אפיית מצות במשואות יצחק

(כ"ד אדר התשס"ז)

מָּצה
ַצ

היא מאפה העשוי מבצק של אחד או

יותר מחמשת מיני דגן שלא החמיץ .המצה מכונה
בתורה גם לחם עוני כנראה בשל העובדה שהייתה
מאכלם של עניים בימות השנה .את המצות ניתן
לפגוש בתורה ובמקורות היהדות בכמה מופעים ,אך
שני המקומות המרכזיים הם חג הפסח (המכונה
בתורה על שם המאכל" :חג המצות") ,וכן בבית
המקדש ,שבו הייתה המצה אחד המאפים הבאים
בתור קורבן מנחה.

קיבוץ משואות יצחק
הוקם בשנת תש"ו ( )1945בגוש עציון (בין ירושלים
לחברון) .המתיישבים היו צעירים כבני  20שעלו
לארץ ישראל לפני מלחמת העולם השנייה מארצות
אירופה (הונגריה ,צ'כוסלובקיה וגרמניה) ,ויקבלו בארץ
את חינוכם במוסדות עליית הנוער .מגמתם הייתה
להקים בארץ יישוב -משואה לזכר קהילות ישראל
שהושמדו בגולה ,וכן להדליק משואות לחבריהם
שנותרו בגולה ושעתידים להצטרף אליהם .היישוב
נקרא ע"ש הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,שהיה הרב
הראשי לישראל ,במלאת לו  50שנה ,כאות הוקרה על
פעלו למען העם היהודי בארץ ובתפוצות.

הכנות לאפיה

בחדר אריזה

הכנות וכיוונים אחרונים

מים שלנו

אין לשים את המצות ,בין

מצה פשוטה ובין מצה שמורה ,אלא במים שלנו ,
כלומר מים שעבר עליהם הלילה לאחר שאיבתם מן
הנהר או מן המעיין ,ועמדו לפחות שתים עשרה
שעות בכלי תלוש מן הנהר ,המעיין או הבור .שכן
המים בשעת שאיבתם מן הנהר ,המעיין או הבור ,
אפשר שתהא בהם קצת חמימות ותביא לידי
חימוץ .שעור הזמן שהמים צריכים לשהות בבית
לפי רבי יהודה הינו לילה (משמע  12שעות)  .רש"י
מסביר ב"לילה" מפני שבימי ניסן המעיינות
חמין,שעדיין ימות הגשמים הן ,כדאמרינן ב"מי
שהיה" (פסחים צ"ד ב) בימות הגשמים חמה
מהלכת בשיפולו של רקיע ,לפיכך כל העולם צונן
ומעיינות חמין .הלכך מלינין בלילה ומצטננים.

ערבוב ולישה

חפזון

ז' [מן חפז] מהירות רבה ,בהילות" :כי
בחפזון יצאת מארץ מצרים" (דברים ט"ז ג) הנעשה
מתוך חפזון .הרב קוק בסידור "עולת ראיה" (עמוד
רפז) מסביר את הצורך בחיפזון ,וזה לשונו יציאת
החיפזון ביסודה הייתה עצת ה' ,להרים מעלתם של
ישראל שלא על פי דרך ההתפתחות הסידורית ,שכל
אומה מתפתחת בסדריה הטבעיים ותבא מעלתה...
לאטה ,כ"א שהכחות הגדולים ,הנרדמים בנפש
האומה כל זמן היותם במצרים ,כבושים בעוני...
יצאו בפתע פתאום מן הכח אל הפועל ,עד שנהפכו
מעבדים שפלים לעם תרבותי בתרבות אלוקית ...לעם
קדוש ...והנה לולא היו עם ישראל עם כזה ,שיוכל
להתפתח רק ע"פ הנטיעה האלוקית ...לא היה צריך
לאותו החפזון ,והיו מתפתחים מעט מעט ...אבל
מתוך שום תרבות אחרת היא מעכבת את קדושת
התורה ...היה משום כך החפזון מוכרח.

אפיה

מצה שמורה

היא מצה שנאפתה מחיטים השמורות ממגע מים משעת הקצירה .יש הגורסים כי

השמירה צריכה להיות גם "לשמה"  -היינו ,יש לכוון בעת הקציר ולאחריו ,שתיעשה מהן מצה לליל הסדר .המקור
לצורך במצה שמורה הוא בתלמוד (מסכת פסחים דף מ) ,אשר יוצא מנקודת הנחה שיש מצוה לשמור את המצות
לפסח  -מן הפסוק "ושמרתם את המצות" (שמות יב ,יז) ,אלא שמתלבט בשאלה האם הצורך בשימור הוא מזמן
האפייה ,או כבר מזמן הקציר .להלכה נפסק שיש צורך בשמירה משעת הקצירה  -אלא שפוסקים רבים הבינו שהצורך
הוא רק בשמירת המצה לליל הסדר ,ולא לשאר ימי החג ,שלהם מספיק שימור רגיל ,משעת האפייה .פוסקים אלו
נחלקו גם בשאלה האם יש צורך לכוון "לשם מצה"  -היינו ,למנוע מגע מים וחימוץ ,או "לשם מצוה"  -היינו ,כוונה
מיוחדת בעשייתה ,למצוות אכילת המצה בליל הסדר .פוסקים אחרים (ובראשם הרמב"ם) הבינו שהמצווה חלה על על
כל המצות הנאכלות בחג הפסח ,ונראה שלשיטתם השימור אינו מצריך כוונה לשם מצווה ,אלא רק ממניעת חימוץ

איזהו חמץ?

הלש קמח מחמשת מיני הדגן במים והשהה את הבצק קודם אפייתו כדי שיעור חימוץ ,הרי זה
חמץ מן התורה .ואלה הם חמישה מיני הדגן שחמצם אסור :חיטה ,כוסמת ,שעורה ,שיבולת שועל ,ושיפון (שניים
הראשונים הם מיני חיטה ,ושלושה האחרונים הם מיני שעורה) .וזמן שהיית הבצק כדי חימוצו ,שיערו חכמים -
שמונה-עשרה דקות בבצק רגיל הנילוש בלישה רגילה .ואם עברו שמונה-עשרה דקות משעת נתינת המים בקמח ולא
עשה בו כלום ,הרי הבצק נעשה חמץ ודאי .וזמן הלישה והעריכה ושאר עשיותיו בבצק אינו ממניין שמונה-
עשרה הדקות .ואולם לאחר שהבצק התחמם על ידי העסק מקפידים שלא להשאירו אפילו זמן מועט ,ואפילו
כשלא התחמם נזהרים לכתחילה שלא להשהות הבצק ללא עיסוק בו.

בואו

כל המצגת הזאת היא בעצם הזמנה לקחת
חלק באפיית המצות השנה.
כ"ו אדר ב
-2אפריל
לפרטים נא לפנות לאורי כלפה.
תמונות נוספות אפשר למצוא כאן

ילדים

