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 ר אכילת מצה בערב פסח: איסובוגיה ס

* 

 רקע

בירושלמי מובא שאסור לאכול מצה בערב פסח. הראשונים פוסקים דין זה להלכה, 
 .ודנים ביסוד הדין ובגדריו

 מקורות

 ירושלמי פ"י ה"א, "מהו לוכל מיני כיסני'... כדי שיכנס לשבת בתאוה" א.

 רי"ף טז. באלפס, "ירושלמי א"ר לוי... בבית חמיו לוקה" ב.
 ד"ה גמ' ירושלמי ר"ן 
 רא"ש פ"ג סי' ז 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו הי"ב, ומגיד משנה ד"ה אסרו 
 תוס' צט: ד"ה לא ג.

 מאירי צט: ד"ה ערבי פסחים, "ויש שואלים... בתחלת סעודה לתאבון" 
 ומשנה ברורה  סע' ב, סי' תעא שו"ע ד.

 
י  מ ל ש ו ר י ד  ו מ ל את " ה י  "   פ

רבי יודן נשייא סחה וצהא שאל לרבי מנא בגין  ,ני תרוגימאמהו לוכל מיני כיסני' מהו לוכל מי
אמר רבי לוי  .דאתא צהי מהו נישתי אמ' ליה תני רבי חייה אסור לאדם לטעום כלום עד שתחשך

תני ר'  .האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה
ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי רבי לא היה אוכל לא  .וריודה בן בתירה אומ' בין חמץ בין מצה אס

ור' תלמידיה דרבי  ,חמץ ולא מצה לא מצה מן הדא דרבי לוי ולא חמץ מן הדא דר' יודה בן בתירה
אמר רבי מנא  .יודה בן בתירה הוה לא תלמידיה דרבי יעקב בן קודשיי הוה אלא בגין דהוה בכור

אמ' רבי תנחומא לא מן הדא אלא מן הדא רבי איסתניס הוה  .רבי יונה אבא הוה בכור והוה אכיל
כד הוה אכיל ביממא לא הוה אכיל ברמשא ולמה לא הוה אכיל הכא ביממ' כדי שייכנס לשבת 

 בתאוה. 
 

ט צ י  ר י א "מ ן ו ב א ת ל  . . . ם י ל א ו ש ש  י ו "  , ם י ח ס פ י  ב ר ע ה  " ד  :  

ץ ומצה אסורים ויש שואלים ואף כשתפקיע אכילת מצה לתאבון האיך אפשר לו לאכול והלא חמ
חמץ מן הדין ומצה ממה שאמר בתלמוד המערב האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו  ,לו

וא"ת במיני תרגימא והלא בזה לא נאסר וכמו שאמרו אבל מטבל הוא במיני תרגימא  ,בבית חמיו
ותירצו שלא אמרו כבא על ארוסתו אלא במצה הראויה לצאת בה ידי חובתו הא  .כמו שיתבאר

והוא  ,עשירה או בצקות של עכו"ם או של אורז ודוחן לא ובא לאסרם משום מצה לתיאבון מצה
ושמא תאמר והלא אמרו הקמחים  .הדין אף במיני תרגימא ושלא לאכול מהם אכילה מרובה

ובצקות של עכו"ם אדם ממלא כרסו מהם ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה והרי מצה באחרונה 
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זו שנויה במי שאין לו אלא כזית מצה משומרת וודאי  ,אבון לא קפדינןעל השובע היא ואלמא אתי
 .צריך לאכלה לבסוף אבל כל שיש לו צריך גם כן שיאכלנה בתחלת סעודה לתיאבון

 הסבר הסוגיה

 ]ירושלמי פ"י ה"א[ .האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו :אמר רבי לוי
 

פוסקים הלכה  ]פ"ו הי"ב[והרמב"ם  ]טז.[הרי"ף  מצה בערב פסח. לאכולהירושלמי אוסר 
מעלה אפשרות  ]צט: ד"ה סמוך למנחה[לא נזכרה לא במשנה ולא בבבלי. התוס' רי"ד ש אףזו 

 פוסק דין זה להלכה.  ]בפסקיו עמ' שמז[שהבבלי חולק על הירושלמי, אולם גם הוא 

דרת המצה האסורה , ומחלוקתם מתפצלת לשניים: א. הגנחלקו הראשונים בגדרי האיסור
 באכילה. ב. הגדרת הזמן האסור באכילה. 

