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 בענין
 אכילת כזית 
למצות מרור

הרב חיים שמחה גיבער, ראש כולל

א. בפרק ערבי פסחים )דף קי”ד ע”ב( תניא אכלן ]למרור[ לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא 
בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס.

והרא”ש שם )פ”י סי’ כ”ה( כתב לחלק בין אכילת מרור לאכילת ירקות שאוכלין לכרפס. 
וז”ל אכלו )למרור( לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי 
אכילת פרס משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה פחות מכזית 
אבל בירקות הראשונות שמברך עליהן בפה”א בעלמא ואין מזכירין עליהם אכילה אין 

צריך מהם כזית עכ”ל.
והשאגת אריה )סי’ ק’( דקדק מדברי הרא”ש דמדינא מרור בכל שהוא סגי ורק משום 
שמזכיר לשון אכילה בברכה הוא דצריך כזית. ומתוך כך כתב השאג”א חידוש לדינא 
דלדברי הרא”ש יהא נפק”מ דבכריכה שאנו עושין זכר למקדש כהלל אין צריך בה כזית 

מרור, כיון דאין מברכין ברכת על אכילת מרור עליו.
ועיין שם בשאג”א שכתב דלפי דבריו של הרא”ש הא דכתיב )במדבר ט, י”א( על מצות 
ומרורים יאכלוהו, האי “יאכלוהו” לא קאי אלא על פסח ולא על מצה ומרור שעמו ולכן 
שפיר י”ל דמעיקר הדין אין צריך כזית באכילת מרור. ]והא דבעינן כזית באכילת מצה 
היינו משום דאהדריה קרא לענין מצה דכתיב )שמות י”ב, י”ח( בערב תאכלו מצות.[ וכבר 
הביאו האחרונים את דברי ספר היראים )מצוה צ”ד( שמפרש הפסוק דעל מצות ומרורים 
יאכלוהו דקאי על כל שלשת הדברים הנזכרים בפסוק )פסח ומצה ומרור( ומתוך כך מביא 
מפסוק זה מקור לשיעור כזית במרור. והיינו דלא כמו הרא”ש לפי ביאורו של השאג”א.

והנה כבר הקיפוהו להרא”ש בקושיות. ועי’ בשאג”א שהק’ דהרי מצינו בכמה מקומות 
דאיתקיש מצה למרור לכמה דינים )עי’ פסחים דף ל”ט ע”ב ודף צ”א ע”ב ברש”י ד”ה לית 
ליה דר”ש(. וא”כ הוא הדין נמי דנקיש מרור למצה דמה מצה בכזית אף מרור בכזית. 
ועוד תמה שם וז”ל ועוד יש לתמוה על הרא”ש דאי ס”ד דמרור אין צריך כזית אלא מפני 
הברכה לחוד שמברכים עליה לשון אכילה, קשה דהיה להם לחכמים לתקן נוסח אחר 
בברכה זו ולא לשון אכילה כיון דלא שייך אכילה גביה וכו’ ועוד דא”כ ברכה זו מיחזי 
כשקרא שמברך אשר קדשנו כמצותיו וצונו על אכילת מרור דהיכן נצטוינו על אכילתו 

כיון דאין צריך לאכול שיעור אכילה בכזית ומאי וצונו דקאמר בברכתו עכ”ל.
והיינו דיש להקשות מב’ פנים, א’ דאמאי באמת אין חיוב מרור בכזית, וב’ אם באמת 
אינו חייב בכזית היכי תיקנו חכמים נוסח של ברכה דמיחזי כשיקרא. ומתוך קושיות 
אלו יש מן האחרונים שתפסו על השאג”א וכתבו דבאמת גם הרא”ש ס”ל דאיכא חיוב 
דאורייתא לאכול כזית מרור, ואין טעם אכילת כזית רק משום שמברך בלשון אכילה 
וכמו שהבין השאג”א, אלא דביארו דלא היה כוונת הרא”ש למימר דהסיבה לאכול כזית 
מרור היא משום שמברך על אכילת מרור, אלא דר”ל דמהא דמברכין על אכילת מרור 
יש סימן לדבר שהמצוה היא באמת בכזית דאל”ה לא היו מתקנים לשון אכילה בברכה. 
וכן ס”ל להחת”ס )או”ח סי’ ק”מ( וכ”כ גם בשו”ת תורת חסד מהגאון אב”ד לובלין )סי’ 

מ”ט אות י”ג( ועוד אחרונים.
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אמנם לעומת זה הרי ראינו דהשאג”א הבין בכונת הרא”ש דדוקא מחמת נוסח הברכה 
מכון שער  )הוצאת  על השאג”א  בהערותיו  מצגר  דוד  ר’  הרה”ג  ציין  וכן  כזית.  בעינן 
המשפט( לדברי התרומת הדשן )בפו”כ סי’ רמ”ה( שכתב להדיא דלפי הרא”ש ליכא חיוב 
לאכול כזית מרור והא דכתיב יאכלוהו צ”ל דקאי על הקרבן פסח וכמו שתירץ השאג”א 
הבנת  לפי  אף  הרא”ש  דברי  ליישב  מצוה  עלינו  יש  בודאי  ולכן  ציונים(.  עוד  )וע”ש 

