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ב"ה

פתח דבר
בשבח ותודה להשי"ת יוצא בזה לאור השלחן ערוך הלכות פסח ,אשר לכ"ק אדמו"ר הזקן ,חלק
ראשון ,הכולל סימנים תכט-תמא ,עם באור "דברי שלום".
עיקרו של חלק זה דן בדיני בדיקת חמץ.
הבאור "דברי שלום" נכתב באופן שיקל על המעיין להבין את ההלכות ואת מקורותיהן.
בפנים נוסח השלחן ערוך נוסף פיסוק ,חלוקת קטעים ,וכותרות משנה לסעיפים.
בהלכות הסבוכות יותר ,נוסף בהערות סיכום תוכן פרטי ההלכות הכלולות בו.
במקורות ,בא גם ציטוט קצר ממקורות ההלכות ,בתלמוד ופוסקים ,ראשונים ואחרונים ,אשר מהם
בירר רבינו הלכות אלו.
במקומות שלפום ריהטא נראית סתירה בדברי רבינו ממקום למקום ,מוסברת ההלכה בהערות .ואם
דנו בנושא זה באיזהו מקומן ,מצויין בהערות לדבריהם.
בקונטרס אחרון נוסף בתחלתו ,סיכום תוכן המשך דברי הקונטרס אחרון ,וכן ביאור קצר לדברי
הקונטרס אחרון.
רבינו מרבה לחדש ולהכריע בשלחן ערוך שלו; אלא שחידושים והכרעות אלה שולבו בקיצור
בלשונו הזהב ,בתוך העתקת דברי הפוסקים שקדמוהו ,עד אשר לפעמים המעיין אינו מבחין
בפרטיהם .וכדי להקל על הבנתם ,הורחב ביאור הדברים בהערות שבשולי הגליון.
כיון שמטרת הבאורים האלו היא להקל הבנת ההלכה ,שגם מי שאינו מתמצא כל כך בנושא יוכל
להבין את כללות תוכן ההלכה ומסקנותיה ,ושיטת רבינו הזקן בזה ,לכן מוסברים כאן הדברים בסגנון
קל ומובן ,מבלי להכנס יותר מדאי לפלפולים; מלבד במקום שהדבר נחוץ להבנת הנושא.
כל מקום שמצויין בכרך הזה לתלמוד בבלי וירושלמי ונו"כ – בסתם ,הכוונה היא למסכת פסחים .כל
מקום שמצויין לרמב"ם ונו"כ – בסתם ,הכוונה היא להלכות חמץ ומצה .וכל מקום שמצויין לסימן
בטור ושלחן ערוך ,או לשאר ספרי ההלכה ושו"ת – בסתם ,הכוונה היא לחלק אורח חיים.
כאמור במבוא להוצאה החדשה של שלחן ערוך רבינו ח"ג )קה"ת תשס"ג( ,נעזרנו בספרים שקדמונו
לבאר את הלכות פסח שבשלחן ערוך רבינו :הערות לשלחן ערוך אדמו"ר הזקן הל' פסח )הגרא"י
ריבלין(; מראי מקומות וציונים )הרב אשכנזי(; מראי מקומות לקונטרס אחרון )הרב ביסטריצקי(;
מדרכי הקונטרס )הרב לב( .קובץ הערות וביאורים לקונטרס אחרון )הרב דייטש(.
בסוף הספר באים הוספות אלו:
א( פסקי הסדור – סדר הנהגות של פסח.
ב( לקוטי טעמים ומנהגים – מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע.
ג( שו"ת רבינו סי' יד – יאוש והפקר באסורי הנאה.
מפתחות:
מפתח ענינים.
מפתח פסוקים.
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מפתח מאמרי רז"ל.
מפתח ספרים.
מפתח אנשים.
ויה"ר שנזכה לעסוק כל ימינו בתורת רבותינו הקדושים ,לירד לעומק דבריהם ,וישמיעונו נפלאות
מתורתם ,בגאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקנו.
שלום דובער לוין
כ"ד טבת ה'תשע"ז
ברוקלין ,נ.י.
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הלכות פסח – ח"א )סי' תכט-תמא(
מין המצות
1

יש בכללן שמונה מצות .שלש מצות עשה ,וחמש מצות לא תעשה ,וזהו פרטן :
א שלא לאכול חמץ ביום י"ד מחצות היום ולמעלה:2
ב לבער חמץ מן העולם מחצות היום ולמעלה:3
ג שלא יראה חמץ כל שבעה:4
ד שלא ימצא חמץ כל שבעה:5
ה שלא לאכול חמץ כל שבעה:6
____________________
 1מין המצות הועתק מהרמב"ם ,בפתיחת הל' חמץ ומצה )ראה התוועדויות תשמ"ה ח"ד ע' .(2158
אלא שרביו שיה והוסיף בו איזה פרטים.
סדר המצות הוא לפי סדר הזמים:
)א -ב( מתחילים מיום י"ד מחצות ולמעלה.
) ג -ו( מתחילים מתחלת ליל ט"ו.
)ז -ח( מצותם בליל ט"ו.
אמם בפרט אחד שיה רביו את הסדר ,מכפי שהוא ברמב"ם ,כי ברמב"ם באים איסורי אכילה שמליל ט"ו ואילך ,לפי
איסורי בל יראה ובל ימצא שמליל ט"ו ואילך ,ואילו כאן באים איסורי בל יראה ובל ימצא שמליל ט"ו ואילך ,לפי איסורי
אכילה שמליל ט"ו ואילך.
ואולי הטעם לזה ,כי רביו הוסיף כאן )במצוה ו( את ביאור פרטי איסור אכילת תערובת חמץ )מהטעם דלקמן הערה  ,(7ולכן
השאיר מצוה זו לסוף המצות שמתחילות בליל ט"ו.
 2ראה טז ,ב -ג )וזבחת פסח  ...לא תאכל עליו חמץ( .ויתבאר לקמן סי' תלא ס"ב )איסור אכילתו והאתו מן התורה  ...מחצות
היום י"ד ולמעלה ,שהאוכל או ההה אז מן החמץ עובר בלא תעשה ,שאמר לא תאכל עליו חמץ ,כלומר על קרבן הפסח.
ולא בא הכתוב להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת אכילת הפסח ,דהייו בליל ט"ו ,שהרי כבר אמר ולא יאכל חמץ ,אלא בא
להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת שחיטת הפסח ,דהייו מחצות יום י"ד ולמעלה(.
 3בא יב ,טו )אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם( .ויתבאר לקמן סי' תלא ס"א )מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך ...
שאמר שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וגו' .ומפי השמועה למדו ,שיום ראשון זה הוא
י"ד ביסן  ...ראיה לדבר זה ,ממה שאמרה תורה לא תשחט על חמץ דם זבחי ,כלומר לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים,
וזמן שחיטת הפסח הוא בי"ד מחצות היום ולמעלה .מכאן אתה למד שזמן השבתת החמץ הוא בזמן שחיטת הפסח ,דהייו
מחצות יום י"ד ולמעלה(.
הלשון ברמב"ם הוא "להשבית שאור ביום ארבעה עשר" ,ורביו שיה:
)א( הלשון ברמב"ם הוא" :להשבית שאור" ,כי מצות תשביתו לדעת הרמב"ם )פ"ב ה"ב(" :ומה היא השבתה זו האמורה
בתורה היא שיבטלו בלבו" .ורביו כתב" :לבער חמץ מן העולם" ,כי להלכה קיי"ל כדלקמן )סי' תלא ס"ב(" :ומה היא
השבתה זו שאמרה תורה הוא שישבית ויבער החמץ מן העולם לגמרי".
)ב( הלשון ברמב"ם הוא" :ביום ארבעה עשר" ,כי מצות תשביתו לדעת הרמב"ם כוללת גם ביטול חמץ ,שהיא קודם חצות,
כדלקמן )סי' תלא ס"ב(" :מחצות יום י"ד ולמעלה  ...איו יכול לבטלו ולהפקירו ,אבל קודם שהגיע זמן איסור האתו יכול
הוא לבטלו ולהפקירו" .ורביו כתב" :מחצות היום" ,כי להלכה קיי"ל כדלקמן )סי' תלא ס"ב(" :השבתה זו שאמרה תורה
הוא שישבית ויבער החמץ מן העולם  ...לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו והאתו מן התורה ,דהייו מחצות היום י "ד
ולמעלה".
)ג( ועוד הוסיף רביו וכתב" :מחצות היום ולמעלה" ,כי אף ש"אך ביום הראשון" האמור בתורה " ,הוא י"ד ביסן" ,מכל מקום
שארת מצוה זו בכל ימי הפסח ,כדלקמן )סי' תלה ס"ד(" :כשהוא בודק ומבער בתוך הפסח ,שאז יש בביעור מצוה מצד
עצמו ,שאמר תשביתו שאור מבתיכם" .וכן הוא לקמן )סי' תמו ס"ה(" :וביעור חמץ בפסח  ...מצות עשה תשביתו שאור וגו'
ולא תעשה בל יראה ובל ימצא" )ראה קובץ יגדיל תורה .י .ט ע' ל(.
 4בא יג ,ז )את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך(.
 5בא יב ,יט )שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם(.
והלימוד המיוחד משי לאוים אלו ,יתבאר לקמן רס"י תמ )כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול  ...תלמוד לומר שבעת ימים
שאור לא ימצא בבתיכם(.
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ו שלא לאכול כל שבעה תערובת חמץ ,7שיש בו כזית בכדי אכילת פרס מהתערובת .8אף על פי
שבאכילת התערובת אין טועמים כלל החמץ שבתוכו ,ואין נותנים בתוכו את החמץ אלא לקיוהא
בעלמא ,9כגון כותח )פירוש נסיובא דחלבא (10הבבלי שמפררין בתוכו פירורי לחם חמץ להחמיצו,11
_______________
 6בא יג ,ג )ולא יאכל חמץ( .ויתבאר לקמן סי' תלא ס"ב )שלא לאכול חמץ בשעת אכילת הפסח ,דהייו בליל ט"ו  ...אמר ולא
יאכל חמץ(.
וההפרש בין מצוה א' ה"ל )שלא לאכול חמץ ביום י"ד( לבין מצוה ה' שלפיו )שלא לאכול חמץ כל שבעה( ,כי מליל ט"ו ואילך
יש בזה גם עוש כרת ,כאמור בפסוק בא יב ,טו )כל אוכל חמץ וכרתה הפש ההיא מישראל מיום הראשון עד יום השביעי(,
ותבאר לקמן סי' תמז ס"א )מליל ט"ו  ...החמירה בו תורה לעוש כרת(.
 7בא יב ,כ )כל מחמצת לא תאכלו( .פסחים מג ,א )כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ,ושכר המדי ,וחומץ האדומי,
וזיתום המצרי(.
ובשוע"ר השמיט הלכה זו ,כי בכל אופן אסורה אכילתו ושהייתו מדברי סופרים )לא רק כשהוא כזית בכדי אכילת פרס ,ולא
רק כשהוא תערובת פחות מששים ,אלא אפילו הוא אחד באלף ,ואפילו אין ותים בתוכו את החמץ אלא לקיוהא בעלמא,
עדיין אסורה אכילתו ,וחייב לבערו מדברי סופרים( ,כמבואר לקמן )סי' תמב ס"ה(" :דבר שדרך עשייתו הוא על ידי תערובת
חמץ  ...הרי הוא חשוב ואיו בטל  ...אפילו באלף ,ולפיכך חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח ,ואם לא ביערו ועבר עליו
הפסח אסור אפילו בהאה".
ותבאר בקוטרס אחרון )סי' תמב סוף ס"ק ה(" :ולכך השמטתי מתיתין דכותח כו' ,שזהו כלל במה שכתבתי שדרך תיקון
עשייתו כו' כמבואר ברשב"א ,והעתקתיה במקומה קודם סי' תכ"ט".
והייו כיון שאיו וגע למעשה ,רק כדי לדעת גדרי איסורו מן התורה ,לכן הועתקו פרטי הלכה זו "במקומה ,קודם סי' תכ"ט ",
בתוך מין המצוות של פסח.
קטע זה דפס בקובץ יגדיל תורה ).י (.ה ע' יד -טו ,מכתי"ק הרה"ק מהרי"ל ,אחי רביו )ראה מבוא לחוב' י( .וכתב שם כפירוש
לשו"ע רס"י תמב; באיזה הוספות ושיויי לשון .שיועתקו לקמן בשוה"ג.
 8ברייתא חכמים מג ,א )תיא על חמץ דגן גמור עוש כרת על עירובו בלאו דברי ר' אליעזר .וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור
עוש כרת על עירובו בלא כלום( .ותבאר בגמרא מד ,א ) הח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס(.
והייו שכל המחלוקת היא כשאין כזית בכדי אכילת פרס ,אבל אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס גם חכמים מודים שהוא בלאו,
כפי שפירש הרי"ף יג ,ב )וכי אמרי רבן מי דלא לקי ,הי מילי היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ,כגון כותח הבבלי וכיוצא
בו ,אבל היכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס אפילו לרבן לקי(.
וקיי"ל כחכמים ,כמבואר ברמב"ם פ"א ה"ו )עירוב חמץ כגון כותח הבבלי ושכר המדי וכל הדומה להן מדברים שהחמץ מעורב
בהן ,אם אכלן בפסח לוקה ואין בו כרת ,שאמר כל מחמצת לא תאכלו .במה דברים אמורים בשאכל כזית חמץ בתוך
התערובת בכדי אכילת שלש ביצים הוא שלוקה מן התורה .אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלש ביצים ,אף על פי
שאסור לו לאכול ,אם אכל איו לוקה אלא מכין אותו מכת מרדות(.
כאן בפים לא זכר אם לוקים על אכילתו ,אבל כן תפרש בכת"י" :דאז הוא לוקה על אכילתו מן התורה".
ואף דאמרין בגמרא )מד ,א(" :הח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס )דהא כותח איו עשוי לאכול אלא לטבל,
רש"י( ,אי בעייה דקשריף וקאכיל ליה )אי מתרמי ואכיל ליה ממש דהשתא איכא כזית ממהר להצטרף כשיעור אכילת פרס
ממו( ,בטלה דעתיה אצל כל אדם )ולאו אכילה היא לחיובי עלה( ,ואי משטר קשטר ואכיל )מטבל בתוכו כדרכו( ,לית ביה
כזית בכדי אכילת פרס" .ואם כן איך כתב הרמב"ם "כותח הבבלי  ...בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלש
ביצים"?
פירש הפר"ח ס"א ד"ה ולע"ד ראה ליישב כל זה )דבודאי הרמב"ם מיירי שעירב חמץ הרבה בכותח ,דאפילו על ידי טיבול יש
בו כזית בכדי אכילת פרס(.
וזהו גם פירוש דברי רביו כאן )כמבואר בפס"ד צמח צדק שמז ,ג(" :והה רביו הרב "ע פסק במין המצות של הלכות פסח
מצוה ו' כהמגיד משה ופר"ח אליבא דרמב"ם ,שהרי כתב סתם בכדי אכילת פרס ,ומשמע כדרך אכילתו על ידי טיבול".

*
ולעין שיעורו של "כזית בכדי אכילת פרס" יש שתי דעות ,כדלקמן )סי' תריב ס"ד(" :שיעור אכילת פרס שאמרו  ...יש אומרים
שהוא כמו ד' ביצים ויש אומרים שהוא כמו ג' ביצים שוחקות  ...ולעין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחר המחמיר ,וכל
שהוא בשל דבריהם הלך אחר המיקל".
ובכת"י כאן הוסיף)" :פירוש ג' ביצים שהן חצי ככר(" .וכן הוא לקמן )סי' תמב ס"א()" :פירוש ג' ביצים שהן חצי ככר(".
ויתבאר לקמן שם בהערות.
 9טור סי' תמב )ודוקא שאין בתערובות טעם חמץ ,כגון כל אלו שאין ותין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא ,אבל אם יש בו טעם
חמץ מחייבים עליו ,דטעם כעיקר דאורייתא(.
ופרי חדש סי' תמב שם )דדעת רביו דבכותח ליכא טעם חמץ אלא קיוהא בעלמא ,וכסברת הטור .והא דאמרין בעלמא דכזית
בכדי אכילת פרס דאורייתא לעין מלקות אף על ידי תערובת ,הייו דוקא בדאיכא טעם איסור ,הא לאו הכי מיבטל ברובא
 ...והכא משום חומרא דחמץ החמירה עליו תורה ,דאפילו דליכא טעם חמץ ,כל דאיכא כזית בכדי אכילת פרס של חמץ
ואכלו מיחייב(.

*
וכל זה הוא בכותח שעכ"פ יש בו קיוהא .משא"כ בתערובת מין במיו ,שאין בו טעם האיסור כלל ,מן התורה בטל ברוב ,ומותר
אף באכילה ,כדלקמן סי' תמב סי"ג )שמן התורה מין במיו בטל ברוב ,כיון שאיו ותן בו טעם ,שהרי טעמם שוה( .ובכת"י
שם )ולא קיוהא ,ולכן אפילו יש בו כזית בכדי אכילת פרס שרי(.
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שאין בכותח טעם הלחם אלא חמיצות הלחם החמיץ את הכותח .שכיוצא בזה בשאר איסורין אין כאן
איסור מן התורה ,12אבל בחמץ בפסח החמירה תורה ואמרה כל מחמצת לא תאכלו ,אפילו תערובתו.
אבל כרת אינו חייב .13אלא אם כן יש בתערובתו טעם חמץ ,14כמו בשאר איסורים ,וכמ"ש בסי'
_______________
 10גמרא מב ,א )בכותח הבבלי  ...משום סיובי דחלבא(.
 11בשו"ע )סי' תמב ס"א(" :כגון המורייס וכותח הבבלי ושכר המדי וכל כיוצא באלו" .ובכת"י הלכה זו ) שכתב כפירוש על
דברי השו"ע(" :המורייס ,פירוש שומן דגים שמשימין בו לחם קלוי .וכותח ,פירוש סיובי דחלבא ,ובבבל מפררין בתוכו
פירורי לחם להחמיצו .ושכר המדי ,דרמו בי' מי שערי )גמרא(  ...במה דברים אמורים בכותח וכיוצא בו".
הכותח תבאר כאן .והמורייס – לקמן )סי' תמב ס"ו(.
 12בכת"י" :אפילו באכילה  ...ומכל מקום מדברי סופרים אסור להשהות כותח וכיוצא בו ,אע"פ שאין בו מן החמץ אלא
מעט" .ותבאר לקמן )סי' תמב ס"ו(" :דבר שדרך עשייתו הוא על ידי תערובת חמץ כגון מורייס )פירוש שומן דגים( שמשימין
בו לחם קלוי ,אע"פ שיש בו ס' כגד הלחם ,מכל מקום כיון שדרך תיקון המורייס הוא על ידי לחם הרי הוא חשוב ואיו בטל
במורייס אפילו באלף ,ולפיכך חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח".
אבל כאן איו דן בדיו מדברי סופרים ,כי אם בדיו מן התורה ,כדלעיל )הערה .(7
 13גמרא מג ,א )כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי .יכול יהא עוש כרת,
תלמוד לומר כי כל אוכל חמץ וכרתה ,על חמץ דגן גמור עוש כרת ועל עירובו בלאו(.
ואף שבגמרא אמרין )שם(" :מאן שמעת ליה דאמר על עירובו בלאו רבי אליעזר היא" ,ומיירי בפחות מכזית בכדי אכילת פרס.
ראה מכך שכזית בכדי אכילת פרס חייב אף בכרת.
מכל מקום פסק הרמב"ם )פ"א ה"ו(" :כותח הבבלי ושכר המדי וכל הדומה להן מדברים שהחמץ מעורב בהן אם אכלן בפסח
לוקה ואין בו כרת שאמר כל מחמצת לא תאכלו .במה דברים אמורים בשאכל כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלש
ביצים הוא שלוקה מן התורה".
 .ופירש פרי חדש שם" :לבתר דאסיקא דכזית בכדי אכילת פרס אפילו על ידי תערובת דאורייתא ,מעתה הך ברייתא אתיא
כרבן ,ועל עירובו בלאו דקתי מתוקם בכהאי גווא שאכל פרס מן התבשיל" .כך שלפי המסקא ,גם בכזית בכדי אכילת פרס
איו חייב כרת.

*
והה במשה שם )מב ,א( יש מחלוקת הפוסקים אם עובר על כותח הבבלי על בל יראה ובל ימצא.
שבמשה אמר" :ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי" .פירש רש"י שם" :עוברין עליהן בבל יראה ובבל ימצא" .ובתוס' שם:
"וראה לר"ת דאלו עוברין פירוש האוכלין ,ועוברין הייו מעל השולחן ,דלאו בי מיכל יהו ,אבל בל יראה ליכא".
והייו בפחות מכזית בכדי אכילת פרס ,משא"כ בכזית בכדי אכילת פרס גם ר"ת מודה שעוברים עליו ,כמבואר בטור סי' תמב
)כל אלו שאין ותין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא  ...מיירי מי שאין בהם כזית בכדי אכילת פרס ,אבל אם יש בו כזית בכדי
אכילת פרס חייבים עליה .ועל כן השכר שעושין באשכז מחיטין ושעורים חייבים לבערו(
וכן פסק ברמב"ם פ"ד ה"ח )תערובת חמץ עוברין עליה משום בל יראה ובל ימצא .כגון המורייס וכותח הבבלי ושכר המדי
שעושין אותו מן הקמח .וכל כיוצא באלו מדברים האכלים( .ושו"ע רס"י תמב )תערובת חמץ עוברים עליו משום בל יראה
ובל ימצא כגון המורייס וכותח הבבלי ושכר המדי וכל כיוצא באלו(.
וכאן לא הזכיר מחלוקת זו לעין בל יראה ובל ימצא ,שהרי כאן מוה רביו רק את מצות "כל מחמצת לא תאכלו" .אבל
בכת"י ,שכתב בתור ביאור לשלחן ערוך ,הוסיף כאן" :לרבות תערובתו .הילכך עוברין עליו גם בבל יראה ובל ימצא מן
התורה".
ואילו דעת התוס' תתבאר לקמן סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק יב

*
ועוד מוסיף בכת"י" :אבל אם כזית חמץ מעורב בתערובת הרבה שיש בו יותר מכדי פרס ,כיון שאפילו אכל כל התערובת
בפסח איו לוקה ,לפי שהלכה למשה מסיי הוא שאיו מצטרף לשיעור כזית ביותר מכדי פרס ,לפיכך הרי הוא בטל בתוך
התערובת ,ואין עוברים עליו משום ב"י וב"י".
מה שכתב "שהלכה למשה מסיי הוא שאיו מצטרף לשיעור כזית ביותר מכדי פרס" ,הייו כדעת חכמים שתבארה בגמרא
)מד ,א(" :דהיתר מצטרף לאיסור  ...פליגי רבן עליה דרבי אליעזר בכותח הבבלי  ...דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס".
ומה שכתב "ואין עוברים עליו משום ב"י וב"י" ,מקורו במגיד משה )פ"ד ה"ח(" :וכבר תבאר פ"א שרביו פוסק שאין
בתערובת חמץ לאו באכילתו אלא אם כן אכל כזית חמץ בכדי אכילת פרס .ובודאי לדבריו הוא הדין שאיו עובר עליו ,אלא
בתערובת שיש בו כזית בכדי אכילת פרס".
והובא גם במ"א )סי' תמב ס"ק א(" :כתב המגיד משה פ"ד ,דוקא שיש בו כזית חמץ בתוך אכילת פרס ,וזה עיקר" )וראה כבוד
מלכים ע' רמב(.
ואף שתבאר לקמן )רס"י תמב(" :כזית חמץ דגן גמור שתערב במין מאכל אחר  ...אף על פי שיש בזה התערובת יותר מכדי
אכילת פרס  ...ואם כן אפילו אכל כל התערובת בפסח איו לוקה מן התורה  ...מכל מקום לעין בל יראה ובל ימצא עובר
עליו  ...כיון שכל חלקיו הן מוחין בכלי אחד ומעורבין במין מאכל אחד הרי הן מצטרפין זה עם זה לשיעור כזית ואין בטלין
בהתערובת כיון שרגש בו החמץ".
הייו דוקא כאמור שם "כיון שרגש בו החמץ" ,וכשם שותן טעם אסור באכילה מן התורה ,כך עובר עליו בבל יראה ובל
ימצא .משא"כ כאן כשאיו אלא לקיוהא ,שכבר תבאר לעיל שקיי"ל כחכמים בברייתא שם )מג ,א(" :וחכמים אומרים על
חמץ דגן גמור עוש כרת ,על עירובו בלא כלום" ,לכן אין עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא )ויתבאר בהערות לקמן שם(.
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תמ"ב 15וביו"ד סי' צ"א:16
ז לאכול מצה בליל ט"ו בניסן:17
ח לספר ביציאת מצרים באותו הלילה:18

_______________
ודיו כמו מין במיו ,שתבאר לקמן )סי' תמב סי"ג(" :כיון שאף לאכלה בתוך הפסח אין אסור אלא מדברי סופרים ,שמן
התורה מין במיו בטל ברוב ,כיון שאיו ותן בו טעם שהרי טעמם שוה ,כל שכן שאין צריך לבערם מן התורה".
 14שאז ,אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס הוי כאכל כזית חמץ ,וחייב מלקות וכרת אפילו אם אכל כזית מהתערובת.
ובאמת אלו שפירשו שהרמב"ם מיירי ביש טעם בתערובת הכותח ,הוקשה להם מדוע פטר אותו מכרת ,כמבואר במגיד משה
)פ"א ה"ו(" :למה כתב בכזית בכדי אכילת פרס מלקות לבד ופטרו מכרת  ...והרי חלב ודם אין שם מקרא לתערובתן ,והדין
הזה והג בהן" .ובכסף משה )שם(" :קשה דאם כן משמע דלכו"ע כזית בכדי אכילת פרס כאוכל כזית חמץ בלא תערובת
הוא ,ואם כן כרת מי ליחייב".
וכבר הובא לעיל ,שלכן פירש הפר"ח )ד"ה ולע"ד ראה(" :דדעת רביו דבכותח ליכא טעם חמץ אלא קיוהא בעלמא ,וכסברת
הטור .והא דאמרין בעלמא דכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא לעין מלקות אף על ידי תערובת ,הייו דוקא בדאיכא טעם
איסור".
 15סעיף ט )הלכה למשה מסיי הוא בכל איסורין שבתורה ,שכל כזית איסור שתערב באכילת פרס מהיתר הרי כל הפרס של
היתר תהפך להיות כגופו של איסור עצמו ,וכל האוכל כזית מפרס הזה ,אע"פ שבכזית הזה אין בו כזית שלם של איסור ,הרי
הוא חייב כאלו אכל כזית שלם של איסור ,כיון שגוף ההיתר עשה איסור( .ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק ח )זהו שיטת
רביו חיים שראה מדברי התוספות והרא"ש שהסכימו לזה ,וכן כתב הטור יו"ד סי' צ"ח(.
 16כראה צ"ל :צ"ח .כמבואר בטור שם )שאין לוקין עליו עד שיהא בו כל כך מן האיסור ,עד שיהא בתוך כל ד' ביצים מן
ההיתר כזית מן האיסור ,ואז חייב על כל כזית וכזית ממו(.
 17בא יב ,יח )בערב תאכלו מצות( .ויתבאר לקמן סי' תעה סט"ו )חיוב אכילת מצה בלילה הראשון אף בזמן הזה הוא מן
התורה ,שאמר בערב תאכלו מצות ,ולא הוזכר שם פסח( ,וסל"ב )ואין חיוב אכילת מצה אלא בלילה הראשון בלבד ,שאמר
בערב תאכלו מצות(.
הלשון ברמב"ם הוא "לאכול מצה בלילי פסח" .ורביו שיה וכתב "בליל ט"ו ביסן" ,כי בליל שי של פסח הוא מדברי סופרים.
וראה קובץ יגדיל תורה ).י (.ט ע' ל.
 18בא יג ,ח )והגדת לבך ביום ההוא לאמר ,בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים( .ויתבאר לקמן סי' תעג סמ"ב )אמירת
ההגדה ,שהיא מצות עשה מן התורה ,אפילו אם לא שאל אותו הבן כלום ,שאמר והגדת לבך ביום ההוא וגו'( .פרטי מצוה זו
ראה לקוטי טעמים ומהגים להגש"פ ע' טו.

תכט מנהג ימי ניסן
ובו י"ט סעיפים

תקת הדרשות לפי החג ובחג
4

5

א חכמים 1הראשונים 2תקנו 3בזמן שבית המקדש היה קיים שיתחילו הדרשנים לדרוש ברבים
הלכות הרגל שלשים יום לפני הרגל ,דהיינו שמפורים ואילך 6ידרשו הלכות פסח ,ומחמשה באייר
____________________

 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( תקת הדרשות לפי החג ובחג )ס"א -ד(.
)ב( תקת מס מעות חטים )ס"ה -ז(.
)ג( תחון ותעית בימי חדש יסן )ס"ח -יב(.
)ד( אסרו חג )סי"ז -ח(.
)ה( זהירות מחשש חימוץ בקמח )סי"ט(.
 2תוכן המבואר בד' סעיפים אלו ,הן ג' תקות:
)א( שלשים יום קודם הרגל דורשים בהלכות הרגל .בזמן הבית – בהלכות הקרבות .אחר החורבן – כל חכם שוה לתלמידיו
הלכות החג .בדורות הללו – כל אחד ילמוד לעצמו .עיקר תקה זו היתה גם קודם עצרת וחג הסוכות ,שיש גם בהם קרבות
ראיה חגיגה ושמחה.
)ב( שבת הגדול הי' החכם דורש הלכות החג להמון עם המתקבצים מהכפרים .בדורות האחרוים דורש החכם לכל העם .תקה
זו היא גם בהלכות החג – בשבת שובה ,אבל לא בעצרת.
)ג( תיקן משה שיהי' החכם דורש בחג בעין הס שבו ,וגם בהלכות החג .עכשיו והגין לדרוש באגדה מעיו של יום .תקה זו
היא גם בעצרת וחג הסוכות.

