
 

  
שמחה של , הייתה זו שמחת התורה

  . ול ושיעוראושר אמיתי שאינו יודע גב
שמחה של חיזוק והתעלות התרוממות 
, הרוח באוירה של רצינות ונכבדות

  . הדרת כבוד הוד והדר
אחוזי התרגשות שרק , עמדנו נפעמי�

הנייר לא , הלב יכול לעכלה ולהבינה
מראה , יסבלה ואוז� איש לא תצילנה

העיניי� והלב הנפע� ממחזה נשגב 
רבבת עמלי . ומרומ� זה לא יתואר

בכירי ונבחרי עול� , י תורהויגע
עומדי� על רגליה� ובשירה , התורה

', אשריכ� תלמידי חכמי�'אדירה 
והשיב לב אבות על ', חזו בני חביבי'

יושבי� . בני� ולב בני� על אבות�
  .  קשובי� למשאות החיזוק

כינוס עול� התורה ציי� בפני 
בפני כל יחיד ויחיד ובפני , העול� כולו

 כי כבוד התורה ,הרבי� והכלל כולו
הוא הכבוד הנעלה והמרומ� ביותר 

זאת העמידו והוכיחו . עלי אדמות
משתתפי הכינוס שה� העילית 

לומדי� והוגי� בעיו� , שבעילית
, בקיאי הדפי�, ס"ההלכה והש

 משפחת –המשנני� והחוזרי� 
משפחה שקשורה בקשר של ', דרשו'

בהיבט אחד , תורה בעבותות של אהבה
קודשא , המיוחדהמרומ� ו, ויחיד

  .  חד ה� ברי� הוא וישראל ואורייתא  
הכינוס ציי� את שמחת 
תקומת עול� התורה בדור שלאחר 
החורב� והוכיח קבל ע� ועול� כי 
, נצחיות התורה תפרח ותשגשג

תורת , תתעלה ותתרומ� ואי� בלתה
  . אמת

הוכיחו לכל ' דרשו'נבחני 
העול� כי העמל והיגיעה הינ� 

ניתנות , משימות ברת השגה
יכול כל יהודי להציב לעצמו , להגשמה

את השאיפות ואת המטרות ולכבוש 
, צעד אחר צעד, ד! ועוד ד!. אות�

, שינו� ועוד חזרה, מסכת ועוד מסכת
אברכי� , ס ופוסקי� הלכה ומוסר"ש

, בחורי� וצורבי מדרבנ�, ובעלי בתי�
כול� יענו ויאמרו אשרינו מה טוב 

מה יפה חלקינו מה נעי� גורלינו ו
  . ירושתינו

ובחודש זה נזכה כימי צאתינו 
מאר" מצריי� לחזות בנפלאות 

לציו� ברחמי� ' ובשוב ה, ובישועות
גדולי� נגיל ונשיש בהשבת כבוד 
השכינה ומילוי שמו יתבר� בביאת 

  ר"משיח צדקינו אכי
  

 שלמה יצחק הלוי 
 ןרוזנשטיי
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     דיני המצה                    
     

                        

        עניינא דיומא             

  
  

  
  א"הגאו� רבי צבי רוטברג שליט

  ראש ישיבת בית מאיר
  

  בדין לחם עוני 
  יחץובענין 

  
ע בעני� שעושי� בליל פסח דבוצעי� מצה "יל

ע "כמבואר בראשוני� ונפסק בשו, שלימה לשני�
ו דהעני� בזה הוא בכדי לקיי� לח� "ג ס"תע' סי

מה דרכו ] ב"ו ע"דקט[עוני וכמו שאמרו בפסחי� 
ע מה העני� ליקח שלימה "ויל, של עני בפרוסה

. ולחצותה והרי אפשר מעיקרא להביא פרוסה
ח שמבואר בתו� "פ' ל סי"ת מהרש" בשווראיתי

דבריו דיש הידור מצוה להניח לפניו שלימה 
ומבואר מדבריו דעני� הפריסה אינה . 'וישברנה וכו

אלא ענינה שתהא , משו� עצ� מעשה הפריסה
ש עוד דלדעת "ועיי. [ע"וצ, קוד� שלימה לפניו

מצות מקיי� בזה לח� ' הראשוני� דבעינ� רק ב
א! דקוד� הברכה כבר , תמשנה כשמביא שלימו

  ].ע"וצ, פורסה
ג הביא דברי "תע' ע דהנה בטור סי"וביותר יל

ח ש� הביא "ובב, ש שבוצע המצה האמצעית"הרא
ג והרוקח בוצע העליונה כיו� דאי� "דלדעת הסמ

נ דהמצוה "ח דאה"והשיג הב, מעבירי� על המצוות
לבר� ברכת המוציא היא על הראשונה אבל לבצוע 

ג וברוקח "ומבואר בסמ. כ"מצוה כמצה אי� בזה 
ח מודה שיש "וג� הב, דיש מצוה בבציעת המצה

  .ע"וצ, כ"בזה מצוה ורק השיג שאי� בזה מצוה כ
דה� פירשו דהדי� , חזינ� מדברי הראשוני�' ולכאו

לח� עוני שנתחדש דצרי� להיות כעני שדרכו 
אלא , בפרוסה אי� מספיק כלל לאכול פרוסה כעני

היינו להפו� את המצה , רוסהצרי� לעשות את הפ
היינו , השלימה שהיא מצת עשיר למצת עני

ז אפשר דמדי� לח� עוני לא "ולפי, לפורסה בידי�
זו בלבד שהאכילה צריכה להיות כעני האוכל 
פרוסה אלא יש עני� בזה גופא שהפת תהיה כפת 

וצורה , ג� בלא עני� האכילה כעני, עני היינו פרוסה
, עשה על ידינו בידיי�זו דלח� עני צריכה שתי

ולהכי ג� עצ� מעשה הפריסה הוא קיו� מצות 
  .לח� עוני

ל מפראג "ה דהביא דברי מהר"תע' ח סי"בב' ועי
שכתב דעיקר הקפידא אינה אלא על הבציעה 

אבל לאכול יכול לאכול , שיבצע ויבר� על הפרוסה
ל דבעי לאכול ג� "ח פליג וס"והב, רק מהשלימה

ל "והנה מדברי המהר. מהשלימה וג� מהפרוסה
צ "מבואר דהמצוה היא רק לבצוע על הפרוסה וא

וכל העני� של לח� עוני הוא לבר� על מצב , לאוכלה
ג והרוקח "כ אפשר דדעת הסמ"וא, של פרוסה

דעיקר עני� הלח� אוני בזה הוא ליצור את אותו 
ואי� הפריסה , וזה גופא המטרה,מצב של לח�

ל "ולהכי ס, ניאמצעי לבר� או לאכול צורת לח� עו
ושיי� בענינה אי� , דהפריסה עצמה היא מצוה

  . מעבירי� על המצוות
א להסתפק "דלהאמור א, ז עני� היח""ויתבאר לפי

אלא יש עני� מיוחד , בהבאת פרוסה לכתחילה
ולהפו� את הלח� עשיר , ביצירת הלח� עוני הזה

ה אי� עושי� את היח" בשעת ברכת "ומשו, לעני
תפרש החציה כאופ� במעשה דאי הכי ת, המוציא
ולהאמור עני� החציה היא יצירה בעצ� , האכילה

ח "� פ"והנה באמת דעת הרמב. החפצא דמצה
ו שפורס המצה בשעת האכילה קוד� "מ ה"מחו

ל דעני� "ונראה דאיהו ס, המוציא ודלא כמנהגינו
הפרוסה כעני הוא רק בצורת האכילה ולא בצורת 

  . המצה
] ר"ב בדה"ה ע"כ[� ערבי פסחי' � בפ"והנה הר

הביא בש� רב האי גאו� דהא דמברכי� על הפרוסה 
היינו רק בהביאו לפניו פרוס אבל הביאו לפניו 

מבואר בדבריו ' ולכאו. של� אינו רשאי לפרוס
� דגדר לח� עוני הוא בצורת האכילה ולא "כהרמב

ואדרבא בצורת המצה אסור לשנות , בצורת המצה
א לבטל  "לימות ואעל ש שהרי לכתחילה צרי� לבר�

ל דמבטלי� "� בהא פליג וס"והרמב. [עני� זה בידי�
ומסיי� ]. עני� זה דשלמות בשביל אכילה בדר� עוני

� דעכשיו נהגו לפורסה קוד� הגדה כדי "בה הר
ומבואר , שבשעת המוציא ימצענה כשהיא פרוסה

דא! א� סברינ� דהלח� אוני הוא די� במעשה 
 בשביל שלא מ צרי� לפורסה קוד�"האכילה מ

מיהו . [לפרוס בידי� את השלימה בשעת הברכה
ת לפרוסה וא� "� שאי� היח" אלא היכ"משמע מהר

  ].צ לזה"יש לו אי
, אלא שעדיי� צרי� לברר אמאי פורסי� קוד� הגדה

דא! שצרי� לפרוס הפת וג� צרי� שלא לפורסה 
מ אפשר לחצותה קוד� "מ, נ"בשעת אכילה כמש

. ו הפריסה קוד� ההגדהואמאי הקדימ', י וכדו"נט
ו כתב דהוא מחמת "ג סל"תע' ע הרב סי"ובשו

הלימוד דעוני� עליו דברי� הרבה דבעינ� לומר 
י "ב' ועי[, ח"ההגדה על מצה הראויה לצאת בה יד

אמנ� עדיי� ]. ז"ג בש� הכלבו שכתב כעי"תע' סי
ע בזה דהרי איירי שפיר במצה שהחפצא שלה "צ

בזה ' ולכאו, ]שירהשאינה מצה ע[ היא לח�  עוני 
ומה , סגי בכדי לקיי� עוני� עליו דברי� הרבה

ומה ג� דעני� הפרוסה הרי , צרי� עוד לפורסה
אינו בחפצא דמצה אלא בצורת האכילה ' לכאו
כ לעיל דאי� בזה די� אכילה "וא! למש, דמצה

מ אינה "אבל מ, ז אלא בצורת המצה"בפרוסה ואי
 עוני� ומחודש הוא מאד דבשביל, בחפצא דהמצה

עליו דברי� הרבה לא סגי שהמצה היא חפצא 
דלח� עוני אלא בעינ� ג� שתהא צורה של לח� 

  .עוני
דהנה בנוסח הא לחמא עניא , ואשר נראה בזה הוא

וכבר , אנו אומרי� דאכלו אהבתנא בארעא דמצרי�
העירו קדמוני� דעני� אכילת מצה הוא משו� שלא 

ה ונרא. הספיק בצק� להחמי" בצאת� ממצרי�
דה� אמנ� דהחפצא של מצה מבצק שלא החמי" 

דפת ". עני"אבל עדיי� אינו לח� " עוני"חשיב לח� 
שלא החמיצה חפצא דידיה עוני הוא אבל ג� 

אבל " עוני"עשירי� אוכלי� אותה וזהו לח� 
במצות לח� עוני יש די� נוס! והוא שיהא צורה 

וזהו ילפינ� , שרק עניי� אוכלי� אותה ולא עשירי�
' וכדאמרינ� בגמ, ו"יב לח� עני בלא ואמדבכת

מה דרכו ' ו ילפי"שמזה שנאמר לח� עני חסר וא
  ".עני"ודי� זה הוא שיהא לח� , של עני בפרוסה

והנה זה שלא הספיק בצק� להחמי" הוא לח� 
וקיו� לח� עני הוא , "עני"אבל לא לח� " עוני"