בגדרי איסור  ובעת מקושימחלוקת הראשונים לגבי הגדרת המצה האסורה באכילה נ
אומרת שאסור לאכול בערב פסח סמוך  ]צט:[אכילה בערב פסח סמוך למנחה. המשנה 

ם את שיטת התוס' אומרת שמותר לאכול מיני תרגימא. אם אנו מאמצי ]קז:[למנחה, והגמ' 
שמיני תרגימא הם תבשיל העשוי מחמשת מיני דגן, איסור האכילה בערב פסח  ]קז: ד"ה מיני[

סמוך למנחה הוא על סעודת פת בלבד, ופת הרי אסורה אף לפני שעה עשירית, שהרי פת 
 חמץ אסורה משעה חמישית, ומצה אסורה לפחות מחצות. 

צו שאיסור אכילת מצה בערב פסח כולל רק מצה הקשו קושיה זו ותיר ]צט: ד"ה לא[ תוס'
שיוצאים בה ידי חובה, ולפיכך מותר לאכול מצה עשירה. איסור אכילה משעה עשירית 

]צט: ד"ה והתוס' רי"ד  [ערבי פסחים]צט: ד"ה המאירי מתייחס לדעתם לאכילת מצה עשירה. 

פסח גם בצקות של תוס', ולדעתם מותר לאכול בערב השל  םמרחיבים את דינ סמוך למנחה[
חולק על  ]ד"ה תוס' בד"ה לא יאכל[יוצאים ידי חובה. המהרש"א  איןנכרים כיוון שאף בהם 

במצה  :המאירי והתוס' רי"ד, ולדעתו ניתן לחלק בין מצה עשירה לבין בצקות של נכרים
בצקות של נכרים יש בעשירה אין טעם מצה ולכן מותר לאוכלה ביום ארבעה עשר, ואילו 

סובר שאכילת מצה כנראה אסור לאוכלם ביום ארבעה עשר. המהרש"א ולכן ה טעם מצ
את חווית אכילת מצת מצוה, ולכן האיסור תלוי בתחושה הסובייקטיבית  תבערב פסח פוגמ

 הלכתית. הולא בהגדרה 

של התוס', ואף על פי כן אוסר  םמסכים עקרונית עם שיטת ]גבורות ה', פמ"ח[המהר"ל 
זה נובע משיטתו בגדרי מצות מצה. המהר"ל סובר  נוערב פסח. דילאכול מצה עשירה ב

מצות מצה אלא דין נוסף. לדעתו יש שני דינים באכילת מצה ב הגדרהש"לחם עוני" אינו 
בפסח: א. אכילת מצה. ב. אכילת לחם עוני. באכילת מצה עשירה מקיימים את מצות אכילת 

יוון שמקיימים במצה עשירה מצות אין מקיימים בה מצות אכילת לחם עוני. כאך מצה 
 .1אכילת מצה, אין לאוכלה בערב פסח

                                                           
המהר"ל אומר את דינו רק לגבי מצה שיש בה גם מים וגם מי פירות. מצה שנילושה במי פירות בלבד אינה   1

מחמיצה ומותרת באכילה בערב פסח גם לשיטת המהר"ל. תוס' כנראה סוברים שמצה שאינה לחם עוני 
 אינה מוגדרת מצה. 
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מתרץ את קושיית התוס' בדרך אחרת: "וזה שמנענוהו  ]פיהמ"ש פ"י מ"א[הרמב"ם 
מלאכול אינו אכילת פת שהרי אין לו אז פת, לפי שאסור אצלינו לאכול מצה ביום ארבעה 

בשאר מאכלות". אסור לאכול מצה עשר עד שיאכלנה בעת המצוה, אלא מנעוהו מלהרבות 
לאחר שעה עשירית ובכל יום ארבעה עשר, עד שעה עשירית מותר להרבות בפירות וירקות, 