*
בקובץ יגדיל תורה ).י (.חוב' י )ראה מבוא שם( דפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה ,באיזה שיויי לשון,
ובהוספת מראי מקומות וציוים .כן דפס כתי"ק כמה מהגהותיו בקובץ מבית חייו ג ע'  25-26ובהערות וביאורים תתלח ע'
 .117עיקרי השיויים ,וכן המראי מקומות וציוים ,יועתקו לקמן בשוה"ג )באותיות מודגשות ,כשאר המ"מ שבדפוס ראשון(.
 3ברייתא פסחים דף ו ,סע"א )תיא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום  ...שהרי משה עומד בפסח ראשון
ומזהיר על הפסח שי ,שאמר ויעשו בי ישראל את הפסח במועדו ,וכתיב ויהי אשים אשר היו טמאים לפש אדם( .טור
ושו"ע ס"א.
 4תוס' ע"ז דף ה ,ב ד"ה והתן )ואע"פ שגם עתה שאין קרבן שואלין בהלכות הפסח קודם ל' יום ,מכל מקום עיקר התקה על
הקרבן תקה ,כדאמר טעמא בפ"ק דפסחים )דף ו (:שהרי ביא עומד בפסח ראשון ומזהיר על פסח שי(.
 5רש"י פ"ק דר"ה דף ז ,א ד"ה אתי )התחילו הדרשים לדרוש ברבים בהלכות הפסח(.
 6גמרא סהדרין יב ,ב )מפוריא לפסחא תלתין יומין הוו ,ומפוריא דרשין בהלכות הפסח ,דתיא שואלין בהלכות הפסח קודם
לפסח שלשים יום( .ר"ה ז ,א )שהיו אומרים עד הפורים ,כיון דאמר מר שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום(.
רש"י שם )לפי שהיו חכמים אומרים שאין מעברין אלא אם כן תיישבו בדבר לפי הפורים  ...שכבר מן הפורים ואילך
התחילו הדרשים לדרוש ברבים בהלכות הפסח(.
והייו שמפורים )י"ד אדר( עד ערב פסח )י"ד יסן( הם שלשים יום )כי אדר הסמוך ליסן לעולם חסר( שקודם הפסח )ט"ו
יסן( ,שבהם שואלין ודורשין בהלכות הפסח .וכן הוא בעצרת )כמבואר בסמוך( ,שמה' אייר עד ה' סיון הם שלשים יום )כי
אייר הוא חסר( שקודם העצרת )ו' סיון( .וכן הוא בסוכות )כמבואר בסמוך( ,שמי"ד אלול עד י"ד תשרי הם שלשים יום )כי
אלול הוא חסר( שקודם הסוכות )ט"ו תשרי(.
ואף שיש טעם גדול לחלק בין עצרת וסוכות לבין פסח ,שהרי בעצרת וסוכות היתה עיקר התקה לדרוש שלשים יום קודם החג
את הלכות קרבות ראייה וחגיגה ושמחה ,שמקריבים בחג ,משא"כ בפסח היתה עיקר התקה לדרוש גם את הלכות קרבן
פסח שמקריבים בערב פסח ,בי"ד ביסן .וכיון שכן ,הרי הי' ראוי שיתחילו לדרוש שלשים יום קודם י"ד יסן ,דהייו שלשים
יום שמי"ג אדר עד י"ג יסן.
וגם קרבן חגיגה היו מקריבין בערב פסח ,שהיא אכלת קודם אכילת הפסח ,כדי שיהיה הפסח אכל על השובע )כדלקמן סי'
תעג ס"כ וסכ"ג וסמ"ט( .ואם כן גם מטעם זה הי' מקום להקדים לדרוש שלשים יום קודם י"ד יסן.
והטעם שתיקו שלשים יום אלו )מי"ד אדר עד י"ד יסן( קודם הפסח )ט"ו יסן( ,תבאר בתוס' )בכורות ז ,ב ד"ה בפרוס(:
"בפרק קמא דר"ה )דף ז (.מי משמע כן שמיום הפורים מתחילין לדרוש ולא מקודם  ...שמע מיה דערב הפסח בכלל
השלשים יום  ...ותימה  ...דעיקר מה שדורשין בהלכות הרגל קודם לרגל איו אלא מפי ]ה[קרבות  ...ועיקר דרשא דהלכות
פסח משום פסח גופיה השחט ערב פסח ,ולא משום ימות הפסח ,דהא פקא פ"ק דפסחים )דף ו  (:מ]הא[ דביא עומד בפסח
ראשון ומזהיר ]על[ פסח שי ,ועיקר ]הלכות פסח[ שי לשחיטת ]ה[פסח שי  ...וי"ל דלעולם אין יום המעשה בכלל ,ולא
חילקו חכמים בין פסח לסוכות  ...ואע"ג דביא עומד  ...ומזהיר על ]ה[פסח הייו על שחיטת פסח שבי"ד ,מכל מקום
לדורות ,ממה שיש להזהיר על כל פסח ,לא חשו חכמים למהר יום אחד בפסח יותר מבחג".
והייו שכמו בסוכות ושבועות התקה היא "שלשים יום קודם החג" ,כך גם בפסח לא חילקו חכמים ,ותיקו "שלושים יום
קודם החג" )ולא קודם י"ד יסן( .ותקה זו לא תבטלה אף בזמיו )כדלקמן סעיף ב( ,לדרוש בהלכות הפסח מפורים ואילך.
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ואילך ידרשו הלכות עצרת ,ומי"ד באלול 7ואילך ידרשו הלכות החג.8
לפי שכל אחד ואחד הדר בארץ ישראל 9חייב להביא ברגל ג' קרבנות עולת ראייה 10ושלמי חגיגה
_______________
והעיר על זה ב"התוועדויות" )תשד"מ ח"ב ע'  ,(1349 ;1280שהרי בזמיו עיקר הדרשות הן בהלכות פסח ,אשר רבו בהן הלכות
בדיקת וביעור חמץ שהן בי"ד יסן ,ואם כן גם מטעם זה הי' מקום לכאורה לתקן הדרשה בהלכות פסח שלשים יום קודם
י"ד יסן ,דהייו מי"ג אדר עד י"ג יסן .וראה קובץ הערות וביאורים )גליון רכח ע' יט .רל ע' טז .שכז ע' טו( .חקרי הלכות
)ח"א כב ,ב( .ולמעשה שארה התקה שדורשין בהלכות פסח מפורים ואילך.
ואף שכתב בפרי חדש )ס"א(" :יש משתבשין לומר דבפורים מיקרי השואל בהלכות בפסח שואל כעין ,דהא לא משכחת
שלשים יום בלא יום פורים עצמו .ולאו מילתא היא  ...שכן דרך רז"ל ליקח החשבון שלם ,ובמקום כ"ט קטי שלשים יום".
והייו שלדעתו שלושים יום אלו מתחילים בשושן פורים.
כתב על כך ב חק יעקב )ס"ק ד(" :ומתחילין מיום הפורים עצמו ,כדמשמע פרק קמא דראש השה )ו ,א( וכן כתבו תוספות
בבכורות דף "ז ע"ב ד"ה בפרוס הפסח".
וכן הוא ביד אהרן )הגב"י(" :מההיא דפ"ק דסהדרין שהבאתי מוכח דהי ל' יום דווקא הוו ,ומפורים חשוב  ...דאמרין
מפורים לפסח תלתין יומין ,ומפורים דרשין בהלכות פסח ,הרי מוכח בבירור דמיום פוריא עצמו הוי".
ואף ש"חייב איש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" )שו"ע רס"י תרצה( .ואם כן איך ילמוד אז הלכות
פסח?
כבר תבאר ברמ"א )שם ס"ב(" :טוב לעסוק מעט בתורה קודם שיתחיל הסעודה ,וסמך לדבר ליהודים היתה אורה ושמחה,
ודרשין אורה זו תורה" .והייו שחיוב לבסומי בפוריא הוא בעת הסעודה ,ולימוד התורה הוא "קודם" שיתחיל הסעודה.
 7תוס' שם )בכורות ז ,ב ד"ה בפרוס(" :ולא חילקו חכמים בין פסח לסוכות  ...לא חשו חכמים למהר יום אחד בפסח יותר
מבחג" .דהייו שבסוכות מתחילים בי"ד אלול ובפסח מתחילים בי"ד אדר.
ומזה למד רביו שכ"ה גם לעין שבועות ,שבה' אייר מתחילים שלשים יום שקודם החג.
 8ירושלמי פסחים פ"א ה"א )שואלין בהלכות פסח ]בפסח[ ,הלכות עצרת בעצרת ,הלכות חג בחג .בבית וועד ]בבית המדרש[
שואלין קודם לשלשים יום( .הובא ברוקח סי' רמד.
וכן הוא ברש"י סהדרין ז ,ב )והייו שלשים יום קודם הרגל( .וברש"י סוכה ט ,א ד"ה בית שמאי פוסלין )כיון דשואלין
בהלכות החג קודם לחג שלשים יום ,סתם העושה לשם חג הוא עושה( ,ופירש מהרש"א שם )בפרק קמא דפסחים יליף לה
מקרא דשואלין בהלכות פסח קודם לפסח ל' יום ,ואפשר דילפין הלכות חג מפסח בשום דרשא  ...ומכאן תשובה לב"י באו"ח
ריש הלכות פסח ,שהבין הא דשואלין ל' יום קודם הייו דוקא בפסח ולא בחג(.
וכן מסיק בב"ח ס"א )דקאמר הלכות פסח בפסח לאו דוקא בפסח עצמו ,והכי איתא להדיא בספר הרוקח בסימן רמ"ד ,ויראה
מדבריו דבחג ועצרת מי דורשין שלשים יום קודם ,וכן יראה מפירוש רש"י(.
וכן הוא במ"א ס"ק א )והוא הדין בשאר ימים טובים דורשין קודם לכן שלשים יום(.
 9כן תפרש בתוס' )פסחים ג ,ב ד"ה מאליה(" :ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל ,יש לומר  ...ציבין חוץ לארץ היא".
ומיירי התם בקרבן פסח ,שזהו הטעם שלא עלה לרגל ולא הביא קרבן פסח ,כיון שאיו דר בארץ ישראל.
וכן תבאר לקמן )סי' תסח ס"א(" :למי שפטור מהקרבת הפסח ,כגון שדר בחוץ לארץ" .ולמדים מכאן שכן הוא גם בשאר
קרבות החג.
אמם הקשה במשה למלך )ריש הלכות קרבן פסח(" :ולא ידעתי מה הועיל היותו חו"ל ,דאי לפוטרו מפסח ראשון ,כל שהיה
רחוק ט"ו מיל פטור ,ואי סבירא להו דמי שדר בחו"ל פטור לגמרי ,אף מפסח שי ,זה לא ידעתי היכא איתיה .ואף במצות
ראיה לא ראיתי שיפטרו למי ]שדר[ בחו"ל .סוף דבר שדברי התוס'  ...צריכים אצלי תלמוד".
ובהגהת מהרי"ל )כתי"ק( פירש את הדברים האמורים כאן" :פירוש שיש לו שם קרקע ,כמ"ש בפ"ק דפסחים ד"ח ע"ב
]שהלכה זו תפרשה בגמרא לעין החובה לעלות לרגל" :כל אדם שיש לו קרקע עולה לרגל ושאין לו קרקע אין עולה לרגל"[.
ועי' בתוס' דפ"ק דפסחים ד"ג ע"ב ]גם לעין חיוב קרבן פסח" :ורבי יהודה בן בתירא שלא עלה לרגל ,יש לומר שלא היה לו
קרקע  ...דפטור מפסח כמו מראיה[ .ובמשה למלך פ"ב דחגיגה ]ה"א :ודע דבפ"ק דפסחים )דף ח'( אמרין א"ר אמי כל
אדם שיש לו קרקע עולה לרגל וכל שאין לו קרקע איו עולה ,ולא ידעתי למה השמיט רביו ]הרמב"ם[ דין זה  ...דהא דמי
שאין לו קרקע הויא הלכתא פסיקתא .וכן מוכח ממ"ש בפ"ק דפסחים )דף ג'( ד"ה מאליה .ודברי רביו צריכים לי תלמוד[.
דלא כמ"ש רפ"א דהל' קרבן פסח שהיח דברי תוס' אלו בצ"ע.
מיהו מ"ש התוס' שם דפטור מפסח צ"ע ,כמ"ש המשה למלך רפ"א מה' ק"פ ]ראיתי להתוס' בפ"ק דפסחים )דף ג'( ד"ה
מאליה שכתבו ור"י בן בתירא שלא עלה לרגל ,י"ל שלא היה לו קרקע ,או זקן היה שאיו יכול להלוך ברגליו דפטור מפסח
כמו מראיה ע"כ .ולא ידעתי הא היכא רמיזא דהי פטירי מפסח ,ובגמרא לא פטרו זקן מפסח אלא כשאיו יכול לאכול כזית
 ...סוף דבר שדברי התוס' מתחלתם עד סופם צריכים אצלי תלמוד[ .ולכן לא הזכיר רביו אלא הג' קרבות".
והייו שמפרש את כוות דברי רביו ,שעיקר הפטור המוזכר כאן הוא רק מטעם שאין לו קרקע )ולא מטעם שאיו דר בארץ
ישראל( ,ורק לעין חובת העליה לרגל )ולא לעין חיוב קרבן פסח(.
אבל ראה לקמן )סי' תסח ס"א(" :למי שפטור מהקרבת הפסח כגון שדר בחוץ לארץ" .ראה לכאורה שמפרש רביו דברי התוס'
כפשוטן ,שזה גופא שהוא דר בחו"ל פוטר אותו הן מקרבן מעלייה לרגל והן מקרבן פסח.
וראה מחת חיוך )מצוה ה אות ז(" :כדברי התוס' מצאתי לקמן ע' ע"ב ,יהודה ודורתאי בו פרשו וישבו להם בדרום ,ואמר
אם יבא אלי' וכו' למה לא חגגתם חגיגה בשבת וכו' .אם כן חזין דישב ברחוק מירושלים ולא עלה לפסח כלל .וערש"י ד"ה
וישב פירש ,רחוק מירושלים שלא יעלה לרגל ויתחייב בפסח וחגיגה ,מבואר להדיא דרחוק מירושלים איו צריך לעלות לפסח
וגם פטור לעלות לרגל  ...ראה מדברי הש"ס דילן כדברי התוס' דהדר בחוץ לארץ פטור מפסח ומראי' .וצ"ע מאוד ומ"ל הא
 ...אף דאין אחו יודעין ,לא וכל לדחות דבריהם ,בודאי מצאו כן מפורש באיזה מקום".
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ושלמי שמחה ,11וכל קרבן צריך להיות נקי מכל מום ומשאר דברים הפוסלים את הקרבן ,לפיכך תקנו
חכמים לדרוש הלכות הרגל שלשים יום לפניו ,כדי להזכיר העם את הרגל שלא ישכחו להכין בהמות
הכשרים לקרבן ,ויהיה להם שהות כל שלשים יום:12
ב ותקנה זו לא נתבטלה מישראל אף לאחר שחרב בית המקדש ,13שכל חכם היה שונה לתלמידיו
הלכות הרגל שלשים יום לפניו ,14כדי שיהיו בקיאים בהלכותיו וידעו המעשה אשר יעשון.
ולהמון עם היו דורשים הלכות הרגל בשבת שלפניו ,15שבשבת זו היו מתקבצין כל העם 16מכל
_______________
*
ומה שהובאה כאן הלכה זו ,שחיוב קרבות אלו הוא דוקא להדר בארץ ישראל; אפשר כוות רביו לומר ,שעיקר תקה זו,
לדרוש הלכות קרבות החג שלשים יום קודם החג ,היתה רק בארץ ישראל ,ולא בחוץ לארץ ובבל )בתקופת בית שי(.
אבל התקה שלאחרי החורבן ,לדרוש הלכות הרגל ,זה הי' גם בבבל )ראה לקמן הערה .(14
 10והייו כדברי בית הלל ש"מותר להקריבן אף ביום טוב עצמו" ,ולכן צריך להתחיל לדרוש את הלכותיו שלשים יום קודם
החג.
אבל למעשה הגו שלא להקריב את עולת חגיגה בחג עצמו ,אלא בחול המועד ,ובאסרו חג השבועות ,כדלקמן סי' תצד סי"ט
)במוצאי חג השבועות  ...היה יום טבוח בזמן שבית המקדש קיים ,דהייו שבו ביום היו מקריבין עולות ראיה ,שלא היו
יכולין להקריב ביום טוב עצמו ,לפי שאין בהם שום צורך אוכל פש ,ואין מחללין יום טוב בשבילם כיון שאפשר להקריבן
אחר יום טוב ,שהעצרת יש לה תשלומין כל שבעה .ואע"פ שזה הוא לדברי בית שמאי ,אבל לדברי בית הלל מותר להקריבן
אף ביום טוב עצמו .מכל מקום  ...בדבר זה עשו ב"ה כדבריהם ,והרבה מישראל הגו כמותם להקריבן אחר יום טוב(.
 11תוס' בכורות )ז ,ב סד"ה בפרוס(" :דעיקר מה שדורשין בהלכות הרגל קודם לרגל איו אלא מפי ] ה[קרבות  ...ולא חילקו
חכמים בין פסח לסוכות  ...שביום טוב קרבותיו מרובין ראייה חגיגה ושמחה".
וכן תפרש במור וקציעה )ריש הסימן(" :דהך שלשים יום מישך שייכי בכל המועדות  ...דהא סתמא אמרין מפי הקרבן,
ואטו בכולהו מי ליכא קרבן ,לכל ישראל ,והיכן עולות ראיה ושלמי חגיגה שחייבין בהן בעצרת כמו בפסח".
 12ע"ז )ה ,ב(" :שואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום  ...דשכיחי מומין דפסלי אפילו בדוקין שבעין בעין תלתין
יומין" .ב"י סוף ד"ה תיא שואלין )דבפרק קמא דעבודה זרה )ה (:אמרין דטעמא דבעין קודם לפסח שלשים יום מפי
הקרבן כדי לבודקו ממומין ,כלומר שכל ישראל חייבין להקריב קרבן לחג זה ,צריכין שלשים יום לדרוש להם בהלכות הפסח,
כדי שיהא שהות לכולם ליקח להם קרבות בדוקים ממומין(.
 13תוס' ע"ז ה ,ב ד"ה והתן )ואע"פ שגם עתה שאין קרבן שואלין בהלכות הפסח קודם ל' יום ,מכל מקום עיקר התקה על
הקרבן תקה( .ב"י סד"ה תיא שואלין )ואף על גב דהשתא בעווותיו אין לו קרבן ,כיון דבזמן שהיה קרבן התקיו שיהו
דורשין שלשים יום קודם ,תקה לא זזה ממקומה(.
 14בר"ן )פסחים ב ,סע"ב(" :שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח שלשים יום ,כלומר דחשבין ליה שואל כעין" .וכן
פירש בר"ן )מגילה ב ,ב סד"ה פורים(" :והא דאמרין בעלמא שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח ל' יום  ...לאו למימר
דמחייבין מהאי זימא לדרוש בהלכות פסח ,אלא לומר שהשואל בהם בבית המדרש באותו זמן מיקרי שואל כעין ,דקי"ל
בשי תלמידים שואלין שאם אחד שואל כעין ואחד שלא כעין שזקקין תחלה לשואל כעין" .הובאו דבריו בב"י ריש
הסימן.
ומה שפסק כאן "שכל חכם היה שוה לתלמידיו הלכות הרגל" )וכן לקמן סי' תלו ס"א" :שלשים יום לפי הפסח  ...שואלין
ודורשין בהלכות פסח"( ,הוא על פי האמור בב"מ דף צ]ז[ ,א )איהו שאיל להו ביומא דכלה( .רש"י שם )כשדורשין לפי הרגל
בהלכות הרגל ,דלא מצי לאישתמוטי למילתא אחריתי( .טור ושו"ע חו"מ סי' שמו סי" ג )הרב השוה לתלמידיו  ...צריכים
ללמוד עמו בכל מסכתא שירצה הוא ,ואף אם התחילו מסכתא אחת יכול לשותה לאחרת  ...ולפי המועדים ,שדרך לדרוש
לעם הלכות המועד ,הוא שאל להם( .ט"ז כאן ס"ק א )דאיתא בפ' השואל ד' צ"ז  ...איהו שאיל להו ביומי דכלה ,כשדורשין
לפי הרגל בהלכות הרגל ,דלא מצי לאשתמוטי למסכתא אחריא(.
ומיירי בכל המועדים ,ובלימוד שבבית המדרש ,כמבואר בירושלמי פסחים פ"א ה"א )שואלין בהלכות פסח ]בפסח[ ,הלכות
עצרת בעצרת ,הלכות חג בחג .בבית וועד ]=בבית המדרש[ שואלין קודם לשלשים יום( .הובא בח"י ס"ק א )ראה הערות
וביאורים רכח ע' ו(.
ויש אומרים שאלו הם "ירחי כלה" הזכרים כמה פעמים בספרות הגאוים והראשוים ,כמבואר בב"מ )פו ,א(" :ירחא בקיטא
וירחא בסתוה" .ופירש רש"י שם )ד"ה דקא מבטל(" :שקבצין אליו ביסן ותשרי לשמוע דרשות של פסח ושל חגים" .ועד
כדי כך הגיעו הדברים ,שהגמרא מספרת שם על מלשיות גד רבה ,שהיה ראש הישיבה בפומפדיתא" ,דקא מבטל תריסר
אלפי גברי מישראל ירחא בקייטא וירחא בסתואה מכרגא דמלכא".
ועד שהאמוראים היו מתפלאים על הכרים ,שרואים כל זאת פעמיים בשה ואים מתגיירים ,כדאמרין בברכות )יז ,ב(" :בי
מתא מחסיא אבירי לב יהו ,דקא חזו יקרא דאורייתא תרי זמי בשתא ,ולא קמגייר גיורא מיייהו" .ופרש"י )שם(" :שהיו
אספים שם ישראל באדר לשמוע בהלכות פסח מדרש דרב אשי ,ובאלול לשמוע הלכות החג" .ובתוס' )שם(" :אבל בעצרת
שאיו אלא יום אחד לא היו כל כך מתאספין .וראיתי בספר העתים שחבר הרב רבי יהודה בר ברזילי ,ששמע שהיה עמוד של
אש יורד מן השמים עליהם בכלה דאלול ובכלה דאדר".
 15רש"י בכורות דף ס ,א ד"ה בריגלא )בשבת שלפי הרגל שבו דורשים הלכות הרגל(.
ולא רק בשבת שלפי הרגל ,אלא אף מידי שבת בשבתו הי' החכם דורש ,כדלעיל סי' רצ ס"ג )ואחר השיה צריך לקבוע מדרש
ללמוד תורה לרבים ,שאמר בפרשת שבת ויקהל משה ,ודרשו חכמים למה אמר בפרשה זו ויקהל שלא אמר כן בכל התורה
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הכפרים לשמוע הלכות הרגל מפי החכם.17
לפיכך נהגו בדורות האחרונים שהחכם דורש הלכות פסח בשבת שלפניו ,18אם אינו ערב פסח,19
והלכות החג דורש בשבת שובה) 20אבל עצרת אין בו הלכות מיוחדות ,21שכל איסור והיתר הנוהגין
בו נוהגין גם כן בפסח וסוכות(.
והעיקר לדרוש ולהורות להם דרכי ה' וללמד להם המעשה אשר יעשון ,22ולא כמו שנוהגין עכשיו:23
ג ובדורות הללו שאין החכם שונה לתלמידיו הלכות )לפי שהכל כתוב בספר ,(24מצוה על כל אחד
ואחד שילמוד הלכות הרגל קודם הרגל ,25עד שיהיה בקי בהם וידע המעשה אשר יעשה:
ד משה רבנו עליו השלום תיקן להם לישראל שיהיה כל חכם העיר דורש לבני עירו בכל רגל 26בענינו
של יום ,נס הנעשה בו ביום .27כגון בפסח ביציאת מצרים ,ובעצרת במתן תורה ,ובחג בהיקף ענני
_______________
כולה ,אמר הקב"ה למשה רד ועשה לי קהילות גדולות בשבת ,כדי שילמדו הדורות הבאים אחריך להקהל קהילות בכל שבת,
להכס בבתי כסיות ובבתי מדרשות ללמוד בהם תורה לרבים .על כן צריך לקבוע מדרש להודיע לעם את חקי האלהים
ולדרוש בדברי אגדה להכיס יראת שמים בלבבם( .ולקמן הל' תלמוד תורה פ"א סוף הי"ד )ובימיהם היה החכם דורש הלכות
המצויות ורגילות וצריכות לכל אדם לידע אותן ,בלשון שמביים השים ועמי הארץ ,מידי שבת בשבתו(.
אלא שבשבת שלפי הרגל היתה תקה מיוחדת ,שיתקבצו כל העם מכל הכפרים כו'.
 16רש"י פ"ק דמו"ק דף ה ,סע"א )בשבתא דריגלא  ...דאתו כולי עלמא לפירקא(.
 17בכת"י :פי' וחוזרים לבתיהם על יום טוב .דלא כמ"ש ב"ח )והועבר עליו קו למחיקה(.
 18ב"ח ס"ב ד"ה כתוב במחזורים )ואפשר לתת טעם למהגיו ,דלאחר שגרם העון שתפזרו פיזור רב ודרים בכפרים ועיירות,
ובשבת הגדול באים אל הקהילה במקום שיש רב דורש ,וגרים שם עד אחר המועד ,על כן לא הגו לדרוש עד שיתאספו בי
הכפרים בשבת הגדול( .ומ"א ס"ק א )ועכשיו והגין לדרוש בשבת הגדול ובשבת שובה(.
 19אחרוים .מהרי"ל )ל' יום קודם הפסח אות א :ולעולם דורשים בשבת הגדול כשאין ערב פסח חל בו ,דאז צריכין להקדים
ולדרוש( .ח"י סי' תל ס"ק ג )חל שבת הגדול בערב פסח  ...דורשין בשבת הקודם( .אליה רבה סי' תל ס"ק ב )כשחל בערב פסח
 ...דורשין בשבת שלפיה(.
 20מ"א שם )ועכשיו והגים לדרוש בשבת הגדול ובשבת שובה  ...מהרי"ל הי' דורש גם הלכות חג בשבת שובה( .ופירש במחצית
השקל )שם(" :גם הלכות חג כו' ,מלבד הלכות יום הכיפורים" .ורביו כתב כאן רק" :והלכות החג דורש בשבת שובה" )בלי
תיבת "גם"( .ותבאר בלקו"ש ח"ג ע'  953ואילך .שלחן המלך ח"ב ע' יז.
 21ראה תוס' ברכות יז ,ב ד"ה תרי זימא )בעצרת שאיו אלא יום אחד לא היו כל כך מתאספין(.
ושם מיירי בירחי כלה ,שהי' החכם דורש בהלכות החג בחדש שלפי פסח ושלפי סוכות .ראה מכך לכאורה ,שמ"ש כאן
שעצרת אין בו הלכות מיוחדות ,הוא לא רק לעין שבת שלפי עצרת ,כי אם אף לעין שלשים יום שלפי עצרת ,שלאחר שחרב
בית המקדש לא הגו בו.
וראה לקמן ס"ד ,לעין הלכות עצרת בעצרת.
 22מ"א שם )והעיקר להורות לעם ה' דרכי ה' ללמד המעשה אשר יעשון(.
 23מ"א סי' רצ ,לעין הדרשה בכל שבת )שהדרשה תהא להורות לעם את חקי האלהים ואת תורותיו ולהכיס יראת שמים
בלבבם ,ולא כמו שוהגין עכשיו( .וראה גם לעיל שם ס"ג )להודיע לעם את חקי האלהים ולדרוש בדברי אגדה להכיס יראת
שמים בלבבם ,ולא כמו שוהגים עכשיו( .הל' ת"ת פ"ד ה"ד )והוא שדורש ומורה לעם את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה
אשר יעשון ולהכיס בלבם יראת שמים ,ולא כמו שוהגים עכשיו(.
 24ראה לקמן הל' תלמוד תורה פ"א ה"ו )ובזמן הזה שכל התורה שבעל פה היא כתובה לפיו איו צריך לשכור מלמד לבו
שילמדו כל התורה שבעל פה  ...כן לא הגו עכשיו ללמד להתיוק כל הת"ך כבימיהם רק תורה לבדה כי סומכים שילמוד
בעצמו כשיגדיל( .וראה גם לקמן סעיף הבא.
 25ב"ח ס"ב )כתוב במחזורים  ...מכל מקום מצוה לכל אחד ואחד לעסוק בהלכות הפסח כל שלשים יום לפי הפסח עד כאן,
וכיוצא בזה במהרי"ל(.
 26סוף מגילה לב ,א )משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בעיו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת
הלכות חג בחג(.
ומבאר רביו שיש כאן שי פרטים) :א( "בעיו של יום" )שדורש להם אחר סעודת יום טוב() .ב( "הלכות פסח  ...עצרת  ...חג"
)שדורש להם לפי סעודת יום טוב( ,כדלקמן.
 27מ"א )ס"ק א(" :ומשמע בפ"ק דמגילה דביום טוב עצמו מחויבים לדרוש בעיו של יום ,כגון פסח ביציאת מצרים ,עיי"ש גבי
פורים שחל בשבת" .והייו דאמרין התם )מגילה ד ,א(" :פורים שחל להיות בשבת שואלין ודורשין בעיו של יום  ...משה
תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בעיו של יום הלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת והלכות חג בחג" .ופירש
הר"ן )מגילה ב ,ב ד"ה פורים(" :פורים שחל בשבת  ...דכיון שהוא יום פורים שואלין ודורשין בעיו של יום ,כלומר בעייו
של ס ודרשה של מגילה".
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כבוד.
וגם כן ידרוש לעם בכל רגל הלכות הצריכות לבו ביום ,שיודיע להם האסור והמותר בו ביום,28
הלכות פסח בפסח והלכות עצרת בעצרת 29והלכות חג בחג ,אף על פי שדרש להם הלכות הרגל
שלשים יום לפניו.
ועכשיו אין נוהגין לדרוש הלכות בחג עצמו) 30לפי שהכל כתוב בספר ,(31אלא דורשין באגדה מענינו
של יום כמו שיתבאר בסימן תקכ"ט:32

תקת מס מעות חטים
ה מנהג פשוט בכל ישראל ,שכל קהל וקהל משימים מס על בני עירן לצורך חטים לפסח ,לקנותם
ולחלקם לעניי עירן .33וכל מי שדר בעיר י"ב חודש נעשה כבני העיר וחייב ליתן מס עמהם לזה.34
ואפילו תלמידי חכמים הפטורין ממס נותנין חלקם ,לפי שצדקה היא זו.35
_______________
וזאת היא הוכחת המ"א מגמרא זו ,שהרי פורים שחל בשבת ,תבאר )שו"ע סי' תרפח ס"ו(" :אין קורין המגילה בשבת ,אלא
מקדימים לקרותה בערב שבת ,וגובים מעות מתות עיים ומחלקים אותם בו ביום" ,יוצא אם כן שעיקר הלכותיה כבר
קיימו לפי השבת .ומהא דאמרין בגמרא "שואלין ודורשין בעיו של יום" ראה ,שעיקר הכווה היא לס העשה בו ביום.
 28ב" י ד"ה תיא שואלין )והא דתיא ששואלין בהלכות פסח בפסח והלכות חג בחג הייו  ...לדרוש בדברים שאסור ומותר
לעשות ביום טוב( .ב"ח ס"ב ד"ה כתב ב"י )מלשון רש"י )מגילה לב א ד"ה וידבר( והר"ן )שם יא ב סוד"ה עשרה( מבואר שעל
ההלכות והדיין השייכין למועד בזמו קאמר( .והייו מ"ש רש"י )שם(" :מדבר עמהן הלכות כל מועד ומועד בזמן ,להודיע
חוקי האלקים ותורותיו" .ור"ן )שם(" :שהי' דורש הלכותיהן בזמן" .גמרא רפ"ב דביצה טו ,ב )מעשה ברבי אליעזר שהיה
יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב( .ים של שלמה שם סי' ה )אורויי הוה מורה בדרשא שלו(.
ותפרש יותר לקמן )סי' תקכט קוטרס אחרון ס"ק א(" :בגמרא סוף מגילה איתא דורשין הלכות פסח בפסח ,וכן הוא ריש
פרק ב' דביצה בעובדא דרבי אליעזר .ומיהו הייו קודם סעודה כדאיתא שם ]בשעת פטירתן אמר להם לכו אכלו משמים
ושתו ממתקים[ ,אבל לאחר הסעודה אין לדרוש הלכות ,כמו שכתבו רש"ל ]שם :לאחר סעודה ,עד למחר ,משום שכרות[
ומג"א ]ריש סי' תקכט :משום שכרות[ ,אלא דורשין באגדה מעייו של יום ,כגון בפסח יציאת מצרים ובעצרת מתן תורה,
כמו שכתב המג"א ריש סי' תכ"ט עיי"ש" ]כדלעיל הערה הקודמת[.
 29אף שתבאר לעיל )ס"ב(" :אבל עצרת אין בו הלכות מיוחדות" ,הייו לעין לדרוש לפי החג .אבל כאן מיירי ב"הלכות
הצריכות לבו ביום ,שיודיע להם האסור והמותר בו ביום" .וראה מ"ש מו"ה אשר מרגליות )קובץ יגדיל תורה .י .ח"ט ע'
כז(" :מרובות כמו בפסח וסוכה ,אבל הלכות מיוחדות מועטות גם בשבועות ,כמו איסור תעית חלום ,ומהג מאכלי חלב
וסדר הקריאה .וזה שכתב לקמן בסעיף ד' וגם כן ידרוש בכל רגל הלכות הצריכות לבו ביום כו' והלכות עצרת בעצרת".
ומה שלא תיקו כן גם בראש השה ויום כיפור ,ראה תורת מחם )חמ"ג ע' .(19
 30ב"ח ס"א )ותימה לפי זה דאין מהגיו לתפוס אותו לחיוב לדרוש במועד עצמו  ...מהגיו שאין או תופסין לחיוב ולדרוש
ביום טוב עצמו" .ח"י ס"ק ג )והב"ח מתמיה על מהגיו שאין או דורשין בפסח ושאר ימים טובים עצמם(.
 31הגהת מהרי"ל )כתי"ק(" :אין טעם זה מספיק להמון עם שאין יודעים ספר וצ"ע".
 32סעיף י )אף על פי שהאכילה ושתיה במועדות היא מצות עשה ,לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו ,שהרי כבר אמר עצרת
לה' אלהיך .ואף על פי שאמר עצרת תהיה לכם ,כבר פירשו חכמים חציו לה' וחציו לכם .לפיכך כך היא הדת הכוה ,בבקר
משכימין כל העם לבתי כסיות ולבתי מדרשות ומתפללין שחרית ומוסף ,וחוזרים לבתיהם ואוכלין סעודת הבקר ,והולכים
לבתי מדרשות וקורין בביאים ודורשין באגדה עד אחר חצות היום ,כדי לקיים חציו לה' ,ואחר כך מתפללין מחה ,וחוזרין
לבתיהם לאכול ולשתות ולשמוח שמחת יום טוב שאר היום עד הלילה ,כדי לקיים חציו לכם(.
 33ירושלמי ב"ב פ"א ה"ד )שים עשר חדש  ...לחיטי הפסח ,בין לישא בין ליתן( .אור זרוע ח"ב סי' רה )מהג הקהלות להשים
מס על הקהל לצורך החטים ליתן בפסח לעיי העיר ,כדאיתא בירושלמי פ"ק דב"ב א"ר יוסי בר בון לחיטא דפיסחא שים
עשר חודש ,בין לישא בין ליתן ,פירוש אם שהה בעיר י"ב חודש ,אם הוא עשיר יש לו ליתן חלקו המגיע לו ,ואם הוא עי
ותין לו( .הובא בדרכי משה ס"ק א .רמ"א ס"א )ומהג לקות חטים לחלקן לעיים לצורך פסח .וכל מי שדר בעיר י"ב
חודש צריך ליתן לזה(.
ומה שהוסיף רביו "מהג פשוט בכל ישראל" ,הייו כמבואר ברמב"ם הל' ממרים פ"ב ה"ב )בית דין שגזרו גזרה או תקו תקה
וההיגו מהג ופשט הדבר בכל ישראל( .ותבאר באוצר ההלכות ס"ק א.
 34ב"ב פ"ק דף ח ,א )המודר האה מאשי העיר כל ששתהא שם שים עשר חדש אסור ליהות ממו  ...שים עשר חדש לפסי
העיר( .ירושלמי שם )שים עשר חדש  ...לחיטי הפסח( .אור זרוע ורמ"א שם.
 35שיירי כסת הגדולה הגה"ט אות ב )ומהג קושטא שאפילו תלמידי חכמים שאים פורעים מס ותים חלקם בזה( .אליה
זוטא ס"ק ו )ואפילו תלמידי חכמים הפטורים מהמס ותים חלקם בזה(.
והייו אף שפטורים ממסים של שמירה ,כמבואר בטוש"ע יו"ד סי' רמג ס"ב )תלמידי חכמים  ...אין צריכין שמירה ,שתורתן
שמירתם .ולכן היו פטורים מכל מיי מסים( .מכל מקום חייבים הם במסים של צדקה ,כדלקמן הל' ת"ת פ"א ה"ג )וגם
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וכל עני הדר בעיר י"ב חדש נעשה כעניי העיר וחייבין בני העיר ליתן לו חטים לפסח.36
ועכשיו מרוב הגלות נהגו העם דין שלשים יום ,37שכל מי שדר בעיר שלשים יום נעשה כבני העיר
וכופין אותו ליתן עמהם לצורך חטים לפסח ,וכן כל עני הדר בעיר שלשים יום נעשה כעניי העיר
וחייבים בני העיר ליתן לו חטים לפסח:
ו וכל זה שבא לעיר לגור שם ואומר שאינו רוצה להשתקע שם ,אבל מי שבא לעיר להשתקע שם
נעשה כבני העיר מיד ,38וכופין אותו ליתן עמהם לצורך חטים לפסח .וכן עני שבא לעיר כדי להשתקע
שם נעשה כעניי העיר 39וחייבים ליתן לו חטים לפסח:
ז ועני שאין דעתו להשתקע בעיר ולא שהה שלשים יום ,אע"פ שאין בני העיר חייבים ליתן לו חטים,
מכל מקום חייבים ליתן לו מצה בפסח ,40כדרך שחייבים ליתן לו פת בכל ימות השנה 41מזון שתי
סעודות לכל יום ויום מימות החול שהוא שוהה בעיר ,ובשבת מזון שלש סעודות ,כמ"ש ביורה דעה
סי' רנ"ו 42עיי"ש:

תחון ותעית בימי חדש יסן
45

ח נוהגין 43במדינות אלו 44שבכל חדש ניסן אין אומרים תחנון ,ולא והוא רחום בב' וה'  ,ולא יהי
רצון שאחר קריאת התורה ,46ולא צו"צ 47שבמנחה בשבת.48
_______________
הפטורים ממסים כמו תלמידי חכמים ,חייבים ליתן לזה כפי ממום ,כמו שחייבים ליתן לפרסת העיים שבעיר המוטלת על
הקהל(.
 36ירושלמי שם .אור זרוע ודרכי משה שם .מ"א ס"ק ב )והוא הדין העי הדר פה י"ב חדש מחויבים ליתן לו(.
 37סמ"ק סי' רמח )ועתה מרוב הגלות הגו העם עתה דין ל' יום( .כל בו סי' פב )ועתה מרוב הגלות הגו העולם דין שלשים יום(.
מ"א ס"ק ב )וכתב הסמ"ק האידא ל' יום( .רמ"א יו"ד סי' רו ס"ה )וי"א דבזמן הזה משערים לכל בשלשים יום( .אחרוים.
 38משה ב"ב שם ז ,ב )קה בה בית דירה הרי הוא כאשי העיר מיד( .מרדכי שם רמז תעז )פירש רביו ברוך בספר החכמה
דמיירי דוקא דומיא דחמרת וגמלת העוברת ממקום למקום ושתהה שם ,אבל אדם הבא  ...להשתקע שם הוי כקוה בית
דירה שם( .שו"ע יו"ד סי' רו ס"ה )במה דברים אמורים ,בבא לגור ואומר שאיו רוצה להשתקע .אבל אם בא לעיר כדי
להשתקע ,כופין אותו מיד( .רמ"א חו"מ סי' קסג ס"ב )ודוקא בסתם ,אבל אם ידעו שרוצה לקבוע בעיר ,מיד הוי כאשי
העיר( .ח"י כאן ס"ק ה )ואם דעתו להשתקע הוי כאשי עיר מיד ,כמבואר שם ביו"ד(.
 39ראה פרי מגדים א"א ס"ק ב )ואפשר הוא הדין בעי כן(.
 40מ"א ס"ק ב )ראה לי דעי שאיו דר פה ל' יום ,מכל מקום מחויבים ליתן לו לאכול מצה ,אלא שאין ותים לו חטים(.
 41ח"י ס"ק ה )ופשוט הוא ,כדין תמחוי לעיים דעלמא(.
 42בכת"י :סי' ר .וראה שו"ע שם ס"ד )אין פוחתין לעי העובר ממקום למקום ,מככר בפודיון  ...ואם שבת ,ותין לו מזון ג'
סעודות( .לעיל סי' רמב ס"ד )סעודה אחת לכל יום ,וסעודה אחת לכל לילה  ...שלשה סעודות בשבת(.
 43טור )מצאתי כתוב מר"ח יסן עד אחרי אסרו חג אין ופלין על פיהם לא ביום ולא בלילה .ואין אומרים צדקתך צדק במחה
בשבת .ואין מתעין ואין מספידין .והכי איתא בפרק ]בתרא[ דמסכת סופרים מפי מה אין מתעין ביסן ,מפי שבאחד ביסן
הוקם המשכן ,וי"ב שיאים הקריבו קרבם בי"ב יום ,וכל אחד עשה ביומו יום טוב ,ואין מתעין בו עד שיעבור יסן( ,ורוקח
סי' רמה )מר"ח יסן עד אסרו חג אין ופלין על פיהם לא ביום ולא בלילה ,ואין אומרים צדקתך צדק במחה בשבת ,ואין
מתעין ואין מספידין כלל  ...ובפרק אחרון במסכת סופרים ,מפי מה אין מתעין ביסן מפי שבאחד ביסן הוקם המשכן
וי"ב שיאים הקריבו קרבן לי"ב יום ,וכל אחד ואחד עושה יום טוב .ואין מתעין בו עד שיעבור יסן( ,על פי מסכת סופרים
ריש פכ"א )ולמה אין מתעין אותן בחדש יסן ,מפי שבאחד ביסן הוקם המשכן ,ושים עשר שיאים הקריבו קרבם לשים
עשר יום ,יום לכל שבט ושבט ,וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב  ...לפיכך אין אומרים תחוין כל ימי יסן( .שו"ע ס"ב )אין
ופלין על פיהם בכל חדש יסן ,ואין אומרים צדקתך בשבת במחה ,ואין מספידין בו(.
 44ברוקח ובטור כתוב )לעין תחון( עד אחרי אסרו חג .ובמהרי"ל )הל' חודש יסן( שכן הגו במגצא ובוורמייזא .אבל בדרכי
משה ס"ק ב )והמהג פשוט דלא להתעות ולהספיד בכל יסן( .וכן הוא בשו"ע ס"ב .והוא מהטעם דלקמן ס"ט )יצא רוב
החדש בקדושה ,לפיכך והגין לעשות כולו קודש(.
 45מהגים )טירא( יסן )יסן כל החדש אין ופלין  ...ואין אומרים בו צדקתך צדק וצידוק הדין ,כי והוא רחום ותחון וצדקתך
צדק וצידוק הדין לעולם שוין( .הובא בעולת שבת ס"ב.
 46הגהות מהגים שם )וכן יהי רצון שאחר קריאת התורה אין אומרים ביסן ,ולא יום שאין ופלין בו( .לבוש ס"ב )וכן אין
אומרים יהי רצון שאחר קריאת התורה שהוא כמו תחה( .עולת שבת שם .ח"י ס"ק ז )וכתב במהגים והוא הדין שאין
אומרין יהי רצון שאחר קריאת התורה ולא והוא רחום ,ורחום וחון ]=היא התפלה קצרה שאומרים לפי פילת אפים[ ,ואין
מזכירין בו שמות וצו"צ(.
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ואין מזכירין נשמות כלל) 49והוא הדין שאין אומרים אב הרחמים .(50חוץ מביום האחרון של פסח.51
ואין אומרים צדוק הדין ,52וקדיש שלאחריו ,53אפילו היה המת תלמיד חכם מופלג וגדול הדור ,54אלא
דורשין עליו ,55ואומרים קדיש אחר הדרשה ,56אם הוא תלמיד חכם ,57אפילו אינו מופלג .אבל אם
אינו תלמיד חכם אין דורשין עליו.
ואין מספידין עליו ,שאין מספידין בכל החדש 58אלא לחכם בפניו ,59דהיינו בעוד שלא נקבר:60
ט ואין מתענין בכל חדש ניסן ,61אפילו תענית יחיד ,62ואין צריך לומר שאין גוזרין תענית על הציבור
_______________
ובסידור לא מובא יהי רצון זה.
 47שלשת הפסוקים שאומרים במחה של שבת :צדקתך; וצדקתך; צדקתך.
 48רוקח שם .טור ושו"ע שם .וראה גם לעיל סי' רצב ס"ז )אם חל בשבת יום שאין אומרים בו פילת אפים במחה ,אם היה חל
בחול  ...אין והגין לומר צו"צ במחה(.
 49מהגים וח"י שם .וראה גם לעיל סי' רפד סי"ד )הגו להזכיר אחר קריאת התורה שמת המתים  ...גם והגים לומר אב
הרחמים ,ובכל יום שאין אומרים בו צו"צ אין אומרים אותו ,ואין מזכירים שמות(.
 50רמ"א סי' רפד ס"ז )והגין לומר אב הרחמים .ובכל יום שאין אומרים בו צו"צ אין אומרים אותו( .וכן הוא לעיל שם,
ובסדור )וכשאין אומרים תחון אין אומרים אותו(.
 51לבוש סי' תצ ס"ט )ומזכירין שמות ואומרים אב הרחמים(.
 52צדוק הדין הוא וסח הצור תמים פעלו ,שאומרים בעת הקבורה ,כמבואר ברמ"א יו"ד סי' שח ס"ג )כשמגיעים עם המת
לקברות  ...שאומרים עליו צדוק הדין( .ואחריו אומרים הקדיש דהוא עתיד לאתחדתא כו' )הזכר בשו"ע יו"ד סי' שעו ס"ד(.
ומהגיו לאמרו אחרי סתימת הקבר )ראה דרכי חסד ע' עו .טעי גבריאל ,אבלות ע' שכה(.
ועל זה כתב במהגים שם )יסן כל החדש  ...אין אומרים בו  ...צידוק הדין( .רמ"א ס"ב )גם אין אומרים צדוק הדין בכל יסן(.
רמ"א סי' תכ ס"ב )וכן בכל הימים שאין אומרים בהם תחון  ...אין אומרים  ...צדוק הדין( .וביו"ד סי' תא ס"ו )המהג
פשוט במדיות אלו שלא לומר צדוק הדין בכל הימים שאין אומרים בהם תחון(.
והטעם לזה כתב הלבוש )סי' עתר ס" ג(" :צידוק הדין הוא כמו תחה"; והייו מה שיחד עם צידוק הדין ,יש כמה בקשות בוסח
זה.
 53הגהות מהגים שם )וכשאין אומרין צדוק הדין אז אין אומרים קדיש( .עולת שבת שם )וכתוב שם בפירוש כשאין אומרין
צדוק הדין אין אומרין קדיש( .מ"א ס"ק ה )ולא קדיש( .ח"י שם )כשאין אומרין צדוק הדין אין אומרין קדיש(.
ואו והגים לומר תהלים פרק מט ,ואחריו קדיש יתום )ראה דרכי חסד ע' עח(.
 54ט"ז סי' תכ ס"ק א )שיש לומר צדוק הדין על אדם גדול  ...בימים שאין בהם תחון  ...אבל לא בראש חדש חוכה ופורים
וחדש יסן( .מ"א שם )כתב לבוש סי' תר"ע שאפילו לחכם בפיו אין אומרים צדוק הדין ,שהוא תחה ,אלא דורשין עליו אם
הוא בר הכי(.
ולעין ערב יום הכיפורים ,ראה לקמן סי' תרד ס"ד )אין אומרים צידוק הדין ,אלא על חכם בפיו(.
 55לבוש סי' עתר ס"ג )צידוק הדין הוא כמו תחה ,ואין אומרים תחה בחוכה ,אלא דורשין עליו אם בר הכי הוא( .מ"א שם.
 56מ"א סי' תכ )אלא דורשין עליו אם הוא בר הכי ,ואומרים קדיש אחר הדרשה( .וראה לעיל סי' ד סוף ס"ד )ומהג כל ישראל
שאין מקדישין בקדיש לעולם אלא בסיום הפסוק או אגדה שהיא דרשת הפסוק(.
 57לבוש ומ"א שם )אם הוא בר הכי(.
 58רוקח סי' רמה )מר"ח יסן עד אסרו חג  ...ואין מספידין כלל( .טושו"ע ס"ב )ואין מספידין בו(.
 59מו"ק כז ,ב )אמר רב פפא אין מועד בפי תלמיד חכם )שיכולין להספידו ,רש"י( ,וכל שכן חוכה ופורים ,והי מילי בפיו,
אבל שלא בפיו לא( .טור שו"ע יו"ד סי' תא ס"ה )והי מילי לאיש דעלמא ,אבל לתלמיד חכם ,בין בחול המועד בין בראש
חדש ,חוכה ופורים ,מעות ומקוות כדרכן בחול; והי מילי בפיו ,אבל שלא בפיו ,לא( .ואו"ח סי' עתר ס"ג )אין מספידין
בהם אלא לחכם בפיו( .ועד"ז לקמן סי' תרד ס"ד )ערב יום הכיפורים  ...והגין לעשותו יום טוב ואין מספידין בו ,אלא על
חכם בפיו(.
 60רמב"ם הל' יום טוב פ"ו הכ"ב )חולו של מועד וקראין מועד .ואע"פ שהם חייבין בשמחה ואסורין בהספד ותעית מותר
לספוד בהן תלמיד חכם בפיו .אבל לאחר שיקבר אסור לסופדו בהן( .הל' אבל פי"א ה"ה )ואין סופדין אותו בימים אלו אלא
בפיו .קבר אסורין בהספד(.
וראה לקמן סי' תרד ס"ד )או ביום שבאה שמועתו שמת שהוא כמו בפיו(.
 61מסכת סופרים ריש פכ"א )אין מתעין אותן בחדש יסן( .טור )ואין מתעין עד שיעבור יסן( ,ושו"ע ס"ב )ואין מתעין בו
להזכיר בצבור(.
 62דרכי משה ס"ק ב .רמ"א ס"ב )והגו שאין מתעין בו תעית כלל( .מ"א ס"ק ד )בצבור ,משמע דסבירא ליה דתעית יחיד
שרי ,כמ"ש בב"י .ולכן כתב רמ"א שאין מתעין בו תעית כלל( .ח"י ס"ק ו )ומהגיו כרמ"א שאין להתעות כלל(.
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בכל החדש.63
וכל דברים אלו אינם מעיקר הדין ,אלא הם מנהג שנהגו בדורות האחרונים.64
66
וסמכו על מה שאמרו חכמים 65שבא' בניסן התחילו הנשיאים להקריב את קרבניהם לחנוכת המזבח
נשיא אחד ליום ,67עד י"ג בניסן ,וכל נשיא ביום שהקריב קרבנו היה יום טוב שלו ,68וערב פסח הוא
יו"ט לכל ישראל שהיו מקריבין הפסח ,69ואין כאן פנוי אלא יום י"ג שלא היה בו יו"ט ,70ואחר כך ח'
ימי הפסח הן ימים טובים ,אם כן יצא רוב החדש בקדושה ,לפיכך נוהגין לעשות כולו קודש כעין יום
טוב.71
ואין מתענין אפילו בערב ראש חדש אייר ,72ואפילו תענית יום שמת בו אביו ואמו) 73שקורין יאר
____________________
 63בשו"ע )הב"י( :והבכורות מתעין בו בערב פסח .ובכת"י :יתבאר בסי' תע )והגין הבכורות להתעות ולהשלים בכל ערב
פסח(.
וראה לקמן סי' תל סוף ס"א )שבעשרה ביסן מתה מרים וקבעו בו תעית כשחל בחול כמ"ש בסי' תק"פ( .סי' תצב ס"ב )והגין
במדיות אלו להתעות שי וחמישי ושי אחר הפסח  ...והגין להמתין להתעות אחר הפסח עד שיצא כל חודש יסן מטעם
שתבאר בסי' תכ"ט(.
 64ב"י סד"ה והכי איתא )דבגמרא דידן משמע דאין איסור כלל להתעות ביסן ,דאמרין בסוף פרק שי דתעיות )יז ,ב( מריש
ירחא דיסן דלא למיספד ,ומתמיא ביה דלא להתעאה ,וקיימא לן בפרק קמא דראש השה )יח ,ב( בטלה מגילת תעית ,וזה
היפך המהג שהגו שלא להתעות עד אחר אסרו חג( .פרי חדש ס"ק ב )וכל זה איו אלא מחמת מהג ,אבל מעיקר הדין שרי
להתעות אפילו בצבור וכל שכן להספיד ,וכדמוכח בהדיא בסוף פרק שי דתעיות )יז ,ב( דגרסין התם מריש ירחא דיסן ועד
תמיא ביה איתוקם תמידא ולא למספד בהון ,הא לאו הכי שרי למספד בהון ,ואם כן לדידן דקיימא לן בטלה מגילת תעית,
כדאיתא בפרק קמא דראש השה )יח ,ב( ,שרי למספד ,וכן כתב הב"י ,ופשוט הוא( .עולת שבת ס"ב )וראה דכל זה איו אלא
רק מצד המהג ,אבל לעין דיא מוכרח מהש"ס דמותר להתעות ,וגם מותר להספיד(.
ואף שזכר מהג זה במסכת סופרים ,כבר תבאר ברא"ש )הל' ס"ת(" :כי מסכתא סופרים תחבר בדורות אחרוים ,ולא הובא
מדבריו בגמרא" .ובברכי יוסף )סי' תקפב ס"ז(" :משמע קצת דסבר הרא"ש דמסכת סופרים תחבר בימי הגאוים".
 65מסכת סופרים ריש פכ"א )ולמה אין מתעין אותן בחדש יסן ,מפי שבאחד ביסן הוקם המשכן ,ושים עשר שיאים
הקריבו קרבם לשים עשר יום ,יום לכל שבט ושבט ,וכל אחד היה עושה ביומו יום טוב  ...לפיכך אין אומרים תחוין כל
ימי יסן( .טור )והכי איתא בפ"ק דמסכת סופרים מפי מה אין מתעין ביסן ,מפי שבאחד ביסן הוקם המשכן וי"ב שיאים
הקריבו קרבם בי"ב יום ,וכל אחד עשה ביומו יום טוב ,ואין מתעין בו עד שיעבור יסן(.
 66בב"י )ד"ה והכי( פירש את דברי המסכת סופרים" :שבאחד בו הוקם המשכן ,ובי"ב ימים שאחריו הקריבו השיאים
קרבם" .אבל בב"ח ד"ה מפי )לא ידעתי מין הוא לו לומר דהמסכת סופרים חולק אהא דתיא )שבת פז ב( אותו היום טל
עשר עטרות ,וקרבות חשון היה בראש חודש )עי' זבחים קא ב( .אלא ראה ודאי דגם מסכת סופרים סובר כן ,ומה שכתב
דבאחד ביסן הוקם המשכן איו טעם על שלא יתעו בו ,דבלאו הכי אין מתעין בו כיון שהוא יום טוב שהקריב בו חשון,
וגם הוא ראש חודש ,אלא בא להכריח שהקרבת השיאים היתה באותו זמן ,שהרי באחד ביסן הוקם המשכן ואז מיד
הקריבו קרבם בשים עשר יום( .וראה גם לקמן סט"ו.
 67במדבר ז ,יא .ובכת"י :שיא אחד ליום שיא אחד ליום.
 68מסכת סופרים וטור שם.
 69לבוש ס"ב )וערב פסח שבו הקריבו הפסח גם הוא יום טוב( .וכדלקמן סי' תסח ס"א )בזמן שבית המקדש היה קיים אסרו
חכמים לכל אדם מישראל לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום ולמעלה ,לפי שמחצות ואילך הוא זמן הקרבת הפסח ,וכל
אדם שמקריב קרבן בכל ימות השה אותו היום הוא יום טוב שלו(.
 70לבוש שם )ואין כאן אלא יום אחד פוי ,והוא יום י"ג שלא עשו בו יום טוב(.
ובמהרי"ל הלכות חודש יסן )ויום י" ג היה להן אסרו חג( .ובשו"ת צמח צדק סי' קטז )עי' במהרי"ל בדיים השייכים לחדש
יסן מביא שם שיום י"ג יש בו יום טוב ,דהייו שיום י"ג הי' איסור חג ליום טוב של השיאים ,וכון הוא( .וראה שלחן המלך
ח"ב ע' יט הערה .1
 71ב"י ד"ה והכי איתא )וראה דהכי פירושא דמסכת סופרים ,אין מתעין בכל חודש יסן ,מאחר שבאחד בו הוקם המשכן
ובי"ב ימים שאחריו הקריבו השיאים קרבם ואחר כך חג הפסח שבעה ימים ,הרי רובו יצא בקדושה ,והילכך אין להתעות
בו כלל( .לבוש )והרי יצא להם רובו של חדש בקדושה ,ומאחר שיצא רובו בקדושה והגין קדושה ויום טוב בכל החודש ,שאין
מתעין בו( .מ"א ס"ק ג )אם כן יצא רוב החדש בקדושה ,לפיכך עושין כולו קדש(.
 72מהג תעית ערב ראש חדש הובא בהגהות מהגים ,פורים אות ) אותן הוהגין להתעות בערב ראש חודש( .ב"ח סי' תרפ"ו
)מי שרגיל להתעות בערב ראש חדש( .מ"א סי' תיז ס"ק ג )הגו קצת להתעות ערב ראש חדש( .לעיל סי' רמט סי"ג )המתעה
בכל ערב ראש חודש(.
 73מהג תעית יארצייט הובא בתשב"ץ קטן סי' תכה )ומתעה בכל שה יום שמת בו אביו ואמו( .ברמ"א יו"ד סי' תב סי "ב
)מצוה להתעות יום שמת בו אביו או אמו( .לעיל סי' רמט סי"ג )המתעה  ...ביום שמת בו אביו ואמו(.
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צייט( אין מתענין בכל החדש.74
אבל החתן והכלה ביום חופתם נוהגין להתענות ,75אפילו בר"ח ניסן ,76מטעם שיתבאר בסימן
תקע"ג:77
י ולפי שאיסור התענית בכל חדש זה חוץ משבתות וימים טובים ור"ח וחולו של מועד אינו אלא
מנהג ,לפיכך המתענה בו תענית חלום) 78שאפילו בשבת ויו"ט מותר להתענות תענית חלום כמ"ש
בסימן רפ"ח (79אין צריך לישב בתענית בחדש אייר כדי שיכופר לו על מה שחטא שהתענה בחדש
ניסן על חלומו ,80כמו שצריך לעשות מי שמתענה תענית חלום בשבת ויו"ט ור"ח וחולו של מועד,
שהוא צריך לישב בתענית על תעניתו כמ"ש בסימן תי"ח:81
יא מי שהתענה תענית חלום בשבת שבחדש ניסן ,מותר להתענות למחר ביום ראשון על מה שהתענה
בשבת ,כיון שאיסור התענית זה אינו אלא מנהג .82ואפילו אם חל ר"ח ניסן באחד בשבת ,ובשבת
____________________
 74מ"א ס"ק ה )והב"ח ושל"ה כתבו דאחר אסרו חג יש להתעות יום שמת בו אביו ,והוא הדין ערב ראש חדש .ולי ראה דאין
להחמיר ,דהא תעיתים אלו חומרא בעלמא הם( .ח"י ס"ק ח )וכן ראה לי עיקר( .אליה זוטא ס"ק ג )ומכל מקום ביאר צייט
וערב ר"ח אייר ,אין לו אלא מהגיו שכתבו רמ"א ולבוש(.
 75מהג תעית חתן וכלה הובא ברמ"א אה"ע סי' סא ס"א )והגו שהחתן והכלה מתעין ביו ם חופתן(.
והובאו על זה שי טעמים )שו"ת מהר"ם מיץ סי' קט() :א( שמחלו עוותיהם ויום כיפור דידהו) .ב( שמא ישתכרו ולא יהי'
דעתם מיושבת.
ולכן תעית זה חמור יותר ,שמתעים אותו גם בימי חדש יסן ,כמבואר ברמ"א סי' תקעג )אם יש לו ישואין ביסן מתעה
ביום חופתו(.
ואף שהרמ"א כתב כאן "שאין מתעין בו תעית כלל" .כתב על זה הח"י )ס"ק ח(" :אין למדים מן הכללות אפילו במקום
שאמר בו חוץ ,דתעית חתים גם כן מתעין בו" )וראה כללי הפוסקים וההוראה הערה לכלל פ(.

