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מקורות – )א( תוספות ב .ד"ה אור לארבעה עשר; ר" א .בדפי הרי" ד"ה אלא.
)ב( חמ ונותר – אורזרוע הל' פסחי סי' רנ"ו; עבודה זרה עו" .רמי ליה רב עמר;"...
תוספות ל :ד"ה והלכתא; ר" ח .בדפי הרי" ד"ה אבל רש"י ז"ל.
)ג( מב .במשנה; רש"י ,תוספות ורבנו דוד ש ד"ה ואלו עוברי .
בשיעור הקוד עסקנו בשאלה ,הא בדיקת חמ היא מדאורייתא או מדרבנ  .כפי
שראינו ש ,יש לחלק בי שני מקרי .כאשר האד לא ביטל את החמ – המציאות
היא כזו שאפשר לעבור בה על בל ייראה ובל יימצא דאורייתא .במקרה זה מתעוררת
השאלה ,הא ג לבדיקה יש תוק מדאורייתא .לעומת זאת ,א קוד הבדיקה האד
ביטל את החמ – הוא פטר את עצמו מהלאווי דאורייתא .כעת פשוט שהתוק של
הבדיקה הוא מדרבנ בלבד.
בשיעור זה נעסוק במקרה האחרו  ,דהיינו בדיקת חמ לאחר ביטול .כפי שביארנו
בשיעור הקוד ,ג במקרה שביטל את החמ  ,עדיי קיימת תקנה דרבנ המחייבת
לבדוק .בדיקה זו מהווה קיו של מצווה דרבנ  ,דבר הבא לידי ביטוי בברכת המצוות
הנאמרת לפני הבדיקה.
מדוע תיקנו חכמי בדיקה במקרה זה ,ולא הסתפקו בביטול? הראשוני הרבו
לעסוק בשאלה זו ,והציעו נימוקי שוני .הר" הסביר ,שחכמי חששו לכ שהאד
לא יבטל את החמ בלב של ,וא לא יבדוק ויבער את החמ – יעבור בבל ייראה
ובל יימצא:
"˘"È¯Ó‚Ï Ô˙·˘ÁÓ· Â‰ÂÏË·È ‡Ï˘ Ì„‡ È·Ï Â˘˘Á
)¯".(‡Ï‡ ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· .‡ ÌÈÁÒÙ Ô
התוספות לא קיבלו את הסברו של הר"  .לדעת הביטול הוא ביטול גמור ,והוא פוטר
את האד לחלוטי מבל ייראה ובל יימצא .אול ,ג כאשר החמ מבוטל ,עדיי קיי
חשש שהאד יבוא לאכול אותו בפסח .כדי להציל את האד מלהיכשל באיסור אכילת
חמ בפסח ,תיקנו חכמי שיבדוק את החמ ויבערנו מרשותו:
"„‡"ÂÏÎ‡Ï ‡·È ‡Ï˘ Â¯Ú·ÏÂ ıÓÁ ˜Â„·Ï ÌÈÓÎÁ Â¯ÈÓÁ‰ ,‡ÓÏÚ· ÏÂËÈ·· È‚Ò„ ·‚ ÏÚ Û
)˙.(¯˘Ú ‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡ ‰"„ .· ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
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הסבר זה של התוספות מעורר שאלה :מדוע דווקא בחמ תיקנו חכמי בדיקה? שהרי,
קיימי בתורה איסורי הנאה נוספי שהאד עלול להיכשל בה .מדוע לא תיקנו
שהאד יבדוק אחר כל איסורי ההנאה ויבער מרשותו? התוספות מציעי שתי
תשובות לשאלה זו:
א .ביחס לחמ קיי חשש מיוחד שהאד יבוא לאוכלו ,כיוו שהוא רגיל לאכול חמ
כל השנה ,ואינו בדל ממנו.
ב .חכמי ראו להחמיר במיוחד ביחס לחמ  ,כיוו שג התורה עצמה החמירה בחמ
יותר מאיסורי הנאה אחרי ,כאשר קבעה לגבי חמ את האיסור הייחודי של בל ייראה
ובל יימצא.