אינו מחויב לחידושם  שהרמב"ם אומר ]סי' תמד סע' א אות ז[. הגר"א בלבד מותר לאכול מעט
צה של התוס' שמותר לאכול מצה עשירה בערב פסח, ויתכן שלדעתו אף מצה עשירה ומ

 .2מבושלת אסורות באכילה בערב פסח
 

 ז[ ]פ"ג סי'והרא"ש  ]טז.[ר"ן ה, []טו:בעל המאור . נחלקו הראשונים מהו זמן האיסור
 ]פ"ו הי"ב, ע"פ הבנת המגיד משנה[רמב"ם ה האיסור מחצות, מזמן איסור אכילת חמץ.סוברים ש

כל יום מפרש ש ו:[]במלחמות טרמב"ן ה האיסור מעלות השחר של יום ארבעה עשר.סובר ש
ארבעה עשר אסור באכילת מצה. לא ברור בדבריו אם האיסור מעלות השחר של יום ארבעה 

 בליל ארבעה עשר. מתחיל כברעשר או שהאיסור 

 סיכום

 תוס' רי"דו מאיריה איסור אכילת מצה בערב פסח ובגדריו:מהות נחלקו הראשונים ב
ובה בלבד, ומותר לאכול מצה עשירה האיסור מתייחס למצה שיוצאים בה ידי חסוברים ש

 אסורהה טעם מצה בכל מצה שיש סוברים ש ]ע"פ הבנת המהרש"א[תוס'  ובצקות של נכרים.
חכמים הרמב"ם, על פי פירוש הגר"א, סובר שיוצאים בה ידי חובה.  איןאם  אףבערב פסח 

 עם מצה.ה טבמצה, אפילו אם אין יוצאים בה ידי חובה ואפילו אם אין  כל אסרו אכילת

הראשונים נחלקו גם בזמן האיסור. בעל המאור, ר"ן ורא"ש אוסרים מחצות, הרמב"ם 
 .ארבעה עשרוהרמב"ן אוסרים בכל יום 

 הלכה

]סי' מהמגן אברהם פוסק שאסור לאכול מצה כל יום ארבעה עשר,  סע' ב[סי' תעא ]הרמ"א 

 ]סקי"ב[המשנה ברורה  .אוסר רק מהבוקר ]אות ז[משמע שהאיסור מהלילה, החק יעקב  סק"ו[
החק יעקב והמשנה ברורה מוסיפים שיש האוסרים עלות השחר. ב מתחילשהאיסור  פוסק

 לאכול מצה כבר מראש חודש ניסן.

מתיר לאכול מצה עשירה. הרמ"א כותב: "מצה שנאפתה כתיקונה ואחר כך  [שם]השו"ע 
בערב פסח". מכאן נתפררה ונילושה ביין ושמן אינה נקראת מצה עשירה ואסור לאכלה 

הכותב: "ומכל מקום  )סק"כ( ]עיין משנה ברורהבערב פסח  השאסור לאכול עוגות העשויות קמח מצ

מותר  .לצאת בה ידי מצה בלילה אין כדאי לפי מה שנתבאר לעיל בסימן קסח במשנה ברורה סקנ"ט"[

                                                           
שבערב פסח שחל בשבת יש לקיים סעודה שלישית בפירות  ]שם[את דבריו על דברי הרמ"א  מרוהגר"א א  2

כתב  ]הל' פסח אות טו, מובא במג"א שם ס"ק ב[ובשר ודגים מפני שנוהגים לא לאכול מצה עשירה. המהרי"ל 
א שעקרונית אפשר לקיים סעודה שלישית במצה מבושלת, שהרי אין יוצאים בה ידי חובה בלילה, אך ל

 ראה שנוהגים כן. הגר"א מסביר שאין נוהגים כן בגלל דעת הרמב"ם האוסר אף מצה מבושלת.
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ים בו ידי לאכול בערב פסח קניידלך, שהרי אין "שם לחם" על קמח מצה מבושל, ואין יוצא
 חובה בליל פסח.

 


