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 :רחיים של יד
 מכונה ש ל רחיים  של  יד  באיזה? שאלה 1

 ? עובדים היום אצליכם
,   המכונה רחב רחי יםשם! תשובה 2

לא אבן אחד על  השני   ,  האבנים עומדים ישר
שאז הי ו עומדים  . ש ניםל פני הרבה ' מו שהיכ

והיו בעיו ת גדולות  ,  האבנים אחד על ה שני
 נפל  החוצה  ו הקמח,  שנהיו האבנים חם

 . 'וכו, ונעשה עיסה 
 ?  בא המכונה הזהמאיפו? שאלה 3
 .מדענעמארק! תשובה 4
 אתם קונ ים את המכונה  מאיפו? שאלה 5

 ?הזאת
 קונים את המכונה אצל   אנחנו! תשובה 6

 .מביא את המכונה משםש, האלסעילער
  החילוק בין  המכונה הישנה  מה? שאלה 7

 ? מהמכונה של היום
,    החדשה יותר  קלההמכונה! תשובה 8

והאבנים אינם עומדים  , ולוקחת מעט מקום
 עומד רק יורד אינווהקמח , אחד על ה שני

 . ויוצא תיכף החוצה
 זמן יש  לכם המ כונה כמה? שאלה 9

 ?החדשה
 .  שנים 18 לע רך! תשובה 10
 הם הרבנים המכשירים מי? שאלה 11

 ?והקהילות שקונים מהקמח שלכם
,  מענדלסאן מקוממיותהרב! תשובה 12

:  מטעם בריסק, עדה  הח רדית, תולדות אהרן
 .ל יצמאנאוויץאברהם בעריל  ' הרב ר

  הם המשגי חים אצל מ צות מי? שאלה 13
 ?של קוממיות

שרגא מייז ליש   '   המשגיח  רשם! תשובה 14
 .מקוממיות

 ?  מביא את הקמחמי? שאלה 15
שרגא מביא את '    רהמשגיח! שובהת 16

ולוקח ה ביתה את , החיטים שבא מקוממיות

כי  אני   .  (שלנוהקמח ממקום הרחיים 
 ).ואין לי  נאמנות על  עניינים  אלו, הסוחר

 ?  הם קונים ש לכםמי? שאלה 17
, עדה החרדית, קוממיות! תשובה 18

 .ועוד, עתיק, בריסק, תולדות אהרן
 מיני רחיים   אתם ב איזה? שאלה 19

 ?עובדים
 . של  ידרחיים! שובהת 20
האם  יש  ,  רחיים  של ידבמכונות? שאלה 21

,   לכם טערמאנסטאט שבודקים אם אינו חם
 ?המכונהואיך בודקים את 

 בדק הרבה פעמים כל   המשגיח! תשובה 22
הוא מכניס : הבדיקה הוא כך,  שעות' ב

 שתי האבנים בין] גראד[טערמאנסטאט 
 .ורואה את חום האבנים

קים עם    לשאול  אם  בודצריכים . ב.נ[
 ] טערמאנסטאט שבודק על הפאכטקייט

 בדוק ומנוסה שהחיטה אם? שאלה 23
 ? והקמח אינו חם

 הרבה פעמים   את בודקים! תשובה 24
 .הקמח גם כ ן אם אינו ח ם

 פעמים בדקו ומצאו כמה? שאלה 25
 ? שהאבנים אינו חם

 .  פעמיםהרבה! תשובה 26
 שנים  א תם עובדים עם   כמה? שאלה 27

עיה   שאין לכ ם הב, הרחיים של  יד החדשו ת
 ?שנעשה עיס ה מהחמימות

 עשר  שנים  שעוב דים 18 לע רך! תשובה 28
 .מאז שנתגלה  הבעיות, עם הרחיים   החדשים

 הם  עוד  בעלי  רח יים  מי? שאלה 29
שעובדים ברחיים של   יד עם  אבנים כאלו  

 ? שיש לכם
  של  ברחיים   אלו שעוסקים כל! תשובה 30
 .יד
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 הוא סדר הבדיקה של   איך? שאלה 31
ואיך ? וקכל כמה זמן באים לבד? הרבנים

 ביררו שהכל בסדר
'    כל בלבדוק ]?פעם אחד [משגיח אחד בא . א

לידע  אם   , ]טערמאנסטאט[שעות עם   גראד 
 .   ק רים כל הזמ ןשהםומצאו ,  האבנים נעשים חם

10 הי ה  שם  ע"  אהרן זימתולדות ר" אדמוק "כ. ב
 ש עות כשעבדו עם הרחיי ם ופרקו את 12-

,   ה אבנים ולא מצאו כלו םאתהמכונה ובדקו 
 . והכל היה ק ר

 הפ עם ו לא  עוד ח דשים עבודה בא ובדק  2אחר  . ג
 . והיו נקיים  לגמרי, מצאו על ה אבנים כלום

,  בדיוקההשגחהצריכים עוד לברר סדר . ב.נ[
סד ר , שהרב מענדלסאן ל א  יד ע בדיוק לע נות ל י

 על רחי י ם  הפרטיםהאבנים אי ך עומדים וכל 
רק ידע שהקמח בסדר ובודקים הקמח  , של  יד
 אמר  לי   כל  מכונהוברחיים   של  ,  ו חםואינ

או . ואולי המשגיח   שלו  יודע. הפרטים תיכף
 ]. הבריסקערועלאולי סמך ע ל העדה החרדית 

 קילה  ה רחיים של  יד   כמה? שאלה 32
 ?עושה לש עה 

  ק ליא6! תשובה 33
 ? כ מה זמן נהיה המכונה ח םכל? שאלה 34
  אינו ה" הרחיים כעת במכונת! תשובה 35

וכל , דהכי האבנים הם בע מי,  חם בכלל
 .החוצההקמח נופל  תיכף 

 הם  הרבנים שהול כים  מי? שאלה 36
 ?לקצירה

, מהעדה החרדית, מקוממיות! תשובה 37
 .בערי ל ליצמנאווי ץ מבריסק' הרב ר

 רחיים של מכונה
 טוחנים  את החיטים איפה? שאלה 38

 ?ברחיים של  מכונה לקוממיות
,  מקוממיותלמצו ת! תשובה 39

שרגא  משם עומד  ' והמשגיח   ר, בקוממיות
 .ם בשעת ה טחינהש

 לכם  גם  כן רחיים  של  יש ? שאלה 40
 ?מכונה

 .    לנו רק רחיי ם של  ידיש! תשובה 41
?    ולמה נכנסת לביזנעס הז האיך? שאלה 42

 ?ולפני כמה ז מן
 . עשר  שנ ים בערך18 לפנ י! תשובה 43
 ראיתם כאן בארצות האם? שאלה 44

