הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
ראש ישיבת דעת אהרן

שיעור

בענין מצות מרור
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מראה מקומות
הגאון רבי ניסן קפלן שליט"א
שיעור בענין מצות מרור
•משנה פסחים לט ע"א חמישה מיני מרור שאדם יוצא בהן .רש"י שם ד"ה ומצטרפין .ראש
יוסף שם ד"ה משנה.
•משנה לה ע"א אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח .פירוש רע"ב על המשנה (פרק
ב משנה ו) .ר"ן ט ע"א בדפי הרי"ף ד"ה כוסמין מין חיטין.
•גמרא פסחים לט ע"א רבינא אשכחיה לרב אחא וכו'.
•רש"י יבמות פז ע"ב ד"ה דרכיה דרכי נועם.
•הגהת הרמ"א סימן תעג סעיף ה .מגן אברהם שם ס"ק טו .ביאור הגר"א שם אות כד ואם אין
וכו' .ביאור הלכה שם ד"ה יקח לענה.
•פסחים קטו ע"א הכי אמר הלל וכו'.
•הליכות שלמה ,ניסן פרק ז אות כא.
•ירושלמי פסחים פרק ב הלכה ה.
•שלחן ערוך הרב סימן תעג סעיף ל.
•ערוך השלחן סימן תעג סעיף טז.
•חזון איש אורח חיים סימן קכד  -פסחים לט.
•חיי אדם כלל קל סעיף ג.
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תמצית השיעור
•שני סוגי מרור מצויים כיום ורבים נוהגים לאכלם :א .חסה (סאלאט)  -רומן לידר .2 .חזרת
(חריין)  -הורס ריידש.
•ישנם האוכלים חסה ,וישנם האוכלים חריין ,וישנ המערבים משניהם יחד .והשאלה היא
האם צריך לערב ,האם מותר לערב ,ואם עירב האם יצא בדיעבד.
•כמו כן יש לדון אם יוצאים ידי חובת מרור בחסה (סאלאט) כיון שכיום איננו מר.
•משנה פסחים לט ע"א ,חמשה מיני מרור שאדם יוצא בהן .וברש"י שם מצטרפין לכזית אם
אין לו ,ועיין ראש יוסף.
•משנה לה ע"א ,חמשה מינים שאדם יוצא בהן ידי חובת מצה בפסח .ושם לא כתבה המשנה
'ומצטרפים לכזית' .ועיין רע"ב על המשניות .ועיין בחידושי הר"ן על הרי"ף.
•גמ' פסחים לט ע"א ,בעינן רך מתחילתו וקשה בסופו.
•עיין רש"י יבמות פ"ז ע"ב ד"ה דרכיה דרכי נועם.
•עיין רמ"א סימן תעג סעיף ה ,במגן אברהם שם ,ובביאור הגר"א וביאור הלכה.
•עיין גמרא פסחים קטו ע"א ,הכי אמר הלל משמיה דגמרא ,דאתי רשות ומבטל חובה.
•עיין הליכות שלמה פרק ז אות כא.
•בענין מרור מר או מתוק ,עיין פסחים לט ע"א ,דהוי מהדר אמרירתא .ועיין ירושלמי פרק
ב הלכה ה ,ועיין שלחן ערוך הרב סימן תעג סעיף ל.
•ערוך השלחן שם סעיף טז.
•חזון איש אורח חיים סימן קכד  -פסחים לט ע"א.
•חיי אדם כלל קל סעיף ג.