חמ ונותר
לפי ההסבר הראשו של התוספות ,מעמדו המיוחד של החמ נובע מכ שאנשי
רגילי לאוכלו כל השנה ,ולכ אינ בדלי ממנו .קיי איסור הנאה נוס העונה
להגדרה זו – נותר .בשר קדשי אשר נותר לאחר זמ אכילתו – נאסר בהנאה ,ומצווה
לבערו .ג כא מדובר במאכל שלפני זמ קצר היה מותר באכילה ,ואנשי אינ בדלי
ממנו .מדוע לא תיקנו חכמי בדיקה ג בנותר?
האורזרוע בסו הלכות פסחי מצטט את הפיוט "אלקי הרוחות" לרבי יוס טוב
על ,המסכ בתמצית את הלכות הפסח .בצמוד לפיוט זה הוא מביא פירוש נרחב
ומפורט ,העוסק בענייני שוני בהלכות פסח .בראשית דבריו הוא מתייחס לשאלתנו
בעניי ההבדל בי חמ לנותר ,ומציע את ההסבר הבא:
"‡ÔÈ‡˘ ‰Ó ,‰Ú˘ ÏÎ ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ ÁÒÙ‰ ÈÓÈ· Û‡˘ ÂÈÏÚ ‰¯Â˙ ‰¯ÈÓÁ‰˘ ÍÂ˙Ó È‡„Â ‡Ï
"ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ ÂÈ‡ ·Â˘ ¯È˙Â‰˘ÓÂ ,Â¯È˙Â˙ Ï·· ‡Ï‡ ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ ÂÈ‡˘ ,¯˙Â· ÔÎ
)‡.(Â"¯ 'ÈÒ ÌÈÁÒÙ 'Ï‰ ÚÂ¯Ê ¯Â
האורזרוע מניח שתי הנחות:
א .החיוב בבל תותירו הוא חד פעמי; האד עובר על הלאו פע אחת בלבד ,ברגע שבו
עבר זמ האכילה .זאת בניגוד לחמ  ,שעובר עליו בכל רגע ורגע במהל הפסח.
ב .חכמי תיקנו בדיקה רק כדי למנוע מהאד לעבור על איסור מתמש ,ולא כדי
להצילו מאיסור חד פעמי.
ההנחה הראשונה של האורזרוע ,שלפיה בל תותירו הוא איסור חד פעמי,
מסתברת למדי .התורה אינה אוסרת את עצ קיומו של הקרב הנותר ,אלא היא
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אוסרת להותיר אותו .מסתבר בהחלט להבי שההותרה מתקיימת רק ברגע שבו עבר
זמ האכילה .מכא ואיל הקרב אסור באיסור נותר ,א האד עבר על הלאו רק ברגע
הראשו .
הבנה זו אמנ מסתברת ,א היא איננה הכרחית .ייתכ שג בנותר האד עובר
על הלאו בכל רגע ורגע לאחר שעבר הזמ המותר .1לפי זה ,איסור נותר דומה באופיו
לאיסור חמ  ,ונצטר למצוא הסבר אחר להבדל ביניה.
הסבר נוס להבדל בי חמ לנותר מתקשר לעניי צדדי יותר .מבחינה עקרונית,
היה ראוי שחכמי יתקנו בדיקה בנותר כמו בחמ  ,ואי כל חילוק מהותי ביניה.
אול ,ביעור הקרב לפני שייעשה נותר הוא בעייתי מחמת האיסור להפסיד קדשי.
לפיכ לא תיקנו חכמי בדיקה בנותר ,אלא בחמ בלבד.2

מעמד חמ לפני הפסח
נית להציע הסבר שלישי להבדל בי חמ לנותר .הסבר זה מתקשר לדיו כללי יותר,
בנוגע למעמדו של חמ בשאר ימות השנה חו מפסח.
הגמרא במסכת עבודה זרה עוסקת בדי הכשרת כלי .כידוע ,העיקרו הבסיסי
בהלכות הכשרת כלי הוא "כבולעו כ פולטו" .כלי שצלו בו איסור על האש –
הכשרתו היא על ידי ליבו באש .אול ,לגבי הכשרת כלי שהשתמשו בה בבשר
קרבנות ,המצב שונה .כלי אלה טעוני הכשרה ,כיוו שטע הקרב הבלוע בה הופ
לאחר זמ האכילה לנותר .המשנה במסכת זבחי קובעת שדי לכלי אלה בהגעלה
בחמי  ,אפילו א השתמשו בה באש:
""ÔÈÓÁ· ÔÏÈÚ‚Ó ‡ÏÎÒ‡‰Â „ÂÙ˘‰