*
ומכל מקום אין מתעין תעית חתן וכלה באסרו חג ,כדלקמן סי"ז )ואין מתעין אפילו חתן וכלה ביום חופתם ,ולא תעית יום
שמת בו אביו ואמו(.
וכן אין מתעין תעית חתן וכלה בראש חדש ,חוכה ופורים ,אסרו חג ,ט"ו באב וט"ו בשבט .ויתבאר לקמן שם.
 76הייו אף שאין מתעים תעית חתן וכלה בראש חדש )כדלעיל הערה הקודמת( ,מכל מקום מתעים אותו בראש חדש יסן,
מהטעם שתבאר לעיל סי' רפח ס"ג )הואיל ויש מתעים בהם בכל שה תעית צדיקים כמ"ש בסי' תק"פ( .והייו כמבואר
בשו"ע שם ס"א -ב )אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותיו וראוי להתעות בהם; ואף על פי שמקצתם בראש חדש  ...באחד
ביסן מתו בי אהרן(.
 77ראה רמ"א שם )אבל אם יש לו שואין ביסן מתעה ביום חופתו ,אפילו בראש חדש יסן ,מפי שהוא אחד מן הימים
שמתעים בהם ,כדלקמן סוף סימן תק"פ(.
ובדרכי משה סי' תקפ ס"ק א )ומצאתי כתוב בליקוטי מהר"ש )הלכות ומהגי מהר"ש סי' קפ( כששא אשתו הרבית בחוכה
לא התעה באותו היום של חתותו ,ובו היה לו חופה בראש חודש יסן וצוהו להתעות ,משום דראש חודש יסן הוא אחד
מן הימים שדרכם של בי אדם להתעות בהן(.
 78רמ"א ס"ב )אבל תעית חלום מתעין(.
 79סעיף ג )מותר להתעות תעית חלום בשבת(.
 80מ"א ס"ק ו )ופשוט דאין צריך למיתב תעית לתעיתו( .וכן הוא לעיל שם )יום שאיסור התעית בו איו אלא מהג ,כגון
בחדש יסן  ...המתעה בהם תעית חלום ,איו צריך להתעות אחר כך תעית על תעיתו כמו המתעה בשבת(.
 81ראה שו"ע שם ס"ה )המתעה בר"ח או בחוכה ופורים תעית חלום ,צריך למיתב תעיתא לתעיתיה( .וכן הוא לעיל שם
)המתעה תעית חלום בראש חודש חוכה ופורים ויום טוב ,אפילו יום טוב ב' של גליות וחולו של מועד ,צריך להתעות אחר
כך תעית על תעיתו ,כמו בשבת(; וכאן לא הזכיר אלא ימים ששייכים גם בחדש יסן.
והייו שלעין תעית חלום לא חשב יום טוב אלא שבת יום טוב ראש חדש וחול המועד )שיש בהם מוסף( ,וגם חוכה ופורים,
כמבואר במשה תעית )טו ,ב(" :אין גוזרין תעית על הצבור בראשי חדשים בחוכה ובפורים" .ואף שבמגלת תעית מבואר
שיש עוד ימים רבים שאין מתעים בהם ,מבואר בגמרא )ר"ה יח ,ב(" :בטלה מגילת תעית  ...שאי חוכה דמיפרסם יסא".
ופירש"י" :כבר הוא גלוי לכל ישראל על ידי שהגו בו המצות ,והחזיקו בו כשל תורה ולא כון לבטלו".
ומכל שכן לעין ערב יום הכיפורים )ראה לקמן הערה  ,(83שחמור לעין זה אפילו יותר משבת ויום טוב ,כדלקמן )סי' תרד
ס"א(" :אסור להתעות בו אפילו תעית חלום ,אע"פ שמותר להתעות תעית חלום אפילו בשבת ויום טוב ,מכל מקום בערב
יום הכיפורים שהאכילה חשבת כעיוי כמו שתבאר ,אין להתעות בו אלא יאכל וישתה ויחשב לו כאלו התעה על חלומו".
משא"כ שאר הימים שאין מתעים בהם ,אים אלא מהג ,ואים חשבים יום טוב לעין תעית חלום.
 82מ"א ס"ק ו )ואם התעה בשבת שתוך יסן תעית חלום ,ראה לי דיתעה תעית לתעיתו ביסן(.
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שלפניו התענה תענית חלום ,מותר לו לישב בתענית בר"ח ניסן על מה שהתענה בשבת ,כמ"ש בסי'
רפ"ח 83עיין שם הטעם:
יב בכל החדש ,אף שאין אומרים תחנון אומרים למנצח יענך וגו' ,ובב' וה' אומרים אל ארך אפים,
אבל בערב פסח אין אומרים למנצח ואל ארך אפים .84ואין ערב פסח דומה לשאר ערב יום טוב כי
הוא עצמו יום טוב כמ"ש בסי' תס"ח:85
יג בערב פסח וחולו של מועד אין אומרים מזמור לתודה ,86מטעם שנתבאר בסי' נ"א 87עיי"ש:
יד ליתן חרם בבית הכנסת לאיזה צורך גדול מותר בכל חדש ניסן ,88אף על פי שאסור בתשרי ,מטעם
שיתבאר בסימן תר"ב:89
טו נוהגין מראש חודש ואילך לקרות פרשת הנשיא שהקריב בו ביום .וביום י"ג פרשת בהעלותך עד
כן עשה את המנורה ,שהוא נגד שבט לוי:90
____________________
 83סעיף ג )אם היה ביום ראשון חוכה או פורים או ערב יום הכיפורים או ראש חודש או חולו של מועד וכל שכן יום טוב,
אפילו יום טוב ב' של גליות ,שלא יתעה עד אחר כך .אבל אם למחר הוא יום שאיסור התעית בו איו אלא מהג כגון בחדש
יסן ,אפילו בערב פסח או אסרו חג ,יתעה ,כמו שיתבאר בסי' תכ"ט ,והוא הדין בימי הגבלה ,ובין יום הכיפורים לסוכות,
ואפילו בראש חודש יסן וראש חודש אב יכול להתעות ,הואיל ויש מתעים בהם בכל שה תעית צדיקים כמ"ש בסי'
תק"פ(.
שכל הימים האלו שאין מתעים בהם ,אים אלא מהג ,ולגבי תעית חלום אים חשבים יום טוב )וכאן לא הזכיר אלא הימים
ששייכים בחדש יסן(.
 84והייו שאף שאין אומרים תחון בכל הימים האלה ,מכל מקום אומרים בהם למצח יעך ואל ארך אפים .אבל יש כמה ימים
שהם יותר יום טוב ,ולכן אין אומרים בהם למצח יעך ואל ארך אפים.
ומקורו במהגים )טירא( ערב פסח )בערב פסח אין אומרים אל ארך אפים( .ושם מהג כל השה )אלו ימים שאין אומרים אל
ארך אפים ולמצח ,וקל וחומר תחון ,חוכה ופורים  ...וכל יום טוב ]ושבת[ וערב פסח וערב יום כיפור וט' באב(.
מהרי"ל הל' חודש יסן )ואומרים כל ימי יסן אל ארך אפים בשי ובחמישי ,ולמצח אומרים בכל יום ,מלבד ערב פסח ואסרו
חג דאין אומרים גם למצח(.
רמ"א ס"ב )ואין אומרים  ...אל ארך אפים ולמצח בערב פסח( .ובסי' קלא ס"א )ואפילו בימים שאין אומרים תחון אומרים
למצח ,מלבד בראש חדש וחוכה ופורים וערב פסח וערב יום כיפור וט' באב(.
וכן הוא לקמן )סי' תרב ס"ד(" :אם אירע מילה  ...אומרים אביו מלכו )ואל ארך אפים ולמצח(".
וכן הוא בסידור )אצל אל ארך אפים(" :אין אומרים אל ארך אפים לא בראש חודש ולא בחוכה ופורים קטן וגדול ב' ימים ולא
בערב פסח וט' באב".
כל זה הוא מעיקר המהג .ולעין מהגיו באמירת למצח יעך ,כתב בסידור" :מהג ספרד שבכל יום שאין בו תחון ופילת
אפים אין אומרים למצח יעך".
ולעין מהגיו באביו מלכו ואל ארך אפים ,ראה מ"ש ב"שיעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' תיב -ד(.
וראה לעיל )הערה  (81ולקמן )הערה  ,(98שימים אלו הם קצת יום טוב גם לעין תעית חלום ותעית חתן וכלה.
 85סעיף א )בזמן שבית המקדש היה קיים אסרו חכמים לכל אדם מישראל לעשות מלאכה בערב פסח מחצות היום ולמעלה,
לפי שמחצות ואילך הוא זמן הקרבת הפסח ,וכל אדם שמקריב קרבן בכל ימות השה אותו היום הוא יום טוב שלו
מדבריהם(.
 86מהגים )טירא( ערב פסח )בערב פסח אין אומרים  ...מזמור לתודה ,וכן בערב יום כפור ,לפי שאין מביאין קדשים לבית
הפסול למעט זמן אכילתו ,לכן אין מביאין תודה בערבי פסחים משום חמץ ,וב]ערב[ יום כפור מפי התעית( .רמ"א ס"ב
)ואין אומרים מזמור לתודה  ...בערב פסח( .מ"א ס"ק ז )שלחמי תודה היו חמץ ,ואפילו בערב פסח אסור להקריב ,שיבואו
לידי ותר(.
 87סעיף א )ווהגין במדיות אלו שלא לאומרה  ...בערב פסח כמו שיתבאר בסי' תכ"ט ,וכן בערב יום כפור כמו שיתבאר בסי'
תר"ד( .וכמבואר לקמן שם ס"ו )ואין אומרים בו מזמור לתודה מטעם שתבאר בסימן "א(.
 88מ"א ס"ק ח )מצאתי כתוב ,ליתן חרם בבית הכסת לאיזה צורך גדול מותר ביסן ,אף אם תאמר שאסור בתשרי משום
שתלוין בדין ,כדלקמן סי' תר"ב(.
 89סעיף ה )אין ותים חרם בין ראש השה ליום הכיפורים ,שלא לעורר כחות הדין בזמן ההוא(.
 90של"ה ריש מסכת פסחים קמ ,ב )ראה לע"ד מהג טוב לקרות בכל יום ויום פרשת השיא של זה היום  ...וביום י" ג ביסן
ראה לי לקרות פרשת בהעלותך ,עד כן עשה את המורה ,והוא גד שבט לוי ,כדאיתא במדרש שהי' אהרן מצטער שלא היה
לו חלק בשיאים ,אמר ליה הקב"ה ,לגדולה יותר אתה מוכן ,הייו הדלקת הרות( .אליה זוטא ס"ק ד )כתב בשל"ה דף ק"מ
לקרות בכל יום פרשת השיא שלו ,וביום י"ג יקרא פ' בהעלותך עד כן עשה את המורה ,שהוא גד שבט לוי( .ח"י ס"ק י
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טז בערב פסח שחרית משכימין לבהכ"נ ,כדי שיגמור סעודתו קודם שעה ד' ,91עיין סי' תמ"ג:92

אסרו חג
יז כל העושה איסור )פירוש אגודה( לחג באכילה ושתיה ,דהיינו שמרבה קצת באכילה ושתיה ביום
שלאחר החג 94ועושהו טפל לחג ,מעלה עליו הכתוב כאלו בנה מזבח והקריב עליו קרבן ,שנאמר
אסרו חג בעבותים )ופי' בהמות עבות ושמינות (96עד קרנות המזבח .לפיכך נוהגין במדינות אלו
להרבות קצת באכילה ושתיה ביום שלאחר החג ,97בכל שלש רגלים.
ואין מתענין אפילו חתן וכלה ביום חופתם ,ולא תענית יום שמת בו אביו ואמו ,98כמ"ש בסי'
תקס"ח 99ותקע"ג .100ואיסור זה אינו אלא מנהג ,101אבל מעיקר הדין אין איסור כלל להתענות בו,
93

95

_______________
)וכתבו אחרוים בשם של"ה שיש לקרות ביסן כל יום השיא השייך ליומו ,וביום י"ג יקרא פרשת בהעלותך עד כן עשה
המורה(.
ובסידורי חב"ד )בדורות האחרוים( כתוב לומר ביום י"ג זאת חוכת המזבח .וראה לקו"ש חל"ב ע'  19הערה  .1התוועדויות
תשמ"ה ח"ג ע'  .1758שלחן המלך ח"ב ע' יט .ובס' המהגים – חב"ד ע' ) 36אחר אמירת השיא אומרים יהי רצון ) הדפס
בסידור תורה אור( ,וגם כהים ולוים אומרים אותו( .אוצר מהגי חב"ד )יסן ע' ג -ח(.
 91מהרי"ל הל' ערב פסח ע' מז )דרש מהר"י סג"ל ,בערב פסח ישכים כל אדם לבית הכסת ,כדי שיגמור סעודתו קודם ד' שעות
ביום ,דזמן היתר חמץ אז קצר הוא ,דתן אוכלין כל ארבע כו'( .הובא בעטרת זקים סי' תמג ס"ק ב .באר היטב כאן ס"ק
ס"ק י .וראה גם לקמן סי' תמד ס"ז )יש להזהיר לש"ץ שלא יאריך בתפלה בשבת שחרית ,משום אכילת חמץ שלא יבואו לידי
איסור(.
 92סעיף ד )שעות הללו משערין אותן לפי עין היום  ...ולפיכך אין לאכול חמץ אלא עד שליש היום(.
 93סוכה דף מה ע"ב )א"ר ירמיה משום רבי שמעון בן יוחי ,ור' יוחן משום ר"ש המחוזי משום ר' יוחן המכותי ,כל העושה
איסור לחג )אגודה לחג ,רש"י( באכילה ושתיה ,מעלה עליו הכתוב כאילו בה מזבח והקריב עליו קרבן ,שאמר אסרו חג
בעבותים עד קרות המזבח(.
 94פירוש ב' ברש"י שם ד"ה באכילה.
 95תהלים קיח ,כז.
 96רש"י סוכה שם ד"ה בעבותים.
 97רמ"א ס"ב )ווהגין להרבות קצת באכילה ושתיה ביום אחר החג ,והוא אסרו חג(.
 98הייו ,לא רק "תעית יום שמת בו אביו ואמו" ,שתבאר )לעיל ס"ט(" :תעית יום שמת בו אביו ואמו )שקורין יאר צייט( אין
מתעין בכל החדש" .אלא אפילו "חתן וכלה ביום חופתם" ,שתבאר )לעיל שם(" :אבל החתן והכלה ביום חופתם והגין
להתעות" ,מכל מקום באסרו חג אין מתעין גם תעית זה.
וכן אין מתעין תעית זה בראש חדש ובחוכה ובפורים ובט"ו באב ובט"ו בשבט ,כמבואר ברמ"א סי' תקעג )מי שיש לו שואין
בחוכה אין לו להתעות( .ובמ"א שם ס"ק א )באסרו חג ,וט"ו באב ,ובט"ו בשבט ,איו מתעה ,כיון שמוזכר בגמרא(.
והייו כמבואר במשה תעית )טו ,ב(" :אין גוזרין תעית על הצבור בראשי חדשים בחוכה ובפורים".
ט"ו באב זכר בגמרא תעית )כו ,ב(" :לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים שבהן בות ירושלים
יוצאות  ...וחולות בכרמים".
ט"ו בשבט זכר במשה ר"ה )ב ,א(" :ארבעה ראשי שים הן  ...בשבט  ...בחמשה עשר בו".
ואסרו חג זכר בגמרא סוכה )מה ,ב(" :כל העושה איסור לחג באכילה ושתיה מעלה עליו הכתוב כאילו בה מזבח והקריב עליו
קרבן שאמר )תהלים קיח ,כז( אסרו חג בעבותים עד קרות המזבח".

*
יוצא אם כן ,שלעין תעית חלום לא חשבו ימים טובים אלא שבת ויום טוב ראש חדש וחול המועד וחוכה ופורים וערב יום
הכיפורים )כדלעיל ס"י -יא ,ובהערות שם(.
לעין תעית חתן וכלה חשבו ימים טובים גם אסרו חג ט"ו באב וט"ו בשבט )כמבואר כאן(.
ולעין תעית יארצייט חשבים גם ימי יסן )כדלעיל ס"ט( ,ושאר הימים שאין והגים לומר בהם תחון.
וראה לעיל )הערה  (84שגם לעין אמירת אל ארך אפים ,למצח יעך ,ואביו מלכו ,יש הפרש בין סתם ימים שאין אומרים
בהם תחון ,לבין אלו שיש בהם יום טוב קצת.
שלושה סוגים אלו תבארו ב"סדר תאים אירוסין וישואין" )פרק לב(.
 99ראה רמ"א שם ס"ט )אם אירע יום מיתת אביו  ...אין מתעין כלל ,וכן בשאר ימים שאין בהם תחון(.
 100ראה רמ"א שם )אם יש לו ישואין ביסן מתעה ביום חופתו( ,ומ"א שם ס"ק א )דאיו אלא מהג )ב"ח( .וראה לי דהוא
הדין ל"ג בעומר ,ומר"ח סיון עד שבועות ,ובימים שבין יוה"כ לסוכות ,אבל באסרו חג ,וט"ו באב ,ובט"ו בשבט ,איו מתעה,
כיון שמוזכר בגמרא(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

24

אלא שהמונע הרי זה משובח כמו שנתבאר:
יח במה דברים אמורים ביום שלאחר הפסח ושלאחר הסוכות ,אבל ביום שלאחר חג השבועות ,מן
הדין אסור להתענות בו ,מטעם שיתבאר בסימן תצ"ד:102

זהירות מחשש חימוץ בקמח
יט יש מגדולי המורים שהיה מנהיג לבני דורו שיהיו מפרישין מעט קמח מן הקמח שנטחן לפסח,
ויעשו ממנו פת או תבשיל ,ויאכלוהו קודם הפסח .103וטוב ליתן לעניים שיאכלוהו קודם הפסח.104
וטעם מנהג זה הוא כדי שאף אם יש חשש חמץ משהו בתוך הקמח הזה נוכל לתלות ולומר שאותו
החשש חמץ היה כולו בתוך המקצת שנאכל כבר קודם הפסח )כמ"ש בסי' תנ"ג 105ותס"ו.(106
ומכל מקום מנהג זה אינו אלא חומרא בעלמא ,107שמעיקר הדין אין אנו מחזיקין ריעותא 108לחוש
שמא יש בקמח חשש חימוץ משהו:
_______________
 101מ"א ס"ק ח ,ממשמעות תוס' ר"ה )יח ,ב סד"ה מימות(" :אין לומר דשבקוה לתעיתייהו משום מחרת יום טוב ,ומשום כך
המתיו עד כ"ד בו ,דמאז לא היו והגין בו" .והייו שבימי עזרא עדיין לא הגו במהג זה ,שלא להתעות באסרו חג
)הסוכות( ,ואחר כך ההיגוהו.
 102סעיף יט )שהוא יום טבוח( .וב הערות שם תבאר ,אם יש הפרש בייהם להלכה ולמהג.
 103רש"ל ,הובא במטה משה סי' תקמג )ושמעתי ממורי ז״ל שהיה דורש ,כל אחד יאפה חלה אחת או תבשיל אחת מקמח
הטחן לפסח ,כי שמא היה שם חשש חמץ ויתלה אותו בההוא שטל מהם( .ובשל"ה ריש מסכת פסחים קמ ,סע"ב )ושמעתי
בשם הגאון מהרש"ל שהיה דורש ,כל אחד יאפה חלה אחת או תבשיל אחת מקמח הטחן לפסח ,כי שמא היה שם חשש חמץ,
ויתלה אותו בההוא שטל מהם( .מ"א סי' תל ס"ק א )ורש"ל הי' דורש שכל אחד יאכל מעט קודם פסח מקמח של פסח ,כי
שמא היה שם חשש חימוץ ויתלה במה שאכל וטוב ליתן ממו לעי(.
 104רביו אשר מלויל בס' המהגות כג ,א )הגו כל ישראל לעשות לחם אחד בערב שבת הגדול ,לפי גדלו ,והקטן לפי קטו,
וקורין אותו חלת עי ,ובלעז לחם בית הכסת ,ומחלקין אותו לעיים( .הובא במטה משה שם )אחרי שהעתיק מדבריו ומדברי
הרש"ל ה"ל" :ואפשר שאותו חלת עי היה גם כן מקמח הטחן לפסח ,וזה היה טעמם"( .וכן הוא בשל"ה שם )ואפשר
שאותו חלת עי היה גם כן מקמח הטחן לפסח .וראוי לאדם לקדש בקדושה זו ליתן מקמחו לעיים שיאכלו קודם פסח ,ואז
הקמח של פסח יהיה ביותר מקודש(.
 105סעיף יב )כיצד יעשה ,אם יש הפסד מרובה או שעת הדחק יסיר חטה אחת מהכרי ויאכלה או ישליכה לאיבוד קודם
הפסח ,והשאר מותר לו( .ושם תבאר הטעם שמועלת עצה זו )לפי שיש כאן ב' ספיקות להקל ,שמא החטה שאכלה או
שאבדה מן העולם היא היא החיטה המחומצת שתערבה בכרי ,ואם תמצי לומר שאותה ]חטה[ עדיין היא מעורבת בכרי,
מכל מקום כשאוכל בפסח מצה העשית מחטים שבכרי ,יש להסתפק על כל חתיכת מצה שהוא בולע ,שמא אין בחתיכה זו
כלום מאותה חטה המחומצת ,ואין באכילה זו שום איסור כלל .ומצא שעל כל חתיכת מצה שהוא בולע יש בה ספק ספיקא
להקל ,ולומר שאין באכילה זו איסור כלל .והקילו חכמים בספק ספיקא כזה ,לפי שמן התורה כבר תבטל האיסור ברוב יבש
ביבש(.
 106סוף ס"י )ומכל מקום יש להחמיר ליטול מהקמח ולאכול קודם הפסח ,כדי לתלות הפרורין במה שאכל כבר ,עיין סי'
תכ"ט(.
 107מ"א סי' תל ס"ק א )וצריך לומר דלחומרא בעלמא קטי'(.
אלא שהמ"א ביאר את הטעם שלא חשש לזה מדיא )שם(" :וצ"ע דזה דוקא בדבר חשוב שתערב יבש ביבש ואכל אחד מהם
אז הכל מותר ,כמ"ש בי"ד סי' ק"י ,אבל קמח בקמח מקרי לח בלח ,ואם יש ס' הכל שרי ,ואם אין ס' הכל אסור".
והשיב על כך בח"י )סי' תל ס"ק א(" :ולי ראה דדיא קאמר ,דאע"ג דקיימא לן קמח בקמח מיקרי לח בלח ,מכל מקום הא
דעת קצת גדולי פוסקים דקמח בקמח מקרי יבש ביבש  ...ואם כן לדידהו היה חוזר ויעור תוך הפסח ,על כן כל מה דאפשר
לתקן לכתחילה לצאת אליבא דכולי עלמא מתקין דיאכל מעט ותלין במה שאכל".
וגם רביו חושש לדעת הפוסקים שקמח בקמח יש לו דין יבש ביבש ,כדלקמן )סי' תמז ס"א(" :ויש אומרים דקמח שתערב אין
לו דין תערובת לח בלח" .וכן לקמן )סי' תג ס"ט(" :ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת
יבש ביבש כמו שתבאר סימן תמ"ז".
ועוד השיב באליה רבה )סי' תל ס"ק ב(" :וראה לי דחשש חמץ היה שמא תלחלח קצת קמח ועשה פירורין והוי יבש".
ועוד השיב בחמד משה )סי' תל ס"ק ב(" :ראה לי דכוות ה]ר[ש"ל ,דאולי תערב איזה חתיכת חמץ ממש תוך הקמח ,וזה איו
מתבטל בקמח ,דחוזר ויער".
ולכן הוסיף רביו טעם אחר לכך ש"מהג זה איו אלא חומרא בעלמא ,שמעיקר הדין אין או מחזיקין ריעותא".
וראה סגולת אברהם ע' .187
 108חולין ו ,ב .וראה גם לקמן סי' תלג סכ" ה )בהג"ה( .סי' תא סמ"ו וסע"ו .סי' תג סוף סט"ו .סי' תסב ס"ט .סי' תסה ס"ו.
סי' תסו ס"ו .סי' תסז סי"א וסל"ה וסמ"ח.

תל מנהג 1שבת הגדול
ובו ג' סעיפים

הס שהי' בשבת הגדול
3

4

א שבת 2שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול ,לפי שנעשה בו נס גדול .
שפסח מצרים היה מקחו מבעשור לחדש כמו שכתוב 5בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית
אבות וגו' ,ואותו היום שבת היה ,שהרי בה' בשבת יצאו ישראל ממצרים 6כמ"ש בסי' תצ"ד ,7וכיון
שט"ו בניסן היה בה' בשבת אם כן עשרה בניסן היה בשבת ,8וכשלקחו ישראל פסחיהם באותו שבת
נתקבצו בכורי אומות העולם אצל ישראל ושאלום למה זה הם עושין כך ,אמרו להם זבח פסח הוא
לה' שיהרוג בכורי מצרים ,9הלכו בכוריהם אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש מהם שישלחו את ישראל,
ולא רצו ,ועשו הבכורות עמהם מלחמה ,והרגו הרבה מהם ,וזהו שכתוב 10למכה מצרים בבכוריהם.11
____________________
 1ראה לקו"ש חי"ב ע'  35הערה .12
 2ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( הס שהי' בשבת הגדול )ס"א(.
)ב( אמירת עבדים הייו )ס"ב(.
)ג( הפטרת שבת הגדול )ס" ג(.

*
בקובץ יגדיל תורה ).י (.חוב' י )ראה מבוא שם( דפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה ,באיזה שיויי לשון
ובהוספת מראי מקומות וציוים .עיקרי השיויים וכן המראי מקומות וציוים יועתקו לקמן בשוה"ג )באותיות מודגשות,
כשאר המראי מקומות שבדפוס ראשון(.
 3תוס' שבת פז ,ב ד"ה ואותו )ואותו יום ]=יציאת מצרים[ חמישי בשבת היה כו' ,ואם כן ברביעי שחטו פסחיהם ,ומצא בשבת
שעברה לקחו פסחיהן ,שאז היה בעשור לחדש ,ועל כן קורין אותו שבת הגדול ,לפי שעשה בו ס גדול ,כדאמרין במדרש
)שמות רבה פ' בא( כשלקחו פסחיהם באותה שבת תקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל ושאלום למה היו עושין כך,
אמרו להן זבח פסח לה' שיהרוג בכורי מצרים ,הלכו אצל אבותיהם ואל פרעה לבקש ממו שישלחו ישראל ,ולא רצו ,ועשו
בכורות מלחמה ,והרגו מהן הרבה ,הדא הוא דכתיב למכה מצרים בבכוריהם(.
טור ושו"ע ) שבת שלפי הפסח קורין אותו שבת הגדול ,מפי הס שעשה בו(.
 4ראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' קטז )עי' במהרי"ל בעין מה שוהגים לדרוש בשבת הגדול הל' פסח ,כמבואר גם כן בשו"ע
רביו סי' תכ"ט ,תבאר שם שמזה הטעם קרא גם כן שבת הגדול ,כמו יום הכיפורים שקרא צומא רבא על שם שמרבים
בתפילות ,כמו כן קרא שבת הגדול על שם שמאריכין בדרשות ,משום דפישי מילי חומרי הלכות פסח(.
לקוטי טעמים ומהגים להגש"פ )במחזור ישן כת"י מצא דגם שבת שלפי שבועות קרא שבת הגדול ,וכן שבת שלפי ראש
השה )כתר שם טוב ח"ג( .ויש לומר שקראו שם זה לשבתות אלו )אף דלא שייך בהם הטעם ה"ל( ,מפי הדמיון לשבת שלפי
הפסח ,שגם הם באים לפי יום טוב(.
וראה לקו"ש חי"ב ע'  33ואילך .חי"ז ע'  57ואילך .חל"ז ע'  9ואילך .התוועדויות תשמ"ו ח"ג ע'  33ואילך .תשמ"ח ח"ב ע' 509
ואילך .תשמ"ט ח"ג ע'  2ואילך .שלחן המלך ח"ב ע' כ ואילך .כללי הפוסקים וההוראה בהערה לכלל קס.
 5בא יב ,ג.
 6בברייתא וגמרא שבת פו ,ב – פח ,א יש ג' דעות:
א( דעת רבי יוסי ,שיציאת מצרים בחמישי בשבת ,ומתן תורה בשבת ,שהוא יום "ב ליציאת מצרים ,שחל בז' סיון.
ב( אוקימתא אחת בדעת רבן ,שיציאת מצרים בששי בשבת ,ומתן תורה בשבת ,שהוא יום "א ליציאת מצרים ,שחל בו' סיון.
ג( אוקימתא שית בדעת רבן ,שיציאת מצרים בחמישי בשבת ,ומתן תורה בשבת ,שהוא יום "ב ליציאת מצרים ,שחל בו'
סיון ,כיון שבאותה שה עיברו את החדשים יסן ואייר.
והכרעת רביו כאן ,ולקמן סי' תצד ס"א ,כאוקימתא השית בדעת רבן.
 7סעיף א .ובהערות שם תבאר ,שכל הכרעתו של רביו שם ,אשר קיי"ל כהאוקימתא השית בדעת רבן )שיציאת מצרים היתה
בחמישי בשבת ,ומתן תורה ביום ב ליציאת מצרים( ,מבוססת על מה שפסק בסימן שלפיו ,ששבת הגדול הי' בי' יסן ,ועל
מה שפסק שם שבחג השבועות אמרין "זמן מתן תורתו" )ולכן ציין שם לכאן ,וכאן ציין לשם(.
 8תוס' שם .טור.
 9בא יב ,כז )ואמרתם זבח פסח הוא לה' ,אשר פסח על בתי בי ישראל במצרים ,בגפו את מצרים ואת בתיו הציל(.
 10תהלים קלו ,י.
 11מדרש שוחר טוב פרק קלו )למכה מצרים בבכוריהם ,בשעה ששלח הקב״ה מכת בכורות אמר לו כחצות הלילה ומת כל בכור,
כסו כל הבכורות אצל אבותיהם ואמרו להם ,כל מה שאמר משה הביא עליו אין אתם מבקשים שחיה ,בואו והוציאו את
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וקבעו נס זה לזכרון לדורות בשבת ,וקראוהו שבת הגדול.12
ולמה לא קבעוהו בעשירי לחדש סתם ,בין שחל בשבת בין שחל בחול ,כדרך שנקבעו כל המועדים.
לפי 13שבעשרה בניסן מתה מרים ,14וקבעו בו תענית כשחל בחול ,כמ"ש בסי' תק"פ 15עיי"ש:

אמירת עבדים הייו
16

ב נוהגין במדינות אלו שבשבת הגדול במנחה אין אומרים ברכי נפשי  ,אלא אומרים עבדים היינו
וכו' .17לפי שבשבת הגדול היתה התחלת הגאולה והנסים.18
ואפילו שבת הגדול הוא ערב פסח אומרים עבדים היינו:19

הפטרת שבת הגדול
20

21

ג נוהגין במדינות אלו כששבת הגדול הוא ערב פסח מפטירין בו במלאכי וערבה וגו'  .לפי
שבאותו פרשה כתוב הביאו המעשר אל בית האוצר וגו' ,והרי זה מעין המאורע ,22שבערב פסח הוא
זמן הביעור ,דהיינו שבערב פסח של שנה הרביעית שבשמיטה ובערב פסח של שנה שביעית
שבשמיטה חייב כל אדם להוציא מביתו כל המעשרות שהפריש מתבואתו ,23כל הג' שנים שעברו
_______________
העברים האלו מבייו ,ואם לאו או מתים .השיבו להם ואמרו ,אפילו כל המצרים מתים אין יוצאים מכאן .מה עשו כסו
כל הבכורות אצל פרעה ,והיו מצווחין לפרעה ואומרים בבקשה ממך הוציא את העם הזה ,שבשבילם רעה תבא עליו ועליך.
אמר לעבדיו צאו וקפחו שוקיהם של אלו .מה עשו הבכורות ,מיד יצאו וטלו כל אחד חרבו והרג את אביו ,שאמר למכה
מצרים בבכוריהם ,למכה בכורי מצרים אין כתיב כאן אלא למכה מצרים בבכוריהם ,ששים רבוא הרגו הבכורות באבותיהם(.
וכן הוא ברש"י שם )בכוריהם לא אמר ,אלא בבכוריהם ,עמדו בכורים וקפחו שוקן של אביהם המעכבים בישראל ,כששמעו
גע עשירי מפי משה( ,ומצודות דוד שם )ביד בכוריהם ,כי כאשר שמעו הבכורים ממכת בכורות ,עמדו על אבותיהם למהר
לשלח את ישראל( .מדרש תחומא פר' בא )בובר( פי"ח .תוס' פ"ט דשבת דף פז ע"ב ד"ה ואותו .ב"י ולבוש.
 12ראה לקוטי שיחות ) חי"ב ע' " :(33ולהעיר אשר גם בוגע לחוכה אמרי אישי בטעם המהג שבסביבון חרותות האותיות  'ג'
ה' ש' – כי הם ר"ת :ס גדול הי' שם".
 13מ"א ס"ק א )והקשו ,הוי להו לקבוע יום טוב בעשירי לחדש אפילו חל בחול ,כמו שאר המועדים .ואפשר מפי שקבעו בו
תעית שמתה בו מרים ,כמו שכתוב סימן תק"פ( .וראה לקו"ש חכ"ז ע'  44ואילך.
 14ותבאר בלקוטי שיחות )חי"ב ע' " :(34קבעוהו מתחילה בעשירי ביסן ,ואחר כך )לאחרי מיתת מרים וקביעת התעית(
דחוהו ליום השבת".
 15ראה שו"ע שם ס"א -ב )אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותיו וראוי להתעות בהם  ...ביסן  ...בעשרה בו מתה מרים
וסתלק הבאר(.
וראה לעיל סי' תכט ס"ט )ואין מתעין בכל חדש יסן אפילו תעית יחיד ,ואין צריך לומר שאין גוזרין תעית על הציבור בכל
החדש .וכל דברים אלו אים מעיקר הדין ,אלא הם מהג שהגו בדורות האחרוים(.
 16ראה לעיל סי' רצב ס"ו ,ובשוה"ג שם.
 17מהגים )טירא( יסן ע' לג )שבת הגדול  ...במחה שלו אומרים עבדים הייו וכו' ,עד עוותיו ,אפילו אם חל בי"ד ,אין
אומרים ברכי פשי( .רמ"א )והמהג לומר במחה ההגדה מתחילת עבדים הייו עד לכפר על כל עוותיו ,ופוסקים לומר ברכי
פשי(.
וכן והגים ,ודלא כמ"ש בשער הכולל פמ"ח אות א )לקוטי טעמים ומהגים להגש"פ ,בתחלתו( .וראה )ס' המהגים – חב"ד ע'
 .(37שלחן המלך ח"ב ע' כב בשוה"ג .הערות וביאורים א'קו ע'  49וע'  135ואילך.
 18לבוש בסוף הסימן )מפי שהיתה בו התחלת הגאולה והיסים( .וראה לקו"ש חל"ז ע'  .10שלחן המלך ח"ב ע' כז בשוה"ג.
 19מהגים שם .דרכי משה ס"ק א )אפילו חל בארבעה עשר(.
 20ג ,ד.
 21אור זרוע ח"ב סי' שצג )יפטירו בוערבה  ...כשחל ערב הפסח בשבת( .מהגים שם )ויש מקומות שאין מפטירין וערבה ליי '
אלא כשחל שבת הגדול בערב פסח( .לבוש )ויש אומרים שאין מפטירין וערבה אלא כשחל שבת הגדול בערב פסח( .באר היטב
ס"ק א )אין מפטירין וערבה אלא כשחל שבת הגדול בערב פסח ,וכן והגין( .וכ"ה מהגיו )ס' המהגים – חב"ד ע' .(37
 22לבוש )משום דכתיב בה )מלאכי ג ,י( הביאו את המעשר אל בית האוצר וגו' ,דהייו ביעור המעשר בשה רביעית דשמטה,
וזמן הביעור לא היה אלא בערב פסח ,כמו שפירש רש"י בפירוש החומש בפרשת הביעור כי תכלה לעשר וגו' בפרשת כי תבא
)כו ,יב( עי"ש(.
 23משה מעשר שי פ"ה מ"ו )ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה בעור( .רש"י סהדרין יא ,ב ד"ה דזמן
)שאם לא העלהו לירושלים קודם פסח ,היה מבערו ערב פסח ,ומתודה בערתי הקודש( .תוס' ר"ה ד ,א ד"ה ומעשרות )דמעשר
שי ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור(.
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מהשמיטה והיו המעשרות שהפריש מונחים בביתו ,ובערב פסח זה מחויב להביאן לבית הלוי.
)ואע"פ שיש אומרים 24שזמן הביעור אינו בערב יום טוב הראשון של פסח ,אלא בערב יום טוב
האחרון של פסח ,וכן עיקר ,כמ"ש ביורה דעה סי' של"א .25מכל מקום נתפשט המנהג על פי סברא
ראשונה(:

____________________
 24רמב"ם הל' מעשר שי פי"א ה"ז )וערב יום טוב האחרון היה הביעור( .כסף משה שם )משה בפרקא בתרא דמע"ש )משה ו(.
ובספריו כתוב ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה הביעור ,וגירסת רביו אחרון במקום ראשון(.
 25ראה שו"ע שם סעיף קמד )וערב יום טוב האחרון היה הביעור(.

תלא זמן בדיקת החמץ
ובו י"א סעיפים

השבתת חמץ בזמן איסורו ולפיו
2

א אף על פי 1שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו בניסן ואילך ,כמ"ש
שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וגו' ,ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים וגו' ,3אבל
קודם שבעת ימים אינו עובר בלא תעשה כששהה החמץ בביתו.4
____________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( השבתת חמץ בזמן איסורו ולפיו )ס"א -ב(.
)ב( תקת בדיקת וביעור חמץ )ס"ג -ד(.
)ג( זמן בדיקה ואיסור אכילה ולימוד )ס" ה -יא(.

*
בקובץ יגדיל תורה ).י (.חוב' י )ראה מבוא שם( דפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה ,באיזה שיויי לשון
ובהוספת מראי מקומות וציוים .כמה קטעים וספים בכתי"ק הרה"ק מהרי"ל מסימן זה ,דפסו בתפארת יהודה קלמן ח"ב
ע'  47ואילך .עיקרי השיויים ,וכן המראי מקומות וציוים ,יועתקו לקמן בשוה"ג )באותיות מודגשות ,כשאר המראי
מקומות שבדפוס ראשון(.

*
תוכן המשך הדברים בסעיפים שלפיו )א -ה(:
)א( זמן איסור בל יראה ובל ימצא הוא שבעת ימים ,מתחיל מליל ט"ו ביסן ואילך )שהוא תחלת זמן חיוב כרת באכילת חמץ,
ותחלת זמן מצות אכילת מצה(.
)ב( זמן מצות ביעור חמץ של תשביתו ,הוא מחצות יום י"ד ביסן ואילך )שהוא תחלת זמן הקרבת קרבן פסח ,ותחלת זמן
איסור אכילת חמץ(.
)ג( זמן ביטול והפקר חמץ מהתורה ,הוא עד תחלת זמן איסור אכילת חמץ והאתו ,בחצות יום י"ד ביסן.
)ד( מדברי חכמים שגם לפי זמן איסורו אין הביטול והפקר מועילים ,אלא יחד עם בדיקת חמץ והוצאה מרשותו.
)ה( זמן בדיקת חמץ הוא בליל י"ד אחר צאת הכוכבים ,כשיש עדיין אור היום קצת.
 2בא יב ,יט .יג ,ז.
 3בכת"י וסף כאן" :ואמרין בגמרא דאתקיש השבתת שאור לאכילת מצה ,דכתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי
כל אוכל וגו' ,וכתיב בערב תאכלו מצות".
והייו שזה שאמר "שבעת ימים" איו מתחיל בבוקר של ט"ו יסן ,כי אם "מליל ט"ו ביסן ואילך" ,כדילפין בגמרא )ה,
רע"א(" :איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ,ואכילת חמץ לאכילת מצה ,השבתת שאור לאכילת חמץ דכתיב שבעת ימים
שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת וכרתה ,ואכילת חמץ לאכילת מצה דכתיב כל מחמצת לא תאכלו בכל
מושבותיכם תאכלו מצות ,וכתיב ביה במצה בערב תאכלו מצות".
ובכת"י וסף" :ואיתקיש השבתת שאור לאכילת חמץ שהוא בכרת ,ואין אוכל חמץ חייב כרת אלא מליל ט"ו ואילך ,אבל מו'
שעות ולמעלה איו עובר אלא בל"ת ,ואין בו כרת ,משום דאיתקוש אכילת חמץ )ושחייב עליו כרת( לאכילת מצה ,וכתיב
בערב תאכלו מצות".
והייו שאף שגם איסור אכילת חמץ מתחיל "בי"ד מחצות היום ולמעלה" ,כדלקמן ס"ב .מכל מקום עיקר הלימוד כאן הוא רק
מחיוב כרת שבאכילת חמץ ,שהרי זהו ההיקש המובא בגמרא )שם(" :דכתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל
מחמצת וכרתה" .וחיוב כרת באכילת חמץ מתחיל "מליל ט"ו ביסן ואילך" ,כמבואר ברמב"ם )ריש הל' חמץ ומצה(" :כל
האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה עשר  ...חייב כרת" .וכדלקמן )רס"י תמז(" :מליל ט"ו  ...שהחמירה בו תורה
לעוש כרת".
וזה שאין חייב כרת באכילת חמץ אלא מהלילה ,למדים מההיקש של אכילת חמץ לאכילת מצה ,שאמר בו "בערב תאכל
מצות".
ומכל אלו למדים ,שחיוב אכילת מצה ,וחיוב כרת באכילת חמץ ,ואיסור בל יראה ובל ימצא ,מתחילים שלשתם מליל ט"ו
ביסן.
ואילו איסור אכילת חמץ )בלא חיוב כרת( ,וגם מצות עשה של תשביתו ,מתחילים שיהם "מחצות יום י"ד ולמעלה" )כדלקמן
בסמוך(.
 4רמב"ם במין המצות שבריש הל' חמץ ומצה )שלא יראה חמץ כל שבעה .שלא ימצא חמץ כל שבעה( .וכן הוא במין המצות
דלעיל )לפי סי' תכט( .סמ"ג .מגיד משה פ"ג ה"ז )כתב בפתיחת הלכות אלו מצוה להשבית שאור בי"ד ,שלא יראה חמץ כל
שבעה ולא ימצא חמץ כל שבעה ,הרי שבאר רביו שבי"ד אין בו אלא מצות עשה של השבתה ,וכל שבעה עובר בבל יראה ובל
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מכל מקום עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך ,5בכל רגע ורגע שאינו מבער החמץ 6מן
_______________
ימצא( .פר"ח .ח"י סי' תלב ס"ק ד )דמדאורייתא איו עובר בבל יראה עד הלילה( ,וסי' תמג ס"ק א )ומכל מקום איו עובר
בבל יראה ובל ימצא עד הלילה(.
ובכת"י וסף גם :ראב"ד פ"ג ה"ח )אולי סובר זה המחבר ,משש שעות ולמעלה בלא יראה ולא ימצא ,ואיו כן ,דשבעת ימים
כתיב( .מ"א סי' תמג ס"ק א )ומכל מקום איו עובר בבל יראה עד הלילה(.
וחולקים על דעת הפוסקים ,שאיסור בל יראה ובל ימצא הוא מחצות י"ד ביסן ,כדלקמן סי' תלב קוטרס אחרון ס"ק א
)שכתב הרא"ש דמשהגיע ז' איכא בל יראה דאורייתא  ...אבל למ"ש הרמב"ם וראב"ד ומגיד משה וכסף משה ומ"א וחק
יעקב דאיו עובר בבל יראה עד הלילה(.
 5תוס' ד ,ב ד"ה מדאורייתא )דתשביתו אמרין לקמן מאך חלק ,שהוא משש שעות ולמעלה( .רא"ש פ"א ס"י )תשביתו הייו
שריפה ,ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר אסר( .וכדלקמן רס"ב )השבתה שאמרה תורה  ...מחצות היום י"ד
ולמעלה( .ולקמן סי' תמה ס"א )שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו  ...מצות עשה של תורה(.
וחולקים על דעת הפוסקים ,שגם ביטול בלב שקודם חצות יום י"ד ביסן ,הוא ממצות תשביתו )ראה רש"י ד"ה בביטול
בעלמא .רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ב ה"ב(.
 6מ"א סי' תמד ס"ק יא )ועשה דתשביתו חמיר טפי ,שכל שעתא עובר עליו(.
והמקור לזה הוא במשה )מט ,א(" :ההולך  ...וזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער
 ...יחזור מיד" .שהטעם לזה תבאר לקמן )סי' תמד סט"ז(" :אם לאחר שהגיע זמן הביעור זכר שיש לו חמץ בתוך ביתו,
שאז איו יכול לבטלו  ...חייב לחזור לביתו מיד כדי לבער החמץ מן העולם לגמרי  ...שהרי כל רגע ורגע שאיו מבער החמץ
הוא עובר על מצות עשה של תשביתו שאור מבתיכם".
וכן הוא לקמן סי' תמה ס"א )שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו
מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה של תורה(.
ויתירה מזו תבאר לקמן סי' תמד סט"ז )אין שום מצות עשה דוחה מצות עשה דהשבתת חמץ ,שהרי כל רגע ורגע שאיו מבער
החמץ הוא עובר על מצות עשה של תשביתו שאור מבתיכם ,מה שאין כן בשאר כל מצות עשה( .דהייו שאפילו מצוות מילת
בו )כמבואר שם סט"ו :אם הוא הולך לדבר מצוה שזמה כל היום ,כגון למול את בו( ,גם היא איה דוחה מצות ביעור חמץ,
כי כל רגע ורגע שאיו מבער עובר על מצות עשה של תשביתו.