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תלמוד בבלי >עוז והדר<  -ה פסחים תלמוד בבלי עמוד מס 89

הודפס ע"י תכת אוצר החכמה
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נז  .והא כלא״ה אין ר '
ד׳ כתב היקשא דלא ר
לכד ד׳ משקין( ואי כ::
)ואיהו סובר דמי פיר!
 cלחם ור״ל דאמר לט■
הוה א״ש  .ולית לי׳ ג
ישמעאל דמג״ש מייתי
חאכל חמץ לשיסתי׳  3פ
ד ממ :
יעו״ש וצ׳׳ע ,
ימני אכל אתרוג דאת'ה נ :כ־כה ד‘■
בפירש״י כד״ה
כסוכה ל״ה א׳ דהיתר ה ה כטע־
היינו כר״ח כר ם
מנ״ש מחלה דכ׳ עריסות^ ■ כתיכ נב
דין ממון אכל מצה יליף
יוצא כמצה גזולה חעס׳' ר ל*׳ ר'
והרמז״ל פ״ו ממצה כתב !־
מצוה הכאה כעכירה הות
לחס לתם  .כמ״ש לעיל מ׳׳■
וכמ-׳ש
בשס הירושלמי אלה המצות א  :עשיתן כמצותן יעו״ש  .ומה שיש להקשו
למה גזולה אין חשוכ שלכס  .והא כרשותי׳ קיימא כאונשין אפ״ה לא חשיב
שלכס ושאני כאחריות דחמז דמפיק מלא ימצא ויכואר :
ע ם גמרא כחלה של מעשי־ שני כירושלים כו׳ ־ ה־־מז״ל פ״ו ממצת
כתכ כמצה של מעשר שני יוצא בה והשמיע חלה של
הלכה ח׳
מעשר שני  .ה'׳ להשמיענו דיוצא ג״כ כדמסיק דאמרינן הואיל  .ונהי
דכלקוח היינו מעשר שני * דהר״מ פ ס ק כרכנן דר׳ יהודא כהל' מעשר
שני פ״ז ה״ד  .אכל למה השמיע חלה של מעשר שני ו סיו ר הייתי לומר
אכל חלתו
ד מכעיא למ״ד מחיצה לקלוע דאורייתא כמ״ש ה תוס׳ ד״ה
דלמ׳׳ד דרכנן יוצא ודאי  .דיש היתר ככל מושכות דאי כעי יוצא לחוץ .
ופריק לה עהורה  .ואף דמדרכנן אסור  .לי׳ד לעכל ררכנן דהוה מצוה
הואיל
הכאה כעכירה  .החמירו חז״ל משא״כ לענין היתר מושכות
ומדאורייתא יש היתר נפיק מדרכנן ויש תכלין לזה שהרי הרמז״ל שס
הלכה הנ״ל ]כתכ[ דמיש נאכל ככל מושכות דאפשר שיפדה .ויהי׳ לה היתר
ככל מושכות  .ולא הזכיר שנעמא כדר׳ אליעזר דפס ק כה׳ מעשר שני פ״כ
ה״ע דמחיצה לקלוע דרכנן כרכא דאמר הכין כסנהדרין קי״ג א׳
א״כ א״צ כדר״א דעהור נמי מן התורה יכול להוציאו ולפדות וא״כ תו
ליכא למבעי כלל כחלה של מעשר שני דהיא היא שיכול להוציאו ולפדות
עהור חוץ לירושלים מן התורה  .אלא שקשה רכא דאמר כאן מ ס תכר א
שס מעשר חד הוא  .והא רכא הוא דאמר כסנהדרין קי״ג א׳ דמחיצה
לקלוע דרכנן וש"מ דהואיל ומדרבנן אין נאכל ככל מושכות לא נפיק .אי
לאו מ ע ע ס הואיל  .ומש״ה אמר שם מעשר חד הוא  .וא״כ למה השמיע
הרמז״ל זה  .ואמנם יש לומר דרבא סוכר לא אמרינן אפילו חד הואיל
כה״ג  .הואיל ואי לא קרא לה שס ־ ומש״ה כחלה של מ״ש נפיק כלא
הואיל כלל  .רק אי כעי פריק לה וכלקוח הוא דמכעיא לי׳ לרכא ה״ה
לקוח כלא חלה  .ואהא אמר מס תכר א שם מעשר חד הוא  .ותדע דהכין
הוא דהא ה תום׳ כתי׳ א׳ כתכו סוגיא זו למ ד מחיצה לקלוע דאורייתא
ואיך יאמר לרכא .אלא כדכתיכנא .ואי״ה יכואר ואין להאריך כאן :
־

ר

'V

ם פ י ר ש ״ י כד״ה  .או דלמא חד הואיל אמרינן כו׳ וכידו לגרוס לו
עומאה כו׳  .היינו כל שכירו חשוב חד הואיל ויש לעיין
במ״ש אין רשאי לעמא כידים דאסור להפסיד מ״ש .וכ״פ הרמז״ל פרק
שלישי מהל׳ מעשר שני ונעע רכעי הלכה ע׳ יעו״ש ומ״מ אפשר דלגרוס
טומאה שרי  .דתרומה כתיב משמרת תרומתי עכיד לה שמור ואסור לגרוס
טומאה לתרופה עהורה וכתלוי׳ פליגי לעיל כפ״ק ר׳ יהושע ור׳ אליעזר
משא״כ במ״ש דלא כתיב משמרת רשאי לגרוס טומאה ולא חשיב הואיל .
