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. חמ
המשנה הראשונה במסכת עוסקת בבדיקת , כפי שראינו בשיעורי� הקודמי�

  :המשנה באה ללמד מהו מועד קיו� הבדיקה

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

  :קביעה זו של המשנה מורכבת משני גורמי�

  .ד בניס�" הבדיקה מתבצעת בי–התארי� . א

  .1 הבדיקה מתבצעת בערב–הזמ� המדויק . ב

ת ביו� שבה יש לבצע את דהיינו השעה המדויק, הגמרא דנה בעיקר במרכיב השני

ונראה מה� השיקולי� שהובילו לקביעת הבדיקה , להל� נתייחס לדיוני� אלה. הבדיקה

כיצד נקבע תארי� , ראשית עלינו להתייחס לשאלה היסודית יותר, אול�. בערב דווקא

  .ד בניס�"הבדיקה בי

חכמי� תיקנו . ד דווקא"שאי� משמעות מיוחדת ליו� י, ההבנה הפשוטה היא

מטרת� של חכמי� הייתה לגרו� לאד� .  קוד� הפסחד� יבדוק את החמ
 ויבער2שא

, ד נבחר מהסיבה הפשוטה"יו� י. 2להיפטר מהחמ
 שברשותו סמו� ככל האפשר לפסח


  .לפני שייכנס החג, שהוא ההזדמנות האחרונה שיש לאד� לבער את החמ

  

 .ו היו�פירושו בערב הקוד� לאות" �אור ל"שלכולי עלמא , על פי מסקנת הסוגיה  1
עיי� לעיל בשיעור , קביעה זו נכונה ללא קשר לשאלה מה היה טעמ� של חכמי� שתיקנו את הבדיקה  2

 .23' עמ, בעניי� בדיקת חמ
 לאחר ביטול
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שמחמתה , יס�ד בנ"ייתכ� שקיימת משמעות מיוחדת לי. הבנה זו אינה הכרחית


הנפקא מינה בי� שתי ההבנות תהיה במקרה . בחרו חכמי� בתארי� זה לבדיקת החמ

  :תרחיש כזה מופיע בגמרא להל� בפרקנו. שהאד� בודק בתארי� מוקד� יותר

"·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡Â :‡¯ÈÈ˘· ‡ˆÂÈ‰Â ˘¯ÙÓ‰ ,¯Ú·Ï ˜Â˜Ê ÔÈ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ Ì„Â˜ ,
¯Ú·Ï ˜Â˜Ê ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÍÂ˙"  )Â ÌÈÁÒÙ..(  

. חייב לבדוק את החמ
 לפני צאתו, אד� היוצא מביתו בתו� שלושי� יו� לפני הפסח

וטעונה ברכה , בדיקת חמ
 מהווה קיו� של מצווה, 3כפי שראינו בשיעורי� הקודמי�

בשאלה זו ? ד בניס� עליו לבר� על הבדיקה"הא� ג� כאשר האד� בודק לפני י. לפניה

  :על אתרכפי שכותב המאירי , נחלקו הראשוני�

"ÔÓÊ Ì„Â˜ ÔÈ˜„Â·˘ ÂÏ‡ ÏÎÂ ,ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È , ¯Â‡Ó ‡Ï‡ ‰ÂˆÓ‰ ˙Ú˘ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ
¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ,ÔÈÎ¯·Ó˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ"  )Â ÌÈÁÒÙ È¯È‡Ó .„"ÂÏ‡ ÏÎÂ ‰.(  


