
 

 

 

 

 יהודה זולדן הרב 
 40  גיליון מס' 

 לה   - מסכת פסחים דפים כט  

 י"א טבת, פרשת ויגש, תשפ"א - ה' 

 

 מצה עשירה 

 )פסחים לה ע"א( 
קמח ומים בלבד,    –  מצה שיוצאים בה ידי חובה בלילה הראשון צריכה להיות "לחם עוני"  

מי פירות, יין וכד'. נעיין בכמה הלכות בדברי הרמב"ם בסוגיה, ונסביר מה  ולא מצה עשירה ב

 מהות "לחם עוני" שנדרש בעת אכילת המצה בליל הסדר. 

 א " פסחים לה ע 

אין חייבין על חימוצה    -חנה אמר ריש לקיש: עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש    אמר רבה בר בר

כרת. יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין, ויתיב רב אידי בר  

 אבין וקא מנמנם. 

אמר ליה: דאמר    - אמר ליה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: מאי טעמא דריש לקיש?  

חייבין    -דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה    " )דברים טז, ג(עליו חמץלא תאכל  "קרא  

אין    - על חימוצו כרת. והא, הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו, דהויא ליה מצה עשירה  

 חייבין על חימוצה כרת.

איתיביה רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא: המחהו וגמעו, אם חמץ הוא ענוש כרת, ואם 

אין אדם יוצא ידי חובתו בפסח. והא הכא, דאין אדם יוצא ידי חובתו במצה, וחייבין  מצה הוא  

 על חימוצו כרת!

איתער בהו רב אידי בר אבין, אמר להו: דרדקי, היינו טעמא דריש לקיש: משום דהוו להו מי  

 ומי פירות אין מחמיצין.  פירות,

 רש"י 

 ורחמנא אמר לחם עוני.  -מצה עשירה 

מקומות אודות מצה שנילושה במי פירות. הרמב"ם )הל' חמץ ומצה ה,  לוש  הרמב"ם כתב בש

)שם כ( שביום  ב( כתב שעיסה שנישולה בסוגים שונים של מי פירות, לא מחמיצה. בהמשך  

)הל' חמץ ומצה ו, ה( הבחין  הראשון לשים אך ורק במים, כדי שיהיה לחם עוני. בפרק אחר כך  

 ות בנוגע ליציאה ידי חובה בלילה הראשון.  הרמב"ם בין סוגים שונים של מי פיר

 

 

 

 



 

 

 

 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ה הלכה ב 

 . לעולם אינם באין לידי חמוץ ,אם לשן במי פירות בלבד בלא שום מים ,חמשת מיני דגן אלו

אלא אפילו הניחן כל היום עד שנתפח הבצק הרי זה מותר באכילה, שאין מי פירות מחמיצין  

ומי תפוחים ומי רמונים וכל כיוצא    ,וזית ,ודבש  ,וחלב ,יין  :פירות הן כגון  ומי  .אלא מסריחין

ואם נתערב בהן    .והוא שלא יתערב בהן שום מים בעולם  . בהן משאר יינות ושמנים ומשקין

 מים כל שהוא הרי אלו מחמיצין. 

 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ה הלכה כ 

וביום הראשון אסור ללוש ולקטף   .טף בהןמותר ללוש העיסה במים ושמן או דבש וחלב או לק

, וביום הראשון  " )דברים טז, ג(לחם עוני"אלא במים בלבד, לא משום חמץ אלא כדי שיהיה  

 בלבד הוא שצריך להיות זכרון לחם עוני.  

 

 ה   , רמב"ם הלכות חמץ ומצה ו 

אבל אין לשין אותה ביין או שמן או דבש   .מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח

 .  או חלב משום לחם עוני כמו שבארנו, ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו

 הסבר את הסתירה שבדברי הרמב"ם.   •

 

 הרב יוסף קארו עמד על סתירה זו והציע שתי דרכים איך ליישב הסתירה.  

 בית יוסף אורח חיים סימן תסב 

נשאר לדקדק בדברי הרמב"ם דבפרק ה' כתב דביום ראשון אסור ללוש ולקטף אלא במים 

והיאך מכשיר בפרק ו' מצה שלשה במי פירות חוץ מיין ושמן    , בלבד כדי שיהיה לחם עוני

ואפשר דאין הכי נמי דאסור ללוש ולקטף אלא במים בלבד מיהו אם עבר ]א[    ?ודבש וחלב

ועוד יש לומר דבפרק ה' דלא הוה  ]ב[  ולש בשאר משקין חוץ מיין ושמן ודבש וחלב יוצא בה.  

