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"¯�‰ ¯Â‡Ï ıÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Â· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡"  )· ÌÈÁÒÙ..(  

ערב בחמ
 ה חכמי� לבדוק את מלמדת על תקנתהמשנה הראשונה במסכת פסחי� 

איסורי האכילה ואיסורי : ת לחמ
 בפסחנוגעות התורה האנו מכירי� את מצו2. הפסח

ר תו שאֹא� ביו� הראשו� תשבי "–ומצוות ביעור חמ
 , בל ייראה ובל יימצא מחד

הא� זוהי תקנה ? מהו מקומה של בדיקת חמ
 בתו� המערכת הזו.  מאיד�– 1"מבתיכ�

  ? ברובד הדאורייתאיש לה מקו� כבראו ש, דרבנ� בלבד

הא� יש בבדיקת : 'עשה'במישור ה, ראשית. שאלה זו מתפצלת לשני מישורי�

, כמוב�? דא או דרבנ� בלב הא� מדובר במצווה דאוריית–וא� כ� , חמ
 קיו� מצווה

קוד� כל , לכ�. חלק ממערכת של בדיקה וביעוראלא היא , הבדיקה אינה עומדת לבדה

צווה בביעור א� נניח שיש קיו� מ.  הא� ביעור החמ
 מהווה קיו� של מצווהיש לברר


או שנית� לכלול בתוכו ג� את , ממוקד בביעור בלבדזה קיו� יש לבדוק הא� , החמ

  . הקודמת לוהבדיקה

  

 .טו, ב"שמות י  1



  במסכת פסחי�ל "שיעורי הרא   10

 

ורי חמ
 להתגבר על איסהא� יש בכוחה של בדיקת : 'א תעשהל'ישור הבמ, שנית

לאחר ,  או שמא הבדיקה מועילה רק ברובד הדרבנ�;בל ייראה ובל יימצא דאורייתא

  ?נו על איסורי התורה בדרכי� אחרותשכבר התגבר

הדיו� בענייני� אלה יוביל אותנו . בשיעור זה ננסה לתת מענה לשאלות הללו

  .ושל איסורי בל ייראה ובל יימצא מאיד�, מחד' תשביתו' של מצוות לליבו� ראשוני

        בבדיקת חמ
בבדיקת חמ
בבדיקת חמ
בבדיקת חמ
' ' ' ' קיו�קיו�קיו�קיו�''''

שבשו� איסור הנאה מלבד ,  מעירי� על כ�)ה אור לארבעה עשר"ד(התוספות על אתר 


ה� מנסי� לבאר מהו הייחוד . לא מצאנו שהחמירו חכמי� לבדוק אחריו, חמ


נית� לערו� השוואה בי� . 2 אחריוהחכמי� לתק� את הבדיקאת  הובילאשר , שבחמ

  .בבדיקה' קיו�' לשאלה הא� יש יחסשאר איסורי ההנאה ג� בבי� חמ
 ל

 הנקברי� – מפרטת שני סוגי� של איסורי הנאה בסו� מסכת תמורה המשנה

  :והנשרפי�

"ÔÈ¯·˜�‰ Ô‰ ÂÏ‡Â :Â¯·˜È ‰ÏÈÙ‰˘ ÌÈ˘„˜...    
ÔÈÙ¯˘�‰ Ô‰ ÂÏ‡Â :Û¯˘È ÁÒÙ· ıÓÁ ,‰‡ÓË ‰ÓÂ¯˙Â...    

ÂÙ¯˘È ‡Ï ÔÈ¯·˜�‰ ÏÎ ,Â¯·˜È ‡Ï ÔÈÙ¯˘�‰ ÏÎÂ"  )‚Ï ‰¯ÂÓ˙:-„Ï.(.  

  :הגמרא ש� מבארת מדוע אסור לשרו� את הנקברי�

"‡ÓÚË È‡Ó ?¯ÂÒ‡ Ô¯Ù‡ ÔÈ¯·˜�„ ÌÂ˘Ó ,¯˙ÂÓ Ô¯Ù‡ ÔÈÙ¯˘�Â"  )Ì˘.(  

שקיי� הבדל מהותי בי� הנשרפי� לבי� ,  מפרשי�)ה הנשרפי�"ד: לג (ש�תוספות ה

לאחר , משו� כ�. השריפה מהווה קיו� של מצווה,  הנשרפי�באיסורי ההנאה. הנקברי�

באיסורי . כדי� דבר שנעשתה מצוותו, השריפה מותר ליהנות מהאפר של איסור ההנאה

ה קיו� הקבורה אינ. ווה לקבור את האיסוראי� כל מצ, לעומת זאת, ההנאה הנקברי�

  . אל האיסורגישהולמנוע מאנשי� , להסיר מכשולרק אלא היא נועדה , של מצווה

, כיוו� שהשריפה איננה קיו� של מצווה: זהו ג� טע� האיסור לשרו� את הנקברי�

מציאותו של האפר עלולה .  יהפכו לאפרהנקברי�ש לאחר ג� האיסור ימשי� לחול

הדר� היחידה . ולכ� אסרו חכמי� לשרו� את הנקברי�, לגרו� לבלבול ולתקלות רבות

  .הלמנוע את המכשול היא על ידי קבור

  

  .23' עמ, בשאלה זו נעסוק בשיעור הבא   2
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 בדיקת של תוקפה

  
 

, ג� כא�. שבדיקת חמ
 דומה באופיה לקבורת איסורי הנאה, מסברה פשוטה נראה

ולמנוע מצב , מטרתה של הבדיקה היא להסיר מכשול. אי� מדובר בקיו� של מצווה

אמנ� בחמ
 החמירו חכמי� יותר מאשר . שבו האד� ייתקל בחמ
 בביתו בתו� הפסח

 א� יסוד התקנה בשני .תתוספומחמת הנימוקי� המבוארי� ב, באיסורי הנאה אחרי�

מפגש העלול , האד� להיפגש באיסורי הנאהמרצונ� של חכמי� למנוע : המקרי� זהה

  .לגרו� לתקלה

בדיקת חמ
 טעונה , כידוע. נראה שיש לדחות הבנה זו בנוגע לבדיקת חמ
, אול�

  :כמבואר בגמרא, ברכה לפניה

"‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ :Í¯·È˘ ÍÈ¯ˆ ˜„Â·‰"  )Ê ÌÈÁÒÙ.(.  