, בצורת הפת ובצורת אכילתו וזהו הדי� בפרוסה
מא עניא רצו להדגיש ג� עני� הלח� ובנוסח הא לח

וזה לא היה אלא בעבדות� במצרי� שג� צורת , עני
אכילת� היתה בעניות והויא לח� עני מלבד לח� 

ולהכי קוד� אמירת הא לחמא עניא צרי� . עוני
ובאמת באמירת הא לחמא עניא , לפרוס המצה 
די ,  לח� עוני  חדא הא לחמא עניא, תרתי אית בה

  .י לח� ענ  צרי�אכלו אהבתנא במ
מאס!                                                                    (
)        פסח–קול מהיכל 

 

 

 

  



 

à.   בראשו� 'נאמר בפרשת בא שמות יב יח
בארבעה עשר יו� לחודש בערב תאכלו מצות עד יו� האחד 

ונתחייבנו בזה לאכול מצה בליל ', ועשרי� לחדש בערב
וכיו� שכבר עסק אחד הגליונות . ליל חג הפסח, ו בניס�"ט

נעסוק במאמר זה בדיני . הקודמי� במצותת אכילת המצה
ג מצוות "תרי' מאמר זה נעשה בעזרת הספר .עשית המצה

    .'השל�
  
á.   המצה היא פת העשויה מאחד מחמשת מיני

, שיפו� ושבולת שועל, כוסמי�, שעורה, חיטה: דג� שה�
רק במצה העשויה ,  מצהונית� לקיי� את מצות אכילת

חמ  ' � הל"רמב; א"מאחד מה� משנה בפסחי� לה ע
כיו� שרק . תנג סעי! א' ח סי"ע או"טוש; ד"ו ה"ומצה פ

ואילו , עיסה העשויה מחמשת מיני דג� יכולה להחמי 
נלמד , עיסה העשויה ממי� אחר אינה מחמיצה די� זה

לא תאכל : "מהכתוב דברי� טז ג, בברייתא בפסחי� ש�
, ודרשו חכמי�, "שבעת ימי� תאכל עליו מצות, יו חמ על

דוקא במצה העשויה , שנית� לקיי� את מצות אכילת מצה
והקדימו ואפו את המצה לפני , מעיסה הראויה להחמי 

מקיימי� את המצוה דוקא במצה , לפיכ". שהחמיצה העיסה
, ולא במצה העשויה ממי� אחר, העשויה מחמשת מיני דג�

לפי שרק עיסה  העשויה מחמשת מיני , ותכגו� אורז וקטני
ואילו עיסה העשויה ממי� אחר אינה , דג� יכולה להחמי 

. א"ה ה"� פ"וראה ברמב, � ש�"וכ" נפסק סרמב, מחמיצה
  .ע ש�"וראה טוש

  
â.  א! על פי שנית� לכתחילה לקיי� את המצוה בכל חמשת

ל "נוהגי� להכי� את המצות דוקא מחיטה מהרי, מיני דג�
תנג ' ח סי"א או"הובא ברמ, יית המצות אות אהלכות אפ
חביבה יותר על , מפני שמצה העשויה מחיטה. סעי! א

אד� ". הידור מצוה"ויש בכ" , האד� ונאכלת לתיאבו�
יאכל מצה מהמי� החביב עליו יותר , שאי� לו מצה מחיטה

. ק ב"הובא במשנה ברורה ש� ס, ק ב"ח ש� ס"חק יעקב או
הידור "משו� , ה לתיאבו�וטע� הדבר שיש לאכול מצ

שנוהגי� להכי� את המצות דוקא , ויש שביארו". מצוה
לפי שעיסה העשויה מחיטה אינה ממהרת , מחיטה
� לספר "כארבעת מיני דג� האחרי� הגהות מהרש, להחמי 

וראה משנה . תנג אות ג' סי] נ כהנא"לר[ארחות חיי� 
ג מצוות "� שיק על תרי"וראה מהר. ק כו"ברורה ש� ס

טע� נוס! לכ" שאי� , בש� החת� סופר, צוה י אות אמ
  .להכי� מצה משעורי�

  
ã.   אי� מקיימי� את מצות אכילת מצה במצה

ב "ש פסחי� פ"בלבד רא] קליפת הדג�[=העשויה מסובי� 
� חמ  ומצה "רמב; !"! י ב בדפי הרי"בדעת הרי, ח תנד"אויד וטור ' סי
מפני שמצה . ח ש� א"ע או"שו; !"� פסחי� י ב בדפי הרי"ר; ה"ו ה"פ

, ולח� העשוי מסובי� אינו נחשב לח�, "לח� עוני"נקראת 
; ש ש�"רא; ו"ב מ"ראה משנה חלה פלפי שאינו ראוי למאכל אד� 

. א"ח ש� ס"וראה לבוש או. ה"בש� הרא, מגיד משנה חמ  ומצה ש�
, שמצה העשויה מסובי� נחשבת לח�, אול� יש סוברי�

ש "רא; ! ש�"בדעת הרי, � ש�"ר" לח� עוני"ואדרבה היא נקראת 
וראה קרב� נתנאל על . ה הדראה"י פסחי� לו ב ד"בדעת רש, וטור ש�

נית� להכי� את המצה מקמח , לדעת הכל. ש ש� אות ז"הרא
על פי ברייתא , ע ש�"ש וטוש"� ורא"רמבשאינו מנופה ומכיל סובי� 

שדר" , על פי שבת עו ב, ק ג"תנד ס' וראה משנה ברורה סי. בפסחי� לו ב
    .עניי� לאכול לח� העשוי מקמח המכיל סובי�

  
ä.   קמח מחמשת מיני דג� שנילוש במי� עלול

החימו  תלוי במש" הזמ� ששוהי� מיני הדג� . להחמי 
כיו� שהחו� גור� למהר , וכ� תלוי הוא בחו� שלה�, במי�

ולדאוג , יש לאפות את המצות במהירות, לכ�. את החימו 
נוגעי� לכל , דיני� אלו. [להל�כד, לכ" שלא תתחמ� העיסה

ולא רק למצות , המצות הנאכלות במש" שבעת ימי הפסח
  ].ו בניס� לקיו� מצות אכילת מצה"הנאכלות בליל ט

å. כדי "א� שוהה העיסה , לאחר שהתערבו הקמח והמי�
 נחלקו זמ� שאור" לאד� ללכת אלפיי� אמה" הילו" מיל

יש , מונה עשרה דקותיש סוברי� שהוא ש, הפוסקי� בשיעור הליכת מיל
ויש סוברי� שהוא עשרי� וארבע , סוברי� שהוא עשרי� ושתי� וחצי דקות

ח "חק יעקב או; ק ג"ח ש� ס"מג� אברה� או; ח ש�"ע או"שו: ראה (דקות
ק טו ובביאור "משנה ברורה ש� ס; ח ש�"א או"ביאור הגר; ק י"ש� ס

 ריש לקישהיא מחמיצה , ועדיי� לא נאפתה, )ה הוי"הלכה ד
,  אול�.ח תנט ב"ע או"טוש; ג"ה הי"� חמ  ומצה פ"רמב; בפסחי� מו א

 רידוד כגו�, וכ� פעולות אחרות הנעשות בה, לישת העיסה
אפילו א� שוהה העיסה יותר  ו,מונעות את החימו , העיסה

. ע ש�"טוש; � ש�"רמב; ברייתא בפסחי� מח ב" כדי הילו" מיל"מ
אי� להניח את הבצק , הולכתחיל. ק יב"וראה משנה ברורה ש� ס
  ע ש�"טוש; ב"� ש� הי"רמב אפילו לזמ� מועט

æ. ועיסה שהתחממה, גור� למהר את החימו , חו�, כאמור ,
". כדי הילו" מיל" להחמי  אפילו א� שוהה פחות מעלולה

. כגו� בשמש, אי� ללוש את העיסה במקומות חמי�, לכ�
אי� ללוש בכל מקו� תחת כיפת השמי� , וביו� מעונ�

: ראה ]היה מוצל, ילו במקו� שאילו היתה השמש זורחתאפ[
� חמ  ומצה "רמב; !"ב בדפי הרי"! פסחי� יב ע"רי; א"רבא בפסחי� מב ע

שא! אי� , ח ש�"א או"וראה רמ. תנט סעי! א' ח סי"ע או"טוש; ב"ה הי"פ
אי� ללוש את , כמו כ�. )תחת כיפת השמי�, לקחת את העיסה לתנור
וראה . ע ש�"טוש; לא' ב סי"פסחי� פש "רא העיסה סמו" לתנור

  .ק ט"משנה ברורה ש� ס

ç.  אי� ללוש , כדי למנוע מ� העיסה להתחמ�
,  מי� שאינ� חמי�ואפילו.  או פושרי�חמי�אותה במי� 

מי� ששהו [יש להשהות� במש" הלילה כדי שיצטננו 
רב יהודה ורבא  ]מלשו� לינה, "מי� שלנו"בלילה נקראי� 

על . ג) ח תנה א"ע או"טוש; א"ה הי" ומצה פ� חמ "רמב; בפסחי� מב א
� "ראה רמב, "לנו"דינה של מצה שנאפתה במי� פושרי� או במי� שלא 

 הקמח לפחות יו� אחד אתיש לטחו� , כמו כ�. ע ש�"ושו
, ואי� להשתמש בקמח שנטח� באותו יו�, לפני הלישה

, תנג' ח סו! סי"י או"ב משו� שהקמח מתחמ� על ידי הטחינה
, ק יד"וראה מג� אברה� ש� ס. ח ש� ט"ע או"שו; הלקט והאגורבש� שבלי 

  .מג)ק מב"ומשנה ברורה ס
  
è.  א! על פי שחימו� העיסה גור� להחמצתה ,

אול� , ]כגו� באופני� שהוזכרו לעיל[ נמו" בחו�זאת דוקא 
, פעולתו הפוכה, ובבת אחת, חימו� העיסה בחו� גבוה

נעת את מו, אפיית העיסה, לכ�. ומונע הוא את החימו 
על שיעור אפייה המונעת את . ב"ראה ברייתא בפסחי� לט עהחמצתה 

ח תסא "ע או"טוש; ו"ו ה"� חמ  ומצה פ"רמב; פסחי� לז א: ראה, החימו 
חליטת , כמו כ�[ .ה ויש"טז וביאור הלכה ד)ק יג"ומשנה ברורה ס, ג

משנה מונעת את החימו  , הקמח או העיסה במי� רותחי�

שהגאוני� אסרו זאת . ג"ה ה"� חמ  ומצה פ" רמב;וברייתא בפסחי� ש�
וכ� קליית החיטי� או . מחשש שמא לא יעשו את החליטה כדי�

כדי שהעיסה .] ה"� ש� וה"ראה רמבמונעת את החימו  , הקמח
יש להסיק את התנור , תתחמ� בתנור בחו� גבוה ובבת אחת

ה על דינה של מצ. תסא סעי! ב' ח סי"ע או"טושלפני הכנסת העיסה 
, א� מותרת בדיעבד, שנאפתה בתנור שהוסק לאחר שהוכנסה העיסה לתוכו

ח "י או"ב; ד"והשגות הראב, ו"ו ה"� חמ  ומצה פ"רמב; פסחי� לז א: ראה
  . יא)ק י"תסא ס' משנה ברורה סי; תסא' סי
  