לפי . מסתבר שמחלוקת זו תלויה בהבנות השונות שהעלינו לגבי מועד בדיקת החמ

אד� הבודק בתארי� מוקד� יותר אינו , ד דווקא"ההבנה שיש משמעות מיוחדת ליו� י

כאשר אד� . ורק אז תיקנו חכמי� ברכה, קיו� המצווה הוא דווקא באותו היו�. מבר�

שנועדה למנוע ממנו , אי� הוא מקיי� מצווה אלא מבצע פעולה טכנית, בודק קוד� לכ�

  .הסרת המכשול הזו אינה טעונה ברכה. להיכשל באיסורי חמ
 בפסח

אלא במועד , ד בניס� דווקא"תקנת הבדיקה לא נקבעה בי, תלפי ההבנה האחר

ההזדמנות , הנמצאי� בבית� בתקופה שלפני הפסח, לרוב בני האד�. האחרו� האפשרי

 ה� –כאשר ה� בודקי� באותו יו� . ד בניס�"האחרונה לבדוק את החמ
 היא בי

פסח המצב אצל אד� היוצא מביתו קוד� ה. ועליה� לבר�, מקיימי� בכ� מצווה דרבנ�

ההזדמנות האחרונה לבדוק את החמ
 היא ביו� שבו הוא יוצא , עבור אד� זה. שונה

ועליו ,  הוא מקיי� בכ� את תקנת חכמי� במלואה–כאשר הוא בודק ביו� זה . מביתו

  .לבר� על הבדיקה

שתלות זו של המחלוקת בהבנות השונות בעניי� מועד בדיקת חמ
 , יש להעיר

אלא הבדיקה נקבעה למועד , ד"בי� שאי� משמעות ליו� יג� א� נ. אינה הכרחית

קביעת . עדיי� ייתכ� שאד� הבודק מוקד� יותר לא יבר� על הבדיקה, האחרו� האפשרי

, המועד האחרו� האפשרי אינה נעשית על פי הנתוני� הספציפיי� של כל אד� ואד�

 לבדוק היא כיוו� שעבור הציבור כולו ההזדמנות האחרונה. אלא על פי כלל הציבור

  

 .10' לעיל עמ  3
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ואינו יכול לבר� על הבדיקה , אד� היוצא מביתו קוד� לכ� בטל אל כלל הציבור, ד"בי

  .4המוקדמת

        ד בניס�ד בניס�ד בניס�ד בניס�""""ייחודו של יייחודו של יייחודו של יייחודו של י

  :הירושלמי פותח את דיונו על משנתנו בציטוט מ� התורה

"·È˙Î :'˙ÂˆÓ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â , ı¯‡Ó ÌÎÈ˙Â‡·ˆ ˙‡ È˙‡ˆÂ‰ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÌˆÚ· ÈÎ  
ÌÈ¯ˆÓ ')È ˙ÂÓ˘"· ,ÊÈ.(..    

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ�Ú Â�È‡ Ì‡ ,ıÓÁ ¯ÂÚÈ·Ï ÔÈ�Ú Â‰È�˙"  )Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ‡"‡.(  

, אול�. הפסוק המצוטט בירושלמי עוסק במצוות אכילת מצה, על פי פשוטו של מקרא

ויש לדרוש אותו לעניי� , מסקנת הירושלמי היא שפסוק זה מיותר לעניי� אכילת מצה


זמנה של מצוות השבתת החמ
 הוא בכל , למילפי דעה זו בירוש. מצוות ביעור חמ

שהרי הירושלמי אינו מציי� שעה מסוימת אלא מתייחס באופ� סתמי , ד בניס�"יו� י

  .ליו� כולו

מצטטת משנה : הגמרא בד� ד. 'תשביתו'ג� הבבלי עסק במועדה של מצוות 

הגמרא . שבה נחלקו התנאי� לגבי שעת איסור חמ
 בערב הפסח, מהמש� הפרק

  :ולכולי עלמא מחצות והלאה החמ
 אסור, שקיי� מכנה משות� בי� הדעותקובעת 

"¯ÂÒ‡ ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ıÓÁ ‡‰ÈÓ ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ .ÔÏ�Ó?"  )„ ÌÈÁÒÙ.(:  

בהמש� הסוגיה מציעה הגמרא מקורות שוני� מ� התורה לאיסור חמ
 בערב הפסח 

  .מחצות היו�

. מ
 בערב הפסחייתכ� שהסוגיה עוסקת באיסור אכילת ח? מהו נושא הסוגיה

נחלקו התנאי� הא� קיי� איסור מ� התורה לאכול חמ
 :) כח�.כח(להל� בפרק השני 

רבי יהודה סובר שאכילת חמ
 בערב הפסח . או שהאיסור הוא רק מדרבנ�, בערב פסח

, נית� א� כ� להבי� שסוגייתנו היא כדעת רבי יהודה. אסורה מ� התורה באיסור לאו

  .מדויקת שבה מתחיל איסור זהוהיא באה לברר מהי השעה ה

  

, ד" ההבנות במקרה שכל הציבור מנוע מלבדוק ביו� יעדיי� יכולה להיות נפקא מינה בי�, ג� לפי הבנה זו  4

להלכה נפסק שאד� היוצא מביתו קוד� הפסח אינו מבר� על הבדיקה . כגו� כאשר אותו יו� חל בשבת

משנה ברורה (ג בברכה " בודקי� בליל י–א� כאשר ערב פסח חל בשבת , )ה ש�"א בהג, ו"ח תל"ע או"שו(

  ).ק א"ד ס"תמ
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התלוי , בפשט הגמרא נראה שהסוגיה איננה עוסקת באיסור האכילה, אול�

הסוגיה באה ללמד שמצווה זו . 'תשביתו'נושא הסוגיה הוא מצוות . במחלוקת תנאי�

ואינה שנויה , קביעה זו נכונה לכל הדעות. מתחילה בערב הפסח בחצות היו�

  .במחלוקת

מדבריו נראה שזמנה של מצוות . ירש כ� את הסוגיה� כנראה לא פ"הרמב

  :אלא כל היו� כולו, איננו מחצות היו� בלבד' תשביתו'

"Â˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊ Ì„Â˜ ıÓÁ‰ ˙È·˘‰Ï ‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ ,¯Ó‡�˘ :' ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·
ÌÎÈ˙·Ó ¯Â‡˘ Â˙È·˘˙' .˘ Â„ÓÏ ‰ÚÂÓ˘‰ ÈÙÓÂ'ÔÂ˘‡¯‰ '¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÌÂÈ ‡Â‰ ‰Ê.    

 ‰Ó ‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¯ ‰¯Â˙· ·Â˙Î˘'ÈÁ·Ê Ì„ ıÓÁ ÏÚ ËÁ˘˙ ‡Ï ,' ¯ÓÂÏÎ– ËÁ˘˙ ‡Ï 
ÌÈÈ˜ ıÓÁ‰ ÔÈÈ„ÚÂ ÁÒÙ‰ .˙ÂˆÁ ¯Á‡ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ÌÂÈ ‡Â‰ ÁÒÙ‰ ˙ËÈÁ˘Â"    

  )·Ó¯"Ï‰ Ì 'Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ"‰ ·"‡.(  

שזמנה , � לדבריו היא מפסוק העוסק בשחיטת הפסח"הראיה שמביא הרמב, אמנ�

, הוא אינו מזכיר את חצות היו�, ה� מגדיר את עצ� המצוו"א� כאשר הרמב. מחצות

  .ומשתמע מפשטות לשונו שמועד המצווה הוא כל היו�

� "כאשר הרמב. � נית� לדייק ג� מהכותרת להלכות חמ
 ומצה"את שיטת הרמב

הוא טורח לציי� את מועדו המדויק של , מונה את איסור אכילת חמ
 בערב פסח

� אינו מזכיר "ההשבתה הרמבביחס למצוות , לעומת זאת.  מחצות היו�–האיסור 

ג� מכא� נראה ". להשבית שאור ביו� ארבעה עשר: "אלא כותב באופ� סתמי, מועד זה

  .5ולא רק מחצות ואיל�, � המצווה חלה כל היו�"שלדעת הרמב

שלפיה� מועדה של , � משתלבת ע� דברי הירושלמי שראינו לעיל"שיטת הרמב

יש לשי� לב לכ� שהירושלמי מביא ,  זאתא� מלבד. ד"הוא בכל יו� י' תשביתו'מצוות 

הוא ' תשביתו'שמועד מצוות , הירושלמי כנראה הבי�. הלכה זו ביחס למשנתנו

הבדיקה והחיפוש אחר החמ
 מהווי� קיו� של . התשתית לקביעת מועד הבדיקה

דהיינו ביו� , ולכ� עליה� להתקיי� בזמ� המתאי� לקיו� המצווה, 6מצוות ההשבתה

בהמש� הסוגיה מבואר שמשיקולי� טכניי� היה צור� להקדי� את , �אמנ. ד בניס�"י

  

כ� . ולא במצוות תשביתו, ל עוסקת באיסור אכילת חמ
 בערב פסח"שהסוגיה הנ� כנראה פירש "הרמב  5

וש� הוא ג� פוסק להלכה כרבי יהודה על פי , ט"לא תעשה קצ, � בספר המצוות"עולה מדברי הרמב

  .שלא כדעת רוב הראשוני�, סוגיה זו

6  
 .9' עמ, עיי� לעיל בשיעור בעניי� תוקפה של בדיקת חמ
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ולא רק מפאת , א� עצ� התארי� נקבע מחמת ייחודו של אותו היו�. הבדיקה לערב


  .היותו ההזדמנות האחרונה לבער את החמ

  :'תשביתו'בהמש� הסוגיה מביא הירושלמי מקור נוס� לגבי מועד מצוות 

"ÔÎ ¯Ó‡ ‡Ï ‡�Ó È·¯ :' Ì˙¯Ó˘ÂÌÏÂÚ ˙˜Á ÌÎÈ˙¯„Ï ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ˙‡ '– ÌÂÈ‰ Â‰È˘ ‰˘Ú 
ÔÈ¯ÓÂ˘Ó ‰ÏÈÏ‰Â7"  )Ù ÌÈÁÒÙ ÈÓÏ˘Â¯È"‰ ‡"‡.(  