השאג”א ודעימיה, דס”ל דלא מחייב הרא”ש בכזית אלא מחמת הברכה.
משום  או  מרור  באכילת  כזית  חיוב  איכא  דמה”ת  ס”ל  הרא”ש  גם  דבאמת  י”ל  ולכן 
דיאכלוהו קאי נמי על מרור וכמו שמפרש הס’ יראים )ודלא כמש”כ השאג”א והתרומת 
הדשן לפי הרא”ש( או משום דאיתקיש מרור למצה )וכמו שהק’ השאג”א על הרא”ש(. 
נוסח  כזית הוה רק מחמת  והסיבה שאוכלין  ואעפ”כ היה צריך הרא”ש לומר דהטעם 

הברכה. והביאור בזה הוא כדלהלן.
דהנה איתא במנחות )דף ס”ו ע”א( דאמימר מני יומי בזמן הזה בספירת העומר ולא מני 
שבועי בזה”ז משום דעכשיו אינו אלא “זכר למקדש הוא” ולכן לא בעי תרתי. ועיין שם 
בכתבי הגרי”ז וז”ל “ונראה דאין זה תקנה שתקנו רבנן מצות ספירה בזה”ז כמו שהיתה 
של תורה בזמן המקדש דא”כ גם יומי ושבועי בעי למימני דגם לזה בעי זכר כמו ליומי, 
אלא דזה תקנה שיהיה זכר למקדש והוא תקנה דרבנן מיוחדת זכר למקדש, ומשו”ה תקנו 
רק ליומי, וכמו כן מצינו לענין נטילת לולב במדינה זכר למקדש דהתם ג”כ אין הפירוש 
דחכמים תקנו דמצות לולב שהיה המקדש תהיה נוהגת במדינה זכר למקדש, דהלא חזינן 
דדברים הפוסלים במקדש כשרים במדינה, ואם היה זה אותה המצוה מדבריהם במדינה 
היה צריך להיות בה כל הדינים של מקדש, אע”כ דזהו מצוה מיוחדת שחכמים תקנו 
זכר למקדש ובמצוה זו אין כל הדינים הפוסלים במקדש וכשר גם בדברים אלו כו’ עכ”ל.

וכמו כן נוכל לומר ג”כ בהא דתקנו חכמים בזה”ז שיאכל מרור דהוי זכר למקדש שהיה 
עם  זולת  מרור  באכילת  מיוחדת  מצוה  )וליכא  פסח  קרבן  בהדי  דוקא  מרור  אז  אוכל 
ודלא כאכילת מצה דאיכא גם מצוה מיוחדת מלבד ממה שאוכלה עם הק”פ(.  הק”פ, 
ואין הפירוש דמצות מרור שהיה במקדש תהיה נוהגת במדינה זכר למקדש, אלא די”ל 
דזהו מצוה מיוחדת שחכמים תקנו זכר למקדש. וא”כ אע”פ שבמקדש יתכן שהיתה מצוה 
דאכילת מרור מחייבת אכילה בכזית וכמו שטען השאג”א דאיתקש מצה למרור ומה 
למצה בכזית אף מרור דוקא בכזית )או י”ל דגם הרא”ש ס”ל כספר יראים שלומד כזית 
מרור מן הפסוק על מצות ומרורים יאכלוהו(, מ”מ בזה”ז יתכן לומר שהמצוה מתקיימת 
אפי’ בפחות מכזית דאין התקנת חכמים לעשות אותה המצוה שנעשית בזמן המקדש 
אלא לעשות זכר למקדש וא”כ בכל שהוא דמרור מתקיים אותו זכר למקדש דלא בעי כל 

הפרטים והלכות שהיה בעצם מצוה דמרור עצמו1.
וא”כ “ל דבזמן ביהמ”ק היתה המצוה דאכילת מרור מתקיימת דוקא בכזית. אבל בזמן 
הזה דאין החיוב אלא זכר למקדש )ולא זכר למרור( שפיר מתקיים המצוה בכל שהוא. 
ומשו”ה כתב הרא”ש דדוקא משום דבנוסח הברכה מזכירין “אכילת מרור” אז ראוי ונכון 

משום זה שיאכל כזית דוקא.
אלא עדיין יש לנו לבאר דאמאי תיקנו חכמים בנוסח הברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו 
על אכילת מרור אם היום ליכא מצוה בכזית. דנהי דבזמן המקדש היה מצות אכילת 
מרור בכזית לפי מה שכתבנו אבל לאחר החורבן לא תיקנו אלא אכילה כל שהוא זכר 

למקדש. וכשיאמר אשר קדשנו במצוותיו וציונו הלא מיחזי בזה כשיקרא.
ונראה לומר בזה דבר חידוש ומצאתי סעד לדבר מדברי הגרע”א כשיבואר. דיתכן לומר 
בזמן  ציונו  כך  כלל. דבאמת  זה מיחזי כשיקרא  אין  וצונו על אכילת מרור  דכשאומר 

