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 כורך: יבוגיה ס

* * 

 רקע

, ואחר כך כורכים את שניהם יחד. הגמ' מסבירה אנו מקיימים מצות מצוה ומצות מרור
 מסתפקים באכילה אחת מכל אחד. ואיןמדוע כופלים את אכילת המצה ואת אכילת המרור, 

גם מהלך הגמ' וגם המושג "מצוות מבטלות זו את זו" אינם  ,שים לב: בגמ' קושי כפול
 ברורים.

 מקורות

 רב נתן הכי אמר הלל... למקדש כהלל"גמ' קטו. "אמר רבינא אמר לי רב משרשיא בריה ד א.

 תוס' ד"ה אלא אמר, אלא מברך ב.
 רי"ף כה. "אמר רבינא אמר רב בריה דרב חנן הכי אמר הלל... זכר למקדש כהלל" 
 ר"ן ד"ה הכי, והשתא, ומסתברא 
 קיד. ד"ה אע"פ ;תוס' ד"ה אתי ג.

 מהר"ם חלאוה ד"ה ואתי מרור 
 רבינו דוד ד"ה ואפילו למאן 
 ח-"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הל' ורמב ד.
 ומשנה ברורה  ,שו"ע סי' תעה סע' א ]בסוף הסעיף[ ה.

 

ר ו ר מ י  ת א ו ה  " ד ה  ו א ל ח ם  " ר ה  מ

. יש מפרשים משום דאף על גב דמין ושאינו מינו דאורייתא למצה לה ומבטל דרבנן מרור ואתי
מי דמצה. ויהיב טעמא וטעמא לא בטיל, אפילו הכי כיון דטעמא דמרור נפיש מבטל ליה לטע

והרמב"ן ז"ל פירש דלאו משום בטול טעם אתיא לה אלא משום מעלת המצות שתיקנו לעשות כל 
 ודרבנן ודאורייתא הוה ליה כרשות לגבי מצוה ומבטל לה. ,מצוה בפני עצמה

 

ן א מ ל ו  ל י פ א ו ה  " ד ד  ו ד ו  נ י ב  ר

 אבל ודרבנן נןודרב ודאוריתא דאוריתא מילי הני זו את זו מבטלות אין מצוות דאמר למאן ואפילו
. תמה הוא זה, דאי נמי סבירא לן מצוות מבטלות זו דאורייתא ומבטל דרבנן אתי ורבנן דאוריתא

את זו לא אמרינן שיבטלו אלא כדרך שההתר מבטל את האיסור, שאם הוא מין במינו אמרינן אי 
גול איפשר שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו, כדאמרינן בפרק התערובות, אמר ריש לקיש הפ

והנותר והטמא שבללן ואכלן פטור אי איפשר שלא ירבה מין על חברו ויבטלנו, אבל מצה ומרור 
שהן שני מינין אין האחד מבטל חברו אף על פי שירבה עליו, דטעמא לא בטיל אף על פי שנאמר 
מצוות מבטלות זו את זו כשם שריש לקיש סבור שאסורין מבטלין זה את זה, ואיכא מאן דפליג 

אין מצוות מבטלות זה את זה כך אין איסורין מבטלין זה את זה, וזה מבואר שואמר כשם התם 
 שלא הוזכר דין מצות מבטלות אלא כשיש בהן לבטל כמו שאמרו באיסורין.
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ואיפשר לומר דאי סבירא לן מצות מבטלות זו את זו לא שרינן ליה למיכרך מצה ומרור, שטעם 

שיבטל טעם המצוה ונמצא שלא יצא בה ידי חובתו. והרב  המרור יותר גדול מטעם המצה ופעמים

מורי ]=הרמב"ן[ נ"ר היה אומר שאין הכונה בבטול טעם ממש, אלא שאכילת המצה שהיא מצוה 

עליו היא בטלה ממנו כשאוכלה עם דבר של רשות, ולא נתחוור לי. ויותר נראה לומר שהוא בטול 

א לפעמים יהא בו כדי בטול שיבטל טעם האכילה, שהמרור כשהוא של רשות יש לחוש בו שמ
המצה, או שמא יהא מפסיק באכילת המצה ופוסלת בה, כענין כרכן בסיב שאמרו לפנינו. ומה 

שאמרו לפנינו בלע מצה ומרור ידי מצה יצא, אינו אלא בזמן שהמרור נמי דאוריתא, ומטעם מצות 

 אין מבטלות זו את זו.

