
של בעת עירבוב . ונים ואנזימים
  :נוצרים שני תהליכים כימיים משלימים

את העמילן  שרשרת יחד עם שני אנזימים נוספים
 )תהליך המתרחש בלא חמצן - נשימה אנאירובית 

חלק מהפחמן דו חמצני מתרכב עם המים ונוצרת 

ְבָקן(Gluten  בצירוף המים נהפכים לגלוטן הגלוטן . )ּדִ
חלק מהפחמן דו חמצני שהשתחרר 

כך נוצרות בועות בלחם שנותנות לו את 

דוחן ותירס אין , אורז: 'כד, 
תוקף את החלבונים פרוטאינזה , 

אך פעולתו , ל גם בחמשת מיני דגןהאנזים פרוטינזה פוע

ם גם בקמחים שאינם ם פועלישני האנזימים הנוספי

ולכן אין התפחה של , אין גלוטן

וחלקו התנאים על ". בדקו ומצאו"ד 

גם אם נראה תפיחה בשאר מיני דגנים 
 באכילה מותר זה הרי, שהחמיץ 

אבל , שדווקא חמשת מינים אלו ראויים להיות מצה
  ?מהיכן אנו יודעים זאת

מהפסוק  :וכן שנה תנא מבית המדרש של רבי ישמעאל
עולה ) ג,דברים טז( "ַמּצֹות ָעָליו ֹּתאַכל

 רק דברים הבאים לידי חימוץ - שישנו קשר בין איסור חמץ לאכילת מצה 
  .יוצאים ידי חובת מצה, )קמחים שאינם מחמשת מיני דגן

  .וראוי לעשות ממנו מצה ,ח שסובר שאורז מחמיץ

  מצה מחמשת מיני דגן

ונים ואנזימיםחלב ,))גלוקוז(מיחידות סוכר פשוט המורכב  .רב סוכר( מעמילן ומורכב בעיקר
נוצרים שני תהליכים כימיים משלימים, )או בצורה מרוכזת בשאור ,בין שמרי בר המצווים בקמח( שמרים

שרשרת יחד עם שני אנזימים נוספיםמתחיל  )β-Amylase( אזעמיל- בטא אנזים
נשימה אנאירובית  בתהליך של. לנשימה תאית( הגלוקוזניזונים מ שבקמח

חלק מהפחמן דו חמצני מתרכב עם המים ונוצרת  .דו חמצני להשתחרר ופחמן שגורמת לכוהל
  . חומצה פחמתית שנותנת ללחם טעם מעט חמצמץ

בצירוף המים נהפכים לגלוטן )gliadin( וגליאדין) glutenin( גלוטנין: החלבונים
חלק מהפחמן דו חמצני שהשתחרר . ונוצרת רשת סיבים גמישה, יתו קשר כימיאלא יוצר א

כך נוצרות בועות בלחם שנותנות לו את , ברשת של הגלוטן וגורם לתפיחת העיסה" נלכד
  .)החוצה במידה ויש כמות גדולה של הגז הוא יצור חללים בלחם או יפרוץ

, אך בשאר מיני דגנים ,)ברמות שונות( וגלוטן אזמילע-בטא 
, אנזים רביעיאלא  ,"חימוץ"ה השרשרת של המתחיללא  

האנזים פרוטינזה פוע מחד( בדומה לפירות שעקב התסיסה מרקיבים

שני האנזימים הנוספי ,מאידך. ואם נשאיר את דייסת קמח לאורך זמן גם היא תסריח

אין גלוטןכמו כן . )98' עמ' תחומין א. ר מונק"ד. אך בשיעור שולי ,חימוץמים ל
  .)אלא הגז משתחרר לאוויר ולא נלכד בעיסה
ד "ב ה"ראה ירושלמי פסחים פ( הקמחיםהסתמכו בקביעתם על סמך בדיקת 

גם אם נראה תפיחה בשאר מיני דגנים שמדגיש ) א"ה מ"חמץ ומצה פ' הל( ם"הרמבו)) הקצח(הממצאים בבדיקת הקרמית 
 בצק כמו נתפחש עד בבגדים וכיסהו ברותחין בו וכיוצא אורז
  ".ןסירחו אלא

 דיי בהן
על אכילת  'מדאו

, בחטים
, ובשיפון

יה ולת שלה עשו

שדווקא חמשת מינים אלו ראויים להיות מצה, מדיוק המשנה עולה
מהיכן אנו יודעים זאת. אורז ודוחן: 'כדו, לא שאר מינים

וכן שנה תנא מבית המדרש של רבי ישמעאל, אמר רבי שמעון
ֹּתאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ,ָחֵמץ ָעָליו ֹתאַכל א"

שישנו קשר בין איסור חמץ לאכילת מצה 
קמחים שאינם מחמשת מיני דגןהעולה מולא סירחון (

אוסר באורז 
 .קרוב להחמיץקרוב להחמיץקרוב להחמיץקרוב להחמיץ

ח שסובר שאורז מחמיץ"המשנה איננה כריב

 -" קרוב להחמיץ
מחמיץ כמעט 

אוכלו במזיד 
ובשוגג אינו מביא 

וחייבין 

 .ובתו בפסח

, ח סובר שאורז סופו חמץ

 - " קרוב להחמיץ

מצה מחמשת מיני דגן. א"לה ע

מורכב בעיקר כל קמח
שמריםוה המים, קמחה
אנזיםה - תסיסה. א

שבקמח השמרים .לגלוקוז
שגורמת לכוהלה תסיסויוצרים 

חומצה פחמתית שנותנת ללחם טעם מעט חמצמץ
החלבונים -  התפחה. ב

אלא יוצר א, אינו נמס במים
נלכד"בתהליך ההתססה 

במידה ויש כמות גדולה של הגז הוא יצור חללים בלחם או יפרוץ( המרקם הרך

בחמשת מיני דגן יש
 ולכן, עמילאז-בטא

בדומה לפירות שעקב התסיסה מרקיבים ,"סירחון"ל שגורם
ואם נשאיר את דייסת קמח לאורך זמן גם היא תסריח, ת אינה מורגשתהאיטי

מים למחמשת מיני דגן וגור

אלא הגז משתחרר לאוויר ולא נלכד בעיסה( העיסה

הסתמכו בקביעתם על סמך בדיקת חכמים 
הממצאים בבדיקת הקרמית 

אורז קמח לש אפילו"
אלא, חימוץ זה שאין

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בהן יוצא שאדם דברים אלו
מדאו שחובה( בפסח חובתו

בחטים: )מצה בערב ראשון של פסח
ובשיפון, בכוסמין, בשעורים

ולת שלה עשושיב( שועל ובשיבולת

 .)י"רש. כזנב שועל

  משנתנו

אוסר באורז  רבי יוחנן בן נורי
קרוב להחמיץקרוב להחמיץקרוב להחמיץקרוב להחמיץמפני ש, ובדוחן רבי יוחנן  

  בן נורי

קרוב להחמיץ"ח "כוונת ריב
כמעט או  ,ממהר להחמיץ

אוכלו במזיד  מ"נפק .חמץ נהיה לאאך (
ובשוגג אינו מביא , יב כרתאינו חי

   ?)קורבן

 :רבי יוחנן בן נוריאמר 
וחייבין , אורז מין דגן הוא
ואדם , על חימוצו כרת

ובתו בפסחיוצא בו ידי ח

רבי יוחנן  
  בן נורי

ח סובר שאורז סופו חמץ"ריב
לכן מוכח שכוונת דבריו 

קרוב להחמיץ"הראשונים 
  .ממהר להחמיץ