. לא היו חכמי� מתקני� עליה ברכה,  מטרת הבדיקה הייתה הסרת מכשול בלבדאילו

  .חמ
 קיו� של מצווה בבדיקת  שיש,על כ�קיומה של הברכה מעיד 

חכמי� תיקנו את ברכת המצוות ג� על , כידוע. ועדיי� יש לברר מהו תוק� המצווה

ואי� בה , דיקהאת מצוות הב שחכמי� ה� שתיקנו , אפשר לומרלפי זה. 3מצוות דרבנ�

' תשביתו' של מצוות קיו�ייתכ� בהחלט שהבדיקה מהווה , אול�. כל קיו� דאורייתא

  .והברכה מתייחסת כא� למצווה מ� התורה, מדאורייתא

שאלה אחת היא מהו . יש להבחי� בי� שתי שאלות נפרדות, עניי� זהלפני שנברר 

שאלה שנייה היא מהי .  הא� יש בה קיו� דאורייתא או דרבנ�– שבבדיקת חמ
 הקיו�הקיו�הקיו�הקיו�

 הא� זוהי מציאות בעלת משמעות – שעמה באה הבדיקה להתמודד המציאותהמציאותהמציאותהמציאות

  .ורק חכמי� ייחסו לה חשיבות, ליתיטראו שמדאורייתא זוהי מציאות נ, תאמדאוריי

בדיקה יש צור� לבטל את החמ
 לפני ה מלבדש, ההלכה קובעת. נבאר את דברינו

  :בפרקנוהמקור לכ� נמצא בגמרא להל� . הפסח

"·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ :ÏË·È˘ ÍÈ¯ˆ ˜„Â·‰"  )Â ÌÈÁÒÙ.(:  

גמרא ה, לענייננו. 4בשיעורי� הבאי� נעסוק במהותו של הביטול ובאופ� פעולתו

בל ייראה שוב אינו עובר על  – שלאחר שהאד� ביטל ,מפורשקובעת בבמקו� אחר 

  :א מדרבנ�ר� בבדיקה במקרה כזה הוהצו, כיוו� שכ�.  מדאורייתאובל יימצא

..."‡Â‰ Ô�·¯„Ó ıÓÁ ˙˜È„·„ ,‰Ï È‚Ò ‡ÓÏÚ· ÏÂËÈ·· ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó„"  )„ ÌÈÁÒÙ.(:  

  

  .בעניי� ברכת המצוות על הדלקת נרות חנוכה. שבת כגעיי�   3

4   
  .77' עמ, עיי� להל� בשיעור בעניי� ביטול חמ
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לאחר ו, מדאורייתא די בביטול.  במקרה זה היא בעלת משמעות מדרבנ� בלבדהמציאותהמציאותהמציאותהמציאות

 של הבדיקה במקרה זה יהיה הקיו�הקיו�הקיו�הקיו�ג� , ממילא. הביטול אי� עוברי� על החמ
 בלאו

. שבו האד� לא ביטל את החמ
, עסוק במקרה אחרנית� ל, לעומת זאת. מדרבנ� בלבד

,  העומדת לנגד עיניו היא מציאות בעלת משמעות דאורייתאהמציאותהמציאותהמציאותהמציאות, זהכבמקרה 

במציאות כזו . תורה בחמ
 זהה  מ�בל ייראה ובל יימצאי ואפשר לעבור על איסור

 שבבדיקה הוא מדאורייתא או רק הקיו�הקיו�הקיו�הקיו� הא� –מתעוררת השאלה שהעלינו לעיל 

  .מדרבנ�

 שביטל את החמ
 לבי� מקרה שלא ביטל2מסברה היה מקו� לחלק בי� מקרה 

לעיל העלינו את האפשרות בדברינו . בהתא� למה שראינו לעיל, באופ� שונה במקצת


שכ� הוא אמנ� , נית� להציע. אלא רק הסרת מכשול, שאי� כל קיו� בבדיקת חמ


, ע� מציאות דאורייתאאנו מתמודדי� במקרה כזה אי� . המצב א� ביטל את החמ

 יש –א� הוא לא ביטל את החמ
 , לעומת זאת. והבדיקה נועדה רק למנוע תקלות

  .בבדיקה קיו� של מצווה

ברכת המצוות , כפי שראינו לעיל. הצעה הזוהנראה שיש לדחות ג� את , אול�

לא שמענו בשו� מקו� על חילוק בי� . חמ
 מהווה קיו� מצווהמעידה על כ� שבדיקת 

ההלכה הפשוטה היא שבכל .  ביחס לצור� בברכה,מקרה שלא ביטלבי� שביטל למקרה 

ממילא מוכח מכא� .  החמ
לכ� ביטל אתד� וג� א� ק, מקרה הבדיקה טעונה ברכה

  .בי� א� ביטל את החמ
 ובי� א� לא,  קיו� של מצווהמהווהשהבדיקה 

        ''''תשביתותשביתותשביתותשביתו''''מצוות מצוות מצוות מצוות 

 תלויה באופיה של מצווה ,'תותשבי'חמ
 מהווה קיו� של מצוות השאלה הא� בדיקת 

  :והעלה שתי אפשרויות', תשביתו' ד� באריכות באופי מצוות 'מנחת חינו�'ה. זו

"˜ÙÒ ˘È ‰¯Â‡ÎÏ ‰�‰Â ,˙·˘ÂÓ ıÓÁ‰ ‡‰È˘ ‡È‰ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ‰ Ì‡ ... ıÓÁ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â
 ‰˘Ú ˙ÂˆÓ‰ Ì‚Â Â‡Ï· ¯·ÂÚ Â�È‡‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ÌÈÈ˜Ó‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ÌÈÈ˜Ó‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ÌÈÈ˜Ó‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘· ÌÈÈ˜Ó...    

 ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ„ ‡ÓÏÈ„ Â‡‰˘ÚÂ ÌÂ˜·‰˘ÚÂ ÌÂ˜·‰˘ÚÂ ÌÂ˜·‰˘ÚÂ ÌÂ˜··˘È„ ıÓÁ‰ ˙È"  )Ë ‰ÂÂˆÓ ÍÂ�ÈÁ ˙Á�Ó 'Ò"‡ ˜.(  

כדי לקיי� את המצווה יש צור� בפעולה חיובית לביעור או , לפי האפשרות השנייה

 עליו לקנות –והוא מעוניי� לקיי� את המצווה , א� אי� לאד� חמ
. השבתת החמ
ל


קיו� . האפשרות הראשונה גורסת שאי� צור� בפעולה כזו. כדי שיוכל לבערו, חמ

ג� א� מעול� לא . 5בווה הוא בעצ� המציאות שבה אי� חמ
 ברשותו במועד הנקוהמצ

  

 .99' עמ, בעניי� מועד מצוות תשביתו עיי� להל� בשיעור חמ
 משש שעות ולמעלה   5
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 היא עצמה –העובדה שהוא הגיע לקו היעד מבלי להחזיק חמ
 ברשותו ,  חמ
היה לו

  .'תשביתו'מהווה קיו� של מצוות 

) ג"א ה"חמ
 ומצה פ' הל(בחיבורו . 'תשביתו' ג� הוא באופיה של מצוות ד� ח"הגר

 אגב הדיו� בשאלה הא� יש מלקות על איסורי בל ייראה ובל ,שא זהעוסק בנוהוא 

ובלבד שיעבור עליה� , � ש� פוסק שאפשר ללקות על לאווי� אלה"הרמב. יימצא

� "קשה על הרמב הח"הגר .6כגו� שיקנה חמ
 בתו� הפסח, בדר� שיש בה מעשה

רא מבארת הגמ .בל ייראה ובל יימצאהקובעת שאי� מלקות על , .)צה(מהגמרא להל� 

י על "רש. ולכ� לא לוקי� עליה�, שבל ייראה ובל יימצא ה� לאווי� הניתקי� לעשה

א� : 'תשביתו' שהלאו של בל ייראה ניתק לעשה של ,מפרש) ה ולא יראה"ד(אתר 

ווה לתק� את הלאו על ידי  הוא מצ5–והחזיק ברשותו חמ
 בפסח , האד� עבר על הלאו


  ?� ע� דברי הגמרא"בכיצד מתיישב פסק הרמ. השבתת החמ

� לבי� דברי הגמרא תלוי במחלוקת "שההבדל בי� פסק הרמב,  מבארח"הגר

  :בתחילת הפרק השני נחלקו רבי יהודה וחכמי� מהי הדר� לבער את החמ
. תנאי�

"¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È·¯ :‰ÙÈ¯˘ ‡Ï‡ ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÔÈ‡.    
ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ :ÌÈÏ ÏÈËÓ Â‡ ÁÂ¯Ï ‰¯ÂÊÂ ¯¯ÙÓ Û‡"  )‡Î ÌÈÁÒÙ.(.  

. 'תשביתו'ת לגבי אופי מצוות מחלוקת התנאי� הזו נעוצה בהבנות שונו, ח"הגרדעת ל

, האד� נדרש לעשות מעשה. קיו� המצווה הוא באופ� חיובי ופעיל,  רבי יהודהלפי

שאיסורי , שיטת רבי יהודה היא הבסיס לקביעת הגמרא. ולשרו� את החמ
 שברשותו

  .ואי� לוקי� עליה�, שה ה� לאווי� הניתקי� לעבל ייראה ובל יימצא

. וסוברי� שנית� להשבית את החמ
 בכל דר� שהיא, חכמי� חולקי� על רבי יהודה

חכמי� . המחלוקת איננה רק בנוגע לדר� שבה יש להשבית את החמ
, ח"הגרלדעת 

 שכלל אי� צור� בפעולה חיובית כדי וסוברי�, באופ� עקרוניחולקי� על רבי יהודה 

מתוק� . אלא איסור עשה, אינה מצווה חיובית' תשביתו'ת מצוו. לקיי� את המצווה

א� הגיע .  זמ� המצווהלאחר שהגיענאסר על האד� להחזיק חמ
 ברשותו , 'עשה'ה

אי אפשר , לפי שיטה זו.  הוא עובר על עשה–המועד הנקוב והיה לאד� חמ
 ברשותו 

  

האד� , �"לדעת הרמב". לאו שיש בו מעשה"ות שונות ביחס למושג � תלוי בהבנ"זה של הרמב פסק  6

ספר החינו� הבי� . ילקה על הלאו רק א� במקרה הספציפי שבו מדובר העברה הייתה כרוכה במעשה

אלא באופיו של הלאו באופ� כללי , אינה תלויה בנתוני המקרה הנקודתי" לאו שאי� בו מעשה"שהגדרת 

 עיי� –� " החינו� מקבל את שיטת הרמבבל ייראה ובל יימצאבעניי� , נ�אמ. א" עיי� למשל מצווה רמ–

  .ק כ"ש� ס' מנחת חינו�'וב, א"מצווה י
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ל קיו� חיובי כשהרי אי� כא� , להתייחס לבל ייראה ובל יימצא כאל לאו הניתק לעשה