*
הלכה זו שאם מוצאים חמץ בפסח צריך לשרפו מיד ,ואם שוהה מעט קודם שיתעסק בביעור עובר על שהיה זו בבל יראה ובל
ימצא ,הובאה לקמן )סי' תלד ס"ו(" :שמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור ,ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא"
)ויתבאר לקמן שם הערה .(35
אמם כאן מיירי "מחצות יום י"ד ואילך"" ,שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך" .ואין
עליו אלא מצות "תשביתו" .ולכאורה היה מקום לומר שבזה איו עובר כלל אם משהה את החמץ ודעתו לבערו.
שהרי כן הוא בכל שאר המצות ,כמו בתקיעת שופר וטילת לולב ,שאין חיוב לקיים המצוה ברגע הראשון אלא יכול לקיימו
במשך היום ,כמבואר בשוע"ר )סי' תקפח ס"א(" :וכל היום כשר לתקיעת שופר".
וכמבואר לעיל סי' רמח בקוטרס אחרון סוף ס"ק א )דאם כן בכל המצות שאין קבוע להם זמן מי ימא הכי ,דכל שעה שיש
בידו לקיימן ואיו מקיימן עובר על צווי המחייבו לקיימן(.
ובפרט לפי המבואר לקמן )סי' תמו ס"ב(" :ולא צותה תורה לבער החמץ בערב פסח מחצות היום ולמעלה אלא כדי שלא יעבור
עליו בבל יראה ובל ימצא בתוך הפסח" ,ואם כן היה מקום לומר שהחיוב הוא שישבית את החמץ במשך היום של ערב פסח
אחר חצות ,ואין חיוב להשביתו מיד
מכל מקום פסק כאן שגם בשהיית מצוה זו של "תשביתו" "עובר  ...בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ".
ובהכרח לומר שיש כאן לימוד מיוחד ,שהעשה של תשביתו חייב לקיים מיד ,וכשאיו מבער מיד עובר בעשה )ולא כמו שאר
מצוות עשה שהזמן גרמא ,שאין ציווי לקיימה מיד בתחלת היום(.
ואפשר שהלימוד הוא מהפסוק לא תשחט על חמץ דם זבחי ,כלומר לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים )כדלקמן בהמשך
הסעיף( ,שבזה מרמז הכתוב שצריך לבער את החמץ מיד כשהגיע זמן שחיטת הפסח ,ולא לחכות לאחר כך ,כי "כל רגע ורגע
שאיו מבער החמץ הוא עובר על מצות עשה של תשביתו שאור מבתיכם" )ראה רשימות שיעורים סי' יג סי"א והערה .(8
ולא רק במצות תשביתו שמן התורה ,אלא כך הוא גם בחיוב ביעור חמץ שמדברי סופרים ,כדלקמן )סי' תמה ס"א(:
"שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו
הוא עובר על מצות עשה מדברי סופרים".
והמקור לזה הוא בלשון המשה )יא ,ב(" :ושורפין בתחלת שש" ,הייו שתקת חכמים היא שלא ישהה את החמץ עד סוף שש
ואז יבערו ,אלא מיד בתחלת שש צריך לבערו ,וכל רגע שאיו מתעסק לבערו עובר על מצות עשה מדברי סופרים.
והייו שחכמים תקו כעין של תורה ,וכשם שבעשה של תשביתו מן התורה עובר בכל רגע שאיו מבער ,אף שדעתו לבער אחר
כך ,כך גם בחיוב ביעור שמתקת חכמים ,תקו כעין של תורה ,שכל רגע שאיו מבער עובר על מצות עשה מדברי סופרים
)וכעין מה שתבאר בקוטרס אחרון ס"ק א ד"ה וכן משמע ,ובהערה  ,151תקת חכמים לבדוק החמץ מיד בתחלת זמו(.
ויתירה מזו ,אפילו בדק ביתו בליל י"ד ,וגם ביטל חמצו ,ואחר כך מצא חתיכת חמץ בביתו ,אם לא ביערו מיד עובר עליו מדברי
סופרים ,כדלקמן סי' תלד ס"ו )והערה .(37
וכן הוא גם בשאר איסור להשהותו שמדברי סופרים ,כמו באם מישהו הטמין חמץ בחצרו שלא מדעתו ,שתבאר לקמן )סי' תמ
סוף ס"א(" :מדברי סופרים חייב לבערו  ...וכל רגע ורגע שאיו מבערו הוא עובר עליו בבל ימצא מדברי סופרים" .וכן שם
)סוף סט"ז(" :יחזיר לו חמצו מיד בבואו  ...כדי לצאת מחשש איסור של תורה שיש בשהייה זו".

*
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העולם ,7שנאמר 8שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וגו' .ומפי
השמועה למדו ,9שיום ראשון זה הוא י"ד בניסן ,ונקרא ראשון לשבעת ימי הפסח ,כלומר קודם
להם ,10וכוונת הכתוב לומר שבעת ימים מצות תאכלו ,וביום שקודם שבעת ימים תשביתו שאור וגו'.
ראיה לדבר זה ,11ממה שאמרה תורה 12לא תשחט על חמץ דם זבחי ,כלומר לא תשחט את הפסח
ועדיין חמץ קיים .וזמן שחיטת הפסח הוא בי"ד מחצות היום ולמעלה .13מכאן אתה למד שזמן
השבתת החמץ הוא בזמן שחיטת הפסח ,דהיינו מחצות יום י"ד ולמעלה:
_______________
אלא שכל זה הוא במקום שיש עכ"פ חיוב תשביתו מדברי סופרים ,או גם חיוב בל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,כמבואר
לקמן )סי' תלה סוף ס"ד ובכ"מ( .משא"כ במקום שאין שום חיוב ביעור אף מדרבן ,איו עובר על כל רגע שאיו מבערו .אך
מכל מקום חייב לבערו מיד מחשש תקלה שמא יבוא לאכלו.
וכמו בתערובת חמץ משהו ,שתבאר לקמן בכמה מקומות )סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ט .סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב
ד"ה איברא וס"ק ט( ,שאין צריך לבערו אלא משום חשש תקלה .ואשר לכן אין לברך על ביעור זה ,שאין בו חיוב ביעור אף
מדרבן )כמבואר לקמן שם ,ובסי' תמב ס"ז ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ט( .ומכל מקום גם בזה הצריכו לבערו מיד ,כדלקמן
סי' תמז ס"ב )שורפין כל החמץ מיד(.
ואפילו במקום שיכול למכרו לכרי ,צריך ליזהר למכרו מיד ולא להשהותו ,כדלקמן סי' תמז ס"א )שיזהר למכור כל התערובת
תיכף ומיד שתערב בו החמץ שאסור להשהותו בפסח  ...שמא ישכח ויאכלו( .ויתבאר בהערות לקמן שם.
והטעם שגם בזה הצריכו לבערו מיד ,תבאר לקמן שם )ואע"פ שכל מאכלות אסורות מותר להשהותן זמן מועט כמו חודש או
שי חדשים ,ואין חוששין שמא ישכח ויאכלו ,כמו שתבאר ביו"ד סי' "ז ,מכל מקום חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השה יש
לחוש יותר לשכחה ,ולפיכך החמירו בו(.
 7בכת"י" :כשאיו מבער החמץ מתוך הבית" .וכמבואר במ"א ס"ק ב )הצריכו לבדוק ולבערו מן הבית( .וכדלקמן ס"ג
)ולהוציאו מכל גבולו(.
אבל המסקא היא שמשעה ששית ואילך לא סגי בביעור מן הבית ,וכדלקמן ריש ס"ב )והערה .(17
 8בא יב ,טו.
 9פסחים דף ה ,א )ראשון דמעיקרא משמע( ,ופרש"י שם )ראשון במשמעות דקרא ,שהוא יום קודם לכל שבעה דקרא ,כיון
דכתיב שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון ,ראשון קודם למעשה קאמר( .ועוד תבארו בגמרא שם כמה הוכחות
ש"ביום הראשון" דידן הכווה לי"ד ביסן.
וזה שהתחלת זמן ביעור הוא "מחצות יום י"ד" ,אמרין בגמרא )שם(" :ואימא מצפרא ,אך חלק" ,וברש"י )שם(" :אכין ורקין
מיעוטין ,אלמא מקצת היום מותר ומקצתו אסור ,ומעתה יש לו לחלק חציו לאיסור וחציו להיתר".
וכן תפרש לימוד זה בוסח כתב היד" :ולא כולו אלא חציו דכתיב אך חלק" .ובכת"י וסף" :פירוש חלקהו חציו להיתר וחציו
לאיסור .רש"י".
 10פסחים )שם(" :ראשון דמעיקרא משמע ,דאמר קרא )איוב טו ,ז(" :הראשון אדם תולד" .ופרש"י )שם(" :הקודם לאדם
הראשון ולדת".
 11רמב"ם פ"ב ה"א )ראיה לדבר זה ,מה שכתוב בתורה לא תשחט על חמץ דם זבחי ,כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ
קיים .ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה עשר אחר חצות( .ממימרא דרבא שם )רבא אמר מהכא ,לא תשחט על חמץ דם זבחי
לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים(.
וכמבואר ברש"י על התורה )בא יב ,טו(" :אך ביום הראשון תשביתו שאר ,מערב יום טוב ,וקרוי ראשון לפי שהוא לפי השבעה
 ...או איו אלא ראשון של שבעה ,תלמוד לומר לא תשחט על חמץ ,לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים".
והוא ממכילתא )שם(" :אך ביום הראשון וגו' ,מערב יום טוב .אתה אומר מערב יום טוב ,או איו אלא ביום טוב עצמו ,תלמוד
לומר לא תשחט על חמץ דם זבחי ,לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים".
 12תשא לד ,כה.
 13בא יב ,ו )ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים( .ופירוש רש"י שם )משש שעות ולמעלה קרוי בין הערבים שהשמש
וטה לבית מבואו לערוב( .רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"א )מצות עשה לשחוט את הפסח בארבעה עשר לחדש יסן אחר
חצות(.
אלא שהיו מאחרין את קרבן פסח עד אחרי קרבן תמיד של בין הערבים )והקטרת הקטורת והטבת הרות( ,כדתן )ח ,א(:
"תמיד שחט  ...והפסח אחריו" .וברמב"ם )הל' קרבן פסח פ"א ה"ד(" :שחיטת הפסח אחר חצות .ואם שחטו קודם חצות
פסול .ואין שוחטין אותו אלא אחר תמיד של בין הערבים ,אחר שמקטירין קטרת של בין הערבים ,ואחר שמטיבין את הרות
מתחילין לשחוט את הפסחים".
ואף שגם תמיד של בין הערבים לא היו מקריבים עד שש שעות ומחצה ,וכן תפלת המחה איה עד שש שעות ומחצה ,מבאר
רש"י בפסחים )שם(" :ושחיטת פסח זמה מתחלת שבע ,שהוא בין הערבים ,שכבר וטה חמה לצד שקיעתה .והכי אמרין
בפרק אמר להן הממוה )יומא כח (:צלותיה דאברהם מכי משחרי כותלי ,דהייו מחצות ואילך ,וגמרין מיה דשחיטת
התמיד מתחלת שבע .וקשיא לן התם מתי' דתמיד שחט בשש שעות ומחצה ,ומשי לן שאי כותלי בית המקדש דלא מכווי,
רחבין תחתיהן מאד ,ולא משתחרי עד שש ומחצה".
וכדלעיל )סי' פט ס"ב(" :חצות מיד  ...שהגיע כבר זמן תפלת המחה ,אעפ"י שאיו יכול להתפלל מחה עד אחר חצי שעה אחר
חצות ,זהו משום שרוב בי אדם )אים בקיאים( לכוין השעות כל כך ,אבל באמת זמה מתחיל מיד אחר חצות".
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ב ומה 14היא השבתה זו שאמרה תורה ,15הוא שישבית ויבער החמץ 16מן העולם לגמרי ,17עד ששום
אדם לא יוכל עוד להנות ממנו ,ועל דרך שיתבאר בסי' תמ"ה .18אבל אם רוצה לבטלו ולהפקירו אין
זה מועיל כלום.19
במה דברים אמורים לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו והנאתו מן התורה ,דהיינו מחצות היום י"ד
ולמעלה ,20שהאוכל או הנהנה אז מן החמץ עובר בלא תעשה ,21שנאמר 22לא תאכל עליו חמץ ,כלומר
על קרבן הפסח .23ולא בא הכתוב להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת אכילת הפסח ,דהיינו בליל ט"ו,
שהרי כבר נאמר 24ולא יאכל חמץ ,אלא בא להזהיר שלא לאכול חמץ בשעת שחיטת הפסח ,דהיינו
מחצות יום י"ד ולמעלה.25
____________________
 14בסעיף זה ושלאחריו ,בא לבאר תוכן תקת חכמים בבדיקת וביעור חמץ :
א( מהתורה צריך להשבית ולבער החמץ מהעולם מחצות היום י"ד ביסן.
ב( קודם חצות סגי מהתורה בביטול והפקר.
ג( וחכמים תיקו ,שגם קודם חצות אין להסתפק בביטול והפקר ,אלא צריך גם לבדוק ולהוציא מגבולו.
 15לשון הרמב"ם פ"ב ה"ב )אלא שהרמב"ם שם מבאר לשיטתו ,שהשבתה זו היא ביטול חמץ ,והייו לפי זמן איסורו .וכבר
תבאר לעיל הערה  5דלא קיי"ל הכי ,אלא שההשבתה היא אחר חצות יום י"ד ,וההשבתה היא לבער החמץ מן העולם(.
 16תוס' ד ,ב ד"ה מדאורייתא )דהאי השבתה הבערה היא ,ולא ביטול( .רא"ש פ"א ס"י )תשביתו הייו שריפה( .סמ"ג מ"ע לט
)והשבתה זו לרבי עקיבא הבערה היא( .ר"ן )א ,א( ד"ה אלא )תשביתו יכול להתקיים באחד מב' דברים ,או שיבטל בלבו כל
חמץ  ...או  ...שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערו מן העולם( .פר"ח ס"א )ולכן העיקר דפירוש תשביתו
הוא הביעור( .וראה קובץ יגדיל תורה .י .כא ע' תקלא ואילך.
 17וכן הוא לעיל במין המצות שלפי סי' תכט )לבער חמץ מן העולם מחצות היום ולמעלה( .ותבאר לעיל שם )הערה .(3
כי דוקא לפי זמן איסורו סגי מן התורה בביטול או הוצאה מרשותו ,ומדברי סופרים עד שיהי' שיהם ביטול והוצאה מרשותו,
כדלקמן )ס"ג -ד(" :להוציאו מכל גבולו  ...שיוציא את החמץ מכל גבולו  ...ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע זמן איסור"
)ותבאר לקמן הערה .(43
משא"כ אחר זמן איסורו אים מועילים מהתורה ,לא הביטול )כדלקמן בהמשך הסעיף( ,ולא ההוצאה מרשותו ,כדלקמן )סי'
תמה ס"ג(" :צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר ,שהרי משהגיע שעה ששית
כבר אסר בהאה ואיו שלו כלל ,ואף על פי כן התורה עשאה אותו כאלו הוא שלו שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולפיכך
אף כשמוציאו מרשותו הרי הוא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שעשאתו התורה כאלו הוא מוח ברשותו ממש ,ואין לו
תקה אלא שיבערו מן העולם לגמרי".
וכן הוא בסי' תמד קוטרס אחרון ס"ק ב )והוצאה בלא ביעור בודאי איה כלום לאחר זמן איסורו ,שאין בידו למכרו וליתו
במתה ולהפקירו(.
ומקורו בכסף משה )פ"ג הי"א(" :ואותן בי אדם המשימים חמץ בצדי רה"ר בשעה ששית או שביעית ,שלא כדין הם עושים,
שמשהגיעה שעה ששית צריך לבערו מן העולם" .ומסיים במ"א )סי' תמה ס"ק ז(" :משמע דקודם שעה ו' שרי".
 18ס"ג )כיון ששום אדם לא יוכל ליהות ממו הרי זה קרא ביעור מן העולם( ,וס"ה )הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ,כיון
ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו(.
 19גמרא ו ,ב )לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל( .טור ושו"ע סי' תלד ס"ב )שמשתגיע שעה ששית אסר ואין
בידו לבטלו(.
 20שהרי כאן מיירי מן התורה ,שאיסור אכילה הוא מחצות היום .ומדברי סופרים כן הוא גם בשעה ששית ,כמבואר בגמרא )ז,
רע"א(" :ויבטליה בשית ,כיון דאיסורא דרבן עילויה כדאורייתא דמיא ,ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל" .וכדלקמן
)סי' תלג ס"ל(" :שמשעה ששית ואילך איו יכול לבטל עוד ,דכיון שאיו יכול עוד ליהות ממו ,מחמת גזירת חכמים
שאסרוהו בהאה מתחלת שעה ששית ואילך ,הרי אין לו שום חלק וזכות בו ,ואיו קרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו".
 21פסחים כח ,א -ב וכרבי יהודה )ומין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה ,שאמר לא תאכל עליו חמץ,
דברי רבי יהודה( .רמב"ם פ"א ה"ח )אסור לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה שהוא מתחלת שעה שביעית
ביום .וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן התורה שאמר לא תאכל עליו חמץ ,כלומר על קרבן הפסח .כך למדו מפי השמועה
בפירוש דבר זה לא תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח שהוא בין הערבים והוא חצי היום( .מגיד משה שם בשם
הגאוים )ודעת הגאוים כן  ...ודברי רביו והגאוים ראין עיקר( .רא"ש פ"ב ס"ד )והרמב"ם ז"ל כתב שלוקה עליו משש
שעות ולמעלה ,וכן כתב הר"י אבן גיאות ז"ל ,וכן ראה לי( .טור רס"י תמג )חמץ משש שעות ולמעלה ביום י"ד אסור מה"ת
ולוקין עליו( .וכן הוא לעיל במין המצות שקודם סי' תכט )שלא לאכול חמץ ביום י"ד מחצות היום ולמעלה(.
 22ראה טז ,ג .ברייתא שם.
 23כאמור שם )ראה טז ,ב -ג(" :וזבחת פסח  ...לא תאכל עליו חמץ".
 24בא יג ,ג )היום הזה אשר יצאתם ממצרים  ...לא י ֵָא כל חמץ( .גמרא שם )לא יאכל חמץ  ...לא תאכל עליו חמץ ,חד לפי זמו
 ...וחד לתוך זמו(.
 25רש"י שם ד"ה לא תאכל עליו )משעת שחיטה ,דהייו משש שעות ולמעלה שחמה וטה להעריב(.
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וקבלו חכמים שאיסור חמץ בי"ד דומה לאיסורו כל ז' ימי הפסח ,26שכשם שכל ז' ימי הפסח הוא
27
אסור אפילו בהנאה מן התורה ,שנאמר ולא ֵיאָכל ,כלומר לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה
אפילו של היתר ,דהיינו היתר הנאה ,שסתם הנאה באה לידי אכילה שלוקח בדמים מאכל ,28כך
מחצות יום י"ד ולמעלה הוא אסור אפילו בהנאה.29
32
וכיון שאסור לו להנות ממנו ,30הרי אין לו שום זכות בו ואינו שלו כלל ,31ולפיכך אינו יכול לבטלו
ולהפקירו.33
____________________
 26תוס' כח ,ב ד"ה וחד )מלן איסור האה לפי זמו ,דליכא אלא חד לא י ֵָא כל ,וההוא מסברא מוקמין לתוך זמו .ואור"י כיון
דחד מההו קראי משמע איסור האה ,לא חלק בייהם(.
והייו דמהא דאמרין )שם(" :משעה שאסור באכילה אסור בהאה" ,ומהא דאמרין )שם ו ,ב(" :לבתר איסורא ולאו ברשותיה
קיימא" ,רואים שקבלו חכמים ,שכשם שבז' ימי הפסח אסור בהאה ,כך גם מחצות יום י"ד אסור בהאה .וראה סגולת
אברהם ע' .189
 27שם כא ,ב כחזקיה )אמר חזקיה מין לחמץ בפסח שאסור בהאה ,שאמר לא יאכל חמץ ,לא יהא בו היתר אכילה( רמב"ם
פ"א ה"ב )החמץ בפסח אסור בהייה ,שאמר לא יאכל חמץ ,לא יהא בו היתר אכילה( .לבוש ס"א )ומשעה שאסר החמץ
באכילה מן התורה אסר גם כן בהאה מן התורה ,שאמר לא יֵאכל חמץ ,בציר"י תחת היו"ד ,ולא כתיב לא י ֹאכל בחול"ם,
משמע לא יהא בו היתר המביאה לידי אכילה ,והייו האה ,דסתם האות לידי אכילה באות ,שלוקח בדמים דבר מאכל(.
 28רש"י שם ד"ה לא יאכל )מדקריא לא יאכל משמע לא יהא בו היתר המביא לידי שום אכילה ,וסתם האות לידי אכילה הם
באות ,שלוקח בדמים דבר מאכל( .לבוש שם.
 29ברייתא כח ,רע"ב )ומשעה שאסור באכילה אסור בהאה( .רש"י שם )הייו משש שעות ולמעלה ,דאמרן לפי זמו בלאו(.
 30רש"י ו ,א ד"ה אפילו )וההיא שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה ,שהרי איסור האה הוא ,ואיו שלו( .ב"ק כט ,ב ד"ה
משש שעות )אין חמץ ברשותו) ,דאע"ג( דאיתיה אסור בהאה( .רמב"ם פ"ג סוף ה"ז )מתחלת שעה ששית ולמעלה איו יכול
לבטל ,שהרי איו ברשותו שכבר אסר בהייה(.
וכן הוא לקמן סי' תלג ס"ל )דכיון שאיו יכול עוד ליהות ממו  ...איו קרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו( .סי' תלד ס"ז )שהרי
אסור לו ליהות ממו( .סי' תמד ס"כ )לפי שאיו שלו כיון שאסר בהאה( .סי' תמה ס"ג )אסר בהאה ואיו שלו כלל( .סי'
תמח ס"ח )ולא קרא שלו כלל שהרי אין רשאי ליהות ממו(.
ובקוטרס אחרון סי' תלה ס"ק ב )דהא דחמץ איו ברשותו של אדם הייו משום דאסור לו ליהות ממו ,כמשמעות הגמרא
פסחים דף ו' ,וכפי' רש"י בב"ק דף כ"ט עיי"ש  ...ואין לומר דשאי חמץ שמוזהר עליו לבערו  ...דמשמעות הגמרא ורש"י דלא
תלי אלא באיסור האה(.
 31גמרא ו ,ב )לאו ברשותיה קיימא ,ולא מצי מבטיל( .רש"י שם ד"ה דלאו ברשותיה )איו שלו( .שם ע"א ד"ה אפילו )ואיו
שלו( .ולעין שעה ששית )מד"ס( שם דף ז ,רע"א )ולא ברשותיה קיימא ,ולא מצי מבטיל(.
וכן הוא לקמן סי' תלג ס"ל )אין לו שום חלק וזכות בו ,ואיו קרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו( .סי' תלד ס"ז )איו שלו כלל
ואין לו שום חלק וזכות בו  ...להפקיע שמו מעליו שלא יהא קרא שלו( וסט"ו )איו שלו כלל  ...להפקיע שמו מעליו( .לקמן
סי' תמד ס"כ )שמשהגיעה שעה ששית בערב פסח אין אדם יכול לבטל חמצו לפי שאיו שלו כיון שאסר בהאה( .סי' תמה
ס"ג )אסר בהאה ואיו שלו כלל( .סי' תמח ס"ח )ולא קרא שלו כלל שהרי אין רשאי ליהות ממו  ...להפקיע מעליו איסור
בל יראה(.
ולמרות כל זאת תבאר לקמן סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק ב )חמץ יש לו בו צד ממון ,שאם עבר ומכרו מותר ליהות מדמיו מן
התורה  ...וכן מציו בהדיא בפסחים דף ו' ע"ב ולא מצי מבטיל ליה ,משמע דאי הוה מצי הוה מועיל  ...שאיו הפקר ,אלא
שאין לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהות ממו ,ולכך איו יכול להפקירו(.
וכן הוא בשו"ת סוף סי' יד )חמץ לאחר שש איו יכול לבטלו ולהפקירו ולהוציאו מרשותו שלא יעבור עליו בבל יראה ,וגם אם
הפקירו איו יוצא מרשותו ,ועובר עליו בבל יראה כאילו הוא שלו(.
והייו שכל מקום שתבארה הלכה זו שהחמץ איו שלו ,אין הכווה שהוא הפקר גמור ,אלא הכווה היא שאיו שלו כדי שיוכל
להפקירו ,דכיון ש"אין לו שום חלק וזכות בו" ,לכן איו שלו לעין שיוכל לבטלו ולהפקירו .שאם הי' לו דין הפקר גמור ,לא
הי' שייך לומר "ולא מצי מבטיל".
וראה אבי זר או"ח סי' שטז אות ו .חקרי הלכות ח"א כב ,ב .ח"ג לו ,ב .ח"ד ו ,ב.
 32גמרא שם )ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל ,דאמר רבי אלעזר שי דברים אין ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו
ברשותו  ...וחמץ משש שעות ולמעלה( .ופירש רביו בקוטרס אחרון )סי' תלה ס"ק ב(" :משמע דאי הוה מצי הוה מועיל ...
כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב כו' ,ועכשיו שאיו הפקר אלא שאין לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהות ממו ולכך
איו יכול להפקירו ,עשאו הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי".
 33וכן איו יכול למכרו וליתו במתה ,כדלקמן )סי' תמג ס"ג(" :ולפיכך איו יכול למכרו לכרי ולא ליתו לו במתה ולא
להפקירו" .וכן איו מועיל מה שמוציאו מרשותו ,כדלקמן )סי' תמה ס"ג(" :ולא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום
הפקר ,שהרי משהגיע שעה כבר אסר בהאה ואיו שלו כלל".
ומכל מקום כתב הגה"ק רבי יצחק אייזיק מקאריץ )בעל "ברית כהות עולם" .אודותיו ראה היכל הבעש"ט גליון כב ע' קמה
ואילך( ,בשו"ת "זכרון כהוה" )ג ,ד .והועתק ב"היכל הבעש"ט" גליון כב ע' צג(" :במכירת חמץ אחר זמן ביעורו  ...אחר
שעבר ומכר כבר זכה הכרי ומה שעשה עשוי ,ואע״ג דלאו ברשותי' למכרו מכל מקום הכרי ודאי זכה בו ,כיון שהבעלים
תוהו לו מי מעכב עליו לזכות בחמץ זה ,ומכיון שהכרי זכה בו כבר הוא חמץ של כרי .וכבר הי' מעשה בק"ק מעזריטש זה
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אבל קודם שהגיע זמן איסור הנאתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו ,34ומותר לו מן התורה 35להשהותו
עמו בבית כל ימי הפסח ,שאינו עובר מן התורה בבל יראה ובל ימצא אלא על חמץ שלו שלא
הפקירו ,שנאמר 36ולא יראה לך ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים 37ושל הפקר:38
_______________
כמה שים ומצאו כן להיתר בספר יד אלי' .וגם שמעתי מפי קדוש כבוד אדמו"ר הגאון החסיד אלקי מו"ה דוב בער מ]גיד[
מ]ישרים מעזריטש[ תצב"ה ,שסיפר בשם הגאון הגדול מוהר"ר בעריש אבדק"ק ]ג[לוגא ,שאירע מעשה כזה לפיו בהיותו
אבדק"ק לקאייש ]ראה בשולי הגליון שם ע' צג ,שכראה הכווה לרבי שלמה דוב בער מהלברשטם ,חתו של הפי יהושע,
אבד"ק לאקטש ,ואחר כך לאביטש ,ואחר כך גלוא .ושכראה צריך להיות כאן "אבדק"ק גלוא  ...בהיותו אבדק"ק
לאקטש"[ ,וטה להיתר מחמת שהגוי זכה בחמץ  ...ובמשיכה ודאי קה הגוי ,דהפקר גמור קוה במשיכה ,וכיון דהבעלים
מסרוהו לידו ,אע"ג שאין החמץ ברשותו ,מכל מקום מי מוחה להגוי ואיזה עיכוב יש לו על קייתו".
וכן תבאר בפרי מגדים סי' תמג א"א ס"ק ו )ודווקא ביטול והוצאה מרשותו לאחר איסורו לא מהי מן התורה ,הא כשיש ידים
זוכות שפיר מכאן ואילך לא עבר בל יראה(.
וכן תבאר בצל"ח פסחים ו ,ב ד"ה דאמר )אם שכח למכור חמצו קודם שש ועבר ומכרי לאיו יהודי אחר חצות  ...אם משכו
האיו יהודי מרשות ישראל לרשותו ,אפילו אם מכירת ישראל לאו כלום הוא קאו האיו יהודי במשיכה  ...וכיון שקאו
האיו יהודי לגמרי והוא שלו ,אפשר ששוב אין הישראל עובר עליו(.
ובודע ביהודה מהדו"ת סי' סג )ואחר שזכה בו הכרי ,ממילא שוב אין הישראל עובר בב"י(.
ואע"פ שתבאר כאן" :מחצות יום י"ד ולמעלה הוא אסור אפילו בהאה ,וכיון שאסור לו להות ממו הרי אין לו שום זכות בו
ואיו שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו" .הה כל זה הוא רק לומר שאיו יכול לבטל ולהפקיר ,אבל כשהכרי זוכה
בו ,איו עובר יותר בבל יראה ובל ימצא.
ואף שגם לעין מכירה לכרי מבואר לקמן )סי' תמג ס" ג(" :אבל מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהאה ,ולפיכך איו
יכול למכרו לכרי ולא ליתו לו במתה ולא להפקירו" .הה כל זה הוא רק לומר שאסור לו למכור לכרי כיון שאסור בהאה,
אבל אם עבר ומכר לו מועלת המכירה שלא יעבור עליו בבל יראה ובן ימצא.
וכן תבאר לקמן סי' תמג סי"ב )ואם משך הכרי הלוקח תחלה את החמץ לרשותו ואחר כך תן דמיו או חליפיו ,הרי הן
]המעות[ מותרין ,אפילו מכר והחליף הוא בעצמו ,דכיון שמשך הכרי את החמץ לרשותו קה לו החמץ מיד על ידי משיכה
זו ,והרי הן כשלו ממש ,ומה שותן אחר כך דמיו או חליפיו הרי הן כמתה בעלמא ,ואין קראין דמי החמץ וחליפיו( .הרי
כתב בפירוש "דכיון שמשך הכרי את החמץ לרשותו קה לו החמץ מיד על ידי משיכה זו".
וכן תבאר לקמן סי' תמ סט"ז ,לעין פקדון מהכרי ביד ישראל ובאחריות הישראל )אפילו בא בתוך הפסח יחזיר לו חמצו מיד
בבואו  ...כדי לצאת מחשש איסור של תורה שיש בשהייה זו( .הייו שאחרי שהכרי זוכה בו ,מכאן ואילך לא עבר עליו
הישראל בבל יראה.
ותפרש יותר בקוטרס אחרון סי' תלה ס"ק ב )חמץ יש לו בו צד ממון ,שאם עבר ומכרו מותר ליהות מדמיו מן התורה .ומה
שלא מציו דמים לחמץ בפסח הייו משום דלכתחלה אסור למוכרו  ...על כל פים איו הפקר גמור עד שכל הרוצה ליטול
בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים( .יוצא אם כן שאם עבר ומכר הרי הוא מכור ,ושוב איו עובר עליו בבל יראה ובל
ימצא ,ושוב מותר בהאה אחר הפסח ,שאיו חמץ שעבר עליו הפסח.
ואע"פ שתבאר לקמן סי' תמח ס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח בין שעבר עליו כל הפסח ובין שלא עבר עליו
אלא מקצת הפסח אפילו מקצת יום טוב האחרון של גליות הרי הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל(.
אפשר דהייו דוקא כשעבר עליו מקצת משבעת ימי הפסח ,הייו מליל פסח ואילך ,כדלעיל ס"א )אעפ"י שאין אדם עובר על
חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך כמ"ש שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וגו' ולא יראה לך שאור
בכל גבולך שבעת ימים וגו' ,אבל קודם שבעת ימים איו עובר בלא תעשה כששהה החמץ בביתו .מכל מקום עובר על מצות
עשה מחצות יום י"ד ואילך בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם ,שאמר שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון
תשביתו שאור מבתיכם וגו' ,ומפי השמועה למדו שיום ראשון זה הוא י"ד ביסן(.
וכבר תבאר שאע"פ שאסור למכור אז את החמץ ,כי החמץ הוא אז אסור בהאה ,מכל מקום אם עבר ומכר את החמץ אל
הכרי בערב פסח אחר זמן איסורו ,הקין מועיל ,ומעולם לא עבר על איסור בל יראה ובל ימצא.
וראה ארץ צבי ח"א סי' פא ד" ה עתה בוא .רשימות שיעורים סי' כד ס"א .שאילת חיים סי' לח ס"ח -ט.
 34הייו שיכול לבטלו ,שמועיל מטעם הפקר ,ויתבאר לקמן )סי' תלד ס"ז( .וכאן הובא רק בקיצור ,כדי לבאר שמועיל מן
התורה ,קודם זמן איסורו ,ולא מדרבן.
ובוסח כתב היד תפרש יותר" :וטעם הביטול כתבו התוס' )ד ,ב ד"ה מדאורייתא( ורא"ש )פ"א ס"ט( ור"ן )בריש המסכתא
ד"ה ומהו( דמשום הפקר הוא כיון שביטלו איו שלו" .ועוד הועתקו בכת"י איזה פרטים מהמבואר לקמן שם .ושם יתבאר.
 35משא"כ מדברי סופרים ,כדלקמן סעיף הבא.
 36בא יג ,ז.
 37ברייתא ה ,ב )שלך אי אתה רואה ,אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה(.
וראה גם לקמן סי' תמ ס"ב )למה אמרה תורה לא יראה לך ,לומר לך ,שאף החמץ הראה לך והוא מצוי בביתך ,אף על פי כן
אין אתה עובר עליו אלא אם כן אי קורא בו לך ,כלומר שהוא שלך ,פרט לחמצו של כרי המופקד ביד הישראל ,אפילו הוא
עמו בביתו ,שהוא דר בו בפסח ,הרי זה מותר מפי שאיו שלו( ,וש".
אמם הלימוד של "ושל גבוה" לא הובא כאן ,שאיו קיים עתה .ולעין חלה ,ראה לקמן סי' תז סי"ז )ואף שאמר לא יראה לך,
שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של גבוה ,מכל מקום חלה זו איה קראת של גבוה אלא שלו ,הואיל ויש לו בה צד היתר,
שאם יתחרט על מה שהפריש אותה לחלה ישאל לחכם ויתיר לו ,ותחזור חלה זו להיות חולין כמה שהיתה ,ויחזור ויפריש
חלה אחרת(.
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תקת בדיקת וביעור חמץ
ג אבל חכמים גזרו 39שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ ,אף קודם שהגיע זמן איסור הנאתו,
אלא הוא צריך לחפש אחריו במחבואות ובחורים) 41אם דרך להשתמש שם כל השנה כמו שיתבאר
בסי' תל"ג ,(42ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו ,43ולעשות לו כמשפט שיתבאר בסי' תמ"ה:
40

_______________
 38ספרי עה"פ ולא יראה דברים טז ,ד )לא יראה לך שאר ,רואה אתה לאחרים ,לא יראה לך שאר רואה אתה לגבוה ,לא יראה
לך שאר רואה אתה בפלטיא( .תוס' שם ד ,ב סד"ה מדאורייתא )דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר מדקאמרין
אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה( .ועי' ברא"ש פ"ק ס"]ט[ )והוי הפקר ,ולאו דידיה ,ולא עובר עליו בבל יראה(.
ותבאר בלקוטי שיחות חט"ז ע'  131הערה ) 15בספרי לפיו )ראה טז ,ד( אין מפורש "הפקר" .וברמב"ן ריש פסחים "שוב
מצאתי בספרי  ...לא יראה לך שאור אתה רואה בפלטיא" )ולפ"ז ברמב"ן שם הביא מירושלמי )פסחים פ"ב ה"ב( אבל אתה
רואה בפלטיא( ,וכן הוא במהר"ם חלאוה פסחים ו ,ב – .ו"בפלטיא" הרי תוכו שהפקירו .ובתוס' )ד ,ב סד"ה מדאורייתא(
"מאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר ,מדקאמרין אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה כו'"( .וראה שם ע' 135
הערה  .41שלחן המלך ח"ב ע' לב ואילך.
 39משה ריש פסחים )אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הר(.
ובכת"י :ולפי זה אין לבדיקה וביעור קודם זמן איסורו עיקר מן התורה כלל ,אבל חכמים הצריכו כל חמץ לבדוק ולבערו ולא
לסמוך כלל על ביטול והפקר לשהות את החמץ בבית.
ובכת"י וסף :כשאיו רוצה לבטל סומך על בדיקה זו מן התורה אפילו קודם זמן איסורו.
ויתבאר לקמן סי' תלג סי"ב ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ג.
 40הייו ששאר הן חיוב תשביתו והן איסור בל יראה ,מדברי סופרים ,כדלקמן סי' תלה סוף ס"ד )ואף אם כבר ביטל כל חמצו
קודם הפסח ,שאיו מצווה לבערו מן התורה ,מכל מקום כיון שגזרו חכמים שאין ביטול מועיל כלום מטעמים ידועים ,הרי
חמץ זה כאלו לא תבטל ,ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,וגם יש בו מצות תשביתו מדברי סופרים(.
ואפילו אם הוציאו מגבולו ,עדיין אין הביטול והפקר מועיל כלום ,אלא אם כן הוא הפקר דממילא ,כדלקמן בסמוך )הערה .(43
 41ואפילו בדק ביתו בליל י"ד ,וגם ביטל חמצו ,ואחר כך מצא חתיכת חמץ בביתו ,אם לא ביערו מיד עובר עליו מדברי סופרים,
כדלקמן סי' תלד ס"ו )אחר הבדיקה מיד יבטל  ...אם ימצא גלוסקא בפסח  ...לא יעבור עליה בבל יראה מן התורה ,אלא
מדברי סופרים( .וסי' תמו ס"א )המוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד  ...חייב לבערו מן העולם מיד
שיראה ,ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ ,אע"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד ,מכל מקום חייב לבערו
מדברי סופרים(.
 42סי"ג ואילך.
 43רמב"ם פ"ב ה"ג )ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו(.
וכן הוא לקמן סעיף הבא )גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום ,עד שיוציא את החמץ מכל גבולו  ...ולבדוק ולהוציאו מכל
גבולו קודם שיגיע זמן איסור אכילתו(.
ואף שגם הוצאה מרשות איה מועלת מדברי סופרים ,כדלקמן סי' תמ ס"א )מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו
 ...איו עובר עליו מן התורה  ...ומכל מקום מדברי סופרים חייב לבערו  ...כיון שגוף החמץ הוא שלו אלא שאיו מוח
ברשותו(.
הה פירוש הדברים כאן הוא ,שכל אחד מהם )ביטול או הוצאה מרשות( איו מועיל מדברי סופרים ,רק כשעושה שיהם יחד
)ביטול והוצאה מרשות( אז מועיל אף מדברי סופרים ,ואיו צריך לבער ,כמבואר לקמן סי' תמה ס"א -ב )אם קודם שהגיע
זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו ,והפקירו ,והיחו במקום שהוא מופקר לכל  ...אין צריך לבערו ,כיון שאיו שלו שכבר
הפקירו ,וגם מוח במקום שאיו שלו  ...אבל אם הפקירו והיחו במקום שאיו מופקר לכל  ...מדברי סופרים חייב לבערו,
דכיון שאם לא היה מפקירו קודם שהגיע זמן הביעור היה מחוייב מן התורה  ...לפיכך גם עתה שהפקירו לא פטר מגזירת
חכמים ,שהרי גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ הידוע( .וזהו שמציין כאן" :שיתבאר בסי' תמ"ה" .וכן לקמן
)ס"ד(" :עיין סי' תמ"ה".
וגם שיהם ביחד )ביטול והוצאה מרשות( אים מועילים מדברי סופרים ,אלא בהפקר מאליו ,כמבואר לקמן סי' תלו ס"כ -כב
)גזרו חכמים  ...שמה שהאדם מפקיר החמץ בפיו ובלבו זה אין מועיל כלום ,אבל כשהחמץ הוא הפקר מאליו ,כגון שהיחו
ברה"ר ,או שהיחו ברשות המיוחדת לכרי בעין שהוא מופקר מאליו לכרי זה בעל הרשות ,בהפקר גדול כזה לא גזרו
חכמים אם הפקירו קודם שעה ששית בערב פסח  ...הכרי כס לתוכו קודם הפסח  ...הפקר מאליו לכרי זה שכשירצה
ליטלו יטלו ,אבל אם לא יכס לתוכו עד לאחר הפסח ,או עד תוך הפסח ,או עד שתגיע שעה ששית בערב פסח  ...חייב
הישראל לבדוק בית הכרי שהוא יוצא ממו  ...שגזרו שמה שהאדם מבטל ומפקיר החמץ בפיו ובלבו אין מועיל כלום( .וכן
תבאר גם כאן )שאין ביטול והפקר מועיל כלום( ,ולקמן ס"ד )שאין ביטול והפקר מועיל כלום"(; שאף ההפקר יחד עם
הוצאה מרשותו אים מועילים כלום ,אלא אם כן "היחו במקום שהוא מופקר לכל"" ,בעין שהוא מופקר מאליו  ...בהפקר
גדול כזה לא גזרו חכמים".
ובאמת לא סמכו גם על שלשתם ביחד )ביטול ,עם הוצאה מרשותו ,לרשות הרבים שהוא הפקר מאליו( ,אלא הצריכו שריפת
החמץ קודם זמן איסורו .והוא מהטעם שיתבאר לקמן )סי' תלד סי"ב -ג ,וסי' תמה ס"ז(.