é.  יש להכי� מצות , כדי שאפיית העיסה תמנע את החימו

ולא , כדי שכל העיסה תיאפה מיד, "טפח"ת משעוביי� פחו
ראה פסחי� ישאר חלק ממנה שלא יאפה מיד וימשי" להחמי  

ראה משנה ברורה יז וביאור ; ח ש�"י או"וראה ב, ח תס ה"ע או"שו; לז א
שכתחילה יש לעשות את , אול� כתבו הפוסקי�. הלכה

ח ש� "ע הרב או"שו; ח ש� ד"א או"רמ: ראההמצות דקות מאוד 
נית� לאפות מצות , ומצד הדי�. ק טז"משנה ברורה ש� ס; י! יסע

נוהגי� לאפות מצות , אול� בקהילות אשכנז, דקות ורכות
ע "ראה דיני� נוספי� הקשורי� לאפיית מצות בטושקשות ופריכות 

  .תסב) ח תנה"או
  
àé.  את מצות . 6, יש לאפות ולא לבשל, את המצה

מחמשת לא נית� לקיי� בכל מצה העשויה , אכילת מצה
שאינ� חמ  ומותר , וישנ� מצות, שלא החמיצה, מיני דג�

אול� אי� מקיימי� בה� את מצות , לאכל� בימי הפסח
  . אכילת מצה

  
áé.   כמו שנאמר , "לח� עני"מצה נקראת בתורה

ומכא� ". שבעת ימי� תאכל עליו מצות לח� עני: "דברי� טז ג
אי� . א: למדו שני גדרי� במצה בה נית� לקיי� מצוה זו

מקיימי� את מצות אכילת מצה אלא במצה הנחשבת לח� 
המצה . ב. ה העשויה"א ד"ה כזית ופסחי� לז ע"י ברכות לז ב ד"ראה רש

מלשו� עינוי , "עוני["צריכה להזכיר את שעבוד מצרי� 
עקיבא בברייתא ' ר; ספרי דברי� פיסקא קל: ראה] ומלשו� עניות

וישנ� מצות ,  ש� ב� דברי�"רמב; י דברי� ש�"רש; א"בפסחי� לו ע
לא , "לח� עוני"אול� הואיל ואינ� בכלל , שנחשבות לח�

  .והערה הבאה, ראה להל�נית� לקיי� בה� מצוה זו 
  
âé.  סמיכה שהתבשלה ולא נאפתה/עיסה עבה ,

לעני� ברכת , נחלקו ראשוני� א� נחשבת היא כלח�
ולעני� הפרשת חלה שנוהגת " המוציא לח� מ� האר "

י "וראה ב. ד שכט ג"ח קסח יג ויו"י או"ע וב"ראה טוש, דוקא בלח�
ומכל מקו� כיו� , שישנ� אופני� שהעיסה חייבת בחלה, ח ש�"או

אי� , וכיו� שכאמור. "המוציא"אי� מברכי� עליה , שהתבשלה
, מקיימי� את מצות אכילת מצה אלא במצה הנחשבת לח�

, לדעת הסוברי� שעיסה מבושלת אינה נחשבת לח�, לפיכ"
י פסחי� לז ב "רש: ראה� בה את מצות אכילת מצה אי� מקיימי

' תוס; !"� במלחמות פסחי� יא א בדפי הרי"בעל המאור ורמב; ה שחזר"ד
� פסחי� יא א בדפי "ר; ריט' ק סי"סמ; ]בדעה השניה[ה פרט "פסחי� לו ב ד

א! לדעת הסוברי� שעיסה , אכ�. )! בש� רבינו אפרי�"הרי
בה את מצות אכילת אי� מקיימי� , מבושלת נחשבת כלח�

; ראה ברייתא בפסחי� לו ב" לח� עוני"לפי שאינה נחשבת , מצה
ב "ש פסחי� פ"רא; ה כיו�"ויבמות מ א ד] בדעה הראשונה[פסחי� ש� ' תוס
וכ� לדעה הראשונה שעיסה מבושלת . ח תנד" אוטור; יג' סי

ועל ידי , א! א� נאפתה לאחר הבישול, אינה נחשבת לח�
לח� "אי� היא , ראה יבמות ש�לח� האפיה נחשבת היא כ

  . ש ש�"רא; פסחי� ש�' תוס" עוני
  
ãé.  שעיסה מבושלת , אול� יש חולקי� וסוברי�

ומקיימי� בה , "לח� עוני"נחשבת , שנאפתה לאחר הבישול
יבמות ' תוס; בש� רב האי גאו�, ש וטור ש�"ראאת מצות אכילת מצה 

,  במשקי� אחרי�שעיסה שהתבשלה, � ש� בש� רבינו אפרי�"וראה ר. ש�
, ואילו עיסה שהתבשלה במי� ונאפתה, א! א� נאפתה, "לח� עוני"אינה 

דוקא , א" כיו� שנית� לבשל קמח או עיסה. "לח� עוני"נחשבת 
וחו� זה , א� מכניסי� אות� לכלי ובו מי� שכבר רותחי�

א� מכניסי� אות� לכלי לפני , אול�. מונע את החימו 
 ברייתא בפסחי� פני הרתיחההעיסה מחמיצה ל, רתיחת המי�

לכ� אסרו הגאוני� כל . ג"ה ה"� חמ  ומצה פ"רמב; ש�' וגמ, לט ב
משו� שחששו , בישול של קמח או בצק שאינ� אפויי�

והקמח או את העיסה , שמא לא יעשו את הבישול כדי�
  .וטור תסא, ע ש� תנד ג"טוש; � ש�"רמביחמיצו 

  
åè.  לי אלא א! אפיה בכ, אינה דוקא בתנור, אפיה

' ראה מחלוקת רנחשבת אפיה , כגו� מחבת, העומד על האש
ח "טור או; ו"ו ה"� חמ  ומצה פ"רמב; יוחנ� וריש לקיש בפסחי� לז א

א� יש בכלי , אול�. ה בי�"ב ד"תסא ס' וראה ביאור הלכה סי. תסא
; טו' ב סי"ש פסחי� פ"ראאי� זו אפיה אלא בישול , מי� או שמ�

טיגו� במחבת . ח קסח יד"א או"ורמ, כט בד ש"ע יו"וראה טוש. טור ש�
אול� מצה שטוגנה אפילו במעט , נחשב כאפיה, במעט שמ�

כש� שמצה שעיסתה , "לח� עוני"אינה נחשבת , שמ�
; יח' ש ש� סי"ראה רא" לח� עוני"אינה נחשבת , נילושה בשמ�

וראה מגיד . ז"ה וכ"ג ד"קסח סי' וראה ביאור הלכה סי. ח תסא"י או"ב
    .שיש חשש חימו  בטיגו� בשמ�, ג"ה ה" ומצה פמשנה חמ 

  
æè.  א! על פי , מצה שהתבשלה לאחר אפייתה

אי� מקיימי� , ח"ג ה"� ברכות פ"ראה רמבשנחשבת היא כלח� 
לפי שטעמה משתנה מחמת , בה את מצות אכילת מצה

יוסי בברייתא בברכות לח ב ' ר(הבישול ואי� טעמה כטע� מצה 
� "רמב; !"! פסחי� יא ב בדפי הרי"רי; ברכות ש�' וגמ, ובפסחי� מא א

י פסחי� "ראה רש, טעמי� נוספי�. ח תסא ד"ע או"טוש; ו"ו ה"חמ  ומצה פ
ומשנה , ח ש�"וראה פרי חדש או. ה אבל"ש� ד' ותוס, ה אבל"מא א ד

א! על פי שנית� לקיי� את . )ק לג"ק כ ושער הציו� ס"ברורה ש� ס
כגו� בבליעת , מצות אכילת מצה א! בלא לחוש את טעמה

אינה , מצה שהתבשלה ואיבדה את טעמה, מכל מקו�, מצה
; ק יא"תעה ס' מג� אברה� סי; רבינו מנוח חמ  ומצה ש�נחשבת מצה 

  . ק ט"ח ש� ס"ז או"ט; ג"תעה ס' ח סי"לבוש או; ח תסא"ח או"ב: וראה
  
æé.  א! א� לא התבשלה , מצה נחשבת כמבושלת

כלי " [=כלי ראשו�"אלא רק הוכנסה ל, ממש על האש
היד "שבו מי� חמי� ש, ]שהיה על האש והוסר ממנה

כגו� , ראוי לבשל, לפי שחו� בשיעור זה" [סולדת בה�
רפג ' רוקח סי(] )ח שיח ט"ע או"ראה שו(לעני� איסור בישול בשבת 

, י ש�"וראה ב. ד בדעתו"ח ש� ס"ופרי חדש או, ]ח תסא"י או"הובא בב[
: ראה, "כלי שני" מצה שהתבשלה בעל. שחולק וסובר שדוקא במי� רותחי�

  .)ק כ"משנה ברורה ש� ס; ק ח"מג� אברה� ש� ס; תסא' ח סי"ב
  
çé.   או במי� [מצה שהיתה שרויה במי� קרי�

א� המצה לא , ]ראה לעיל, פושרי� שאינ� מבשלי�
ברייתא בברכות מקיימי� בה את מצות אכילת מצה , התרככה

ח "ע או"טוש; ו"ו ה"צה פ� חמ  ומ"רמב; וש� לה א, לח ב ובפסחי� מא א
אלא , לכתחילה אי� לשרות את המצה במי�, אול�. תסא ד

מותר , לאד� שקשה לו ללעוס מצה, אכ�. יש לאכלה יבשה
על . ק יז"תסא ס' משנה ברורה סילשרותה במי� א! לכתחילה 

שבה אי� מקיימי� את המצוה , שיעור הריכו" של מצה על ידי השריה במי�

י "ב; ה יוצאי�"ה אי� אד� ומא א ד"י פסחי� לה א ד" רש:ראה, אפילו בדיעבד
  .ה והוא"ד ד"תסא ס' ביאור הלכה סי; תסא' ח סי"ח או"וב
  
èé.  את מצות אכילת מצה מקיימי� דוקא , כאמור
אי� מקיימי� את המצוה במצה שעיסתה , לפיכ"". לח� עוני"ב

לפי שדרכ� , "]מצה עשירה["דבש או חלב , שמ�, נילושה ביי�
רבי ולא לח� המכיל משקי� אלו , � לאכול לח� פשוטשל עניי

� חמ  "רמב; ז ש�"ריאו, ורבי יהושע ב� לוי ש�, עקיבא בברייתא בפסחי� לו א
� "וראה פסחי� ש� ורמב. ח תסב א"ע או"טוש; ה"ו ה"כ ופ"ה ה"ומצה פ

שמא יאכלו אותו , שאסור להכי� לח� המכיל חלב, ב"ט הכ"מאכלות אסורות פ
כמו  .שתזכיר שהוא מכיל חלב, ר דוקא א� נעשה בצורה מיוחדתומות, ע� בשר

; יא' ג סי"בהאי� למרוח משקי� אלו על העיסה לפני האפיה , כ�
משנה ברורה וראה . וראה אור שמח חמ  ומצה ש�. כ"ה ה"� חמ  ומצה פ"רמב
שאי� ,  ויש סוברי�.לעני� מריחת משקי� לאחר האפיה, ק יז"תסב ס' סי

,  במצה שעיסתה נעשתה ממשקי� אחרי�יוצאי� ידי חובה
אינה , מטע� נוס! שעיסה שנילושה במי פירות ללא כל מי�

ח "ע או"טוש; ב"ה ה"� חמ  ומצה פ"רמב; פסחי� לה איכולה להחמי  
אלא במצה העשויה , לא נית� לקיי� את מצות אכילת מצה, וכאמור לעיל, תסב א

