חמ נוקשה
מקורות – )א( מב .משנה וגמרא – מג" :קשיא" ,רש"י מג .ד"ה שיאור; מח :משנה
"שיאור ישר "...וגמרא; מנחת ברו סי' מ"ד.
)ב( דבר שאינו ראוי לאכילה – עבודה זרה סז" :דתניא לא תאכלו כל נבלה ;"...רמב"
הל' מאכלות אסורות פי"ד הל' ייא; סוכה יג :רש"י ותוספות ד"ה ירקות; רמב" הל'
אבות הטומאות פ"א הי"ג.
)ג( חמ שאינו ראוי לאכילה – מה" :דתניא הפת שעיפשה ,"...ובהמש "תנו רבנ הפת
שעיפשה ,"...ריטב"א ד"ה תנו רבנ ; ר" יג :בדפי הרי" ד"ה ונשרפת; תוספתא ביצה
פ"א ה"ג; רמב" הל' חמ ומצה פ"א ה"ב והשגת הראב"ד ש; כא" :דאמר רבא
חרכו ,"...תוספות ד"ה חרכו; ירושלמי פסחי פ"ב ה"ו; מג אברה או"ח תמ"ב ס"ק א;
מנחת ברו סי' מ"ד.
)ד( חמ שאינו מיועד לאכילה – תוספות מה :ד"ה כופת שאור ,תוספות רא"ש סוטה
כט :ד"ה מה לטבול יו.
)ה( מעמדו ההלכתי של חמ נוקשה – מב .רש"י ותוספות ד"ה ואלו עוברי ; תוספות
כג :ד"ה מאי בינייהו; ז" .דאמר רב גידל ;"...מנחות נג" .מתקי לה רב חסדא,"...
תוספות פסחי מג .ד"ה מא תנא; חולי כג" :בעי רבי זירא ;"...משכנות יעקב סי'
קל"ו.
בשיעור זה ,החות את ספרנו ,נעבור לעסוק בסוגיה מהפרק השלישי .המשנה
הפותחת את הפרק מפרטת סוגי שוני של חמ  ,ומבארת את דינ בפסח:
"Ï˘ ÔÓÂÊÂ ,È¯ˆÓ‰ ÌÂ˙ÈÊÂ ,ÈÓÂ„‡‰ ıÓÂÁÂ ,È„Ó‰ ¯Î˘Â ,ÈÏ··‰ Á˙ÂÎ :ÁÒÙ· ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏ‡Â
ˆ·...ÌÈ¯ÙÂÒ Ï˘ ÔÏÂ˜Â ,ÌÈÁ·Ë Ï˘ ÔÏÈÓÚÂ ,ÌÈÚ
).(.·Ó ÌÈÁÒÙ ‰˘Ó
"˙¯Î ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡Â ,‰¯‰Ê‡· ÂÏ‡ È¯‰
בגמרא מבואר ,שהמשנה עוסקת בשני סוגי של חמ  :תערובת חמ  ,ו'חמ נוקשה'.
המשנה קובעת שמי שאוכל מסוגי החמ האלו אינו חייב כרת ,אלא מלקות בלבד .שני
הנושאי האלה – תערובת חמ וחמ נוקשה – דורשי דיו נרחב ,ה במאפייני
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המיוחדי לה וה בהשוואה לתחומי אחרי בהלכה .בשיעור זה לא נעסוק
בתערובת חמ  ,אלא בחמ נוקשה בלבד.

זהותו של חמ נוקשה
לפי הגמרא ,שלושת המיני האחרוני המפורטי במשנה – זומ של צבעי ,עמיל
של טבחי וקול של סופרי – ה חמ נוקשה .הראשוני ואחרוני התחבטו בנוגע
להגדרת המושג 'חמ נוקשה' .על פניו נראה ,שהמכנה המשות לשלושת המיני
האלה הוא שכול אינ ראויי לאכילה ,וכ אמנ הבינו ראשוני רבי .להל נראה
מה הקשיי שהבנה זו מעוררת במישור ההלכתי .א עוד קוד לכ  ,הבנה זו נתקלת
בקושיה מתו מהל הגמרא בסוגייתנו.
כאמור ,המשנה קובעת שהאוכל חמ נוקשה חייב בלאו .הגמרא )מג (.טוענת,
שקביעה זו תלויה במחלוקת תנאי בעניי 'שיאור' .המושג 'שיאור' מבואר במשנה
בהמש הפרק:
"˘.˙¯Î ·ÈÈÁ ÂÏÎÂ‡‰Â ,Û¯˘È ˜Â„ÈÒ .¯ÂËÙ ÂÏÎÂ‡‰Â ,Û¯˘È ¯Â‡È
‡.‰„Â‰È È·¯ È¯·„ ,‰Ê· ‰Ê ÔÈ˜„Ò Â·¯Ú˙˘ – ˜Â„ÈÒ .ÌÈ·‚Á È¯˜Î ?¯Â‡È˘ Â‰ÊÈ
Ì„‡Î ,ÂÈÙ ÂÙÈÒÎ‰˘ ÏÎ ?¯Â‡È˘ Â‰ÊÈ‡Â ,˙¯Î ·ÈÈÁ ÂÏÎÂ‡‰ ‰ÊÂ ‰Ê :ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ
).(:ÁÓ ÌÈÁÒÙ ‰˘Ó
˘"ÂÈ˙Â¯Ú˘ Â„ÓÚ
'שיאור' פירושו עיסה שהתחילה כבר להחמי  ,א תהלי החימו שלה עדיי לא
הושל .התנאי במשנה נחלקו מהו השלב המדויק המוגדר כ'שיאור' :מייד כאשר פניה
של העיסה מתחילי להכסי ,או רק כאשר מתחילי להיראות בה סדקי קטני
כקרני חגבי .על כל פני ,רבי יהודה במשנה קובע במפורש שהאוכל שיאור בפסח
פטור מעונש.
הגמרא בסוגייתנו )מג (.מביאה את דעתו של רבי מאיר ,החולק על רבי יהודה
וסובר שהאוכל שיאור חייב מלקות .הגמרא משווה בי דינו של שיאור לבי דינו של
חמ נוקשה .לדעת הגמרא ,המשנה המחייבת מלקות בחמ נוקשה היא כדעת רבי
מאיר ,המחייב מלקות בשיאור .רבי יהודה ,הפוטר את האוכל שיאור ממלקות ,יפטור
מעונש ג את האוכל חמ נוקשה.
כפי שהזכרנו ,ההבנה הפשוטה היא שחמ נוקשה הוא חמ שאינו ראוי לאכילה.
לאור זאת ,קשה להבי את הזיהוי שעורכת הגמרא בי חמ נוקשה לבי שיאור.
בפשטות נראה ששיאור ראוי לאכילה ,אלא שהוא עדיי לא עבר תהלי מלא של

