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I. Is there a mitzvah to eat matzah all of Pesach? 
a. Pesachim 120a - First night is a chova, the rest of Pesach is reshus. 
b. Gra - eating matzah all seven days is a mitzvah. 

i. Gra’s Proof from Tefillin 
1. Don’t wear tefillin on chol ha’moed because it is an os.  What 

makes it an os?  See two opinions in Tosafos. 
2. Biur Ha’Gra o.c. 31:3 – the os is the mitzvah to eat matzah 

c. Rav Schachter (intro to Mipneniei HaRav) other examples of mitzvos that are 
reshus 

 
II. This opinion is attributed to the Gra, but rishonim who came before say same thing: 

i. Ibn Ezra (Shemos 12:15) 
ii. Chizkuni (Shemos 12:18) 

1. Chassam Sofer – how can we say v’tzivanu at second seder? 
iii. Clearly opinion of Ba’al Ha’maor 

1. Why beracha on sukka all seven but not on matzah?   
a. Ba’al Ha’Maor – can go through all pesach and not eat 

matzah but impossible not to need to sleep. 
b. Meiri, Sefer Ha’Ittur, Teshuvos Ha’Rashba, Magen Avraham 

-  because there is no mitzvah to eat matzah on pesach. 
c. Rav Asher and Rav Zilberstein – machlokes is if there is a 

mitzvah to eat matzah.  
 

III. Other Achronim Bring Proof From Gemara 
a. Pnei Yehoshua  
b. Chazon Yechezkel  

 
IV. Beracha  

a. Everyone says no beracha 
i. Maharsham - there was a tzadik who made beracha but was a mistake 
ii. Sdei Chemed – even acc to Gra, no beracha and would be l’vatala 
iii. Netziv – no beracha but would not be l’vatala 

b. Why eating terumah by Kohen gets a beracha and not matzah if both reshus? 
i. Rav Asher Weiss 

 
V. Nafka minos if it is same mitzvah or different? 

a. Rav Zilberstein 
 

VI. Deeper Meaning of Matzah all Pesach 
a. Rebbe – Seudas Moshiach 
b. Rav Biderman – partner with Hashem 
c. Rav Avraham Schorr 
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3. Pesachim 120a

1. Shemos 12:15

2. Shemos 12:18

4. Ma’aseh Rav
Vilna Gaon (Gra)

1720-1797

5. Mipeninei Ha’Rav
R’ Schachter
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7. Tur (O.C. 31)

8. Tosafos - Menachos 36b

11. Ibn Ezra
1089-1167

10. Biur Ha’Gra

6. Menachos 36

9. Tosafos - Mo’ed Kattan 19a
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12. Chizkuni
1250-1310

13. Chassam Sofer
R’ Moshe Sofer

1762-1839

14. Ba’al Ha’Maor
R’ Zerachia Ha’Levi

1125-1186

15. Meiri 
R’ Menachem Meiri

1249-1310
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 מצה כל שבעה
 
 

ʣ 
 
 
 

"דמצוות מצה כל ז' דאם אוכל מקיים מצוה אלא דחובה היא רק בלילה ראשונה 

ודאמרינן כל ז' רשות הוא כמו תפלת ערבית וטובא דכוותה מצוה של רשות והארכתי 

 בחידושי בראיות רבות וכו'".

עיין שו"ת אבני נזר )רו"ח סימן שע"ז( שחידש קצת בסגנון אחר וכתב לדמות ג. 

שאם אוכל אכילת קבע בשבעת מצות מצה כל שבעה למצות סוכה כל שבעה, וכשם 

סוכה כך כל האוכל לחם בפסח דהיינו מחמשת המינים במצווה היא לאכול  גימי הח

 צות עשה, עי"ש.הראוים לבא לידי חימוץ מצווה לאכול מצה, ומקיים בכך מ

בשו"ת חתם סופר )יו"ד סימן קצ"א( הביא שכך כתב החזקוני על התורה בפר' ד. 

 בא, עי"ש.

 כך נראה עוד מדברי האבן עזרא בפר' בא )שמות י"ב ט"ו(:ה. 

שבעת ימים טעם מצות תאכלו, זכר לאכילתם בצאתכם ממצרים, כי לא צוה "

רק שבעת ימים צוה לאכול  שיאכלו מצות רק הנאכלים עם הפסח לפני חצות לילה.

 ".מצות להיות זכר לאשר קרה לכם בצאתכם ממצרים

 הרי שצוה לאכול מצות כל שבעה זכר ליציאת מצרים.

אך המקור החשוב ביותר בדברי רבותינו הראשונים מנחילי מורשת ההלכה ולא ו. 