יודיל  ' הברית את מאפיה של   סאטמאר שר
ה   לפני  הרב-? ה מנהל היה ה"רוזנבערג ע 

הרבה  , שנים ג ליתי לו  ול הע ובדים איתו
 ?ידבעיות של מ כונת הרחיים של  

,    אצל מאפיית סאטמערהייתי! תשובה 45
יצחק ווייס שהוא ' יש לי שם  דוד שמו ר

ודיברתי עם , סאטמארמשגיח אצל  מאפיית 
 .  ל "יודיל  רוזנבערג ז' ר

 שמעת על  המעשינען  ה אם? שאלה 46
, הקטנים שעובדים עמהם בהרבה מקומות

 ?מילעכילקוראים לזה קוואקער ו
 מבעיות הגדולו ת שיש ב מכונת שג ליתישאחר [

הת חילו   ,  הג דולים– המיל  מע שינען  -הרחיים של  יד  
,  עד  שמצאו מכונת יד הקטן הנקרא קוואקערלחקור

 קטניםובמאפיית סאטמאר יש להם  הר בה מכונת 
והרבה מדקדקים התחילו  לעבוד עם  המכונות , כאלו

 ]. בביתול בדאחד י כול לטחון  וכך כל , הקטנים
  על ה מכונת הקטנות השטן

  ק" הייתי הטוחן  לכאני! תשובה 47
וכשש מעתי על  ,  מתולדות אהרןר"אדמו

  באתי לארצות הברית הזאתהמכונה הקטנה 
והביאו לרבי מכונה כזאת ו טחנתי על   

 ה יה סייעתא  זמןואחר  איזה . המכונה הזאת
דשמיא שנפל  מהמכונה חתיכת  בצק עגו ל  

,   ]ועגיליםש ל  צמידים  [,  תכשיט טבעתכמו 
 רבי  מאיר בראנסדארפער צ "וקראו את הגה

 הקמח שטחנו  כלואמר שיזרקו את , א"שליט
ושא לו אותו  ומה ע ם  הקמח ש עשו  . עכשיו

  ענה  -?   מקודם שלא מצאו את הבצק הע גול
כי כעת  נתגלה שהמ כונה חם  , שיזרקו הכל

 הכל   כי, ע ל  כן יזרקו הכל, ואולי לא ראו ונפל
 . ל"וזרקנו את כל הק מח הנ. חמץ

 הוא גם כן הבעיה עם המכונות הקטנים כי הם   וזהו
 . בטבעו נ עשה חםוהברזל, מברזל
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שהרחי ים ש ל  מכונה הוא   !   אזל "יודיל  ז '  אמר לי   רעוד
 :המהודר
 #2    של רחיים  ש ל יד מספר והמכונה   -.  1 # מספר

  גודל  האבנים של  רחיי ם של   מה ? שאלה 48
 ?יד
  60הרוחב שלו הוא   אבן כל! תשובה 49

 . סענטימעטער
 אתם בטוחים שברחיים   איך? שאלה 50

של מכונה  ל א נשאר שם  קמח ונעש ה חתיכת  
 ?בצק

ברחיים של מ כונה . א! תשובה 51
מסתובבים האבנים ויש  ש ם אוויר  

.  ב. גדולמהוואקיום ששואב בכוח ובמהירות 
ואם  , ]גר אד[יש שם   גם  כן  טערמאמעטער 

  נד לק דגרי 25-30המכונה נעשה חם שמ גיע  ל
ביום   . ג . ועוצרי ם את המכונה, מנורה אדומה

  המכונהשהוא חם מ אוד אי אפשר לעבוד כ י 
 .   יהיה חם

 ידיעתכם   לאיזה מפע לים  ל פי ? שאלה 52
 ?יש להם  המכונה הזאת

,   האל פרין,  יהודהמצות! תשובה 53
 . וכע ת יש גם  לי תד, הורוויץ

 המעלה  ש ל אבנים יו תר מה? שאלה 54
 ?מברזל

והברזל   .  קרבעובט" אבן"ה! תשובה 55
ויכולים ל ראות איך שהאנשים . [בטבעו חם
המפעל   הלחם ש ל   .  לחם  טבעונירקשאוכלים 

הטבעונים מפרסמים שהחיטה נטחן ברחיים  
 הווייטאמינען של  שו רףשל אבנים שאינו 

 ].כי  האבן נשאר קר, החיטים
 ה גראד ע ולה ברחיים  של   כמה? שאלה 56

 ?ברזל
 .  ם דגרי ח ו60 –  50 עולה  החום! תשובה 57
 יכולים ל טחון ברחיים של   כמה? שאלה 58

 ? יד לשעה
  קילה חיטים לשעה  זה  כמו 6! תשובה 59
 .  פונט12

 לא  יכולי ם לסובב י ותר למ ה? שאלה 60
 ?שיטחון יותר קמח לשע ה, מהר

 הסיבוב היא יותר שעבודת! תשובה 61
ואם  מסובבים יותר יוצא באמת יותר , קשה

 מספר  הסיבוב לפיכי הכל הולך  , סחורה
 . שעושים

 המהירות שמסובבים את כמה? אלהש 62
 ?לערך, הרחיים של   יד

  1000 דקות מסובבים 30ב! תשובה 63
  2000זאת אומרת שבשעה אחת . פעמים
הסיבובים ( .    לדקהפעמי םו לע רך     , פעמים