287

חמ נוקשה

חימו  .מדוע מניחה הגמרא שדינ של שני סוגי החמ האלה זהה ,ולא נית לפצל
ביניה?
הרוש המתקבל מדבריה של רוב הראשוני הוא שאכ מדובר בשתי תופעות
שונות .הגמרא לא באה לומר ששיאור וחמ נוקשה זהי זה לזה מבחינה מציאותית,
אלא רק מבחינה הלכתית .שני סוגי החמ האלה ה וריאציות שונות של אותה
קטגוריה הלכתית .גישה זו מקלה על הבנת מהל הגמרא ,א קשה יותר מסברה.
המכנה המשות בי שני סוגי החמ האלה מעורפל למדיי :בשני המקרי מדובר בחמ
שאינו עונה אופ מלא על כל הקריטריוני של חמ  ,אלא נמצא במוב מסוי
בפריפריה.
ה'מנחת ברו' )סי' מ"ד( עסק בהרחבה בהגדרת חמ נוקשה .לדעתו ,ההשוואה בי
חמ נוקשה לשיאור איננה רק במישור ההלכתי ,אלא מדובר באותה התופעה מבחינה
מציאותית .חמ נוקשה הינו עיסה שהוכנה באופ שאינו מאפשר לה להחמי כראוי.
עיסה זו תישאר לעד במצב של חימו חלקי ,בדומה לשיאור שלא הספיק עדיי לעבור
תהלי מלא של חימו  .ה'מנחת ברו' מבסס את שיטתו על דברי רש"י בסוגייתנו:
""¯Ó‚ ‡ÏÂ ˙ˆ˜ ıÈÓÁ‰Â ÏÈ‡Â‰ ‰ÏÈÎ‡Ï ÈÂ‡¯ ÂÈ‡„ ,‡Â‰ ‰˘˜Â„ ¯Â‡È˘ ÔÂ‚Î
)¯˘".(¯Â‡È˘ ‰"„ .‚Ó ÌÈÁÒÙ È
רש"י מזהה בי חמ נוקשה לשיאור מבחינה מציאותית ,וטוע שמדובר באותה
התופעה .לדעת ה'מנחת ברו' ,המכנה המשות לשני סוגי החמ האלה הוא שהעיסה
לא עברה תהלי של של חימו  .ה'מנחת ברו' מפרש בדברי רש"י ,שהעובדה
שהעיסה לא הייתה ראויה לאכילה מנעה ממנה להחמי באופ מלא.
אול ,מדברי רש"י משתמע דווקא הכיוו ההפו :המכנה המשות לשני המקרי
הוא שבשניה החמ אינו ראוי לאכילה .לדעת רש"י ,ג שיאור אינו ראוי לאכילה,
כיוו שהוא נמצא כרגע בעיצומו של תהלי חימו שלא הסתיי .שני הכיווני האלה
בביאור שיטת רש"י מקילי על הבנת מהל הגמרא ,א יש לבחו מבחינה מציאותית,
הא אכ זוהי המציאות בשטח.

דבר שאינו ראוי לאכילה
כפי שראינו ,לדעת רוב הראשוני חמ נוקשה הוא חמ שאינו ראוי לאכילה .זהו
החמ שלגביו נחלקו התנאי ,כאשר לדעת רבי מאיר חייבי על אכילתו מלקות,
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ואילו רבי יהודה פוטר .1כדי לברר טוב יותר את הדי בחמ שאינו ראוי לאכילה ,יש
לסקור את דינו של דבר שאינו ראוי לאכילה בתחומי אחרי בהלכה.
העיקרו המקובל בהלכות איסורי מאכלות הוא ,שדבר שאינו ראוי לאכילת אד –
לא נאסר .עיקרו זה נלמד בברייתא במסכת עבודה זרה מהפסוק האוסר אכילת נבלה:
"„˙ÔÈ‡˘ ,‰Ï· ‰ÈÂ¯˜ ¯‚Ï ‰ÈÂ‡¯‰ ÏÎ – 'ÍÈ¯Ú˘· ¯˘‡ ¯‚Ï ,‰Ï· ÏÎ ÂÏÎ‡˙ ‡Ï' :‡È
).(.ÁÒ-:ÊÒ ‰¯Ê ‰„Â·Ú
¯‡"‰Ï· ‰ÈÂ¯˜ ‰È‡ ¯‚Ï ‰ÈÂ
ישנ מספר יוצאי מ הכלל שבה ,לדעת חלק מהראשוני ,האיסור חל ג על דבר
שאינו ראוי לאכילה .הגמרא לעיל בפרק השני )כדכה( מלמדת שבכל האיסורי
שבתורה ,א האד נהנה מהאיסור שלא כדר הנאתו – הוא אינו לוקה .יוצאי מכלל
זה ה איסורי בשר בחלב וכלאי הכר ,שנאסרו ג שלא כדר הנאת ,כיוו שלא
נאמרה ביחס אליה לשו 'אכילה' בתורה .2בפשט הגמרא מדובר במקרה שמעשה
החלב וגמעו כשהוא
ההנאה התבצע בצורה גרועה ובלתי שגרתית ,כגו שהמחה את ֵ
ח .א הרמב" כולל בכ ג אכילת דבר שאינו ראוי לאכילה:
"·ÏÁ· ¯˘·Ó ıÂÁ ,‰‡‰ Í¯„ Ô˙Â‡ ÏÎ‡È˘ „Ú Ì‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ÔÈ¯ÂÒ‡‰ ÔÈÏÎÂ‡‰ ÏÎ
...‰ÏÈÎ‡ Ô‰· ¯Ó‡ ‡Ï˘ ÈÙÏ ,Ì¯Î‰ È‡ÏÎÂ
·¯ÈÚ˘ Â‡ ...ÂÓÓ ÂÂ¯‚ ‰ÂÎ˘ „Ú ÌÁ ‡Â‰˘Î ÂÚÓ‚Â ·ÏÁ‰ ˙‡ ‰ÁÓ‰˘ È¯‰ ?„ˆÈÎ
„·¯,ÔÈ¯Ó Ô‰˘Î ÔÏÎ‡Â ‰Ï· Ï˘ ‰¯„˜ ÍÂ˙Ï Â‡ ÍÒ ÔÈÈ ÍÂ˙Ï ‰ÚÏÂ ˘‡¯ ÔÂ‚Î ÌÈ¯Ó ÌÈ
‡.¯ÂËÙ ‰Ê È¯‰ – Ì„‡ ÏÎÂ‡Ó ÏË·Â ˘È‡·‰Â ÁÈ¯Ò‰˘ ¯Á‡ ¯ÂÒ‡‰ ÏÎÂ‡ ÏÎ‡˘ Â
"·ÈÈÁ – ÂÏÎ‡Â Ì¯Î‰ È‡ÏÎ ÔÈÈ· Â‡ ·ÏÁ· ¯˘· Ï˘ ‰¯„˜ ÍÂ˙· ¯Ó ¯·„ ·¯ÈÚ Ì‡Â
)¯.(‡È-È 'Ï‰ „"ÈÙ ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó 'Ï‰ Ì"·Ó
מדברי הרמב" נראה שהפטור בדבר שאינו ראוי לאכילה נלמד מהדי של 'דר הנאתו'.
מכא נית להסיק ,שבבשר בחלב ובכלאי הכר האד מתחייב ג כאשר אכל דבר
שאינו ראוי לאכילת אד .אמנ ,מהמש דברי הרמב" אפשר אולי להבי  ,שקיי
חילוק בי דבר שאינו ראוי לאכילה מצד עצמו ,לבי מאכל שעירב בתוכו דבר מר.
ייתכ שרק כאשר המאכל מצד עצמו ראוי לאכילה אלא שמעורב בו דבר מר – חייבי
על אכילתו בבשר בחלב ובכלאי הכר .במקרה כזה המאכל עצמו עדיי אסור ,ורק
מעשה האכילה אינו כדרכו .בבשר בחלב ובכלאי הכר אי צור בדר אכילה ,ולכ