שאי� יוצאי� , ועוד כתבו). ב� במלחמות פסחי� י "רמב(מעיסה הראויה להחמי  
ובכוונה לש� מצות , ידי חובה אלא במצה שנשמרה מחימו  בשעת הלישה

ראה (אי� צור" לשמור עליה , ועיסה שאינה יכולה להחמי , אכילת מצה
בש� , ה"ו ה"מגיד משנה חמ  ומצה פ; � ש�"רמב; ד"ב ה"ירושלמי פסחי� פ

  ). א"י
  
ë.  גו� כ, מצה שלשו את עיסתה במשקי� אחרי�

ואי� ללוש , "לח� עוני"א! היא אינה נחשבת , מי פירות/מי 
� "ר; !"� במלחמות פסחי� י ב בדפי הרי"רמבאת העיסה אלא במי� 

בש� , א"� ש� ע"ה ומי ור"פסחי� לה ב ד' וראה תוס. ע ש�"טוש; פסחי� ש�
יש , אול�. "לח� עוני"אינה נחשבת , שא! מצה העשויה מביצי�, ת"ר

אינה , מצה העשויה מהמשקי� שהוזכרו לעילשדוקא , סוברי�
, ואילו מצה העשויה ממשקי� אחרי�, "לח� עוני"נחשבת 
ו "� חמ  ומצה פ" רמבויוצאי� בה ידי חובה, "לח� עוני"נחשבת 

וכס! , כ"ה ה"� ש� פ"וראה רמב. ומגיד משנה ורבינו מנוח ש� בדעתו, ה"ה
  . ח תסב"י או"ב ובב"משנה ש� ה

  
àë.   ישנה מעלה שאד� , "לח� עוני"הואיל ומצה היא

שמכי� את , לפי שכ" היא דרכו של עני, יכי� בעצמו את מצותיו
ואינו שוכר אנשי� אחרי� שיעשו זאת עבורו , לחמו בעצמו

. ח תס ב"ע או"טוש;  בפסחי� קטז אברייתאעל פי , כו' ב סי"ש פסחי� פ"רא
ראה מג� (מצוה על אד� לטרוח בה� בעצמו , בכל המצוות, אמנ� מלבד זאת

  ).ק א"תס ס' אברה� סי
  
áë.    נלמד , די� זהיש לשמור את המצה שלא תחמי

שלא די בכ" , ולמדו חכמי�, "ושמרת� את המצות): "שמות יב יז(מהכתוב 
אלא יש , ]שהרי ודאי שיש לדאוג לכ" שלא יחמיצו[שהמצות לא החמיצו 

רבא ; דפסחא פרשה ט' מכילתא בא מס(, לשומר� מחימו  בשעת עשיית�
ה "ומגיד משנה פ, .ג"ח הי"ט ופ"ה ה"� חמ  ומצה פ"ראה רמב. א"בפסחי� מ ע

לכ� אי� יוצאי� ידי ). א"וראה מנחות נג ע. תנג סעי! ד' ע סי"טושו, ט"ה
פ שאי� "י גוי אע"חובה במצה שנעשתה מעיסה שנילושה ע
 ראה משנה פסחי� מח בעיסה סימני חימו  וידועי� שלא החמיצה

רב הונא י יהודי " מפני שלא נשמרה עד"י)ג" יה"� ש� פ"רמב, ב"ע
� "וברמב. כו' ב סי"ש פסחי� פ"ה בצקות ורא"י ד"א ורש"בפסחי� מ ע

  . א חולקי� וביארו את דברי רב הונא באופ� אחר"ובריטב
  
âë.   שמירה המצותזו צריכה להיעשות לש� קיו�

י "ורש, רבא ש� מ א; ה ושמרת�"ב ד"י ש� ע"ורש, רבה בפסחי� לח אהמצוה 
ח תס "ע או"טוש; ט"ו ה"� חמ  ומצה פ"רמב; ה ואד�"ה שיאכל ובגיטי� י א ד"ד
, לפיכ". )י ואב� עזרא שמות ש�"רש; דפסחא פרשה ט' מכילתא בא מס: וראה. א

אפילו א� יודעי� בודאות שהבצק שממנו נעשו המצות לא 
לא נית� לקיי� , א� לא שמרו עליו בפועל בשעת הכנתו, החמי 

ה "י ש� ד"ורש,  פסחי� מ א ממנו את מצות אכילת מצהבמצות שנאפו
  .!"� פסחי� יב א בדפי הרי"ר; כו' ב סי"ש פסחי� פ"רא: וראה. בצקות

  
ãë.  ממתי יש לשמור על המצות לש� , נחלקו ראשוני�

מכל אפשרות , שדרושה שמירה לש� מצוה, יש סוברי�: מצוה
ו אי� יוצאי� ידי חובה אלא במצות שנעש, לפיכ". של חימו 

שא! [שלא ירטבו ויחמיצו , מחיטי� שנשמרו משעת הקצירה
ראה רבא בפסחי� מ )] (י)ג"ה ה"� חמ  ומצה פ"ראה רמב(חיטי� יכולי� להחמי  

! "בדעת הרי, ד"תנג ס' ח סי"ט ופרי חדש או"ה ה"מגיד משנה חמ  ומצה פ; א
� " ורא פסחי� מ א"ראה ריטב, אול�. ט"� ש� ה"והרמב] !"פסחי� יב א בדפי הרי[

ויש חולקי� ). ששמירה זו אינה מעכבת, !"בדעת הרי, ! ש�"על הרי
שרק שמירה משעת נתינת המי� לתו" הקמח דרושה , וסוברי�

וא� לא תשמר , שכ� מאז מתחיל תהלי" החימו , לקיו� המצוה
, שמירה לפני נתינת המי� לתו" הקמח, לעומת זאת[בודאי תחמי  , העיסה

; בפסחי� ש� שחלקה על רבא' גמ] (לת תהלי" החימו היא רק כדי למנוע את התח
� "רמב; ח תנג"� ובטור או"הובאו בר, צה ורצג' תשובות הגאוני� שערי תשובה סי

ג ' ת כלל כד סי"כו ובשו' ב סי"ש פסחי� פ"רא; רי' שבלי הלקט סי; פסחי� ש�
  . )א ש�"ריטב
  
äë.  א� החיטי� או הקמח עלולי� להירטב , אכ�

וחני� את החיטי� ברחיי� שפועלי� על ידי כגו� כשט, ולהחמי 
ג� לדעה זו יש לשמור לש� , מי� והקמח עלול להחמי  מחמת�

רבינו דוד  משעה שקיי� חשש חימו  –מצוה א! לפני הלישה 
שאילתות : וראה. כו' ב סי"ש פסחי� פ"מובא ברא, מנהג אשכנז וצרפת; פסחי� ש�
ק "א ס"ומג, ח תנג ד"ע או"שו; י בדעתו"וב, ש ובטור ש�"הובא ברא, שאילתא עו

שבכל , � ש� על פי רבא פסחי� ש�"ראה ר, דעה נוספת. [ק לג"ושער הציו� ס, ז
שכ� שמירה משעת הלישה מוכרחת כדי למנוע , מקרה צרי" שמירה א! לפני הלישה

לכ� צרי" לשמור על הקמח , והכתוב מחדש שיש צור" בשמירה נוספת, חימו 
והגהות מיימוניות חמ  ומצה , ה דבמצוה" חולי� ז א די"רש: וראה. משעת הטחינה

  .] ד"תנג ס' ח סי"א או"ביאור הגר; ריט' ק סי"סמ; י"ה אות ח בש� רש"פ
  
åë.  מצוה מ� המובחר לאכול מצה , לכל הדעות

ראה רבא ומר בריה דרבינא משעת הקצירה , שנשמרה לש� מצוה
� ובטור "הובאו בר, צה ורצג' תשובות הגאוני� שערי תשובה סי; בפסחי� מ א

� "ר; רי' שבלי הלקט סי; א פסחי� מ א"� ורבינו דוד וריטב"רמב; ח תנג"או
שלפיכ" , כתבו פוסקי�. ח תנג ד"ע או"שו; !"פסחי� יב א בדפי הרי

לפי שלאחר , נוהגי� לקצור את החיטי� לפני שהתייבשו לגמרי
ע " ראה שויכולי� להחמי  א! א� עדיי� לא נקצרו, שהתייבשו

 חיי אד� כלל קכח ולא תספיק שמירה משעת הקצירה, ח תסז ה"או
מצה העשויה מתבואה שנשמרה . ק כב"תנג ס' משנה ברורה סי; ל"ס

  ".מצה שמורה"נקראת , משעת הקצירה
  

æë.  נדרשת רק למצות הנאכלות לקיו� , שמירה זו
אול� שאר המצות הנאכלות , מצות אכילת מצה בליל טו בניס�

: ראהוצרי" רק לברר שלא החמיצו , רהאינ� צריכות שמי, בפסח
; כו' ב סי"ש פסחי� פ"רא; ה בצקות"י פסחי� ש� ד"רש; רב הונא בפסחי� מ א

ח "י או"טור וב; ג"ח הי"� חמ  ומצוה פ"רמב; !"� פסחי� יב א בדפי הרי"ר
רק , נוהגי� לאכול בכל ימי הפסח, אול�. ע ש� תפב א"טוש; תנד

� "רמב: ראה הטחינה לפחות משעת, מצות מתבואה שנשמרה
תנח ' ח סי"ע הרב או"שו; ק טו"תנג ס' חק יעקב סי; ט"ה ה"ומגיד משנה ש� פ

; כג)ח"ח תנג סי"ערו" השלח� או; ק ה"תנג ס' ח סי"שערי תשובה או; ב"ס
ה טוב "ד ד"תנג ס' וביאור הלכה סי, ק ב"תס ס' ק כה וסי"תנג ס' משנה ברורה סי

  .ה מצת"א ד"תס ס' וסי
  
 

   נחום זאב רוזנשטייןהרב 
 



 

 