 שבל ייראה ובל יימצא �"יטת חכמי� היא הבסיס לדעת הרמבש.  מצוות עשהשל

  .ואפשר ללקות עליה�, אינ� לאווי� הניתקי� לעשה

ראינו לעיל את החלוקה של המשנה במסכת תמורה בי� איסורי ההנאה הנשרפי� 

ת ששיוכו של החמ
 לאח, עולה:) כא(מדברי התוספות בפרק השני . והנקברי�

בי יהודה חמ
 הוא לפי ר. רבי יהודה וחכמי�מהקטגוריות האלה תלוי במחלוקת 

.  חמ
 הוא מהנקברי�,לעומת זאת, לפי חכמי�.  מצוותו בשריפהשהרי, מהנשרפי�

בדעת חכמי� אינה ' תשביתו'שמצוות ,  הסביר את דברי התוספות על פי שיטתוח"הגר

� כל קיו� של מצווה במעשה אי, לפי זה. מצוות עשה חיובית אלא איסור עשה

  .7שאפר� אסור, ולכ� חמ
 שיי� לנקברי�, ההשבתה

. א� קיי� הבדל מסוי� ביניה�,  דומות זו לזוח"הגר ושל 'מנחת חינו�'ההבנות של ה

היא מצוות עשה שאפשר לקיימה ' תשביתו'אי� ספק שמצוות , 'מנחת חינו�'לפי ה

או בשב ואל , ע על ידי מעשה פעילהשאלה היא רק הא� קיו� זה מתבצ. באופ� חיובי

לפיה כלל לא נית� לקיי� את מצוות ש,  העלה אפשרות קיצונית יותרח"הגר. תעשה

שעליו יעבור האד� א� , אי� מדובר במצווה חיובית אלא רק באיסור עשה. 'תשביתו'


  .לא ישבית את החמ

 הרי –' תשביתו'א� אי� דר� לקיי� באופ� פעיל את מצוות , בי� כ� ובי� כ�

בדיקת החמ
 א� נרצה להבי� ש. זוהמצווה לקיו� שבדיקת החמ
 אינה יכולה להוות 

חייבי� להניח שקיו� המצווה איננו בשב ואל אנו ,  קיו� של מצווה דאורייתאמהווה

  .אלא המצווה דורשת מהאד� לפעול באופ� אקטיבי לקיומה, תעשה

 עדיי� אי� הכרח לומר ',תשביתו'ג� א� נסבור שיש קיו� פעיל למצוות , כמוב�

 
ייתכ� שהדר� לקיי� את .  של מצווה זומהווה חלק מקיומהג� היא שבדיקת החמ

,  קיו� של תקנה דרבנ�היאבדיקה ה .בביעור בלבדהמצווה דאורייתא ממוקדת 

כדי לומר שהבדיקה מהווה קיו� של . ותו לא ומדאורייתא אי� היא אלא הכשר מצווה

אלא , ביעור החמ
אינה מצומצמת ל' תשביתו'שמצוות  ניחיש לה, מצווה דאורייתא

  .8ההכנות שהאד� עושה לקראת הביעורכל את וללת בתוכה כ

  

וכ� להל� בשיעור בעניי� שריפת , ש" עיי–ח קושיה של רבי עקיבא איגר על הטור "על פי זה תיר
 הגר  7

  .112' עמ, חמ
 ביו� טוב

 .ה אלא"� ד"בדפי הרי. � א"ור, ה בודקי� את החמ
" עיי� רבנו דוד ד–לק מהראשוני� על אתר כ� סברו ח  8
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 בדיקת של תוקפה

  
 

        בל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצאבל ייראה ובל יימצא

ה היא מדאורייתא או מדרבנ� השאלה הא� הבדיק, כפי שאמרנו בפתח הדברי�

במקביל לכ� יש . עד כה עסקנו בקיו� המצווה שיש בבדיקה. �מישורי בשני מתעוררת

את הקישור בי� הבדיקה .  הא� בכוחה של הבדיקה להתגבר על הלאווי� שבחמ
,ררלב

  :י על המשנה" מבצע כבר רשחמ
הלבי� איסורי 

" ÔÈ˜„Â·–‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï·· ÂÈÏÚ ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘ "  )˘¯"· ÌÈÁÒÙ È .„"ÔÈ˜„Â· ‰.(  

ייתכ� שכוונתו . בל ייראה ובל יימצאהבדיקה מונעת מהאד� לעבור על , י"לפי רש

 מ� הסת� לא –א� האד� יבצע את הבדיקה בצורה טובה : עניי� מציאותי בלבדל

נית� להבי� את דברי , אול�. וממילא הוא לא יעבור על האיסורי�, יישאר חמ
 בביתו

 עצ� העובדה –אפילו א� בפועל יימצא חמ
 בביתו בפסח ייתכ� ש. י בצורה שונה"רש

  .ו מהעברה פוטרת אות,שהוא ביצע את הבדיקה בצורה טובה

נית� . בל ייראה ובל יימצאהצעה זו תלויה בהבנות שונות ביחס לאופי איסורי 

  :להגדיר בשתי דרכי� את מהות האיסור בלאווי� אלה

  . של החמ
 ברשות האד� נאסרה במהל� ימי הפסחעצ� המציאותעצ� המציאותעצ� המציאותעצ� המציאות. אאאא

  .חמ
 ברשותו במהל� הפסחלהחזיק להחזיק להחזיק להחזיק נאסר על האד� . בבבב

.  נדרש לבטא בצורה כלשהי את רצונו בחמ
האד� אינו, לפי ההבנה הראשונה

ומוטל עליו לפעול , עצ� העובדה שקיי� חמ
 ברשותו היא הגורמת לו לעבור על הלאו

כדי . לא די בכ� שהחמ
 נמצא ברשותו, לפי ההבנה השנייה. כדי למנוע מציאות זו

אמנ� הוא . לבטא את רצונו בקיומו של החמ
 ברשותוצרי� האד� , לעבור על הלאו

העובדה שהוא מעוניי� עצ�  ,מושגיתא� מבחינה , ינו נדרש לבצע שו� מעשה בפועלא

  .9ועל כ� הוא מתחייב, ובחמ
 נחשבת כהחזקה ב

אחד המקורות הבולטי� נמצא בשיטת . נית� להצביע על מספר מקורות להבנה זו

  :י בתוספות להל�"ר

"¯ ÁÈÎÂÓ Ô‡ÎÓÂ"È, Â¯Ú·Ï Â˙Ú„Â ÁÒÙ· ıÓÁ ‰‰˘Ó‰˘ –·ÂÚ Â�È‡ ‰ÈÈ‰˘ ‰˙Â‡· ¯"    
  )ËÎ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"È˘‡ ·¯ ‰.(  

  

, כ� למשל בהלכות כלאי�. את העיקרו� של מעשה עברה פסיבי נית� למצוא בתחומי� נוספי� בהלכה  9