).(.Êˆ ÌÈÁ·Ê ‰˘Ó

הגמרא במסכת עבודה זרה מבררת מהו טע ההבדל בי קדשי לאיסורי ,ומציעה
את החילוק הבא:
""ÚÏ· ‡¯ÂÒÈ‡ Ì˙‰ ,ÚÏ· ‡¯È˙È‰ ‡Î‰ ?ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ ÈÏÂÚÈ‚ Ïˆ‡ ÌÈ˘„˜ ÔÈÚ ‰Ó
).(.ÂÚ ‰¯Ê ‰„Â·Ú

1

2

נית להעלות חקירה זו ביחס למצוות נוספות .בנוגע למצוות בל תלי פעולת שכיר ,מפורש בגמרא
שעובר רק בבוקר הראשו ולא יותר )בבא מציעא קי .(:לעומת זאת ,בנוגע לאיסור הלנת המת חלוקות
הדעות :האור שמח )הל' סנהדרי פט"ו ה"ח( סבר שג כא עובר על הלאו רק ביו הראשו  .הגר"ח חלק
עליו ,וסבר שעובר בכל עת שמשהה את המת.
יש לבחו הסבר זה לאור הסוגיה להל ד מו ,העוסקת בביעור חמ של תרומה.
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בדר כלל ,הכלי בולע מהמאכל כאשר כבר חל עליו האיסור .בקדשי המצב שונה.
כאשר הכלי בולע מבשר הקרב  ,הבשר עדיי מותר באכילה .רק לאחר שהטע בלוע
בכלי ,הוא נאסר והופ לנותר .במקרה כזה הדי קל יותר ,ודי בהגעלה כדי להכשיר את
הכלי.
ג בעניי הכשרת כלי לפסח נאמר הדי של "כבולעו כ פולטו" .לאור החילוק
של הגמרא במסכת עבודה זרה יש לשאול :מה מעמדו של כלי שבלע חמ לפני הפסח?
הא הוא נחשב כ'היתירא בלע' או כ'איסורא בלע'? בשאלה זו נחלקו הראשוני.
התוספות )פסחי ל :ד"ה והלכתא( סוברי שחמ נחשב 'היתירא בלע' .זוהי לכאורה
הסברה הפשוטה ,כיוו שבשעה שנבלע החמ בכלי מותר היה לאוכלו.
הרמב" חלק על התוספות ,וסבר שחמ נחשב 'איסורא בלע' )הו"ד בר" פסחי ח.
בדפי הרי" ,ד"ה אבל רש"י ז"ל( .לדעת הרמב"  ,קיי חילוק בי חמ לפני הפסח לבי
קדשי טר הפיכת לנותר .חמ לפני הפסח אמנ מותר באכילה ,א כל על פני
חל עליו ש חמ ג כעת .כבר עכשיו הוא מוגדר כחמ  ,והגדרה זו היא שתגרו לו
להיאסר כשיגיע הפסח .קדשי ,לעומת זאת ,כלל אינ מוגדרי כנותר כל עוד לא
עבר זמ האכילה .לא זו בלבד שה מותרי באכילה ,אלא בשעה זו עדיי לא חל
עליה ש נותר .עובדה זו היא המגדירה אות כ'היתירא בלע' ,בשונה מחמ הנחשב
כ'איסורא בלע'.
חילוק זה בי חמ לבי נותר עשוי להסביר ג את ההבדל בעניי הבדיקה .חכמי,
בבוא לתק בדיקה אחר איסורי הנאה ,לא הסתפקו בחששות עתידיי .כדי לתק
בדיקה ,יש צור שאיסור ההנאה יתקיי כבר כעת .חמ לפני הפסח אמנ אינו אסור
עדיי  ,א על כל פני הוא קיי ומוגדר כחמ מבחינה הלכתית .לכ  ,חכמי יכלו
לתק שיבדוק אחר החמ הזה .נותר ,לעומת זאת ,כלל אינו קיי בעול קוד זמנו.
כל עוד לא עבר זמ האכילה ,ש "נותר" עדיי לא בא לעול .כיוו שכ ,לא יכלו
חכמי לתק בדיקה אחר הנותר.