מיירי אלא ביין ושמן ודבש וחלב שאין המצה כשרה בהם כלל שייך שפיר למימר אסור ללוש  

וכיון דבשום אחד    ,עט אלא אלו הארבעה משקין לבדולקטף אלא במים בלבד שלא בא למ

מאלו המשקין אין המצה כשרה כי קאמר אסור ללוש ולקטף אלא במים לבד אינו במשמע 

זהו דעת הרמב"ם להכשיר מצה שנילושה בשאר מי פירות   .שממעט אלא אלו המשקין לבד

יין ושמן ודבש  אבל לא ראיתי לשום אחד מהפוסקים שחילק בין    . חוץ מארבעה משקין אלו

וכך הם דברי רבינו שכתב   ,וחלב לשאר מי משקין דלעולם אין המצה כשרה אלא במים בלבד

  .וכל משקין הוו בכלל מי פירות

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 בערוך השולחן הציע הסבר אחר לדברי הרמב"ם.  

 ז   - הרב יחיאל מיכל אפשטיין, ערוך השולחן אורח חיים סימן תסב סעיף ו  

ו. וכן אין יוצאין ידי חובת מצה בלילה הראשון במצה שנלושה במי פירות דכתיב לחם עוני  

ולא הנלוש במי פירות שזהו מצה   מה דרכו של עני לאכול בקמח המעורב עם מים בלבד 

עשירה וכן מי פירות בתערובת מים לא מקרי לחם עוני ]ח"י סק"ב ומג"א בסי' תע"א סק"ה[  

ה' כתב מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח אבל אין ודע שהרמב"ם בפ"ו דין  

לשין אותה ביין או שמן או דבש או חלב משום לחם עוני ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו  

   .  עכ"ל דס"ל דמצה עשירה לא מקרי רק הני ד' דברים שחשב ולא מי פירות

דבר שיש בו חשיבות כמו יין    להרמב"ם דמצה עשירה לא מקרי רק  ש לומר דסבירא ליהז. ...י

ושמן דאין מביאין ביכורים אלא על משקה יין ושמן ולא על שארי מי פירות כדתנן בפי"א 

]מ"ג[ דתרומות אין מביאין ביכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים אלמא דשארי 

ת ג, ח[  כדכתיב ]שמו רץ ישראלמי פירות לא חשיבי כלל וחלב ודבש משום דנשתבחה בהן א

רוב רבותינו    כל מקוםומ  .זבת חלב ודבש לפיכך חשיבי ומקרי מצה עשירה ולא בשארי דברים

 .דאין יוצאין בכל מי פירות וכן הלכה דהלכה כרבים בירא ליהחולקים עליו וס

 הסבר את תשובותיהם של הבית יוסף, וכן של ערוך השולחן.   •

 

, הסביר מה המהות של החובה לאכול מצה שהיא לחם עוני בליל הסדר,  הגרי"ז, הרב מבריסק

 ולא מצה עשירה.  

 הרב יצחק זאב סולובייציק, רמב"ם הלכות חמץ ומצה ו, ה 

הדין דלחם עוני אין זה רק תנאי בהחפצא של מצה, דכל שאינו לחם עוני לאו שמה מצה  

ה דלא מיירי כלל רק ירו הכא בפמאי שייטיה דדין זה להזכם כן מצה, דא  י חובתלצאת בה יד

מדין חובת אכילת מצה, רק מדין אכילת חמץ?... וגם מה זה דהוצרך להשמיענו דלא בעינן  

לחם עוני רק ביום ראשון בלבד?... אלא ודאי נראה מדברי הרמב"ם, דהדין דלחם עוני הוא  

ימי הפסח, אלא  שצריך להיות זכרון לחם עוני, ובאמת היה שייך זה גם בשאר  ני עצמו  דין בפ

וכן מורה לשונו שם בפרק   דכך הוא דינא דמצות זכרון לחם עוני הוא רק ביום ראשון בלבד

אבל אין לשין אותה ביין או שמן או דבש או חלב משום לחם עוני  ו שם הלכה ה שכתב: "