ד בניס� כולו אמור להיות רווי בתודעה של הרחקת "שיו� י, רבי מנא לומד מהפסוק

בדיקת החמ
 בתארי� זה משתלבת באופיו המיוחד של אותו . החמ
 ושמירה ממנו

לפי רבי מנא ייחודו של , בו המצווה התחילה מהבוקרש, בשונה מהמקור הקוד�. היו�

משתלבת , ד בניס� בערב"הבדיקה המתבצעת אור לי. ד בניס� מתחיל כבר מהלילה"י

הזיקה בי� דרשה זו לבי� מועד הבדיקה מבוארת במפורש . היטב בצביונו של יו� זה

  :י"במכילתא דרשב

" ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ˙‡ Ì˙¯Ó˘Â–˘Ú ‰Ú·¯‡ ¯Â‡Ó ÂÈ�ÙÏÓ Â‰È¯Ó˘ ¯ ,Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ : ‰Ú·¯‡ ¯Â‡
¯�‰ ¯Â‡Ï ıÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Â· ¯˘Ú"  )·˘¯„ ‡˙ÏÈÎÓ"È ˙ÂÓ˘ È"· ,ÊÈ.(  

ההבנה . י"הבבלי אינו מביא בשו� מקו� את הדרשות של הירושלמי והמכילתא דרשב

וקוד� לכ� , ד בניס�"מתחילה רק בחצות יו� י' תשביתו'הפשוטה בבבלי היא שמצוות 

ד בניס� רק משו� שזהו "בדיקת החמ
 נקבעה לליל י. אי� שו� מעמד מיוחד ליו� זה

  .ולא מחמת צביונו המיוחד של המועד, המועד הקרוב ביותר לפסח

המשנה . ד בניס� ג� במסגרת הבבלי"ייתכ� שקיי� רמז לייחודו של יו� י, אול�

לקרב� . הראשונה במסכת זבחי� עוסקת בסוגי� שוני� של קרבנות שנזבחו שלא לשמ�

ואילו ,  הוא פסול–כאשר הוא נשחט בזמנו שלא לשמו : ד בהקשר זהפסח די� מיוח

זמנו של הפסח הוא , לכתחילה? מהו זמנו של הפסח לעניי� זה. קוד� זמנו הוא כשר

" בי� הערבי�בי� הערבי�בי� הערבי�בי� הערבי�ושחטו אתו כל קהל עדת ישראל "על פי הפסוק , ד בניס� לאחר חצות"בי

מה דינו .  הקרב� פסול– א� הוא נשחט לאחר חצות שלא לשמו, לכ�). ו, ב"שמות י(

  :בשאלה זו נחלקו התנאי�? של הקרב� כשנשחט שלא לשמו קוד� חצות

"ÂÓ˘Ï ‡Ï˘ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ‰ , ËÁ˘� ÂÏÈ‡Î ¯È˘ÎÓ Ú˘Â‰È È·¯
¯˘Ú ‰˘Ï˘· ,ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ËÁ˘� ÂÏÈ‡Î ÏÒÂÙ ‡¯È˙· Ô·"  )‡È ÌÈÁ·Ê.(:  

  

 . עיי� ירושלמי כפשוטו על אתר–" שיהו היו� והלילה שוי� משומרי�"יש הגורסי�   7
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במשנה מובאת שיטתו של ב� . ד"ב� בתירא מרחיב את זמנו של הפסח ג� לבוקר יו� י

הגמרא מיישמת את שיטתו ג� ביחס לפסח . בתירא ביחס לפסח שנשחט שלא לשמו

  :שנשחט לשמו

"¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó‡ ,‡ÈÚ˘Â‡ È·¯ ¯Ó‡ : ˙È¯Á˘ ÂËÁ˘˘ ÁÒÙ· ‡¯È˙· Ô· ‰È‰ ¯È˘ÎÓ
ÂÓ˘Ï ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ,‡Â‰ ‰È�ÓÈÊ ‡ÓÂÈ ‰ÈÏÂÎ„"  )Ì˘.(  

אלא כל , של הפסח אינו רק מחצות ואיל�ב� בתירא סובר שזמנו , לפי דברי הגמרא

בי� "הקובע את זמנו של הפסח , כיצד מתיישבת שיטה זו ע� לשו� הפסוק. היו� כולו

  :הגמרא בהמש� מתייחסת לשאלה זו? "הערבי�

" ·È˙Î‰Â'ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ?'È‡ÏÈÚ ·¯„ ‰È¯· ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ :ÌÈ·¯Ú È�˘ ÔÈ·"  )Ì˘.(  

