויהיה ניזון באורז ודוחן וכל מיני פירות ,אכילת מצה

 .ולטייל בה
. ואינו קורא לה 'רשות', דעת הגר"א, שכל שבעת ימים מצוה מדאורייתא לאכול מצהולעניין הלכה, ב'מעשה רב' )אות קפה( כתב, שכן  . 9

, אע"פ סעודה שלישיתוביו"ט אחרון היה אוכל  .והיה מחבב מאד מצות אכילת מצה כל שבעהאלא לגבי לילה ראשון שהיא חובה. 
. וכן כתב המשנ"ב )ס"ק מה( בשמו. שזמנו הולך לו ,בת מצות אכילת מצהמפני חבי ,ש סעודות בשאר י"טושלא היה אוכל של

 ת”בעזהשי
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ַות " הרמב"ם: כתב מרור דרבנן צְּׁ ּמִ ֶׁ ַסח; ש  ֲאִכיַלת ַהּפֶׁ לּוָיה ִהיא ּבַ א ּתְּׁ ּלָ ָמּה, אֶׁ י ַעצְּׁ נֵׁ פְּׁ ָרה ּבִ ָוה ִמן ַהּתוֹּ יָנּה ִמצְּׁ ר אֵׁ ֲאִכיַלת ָמרוֹּ
ר ש ַ ֱאכֹּל ּבְּׁ ה ַאַחת, לֶׁ בַּ  ֲעש ֵׁ ם ָקרְּׁ ָ ין ש  ה, ֲאִפּלּו אֵׁ ָלה זֶׁ ַליְּׁ ַבּדוֹּ ּבְּׁ ר לְּׁ רוֹּ ֱאכֹּל ַהּמָ ִרים לֶׁ פְּׁ י סוֹּ רֵׁ בְּׁ ִרים. ּוִמּדִ רוֹּ ה ּומְּׁ ַסח ַעל ַמּצָ ן ַהּפֶׁ

ַסח.  10"ּפֶׁ

 שולחן ערוך

 תעה(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ן  .ז וֹּ ָלה ָהִראש  יְּׁ ּלַ א ּבַ ּלָ ה אֶׁ ין ִחּיּוב ֲאִכיַלת ַמּצָ ַבד.  אֵׁ לְּׁ  ּבִ

ה  הגה: יזֶׁ יַדע אֵׁ ם ִסיָמן לֵׁ הֶׁ ים ּבָ ש ִ עוֹּ ָדה, וְּׁ י ּתוֹּ ַלֲחמֵׁ ר לְּׁ כֶׁ ן, זֵׁ רוֹּ ָ ִעש ּ ר מֵׁ דֶׁ ל סֵׁ ֶׁ ת ש  לֹּש  ַמּצוֹּ ָ ת ש  וֹּ ָנֲהגּו ַלֲעש  ית, וְּׁ ִ ִליש  ְּׁ ה אוֹּ ש  ִנּיָ ְּׁ ָנה אוֹּ ש  וֹּ ִראש 
ּת  חְּׁ ּתַ ית ּבַ ִ ִליש  ְּׁ ּ ַהש  ַצע וְּׁ מְּׁ אֶׁ ה ּבָ ִנּיָ ְּׁ ּ ַהש  ָנה וְּׁ יוֹּ לְּׁ ָנה עֶׁ וֹּ יִחים ָהִראש  ב ּוַמּנִ ה לֹּא ִעּכֵׁ ּנָ ִ ִאם ש  ִריָכה, וְּׁ ָנה ִלכְּׁ (. וֹּ ם ָהרֹּא"ש  ֵׁ ש  ן )טּור ּבְּׁ ם ּכֵׁ ָתם ּגַ ִפין אוֹּ אוֹּ וְּׁ