היחס בי איסורי האכילה ובל ייראה
כפי שראינו לעיל ,התוספות בתירוצ השני מסבירי שחכמי החמירו בחמ בהתא
לדיני התורה ,שהחמירה עליו בבל ייראה ובל יימצא .מסתבר שלפי תירו זה ,חמ
שלא נאסר בבל ייראה ובל יימצא – לא תהיה לגביו חובת בדיקה.
אילו סוגי של חמ לא נאסרו בבל ייראה ובל יימצא? מקור אפשרי לסוג כזה של
חמ נמצא במשנה להל בתחילת הפרק השלישי:
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"Ï˘ ÔÓÂÊÂ ,È¯ˆÓ‰ ÌÂ˙ÈÊÂ ,ÈÓÂ„‡‰ ıÓÂÁÂ ,È„Ó‰ ¯Î˘Â ,ÈÏ··‰ Á˙ÂÎ :ÁÒÙ· ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡Â
ˆ·"˙¯Î ÌÂ˘Ó Ô‰· ÔÈ‡Â ‰¯‰Ê‡· ÂÏ‡ È¯‰ ...ÌÈ¯ÙÂÒ Ï˘ ÔÏÂ˜Â ,ÌÈÁ·Ë Ï˘ ÔÏÈÓÚÂ ,ÌÈÚ
).(.·Ó ÌÈÁÒÙ ‰˘Ó
לפי הגמרא ,הרשימה שבמשנה מכילה שני סוגי חמ  :חמ נוקשה ,דהיינו חמ שאינו
ראוי לאכילה ,3ותערובת חמ  .המשנה קובעת שיש מ התורה איסור אכילה בסוגי
אלה של חמ  ,א לא נענשי על אכילת בכרת אלא בלאו בלבד .בגמרא )מג (.מבואר
שהמקור לכ הוא בדרשת הפסוק "כל מחמצת לא תאכלו" )שמות י"ב ,כ(.
הא איסורי בל ייראה ובל יימצא חלי ג על חמ נוקשה ותערובת חמ ?
התשובה לשאלה זו תלויה במחלוקת ראשוני בפירוש המשנה .רש"י מפרש ש"ואלו
עוברי " היינו שעוברי עליה בבל ייראה ובל יימצא )מב .ד"ה ואלו עוברי ( .רבנו ת
חלק על רש"י ,ופירש את המשנה בצורה שונה:
"ÏÎÈÓ È· Â‡Ï„ ,ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚÓ ÂÈÈ‰ 'ÔÈ¯·ÂÚ'Â ,ÔÈÏ»ÎÂ‡‰ 'ÈÙ 'ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡'„ Ì˙ Â·¯Ï ‰‡¯Â
)˙.(ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡Â ‰"„ .·Ó ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
"‡ÎÈÏ ‰‡¯È Ï· Ï·‡ ,Â‰È
רש"י ורבנו ת נחלקו הא עוברי בבל ייראה ובל יימצא על חמ נוקשה ותערובת.
נית לבאר מחלוקת זו בדרכי שונות .ייתכ שיסוד המחלוקת הוא בהבנות שונות
בנוגע לטעמ של איסורי בל ייראה ובל יימצא .רש"י סובר שאיסורי אלו נועדו
להרחיק את האד מהחמ  ,כדי שלא יבוא לאוכלו .4לכ  ,כל חמ שנאסר באכילה –
נאסר ג בבל ייראה ובל יימצא .רבנו ת סבר שבל ייראה ובל יימצא ה איסורי
עצמאיי ,המנותקי מאיסור האכילה .כיוו שכ ,ייתכנו סוגי של חמ האסורי
באכילה א מותרי בבל ייראה ובל יימצא.
דר אחרת בביאור המחלוקת נוגעת להבנות שונות לגבי אופ הריבוי של חמ
נוקשה ותערובת .כפי שהזכרנו ,הגמרא למדה את איסור האכילה בסוגי החמ האלה
מהפסוק "כל מחמצת לא תאכלו" .רש"י הבי  ,שהפסוק בא להרחיב את הגדרת חמ