1
2

ג לדעת רבי יהודה יש איסור מדרבנ לאכול חמ נוקשה ,ואולי א איסור דאורייתא – עיי 'מנחת
ברו' סי' מ"ה ,העוסק בהרחבה בעניי זה.
עיי ג לעיל עמ' .196
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האד חייב על אכילה כזו .לעומת זאת ,דבר שמצד עצמו אינו ראוי לאכילה – פקע
ממנו האיסור ,והאוכל ממנו פטור אפילו בבשר בחלב ובכלאי הכר.3
תחו נוס שבו קיימת ,אולי ,חריגה מהעיקרו הנ"ל הוא מרור .לדעת רש"י
במסכת סוכה )יג :ד"ה ירקות( ,יוצאי ידי חובת מרור ג בירקות שאינ ראויי
לאכילה .התוספות ש )ד"ה ירקות( חולקי על רש"י ,וסוברי שהירק צרי להיות
ראוי לאכילה כדי לצאת בו ידי חובה.
הגמרא במסכת בכורות )כג.כג (:עוסקת בדי של דבר שאינו ראוי לאכילת אד
לעניי טומאת נבלה .הגמרא מחלקת בי דבר שאינו ראוי לאכילת אד א ראוי עדיי
לאכילת כלב ,לבי דבר שאינו ראוי אפילו לאכילת כלב .הרמב" )הל' אבות הטומאות
פ"א הי"ג( פוסק ,על פי הסוגיה הזו ,שתיתכ טומאה ג בדבר שבטל מאכילת אד.
מלכתחילה ,כדי שהנבלה תקבל את טומאתה היא צריכה להיות ראויה למאכל אד.4
א א הנבלה כבר נטמאה – טומאה זו אינה פוקעת מהנבלה כאשר היא בטלה
ממאכל אד ,אלא רק כאשר היא בטלה אפילו ממאכל כלב.
החילוק בי דבר הראוי למאכל כלב לבי דבר שאינו ראוי למאכל כלב משמעותי
לא רק בהלכות טומאה ,אלא ג לעניי איסורי מאכלות .כפי שראינו ,העיקרו המקובל
הוא שדבר שאינו ראוי לאכילת אד לא נאסר .אול ,מסברה קיי חילוק בי הרמות
השונות .דבר הראוי לאכילת כלב מוגדר באופ בסיסי כמאכל ,אלא שלא חלי עליו כל
דיני אוכלי .דבר שנפסל מאכילת כלב – אינו מוגדר כמאכל לשו עניי .
חילוק זה עשוי להיות משמעותי במקומות שבה קיי חיוב בדבר שאינו ראוי
לאכילה ,כגו בשר בחלב וכלאי הכר לדעת הרמב" ,ומרור לדעת רש"י .מסתבר שג
לדעת רש"י והרמב" ,יש צור בדבר הראוי למאכל כלב .א המאכל נפסל מאכילת
כלב – בטל ממנו ש אוכל ,ולכ אי בו כל איסור ,ולא יוצאי בו ידי חובת אכילה.
יישו נוס אפשרי לחילוק זה הוא לעניי מאכל שנפסל מאכילה וחזר ונעשה
ראוי .א המאכל ראוי עדיי לאכילת כלב – לא בטל ממנו ש אוכל .כיוו שכ ,ייתכ
שכאשר הוא חוזר ונעשה ראוי לאכילת אד – האיסור יחול עליו מחדש ,ואפשר
3
4

בשאלה זו נחלקו האחרוני – עיי חוות דעת יו"ד ק"ג ,א; חידושי הגר"ח הל' מאכלות אסורות פט"ו
ה"א.
הרמב" והראב"ד )הל' טומאת אוכלי פ"ב הי"ד( נחלקו ,מהו השלב שבו הנבלה צריכה להיות ראויה
לאכילת אד :לדעת הרמב" יש צור שהנבלה תהיה ראויה לאכילת אד בשעה שהיא מקבלת טומאה;
ואילו לדעת הראב"ד די בכ שתהיה ראויה לאכילת אד בשעה שהיא ראויה לקבלת טומאה ,ומכא
ואיל היא יכולה לקבל טומאה ג כאשר היא אינה ראויה לאכילת אד.
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לחייב אד על אכילתו .לעומת זאת ,א המאכל נפסל א מאכילת כלב – בטל ממנו
לחלוטי ש אוכל .כעת ,ג א הוא יחזור וייעשה ראוי לאכילה – פני חדשות באו
לכא  ,ואיסור האכילה לא יחול עליו שנית.5

חמ שאינו ראוי לאכילה
לאור הדברי שראינו נוכל לחזור ולברר את הדי של חמ שאינו ראוי לאכילה .כפי
שהזכרנו ,לדעת רוב הראשוני חמ נוקשה הוא חמ שאינו ראוי לאכילה ,וביחס
אליו נחלקו התנאי .רבי יהודה הפוטר משווה את הדי בחמ לשאר האיסורי,
שבכול האיסור אינו חל על דבר שאינו ראוי לאכילה .לדעת רבי מאיר קיי די מיוחד
בחמ  ,שלפיו יש איסור דאורייתא ג בחמ שאינו ראוי לאכילה וא לוקי על
אכילתו ,בשונה מתחומי אחרי.
בגמרא בהמש הפרק מצאנו התייחסות מפורשת לחמ שאינו ראוי לאכילה:
"˙‰‡ÓËÓ – ‰ÏÎÂ‡Ï ÏÂÎÈ ·ÏÎ‰Â ,Ì„‡Ï ÏÂÎ‡ÏÓ ‰ÏÒÙÂ ‰˘ÙÈÚ˘ ˙Ù‰ :Ô·¯ Â
).(:‰Ó ÌÈÁÒÙ
"ÁÒÙ· ‰‡ÓË‰ ÌÚ ˙Ù¯˘Â ,‰ˆÈ·Î· ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂË
הברייתא קובעת ,שג כאשר הפת איננה ראויה למאכל אד ,יש חיוב לבערה בפסח.
מכא ראיה לכאורה שאיסור חמ קיי ג בדבר שאינו ראוי לאכילה ,בשונה
מאיסורי אחרי .6אול ,בראשית אותו עמוד מביאה הגמרא ברייתא נוספת ,שממנה
נראה שקיי נימוק מיוחד לדי של פת שעיפשה:
"„˙˙ÂÒÈÚ ‰ÓÎ ‰· ÚÓÁÏÂ ‰˜ÁÂ˘Ï ÈÂ‡¯˘ ÈÙÓ ,¯Ú·Ï ·ÈÈÁ ‰˘ÙÈÚ˘ ˙Ù‰ :‡È
)˘.(Ì
‡"˙Â¯Á