1. ולפי דברינו אפשר ליישב מש”כ רש”י בפסחים )דף ל”ט ע”א( אהא דתנן שם ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו 
בפסח )ר”ל למצות מרור( כו’ ובדמאי ובמעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו כו’ וכ’ רש”י )בד”ה 
ובדמאי ובמעשר ראשון( בזה”ל אבל טבל לא ואע”ג דמעשר ירק דרבנן הוי’ לה מצוה הבאה בעבירה דומיא דעציץ 
שאינו נקוב דאמרן בפירקין עכ”ל. וקשה על רש”י דהרי במשנה שם )דף ל”ה ע”א( תנן נמי לענין מצה דאין יוצאין מצות 
מצה בטבל ובמעשר שני שלא נפדו והתם מפרש בגמ’ הטעם )וכן פי’ רש”י עצמו במשנה שם( משום דכתיב לא תאכל 
עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות מי שאינו מוזהר על חימוצו אלא משום חמץ אתה יוצא בו ידי חובת מצה 
יצא זה שאסור מחמת איסור אחר. וע’ בתוס’ בפסחים )דף קי”ד ע”ב ד”ה אכלן דמאי לא יצא( שביאר דהטעם דטבל אסור 
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ביהמ”ק לאכול כזית מרור עם הקרבן פסח ובברכה אינו מזכיר מה שהוא עושה עכשיו 
דוקא אלא מה שהוא עיקר המצוה. ואע”פ שכהיום אין לנו מצוה אלא באכילה כ”ש, 
אמנם נוסח הברכה נתיסד לפי מה דהמצוה היא בעיקרה וביסודה כשהיתה בשלמותה. 
וראוי להזכיר בברכה מה שהוא עיקר הציווי ובפרט כשעושים המצוה זכר למקדש ראוי 
להזכיר בברכתו האיך היתה הציווי אז במקדש. ובפרט נראה דזו היא כוונת הברכה )על 
עיקר יסוד המצוה( כשמברך בלשון “על” כמו וצונו על אכילת מרור דשפיר משמעותה 

לעיקר המצוה ואינה דוקא למה שעושה עכשיו.
ונראה דיש להביא סמוכים לדברינו דברכת על אכילת מרור נתקנה לפי עיקר מצותו ולא 
לפי מה שעושה עכשיו. דהנה התוספות בסוכה )דף מ”ד ע”ב ד”ה כאן במקדש( הביאו 
שיטת היש מדקדקין דס”ל דאין לברך על קריאת ההלל בראש חודש כיון דאינה אלא 
מנהג )דמבואר שם בסוגיא דלמד”א ערבה מנהג נביאים אין לברך עליה דאין מברכין 
על מנהג(. ור”ת שם חולק וסובר דוקא ערבה דהוי רק טלטול אין מברכין עליה אם הוי 
מנהג אבל על קריאת הלל בר”ח ושאר מנהגים יכולים לברך. והר”ת הביא ראיה לדבריו 
מהא דמברכין אשני ימים טובים של גליות אע”פ שבזמן הזה דבקיאינן בקביעא דירחא 
אינו אלא מנהג כמבואר בביצה )דף ד’ ע”א(. והתוס’ שם דחו ראיה זה וז”ל ומיהו אין 
מזה ראיה דהא טעמא דאין מברכין אערבה למ”ד מנהג נביאים משום דלא אפשר לומר 
וצונו וב’ ימים טובים של גליות אין בהם וצונו אלא קידוש להזכרת היום בתפלה וברכת 

המזון וכו’ עכ”ל.
ובגליון הש”ס שם הקשה הגרע”א וז”ל וב’ ימים טובים של גליות אין בהן וצונו, וקשה לי 
דמ”מ יקשה מברכת על אכילת מצה ועל אכילת מרור בליל ב’ דפסח ]ר”ל דאכילת מצה 
ומרור ביו”ט שני אינן אלא מנהג ואעפ”כ מברכין “צונו”[ ואולי יש לחלק בין נוסח ברכה 
בלשון לעשות כן ובין נוסח בלשון על, אח”ז מצאתי שהקשה כן הר”ן וכו’ עכ”ל. ולכאורה 
כוונת הגרע”א דבאכילת מצה ובאכילת מרור דמשום דמברכים ב”על” יכולים לומר וצונו 
אע”ג דהוי רק מנהג, היא משום דנהי דמה שעושה עכשיו אינו אלא מנהג ולא שייך 
אצלו לשון “וצונו” מ”מ כשמברכים ב”על” הוי’ כונת הברכה על עיקר המצוה כמו שהיא 
ביסודה ולא במה שעושה עכשיו. ומשו”ה יכול לומר וצונו דקאי על עיקר יסוד המצוה.

המצוה  יסוד  עיקר  על  לפרשו  דיש  מרור  אכילת  על  ברכת  לענין  דלרע”א  דס”ל  הרי 
אף אם עכשיו אין מקיים אותה מצוה כלל. והיינו טעמא משום דנהי דאין מקיים את 
המצוה ביו”ט שני כלל )דמה שאוכל המצה והמרור אינו אלא משום מנהג( מ”מ נוסח 
הברכה אשר קדשנו במצוותיו “וצונו” על אכילת מצה או על אכילת מרור אמת הוא, 
שהרי כך צונו לעשות בזמן שהמצוה היתה נוהגת. ונוסח הברכה נתקנה וקאי על עיקר 

קיום המצוה.
ולכן שפיר נוכל גם אנו לומר דברכת על אכילת מרור נתקנה כפי עיקר המצוה כשהיתה 

נעשית בשלמותה בזמן המקדש דהוה באכילת כזית וכנ”ל.
ועכשיו היה נראה להוסיף עמש”כ. דהנה ז”ל הרא”ש )שם( תניא אכלו דמאי יצא אכלו 
למרור בלא מתכוין יצא אכלו לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה 
יותר מכדי אכילת פרס, משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה 
בפחות מכזית אבל בירקות הראשונות שמברך עליהן בפה”א בעלמא ואין מזכירין עליהם 
אכילה אין צריך מהם כזית כו’ עכ”ל. ומשמע לכאורה מדברי הרא”ש דהא דקתני אכלו 
לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס, הלשון 