הרב 
  נחמיה רוטנברג
  

  הלל על המצה
  

' ברוב ההגדות איתא דבשעת אמירת ב
פרקי� ראשוני� של הלל בי� לפיכ� וגאל 

 ומקורו. ישראל מניח  הכוס ומגלה  המצות
ה בהגהות מימוניות "וכ. ל"ממנהגי מהרי

 .שכ� המנהג )ח"פ(

ש נהג "הראבל הביא במנהגי� שמ
. דאי� מניח הכוס מידו בשעת ההלל וכ� עיקר

ה "וכ. שכ� נאה לעשותי ש� "בהגמוכ� הוא 
  ). 'ז,ג"תע(ע "בטושו

ל ש� איתא שמאחר "מהריוהנה ב
יכסו את , דתופס בידו הכוס באמרו לפיכ�

כלומר [המצות שהיו מקצת� מגולות עד כא� 
ולא , "עוני� עליה� הדברי�"ל] בשעת ההגדה

  .יראו בושת� שמקדימי� היי� לפת
י סולווייציק "ר הגרא"ושמעתי ממו

ע דהנה "ז דעת טוש"א לבאר לפי"שליט
וני� עליו שע, איתא.) ו"פסחי� ל(י "ברש

ואומרי� את ההלל שגומרי� עליו , דברי�
נמצא דא# אמירת ההלל . כ"ע, עליו הגדה

כ אי� לכסות המצה א# "וא. על המצההיא 
וממילא אי� נוטלי� , בשעת אמירת ההלל

  . הכוס שלא יראו המצות בושת� וכדלעיל
וטע� הסוברי� שנוטל הכוס מבואר 

' א שהביא כמה מקורות מגמ"בביאור הגר
ושירה צריכה " שירה"# הלל הוא בכלל שא

  .להיות על היי�
ז בהלל שעל כוס רביעי א# "ולפי
י יש ליטול הכוס בידו דהא "אליבא דרש

ליכא " על המצה"וטעמא ד, הלל שירה הוא
וכ� . שהרי כבר אכל המצה וקיי� מצוותו

אבל רבי� . ל"ד זצ"היה המנהג אצל הגרי
 נוהגי� שלא ליטול הכוס עד הברכה שאחר

  .ההלל
, )י"פסחי� פ(והביא שבתוספתא 

והיו עסוקי� ' מעשה ברב� גמליאל וזקני� וכו
בהלכות הפסח כל הלילה עד קרות הגבר 

 ונועדו והלכו לה� לבית הגביהו מלפניה�"
). ב שנדחק"ש במנח"ועיי. (כ"ע, "המדרש

והביאור הוא שכיוו� שקרא הגבר ולא היה 
 מ ולא קיו� די� של"בזה די� סיפור יצי

הגביהו המצה , "בשעה שמצה מונחת לפניו"
ר דמה לה� ללמוד "מלפניה� והלכו לביהמד

ומשמע דעד קרות הגבר עדיי� . אצל המצה
, היה קיו� של מצה ומרור מונחי� לפני�

ודלא , אחר שכבר יצאו ידי חובת מצה' ואפי
  .ת"כשנ

פסחי� , ב"ח(ה "אמנ� בראבי
ר קוד� "מבואר דהלכו לביהמד) ה"תקכ

ז "ולפי. ר"בביהמדההלל הגבר לומר קרות 
מבואר להיפ� דבשעת אמירת גמר ההלל לא 

  .בעינ� מצה לפניו
ותלמיד אחד ) 'נ' סי(והביא שבכלבו 

ל פירש מפני שחייבי� אנו לספר "י ז"מרש
ביציאת מצרי� כל הלילה על כ� צרי� שטע� 

' לר(ועיי� עוד במנהגות . כ"ע, מצה יהיה בפיו
שו� שיהיה לו טע� מ, ל"וז, )אשר מלוניל

ב מפני שחייבי� אנו לספר "ונ, מצה בפיו
. ב"וצ. כ"ע, ביציאת מצרי� ולשבח הקל

ולכאורא כוונתו דבטע� מצה מתקיי� 
ואפילו אחר " מונחי� לפני�' מצה וכו"ה

  .אבל הוא תמוה לומר כ�. הקיו�
א "ויש לפרש כוונת הכלבו והר

מ מתייחס אל המצה שאכלו "דהסיפור יצי
. ההלל" עוני� עליו"ז חשיב "ועי, מתחילה

וכיוו� שכ� תיקנו שיהא עדיי� טע� מצה 
. כיוו� שעדיי� עוסק במצה שבתחילה, בפיו

 ."על המצה"אבל לא שעל ידי הטע� חשיב 

  ברגג ישראל וינ"הרה             

  עותעשר אצב
 ˙Ú˘· ‰ˆÓ‰ ÏÚ ˙ÂÚ·ˆ‡ ¯˘Ú ÁÈ�‰Ï ÍÈ¯ˆ

‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·) .ÓÚ ‡ÒÈ� ÈÓÂÒ¯Ù ˙„‚‰ '
È˘"Á.(  
  

  ?מה לכוון
" Â‡¯Â· ˙ÂÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï ÔÂÂÎÈ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡·

 ÂÓˆÚ· ˙Â‡¯‰Ï ‰ÂˆÓ‰ ˙‡ ··ÁÏ ‰ÁÓ˘·
 È�„ÚÓÂ ÌÈ˜˙ÓÓ ÏÎÂ‡ ÂÏÈ‡Î Â˙ÏÈÎ‡·
 ÌÒÂ ÂÏ ‡Â‰ ‰‡ÂÙ¯ Â˙ÏÈÎ‡ ÔÎ·Â ÌÈÎÏÓ

 Â˘Ù� Ï‡Â Â¯˘· Ï‡ ‡ˆÓÈ ÌÈÈÁÂ˙Ó˘�Â ."
]Ò ˙Â‡ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ ÌÈ�È„ È˘Â„ÈÁ'.[  

  

  למי לתת המצה
¯‚‰" ÍÂ·�¯Ë˘ Ó]Á ˙Â‚‰�‰Â ˙Â·Â˘˙" ‚

Î˜ ÔÓÈÒ"Á [ ˙ÈÊÎ ÂÏ ˘È˘ Ì„‡Ï Ï‡˘�
ÔË˜‰ Â�· ¯Â·Ú ÔÈÎ‰˘ ‰ˆÓ , ÏÂ„‚ ¯Á‡ ˘ÈÂ

ÏÏÎ ‰ˆÓ ÂÏ ÔÈ‡˘ , Â�· ÍÂ�ÈÁ ˙ÂˆÓ È‡
Ô�·¯„ ‡Ï‡ ‰�È‡˘ Û‡ ˙Ó„Â˜ ÔË˜‰ , Â‡

ÌÈÈ˜È˘ ÛÈ„Ú Â¯È·ÁÏ ˙˙Ï ‡ÓÏ„ ‰ÂˆÓ ‰Ê· 
 ˙Â·¯Ú ˙·ÂÁ ÂÈÏÚ ˘È ÔÎÂ ‡˙ÈÈ¯Â‡È„

‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜È Â¯È·Á˘ . Û‡˘ ÚÈ¯Î‰Â
 ¯˜ÈÚ Â�· Í�ÁÏ˘ ÔÎ ‰‡¯� ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ˘

Ó ¯˙ÂÂÏ ·ÈÈÁ Â�È‡Â" ˘È˘ ‰˘ÚÓÏ ‰‡¯� Ó
 ‰ÂˆÓ‰ ÌÈÈ˜Ï ¯Á‡Ï ‰ˆÓ‰ ˙‡ ˙˙Ï

Â˙ÂÂˆÓÏ Û˙Â˘ ‡Â‰Â ‰¯Â˙‰Ó.  
  

  מהו לחם עוני
È¯‚‰ Ô¯Ó" Â¯ÙÒ· Ê)Ù"ÂÁ„ Â"‰ Ó"‰ (
 ˘È˘ ‡È·Ó ‰ÈÙ‡Â ‰˘ÈÏ· È�ÂÚ ÌÁÏ Ï˘ ÔÈ„

 È�Ú ÔÙÂ‡· ˘ÂÏÏ , „ÂÓÚÈ˘ ‰Ê ÔÈ„˘ ‰‡¯�Â
‰ÏÈÎ‡Ï ÏÏÎ ÍÈÈ˘ ‡Ï È�Ú ÂÓÎ ‰ÈÈÙ‡· ,

 Â˘Ú� ‡Ï˘ ¯ÎÈ� ÔÈ‡ ·Â˘ ÂÙ‡�˘ ¯Á‡Ï„
È�Ú Í¯„Î , ‰ÈÙ‡Â ‰˘ÈÏ· ÔÈ„ Â‰Ê ‡Ï‡

‡˜ÂÂ„ . ÏÚ Â˜Ù˜Ù˘ ‰Ó ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÔÈ‡ ÔÎÏÂ
 ÌÈÁ˜ÂÏ˘ Ì˙Â‡"‰¯ÂÓ˘ ‰ˆÓ " ˙¯„Â‰Ó

Ú‰ Í¯„Î ‰ÒÂ¯Ù ‡ÏÂ‰˘ ÔÂÈÎ  È�"È�Ú " ‡Â‰
‰ÈÙ‡Â ‰˘ÈÏ·.  

  

  בבת אחת
 ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‰ÏÎÂ‡Ï ÍÈ¯ˆ˘ ˙ÈÊÎ‰ ˙ÏÈÎ‡·
 ‡È·‰ ÔÎ ˙Á‡ ˙·· ÚÂÏ·Ï Â�ÈÈ‰ ˙Á‡ ˙··

 ‰·Â˘˙· ¯ÙÂÒ Ì˙Á·]ÈÒ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ '
Î˜"Ê [ ·˙Î ÂÈ˘Â„ÈÁ· Ï·‡]Î˜ ÔÈÏÂÁ"‚ [

 ÚÂÏ·Ï ÍÈ¯ˆ ‡Ï˘ ‡È·ÓÂ ÂÈ¯·„ ˙‡ ¯˙ÂÒ
 ÁÈ�Ó ˜¯ ÂÎ¯„Î ‡Ï˘Ï ·Â¯˜ ‰Ê˘ ˙Á‡ ˙··

ÂÈÙ·˙Á‡ ˙·· .  
  

  להפסיק בדיבור
 ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ÚˆÓ‡· ¯Â·È„· ˜ÈÒÙ‰Ï ¯ÂÒ‡
 Í¯·ÏÂ ¯ÂÊÁÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Á˘ Ì‡ „·ÚÈ„·Â
 ¯Á‡ „Ú ÁÈ˘È ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏÂ ‡ÈˆÂÓ‰

Í¯ÂÎ ˙ÏÈÎ‡] .ˆÊ ˜ÈÙ ‰ÈÚ˘È È·¯ ÔÂ‡‚‰" Ï
ÂÏ˘ ‰„‚‰‰ È�ÂÈÏ‚·.[  

  

  החלק השרוף
 Â· ÌÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ È¯Ó‚Ï ÛÂ¯˘‰ ‰ˆÓ‰Ó ˜ÏÁ

ÈÊÎ ¯ÂÚÈ˘ ·˘ÁÈÂ ‰ˆÓ ˙·ÂÁ Ï·‡ Â„·ÏÓ ˙
 ‰Ê ÏÏÎ· Â�È‡ ‰ˆÓ· ˘È˘ ¯ÂÁ˘ Â‰˘Ó
 ˙ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· È¯Ó‚Ï ÛÂ¯˘‰ „È¯Â‰Ï ÔÂÎ�Â

‰·ÂÁ Ï˘ ˙ÈÊÎ] .Â˘"ÈÒ ÌÈ¯Ù‡ ¯Ú˘ ˙ '
‡'[.  
 
