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 דיני אכילת מצה ומרור: ידסוגיה 

* 

 רקע

סוגייתנו חוזרת לדין מצת מצוה  .בפרקים שני ושלישידין מצת מצוה נידון באריכות 
 עוסקת בדין אכילת מצה ובהשוואתו לדין אכילת מרור.ווית נוספת ומז

 מקורות

 ן בסיב ובלען אף ידי מצה נמי לא יצא"כקטו: "אמר רבא בלע מצה יצא... כר גמ' א.

 תוס' ד"ה ידי ב.
 רבינו דוד ד"ה בלע מצה 
 מאירי ד"ה מי שבלע 
 ר"ן כה: ד"ה גרסי' 
 נה ולחם משנהרמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו ה"ב, השגת הראב"ד, מגיד מש 
 נה ברורה ומש ,שו"ע סי' תעה סע' ג ג.

 
ה צ מ ע  ל ב ה  " ד ד  ו ד ו  נ י ב  ר

. זהו בשעת המקדש, אבל בזמן הזה אף ידי מצה לא יצא לא מרור ידי יצא מצה ידי ומרור מצה בלע
 יצא, דאתי מרור דרבנן ומבטל למצה דאוריתא, כמו שאמרנו למעלה.

 

י  ר י א המ צ מ ע  ל ב ש י  מ ה  "   ד

אבל בלע מרור לא  ,אכילה בלא לעיסתן אכילה היאכל מקום לעיסה יצא שמ מי שבלע מצה בלא
לטעם מרור הוא צריך ואין  ,למירור המצרים צה לומרר ,אחר שהוא זכר לוימררו כל מקוםיצא שמ

שאין כאן ביטול אחר שלא לעס המרור  ,בלע מצה ומרור כאחד ידי מצה יצא .טעם מר בלא לעיסה
שאין הכריכה מונעת בכך מפני שאינה קיימת  ,ל מצה בפיוואי אפשר שלא נגע ממשהו ש

ר"ל שכרך המצה בתוך  ,כרכן בסיב של דקל הראוי לאכילה .אבל ידי מרור לא יצא ,ומתפרקת
אף ידי  ,המרור וקשרן בסיב שלא תתפרק עד שנמצא כשנבלעו שניהם שלא נגע ממש המצה בפיו

לא נפקע טעם מרור אף כשאין בה לעיסה א ויש גורסין בבלע מרור לבד שיצא שלא .מצה לא יצא
ויש שדוחין אף עיקר השמועה לומר  .ואין נראה כן ,וכן פרשוהו גדולי הרבנים ,מצה עמו אם כן

וכן נראה דעת  ,שאף בלע מצה לא יצא ומפני שבכל הפרק מצינו שאומרים תמיד טעם מצה בעינן
 .גדולי הפוסקים שלא הביאוה

 הסבר הסוגיה

ידי מצה יצא ידי  -בלע מצה ומרור  ,לא יצא -בלע מרור  ,יצא -צה בלע מ :אמר רבא
 ]גמ' קטו:[  .אף ידי מצה נמי לא יצא -מרור לא יצא, כרכן בסיב ובלען 

 

מעשה אכילה  נדרשהגמ' מחלקת בין גדרי אכילת מצה לבין גדרי אכילת מרור. במצה 
ובתו. במרור תיקנו בולע מצה יוצא ידי חהבלבד, בליעה מוגדרת מעשה אכילה ולכן 
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בולע מרור אינו יוצא ידי האכילה, להרגיש את המרירות ולכן החכמים, נוסף למעשה 
רך מצה בסיב לא אכילת דבר הכרוך בסיב אינה מוגדרת מעשה אכילה, ולכן אם כ חובתו.

 יצא ידי חובתו.