3
4

עיי להל בשיעור בעניי חמ נוקשה ,עמ' .285
כ משתמע מלשו הפסוק" :שבעת ימי שאר לא ימצא בבתיכ ,כי כל אכל מחמצת ונכרתה הנפש
ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח האר " )שמות י"ב ,יט( .נית להצביע על מקומות נוספי שבה איסור
תורה אחד מהווה סייג לאיסור תורה אחר .מקור אפשרי נמצא באיסור קרבה אל ערווה" :ואל אשה
בנדת טמאתה לא תקרב" )ויקרא י"ח ,יט( ,שלפי אבות דרבי נת )פ"ב מ"א( הוא סייג לאיסורי עריות.
מקורות נוספי אפשר למצוא ברמב" על התורה ויקרא י"ט ,יט; י' ,ט ,עיי"ש.
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בכל התורה כולה .מעתה ,בכל מקו שבו כתוב "חמ " – ג חמ נוקשה ותערובת
כלולי בכ .ממילא ,ג איסורי בל ייראה ובל יימצא חלי על כל סוגי החמ .5
רבנו ת סבר שהלימוד מהפסוק ממוקד באיסור האכילה בלבד .חמ גמור וחמ
נוקשה ה שני מושגי נפרדי ,אלא שהתורה אסרה את שניה באכילה .כיוו שכ,
במקומות אחרי שבה התורה מזכירה "חמ " – הכוונה לחמ גמור בלבד ,ואילו
חמ נוקשה ותערובת אינ כלולי בכ .מכא הגיע רבנו ת למסקנתו ,שאי איסור
בל ייראה ובל יימצא בחמ נוקשה ותערובת.6
רבנו דוד הל בכיוו זה בביאור המחלוקת ,והסביר שלדעת רש"י התורה הרחיבה
את הגדרת החמ לכל עניי  .אול ,בהמש דבריו הוא מקשה על הסבר זה:
"˘‡˘˜Â ‰·¯˙˘ ÔÂÈÎ ,Ô‡Î Û‡ .ıÓÁ‰ ÈÈÚ ÏÎÏ ‰·¯˙ – „Á‡ ÔÈÚÏ ‰·¯˙˘ ÔÂÈÎ
.‰˙·˘‰ È¯ÂÒÈ‡Ï ‰·¯˙ – ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡Ï
‡·"˙¯Î Â· ˘È˘ ıÓÁ· ‡Ï‡ ‰Ê ˘˜‰ ÏÚ ÍÂÓÒÏ ÂÏ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ‰‡¯ Ï
)¯·.(ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡Â ‰"„ .·Ó ÌÈÁÒÙ „Â„ Â
כפי שמבואר במשנה ,חמ נוקשה ותערובת אינ אסורי בכרת אלא בלאו בלבד.
לדעת רבנו דוד ,עובדה זו מוכיחה שה אינ זהי לחלוטי לחמ גמור .ממילא ,ג
לעניי בל ייראה ובל יימצא אי לנו מקור להשוות אות לחמ גמור.
עד כה התייחסנו לחמ נוקשה ולתערובת חמ כמקשה אחת .אול ,מסתבר
שנית לחלק ביניה .לגבי חמ נוקשה ,העובדה שהוא בלאו ולא בכרת אכ מעידה על
כ שמדובר בסוג שונה של חמ  ,כפי שטע רבנו דוד .כיוו שכ ,מסתבר לקבל את
שיטת רבנו ת ,שלא עוברי על חמ נוקשה בבל ייראה ובל יימצא .בתערובת חמ
המצב הוא שונה .נית בהחלט להבי שהחמ שבתו התערובת זהה לחמ גמור,
וההבדל ביניה הוא רק במעשה האכילה .כיוו שהחמ מעורב ע דברי אחרי ,אי
אפשר להספיק לאכול מהחמ כזית בכדי אכילת פרס ,ולכ האד האוכל לא יתחייב