5

6

דברי דומי כותב האחיעזר ח"ב סי' יא .עיי ג 'חוות דעת' יו"ד ק"ג ס"ק א העוסק במאכל שנפג
וחזר ונעשה ראוי ,ומחלק בי רמות שונות של מאכלי .בשונה מדברינו כא  ,ה'חוות דעת' אינו מחלק
בי דבר הראוי לאכילת כלב ושאינו ראוי לאכילת כלב ,אלא בי נות טע לפג לבי דבר שאינו ראוי
לאכילת אד.
ייתכ שהברייתא עוסקת רק בחובת הביעור ובאיסורי בל ייראה ובל יימצא ,ואילו איסור האכילה אינו
קיי בעיסה שאינה ראויה לאכילת אד ,בדומה לאיסורי אחרי .וא א קיי איסור אכילה – הרי
שזהו איסור דרבנ בלבד ,או איסור הנובע ממצוות ההשבתה ,ואי לאו מפורש על האכילה .כדי לבחו
הצעה זו יש לברר באופ כללי מהו היחס בי איסור האכילה לאיסור בל ייראה ובל יימצא ,נושא שיידו
בהמש השיעור .בשלב זה אנו מניחי שלא קיי פער בי האיסורי האלה ,כפי שעולה ג מדברי
הראשוני שנצטט להל .
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מדברי הברייתא משתמע ,שהאיסור חל על העיסה רק מפני שהיא ראויה לחמ עיסות
אחרות .אילו היה מדובר בעיסה שאי בכוחה לחמ עיסות אחרות – לא היה בה כל
איסור .זאת בדומה לשאר איסורי התורה ,שאיסור פוקע כאשר המאכל אינו ראוי
לאכילת אד .כ נראה ג מדברי הר" על אתר:
"¯ÓÂÏ ˘È ...?‰Ï· ‰Ó˘ ‡Ï ¯‚Ï ‰ÈÂ‡¯ ‰È‡˘ ‰Ï· ‡‰Â ,¯ÂÚÈ· ‰ÎÈ¯ˆ È‡Ó‡ :‡ÓÈ˙ ÈÎÂ
„"˙Â¯Á‡ ˙ÂÒÈÚ ‰ÓÎ ‰· ÚÓÁÏ ‰ÈÂ‡¯˘ ÈÙÓ ,È‡˘ ‡Î‰
)¯".(˙Ù¯˘Â ‰"„ Û"È¯‰ ÈÙ„· :‚È ÌÈÁÒÙ Ô
ההבנה הפשוטה בדברי הר" היא ,שהברייתא עוסקת במקרה מיוחד של עיסה הראויה
לחמ בה עיסות אחרות ,ולכ הדי כא שונה .לחלופי נית להבי בדעת הר"  ,שהדי
של הברייתא איננו מוגבל דווקא לעיסה המיוחדת שבה מדובר ,אלא הוא קיי בכל
סוגי החמ  .כיוו שקיימי סוגי של חמ הראויי לחמ בה עיסות אחרות,
החמירה התורה בכל סוגי החמ  .לפי הבנה זו ,אפילו עיסה שאיננה ראויה לחמ בה
עיסות אחרות אסורה כאשר היא אינה ראויה למאכל אד.
בהמש דבריו מזכיר הר" בהקשר זה את הדי של שאור .כידוע ,במקומות רבי
אוסרת התורה ,במקביל לחמ  ,ג את השאור .התוספתא במסכת ביצה מבארת מהו
שאור:
"‡?¯Â‡˘ ÈÂ¯˜ È˙ÓÈ‡Ó .ÌÈ¯Á‡ È„ÈÓ ıÓÁ˙˘ ?ıÓÁ .ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ıÓÁÓ‰ ?¯Â‡˘ Â‰ÊÈ
)˙.(‚"‰ ‡"Ù ‰ˆÈ· ‡˙ÙÒÂ
"·ÏÎ‰ ÏÂÎ‡ÏÓ ÏÒÙÈ˘Ó
שאור אינו ראוי למאכל ,וא על פי כ הוא אסור באכילה .לדעת הר"  ,כ הוא הדי
בכל עיסה הראויה לחמ בה עיסות אחרות ,שהיא אסורה באכילה א על פי שאינה
ראויה למאכל .וכפי שהצענו ,ייתכ שקיומו של הדי המיוחד בשאור משפיע על הלכות
חמ בכלל ,אפילו בעיסה שאינו ראויה לחמ עיסות אחרות .כאשר התורה אסרה
שאור ,שאינו ראוי לאכילה ,היא הורידה בכ את הר בכל סוגי החמ  ,ובכול האיסור
חל ג על דבר שאינו ראוי לאכילה.
לפי גרסת התוספתא שלפנינו ,שאור אסור באכילה אפילו כאשר הוא אינו ראוי
למאכל כלב .ישנ גרסאות אחרות ,שלפיה לא מוזכרת בתוספתא אכילת כלב ,אלא
סת "משפסל לאכילה" .7לפי הגרסאות האלה ,מסתבר שהחידוש של שאור נאמר רק
כאשר הוא ראוי לאכילת כלב .א השאור נפסל אפילו מאכילת כלב – אי בו איסור.

7

עיי תוספתא כפשוטה על אתר .לדעתו גרסה זו תמוהה ,והגרסה המקובלת היא כפי שמופיע לפנינו.
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הדי של שאור שאינו ראוי למאכל כלב עשוי להיות תלוי בהבנת מעמדו של
שאור .נית להבי ששאור כלל אינו נחשב כמאכל ,וא על פי כ התורה אסרה אותו,
כיוו שמשתמשי בו לחמ עיסות אחרות .לפי זה האיסור יחול אפילו על שאור
שאינו ראוי למאכל כלב .לחלופי נית להבי שג שאור מוגדר ,במוב מסוי ,כמאכל.
עצ העובדה שיש לשאור תפקיד ביחס למאכל גורמת לנו להתייחס ג אליו כאל
מאכל .לפי הבנה זו לא יהיה איסור בשאור שאינו ראוי למאכל כלב ,כיוו ששאור כזה
אינו מוגדר כמאכל ,כפי שראינו לעיל.
לפי ההבנה ששאור הוא מסלול נפרד של איסור ,שבו אסרה התורה דבר שאיננו
מאכל ,מסתבר שדי השאור לא ישפיע על די החמ  .שאור ייאסר אפילו כאשר הוא
אינו ראוי למאכל כלב ,ואילו חמ ייאסר רק כאשר הוא ראוי לאכילה ברמה מסוימת,
לכלב או לאד .כ סובר הראב"ד בהשגותיו על הרמב":
"‡·– ·ÏÎ‰ ˙ÏÈÎ‡Ó ÏÒÙ Ì‡ ıÓÁ‰˘ ,Ì‰ÈÈ· ˘¯Ù‰ ˘È ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏÂ ¯ÂÚÈ· ÔÈÚÏ Ï
‡Â˜Á˘Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰˘ ÈÙÏ ,¯Ú·Ï ·ÈÈÁ – ÏÒÙ ‡Â‰˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ ¯Â‡˘‰Â ,¯Ú·Ï ˜Â˜Ê ÔÈ
).(·"‰ ‡"Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ 'Ï‰ „"·‡¯‰ ˙Â‚˘‰
"˙ÂÒÈÚ ‰ÓÎ Â· ıÓÁÏÂ
ג לפי ההבנה ששאור מוגדר כמאכל ,עדיי ייתכ שקיי פער בינו לבי החמ  .כאמור
לעיל ,שאור נאסר ג כאשר הוא אינו ראוי למאכל אד ,ובלבד שיהיה ראוי למאכל
כלב .קיימות דעות הסוברות שחמ לא נאסר אפילו ברמה כזו ,אלא רק כאשר הוא
ראוי לאכילת אד .אול ,לפי ההבנה ששאור נחשב כמאכל ,קל יותר לומר שדי
השאור משפיע על החמ  ,וג חמ ייאסר כאשר הוא אינו ראוי למאכל אד .ייתכ
שזוהי דעת הרמב" )ש( ,הכותב בסתמא שאיסור החמ ואיסור השאור אחד הוא,
ואינו מזכיר את חילוקו של הראב"ד.
מקור נוס בעניי חמ שאינו ראוי לאכילה נמצא לעיל ,בתחילת הפרק השני:
"„‡"ÂÓÊ ¯Á‡Ï ÂÏÈÙ‡ ‰‡‰· ¯˙ÂÓ ÂÓÊ Ì„Â˜ ÂÎ¯Á :‡·¯ ¯Ó

).(:‡Î ÌÈÁÒÙ

רבא מחדש ,שא החמ נחר לפני שהגיע זמ האיסור – הוא אינו נאסר בהנאה
בפסח .התוספות על אתר )ד"ה חרכו( מבארי ,שהחריכה הביאה את חמ למצב
שאינו ראוי אפילו למאכל כלב .לדעת התוספות ,אילו החמ היה ראוי לאכילת כלב –
הוא היה אסור ,כפי שלמדנו מהברייתא בעניי פת שעיפשה .מדברי התוספות מוכח,
שלדעת הדי של פת שעיפשה קיי בכל סוגי החמ  ,ולא רק בעיסה הראויה לחמ
בה עיסות אחרות.
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מתו דבריו של רבא נית ללמוד עיקרו נוס .לפי רבא ,ההיתר בחמ שאינו ראוי
לאכילה קיי רק כאשר החמ כבר היה במצב זה בשעת חלות האיסור .א החמ היה
ראוי לאכילה בשעת חלות האיסור – הוא נותר באיסורו ,ג כאשר בשלב מאוחר יותר
הוא נעשה בלתי ראוי .יש לבחו עיקרו זה לאור הדי הכללי של אפר איסורי הנאה,
ובעניי זה עסקנו כבר בשיעורי הקודמי.8
הירושלמי )פסחי פ"ב ה"ו( עוסק בדי של חמ שנסרח .ג הירושלמי מייחס
חשיבות למועד שבו העיסה נעשתה בלתי ראויה לאכילה .א העיסה קוד כל נסרחה,
ורק אחר כ החמיצה – אי חובה לבערה .א העיסה החמיצה ,ורק אחר כ נסרחה –
יש לבערה .העיקרו כא דומה לזה שראינו בדבריו של רבא :כיוו שכבר חל האיסור
על העיסה ,הוא אינו יכול לפקוע ממנה ,א לאחר שנעשתה בלתי ראויה.
אול ,קיי חילוק בי המקרי .במקרה של רבא ,העיסה עצמה כבר הוגדרה
כחמ והאיסור היה ראוי לחול עליה ,אלא שעדיי לא הגיע מועד האיסור .במקרה של
הירושלמי ,לעומת זאת ,מעול לא הייתה כא עיסה הראויה להיקרא חמ  .ייתכ
שבמקרה כזה די בכ שהעיסה תיפסל ממאכל אד קוד החימו כדי להפקיע ממנה
את האיסור .זאת בשונה מדינו של רבא ,שבו החמ צרי להיות בלתי ראוי למאכל
כלב )לדעת התוספות(.9
בדברינו כא ראינו כיווני שוני בהבנת דינו של חמ שאינו ראוי לאכילה.
הראשו שמביא מחלוקת מפורשת בעניי זה הוא הריטב"א:
"‡Ï„ ¯ÓÂ‡ ˘È Ï·‡ ...Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÒÙ ÂÏÈÙ‡ ¯Ú·Ï ·ÈÈÁ„ ‰‡¯ ÈÒÙÏ‡ ·¯ È¯·„Ó
‡˙"Ì„‡ ˙ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÒÙ˘ ÔÂÈÎÓ ¯Ú·Ï ·ÈÈÁ ÂÈ‡ Ï·‡ ,‰‡ÓÂË ÔÈ„ ‡Ï‡ ÔÈÚÓ˘‡Ï È
).(Ô·¯ Â˙ ‰"„ :‰Ó ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ
לפי הדעה האוסרת חמ שאינו ראוי לאכילה ,ייתכ שזהו החידוש שלמדנו מדי חמ
נוקשה .בהמש השיעור נבח אפשרויות נוספות בנוגע לזהותו של חמ נוקשה.