ג לבי� הערב של יו� " בי� הערב של יו� יפירושו" בי� הערבי�", לפי פירושו של עולא

א� על כל . שיטת רבי אושעיא נדחית בהמש� הסוגיה, אמנ�. ד כולו"דהיינו יו� י, ד"י

ד כולו צביו� מיוחד בהקשר של מצוות "המעניקה ליו� י, פני� קיימת כא� הווה אמינא

שראינו לעיל הירושלמי . חידוש זה איננו בטל לחלוטי�, ייתכ� שג� לפי המסקנה. הפסח

החל מהבוקר או א� , ד"המעניקה מעמד מיוחד ליו� י, הוא הד לאותה התפיסה

  .8מהערב

        בדיקה לפני שלושי� יו�בדיקה לפני שלושי� יו�בדיקה לפני שלושי� יו�בדיקה לפני שלושי� יו�

א� הוא יוצא בתו� .). ו(הזכרנו לעיל את דינו של רב בעניי� היוצא מביתו קוד� הפסח 

� לכ� וא� הוא יוצא קוד,  עליו לבדוק את החמ
 לפני צאתו–שלושי� יו� לפני הפסח 

  . אינו חייב לבדוק–

חובת הבדיקה בתו� שלושי� יו� , לדעת אביי. אביי ורבא נחלקו ביחס לדי� זה

 אינו –אפילו א� דעתו לחזור , לפני שלושי� יו�. היא רק במקרה שדעתו לחזור לביתו

אד� היוצא מביתו בתו� , לדעתו. רבא חולק על אביי בשתי הנקודות. חייב לבדוק

 הוא חייב –א� דעתו לחזור . אפילו א� אי� דעתו לחזור,  לבדוקשלושי� יו� חייב

  .אפילו מראש השנה, לבדוק ג� לפני שלושי� יו�

א� דעתו , שג� קוד� שלושי� קיימת חובת בדיקה, להלכה נפסק כדעת רבא

ייתכ� שאפשר לחלק בי� הבדיקה קוד� שלושי� לבי� הבדיקה , אול�. לחזור לביתו

הבדיקה מהווה קיו� של תקנת חכמי� לבדוק את , שי�בתו� שלו. בתו� שלושי�

  

  .279�293' עמ,  זבחי� זבחי� זבחי� זבחי�––––ל ל ל ל """"שיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראשיעורי הראלהרחבה בסוגיה זו עיי�   8
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הבדיקה נועדה רק . ג� רבא מודה שאי� כל קיו� בבדיקת החמ
, קוד� שלושי�. החמ

ולמנוע מבעוד מועד את האפשרות שהאד� ייכשל באיסורי חמ
 , להסיר מכשול

  .בפסח

 נחלקו הראשוני�, כפי שראינו לעיל. הנפקא מינה לחילוק זה תהיה לעניי� הברכה

ג� לפי הראשוני� הסוברי� שהבדיקה קוד� . הא� יש לבר� על הבדיקה קוד� זמנה

אד� היוצא מביתו קוד� . מסתבר שהדבר נכו� רק בתו� שלושי�, זמנה טעונה ברכה

כיוו� ,  אי� הוא מבר� על בדיקה זו–ג� א� דעתו לחזור והוא חייב לבדוק , שלושי�

א "ריטבחידושי� המיוחסי� לכ� מפורש ב. בדשאי� בה כל קיו� אלא הסרת מכשול בל

  :ה"בש� הרא

"‡¯‰ ˙Ú„Â"Ê ‰"Ï , ¯Ú·Ï ˜Â˜Ê˘ ÏÎ„–¯ÂÚÈ·‰ ÏÚ Í¯·Ó  .Ï ÍÂ˙ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡¯�Â ' ÌÂÈ
‡˜Â„"  )‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ·ËÈ¯"Â ÌÈÁÒÙ ‡ .„"Ô¯Ó‡ ‡Ï ‰.(  

הגמרא בהמש� מבארת מהי המשמעות המיוחדת שיש לאות� שלושי� יו� שלפני 

שלגביה נחלקו ,  הימי� האלה באה לידי ביטוי בהלכה נוספתמשמעות� של. הפסח

  :התנאי�

"Â‰ÈÈ˙„È·Ú È‡Ó ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ È�‰?    
‡È�˙„Î :ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ ÁÒÙ‰ Ì„Â˜ ÁÒÙ‰ ˙ÂÎÏ‰· ÔÈ˘¯Â„Â ÔÈÏ‡Â˘.    

¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ È·¯ :˙Â˙·˘ È˙˘"  )Â ÌÈÁÒÙ.(.  