*
ובכל אלו לא סגי בעשיית מחיצה בפי החמץ ,כהא דאמרין בגמרא )ו ,א(" :אמר רב יהודה אמר רב חמצו של כרי עושה לו
מחיצה עשרה טפחים משום היכר" .ומפרש רש"י שם ד"ה עושה לו מחיצה" :משום היכר שלא ישכח ויאכלו" .וכן פסק
לקמן )סי' תמ ס"ג וס"ה(.
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ד ומפני ב' דברים נזקקו חכמים לכך ,44הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם
שיפקירנו בלב שלם ויוציאנו מלבו לגמרי ,45ולפי שאין דעת כל בני אדם שוין ואפשר מי שיקל בדבר
ולא יפקירנו בלב שלם ולא יוציאנו מלבו לגמרי ,46לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום ,עד
שיוציא את החמץ מכל גבולו )עיין סי' תמ"ה.(47
הב' לפי שהאדם רגיל בכל השנה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את איסורו
ויאכל ממנו ,48אם יהיה מונח בגבולו בפסח ,לפיכך הצריכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל
גבולו קודם שיגיע זמן איסור אכילתו:49
_______________
וכן הדין בכלי חמץ בפסח ,כדלקמן סי' תא ס"א )גבי כלים של חמץ שאיו רוצה להכשירן לפסח ,שאחרי שמקה אותם(:
"יציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח".
וכן הדין באוכל שתבשל בכלים אלו קודם הפסח ,ואין בו ס' כגד חמץ הפלט מהכלים ,כדלקמן )סי' תמב ס"ח(" :יזהר
להציעו בחדר שאיו רגיל לילך לשם".
משא"כ בחמץ שלו שביטל והפקיר ,לא סגי בעשיית מחיצה עשרה טפחים בפי החמץ ,אלא הצריכו דוקא "להוציאו מכל
גבולו"?
והטעם לזה תבאר בקוטרס אחרון )סי' תמ ס"ק יא בהג"ה(" :למה הצריכו לבערו ,יבטלו ויעשה לפיו מחיצה ולא יבא
לאכול ממו ,שהרי להתוס' ,וכן כתבו כל האחרוים ,דהא דלא סגי בביטול לחוד הייו משום דילמא אתי למיכל מיה .על
כרחך צריך לומר הא דלא סגי במחיצה הייו משום דלא בדיל מייה כלל וישכח אף על המחיצה ,מה שאין כן בחמצו של כרי
דבדיל מייה מעט ודי לו במחיצה לזכרון".
ולכן איו דומה האמור כאן להאמור לקמן )סי' תמ ס"ג וס"ה ,וסי' תמב ס"ח ,וסי' תא ס"א( ,כי שם בדיל מייה מעט ודי לו
במחיצה לזכרון ,משא"כ כאן לא בדיל ,ולא די לו במחיצה ,עד שיוציאו מכל גבולו .וראה שלחן הפסח ע' .11

*
וכל זה הוא קודם זמן איסורו ,אבל כשמגיע זמן איסורו ,לא סגי בהפקר והוצאה מכל גבולו ,כדלקמן סי' תמה ס"ג )ואם הוא
מבער חמץ בזמן הביעור ,דהייו מתחילת שעה ששית עד כלות ימי הפסח ,צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה
שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר(.
 44הטעמים דלא סגי בביטול בלבד יתבארו כאן .והטעם דלא סגי בבדיקה לבד יתבאר לקמן סי' תלד ס"ו.
 45כדלקמן סי' תלד ס"ז )ועיקר הביטול הוא בלב שישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא כאלו איו ,ואיו חשוב כלום ,והרי
הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל(.
 46ר"ן ריש פסחים )א ,א( ד"ה אלא ,וד"ה ומה שהצריכו )ומה שהצריכו חכמים בדיקה בחמץ יותר מבשאר אסורין ולא סמכו
על הבטול  ...שחששו לבי אדם שלא יבטלוהו במחשבתן לגמרי(.
 47סעיף א.
 48תוס' ב ,א ד"ה אור )החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו ,שלא יבא לאכלו( .הובא בר"ן שם .טור ומ"א ס"ק ב )אלא שחששו
שמא יבא לאכלו ולכן הצריכו לבדוק ולבערו מן הבית(.
וראה לקו"ש חט"ז ע'  .131הערות וביאורים תרפג ע'  .29סגולת אברהם ע'  .190רשימות שיעורים פסחים סי' א אות יא .שערי
שלום ע' כא.
 49שי הטעמים הזכרים הם שתי דעות פרדים בביאור טעם תקת חכמים ,וכדיוק לשון הר"ן שם )ד"ה אלא(" :מפי שבטול
זה תלוי במחשבתן של בי אדם  ...או מפי שחששו שאם ישהו בתוך ביתו יבא לאכלו" ,ומכל מקום מצרף רביו את שיהם
יחד ,וכותב" :מפי ב' דברים".
הפקא מיה להלכה מזה שרביו כותב את ב' הטעמים יחד היא פשוטה ,שבפשטות משמעות התוס' והר"ן היא ,שגם אם יש
רק טעם אחד )מב' הטעמים( לבדיקת החמץ חייבים לבדוק את החמץ ולהוציאו מרשותו ,ומשמעות לשון רביו הוא שדוקא
כשישם ב' הטעמים צריך לבדוק ולהוציא מרשותו ,משא"כ כשיש רק אחד מב' הטעמים אין חיוב זה )כדלקמן ,שכן פוסק
רביו בכמה מקומות ,שכשיש רק אחד מהטעמים לא חל כל כך חיוב זה(.
ומכל מקום חילק רביו בין שי הטעמים ,שעל טעם הראשון כתב" :לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום" ,ועל הטעם
השי הוסיף" :לפיכך הצריכו לחפש אחריו ולבדוק".
אף שלא תפרשה הלכה זו כאן בפרטיות ,מכל מקום מבוארת הלכה זו בסימים הבאים ,בכל הלכה השייך לה .ושם יתבאר
מדוע או זקוקים לשי הטעמים יחד ,ומדוע דוקא בטעם הראשון אמרין "שאין ביטול והפקר מועיל כלום" ,משא"כ בטעם
השי.

*
כד דייקין שפיר רואים שבתוס' גופא מרומזים ב' הטעמים ,שהתוס' שואל מדוע דוקא כאן בחמץ החמירו חכמים לבער החמץ
כדי שלא יבוא לאכלו ,יותר משאר האיסורים ,ומבארים ב' אופים בזה ,ובאופן הב' כותבים" :אי מי שאי חמץ שהחמירה
בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא ,החמירו חכמים לבדוק ולבערו אפילו היכא דביטלו ,משום דילמא אתי למיכליה".
פירוש הדברים הוא ,זה שהחמירו חכמים לבדוק ולבערו הוא :א( כיון שהתורה החמירה בחמץ בבל יראה ובל ימצא .ב(
משום דילמא אתי למיכליה .ודוקא כשיש ב' הטעמים האלו הצריכוהו חכמים לבדוק ולבער )ויתבאר לקמן סי' תמב
בקוטרס אחרון ס"ק יב ,ובהערות שם(.
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_______________
ואפשר זאת היא כוות הר"ן לבאר את דברי התוס' שכתב "שאי חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא" ,דהייו
שחיישין שהביטול לא יהיה בלב שלם ואז יעבור על בל יראה ובל ימצא ,ולכן החמירו חכמים לבדוק ולבערו.
וקצת ראית כן הכווה במקור דברי תוס' ,בתוספות הרשב"א משא"ץ )ב ,א ד"ה בודקין(" :דמשום שהחמירה תורה ]בו[ כל
כך לעבור בבל יראה ובל ימצא היכ]א[ דלא ביטל ,אמרו חכמים שיהא צריך בדיקה אפילו היכא דביטלו" .וככל מקום שגזרו
חכמים ביטל אטו לא ביטל ,הטעם בזה הוא דחיישין שלא יבטל כהוגן ,ומבאר הר"ן הטעם לחשש זה ,שחיישין שהביטול
לא יהיה בלב שלם.
וכך תבארו דברי התוס' לקמן סי' תמו )בקוטרס אחרון ס"ק ו(" :ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח אע"פ
שביטלו ,ואיו צריך לבער אלא שלא יאכל ממו ,כמ"ש התוס' ריש פרק קמא ,הייו כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה
וחכמים גזרו שביטול איו כלום ,אם כן אם איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבן" .והייו שהתוס' עצמו
איו מסתפק בטעם של "דילמא אתי למיכליה" ,הייו כיון שיש בזה גם הטעם של "החמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל
ימצא"" ,וחכמים גזרו שביטול איו כלום".
וכך גם אין התוס' מסתפקים בטעם זה של "החמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא" ,ומוסיפים גם הטעם של "דילמא
אתי למיכליה" ,כמובא בתוס' מהגמרא )י ,ב(" :זימין דפל ואתי למיכלה" .ומהמשה )מח ,ב(" :שיאור ישרף והאוכלו
פטור" ,שהכווה לחמץ וקשה שאסור רק מדרבן ,ומכל מקום חייבים לבערו מטעם שמא יבא לאוכלו .וכן מוכיחים התוס'
לקמן )י ,ב ד"ה ואם( מהמשה שם" :לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד" ,וכותב ע"ז התוס' שם" :כדי שלא יתערב לו
חמץ של איסור בשל היתר ויאכלו".
ואפשר שכל זה הוא המקור למה שכתב רביו כאן "ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך" ,והייו שהן לדעת התוס' והן לדעת
הר"ן זקוקים או לב' הטעמים יחד ,כדלקמן.

*
מה דלא סגי בטעם של שמא יאכל ,שהובא לעיל מהגמרא ,הייו כי שתי הלכות אלו ,הן דין ביעור חמץ שלאחר המועד
)שבמשה י ,ב( ,והן דין ביעור חמץ וקשה )שבמשה מח ,ב( ,שתיהם הובאו לקמן ,ובשתיהן פוסק רביו שאין לברך עליהם,
כי אין לברך על ביעור חמץ שהוא מטעם חשש תקלה של שמא יאכל ,רק על הביעור שמטעם בל יראה ובל ימצא.
הדין הא' הוא לקמן )סי' תלה ס"ד(" :עבר כל הרגל ולא בדק חייב לבדוק לאחר הרגל  ...ואם לא יבדוק ויחפש אחריו כדי
לבערו יש לחוש שמא ימצאו מאליו וישכח ויאכלו .ועל בדיקה שלאחר הרגל לא יברך כלום  ...איו אלא משום חשש תקלה
שלא יבא לאכלו אבל הביעור הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל  ...מה שאין כן כשהוא בודק ומבער בתוך הפסח  ...ואף אם
כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח ,שאיו מצווה לבערו מן התורה ,מכל מקום כיון שגזרו חכמים שאין ביטול מועיל כלום
מטעמים ידועים ,הרי חמץ זה כאלו לא תבטל ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,וגם יש בו מצות תשביתו
מדברי סופרים ,ולכך מברך וצוו על ביעור חמץ".
הדין הב' הוא לקמן )סי' תמב ס"כ(" :אין אסור מן התורה אלא חמץ גמור שהוא ראוי לאכילה ,אבל עיסה שהתחילה להתחמץ
ולא הגיעה לחימוץ  ...וכן כל כיוצא בזה הרי זה קרא חמץ וקשה ומותר לאכלו בפסח מן התורה ,שאין זה חמץ כלל .אבל
חכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,והצריכו גם כן לבערו בערב פסח ,גזירה שמא ישכח ויאכל ממה בפסח ,שעל ידי הדחק
הוא ראוי לאכילה ,ואם שכח ולא ביערו בערב פסח וזכר בתוך הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אבל לא יברך מטעם
שתבאר למעלה".
ויותר מבואר דבר זה לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )פשיטא דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו
אלא משום חשש תקלה ,והרי זה דומה לממית עופות הדרסים שאסור למוכרן ולהשהותן משום תקלה כמ"ש ביו"ד סוף סי '
"ז ,ופשיטא שאין לברך על זה ,וכ"מ בהדיא במגיד משה שהעתיקו האחרוים לפסק הלכה בסי' תל"ה .ומה שמברך על
בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח ,אע"פ שביטלו ,ואיו צריך לבער אלא שלא יאכל ממו כמ"ש התוס' ריש פרק קמא ,הייו
כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה ,וחכמים גזרו שביטול איו כלום ,אם כן אם איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל
ימצא מדרבן(.
וזהו שגם כאן בסי' תלא ס"ד מבאר את הטעם הא' לבדיקת חמץ ,כמבואר בר"ן ,ומוסיף ומסכם "לפיכך גזרו שאין ביטול
והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו" ,שמטעם זה מצות הבדיקה והביעור הוא חובה ממש מדרבן ,שיש
לברך עליה .ואחר כך מוסיף שיש עוד טעם "שישכח את איסורו ויאכל ממו אם יהיה מוח בגבולו בפסח ,לפיכך הצריכו
לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו" ,שזהו טעם מספיק לבדוק ולהוציא מכל גבולו )שלא יבא לתקלה( ,אבל איו טעם
מספיק לומר "שאין ביטול והפקר מועיל כלום" )כמו לפי טעם הא'( ,ולכן כשחיוב הבדיקה הוא רק מטעם הב' איו צריך
לברך עליו.

*
בוסף להאמור לעיל ,שהטעם של "שמא ישכח ויאכלו" ,איו מספיק להצריכו לברך על ביעורו .עוד תבאר לקמן )סי' תמב
ס"ז וסי"ג וס"כ( ,שכל מקום שטעם הבדיקה הוא רק כדי שלא יבא לאכלו ,אין קוסים אותו כשעבר עליו הפסח לאסרו
באכילה ובהאה .ודוקא כשישו גם הטעם שגזרו חכמים שאין הביטול מועיל כלום ,אזי קוסים אותו כשעבר עליו הפסח.
ותבאר טעם הדבר בקוטרס אחרון )סי' תמב ס"ק ט(" :ולא אמרין דהיכא דלא עבר אדאורייתא ליכא למיקסיה ,אלא בדבר
שלא הצריכוהו לבער משום מצות ביעור עצמה אלא משום חשש תקלה שלא יאכלו ,כגון חמץ וקשה ומשהו חמץ בתוך
הפסח וכיוצא באלו ,אבל דבר שהצריכוהו לבער משום מצות ביעור בעצמה  ...כיון שמדברי סופרים איו בטל ,הרי עבר על
ביעור דרבן ובל יראה ובל ימצא דרבן".
ומטעם כל האמור כאן ,הה כשבא רביו לבאר את טעם הבדיקה ,כותב שיש ב' טעמים ,כי דוקא כשיש גם הטעם הא' אזי חיוב
הבדיקה והביעור הוא כאילו לא ביטל כלל ,הן לעין ברכה והן לעין קסא וכיו"ב.

*
ומכל מקום לא סגי לן בטעם הא' של "גזרו שאין ביטול והפקר מועיל" ,וזקוקים או גם לטעם הב' של "שישכח את איסורו
ויאכל ממו" .וכמבואר כאן" :ומפי ב' טעמים זקקו חכמים לכך".

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

37

זמן בדיקה ואיסור אכילה ולימוד
ה וזמן בדיקה זו מן הדין היה ראוי לקובעה ביום י"ד בתחלת שעה ששית  ,כדי שישלים כל אחד
בדיקתו בסוף שעה ששית ,ויבער החמץ בתחילת שעה ז' כמשפט האמור בתורה ,וכמו שיתבאר בסי'
תמ"ה.51
אלא לפי שביום רוב בני אדם אינם מצוים בבתיהם אלא טרודין בעסקיהם בשווקים 52וברחובות,
וכשתגיע שעה ששית קרוב הדבר שישכחו 53חובת הבדיקה ,לפיכך תקנו חכמים זמן הבדיקה בליל
50

_______________
וטעם הדבר תבאר בתוס' ,שהביאו את האיבעיא שבגמרא )י ,ב( ,אם צריך לבער ככר בשמי קורה "דזימין דפל ואתי
למיכלה" ,ואם צריך לבער ככר בבור "דזימין דחית לצורכיה ואתי למיכלה" .והייו שאם ישו החשש של אתי למיכלה,
מצריכים או אותו לבער ,ואם לאו ,אין מצריכים אותו לבער .וקיי"ל לקמן )סי' תלח סי"א(" :כזית חמץ שהוא מוח בתוך
הבית למעלה על הקורה ,אף על פי שכבר ביטלו ,מחייבין אותו להביא סולם להורידו בליל י"ד ,מפי שלפעמים יפול מהקורה
ושמא ישכח ויאכלו ,אבל אם היה חמץ בבור ,בין שיש בו מים ובין שאין בו ,אם אין דרך לירד בתוכו להשתמש בו כל השה
אין חוששין שמא ירד לתוכו בפסח ויאכל מהחמץ ,לפיכך אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם אלא מבטלו
ודיו".
יוצא אם כן ,שכל מקום שאין חשש שמא ישכח ויאכל ,אין כל חיוב לבדוק כשכבר ביטל .ואף שעדיין שאר הטעם הא' ,שאפשר
לא יפקירו בלב שלם .מכל מקום עיקר טעם הגזירה הוא שמא ישכח ויאכל ,וכשאין טעם זה לא גזרו כלל ,אפילו כשיש
הטעם הא' בלבדו.
ומפורש יותר לקמן )סי' תלג סי"ט(" :שהרי עיקר תקת בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו
בפסח ,וזה החמץ שהוא מוח במקום שאיו יכול להכיס ידו לתוכו בודאי לא יאכלו בפסח".
וכן הוא לקמן )שם ס"ל(" :שהרי עיקר גזירת חכמים שגזרו שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ איה אלא כדי שלא ישכח ויבא
לאכול ממו בפסח ,אם יבטלו ולא יבערו מן העולם לגמרי ,וחמץ זה שפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים שאין הכלב יכול
להוציאו משם ולהיחו במקום מגולה ,אין לחוש בו שמא יבוא אדם לאכול ממו בפסח ,כיון שכל ימי הפסח יהיה טמון
ומכוסה מן העין".
וכן הוא לקמן )סי' תמב סוף סכ"ח(" :פחות מכזית חמץ  ...חייב לבערו ,גזרה משום כזית  ...אע"פ שביטלו ,גזירה שמא ישכח
ויאכל ממו בפסח  ...לפיכך אם הוא מטוף קצת ,שאיו ראוי לאכילה ,אין צריך לבערו אפילו הוא עומד בעיו" .ותבאר
בקוטרס אחרון שם ס"ק טז )בהג"ה הא'(" :דהא דפחות מכזית צריך ביעור הייו מדרבן שמא יבא לאכלו  ...והייו דוקא
כשהוא בעין משא"כ כשהוא דבוק  ...ולא גרע מאילו היה מטוף קצת שאיו ראוי לאכילה".
ואף שתבאר בפים שם )סכ"ח( שהטעם שהצריכו ביעור פחות מכזית הוא גזירה משום כזית ,ותבאר לעיל מכמה מקומות
בקוטרס אחרון דהייו שהוא כאילו לא ביטל כלל )ולא רק מחשש תקלה שמא יבוא לאכלו( .מכל מקום לא גזרו על כך אלא
במקום שיש לחשוש שמא יבא לאכלו ,שהוא עיקר טעם גזירת חכמים.
ויתירה מזו ,שגם במקומות שמפרש רביו שיש בזה חיוב ביעור מדברי סופרים ,וצריך לברך על ביעורו ,גם שם כותב רביו את
הטעם העיקרי של "שמא ישכח ויאכלה" ,כמבואר בסי' תמו ס"א )ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ ,אע"פ
שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד ,מכל מקום חייב לבערו מדברי סופרים שמא ישכח ויאכלה ,וחייב לברך כמו שמברכין על כל
מצות מדברי סופרים( .ותבאר בהערות שם.
וזהו דיוק רביו כאן )סי' תלא ס"ד(" :ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך" ,כאמור לעיל שדוקא כשישם ב' הטעמים אזי
תיקו חכמים לבדוק ולבער בברכה ,ככל שאר תקות חז"ל ,הטעם הראשון והחמור שבהם הוא ,לפי שאפשר מי שיקל בדבר
ולא יפקירו בלב שלם ולא יוציאו מלבו לגמרי ,לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו
)שכשיש טעם זה אזי צריך לברך על הבדיקה ואזי קסוהו כשעבר עליו הפסח ,וכ"ל( ,והטעם השי הוא ,שמא ישכח ויאכל,
ומחשש תקלה הצריכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו; שאף שטעם זה איו עושה את הבדיקה למצוה דרבן ,ואין
צריך לברך עליה ואין קוסים עליה ,מכל מקום הוא הטעם העיקרי ,כי בגלל הטעם הראשון בלבד )במקום שאין חשש
שישכח ויאכל( לא תיקו בכלל שיבדוק ויבער ,ורק כשיש שי הטעמים ,אזי הצריכוהו לברך ולבדוק ולבער.

*
ועוד יש פרטים לדון בהם בסוגיא זו ,ויתבאר כל אחד במקומו .אמם האמור לעיל יספיק לו להבין שורש הלכה זו ,מה
שהוצרך רביו לבאר כאן בסי' תלא את ב' הטעמים ,והחילוק שיש בייהם ,כי זוהי הקדמה כללית לבאר את טעמי כל
ההלכות המבוארות אחר כך בסי' תלג סי"ט וס"ל ,סי' תלה ס"ד ,סי' תלח סי"א ,סי' תמב ס"ז וסי"ג וס"כ וסכ"ח ,וקוטרס
אחרון שם ס"ק ט וס"ק טז ,וסי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א וס"ק ב ,ועוד.
 50שם גמרא ד ,א )ובדוק בשית( .רש"י שם ד"ה בדוק )בדוק חמץ בתחלת שש ,וקודם איסורו יבערו(.
 51סעיף א )איו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת ז' ,אלא מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו(.
ומקורו ברא"ש )פ"ק ס"י(" :ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר אסר" .ובתוס' )ד ,ב ד"ה מדאורייתא(" :דתשביתו ...
משש שעות ולמעלה".
ולכן כתב כאן "ויבער החמץ בתחילת שעה ז'" ,ושיה מלשון רש"י )ה"ל(" :וקודם איסורו יבערו".
 52רב חמן בר יצחק שם )בשעה שבי אדם מציין בבתיהם( .ופירש ר"ח שם ד"ה ולמה שיו )מפי שביום טרודים הן בשוק,
ובערב באין לבתיהן( .פר"ח ס"ב ד"ה כתב בס' כה"ג )וביום  ...אין בי אדם מצויים בבתיהם(.
 53גמרא ו ,סע"ב )לעין ביטול ,וכדלקמן סי' תלד סי" ג(" :דילמא פשע ולא מבטל ליה" .ובפירש"י שם" :ישכח ויבא לידי
פשיעה ,שעל ידי מה יזכר" .פר"ח ס"ב ד"ה כתב בס' כה"ג )וביום דילמא ישכח(.
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י"ד ,שבלילה כל אדם מצוי בתוך ביתו.
אלא שאף בעודו בתוך ביתו יש לחוש שמא יתעסק באכילה ושתיה ושינה ,או במלאכה ,או בתורה
אם הוא תלמיד חכם ,ועל ידי כן ישכח חובת הבדיקה .לפיכך היה ראוי לתקן ולקבוע זמן הבדיקה
תיכף ומיד בכניסת האדם לתוך ביתו סמוך לערב ,שברגע זו הוא פנוי מכל עסקי2ם.54
56
אלא לפי שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים ,וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הנר ,55שנאמר
בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות וגו' ,מכאן סמכו חכמים 57שאור הנר יפה לבדיקת חמץ ,ואין
הנר מאיר ומבהיק יפה ביום כי אם בלילה .58לפיכך איחרו זמן הבדיקה עד זמן הבהקת הנר ,59דהיינו
צאת הכוכבים] 60כשיש 61עדיין אור היום קצת.[62
____________________
54

ט"ז ס"ק א )ובלילה אין שום שיוי אלא בתחלתה ,שאז דרך אדם לבוא לביתו מבחוץ .אלא דביאת האדם רגיל להיות בין
השמשות ,בעוד קצת יום(.
 55שם דף ז ,סע"ב )אין בודקין  ...אלא לאור הר ,מפי שאור הר יפה לבדיקה( .וכאן הוסיף ביאור הטעם ,שחיפוש בחורים
ובסדקים אי אפשר אלא לאור הר .וכן הוא לקמן סי' תלג ס"א )ותבאר לקמן שם הערה .(7
 56צפיה א ,יב .גמרא שם.
 57גמרא שם )אף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר( .רש"י שם )וראיה ממש ליתא אלא אסמכתא בעלמא( .טור )ומצאו להם
סמך מן הפסוק שבדיקה זו תהיה לאור הר( .וב"ח סוף ס"ב ד"ה ומ"ש ומצאו )ולא הוי ראיה גמורה(.
 58שם דף ד ,א )ואור הר יפה לבדיקה( .ורש"י שם )בלילה ,אבל ביום מחשיך( .וראה לקמן סי' תלג ס"ו.
 59ט"ז ס"ק א )וצריך להמתין עד שהר מבהיק ,על כן ימתין משעת ביאתו  ...עד הבהקת הר שהוא הלילה ממש(.
 60שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג )מיד בתחילת הלילה ,יבדוק החמץ( .חק יעקב ס"ק א )ומשמע דהבדיקה צריך להיות בלילה ממש
ולא בין השמשות ,רק אחר צאת הכוכבים ,ואף שיש עדיין קצת אור יום( .וסמן ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )הג"ה ד"ה
והייו(.
 61כן הוגה בלוח התיקון שבדפוס זיטאמיר תר"ז ובקוטרס השלחן )ודלא כבדפוס ראשון שדפסו תיבות אלו לקמן בסמוך(.
 62השגות הראב"ד לבעל המאור א ,סע"א )תי אור ,מפי שעדיין יש שם אור היום ,ואיו חשך( .ר"ן שם )וכתב הראב"ד ז"ל
דמשום הכי קט אור ,לומר שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק( .רביו ירוחם תיב ה ריש ח"א )וכתב הראב"ד
בודקין אור לי"ד ,כלומר סמוך לאור ,כלומר סמוך לכיסת הלילה( .חק יעקב שם )דהבדיקה צריך להיות בלילה ממש  ...אחר
צאת הכוכבים ,ואף שיש עדיין קצת אור יום(.
והטעם שדוקא בבדיקת חמץ תקו כן חכמים ,תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק א ד"ה וכן משמע(" :דכל המצות הקבועים להם
זמן  ...כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע  ...אין צריך לקבוע זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחלת זמן ,דכיון
שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע .אבל בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסופה ,שהרי עד סוף הפסח חייב
לבדוק  ...לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן ,דהייו שחייבים כל ישראל להתחיל הבדיקה בזמן ידוע".

*
ולא תפרש כאן כמה הוא שיעור זמן זה – "זמן הבהקת האור ,דהייו צאת הכוכבים ,כשיש עדיין אור היום קצת".
אמם מציו כעין זה בחוכה ,בגמרא שבת )כא ,ב(" :מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק  ...ועד כמה אמר רבה
בר בר חה אמר ר' יוחן עד דכליא ריגלא דתרמודאי" .ופרש"י )שם(" :אומה מלקטי עצים דקים ,ומתעכבין בשוק עד
שהולכים בי השוק לבתיהם משחשכה ומבעירים בבתיהם אור ,וכשצריכין לעצים יוצאים וקוין מהן".
והה בזמיו שיש מורות חשמל ברחוב הולכים ברחוב גם בלילות ,אמם בתקופת התלמוד היו חוזרים לבתים מהעבודה
סמוך לערב; ומאז "עד דכליא ריגלא דתרמודאי" היו הולכים עדיין לשוק לקות עצים להבעיר בבתיהם ,ואם כן יש עדיין
"פרסומי יסא" ברחוב .משא"כ אחרי שהחשיך לגמרי ,שאז גם ה"תרמודאי" חוזרים לבתיהם ,שוב לא שייך כל כך "פרסומי
יסא" ברחוב .ולכן תיקו את זמן הדלקת רות חוכה "משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק" ,שאז כבר החשיך לגמרי.
וכעין זה מציו את זמן שקיעה דרביו תם ,וכן זמן צאת הכוכבים דרביו תם ,שהם משך זמן אחרי זמן צאת הכוכבים לשיטת
הגאוים .ותבאר תוכם ב"סדר הכסת שבת"" :ראה בעליל שהרקיע הוא מלא כוכבים ,ולא ג' כוכבים בלבד" .והייו שגם
אחרי זמן צאת הכוכבים לשיטת הגאוים ,שהוא זמן צאת ג' כוכבים ,עדיין יש קצת אור ,עד לזמן צאת הכוכבים לשיטת
רביו תם ,שאז כבר החשיך לגמרי ,עד "שהרקיע הוא מלא כוכבים" )ותבאר ב"סדר הכסת שבת" עם ביאור ,הערה .(94
והקשר בין זמן צאת הכוכבים דרביו תם ,דהייו שהחשיך כל כך עד שראו כל הכוכבים ,לבין זמן "כליא ריגלא דתרמודאי",
זכר כבר במחת כהן )מאמר ראשון סוף פ"ז(" :ארבע מילין הייו עד צאת כל הכוכבים הביויים או רובם ,לפי שעד אותה
שעה מהלכין בי אדם".

*
והה כשאו באים לברר שיעור זמן זה ,רואים או כאן שלשה שיעורים פרדים :
)א( "כליא ריגלא דתרמודאי" הוא לערך  30דקות אחרי צאת הכוכבים )שלשיטת הגאוים(.
דהה מבואר ברי"ף )שבת ט ,א(" :ומתעכבין עד אחר שקיעת החמה כמו חצי שעה עד שמגיעין לבתיהם" .וכן הוא ברמב"ם
)הל' חוכה פ"ד ה"ה(" :עם שקיעת החמה מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק ,וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יתר ".
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_______________
וכן הוא בשו"ע )סי' תערב ס"ב(" :עד שתכלה רגל מן השוק שהוא כמו חצי שעה שאז העם עוברים ושבים ואיכא פרסומי
יסא".
ולכאורה הי' אפשר לפרש הכווה – חצי שעה אחרי תחלת שקיעה .אמם תבאר בשו"ע שם )רס"י תערב(" :מדליקין ר חוכה
 ...עם סוף שקיעתה" .ופירש המ"א )שם ס"ק א(" :סוף שקיעתה ,הייו צאת הכוכבים" .יוצא אם כן )לפי שיטה זו( ,שזמן
"כליא רגלא דתרמודאי"" ,הוא כמו חצי שעה" – אחרי צאת הכוכבים )ראה שיעורי הלכה למעשה ח"א ע' תס(.
ואף שראה מדברי רביו הזקן שפוסק כדעת הפרי חדש )שם ס"ק א(" :סוף שקיעתה ,פירוש דהייו צאת הכוכבים  ...ואיו
עיקר ,אלא הייו תחלת שקיעת החמה" )ראה מה שדתי בזה ב"סדר הכסת שבת" ע' מג( .מכל מקום ראה שזמן כליא
ריגלא דתרמודאי הוא חצי שעה אחרי צאת הכוכבים ,שהוא הזמן "שיש עדיין אור היום קצת".
)ב( סוף שקיעת החמה לשיטת רביו תם ,הוא לערך  39דקות אחרי צאת הכוכבים שלשיטת הגאוים )לפי ביאור רביו הזקן,
בימים השוים בארץ ישראל(.
כמבואר ב"סדר הכסת שבת" )לשיטת הגאוים(" :בימים השוים שהם ימי יסן ותשרי בארץ ישראל  ...בשליש שעה משעות
השוות אחר שקיעה האמיתית הוא ודאי לילה  ...שאז הוא זמן צאת ג' כוכבים ביוים בארץ ישראל בימים אלו" .והייו
שזמן צאת הכוכבים הוא  20דקות אחרי שקיעה האמיתית )בימים השוים ,בארץ ישראל(.
ואילו לשיטת רביו תם תבאר )שם(" :שעד כדי הילוך ג' מילין ורביע ,שהוא קרוב לשעה ביוית אחר השקיעה הוא יום
גמור" .והייו שסוף שקיעה היא לעיך  59דקות אחרי תחלת שקיעה ,שהם  39דקות אחרי צאת הכוכבים )בימים השוים
בארץ ישראל(.
)ג( צאת הכוכבים לשיטת רביו תם ,הוא לערך  52דקות אחרי צאת הכוכבים )שלשיטת הגאוים(.
כמבואר ב"סדר הכסת שבת" )לשיטת רביו תם(" :שמשקיעת החמה עד צאת הכוכבים הוא כדי הילוך ד' מילין" .והייו
שצאת הכוכבים היא  72דקות אחרי תחלת שקיעה ,שהם  52דקות אחרי צאת הכוכבים )שלשיטת הגאוים(.
שהם שלשה שלבים פרדים בחשכת הלילה 30 :דקות;  39דקות;  52דקות – שאחרי צאת הכוכבים ,שלשיטת הגאוים )כפי
שביאר רביו הזקן ,לחשבון ימים השוים בארץ ישראל(.
ומכל זה יש ללמוד לעין שיעור של בדיקת חמץ – "שיש עדיין אור היום קצת" ,שהוא עד סיום אחד משלושת שלבי החשכה
שהובאו לעיל.
כי אפשר שהוא עד שיעור "כליא רגלא דתרמודאי" ) 30דקות אחרי צאת הכוכבים( ,ואפשר שהוא עד שיעור סוף שקיעה לשיטת
ר"ת )לערך  39דקות אחרי צאת הכוכבים לשיטת הגאוים( ,ואפשר שהוא עד שיעור צאת הכוכבים לשיטת ר"ת )לערך 52
דקות אחרי צאת הכוכבים לשיטת הגאוים(.

*
ואולי אפשר למצוא מקבילה לזמן "כליא ריגלא דתרמודאי" ,בשיעור "כדי שיכיר" שלפות בוקר ,ובהקדים:
במקביל לזמן זה )שף( ,שבין תחלת שקיעה לבין צאת הכוכבים שלשיטת רביו תם ,הוא גם משך הזמן )שף( שבין עלות השחר
לבין ץ החמה ,כמובא ב"סדר הכסת שבת"" :שיעור ד' מילין מהשקיעה עד צאת הכוכבים שבדברי רז"ל בגמרא ,מבואר שם
בפירוש בגמרא ,שהוא שיעור אחד ממש כשיעור ד' מילין שמן עמוד השחר עד ץ החמה".
אמם הזמים האמצעים שבייהם אים משתוים בבוקר ובערב:
)א( באמצע השף של הערב מוצאים או את שיעור צאת ג' כוכבים .משא"כ בשף של הבוקר לא מציו שום חילוק בהלכה אם
עדיין ראים ג' כוכבים או לאו.
)ב( באמצע השף של הבוקר מוצאים או את שיעור "כדי שיכיר" .משא"כ בשף של הערב לא מציו שום חילוק בהלכה אם
הוא עדיין "כדי שיכיר" או לאו.
השיעור של "כדי שיכיר" הובא בשוע"ר )סי' יח ס"ו(" :משיכיר בין תכלת ללבן" )וכן הוא שם סי' ח ס"ו( .ובשוע"ר )סי' ל
ס"ב(" :שיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ויכירו" )וכן הוא שם סי' ח ס"ב( .שהם פחות או יותר אותו שיעור ,כמבואר
בפסקי הסדור )סוף הלכות ציצית(" :עד שיכיר בין תכלת שהיתה בציצית ללבן שבה ,ויש אומרים שהוא כדי שיראה את
חבירו הרגיל ואיו רגיל ברחוק ד' אמות ויכירו".
בפוסקים הראשוים לא תפרש דיוק זמן שיעור זה ,ויש כמה שיעורים לזה בלוחות זמיו .והם פחות או יותר  20דקות אחרי
עלות השחר )בימים השוים בארץ ישראל(.
יוצא אם כן ,ששיעור זה מקביל לשיעור "כליא רגלא דתרמודאי" דהייו לערך  30דקות אחרי צאת הכוכבים )שהם לערך 20
דקות לפי צאת הכוכבים של ר"ת(.
והייו לומר שכל זמן שיש עדיין קצת אור בחוץ ,עד שיכול להכיר את חבירו בריחוק ד' אמות ,עדיין הולכים אשים בחוץ,
משא"כ אחרי שמחשיך כל כך שאין להכיר את חבירו בריחוק ד' אמות ,אזי גם התרמודאי חוזרים לבתיהם ,ויותר אין
הולכים אשים מחוץ לבית.

*
כל האמור כאן הוא הזמן של צאת הכוכבים לפי שיטת הגאוים ,והזמן שיש עדיין אור היום קצת הוא הזמן שמצאת הכוכבים
לשיטת הגאוים ועד לצאת הכוכבים לשיטת רביו תם ,שאז כבר החשיך לגמרי עד "שהרקיע הוא מלא כוכבים".
אמם כבר תבאר בכמה מקומות )ראה בהסמן בסדר הכסת שבת עם ביאור ,הערה  ,(70שבשוע"ר מבאר את ההלכות לפי
שיטת רביו תם.
ולפי זה צטרך לכאורה לפרש את מ"ש בשו"ע ס"א )בתחלת ליל ארבעה עשר ביסן( ,כפירוש המ"א )פירוש ,סמוך לכיסת
הלילה( .והייו שמפרש שזמן בדיקת חמץ מתחיל לערך בשקיעה דר"ת .והזמן של אור היום קצת הוא מזמן שקיעת ר"ת ,עד
זמן צאת הכוכבים של ר"ת .וכעין זה פירש הב"ח.
אמם רביו חולק עליו וכותב )בקוטרס אחרון ריש ס"ק א(" :והייו מיד אחר צאת הכוכבים  ...דלא כב"ח ומגן אברהם" .וזה
מובן לכאורה רק לשיטת הגאוים )ראה הזמים בהלכה פ"ז הערה  .25כרם מחם ע' רו ואילך(.
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ובאותו 63זמן שבין כניסת האדם לביתו ובין זמן הבדיקה ,דהיינו צאת הכוכבים) ,א( ושיעור אותו זמן
67
שביניהם כמו חצי שעה ,64אסרו לו לאכול ,65וללמוד ,66אפילו פרק אחד ,אע"פ שיוכל לגמור הפרק
_______________
ואפשר כוות רביו כאן ,כי סוף סוף גם לשיטת ר"ת ,הרי מבואר בגמרא )שבת לה ,ב( שצאת הכוכבים הייו ראיית ג' כוכבים,
ועדיין יש אור היום קצת ,עד ראיית כל הכוכבים.
ואף שרביו מבאר בסוף סדר הכסת שבת שהוא גד החוש ,כי באותה שעה "ראה בעליל שהרקיע הוא מלא כוכבים ,ולא ג'
כוכבים בלבד"; מכל מקום עכ"פ לדעת הפוסקים כר"ת )לעין שקיעה וצאת הכוכבים( ,וכהראב"ד )לעין בדיקה אחרי צאת
הכוכבים כשיש עדיין אור היום קצת( ,על כרחך יצטרכו לפרש כן.
 63תוכן הדברים בסעיף זה ושלאחריו ,שעיקר תקת חכמים היא לבדוק את החמץ דוקא באותה שעה ,שאחרי צאת הכוכבים
ויש עדיין אור היום קצת ,ולכן איסור הלימוד והאכילה לפי זמן זה ,ובתוך זמן זה ,הוא חמור יותר מאשר אצל קריאת שמע
של ערבית ,בכמה פרטים:
)א( אסרו ללמוד חצי שעה לפי צאת הכוכבים ,שמא ישהה בעיוו עד שיעבור זמן זה )אף שהתירו ללמוד לפי שהגיע זמן
קריאת שמע ,שיכול לקרוא אחר כך( .תברר ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )בתחלתו(.
)ב( הצריכו להפסיק אף אם התחיל בהיתר ,קודם חצי שעה זו ,כדי שלא יעבור זמן זה )אף שלא הצריכו להפסיק כשהתחיל
בהיתר לפי קריאת שמע ,שיכול לקרוא אחר כך( .תברר ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה ומהאי טעמא אם התחיל(.
)ג( צריך להקדים בדיקת חמץ לפי קריאת שמע ,כי בדיקת חמץ היא מצוה עוברת אם יעבור זמן זה ,משא"כ קריאת שמע
אפשר לקרוא אחר כך .תברר ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה ומהאי טעמא בדיקת(.
)ד( אסרו גם לטעום בחצי שעה שלפי צאת הכוכבים )כמבואר לקמן הערה .(65
 64לעין איסור אכילה ומלאכה קודם קריאת שמע של ערבית ,פירש הרב רביו יוה ריש ברכות ד"ה וחכמים )כשיבא מן השדה
קודם זמה ,אין לו לומר ,כיון שלא הגיע עדיין עות זמן קריאת שמע אוכל ואשתה תחלה ,אלא יש לו לקרות תחלה או
לשות עד יציאת הכוכבים ,ויקרא קריאת שמע ויתפלל ,ואחר כך יאכל( .ב"י סי' רלה )ומכלל דבריו אתה למד דקודם זמה
מי אסור להתחיל לאכול .מיהו משמע דהייו דוקא כחצי שעה קודם ,כמו שאמרו בתפלת המחה( ,ושו"ע סי' רלה ס "ב
)אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של ערבית(.
והייו שלעין איסור אכילה ומלאכה קודם מחה תן )שבת ט ,ב(" :סמוך למחה" ,ולא תפרש כמה זמן הוא "סמוך" .ופירש
הר"ן )שם ד ,א ד"ה האי(" :וסמוך לה חצי שעה" .ומתוך דברי רביו יוה והר"ן למדו ,שמשעה שיבוא מן השדה ועד לצאת
הכוכבים הוא חצי שעה ,שבאותו זמן אסרו לאכול וללמוד ושאר דברים קודם בדיקת חמץ .וראה סגולת אברהם ע' .191
 65טור )ולא יאכל עד שיבדוק( .מ"]מ[ פ"ב ה"ג )וכתבו בתוספות מכאן ראה שאסור לאכול בליל י"ד קודם בדיקה דילמא אתי
לאימשוכי עד כאן .וראין דבריהם דכל שכן הוא( .ב"י ד"ה ומ"ש ולא יאכל )כן כתב הרב המגיד בשם התוספות  ...ופשוט
הוא ,דאתי מבכל שכן מדין לא ליפתח בעידיה( .שו"ע ס"ב )יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל עד שיבדוק(.
הובאו גם בקוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה ולפי דבריו(" :כתבו המגיד משה והב"י דאיסור אכילה אתי במכל שכן מלימוד
עיי"ש".