8
9

עיי לעיל בשיעור בעניי שריפת חמ ביו טוב ,עמ' .112
החילוק בי חמ שמעול לא היה ראוי לאכילה לבי חמ שהיה ראוי לאכילה ונפסל נידו ג בפרי
מגדי בפתיחה להלכות חמ  ,פ"ב ס"ק ו .נית להשוות דיו זה לדיו דומה בעניי קבלת טומאה – עיי
במחלוקת הרמב" והראב"ד הל' טומאת אוכלי פ"ב הי"ד ,שהוזכרה לעיל בהערה  .4בהקשר זה יש לדו
בשאלה ,הא מועד כניסת הפסח מקביל למועד חלות הטומאה .ייתכ ששאלה זו תלויה במחלוקת
הראשוני הא חמ לפני פסח נחשב איסורא בלע או היתרא בלע – עיי לעיל בשיעור בעניי בדיקת
חמ לאחר ביטול ,עמ' .25
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ראוי לאכילה קצת
המג אברה בהלכות פסח )או"ח תמ"ב ס"ק א( מתייחס לשיטות הראשוני הסוברי
שחמ נוקשה אינו ראוי לאכילה .לדעת המג אברה אי הכוונה שהחמ אינו ראוי
כלל למאכל אד ,אלא הוא "על כל פני ראוי לאכילה קצת" .ג כא  ,כדי לבחו
הגדרה זו לחמ נוקשה יש לברר מהו הדי בדבר הראוי לאכילה קצת בשאר איסורי
התורה.
נית להצביע על מספר מקורות המתקשרי לשאלה זו .מקור אחד הוא דיו
הגמרא בעניי אכילה על ידי הדחק .בעניי זה קיימת סתירה בי שתי סוגיות :הגמרא
במסכת שבת )עו (.קובעת שאכילה על ידי הדחק אינה נחשבת אכילה ,ואילו הגמרא
במסכת בבא קמא )יט (:קובעת שאכילה כזו נחשבת אכילה .התוספות במסכת שבת
)עו .ד"ה אכילה( התמודדו ע הסתירה הזו ,ולא נרחיב כא בעניי זה.
מקור נוס אפשרי הוא בעניי חיוב תרומות ומעשרות .הרמב" בהלכות מעשר
)פ"א ה"ג( כותב שקיימי חרובי מסוג מסוי שאינ ראויי למאכל רוב בני אד,
ולכ ה חייבי במעשרות מדרבנ בלבד .הרמב" כא הול לשיטתו ,שסת פירות
האיל חייבי במעשרות מ התורה ,ולכ יש צור בנימוק מיוחד כדי לפוטר .הראב"ד
ש חולק על הרמב" ,וטוע שפירות האיל חייבי במעשרות מדרבנ בלבד ,ובכלל
זה ג החרובי .ייתכ שלדעת הראב"ד לא קיי חילוק בי חרובי הראויי למאכל
אד לבי חרובי שאינ ראויי למאכל רוב בני אד ,וכול חייבי במעשרות
באותה מידה.
ה'מנחת ברו' )סי' מ"ד( מצטט את דברי המג אברה הנ"ל ,ומארי לחלוק עליו.
לדעתו ,בשאר איסורי התורה קיי היתר רק בדבר שאינו ראוי לאכילת אד כלל .דבר
הראוי קצת לאכילת אד – נותר באיסורו .כיוו שכ ,לא יעלה על הדעת שדווקא
בחמ הקלו יותר מאשר בתחומי אחרי ,והתירו לאכול חמ שאינו ראוי כל כ
לאכילה ,א עדיי ראוי קצת )לדעת רבי יהודה הפוטר בחמ נוקשה(.
א נקבל את הנחת ה'מנחת ברו' ,שבכל התורה יש איסור בדבר הראוי לאכילה
קצת ,קושייתו היא אכ קושיה חזקה .אול ,א נניח שבכל התורה יש היתר בדבר
הראוי לאכילה קצת ,הקושיה נופלת מאליה .רבי יהודה משווה את הדי בחמ לשאר
איסורי התורה ,ואילו רבי מאיר מחמיר יותר בחמ  ,ואוסר אפילו בדבר שאינו ראוי כל
כ לאכילה .בדומה להבנה הקודמת ,ג לפי ההבנה הזו חמ נוקשה הוא חומרה
מיוחדת בהלכות חמ לעומת איסורי אחרי .א בשונה מההבנה הקודמת ,החומרה
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כא איננה כל כ מרחיקת לכת ,וחמ שאינו ראוי לאכילה כלל לא ייאסר אפילו לדעת
רבי מאיר.

חמ שאינו מיועד לאכילה
קיימת דר נוספת להגדיר חמ נוקשה .ייתכ שחמ נוקשה איננו חמ שאינו ראוי
לאכילה ,אלא חמ שאינו מיועד לאכילה .התייחסות לחמ שאינו מיועד לאכילה
נמצאת ג היא בפרקנו ,בהמשכה של הברייתא שציטטנו לעיל:
"˙Â¯Á‡ ˙ÂÒÈÚ ‰ÓÎ ‰· ÚÓÁÏÂ ‰˜ÁÂ˘Ï ÈÂ‡¯˘ ÈÙÓ ,¯Ú·Ï ·ÈÈÁ ‰˘ÙÈÚ˘ ˙Ù‰
¯·¯Â‡˘ ˙ÙÂÎ Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙ÓÈÈÂ˜Ó· ?ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· :¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÏ‡ Ô· ÔÂÚÓ˘ È
).(:‰Ó ÌÈÁÒÙ
˘"‰ÏË· – ‰·È˘ÈÏ ‰„ÁÈÈ
רבי שמעו ב אלעזר סובר שאי צור לבער שאור שייחד אותו לישיבה .על פי הפשט
נית להבי  ,שמדובר כא דווקא על עיסה שאינה ראויה לאכילה ,שבה עסקה הרישא
של הברייתא .מעיקר הדי עיסה כזו אמורה להיות מותרת ,אלא שהחמרנו לאסור
אותה מחמת נימוק צדדי – כיוו שהיא ראויה לחמ עיסות אחרות .העובדה שהאד
ייחד את העיסה הזו לישיבה מתגברת על הנימוק הצדדי הזה ,ומחזירה אותנו לדי
הבסיסי של חמ שאינו ראוי לאכילה .הבסיס לפירוש זה נמצא בתוספות הרא"ש
במסכת סוטה ,הכותב שכופת שאור אינה ראויה לאכילה )כט :ד"ה מה לטבול יו(.
התוספות על אתר )ד"ה כופת שאור( חלקו על כ ,ופירשו שהעיסה פטורה מביעור
אפילו א היא ראויה לאכילה .ה מביאי ראיה לכ מדי דומה המופיע בגמרא
במסכת חולי )קכט .(.הגמרא ש קובעת שכופת שאור שייחדה לישיבה – בטלה
טומאתה .מתו מהל הגמרא מוכח שמדובר ש בשאור הראוי לאכילה .מכא  ,לדעת
התוספות ,שג אצלנו מדובר על שאור הראוי לאכילה ,וא על פי כ הוא בטל ופטור
מביעור.
ראיה זו של התוספות איננה הכרחית ,כיוו שנית לחלק בי הלכות טומאה לבי
הלכות חמ  .10א ג א נקבל את ראיית התוספות ,יש להקשות על שיטת מסברה.
בשאר איסורי התורה ,לא מצאנו מעול שדבר שאינו מיועד לאכילה – בטל איסורו.
כל עוד המאכל ראוי לאכילת האד הוא אסור באכילה ,ג א אינו מיועד לכ .כיצד

