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 לחם משנה בליל פסח: טזסוגיה 

* * 

 רקע

בשבתות וימים טובים אנו מקפידים לבצוע על שני ככרות שלמים. הגמ' אומרת שבפסח 
על הלחם משנה או  ףפרוסה מוסידין בציעה על יש לבצוע על פרוסה. נחלקו הראשונים אם 

 .וגורע ממנ

 רותמקו

 א מסיק ואשתו אופה"וקטז. "אמר שמואל לחם עוני... ה-קטו: גמ' א.
 ותוס' ד"ה הכל מודים בפסח... לחם משנה כתיב";  ברכות לט: "אמר רב פפא הכל 
 תוס' פסחים קטז. ד"ה מה ב.

 ... לחם עוני כתיב ביה"אמר שמואל לחם עונירי"ף כה: " 
 ר"ן ד"ה הכל, מיהו  
 שלימה ומן הפרוסה כאחד""... מן ה רא"ש סי' ל 
 הגהות מיימוניות, נוסח ההגדה אות ז 
 ח-רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח הל' ו ג.
 שו"ע סי' תעה סע' א, ומשנה ברורה ד.

 הסבר הסוגיה

עני  -לחם עוני  :לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר אחר -לחם עוני  :תניא נמי הכי
 ]ברייתא קטו:[  סה אף כאן בפרוסה.כתיב, מה עני שדרכו בפרו

 

"עוני"  :הגמ' דורשת את המונח "עוני" בדרכים שונות, ומכל דרך היא לומדת הלכה
"עוני" מלשון  ;סיפור יציאת מצרים על המצהאת חובה לספר  -מלשון "לענות", "לספר" 

שיטת רבי יוסי ]כשרה למצת מצוה  ]לאפוקי מעשר שני[ רק מצה הנאכלת באנינות -"אנינות" 

ה של ימצת מצוה היא מצה של עני, נאפת כדרך אפי - "עוני" מלשון עני ;[לעיל לו.(בגמ' )הגלילי 
בגמ' )]רבי עקיבא מה עני דרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה  -עני, ונאכלת כדרך אכילה של עני 

 .דורש ש"עוני" ממעט גם עיסה שנילושה ביין, שמן ודבש[ לעיל לו.(
 

, ושם יש ]לט:[עני, מובא גם במסכת ברכות הדין שמצה נאכלת פרוסה, כדרכו של 
הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה  :תוספת שאין בסוגייתנו: "אמר רב פפא

ובוצע, מאי טעמא לחם עוני כתיב". דין פרוסה הנאמר בסוגייתנו הוא דין בהלכות מצת 
י שעני אוכל מצוה. מצת מצוה נקראת לחם עוני, לחם של עני, ולכן חייבים לאכול אותה כפ

את לחמו. בסוגיה בברכות נאמר שבציעת הפת בליל הסדר שונה מבציעת הפת בכל 
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המועדים. בכל המועדים בוצעים על שני ככרות שלמים, ובפסח בוצעים על פרוסה הנתונה 
 בתוך שלמה.

 ]ד"ה מה[נחלקו הראשונים בגדרי הדין שבפסח מניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. התוס' 
שאוכלים בכל  יםי ככרות שלמנלש נוספתסוברים שהפרוסה הנאכלת בפסח  ל[]סי' והרא"ש 

י הככרות נמש דסוברים שהפרוסה היא אח ]פ"ח ה"ו[והרמב"ם  []כה:הרי"ף יום טוב. ושבת 
 של לחם משנה.

ם שלמות ללחם ישיטתו שצריך שלוש מצות, שתי חתהרא"ש טוען טענה חזקה להוכ
ם אין לו לחם עוני כי אם כזית ויאכל אותה באחרונה משנה ופרוסה למצת מצוה: "תדע דא

ויברך המוציא על מצה עשירה פשיטא דתרתי שלימות בעינן... והוא הדין נמי אם יש לו 
 ישלחם עוני לאוכלו בתחלה למה לא יברך המוציא על השלימה". כיוון שבליל הסדר 

ת מצה והלכה במצלקיים שתי מצוות, מצות לחם משנה ומצות מצה, וחיוב פרוסה הוא 
 בלבד, מדוע לא לקיים את מצות לחם משנה כהלכתה על שני ככרות שלמים.