*
ובכת"י :אפילו סעודה קטה )אבל טעימה בעלמא שרי כמ"ש בסי' רל"ב( .סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם
ס"ג )והא דאסור לאכול סעודה קטה הייו כשקובע לסעודה אבל לטעום דהייו אכילת פירות מותר( .וכן הוא לעיל סי' ע
ס"ה )סעודה קטה( ,וסי' רפו ס"ד )שמותר לטעום קודם תפלת המחה  ...אכילת פירות ואפילו הרבה כדי לסעוד הלב(.
ולקמן סי' תפט סי"ז )סעודה קטה(.
והוא מהב"ח בסוף הסימן )במהרי"ל כתוב דוקא סעודה אוסר לאכול קודם הבדיקה אבל טעימה בעלמא מותר ,דלא שייך בה
אימשוכי( .הובא במ"א ס"ק ד )ולא יאכל ,אבל טעימה בעלמא שרי( .וכן הוא לקמן סי' תע ס"ז )יכולים לטעום מעט קודם
הבדיקה ,שלא אסרו אלא סעודה(.
אמם כאן סתם רביו וכתב "אסרו לו לאכול" .ומקורו בטור ושו"ע שכתבו סתם "ולא יאכל עד שיבדוק".
וכן ראה מסדר הדברים ,שחילק כאן רביו לשי סוגים:
)א( "אסרו לו לאכול וללמוד" ,שאלו הם דיים מיוחדים שלא אסרו אלא לפי בדיקת חמץ בלבד )מהטעם שתבאר בארוכה
בקוטרס אחרון ,ובקיצור כאן בפים .ראה לקמן הערה הבאה(.
)ב( "וכן אסרו בחצי שעה זו לעשות כל הדברים האסורים לעשותם קודם תפלת מחה או תפלת ערבית".
וכיון שאת האיסור "לאכול" הכיס בחלוקה הראשוה ,ראה שהיא הלכה מיוחדת בבדיקת חמץ; כי לפי מחה וערבית לא
אסרו אלא "סעודה קטה" ,ואילו לפי בדיקת חמץ אסרו "לאכול" )וראה גם מראי מקומות וציוים(.
ובמשה ברורה )ס"ק ו( וביאור הלכה )ד"ה ולא יאכל(" :ראה דבחצי שעה הסמוכה לצאת הכוכבים מותר לאכול פירות כמה
שירצה ,אבל משהגיע הזמן אין להקל בשהייה רבה אפילו על ידי פירות" .אבל לפי הדיוק ה"ל בדברי רביו ראה שאף בחצי
שעה הסמוכה החמיר שלא לאכול כלל.
 66גמרא שם ד ,א )אמר אביי הילכך האי צורבא מרבן לא לפתח בעידיה באורתא דתליסר דגהי ארבסר דלמא משכא ליה
שמעתיה ואתי לאימועי ממצוה(.
ומפרש רביו שגם זה קאי על "אותו זמן שבין כיסת האדם לביתו ובין זמן הבדיקה  ...כמו חצי שעה" )ומברר זאת מהפוסקים
בקוטרס אחרון ריש ס"ק א(.
וכן צויין כאן בכת"י :רמב"ם פ"ב ה"ג )ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר( .סמ"ג מ"ע לט )שאין קובעין מדרש בסוף יום
שלשה עשר( .מגיד משה שם )ופירש רביו בסוף יום י"ג( .כסף משה שם )וא"ת למה כתב בסוף י"ג ,ולא תחלת ליל י"ד ...
דמסוף יום י"ג אסור להתחיל ללמוד  ...דמסוף י"ג אסור( .ראב"ד בהשגות לבעל המאור א ,סע"א )תי אור מפי שעדיין יש
שם אור היום ואיו חשך( .מ" א ס"ק ג )סוף יום י"ג  ...וראה לי דחצי שעה קודם לילה אסור( .ט"ז ס"ק א )ימתין משעת
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קודם צאת הכוכבים ,מכל מקום יש לחוש שמא על ידי עיונו בלמודו ישכח חובת הבדיקה וילמוד
יותר ,או שמא יבוא לו עיון חדש בלמודו וישהה בעיונו עד זמן מה לאחר צאת הכוכבים ,68כשיש
עדיין אור היום קצת.69
וכן אסרו בחצי שעה זו לעשות כל הדברים האסורים לעשותם קודם תפלת מנחה או תפלת ערבית,70
כמו שנתבאר סי' רל"ב ורל"ה.71
ומי ששכח ולא בדק בליל ארבעה עשר ,ונזכר ביום ארבעה עשר ,72הרי הוא אסור בכל הדברים הללו
עד שיבדוק:73
_______________
ביאתו  ...עד הבהקת הר ,שהוא הלילה ממש ,ואותה שעה שימתין יהי' פוי לגמרי( .ב"ח ס"ד )ודע שהרמב"ם  ...כתבו שאין
קובעין מדרש בסוף יום י"ג ,משמע להדיא דאף שעדיין לא הגיע הלילה  ...אסור(.
והחידוש בזה תבאר בקוטרס אחרון שם )ד"ה ומהאי טעמא בדיקת חמץ(" :דאסור ללמוד קודם צאת הכוכבים ,וקודם זמן
קריאת שמע מותר ללמוד לכל הפוסקים".
והראי' שהביא מהראב"ד ,תבארה בקוטרס אחרון )שם ד"ה וכן היא(" :וכן היא על כרחך דעת הראב"ד ור"ן ורביו ירוחם,
דסבירא להו זמן בדיקה הוא כשיש אור היום קצת  ...ואם כן הא דאמרין בגמרא דילמא מימשכא ליה שמעתתא ואתי
לאימועי ממצוה ,הייו לומר דאפילו קודם שהגיע זמה אסור להתחיל ,דילמא מימשכא ליה ואתי למועי ממצוה ,דהייו
שימע בתחילת זמה".
 67ט"ז ס"ק ב )אפילו ביש לו עת קבוע ללמוד ,כגון פרק אחד ,ויוכל לגומרו בעת ההיא שהוא פוי שזכרו ,מכל מקום אסור(.
 68ט"ז ס"ק א )ואותה שעה שימתין יהי' פוי לגמרי ,שלא ימשך ביטול הבדיקה מזמן המוגבל( ,וס"ק ב )שיש חשש שיבוא לו
עיון וישהה קצת ,ויהי' רחוק מביאתו ,ויעבור על תקת חכמים שקבעו סמוך לביאתו( .פרי חדש סוף ס"ק ב )דכיון דאית ליה
זמן כל הלילה לא חיישין להכי ,אלא הייו לומר שימע מעיקר המצוה לבדוק בתחילת הלילה שיש קצת אור(.
 69השגות הראב"ד לבעל המאור א ,סע"א )תי אור מפי שעדיין יש שם אור היום ואיו חשך( .ר"ן שם )וכתב הראב"ד ז"ל
דמשום הכי קט אור ,לומר שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק( .רביו ירוחם תיב ה ריש ח"א )וכתב הראב"ד
בודקין אור לי"ד ,כלומר סמוך לאור ,כלומר סמוך לכיסת הלילה( .חק יעקב שם )דהבדיקה צריך להיות בלילה ממש  ...אחר
צאת הכוכבים ,ואף שיש עדיין קצת אור יום(.
כי אף שאין או חוששים שישכח חובת הבדיקה ולא יבדוק כלל ,מכל מקום חוששים ש"ישהה בעיוו עד זמן מה לאחר צאת
הכוכבים" ,דהייו עד סיום עיקר זמן בדיקת חמץ ,שתיקו חכמים לבדוק בצאת הכוכבים מיד "כשיש עדיין אור היום
קצת".
ותפרש יותר בקוטרס אחרון )ריש ס"ק א(" :הא דאמרין בגמרא דילמא מימשכא ליה שמעתתא ואתי לאימועי ממצוה,
הייו לומר דאפילו קודם שהגיע זמה אסור להתחיל ,דילמא מימשכא ליה ואתי למועי ממצוה ,דהייו שימע בתחילת
זמה ,כמ"ש הרמב"ם ופרי חדש".
וכן הוא כאן בוסח כתב היד" :וישהה בעיוו עד זמן מה לאחר צאת הכוכבים ,ויעבור על תקת חכמים )רמב"ם פרי חדש(".
והייו כאמור ברמב"ם )פ"ב ה"ג(" :שמא ימשך וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה".
וביאר בפרי חדש )סוף ס"ב(" :דמשמע לי מדברי הרמב"ם ,דהא דאמרין בגמרא דילמא אתי לאמועי ממצוה ,לאו למימרא
דחיישין לדילמא ישכח ולא יבדוק ,דכיון דאית ליה זמן כל הלילה לא חיישין להכי ,אלא הייו לומר שימע מעיקר המצוה
לבדוק בתחילת הלילה שיש קצת אור  ...וזהו שדקדק הרב ז"ל בלשוו דכתב וימע מבדיקת חמץ בתחילת זמה".
וכן כאן )בהערה הקודמת( מצויין לפר"ח וט"ז ה"ל ,שכתבו שאין חוששים שמא ישכח ולא יבדוק ,אלא שישהה עד אחר עיקר
זמו המוגבל" ,ויעבור על תקת חכמים שקבעו סמוך לביאתו".
והטעם שהוכרח הרמב"ם לפרש כן ,תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק א בהגהה שבסופה( ,דאזיל לשיטתו "דאף בקריאת שמע
אסור ללמוד משיגיע זמה" )וכן קיי"ל ,כדלקמן שם( ,והחידוש בבדיקות חמץ הוא ,שאסרו הלימוד אף קודם זמן הבדיקה.
ולכן הוכרח לפרש הטעם ,כי בזה תיקו חכמים לבדוק מיד אחר צאת הכוכבים ,וחוששים "שמא ימשך וימע מבדיקת חמץ
בתחלת זמה".

*
בלוח התיקון שבדפוס זיטאמיר תר"ז ,ובקוטרס השלחן הגיהו ,שתיבות אלו צריכים להיות לעיל בסמוך .אמם מוכרח
לכאורה ,שהם עכ"פ שייכים גם כאן ,שהרי זהו כל יסוד ביאור הלכה זאת ,כמובא לעיל.
וכן מופיעים תיבות אלו בסעיף הבא ,שזהו עיקר טעם הלכה זאת ,כדלקמן )הערה .(78
 70מ"א ס"ק ה )ואסור ליכס למרחץ ,ובכל הדברים הזכרים בסימן רל"ב(.
 71סימים אלו בשוע"ר לא הגיעו לידיו ,וראה שו"ע סי' רלב ס"ב )לא ישב אדם להסתפר סמוך למחה עד שיתפלל ,ולא יכס
למרחץ ,ולא לבורסקי ,ולא לדין ,ולא לאכול( .וסי' רלה ס"ב )אסור להתחיל לאכול חצי שעה סמוך לזמן קריאת שמע של
ערבית(.
 72שחייב לבדוק מיד ,כדלקמן סי' תלג ס"א )אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד ,כמו שיתבאר בסי'
תל"ה( .ובסי' תלה ס"א )מי ששכח או הזיד ולא בדק בליל י"ד ,יבדוק ביום י"ד(.
 73מ"א ס"ק ג )ומי שלא בדק בלילה אסור ביום עד שיבדוק(.
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ו ואפילו 74אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו קודם שהגיע זמן הבדיקה ,חייב להפסיק כשיגיע
זמנה ,75אפילו היה עוסק בהיתר ,76דהיינו שהתחיל לעסוק קודם חצי שעה לפני צאת הכוכבים.77
ואפילו הוא עוסק בתלמוד תורה .שאם לא יפסיק לבדוק מיד בתחלת כניסת הלילה ,אע"פ שיבדוק
אחר כך ,הרי זה מבטל תקנת חכמים ,78שתקנו לבדוק בצאת הכוכבים מיד ,כשיש עדיין אור היום
_______________
ומה שכתב "בכל הדברים" כולל גם הדברים שלא אסרו אלא לפי בדיקת חמץ ,כמו מה שתבאר לעיל "אסרו לו לאכול
וללמוד אפילו פרק אחד".
וראה לקמן סי' תלה ס"ב )והערה  ,(11לעין אם לא בדק עד תוך הפסח.
 74המשך הדברים בסעיפים אלו:
בתחלת הסעיף שלפיו מבאר ,שכיון שתקת חכמים לבדוק כשיש עדיין אור היום קצת ,לכן מיד שהגיעה זמה חייב להפסיק
)כדלקמן הערה :(78
)א( אפילו כבר עוסק באחד מהדברים הללו )כדלקמן הערה .(75
)ב( ואפילו אם כבר עוסק בתלמוד תורה ,שהוא קל יותר משאר הדברים )כדלקמן שם(.
)ג( ואפילו התחיל בהיתר )כדלקמן הערה .(76
)ד( ואפילו התחיל קודם חצי שעה לפי צאת הכוכבים )כדלקמן הערה .(77
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה ומהאי טעמא אם התחיל(.
 75טור )וכתב ה"ר יוה שאם התחיל ללמוד מבעוד יום שאין צריך להפסיק ,וראה לי דכיון שהטעם משום שלא יטריד בלימודו
וישכח מלבדוק ,אין חילוק ,ואפילו אם התחיל כבר פוסק( .רמ"א ס"ב )ויש אומרים שצריך להפסיק ,וכן ראה לי עיקר(.
והייו בלימוד התורה .וכאן תבאר שכן הוא גם "באחד מכל הדברים הללו  ...ואפילו הוא עוסק בתלמוד תורה" .ומפורש יותר
בוסח כתב היד" :וכל שכן בשאר דברים שאסרו חכמים אם התחיל אפילו בהיתר פוסק" .ותבאר בקוטרס אחרון שם )אם
התחיל בהיתר מי פוסק  ...ואין חילוק בין לימוד לשאר דברים  ...וכן הוא בט"ז בהדיא( .והייו מ"ש בט"ז ס"ק ג )אבל
לאכילה פשיטא צריך להפסיק אפילו לדעה זו(.
 76ב"י בסוף הסימן )שכבר התחיל בהיתר( .ח"י ס"ק ח )ללמוד מבעוד יום ,דהייו התחיל בהיתר ,כמו שכתב הב"י(.
אלא שהב"י פוסק כרביו יוה )ה"ל בהערה הקודמת( ,שאם התחיל בהיתר איו פוסק ,ולכן פסק בשו"ע )ס"ב(" :ואם התחיל
ללמוד מבעוד יום אין צריך להפסיק" .ואן קיי"ל כרמ"א )שם(" :ויש אומרים שצריך להפסיק ,וכן ראה לי עיקר" .וכפירוש
הב"י ה"ל ,דהייו אף אם התחיל בהיתר.
 77דהכי קיי"ל ,שהתחיל בהיתר פירושו שהתחיל קודם חצי לפי צאת הכוכבים ,והתחיל באיסור פירושו שהתחיל תוך חצי
שעה ,וכדלעיל )סי' ע ס"ה(" :במה דברים אמורים כשהתחיל באיסור ,דהייו שהתחיל לאכול תוך חצי שעה לעלות השחר".
ואף שיש פוסקים שהתחיל בהיתר הייו אם התחיל בתוך אותה חצי שעה ,כדלקמן )סי' תפט סי"ז(" :עבר והתחיל בסעודה
בתוך חצי שעה סמוך לזמן הספירה אין צריך להפסיק באמצע סעודתו".
ותפרש בקוטרס אחרון )כאן ,ס"ק א קרוב לסופו(" :דבסי' רל"ה סעיף ב משמע דתוך חצי שעה קרא התחיל בהיתר".
והייו מה שפסק בשו"ע שם" :ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה ,מפסיק וקורא קריאת שמע" .משמע שאם התחיל קודם
שהגיע זמה קרא התחיל בהיתר ואיו מפסיק ,אף שהתחיל תוך חצי שעה.
מכל מקום קיי"ל כדלעיל )סי' ע ס"ה(" :שהתחיל באיסור ,דהייו שהתחיל לאכול תוך חצי שעה" .ומצויין שם המקור"" :ר"ן.
רמ"א סוף סי' תרב .מ"א סי' תלא )דלא כמשמעות שו"ע סי' רלה(".
והייו האמור בר"ן סוכה )יח ,ב ד"ה הלכך(" :מפסיקין לקריאת שמע .ומיהו הי מילי בדאתחיל בתר דאתא זמן חיובא או
סמוך לה דהייו חצי שעה" .הרי שגם אם התחיל תוך חצי שעה זו קרא התחיל באיסור שצריך להפסיק.
וכן פסק הרמ"א )סי' תרב ס"ב(" :ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו  ...אין צריך להפסיק" .הייו
שדוקא יותר מחצי שעה קרא התחיל בהיתר.
וכן פסק המ"א )סי' תלא ס"ק ח(" :ולי ראה דמה שכתוב ואם התחיל מבעוד יום מיירי חצי שעה סמוך לערב ,דהתחיל
באיסור ,ולכן צריך להפסיק" .הרי שתוך חצי שעה קרא התחיל באיסור.
אלא שהמ"א מפרש ,שמ"ש הטור שאם התחיל מבעוד יום צריך להפסיק מיירי דוקא בהתחיל באיסור ,דהייו באותה חצי שעה
שקודם צאת הכוכבים .אבל אן קיי"ל כהח"י )ס"ק ח(" :ללמוד מבעוד יום ,דהייו התחיל בהיתר  ...ודלא כמ"א שכתב
דמיירי בהתחיל באיסור" )כדלעיל הערה הקודמת( .והייו שאפילו התחיל קודם חצי שעה שלפי צאת הכוכבים ,חייב
להפסיק כשיגיע זמה.
וביאר בקוטרס אחרון )קרוב לסופו(" :ועיין במג"א שמחלק בין קודם חצי שעה כו' ,והחק יעקב חולק עליו ,וכן משמע לשון
הטור וש"ע ורמ"א ולבוש וב"ח ועולת שבת והפרי חדש והט"ז ,עי' היטב בדבריהם ותמצא מבואר כמ"ש החק יעקב .וכן הוא
בהדיא בט"ז בסוף סי' תר"ב עיי"ש".
וכן צויין כאן בכת"י :ט"ז סי' תרב .והייו שעל מה שכתב הרמ"א שם )ס"ב(" :ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם
שהגיע זמן חיובו  ...אין צריך להפסיק" ,העיר הט"ז שם )ס"ק ד(" :דכתב רמ"א בסי' תל"א דאפילו אם התחיל ללמוד מבעוד
יום צריך להפסיק בשביל בדיקת חמץ" .והייו שמפרש מה שפסק הרמ"א כאן ,דאפילו התחיל מבעוד יום ,הייו אפילו
התחיל יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו ,צריך להפסיק.
ועל כל זאת צוין כאן על הגליון :ט"ז ומ"א ממשמעות הטור שו"ע.
 78ט"ז ס"ק ד )שצריך להפסיק  ...דשמא ירחק הרבה מן הביאה לביתו שהיא עיקר הזמן( .פרי חדש ס"ק ב )לפי זה אפילו אם
התחיל ללמוד בהיתר כשיגיע זמן הבדיקה צריך להפסיק ,דאע"ג דקיימא לן גבי תפילה ואם התחילו אין מפסיקין וכדלעיל,

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

43

קצת.79
ואף על פי 80שעדיין לא קרא קריאת שמע של ערבית ,81וקריאת שמע היא מצות עשה של תורה ,וגם
היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים ,וכל התדיר מחבירו קודם את חבירו ,82אעפ"כ צריך להקדים את
הבדיקה לפני קריאת שמע ותפלה ,לפי שהיא מצוה עוברת ,שאם לא יבדוק מיד בצאת הכוכבים הרי
הוא נקרא עובר על תקנת חכמים .83אבל בקריאת שמע ,אף על פי שמצוה מן המובחר לקרותה
_______________
הייו בדאיכא שהות ,אבל בדליכא שהות מפסיק ואפילו לתפילת ערבית ,כמו שכתוב לעיל בסימן רל"ה ]סעיף ב[ בהגה ,והכא
כליכא שהות דמי ,לעיקר המצוה שהיא תחילת הלילה(.
וכן הוא בקוטרס אחרון ס"ק א )הרי הוא עושה איסור במה שלומד בתחילת זמה ומדחה את המצוה לאחר כך  ...ומהאי
טעמא אם התחיל בהיתר מי פוסק ,כמ"ש הפרי חדש(.
 79כדלעיל סעיף הקודם )והערה .(69
 80תוכן האמור בסעיפים שלפיו:
אם אין חשש שכחה ,יקדים לבדוק בעיקר זמה )כשיש עדיין אור היום קצת( לפי תפלה )שזמה קודם חצות( .ואם יש חשש
שכחת תפלה ,יקדים תפלה בכל אופן .ואם יש חשש שכחת בדיקה ,יקדים בדיקה בכל אופן ,ולכן:
)א( אם רגיל להתפלל ערבית בביתו ,אין חשש שישכח להתפלל על ידי בדיקת חמץ ,ואין חשש שישכח לבדוק על ידי תפלה ,ולכן
יקדים לבדוק בעיקר זמו ,ואחר כך יתפלל.
)ב( אם רגיל להתפלל בצבור ,והיום לא התפלל בצבור ובא לביתו ,יש לחוש שעל ידי טרדתו בבדיקה ישכח לגמרי להתפלל ,ולכן
יתפלל ואחר כך יבדוק )אף שהוא אחר עיקר זמן בדיקה(.
)ג( הצבור עצמו יתפלל לפי בדיקה )כי אחר בדיקה קשה לקבצם ותתבטל לגמרי תפלת הצבור( ,וכשיבואו לביתם יבדקו )אחר
עיקר זמן בדיקה( ,ולא ישכחו לבדוק.
)ד( חבורת לימוד הלכה לא תבטל לימודם תחלה ,וכשיבואו לביתם יבדקו )אחר עיקר זמן בדיקה( ,ולא ישכחו לבדוק.
)ה( חבורת לימוד פלפול ,יבטלו הלימוד ויבדקו ,כי יש לחוש שעל ידי טרדת הפלפול ישכח לבדוק.
 81מכל מקום יקדים בדיקת החמץ לפי קריאת שמע ותפלה של ערבית ,כמבואר בעולת שבת )ס"ק ב(" :מדברי הראב "ד
דכתבתי לעיל ,דמדייק מדקתי אור לארבעה עשר משמע דצריך לבדוק סמוך לכיסת הלילה ,הה על כרחך סבירא ליה
דיבדוק תחלה ,דאם לא כן הרי אי אפשר לו לבדוק סמוך לכיסת הלילה ,דהא צריך להתפלל תפלת ערבית תחלה".
וכעין זה בפרי חדש )סוף ס"ב(" :וכן אם היה טרוד ולא התפלל תפילת ערבית עם הציבור ,יבדוק ואחר כך יתפלל ,מטעמא
דכתיבא".
וכן תבאר בקוטרס אחרון שם )ד"ה ומהאי טעמא(" :ומהאי טעמא בדיקת החמץ קודמת לקריאת שמע ותפלה של ערבית,
לפי דעת הראב"ד וסייעתו ,כמ"ש העולת שבת ,וכן הוא בפרי חדש ,והוא פשוט".

*
אמם למרות כל זאת תבאר בס' המהגים – חב"ד ע' " :37בדיקת חמץ אחר תפלת ערבית" .ותבאר באגרות קודש )ח"ב
אגרת שסה(" :והמהג המקובל הוא כ"ל – תמיד לאחר תפלת ערבית".
אלא שתבאר בלקוטי שיחות )חי"ז ע' " :(434בהוגע לזמן בדיקת חמץ ,כשמתפללים ערבית ביחידות .ראיתי מהג כ"ק מו"ח
אדמו"ר זצוקללה"ה בג"מ זי"ע ,שהי' בודק בין מחה למעריב ,ומתפלל ערבית לאחרי הבדיקה".
והייו כמבואר לקמן ס"ז ,שתלוי אם "רגיל להתפלל  ...כל השה בתוך ביתו" או "שרגיל להתפלל כל השה עם הצבור".
 82משה הוריות יב ,ב )כל התדיר מחבירו קודם את חבירו( .ברכות א ,ב )תדיר ושאיו תדיר ,תדיר קודם( .וכדלעיל סי' כה
ס"ב ,וש" .ועפי"ז כתב הח"י )ס"ק ז(" :מי שרגיל להתפלל ולקרות קריאת שמע בזמה אל ישה ,כי תדיר ושאיו תדיר,
תדיר קודם ,כן ראה לי".
ומטעם זה תבאר לקמן )סי' תפט סט"ז(" :ראוי להקדים תפלת ערבית לספירה ,שתפלת ערבית היא תדירה והספירה איה
תדירה ,ותדיר קודם לשאיו תדיר".
מכל מקום כאן בבדיקת חמץ קיי"ל כפרי חדש ה"ל ,כמבואר בקוטרס אחרון )ס"ק א(" :ומה שכתב החק יעקב דתדיר קודם,
זה איו ,דלא אמרין הכי אלא כששתי המצות אין עוברות דמצוה להקדים התדיר ,וכן אם שתיהן עוברות שאיו תדיר
דחה ,אבל אם שאיו תדיר מצוה עוברת והתדירה איה עוברת ,פשיטא דחייב לקיים שתיהן ,ואין מצות הקדמת התדיר
דוחה את שאיו תדיר לגמרי".
וכן הוא לעין רות חוכה ,שמטעם זה הוא המהג להדליק לפי תפלת ערבית ,ותבאר בשיעורי הלכה למעשה )ח"א ע' תסג(.
משא"כ לעין ספירת העומר ,מקדימין תפלת ערבית ,כי "היא תדירה והספירה איה תדירה ,ותדיר קודם לשאיו תדיר".
ואף שגם בספירת העומר תבאר )סי' תפט ס"ג(" :לכתחלה מצוה מן המובחר לספור בתחלת הלילה מיד אחר תפלת ערבית".
מכל מקום אין היא מצוה עוברת ,כמבואר לקמן )שם(" :וכל הלילה כשר לספירת העומר" .ולכן מקדימים ערבית לספירת
העומר.
ומיד אחרי תפלת ערבית ,לפי אמירת עליו ,מקדימים לספור את העומר ,כדלקמן שם )סי' תפט סכ"ו(" :שיש לו להקדים
הספירה בכל מה שאפשר ,ומיד שסתלקה התפלה ,בקדיש שלאחריה ,חל עליו מצות ספירה".
 83ואם תאחר ולא התחיל לבדוק עד שעבר זמן זה ,ראה מכאן שאין כאן תקה לבדוק מיד ,ויוכל להתפלל תחלה ערבית ואחר
כך לבדוק .וראה שאילת חיים סי' יב ס"ג.
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בתחלת הלילה ,מכל מקום אינו נקרא עובר על תקנת חכמים ,אלא אם כן קורא אותה אחר חצי הלילה
כמו שנתבאר בסימן רל"ה:84
ז במה דברים אמורים במי שרגיל להתפלל קריאת שמע ותפלה של ערבית כל השנה בתוך ביתו ,אבל
מי שרגיל להתפלל כל השנה עם הצבור מבעוד יום ועכשיו לא התפלל עמהם ,יקרא קריאת שמע
ויתפלל מיד בצאת הכוכבים ,85ואחר כך יבדוק ,דכיון שאינו רגיל כל השנה להתפלל ערבית בביתו,
יש לחוש שמא על ידי טרדתו והשתדלותו בבדיקת החמץ ישכח על קריאת שמע ותפלה:86
ח וכל זה בתפלת יחיד ,אבל אם יש עשרה שמתפללים ערבית בזמנו ,דהיינו צאת הכוכבים ,87יתפללו
מיד בצאת הכוכבים ,ואחר כך ילכו לבתיהם לבדוק החמץ ,שאם ילכו לבדוק קודם תפלת ערבית
יהיה טורח לקבצם אחר כך 88להתפלל בעשרה ,ותתבטל מצות תפלת הצבור לגמרי מחמת הקדמת
הבדיקה ,אבל אם יתפללו בעשרה קודם הבדיקה לא תתבטל מצות הבדיקה לגמרי:
ט וכן במקומות שיש חבורות שיש להם שיעור קבוע ללמוד הלכות פסוקות בבית הכנסת אחר
התפלה ,אל יבטלו למודם בלילה זו מחמת בדיקת חמץ ,שהרי אפשר לבדוק אחר כך ולא תתבטל
מצות הבדיקה לגמרי .ואין לחוש שמא ימשכו בלמודם עד שישכחו חובת הבדיקה ,שהרי מוכרחים
הם לבוא אל בתיהם ללון ,שבוודאי לא ילינו בבית הכנסת ,וכשיבא כל אחד מהם לביתו יזכור חובת
____________________
 84סימן זה בשוע"ר לא הגיע לידיו ,וראה שו"ע שם ס"ג )לכתחלה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים ,וזמה עד
חצי הלילה(.
 85והייו שאף שמבואר בשו"ע )סי' רלה ס"א(" :ואם הצבור מקדימים לקרות קריאת שמע מבעוד יום יקרא עמהם קריאת
שמע וברכותיה ויתפלל עמהם" .מכל מקום תבאר לעיל )סי' צ ס"י(" :שלא הקילו להתפלל מבעוד יום אלא משום טורח
הצבור ,שאי אפשר לחזור ולאספם לתפלת ערבית בלילה ,אם יפרדו איש מעל אחיו אחר תפלת המחה ,כמ"ש בסי' רל"ה,
אבל המתפללין ביחיד צריכים להתפלל בזמה".
ולכן גם כאן ,אף "שרגיל להתפלל כל השה עם הצבור מבעוד יום" ,מכל מקום כיון ש"לא התפלל עמהם ,יקרא קריאת שמע
ויתפלל מיד בצאת הכוכבים" ,ולא קודם .וגם לא יאכל ולא ילמד באותו זמן שקודם צאת הכוכבים )כדלעיל ס"ה( ,אלא
ימתין עד צאת הכוכבים ,ויתפלל ואחר כך יבדוק.
ומ"ש "מיד בצאת הכוכבים" ,ולא אחר כך ,כי אולי יספיק לסיים התפלה ולבדוק בעיקר זמו ,כשיש עדיין אור היום קצת,
שהוא לערך חצי שעה ויותר ,כדלעיל )הערה .(62
וראה שו"ת צמח צדק סי' קטז .סגולת אברהם ע' .191
 86ב"ח סוף ס"ד ד"ה פסק )ומי שלא התפלל תפילת ערבית עם הציבור בליל י"]ד[  ...ראה לי דיתפלל תחלה ואחר כך יבדוק,
דבתפילה שהיא קבועה וסדורה ליכא למיחש שמא יטרד כדפירשתי ,מה שאין כן אם יבדוק בתחלה ,דאפשר שיטרד בבדיקתו
עד שישכח מלהתפלל .מיהו דוקא במי שרגיל להתפלל עם הציבור אלא שעתה אירע שלא התפלל עמהם ,אבל מי שרגיל
להתפלל בביתו כל לילה ,יבדוק תחלה ולא חיישין ברגיל שמא ישכח מלהתפלל( .הובא במ"א ס"ק ה עיי"ש.
ומה שהוסיף "עיי"ש" ,כי המ"א הוסיף וכתב )שם(" :וכאן ראה לי דזמן בדיקה הוא קודם צאת הכוכבים ,כמ"ש רס"י ,ואז
יבדוק ואחר כך יתפלל אחר צאת הכוכבים .ואם לא בדק עד אחר צאת הכוכבים  ...יעשה כמ"ש הב"ח".
והייו שהמ"א עצמו סובר ,שזמן בדיקת חמץ הוא בשקיעת החמה ,ולכן "מי שרגיל להתפלל כל השה עם הצבור מבעוד יום
ועכשיו לא התפלל עמהם" ,יבדוק תחלה קודם צאת הכוכבים ,ואחר יתפלל אחרי צאת הכוכבים .ו"מי שרגיל להתפלל כל
השה עם הצבור ]בזמו ,דהייו צאת הכוכבים[ ועכשיו לא התפלל עמהם" ,אזי "יעשה כמ"ש הב"ח" ,דהייו שיתפלל תחלה
ואחר כך יבדוק.
אבל אן קיי"ל שזמן בדיקת חמץ הוא בצאת הכוכבים )כדלעיל ס"ה( ,ותבאר בהגהה שבקוטרס אחרון )ס"ק א(" :והייו מיד
אחר צאת הכוכבים  ...דלא כב"ח ומגן אברהם".
ולכן פסק כאן ,שאף "מי שרגיל להתפלל כל השה עם הצבור מבעוד יום ועכשיו לא התפלל עמהם ,יקרא קריאת שמע ויתפלל
מיד בצאת הכוכבים ,ואחר כך יבדוק".
ומסתבר שמטעם זה תבארה הלכה זו כאן דוקא באופן זה ,שהצבור מתפלל מבעוד יום )ולא באופן שתבאר בסעיף הבא,
שהצבור מתפלל בצאת הכוכבים( ,להודיעו ,שגם באופן זה "יתפלל מיד בצאת הכוכבים ,ואחר כך יבדוק" ,ודלא כמ"ש
במ"א .וראה מה שדו בזה בפעמי יעקב ח"ד ע' יב .ח"ז ע' .
 87והייו שלא רק "מי שרגיל להתפלל כל השה עם הצבור מבעוד יום" )כמוזכר לעיל בסעיף הקודם( ,יתפלל מיד ,שהרי עדיין
לא הגיע זמן בדיקת חמץ .אלא אפילו "עשרה שמתפללים ערבית בזמו ,דהייו צאת הכוכבים" )כמוזכר כאן( ,שכבר הגיע
זמן בדיקת חמץ ,מכל מקום "יתפללו מיד בצאת הכוכבים ואחר כך ילכו לבתיהם לבדוק החמץ".
 88מ"א סוף ס"ק ה )ואותן הרגילין להתפלל ערבית ביו"ד ,יתפלל תחלה בבית הכסת ,דטורח הוא לקבצם אחר כך(.
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הבדיקה:89
י במה דברים אמורים כשעוסקין בדבר הלכה בלא פלפול ,אבל אסור לעסוק בפלפול אפילו בבית
הכנסת ,שיש לחוש שמא ימשוך כל כך בפלפול ,עד שיהיה לבו טרוד באותו פלפול וישכח חובת
הבדיקה אף בבואו לביתו:90
יא אם הוא יושב ולומד קודם צאת הכוכבים) ,ב( ואומר לחבירו 91שאינו לומד 92שכשיגיע זמן
הבדיקה יזכיר אותו ויפסיקו מלמודו ,93הרי זה מותר ,94אף אם הוא תוך חצי שעה לפני צאת
הכוכבים:

קונטרס אחרון

95

96

97

98

)א( ושיעור אותו זמן כו' אפילו פרק אחד כו' .כן כתב הט"ז  .וכן דעת הרמב"ם וסמ"ג ומגיד

____________________
 89רא"ח בשו"ת מים עמוקים סי' עט )ראה שלא אמרו כן אלא במי שיושב ולומד בביתו ,שאיו מוכרח לקום ממקומו,
דחיישין דילמא מימשכא ליה שמעתתא וכו' ,אבל בלמוד כזה שלומד בבית הכסת ,ודעתו לשוב לביתו ,אין לחוש דלמא
ממשכא ליה וכו'( .אחרוים .הובא בכסת הגדולה הגה"ט .מ"א ס"ק ה .ח"י ס"ק ו.
 90מ"א שם )וראה לי דדוקא מי שאומר דבר הלכה בלא פלפול ,אבל אסור לעסוק בפלפול אפילו איו בביתו ,דבזה ודאי איכא
למיגזר דילמא ממשכא לי' שמעתא ואתא לאימועי ממצוה ,שישכח אחר כך מלבדוק( .ח"י שם )וכתב במ"א דבדבר פלפול
אפילו איו בביתו אסור ,דאתי לאמשוכי(.
 91חלת צבי ס"ק א )וראה לע"ד שאם אמר לחבירו שיזכיר לו הבדיקה כשתחשך ,מותר ללמוד ,כמו שהתירו חכמים ללמוד
בליל שבת אצל ר אם אומר לחבירו תן דעתך עלי שלא אטה כדלעיל סי' רע"ה( .אליה זוטא ס"ק ה )כתב בחלת צבי ,ראה
לי שאם אמר לחבירו שיזכור לו הבדיקה כשתחשך מותר ללמוד ,כדלעיל סי' רע"ה(.
 92עי' סי' ער"ה ס"ד )הרוצה לקרות ואומר לאחר שעמו ,שאיו קורא ,תן דעתך עלי שלא אטה הר ,הרי זה מותר לקרות ...
וכן אם מפלה את בגדיו והיא משמרתו שלא יטה ,הרי זה מותר(.
וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' מז )ולבי תרי לא חיישין לשכחה כמ"ש אאזמו"ר "ע ססי' תל"א(.
 93ראה פעמי יעקב ד ע' יג.
 94ובקוטרס אחרון )ס"ק ב( מסתפק רביו אם זה מועיל גם לסעודה ,שהוא דבר הרשות.
והה לעין ספירת העומר יש עצה וספת ,כדלקמן )סי' תפט סי"ז(" :אלא אם כן הוא מקום שוהגין שהשמש קורא לספור
ספירה כשמגיע זמה ,שאז אין לחוש שמא ימשוך בסעודתו" .הייו שמועלת גם לדבר הרשות.
אבל בבדיקת חמץ איו מצוי כל כך שהשמש יקרא לכל אחד שיבדוק החמץ בביתו.
 95תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה ,להוכיח את האמור בפים ס"ה:
)א( הזמן שאסרו ללמוד הוא קודם זמן הבדיקה )דלא כדעת הח"י(.
)ב( זמן הבדיקה הוא מיד אחרי צאת הכוכבים )דלא כדעת הב"ח ומ"א(.
)ג( הטעם שאסרו ללמוד קודם צאת הכוכבים ,דילמא מימשכא ליה שמעתתא וימע מלבדוק בתחלת זמה ,מיד אחר צאת
הכוכבים ,כשיש עדיין אור היום קצת )ולא מחשש שישכח לגמרי לבדוק(.
)ד( מטעם זה קודמת בדיקת חמץ אחרי צאת הכוכבים את קריאת שמע ותפלה של ערבית )דלא כדעת הח"י(.
)ה( מטעם זה אפילו התחיל ללמוד או לאכול או לעשות מלאכה בהיתר פוסק )דלא כדעת הח"י(.
)ו( אפילו התחיל ללמוד קודם חצי שעה לפי צאת הכוכבים פוסק )דלא כדעת המ"א(.
ודרך אגב תבארו כאן גם דיי האכילה ומלאכה ולימוד קודם קריאת שמע ותפלה וספירת העומר ,שעיקר הלכותיהן מבוארים
לעיל )סי' ע ס"ה .סי' פט ס"ו -ז .סי' קו ס"ד .סי' רסז ס"ד .סי' תפט סי"ז(:
)א( אכילה ומלאכה אסורים חצי שעה קודם קריאת שמע ותפלה )ע ,ה .רא קוטרס אחרון א .רסז ,ד .רצא קוטרס אחרון א(.
וכן לפי ספירת העומר )תפט ,יז(.
)ב( התחיל בהיתר לפי חצי שעה זו ,אין צריך להפסיק אפילו לקריאת שמע )ע ,ה .פט ,ו(.
)ג( התחיל באיסור בתוך חצי שעה ,צריך להפסיק לקריאת שמע אבל לא לתפלה )ע ,ה .פט ,ו( .ולא לספירת העומר )תפט ,יז(.
)ד( התחיל באיסור כשהגיע זמו ,צריך להפסיק לקריאת שמע ולספירת העומר )תפט ,יז( ,אבל לא לתפלה )ע ,ה .פט ,ו(.
)ה( לימוד אסור מתחלת זמן קריאת שמע ותפלה ,ולא קודם )פט ,ז .קו ,ד .תלא קוטרס אחרון א ד"ה ומהאי טעמא בדיקת,
ובהגהה שבסופה ,והערות .(199 .132
)ו( התחיל לימוד באיסור כשהגיע זמו ,איו מפסיק )קו ,ד .תלא קוטרס אחרון ד"ה ומ"ש עוד הח"י(.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' כה ואילך.
 96ס"ק א )ימתין משעת ביאתו  ...עד הבהקת הר ,שהוא הלילה ממש ,ואותה שעה שימתין יהי' פוי לגמרי(.
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משנה 99וכסף משנה 100והלחם משנה 101ומ"א 102ופר"ח ,103דאפילו קודם זמן הבדיקה אסור ללמוד.
ועיין באלי' זוטא.104
]והחק יעקב 105כתב שדעת הרמב"ם וסמ"ג אפשר לפרש גם כן דאינו אסור קודם הזמן,
ואישתמיטתיה דברי המגיד משנה וכסף משנה.[106
וכן היא על כרחך דעת הראב"ד 107ור"ן 108ורבינו ירוחם ,109דסבירא להו זמן בדיקה הוא כשיש אור
היום קצת.
115
]והיינו מיד אחר צאת הכוכבים ,110כמשמעות הגמרא 111ופירש"י 112ורמב"ם 113וטור 114ושו"ע
ושאר כל הפוסקים ,116וכן הוא בהדיא בט"ז 117ופרי חדש 118וחק יעקב ,119דלא כב"ח 120ומגן
_______________
והחידוש בזה תבאר בט"ז )ס"ק ב(" :בקריאת שמע של ערבית ,שלא אסרו הלימוד  ...משא"כ כאן ,יש חשש הרחקה מזמן
ביאתו ,שזה עיקר המצוה" .והייו שדוקא כאן אסרו ללמוד אפילו קודם זמן הבדיקה ,שמא ישהה בעיוו ויאחר מלבדוק
בעיקר זמה ,מיד אחר צאת הכוכבים.
והוא דלא כדעת הח"י )שיובא בהגהה הא'( שלא אסרו ללמוד אלא אחר צאת הכוכבים .ודלא כדעת הב"ח והמ"א )שיובאו
לקמן בהגהה הב'( ,שאסרו ללמוד קודם צאת הכוכבים ,כיון שגם זמן בדיקה הוא קודם צאת הכוכבים .אלא כדברי הט"ז,
וכדמוכח מדברי הפוסקים ,דאפילו קודם זמן הבדיקה אסור ללמוד.
 97פ"ב ה"ג )ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר( .הובא במ"א ס"ק ג.
 98עשין לט )שאין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר(.
 99שם )ופירש רביו בסוף יום י"ג(.
 100שם )ואם תאמר למה כתב בסוף י"ג ,ולא תחלת ליל י"ד  ...דמסוף יום י"ג אסור להתחיל ללמוד ומפיק ליה מדאמר אביי
)פסחים ד'( האי צורבא מרבן לא ליפתח בעידיה באורתא דתליסר גהי ארביסר והוה סגי ליה גהי ארביסר כדתן
במתיתין אור לי"ד אלא ללמד דמסוף י"ג אסור(.
 101שם )רביו מפרש אע"פ שלא יהיה בלילה עצמו ,וזהו שכתב הרב המגיד ופירש רביו בסוף י"ג(.
 102ס"ק ג )סוף יום י"ג  ...וראה לי דחצי שעה קודם לילה אסור(.
 103סעיף ב )וכן כתב הרמב"ם בפרק ב' בהלכות חמץ ומצה ז"ל ,ואין קובעים מדרש בסוף יום י"ג ,וכן החכם לא מתחיל לקרות
בעת זו ,שמא ימשך וימע מבדיקת חמץ בתחילת זמה(.
 104ס"ק ג )ואף דרמב"ם פ"ב אוסר ללמוד בין השמשות ,הייו כמ"ש טעמא שמא ימשוך וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה,
ומשמע דתחלת זמה הוא אחר בין השמשות תיכף תחלת הלילה(.
 105ס"ק ה במוסגר )אך לשון הרמב"ם פרק ב' מהלכות חמץ וסמ"]ג[ משמע קצת דקודם הזמן גם כן אסור .אבל אחר העיון
אפשר גם כן לפרשו בדרך זה ,ודו"ק(.
 106שהובאו לעיל ,שמוכיחים מהרמב"ם וסמ"ג דאפילו קודם זמן הבדיקה אסור ללמוד.
והייו שבשלמא שאר הפוסקים ה"ל הי' אולי אפשר לומר שהח"י חולק עליהם בפירוש הרמב"ם ,אבל ממה שאיו מזכיר את
המגיד משה וכסף משה ,ראה יותר דאישתמיטתיה דבריהם.
 107בהשגות לבעל המאור ריש פסחים )תי אור מפי שעדיין יש שם אור היום ואיו חשך(.
 108ריש פסחים א ,סע"א )וכתב הראב"ד ז"ל דמשום הכי קט אור ,לומר שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין ראוי לבדוק(.
 109תיב ה ריש ח"א )וכתב הראב"ד בודקין אור לי"ד ,כלומר סמוך לאור ,כלומר סמוך לכיסת הלילה( .ולכאורה כוותו היא
לומר ,שזמן בדיקת חמץ )שאחרי צאת הכוכבים( הוא סמוך לאור )של בין השמשות(.
 110כן הוכיח באליה זוטא ס"ק ג ,מרוב ההוכחות דלקמן.
 111ב ,א )לילי ממש( .ג ,א )תי דבי שמואל לילי ארבעה עשר( .וכן מוכיח באליה זוטא שם )הא שמואל תא דף ג' בליל י"ד,
ודאי לילה ממש קאמר(.
 112ב ,א ד"ה מאן דאמר )דהא ודאי לילי הוא ממש(.
 113פ"ב ה"ג ,כפי שהוכיח מדבריו באליה זוטא שם )דרמב"ם פ"ב אוסר ללמוד בין השמשות ,הייו כמ"ש טעמא שמא ימשוך
וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה ,ומשמע דתחלת זמה הוא אחר בין השמשות ,תיכף תחלת הלילה(.
" 114דכיון שצריך לבדוק לאור הר צריך לבדוק בלילה".
 115ס"א )בתחלת ליל ארבעה עשר( .ראה אליה זוטא שם )וכ"מ בטור וש"ע(.
 116כן ציין בפים )לעיל שם הערה  (60לשו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג )מיד בתחילת הלילה ,יבדוק החמץ( .וראה אליה רבה ס"ק ג
)דמצות הבדיקה הוא בלילה ממש  ...לאפוקי בין השמשות ,אבל באמת המצוה תיכף בהתחלת הלילה אחר צאת הכוכבים
ואף שיש עדיין קצת אור יום(.
 117ס"ק א )וצריך להמתין עד שהר מבהיק  ...שהוא הלילה ממש(.
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אברהם.[121
והב"ח 122והמ"א 123פסקו כדבריהם .124ואם כן הא דאמרינן בגמרא 125דילמא מימשכא ליה שמעתתא
ואתי לאימנועי ממצוה ,היינו לומר דאפילו קודם שהגיע זמנה אסור להתחיל ,דילמא מימשכא ליה
ואתי למנועי ממצוה ,דהיינו שימנע בתחילת זמנה כמ"ש הרמב"ם 126ופרי חדש ,127דאי משהגיע
זמנה ,128אף אם לא מימשכא ליה הרי הוא עושה איסור במה שלומד בתחילת זמנה ומדחה את
המצוה לאחר כך ,לפי דעת הראב"ד וסייעתו.
ומהאי טעמא בדיקת החמץ קודמת לקריאת שמע ותפלה של ערבית ,לפי דעת הראב"ד וסייעתו,
כמ"ש העולת שבת ,129וכן הוא בפרי חדש ,130והוא פשוט.
וכן הוא דעת הרמב"ם וסמ"ג ומגיד משנה וכסף משנה ולחם משנה דאסור ללמוד קודם צאת
הכוכבים ,131וקודם זמן קריאת שמע מותר ללמוד לכל הפוסקים ,כדאיתא ריש פרק קמא דברכות,
ונתבאר בסימן רל"ה ,132מכלל דהבדיקה קודמת לקריאת שמע 133ודו"ק.
_______________
 118סוף ס"א )דהא הי על כרחך מיירי אחר צאת הככבים  ...דפירוש אור הוה לילה ממש( ,וס"ב )בתחילת הלילה ,שיש קצת
אור( ,דהייו אחרי צאת הכוכבים ,שהוא תחילת הלילה.
 119ס"ק א )ומשמע דהבדיקה צריך להיות בלילה ממש ,ולא בין השמשות ,רק אחר צאת הכוכבים ,ואף שיש עדיין קצת אור
יום  ...דלא כהב"ח(.
 120ס"ד )ואע"ג דבמהרי"ל בדין תעית של בכורות ,וכן במהגי דמהר"א טירא ,כתוב שמצות הבדיקה היא בלילה ממש ,אבל
לא קודם ,מכל מקום ראה עיקר כדברי הראב"ד( .והייו שמפרש מה שכתב הראב"ד "שעדיין יש שם אור היום" ,דהייו בין
השמשות.
 121ס"ק א )בתחלת ליל ,פירוש סמוך לכיסת הלילה( .ובס"ק ה )ראה לי דזמן בדיקה הוא קודם צאת הכוכבים ,כמו שכתבתי
רס"י(.
 122ס"ד )דעיקר המצוה היא בתחלת הלילה .וגם הרב רביו ירוחם והר"ן משם הראב"ד הוכיחו מראיה אחרת דעיקר המצוה
היא בתחלת הלילה ,שיש בו אור עדיין(.
 123ס"ק א )סמוך לכיסת הלילה )רי"ו ר"ן((.
 124אלא שהב"ח והמ"א מפרשים דהייו לפי צאת הכוכבים ,ולא קיי"ל כוותייהו בזה ,כמבואר בהגהה כאן.
 125ד ,א.
 126פ"ב ה"ג )שמא ימשך וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה(.
וראה לקמן )בהגהה שבסוף הקוטרס אחרון( ,שהרמב"ם אזיל לשיטתו "דאף בקריאת שמע אסור ללמוד משיגיע זמה" )וכן
קיי"ל ,כדלקמן שם( ,והחידוש בבדיקת חמץ הוא ,שאסרו הלימוד אף קודם זמן הבדיקה .ולכן הוכרח לפרש הטעם ,כי בזה
תיקו חכמים לבדוק מיד אחר צאת הכוכבים ,וחוששים "שמא ימשך וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה".
 127סוף ס"ק ב )דמשמע לי מדברי הרמב"ם ,דהא דאמרין בגמרא דילמא אתי לאמועי ממצוה ,לאו למימרא דחיישין לדילמא
ישכח ולא יבדוק ,דכיון דאית ליה זמן כל הלילה לא חיישין להכי ,אלא הייו לומר שימע מעיקר המצוה ,לבדוק בתחילת
הלילה שיש קצת אור(.
 128שאם הייו מפרשים הגמרא ,שאסור ללמוד משהגיע זמן בדיקת חמץ.
 129ס"ק ב )ולעין אם יתפלל תפלת ערבית תחלה או יבדוק תחלה ,הה מדברי הראב"ד דכתבתי לעיל ,דמדייק מדקתי אור
לארבעה עשר משמע דצריך לבדוק סמוך לכיסת הלילה ,הה על כרחך סבירא ליה דיבדוק תחלה ,דאם לא כן הרי אי אפשר
לו לבדוק סמוך לכיסת הלילה ,דהא צריך להתפלל תפלת ערבית תחלה(.
 130סוף ס"ב )וכן אם היה טרוד ולא התפלל תפילת ערבית עם הציבור ,יבדוק ואחר כך יתפלל ,מטעמא דכתיבא(.
 131כדלעיל תחלת הקוטרס אחרון ,וש".
והייו שטעם הקדמת בדיקת חמץ לתפלת ערבית ,הוא לא רק מטעם ה"ל ,כי על ידי זה תידחה מצות בדיקת חמץ בזמה .אלא
גם מטעם וסף ,שהרי או רואים שאיסור הלימוד קודם בדיקת חמץ חמור יותר מאיסור הלימוד קודם קריאת שמע.
 132בגמרא שם ד ,ב )שלא יהא אדם בא מן השדה בערב ואומר אלך לביתי ואוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך
אקרא קריאת שמע ואתפלל ,וחוטפתו שיה ,ומצא ישן כל הלילה .אבל אדם בא מן השדה בערב ,כס לבית הכסת ,אם
רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשות שוה ,וקורא קריאת שמע ומתפלל(.
ומה שאמרו "אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשות שוה" ,יש בזה מחלוקת הפוסקים ,אם התירו ללמוד אף כשהגיע זמן
קריאת שמע ,או דוקא קודם זמן קריאת שמע )כדלקמן בהגהה שבסוף הקוטרס אחרון ,והערה .(199
ועל זה מבאר כאן ,שעכ"פ "קודם זמן קריאת שמע מותר ללמוד לכל הפוסקים" .משא"כ בליל בדיקת חמץ "דאסור ללמוד
קודם צאת הכוכבים".
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ומה 134שכתב החק יעקב 135דתדיר קודם ,136זה אינו ,דלא אמרינן הכי אלא כששתי המצות אינן
עוברות דמצוה להקדים התדיר ,וכן אם שתיהן עוברות שאינו תדיר נדחה ,137אבל אם שאינו תדיר
מצוה עוברת והתדירה אינה עוברת פשיטא דחייב לקיים שתיהן ,ואין מצות הקדמת התדיר דוחה את
שאינו תדיר לגמרי.138
וכהאי גוונא 139כתב ה]ר[מ"א סי' תרפ"ז 140לענין מת מצוה ,דאף שהוא קודם לכל המצות אפילו של
_______________