ע ם   , הולכים במהירות כמעט כ מו שחיטת העופות 

 .) יותר  מ הרשלי ש

 אפשר ל סובב יותר מהר האם? שאלה 64
 ?שיצא יותר סחורה

 יותר מהר שמסובבים כמה! תשובה 65
 .את המכונה יוצא יותר סחורה

 ? חיטים יוצ א בכל סיבובכמה? שאלה 66
  10-20 סיבוב יוצאים   בכל! תשובה 67

 .חיטים
 משלמים ל פועלים  ע ל   אי ך? שאלה 68

 ?השעה או  על  היום או בא ופן אחר
  30-35 לה ם לערך משלמים! תשובה 69

 . שקל לשעה 
  יודעים בדיוק אם הפוע לים   איך? שאלה 70

והרבה פע מים הם  ,  ם כמו שצריךעובדי
 יודעים  כמה לשלם   ואיך, עייפים  מהעבודה

 ?להם
 לה ם על  כל  כלי   משלמים! תשובה 71

 שבע  וחצי  שקל  -כלי מיוחד ל זה  ,  ]טעפעל[
 . במכונהשמכניסיםלכל כלי  של   חיטים 

 עושים הפוע לים האלו  חוץ   מה? שאלה 72
האם עושים  עוד איזה , מלגלג ל את המכונה

 ? עבודת במפעל
 האל ו אינם עו שים   הפועלים! התשוב 73

רק מסובבים את המכונה ואומרים , כלום
  לעש ות כלום  להם ואסור , לשם מצות   מצוה

,  כי הם מלאים עם זיעה מהעבודה הקשה
  סגולהשהזיעה הי א , כמבואר בקב הישר
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ועל  כן  הר בנים לא נו תנים להם  . לחטא קרי
 .לנגוע  בכלום 

 קמח טוחנים ברחי ים  של   כמה? שאלה 74
 ?עהמכונה לש

 .  טאן  קמח לשעה20 לע רך! תשובה 75
 ?  נכנסת בעבודה הזואיך? שאלה 76
 עשר שנה   היה  18 לפני בערך! תשובה 77

שגי לוי  , גדול ה בירושלי ם] ט ומעל[' שערורי
 יד יש  בעי ות גדולת  של אז שבכל  הרחיים 

ושנכשלו כל   , שנשאר בצק בין הא בנים
 . ל"רחהשנים באכילת חמץ בפ סח 

 הפסח דאז התחילו   אחר תיכף 78
וחקרו  ', ריסקער ועוד כמה חרדים לדבר ההב

 הבעיו ת האלו  כלאיך לעשות מכונה בלי 
'   עד  שדיברו עם  אחד  מגרמני.  שנתגלו אז

  ושעונים שעשו מכונה חדשה ע ם מקררים 
וכך ה חליפו במכונים חדשים עד שאין   ', וכו

 המכונים היום את לקבלבכלל במציאות 
,    שנים18אני עובד בנושא הזה לערך  . דאז
 .    זוכר כל  הבעיות שנתגלו אזאני
,  עם הרחי י ם ש ל  מכונהמה? שאלה 79

 ?ונעשה בצק, איך יודעים   שלא  נשאר   קמח
 שואב כל הזמן  את הוואקיום! תשובה 80

 .כל הקמח ש נשאר שם
  מכונה הם מכונות גדולים  של רחיים 81

, קומה אחד המכונה, מסודר בשני קומות
הסיסטעם של  . [הקמחיוצא  ' ובקומה שני

וא גם  כן  בהורוויץ  שתי קומות ה
 ].  שהייתי  שם, מארגארעטען

 רבי מ איר צ"  הגהה אם: שאלה 82
בראנסדארפער היה  ש ם וראה א ת הבית 

 ?רחיים
 מאיר בראנסדארפער היה  רבי: תשובה 83

ול קח מכאן את הקמח , כאן הרבה פעמים
 לוקח  מהמיל של   הו א כהיום  -?   הרבה שנים  

 .מתולדות אברהם יצחק
כן מנו רה  של יד י ש גם ברחיים? שאלה 84

 ?   אדומה כמו ברחיים של  מכונה

 של י ד החדשים לא  ברחיים! תשובה 85
 .צריך מנורה אדומה כי אינו חם כל ל

 כמה זמן בודקים את כל ? שאלה 86
 ?המכונה אם אין שם  עי סה

שבועות בודקים  '   ב כל: תשובה 87
, ופותחים את המכונה לא בשביל  שצריכים

 .חדשותאלא בשביל  שבאים חבורות 
מים  בחודש בודקים  פ עכמה? שאלה 88

הרבנים את הרחיים של  יד   עם מודד  
 ?)טערמאמעטער(

 מהעדה ומהרב משגיח! תשובה 89
 .מענדלסאן באים בקביעות כל יום   שני

 בודקים את  אם ? שאלה 90
 ?הטעמפעראטור

 ול א מצאו  בכלל  בודקים! תשובה 91
 !חמימות

 הרב ליצמאנאוויץ ה אם? שאלה 92
 ? מבריסק גם  כן נותן הכשר

נותן הכשר כלל  רק    אינו הוא! תשובה 93
 .הוא בודק בשביל חסידי בריסק

 המשגיחי ם בודקים עוד   האם? שאלה 94
 ?דברים חוץ  מהמכונה

,   עוד הרבה דבריםבודקים! תשובה 95
כגון אם ה קמח אינו על הארץ  או על יד  

 .  'וכו, הקיר
 שמפסרסמים ההכשר הר חיים   שם מה 96

 ? על זה
תולדות ,   הרחיים  של ווייסבית! תשובה 97

 .אהרן
או   ,  בכלל  צריכים לבדוקאם? שאלה 98

 ? שכל כך ברור שאין שום  שאלה בזה
אבל  ,  צריכים לבדוקאין באמת 99

 .כי זה  הסדר, הרבנים המשגיחים בוד קים
 עומד אצל הרחיים  של   מי? שאלה 100

 ?מכונה כשעושים המצות בשבילם
 רב המכשיר שלוקח משם  כל: תשובה 101

 . שולח אנשי ם לשם
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 ? המ כונה הרחיים של  ידשם מה 102
 מעיד אין  דענעמארק: זה  על כתוב 103
:   מעשה שהיה כך היה,  לךאספר עכשיו 104

 ע שר שנים  חיתנתי אחד הילדים  18לערך 
ה לכתי , אחר החתונה.  ק"עיה שלי בירושל ים 

,  בערך בשעה שתיים בלילה במאה שערים
אורי  '   הצדיק רה רבומצאתי את ידידי 

ו אני שואל אותו איפה  , א"געלצהיי לער  שליט
 ? להבליאתה הולך  כל מאוחר 

, אני הול ך לאפות מצות, ל" הנהרב ענה 105
 .בשכונת בית ישראל

 אותו אם המצות הם  שואל אני 106
 ?כשרים

 !  בוודאילי  ענה 107
 ביחד ע ם הבריסקער אופה אני 108

שהנוסח שלהם שחצי  המצות , חסידים
 אותם  שמוציאיםנשרפים ב התנור לפנ י 

 . כידוע
ש המצות הנש רפים אני  יו דע  ,  לו עניתי 109

 מדבר מהמצות אבל אני, שהם כשרים
 אלו   אני שואל  וע ל, שנשאר ואוכלים אותם

 ?אם הם כשר ים
אתה רוצה  ? מה,  אותישואל הוא 110

להוציא ל עז  ע ל כ ל אנש י ירושלים   שאוכלים 
 ?ו"חחמץ בפסח  

אני רוצה רק ,    חס ושלוםלו עניתי 111
איך אתה יודע ובטוח שהמצות  , לדעת האמת

 גם כן רו צה להיות  שאני! הם באמת כשרים
!  צות שלי י היו באמת כשריםבטוח שהמ

 רק שלכםואולי אוכל לקחת  מהמצות 
 !להכזיתים

י ש לי  כמה  ס יפורים נוראים  ,  לו אמרתי 112
כמו  , לספר לך  ש תבין מה ה ולך עם   המצות