 

 

 - הנותן לחבירו לאכול אי קנה חבירו 
  ובמצה אי צריך שיהא שלו

  

  א"כסלו תשל' י י"בעזה
  

ת "ע כש"פ גיסי חביבי הגאון הגדול ציס"כ ידינ"למע
  א"שליט ר שמואל אהרן יודלביץ"מהור

  
  רב' ברכה ושלו

" מעיל שמואל"ה על ספרו החשוב "הנני מלא תודה לכתר
ואף שטרם הסתפקתי ליהנות , ס פסחים דשדר לן מר"עמ

, ה מחמת טרדות שונות דטרידנא בהו"מפרי תנובתו של כתר
ה בנה בנין כמו רמים "מ את זה ראיתי ונוכחתי שכתר"מ

' נים כיד דס וראשו"בבירור וליבון סוגיות עמומות בש
  .ח"הטובה עליו כדפח

וימים , דמר בפום רבנן ותלמידהון' ר שיתבדרון שמעתיי"יה
 על ימיו יוסיף ברוב און ועצמה -רבים דשנים ורעננים 

  .להוסיף לתת פרי קודש הלולים ולהגדיל תורה ולהאדירה
  

  ת"ידידוש
  אלישיב' יוסף שלו

  
בספרו מצאתי לנכון לרשום כאן מה שנתעוררתי מדי הביטי 

  .היקר
ד "ן בנדרים ל"ונראה דבר: ז כתב"בדף ע. א  

כתב אחד מזמין את חבירו שיאכל אצלו מה שהוא אוכל 
ל "כ י"וע, ב הוא אוכל ואין זה נעשה שלו"משל בעה

דמיירי דהנכרי הזמין את ישראל שיאכל אצלו וכשהוא 
  .ד"י עכ"אוכל משל נכרי הוא אוכל ואינו עובר לראב

יהודה בדין ' א איתא שלר"ט ע"כ' בגמ. ה.א[  
י דמותר "ופירש, הוא שחמץ של גוי אפילו תוך זמנו מותר

ה בדין הקשו  דאי אפשר לאכול אם לא "ד' ותוס, באכילה
ז כתב המעיל שמואל "וע. יהא של הישראל בשעת אכילה

  ].ן בנדרים"י דברי הר"ליישב עפ
דמה שהוא אוכל משל "ן לא כתוב "הנה בר  

ל דמודה דבשעה שהוא "ן י"וגם להר, "ב הוא אוכל"בעה
שדן ) נ"ק' א סי"ח(ט "מוהרי' וע. לועס את הככר הוה שלו

, באחד שהזמין את חבירו והאורח לקח תפוח וקידש בו אשה
ב מזכה "והעלה דמסתברא שאין הבעה, האם היא מקודשת

אלא כשיתן ' ואין לו זכי, להם אלא מה שיתנו לתוך פיהם
דהשוכר את הפועלים דאיתא  ומדמה לה לההיא, לתוך פיו

דפועל אינו אוכל אלא משל שמים לא זכי אלא מה שלועס 
  .שם והאריך בזה טובא' ש התוס"ואוכל כמ

מסיק דשיטת ) ז"ט' סי(ובעמק יהושע   
ן "ש והר"ט תלוי באשלי רברבי בפלוגתא דהרא"המהרי

ההיא שעתא נמי ככרו ' ן באזמני"ד ולדעת הר"בנדרים ל
רק לאכול ואף דרשות יש לו לאכול  הוא שלא הורשה לו

דאינו זוכה , לתרום ולקדש בו אשה' ה לא הוה דידי"אפ
  .ש"אלא בשעה שהינו אוכל ע

ן הוא דמכיון דבשעה שלוקח "וביאור דברי הר  
כשעדיין שם ככר עליו אכתי של , הככר בידו בטרם לועסו

ועל זה התכוין באמרו ככרי , וחל עליו איסור נדר, מדיר הוא
  ).ח ואימתי קרוי לחם קודם שיאכלנו"ברכות מ' ועי. (עליך

ל "אם במצות עשה של אכילת מצה קיי, ועוד  
ט "ומה, דלא בעינן דין ממון וסגי כשיש לו היתר אכילה

ש "מ כמ"יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני אליבא דר
ש לענין איסור בל יראה דעובר אי קאי "כ, ם"הרמב

פ זכי ברשות "לועסו דעככ בזמן שהתחיל ל"וא, באחריותו
וממילא עובר , זה לאוכלו ולמה לא יעבור על בל יראה

  ).לגבי גזל' ש התוס"וכמ(י על איסור אכילה "לראב
ן הלוא כל תנאי "ל לאתויי מדברי הר"אכן ל  

ל "הא שפיר משכח' כ מאי מקשו התוס"וא, שבממון קיים
 כשהתנה הגוי במפורש שאינו נותן לו שום זכות לזכות בככר

  .'ז לתמיהת התוס"ואין התחלה לפי, גם בשעה שלועסו
ג באומר אדם "דבכה' ונראה מוכרח בדעת התוס  

ז "ה, לחבירו הככר ישאר שלי אלא שהיא נתונה לך לאכילה
ז הוא "שעצם אכילת הככר שעי, כתנאי ומעשה בדבר אחד

הרי ממילא נעשה , מבערו ומכלהו מן העולם דרך הנאתו
  .'ן שום זכות בגווישלו כי לא נשאר להנות

  ...ד...  ג...  ב  
  )א"ל' ב סי"קובץ תשובות ח(

  

  



נטלה הרבנית שלוש מצות אחרות ! מיותרת 
  .והניחה אות� מול מקו� מושבו של הרבי

  
. בעיר אפטה התכונ� לקראת הפסח זוג צעיר
זה לה� הפסח הראשו� לערו" את החג 

משנכנס הבעל , בערב החג. בצוותא
מצא את רעייתו עוסקת בהכנת , למטבח

אחדי� מהקניידלא" . קניידלא" מקמח מצה
  .התבשלו בתו" סיר המרקכבר 

  
שהיה ירא שמי� ונזהר כל ימיו , הבעל

נרעש ממראה עיניו והרי� , ממצה שרויה
הרעיה !". שרויה בפסח: "קול זעקה

הצעירה הגנה על עצמה בטענה כי אימה 
הבעל . בפסח' שרויה'וסבתה א! ה� אכלו 

התכעס וצעק שלא העלה על דעתו שצרי" 
י� שבפסח א, כ") להבהיר דבר פשוט כל

  .'שרויה'אוכלי� 
  

אול� האשה עמדה על שלה והצהירה כי לא 
ג� הבעל לא אבה . תשנה ממנהג אימותיה

בהגיע ליל . הרוחות בבית התלהטו. לוותר
הסדר היתה האווירה בבית הזוג הצעיר 

הבעל לא אכל מתבשיליה של . עגומה למדי
והביט בלב מתפל  בקניידלא" , רעייתו

  .העולי� על השולח�
  

היתה , ביתו של הרבי מאפטאואילו ב
הרבנית . אווירת ליל הסדר עילאית ומרוממת

שמחה על התבונה שהדריכה אותה לא 
, קוד� לכ�. לספר לבעלה על עניי� המצות
החסיר לבה , כשהגיע זמ� אכילת המצה

התנהגותו של בעלה . א" מיד נרגעה, פעימה
הוא נטל בידיו את . לא חרגה מהרגיל

, וונה רבה כהרגלוביר" עליה� בכ, המצות
ליל הסדר עבר . כאילו לא אירע דבר

  .בשמחה ובהתרוממות רוח
  

ימי� אחדי� לאחר הפסח הופיע אותו זוג 
ה� סיפרו על . צעיר בביתו של הרבי

המריבות שנתגלעו ביניה� בפסח האחרו� 
הרבי ביקש לשמוע מה . וביקשו את עצתו

והשניי� סיפרו לו על המריבה , אירע
יניה� בנושא המצה הגדולה שפרצה ב

  .השרויה
  

הרבי הרהר קלות ולפתע פנה אל שמשו 
הרבנית נכנסה , וביקשו לקרוא לרבנית

ספרי לה� בבקשה . "פנימה תמהה במקצת
פנה , "אילו מצות אכלתי השנה בליל הסדר

  .אליה הרבי
  

לבה הל� . לשונה של הרבנית דבקה לחיקה
הא� רוח ? האמנ� ידע בעלה: בקרבה

 בלית ברירה נאלצה ?הקודש פיעמה בו
הרבנית לחשו! את סיפור� האמיתי של 

  .המצות
  

: פנה הצדיק מאפטא אל הבעל הצעיר ואמר
שהקפדתי על הידור , אני, רואה אתה"

אכלתי , המצות בליל הסדר ידועה לכל
, ככל האד�, השנה מצות רגילות פשוטות

א" , ידעתי ג� ידעתי. ולא פציתי פה
. ביתהחרשתי כדי לא להפר את שלו� ה

שלמרות הקפדת" לא , ראוי היה ג� ל"
תמצא את הדר" , בפסח' שרויה'לאכול 

ללכת , בנוע� ובסבלנות, לשכנע את רעיית"
בדרכ" ולא להפר את שלו� בית" בחג 

מיהרו שני בני הזוג להתפייס ופנו . הפסח
  . לבית� לשמוח ביתר ימי החג

  

המצה שהביאה לידי 
  ...השלום המיוחל

  
', אוהב ישראל'המכונה , הרבי מאפטה

היה זהיר באופ� מיוחד מפני חשש של 
שאפילו כאשר , בביתו ידעו. חמ  בפסח

, התעורר חשש קל שבקלי� בנושא זה
  .היה פוסק לחומרא

 
במיוחד היה מקפיד על שלוש המצות 

א! שג� . הסדר) שמה� היה אוכל בליל
יתר המצות שעלו על שולחנו בכל ימי 

,  המהדרי�החג כשרות היו למהדרי� מ�
הרי על אות� שלוש מצות היתה הקפדתו 

הוא עצמו היה . חמורה בתכלית החומרה
מתעסק באפיית� ולא נת� לאיש להתקרב 

מיד בתו� אפיית� היה אורז� . אליה�
, באריזה כפולה ומשמר� בפינה מיוחדת
בחדר מיוחד שהותק� לקראת החג 

  .לאיכסו� מצות אלה וכל יתר המצות
  

החסידי� הקרובי� מדי שנה היו כמה מ
של הרבי מוזמני� לסעוד עימו על שולח� 

עריכת הסדר נעשתה תמיד ברוב . הסדר
ומוב� שההכנות לקראת הסדר היו , ע�

  .רבות
  

באותה שנה היה מספר האורחי� 
וההכנות לחג היו , המוזמני� רב במיוחד

הרבנית טרחה ועמלה סביב . בהתא�
ובמקביל , הצוות שעסק במלאכת הבישול

 ביד רמה ג� על אלה שעסקו ניצחה
מירוק , סיוד הקירות: בשאר ההכנות

  .ועוד ועוד, התקנת החצר, הרהיטי�
  

שבימי� הסמוכי� , נהוג היה בעיר אפטה
לחג היו עוברי� גבאי הצדקה מבית לבית 
. ומלקטי� מצרכי� שוני� לעניי העיר

שכ� , היו אוספי� מצות, בראש וראשונה
מ� לא זו בלבד שאכילת� היא חובה 

אלא שה� ג� היקרות ביותר מתו" , התורה
לא נמצא בית בכל . כל מצרכי הפסח

העיירה שהגבאי� התדפקו על דלתותיו 
ג� על ביתו . ולא נענו ברצו� וביד נדיבה
  .כמוב�, של הרבי לא פסחו הגבאי�

  
כשהגיעו לבית הרבי היו ידיה של הרבנית 

היא הורתה לאחד . מלאות עבודה
צות ולקחת מ� השמשי� לגשת לחדר המ

. המצות שלוש מצות עבור גבאי הצדקה
העבודה לפניה הייתה רבה והיא לא 
הלכה לבדוק אילו מצות מסר השמש 

  .לגבאי�
  

הגיע ערב החג והרבנית ניגשה לעריכת 
 המצות ) שומו שמי� , והנה. השולח�

ליבה של . המיוחדות של הרבי נעלמו
במהירות שיחזרה את כל מה . הרבנית פג
, בתו� לבו, בינה כי השמששאירע וה

בחר דווקא במצות המיוחדות של הרבי 
  !כדי לתית� לגבאי�

  
דבר כזה . לבה של הרבנית נפל בקירבה

כיצד ? מה תעשה עתה. טר� אירע בבית
במחשבה מהירה ? תוכל לספר זאת לרבי

ה� ממילא . החליטה להעלי� את הדבר
. אי� כל אפשרות להשיב את הנעשה

 עוגמת נפש מדוע אפוא להסב לרבי

  
   השאגת אריה- רבי אריה לייב ממיץ 

  מכתב ידו ]ה"תקמ- ה"תנ[
  

  ביסוד דין אכילת מצה בליל הסדר
  

', אוכלים על שום מה וכו מצה זו שאנו - בהגדה אמרינן 
ונראה לדקדק בהא דקאמר מצה זו משמע מדאוכלין מצה זו 