יעו״ש :
ם י ס ק א חלות תו ד ה ורקיקי נזיר עתוי״ע למה נקע חלות כתודה ורקיקים
' כנזיר .דכתרוייהו היו חלות ורקיקים יעו״ש  .ומי־רי שלא נשחט
עליהם הזבח :
לשס מצה אלא לשם זבח ורב
ע ״ ב גמרא יצאה זו שאין משתמרת
יוסף אמר כו׳  .הנה רב יוסף פליג בתרי ארבה אחד באס שמר
לשם מצה ולשם זכח  .לרבה יוצא ולרב יוסף לא  .ועוד נ׳׳מ באס עשאן
לשס מצת מצוה  .ואח״כ נמלך ושחט עליהם הזכח לרבה כשר ולרב יוסף
פסולה  .דכשעת אכילה נמי כעינן מצה הנאכלת לשכעה דדריש קרא .
דשבעת ימים מצות תאכלו דמיותר הוא דכעינן מצה שתהא ראויה
לשבעה .והנה הרמז״ל בפירוש המשניות כתב ובא בקכלה מצה המשתמרת
לשם מצה  .יצאה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשם זבח כרבה
דהלכתא כוותי׳ לגבי דר' יוסף אכל בחבורו יראה חזרה שכ״כ פ״ו מ ה׳
חמץ ומצה ה״ט מצה המשתמרת לענין מצה בלבד יוצאין בה  .משמע
בלבד בעינן כרב יוסף אע״ג דהלכתא כרבה מ״מ הואיל ותניא כוותי׳
ועשאן מתחלה לשם מצת
דרכ יוסף ג״כ ולמת לא ביאר באס שחט הזכח
מצוה אין יוצא בה  .ומיהו אס נאמר דבעינן במצה לאפות אחר חצות
דוקא  .כמ״ש הגהות מיימוני שם אות זיי״ן בשסרש״ידהוקש לפס ח .א״כ
לא יצויר זה  .דהרי ע״כ אפה לאחר שש ושחט הזכח .וא״כ העשר של חמץ
פסולין משוס]חמז[ופולן פסולין 1מחמתן[כמ״ש הרמז״ל כהל׳ פסולי המוקדשין
פי״כ ה״ב וי״ד ע״ש  .ולא יצויר זה מ״ש הגהות מיימוני שם שיש לומר
דסכור הי׳ שיקהו ויקריבו בע״ם שלא ידע הדין דאין מכיאין תודה כע״פ.
וגס לא הבינותי מי לא עסקינן דאפה כע״פ אחר חצות הו׳ מינין של
מצה ע״מ להביא תודר vאחר הפסח כאמור  .וההוא קרא דושמרתס לא

יוסף

ןא ־ ־ אנו ננעון דכית עולמים אין נאכל ככל מו שכות .וכבר הערנו
כזה לעיל וכאן אין להאריך :
ד״ה חלות תודה דלאו מצתכס ־ לא הכינותי דקדשיס
קלים ממון בעלים הוא והמקדש אשה כהן מקודשת .