ר  דֶׁ ּסֵׁ ַהם(, ּכַ ַאּבּוַדרְּׁ ל ּבוֹּ וְּׁ ָתּה )ּכָ ִסין אוֹּ רְּׁ י ּפוֹּ ָלאו ָהכֵׁ בְּׁ ה, ּדִ ִנּיָ ְּׁ ּ ָתּה ַלש  ִחין אוֹּ קְּׁ ן לוֹּ הֶׁ ָרה ַאַחת מֵׁ ּבְּׁ ְּׁ ִאם ִנש   )ָאגּור(. וְּׁ
יְּׁ  ּלַ ַאף ּבַ ִית. וְּׁ ַכּזַ א ּבְּׁ צֵׁ ן יוֹּ וֹּ ן ִסיָמן תפ)ָלה ָהִראש  ַקּמָ ן לְּׁ ִית ַעּיֵׁ ּזַ עּור ּכַ ִ ש   .(ו"וְּׁ

  נרדם באמצע אכילת קרבן פסח

רבי יוסי אומר: ( 2). , יאכלו. ישנו כולן, לא יאכלו)באמצע אכילת קרבן הפסח(ישנו מקצתן  (1) משנה:)ק"כ ב'( 
 נתנמנמו, יאכלו. נרדמו, לא יאכלו. 

 מי נתנמנמו? היכי ד

ולא ידע לאהדורי סברא  ,, כגון דקרי ליה ועני)ער ולא ער(תיר ולא תיר  )ישן ולא ישן(אמר רב אשי: נים ולא נים 
 . כגון ששואלים אותו היכן הנחת כלי זה()

. אמר ליה: מינם קא נאים מר. אמר ליה: מינומי קא מנמנם (רבה) אביי הוה יתיב קמיה דרבה. חזא דקא נמנם
 נתנמנמו יאכלו, נרדמו לא יאכלו. (רבי יוסי)שאפילו ל, ותנן רק מתנמנם( )אני

 שיטות הראשונים

דנראה פירש,  רשב"ם. דנראין כאוכלי פסחם בשתי חבורותפירש, רש"י : הטעם שבני חבורה שישנו באמצע לא יאכלו
וחומרא  .כילת שני מקומותוחשיב ליה תנא כא ,הסיחו דעתן לאכול עוד ,דמאחר שישנו .כאוכל פסחו בב' מקומות

 12פירש שנפסל בקרבן פסח משום היסח הדעת.וראב"ד  11בעלמא הוא.

 ,ראב"דרז"ה, דעת דהוא הדין נמי למצה בזמן הזה.  ,, ורא"שרמב"ם, רשב"םדעת : גם באכילת מצה נאמר הדיןהאם 

 .שורא" כרמב"םפסק  15והשו"ע 13.14דדינא דמתניתין בפסח דווקא הוא, ולא במצה, ותוספות

                                                                                                                                                                         
 אורחות חיים )ח"א, סדר ליל הפסח, אות כט(.מקורות: חזקוני )פירושו על שמות, פר' בא, יב,יח(. רז"ה )כו ב ברי"ף(. 

 חמץ ומצה ז,יב(. מקורות: רמב"ם )הל' . 10
ו "דהא בכיצד צולין )לעיל פ .משום דאם כן קשיא סתמא אסתמא ,וליכא לפרושי משום דדמי לאכילת שתי חבורותוהוסיף רשב"ם,  . 11

 . יהודה דפסח נאכל בשתי חבורות אבל אין האוכל אוכל בשני מקומות בי( סתם לן כר'א
 מקורות: ראב"ד )הל' חמץ ומצה ח,יד(.  . 12
דנרדמו  רושאללמוד ממנו פי כדי אלארא ולא הביאוהו בגמ ,עובדא דאביי ורבה לא בפסח הוה אלא בבי מדרשארש רז"ה, דופי . 13
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אפילו  דברי רבי יוסי לחומרא, ופירש ורא"ש רשב"םכרבי יוסי.  הפוסקיםפסקו : נתנמנמו, יאכלו. נרדמו, לא יאכלו
פירשו לקולא, אפילו כולם, אם  וראב"ד ורמב"ם אבל כולם, אפילו רק נתנמנמו, לא יאכלו. מקצתן, אם ישנו לא יאכלו.