5
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נפקא מינה אפשרית מעלה ה'מנחת חינו' )מצווה י"ב ס"ק א( .ה'מנחת חינו' מסתפק בעניי אד שאכל
חצי כזית תערובת חמ  ,ועוד חצי כזית חמ בפני עצמו ,הא נית לצר את האכילות ולחייבו מלקות
משו תערובת חמ  .לפי הבנה זו בשיטת רש"י ,מסתבר שאכ נית לצר תערובת חמ לחמ גמור.
מחלוקת זו עשויה לבוא לידי ביטוי באיסורי חמ נוספי ,כגו באיסור ההנאה מחמ ובאיסורי חמ
לפני ואחרי הפסח – עיי להל בשיעור בעניי חמ נוקשה ,עמ' .297
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בכרת .7על כל פני ,כיוו שהחפצא של החמ זהה בשני המקרי ,ייתכ שלא יהיה
הבדל ביניה בנוגע לבל ייראה ובל יימצא ,וג על תערובת חמ עוברי ,כשיטת
רש"י.
לענייננו ,התוספות סוברי שבחמ נוקשה ותערובת יש רק איסור אכילה ,וה
אינ אסורי בבל ייראה ובל יימצא .לפי זה מסתבר היה להגיע למסקנה שאי חיוב
בדיקה בחמ נוקשה ותערובת .כ אמנ הסיק הרא"ש משיטה זו )פסחי פ"ג סי' א(.
ג התוספות היו מודעי לכ שזוהי המסקנה המתבקשת משיטת .א לאור סוגיות
אחרות ה נאלצי לומר שחובת הבדיקה קיימת ג בסוגי החמ האלה:
"ÂÏÈÙ‡ ,ıÓÁ ÏÎ· ÌÈÓÎÁ Â¯ÈÓÁ‰„ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÚË ÈÙÏ ÂÏÈÙ‡„ ,‡"·˘¯Ï ‰‡¯Â
·"‰‡¯È Ï· ‡ÎÈÏ„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,˙·Â¯Ú˙ È„È ÏÚÂ ‰˘˜Â ıÓÁ
)˙.(¯˘Ú ‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡ ‰"„ .· ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
ייתכ שג לפי מסקנת התוספות ,שחובת הבדיקה קיימת ג בחמ נוקשה ותערובת,
קיי הבדל באופי התקנה בסוגי החמ השוני ,כפי שנראה להל .

בל ייראה ובל יימצא דרבנ
עד כה עסקנו בשאלה מהו טע התקנה של בדיקת חמ לאחר ביטול .במקביל לכ יש
לברר ג את תוכ התקנה .ההבנה הפשוטה היא שזוהי תקנה עצמאית ,המחייבת את
האד לבדוק אחר החמ  .אול ,נית להבי שאי זו תקנה מנותקת ,אלא מדובר
בהרחבה של איסורי התורה .אמנ מדאורייתא די בביטול כדי להיפטר מבל ייראה ובל
יימצא ,א חכמי קבעו שג מי שביטל עובר על בל ייראה ובל יימצא מדרבנ  .הדר
להיפטר מהאיסור דרבנ היא על ידי בדיקת החמ וביעורו.
נית אולי לתלות שאלה זו במחלוקת הראשוני בנוגע לטע התקנה .התוספות
סברו שטע התקנה הוא חשש שמא יאכל חמ בפסח .לפי שיטת ,מסתבר שהבדיקה
היא תקנה עצמאית ,המנותקת מאיסורי בל ייראה ובל יימצא .הר" סבר שטע
התקנה הוא חשש שמא האד לא ביטל כראוי .לשיטתו ,מסתבר לומר שחכמי
הרחיבו מדרבנ את איסורי בל ייראה ובל יימצא ,והבדיקה נועדה לפטור את האד
מאיסורי אלה.