כר-:r :ד pדכ נחלקו בחזה ושוק אינה מקודשת .הא ישראל כשלמים ולחמי
זירה מקודשת עיין בר״מ פ״ה ה״ה מה׳ אישות יעו״ש וצ״ע :
ב ל ש יי ־־׳ ה ושמרתם כו׳ לשם מצת מצוה  .משמע דכעי שימור
כשם מצוה  .ונאכלת כליל א׳  .לשס מצה ס ת ס  .ועיין א״ח
שי׳ ת ש וב״־ שס דאין מעשיו מוכיחיס שעושה לשש מצוה רק לשם
מצה ס ת מ א אף שממהר כעשי׳ מאוד ועע״ז שם וכפריי יעו״ש :
ותיפוק לי׳ כיון דדריש עני הא לאו מצה עני׳ היא  .הוה קשיא
ד״ה
לי׳ מת ס״ד מעיקרא להקשות  .הא הלכה כר״ע אלא משוס
קושיא שני׳ דאי כר״י הגלילי מצה עשירה יוצא כה  .ומקשה הש״ס ממ״כ
וי״ל לי ״י הגלילי נמי כ״ע יש אס למסורת ועני כתיכ דאין יוצא במצה
עשירה־ אלא דר״י סוכר דיש אס למקרא ג״כ ומדקרינן עוני ע"כ לדרשא
דאנינות  .דאי שעונין דברים הרכה להא ל״צ דמ״ע מוהגדת לבנך נפקא .
ור״ע דסכר יש אס למסורת לחוד  .ומה דקרינן עוני בוי״ו  .רמז לעונין
דכריס הרכה ומיהא עיקר קי־ א למצה עשירה  .ועמ״א תע״א אות ה׳ .
ומ״ש כפריי שס ,
ד ״ ה ותיפוק לי׳ דאין נאכלין בכל מושכות ואי יצאו נפסלין .לא הכינותי
זה דא״נ יצאו כשירים מ"מ אין נאכלין ככל מושבות וצ״ע ;
רביעית היא ומתחלקת לכמה חלות עיין ר״מ פי״ג ה״ח
נ מ ל א
דרקיקין הי׳ מושח אחר אפי׳ ומשמע יקשיא לי׳ ותיפוק
ולמה לי קרא ושמרתם והא צריך לרקיקין דכלישה לא הי׳ שמן משמע
כה״ג נמי מצה עשירה מקרי  .וי״ל דקשיא אמשנה דאיך כלל חלות תודה
עם רקיקין)ובתודה כחלת( ]וכחלת תודה[ כלא״ה פסולה דע שדה  .ומיהא
י״ל מתני׳ כר״י הגלילי וי״ל דדוחק לאוקמא דלא כהלכתא .ועתוי״ע פ״ק
דחלה מ״ג הקשה מ״ש חלות תודה ולא נקע רקיקי תודה ־ ואמת ששיעור
אחד לשניהס  .ששה עשרון ושני שלישי עשרון־ כמבואר בר״מ פ״ט
]מה׳[ מעה״ק ורכיעית לוג לשניהן יעו״ש :
מ ״ ש מוהרש״א ז״ל איך יוצא ידי מצה ]הא ממהר[להחמיץ לא הכינותי אי
לחכמים דלעיל דף ל״ו א׳ הא ‘אמרי תאכל ולגי׳ הרי״ף יאפה מיד
ואי לר״ג קשיא לי׳ איך תלוי הקושיא .ביוצא ידי מצה דלמא מתני׳ לאו ר״ג
ואקרא הי׳ לי׳ להקשות איך יצויר כתודה ונזיר ללוש מיס ע ס שמן  .והא
בא מיד לידי חימוץ ותירוצו דאפשר לומר ככהניס]דזריזיס[ .ו עו ד ד מ ע ט אין
מחמיץ כ״א הרכה מי פירות ועיין א״ח תס״ב ועמ״ש כפריי שם :
ב ד ף ל ״ ט ע ״ א משנה ואלו ירקות כי׳  .עולשין כד׳ ובמשניות