 17.השו"עוכן פסק  16רק נתנמנמו, יאכלו. אבל מקצתם, אפילו ישנו, יאכלו.

קודם אכילת באמצע הסעודה, נראה, ששינה  רשב"ם: מדברי היא הפסקלת אכילת האפיקומן לפני התחשינה גם האם 
כתב דשינה באמצע סעודה הוי  שהרמב"ם. וכתב עוד, הרי"ףבשם  רבינו ירוחםוכן כתב  18האפיקומן, לא הוי הפסק.

 .כרשב"םפסק  והרמ"א. הרמב"םנקט לשון  19והשו"עהפסק. 

 שולחן ערוך

 תעח(ימן או"ח, הלכות פסח, ס)

ֻעּדָ   .ב ךְּׁ ַהסְּׁ תוֹּ ָצָתן ּבְּׁ נּו ִמּקְּׁ ְּׁ ש  ּיָ ֶׁ י ֲחבּוָרה ש  נֵׁ ֱאכֹּל. ּבְּׁ ר לֶׁ זֵׁ ינוֹּ חוֹּ ִקיץ, אֵׁ הֵׁ ה וְּׁ ֻעּדָ ךְּׁ ַהסְּׁ תוֹּ ן ּבְּׁ ַ ש  ּיָ ֶׁ מּו ִמי ש  ּדְּׁ ִלים. ִנרְּׁ כְּׁ אוֹּ ִרים וְּׁ זְּׁ ה, חוֹּ
לּו.  ם, יֹּאכְּׁ ּלָ מּו ּכֻ נְּׁ ַנמְּׁ לּו. ִנתְּׁ רּו, לֹּא יֹּאכְּׁ עוֹּ נֵׁ ם, וְּׁ ּלָ ָכל זֶׁ  הגה:ּכֻ ם וְּׁ ָנה קֹּדֶׁ ֵׁ ָמן, ֲאָבל ש  ֱאכֹּל ָהֲאִפיקוֹּ ִחילּו לֶׁ ִהתְּׁ ֶׁ ַאַחר ש  נּו לְּׁ ְּׁ ש  ּיָ ֶׁ א ש  ּלָ ינוֹּ אֶׁ ה אֵׁ

ק  סֵׁ פְּׁ י הֶׁ ה לֹּא ָהוֵׁ רּוחָ ָלזֶׁ נּו יְּׁ ַרּבֵׁ  .ם()טּור וְּׁ

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         
לעניין שנוטל אף באכילה שאינה של פסח,  שהשינה נחשבת הפסקה. אמנם בזה חלוק הראב"ד על רז"ה ותוספות, שסבור ונתנמנמו

 ., דשינה ונמנום הוי הפסקה באכילה)הל' ברכות ד,ז( זיל בזה הראב"ד לשיטתו, שהשינה מפסקת. ואידיו ומברך המוציא ואוכל
  .(מחק "ס)ב "ובמשנ ,ש", עיי(זח קעח,"או)ע "פסק השוק, וכן הפס לא הוי דשינת עראי (תענית א,יד)ש "אדעת הרהלכה בזה, לעניין ו

נחלקו הראשונים. הרי"ף הביא לשון המשנה, והשמיט עובדא דאביי ורבה. וכתב הר"ן, שמכך שהביא משנה זו  הרי"ףובדעת  . 14
, שב"ם, דהוא הדין למצה בזמן הזה. ואילו הרז"ה הוכיח מדלא חשש הרי"ף לכתוב עובדא דאביי ורבהבהלכותיו, נראה שסובר כר

 שמע מינה שסובר שדווקא בפסח הדין כן.
הו"ד בר"ן(. ר"ן )כז א ברי"ף, ד"ה וכתב רבינו שמואל(. תוספות )קי"ט ב', ד"ה אמר רב(. כו ב ברי"ף; או"ח תעח,ב. מקורות: רז"ה )  . 15

