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 1 : מצוות מצה ומרור בזמן הזהכהסוגיה 
 

 מצוות מצה ומרור בזמן הזה :כהסוגיה 

* 

 רקע

חיוב מרור בזמן הזה מדרבנן, ולגבי חיוב מצה יש מחלוקת אמוראים. תוך כדי דיון 
 במקור החיוב נברר גם את מהות החיוב והיקפו. 

 מקורות

 קכ. "אמר רבא מצה בזמן הזה... הכתוב קבעו חובה"גמ'  א.

 ספר המצוות לרמב"ם עשה קנח ב.
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו ה"א, פ"ז הי"ב 
 בעל המאור כו: "ויש ששואלין באכילת מצה מה טעם אין מברכין..." ג.

 הגר"א, מעשה רב סי' קפה 
 

ח  נ ק ה  ש ע ת  ו צ מ ם  " ב מ ר ל ת  ו ו צ מ ה ר  פ  ס

לאכול מצה בליל חמשה עשר מניסן יהיה שם כבש הפסח או לא יהיה. והמצוה הקנ"ח היא שצונו 
בערב תאכלו מצות  ]פסחים קכ.[בערב תאכלו מצות. ובביאור אמרו  ]שמות יב, יח[והוא אמרו יתעלה 

שאכילת מצה בלילה הראשון חובה מכאן ואילך  ]כח:[הכתוב קבעו חובה. וכבר התבאר בפסחים 
 .זו במסכת פסחים רשות. והנה התבארו משפטי מצוה

 
ה פ ק  ' י ס ב  ר ה  ש ע מ  , א " ר ג  ה

שבעת ימים תאכל מצות, כל שבעה מצוה, ואינו קורא לה רשות אלא לגבי לילה ראשונה שהיא 
 חובה, ומצוה לגבי חובה רשות קרי לה, אף על פי כן מצוה מדאורייתא הוא...

 הסבר הסוגיה

 .[]גמ' קכ דרבנן. -אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא, ומרור 

 

רים ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מר  בציוויה: " ]שמות יב, ח[התורה 
" מקשרת בין חיוב אכילת פסח לחיוב אכילת מצה ומרור ומגדירה את שלושתם יאכלהו

 כמצוה אחת. מצוה לאכול קרבן פסח יחד עם מצה ומרור.

שחיוב מצה מהתורה,  נחלקו האמוראים בדין מצה ומרור כשאין קרבן פסח. רבא סובר
 רב אחא סובר שחיוב מצה מדרבנן, ושניהם מודים שחיוב מרור מדרבנן. 

לדעת רבא בחיוב מצה שני דינים: א. המצה מתחברת עם קרבן פסח למצוה משוכללת 
הכוללת בתוכה קרבן פסח, מצה ומרור. ב. מצה היא מצוה בפני עצמה הנלמדת מ"בערב 

 ו מצוה בפני עצמה וקיומו תלוי בקרבן הפסח.. מרור אינ]שם יח[תאכלו מצות" 

רב אחא בר יעקב חולק ולדעתו אין הבדל בין מצות מצה לבין מצות מרור, שתיהן 
]אף טמא, קשורות למצות קרבן פסח אך אינן תלויות בו. בזמן שמקריבים קרבן פסח כל אחד 
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ינו מקריב את קרבן חייב במצות מצה ובמצות מרור אף כשא הנמצא בדרך רחוקה, ערל ובן נכר[
הפסח. בזמן שעם ישראל מחדש את הברית עם הקב"ה בהקרבת קרבן פסח, כל יחיד ויחיד 
חייב במצוות מצה ומרור אף אם אינו אוכל קרבן פסח, בזמן הזה שעם ישראל אינו זוכה 
לחדש את הברית עם הקב"ה בהקרבת קרבן פסח, היחיד מופקע גם מחיוב אכילת מצה 

 .1ורומחיוב אכילת מר
 

ששיטת הרמב"ם היא שיש קיום מצוה מהתורה בכל מצה הנאכלת  [313 ]עמ'למדנו לעיל 
 בלילה זה, ולא רק בכזית בלבד. מבעל המאור משמע שהוא מרחיב קיום זה לכל ימי החג. 

שואל מדוע בפסח מברכים "על אכילת מצה" בליל הפסח בלבד, ואילו  ]כו:[בעל המאור 
כה" בכל ימי החג, והרי בשניהם החיוב בלילה הראשון בלבד בסוכות מברכים "לישב בסו

ובשאר הימים רשות. הוא עונה שאדם יכול להתקיים שבעה ימים ללא אכילת מצה, אך אינו 
. שאלת בעל המאור תמוהה שהרי יש הבדל גדול בין 2יכול להתקיים שבעה ימים ללא שינה

בסוכה בימי החג מצוה, מברכים פסח לסוכות, אכילת מצה בימי החג רשות ואילו ישיבה 
על מצוה ואין מברכים על רשות. על כרחנו שלדעת בעל המאור אין חילוק בין פסח 

 לסוכות, ויש מצוה מהתורה לאכול מצה כל שבעה.
 

כמים ציוו לאוכלו ומפאת ציווים אנו בזמן הזה אין חיוב מהתורה לאכול מרור אך ח
, בפרק ]הי"ב[מצות אכילת מרור בפרק ז  מברכים "על אכילת מרור". הרמב"ם מביא את

העוסק במצות סיפור יציאת מצרים. משמע שלדעתו מצות אכילת מרור מהוה קיום במצות 
מה שעשו עמנו המצרים סיפור יציאת מצרים. מצות סיפור יציאת מצרים כוללת סיפור "

 פור זה.ואכילת המרור היא חלק מסי ]לשון הרמב"ם בספר המצוות עשה קנז[" מעול וחמס

 סיכום

רבא סובר שמצה בזמן הזה מהתורה ומרור מדרבנן. לדעת הרמב"ם כל מצה שאוכלים 
בליל הפסח מהוה מצוה מהתורה, ולדעת בעל המאור כל מצה שאוכלים במשך שבעת ימי 
החג מהוה מצוה מהתורה. הרמב"ם סובר שחכמים ציוו על אכילת מרור כקיום של מצות 

 סיפור יציאת מצרים.

 הלכה

מוסכם על כל הראשונים והפוסקים שהלכה כרבא ומצה בזמן הזה דאורייתא ומרור 
סובר שיש  ]מעשה רב סי' קפה[. הגר"א ]עיין משנה ברורה סי' תעה סקט"ז ומקומות רבים נוספים[דרבנן 

 מצוה באכילת מצה בכל שבעת ימי החג. 

                                                           
בו אינו אוכל אבל אוכל במצה ומרור",  -רב אחא לומד את דינו משני פסוקים: "'כל ערל לא יאכל בו'   1

 ומ"בערב תאכלו מצות". עולה מדבריו שהפסוק "בערב תאכלו מצות" מלמד גם על חיוב אכילת מרור.
 חיוב, וההכרח לישון בסוכה מוגדר חיוב המאפשר לברך. תשובת בעל המאור היא שמברכים רק כשיש  2