על הבאת ] יש לדקדק[ועוד . משמע מצה הידועה, דווקא
  . 'הפסוק ויאפו את הבצק וכו

מקשה לפי מה דאמרינן ) בסוכה דף כז(ן "דהר, ויש לתרץ
משום , מחוייבין לאכול כזית פת] ב,ברכות דף מט[' במס

ז למאי צריך קרא דבערב "והקשה לפ. מחת בחגךדכתיב וש
הא חמץ לא יכולין לאכול ) א, בסוכה דף כב(, תאכלו מצות

ומה , וכזית פת מחוייב לאכול, דכתיב לא תאכל עליו חמץ
. א דיוכל לאכול מצה עשירה"ותירץ דה. יאכל אם לא מצה

לחם ) א,דף לו(ע דאית ליה בפסחים "והיינו דווקא אליבא דר
יצא מעשר שני שאינו נאכל , שנאכל באנינותעוני מה 

ע אומר לחם עוני "ר, ה"באנינות אלא בשמחה דברי רי
לחם , ה קאמר מי קרינן לחם עני"ורי, למעוטי מצה עשירה

  .עוני קרינן
ולא יכולין לומר , ה יוצא במצה עשירה"נמצא מזה דלרי

ע אמרינן דבערב תאכלו מצות "אך כמו דלר, ן"כתירוץ הר

ה ממעטינן מבערב "כמו כן לרי, טי מצה עשירהאתי למעו
  .תאכלו מצות מצות מעשר שני וביכורים

תליא בפלוגתא דרב , ע"ה ור"ואולי יכולין למימר דפלוגתא רי
אמר רבא מצה בזמן ] א,דף קכ[אחא בר יעקב ורבא בפסחים 

אי , ג דכתיב על מצות ומרורים יאכלוהו"אע, הזה דאורייתא

מ הדר אהדריה קרא "מ, פסח לאאיכא פסח אין אי ליכא 
י אמר מצה בזמן הזה "וראב, דכתיב בערב תאכלו מצות

ובערב תאכלו מצות מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך , דרבנן
מצה ומרור נמי לא ניכול , ד הואיל בפסח לא אוכל"דס, רחוקה

  . ל"קמ
כ למאי צריך "י דא"ה וודאי לא יוכל לסבור כראב"ל דרי"וי

דהא האי , נטמא ושהיה בדרך רחוקהבערב תאכלו מצות א
ל "וא, טמא צריך נמי לאכול כזית פת משום לחמי שמחה

ז "הא טמא בל, דאתי להורות דלא ליכול מעשר שני וביכורים

ל דאתי להורות "וא, לא יוכל לאכול מעשר שני וביכורים
' דהא דרך רחוקה אמרינן בגמ, הקרא למי שהיה בדרך רחוקה

לא יוכל להיות בירושלים בשעת דהיינו ש) ב, פסחים צד(
  ,י מדמינן להדדי"ולראב, ופסח נאכל עד חצות, אכילת הפסח

ומעשר שני וביכורים . מצה נמי לא אוכלים אלא עד חצות
, והוא לא יוכל להיות בירושלים, נאכלים לפנים מן החומה

ה "אלא וודאי דרי', ופשיטא דלא יכול לאכול מעשר שני וכו
ואתי קרא להורות , זה דאורייתאסבר כרבא דמצה בזמן ה

מ דלא ליכול "מ, ג דמחוייב לאכול כזית פת"שבזמן הזה אע
אבל , מעשר שני לא ידעינן אלא מיתורא דבערב תאכלו מצות

ואיצטריך קרא לטמא דלא ליכול מצה , י"ע מצי סבר כראב"ר
  . עשירה

ה מצה בזמן הזה דאורייתא מיתורא דבערב "ז לרי"נמצא לפי

ל דקרא אתי להורות אשיאור דאיתא "אך י .תאכלו מצות
ז האומר הרי עלי לחמי תודה מן החמץ "בעא ר] ב,כג[בחולין 

אם יצא ] ה דיש להסתפק"וה[, או מן המצה והביא שיאור מהו
  .משום מצה לילה ראשונה דלא מיקרי לא חמץ ולא מצה

, ה נמי מצה בזמן הזה דרבנן"ז יכולין למימר לרי"נמצא לפ
אך מקרא . אכלו מצות אתי דלא יצא בשיאורוקרא דבערב ת

מוכח דלא איכא דבר ממוצע דכתיב ויאפו את הבצק אשר 
וקשה על ייתור , הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא חמץ

אלא וודאי קרא אתי , אי מצות לא היה חמץ, הלשון פשיטא
נמצא דלא . להורות דליכא מידי בינונית אלא או חמץ או מצה

נ אי מצה "ממ, בערב אתי למעוטי שיאור היו יכולין למימר
, ואי חמץ הא לא צריך קרא למעט, היא היאך יכולין למעטן

  .ה איצטריך קרא למצה בזמן הזה"אלא וודאי לרי
כלומר , ש דזהו מה דאמרינן מצה זו שאנו אוכלין"והשתא א
הא יכולין למימר , כ שאנו אוכלים על שום מה"א, לא שיאור

, וקרא אתי להורות דאין יוצא בשיאור, מצה בזמן הזה דרבנן
, כי לא חמץ, מצות' ועל זה תירץ דכתיב ויאפו את הבצק וגו

ל דליכא מידי "אלא צ, וקשה פשיטא אי מצות לאו חמץ
ולמאי צריך בערב תאכלו , ממוצע אלא או חמץ או מצה

  .ודוק היטב, אלא להורות דמצה בזמן הזה דאורייתא, מצות
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  הרב ירחמיאל קראם

  התמוהים ' בביאור דברי תוס
  במצת דמאי 

  

ÈÁÒÙ ‡˙È‡‰Ï Ì : ‡ˆÂÈ ‰ˆÓ ˙·ÂÁ È„ÈÈ‡Ó„· ,˘‰ ÍÈ¯ÙÂ" Ò ÈÊÁ ‡Ï ‡‰Â
‰ÈÏ] ˘¯Ú"· È 'ÌÈ�Ù[ , È�˘ÓÂ ÏÎÂ‡Â È�Ú ÈÂ‰ ‰ÈÒÎ�Ï ¯˜ÙÓ ÈÚ· È‡„ ÔÂÈÎ
È‡Ó„ ‰ÈÏ ÈÊÁ ÈÓ� ‡˙˘‰ ,ÒÂ˙·Â ']„"ÔÈ‡ˆÂÈ ‰ [ÊÂ Â·˙Î"Ï,¯ ˜ÙÂÒÓ " È‡ È

„·ÚÈ„ ‡˜Â„ ‡ˆÂÈ ¯ÓÈÓÏ ÈÚ·,‰ÈÏ ÈÊÁÂ ‰ÈÒÎ�Ï ¯È˜ÙÓÂ ÏÈ‡Â‰ Ô�È¯Ó‡„Î  
Ó ÏÎÓ ÌÂ˜Â‰Ï ¯È˜ÙÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú,‰ÏÁ˙ÎÏ Û‡ ÌÈ‡ˆÂÈ ÈÓ� È‡ , È¯˘Â ÏÈ‡Â‰ 
ÌÈÈ�ÚÏ,˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡¯˜� ÈÓ� ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡Â  ,ÎÚ"Ï.  

ÒÂ˙‰ È¯·„ Ô·ÂÓ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÂËÂ˘Ù·Â ' ˙ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯È˙‰Ï Â„„Èˆ˘
˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ÈÂ‰ ‰ˆÓ„ ÈÙÏ È‡Ó„ , ¯·„· ‡ÈÏ˙ ÌÈÈ�ÚÏ È‡Ó„ ¯˙È‰ ÈÎÂ

˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡Â‰˘ ,Ù· ‡Ï‰ÌÈÈ�ÚÏ ‰¯ÒÓ� È‡Ó„ ¯˙È‰ ÂËÂ˘ ,‡Â" ‰ÓÏ Î
¯„Ò‰ ÏÈÏ· È‡Ó„ ˙„ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ÌÈ¯È˘ÚÏ ¯˙ÂÓ ‡‰È ,Â�· ÔÈÂÚÈÂ"Â„‰Ó ·" ˙

Â‡"ÈÒ Á 'Ï˜"‰ÏÈÁ˙ÎÏ ‡ˆÂÈ„ ÚÓ˘Ó ÔÈ‡ˆÂÈ„ ‰�˘Ó‰ ÔÂ˘Ï„ ·˙Î˘ ‰ ,
ÒÂ˙· Â„„Èˆ˘ ÈÙÎÂ ,'˘¯ÚÂ"˘¯ ˙Ú„· ˘"Ì˘ È ,ÚˆÂ"‚.  

‰Ê· ‰‡¯�‰Â ,˙Â˘„ÂÁÓ ˙ÂÁ�‰ ‰ÓÎ Ì„˜‰·Â ,¯‰ ˙Ú„ ‰�‰Ú" È‡Ó„· ·
Ù" Â¯È˙‰˘ ‰Ó ÏÎ„ Ì˘ ‚ ÌÈÓÎÁÈ‡Ó„ ÏÂÎ‡Ï ÌÈÈ�ÚÏ , ÏÎÂ‡ Ì‡· ˜¯ ‡Â‰

 ˙È·· ˙Â¯ÈÙ‰ ˙‡ ˙È·‰ ÏÚ·‰È‡Ó„‰ ˙‡ ÂÏ Ô˙�˘ , Ì‡ Í‡ È�Ú‰ ˙‡ Á˜Ï
Â˙È·Ï ÂÓÈÚ ˙Â¯ÈÙ‰,¯˘ÚÈ˘ „Ú È‡Ó„‰ ÔÓ ÏÂÎ‡Ï È�ÚÏ ÂÏ ¯ÂÒ‡  , ¯·ÎÂ

 ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‚ÂÒÓ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÂÈÏÚ Â‰Ó˙ ‡„ÂÓÏ˙ ‡ÏÂÎ· ‡È„‰Ï ¯‡Â·Ó„
„Â˙È·· Û‡ È‡Ó„ ÏÂÎ‡Ï È�ÚÏ ÂÏ ¯˙Â‰.  

ÒÂ˙·Â 'ÂÈ" È‡Ó„ Ì˘ ËÚ¯‰ ˙�ÂÂÎ„ ˙�ÂÂÎ"ÙÚ ·"¯‰ È¯·„· ¯‡Â·Ó‰ È" Ó
‰ÈÙ·"Ó , ÏÎ„È‡Ó„ ÏÂÎ‡Ï È�ÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯È˙‰˘ ‰Ó , Ì‡ ˜¯ ‡Â‰ ÂÏ Ô˙È�

˙ËÚÂÓ ‰�˙Ó ,‰ ÂÏ Ô˙� Ì‡ Í‡‰Ú·" · „Ú ÂÏÎ‡Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ ‰·Â¯Ó ‰�˙Ó
¯˘ÚÈ˘ ,˙Â¯ÈÙ‰ ˙ÂÓÎ· ÈÂÏ˙ ¯˜ÈÚ‰˘ ‡ˆÓ�, Ú¯‰ ˙�ÂÂÎ Â‰ÊÂ"· , Ì‡„

 ˙Â¯ÈÙ ËÚÓ Ï·È˜ È�Ú‰ÏÈ‚¯˘ Í¯„ÎÔÈ‰Ú· ˙È·· ÂÏÎ‡Ï " È�ÚÏ ¯˙ÂÓ ·
È‡Ó„ ÂÏÎ‡Ï ,Â˙È·Ï ˙¯ÈÙ‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡ Û‡Â.  