רק פרשני המקרא הוא מה שיש לדקדק כדברי האחרונים הנ"ל מדברי בעל המאור 

 )כ"ו ע"ב מדפי הרי"ף(:בפסחים 

ויש ששואלין באכילת מצה מה טעם אין אנו מברכים עליה כל ז' כמו שמברכים "

על הסוכה כל ז' דהא גמרינן מהדדי שלילה הראשון חובה מכאן ואילך רשות בין 

במצה בין בסוכה כדאיתא בפרק הישן ויש להשיב לפי שאדם יכול בשאר ימים 

ון באורז ודוחן וכל מיני פירות משא"כ בסוכה שאין לעמוד בלא אכילת מצה ויהיה ניז

 ."וטעם נכון הוא ...יכול לעמוד בלא שינה ג' ימים והוא חייב לישן בסוכה ולטייל בה

ומעולם היה תימה בעיני למה לא תירץ בתכלית הפשטות דהלא האוכל בסוכה 

כל שבעה ודאי מקיים מצוה דבסוכות תשבו שבעת ימים ובדין הוא שיברך, אבל 
 מצה כל שבעה

 
 

ʤ 
 
 
 

צינו תירוץ זה האוכל מצה כל שבעה אינו מקיים מצווה כלל ועל מה יברך, ובאמת מ

 בדברי שאר הראשונים, עיין בדברי מהרי"ל )הל' חג הסוכות(:

נשאל ממהר"י סג"ל מפני מה בליל שמיני אסור לישן בסוכה וביום שמיני מצה "

לא מברכינן רק בליל ראשון. והשיב משום דכשאוכל מצה אינו עושה מצוה ולא 

בלילה הראשון, דכתיב  מקיים עשה, כי אם שלא אוכל חמץ. דאין חייבים במצה אך

ח(. אבל גבי סוכה כל שעה שהוא יושב מקיים "ב, י"בערב תאכלו מצות )שמות י

 ".בסוכות תשבו שבעת ימים

אינו עושה מצוה ולא מקיים ודבריו פשוטים וברורים דהאוכל מצה כל שבעה 

, ומשו"כ אינו מברך, וכ"כ בספר העיטור )הל' מצה ומרור(. והמאירי )סוכה כ"ז עשה

"א( הוסיף בזה דהאוכל מצה כל שבעה אין בו מצוה ולפיכך אינו מברך, דאינו אלא ע

כאוכל בהמה טהורה ונמנע מלאכול בהמה טמאה, וכי יברך ברכת המצוה, משא"כ 

בסוכה כל שבעה דאעפ"י שאינו מצוה לאכול מ"מ כשאוכל בסוכה מקיים מצוה 

 ומשו"כ מברך.

 "ז(, עי"ש בעומק כונתו.וזה גם כונת הרשב"א )שו"ת ח"ג סימן רפ

יש מצוה אף במצה כל שבעה וכשיטת הגר"א, ומוכח מזה דאכן לדעת המאירי 

 ומשו"כ נדחק לחלק בין מצה לסוכה.

 ושו"ר שאכן גם האבני נזר וגם הגר"י ענגיל הוכיחו כן מדברי בעל המאור, עי"ש.

 ד

 אם מברכים על אכילת מצה כל שבעה

וכל האחרונים הנ"ל, אם מברכים ברכת המצוה על והנה יש לעיין לשיטת הגר"א 

אכילת מצה כל שבעה כיון דמ"מ יש מצוה באכילתה, או שמא מכיון שאין כאן חובה 

 אלא רשות אין לברך.

16. Minchas Asher
R’ Asher Weiss

18. Chazon Yechezkel
R’ Yechezkel Abramsky

1886-1976

17. Pnei Yehoshua 26b
R’ Yaakov Yehoshua Falk

1680-1756
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 מצה כל שבעה
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וכבר האריך בשאלה זו השדי חמד באריכות מופלגת )חלק ז' מערכת חמץ ומצה 

כשם שמברך זו צוה סימן י"ד אות י'( ובתחילת דבריו כתב דלכאורה יש לברך על מ

על השחיטה אעפ"י שאינה חובה אלא רשות. אך באמת אין הנידון דומה לראיה ולא 

מצות שחיטה מצוה קיומית היא, דהרוצה לאכול בשר מצווה קרב זה אל זה, ד

לשחוט, והאוכל בשר בלי שחיטה מלבד מה שעובר בלאו דנבילה או אבר מן החי 

כל שבעה דהוי רשות ולא חובה מבטל גם מצות עשה דשחיטה, משא"כ במצה 

 ולעולם אין בה ביטול מצ"ע.