עולשין כשני ורש׳׳י נקט לה כשלישי  .ומ״ש בין
י
יכישין אקלח קאי כדמפרש בגמרא  .אכל לא ככושין שלוקין ומכושלין עיין
תום׳ ע״כ ד״ה לא שלוקין ומכושלין הויז לא זו אף זו יעו״ש וא״כ ע״כ
כבושין כחומץ דגרוע מכולהו דהוה כמבושל  .ויש שינוי ט ע ס מחמת חומץ
משא״כ לדידן כמיס מעל״ע הוה כבוש  .יש לעיין כי׳ אס לא דשלוק
פחות מבישול והוה זו ואצ״ל זו  .ועיין א״ח תע״ג ס״ה כל דשנוי כמשנה
קודס ובגמרא הכיא כרייתות מהפך הסדר ־ גס ה אדפריך והא אנן חזרת
תנן פירש״י במשנה ודכי ר׳ שמואל וברייתא דבר קפרא .תני חזרין בסופא
וצ״ע  .ומ״ש ומצערפין לכזית וכ״ש מצה שמצטרפין ה׳ מינין לכזית .
ועיין ר״ן :
ג מ ל א תמכתא שמה ]כו׳[ פירש״י קרי״ן או מעריט״ך שהוא מה
שאנו קורין חרי״ן ועיין כר״מ פי׳ המשניות כתב תמכא מין ממין
עולשין ונדל כגינות יעו״ש ואין לנו פירוש מבואר כזה ;
ש ם מה מצה מין זרעים  .קצת קשה אימא מה מצה שיש כמינו
ביכורים והיינו חמשת המיניס מלא תאכל חמץ דברים הבאים
לידי חימוץ אף כמדור שיש כמינו ביכורים  .והיינו זית שהוא משב ע ת
המינים וכ״ת מה מצה מין זרעיס  .מה חזית דהך היקשא אלימא דלמא
היקשא דמה מצה מינו ביכורים אלים טפי ועיין תוס׳ דף ל׳׳ו א׳ ד״ה
מה מרור ולתי׳ ב׳ דזית אין מר מ״ש וי״ל :
ע ״ ב גמרא למימרא ירקות אלימא מזרעים והתנן כו'  .עיין מהרש״א
והוא פשוט דאימא דמה״ד זרעיס אבל ירקות בפחות מו׳ נמי
קמ״ל דכעינן ו׳ .דז״א דנזרעין היתרא .משמע לא חומרא דנזרעין דוקא
בו׳ לא פחות וע״ש  .ומיהא הא דנזרעין בערוגה אחת אימא בפחות מו׳
קאמר ואהא מתני׳ דזרעיס אין נזרעין בערוגה אחת קאי דירקות נזרעין
כפחות מו׳ וקמ״ל דהני מרורים מין ירקות ה ס אלא דעדיפח משני .
והאמת כן הוא דזרעיס כו׳ אין זורעין רק ירקות זורעין בו׳ טפחים .
יעו״ש :
ש ם מיתכי כו׳ וחכמ־ם אומרים כו׳ כמושין אבל לא ככושין שלוקין
מבושלין כו׳ • וליכא למימר מתני׳ חכמים דאין יוצאין בעלין יבשים
ובקלח־ס מודים לר״מ חדא דמשמע אכולהו פליג ־ ועוד מנ״ל דלמא ס ת ס
מתני׳ ר״מ היא  .ומ״ש כמושין יוצאין  .כ״פ כש״ע תע״ג אף דלחכמיס
דראב״צ אין יוצאין הואיל וחכמים ור״מ וראב״צ סוכרים הכי הלכתא ־ ויש
לראות מאחד דחכפיס פליגי עלה דר״מ .אעפ״י שסתם כמשנה כר״מ
מצינו
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