È‡ È‡Ó„ ÏÂÎ‡Ï È�ÚÏ ÌÈÓÎÁ Â¯È˙‰˘ ‰Ó „ÂÒÈ„ ‰ÊÓ ¯‡Â·Ó ¯˘‡" ¯˙È‰ Ê
È‡Ó„ ˙ÏÈÎ‡ Ï˘ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ È�ÚÏ Â¯È˙‰˘ ÌÈÂÒÓ , ‡Â‰ ¯˙È‰‰ „ÂÒÈ ‡Ï‡

ÈÎ‡‰ ÛÂ‚·‰Ï ,È‡Ó„· ‰¯˙Â‰ ˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ÏÎ„ ,¯‰ ˘„ÈÁ ‰Ê·Â" Ó
‰ ÂÏ Ô˙� Ì‡ ˜¯ ‡Â‰ ˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ·˘ÁÈ È˙ÓÈ‡„·Ú‰" · ˙Â¯ÈÙ ˙ˆ˜

ÔÏÎ‡Â ,˙Â¯ÈÙ ‰·¯‰ ÂÏ ˘È Ì‡ Í‡ ,˙Â¯È˘Ú ˙ÏÈÎ‡ ÈÂ‰ ‰ÏÈÎ‡‰ ÛÂ‚ ‰Ê· ,
˙‰ ‡Ï ÌÏÂÚÓÂ‡ ÌÈÓÎÁ Â¯ÈÈ‡Ó„· ˙Â¯È˘Ú ˙ÏÈÎ.  
¯‰Ó‰ ˙Ú„ ‰�‰Â" Ï]Ù Ì˘‰ ˙Â¯Â·‚· 'Ó"Á [„È‡˘ ÈÓ ‰˘ÂÏÈ�˘ ‰ˆÓ ÂÏ Ô

˙Â¯ÈÙ ÈÓ· ‰˘ÂÏÈ�˘ ‰ˆÓ ÏÎ‡È „·Ï· ÌÈÓ· ,ÈÒ ‡·¯ Â‰ÈÏ‡· ¯‡È·Â 'Ú˙" ‡
˜Ò"ÓÙ·Â Á"‡· ‚"˜Ò ‡"·„ ‰ 'ÁÒÙ‰ ÏÈÏ· Ô�˘È ˙Â˜ÂÏÁ ˙ÂÂˆÓ , ‡„Á

˙ÂˆÓ ÂÏÎ‡˙ ·¯Ú· ˙ÂˆÓ ,È�ÂÚ ÌÁÏ ˙ÂˆÓ ˙È�˘Â , ÏÂÎÈ Â�È‡˘ ÈÓ ÔÎÏÂ
˙ÂˆÓ ÂÏÎ‡˙ ·¯Ú· ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜È È�ÂÚ ÌÁÏ ˙ÂˆÓ ÌÈÈ˜Ï , Û‡ ÈÎ ‰¯È˘Ú ‰ˆÓ

 ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ Ì˘]‰ˆÓ ÈÂ‰Â ‰¯È˘Ú ‰ˆÓ ‡È‰˘ ‰Á�Ó ÏÎ ÂÓÎ.[  
Â˜Ó· ¯‡·˙� ¯·ÎÂ"„ ‡ ¯‡·˙Ó ÂÈ¯·„· Ì˘· È‡�˙ Â�È‡ È�ÂÚ ÌÁÏ ÔÈ„„

‰ˆÓ,ÛÒÂ� ÌÂÈ˜Â ÔÈ„ ‡Ï‡  ,ÈÁ· ÔÎ ¯‡Â·Ó ÌÈ¯·„‰ „ÂÒÈÂ 'È¯ Ô¯Ó" ÈÂÏ‰ Ê
Ù"ÂÁ Â"‰ Ó"‰ ,ÈÙÚ „ÂÚ Ì˘ È˙·˙ÎÂ"Ê , Â‰ÈÈ�˙È‡ È˙¯˙ È�ÂÚ ÌÁÏ ÔÈ„·„
‰· ,„ÂÓˆÚÏ ÌÁÏ Ì˘ ˙ÂÏÁ ÂÙÂ‚· ‰È· ÏÈÈÁ„ ‰Ó „·ÏÓ ,] ıÓÁ˘ Ì˘Î

ÂÓˆÚÏ ÌÁÏ Ì˘ ‰ˆÓ Ì˘Â ÂÓˆÚÏ ÌÁÏ Ì˘[ , ‰˘ÚÓ· ÔÈ„ ‡Â‰˘ ˙È�˘Â
˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ Ï˘ ‰ÏÈÎ‡ ‰˘ÚÓ ‡‰˙˘ ‰ÏÈÎ‡‰.  

¯‰ ˙ËÈ˘ ¯Â‡È·· Ì˘ ¯‡·˙�Â" È¯È‡Ó‰Â Ó]ÂÏ ÌÈÁÒÙ [ ¯ÂÓ˘ ¯˘ÂÚ‰„
‰ÈÙ‡ ¯Á‡Ï Û‡ ‰ˆÓ‰ Ï˘ Â˙Ú¯Ï ,˘Ú ‰ˆÓ ‰˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ÈÎ Û‡ ‰¯È

‰ÈÙ‡ ¯Á‡Ï ,‰ÈÙ‡ ˙Ú˘· ÌÏ˘�˘ ÌÁÏ Ì˘ ˙ÂÏÁ ÈÙÏÎ„ Ì˘ ¯‡·˙�Â , ‰Ê
È�ÂÚ ÌÁÏ ˙¯Â˙· ÌÏÂÚÏ ¯‡˘� , ÔÙÂ‡· ÌÈ�ÈÏ·˙ Â‡ ÔÓ˘ ‰· ·¯ÈÚ Ì‡„ Í‡Â

„Á‡Î ‰ˆÓ‰ ÌÚ „Á‡˙Ó ‡Â‰˘ ,˙Â¯È˘Ú ˙ÏÈÎ‡ ‰˘ÚÓ ·È˘Á ‰Ê· , Û‡Â
Ó È�ÂÚ ÌÁÏ ÈÂ‰ ÌÁÏ‰ ÛÂ‚„" ÔÂ¯ÎÊ Â˙ÏÈÎ‡· Ô‡Î ÔÈ‡Â ÏÈ‡Â‰ ‡ˆÈ ‡Ï Ó

ÂÚ ÌÁÏÈ�.  
‰·‰ ˙Ú„ ‡È·‰ ÁÒÙ Ï˘ ¯„Ò· ÌÈÁÒÙ· ÈÎ„¯Ó· ‰�‰Â" ÔÈÎ¯ÂÚ ÔÈ‡„ ‚

· ‡Ï‡ ÁÒÙ· '˙ÂˆÓ ,· ÔÈ‡„ ‡ˆÓ�Â '˙ÂÓÏ˘ ‰�˘Ó ÌÁÏ , ÔÈÒ¯ÂÙ ‡Ï‰„
ıÁÈ· ÌÁÏ‰ ˙‡ ,‰�˘Ó ÌÁÏ ÔÈ„ ‰ÁÂ„Â È�ÂÚ ÌÁÏ ÔÈ„ È˙‡Â ,ˆÂ" Ú ˙Ú„

Ë‰"Ê ÈÒ 'Ú¯˙" ‰�˘Ó ÌÁÏ ÔÈ„„ Á‰¯Â˙ ÔÈ„ , Â�È‡ ÌÁÏ‰ ˙ÒÂ¯Ù ÔÈ„ ÂÏÈ‡Â
ÌÂÈ˜ ÌÂ˘ÌÁÏ‰ Ì˘ Â· ÌÏ˘� ¯·Î˘ ÂÓˆÚ ÌÁÏ‰ ÛÂ‚· ÔÈ„  , ıÁÈ‰ Â�È‡Â

˙ÂÈ�ÚÏ ¯ÎÊ ‡Ï‡ ,ÚÂ"‰¯Â˙ ÔÈ„ ‡Â‰ ‰ÒÂ¯Ù ÔÈ„ Û‡„ Î ,ˆÂ"·.  
˘ÓÏ ¯˘‡" ‡�È„ ¯˜ÈÚ „‡Ó ¯‡Â·Ó �‰ÒÂ¯Ù ‰ˆÓ„, Ï˘ ‡ˆÙÁ‰·˘ Û‡„ 

Â‡Ï Ì‡ ‰ÒÂ¯Ù ‡È‰ Ì‡ ‡˙Â˜Ù� ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÌÁÏ‰ , ÌÏ˘� È�ÂÚ ÌÁÏ ÔÈ„ ÏÎ„
‰ÈÙ‡ ˙Ú˘· ,Ó"Ú Ó"‰ ˙‡ Ò¯Ù˘ È ˙ÏÈÎ‡Î ‰ÏÈÎ‡‰Ï ‰ÈÏ ÈÂ˘Ó ÌÁÏ

˙ÂÈ�Ú,Á ¯·„ ·È˘Ó· ÔÎ È˙È‡¯Â "ÈÒ ‡ 'Ï" ‰ÒÂ¯Ù· ‰ˆÓ ‡‰˙˘ ‰Ê ÔÈ„„ ·
‰¯Â˙ ÔÈ„ ‡Â‰ ,˘ÓÎ „‡Ó ¯‡Â·Ó ‡Â‰Â" Ì‚ ˘„Á˙� È�ÂÚ ÌÁÏ ÔÂ¯ÎÊ ÔÈ„·„ �

˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ‡‰˙˘ ÔÈ„ ,‰ÒÂ¯Ù ‡‰˙˘ ÍÈ¯ˆ ‰Ê ÔÈ„·Â.  
ÒÂ˙‰ È¯·„ „‡Ó ‡ÁÈ� ‰˙ÚÓ ‡Ï‰ '‰Ï ÌÈÁÒÙ· :¯˙ÂÓ„ Â„„Èˆ˘ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ 

È‡Ó„ ˙ˆÓ ÏÂÎ‡Ï ,˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ÈÂ‰ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡„ ¯˘‡· ,˘ÓÏ„ ‡Â‰Â" �
È‡ ÌÈÈ�ÚÏ È‡Ó„ ¯˙È‰ „ÂÒÈ„ ¯‡·˙�" ¯˙È‰ ‡Ï‡ È�ÚÏ ÌÈÂÒÓ ¯˙È‰ Ê

˙ÂÈ�Ú ˙ÏÈÎ‡ ‰˘ÚÓ· ,‡Â" ˙ÏÈÎ‡ ‡‰˙˘ ‡È‰ ‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡ ˙ÂˆÓ„ ÔÂÈÎ Î
˘ÓÎ ˙ÂÈ�Ú"� ,È�ÂÚ ÌÁÏ ‡‰È˘ ÍÈ¯ˆ˘ ‰Ó „·ÏÓ„, ‰˘ÚÓ· ‡Â‰ ÔÈ„ 

‰˙ÏÈÎ‡ ,‡"È ¯ÈÙ˘ Î" ÏÂÎ‡Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ„ Ï ˙ˆÓÈ‡Ó„.  
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¯„Ò‰ ÏÈÏ· Ï‡¯˘È ÌÚ ÌÈÈ˜Ó ˙Â·¯ ˙ÂÂˆÓ  .
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