חולקים על הנחת היסוד של הרא"ש. לדעתם דין פרוסה אינו דין כנראה הרי"ף והרמב"ם 
ת מצה בלבד אלא דין בסעודת פסח, סעודת פסח היא סעודת עני ולכן אין בוצעים בה ובמצ

 על ככר ופרוסה.על שני ככרות שלמים אלא 
 

נחלקו הראשונים אם לבצוע לברכת המוציא ולמצות מצה מהככר השלם או מהפרוסה. 
סוברים שמברכים את שתי הברכות על הפרוסה ובוצעים  ]כה: ד"ה מיהו[ור"ן  ]ד"ה מה[תוס' 
ת סוברים שמברכים ברכ ]סי' ל[ורא"ש  [)ועיין תוס' ברכות לט: ד"ה הכל( ]בתוס' ד"ה מהר"י  .אותה

רב עמרם בשם רב משה  המוציא על המצה השלמה וברכת "על אכילת מצה" על הפרוסה.
סוברים להיפך שמברכים  ]בהגהות מיימוניות נוסח ההגדה אות ז[ריש מתיבתא ורב יוסף טוב עלם 

ברכת המוציא על הפרוסה ו"על אכילת מצה" על המצה השלמה. מהרי"ף ומהרמב"ם 
אחת, מברך את שתי הברכות על שתיהן ובוצע מזו  משמע שהשלמה והפרוסה הן יחידה

אומרים שניתן לברך את שתי הברכות על שתי  ]סי' תעה[והטור  ]שם[שחפץ בה. הרא"ש 
 המצוות ולבצוע משתיהן, וכך לצאת ידי השיטות השונות. 

השיטה שמברכים את שתי הברכות על הפרוסה, נובעת מכך שהלחם של ליל הסדר הוא 
מברכים גם את ברכת הסעודה וגם את ברכת המצוות על הפרוסה. השיטה לחם עוני, ולכן 

שמברכים המוציא על השלמה ו"על אכילת מצה" על הפרוסה, עשויה לנבוע מאחת משתי 
סיבות: א. ברכת "על אכילת מצה" מברכים על הפרוסה שהיא לחם עוני, וברכת המוציא 

כיוון שמברכים ברכת "על אכילת . היא ברכת הסעודה ויש לברכה על שני ככרות שלמים. ב
ה על הככר השלם, כדי שלא לקיים שתי ימצה" על הפרוסה, צריך לקיים את המצוה השני

 .1]תוס' ברכות לט: ד"ה הכל[ מצוות במצה אחת ולעשות המצוות "חבילות חבילות"
                                                           

כלל בידינו שעדיף לברך ברכת אומר ש ]כה: ד"ה הכל[ר"ן הא. הראשונים דוחים טענה זו משתי סיבות:   1
יתן לברך ברכת הנהנין וברכת המצוות על חפץ אומרים שנ ]שם[תוס'  . ב.הנהנין על חפץ שנעשתה בו מצוה

ניתן להסביר שמחלוקת הראשונים היא אם יש שמברכים בורא פרי הגפן על כוס של קידוש.  שםכאחד, 
בליל הסדר שתי סעודות, סעודת הפסח וסעודת החג, וכיוון שברכת המוציא היא על סעודת החג, אין 

 סעודת הפסח וברכת המוציא היא ברכת הנהנין גרידא.לעשות מצוות אלו חבילות חבילות, או שיש רק 
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כזית לברכת  - מחדש שצריך לאכול בליל הסדר שני זיתים של מצה ]סי' ל[הרא"ש 
וכזית למצות מצה. דין זה אינו מובן, מדוע צריך לאכול כזית לברכת המוציא, והרי המוציא 

ברכת המוציא אינה צריכה כזית? כמו כן קשה, מדוע הכזית של מצות מצה אינו עולה גם 
 לברכת המוציא?