 הסבר הסוגיה

ור בהדי הדדי וניכול משום דסבירא לן מצה בזמן הזה לא ניכרוך איניש מצה ומר
 ]גמ' קטו.[  .דאורייתא ומרור דרבנן ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה דאורייתא

 

הגמ' אומרת שאסור לאכול מצוה דאורייתא עם מצוה דרבנן כיוון שמצוות מבטלות זו 
זו את זו, אבל מצוה  את זו. מוסיפה הגמ' שבמצוות דאורייתא יש מחלוקת אם הן מבטלות

 דרבנן לכולי עלמא מבטלת מצוה דאורייתא.

 נחלקו הראשונים בהסבר המושג "מצוות מבטלות זו את זו":

מבוסס על המושג ביטול הקיים בתערובת דין ביטול מפרש ש ]ד"ה ואפילו למאן[רבינו דוד 
ו מורגש גם של איסור בהיתר. כשם שבאיסור בהיתר מין בשאינו מינו בטל רק כשטעמו אינ

מצוה בטלה בחברתה רק כשטעם המצוה אינו מורגש בתערובת. משמעות הדבר היא שאם 
שתי מצוות מתערבות זו בזו וטעם שתיהן מורגש, הן אינן מבטלות זו את זו ומקיימים 
באכילת שתיהן את שתי המצוות. אם טעמה של אחת המצוות אינו מורגש בתערובת היא 

לות זו את זו. למאן דאמר מצוות אינן מבטלות זו את זו, בטלה למאן דאמר מצוות מבט
המצוה אינה בטלה אף כשטעמה אינו מורגש בתערובת. בכריכת מצה ומרור יחד טעם 

 המרור חזק ומבטל את טעם המצה ולכן דנה הגמ' אם מצוות מבטלות זו את זו. 

ת המצה "אין הכונה בבטול טעם ממש, אלא שאכילמפרש:  ]ברבינו דוד שם[רמב"ן ה
לדעת הרמב"ן הדין שמצוות היא בטלה ממנו כשאוכלה עם דבר רשות".  ,שהיא מצוה עליו

מבטלות זו את זו אינו קשור למושג ביטול הקיים בתערובת איסור והיתר. מאן דאמר מצוות 
מצוה דורשת מבטלות זו את זו סובר שהן מבטלות זו את זו אף על פי שטעמן מורגש. כל 

 יים את שתיהן יחד הן "מבטלות" זו את זו והוא אינו מקיים שום מצוה. וכשמק, מעשה נפרד
 

מהלך הגמ'. מהלך הסוגיה ניתן לדון בלאחר הבנת המושג "מצוות מבטלות זו את זו" 
הקשיים  נעמוד תחילה עלכדי להבין את הסבריהם  .קשה והראשונים התלבטו בפירושו

 סוגיה.שב

הלל משמיה דגמרא שלא לכרוך מצה ומרור  הגמ' מביאה את דברי רבינא האומר בשם
בזמן הזה בבת אחת מפני שמצה דאורייתא ומרור דרבנן וכולי עלמא מודים שמצוה דרבנן 
מבטלת מצוה דאורייתא. אומרת הגמ' שהלל הוא התנא הסובר שמצוות אינן מבטלות זו את 
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ת ומררים אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן, שנאמר על מצוזו שהרי "
הלל לומד את דינו לכרוך מצה ומרור מפסוק מפורש,  -". דברי הגמ' אינם ברורים יאכלהו

ואין קשר בין דבריו לשאלה אם מצוות מבטלות זו את זו; ניתן לומר שמצוות מבטלות זו 
 שיש לאוכלם יחד. -את זו ואף על פי כן גזרה התורה "על מצות ומרורים יאכלהו" 

י רבי יוחנן האומר שחכמים חולקים על הלל, שהרי מפורש הגמ' מביאה את דבר
תלמוד לומר על מצות  ,יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלןבברייתא: "

עצמו". ניתן להבין את דברי רבי יוחנן אפילו זה בפני עצמו וזה בפני  ,רים יאכלהווומר
 שחכמים חולקים על הלל, בשתי דרכים: 

ם על הלל ולדעתם אין חיוב לכרוך מצה ומרור אך המעוניין לכורכם חכמים חולקי א.
 רשאי לעשות זאת. 