והשדי חמד פנה בשאלה זו לכמה מגדולי הזמן ובעיקר לגדולי ליטא שהיו 

השיבו  ר' יוסף זכריה שטערן ועוד בקיאים במנהגי הגר"א ופסקיו והגאונים הנצי"ב

לתא כולם כאחד דמעולם לא שמענו שיברכו כל שבעה על מצות מצה. ובאמת מי

דפשיטא היא דאם אכן הגר"א היה מברך על מצה כל שבעה היה זה כתוב במעשה 

 רב, ומדשתקי רבנן ש"מ שודאי לא נהג לברך.

וכ"כ גם בשו"ת מהרש"ם )ח"א סימן ר"ט( דאף לשיטת הגר"א ברכתו לבטלה, 

וכ"כ בדברי מלכיאל )ח"ה סימן ק"ד(, אך הנצי"ב בשו"ת משיב דבר )ח"ב סימן ע"ז( 

 ף שאכן לא נהגו לברך מ"מ המברך אין ברכתו לבטלה, עי"ש.כתב דא

אך לכאורה צ"ע גדול מה בין אכילת תרומה ע"י כהן שמברך עליה אף דהוי רשות 

 ולא מצוה, לאכילת מצה כל שבעה שאין מברכים עליה.

ולדעת הרדב"ז דלא הוי ברכת המצוה אלא שמברך על היתר התרומה לכהן 

 טת הכס"מ ומהר"י קורקוס דהוי ברכת המצוה קשה.ואיסורה לזר לק"מ, אך לשי

ז דגם במצה כל שבעה יש לברך על שהחמץ "יש לדון אף לשיטת הרדבושמא 

 ע."אסור והמצה מותרת, וצ

ז פלא הם, דשאני ברכת אירוסין שבעצם ניסוחה יש בה "כל עיקר דברי הרדבאך 

מקום לתלות דשאני מכל ברכת המצוה שהרי לא מצינו ברכה על האיסורים, ומזה 

חופה וקידושין,  י"ש דהוי ברכת השבח, ועוד דאשה זו הותרה לבעלה ע"הוכיח הרא

 ע."אך רחוק לומר דמברך על שהתרומה מותרת לכהן ואסורה לזר, ועדיין צ
 מצה כל שבעה
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ועיקר  ולכאורה היה נראה דשאני מצות אכילת תרומה דהוי מצוה שבכהונה

הברכה אשר קדשנו בקדושתו של  חוכנוס אינה אלא על קדושת הכהונההברכה 

אהרן וכו', אך באמת לא נחה דעתי בחילוק זה, דמה בין קדושת הכהונה לקדושת 

בכל ברכת המצוה מברכים אנחנו את שמו הגדול יתברך על שקדשנו ישראל והלא 

 ומה בין זה לזה. ,במצותיו וציונו

ועוד עלה בדעתי לחלק בזה, דאפשר דמצוה שמצינו בה גם גדר חובה וגם גדר 

רשות, מברכים על החובה ולא על הרשות ולפיכך אין מברכים על מצה כל שבעה כיון 

עליה,משא"כ בתרומה שכל עיקר מצוה זו לעולם  שבליל ראשון הוי חובה ומברכים

 אינה אלא רשות.

אך גם בזה יש לתהות דחילוק יש כאן אך סברא אלימתא אין כאן, ומה לן במה 

 דמברכים על מצה של חיוב בליל א' דפסח.

ד"ה גם( דברכת המצה של ליל א' פוטרת  804ועוד כתב בשד חמד )שם עמוד 

 את אכילת המצה דכל ימי החג, והדברים רחוקים כמובן לכל.

והנראה עיקר בזה לענ"ד דאף לשיטת הגר"א וסייעתיה אין מצות מצה כל שבעה 

ה בלבד, וכו"ע מודי להבנה הפשוט דכל שבעה מצות עשה ממש אלא רצון התור

רשות היינו שאין כאן מצוה כלל ולא אמרה תורה לאכול מצה שבעה ימים אלא 

" )שמות י"ב שבעת ימים מצות תאכלולאפוקי חמץ, אלא דכיון שאמרה תורה מ"מ "

וכדברי  ט"ו( יש רמז לרצון התורה שיאכלו מצות שבעת ימים זכר ליציאת מצרים

 הנ"ל. האבן עזרא

ני יהושע )פסחים כ"ח ע"ב ד"ה בשעה( שתמה על מה פואפשר דזה כונת ה

שאמרו בגמ' שם דאכילת מצה כל שבעה הוי קום ועשה, והלא אין מצות מצה כל 

 שבעה, וכתב:

"וע"כ צריך לומר דאע"ג דאינן מצוה אלא רשות אפ"ה שייך לישנא דישנו בקום 

 א שבעת ימים תאכל עליו מצות".אכול מצה בכל שבעת ימים כיון דכתיב להדי

 מצה כל שבעה
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 ודו"ק בכל זה.