יונתן  '  רב עם  רהשאפראנערהסיפור של 
 שרואים בחוש איך שהשטן ל"שטייף זצ

  את אחינו בני ישראל  להכשילרוכב על הע נין 
הסיפור איך שקצרו בסאטמאר , בחמץ בפסח
  עם הרוח ה קודש של  והסיפור, באמצע הגש ם

הסיפ ור עם  , א"הטאשער רבי שליט
אבל  אין הזמן  . ועוד, הווייצלעך  בסאטמאר

אבל בסיפור  .  ל"מוכשר כעת לספר כ ל הנ 
 המצות  שלך  הם   אםאחד יהיה  די לך  לדעת 

ואז  תבין למה  ש אני שואל  , כשרים או  לא
 הם  שה מצות יודע מאין אתה, אותך דוגרי

 ?כשרים
  ז "בשנת תשל:   כך היהשהי ה מעשה 113

אפיית , הדפסתי לפני פסח  שני ספרים
הספרים האלו  . מצותהמצות ואכילת 

הדפסתי כדי ל עורר את האנשים  ש ידעו איך  
אחר . למהדריםלאפות מצות שיהיה כשרים 
ואנש ים יראים  , שנכשלנו בהרבה מכשולים

  פותתועושלימים משלמים על  המצות הון 
על  כן  , ולכל ה פחו ת שיהיו  כשרים בדעי בד

 הזהירות חלקים  לעורר על   ג"הדפסתי י
כדי , באפיית ואכילת מצות בכלל ובפ רט

לקיים המצות עשה ש ל  בערב תאכלו מצות  
 .כהלכתה

 ה לכתי מבית המדרש ל בית לבד אני 114
ובאתי לבית , המדרש למכור הספרים האלו

 בן אדם אחד  הי כרתיושם  , המדרש אחד
,  ק" מארץ ישראל מירושלים עיהשהוא

 .כדרכיונתתי לו ה ספרים במתנה 
 שבועות  בא אלי ה ביתה כמה אחר 115

ה ייתי בעל  , כשגרתי בירושלים:  ואמר לי
 חיטים לפסח  לטחוןמפ עלים   ' הבית של  ג 

 .ברחיים של  יד
והם  ,   הכ שר מהעדה  החרדיתלי  היה 116

והיו  מצל צלים אלי   , באו לבדוק מזמן לזמן 
 בע רב צלצל   7  בשעה וכמ, שעה  לפני  ש באים

  8אלי הראש ממחלקת הכשרות  שבשעה  
 הכל  אםיבואו לבקר עם הרבנים ולראות 

 .בסדר
 הכל וניקיתי את שסידרתי כמובן 117

 .מכונת הרחיים שימצאו  שהכל בסדר גמור
 : כךהיא והבעיה 118
אבנים אחד '  הרחיים הם  במכונת כי 119

על השני וה חיטים נכנסים בין שתי האבנים 
האבנים ביד ו החיטים  אתוכך מסובבים 

וכמה יותר  , נכנסין בין שתי הא בנים
ונעשה  , מתחממתשמסובבים המכונה יותר 
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וכמובן שכל הקמח חמץ  חס  , מהקמח בצק
 . ושלום

ולא   ,   של הכסף  בוער כאשהרע  היצר 120
ובמקום שהייתי  , יכולתי לעמוד בפני הש טן

 את מכונת הרחיים  לעצו רצריך כל כמ ה זמן  
 שעות   24נות עבדו המכו, כדי שלא יהיה חם

  החסידים באים  כי,  ביום ממש  בלי הפסק
בהתלהבות גדול כל  היום ולרבות הלילה  

 .כידוע,  ידלקיים המצוה ולטחון ר חיים של  
  האכלתי את עם  יש ראל הכל סך 121

 .בארצינו הקדושה חמץ  בפסח עשרות שנים
 על כל הספר  אפיית המצות עברתי כעת 122

  , ואכילת מצות וראיתי כל האזהרות האלו
איך אוכל לעשו ת תשובה , גדולנפל ע לי פח ד 

 ? על כל  זה
אם הוא מסכים שאספר את , לו עניתי 123

הבעיה הזא ת לרבנים  חסידים ואנשי מעשה   
ובזה יהיה  לך זכות  ,  ז השיעשו תיקונים על 

גדול שג לית את האמת ונוכל לתקן מהיום  
,    את אשר לפניהםידעווהלאה שכל  היהודים  

 .והסכים. ה"וכך יתוקן אי
 טלפונים לאנשים   לעשות תחלתיה 124

,   ולרבנים החרדים לגל ות להם כ ל הנעשה 
 .שיתקנו הדברים האלו

 היו  נזהרים לנקות  את שהחרדים עד 125
והחסידים ואנשי  , האבנים כדת והכלכה

 ל עבוד עם  הרחיים   והתחילומעשה המצ יאו 
 .שקוראים קוואקער מילעכיל, הקטנים

  הסיפור שסיפרתי להרב כאן עד 126
 .געלצהיי לער 

האם ואיך  אתה ?   לי  כעתתאמר מהו 127
,  יודע מה  נע שה ואיך ט חנו את הק מח שלך

 כל חצי  שעה או  הרחייםהאם נקית את 
 ?יותר

לא ידעתי  ולא   ,    עונה ליגעלצהיילער הרב 128

 . שמ עתי מכ ל ה מכשולות  האל ו

עכ שיו   :  הרב געלצהיילער ע וד הפעם את אני 129

אתה מבין מה שאני שא ל תי אותך אם  המצות שלך   

 ? ים כש רבאמת הם 

א ני אשאל את  בעל   :  עונה ליגעלצהיילער הרב 130

 . בית המאפיה והוא בוודאי יגיד לי האמת 

כי א ם  אתה תשא ל א ותו  , זה ל א נכון, לו  עניתי 131

 להיות צריכים כי, בוודאי שיענה לך שהכל ב סדר

חכם גדול וה רבה נסיון איך לדבר ע ם  ס וחר מסיח 

 . שיתגלה האמת , לפי תומו

שיצ טרך , איך ל שאול,  שאדעמקוה אני 132
בלי שיוכל   , לענות לי  ע ל המקום את האמת