 רא"ש )סי' לד(.  ראב"ד )הל' חמץ ומצה ח,יד(.רמב"ם ו
)רבה קאי כרבי יוסי, וא"כ רבה דהוי מנמנם מפרש דקאי ארישא, משום דקיי"ל כעובדא דרבה  רשב"םה )תעח, ס"ק ד(, הגר"אאור כתב בבי . 16

. אבל דהוי מקצתן הוי אסור לאכול כרבי יוסי(אבל אי הוי נרדם אף . שפיר הוי מותר לאכול משום דהוי מקצתן נתנמנמו, דאביי הוה יתיב ולא מנמנם
ה , דהא אביי נתגדל שם בביתו וכמ"ש כי הוינן בי רבוצ"עמפרש דרבה יחידי היה וז"ש מי שישן )והיינו והיינו שנרדם יחידי(.  רמב"םה

 . עכ"ל.רי לא היה יחיד(קשה דאף אם היה נרדם היה מותר לו לאכול שה דקאי אסיפא, רמב"םה רושוא"כ לפי מר)כלוהוה זגינן וכו' 
 (. סי' לדראב"ד )הל' חמץ ומצה ח,יד(. רא"ש )רמב"ם ואו"ח תעח,ב. מקורות:   . 17
 , ושוב לא יאכל וכו'., הפסק אכילה היאלאחר שהתחיל לאכול מצת חובה באחרונה וישןוהוא הדין נמי במצה בזמן הזה, זה לשונו:  . 18
  ולדות אדם וחוה, נתיב ה, ח"ד(. רמב"ם )הל' חמץ ומצה ח,יד(.מקורות: רבינו ירוחם )תוראה פרי חדש. או"ח תעח,ב.  . 19
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  ומצה פסחסוף זמן אכילת קרבן 

 מטמא את הידיים.  (דהוה ליה 'נותר' מחצות ואילך)הפסח אחר חצות : משנה)ק"כ ב'( 

 20ל והנותר מטמאין את הידיים.הפיגו

 מאן תנא?  21.אלמא מחצות הוה ליה נותר )ומדייק(

 22עזר בן עזריה הוא.רבי אלאמר רב יוסף: 

ה" הפסח שהקריבו במצרים(לגבי ): דתניא ָלה ַהּזֶׁ יְּׁ ּלַ ר ּבַ ש ָ ת ַהּבָ לּו אֶׁ ָאכְּׁ   – )ליל ט"ו בניסן( "וְּׁ

יְּׁ  (1) ּלַ ה", ונאמר להלןרבי אלעזר בן עזריה אומר: נאמר כאן "ּבַ ה  ָלה ַהּזֶׁ ָלה ַהּזֶׁ יְּׁ ּלַ ַרִים ּבַ ץ ִמצְּׁ רֶׁ אֶׁ י בְּׁ ּתִ ָעַברְּׁ יִתי "וְּׁ ִהּכֵׁ )וְּׁ

ַרִים( ץ ִמצְּׁ רֶׁ אֶׁ ר ּבְּׁ כוֹּ ָלה"(עד חצות  )במכת בכורות(", מה להלן ָכל ּבְּׁ יְּׁ ֲחִצי ַהּלַ  , אף כאן עד חצות.)שה' הכה הבכורות "ּבַ

(" פסח()לעניין קרבן אמר לו רבי עקיבא: והלא נאמר  (2) ם אֹּתוֹּ ּתֶׁ ן", עד שעת חפזון  )ַוֲאַכלְּׁ זוֹּ ִחּפָ )שנחפזו לצאת, והיינו ּבְּׁ

ר(. אם כן, מה תלמוד לומר "עמוד השחר( ש ָ ת ַהּבָ לּו אֶׁ ָאכְּׁ ָלה  )וְּׁ יְּׁ ּלַ ה(ּבַ כקדשים, ביום  )הפסח("? יכול יהא נאכל )ַהּזֶׁ
ָלה", תלמוד לומר "טתה, והלילה עד הבוקר()שחיטתו, כדרך תודה שאף היא זמן אכילתה יום אחד, ואוכל כל יום שחי יְּׁ ּלַ  ;ּבַ

 בלילה הוא נאכל, ואינו נאכל ביום.