יצא הוא דיצא לקיים את לשון ברכתו.
וע’ בשאג”א הנ”ל בסוף התשובה וז”ל ועוד קשה לי מהא דתניא אכלן לחצאין יצא ובלבד 

במרור משום דאיתקדש מצה למרור ובמצה דרשינן מקרא דאין לצאת בו וא”כ ה”ה למרור, וא”כ ק’ על רש”י דלמה כ’ 
טעם דליתא בגמ’ דמצוה הבאה בעבירה ולא פי’ משום דאיתקדש מצה למרור. ולפי מש”כ מהגרי”ז י”ל דעצם התקנה 
במרור בזה”ז י”ל דלא הוי זכר למצוה דמרור דבזמן שביהמ”ק קיים אלא דהוי תקנה מיוחדת זכר למקדש. וא”כ י”ל דנהי 
דבביהמ”ק היינו אוסרין טבל למרור מה”ט אבל בזה”ז דהתקנה היא רק זכר למקדש די לנו באכילת מרור כל שהוא מין 
הכשר ואפי’ אם אין בו כל התנאים שהיה נצרך להם בזמן שביהמ”ק קיים. ולכן היה רש”י צריך לפרש הפסול דמרור 
של טבל מטעם אחר דוקא, משום מצוה הבאה בעבירה. )והא דלא פי’ הגמ’ הטעם לאסור מצה של טבל משום מצוה 

הבאה בעבירה והוצרכה לדרשה כבר כתב המהר”ם חלאוה משום דמצוה הבאה בעבירה אינה פוסלת אלא מדרבנן(.
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שלא ישהא כו’ ומדנקט אכלן לשון בדיעבד א”כ האי ובלבד שלא ישהא דמסיק היינו 
לומר דאם שהה יותר מכדי אכילת פרס אפילו בדיעבד לא יצא וצריך לחזור ולאכול 
ואמאי הא כיון דמ”מ אפילו בשהה כבר יצא י”ח הואיל וא”צ כזית וכשחוזר ואוכל ע”כ 
א”א לחזור ולברך כיון דיצא י”ח ולשון אכילה שהזכיר בברכה ראשונה א”א להתקן ע”י 
אכילה זו דהא לא עליה בירך אלא על אכילה ראשונה ואמאי חוזר ואוכל אלא ודאי 

ש”מ דמרור צריך כזית ובשהה אין מצטרף לכזית כו’ עכ”ל.
הנה כבר כתבנו דיש מן האחרונים שהסיעו את דברי הרא”ש לכונה אחרת, דלא הוי 
כונתו דהסיבה לאכול כזית מרור הוא מחמת שמברך על אכילת מרור, אלא הא דמברך 
לשון  היו מתקנים  לא  דאל”ה  בכזית  היא  לדבר שהמצוה  סימן  הוי’  מרור  אכילת  על 
אכילה בברכה. כן כתב בשו”ת חת”ס סי’ ק”מ ובשו”ת תורת חסד סי’ מ”ט אות י”ג. ועי”ז 
סרו כל תלונות השאג”א מעל הרא”ש, דאף הרא”ש מודה דבעינן לאכול כזית מרור. אלא 
דהשאג”א לא למד כן ברא”ש משום דהבין את כונתו דבעצם אין כאן חיוב של כזית כלל 
ורק דהברכה מחייבת את הדין כזית דהוא פשטות לשון הרא”ש. וכל דברינו דלעיל באו 

ליישב את הרא”ש עפ”י הבנת השאג”א בדבריו.
ועכשיו נראה לי להוסיף על דברנו דלפי מש”כ ליישב את הרא”ש עפ”י הגרי”ז במנחות 
נו”ל עוד דמעיקר הדין שתיקנו אכילת מרור רק זכר למקדש אז לא בעינן לזה כזית, 
אבל מאחר שתיקנו נוסח הברכה בלשון אכילה )מהטעם שכתבנו דנוסח הברכה נוסד 
על עיקר יסוד המצוה(, אז השתא שייך נמי זכר ג”כ לעצם אכילת המרור עצמו הנאכל 
בשיעור כזית, ולכן מאחר דבלא”ה צריך לאכול כזית אז הוסיפו חכמים דאכילה זו של 
כזית תהיה ג”כ זכר לעצם המצוה דמרור ולא רק זכר למקדש. אבל בלא”ה )אילו לא היה 
נוסח הברכה כן( לא היו מתקנין אלא לזכר למקדש ולא היה צריך לכזית. ]או י”ל בנוסח 
אחר דמאחר שחייב בלא”ה לאכול כזית מחמת הברכה אז מטעם זה הדר תיקנו שהזכר 

למקדש היה בכזית דוקא שבאותו כזית שאוכל יהא בזה גם זכר למקדש.[
ובאמת דזה כעין פשרה בין מש”כ החת”ס ודעימיה לבין השאג”א. דבאמת הטעם שחייבין 
בכזית הוא דוקא מחמת מה שמזכירין לשון אכילה בברכה. אבל שוב הרי נעשה עצם 