ת מודע לחג בשלושי� הימי� שלפני הפסח האד� אמור להתחיל להיו, לדעת חכמי�

מודעות זו מחייבת אותו לבדוק , בי� השאר. ולמשמעויות ההלכתיות שלו, הקרב ובא


  .במקרה שהוא יוצא מביתו בתו� התקופה הזו, את החמ

לדעת רבי שמעו� ב� גמליאל שואלי� ודורשי� בהלכות הפסח רק שבועיי� קוד� 

לפי . י� הבדיקהמסתבר שתהיה נפקא מינה לשיטתו ג� לעני. ולא חודש של�, הפסח

אד� היוצא מביתו קוד� לכ� . תקנת הבדיקה חלה רק בשבועיי� שלפני הפסח, ג"רשב

  .והוא בודק ללא ברכה, או לכל היותר חייב בבדיקה כהסרת מכשול, אינו חייב לבדוק

. שג� במסגרת שיטת חכמי� יש משמעות מיוחדת לשבועיי� שלפני הפסח, ייתכ�

א� , ריכה ללוות את האד� במש� שלושי� יו�המודעות להלכות הפסח צ, אמנ�

החל מראש , המצווה של בדיקת חמ
 במלוא תוקפה חלה רק בשבועיי� שקוד� הפסח

  .חודש



  במסכת פסחי�ל "שיעורי הרא   40

 

נית� למצוא מספר רמזי� למעמד המיוחד של הימי� שמראש חודש ניס� עד 

שאותו , רמז אחד נמצא במדרש המפורס� בעניי� מצוות סיפור יציאת מצרי�. הפסח

  :י� מידי שנה בליל הסדראנו קורא

"˘„Á ˘‡¯Ó ÏÂÎÈ ? ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙'‡Â‰‰ ÌÂÈ·'"  )ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰.(  

שמצוות סיפור יציאת מצרי� תתחיל כבר מראש , בעל המדרש מעלה הווה אמינא

לכל , הוא אינו מעלה בדעתו את האפשרות להקדי� את המצווה עוד יותר. חודש ניס�

א� ייתכ� שג� למסקנה היא , זו נדחיתההווה אמינא ה. שלושי� הימי� שלפני הפסח

  .9משקפת את המעמד המיוחד של אותה התקופה

ה עוסק בהלכות "הראבי). תקנח' ב סי"ח(ה "רמז נוס� אפשר למצוא בדברי הראבי

שמי שיוצא מביתו קוד� הפורי� ולא יוכל לקרוא את , הוא מחדש. קריאת מגילה

על פי הפסוק , זאת. ש חודש רשאי להקדי� את הקריאה החל מרא–המגילה בזמנה 

כראיה לחידוש זה הוא מביא ). כב', אסתר ט" (והחדש אשר נהפ� לה� מיגו� לשמחה"

ייתכ� שההשוואה היא . העוסקת באפשרות להקדי� את בדיקת החמ
, את סוגייתנו

שההשוואה היא , א� נית� להבי�. רק בנוגע לעצ� האפשרות להקדי� את קיו� המצווה

שקיימת משמעות מיוחדת , ה הבי� בסוגייתנו"הראבי. ההקדמהג� בנוגע לשיעור 

שקיימת משמעות , מכא� הוא מסיק. לשבועיי� שלפני הפסח לעניי� הקדמת הבדיקה

  .לעניי� האפשרות להקדי� את קריאת המגילה, מיוחדת ג� לשבועיי� שלפני פורי�

        שעת הבדיקהשעת הבדיקהשעת הבדיקהשעת הבדיקה

הגמרא . ה לתארי� קוד�ובאפשרות להקדי� את הבדיק, עד כה עסקנו בתארי� הבדיקה

ומבררת מה� השיקולי� , עוסקת במועד הבדיקה בהקשר מצומצ� יותר.) ד(בסוגייתנו 

ד "אור לי, המשנה קובעת שיש לבדוק בערב, כאמור. שהובילו לקביעת שעת הבדיקה

איסור החמ
 מדאורייתא מתחיל , כפי שראינו. הגמרא מתקשה להבי� קביעה זו. בניס�

מדוע לא תיקנו לבדוק את החמ
 בשעה : ור זאת מקשה הגמראלא. רק בחצות היו�

  ?סמו� לתחילת מועד האיסור, השישית

שחכמי� תיקנו את הבדיקה , ההבנה הפשוטה היא שהקושיה מבוססת על ההנחה

שקיימת הנחה אחרת העומדת , אול� נית� להבי�. למועד המאוחר ביותר האפשרי

לתק� בדיקה של החמ
 כאשר מושג שאי אפשר , הגמרא מניחה. בבסיס קושיה זו

  

  ).א, ז"דברי� ט" (שמור את חדש האביב"מקור אפשרי לרעיו� זה נמצא בפסוק   9
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מדאורייתא האיסור מתחיל רק , אמנ�. 10החמ
 עדיי� אינו קיי� כקטגוריה הלכתית