 .שקריםלספר לי  
 ביקש ממנו שאבוא געלצה יילער הרב 133

 . איתו תיכף ומיד עכשיו  באמצע הלילה
לא  . [ ה ולך אתךאני  טוב לו אמרתי 134

כי ידעתי את , רציתי לשאול את הרבנית
עם  ה בנים שלי  '  שלי  תחיהרבנית] התשובה
דו  מאוד כי כי הם פח,    אל תלךל א: צועקים

  שאנ יוהם  פ ח דו :  מה  שיתגלה  ש םיודעמי 
יכול ל פעול  שכל  ירושלי ם י לך ע ל ג ל גלים  חס   

   !ושלום
 אני הולך  לכ מה לה רבנית אמרתי 135

אני   גם כן  רוצה  לאכול מצו ת כשרים , רגעים
 אל י שאבוא צ עקו, הת חלתי ל לכת. לפסח
 . והלכתי מה ר מאוד,  לא  עניתי כלום, בחזרה

שכשנגיע   ,  ר גע לצהי ילעלה רב אמרתי 136
ש הבאנו את , לבעקערי יאמרו להבעל הבית

 ש לנו שיוכל  העבודה הרב מהאלמין שיראה 
עוד   יאמרו לו .  גם כן  לקח ת מהמצות שלנו
 ואכילת המצותשחיברתי שני ספרים א פיית 

 .מצות לפסח
 לו  שיאמר לכל  החב רים אמרתי עוד 137

שלו שכולם  ביחד יבואו וישמעו מה שאדבר 
ויהיה  , שמעו וי ראו יששכולםעם הבעל  ה בית 
 .לי עדים  כשרים

 אמר לבעל ה בית געלצ היילער הרב 138
שהבאנו לכאן את הרב מהאלמין ו שחיברתי 

 .  ל"הספרים הנ
 נתן לי  ש לום ואומר לי   הבית הבעל 139

 . ל"ראיתי ולמדתי הרבה בהספרים הנ
אני רוצה ל שאול   ,   לבעל הביתאומר אני 140

הבעקע ריס בארצות הברית ? אותך שאלה
 הרבה זמן עם  עובדים אומרים לי שאם



 7

מכונת הרחיים של יד נע שה על ידי  החום של  
 ?  נכוןזההאם . האבנים חתיכת בצק

 עונה  לי בו ודאי שהאבנים  הבית הבעל 141
ויש ספר אחד על   . מתחממים ונעשה בצק

 כאן בארץ ישראל  לאורהלכות פסח שיצא 
 .הזאת ' שמביא את הבעי

  אותו ומה  עושים הרב נים  שואל אני 142
 ?  הזאת' אל עם ה בעיכאן בארץ ישר

שכמה רבנים .  עונה לי הבי ת הבעל 143
ומנקים , כשבאים מפרקים את המכונה

אמרתי לו  .   גזומגעילים  את האבנים עם  
 .  כשר ו שמחוחג .תודה

א אדר יום "התחלתי וסיימתי במיא מי ביום כ
וזקנתי מרת , ע"אלימלך זי' הזכרון של הרבי ר

 .ה"תנצב, ל"יהודה ז' בלימא בת ר
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 רטית פהשגחה

אחר שגמרתי  כל  
השאלות  ותשוב ות  
טלפנ תי לזוגתי הרבנית  

ושאל תי  ,  ש"עמו' תחי
אותה אם היא זוכרת 
בדיוק  איזה מהילדים 
, התחתנו א ז לפנ י פס ח

והזכירה אותי שזה היה 
' בהחתונה של בת י  תחי

עם הספינק א רבי 
וזה , ק "מירושלים עיה
א אדר " היה באותו י ום כ

  18ז לפנ י  "שנת  תש מ
ותו היום היה ובא. שנים

גם כן החתונה של בתי  
עם הרב ' בלימא  תחי

 .דושינסקי
 

כד אי  לציין  כי  .  ב.נ
טלפנ תי הרבה פע מים 
כבר לפנ י כמה שבועו ת 

י " צבי ווייס נ' לר
מירושלים ל ברר מה הול ך 

א "ורק היום יום כ? שם

אדר טלפן ל י חזרה 
בשעה שמונה בבוקר  

 מינ וט 59ודיברתי אי תו 
 וכתב תי כ ל  מה  שדיברתי

). לפי  זכרוני(ונתבר ר לי 
' שר, גם כן כדאי לציי ן[

צבי וו ייס שאל או תי א ם 
נתברר לי הכל מה  

והי ה ,  שרציתי  לדעת
נראה כ מו שמחכה 
שאשאל א ותו ע וד כ מה 

 ].שאלו ת
' עוד כ דאי לציין כי  לפנ י ג

ימים כתבת י באיזה מקום 
שנחוץ מאוד לכ תו ב   

ל עם  הרחיים " הסיפור הנ
שהסיפור יהיה , של יד

ולפי  כ מה ימים [, רסםמפו
ג רבי   "ביקשתי  מהרה

] שלמה שוויי צער שיכתו ב
ועוד כ מה סיפורים על זה 
שלעת  עתה  אין ל י הזמן  

 .להעריך בזה



א 

, כמה סיפורים נוראים שנכשלים באפיית המצות
ומזה יוכל כל אחד ליקח לו מוסר השכל שבאופן 

בודאי , המכשולות האלו שרואים אנו כל יום ויום
אלא , א בעלמא שלא לאכול מצותשאין זה חומר

 שרבנים גדולי ישראל אסרו לאכול את המצות
   )ושם כתבתי המעשה בקיצור,  הגדה של פסח-נדפס בדברי תורה (

ם שהוא  בע ל   "פ גש תי פעם  את אחד מגדול י האדמורי, באחד מביקוריי בארץ י שראל
שאלתי  לאן  ול, בהל יכתו ברחוב בשעה  מאוחרת בלילה , ק"מקובל גדול בירושלים  עיה