תקנת המצוה להיות בכזית דוקא.
והשתא לפי דברינו עיקר הדין שחייב כזית הוא מחמת  הברכה שמברך בלשון אכילה 
)ומטעם שבארנו( וזהו הסיבה להצריך כזית וכנ”ל לפי שיטת השאג”א ודעימיה. אבל 
מאחר שהברכה מחייבו בכזית אז נכלל עכשיו בתקנת חז”ל שהמצוה תהיה בכזית דוקא 
דכיון דבלא”ה חייב בכזית אז י”ל שרצון החכמים שבאותו כזית שיאכל שיקיים בכולו 

המצוה של מרור.
ולפי”ז מיושב קושית השאג”א מאכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין אכילה 
לחבירתה יותר מכדי אכילת פרס. דאה”נ עכשיו כבר יש תקנת חז”ל שהמצוה תעשה 
בכזית דוקא כיון דהברכה מחייבו בלא”ה בכזית. ולפיכך אם ישהא באכילתו יותר מכדי 
כזית שהרי סוף סוף עכשיו הוה המצוה בכזית  אכילת פרס שפיר יתחייב לאכול עוד 

דוקא.
ויתכן עוד לומר לפי דרך זו, דכיון שחייב בכזית מחמת הברכה ומשום זה אמרינן דהדר 
שאוכל  המרור  לענין  דגם  י”ל  אז  בכזית,  תהיה  מרור  דאכילת  המצוה  שעצם  תיקנו 
בכריכה שאין מברכין עליה ולא אמרינן על אכילת מרור, ג”כ תתקיים ג”כ בכזית דוקא. 
בכריכה  מרור  דבאכילת  מסתברא  אין  אז  בכזית  מרור  מצות  הוה  סוף  שסוף  דמאחר 

שתהא מצוה זו שונה ביסודה ושתתקיים בפחות מכזית, ודו”ק.
נמצא לפי דברינו דאף אם נפרש ברא”ש כהבנת השאג”א ודעימיה שהברכה מחייבת 

כזית אכתי אפשר לומר דגם הכריכה נמי תהיה בכזית דוקא, ודלא כהשאג”א בזה.
ב. ועוד י”ל דרך אחרת ליישב את שיטת הרא”ש. הנה השאג”א הק’ על הרא”ש דהרי 
מצינו דהקיש התורה מצה למרור וא”כ כשם שבמצה צריך כזית משום שנאמר בה לשון 
אכילה דכתיב בערב תאכלו מצות כך גם במרור יצטרכו כזית משום שהוקש מרור למצה.

ועוד מובאה הקושי’ בשם הגר”ח דאפילו אם לא כתיב לשון אכילה במרור, מ”מ הרי 
מצינו בעניני אכילה שהוקבע שיעור כזית גם במקום שלא נאמר בו לשון אכילה כגון 
באיסור בשר וחלב דאע”ג דלא כתיב לשון אכילה רק דילפינן איסור אכילה מהא דכתיב 
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לא תבשל גדי בחלב אמו, ואעפ”כ אין מתחייב על אכילת בו”ח אא”כ אכל כזית, דכיון 
היא  כך  מ”מ  במפורש  אכילה  לשון  בתורה  נאמר  שלא  אע”פ  אכילה  הוא  שהאיסור 
אכילה  לשון  כתיב  דלא  הרא”ש  כמש”כ  יהא  לו  וא”כ  בכזית.  היא  שאכילה  הללמ”ס 
במרור מ”מ מאחר שיש מצוה דאכילה במרור היה צריך להיות דין כזית. ותי’ הגר”ח 
דיש ב’ מצוות דאכילת מצה דיש מצה שהיא חלק מחובת אכילת ק”פ ועלה כתיב על 
ולגבי  גם מצוה מצד עצמה דכתיב בערב תאכלו מצות.  ויש  יאכלוהו,  ומרורים  מצות 
המצוה דאכילת מצה שהיא מחובת ק”פ הרי עיקר החיוב אכילה בפסוק זה הוא אכילת 
הק”פ ואילו אכילת מצה ומרור הנזכרים בפסוק זה אינן מצוות בפנ”ע בפסוק זה. ולכן לא 
בעינן שיעור כזית לענין חיוב מצה שהיא מחובת ק”פ. והמצוה האחרת של אכילת מצה 
האמורה בפסוק בערב תאכלו מצות, היא מצות אכילה מצד המצה בעצמה ולזה בודאי 
בעינן כזית וא”כ הא דהוקש מצה למרור אין זה אלא לענין אותה מצוה דאכילת מצה 
שהיא מחיוב ק”פ ובעינן חיוב מצה זו ג”כ אין בו דין כזית. ולפי”ז מתורצת גם קושית 

השאג”א הנ”ל עכת”ד.
הרי דהגר”ח חידש דיש ב’ מצות באכילת מצה, א’ המצוה לאוכלה עם הק”פ וב’ המצוה 
בפנ”ע לאכול מצה )ותו חידש דהמצוה דאכילה עם הק”פ מתקיימת אף בפחות מכזית(. 
וע’ בשו”ת זכר יצחק )מהגאון הר”י מפאנאוויעז זצ”ל( סי’ פ’ אות ב’ דחידש נמי דיש ב’ 
מצוות באכילת מצה וכנ”ל. ומבואר דאף בזמן המקדש כששייך לקיים המצוה דאכילת 
מצה עם הק”פ גם אז נמי איכא המצוה השניה שהיא מצות אכילת מצה אף בפנ”ע וכן 

