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 אין לו מספיק מצה שמורהדין אדם ש: כחסוגיה 

* 

 רקע

בבית מדרשו של ובשתי הסוגיות הבאות אינו נידון בגמ' אלא  סוגייתנוהדין הנידון ב
מתחברים זכרון העבר וכמיהה לעתיד,  ההרי"ף. סדר ליל פסח הוא מלאכת מחשבת שב

יזוק האמונה וחינוך הבנים. ת הגאולה, חייציאת מצרים וחסרון המקדש, קיום המצוות וחווי
הרי"ף מעלה את השאלה כיצד חסרון של אחד ממרכיבי הסדר יכול לשבש את הסדר כולו. 

מקיימים את סדר ליל הפסח כשאין לו מספיק מצות שמורות, וכן כשאין לו יין. בסוגיה זו 
 נדון בחסרון מצה שמורה, ובסוגיה הבאה בחסרון יין. 

 מקורות

 "ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונהדלית ליה כולה סעודתא... רי"ף כז. "והיכא  א.
 ן ד"ה והיכא, הסופגניןר" 
 רא"ש סי' לה 
 רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הי"ג 
 ביאור הלכה ד"ה מצהומשנה ברורה , שו"ע סי' תפב ב.

 הסוגיה הסבר

והיכא דלית ליה כולה סעודתא ממצה דמינטרא אלא כזית בלחוד דמינטר הוא דאית 
ולבסוף מברך על כזית  ,אכיל ברישא מהאיך דלא מינטר ומברך עליה המוציא ,ליה

והדר כריך מצה ומרור ואכיל בלא  ,ומברך אמרור ואכיל ,דמינטר לאכול מצה ואכיל
  []רי"ף כז.  .ברכה

 
הרי"ף פוסק שאדם שיש לו רק כזית ממצה שמורה, יברך ברכת המוציא על מצה שאינה 

ישמור לאפיקומן ועליה יברך "על אכילת מצה". אחר כך יאכל שמורה, ואת המצה השמורה 
הרי"ף לומד את דינו  מרור בברכה, ויכרוך מצה ומרור ויאכלם ללא ברכה לקיים דין כורך.

האומרת: "הסופגנין והדובשנין... אדם ממלא כרסו מהן ובלבד שיאכל  ]קיט:[מהברייתא 
 כזית מצה באחרונה".

מסיים בשני ושיש כזית אחד בלבד, במציאות י"ף פותח דברי הרי"ף אינם ברורים. הר
 מביא שני הסברים לפסק הרי"ף: ]כז. ד"ה והיכא[כזית לאפיקומן וכזית לכורך. הר"ן  - זיתיםכ

 הכריכהא. יש לו כזית אחד בלבד ואותו הוא אוכל באפיקומן, שהוא עיקר מצות מצה, 
 ינה שמורה.מקדש מקיים במצה שאלזכר הא זכר למקדש כהלל, ואת יה

שיש  התכוון זיתים של מצה שמורה, כזית לאפיקומן וכזית לכורך. הרי"ףכב. יש לו שני 
לו שיעור יציאה ידי חובתו בלבד, ואין לו כמות מספיקה גם למצה בתחילת הסעודה וגם 

 למצת אפיקומן.



לפי ההסבר הראשון אין חובה לאכול כורך ממצה שמורה, ואכילת כורך ממצה שאינה 
אפיקומן. לפי ההסבר השני יש לדון מה הדין הה אינה מבטלת את טעם המצה של שמור

כשאין לו מצה שמורה לכורך, אם ימנע מכריכה כיוון שמצותה במצה שמורה בלבד, או 
הסעודה וטעם מצה שמורה בפיו. בעל את הכריכה לאפיקומן כדי שיסיים את שיקדים 
ראשונה, שניתן לקיים דין כורך במצה שמורה סובר כאפשרות ה ]בר"ן כז. ד"ה והיכא[המאור 

 בלבד, וכשיש לו כזית אחד בלבד אינו כורך כלל.