חכמים חולקים על הלל ולדעתם אין היתר לכרוך מצה ומרור ביחד מפני שלדעתם  ב.
 מצוות מבטלות זו את זו. 

בפשטות נראה שהדרך הראשונה היא הנכונה, שהרי מפורש בברייתא שלדעת חכמים 
עצמו וזה בפני עצמו", אך מותר לכורכם יחד. אולם מפורש בדברי רב אשי  "אפילו זה בפני

שהוא פירש את רבי יוחנן כדרך השנייה, והקשה עליו שמלשון "אפילו" משמע כדרך 
הראשונה. דיוקו של רב אשי נכון, וממילא קשה מדוע רבי יוחנן מבין את הברייתא בדרך 

 אחרת?

כהלל ולא כרבנן, אנו חוששים לשתי השיטות  מסקנת הגמ' היא שכיוון שלא הוכרע לא
ואוכלים מצה לבד ואחר כך מרור לבד, ואחר כך כורכים את שניהם יחד. מסקנת הגמ' אינה 
ברורה, הרי רב אשי דחה את דברי רבי יוחנן, ולדעתו גם הלל וגם רבנן סוברים שמצוות 

תי המצוות הללו בבת אינן מבטלות זו את זו, ומדוע שלא נכרוך מצה ומרור ונקיים את ש
 אחת?

 נסכם את הקשיים במהלך הגמ': 

כיצד מוכיחים מהלל שמצוות אינן מבטלות זו את זו, אולי הוא היה כורך רק בגלל  א.
 גזרת הכתוב לאכול את הפסח יחד עם מצה ומרור?

 מדוע רבי יוחנן, על פי הבנת רב אשי, מפרש את הברייתא הפוך מהמפורש בה?  ב.

מסיקה שיש לחשוש לדעה שמצוות מבטלות זו את זו, הרי רב אשי הוכיח מדוע הגמ'  ג.
 שאין דעה כזאת?

 
מתמודד עם השאלה  ]ד"ה מתקיף, והשתא[הרשב"ם . גמ'בפירוש הנחלקו הראשונים 

שלדעת רבנן מצוות מבטלות זו את הברייתא רבי יוחנן לומד ממפרש, שהשלישית בלבד ו
ת הברייתא, אך אינו חולק על דבריו שלדעת רבנן זו. רב אשי חולק על רבי יוחנן בהבנ

מצוות מבטלות זו את זו. לפיכך מסקנת הגמ' היא שאנו חוששים גם לשיטת הלל וגם 
 לשיטת רבנן, ואוכלים מצה לחוד ומרור לחוד ואחר כך כורכים אותם יחד. 

רבי  םלדעת מפרשים את הגמ' בפירוש המתרץ את שלוש השאלות. ]ד"ה אלא אמר[תוס' 
 -כפשוטה "יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן"  יוחנן למד את הברייתא
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שמותר לכרוך מצה ומרור יחד, והסיק ממנה שרבנן סוברים שמצוות מבטלות זו את זו. בני 
שאסור לרבנן  -הישיבה לא ירדו לסוף דעתו של רבי יוחנן והוציאו את הברייתא מפשוטה 

 ועליהם מקשה רב אשי. לכרוך מצה ומרור יחד, 

רבי יוחנן מפרש שלדעת הלל מצוה לכרוך ואילו לדעת רבנן אין מצוה לכרוך אלא מותר 
התורה מתירה  -לכרוך. רבנן לומדים שמותר לכרוך מהכתוב "על מצות ומרורים יאכלוהו" 

לכרוך יחד מצה ומרור ומצוות אלו אינן מבטלות זו את זו; משמע שבשאר התורה מצוות 
ת זו את זו. הלל לומד מהכתוב שמצוה לכרוך, משמע שלדעתו בשאר התורה מותר מבטלו

 לכרוך, ולכן כאן הכתוב אינו צריך להתיר את הכריכה אלא לצוות עליה. 