10

ברור שג בהלכות טומאה ,רק דבר שמיועד לאכילת אד יכול לקבל טומאה )עיי למשל עוקצי פ"ג
משנה א ,ג( ,ובעניי זה קיימת הקבלה בי הלכות חמ להלכות טומאה .א נית לחלק בי דבר שמעול
לא היה מיועד לאכילה ,לבי דבר שהיה מיועד לאכילת אד ורק אחר כ השתנה ייעודו.
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ייתכ שדווקא בחמ הקלו יותר מאשר בתחומי אחרי ,והתירו חמ שאינו מיועד
לאכילה?11
במסגרת הסוגיה כא נית לענות בפשטות ,שחמ שאינו מיועד לאכילה באמת
אסור באכילה ,כמו בשאר איסורי התורה .הברייתא כלל איננה עוסקת באיסור
האכילה ,אלא באיסורי בל ייראה ובל יימצא ובמצוות הביעור .הברייתא מחדשת שאי
חובה לבער את השאור ,כיוו שהוא מיוחד לישיבה .חידוש זה אינו עומד בסתירה
לתחומי אחרי בהלכה ,שבה כלל לא קיימת חובת ביעור.
אול ,לענייננו לא די בתירו זה .בפתח הדברי הצענו לפרש שחמ נוקשה הוא
חמ שאינו מיועד לאכילה .א נרצה לאמ הגדרה זו ,לא נוכל לקבל את התירו
שהצענו כא  .אמנ ,הסוגיה כא עוסקת א ורק בביעור ,א המשנה בראשית הפרק
ודאי עוסקת באיסור האכילה .מחלוקת התנאי בעניי חמ נוקשה היא בשאלה הא
לוקי על אכילתו או לא .לפי ההסבר שהצענו ,רבי יהודה סובר שלא לוקי על אכילת
חמ שאינו מיועד לאכילה .מכא חוזרת השאלה :כיצד ייתכ שדינו של חמ קל יותר
מהדי בשאר איסורי התורה?
כדי לענות על שאלה זו יש לברר מהו היחס בי איסור האכילה לבי איסורי בל
ייראה ובל יימצא .נית להבי שאיסורי אלה אינ תלויי זה בזה ,וייתכנו מצבי
שבה רק אחד מהאיסורי האלה קיי .כ הוא המצב לפי ההסבר שהצענו בדעת
התוספות ,שכופת שאור שייחדה לישיבה אסורה באכילה א פטורה מביעור.
לחלופי נית להבי שישנה זיקה בי איסור האכילה לבי איסורי בל ייראה ובל
יימצא .זיקה זו עשויה להתקיי בשני כיווני הפוכי .ההבנה הפשוטה הוא שאיסורי
בל ייראה ובל יימצא ה סייג שהציבה התורה לאיסור האכילה ,וה נועדו להרחיק
את האד מאכילת חמ  .האיסור הבסיסי הוא איסור אכילת חמ  ,ועל גביו נוספו
איסורי בל ייראה ובל יימצא ,כהרחקה וכסייג .לפי הבנה זו ,בכל מקו שהחמ נאסר
באכילה – הוא ייאסר ג בבל ייראה ובל יימצא.12
נית ג להציע כיוו הפו :האיסור הבסיסי איננו איסור האכילה ,אלא בל ייראה
ובל יימצא .התורה מצווה באופ כללי להתרחק מחמ בפסח .איסור האכילה הוא רק

11
12

קושיה זו מקבילה לקושיה שהבאנו לעיל בש ה'מנחת ברו' ,ביחס להבנה שחמ נוקשה הוא חמ
שאינו ראוי לאכילה קצת.
עיי ר" על הרי" א .ד"ה ומה.
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פרט אחד מתו ההרחקה הכללית הזו .13לפי הבנה זו ,במקו שבו לא חלי איסורי בל
ייראה ובל יימצא ,ג איסור האכילה אינו קיי .על פי זה נית לפרש את הדי של
עיסה שייחדה לישיבה .עיסה זו בטלה ואינה חייבת בבל ייראה ובל יימצא .משמעות
הדבר היא שהתורה אינה מצווה להתרחק מעיסה זו .ממילא ,ג איסור האכילה אינו
חל לגביה ,והיא מותרת באכילה מ התורה .בדר זו אפשר להבי כיצד הקלו באיסור
אכילת חמ יותר משאר איסורי התורה ,שבה איסור האכילה עומד בפני עצמו,
ואיננו חלק מהרחקה כללית .על כל פני ,הדוחק בהסבר זה הוא ברור ,ומסתבר יותר
לאמ אחד מהכיווני האחרי שראינו לעיל.

מעמדו ההלכתי של חמ נוקשה
מעבר לדיו בעניי זהותו של חמ נוקשה מבחינה מציאותית ,יש לדו ג במעמדו
ההלכתי של חמ נוקשה .השאלה הבסיסית היא :מהו היחס בי חמ נוקשה לחמ
גמור? הא לאחר שלמדנו שחמ נוקשה אסור ,הוא נחשב כחמ גמור לכל עניי ; או
שחמ נוקשה הוא מסלול נפרד של חמ  ,שנאסר א הוא באכילה א אינו דומה לחמ
גמור?
הנפקא מינה לחקירה זו תהיה בנוגע לשאר איסורי החמ  ,מלבד איסור האכילה.
הראשוני בתחילת הפרק )מב (.נחלקו הא עוברי על חמ נוקשה בבל ייראה ובל
יימצא .רש"י )ד"ה ואלו עוברי ( מפרש שעוברי על חמ נוקשה בבל ייראה ובל
יימצא ,ואילו התוספות )ד"ה ואלו עוברי ( סוברי שחמ נוקשה לא נאסר בבל ייראה
ובל יימצא ,אלא באכילה בלבד .מסתבר שלדעת רש"י חמ נוקשה נחשב כחמ גמור
לכל דבר ,ולכ חלי עליו כל איסורי חמ  ,ובכלל זה ג בל ייראה ובל יימצא.
התוספות סוברי שחמ נוקשה הוא סוג נפרד של חמ  ,שנאסר באכילה על פי דרשת
הפסוק .לעניי בל ייראה ובל יימצא לא מצאנו דרשה כזו ,ולכ החמ לא נאסר.14
מחלוקת הראשוני הזו היא אליבא דרבי מאיר ,הסובר שחמ נוקשה אסור
באכילה מ התורה ,וא לוקי על אכילתו .מהו הדי לדעת רבי יהודה ,הסובר שאיסור
אכילת חמ נוקשה הוא מדרבנ בלבד? ייתכ שבמסגרת דעת רבי יהודה ג רש"י
יודה ,שדינו של חמ נוקשה אינו זהה מדרבנ לדינו של חמ גמור ,והוא אינו אסור
בבל ייראה ובל יימצא אפילו מדרבנ  .מאיד ,ייתכ שחמ נוקשה ייאסר בבל ייראה
ובל יימצא מדרבנ  ,אפילו לשיטת התוספות .התוספות חידשו שלדעת רבי מאיר אי
13
14