 , סי' קסז סק"ז[ד]סי' תעה סק"והמגן אברהם  ד"ה ומה שכתב שיאכל כזית[ סע' ג ]סי' תעההב"ח 
מסביר  ]סק"ט[שלפחות לכתחילה צריכים לאכול כזית לברכת המוציא. המשנה ברורה  םעוני

שצריך שני זיתים כיוון שיש פוסקים לברך ברכת המוציא על השלמה וברכת מצה על 
ולכן הפרוסה, ויש פוסקים לברך ברכת המוציא על הפרוסה וברכת אכילת מצה על השלמה, 

 צריך כזית מכל אחד מהם.

נראה להסביר שהכזית השני אינו לברכת המוציא אלא למצות סעודת יום  לכאורה היה
ת מצה וכזית נוסף לסעודת יום טוב. שאר הראשונים וטוב. הרא"ש סובר שצריך כזית למצ

 חולקים על הרא"ש ולדעתם ניתן לקיים את שתי המצוות בכזית אחד. 

עני שדרכו בפרוסה אף מביא את שיטת רב האי גאון, שהדין "מה  ]כה: ד"ה מיהו[הר"ן 
כאן בפרוסה" אינו חיוב לפרוס אלא היתר שאם יש פרוסה יכול לברך עליה. לדעתו גם 
בפסח עדיף לברך על שלמה. מוסיף הר"ן שמסיבה זו נוהגים לחצות את המצה לפני אמירת 

 , כדי שבשעת הסעודה ימצא את המצה כשהיא פרוסה.]"יחץ"[ההגדה 

 סיכום

המצות שמברכים עליהן ומאילו מהן אוכלים. הרי"ף והרמב"ם  נחלקו הראשונים במספר
סוברים שלוקחים מצה וחצי, מברכים על שתיהן ואוכלים מאחת מהן. הרא"ש סובר 
שלוקחים שתי מצות וחצי, מברכים המוציא על השלמה ו"על אכילת מצה" על הפרוסה 

על הפרוסה  ואוכלים כזית מכל אחת. תוס' ור"ן סוברים שמברכים את שתי הברכות
ובוצעים אותה. רב יוסף טוב עלם סובר שמברכים המוציא על הפרוסה ו"על אכילת מצה" 
על השלמה. הרא"ש אומר שכדי לצאת ידי השיטות השונות ניתן לברך על שתיהן ולבצוע 

 משתיהן.

 הלכה

פוסק: "ויקח המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי השלימות  ]סי' תעה סע' א[ השו"ע
ם בידו ויברך המוציא ועל אכילת מצה, ואחר כך יבצע מהשלימה העליונה ומהפרוסה ויאחז

כזית מכל אחד, ואם אינו יכול לאכול ביחד משתיהן ביחד, ויטבלם במלח. ויאכלם בהסיבה 
המשנה ברורה  כשני זיתים ביחד, יאכל של המוציא תחלה ואחר כך של אכילת מצה".

ל שלוש המצות, שומט את השלישית, ומברך "על מסביר שברכת המוציא מברך ע ]סק"ב[
מוסיף: "והסכימו האחרונים דצריך רק להכניס לפיהו  ]סק"ט[המשנה ברורה  אכילת מצה".

את שני הזיתים בבת אחת ולרסקם אבל אין מחויב לבולעם בבת אחת אלא די שיבלע כזית 
יצא כל שלא  ובדיעבד אפילו בלע הכזית מעט מעט ,לערך בבת אחת ואח"כ יבלע השאר

 שהה מתחלת אכילתו עד סופה יותר מכדי אכילת פרס".