ש"י גורס גרסה אחרת בגמ' ולפי גרסתו "בלע מרור יצא". גרסת ר ]ד"ה בלע מרור[רש"י 
, שלפיה אין חיוב להרגיש את טעם יכולה להתפרש כהבנה אחרת במצות אכילת מרורהיתה 
, אבל מפורש ברש"י שהבנתו זהה להבנה העולה מגרסתנו. רש"י מפרש שבלע מרור המרור

הבולע מרור ומצה יחד אינו מרגיש אולם יצא כיוון שגם בבליעה מרגישים בטעם המרור. 
 וצא ידי חובתו.את טעם המרור ולכן אינו י

שהרי"ף אינו פוסק את  ]ד"ה מי שבלע[הרי"ף משמיט את סוגייתנו. מסביר המאירי 
סוגייתנו, ולדעתו אף בולע מצה אינו יוצא כיוון "שבכל הפרק מצינו שאומרים תמיד טעם 

 מצה בעינן".
 

. בספרים שבידינו מובאת ]פ"ו ה"ב[אותן שתי גרסאות שיש בגמ', יש גם בספרי הרמב"ם 
בלע מצה ומרור  ,בלע מרור לא יצא ,גמ': "בלע מצה יצאבהגרסה המקבילה לגרסה שלנו 

". הלחם משנה גורס ברמב"ם שהמרור כטפילה למצה כאחד ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא
 כגרסת רש"י: "בלע מרור יצא".  וב"יד פשוטה"[ ]זו הגרסה גם במהדורת הרב קאפח

ור כאחד ידי מצה יצא ידי מרור לא יצא" בנימוק הרמב"ם מנמק את דין "בלע מצה ומר
שאינו מוזכר בגמ': "שהמרור כטפילה למצה". לפי הגרסה שלפנינו, הדין שבולע מצה 
ומרור כאחד אינו יוצא ידי מרור, אינו צריך נימוק שהרי אף בולע מרור לבדו אינו יוצא ידי 

]כך מבאר המגיד ובת מצה חובתו. הרמב"ם אפוא מנמק מדוע בולע מצה ומרור יוצא ידי ח

. לפי גרסת הלחם משנה, הדין שבולע מצה ומרור כאחד אינו יוצא ידי חובתו, צריך משנה[
נימוק שהרי בולע מרור לבד יוצא ידי חובתו, ואם כך ניתן להבין שהרמב"ם מנמק מדוע 

 ]כך מבאר הלחם משנה[.אינו יוצא ידי חובת מרור 

ק על שאר הראשונים ולדעתו אין חילוק בין הרמב"ם חולעל פי גרסת הלחם משנה, 
מצות אכילת מצה לבין מצות אכילת מרור, ובשתיהן אין חיוב שהאוכל יחוש בטעמן של 

 .1המצוות שהוא אוכל

לפי שתי הגרסאות מתחדש מדברי הרמב"ם שביטול מצה ומרור תלוי בטפל ועיקר. לפי 
ולכן הבולע מצה ומרור  []מצהמתבטל בעיקר  ]מרור[גרסת הלחם משנה מתחדש שהטפל 

אינו מתבטל  ]מצה[אינו יוצא ידי חובת מרור. לפי גרסת המגיד משנה מתחדש שהעיקר 
 . [4]עיין הע' , ולכן הבולע מצה ומרור יוצא ידי מצות מצה ]מרור[בטפל 

ניתן לומר שנימוקו של הרמב"ם "שהמרור כטפילה למצה" הוא דרך התמודדותו של 
לגבי הסתירה בין סוגייתנו  [)ד"ה בלע מצה(ורבינו דוד  )ד"ה ידי(]תוס' ים הרמב"ם עם שאלת הראשונ

                                                           
: "מצה שבשלה אינו ]פ"ו ה"ו[מצה פוסק הרמב"ם . לגבי מרורבמצה וגם יש לציין שיש דין "טעם" גם ב  1

: "ולא ישהה אותו ]פ"ח ה"ח[", ובמרור פוסק הרמב"ם הפתטעם יוצא בה ידי חובתו באכילתה שהרי אין בה 
]מצה ללא טעם אינה מצה ומרור ללא דין זה הוא דין בהגדרת החפצא של המצוות בחרוסת שמא יבטל טעמו". 