". הרי דחלקן לשנים. דאין לשין אותה משום  כמו שבארנו, ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו

ע זה תנאי  לחם  הוא  עוני  הדין דלחם  יסוד  כל  ואם  ידי חובה.  יצא  ואכל לא  ואם לש  וני, 

בהחפצא של מצוות מצה, דזו היא שנחשבת מצה לענין המצוה, אם כן מה זה דקאמר אין  

איזה דין נאמר בזה, והוי ליה למימר רק בנילושה במי פירות יוצאין בה, ובנילושה    –לשין  

ני  ודאי נראה מלשונו דזהו דין בפה משום שאינה לחם עוני. אלא  ביין שמן וחלב אין יוצאין ב

דאין לשין משום לחם עוני ומשום זה הדין לא יצא גם בדיעבד אם לש ואכל, אבל עיקר  עצמו  

ביסוד דינו אינו  ם כן  הדין דלחם עוני הוא זה שאין לשין משום שיהיה זכרון לחם עוני... א

 .  קעבר על הדין דלחם עוני ,שירותרק חסרון קיום בלבד אלא דאם אכלה בע

 



 

 

 

 

 

הסבר את דברי הרב מבריסק, מה המשמעות של "לחם עוני" במסגרת מצוות אכילת   •

 מצה בלילה הראשון ואת הוכחתו לדבריו מלשון הרמב"ם. 

 

 הלכה למעשה 

 , ד שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תסב סעיף א 

מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל. ומותר לאכול בפסח מצה שנלושה במי פירות אפילו א.  

  " לחם עוני"שהתה כל היום, אבל אין יוצא בה ידי חובתו מפני שהיא מצה עשירה וקרא כתיב  

 )דברים טז, ג(.

 צים ושאר משקים, כולם הוו בכלל מי פירות.  ימי ב ד.

רק לאחר  ,  במי פירות, ואפילו לקטוף המצות אין נוהגין  ובמדינות אלו אין נוהגין ללוש  הגה:

 אפייתן בעודן חמין, ואין לשנות אם לא בשעת הדחק לצרכי חולה או זקן הצריך לזה. 

 

בנוגע   גם  נזכרה  הפסח,  בימי  עשירה  מצה  לאכילת  בנוגע  לרמ"א  המחבר  בין  זו  מחלוקת 

 נה זו, שנת תשפ"א. לסעודה שלישית כשי"ד בניסן חל בשבת, וכפי שיהיה בעז"ה בש

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תמד סעיף א 

שלישית זמנה    משיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת, דסעודה...  י"ד שחל להיות בשבת

אחר המנחה ואז אינו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ אלא במצה עשירה, וצריך לעשותה  

 קודם שעה עשירית.  

ובמדינות אלו שאין נוהגין לאכול מצה עשירה, כדלקמן סימן תס"ב סעיף ד' בהגה, יקיים  הגה:  

 הגה.סעודה שלישית במיני פירות או בשר ודגים כדלעיל סימן רצ"א סעיף ו' ב

 

 שו"ת יחוה דעת חלק א סימן י הרב עובדיה יוסף,  

שאלה: עוגות של מצה עשירה הנעשות מעיסת קמח )הכשר לפסח( שנילושה במי פירות ויין  

וסוכר, שנוהגים בה היתר בפסח הספרדים ובני עדות המזרח, האם מותר לחנוני ירא שמים 

 למכור מהן לאשכנזים שלא נהגו בהן היתר? 

ם יוצאים ביד רמ"א, הואיל והרמ"א כתב שבמדינות אשכנז נהגו להחמיר, ואחינו האשכנזי...

ואינם רשאים להקל כדעת מרן השלחן ערוך, הואיל וקבלו עליהם, לכן צריך להודיע לקונה  

)האשכנזי( שעוגות אלה אינם עוגות העשויות מקמח של מצה אפויה, שגם הם נוהגים בה  

היתר, אלא הם עוגות שנעשו מקמח )הכשר לפסח( שאין להתירם להם, אלא לחולה או לזקן,  

שאמרו ביבמות )יד ע"ב(, דהא דלא נמנעו בית הלל מבית שמאי, משום דמודעי להו    וכמו

ע"ש.    שהעוגות  ...ופרשי  לעין,  הנראה  במקום  מודעה  ידי  על  כגון  להודיע,  המוכר  צריך 

הנמכרות כאן בימי הפסח, נעשו מקמח )כשר לפסח( עם מי פירות, שלפי מנהג האשכנזים 

היוצאים ביד רמ"א, יש להחמיר שלא לאכול מהם בפסח, זולת לחולים או לזקנים. ונראה 

ם שלא הגיעו למצוות, על פי מה שביארנו שהוא הדין שעוגות אלו כשרות ומותרות לילדי

 לעיל )בסוף התשובה הקודמת(, בדין אורז וקטניות לילדים. והוא הדין לנידון שלנו.  