משמע נמי מן הגר”ח. נמצא דכשאוכל כזית מצה עם הק”פ הרי מקיים ב’ המצוות.
אמנם הרי הק’ השאג”א עוד דלפי הרא”ש אם באמת אין חיוב מרור בכזית אלא משום 
נוסח הברכה אז למה באמת תוקנו בהכי את נוסח הברכה. ועוד הרי הדבר נראה כשקר 
לאכול  ציווי  שום  אין  והלא  מרור,  אכילת  על  וציוונו  במצותיו  קדשנו  אשר  שמברך 

)דהיינו כזית במשמע( מרור וצע”ג.
ועל כן נראה ליישב דהרי שיטת הרמב”ם בספר המצוות דמצות מצה נמנית בפנ”ע )מ”ע 
קנ”ח( ומצות מרור אינה נמנית בפנ”ע כלל אלא כחלק ממצות אכילת ק”פ )מ”ע נ”ו(. 
והנה הק’ ר’ דניאל הבבלי )בס’ מעשה נסים ס’ ז’( דהלא אף מרור הוי מצוה בפנ”ע דהלא 
דרשינן בפסחים )דף ק”כ ע”א( דמי שהיה טמא או בדרך רחוקה אע”פ שאינו מקריב ק”פ 
מ”מ אוכל מצה ומרור בפסח ראשון. הרי מבואר דגם במרור איכא מצוה בפנ”ע. )והא 
דמרור בזמן הזה מדרבנן היינו משום דלא חייבתו תורה במרור אלא בזמן דאיכא ק”פ( 
אמנם ע’ בחידוש הר”ן שכתב דמה שאמרו “מצה ומרור” שיגרת לשון הוא לפי שרגילות 
ומרור, אבל באמת שכיון שאינו אוכל את הפסח אינו אוכל  להזכיר בכל מקום מצה 
מרור. אבל ר’ דניאל הבבלי חולק וס”ל דטמא והיה בדרך רחוקה חייבין גם במצה וגם 

במרור מה”ת.
נמצא לפי דברי ר’ דניאל הבבלי ודעימיה דיש ב’ מצוות באכילת מרור כמו דאיכא ב’ 
חיובים במצות מצה. דיש מצה ומרור הקשורים באכילת פסח דהויין חלק מאכילת ק”פ 
ויש גם מצוה בפנ”ע דאכילת מצה ומרור )אלא דבהא שאני מצה ממרור דאותה מצוה 
בפנ”ע דמצה קיימת אף בזמן הזה ואותה מצוה בפנ”ע דמרור אינה אלא בזמן דאיכא 

ק”פ(.
וא”כ לפי”ז י”ל דההיקש דמצה למרור אינו אלא לענין מצה הנאכלת עם הק”פ וכמש”כ 
בין מצה הנאכלת עם הק”פ למרור הנאכל עם  בשם הגר”ח אלא דהוא היקש לגמרי 
הק”פ. וגם בין מצה שהיא מצוה בפנ”ע לבין מרור שהיא מצוה בפנ”ע )אבל זה פשוט 
דאין להקיש מצה שהיא מצוה בפנ”ע למרור שהוא מצוה עם הק”פ( או י”ל דאף אם אין 
ההיקש בין מצה ומרור אלא לענין מצה ומרור הנאכלין עם הפסח, מ”מ כיון דיש עוד 
מצוה דמרור שהרי טמא והיה בדרך רחוקה חייבין אף במרור, ומצוה זו היא באכילת 
מרור בפנ”ע ולא כטפל לק”פ אז בזה י”ל כמש”כ הגר”ח דכל אכילה הוה בכזית אפילו 

במקום דלא נאמר בה לשון אכילה.
איזו מצוה  הוא מדרבנן, משום  הזה  בזמן  דמרור  יש לחקור בהא דתקנו חכמים  ולכן 
דמרור שהיתה נוהגת בזמן המקדש מדאורייתא תיקנו זכר לה בזמן הזה. האם המצוה 
דמרור מדרבנן בזה”ז הוא זכר למצוה שהיה אז מצוה בפנ”ע או זכר למרור שהיה נאכל 
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אז כחלק מק”פ.
והיה נראה לומר דהרא”ש למד דהא דהתקינו מרור בזמן הזה הוא זכר לעיקר אכילת 
מרור שהיה ביחד עם הק”פ דדוקא מרור זה הוי בפירוש מה”ת )דמצות מרור בפנ”ע לא 
הוזכרה בפירוש בתורה אלא ילפינן מכל ערל לא יאכל בו אבל אוכל הוא במצה ומרור 
ע”ש(. ועוד מצינו הרבה דברים שעשו חכמים תקנה למה שהיה המצוה במקדש )כמו 
מרור  מצות  מסתברא שמשום  ולכן  למקדש(,  זכר  ריב”ז  דתיקן  במדינה  ימים  ז’  לולב 

הנאכל עם הק”פ הוא דתקינו לאכול מרור בזמן הזה.
ואם כנים הדברים נמצא דבזמן המקדש היה מרור נאכל משום ב’ מצוות, המצוה לאכול 
מרור עם הק”פ שמתקיימת אף בפחות מכזית, וגם מצוה בפני עצמה לאכול מרור שאינה 
מתקיימת אלא בכזית. אלא דס”ל להרא”ש דעיקר המצוה בזה”ז לא נתקנה אלא לזכר 
המרור שנאכל עם הק”פ ומשו”ה לא בעינן כזית באכילת מרור מצד עצמה ורק בעינן 