 .מהודרת ביותר' השיב לי  ש הוא הולך כ עת לאפות  מצות מצוה במאפי, פניו מועדות
וענה לי שהוא אופה  , שאלתי אותו מאין כבודו יודע אם המצות הם באמת כשרות

וסיפר  לי  ששם  . אותם ביחד עם  אנשי   בריסק הידועים כמחמירים ומדקדקים ביותר
 .האפשריותעם כל  החו מרות '  שורפים את  המצות וכו

שהאבנים  ) מה שלא עלת ה על דעתו  מאז(סיפרתי לו החששות שישנם ברחיים של יד 
ואמר ,   מזיעת האבנים כשהם   טוחנים אחד על   השני,   נתחממים מאוד באמצע הטחינה

.   שכמעט אינו מאמין שיש מציאות כזה והוא אינו יודע מז ה כלל,  ר המקובל"לי האדמו
ו אמרתי . אם ישנ ם בכלל  חש שות כאלו'  בעל  המאפיואמר לי עוד  שהוא בעצ מו ישאל א ת 

כי צריכים , בודאי לא יגיד לו את האמת, ש אלה כזו' לו שאם ישאל את בעל המאפי
כ  "ע . כדי לש מוע מפיו  תשובה נכונה , לדעת איך  ל דבר עם  בע ל הבית  כמסיח לפי  תו מו
 .והלכתי  אתו לשם',  ביקשני שאני אלך אתו ל שם לדבר ע ם בעל  המאפי

שבעלי המאפיות באמריקא סיפרו לי שהאבנים  '  לשם אמרתי לבעל המאפיכשבאנו 
,   מתחממים מאוד מהזיעה  כשאבן האחד טוחן  על  ה שני, אשר בהם  טוחנים את  החטים

בודאי ,  והשיב לי בע ל הריחים. ושאלתי לתומי אם נכון הדבר, ונעשה כמו חתיכות עיסה
,   רים להכשיר את האבניםואמר לי שבאמת היודעי דבר נזה. וכן הוא, הדבר נכון

כדי להינצל מהחשש  שהחטים יתחממו מחמת , ומקררים אותם כל רבע שעה בער ך
 .האבנים

לו  ש ל שה בתי  חרושת בירושלים   '  שהי,  עוד סיפר  לי  יהודי  אחד  מהחרדים והחסידים
ואמר לי ל תומו , שש ם היו טוחנ ים את הח טים למצות שמורה בריחים של  יד, ק"עיה

אם  עוב דים הרבה   זמן בהריחים ואין  נוגע ים  , מח בהאבניםשכל הזמן   מתדבק הק
.  ואף אחד לא עורר אותו על זה, ק"לו  הכש ר הכי טוב בירושלים ע יה' והי, בהאבנים

היו מטלפני ם   , וקודם שהיו הרבנים ה מכשירים באים לראות ולבקר את הבית חרושת
וא  מנקה את  ה'  ועד שבאו  הרבנים הי,  אליו להודי ע  לו  שעוד   כשעה וכדו מה יבואו

 . ה ש גילה  ל י סוד זה"ותנצב,  וביקש תשובה ע ל זה... האבנים מהקמח
אם זה  בע ת , מכל זה רו אים אנו גו דל המכשולות שמתהווים בעת הכ נת המצות

עד  אין ש יעור   , או בעת  של וקחים את המצות להח נויות וכדומה',  או בעת האפי , הטחינה
ו כי אפשר ל סמוך על ה רבנים  , תכמה מכשולות יכולים  לקרות מראשית עד  גמר המצו

 .אתמהה,  המכשירים בענין חמור  ונורא כזה בשאט נפש
 - כו -

דאם תיזהר ממשהו חמץ  ו אפילו מחש ש  ,  לא  תאכל עליו  חמץ, ובזה יבואר הקרא
שיהיו המצות של ך שמורים מכל , כראוי' ותקיים שבעת י מים תאכל מצות וכו, דחשש



ב 

כ ור את יום   צאתך מארץ מצרים כ ל  ימי  למען תזא ז ,  ו"שמץ חשש   דחשש של   חמץ ח
 .בשכר שת הא נשמר ונזהר מחשש  חמץ, ל"תזכה  לצאת מכל  המצירים והצרות רח, חייך

 - כז -
כ ה רבה מה לו מר "שיש כ,  וזהו ביאור הגמרא לחם עוני  שעונ ין עליו  דברים הרבה

ם   פע,  וכמה מכ שולות אירעו כבר בזה', ודקדוקי' בענין המצה  שתהא שמורה בכל פר טי
קשה מאוד להשיג  ' כי ה יתה שנה גש ומה והי, אחת החיטים בעת שירד גשם' קצרו מאפי

וב אמת בשנה ההיא היתה בית אופה ההיא היחידה , חטים שלא  ירדו עליהם  גשמים
ושאר המדקדקים חיכו עד  ,  לה ם  חטים להמצות מאותן שירדו עלי הם גשמים' שהי

 . על  החטיםמזג  או יר יבש ולא  ירדו גשמים ' שהגיע  יום  שהי
ה היא '  במאפי, ל "בתוך ה מצות רח) ווייצל עך(מצאו ח טים ) י  שנ ה"לפני   ערך ח(ופעם  

כש באו כמה רבנים לשם  ל אפות '  וזה הי,    ל"שקצרו את החטים ביום שירדו גש מים כנ
ר נתן יוסף  "ג  מוה"והרה, א"ר אברהם לייטנער שליט"צ  מוה" ביניהם הגה, מצות

ו גם  אני   , א ובנו ועוד"מואל זאנוויל גאלד   שליטר  ש"ג מוה"והרה, א"מייזעלס שליט
צ   "וניגש   הגה,  ל"ס מצאו הרבה  ווייצלעך  רח"וב תוך ששה   מיירע,  הצעיר היי תי שם

ו אמר לו הלא אי אפשר לאפות היום מצות , ההוא' ר אברהם לייטנער לבעל המא פי"מוה
 המצות  אבל כ שאפו את, של א היו ווייצ לעך, משק קמח אחר' ונתן לו בעל  המאפי, כאן

וש אלו  ' פ  לבעל   המאפי"וניג ש  ע וה, לפ לא בעי ני הרב  לייטנער'  וה י, נשרפו יותר  מחציים
ובשק  האחר שאין שם  , מדוע כאן מוצאים ווייצלעך   בששה מיירעס, לפשר הדב ר