 

 

 

 

 

ונראה שעל ידי תליית מודעה כנ"ל, מותר למכור גם לאשכנזים מעוגות אלה, שיש לתלות 

 שקונים אותם לצורך חולים וזקנים או ילדים שלא הגיעו למצוות. 

 

 ב אליעזר מלמד, פניני הלכה, הלכות פסח, פרק ח, א הר 

הו יום  חמץ שאסרה התורה נוצר מקמח ומים, אבל אם לשו את הקמח במי פירות, אפילו ש 

שלם עד שהעיסה תפחה, אין היא נחשבת חמץ, מפני שתפיחה זו שונה מהתפיחה של חמץ  

ן ומי ביצים, וכן כל שאסרה התורה. בין המשקים הנחשבים מי פירות: יין, דבש, חלב, שמ

המיצים הנסחטים מפירות כמיץ תפוחים ותותים. כיוון שמי פירות אינם יכולים להחמיץ, 

מותר בפסח ללוש בצק במי פירות ולאפותו ולאוכלו, אלא שאין יוצאים בזה ידי מצוות מצה  

שיש  עשירה,    , ואילו זו מצה'לחם עוני'בליל ראשון של פסח, משום שהתורה קראה למצה  

 .בה טעם נוסף על טעם הקמח והמים

אם נתערבו מעט מים במי פירות, העיסה יכולה להחמיץ. לא זו בלבד, אלא שלדעת הרבה  

פוסקים מים עם מי פירות גורמים להחמצה מהירה יותר, וכדי שלא להכנס לחשש חימוץ 

 .ג(-אסרו חכמים ללוש בפסח עיסה במי פירות עם מים )שו”ע תסב, א

יוצא שמא ומנהג  שחוששים  מפני  פירות,  ומי  בקמח  שנילוש  דבר  אכילת  לאסור  אשכנז  י 

נתערבו מים בתוך מי הפירות, ואזי הבצק יחמיץ. ועוד, שחוששים לדעת רש”י, החולק על  

רוב הראשונים וסובר, שגם מי פירות לבד יכולים לגרום לחימוץ דרבנן. ואף שמעיקר הדין  

הפוסקים, מנהג יוצאי אשכנז להחמיר ואין לשנות.  היה אפשר להקל כדעת רובם המכריע של  

ורק לצורך חולה או זקן הצריכים לכך מקילים )רמ”א תסב, ד(. גם מבין הפוסקים יוצאי ספרד,  

הפירות   למי  מוסיפים  כלל  שבדרך  שהתברר  מפני  מחמירים,  כיום  וחומרים   –רבים  מים 

 (.  אליהומרדכי עשירה )הרב נוספים, ואזי ישנו חשש גדול שמא נוצר חימוץ אסור במצה ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 אמונה 

 מהר"ל, גבורות ה' פרק נא 

הא לחמא עניא וכו'. יש לשאול למה נקרא המצה לחם עוני והרי אפשר שהיא נאה כמצת 
אמנם פי' הדבר כי המצה נקרא לחם עוני הפך    שלמה ועל שם מה נקראת המצה לחם עוני. ...

מצה עשירה, שכאשר יש בה שמן ודבש נקראת עשירה כי הדבר הזה מעשיר הלחם, וזה כי  
העני שאין לו אלא עצמו ואין לו ממון רק עצמו וגופו, והמצה גם כן כאשר אין בה רק עצם  

חם עוני, ואם יש בו  העיסה שעצמות העיסה הוא המים והקמח וזהו עצמות עיסה ובזה הוי ל
שאור או חמץ טעם השאור והחמץ הוא נוסף על עצם העיסה, וזה הוא יותר עשיר מן מצה  
עשירה כי מצה עשירה בשביל שיש בה משקה זה עשירות שלה, ואמנם עיסה שיש בה שאור 

 או חמץ יצאה יותר מענין מצה שיש בגוף העיסה חמץ ולכך המצה היא לחם עוני.  