לי המצוות סימן י"ט אות י"ד( ערתי )מנחת אשר כלולדרכנו נראה עוד במה שה

במי שאוכל מצה כל שבעה לשם מצוה וכשיטת הגר"א דלכאורה צריך לכוין שאם 

אין הלכה כשיטת הגר"א ואין כל מצוה באכילת מצה כל שבעה אינו אוכל לשם מצוה 

 ולא לשם שביעה בעלמא, דאל"כ עובר בבל תוסיף, ועי"ש מה שפלפלתי בזה.

 המבואר נראה ליישב בשתי דרכים ושני הדגשים:ולפי 

ן מצות צריכות כונה ואף א. כיון שאין כאן מצוה גמורה אלא רצון ה' אין בזה די

מצוה מתקיימת בזה רצון ה' ומ"מ הוי אות, וממילא אין בזה בל תוסיף  ללא כונת

 .דשלא בזמנו צריך כונה

דאינו מכוין להוסיף על ב. במצוה שאין בה אלא רצון ה' לא שייך בל תוסיף 

 נחת רוח ליוצרו.והמצוה אלא כל רצונו ומאוייו לעשות רצון ה' 

 נכונים. םודו"ק בכל זה היטב כי הדברי

 

 

19. Minchas Asher
R’ Asher Weiss
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העמודים צ  ווי

תוספות ללא הפסח  ימי בכל מצה כזית  לאכול

לו ויש  יש הגר"א  כשיטת מצוה  ולקיי.  שבעה, כל  מצה לאכול שהרוצה להעיר

ע.  למשל תוספות , כל ללא  פרס  אכילת  בכדי ולאכלו  כזית, שיעור לקחת

אכילה  ומבטל הדגי., או  הסלטי.  דהיינו דרשות אכילה אתי  אז  כי  דגי. , או סלטי. 

דמצוה.

פסחי. וכמו בגמרא  קשאמרו  ע "א)(ד" כיו8 טו  הזה , בזמ8  יחד ומרור מצה  שהאוכל

ליה  ומבטיל דרבנ8  מרור אתי דרבנ8 , ומרור דאורייתא , הזה בזמ8  שמצה 

דרשות. אכילה  שכ8  וכל דאורייתא . למצה 

זצ"לוכן אלישיב הגרי"ש מר8  ע "א)אמר לח ד"  פסחי* על(הערות ג. א.  לדו8 ויש 

פשוט  ונראה  לכ.. שיהיה צרי9 להגר"א  שבעה  כל קיומית  מצוה  שהיא מצה

לשמה, וצרי9 לכ., שיהא צרי9 ראשו8, כזית של התנאי.  כל צרי9 למצוה  ז ' דכל

מצה  טע. אחר טע.  יבטל שלא וצרי9 עשירה, במצה  יוצא  ולא עוני, לח. וצרי9

דמצוה.

ג סימן

 ïéáåñä úà åñéðëä àì íà  øøáì ùé àìî  çî÷î úåöî  ìëåàä

 äðéçèä øçàì

בשניכהיום  לעשותו  יתכ8 זה לקמח מלא , מקמח העשויות  מצות  להשיג נית8

לבד , החטי.  את  לטחו8  ב . הסובי8, ע.  יחד החיטי.  את לטחו8  א. אופני. ,

סובי8. של מסוי.  אחוז  את להכניס מכ8  ולאחר

לבד ,ויש החטי.  את  שטחנו  דהיינו  השני, מהסוג עשויות  המצת  שא.  להעיר

בזה  שיהיה  יותר, גדול מצה כזית  לאכול יש  הסובי8 , את הכניסו  מכ8  ולאחר

הסובי8. ללא הקמח של שיעור

בשו "עוכמו ס "א)שכתב  תנד סימ2 שבה (או "ח  ובמורס8 בסובי8 העיסה  את  הוא  לש

במשנ "ב וכתב  בה . שאינו (סק"ג)ויוצא מקמח פתו  לאכול העני דר9 שכ8

אבל ממנה , הפריש8  לא  א.  ודווקא מצה , כזית לשיעור ג"כ מצטרפי8  וה.  מנוקה 

לשיעור מצטרפי8 אי8 ביחד, ולש8  הקמח לתו9 ועירב8  וחזר ממנה, הפריש8  א.

כזית.

20. Vavei Ha’Amudim
R’ Yitzchak Zilberstein

21. Sha’arei Geulah
Lubavitcher Rebbe

22. R’ Elimelech Biderman
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