והקשה הב"ח )ס"ד(" :וראוי לדקדק מה ראו חכמיו ז"ל לאסור אף הלימוד ,ומאי שא מקריאת שמע של ערבית ,דתיא בריש
ברכות )ד ב( חכמים עשו סייג לדבריהם וכו' עד ואם רגיל לשות שוה ואחר כך קורא קריאת שמע ומתפלל וכו' ,דאלמא דאף
על פי שאסור לאכול מותר לשות ,דעל ידי הלימוד לא יבוא לידי פשיעה כמו על ידי האכילה או שאר עסקים".
וליישב קושיתו תבאר לעיל )ד"ה וכן היא(" :דילמא מימשכא ליה ואתי למועי ממצוה ,דהייו שימע בתחילת זמה ,כמ"ש
הרמב"ם ופרי חדש" .ולקמן )סוף ההגהה דלקמן(" :שמא ימע כו' בתחלת זמה ,כמ"ש הרמב"ם וסמ"ג ,ועל דרך שפירש
האלי' זוטא והפרי חדש ,ומטעם שכתב הט"ז" ,וכמבואר בפים )ס"ה(" :שמא על ידי עיוו בלמודו  ...ישהה בעיוו עד זמן
מה לאחר צאת הכוכבים ,כשיש עדיין אור היום קצת".
 133והייו מטעם האמור בפים )ס"ו(" :צריך להקדים את הבדיקה לפי קריאת שמע ותפלה ,לפי שהיא מצוה עוברת ,שאם לא
יבדוק מיד בצאת הכוכבים הרי הוא קרא עובר על תקת חכמים".
 134כן הגיה מהרי"ל )ובדפוס ראשון :מה שכתב(.
 135ס"ק ז )מי שרגיל להתפלל ולקרות קריאת שמע בזמה אל ישה ,כי תדיר ושאיו תדיר ,תדיר קודם ,כן ראה לי(.
 136כמבואר במשה הוריות יב ,ב )כל התדיר מחבירו קודם את חבירו( .ברכות א ,ב )תדיר ושאיו תדיר ,תדיר קודם( .וכדלעיל
סי' כה ס"ב ,וש".
וכן הוא בפים ס"ו )וקריאת שמע היא מצות עשה של תורה ,וגם היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים ,וכל התדיר מחבירו קודם
את חבירו(.
 137שבת כג ,ב )בעי רבא ר חוכה וקידוש היום )והוא עי ואין כדי לקות ,רש"י( מהו ,קידוש היום עדיף דתדיר ,או דילמא ר
חוכה עדיף משום פרסומי יסא .בתר דאבעיא הדר פשטה ר חוכה עדיף משום פרסומי יסא( .וברא"ש שם פ"ב סי"ב
)משמע אי לאו פרסומי יסא תדיר קודם ,אפילו לדחות את שאיו תדיר(.
ירושלמי ברכות פ"ד ה"א )תפלת המחה ותפילת המוספין תפלת המחה קודמת .הוון בעון מימר כשאין ביום כדי להתפלל
שיהם ,אבל אם יש ביום כדי להתפלל שיהם תפלת מוסף קודמת .ר"ז בשם ר' יוחן אפילו יש ביום כדי להתפלל שיהם
תפלת המחה קודמת .רבי תן בר טוביה בשם רבי יוחן אפילו יש ביום כדי להתפלל שיהם תפילת המחה קודמת( .וכן כתב
ב"מלא הרועים" ערך תדיר אות ז )מבואר דבאין שהות גם כן מתפלל של מחה ולא של מוסף ,ועל כרחך מטעם דתדיר עדיף(.
 138ברכות כח ,א )היו לפיו שתי תפלות אחת של מחה ואחת של מוסף ,מתפלל של מחה ואח"כ מתפלל של מוסף ,שזו תדירה
וזו איה תדירה .ר' יהודה אומר מתפלל של מוסף ואח"כ מתפלל של מחה ,שזו מצוה עוברת וזו מצוה שאיה עוברת(.
ופרש"י )ר' יהודה לטעמיה דאמר עד שבע שעות ותו לא(.

*
ובהגהת מהרי"ל עה"ג" :ועי' מ"א סוס"י רפו".
והייו מ"ש במ"א שם" :וראה לי דאם הוא סמוך לערב ואין שהות להתפלל שתיהן יתפלל מוסף דמחה יש לה תשלומין
בערבית".
ובקוטרס אחרון שם )סוף ס"ק א(" :ומה שכתב המג"א דאם אין שהות כו' ,צע"ג דאישתמיטתיה דברי הירושלמי שהביא
הרא"ש ,דבכה"ג פשיטא דמחה עדיפא דתדירה אף לדחות לגמרי עיי"ש".
וכן הקשה בדגול מרבבה )שם( מירושלמי ה"ל על המ"א.
ובתהלה לדוד )ח"ג סי"ח(" :פלאתי דהרב ז"ל בקוטרס אחרון סי' רפ"ו השיג על המג"א מהירושלמי דתדיר עדיף אף לדחות,
וכמ"ש הדגול מרבבה .ובקוטרס אחרון סי' תל"א ס"ק א כתב ,אבל אם שאיו תדיר מצוה עוברת והתדירה איה עוברת
פשיטא דאין מצות הקדמת התדיר דוחה שאיו תדיר לגמרי ,ע"כ .ולכאורה זה סתירה מפורשת .וראה דסבירא ליה דבמוסף
ומחה גם מחה מקרי מצוה עוברת ,דאף שיש לה תשלומין ,כיון דשכר תפלה בזמה לא יהבי לי' ,כדאמרין בדף כ"ו ע"א,
מקרי מצוה עוברת ,ולכן קודמת למוסף".
וכעין זה מפורש בדברי רביו )כאן(" :אם איו בודק בתחילת הלילה ראוי לקרותו עבריין ,שעבר על תקת חז"ל לפי דעת
הפוסקים ה"ל  ...והרי זו כמצוה עוברת  ...אף שלא תיקו חז"ל תחלת הלילה אלא כדי שלא יתרשל".
ודן בכל זה בליקוט דיי ומהגי ראש חדש )פ"ט הערה  .(15כללי הפוסקים וההוראה )כלל לא( .בית שמואל ודוד ע' ה .שו"ת
בית אב חלק חיי אברהם סי' סג.
 139בקטע הקודם תבאר ,ש"תדיר" איו דוחה מצוה עוברת .עתה בא לבאר שאף מצוות חשובות ו"מצות עשה של תורה",
שדוחות שאר המצוות ,אין דוחות מצוה עוברת מדבריהם .וכמבואר בפים )ס"ו(" :ואף על פי שעדיין לא קרא קריאת שמע
של ערבית ,וקריאת שמע היא מצות עשה של תורה  ...לפי שהיא מצוה עוברת" .וראה סגולת אברהם ע' .204
 140בשו"ע שם ס"ב )מת מצוה שאין לו קוברים ,שהפוגע בו קוברו תחלה ,ואחר כך קורא( .הייו שמצות קבורה דוחה מצוות
קריאת מגילה.
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תורה ,141מכל מקום אם אפשר לקברו אחר כך ,לא דחינן את המגילה לגמרי בשביל מצות הקדמתו.
ואף האחרונים לא חלקו עליו שם אלא משום דמת מצוה לא מיקרי מצוה שאינה עוברת ,דאדהכי
והכי הוא מוטל בבזיון וגדול כבוד הבריות כו' .עיי"ש במג"א ס"ק ו'.142
אבל כאן 143אם אינו בודק בתחילת הלילה ראוי לקרותו עבריין שעבר על תקנת חז"ל לפי דעת
הפוסקים הנ"ל ,וכמ"ש הט"ז 144והפרי חדש) 145ועיין מה שכתבתי לקמן( ,והרי זו כמצוה עוברת,
כמ"ש הפרי חדש .ואף שלא תיקנו חז"ל תחלת הלילה אלא כדי שלא יתרשל כמ"ש הראב"ד .146מכל
מקום הרי זה דומה לקורא קריאת שמע אחר חצי הלילה 147שנקרא עבריין ,ואף שאינו אלא משום
סייג ,148עיין בעולת תמיד סי' רל"ה.149
וכן משמע בגמרא 150דאמרינן וכי תימא זריזין מקדימין כו' ,וקשה למה תקנו חז"ל לכל ישראל
שיבדקו אור לי"ד ,ועשו את כולם זריזים ,מה שלא עשו כן בכל המצות שיתקנו שכולם יהיו זריזים
לקיימן בתחילת זמנן .151אלא ודאי דכל המצות הקבועים להם זמן ,על פי התורה או על פי חכמים,
כגון תפלה כנגד תמידין ,152כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע ,כגון חצות לתפלת השחר ,153צאת
_______________
וברמ"א שם )וכל זה לא מיירי אלא בדאיכא שהות לעשות שתיהן ,אבל אם אי אפשר לעשות שתיהן ,אין שום מצוה דאורייתא
דחית מפי מקרא מגילה .והא דמת מצוה קודם ,הייו דוקא בדאפשר לו לקראה אחר כך( .הייו שאם המגילה היא מצוה
עוברת ,איה דחית מפי קבורת המת ,כיון שאפשר לקוברו אחר כך.
 141כדאמרין במגילה ג ,ב )תלמוד תורה ומת מצוה ,מת מצוה עדיף  ...עבודה ומת מצוה ,מת מצוה עדיף  ...בעי רבא מקרא
מגילה ומת מצוה הי מיייהו עדיף  ...מת מצוה עדיף דאמר מר גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה(.
" 142אבל אם הוא סמוך לחשיכה יקרא המגילה ,דהא מכל מקום אפשר לקברו בלילה  ...ומכל מקום צ"ע  ...אף על פי שאפשר
לקוברו אחר כך ,מכל מקום אמרין שלא יהא מוטל בבזיון  ...לכן ראה לי  ...דאי ליכא שהות לעשות שתיהן  ...מגילה דחת
מפי כל המצות דאורייתא ,וק"ו מפי מת מצוה" .משא"כ אילו הי' אפשר לקוברו אחר כך באופן שלא יהי' מוטל בבזיון,
איה דוחה את מקרא מגילה שהיא מצוה עוברת.
 143שדוקא מצות קבורת מת ,אילו הי' אפשר לקוברו אחר כך באופן שלא יהי' מוטל בבזין ,לא היתה קראת מצוה עוברת .אבל
כאן ,בבדיקת חמץ בתחילת הלילה" ,הרי זו כמצוה עוברת".
 144ס"ק ב )ויעבור על תקת חכמים שקבעו סמוך לביאתו(.
 145ס"ק ב )הרי מפסיד עיקר המצוה שהיא הבדיקה כשיש אור היום  ...והכא כליכא שהות דמי ,לעיקר המצוה שהיא תחילת
הלילה(.
 146בהעתקת דברי הראב"ד שבר"ן )א ,א(" :וכתב הראב"ד ז"ל דמשום הכי קט אור ,לומר שבתחילת הלילה שיש בו אור עדיין
ראוי לבדוק ,כדי שלא יתרשל או שלא ישכח".
וראה שארית יהודה או"ח סי' כה וסי' ל.
 147כאמור ברכות ב ,א )וחכמים אומרים עד חצות( .ובשו"ע סי' רלה ס"ג )לכתחלה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת
הכוכבים ,וזמה עד חצי הלילה(.
 148כאמור במשה שם )למה אמרו חכמים עד חצות כדי להרחיק אדם מן העבירה(.
 149ס"ק ג )אבל לאחר חצות ,אעפ"י דיצא משום חובת קריאת שמע ,מכל מקום קרא עבריין ,שעבר על דברי חכמים שאמרו
דלא ימתין עד לאחר חצות( .וכן הוא באליה רבה שם ס"ק יא )ומכל מקום קרא עבריין שעבר על דברי חכמים שאמרו עד
חצות(.
 150עתה בא לבאר הטעם שחשבת בדיקת חמץ מצוה עוברת ,שמחוייבים לבדוק מיד בצאת הכוכבים ,אף שאין זה אלא כדי
שלא יתרשל.
והייו כמו לפי הסלקא דעתך שבגמרא )ד ,א( – שמטעם "זריזין מקדימין למצוה" תיקו בדיקת חמץ מיד בתחלת ליל י"ד .ולא
כמו בשאר המצות ,שמטעם זריזין מקדימין לא תיקו שיהיו מחוייבים לעשותן מיד בתחלת זמן.
כך גם לפי המסקא שבגמרא )שם( – שמטעם "שלא יתרשל" תיקו בדיקת חמץ מיד בתחלת ליל י"ד .ולא כמו בקריאת שמע,
שמטעם שלא יתרשל לא תיקו שיהיו מחוייבים לקראתה לפי חצות.
והטעם לתקה זו ,כיון שאין לסוף זמן עשייתן זמן קבוע.
 151כדאמרין בגמרא )שם(" :כל היום כולו כשר למילה אלא שזריזין מקדימים למצות" .וכן תן )מגילה כ ,ב(" :כל היום כשר
לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולטילת לולב" ,וברש"י )שם(" :ואע"ג דקיימא לן זריזין מקדימין למצוה,
דכתיב וישכם אברהם בבוקר ,אפילו הכי כשר כל היום".
וכן הוא לעיל )סי' קלא ס"ה(" :שמצות הלל היא כל היום  ...ואין אומרים אותו מיד אחר שחרית אלא משום זריזין מקדימין
למצות" .הרי שאין בזה תקת חכמים "לקיימן בתחלת זמן" ,עד שתיחשב מצוה עוברת.
 152ברכות כו ,ב )תפלות כגד תמידין תקום( .לעיל סי' פט ס"א )וזמן התפלות הוא כזמן התמידין(.
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הכוכבים לתפלת המנחה ,154אין צריך לקבוע זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחלת זמנן,
דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע .אבל בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסופה,
שהרי עד סוף הפסח חייב לבדוק כמו שיתבאר בסי' תל"ה ,155לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן,
דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל הבדיקה בזמן ידוע .וכיון שאין לבדיקה זמן מצד עצמה כמו
בתפלה וקריאת שמע ,תקנו לה חכמים זמן ,והיינו הקדמת זמן זריזין לפי הס"ד .וכיון שקבעו זמן ,אם
כן מי שאינו בודק בתחלת זה הזמן ,אינו נקרא עצל 156אלא נקרא עבריין ,שעבר על גזירת חכמים.
והוא הדין והוא הטעם לפי המסקנא.157
ומהאי טעמא אם התחיל בהיתר נמי פוסק כמ"ש הפרי חדש .158ואין חילוק בין לימוד לשאר
163
דברים .159וכן הוא דעת הב"ח 160והמג"א 161והעולת שבת 162שלא לחלק ביניהם ,וכן הוא בט"ז
בהדיא.
דלא כחק יעקב .164ולפי דבריו לא היה ראוי לאסור למי שיש לו שיעור וקצבה ללמוד פרק אחד ,דדמי
למלאכה ושאר דברים שיש להן קץ ,ולא אטרחוהו להפסיק באמצע דאולי יגמור ואחר כך יבדוק
כמבואר בדבריו עיי"ש .ודעת יחיד היא זו ,והפך מזה מבואר בכל האחרונים ,165ובגמרא ,דאמרינן
דילמא מימשכא ליה כו' ,משמע שיש לו שיעור קבוע וחיישינן דילמא כו' כדפרש"י .166ואין לומר
_______________
 153כדלעיל סי' פט ס"ב )יכול להתפלל שחרית עד חצות( ,וש".
 154רמ"א סי' רלג ס"א )ובדיעבד או בשעת הדחק יצא אם המתפלל מחה עד הלילה ,דהייו צאת הכוכבים( .וכן הוא לעיל סי'
רא בקוטרס אחרון )תפלת המחה שזמה עד צאת הכוכבים( .סדר הכסת שבת )לעין תפלת המחה שהיא מדברי סופרים
אין למחות ביד המקילין בין בחול בין בשבת ובפרט בשעת הדחק  ...בבין השמשות(.
 155סעיף ב )עבר כל יום י"ד ולא בדק יבדוק בתוך הפסח  ...עד סוף יום טוב האחרון( .וראה סגולת אברהם ע'  .204חקרי הלכות
ח"ח ח ,א .שלחן הפסח ע' .22
 156שהוא היפך מ"זריז".
 157שמטעם "שלא יתרשל" תיקו בדיקת חמץ מיד בתחלת ליל י"ד )ולא כמו בקריאת שמע ,שמטעם שלא יתרשל לא תיקו
שיהיו מחוייבים לקראתה לפי חצות(.
וראה לעיל בפים ס"א )והערה  ,(6שגם במצות ביעור חמץ מדברי סופרים ,הצריכו חכמים לקיימה מיד.
 158ס"ק ב )לפי זה אפילו אם התחיל ללמוד בהיתר ,כשיגיע זמן הבדיקה צריך להפסיק ,דאע" ג דקיימא לן גבי תפילה ואם
התחילו אין מפסיקין וכדלעיל ,הייו בדאיכא שהות ,אבל בדליכא שהות מפסיק ואפילו לתפילת ערבית ,כמו שכתוב לעיל
בסימן רל"ה ]סעיף ב[ בהגה ,והכא כליכא שהות דמי ,לעיקר המצוה שהיא תחילת הלילה(.
 159שכל החילוקים בייהם יכולים להיות רק לעין שמא ישכח ,משא"כ כאן שעל ידי הלימוד או האכילה וכיו"ב תידחה בדיקת
חמץ בזמה ,אם כן אין טעם לחלק בייהם.
 160סעיף ה )אפשר דלא התירו רבותיו בהתחיל בהיתרא אלא בקריאת שמע ותפילה וקידוש  ...מה שאין כן בדיקת חמץ  ...יש
להפסיק אפילו מן הלימוד  ...וכל שכן באכילה( .ובס"ק ו )ואם התחילו ללמוד ,משמע דמדבר הרשות לכולי עלמא פוסק(.
והייו שממה שבשו"ע התחיל רק אם התחיל ללמוד בהיתר ,משמע שבהתחיל לאכול או לעשות מלאכה ,לכולי עלמא פוסק.
 161ס"ק ה )וי"א שצריך להפסיק ,ואף על גב דבהתחיל בהיתר איתא בסי' רל"ה דאיו פוסק( .אלא שהוא פירש ד"מיירי חצי
שעה סמוך לערב  ...ולכן צריך להפסיק" ,משא"כ לפי זה.
 162סעיף ב )וראה דהוא הדין אם התחיל כבר מלאכה דצריך להפסיק  ...ולא דמי למ"ש המחבר לעיל בסי' רלב סעיף ב בתפלת
מחה ,דאם התחיל כבר במלאכה אפילו אם התחיל באיסור איו צריך להפסיק  ...אפילו מאן דא"ל לעיל בסי' ע' דאפילו
בקריאת שמע שהוא מדאורייתא אין צריך להפסיק בשהתחיל באכילה ,מכל מקום מודה הכא דצריך להפסיק( .אלא שהוא
ביאר זאת שם מטעם אחר.
 163ס"ק ב )ועל כן אף בלימוד יש חשש זה ,דעכ"פ ימשך קצת ויהי' הרחקה מזמן ביאתו לביתו( ,ובס"ק ג )אבל לאכילה פשיטא
צריך להפסיק(.
 164ס"ק ח )דדוקא גבי לימוד יש לחוש יותר ,כיון דאין קץ וסוף ללימוד תורתיו  ...על כן ראוי לחוש יותר שמא ימשוך זמן רב
 ...מה שאין כן במלאכה וכהאי גווא ,כיון דיש קץ וסוף לכל הדברים ,אף אם ימשך זמן מה לא ]אטרחוהו[ חכמים לפסוק
באמצע מטעם שמא ימשך(.
 165כמבואר בט"ז ס"ק ב )אפילו ביש לו עת קבוע ללמוד ,כגון פרק אחד ,ויוכל לגומרו בעת ההיא שהוא פוי שזכרו ,מכל
מקום אסור(.
 166ד"ה לא יפתח )לא יתחיל בגירסא ,אם קבע עת לתורה בלילות(.
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דוקא בלימוד חיישינן לאימשוכא ,אם כן היאך כתבו המגיד משנה 167והב"י 168דאיסור אכילה אתי
במכל שכן מלימוד עיי"ש.169
ומ"ש עוד החק יעקב 170ובזה יתורץ גם כן קושית בעל המאור פ"ק דשבת 171כו' .לפי דבריו אין לנו
לפסוק כמותו ,שכבר פסק לנו רמ"א בסי' ק"ו סעיף ג' בהג"ה) 172עיי"ש במג"א (173דאם התחיל אינו
פוסק ,דלא כסברת החק יעקב ,וכן עיקר.
ועיין 174במג"א 175שמחלק בין קודם חצי שעה כו' .והחק יעקב 176חולק עליו .וכן משמע לשון
הטור,177
]והן אמת שיש להטור שיטה אחרת ,178דלא סבירא ליה כהראב"ד וסיעתו ,אלא סבירא ליה דמותר
____________________
 167פ"ב ה"ג )וכתבו בתוספות מכאן ראה שאסור לאכול בליל י"ד קודם בדיקה דילמא אתי לאימשוכי עד כאן .וראין דבריהם
דכל שכן הוא(.
 168ד"ה ומ"ש ולא יאכל )כן כתב הרב המגיד בשם התוספות  ...ופשוט הוא ,דאתי מבכל שכן מדין לא ליפתח בעידיה(.
 169ראה מה שרוצה ליישב בזה בשארית יהודה או"ח סי' ל.
 170ס"ק ח )ובזה יתורץ גם כן קושית בעל המאור בפרק קמא דשבת ,על הא דאמרין ]שבת יא ,א[ כגון או מפסיקין לקריאת
שמע ולתפלה מדברי תורה ,ומקשה ,והלא אפילו אצל מלאכות אמרין ]שם ט ,ב[ אם התחילו אין מפסיקין .ותירץ דמיירי
בדליכא שהות .ולפי מה שכתבתי לא קשה מידי( .והייו שלדעת הח"י יש להפסיק מדברי תורה לקריאת שמע ולתפלה אפילו
יש שהות ביום להתפלל ,כי לימוד התורה חמור יותר מאכילה ומלאכה.
 171ג ,ב ד"ה מתיתין )והוי יודע כי שי מיי הפסקות שוים במשתו ,זה מה ששיו אין מפסיקין מאכילה לתפלה ,לא שיעקור
אותה לגמרי ,אלא כגון שיש שהות ביום להתפלל לאחר אכילה ,והכין אוקימא במסכת סוכה בשיש שהות ביום .ובסיפא
דאתאן לדברי תורה ,שהחברים העוסקים בתורה מפסיקין לקריאת שמע ואין מפסיקין לתפלה ,זו היא שאין מפסיקין כלל,
ועוקרין את התפלה לגמרי  ...ודוקא בחברים כגון ר' שמעון בן יוחאי(.
" 172ואם אין השעה עוברת ,ויש לו שהות עדיין להתפלל ולקרוא קריאת שמע ,איו פוסק כלל".
 173ס"ק ו )אף על גב שבסי' פ"ט פסק דאסור ללמוד משהגיע זמן תפלה ,דלא כהר"ן ,מכל מקום אם התחיל איו פוסק( .וכן
פסק לעיל שם ס"ד )ואם אין השעה עוברת ,ויש לו שהות עדיין לקרות קריאת שמע ולהתפלל ,איו פוסק כלל ,אפילו לומד
יחידי ,ואפילו התחיל ללמוד באיסור לאחר שכבר הגיע זמן קריאת שמע ותפלה ,שאסור לו להתחיל ללמוד עד שיתפלל תחלה
אם איו רגיל לילך לבית הכסת כמו שתבאר בסי' פ"ט ,אעפ"כ אם התחיל אין צריך להפסיק ,ורשאי ללמוד כל זמן שיש
שהות עדיין לקרות קריאת שמע ולהתפלל אחר כך(.
יוצא מכל זה ,שהמתחיל בלימוד התורה דיו קל יותר מאשר המתחיל באכילה ומלאכה .אלא שכאן בבדיקת חמץ ,כיון שעיקר
תקת חכמים היתה לבדוק מיד אחרי צאת הכוכבים ,כשיש עדיין אור היום קצת ,לכן " חייב להפסיק כשיגיע זמה" )כפי
שתבאר כאן בפים סעיף ו(.
 174עתה בא לבאר מה שפסק כאן בפים )ס"ו(" :ואפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו  ...חייב להפסיק כשיגיע זמה,
אפילו  ...התחיל לעסוק קודם חצי שעה לפי צאת הכוכבים" .ופסק בזה כהח"י ,דלא כהמ"א.
 175ס"ק ח )ולי ראה דמ"ש ואם התחיל מבעוד יום ,מיירי חצי שעה סמוך לערב ,דהתחיל באיסור ,ולכן צריך להפסיק(.
 176ס"ק ח )דלא כמ"א שכתב דמיירי בהתחיל באיסור ,דהייו חצי שעה קודם לילה .ודברים אלו דחוים הם(.
 177בטור כתב את שתי הדעות" :אם התחיל ללמוד מבעוד יום" .ובשו"ע ס"ב" :ואם התחיל מבעוד יום אין צריך להפסיק".
וברמ"א שם "ויש אומרים שצריך להפסיק ,וכן ראה לי עיקר" .וכן הוא בלבוש ס"ב .הרי שגם כשהתחילו מבעוד יום צריך
להפסיק ,משמע דהייו אפילו קודם חצי שעה לפי צאת הכוכבים.
 178בא לבאר כאן שיטת הטור בהלכות אלו.
ואף דלא קיי"ל כוותיה בזה ,אלא כדעת הרמב"ם וסיעתו ,וכדלקמן בסמוך.
מכל מקום יש להוכיח מדברי הטור ,שמה שכתב "התחיל ללמוד מבעוד יום" ,פירושו אפילו קודם חצי שעה סמוך לצאת
הכוכבים ,ודלא כמ"א ה"ל ,שמבאר בדברי הטור ושו"ע" :ולי ראה דמה שכתוב ואם התחיל מבעוד יום מיירי חצי שעה
סמוך לערב ,דהתחיל באיסור ,ולכן צריך להפסיק".
ותוכן שיטת הטור:
)א( קודם שהגיע זמם ,מותר לאכול וללמוד ,הן בתפלה ובקריאת שמע והן בבדיקת חמץ.
)ב( אחר שהגיע זמם ,אסור להתחיל לאכול משום חשש פשיעה )ואין בו חשש שכחה( ,ואסור להתחיל ללמוד משום חשש
שכחה )ואין בו חשש פשיעה(.
)ג( כשהגיע זמן קריאת שמע של ערבית אסרו להתחיל לאכול ,מחשש פשיעה ,והתירו להתחיל ללמוד ,כי בקריאת שמע שרגיל
בה אין חשש שכחה.
)ד( כשהגיע זמן בדיקת חמץ אסרו גם ללמוד ,שאיו רגיל בה ויש חשש שכחה.
)ה( התחיל לאכול בהיתר ,לא חששו לפשיעה בדיעבד.
)ו( התחיל ללמוד בהיתר )לפי זמן בדיקת חמץ( ,חששו לשכחה אף בדיעבד.
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לאכול וללמוד קודם זמנה ,179כמו בקריאת שמע לשיטתו בסימן רל"ה.180
ואף משהגיע זמנה אינו אסור אלא משום דילמא אתי לאימשוכא ,181אבל עיקר זמנה הוא כל הלילה
כמו בקריאת שמע.182
אלא 183גבי קריאת שמע שרי ללמוד קודם ,משום דבלימוד לא גזרינן שמא יפשע )ולהכי הרב רבינו
יונה 184לא הצריך להפסיק ,דלא דמי 185לאכילה קודם לתפלת ערבית ,דכיון דכולה ליליה זמניה הוא
אתי למיפשע .מה שאין כן כשלומד לא חיישינן לפשיעה( ,כמו באכילה ,וכדאמרינן בפ"ק דשבת.186
אלא 187חיישינן שמא ישכח .ולהכי אפילו התחילו מפסיקין כמ"ש הטור שמא ישכח.188
מה שאין כן באכילה ודומיה ,שעשייתן אינה על ידי עיון השכל והזכרון כמו בלמוד ,לא חיישינן
לשכחה ,כמ"ש הלחם משנה בפ"ב מהלכות קריאת שמע .189ולהכי אם התחיל כבר לא אטרחוהו
להפסיק ,190דחשש פשיעה הוא חשש רחוק ולא חששו לו אלא לכתחלה.191
____________________
 179של בדיקת חמץ ,כמבואר בדבריו" :יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל עד שיבדוק ואפילו אם יש לו עת
קבוע ללמוד לא ילמוד עד שיבדוק" ,הרי שלא הזכיר את איסור הלימוד ואכילה ומלאכה אלא בזמן בדיקת חמץ.
ואף שלעין מחה כתב הטור )סי' רלב(" :סמוך למחה גדולה דהייו בתחלת שעה ז'  ...ובסמוך למחה קטה שהוא בתחילת
שעה י'" .דהייו שהאיסור הוא חצי קודם זמן התפלה.
הייו דוקא במחה שזמה הוא רק כמה שעות .משא"כ בערבית שזמה כל הלילה ,לא אסרו אלא משהגיע זמה.
 180שגם בזה סובר הטור דמותר לאכול וללמוד קודם זמן קריאת שמע ,כמבואר בדבריו שם" :אין לו לאכול ולישן עד שיקרא,
דתיא לא יהא אדם בא מן השדה בערב ויאמר אוכל קימעא ואישן קימעא ואקרא אחר כך קריאת שמע ואתפלל ,ומצא
חוטפתו שיה וישן כל הלילה .אלא אדם בא מן השדה וכס לבית הכסת או לבית המדרש ,אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל
לשות שוה וקורא קריאת שמע ומתפלל ,ואחר כך אוכל פתו  ...כשהגיע זמן קריאת שמע אסור לקבוע סעודתו עד
שיתפלל".
והייו שגמרא זו מיירי כשבא מן השדה בערב "כשהגיע זמן קריאת שמע" ,שאז האכילה אסורה והלימוד מותר ,משא"כ קודם
שהגיע זמן קריאת שמע גם האכילה מותרת.
ותבארה שיטתו לעיל )הערה .(132
 181כדאמרין בגמרא )ד ,א(" :האי צורבא מרבן לא לפתח בעידיה באורתא דתליסר דגהי ארבסר ,דלמא משכא ליה שמעתיה
ואתי לאימועי ממצוה" ,ולפירוש הטור הייו שמא ישכח ולא יבדוק )ולא שיבוא לפשיעה ולא יבדוק( ,והייו שישכח ולא
יבדוק כלל )ולא רק שידחה עיקר זמן תקת חכמים בתחלת זמה(.
 182שכתב הטור )בסי' רלה(" :ואפילו לכתחלה יכול להמתין לקרות עד שיעלה עמוד השחר".
וכך הוא גם בבדיקת חמץ ,שלא הזכיר הטור את דברי הראב"ד שתקו חכמים לבדוק בתחלת זמה ,כי לדעתו גם בזה יכול
להמתין עד שיעלה עמוד השחר.
 183שמכל מקום יש הפרש בין קריאת שמע לבין בדיקת חמץ ,שבקריאת שמע כתב הטור להתיר "לקרות  ...לשות" אף כשהגיע
הזמן ,וכדלעיל )הערות  .(180 .132משא"כ בבדיקת חמץ כתב הטור "לא ילמוד עד שיבדוק".
והוא מטעם דלקמן בסמוך ,שכיון שהוא רגיל בקריאת שמע לא ישכח ,משא"כ בדיקת חמץ שאיו רגיל בה.
 184שהובא בטור )וכתב ה"ר יוה שאם התחיל ללמוד מבעוד יום שאין צריך להפסיק( ,ושו"ע כאן ס"ב )ואם התחיל ללמוד
מבעוד יום אין צריך להפסיק(.
 185בדפו"ר מתחיל כאן המוסגר ,והוגה על ידי מהרי"ל כלפיו.
 186י ,א )במחה כיון דקביעא לה זימא מירתת ,ולא אתי למפשע ,ערבית כיון דכולא ליליא זמן ערבית ,לא מירתת ,ואתי
למפשע(.
 187זה שאסרו הלימוד משהגיע זמן בדיקת חמץ ,הוא )לא מטעם "אתי למפשע" ,אלא( מטעם "דלמא משכא ליה שמעתיה" ,לכן
"חיישין שמא ישכח"" ,ואתי לאימועי ממצוה".
" 188וראה לי דכיון שהטעם משום שלא יטריד בלימודו וישכח מלבדוק ,אין חילוק ,ואפילו אם התחיל כבר פוסק" .ורביו יוה
איו חושש לזה ,אם התחיל בהיתר.
וראה שארית יהודה או"ח סי' כה ,ביאור וסף בשיטת הטור ורביו יוה.
 189הלכה ו )דהקריאה בתורה מושך טפי ,ואפשר שישכח ולא יקרא ,מה שאין כן במלאכתו וסעודתו וכל הי דמתיתין(.
 190כיון שאיסור האכילה הוא מחשש פשיעה ,לכן כשהתחיל לאכול לא אטרחוהו להפסיק.
 191ולכן כתב כאן הטור "ולא יאכל עד שיבדוק" )הייו לכתחלה ,מחשש פשיעה((" ,שאם התחיל ללמוד  ...פוסק" )אף בדיעבד,
מחשש שכחה(.
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וגבי קריאת שמע לא חיישינן לשכחה 192כיון שהוא רגיל כמ"ש הב"ח.193
וגבי לולב ,מיירי באכילה ,ולא בלימוד.194
אבל גבי בדיקה ,אפילו התחיל ללמוד כמה שעות קודם צאת הכוכבים מפסיק ,דלהטור אין חילוק בין
תוך חצי שעה לקודם חצי שעה ,דהכל נקרא התחיל בהיתר לפי שיטתו ,195ואפילו הכי צריך להפסיק.
דלא כמג"א.196
אבל הרמב"ם 197וסמ"ג 198דסבירא להו דאף בקריאת שמע אסור ללמוד משיגיע זמנה כמ"ש הב"י
בסי' רל"ה .199אם כן הא דהוצרך אביי להזהיר בליל י"ד ,להאומרים דהבדיקה היא קודם קריאת
____________________
 192על ידי הלימוד .ולכן לדעת הטור מותר ללמוד אפילו כשהגיע זמן קריאת שמע ,כדלעיל )הערה .(180
 193כאן בסי' תלא ס"ד )דאף על פי שאסור לאכול מותר לשות ,דעל ידי הלימוד לא יבוא לידי פשיעה כמו על ידי האכילה ...
מכל מקום גורם הוא שיטרד וישכח מלבדוק  ...אבל בקריאת שמע של ערבית שהיא תדירה בכל יום אין לחוש שמא ישכח על
ידי שיטרד בלמודו(.
 194שכתב הטור )סי' תרב(" :ואסור לאכול קודם שיטלו ,שכח ואכל קודם שטלו והוא על שולחו ,ביום הראשון שהוא מן
התורה יפסיק ,אפילו אם יש שהות ביום ליטלו אחר שיאכל ,ומיום ראשון ואילך אם יש שהות ביום לא יפסיק ואם לאו
יפסיק" .הייו שאסר רק לכתחלה ,ולא כשהתחיל .אף שבלימוד יש לחשוש שמא ישכח ,כיון שהוא רק פעם אחת בשה ,ודיו
כמו בדיקת חמץ.
מבאר על זה רביו ,שאין הכי מי ,מה שהתיר הטור בלולב בדיעבד הוא רק באכילה ,ולא בלימוד ,שאפילו אם התחיל צריך
להפסיק.
 195שמותר לאכול לפי שהגיע זמן קריאת שמע וזמן בדיקת חמץ ,כדלעיל .וכיון שכתב "שאם התחיל ללמוד מבעוד יום ...
פוסק" ,בודאי הייו אפילו התחיל ללמוד כמה שעות קודם צאת הכוכבים.
 196ס"ק ח )שהובא לעיל(" :ולי ראה דמה שכתוב ואם התחיל מבעוד יום מיירי חצי שעה סמוך לערב ,דהתחיל באיסור ,ולכן
צריך להפסיק".
 197הל' ק"ש פ"א ה"ט )איזהו זמן קריאת שמע בלילה ,מצותה משעת יציאת כוכבים עד חצי הלילה ,ואם עבר ואיחר וקרא עד
שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו ,שלא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה(.
 198עשין יח )מאימתי קורין את שמע בערבין משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלילה כדברי חכמים ,ואם עבר ואיחר וקרא עד
שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו ,דהלכה כרבן גמליאל שסובר כך ,ולא אמרו חכמים עד חצות אלא לכתחלה כדי
להרחיק אדם מן העבירה(.
 199שם תבארו ב' דעות:
)א( דעת הטור )סי' רלה( וסיעתו" :אין לו לאכול ולישן עד שיקרא ,דתיא לא יהא אדם בא מן השדה בערב ויאמר אוכל קימעא
ואישן קימעא ואקרא אחר כך קריאת שמע ואתפלל ,ומצא חוטפתו שיה וישן כל הלילה .אלא אדם בא מן השדה וכס
לבית הכסת או לבית המדרש ,אם רגיל לקרות קורא ואם רגיל לשות שוה וקורא קריאת שמע ומתפלל ,ואחר כך אוכל פתו
 ...כשהגיע זמן קריאת שמע אסור לקבוע סעודתו עד שיתפלל".
והייו שגמרא זו מיירי שבא מן השדה בערב כשהגיע זמן קריאת שמע ,שאז האכילה אסורה והלימוד מותר ,משא"כ קודם
שהגיע זמן קריאת שמע גם האכילה מותרת.
)ב( דעת רביו יוה )ברכות א ,א ד"ה וחכמים(" :אמרין לקמן כדי שלא יהא אדם בא מן השדה בערב וכו' ,ורצה לומר שאפילו
כשיבוא מן השדה קודם זמה ,אין לו לומר כיון שלא הגיע עדיין עות זמן קריאת שמע אוכל ואשתה תחלה ,אלא יש לו
לקרות או לשות וכו' .וכיון דחזין דאפילו כשיבוא קודם זמה חששו שמא יבוא לידי פשיעה והצריכוהו לקרות או לשות
כדי שיתפלל מיד ,שמעין דלדברי הכל צריך לכתחלה לקרותה מיד ביציאת הכוכבים".
והייו שגמרא זו מיירי שבא מן השדה בערב קודם זמן קריאת שמע ,שאז האכילה אסורה והלימוד מותר ,משא"כ אחר שהגיע
זמן קריאת שמע גם הלימוד אסור.