עיי כט .רש"י ד"ה ילי ותוספות ד"ה בדי  ,בעניי איסור אכילה בחמ של נכרי.
עוד בעניי מחלוקת הראשוני הזו עיי לעיל בשיעור בעניי בדיקת חמ לאחר ביטול ,עמ' .26
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איסור בל ייראה ובל יימצא מ התורה בחמ נוקשה ,א ייתכ שאיסורי אלה חלי
עליו מדרבנ לדעת רבי מאיר ,והוא הדי לדעת רבי יהודה.
דיו נוס המתקשר לחקירתנו הוא בשאלה הא חמ נוקשה אסור בהנאה .לעיל
בראשית הפרק השני )כאכד( נחלקו האמוראי בעניי המקור לאיסורי הנאה בתורה.
לדעת רבי אבהו ,כל מקו שנאמר בו לשו אכילה בתורה – א איסור הנאה במשמע.
חזקיה חולק על רבי אבהו ,וסובר שסת איסור אכילה אינו כולל בתוכו ג איסור
הנאה .בהמש הסוגיה מפרטת הגמרא איסורי הנאה שוני ,וחזקיה מבאר מהו המקור
בפסוקי לאיסור ההנאה בכל אחד מהאיסורי הללו.
בסיומה של הסוגיה ש מתלבטת הגמרא מהי הנפקא מינה הלכה למעשה בי רבי
אבהו לחזקיה .התוספות על אתר תמהי ,מדוע הגמרא לא הציעה שתהיה נפקא מינה
ביניה לעניי חמ נוקשה ותערובת חמ :
"˙...?˙Â·Â¯Ú˙ È„È ÏÚ ¯ÂÓ‚ Ô‚„ ıÓÁÂ ‰˘˜Â ıÓÁ Â‰ÈÈÈ· ‡ÎÈ‡„ ‡ÓÈÏ :‡"·˘¯Ï ‰ÓÈ
"!·ÈÈÁÏ ÈÓ ˙¯Î ÔÎ Ì‡ – ‰‡‰Ï ÔÈ„‰ ‡Â‰ ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏ ÔÈ·¯Ó„ ÔÂÈÎ ,‡ÓÈ˙ ÈÎÂ
)˙.(Â‰ÈÈÈ· È‡Ó ‰"„ :‚Î ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
רבי אבהו סובר שאיסור ההנאה הוא חלק בלתי נפרד מאיסור האכילה .לכ  ,לדעת
התוספות ,כיוו שאסרנו חמ נוקשה באכילה – ממילא הוא נאסר ג בהנאה .לעומת
זאת ,חזקיה סובר שאיסור ההנאה אינו נובע באופ ישיר מאיסור האכילה ,ויש צור
בלימוד מיוחד כדי לאסור דבר בהנאה .חמ נוקשה נאסר באכילה על פי פסוק ,א אי
כל מקור לאוסרו בהנאה ,ולכ ההנאה ממנו תהיה מותרת.
התוספות כא נאמני לשיטת ,שחמ נוקשה איננו זהה לחמ גמור ,אלא זהו
סוג נפרד של חמ שנאסר באכילה .חמ גמור אמנ אסור באכילה ובהנאה ,א חמ
נוקשה הוא סוג נפרד של חמ שנאסר באכילה בלבד ,ואי כל מקור לאוסרו בהנאה.
בהמש דבריה מעלי התוספות הצעה נוספת ,התואמת את הצד השני של חקירתנו.
לפי הצעה זו ,הריבוי מהפסוק לימד אותנו שחמ נוקשה זהה לחמ גמור לכל עניי .
כיוו שכ ,כש שהשווינו בי סוגי החמ לעניי איסור האכילה ,כ ג נשווה ביניה
לעניי איסור ההנאה ,וחמ נוקשה ייאסר בהנאה כמו חמ גמור .הצעה זו תואמת את
שיטת רש"י שראינו לעיל ,שלפיה חמ נוקשה שווה לחמ גמור לעניי בל ייראה ובל
יימצא.
התוספות מקשי על הבנה זו מכ שהעונש על אכילת חמ נוקשה הוא מלקות
ולא כרת .אילו הייתה השוואה מוחלטת בי סוגי החמ – היה ראוי שנחייב כרת על
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אכילת חמ נוקשה ,כמו בחמ גמור .ההבדל בעונש מעיד על כ שיש כא סוגי
שוני של חמ  ,המקבילי זה לזה בחלק מהדיני ,א לא בכול.
לשיטת רש"י יש ליישב ,שאמנ מדובר כא על אותו האיסור ,א הוא מתחלק
באופ פנימי לרמות שונות של חומרה .האיסור של חמ נוקשה הוא אותו האיסור
הקיי בחמ גמור ,א ברמה נמוכה יותר ,ולכ ג העונש עליו קל יותר .דבר דומה
מצאנו ג בעניי איסור ד ,שבמקרי מסוימי חייבי עליו כרת ובמקרי אחרי
חייבי מלקות בלבד )עיי רמב" הל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ד(.15
שאלה נוספת ביחס לחמ נוקשה היא :הא הוא אסור ג לפני הפסח ולאחריו?
כפי שראינו בשיעורי הקודמי ,16התנאי נחלקו הא יש איסור מ התורה לאכול
חמ בערב הפסח וחמ שעבר עליו הפסח .לדעת רבי יהודה ,האוכל חמ בערב פסח
וחמ שעבר עליו הפסח עובר בלאו ,ואילו רבי שמעו חולק .הא לפי רבי יהודה יהיה
איסור מ התורה לפני הפסח ולאחריו ג בחמ נוקשה?
שאלה זו עשויה להיות תלויה בחקירתנו .א חמ נוקשה זהה לחמ גמור – הוא
ייאסר כמותו לפני ואחרי הפסח .א חמ נוקשה הוא מושג נפרד שהתרבה לאיסור
בפסח – יהיה צור בריבוי נוס כדי לאוסרו לפני הפסח ולאחריו .אול ,ג א נכריע
שחמ נוקשה הוא מושג נפרד שאינו זהה לחלוטי לחמ גמור ,לא די בכ כדי להכריע
את השאלה .במקביל לחקירתנו בעניי חמ נוקשה ,יש לחקור ג ביחס לאיסור החמ
בערב הפסח ולאחר הפסח :הא זוהי הרחבה של הפסח עצמו לכל דיניו ,או שאלו
מועדי נפרדי שהתרבו לאיסור? א המועדי שלפני הפסח ולאחריו זהי לחלוטי
לפסח עצמו לכל הדיני ,ג חמ נוקשה ייאסר בה ,אפילו א הוא אינו זהה
לחלוטי לחמ גמור .א מועדי אלו ה מועדי נפרדי שהתרבו לאיסור ,ייתכ
שה התרבו רק לעניי חמ גמור ,ואילו חמ נוקשה לא נאסר בה ,בהתא
לחקירתנו לעיל.
נית אולי להכריע שאלה זו על פי הגמרא לעיל )ז ,(.הקובעת שהמקדש בחיטי
קורדניתא בערב הפסח – אי קידושיו קידושי  .כפי שראינו בשיעור בעניי זה ,17לדעת
רוב הראשוני הקידושי התבצעו לאחר חצות היו ,א האיסור הוא מדרבנ כיוו
שחיטי קורדניתא ה חמ נוקשה ,והלכה כרבי יהודה הפוטר בחמ נוקשה .נית
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עיי ג בחידושי הר" כג :ד"ה מאי בינייהו.
לעיל בשיעור בעניי חמ משש שעות ולמעלה ,עמ' .99
לעיל עמ' .199
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ללמוד מכא שלדעת רבי יהודה חמ נוקשה נאסר בערב הפסח מדרבנ  ,כמו בפסח
עצמו .וא כ  ,ייתכ שבצורה דומה ג לדעת רבי מאיר חמ נוקשה ייאסר בערב
הפסח מדאורייתא ,כמו בתו הפסח.
כדי לדחות ראיה זו יש לומר שרבי מאיר אמנ אינו אוסר חמ נוקשה בערב
הפסח מדאורייתא ,א על כל פני הוא אוסר זאת מדרבנ  .בהתא לכ אפשר לומר,
שג לדעת רבי יהודה חמ נוקשה בערב הפסח חמור פחות מאשר חמ בפסח עצמו.
א לא די בכ כדי להתירו לגמרי ,ובשורה התחתונה ג לדעת רבי יהודה חמ זה
ייאסר מדרבנ  ,כפי שעולה מהגמרא ש.18