 .]האוכל מצה ומרור יוצא ידי חובתו אף כשאינו מרגיש טעמם[ואינו דין במעשה המצוה  טעם אינו מרור[
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שמצוה דרבנן מבטלת מצוה לסוגיית "מצוות מבטלות זו את זו". בסוגיה שם נאמר 
סוגייתנו , ואילו בדאורייתא, ולכן האוכל מרור ומצה ביחד אינו יוצא ידי חובת מצות מצה

 .לע מצה ומרור יוצא ידי מצהובהנאמר ש

ואז מבטל  תשדין ביטול במצוות שייך רק כשלועס את שתי המצוות כאח יםתוס' מסביר
טעם אחד את חברו, אבל אם בולע את שתיהן בשלמותן מצוה אחת אינה מבטלת את 

מסביר שהגמ' דנה רק בזמן שבית המקדש קיים, אבל  ]ד"ה בלע מצה[רבינו דוד  .2חברתה
 .3םבשלמות םיתא אף שבולעבזמן הזה מרור דרבנן מבטל מצה דאורי

מפרש ששתי הסוגיות חולקות שהרמב"ם  ]פ"ו אות ח, ועיין גם פ"ח אות כ[ מסביר הרב קאפח
, ואילו לפי ]מצה[מבטלת מצוה דאורייתא  ]מרור[מצוה דרבנן זו על זו. לפי הסוגיה שם 

תנו . הרמב"ם פוסק כסוגיי]מרור[מבטלת מצוה טפילה לה  ]מצה[סוגייתנו מצוה מרכזית 
 .4כיוון שהיא אליבא דרבא

 סיכום

 דין טעם מצה ובדין טעם מרור:נחלקו הראשונים ב

נוספים סוברים שהבולע מצה ואינו מרגיש טעמה יוצא ידי  רשב"ם, תוס' וראשונים
 חובתו, אך הבולע מרור ואינו מרגיש טעמו אינו יוצא ידי חובתו.

ו מרור ואינו מרגיש טעמם יוצא סובר שהבולע מצה א ]על פי הבנת הלחם משנה[ רמב"םה
 ידי חובתו. 

שהבולע מצה או מרור ואינו מרגיש טעמם אינו יוצא ידי  דעת הרי"ףסובר במאירי ה
 חובתו. 

 הלכה

לע מצה ובוהבולע מרור אינו יוצא ידי חובתו, הפוסק כגרסתנו ש [ג' סע תעה]סי' השו"ע 
שהשו"ע  ]סקל"א[המשנה ברורה  ומרור כאחד יוצא ידי מצה ואינו יוצא ידי מרור. מסביר

 יהם בשלמותם.נשאת פוסק כתוס' שמצות מרור אינה מבטלת מצות מצה כשבולע 

פוסק שלכתחילה יש ללעוס את המצה ולא לבולעה כדי שירגיש  ]סקכ"ט[המשנה ברורה 
 את טעמה בפיו.

                                                           
]עיין עמ' ס' סוברים כרבינו דוד במחלוקתו עם הרמב"ן בהסבר דין מצוות מבטלות זו את זו מכאן מוכח שתו  2

862]. 
הסברו של רבינו דוד קשה שהרי אינו יוצא ידי מצות מרור, ומדוע שלא יבטל המרור את המצה אפילו בזמן   3

ון שמרור הוא חפצא של מצוה ? חייבים לומר שכיו]עיין חי' הר"ן ד"ה בלע, הטוען טענה זו[שבית המקדש קיים 
 דאורייתא, הוא אינו מבטל את המצה אפילו כשהגברא אינו יוצא ידי חובתו.

מרור המפרש שוהמגיד משנה שולל הסבר זה מכל וכל. הוא אינו משתמש במונח "ביטול" אלא "הפסק"   4
את הסתירה בין  מפסיק בין המצה לבין פיו. לדעתו חייבים לפרש שהרמב"ם מתרץ וטפל למצה ולכן אינ

 שתי הסוגיות כהסבר התוס'.