על פי הסבר זה מהלך הגמ' ברור. הלל אומר שמצוה לכרוך ומסיקה מכאן הגמ' שמצוות 
ת זו, לא היה ניתן ללמוד מהכתוב אינן מבטלות זו את זו, שלו היו מצוות מבטלות זו א

. רבי יוחנן לומד מדברי רבנן ]תירוץ השאלה הראשונה[מצוה לכרוך אלא רק היתר לכרוך 
שמותר לכרוך, שבכל התורה מצוות מבטלות זו את זו ולכן כאן היתה התורה צריכה להתיר 

יוון ששמעו שהוא . בני הישיבה לא הבינו את דברי רבי יוחנן, וכ]תירוץ השאלה השנייה[כריכה 
אומר שלרבנן מצוות מבטלות זו את זו, הם חשבו שהוא מפרש שרבנן אוסרים לכרוך, 

 ועליהם מקשה רב אשי.

למסקנה הבנת רבי יוחנן נכונה ומוסכמת גם על רב אשי, ולכן אנו נוהגים גם כרבנן וגם 
כיום שמרור . לדעת רבנן בזמן בית המקדש מותר לכרוך, אך ]תירוץ השאלה השלישית[כהלל 

דרבנן ומצה דאורייתא אסור לכרוך מצה ומרור, מפני שהמרור מבטל את המצה, ולכן 
אוכלים מצה לבדה ומרור לבדו. לדעת הלל בזמן בית המקדש יש מצוה מהתורה לכרוך, 
וכיום יש מצוה דרבנן זכר למקדש, ולכן אוכלים מצה לבד, כדי שמרור דרבנן לא יבטל את 

כך ניתן לכרוך מצה ומרור יחד מפני שכריכה דרבנן אינה מבטלת  המצה דאורייתא, ואחר
מרור דרבנן. אנו חוששים גם להלל וגם לרבנן ולכן אוכלים מצה, אחר כך מרור ואחר כך 

 .]תוס' ד"ה אלא מברך[כורכים את שניהם יחד 
 

רש הוא מפ הסבר שלישי לגמ'. ]בחי' ד"ה מאן שמעת, אמר ר' יוחנן, אלא אמר רב אשי[לר"ן 
, ורב אשי דוחה 1שרבי יוחנן למד מהברייתא שאסור לכרוך מפני שמצוות מבטלות זו את זו

את דבריו, שמהברייתא משמע שמותר לכרוך וגם לדעת רבנן מצוות אינן מבטלות זו את זו. 
מסקנת הגמ' כרב אשי שמצוות אינן מבטלות זו את זו, ואף על פי כן השאלה השלישית 

דאורייתא אינן מבטלות זו את זו, אך מצוה דרבנן מבטלת מצוה אינה קשה כלל. מצוות 
 דאורייתא, ורשות מבטלת מצוה דרבנן. 

לפיכך בזמן בית המקדש, לדעת הלל חייבים לכרוך מצה ומרור, והאוכל ללא כריכה אינו 
יוצא ידי חובתו, ולדעת רבנן אין מצוה לכרוך, אך מצוות אינן מבטלות זו את זו ולכן אין 

לכרוך. בזמן הזה, לדעת הלל אין לכרוך מצה ומרור יחד מפני שמרור דרבנן מבטל מניעה 

                                                           
יכול יהא חייב לכרוך כשם שסובר הלל, תלמוד לומר כך:  רייתאהר"ן מפרש שרבי יוחנן מפרש את הב  1

. למעשה ניתן לאוכלם בכל דרך שהיא ן קרבן פסחבכריכה, ומדי םכלוהתורה לא חייבה לא -"יאכלהו" 
 .ומרור יחד מבטל מצות מצה והכורך מצהמצוות מבטלות זו את זו 



 5 : כורךיבסוגיה 
 

מצה דאורייתא, אך אחר אכילת המצה ניתן לקיים מצוה דרבנן של כריכה יחד עם מצוה 
דרבנן של מרור. לדעת רבנן אין מצוה לכרוך וכריכת המצה והמרור תגרום לכריכה שהיא 

. כדי לצאת ידי שתי הדעות, יש לאכול מצה תחילה, רשות לבטל את המצוה דרבנן של מרור
אחר כך לאכול מרור, כדי לצאת ידי חיוב מרור לשיטת רבנן, ואחר כך לכרוך כדי לצאת ידי 

 חיוב כריכה לשיטת הלל.