 אמר רבא: אכל מצה בזמן הזה אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה, לא יצא ידי חובתו.

 שיטות הראשונים

מ" כרבי עקיבא, וכתב, פסק הרמב"ם: סוף זמן אכילת הפסח קוֹּ ה מְּׁ ַכּמָ נּו ּבְּׁ ַארְּׁ ָבר ּבֵׁ ת ּכְּׁ  )מעשה הקרבנות י,ח; פסולי המוקדשין ו,יב(וֹּ
ָלה, ַעד  יְּׁ ל ַהּלַ ל ּכָ ָאכֵׁ ּיֵׁ ֶׁ ָרה ש  ִדין ּתוֹּ ָרה, וְּׁ ִחיק ִמן ָהֲעבֵׁ ַהרְּׁ י לְּׁ דֵׁ ת, ּכְּׁ א ַעד ֲחצוֹּ ּלָ ֱאָכל אֶׁ ַסח נֶׁ ין ַהּפֶׁ אֵׁ ֶׁ ַחרש  ַ ּ ה ַעּמּוד ַהש  ֲעלֶׁ ּיַ ֶׁ  וראשונים ."ש 

 23בדבר. והסתפק ראשוניםועוד  והרא"ש ור לאכלו אחר חצות.אחרים פסקו כרבי אלעזר בן עזריה, שמעיקר הדין אס

רו מן עבוד הרחקה, ואבנ, רבאעקי רבי, דאף לי, ומרדכספותו, תם"בשר, י"רש תדע: ת לפי רבי עקיבאאחר חצו האכיל
 ם אאבל  , רק לכתחילה,וספותתפי ול .מדרבנן 'נותר'הוי עשו הרחקה, ואף בדיעבד , המרדכים ו"רשב פיל 24ת.עד חצו

                                                
 ראה לעיל בהרחבה, פרק שביעי, פ"ה א', סוגיית 'טומאת ידיים לפיגול נותר ויוצא'. . 20
לֹּא"( ,ייב , פר' בא,והא כתיב )שמות . 21 ר וְּׁ ּנּו ַעד ּבֹּקֶׁ ִתירּו ִמּמֶׁ  . רשב"ם.קר לא הוי נותרואלמא עד ב", תוֹּ
לֹּא"והאי דכתיב  .ומחצות הוי נותר ,יה מקרא דאכילת פסח עד חצותדנפקא ל . 22 ר וְּׁ ּנּו ַעד ּבֹּקֶׁ ִתירּו ִמּמֶׁ קר לאו ודעד ב ;לשריפה אתא", תוֹּ

מועד צאתך ממצרים , וכבא השמש אתה אוכל ,בערב אתה זובח :( ר"א בן עזריה אומר'א 'טכדתניא בפ"ק דברכות ) ,בר שריפה הוא
 . רשב"ם.אתה שורף

צות מטמא את הידים. וכן סתם הפסח אחר ח :דתנן ,כוותיה תיןאלעזר דסתם מתני בינראה דהלכה כר לכאורהלשון הרא"ש: זה  . 23
כא סתמא כרבי ( אי'ב 'הקורא את המגילה למפרע )כ רקהו בפומי .('א '( ובפרק קמא דברכות )ב'ו ב"דאיזהו מקומן )נ תיןמתני

קתני לה  ,גילהוגם ההיא סתמא דמ .ומאי אולמיה דתרי או תלת סתמי מחד סתמא )דבר שמצוותו בלילה, כשר כל הלילה(. עקיבא
 קרבן פסח ח,טו(. . מקורות: רמב"ם )הל' הלןויתבאר עוד ל ".בהדי הלכתא פסיקתא