כזית משום שמזכירין לשון אכילה בברכה.
אלא דא”כ קשה דלמה באמת תיקנו חז”ל נוסח ברכה שהיא נראית כשיקרא דהרי ליכא 
חיוב באכילת כזית מרור בזה”ז. ועל זה י”ל כמו שהארכנו לעיל לפי הדרך הראשונה 
ובזמן  יסודה,  בעיקר  התורה  מן  המצוה  שהיתה  מה  כפי  נתקנה  הברכה  נוסח  דעיקר 
המקדש כשאכלו המרור עם הק”פ באמת אכלו כזית מרור כדי לקיים ב’ המצוות שישנן 
במרור, נמצא דבאמת נצטוינו אז במצוה ד”אכילת מרור”, אע”פ שכהיום לא קיים עוד דין 
זה. אמנם נוסח הברכה תיקנו כמו שהיה קיים המצוה כשהיה בשלמותו ולכן תקנו לומר 
דציוונו על אכילת מרור משום דבאמת דכך היא ה”צונו” דמדאורייתא בזמן המקדש היה 
החיוב בכזית והא דאוכלים אנו כזית מרור בזה”ז הוא רק משום דהזכרנו ענין האכילה 
בברכה. )והטעם דהזכרנו “אכילה” בברכה משום דכך באמת נצטוינו מה”ת באכילת מרור, 
ולכן ראוי להזכיר בברכה מה שהוא עיקר הציווי מה”ת. וליכא בזה משום שנראה כשקר 
משום דהמברך אומר שכך ציוה הקב”ה.( ולכן אתי שפיר דברי הרא”ש מכל הקושיות 

שהק’ עליו.
וגם לפי דרך זו נוכל להוסיף מש”כ לעיל דמאחר דהברכה מחייבת בכזית אז שוב הדר 
תקנו דין כזית מעיקר מצות אכילת מרור והוא לקיים את הדין כזית מרור שאינו קשור 
עם ק”פ. ונמצא דסוף סוף יש מצוה מעיקר הדין באכילת כזית מרור. וממילא לפי”ז גם 
מיושב מה שהקשה השאג”א מהא דתניא אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהא בו בין 
כדי  תוך  כזית  ולאכול  לחזור  דחייב  דדקדק  פרס  אכילת  מכדי  יותר  לחבירתה  אכילה 
אכילת פרס. ולהנ”ל שפיר איכא למימר הכי אף להרא”ש משום דסוף סוף הדר תקנו 

שתהא אכילת מרור בכזית וכמש”כ לעיל.
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בענין מצה 
 הראויה

לשבעת ימים
הרב יוסף לוינגר, ראש חבורה

בני ישראל נכנסו לארץ ישראל בי’ ניסן. ומבואר בגמרא מסכת קידושין דף לח. וראש 
השנה דף יג. דאותה שנה שנכנסו לארץ לא אכלו מצה בליל ט”ו ניסן ולא קיימו מצות 
אכילת מצה. הטעם לזה הוא משום שעד הנה אכלו רק מן ולא היה להם חטים לעשות 
מהם מצה. והחיטין שמצאו בארץ ישראל היה מתבואה חדשה ונאסר להם באיסור חדש 
עד שיביאו מנחת העומר ביום ט”ז ניסן. לכן לא יכלו לאכול מצה אותה שנה שנכנסו 
לארץ ישראל. תוס’ שם בקידושין לח. ד”ה אקרוב עומר וכו’ הביא שבירושלמי מקשה 
למה לא אכלו מצה מהתבואה חדשה דיבא עשה דבערב תאכלו מצות וידחה לא תעשה 
דחדש. ותירץ הירושלמי דעשה דמצה הוה עשה שניתן קודם מתן תורה ואין עשה כזה 
אטו  ראשונה  כזית  דגזרו  תירוץ אחר  כתב  תוס’  תורה.  במתן  שניתן  לא תעשה  דוחה 

שנייה. 
וידחה לא תעשה דחדש, הקשה המנחת חינוך  דיבא עשה דמצה  בקושית הירושלמי 
מצוה י’ דאף אם עשה דמצה ידחה הלא תעשה דחדש עדיין לא שייך לקיים המצוה 
דאכילת מצה על ידי אכילת חדש, דהנה בפסחים לח: איתא בגמרא דלחמי תודה ורקיקי 
נזיר אין יוצאין בהם ידי חובת מצה . וביאר רב יוסף דכתיב בקרא שבעת ימים תאכל 
מצות, ודרשינן דבעינן מצה הנאכלת לשבעת ימים, יצא לחמי תודה ורקיקי נזיר דרק 
יוצא החיוב  והיינו, דכדי להיות  נותר.  ולילה נעשים  יום  ולילה, דלאחר  ליום  נאכלין 
דאכילת מצה בעינן מצה שראוי להיות נאכל כל ז’ ימים דפסח, ולחמי תודה ורקיקי נזיר 
שנפסלים בפסול נותר לאחר יום ולילה, ואינם ראוים להיות נאכל כל ז’ ימים, נתמעטו 
ואינו יכול לצאת מצות אכילת מצה בהם. ולפי דין זה דבעינן מצה הראויה לאכול כל ז’, 
תקשי על הירושלמי דאפילו אם עשה דמצה ידחה לא תעשה דחדש, והא זהו רק כזית 
אחת לקיים המצוה, אבל אחר כזית אחת אסור לאכול שום מצה של חדש, ואם כן אין 
ויהיה נתמעט, דומיא דמצות של לחמי תודה ורקיקי  זה מצה הנאכלת לשבעת ימים 
נזיר, וכיון שנתמעט ואינו מקיים העשה, שוב אינו מובן קושיית הירושלמי דנאמר עשה 