'   שהי , את  האמת מה  שקרה השנ ה' וה שיב בעל  ה מאפי? נ שרפים כל   המצות,  ווייצלעך
ועל כן נ שרפו כל ה מצות , נטחן  יותר מדי דק' יד ק ביותר או שה' שהי, עם  הקמח' בעי

הוציאו  כל   , וכ שראו שלא  יהיו מספיק מצות בשביל כל  הקונ ים, שעשו מהקמח הזה
כ א ין עצ ה   "ע, ועירבו אותם ביחד עם הקמח החדש, הקמח ממה שעבר כבר דרך הכברה

  ולערבם  ע ם "  הזיּפע ל"שנשארו ב"  הקלַא ווען והווייצ לעך"אחרת כי אם שישתמש עם  
או שישתמש בהמצות שנשרפו  , את הווייצלעך' הווייצלעך ו יוציאו בכל פעם בעת ה אפי

והיינו  אותו , ל"וכמובן שלקחנו את הקמח הטוב ביותר של השני סוגים  הנ, ל "חציים כנ
 .הקמח שהמצות שנאפו  ממנו היו שרופים במקצת

וגם   , יםועם  ע וד רבנ,  ל"צ מפאפא ז צ" כ דיבר הרב לייטנער בענין ז ה עם  הגה "אח
וכ מובן , י כמה אנשים שאפו מצות לעצמם ומצאו הרבה ווייצלעך"נשאלו הרבנים ע

וכול ם הלכו  עם   טענות לבעל  הבית  .  שהרבנים השיבו שלא  ל אכול את המצות שנאפו שם
עצום נגד הר בנים שעוררו ע ל   " טערָאר" עד  שהגיע  המצב לידי כך  שהתחיל , אופה

ומובן שיד הטעראר גבר על   ,  ל"ד  פאפא זצ"גאבושברו את חלון ביתו של , ל" השאלה הנ
עד שנרתעו הרבנים  לאחוריהם מפחד , יום  גבר האויב ותבקע העיר',  החרדים לדבר ה

 .הטעראר
,   שלה ם" ָארגאניזאציע"אחר כך לקחו בבית אופה ההוא שלש רבנים ששייכים ל

 רק  ואמרו,  ל"והוציאו הי תר על  המצ ות ההם  שנ אפו מהקמח שהיו  בו   הווייצלעך   רח
וכך נע שו להם  ה מצות ... בתוך המרק'   שיזהרו של א ישרו את המצה ה היא שרוי

 ...ל מהדרין מן המהדרין" כשרים"
ע ו אנשי המכבי אש הרטיבו את המצות "ל  ש ריפה ל"בבית אופה הנ' פעם שלישי   הי

הפסד מרובה של  ח צי מיליון  דאלאר '  והיות  ו הי, י שפיכת  מים על  השרי פה"והקמחים ע
 .ל א זרקו את המצות רק מכרו אותם בשוקכ  "ע, לערך

וסדר הדברים  ',  ל  מצות עבים   מאוד להמצה מעל  וכו"ועכשיו אופי ם בבית אופה הנ 
כ "ו אח, וחותכים   אותה לשלש ה ח לקים, אחת  גד ולה ו שלימה " מיי רע"לו קחים ,  כך הוא

ומכניסים אותם לתנור ומוציאים  ) כל מצה עבה  כמעט כמו לחם(מצות עבות '  מגלגלין  ג
וכמובן המצה ה עבה כמו ל חם הוא  עדיין רכה ור טובה  ',  אותם אחר שנתכרכמו פני 



ג 

כ מייבשים אותה וטוחנים  " ע , והיא מתכופפת כמו לחם, כשמוציאים אותה מהתנור
,  ה יתכן שעושים כן' וכשאחד מן הפועלים   החרדים שאל את בעלי המאפי. כ"אותה אח

 ...ע מה   לאכול" ין ל הם ל שאילדים  קט נים השיבו שעו שים את המצה מעל  עבו ר 
 - כח -

והנה בר מן דין שיש  ל הסתפק בכלל אם כני ם הדברים  שנותנים את המצה ה מעל  
דה לא ידוע ומפ ורסם לכל ד יש כמה וכמה אנשים זק נים  , ל  רק  לילדים" שנעשה באו פן הנ

ל  שקשה   להם  לעכל   את המצה כ מות "או חולים  ר ח,  ע  וכדומה"אשר כבר נפ לו שיניהם   ל 
ובאופן כללי  אינם בגדר סכנה או ,  "מצה מעל"אוכלים מאכלים הנע שים מכ  "וע, שהיא

עדיין יש  לנו   , )שיש מקום  לומר שמותר להם  לאכול אפילו  מאכל של  איסור(ספק סכנה 
י ש גם   , ל רק  לילדי ם קטנים" הנ "  מצ ה מעל"דאף אם אמת בפיהם שנותני ם את ה, לומר

:   ל"וז)   'א סעיף ז " סימן  פ( דע ה ל ביורה " א ז "כמו שכתב הרמ,  ל"בזה מכשול גדול  רח 
כי כל זה   , וכן התינוק בעצמו, וכן לא תאכל המינקת אפילו ישראלית דברים אסורים

 .מזיק לו בזקנותו
,  ולפי  ש בזמננו זה אין נזהרים בענינים אל ו:  ל"ו ז) ו"ק כ"ס(וכתב על זה  בפרי חדש  

נו גע   ' ו אין יראת ד, ורו בם עזי  פני ם שבדור, ו"כ רוב הב נים יוצאים  לתרבות רעה ח "ע
.   ל"ול פיכך צריך  ליזהר בזה   עכ, וא ף אם יוכי חו ע ל  פניה ם לא  יקבל ו מוסר, ללבבם
ל דכ ל זה  אף ב מינקת שמכח סכנה ציו ו לה   " א הנ"ך כתבו ע ל  דברי הרמ"ז והש "והטו

, מ מחויב האב לשכור מינקת אחרת ישראלית"מ, הרופאים ל אכול דברים האסורים
לילד  בעת זקנותו שיצא  לתרבות רעה ומ טמטם את הלב   מפני שאכילת האיסור מזיק 

 . ל "וגורם טבע  רעה עכ
ע בספרו אגרא דפרקא "ס בני יששכר  זי"ק בעמח" וצא ולמד מה שהרעיש עוז הגה 

על מה  שהו א מן ,  ע"ק רבי מנחם  מענדל מרימנוב זי"בשם מורו ורבו הרה) ו"אות קכ(
נים הולכים לבית רבם  התימה שאנחנו רואים כמה פעמי ם שהילדים  בעת שהם  קט