פסח עד חצות, כרבי אלעזר בן עזריה. ומקשה, ממאי דרבי קרבן , דמתניתין ד)זבחים נ"ז ב'( איזהו מקומןאמרינן בסוף משמע מדכן  . 24
 מודה להרחיק אדם מן העבירה באיסור דאורייתא. ר"עדאף אלעזר בן עזריה ודאורייתא? דלמא דרבנן, ולהרחיק מן העבירה! ומשמע 

 ש היטב."עיי
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אפילו מדרבנן יכול  יבאדלרבי עק, א"שבהרו 25ם"רמבת דעו אחר חצות. לואוכו, נפסלעד חצות, לא  ר ולא אכלבע
  26הסתפק בדבר. ש"והרא .לו עד עלות השחרלאוכלכתחילה 

 27דזמן אכילת מצה כל הלילה., קיבאעי רבכ לכהשה, ר"י מקורבילהרמב"ם, בעל העיטור, ודעת : סוף זמן אכילת מצה
ת לא יצא דלאחר חצוריה, בן עזאלעזר י רבכלכה שה, רבינו ירוחםור"י, תוספות, מרדכי, בשם  רבינו חננאל, סמ"געת וד

  29.השו"עוכן פסק . ליזהר לאוכלו לפני חצותוכתבו , בזה הסתפקו ר"ן, ו, רא"ש, רשב"אוהרוקח 28ידי חובתו.

מצוותן עד שיעלה  אכילת פסח,הלל בלילי פסחים, ו, רייתאבבאיתא  ('ט' א) כותברבמסכת : אמירת הלל אחר חצות
אפילו בקריאת ש ,וכתב ן"א ור"הרשב ת.ריה דווקא עד חצוזר בן עזבי אלעלראבל  בא.יעקי לה כרבמוקי . ועמוד השחר

אין  ,ומןפיקשבהלל של אחר א וכתב (ילהמג) בתוספותאמנם  שלא לקרות לאחר חצות. בתוספותההלל החמירו 
 .א"שבכרפסק  30א"מוהר י מדרבנן הוא.שהר צות,ודם חקאומרו מהר לל ,כך ללהחמיר כ

 שולחן ערוך

 תעז(פסח, סימן  או"ח, הלכות)

ה א.  ּפָ ַחת ַהּמַ מּוָרה ּתַ ְּׁ ּ ה ַהש  ּצָ ִלים ִמּמַ כְּׁ ה אוֹּ ֻעּדָ ל ַהסְּׁ ַמר ּכָ ַאַחר ּגְּׁ ר ַלּפֶׁ  לְּׁ כֶׁ ָחד, זֵׁ ל אֶׁ ִית ּכָ ּזַ ַֹּבעּכַ ֱאָכל ַעל ַהש ּ א ָזִהיר ... ַסח ַהּנֶׁ ִויהֵׁ
ת.  ם ֲחצוֹּ לוֹּ קֹּדֶׁ ָאכְּׁ ם )לְּׁ ָרא קֹּדֶׁ ל ִיקְּׁ ם ַהַהּלֵׁ ּגַ ֶׁ מוֹּ ש  ים ַעצְּׁ ּדִ ַיקְּׁ תוְּׁ ף פ"ן פ' ע")ַר  (ֲחצוֹּ סוֹּ ה(. "פ וְּׁ ִגּלָ מְּׁ  ב ּדִ

 

                                                
ָרה" אכילת קרבן הפסח,ב לגבי תכום, אף שפסק כרבי עקיבא, "מבהר . 25 ִחיק ִמן ָהֲעבֵׁ ַהרְּׁ י לְּׁ דֵׁ ת, ּכְּׁ א ַעד ֲחצוֹּ ּלָ ֱאָכל אֶׁ ַסח נֶׁ ין ַהּפֶׁ אֵׁ ֶׁ אבל  ."ש 