7

זאת שלא כשיטת הרמב" )הל' חמ ומצה פ"א ה"ו( ,הסובר שהדי של חמ בתערובת נאמר בתערובת
שיש בה כזית בכדי אכילת פרס .שיטת הרמב" עומדת בניגוד לפשט הגמרא ,שלפיה מחלוקת התנאי
היא דווקא בפחות מכזית בכדי אכילת פרס.
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כמוב  ,תלות זו בשיטות הראשוני אינה הכרחית .בתחומי רבי בתורה נית
לראות ,שלא קיי קשר הכרחי בי טע התקנה לבי תוכנה .לכ  ,ייתכ בהחלט שג
התוספות ,הסוברי שטע התקנה הוא חשש שמא יאכל ,יודו שתוכ התקנה הוא
הרחבה של איסורי בל ייראה ובל יימצא.
נפקא מינה אפשרית לשאלה זו היא לעניי חמ שעבר עליו הפסח .בגמרא להל
)כח (:נחלקו התנאי הא קיי איסור דאורייתא לאכול חמ שעבר עליו הפסח .אנו
פוסקי להלכה כדעת רבי שמעו  ,הסובר שאי איסור מדאורייתא בחמ שעבר עליו
הפסח .אול ,ג רבי שמעו מודה שחכמי אסרו זאת מדרבנ  ,משו קנס:
""‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï·· ‰ÈÏÚ ¯·ÚÂ ÏÈ‡Â‰ ,ÒÈ˜ ‡Ò˜ ÔÂÚÓ˘ È·¯Â

).(.ËÎ ÌÈÁÒÙ

נתאר לעצמנו מצב שבו האד ביטל את החמ לפני הפסח ,א עבר על תקנת חכמי
ולא בדק .הא החמ שבביתו ייאסר מדי חמ שעבר עליו הפסח? השולח ערו
מתייחס למקרה זה ,ופוסק שהחמ אסור באכילה:
""ÏËÈ·˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ,¯ÂÒ‡ – ÁÒÙ‰ ¯Á‡ Ï‡¯˘È ˙È·· ‡ˆÓ˘ ıÓÁ
)˘.(‰ ,Á"Ó˙ Á"Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ
מלשו הגמרא שציטטנו לעיל נראה ,שהאיסור נובע מכ שהאד עבר על בל ייראה
ובל יימצא .לאחר שהאד ביטל ,הוא בוודאי אינו עובר על איסורי אלה מדאורייתא.
אול ,לפי ההצעה שהעלינו לעיל ,ייתכ שהוא עדיי עובר על בל ייראה ובל יימצא
מדרבנ  .זהו אולי הבסיס לפסק השולח ערו ,שהחמ אסור ג לאחר ביטול.
ראיה זו מפסק השולח ערו אינה מחויבת .דייקנו מלשו הגמרא ,שהקנס של
חמ שעבר עליו הפסח קיי דווקא כאשר האד עובר על בל ייראה ובל יימצא .דיוק
זה אינו הכרחי .ג א נניח שלאחר ביטול הוא לא עובר על איסורי אלה ,ייתכ
שעצ העובדה שעבר על תקנת חכמי ולא בדק מספיקה כדי לקנוס אותו.8