ייתכ� שהגמרא . א� מדרבנ� החמ
 אסור בהנאה ג� בשעה השישית, לאחר חצות היו�

ולכ� היה ראוי לתק� , שרק בשעה השישית החמ
 מקבל מעמד הלכתי, סוברת

  .עה זושהבדיקה תהיה דווקא בש

גור� זה עשוי .  זריזות במצוות–בשלב השני הגמרא משלבת בדיו� גור� נוס� 

עדיי� לא די בכ� , אול�. כיוו� שזריזי� מקדימי� למצוות, להוביל להקדמת זמ� הבדיקה

 היינו מקדימי� את –אילו הטע� להקדמה היה זריזות . כדי לבאר את די� המשנה

  .א� לא ליו� הקוד�, הבדיקה לבוקר

שלפיה בדיקת החמ
 קיימת רק , גמרא בשלב זה מתעלמת מההבנה שהעלינוה

נית� להבי� שאכ� הגמרא אינה מקבלת . כאשר החמ
 כבר קיי� כקטגוריה הלכתית

כיוו� שהבדיקה כלל איננה מכוונת , אי� צור� בקיומו של חמ
 כמושג הלכתי. הבנה זו


צרי� להיות בדוק מחמ
 הבית . הביתהביתהביתהבית אלא החמ
החמ
החמ
החמ
נושא הבדיקה איננו . כלפי החמ

אי� כל בעיה להקדי� את הבדיקה ג� , כיוו� שהבדיקה מתייחסת לבית. לפני הפסח

  .כאשר איסורי חמ
 עדיי� אינ� חלי�, לפני השעה השישית

יש חשיבות לקיומו של החמ
 , לחלופי� אפשר להבי� שג� בשלב זה של הגמרא

א מאפשרת להקדי� את כאשר הגמר. כקטגוריה הלכתית כדי לתק� בדיקה אחריו

. היא מניחה שכבר מהבוקר קיימת משמעות למושג החמ
 בהלכה, הבדיקה לבוקר

  .מתחילה כבר מהבוקר' תשביתו'שמצוות , � שראינו לעיל"על פי שיטת הרמב, זאת

  :בסופו של דבר מבארת הגמרא מה� הנימוקי� לכ� שהקדימו את הבדיקה לערב

"˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ� ·¯ ¯Ó‡ :‡ È�·˘ ‰Ú˘·‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯�‰ ¯Â‡Â Ì‰È˙·· ÔÈÈÂˆÓ Ì„"    
  )„ ÌÈÁÒÙ.(.  

חכמי� תיקנו את הבדיקה : הנימוקי� שמעלה רב נחמ� בר יצחק ה� נימוקי� טכניי�

נית� . וכיוו� שבשעה זו טוב לבדוק לאור הנר, בערב כיוו� שאנשי� נמצאי� אז בבית

יי� האלה ולא יש להביא בחשבו� רק את הנימוקי� הטכנ, להבי� שג� הלכה למעשה

ייתכ� , כגו� באד� בטל הנמצא בביתו ג� במש� היו�, א� נצליח להתגבר עליה�. יותר

שהגמרא באה רק לבאר את טע� , לחלופי� אפשר להבי�. שנתיר לבדוק ג� במועד אחר

  

דוע לא תיקנו חכמי� בדיקה לקרבנות לפני שייהפכו כהסבר מ, אפשרות כזו הצענו בשיעור הקוד�  10

  .25' עיי� לעיל עמ, לנותר
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תקנה . ד דווקא"בשורה התחתונה קבעו חכמי� שיש לבצע את הבדיקה בליל י. התקנה

  .הנימוקי� שהובילו אליה אינ� רלוונטיי�זו עומדת בתוקפה ג� כאשר 

הגמרא . שתי ההבנות האלה באות לידי ביטוי בדיוני הראשוני� בסוגיה להל�

העוסקת בסוג התאורה שבה יש להשתמש לצור� , בהמש� הפרק מביאה ברייתא

  :הבדיקה

"Ô�·¯ Â�˙ :‰ÓÁ‰ ¯Â‡Ï ‡Ï ÔÈ˜„Â· ÔÈ‡ ,‰�·Ï‰ ¯Â‡Ï ‡ÏÂ ,‰˜Â·‡‰ ¯Â‡Ï ‡ÏÂ , ¯Â‡Ï ‡Ï‡
‰¯� ,‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯�‰ ¯Â‡˘ È�ÙÓ"  )Ê ÌÈÁÒÙ.(:  