ומיישרים , רבא' ומתמידים בלימודם ומתפללים בכוונה ועונין אמן יהא שמי
ו  למדות גרועות  ו מבטלים התורה "כ כשמתגדלים מתהפכים ח"ואח, אורחותיהם

ה לא התורה ש למדו  , מאין מתהוה דבר זה, והתפלה וכ יוצא בדברים הרעים  כאלו
שלא   ,  אוי שיעמוד בעת זקנותם למשען להםמן הר' הי, בקטנותם בהבל שאין בו חטא

ל  בעבור שאבותיהם האכילו  אותם "ואמר ה וא ז. כי מצו ה גוררת מצ וה, יוסיפו לחט וא
ז נולד בהם תאוות  "ועי, וזה שב להם בשר מבשרם, ונתפסו במאכלות אסורותממין גזל 

:   ל" ל  וז"א הנ"ק מחזיק ברכה ע ל  דברי ה רמ"כ   בספה" וכ,ל"רעות ומידות גרועות רח
,   וזה גורם  שיצ או לתרבות רעה, וצריך אביו ואמו להפריש התינוק  ממאכלות אסורות

ומשום הכי יוצאים תולדות הבנים , וזה דור דור שוא שאינם נזהרים בזה וכיוצא בזה
 . ל"עכ ,  ע ל פניהם' עזי פנים  ואין יראת ד

 שכ תב דאף להפוסקים שמתירים לשתות) ח"סימן קל(ת ערוגת הבושם " ועיין בשו
ל דזה  וזה  "י  הלכה  קיי"ד עפ(,   חלב מפרות שאכלו מאכלים המותרים ביחד ע ם חמץ

,  ח"ס תס"ח סו"ע או "וגודל   האיסור לשתות חלב מבהמות שאכלו חמץ מוב א בשו, גורם
ב שדה חמד מערכת חמץ ומצה   ' ועי, ובלחם הפנים  שם, ז"ע סוף סימן קי"ובקיצור שו

, הפסד רוחני  עצוםמ יש בזה "מ, )ז מזה" קיובמעדני שמואל סוף סימן', אות ד' סימן ב
) אף שאכלה גם מאכלות המותרות(כ "י שאוכל מהפרה שאכלה מאכלות אסורות ג"דע

ד סימן " ע  יור"שו'  ועי  (ל"ומביאו לידי   מדות רעות רח, נסתם לבו  של האדם  האוכלו
 .ד שם"עכ תו, מישראל יזהר בזה'   כ ר אוי שכל א"ע ) א"פ

כלים   או שותים  חלב מבהמה שאכלה   בפסח מאכלות ואם כך פני  הדברים א ם או
,  ו לספות ל קטן איסור בידים" כ מכל שכן וק"א, אסורות ביחד עם מאכלות מותרות



ד 

ש דאסור ואין בזה שו ם צד היתר  כלל  "כ ,  מהמצה מעל שנעש ה ב אופן שכתבנו למעלה
 .וכלל

 א פיית דבעת) כף ה חיי ם, משנה ברורה,   ז"הגר, ובחק יע קב, ב" ס ס"סי מן ת(ע "ובשו
 .המצות יש ל ו להאדם ל ע מוד שם ולע זור באפיית המצות

 ): 'ג -'באות ב( ל "שכתב וז)  ב"סימן שע(ת  אבני נזר "ועיין בשו
שנ פרץ מאוד באיזה עיירות אשר  אינם  אופי ם   והנני להזכי רו דבר בעתו כי שמעתי 

  אםהאחד כ י , ורע  עלי   המעשה מאוד, רק אחד אופה  למכור, מצות כל בע ל הבית  לעצמו
ע ל  צד  '   וכל אח ד חרד  על   המצוה ורו אה שיהי, הבעל הבית אופה משג יח  על  המצות

לא כן אם  אחד אופה כדי להרויח כ ל   , ודיני אפיי ת מצות רבו כמו רבו. היותר טוב
מי זו טר מה שאמרו ה שנית , מגמתו למעט בהוצאות ולא ישגיח  כל כך על  המצוה

על  כל   פנים   ,  ינה הדבר ק שה ואם כי  בטח,במדרש בשכר שטוחין  ולש ין  את  המצות
למה נ מעט במצוה חביבה מאוד פעם אחת בשנה ויקנה , בעיקר מצוות שימור דלישה

על  כן  אם יוכל לב טל מנהג הר ע הזה  לגמר י מה   . מצוה מן השוק כחוטף מצוה מן השוק
ילך  , נגע ב לבו' על כל פני ם ידרוש ברבים כי איש אשר יראת ד, אך גם אם אי אפשר, טוב

ו בטח ,  וישמח במצוה ה באה לידו,וכל אי ש  יא פה מצות לעצמוכו אבותינו בדרך שדר
 עיקר הדין בראש השנה  למאן ק כי"כמבואר בזוה, זכות זה יעמוד להם ביום הכסא

 .ד"ע כ,  ב זה שלום' והי, דלא שקי ל  מיכלא דאס וותא
שעורר ו המשגיחי ם על  שמשהים את הבצק ... וכן בבית חרושת הידוע למצות מכונה

,   ל"ל  איי מו על  המש גיחים  שיהרגו אותם  רח"ובעלי   בית החרושת הנ, וך מאודזמן אר
 .וגרשו אותם משם בבזיון רב

וז הו   , ז"צריך האדם להתפלל הר בה ע, וכדי לינצל  מכל אלו המכשולות ודומיהם
 .ה יעזור  ל ו שיזכה להנ צל מחשש  איסור חמץ"שיתפלל  הרבה שהקב, דברים הרבה

 - כט -
וכאן הבן שואל  מה  נשתנ ה  , וב בהגדה קודם מה   נשתנהובזה יש  לפ רש מה  שכת

דאנו .  הלילה הזה  כולו מצה,  ח מץ ומצהשבכל ה לילות אנ ו אוכלים  ', הלילה הזה  וכו
ו באיסור חמץ אף בתוך "מתאוננים על זה שאפש ר שבשאר הלילות עד ע תה נכשלנו ח

כולו הלילה הזה  ת שנזכה " כ מבקשים ומתחננים להשי"ע, חמץ ומצהוזהו , המצה
 .ק"ודו, ת לאכול מצ ה שמורה ו מהודרת בכל ההידורים "  שיעזור לנו השי ,מצה

 