8

עיי במשנה ברורה על אתר )ס"ק כה( ,המביא דעות רבות של אחרוני הסוברי שאפילו לאחר בדיקה
החמ אסור בהנאה .דברינו כא מבוססי על ההנחה שלאחר בדיקה החמ מותר ,כפי שסברו אחרוני
אחרי.
כמו כ עיי בירושלמי פסחי פ"ב ה"ב ,המביא מחלוקת בי רבי יוחנ וריש לקיש לגבי חמ שהופקר,
הא הוא נאסר בהנאה לאחר הפסח או לא .רבי יוחנ אוסר ,ומשתמע בגמרא ש שיש הבנות שונות
ביחס לשיטתו ,הא מבחינה עקרונית חמ שהופקר כלול באיסור ,או שזוהי רק גזרה מחשש להערמה.
דברי הירושלמי הובאו ברא"ש פ"ב סי' ד ,רמב" לא :ד"ה ה"ג בעיקר נוסחי ,אורזרוע תשובה תשמ"ח
וראבי"ה ח"ב סי' תי"ז.
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הגמרא להל עוסקת באד העוזב את ביתו לפני הפסח:
",¯Ú·Ï ˜Â˜Ê ÔÈ‡ – ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Ì„Â˜ ,‡¯ÈÈ˘· ‡ˆÂÈ‰Â ˘¯ÙÓ‰ :·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡Â
).(.Â ÌÈÁÒÙ
˙"¯Ú·Ï ˜Â˜Ê – ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ
כאשר האד עוזב את ביתו זמ רב קוד הפסח ,הוא אינו חייב לבער את החמ לפני
צאתו .החידוש המפורש בגמרא הוא שאד זה פטור מהתקנה של בדיקת חמ  .אול,
כיצד הוא נפטר מבל ייראה ובל יימצא? ברובד דאורייתא נית לתר בפשטות ,שהאד
ביטל את החמ קוד הפסח .א א נניח שקיי איסור בל ייראה ובל יימצא מדרבנ
כל עוד לא בדק ,כיצד הוא נפטר מאיסור זה? העובדה שמותר לאד לעזוב את ביתו
מבלי לבדוק את החמ מהווה ראיה ,לכאורה ,שחובת הבדיקה היא תקנה עצמאית,
ואי כא הרחבה מדרבנ של איסורי בל ייראה ובל יימצא.
יש לדחות ראיה זו .ג א נקבל את ההבנה שחכמי הרחיבו את איסורי בל
ייראה ובל יימצא מדרבנ  ,נית להעלות שתי אפשרויות בנוגע ליחס שבי איסורי
אלה לבי חובת הבדיקה:
א .חכמי הרחיבו את האיסורי ג למקרה שהאד כבר ביטל את החמ  ,ואחר כ
תיקנו בדיקה כדי לפטור אותו מאיסורי אלה.
ב .חכמי חייבו את האד לבדוק ,ואחר כ קבעו שאד שלא קיי חובה זו עובר על
בל ייראה ובל יימצא מדרבנ .
לפי ההבנה השנייה ,הראיה מסוגיה זו נדחית מאליה .חכמי קבעו שחובת
הבדיקה קיימת רק שלושי יו לפני הפסח .אד העוזב את ביתו במועד מוקד יותר
– כלל אינו מחויב בבדיקה .ממילא ,ג איסורי בל ייראה ובל יימצא לא יחולו עליו,
ואפילו מדרבנ .9
עסקנו לעיל בחילוק שבי חמ גמור לבי חמ נוקשה ותערובת חמ  .התוספות
סברו שבחמ נוקשה ותערובת אינו עובר על בל ייראה ובל יימצא מדאורייתא ,א
למרות זאת חכמי תיקנו בדיקה ג בסוגי חמ אלה .נית להסביר ,שקיי הבדל בי

9

עיקרו דומה נית למצוא בתחומי נוספי בהלכה .לדוגמה ,לדעת חלק מהראשוני קיי איסור לאכול
ללא נטילת ידיי .ג הראשוני האלה יודו ,שבמקו שחכמי פטרו מנטילת ידיי )כגו במחנה ,עיי
עירובי יז – (.ג האיסור אינו קיי ,ומותר לאכול ללא נטילה .דוגמה נוספת נית למצוא בשו"ת 'מנחת
שלמה' )ח"א סי' יח( .כידוע ,הגמרא קובעת ש"אסור לו לאד שיהנה מ העול הזה בלא ברכה" )ברכות
לה .(.ה'מנחת שלמה' מבאר שאיסור זה קיי רק לגבי מי שחייב בברכה ,ואילו אונ ובעל קרי הפטורי
מברכה – אוכלי כדרכ .ועיי עוד בהמש ש בעניי טבילת כלי בכלי השיי לישראל וגוי בשותפות.
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סוגי החמ השוני בנוגע לתוכ התקנה .בחמ גמור חכמי הרחיבו את האיסורי
דאורייתא ,וקבעו שאד עובר על בל ייראה ובל יימצא מדרבנ כל עוד לא ביטל .בחמ
נוקשה ותערובת אי אפשר לדבר על הרחבת איסורי בל ייראה ובל יימצא מדרבנ
למקרה שביטל את החמ  ,שהרי ג כאשר הוא לא ביטל – איסורי אלה אינ קיימי
מדאורייתא .כא תקנת הבדיקה היא חובה עצמאית המוטלת על האד ,לבדוק את
החמ קוד הפסח ולבערו.