דוחה לא תעשה. 
ונראה לתרץ קושית המנחת חינוך בהקדם דברי האור שמח הלכות חמץ ומצה פרק ו’ 
הלכה ז’.  דהנה בפסחים דף כא: מבואר בגמרא דכל מקום שנאמר בתורה לשון לא ֵיָאֵכל, 
לא ֵתָאֵכל או לא ֹתאֵכלּו, כונת התורה לאסור גם הנאה ולא רק אכילה. ובדף כג. הקשה 
הגמרא מאיסור חדש דכתיב “ולחם וקלי וכרמל לא תאכלו” ומכל מקום תנן דתבואת 
חדש מותר בהנאה. ותירץ בגמרא דשאני חדש דאמר קרא “קצירכם”, שלכם תהא, ואם 
כן התירה גילתה דמותר בהנאה אף דכתיב לשון “לא תאכלו”. אולם בירושלמי פסחים 
פרק ב’ הלכה א’ הקשה כהבבלי למה גבי חדש אינו אסור בהנאה כיון דכתיב לא תאכלו 
ותירץ הירושלמי דשאני חדש שקבע הכתוב זמן לאיסורו דרק אסור עד יז’ ניסן. וכיון 

שאיסורו רק לזמן לא תאכלו אינו כולל איסור הנאה.
ומבואר דהירושלמי משני שינויא אחרינא מהבבלי, דהבבלי תירץ דיש דרשה להתיר 
לכן  לאיסורו,  זמן  דיש  כיון  דחדש  דרשה,  שום  בלא  תירץ  והירושלמי  בהנאה,  חדש 
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בין הבבלי  ובאור שמח הסביר המחלוקת  לא דרשינן לא תאכלו לכלול איסור הנאה. 
להירושלמי, דהירושלמי סובר דחדש כיון דקבע הכתוב זמן לאיסורו, אין זה איסור חפצא 
כשאר מאכלות אסורות, שהרי כל מאכלות אסורות הם איסורי עולם וחדש אינו איסור 
עולם ואם כן חדש הוא איסור גברא, דהיינו שהוא מניעה על האדם מלאכול מתבואה 
חדשה, כאיסור אכילה ביום הכיפורים שהוא עיכוב זמן מה באכילת האדם והוא הדין 
איסור חדש הוא עיכוב זמן באכילת האדם. ולכן הכלל דכל מקום שנאמר לא תאכלו 
כוללת גם איסור הנאה, כל זה דוקא בשאר מאכלות אסורות שהם איסור חפצא, אבל 
חדש דהוה איסור גברא רק המעשה אכילה אסור על האדם ולא הנאה, ורק באיסורי 
חפצא איסור הנאה הוא בכלל האיסור אכילה. והבבלי שלא תירץ כן סובר דאיסור חדש 
אף על פי שהוא רק לזמן מכל מקום הוא גם כן איסור חפצא, ולכן כיון שנאמר לא 
תאכלו היה צריך להיות אסור בהנאה גם כן, ולכן הוצרך הבבלי לתרץ דבחדש יש קרא 
דקצירכם שמתירו בהנאה. כל זה ביאר האור שמח בהמחלוקת בבלי וירושלמי לענין 

חדש.   
ולפי דברי האור שמח יש לומר דהירושלמי כאן שהקשה דיבא עשה דמצה וידחה לא 
תעשה דחדש, לשיטתו קאזיל דחדש הוה איסור גברא דהיינו שהוא מניעה על האדם 
מלאכול חדש לאיזה זמן. ובזה מיושב קושית המנחת חינוך במה שהקשה דאין זה מצה 
הראוי להיות נאכל כל שבעה, דדין זה דבעינן מצה הראוי לשבעה הוא דין בהמצה ויש 
לומר דרק איסורי חפצא שעצם המצה נאסר, אז אמרינן דאם יש איסור חפצא באחד 
מימי הפסח על מצה זו אז נתמעט, דאין זה מצה הנאכלת לז’ ימים. ולכן לחמי תודה 
ורקיקי נזיר שאחר שנעשית נותר הם אסורות לעולם והם איסורי חפצא, נתמעטו מלצאת 
מצות מצה בהם. אבל חדש דאינו איסור חפצא שפיר נקראת מצה הנאכלת לז’ ימים 
דעצם המצה נאכל ורק דהגברא צריך למנוע מלאכלו, וכיון דעצם המצה נאכל ממילא 
שפיר נקראת מצה הנאכלת לז’ ימים אף דאסור משום חדש. ושפיר הקשה הירושלמי 

דנאמר עשה דמצה ידחה הלא תעשה דחדש ומיושב היטב קושית המנחת חינוך.                                                                                                             
ולפי דברינו נמצא דלדעת הבבלי חדש הוה גם כן איסור חפצא וכמו שכתב האור שמח 
לעיל בשיטת הבבלי, ואם כן להבבלי מצה הנאסר באיסור חדש אינו מצה הנאכלת לז’ 
ימים, ושוב לא שייך להקשות לדעת הבבלי דנאמר עשה דוחה לא תעשה. ואם כן הבבלי 
לשיטתו לא הקשה מאי טעמא לא אכלו מצה והירושלמי לשיטתו שפיר הקשו ודו”ק. 