ן שהלל סובר שמצוות אינן מבטלות זו את י]מניהר"ן מתרץ גם את השאלה הראשונה ששאלנו 

, אך תירוצו זו את זו וכאן יש גזרת הכתוב לאכול את המצה והמרור יחד[זו, אולי לדעתו מצוות מבטלות 
בזמן בית אינו קשור להסברו במהלך הגמ', וכך הרשב"ם יכול לאמצו. מסביר הר"ן ש

דין בהלכות קרבן  - רים יאכלהו"והמקדש יש באכילת מצה שני דינים: א. "על מצות ומר
מצות אכילת  - . "בערב תאכלו מצות". בפסח שיש לאכול את הפסח יחד עם מצה ומרור

גזרת הכתוב לאכול מצה ומרור יחד, מתייחסת לדין הראשון  .מצה שאינה קשורה לקרבן
הוא היה נוהג לאכול מצה הלל שמצוות מבטלות זו את זו,  לו סברואינה קשורה לדין השני. 

ם מצות "על אחר כך לכרוך מצה ומרור ולקיימצות "בערב תאכלו מצות", ולבד כדי לקיים 
מצות ומרורים יאכלהו". כיוון שהלל אכל מצה אחת בלבד, על כרחנו שלדעתו מצוות אינן 

 .2[1]הסבר זה מבאר גם את הסבר הר"ן לברייתא שבהע' מבטלות זו את זו 
 

עולה מפירוש הראשונים שהם נחלקו גם בשיטת הלל וגם בשיטת רבנן. שיטת הלל 
שחובה לכרוך. שיטת רבנן לדעת התוס'  -ת הר"ן לדעת התוס' היא שמצוה לכרוך, ולדע

היא שמצוות מבטלות זו את זו, אך במצה ומרור יש היתר מיוחד של התורה לכרוך, ולדעת 
הר"ן רבנן סוברים שמצוות אינן מבטלות זו את זו ולכן מותר לדעתם לכרוך. הרשב"ם חולק 

ין כריכת מצה ומרור לשאר ולדעתו רבנן סוברים שמצוות מבטלות זו את זו, ואין חילוק ב
 מצוות התורה, ואסור לכרוך.

המחלוקת של הראשונים היא בזמן בית המקדש בלבד, בזמן הזה אין מחלוקת וכולם 
מודים שלדעת הלל יש לאכול מצה ואחר כך לכרוך מצה ומרור, שהרי מצוה דרבנן מבטלת 

 ת מצוה דרבנן.מצוה מהתורה, ולדעת רבנן אין לכרוך כלל מפני שכריכה רשות מבטל
                                                           

להשלמת העניין נתייחס בקצרה לשתי שיטות נוספות, שיטת בעל המאור ושיטת הרמב"ם. בעל המאור   2
גורס בדברי רב אשי: "אלא א"ר אשי האי תנא תנא דהלל היא". רב אשי מפרש שהברייתא המתירה  ]כה.[

שלהלל חייבים לכרוך ואם לא כרך לא שלא לכרוך, היא אליבא דהלל. הברייתא באה לאפוקי מההבנה 
קיים את המצוה, קא משמע לן שמצוה לכרוך אך מקיימים את המצוה ללא כריכה. בהסבר זה של הברייתא 

 רב אשי מקיים את דברי רבי יוחנן שרבנן חולקים על הלל ולדעתם אסור לכרוך.