ה הרוא: "אפילו א� קיו� זה מתבצע באופ� פסיבי, המשנה קובעת שיש עברה ג� בקיו� הכלאי� בשדהו

משנה " ( אסור–א� הוסי� במאתי� ', כשאחזור אלקטנו, ' מותר–' כשאגיע לו אלקטנו'ירק בכר� ואמר 

  ).ו"ה מ"כלאי� פ
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לא וא� על פי כ� הוא ,  חמ
 ברשותו של האד� בפסחייתכ� מצב שבו יהיה, י"רלדעת 

הא� : לא לגמרי ברור מהי המציאות שעליה מדובר.  כיוו� שדעתו לבערו– עליו יעבור

זאת אלא שהוא מנוע מלבצע , כוונתו של האד� לבער את החמ
 כבר עכשיו

 הואא�  עכשיוכבר אד� שיכול לבער את החמ
 מדובר באו שמא ; משיקולי� טכניי�

בסופו של דעתו ש כיוו� , פטוראפילו במקרה כזה הואו, דוחה זאת למועד מאוחר יותר


י מבטאת באופ� ברור את העיקרו� "רנראה ששיטת , על כל פני�. דבר לבער את החמ

 מחזיקמחזיקמחזיקמחזיקהוא אינו נחשב כ, לבער את החמ
 של האד� כיוו� שדעתו :ו לעילעלינשה


  .10ולכ� אינו עובר עליו, בחמ

היא , דעתו לבערוא� המתיר לכתחילה להשהות חמ
 ברשותו , י"שיטת ר

האיסור הוא בהחזקת ש הקובענית� בהחלט לאמ
 את העיקרו� . מחודשת ביותר


ביעי� על מצהמספר מקורות נוספי� קיימי� . י" של רתוג� מבלי להגיע למסקנ, החמ

הגמרא להל� בפרקנו . א� מיישמי� אותו בצורה מתונה יותר, קיומו של עיקרו� זה

  :מבארת מדוע יש צור� לבטל את החמ
 ג� לאחר שבדק

"‡·¯ ¯Ó‡ :‰ÈÂÏÈÚ ‰È˙Ú„Â ‰ÙÈ ‡˜ÒÂÏ‚ ‡ˆÓÈ ‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚"  )Â ÌÈÁÒÙ.(:  

ה שא� האד� ימצא בביתו במהל� הפסח דבר מאפ, מבאר) ה ודעתו עליה"ד(י "רש

לא י "לדעת רש, אול�. בל ייראה ובל יימצאהוא עלול לעבור על , שלא התגלה בבדיקה

החשש הוא שהאד� יחוס על . די בכ� שהגלוסקא נמצאת בביתו כדי לעבור עליה

דבריו . ורק אז הוא יעבור על הלאו, הגלוסקא וישהה אותה ברשותו אפילו רגע אחד

  ".יה עילויהודעת: "י מדויקי� מלשו� הגמרא עצמה"של רש

כדי לעבור .  שביארנו לעילהעיקרו�י הוא "העיקרו� העומד בבסיס פירושו של רש

רק א� האד� יחוס על החמ
 לרגע .  לא די במציאות של החמ
 ברשותו,על הלאו

רק במקרה כזה . חשב כמחזיק בחמ
 הוא יי–ויבטא בכ� את רצונו בקיו� החמ
 , אחד

 . וכדי למנוע זאת תיקנו חכמי� שיבטל את החמ
,בל ייראה ובל יימצאהוא יעבור על 

  :�"י בלשונו של הרמב"כ� מבוארת שיטת רש

  

משו� דלא יראה ניתק , וטעמא: "י בצורה שונה"התוספות עצמ� בהמש� דבריה� מבארי� את שיטת ר  10

 כדי לבאר את מלוא החידוש אול� נראה שלא די בנימוק זה". ולכ� אינו עובר כשמבערו לבסו�, לעשה

א� , ואולי א� הלאו עצמו מרוכ� יותר במקרה כזה, מועיל כדי לפטור מעונש" לאו הניתק לעשה. "י"של ר

הנוגע לאופי האיסור , כדי להגיע למצב של היתר לכתחילה יש צור� בעיקרו� מהותי יותר. לא יותר מכ�

א שהרבה להקשות על הסבר התוספות "פ�'פ' יס' שאגת אריה'עיי� . כפי שהצענו בגו� השיעור, עצמו

  .אשר תיר
 כדברינו', ל' סי' עונג יו� טוב'ומאיד� עיי� , י"בשיטת ר
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 בדיקת של תוקפה

  
 

"Ê ·¯‰ ¯·ÂÒ"Ï , ‰ÓÂÈ˜· ‰ˆÂ¯Â ‰ÈÏÚ Â˙Ú„ Ô˙�˘Î ‡Ï‡ ¯·ÂÚ Â�È‡ ÏËÈ· ‡Ï˘Î Û‡˘
¯ÂÚÈ·‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ï"  )·Ó¯"„ ÌÈÁÒÙ Ô :„"ıÓÁ ÏÂËÈ· ÔÈ�Ú ‰.(  

. י" משיטת רשרבה יותרי שראינו לעיל הייתה קיצונית ה"חשוב להדגיש ששיטת ר

י "רמדברי .  הפטור קיי� רק כל עוד האד� מתרוצ
 ומתעסק בביעור החמ
,י"לדעת רש

ובלבד ,  למקרה שהאד� כרגע אינו מתעסק בביעורג�הרחיב את הפטור נראה שהוא 

  .שכוונתו לבער את החמ
 בעתיד

  : של פסחעוסקת באד� המוצא חמ
 בביתו במהל� יו� טוב. הגמרא בד� ו

" ·ÂË ÌÂÈ· ıÓÁ ‡ˆÂÓ‰–ÈÏÎ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÙÂÎ "  )Â ÌÈÁÒÙ.(.  