ָמהּ , "כתב לגבי אכילת מצה י ַעצְּׁ נֵׁ פְּׁ ָוה ּבִ א זוֹּ ִמצְּׁ ּלָ ַסח, אֶׁ ן ַהּפֶׁ ּבַ ָקרְּׁ ָלה ֲאִכיָלה זוֹּ ּבְּׁ ָלה.לֹּא ּתָ יְּׁ ל ַהּלַ ָוָתּה ּכָ  ". ּוִמצְּׁ
 הרחבהבראה ו' האדם מן העבירה באיסור דאורייתא.דרבי עקיבא מודה להרחיק את  דאפשר ,ומיהו נכון להחמיר כרבי אלעזר' ב,וכת . 26

 ראה להלן. :רותמקוכות, ט' א'. משפט' על בר'עיניים לב ודע
אלא  ,נראה דסבירא ליה דלית הלכתא כרבי אלעזר בן עזריה ו"ח תעז, ס"ק ד(,)א . וכתב הב"חדרבא בפסקיוהרי"ף השמיט מימרא  . 27

 .ה דאיתקש לפסח זמנה נמי כל הלילהוהוא הדין מצ ,כרבי עקיבא דאמר אכילת פסח מצותה כל הלילה
 תיןדסתם מתני ,ןקיימא ל דרבי אלעזר בן עזריה ותיהוכ )והרי הלכה כרבי עקיבא מחבירו(, עקיבא פליג עליה ביואף על גב דר . 28

  .תיהוכו
ה דמן שאם איחר לאחר חצות, אף שבוודאי חייב לאכול מצה, דשמא הלכשם, וכתב וראה בהרחבה בביה"ל )ד"ה ויהא(. או"ח תעז,א.  . 29

וכתב המשנ"ב )ס"ק ו( שאם החשיך לו קודם אמירת לא יברך על אכילת מצה, דספק ברכות להקל.  התורה זמנו כל הלילה, עכ"פ
אמר ההגדה, ואח"כ הגדה עד סמוך לחצות, יקדש, ויברך המוציא ועל אכילת מצה, ויאכל, וגם יברך על מרור קודם חצות, ואח"כ י

 יסעוד סעודתו.

ם "רשבאור זרוע )ח"ב סי' רלא(. רבינו חננאל )ק"כ ב', ד"ה אמר(. ר"י מקורביל )הו"ד באו"ז(. רמב"ם )הל' חמץ ומצה ו,א(.  מקורות:
אה תוספות פסחים סמ"ג )עשין מ(. תוספות )זבחים נ"ז ב', ד"ה ואיבעית; מגילה כ"א א', ד"ה לאתויי; ור. (א בן עזריה"ה ר"כ ב', ד"ק)

(. רבינו ירוחם )נתיב ה, ח"ד(. אור זרוע ה אלמא מחצות", דק"כ ב', ד"ה אמר, שהסתפקו בזה(. מרדכי )פסחים, סדר של פסח, ק"כ ב'
(. ר"ן )כז ב ברי"ף, שו"ת ח"א סי' תמה; ורמינהוחי' ברכות ט' א', ד"ה )סי' רלא(. הרוקח )סי' רפג(. רא"ש )פסחים פ"י סי' לח(. רשב"א )

 .(ה בשעת אכילה"ג ב', ד"ים צפסח)י "שר (.ד"ה זה הכלל א ברי"ף, ז, סוף פרק ב' דמגילהד"ה גרסינן; 
אבל הלל, אין להקפיד אם הוא אחר  .'אוכלין אפיקומן כזית, ודווקא קודם חצותכתב, ( אות קצא)'מעשה רב' ב אבל או"ח תעז,א. . 30

א א', "מגילה כ)תוספות  :קורותמ .(ק ו"ס)צ "בשעה ש"ייע קודם חצות.ההלל לכתחילה יאמר רק ש (ק ז"ס) כתב ב"המשנו .'חצות
 .(ה גרסינן"דסוף, "פסחים כז ב ברי)ן "ר. (ה ורמינהו"דסוט' א', ברכות )א "רשב. (ה לאתויי אכילת"ד
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