פוסק: "מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית כשגומר סעודתו ממצה  ]פ"ח הי"ג[הרמב"ם 
עם אחריו כלום". משמע ושאינה משומרת מברך על אכילת מצה ואוכל אותו כזית ואינו ט

ואין לאכול אחריה דבר, אפילו לא  שמורהת הסעודה במצה מהרמב"ם שחובה לסיים א
 . 1אכילת המצהלמרור, אלא מקדימים את המרור 

חולק על פסק הרי"ף מכל וכל. לדעתו הברייתא הפוסקת שממלא כרסו  ]סי' לה[הרא"ש 
מסופגנין ודובשנין ואוכל כזית מצה שמורה באחרונה, עוסקת בזמן בית המקדש, שצריך 

ח על מצות ומרורים, אבל בזמננו, שאכילת אפיקומן היא רק זכר למקדש, לאכול קרבן פס
עדיף לאכול מצת מצוה בתחילת הסעודה לתאבון ולוותר על אפיקומן שהוא רק זכר 

 למקדש.

המחלוקת בין הרי"ף והרמב"ם לבין הרא"ש נובעת ממחלוקת  [413]עמ' כפי שראינו לעיל 
ים שחייבים לסיים את הסעודה וטעם מצוה בהבנת דין אפיקומן. הרי"ף והרמב"ם סובר

אפיקומן הוא עיקר מצות מצה. הרא"ש סובר הבפיו, ולכן כשיש כזית אחד בלבד, 
 אפיקומן הוא רק זכר למקדש, ולכן עדיף לאכול מצת מצוה לתאבון בתחילת הסעודה.הש

 סיכום

ברים נחלקו הראשונים בדין אדם שיש לו כזית מצה שמורה בלבד. הרי"ף והרמב"ם סו
שאוכלו בסוף כדי לסיים את סעודתו וטעם המצה בפיו, והרא"ש סובר שאוכלו בתחילה כדי 

 לאכול מצת מצוה לתאבון. 

נחלקו הראשונים בדין כורך. בעל המאור סובר שלא ניתן לעשות כורך במצה שאינה 
שמורה, ולכן אינו כורך כלל. הר"ן מסתפק בדעת הרי"ף ומעלה אפשרות אחת שכורכים 

ה שאינה שמורה אחר אפיקומן. לדעת הרמב"ם ולפי האפשרות השנייה של הר"ן בדעת במצ
הרי"ף לא ניתן לאכול מצה שאינה שמורה אחר אפיקומן, אך ניתן להסתפק אם דעתם כדעת 
בעל המאור שאינו כורך כלל, או שלדעתם מקדים את הכורך למצה כדי שיסיים וטעם מצה 

 בפיו. 

 הלכה

ק כרמב"ם שאדם שיש לו כזית מצה שמורה בלבד מברך "על אכילת פוס ]סי' תפב[השו"ע 
, שכיוון עמהשו" מדייק [ג]סק"המשנה ברורה מצה" בסוף הסעודה ואינו אוכל אחריה כלום. 

 , אין עליו חיוב כורך.שמורהשיש לו רק כזית מצה 

                                                           
 לא ברור מפסק הרמב"ם, אם מבטלים את הכורך או שמקיימים אותו זכר למקדש במצה שאינה שמורה.  1
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קצירה ומצה שמורה משעת  שמורהמצה כזית יש לו אם מבאר ש ]ד"ה מצה[ הלכה הביאור
 בתחילת" מצהאכילת  עלמשעת קצירה בברכת " השמורה, יאכל את המצה משעת לישה

 משעת לישה. השמורהאפיקומן ממצה ההכורך ואת הסעודה, ויקיים 

פוסק שחולה שיכול לאכול כזית פת בלבד, יאכל  ["ו(סק ברורה במשנה)מובא ]סק"א המגן אברהם 
פני שיש ספק אם יש חיוב נטילת ידיים בפחות ]ללא ברכה מסעודתו ללא פת, וכשיסיים יטול ידיו 

, יברך המוציא ו"על אכילת מצה", יאכל כזית מצה ויברך [)שער הציון אות ה בשם הגר"ז(מכביצה 
 ברכת המזון.

 