 עליו לכסות את ,לכ�. מחמת איסור מוקצה, האד� מנוע מלטלטל את החמ
 ביו� טוב

לא מבואר בגמרא הא� מדובר . ואז לבערו, ולחכות עד למוצאי יו� טוב, החמ
 בכלי

ה כופה עליו "ד (י על אתר"רש. או א� בחמ
 שלא ביטלו, בחמ
 שביטלו מערב יו� טוב

 ודאי –אילו היה מדובר בחמ
 שאינו מבוטל . מבאר שמדובר בחמ
 מבוטל) את הכלי

והיה , בל ייראה ובל יימצאשאיסור מוקצה לא היה דוחה את הלאווי� דאורייתא של 

  . לבער את החמ
 ביו� טוב עצמועל האד�

ג "מצה פחמ
 ו' הל(ומפרש שמדובר בחמ
 שלא ביטלו , י"� חולק על רש"הרמב

א� שמדובר בחמ
 שעוברי� עליו מדאורייתא בבל ייראה ובל , �" לפי הרמב.11)ח"ה

כיצד . ומותר רק לכפות עליו את הכלי,  אסור לבערו וא� לטלטלו ביו� טוב–יימצא 

  ?יתגבר על איסורי חמ
 מ� התורה, שהוא איסור דרבנ�, ייתכ� שאיסור מוקצה

בתירו
 הראשו� הוא . ע שני תירוצי�ומצי, הכס� משנה על אתר שואל שאלה זו

. בה� העמידו חכמי� את דבריה� כנגד דברי תורהשכותב שזהו אחד מ� המקרי� 

  :בל ייראה ובל יימצאהנוגע לאופי איסורי , בתירו
 השני הוא מציע הסבר עקרוני יותר

"Â¯Ú·Ó Â�È‡Â Â¯Ú·Ï ‰È‰ Â˙Â˘¯·˘Î ‡Ï‡ ‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï· ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡ ‡Ï„ , Ï·‡
Â‰ Ì‡ ÒÂ�‡ ‡–‡Ï  ,‡Â‰ ÒÂ�‡ ‰ÊÂ"  )Ï‰ ‰�˘Ó ÛÒÎ 'Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ"‰ ‚"Á.(  

.  חמ
 בפסחלהחזיקלהחזיקלהחזיקלהחזיק שהאיסור הוא , על ההבנהבוססי�הכס� משנה מדבריו של 

הוא היה רוצה לבער את .  את החמ
 ברשותובקיומוהאד� אינו מעוניי� , במקרה שלנו

  

אבל אי� לומר דאיירי : "כותבי� ביחס לגמרא אצלנו) ה מתו� שהותרה לצור�"ד. כתובות ז(התוספות   11

ייתכ� , אול�.  מבוטלשמדובר בחמ
 לא, �"בפשטות משתמע מכא� שג� ה� פירשו כרמב". כשביטלו

שאפילו א� נעמיד את , התוספות באו לומר. שיש לקרוא את דבריה� בהקשר המצומצ� שבו ה� נאמרו

אי� , לפי זה. 'מתו�'בנוגע לדי� ,  אי� בכ� משו� פתרו� לבעיה שבה ה� עוסקי�–הגמרא בחמ
 שביטלו 

  .תבדבריה� משו� קביעת עמדה חד משמעית בנוגע למקרה שבו הגמרא עוסק
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 לטלטל את אסרוש,  במקומו על פי תקנת חכמי�והוא אנוס להשאירא� , החמ


  .ואינו עובר על איסור תורה, הוא אינו נחשב כמחזיק בחמ
, כיוו� שכ�. החמ

        עברה באונסעברה באונסעברה באונסעברה באונס

בל  עובר על שלאחר הבדיקה שוב אי� האד�,  אתר משתמעבדברי הראשוני� על

 מהו הטע� לשונ�לא ברור מ, אול�. אפילו א� יימצא חמ
 בביתו, ייראה ובל יימצא

א� האד� אינו מעוניי� בקיומו של לפיה ש, שהצענו לעילנית� להסביר זאת בדר� . לכ�

 
א� ייתכ� שיש להבי� זאת בדר� . בל ייראה ובל יימצא על  הוא אינו עובר–החמ

א� . בפסחשל האד� כיוו� שהיה חמ
 ברשותו , העברה עצמה אמנ� התקיימה. אחרת

וכעת הוא , יכיוו� שהוא עשה מה שמוטל עליו ובדק כראו, לא נית� לחייב אותו על כ�

  .נחשב כאנוס

ובאופ� , � בהלכות שגגות עוסק באד� שבא על אשתו שלא בשעת וסתה"הרמב

� כותב שה� נחשבי� כאנוסי� ואינ� "הרמב. מפתיע היא ראתה ד� בשעת התשמיש

  :הוא מסביר מדוע מצב כזה מוגדר כאונס ולא כשגגה. חייבי� חטאת

"˜„˜„ÏÂ ˜Â„·Ï ÂÏ ‰È‰ ‚‚Â˘‰˘ ,ÙÈ ˜„· ÂÏÈ‡Â ˙ÂÏ‡˘· ˜„˜„Â ‰ÙÈ ‰– ‡· ‰È‰ ‡Ï 
‰‚‚˘ È„ÈÏ . ‰˘ÚÈ ÍÎ ¯Á‡Â ‰¯È˜Á·Â ‰˘È¯„· Á¯Ë ‡Ï˘ ÈÙÏÂ–‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ .    
 ‰Ê Ï·‡–˙Â˘ÚÏ ÂÏ ‰Ó  ?‰˙È‰ ‰¯Â‰Ë È¯‰ ,ÏÚ· ‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘Â , ‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡

Ò�Â‡"  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ˙Â‚‚˘"‰ ‰"Â.(  

. א נחשב כאנוס הו–והעברה באה אליו במפתיע , א� האד� בדק כראוי מבעוד מועד

ג� א� באופ� מפתיע יתגלה ,  שלאחר שהתבצעה בדיקת חמ
,באותו אופ� נית� לומר

א� שמצד , זאת. בל ייראה ובל יימצאתחייב בולא י,  האד� ייחשב כאנוס–חמ
 בפסח 

  .עצ� הגדרת הלאו הייתה כא� מציאות של עברה

ל כללי הבירור מה דינו של אד� שסמ� ע: שאלה כללית יותרל מתקשרדיוננו כא� 

הא� אנו זוקפי� את ?  ולמרות זאת נכשל בעברה–' חזקה וכדו, רוב –של התורה 

ייתכ� שיש לחלק בעניי� זה בי� סוגי� שוני� ? או שהוא נחשב כאנוס, העברה לחובתו

  .של בירורי�

והעמיד אותה לפני , מתעוסקי� באישה שבעלה :) לה(התוספות במסכת יבמות 

כעת מתברר למפרע . התגלה שהאישה מעוברת, ייב� אותה האחלאחר ש. אחיו לייבו�

. אסורה על היב� באיסור אשת אחממילא היא ו, פטורה מייבו�שהאישה הייתה 

התוספות מחלקי� בהקשר . קובעת שה� חייבי� להביא קרב� על הביאהש� המשנה 

  :זה בי� שני מקרי�
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"‚ ÍÂ˙ È¯ÈÈ‡„ Â˙Ó·È Ò�ÂÎ‰„ ‡ÙÈÒ„ ,'‚ ¯Á‡Ï È‡„ '–Ó‡ Ô·¯˜ ·ÈÈÁ È‡ ? ÌÈ˘� ·Â¯„ ÔÂÈÎ
˘ÈÏ˘Ï ¯ÎÈ� Ô¯·ÂÚ , ‰¯·ÂÚ ¯ÎÂ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ ÂÊÂ–„·ÚÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ È‡Ó  ? ‡�Â‚ È‡‰ÎÂ

˙ÂÚÂ·˘· Ô�È¯Ó‡ :'ÒÂ�‡Ï Ë¯Ù '‰˙ÒÂ ˙Ú˘· ‡Ï˘ È·‚"    
  )‰Ï ˙ÂÓ·È ˙ÂÙÒÂ˙ :„"˙¯·ÂÚÓ ˙‡ˆÓ�Â ‰.(  

ר עברו א� כב, לכ�. לאחר שלושה חודשי�ניכר העובר , שי� המעוברותאצל רוב הנ

 האד� רשאי לסמו� על הרוב ולייב� את –שלושה חודשי� ועדיי� לא ניכר העובר 

כיוו� שסמ� על ,  הוא נחשב כאנוס–א� אחר כ� יתגלה שהיא מעוברת . אשת אחיו

  .הרוב

נית� להבי� .  הוא חייב בקרב�–א� ייב� אותה בתו� שלושה חודשי� , לעומת זאת

על , הוא יכול להניח שאשת אחיו אינה מעוברת. יש לו על מה לסמו�שג� במקרה זה 

ע� , לאחר שלושה חודשי� מדובר ברוב גדול.  ההנחה שרוב נשי� אינ� מעוברותסמ�

ומותר לאד� לסמו� עליו ללא בדיקות , רוב כזה מעניק ודאות. מיעוט שאינו מצוי

ויש מיעוט מצוי של נשי� ,  מדובר ברוב קט� יותרלפני שלושה חודשי�. נוספות

א� רצוי שלא , ג� רוב כזה יכול להוות גור� בירור תק�. א� שלא ניכר עובר�, עוברותמ

 אישהה כיוו� שהאד� לא חיכה אלא ייב� את. לסמו� עליו אלא לחכות ולברר יותר

וכאשר יתגלה שהאישה מעוברת הוא יתחייב ,  הוא נושא באחריות למעשיו–מייד 

  .בקרב�

הגמרא מביאה את דבריו של רמי . .)כה (יצהמקור נוס� בעניי� זה נמצא במסכת ב

בשלב . לפני הפשט וניתוחבשר בהמה המלמד דר� אר
 שלא יאכל אד� , בר אבא

מסקנת . שיש חובה לבדוק שהבהמה איננה טרפה לפני שיאכל, הראשו� מבינה הגמרא

מעיקר הדי� מותר לסמו� על החזקה שהבהמה ו,  הלכה מחייבתזוהגמרא היא שאי� 

מפרש שהגמרא ) כדתניא, ה אורח ארעא"ד: כה(י "רש.  ג� ללא בדיקה,הנה טרפנאי

ומבארי� שג� למסקנה , י"התוספות חולקי� על רש. באה ללמד דר� אר
 ונימוסי�

  :הצור� בהפשט וניתוח נובע מחשש לטריפה

"¯ÂÒÈ‡ ‡ÎÈÏ È‡„Â„ ,¯˙È‰ ˙˜ÊÁ· ˙„ÓÂÚ ‡È‰ ‰ËÁ˘�˘Ó„ , ‰ÙÈ¯Ë ˙‡ˆÓ� Ì‡ Â‰ÈÓ
 ÏÎ‡˘ ¯Á‡Ï–� ‡Â‰ Ò�Â‡Î ‡ÏÂ ‚‚Â˘Î ˘�Ú ,ÍÎ ÏÎ ¯‰ÓÏ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï˘"    

  )Â˙‰Î ‰ˆÈ· ˙ÂÙÒ :„"‡Ú¯‡ Á¯Â‡ ‰.(  
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רוב כזה הוא אמנ� גור� , כפי שראינו. 12החזקה כא� היא למעשה רוב ע� מיעוט מצוי

א� האד� , לכ�. א� עדי� שלא לסמו� עליו אלא לחכות ולברר יותר, בירור בעל תוק�

א� א� יתברר מאוחר יותר שהבהמה הייתה טרפה .  אי� בכ� עברה–אכל מבלי לחכות 

אילו . נית� לזקו� את העברה לחובתואלא , וא יכול לפטור עצמו בטענת אונס אי� ה–

האד� היה רשאי לסמו� על הרוב כגור� , היה מדובר ברוב ע� מיעוט שאינו מצוי

חשב  האד� היה נ–אפילו א� היינו מגלי� שהבהמה טרפה , במקרה כזה. בירור ודאי

  .כאנוס ונפטר

, א� האד� בדק היטב. ביחס לבדיקת חמ
, בדומה לכ� נית� לחלק ג� אצלנו

מצא יואפילו א� י, חשב כאנוסוא יי ה– נמוכה מאד ווהסבירות שיימצא חמ
 בבית

בדומה , א� הסבירות לקיומו של החמ
 גבוהה יותר. הוא ייפטר –חמ
 בביתו בפסח 

בביתו יימצא חמ
 א� אכ�  , לחובתו את העברה נוכל לזקו�–לרוב ע� מיעוט מצוי 

  .במהל� הפסח

         בסוגיה בסוגיה בסוגיה בסוגיהשיטות הראשוני�שיטות הראשוני�שיטות הראשוני�שיטות הראשוני�

בל ייראה ובל עובר על את ביתו הראשוני� בסוגייתנו עסקו בשאלה הא� אד� שבדק 

  :� על אתר"כ� כותב הר. והתמודדו איתה בדרכי� שונות, יימצא

"˙Â˜ÊÁ‰ ÏÚ ‰¯Â˙ ‰ÎÓÒ È¯‰˘ ,ÏÈ‚¯˘ ˙ÂÓÂ˜Ó Ô˙Â‡ ˜„·˘ ÏÎÂ ıÓÁ Ô‰· ‡ˆÓ‰Ï – 
‰·ÂÁ È„È ‡ˆÈ"  )¯" ÌÈÁÒÙ Ô‡ .È¯‰ ÈÙ„·"„ Û"‡Ï‡ ‰(.  

הפטור . עדיי� יש כא� מעשה עברה,  שג� לאחר שהאד� בדק,� משתמע"מדברי הר

 .י בירור כגו� חזקה בכל התורה מותר לסמו� על גורמשלפיו, נובע מעיקרו� כללי יותר

  .13פטר נחשב כאנוס ונ–  גורמי הבירור האלהמ� עלומי שס

, אול�. במקרה כזה מבל ייראה ובל יימצארבנו דוד ג� הוא סבר שהאד� פטור 

  :הוא מנמק זאת בצורה שונה

"ÂÁÂÎ ÈÙÎ ˜„·˘ ¯Á‡Ó ‡ˆÓÈ Ï·Â ‰‡¯È Ï· ¯ÂÒÈ‡ È„ÈÓ Â˙‡ÈˆÂÓ ‰˜È„·‰˘ , ‰�˙È� ‡Ï˘
˙¯˘‰ ÈÎ‡ÏÓÏ ‰¯Â˙"  )· ÌÈÁÒÙ „Â„ Â�·¯ .„"ıÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Â· ‰.(  

  

דהיינו הרוב , "משו� דשכיח"שאותה יש לבדוק , 7ָריאההמחלק בי� טריפה , ה פסח"ד. י חולי� יב"עיי� רש  12

 .כיוו� שהמיעוט אינו מצוי, לבי� שאר הטריפות שאי� צור� לבדוק, הוא ע� מיעוט מצוי
סמ� על חזקה וכיוו� שהאד� , נית� אולי לפרש שגורמי הבירור משתלבי� בהגדרת האיסור עצמו, אמנ�  13

  .א� ההבנה הפשוטה יותר היא זו שכתבנו למעלה.  כלל לא הייתה כא� מציאות של עברה–
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בל ייראה ובל  שהוא בא לחדש די� נקודתי בהלכות מלשונו של רבנו דוד משתמע

 הוא ביטא בכ� את רצונו שלא יהיה חמ
 – בדק כפי כוחו ד�אכיוו� שה. יימצא

 בבל ייראה ואינו עובר עליו,  נחשב כמחזיק בחמ
לאהוא , כיוו� שכ�.  בפסחברשותו

לא "ושג � הוא נעזר במשבה, יש לבחו� הבנה זו לאור המש� דבריו, אמנ�. ובל יימצא

ואולי נית� , 14ס"מושג זה מופיע בהקשרי� נוספי� בש". ניתנה תורה למלאכי השרת

  .ולא רק בהלכות חמ
, בכל התורהללמוד מכא� שמדובר בדי� כללי 

משנתנו קובעת שאי� חובת בדיקה . ייתכ� שיש לחלק בהקשר זה בי� מקרי� שוני�


 יש –� יתגלה חמ
 במקו� זה שא, נית� להציע. במקו� שלא רגילי� להכניס אליו חמ

א� התגלה חמ
 , לעומת זאת. אלא שהאד� פטור מחמת אונס, בכ� מציאות של עברה

 האד� ביצע בדיקה במקו� זה הוא כאשר.  אי� זה נחשב כלל כעברה–במקו� שנבדק 

  .וגילה את דעתו שהוא אינו מעוניי� להחזיק בחמ
 זה, התנער מהחמ
 שנמצא ש�

מבל י על המשנה כותב שהבדיקה נועדה לפטור את האד� "שר, כפי שהזכרנו לעיל

. י"חולקי� על רש) ה אור לארבעה עשר"ד(התוספות על אתר . ייראה ובל יימצא

 הבדיקה .מבל ייראה ובל יימצאביטול החמ
 הוא אשר פוטר את האד� , לדעת�

  .מלהיכשל באיסור האכילההאד�  למנוע את –נועדה למטרה אחרת 

וסוברי� שהבדיקה אינה פוטרת , י" חולקי� לחלוטי� על רשוספותתנית� להבי� שה

  התוספותייתכ� בהחלט שג� לדעת. אי� הכרח להבי� כ�, אול� .מבל ייראה ובל יימצא

י "המחלוקת בי� רש. �"רוהרבנו דוד כשיטת , מבל ייראה ובל יימצאהבדיקה פוטרת 

המשנה דיברה בתקופה , י"לדעת רש. לתוספות היא רק בנוגע לאוקימתא של המשנה


 לפטור את נועדההבדיקה , בתקופה זו. שלפני התקנה המחייבת לבטל את החמ

תקנת הביטול כבר הייתה קיימת בזמ� , לדעת התוספות. האד� מלאווי� דאורייתא

ויש ,  דאורייתאבל ייראה ובל יימצאלעבור על שוב ל ו האד� לא יכ,ממילא. המשנה

  .כמבואר בתוספות, אחרתבדיקה בדר� ה מטרתלהסביר את 

  

  .ועוד. קידושי� נד, .עיי� יומא ל  14