ה לך מה ענין העניות אל החירות והלא שני הפכים הם החירות והעניות. הלא דבר ואולי יקש 
זה אין קשיא כי העניות בעצמו הוראה על הגאולה שאין ענין הגאולה רק שיוצא ואין לו שום  
צירוף אל זולתו, לא כמו העבד שאינו עומד בעצמו ויש לו צירוף אל זולתי הוא האדון, לכך  

ינו עומד בעצמו רק יש לו צירוף אל קנינו ואין בזה גאולה, אבל  הדבר שיש בו עשירות א
הדבר שיש בו עניות ואין לו קנין רק עומד בעצמו שייך בו גאולה. כי אילו היה המצה שהיא  
לחם עוני מורה על בני אדם שהם בני חורין היה לך לשאול והלא אין העניות סימן חירות 

היציאה לחירות ועצם היציאה לחירות אינו כי אם כלל, אבל לחם עוני הזה הוא בא על עצם  
בהסתלק ענין הצירוף שלא יהיה נמצא הצטרפות כלל וכאשר אין כאן הצטרפות אז נמצאת  
גאולה. ולפיכך צוה לאכול לחם עוני שהוא המצה בליל היציאה בעבור שאין במצה רק עצם 

מצא כלל שום צירוף בלילה הלחם ולא יצטרף בו דבר מן שאור והוא כמו עני, כדי שלא יהיה נ
שבו הגאולה ואז יקנו הגאולה שהוא סלוק הצירוף, אבל מצה עשירה אינו יוצא בה בעבור כי  

 יש לזאת המצה צירוף והוא המשקה שנתן בה ואין כאן גאולה. 

ועוד תדע איך המצה שהיא לחם עוני שייך אל הגאולה, וזה כי העני שאין לו דבר וזה ענין  
עומד בעצמו, ודבר זה עם שהוא חסרון נחשב בעולם הזה שהוא עולם    פשיטות כאשר הוא

ההרכבה ומעלתו בהרכבה, מכל מקום הפשיטות מעלה הוא מצד עולם הפשוט ואין בו הרכבה, 
ובלילה הזה היו צריכים אל הגאולה ולא היתה הגאולה מצד העולם הזה שהוא עולם המורכב 

כול מצה לחם עוני שהוא לחם הפשוט שהרי  רק מצד עולם העליון הפשוט. ולפיכך צוה לא
אין בו דבר רק עצם פשוט, כי לשון מצה בא על דבר שהוא פשוט כמו שנקרא העור שהוא  
פשוט דלא מליח ולא קמיח ולא עפיץ והוא עור פשוט בשם מצה, ומפני שבלילה הזה היו  

 יא פשוטה.  נגאלים במדריגה העליונה למעלה מן עולם המורכב צוה שיהיה אכילתן מצה שה

דמיון זה כהן גדול משמש בכל ימי השנה בבגדי זהב וביום הכפורים בבגדי לבן לפני ולפנים, 
וזהו בשביל שהוא קונה מדריגה עליונה שהרי היה נכנס לפני ולפנים יש לו לסלק ממדריגות 
עולם הזה שמדריגתו אינו פשוט, ולכך יש לו לשמש בכל השנה בבגדי זהב בחוץ אבל כשנכנס  

הם  ל לבן  בגדי  כי  לשם,  שנכנס  המדריגה  מעלת  לפי  לבן  בבגדי  לשמש  לו  יש  ולפנים  פני 
פשוטים ולכך צוה בליל זה לאכול מצה שהוא לחם עוני פשוט מכל כי בליל זה נגאלו במדריגה 

 עליונה וכל מדריגה העליונה יש בה פשיטות.  

רק מצה עשירה יוצא בה  ]אמנם ע"פ המהר"ל , גבורות ה' פרק מח, מי שיש לו בליל הסדר  
ידי חובה, כי היא נקראת מצה, מפני שכל המנחות היו באות מצה ולשו אותן בשמן. אך המגן  
אברהם )סי' תעה ס"ק ה( כתב שאין למצה עשירה שם מצה כלל, ואין יוצאים בה ידי חובה  

 גם בדיעבד[.  

 