א� . קשה לפרש ברייתא זו כפשוטה. הברייתא קובעת שאי� לבדוק לאור החמה

 כלל לא קיימת אפשרות לבדוק לאור –ד בניס� "אור לי, הבדיקה נעשית במועדה

נית� לפרש בשתי דרכי� מתי מתאפשרת ! שהרי הבדיקה מתבצעת בלילה, החמה

יש להניח שקיימת , לפי הפירוש הראשו�. ד"או ביו� י, ג"ביו� י: הבדיקה לאור החמ

לפי הפירוש השני מדובר באד� ששכח או . ד"אפשרות להקדי� את הבדיקה לפני ליל י

  .ד"שאז מוטל עליו לבדוק ביו� י, ד"נאנס ולא בדק בליל י

, בעל המאור העלה את ההווה אמינא. הראשוני� דנו בפירושה של ברייתא זו

אלא להגביל את מועד , רייתא כלל לא באה לשלול את הבדיקה לאור החמהשהב

  :הבדיקה

" ‡È�˙„ ‡‰'‰ÓÁ‰ ¯Â‡Ï ÔÈ˜„Â· ÔÈ‡ ,'È· ÈÏÈÓ È�‰ ‡ÓÈ˙ ‡Ï"‚ , ÏÈÏ ˜Â„·Ï ÂÏ ˘È˘
¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ,È· ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡"„"  )„ ÌÈÁÒÙ ¯Â‡Ó‰ ÏÚ· .È¯‰ ÈÙ„·"„ Û"‡È�˙„ ‡‰ ‰.(  

מתייחסת לאד� הרוצה להקדי� את הברייתא , לפי ההווה אמינא של בעל המאור

כיוו� , הברייתא מלמדת שאסור לו לבדוק כעת לאור החמה. ג"הבדיקה ליו� י

א� , לפי ההווה אמינא הזו. ועליו לחכות עד למועד שנקבע, ד"שהבדיקה נקבעה לליל י

  .ד ג� לאור החמה"מותר לו לבדוק ביו� י, ד"הוא שכח או נאנס ולא בדק בליל י

ד יש לבדוק לאור "ומפרש שג� ביו� י, ה את ההווה אמינא הזובעל המאור דוח

מותר להקדי� את , הראשוני� הבינו שלפי מסקנת בעל המאור. הנר ולא לאור החמה

ההבדל בי� ההווה אמינא של , לפי זה. 11ובלבד שיבדוק לאור הנר, ג"הבדיקה ליו� י

בהווה . עלינו לעילהוא בדיוק ההבדל בי� שתי ההבנות שה, בעל המאור לבי� מסקנתו

ואי� אפשרות , ד דווקא"אמינא סבר בעל המאור שקיימת תקנת חכמי� לבדוק בליל י

במסקנה הוא סובר שמועד הבדיקה נקבע רק על פי השיקולי� . להקדי� את הבדיקה

  

 .עיי� למשל במלחמות על אתר  11
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 נית� להקדי� את –וא� קיימת אפשרות להתגבר על הבעיות הטכניות , הטכניי�

  .הבדיקה

אמנ� למסקנה הוא מפרש שהברייתא . ור אינה הכרחיתהבנה זו בדעת בעל המא

. א� ייתכ� שג� הדי� ביחס למועד הבדיקה עומד בעינו, באה לשלול בדיקה לאור החמה

 כיוו� שתקנת חכמי� –אי� לעשות זאת , ג"ג� א� יש אפשרות לבדוק לאור הנר ביו� י

  .12ד דווקא"הייתה לבדוק בי

ג� א� הוא בודק , ג"הבדיקה ליו� י� במלחמות כותב שאי� להקדי� את "הרמב

אלא הוא נשאר , הוא אינו מנמק זאת בכ� שזו הייתה תקנת חכמי�, אול�. לאור הנר

  :בעולמ� של השיקולי� הטכניי�

" ¯˘Ú ‰˘Ï˘· ÈÓ� ÌÈ„˜‰Ï ‡· Ì‡Â–˜„Â· Â�È‡  ,‰ÏÈÏ· ‰˜È„·Ï ‰ÙÈ ¯�‰ ¯Â‡˘ È�ÙÓ"    
  )·Ó¯"„ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÓÁÏÓ· Ô .È¯‰ ÈÙ„·"Û.(  

שבו מבואר שהבדיקה לאור הנר ביו� יעילה פחות , � הוא בירושלמי"רמבמקורו של ה

שאז , ג"ייתכ� שתהיה אפשרות להקדי� את הבדיקה לליל י, לפי שיטה זו. מאשר בלילה

בדיקה במועד זה לא תתאפשר לפי ההבנה שחכמי� תיקנו את . אור הנר דולק במיטבו

 .ד דווקא"הבדיקה בליל י

  

  .ה והבדיקה צרי� שתהיה"ג ד"ח תל"או, ח"בכיוו� זה פירש את שיטת בעל המאור הב  12