בזמן המקדש הוא כותב מתקשה מדוע בזמן הזה הרמב"ם חושש לשיטת הלל ו ]פ"ח ה"ו[הלחם משנה  
שניתן לכרוך וניתן גם לאכול מצה ומרור ללא כריכה. כמדומני שהרמב"ם פוסק כדברי הגמ' שלא אתמר 
הלכתא לא כהלל ולא כרבנן. בזמן בית המקדש כורכים מפני שמצוות אינן מבטלות זו את זו וכולי עלמא 

תא, ולכן חייבים לעשות כמבואר בגמ'. מודים שניתן לכרוך. בזמן הזה מצוה דרבנן מבטלת מצוה דאוריי
]ולכן הלשון היא לשון " אינם מתירים שלא לכרוך אם אכל מצה בפני עצמה ומרור בפני עצמודברי הרמב"ם "

 אלא מתייחסים למקרה שלא היתה אפשרות לכרוך. דיעבד, "אם אכל"[

מרור ואחר כך אוכלים את כמו כן יש לציין הראשונים נחלקו מהי כריכה. הרמב"ם סובר שכורכים מצה ו 
סובר שכורכים את קרבן פסח עם מצה ומרור ובולעים את  ]ד"ה בזמן שבית המקדש[קרבן הפסח. המאירי 

 שלושתם יחד.



 .קטוהלכות ליל הסדר; פסחים  6

 סיכום

הגמ' אומרת שהלל, שכרך מצה ומרור, סבר שמצוות אינן מבטלות זו את זו, ומביאה את 
דברי רבי יוחנן שרבנן חולקים על הלל, ואת דברי רב אשי המקשה על דברי רבי יוחנן. 

 נחלקו הראשונים בהסבר הגמ'. 

א הציווי היה מותר תוס' מפרשים שלדעת הלל התורה ציוותה לכרוך, זאת אומרת שלל
לכרוך ומכאן שמצוות אינן מבטלות זו את זו. חכמים בברייתא מפרשים שהתורה התירה 
לכרוך, זאת אומרת שללא היתר זה היה אסור לכרוך ומכאן שמצוות מבטלות זו את זו. רב 
אשי מסכים לפירושו של רבי יוחנן, ומקשה על בני הישיבה שלא הבינו את דברי רבי יוחנן 

 . כראוי

הר"ן מפרש שלדעת הלל יש חיוב לכרוך, והדין שאין מצוות מבטלות זו את זו נלמד 
מכך שהלל לא חייב לאכול מצה נוסף לכריכת המצה והמרור עם קרבן הפסח. רבי יוחנן 
סובר שחכמים בברייתא חולקים עליו ואוסרים למעשה לכרוך מכיוון שמצוות מבטלות זו 

י יוחנן וסובר שלרבנן אין חיוב לכרוך אך מותר לדעתם את זו. רב אשי דוחה את דברי רב
 לכרוך כיוון שמצוות אינן מבטלות זו את זו. 

הרשב"ם מפרש שפירוש רבי יוחנן לברייתא נדחה, אך שיטתו שחכמים חולקים על הלל 
 ולדעתם אסור לכרוך מפני שמצוות מבטלות זו את זו, קיימת ומוסכמת אף על רב אשי. 

 
. רבינו דוד מפרש שטעם בפירוש המושג "מצוות מבטלות זו את זו" נחלקו הראשונים

המצוות מבטל זה את זה, ולכן לדעתו דין זה קשור לדין ביטול בתערובת איסור והיתר. 
הרמב"ן מפרש שאין קשר בין הטעם לבין הדין "מצוות מבטלות זו את זו" אלא כל מצוה 

 דורשת מעשה נפרד.

 הלכה

מצה לבדה, מרור לבדו, ואחר כך  שיש לאכולפוסק כמסקנת הגמ',  ]סי' תעה סע' א[השו"ע 
הרמ"א פוסק וכורכם זה בזה. השו"ע פוסק שיש לטבול את המרור של הכורך בחרוסת ל

שכפי  ]סקי"ז[, ומוסיף מכריע כדעת השו"ע ]סקי"ט[המשנה ברורה  .שהמנהג לא לטבול
 . 3וסת של הכורךשצריך לנער את החרוסת מעל המרור, כך צריך לנער את החר

גם  ותהשו"ע מוסיף שכיוון שברכת על אכילת מצה וברכת על אכילת מרור מתייחס
 ן הסעודה.ילכורך, אין להסיח בין הברכות לבין כורך בדבר שאינו מעני

 

                                                           
 .[682]סוגיה עא עמ' הסבר דיני החרוסת לקמן   3