שיאור במנחות
החקירה בעניי מעמדו של חמ נוקשה עשויה להיות משמעותית לא רק בהלכות חמ
בפסח ,אלא ג בתחומי נוספי .כידוע ,כל המנחות צריכות להיאפות מצה ,ואסור
להחמיצ  .לעיל עסקנו במושג 'שיאור' ,שהוא עיסה שעברה תהלי חימו חלקי .ראינו
שהגמרא מזהה בי שיאור לבי חמ נוקשה .מה דינו של שיאור במנחות?
בשאלה זו עוסקת הגמרא במסכת מנחות )נג .(.מדברי הגמרא עולה ,ששאלה זו
תלויה במחלוקת התנאי בעניי חמ נוקשה .רבי מאיר ,המחייב מלקות בחמ
נוקשה ,סובר שחמ נוקשה זהה לחמ גמור ,ולכ הוא ייאסר במנחות .רבי יהודה,
הפוטר ממלקות ,אינו מזהה בי חמ נוקשה לחמ גמור .לכ  ,במסגרת שיטתו יש
מקו להתלבט מה דינו של שיאור במנחות.
דברי הגמרא ביחס לשיטת רבי מאיר תואמי את הבנת רש"י ,הסובר שחמ
נוקשה זהה לחמ גמור לכל עניי  .התוספות ,כאמור ,סוברי שחמ נוקשה הוא מושג
נפרד שהתרבה לאיסור .בהתא לשיטת ,ה מתקשי להבי מהו המקור לכ שחמ
נוקשה ייחשב כחמ ג לעניי מנחות:
"‡¯˜ ‰ÈÈ·¯„ ÁÒÙ· ıÓÁ È‡˘ ‡ÓÏÈ„ ,‰„Â˙ ÔÈÚÏ ıÓÁ ÈÂ‰„ ‰ÈÏ ‡Ó ‡˙˘‰Â
"‰˘˜Â ıÓÁ ‰ÈÈÓ ÔÈ·¯Ó„ ‡¯˜ ÌÂ˘ ‡ÎÈ‡ ÈÓ Ì˙‰„ È"¯ ¯ÓÂ‡Â ?˙Â˜ÏÓÏ
)˙.(‡˙ Ô‡Ó ‰"„ .‚Ó ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ
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עיי מנחת חינו מצווה י"ב ס"ק ב בעניי חמ נוקשה ותערובת בערב הפסח .כמו כ עיי מנחת חינו
מצווה ט' ס"ק ב' בעניי מצוות 'תשביתו' בחמ נוקשה ,מצווה פ"ט ס"ק ז בעניי איסור "לא תשחט על
חמ " בחמ נוקשה ,ומצווה י' ס"ק ז בעניי קיו מצוות מצה בחמ נוקשה.
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התוספות נאמני לשיטת ,שג לפי רבי מאיר חמ נוקשה איננו זהה לחמ גמור,
והוא זקוק לריבוי נפרד .אמנ ג לפי דברי התוספות האלה ,עדיי יש מקו לחקירתנו
במסגרת הלכות פסח .ייתכ שחמ נוקשה בפסח נחשב כחמ גמור לכל דבר ,ורק
בעול של מנחות יש צור בריבוי נפרד כדי להחשיבו כחמ .
על כל פני ,במסגרת שיטת רבי יהודה פשוט שחמ נוקשה הוא מושג נפרד ,ג
לפי רש"י .הגמרא במסכת חולי )כג (:מתלבטת מהו מעמדו של שיאור לפי רבי יהודה:
הא הוא נחשב כספק חמ ספק מצה; או ששיאור הוא ברייה בפני עצמה ,שיש
להכריע את דינה באופ נפרד.
ה'משכנות יעקב' )סי' קל"ו( פסק להלכה שחמ נוקשה אסור באכילה בפסח
מדאורייתא ,אפילו לפי רבי יהודה הפוטר ממלקות .פסק זה מבוסס על הסוגיה הנ"ל
במסכת חולי  .כאמור ,הגמרא ש מציעה שתי הבנות בנוגע למעמדו של חמ
נוקשה .19לפי ההבנה שחמ נוקשה הוא ספק חמ ספק מצה ,יש להחמיר בו מדי
ספק דאורייתא לחומרא .לפי ההבנה שחמ נוקשה הוא ברייה בפני עצמה ,אמנ אי
באכילתו משו אכילת חמ בפסח ,א עדיי  ,לדעת ה'משכנות יעקב' ,יש להחמיר
ולאוסרו באיסור עשה מ התורה ,מכוח מצוות אכילת מצה .התורה מצווה לאכול את
מיני הדג בפסח במצב של מצה בלבד ,ולא בשו מצב אחר שאיננו מוגדר כמצה.
הפוסקי דחו את שיטת ה'משכנות יעקב' ,ונטו לפסוק להלכה שחמ נוקשה
אסור מדרבנ בלבד .ה'מנחת ברו' )סי' מ"ה( הסביר שהסוגיה במסכת חולי נדחתה
מפני סוגיות אחרות ,הסוברות כדבר פשוט ששיאור איננו ספק אלא ברייה .על זאת
סמכו הפוסקי שהכריעו למעשה להקל בדינו של חמ נוקשה ,וכנראה לא חששו
לסברת ה'משכנות יעקב' שיש בכ איסור עשה מ התורה.
ג לפי ההבנה ששיאור הוא ספק ,עדיי לא ברור שיש להחמיר בו מדי ספק
דאורייתא לחומרא .ייתכ שהספק כא איננו נובע מחוסר ידיעה ,אלא זהו מצב ביניי
מורכב ,המוגדר כספק מבחינה הלכתית .הגרי"ד נהג להסביר כ את טיב הספק של בי
השמשות .לדעת הגרי"ד ,מבחינה מציאותית אי שו ספק בשאלה הא בי השמשות
הוא יו או לילה .אנו יודעי בוודאות שבי השמשות הוא מצב מורכב ,המכיל
מאפייני של יו ושל לילה ,ולכ אנו מתייחסי אליו כספק .מצב דומה קיי ג
ביחס לאנדרוגינוס .אי לנו כל חיסרו בידיעה ביחס לזהותו של אנדרוגינוס ,כזכר או
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יש לציי שהגמרא ש עוסקת רק בשיאור ,וייתכ שסוגי אחרי של חמ נוקשה אינ כלולי בכ.
שאלה זו תלויה בדיו שערכנו בתחילת השיעור ,בעניי היחס שבי שיאור לבי חמ נוקשה.
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כנקבה .אנדרוגינוס מכיל מאפייני של זכר ושל נקבה יחדיו ,ולכ ההלכה מתייחסת
אליו כספק.20
ייתכ א כ  ,שג שיאור הוא מצב מורכב ,המכיל מאפייני של חמ ומצה ג
יחד .לפי זה אי הכרח לומר כא ספק דאורייתא לחומרא ,וייתכ שנוכל להקל ולאסור
את השיאור מדרבנ בלבד ,שלא כדעת ה'משכנות יעקב'.
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אמנ ,הגמרא במסכת בכורות )מא (:שואלת "אתי קרא למעוטי ספיקא?" ,ומשתמע שזהו ספק רגיל
שכלל אי צור ללמוד אותו מפסוק ,ואי כא מצב חדש המוגדר מבחינה הלכתית כספק.