*
עוד מחלוקת הובאה שם בין הטור וסיעתו לבין הרמב"ם וסמ"ג וסיעתם ,אם קיי"ל שמצות קריאת שמע היא עד חצי הלילה,
או עד שיעלה השחר .ובב"י שם )ד"ה אבל הרמב"ם( ,מקשר בין שי מחלוקות אלו ,כמבואר בדבריו שם" :אבל הרמב"ם כתב
בפ"א מהלכות קריאת שמע ) ה"ט( איזהו זמן קריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת כוכבים עד חצי הלילה ואם עבר
ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה  ...משמע
דלחכמים כיון דעבדי סייג עיקר מצותה לקרותה בצאת הכוכבים מיד .וה"ר יוה סובר דלרבן גמליאל מי כך היא מצותה
לכתחלה  ...צריך לכתחלה לקרותה מיד ביציאת הכוכבים ע"כ .ומכלל דבריו אתה למד דקודם זמה מי אסור להתחיל
לאכול".
והייו שמפרש בדברי הרמב"ם שסובר כרביו יוה ,שגם קודם זמן קריאת שמע אסור להתחיל לאכול ומותר להתחיל ללמוד.
וכן תבאר לעיל ד"ה וכן הוא דעת הרמב"ם" :וקודם זמן קריאת שמע מותר ללמוד לכל הפוסקים" )ותבאר לעיל שם הערה
.(132
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שמע ,היינו לאסור בסוף יום י"ג ,כמ"ש המגיד משנה והכסף משנה.200
ואנן קיימא לן בסי' רל"ה 201כהרמב"ם וסמ"ג .אם כן בדין זה נמי קיימא לן כוותייהו.202
205
והטעם הוא שמא ימנע כו' בתחלת זמנה כמ"ש הרמב"ם 203וסמ"ג .204ועל דרך שפירש האלי' זוטא
והפרי חדש .206ומטעם שכתב הט"ז .207ואם כן אף אם התחיל בהיתר מפסיק כמ"ש הפרי חדש.[208
ושו"ע ,ורמ"א ,ולבוש ,וב"ח ,209ועולת שבת ,210והפרי חדש ,211והט"ז .212עי' היטב בדבריהם ותמצא
מבואר כמ"ש החק יעקב .וכן הוא בהדיא בט"ז בסוף סי' תרנ"ב עיי"ש) 213ועוד 214דבסי' רל"ה סעיף
ב' 215משמע דתוך חצי שעה נקרא התחיל בהיתר ,דלא כמשמעות הר"ן שם .(216וכן עיקר:217
____________________
 200פ"ב ה"ג )וכדלעיל הערות .(100-99
 201סי' רלה בשוע"ר לא הגיע לידיו .אבל כן פסק לעיל )סי' פט ס"ז(" :אפילו ללמוד אסור משהגיע זמן התפלה" .ולעיל )סי'
קו ס"ד(" :שאסור לו להתחיל ללמוד עד שיתפלל תחלה  ...כמו שתבאר בסי' פ"ט".
והייו על פי שפסק בשו"ע סי' רלה ס"ב )לכתחלה צריך לקרות קריאת שמע מיד בצאת הכוכבים(.
ובמ"א )סי' רלב ס"ק ח(" :והא דאמרין בברכות שלא יאמר אדם אוכל ואשתה תחלה ואחר כך אקרא קריאת שמע ,אלא כס
לבית המדרש וקורא קריאת שמע ,מיירי קודם זמה ,דהייו חצי שעה קודם הזמן ,דאסור באכילה ומותר בלימוד ,כדי שלא
יהא יושב ובטל חצי שעה כ"כ תר"י וכ"כ של"ה .ועיין בב"י סי' רל"ה .אבל כשהגיע זמן אסור ללמוד".
 202שאיסור הלימוד הוא קודם זמן בדיקת חמץ.
 203כדלעיל )הערה .(126
 204עשין לט )שאין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר  ...שמא ימשך וימע מבדיקה בתחילת זמה(.
 205ס"ק ג )ואף דרמב"ם פ"ב אוסר ללמוד בין השמשות ,הייו כמ"ש טעמא שמא ימשוך וימע מבדיקת חמץ בתחלת זמה,
ומשמע דתחלת זמה הוא אחר בין השמשות ,תיכף תחלת הלילה(.
 206כדלעיל )הערה .(127
 207כדלעיל )הערה .(144
 208כדלעיל )הערה .(158
 209ס"ה )דבבדיקת חמץ יש לחוש יותר  ...דלא התירו רבותיו בהתחיל בהיתרא אלא בקריאת שמע ותפילה וקידוש  ...משא"כ
בדיקת חמץ  ..יש להפסיק( .הרי שגם בהתחיל בהיתר יש להפסיק.
 210אשר על מה שכתב בשו"ע ס"ב "ואם התחיל ללמוד מבעוד יום אין צריך להפסיק" ,פירש" :משמע דוקא מבעוד יום
שהתחיל בהיתר" .ועל זה כתב הרמ"א "ויש אומרים שצריך להפסיק ,וכן ראה לי עיקר".
 211ס"ק ב )לפי זה אפילו אם התחיל ללמוד בהיתר כשיגיע זמן הבדיקה צריך להפסיק ,דאע"ג דקיימא לן גבי תפילה ואם
התחילו אין מפסיקין וכדלעיל ,הייו בדאיכא שהות ,אבל בדליכא שהות מפסיק ואפילו לתפילת ערבית ,כמו שכתוב לעיל
בסימן רל"ה ]סעיף ב[ בהגה ,והכא כליכא שהות דמי ,לעיקר המצוה שהיא תחילת הלילה(.
 212ס"ק ג )דעת רביו יוה ...לא גזרו חכמים כל שהתחיל בהיתר קודם זמן ביאת האדם לביתו( ,וס"ק ד )ויש אומרים שצריך
להפסיק  ...לא מבעיא אם ישב ללמוד קודם הזמן  ...אלא אפילו אם כבר קבע בלבו חיוב הבדיקה ,ופותח ללמוד על מת כן
שיעור קבוע ,אפילו הכי אסור( .הרי שגם בהתחיל בהיתר קודם זמן ביאת האדם לביתו צריך להפסיק.
 213שעל מה שכתב הרמ"א שם )ס"ב(" :ואם התחיל לאכול יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו  ...אין צריך להפסיק ",
העיר הט"ז שם )ס"ק ד(" :דכתב רמ"א בסי' תל"א דאפילו אם התחיל ללמוד מבעוד יום צריך להפסיק בשביל בדיקת חמץ".
והייו שמפרש מה שפסק הרמ"א כאן ,דאפילו התחיל מבעוד יום ,הייו אפילו התחיל יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן
חיובו ,צריך להפסיק .והייו שהקשה ממה שהרמ"א שם התיר אם התחיל יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו ,לבין
הרמ"א כאן שאסר אפילו אם התחיל מבעוד יום – יותר מחצי שעה קודם שהגיע זמן חיובו.
 214עתה בא להוכיח דלא כדברי המ"א ,שמפרש בדברי השו"ע דמיירי שהתחיל באיסור ,תוך חצי שעה; שהרי המחבר סובר
שגם תוך חצי שעה קרא "התחיל בהיתר" ,ואם כן מה מועיל המ"א במה שמפרש את דברי השו"ע שהתחיל בתוך חצי שעה,
הרי לדעת המחבר גם זה קרא התחיל בהיתר.
]אלא שלמעשה קיי"ל שתוך חצי שעה קרא "התחיל באיסור" ,כדלעיל )סי' ע ס"ה(" :כשהתחיל באיסור דהייו שהתחיל
לאכול תוך חצי שעה" .ובשוה"ג )שם(" :ר"ן .רמ"א סוף סי' תר"ב .מ"א סי' תלא )דלא כמשמעות שו"ע סי' רלה(" .וראה גם
כאן בפים )ס"ו ,והערה .[(77
ובפרט לדעת הטור ,שמבוארת שיטתו )בהגהה כאן(" :דלהטור אין חילוק בין תוך חצי שעה לקודם חצי שעה ,דהכל קרא
התחיל בהיתר לפי שיטתו ,ואפילו הכי צריך להפסיק ,דלא כמג"א".
" 215ואם התחיל לאכול אחר שהגיע זמה" .הרי שאם התחיל קודם שהגיע זמה קרא התחיל בהיתר ,אפילו תוך חצי שעה.
 216שבת פ"א )ד ,א ד"ה ומיהו( ,וסוכה )יח ,ב ד"ה הלכך(" :בדאתחיל בתר דאתא זמן חיובא או סמוך לה דהייו חצי שעה".
 217כדעת הח"י ,שאפילו התחיל יותר מחצי שעה לפי צאת הכוכבים ,צריך להפסיק כשיגיע זמו.
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)ב( ואומר לחבירו כו' .באלי' זוטא 218העתיק מותר ללמוד ,משמע אבל לדבר הרשות לא מהני ,וכן
הוא במ"א סי' ער"ה 219לחד שינויא .ועיי"ש בט"ז.220
וצריך לחלק 221בין זה להא דאמרינן בפ"ב דסוכה ,222דלא מהני מוסר שינתו לאחרים ,משום דערבך
ערבא צריך:

____________________
 218ס"ק ה )כתב בחלת צבי ,ראה לי שאם אמר לחבירו שיזכור לו הבדיקה כשתחשך מותר ללמוד(.
 219ס"ק ה )דדוקא בקריאה התירו לו ,אבל במילי דרשות לא(.
 220ס"ק ג )דלעין פולין  ...שאחד מפלה והשי משמרו ,שזה ודאי מותר( .וכן הוא לעיל שם ס"ד )הרוצה לקרות ואומר לאחר
שעמו ,שאיו קורא ,תן דעתך עלי שלא אטה הר ,הרי זה מותר לקרות  ...וכן אם מפלה את בגדיו והיא משמרתו שלא יטה,
הרי זה מותר(.
 221כיון דפסקין התם כט"ז להתיר אף לדבר הרשות ,על כרחך צריך לחלק כו' .וראה שו"ת בית שלמה או"ח סי' מח בהג"ה
מבן המחבר .אוצר ההלכות ס"ק כד .משה שלמה סי' ל ס"ק ג .פעמי יעקב ד ע' יד .הערות וביאורים חי"א ע' ד -ה.
 222כו ,א" :דתיא ישן אדם שית עראי בתפילין אבל לא שית קבע ,ליחוש שמא ירדם )שמא תחטפו שיה וישן קבע ,רש"י(,
אמר רב יוסף בריה דרב עילאי במוסר שיתו לאחרים )אומר לחברו אם ארדם העירי ,רש"י( .מתקיף ליה רב משרשיא ערביך
ערבא צריך )שמא אף הוא ישכב וישן ,רש"י(".
והכי קיי"ל שאפילו שית עראי אסורה ,כדלעיל )סי' מד ס"א(" :כל זמן שתפילין בראשו או בזרועו אסור לישן בהן אפילו שית
עראי".
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תלב דין ברכת בדיקת החמץ
ובו י"ב סעיפים

ברכת הבדיקה וזמה
3

2

א קודם 1שיתחיל לבדוק צריך לברך  ,כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים  .ומה הוא מברך
בא"י אמ"ה אקב"ו על ביעור חמץ.4
____________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( ברכת הבדיקה וזמה )א -ד(.
)ב( שכח לברך קודם הבדיקה )ה(.
)ג( הפסק שיחה והליכה )ו -ז(.
)ג( בדיקה על ידי בי ביתו ,אשה וקטן )ח -י(.
)ד( החת פתיתי חמץ קודם בדיקה )יא(.
)ה( טילת ידים לבדיקה )יב(.

*
בקובץ יגדיל תורה ).י (.חוב' י )ראה מבוא שם( דפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה ,באיזה שיויי לשון
ובהוספת מראי מקומות וציוים .עיקרי השיויים וכן המראי מקומות וציוים יועתקו לקמן בשוה"ג )באותיות מודגשות,
כשאר המראי מקומות שבדפוס ראשון(.
 2גמרא מימרא דרב יהודה אמר רב דף ז ,סע"א )בגמרא שלו" :אמר רב יהודה הבודק צריך שיברך" .ובגירסת הרא"ש שם פ"א
ס"י" :אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך"(.
ומ"ש "קודם שיתחיל לבדוק" הוא בגמרא שם ע"ב )דכולי עלמא מיהא ,מעיקרא בעין לברוכי ,מלן .דאמר רב יהודה אמר
שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן( .טור ושו"ע ס"א )קודם שיתחיל לבדוק יברך(.
 3כדלעיל סי' קח סט"ז )אף על פי שהטילה היא מדברי סופרים ,מברכין עליה אשר קדשו במצותיו וצוו על טילת ידים.
והיכן ציוו ,שאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,ולפיכך כשאו שומעים לדברי חכמים או מקיימים מצות
ה' שצוו לשמוע אליהם .וזהו טעם כל הברכות שמברכין על מצות של דבריהם( ,וש".
וזהו שהגמרא ה"ל משמיעה לו שצריך לברך ,אע"פ שהיא מצוה מדברי סופרים )ראה סגולת אברהם ע' .(192
ובאמת תבאר לקמן )סי' תלג סי"ב( שעיקר מצות בדיקת החמץ היא מן התורה .אמם כיון שתיקו חכמים שיבטל ויפקיר את
החמץ )כדלקמן סי' תלד ס"ו( ,שוב אין צריך לבדוק את החמץ אלא מדברי סופרים )כדלעיל סי' תלא ס"ג(.
ואף שיתבאר לקמן בסמוך שהברכה פוטרת גם את ביטול החמץ וביעור החמץ .מכל מקום אין מברכים על הביטול לבדו )כפי
שיתבאר לקמן סי' תלו ס"ה( ,ולא על הביעור לבדו )כפי שיתבאר לקמן ס"ה( ,אלא על הבדיקה שהיא תחלת הביעור )כדלקמן
בהמשך הסעיף( ,יוצא אם כן שעיקר הברכה היא על מצוה מדברי סופרים.

*
והייו דוקא אם בודק מתקת חכמים – כדי שלא לעבור על בל יראה ובל ימצא .משא"כ אם בודק מתקת חכמים – כדי שלא
ישכח ויאכל החמץ ,אזי אין לברך עליו ,כדלקמן )סי' תלה ס"ד(" :עבר כל הרגל ולא בדק חייב לבדוק לאחר הרגל  ...שמא
ימצאו מאליו וישכח ויאכלו .ועל בדיקה שלאחר הרגל לא יברך כלום  ...איו אלא משום חשש תקלה שלא יבא לאכלו ,אבל
הביעור הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל".
וכן תבאר )סי' תמב ס"ז(" :אבל אם אין ממשות החמץ כלום בתוך התערובת אלא טעמו בלבד  ...לא יברך על ביעור זה ,כיון
שאין צריך לבערו ,רק משום חשש תקלה שמא יאכל ממו ,אבל הביעור מצד עצמו אין בו מצוה לא שייך לברך על מצות
ביעור".
וכן הוא לקמן )סי' תמב ס"כ(" :חמץ וקשה  ...חכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,והצריכו גם כן לבערו בערב פסח גזירה שמא
ישכח ויאכל ממה בפסח ,שעל ידי הדחק הוא ראוי לאכילה .ואם שכח ולא ביערו בערב פסח וזכר בתוך הפסח צריך לבערו
מן העולם לגמרי ,אבל לא יברך".
ויותר מבואר דבר זה בקוטרס אחרון )סי' תמו ס"ק א(" :פשיטא דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא
משום חשש תקלה  ...ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח ,אע"פ שביטלו  ...הייו כיון שחמץ זה חייב בביעור
מן התורה ,וחכמים גזרו שביטול איו כלום ,אם כן אם איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבן" .ותבאר
לעיל סי' תלא )הערה .(49
 4גמרא שם )מאי מברך  ...רב פפא אמר משמיה דרבא על ביעור חמץ  ...והלכתא על ביעור חמץ( .טור ושו"ע ס"א )יברך אשר
קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ( .וכן הוא בסידור.
הטעם שאין מברכים "על בדיקת חמץ" ,יתבאר לקמן סעיף הבא – "שאין הבדיקה תכלית המצוה" אלא הביעור.
והטעם שמברכים "על ביעור חמץ" ,אף שאין מבערים עתה ,יתבאר כאן בהמשך הסעיף .וראה סגולת אברהם )ע' .(192
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ואע"פ שבשעה זו אינו מבערו עדיין .5מכל מקום כיון שלאחר הבדיקה מיד הוא מבטל 6ומפקיר כל
החמץ שנשאר בביתו שלא מצאו בבדיקה זו ,7הרי ביטול זה נקרא ביעור 8כדינו לחמץ שאינו ידוע לו
שלא מצאו בבדיקה .והחמץ הידוע לו הוא מצניעו עד למחר שיאכל ממנו עד שעה ה' ,והמותר
מבערו מן העולם .9וביעור זה שביום י"ד ,וביטול זה שבליל י"ד ,אין מברכין עליהם כלום ,10והן
נפטרין בברכה שבירך על הבדיקה שהיא תחילת הביעור .11לפיכך מברכין עליהם על ביעור חמץ:12
ב ולמה אין מברכין על בדיקת חמץ שהוא מתחיל בה מיד .לפי שאין הבדיקה תכלית המצוה ,13שהרי
מי שבדק ולא ביער את החמץ שמצא בבדיקה לא עשה ולא כלום ,14וכן אם לא ביטל חמצו אחר
____________________
 5שלושה מצוות פטרים בברכת "על ביעור חמץ":
)א( בדיקת החמץ שמתחיל בה מיד "שהיא תחלת הביעור".
)ב( ביטול החמץ שלאחר הבדיקה ש"ביטול זה קרא ביעור".
)ג( ביעור החמץ שלמחרת ביום י"ד.
והייו ששלושת המצות האלו הן מצוה ארוכה אחת ,שמתחלת בבדיקה שבליל י"ד ,ומסיימת בביעור שביום י"ד ,ושלשתן
שייכות לביעור שהיא "תכלית המצוה" הזאת" ,לפיכך מברכין עליהם על ביעור חמץ".
וכך מסכם בלקוטי טעמים ומהגים להגדה של פסח" :ואע"פ שבשעה זו איו מבערו עדיין ,מכל מקום כיון שאין הבדיקה
תכלית המצוה ,ולאחר הבדיקה מיד הוא מבטל ומפקיר כל החמץ ששאר ולא מצאו ,הרי ביטול זה קרא ביעור .וגם ביעור
שביום י"ד פטר בברכה זו )טור וב"י .שו"ע אדה"ז סתל"ב(".
 6רא"ש פ"א ס"י )ומן הראוי שיברך קודם בדיקה על בדיקת חמץ ,ותקו לומר על ביעור חמץ ,לפי שלאחר הבדיקה מיד הוא
מבטל ,והייו ביעור לחמץ שאיו ידוע לו ,ומציע את הידוע לו ואוכל ממו עד שעה חמישית ואז מבערו מן הבית ,ועל עסק
זה גררה הברכה של בדיקה ,שהיא תחלת הביעור ,וגמר בשעה חמישית( .טור )שבדיקה זו תחלת ביעור ומיד )ס"א שמיד(
אחר הבדיקה הוא מבטלו(.
וכעין זה הובא לקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ד"ה אך( ,מ"ש הרמב"ם )הל' ברכות פי"א הט"ו(" :וכך הוא מברך על ביעור
חמץ ,בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים ,שמשעה שגמר בלבו לבטל עשית מצות הביעור קודם שיבדוק".
 7בכת"י :כמ"ש בסי' תלד ס"ו )ואחר הבדיקה מיד יבטל כל חמץ שיש בכל גבולו שלא מצאו בבדיקה(.
 8ראה קובץ יגדיל תורה ).י (.כא ע' תקלא ואילך .סגולת אברהם שם.
 9בכת"י :כמ"ש בסי' תמה ס"ג )צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר  ...אלא
שיבערו מן העולם לגמרי ,דהייו שישליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יוכל ליהות ממו(.
 10הטעם שאין מברכין על הביטול בפי עצמו )אף אם לא בדק( ,יתבאר לקמן )סי' תלו ס"ה(" :ולא יברך על ביטול זה לפי
שעיקר הביטול הוא בלב  ...ואין מברכין על דברים שבלב".
ומה שאין מברכין על הביעור בפי עצמו ,יתבאר לקמן )ס"ה(" :שריפה זו עיקר ביעור חמץ ,והיה ראוי לברך עליה ,אלא
שפוטרין אותה בברכת על ביעור חמץ שמברכין בשעת בדיקה" )ויתבארו בזה ב' דעות לקמן שם ,ובקוטרס אחרון ס"ק א.
וסי' תמו ס"א -ב(.
ואף שלעין ציצית וסוכה יתבאר לקמן )הערה  ,(13שתיקו לברך לפי "גמר המצוה" דוקא ,ובזה פטרת גם תחלת המצוה
)עשייתן( .ולפי זה גם כאן הי' עדיף לתקן לכאורה שיברך לפי שריפת החמץ ביום י"ד ,ובזה לפטור גם את "הבדיקה שהיא
תחילת הביעור".
אולי הטעם שתיקו דוקא קודם הבדיקה ,כי אפשר שלא ימצא חמץ בבדיקתו ,ולא ישאר אצלו חמץ לשריפה ,כדלקמן )סי"א(:
"שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו ,אף על פי כן לא בירך לבטלה ,שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש
אחריו שמא ימצא ממו מאומה ,ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה כתיקוה".
 11והטעם שאין חוששים להפסק ,שמפסיק הרבה בין ברכה שבליל י"ד ,לבין שריפת החמץ שביום י"ד ,יתבאר לקמן ס"ז
)בשוה"ג מכת"י( ,ובקוטרס אחרון ס"ק א )ומ"ש הח"י(.
 12רא"ש פ"א ס"י )ועל עסק זה גררה הברכה של בדיקה ,שהיא תחלת הביעור ,וגמר בשעה חמישית( .וראה גם כל בו )סי' מח
ו ,ד .הובא בב"ח ס"א(" :תקו לשון ביעור שהוא כולל הכל ,בדיקה וביעור ובטול".
 13ב"י סד"ה ומ"ש רביו שבדיקה )ואם תאמר סוף סוף יותר היה ראוי לברך על בדיקת חמץ שהוא מתחיל בה מיד .יש לומר
שאין הבדיקה תכלית המצוה ,שהרי מי שבדק ולא ביער או ביטל לא עשה כלום( .הובא בט"ז סוף ס"ק א.
וכעין זה תבאר לעין עשיית ציצית ,לעיל סי' יט ס"א )העושה ציצית בטלית שרוצה ללבשו לא יברך כלום בשעת עשייה ,לפי
שאין גמר המצוה בשעת עשייה אלא בלבישת הטלית(.
וכן לעין סוכה ,לקמן סי' תרמא ס"א )שאיו מברך אשר קדשו במצותיו וצוו לעשות סוכה ,כמו שמברכים על עשיית שאר כל
המצות ,לפי שעשייתה איה גמר המצוה ,שעיקר המצוה הוא לישב בה בחג(.
אלא ששם )בציצית וסוכה( תיקו מחמת זה לברך קודם גמר המצוה ,ולפטור בזה את תחלת המצוה .ואילו כאן )בבדיקת חמץ(
תיקו לברך קודם תחלת המצוה ,בלשון שכולל גם את גמר המצוה .וכדלעיל )הערה .(10
 14ראה גם לקמן סי' תמו ס"א )שכל זמן שלא ביער את החמץ שמצא בבדיקה הרי עדיין לא גמרה הבדיקה שבירך עליה,
שבדיקה בלא ביעור איה שוה כלום(.
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הבדיקה עדיין לא נגמרה מצות ביעור חמץ:15
ג ולמה אין מברכין שהחיינו קודם הבדיקה ,והרי היא מצוה הבאה מזמן לזמן .16לפי שמצוה זו היא
לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד ,לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו
שמברכין ברגל בקידוש לילה:17
ד אם בירך אקב"ו לבער חמץ יצא ,ואין צריך לחזור ולברך .18וכן כיוצא בזה בשאר מצות שמברכין
עליהם בלשון על ,כמו על אכילת מצה 19על אכילת מרור ,20אם בירך עליהן בלמ"ד לאכול מצה
לאכול מרור יצא.
וכן כל המצות שמברכין עליהן בלמ"ד ,לקבוע מזוזה לקרוא את הלל ,אם בירך בלשון על קביעת
מזוזה על קריאת הלל יצא.21
אבל לכתחלה צריך לברך על כל מצוה ברכה שתקנו לה חכמים .וטעם שינוי הנוסחאות בברכת
____________________
 15ב"י שם )מי שבדק ולא  ...ביטל ,לא עשה כלום(.
 16וכדאמרין בעירובין מ ,ב )זמן  ...כיון דמזמן לזמן אתי ,אמרין( .וכן הוא לקמן סי' תקפה ס"ה )יברך שהחייו לפי שהיא
מצוה הבא]ה[ מזמן לזמן( .סי' תריט ס"ז )שיום הכיפורים הוא דבר הבא מזמן לזמן וצריך לברך שהחייו כמו בכל הרגלים(.
סי' תרמא ס"א )שהחייו שאומרים בקידוש היום שבליל יום טוב  ...מצוה הבאה מזמן לזמן(.
 17רא"ש פ"א ס"י )והא דלא מברכין עלה שהחייו ,אף על גב דבאה מזמן לזמן .ראה לי כיון דמצוה זו איה אלא לצורך הרגל,
לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך המועד ,סמכין לה אזמן דרגל ,מידי דהוה אעושה סוכה ולולב לעצמו דמחויב לברך
שהחייו בעשייתו ,אלא סמכין ליה אזמן דרגל(.
וכן הוא בשו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג ,וכלל כה ס"ג )וששאלת למה אין מברכין זמן על ביעור חמץ .יראה לי ,משום דביעור חמץ
מן הבית הוא הכה למועד ,כעין עשיית סוכה לישב בסוכה בחג הסוכות .ותיא )סוכה מו( העושה סוכה לעצמו ,מברך
שהחייו .ואן לא מברכין זמן בשעת עשייתה ,אלא מסדרין ליה אכסא .וכן מי כל צורך הכת המועד משהין ליה עד
המועד ומסדרין ליה אכסא( .טור וט"ז סוף ס"ק ב.
ומה שהזכיר הסוכה ,תבאר לקמן סי' תרמא ס"א )שהחייו היה ראוי לברך בשעת עשייה ,אם עושה אותה לעצמו ,שהרי היא
מצוה הבאה מזמן לזמן  ...אבל אין או מברכין כלל שהחייו בשעת עשייה ,אפילו אם עושה סוכה לעצמו ,לפי שאו סומכין
על ברכת שהחייו שאומרים בקידוש היום שבליל יום טוב בשביל מצות קידוש היום ,שהיא גם כן מצוה הבאה מזמן לזמן,
וברכה אחת עולה לכאן ולכאן(.
ומה שהזכיר לולב ,תבאר בלבוש וט"ז ומ"א סי' תרסב )אילו היה אומרן בשעת עשייתו שהיה יוצא ,ולא היה צריך לברך זמן
כלל בשעת טילה(.
וראה לקוטי שיחות חי"ב ע'  .214חכ"ב ע'  .128חכ"ט ע'  .496חל"ז ע'  15הערה  .12שלחן המלך ח"ב ע' לה .הערות וביאורים
תתמו ע' .60

*
וכל זה הוא דוקא בבדיקת חמץ וביית הסוכה "שמצוה זו היא לצורך הרגל  ...לפיכך היא פטרת בברכת שהחייו שמברכין
ברגל" ,משא"כ בשאר המצות.
ולכן ראיו שמברכים שהחייו גם בליל ראש השה וגם ביום לפי התקיעות .וכן מברכים שהחייו גם בליל סוכות וגם ביום
לפי טילת לולב .ואין מעכבים את ברכת שהחייו עד הבוקר – בעת תקיעת השופר וטילת הלולב.
וכן ברכת שהחייו על המגילה ,שמברכים אותה גם בלילה וגם ביום שלאחריו ,מטעם שעיקר הקריאה הוא ביום )כמבואר
בשו"ת צמח צדק או"ח סי' קיד( .ואין ברכת שהחייו של היום פוטרת את ברכת שהחייו של הלילה שלפיו.
 18דרכי משה ס"ק א )ומשמע בגמרא )ז ב( ,ובאשיר"י פרק קמא דפסחים )סי' י( ,דאם בירך לבער חמץ דיצא .וכן כתב בתולדות
אדם וחוה תיב ה' חלק א' )לח ב(( .ח"י ס"ק ג )הסכמת האחרוים דאם בירך לבער יצא .וכן כתב הרא"ש דלבער כולי עלמא
לא פליגי ,אך דלכך יש לברך על ,לאשמעין חידוש דכהאי גווא מותר לברך(.
 19כדלקמן סי' תעה ס"ה )ויברך על אכילת מצה(.
 20כדלקמן שם סי"ב )יברך אשר קדשו במצותיו וצוו על אכילת מרור(.
 21פסקי הרי"ד )פסחים ז ,א .ראה גם שלטי הגבורים פסחים ג ,ב(" :מאן דאמר הכי לא משתבש ומאן דאמר הכי לא משתבש.
וכן על הסוכה ,בין בירך לישב בסוכה בין בירך על ישיבת סוכה יצא ,וכן בלולב  ...וכן בכל המצות כולן ,כגון קריאת ההלל
ומקרא מגילה והדלקת ר חוכה ,בין אם יברך לעשות בין אם יברך על המעשה יצא".
וכן הוכיח מוהר"ש ויטורא )בתשובתו שבמכתם לדוד או"ח סי' יא .הובא בשדי חמד אס"ד ברכות סט"ו(" :והרא"ש ז"ל התם
בפסחים כתב דטעמא דאיפסיקא בגמרא על ביעור ,כדי שיהא ראה מתוך ברכותיו דתלמיד חכם הוא ,שיודע דעל ביעור מי
להבא משמע  ...מצאת למד דלהרא"ש כל שכן וקל וחומר שאם בירך בעל במקום למ"ד דיצא ,דהא במצות ביעור מי
הברכה הראוי' היתה בלמ"ד ,ואפילו הכי כדי שיהא יכר מתוך ברכותיו לחוד קבעין הלכתא לכתחלה על ביעור ...
ובמאורות כתוב בשם ריא"ז מז"ה דבכל הברכות אם רצה מברך לעשות ואם רצה מברך על המעשה ע"כ  ...למוד משם
דבדיעבד מיהא לית דין ולית דיין דיצא ,ואפילו אם ברך במקום להיח על מצות ראה פשוט דיצא".
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המצות הוא מבואר בראשונים 22עיי"ש:

שכח לברך קודם הבדיקה
ה אם שכח לברך קודם התחלת הבדיקה ,אם נזכר קודם שגמר את הבדיקה לגמרי  ,דהיינו שנשאר
לו עדיין לבדוק מקום אחד או אפילו זוית אחת ואפילו חור אחד )אם הוא בענין שיש לחוש שמא יש
שם בחור כזית חמץ עיין סי' תמ"ו ,(24חייב לברך קודם שיגמור בדיקה זו .אבל אם נזכר לאחר שגמר
בדיקתו לגמרי לא יברך כלום ,25שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן ,26אבל לאחר גמר
עשייתן היאך יברך וצונו לעשות מצוה פלונית ואינו עושה כלום 27שכבר עשה.
ויש מי שאומר) 28א( שאף על פי כן יברך למחר בסוף שעה ה' ,כששורף את החמץ שמצא בבדיקה,
23

____________________
 22הייו שיש בזה כמה שיטות בראשוים .ראה רמב"ם הל' ברכות פי"א הט"ו )שהמברך אחר שעשה מברך על העשייה  ...מברך
על ביעור חמץ בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים ,שמשעה שגמר בלבו לבטל עשית מצות הביעור קודם שיבדוק(.
רא"ש פ"א ס"י )ומה שחלקו במטבע ברכות יש מהן שתיקו בעל ויש מהן שתיקו בלמ"ד ,ר"ת ז"ל היה ותן טעם לדבר ,דכל
מצות דעשות מיד שייך לברך עליהן על  ...אבל להיח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה יש בהן שיהוי ,והלשון מורה על
כך להיות מעוטר בתפילין ולהיות עטוף בציצית ולישב בסוכה(.
ר"ן )ג ,ב( ד"ה וקשיא )או והגין לברך בקצת המצות בעל ,כמילה ושחיטה ולולב ,וקצתן בלמ"ד ,כתפילין וציצית ,וצריך טעם
למה .והכי הוא תירוצא דמילתא ,שיש לו שי מיי מצות ,מצוה שעל כרחו יש לו לקיימה בעצמו ואי אפשר להפטר ממה על
ידי אחרים ,כתפילין וציצית וישיבת סוכה ודומיהם ,ובאלו ובדומיהם הכל מודים שצריך לברך עליהם בלמ"ד ,לפי ששמוש
הלמד מורה שהמצוה מוטלת עליו  ...שיכולה להתקיים על ידי אחר מברכין בעל דוקא(.
 23כל בו סי' מח ו ,ג )ואם לא ברך קודם שיתחיל לבדוק מברך כל זמן דלא סיים בדיקתו ,דכל מצוה שיש לה משך זמן כל היכא
דברך מקמי סיום המצוה עובר לעשייתו הוי .הלכך אם תעטף בטליתו ולא ברך היח תפליו ולא ברך ,ישב בסוכה ולא ברך,
מברך כל זמן שמיח( .רמ"א ס"א )ואם התחיל לבדוק בלא ברכה ,יברך כל זמן שלא סיים בדיקתו(.
לעין טלית ,ראה לעיל סי' יח ס"ז )ימשמש בציציותיו ויברך עליהן משום דהממשמש הוא כאלו לובשן עכשיו ואם לא ימשמש
בהן אין שייך לברך עכשיו על מה שלבש כבר( .ולעין סוכה ראה לקמן )סי' תרלט סט"ז(" :אם שכח לברך לישב בסוכה עד
שגמר סעודתו יברך לאחר סעודתו .ואע"פ שכל המצות צריך לברך עליהן עובר לעשייתן ,מכל מקום הרי גם הישיבה שיושב
בסוכה אחר הסעודה הוא גם כן בכלל המצוה ,ואם כן הרי הוא מברך קודם עשיית המצוה".
 24סעיף ג )אם אין בה כזית לא יברך על ביעורה ,לפי שיש אומרים שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל אם כבר ביטלו
קודם הפסח  ...ויש לחוש לדבריהם שלא לברך על ביעור פחות מכזית חמץ ,שכל ספק ברכות להקל(.
וראה לעיל סי' קח סט"ז )שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן  ...שגם היגוב הוא מן המצוה( .סדר טילת ידים לסעודה
ס"ד )ולפי ששפשוף זה הוא מכלל מצות טילת ידים לכן יברך ברכת על טילת ידים קודם שפשוף זה ,כדי שתהא הברכה כמו
עובר לעשיית המצוה כשאר ברכת המצות ,אף שאיה עובר לעשייתה ממש( .סי' רסג קוטרס אחרון ס"ק ג )אע"פ שמסייע
אין בו ממש  ..אפשר דלעין ברכה מהי אפילו סיוע בעלמא( .לקמן סי' תקכז קוטרס אחרון ס"ק ב )יש לומר כיון דמצוה מן
המובחר לומר בדין כו' קרא עובר לעשייתו( .מראי מקומות וציוים .כבוד מלכים )הוספות(.
 25ב"ח סוף ס"ב ד"ה וראה )דלאחר שסיים בדיקתו הפסיד הברכה  ...וכיון שסיים בדיקתו הפסיד הברכה(.
 26פסחים ז ,ב )דאמר רב יהודה אמר שמואל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן( .וכדלעיל סי' מו ס"ג ,וש".
 27ראה גם לעיל סי' רסג סי"א )שהאיך תברך וצוו להדליק והן דולקות כבר מקודם לכן(.
 28ט"ז ס"ק ב )וראה לי דבאם לא בירך עד גמר הבדיקה ,יברך בשעה ה' כשעוסק בשריפת חמץ ,דהא עושה מעשה בעיקר
המצוה( .מ"א ס"ק ב )דאם סיים לא יברך עכשיו ,אלא יברך למחר בשעת שריפה ,דהא מברכין על ביעור חמץ(.
והייו שכבר תבאר לעיל )ס"א -ב( שביעור חמץ הוא תכלית המצוה ,והבדיקה היא תחילת הביעור .ואם כן הי' מקום לברך על
תכלית המצוה שהוא הביעור ,אלא שתיקו לברך בתחלת המצוה שהיא הבדיקה .ואם לא בירך בעת הבדיקה יברך בעת
הביעור שהוא גמר המצוה.
והדעה הא' היא על פי מ"ש הרא"ש פ"א ס"י )ומה שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית ,בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית,
והוא מצוה מן התורה  ...אומר אי דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא פיק מתשביתו  ...ולא צותה תורה לשורפו
אלא אחר שכבר אסר  ...ומה שמוציאין אותו מן הבית הייו שלא יעבור עליו בבל יראה ,ואין מפורש בו מצות עשה מן
התורה שיהא מצוה לברך עליו(.
ואף לדעת המ"א ה"ל תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק א(" :דיש לומר דהמג"א מיירי מעיקר הדין דשורפין בתחלת שש ,ושייך
לברך וצוו שיש כאן מצוה מדבריהם ,אבל למהגו ששורפין בסוף חמש  ...איך יברך על ביעור ,כיון שאיו מצווה עדיין
לבער ,והרי זה כמברך באמצע השה .וכן כתב הרא"ש בהדיא  ...המבער קודם שש  ...איו זמן ביעור אלא מהג בעלמא ...
וכל זה למהגו שמבערין בסוף ה' ,אבל אם מבער משש ואילך פשיטא דמברך".
ומה שלא כתב בפים שאם מבער משש ואילך יברך ,מחמת דעת הח"י )ס"ק ו(" :סתימות לשון הרב והכל בו משמע קצת
דלאחר שסיים הבדיקה בלילה שוב אין לברך כלל ,וכן פסק הב"ח  ...וכן עיקר כהב"ח ,ושלא להכיס עצמו בספק ברכה".
והייו שהב"ח דן בהלכה זו ,ומסיק" :מיהו למעשה  ...ספק ברכה להקל ,וכיון שסיים בדיקתו הפסיד הברכה".
ותבאר בקוטרס אחרון )ס"ק א(" :ומ"ש החק יעקב קצת ראיה שלא לברך  ...הה עיין מ"ש הט"ז  ...ויתברר לך ביטול דברי
החק יעקב ,ופשוט הוא למבין ודו"ק .ועיין בחק יעקב סי' תל"ה סק"ה כראה שחזר בו ממה שכתב כאן ,והסכים שם לדעת
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שהרי שריפה זו עיקר ביעור חמץ ,והיה ראוי לברך עליה ,אלא שפוטרין אותה בברכת על ביעור חמץ
שמברכין בשעת בדיקה ,29וזה שלא בירך בשעת בדיקה צריך לברך 30בשעת השריפה .ויש לחוש
לברך אותה בלא שם ומלכות:32

31

הפסק שיחה והליכה
33

ו אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחלת הבדיקה  ,כדרך שאסור להפסיק בשאר כל המצות
בין הברכה לתחלת עשיית המצות.34
ולכתחילה יזהר שלא ידבר בינתיים כלל אפילו מעניני צרכי הבדיקה ,35אלא אם כן הוא בענין שאי
אפשר לו להתחיל לבדוק אם לא ישיח .36אבל אם עבר ושח בינתיים בצרכי הבדיקה אין צריך לחזור
ולברך ,אפילו היה אפשר לבדוק בלא שיחה זו .37אבל אם שח בינתיים שיחה שאינה מענין הבדיקה
כלל צריך לחזור ולברך:38
_______________
הט"ז והמ"א שבכאן  ...ובפים סתמתי הדברים ולא חילקתי בביאור בין קודם שש לאחר שש ,מאחר שחילוק זה איו
מבואר בהדיא באחרוים ,אף על פי שהוא מוכרח".

*
וכל זה "אם שכח ולא בירך קודם התחלת הבדיקה" .אבל אם "בירך קודם התחלת הבדיקה" ,אלא שאחרי הבדיקה מצא
"חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד" – יתבאר דיו לקמן סי' תמו ס"א.
ואם לא בדק בליל י"ד ,ובודק ביום י"ד ,יתבאר לקמן סי' תלה ס"א.
 29כדלעיל סעיף א.
 30בכת"י :על ביעור חמץ.
 31בכת"י :לדבריו.
 32שיירי כסת הגדולה הגב"י סוף אות ב )ולמה כס עצמו בספק ברכה לבטלה ,ולכן לא יברך  ...אם שכח ולא בירך קודם.
וטוב לברך בלא שם ומלכות( .אליה רבה ס"ק ג )וראה שיש לברך בלא שם ומלכות בשעה חמישית .וכה"ג פסק שיירי כסת
הגדולה( .ח"י סוף ס"ק ו )ובכסת הגדולה כתב דכהאי גווא יש לברך בלא שם ומלכות(.
ומה שלפעמים אומרים "ספק ברכות להקל" ,ולפעמים "יברך בלא שם ומלכות" ,ראה לקמן סי' תפט סוף ס"ג ,ובהערות שם.
 33רא"ש פ"א ס"י )שיש ליזהר שלא יסיח בין ברכה לתחלת הבדיקה( .שו"ת כלל יד סי' ג .טור ושו"ע ס"א )ויזהר שלא ידבר
בין הברכה לתחלת הבדיקה(.
 34כדלעיל סי' ח סכ"ב )ציצית( .סי' כה סי"ח ואילך )תפילין( .סי' מז ס"ז )תורה( .לקמן סי' תז ס"ד )חלה( .סי' תעה ס"ז )מצה(
וסי"ב וסי"ח )מרור( .סי' תקצב ס"ז )שופר( .יו"ד סי' יח ס"ק יז )שחיטה(.
ואם הברכה היא אחרי עשיית המצוה ,ראה לעיל סי' קח סוף סט"ז ,וש".
וכן אסור להפסיק בין ברכת ההין לטעימה ,כדלעיל סי' קסז ס"ט ,וש" .ומשם למדים גם דין ההפסק מעיי צרכי המצוה,
כדלקמן בסמוך.
 35רמ"א סי' קסז ס"ו )ומכל מקום לכתחלה לא יפסיק כלל( .לעיל שם ס"ט )אבל לכתחלה אסור להשיח אפילו לצורך פרוסה
של ברכה( .וכן הוא בסידור )ולא ידבר בין הברכה לתחלת הבדיקה אפילו מעיי הבדיקה(.
 36מ"א סי' כה ס"ק טז )מיהו היכא דלא סגי בלאו הכי מותר להסיח כמ"ש סי' תקצ"ב ס"ג( .ושם סי' תקצב ס"ק ה )דהכא
מיירי שצריך לשוח ,כגון שאומר להביא שופר וכיוצא בו( .לעיל שם ס"כ )אלא אם כן אי אפשר בעין אחר( .לקמן שם סוף
ס"ז )אלא אם כן אי אפשר לו לקיים המצוה אם לא ישיח כגון שאומר תו לי השופר וכיוצא בזה( .עי' סי' קסז סוף ס"ט
)אלא אם כן היא לצורך האכילה שאז מותר לכתחילה אם אי אפשר בעין אחר  ...שכיון שאי אפשר לו לאכול בעין אחר הרי
זה כדיעבד( .וראה גם לקמן חיו"ד סי' יח ס"ק יז )בעין בדיקה כהלכתה  ...ואין לחוש להפסק בין ברכה לשחיטה שיה,
דצרכי שחיטה לא הוי הפסק(.
וכן התירו להפסיק בברכה או תפלה אחרת שהיא צורך המצוה או הסעודה ,כדלעיל סי' קצ ס"א )כל דברים הטעוים כוס כגון
קידוש והבדלה ברכת חתים ומילה ,שבכולם ברכת היין קודמת( .סי' תרמג ס"ד )ואין ברכת הסוכה חשובה הפסק בין ברכת
המוציא לאכילה ,כיון שברכה זו היא מצרכי הסעודה ,וכל שהוא לצורך הסעודה איו חשוב הפסק( .וראה אגרות קודש ח"ג
אגרת תקד.
 37משמעות אחרוים ,שלא הצריכו לחזור אלא כששח שלא מעיי הבדיקה .וכן הוא לעיל סי' כה סי"ט .סי' קסז ס"ט )כיון
שהוא צורך הסעודה  ...איו חשוב הפסק בדיעבד( .לקמן סי' תז ס"ד )אבל אם השיח בדברים שיש בהן צורך להפרשת חלה
 ...אין שיחה זו מפסקת( .סי' תקצב ס"ז )אם שח מעיי התקיעות איו צריך לחזור ולברך ,אבל לכתחלה אסור(.
 38הסכמת הפוסקים .כלבו סי' מח )וכתב רב האי גאון ז"ל ברכת הבעור לפי בדיקה  ...ואם שח שיחת חולין בין ברכה לבדיקה
קודם שיתחיל צריך לחזור ולברך ,ואם התחיל לבדוק ואחר כך שח איו צריך לחזור ולברך( .מ"א ס"ק ג )ואם דיבר בדברים
שאין מעין הבדיקה ,צריך לחזור ולברך( .ח"י ס"ק ז )כ"ל( .וכן הוא לעיל סי' ח סכ"א .סי' כה סי"ח .לקמן סי' תקצב ס"ז
)אבל אם שח בין ברכה לתקיעות מיושב  ...צריך לחזור ולברך ,כיון שהפסיק בין הברכה להדבר שמברך עליו(.
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ז במה דברים אמורים כששח קודם שהתחיל לבדוק ,אבל אם שח לאחר שהתחיל לבדוק אין צריך
לחזור ולברך ,39כיון שכבר התחיל במצוה שבירך עליה) 40עיין סי' תקצ"ב .(41וכן אם הולך ובודק
מחדר לחדר ומבית לבית ,אין הליכה זו שבאמצע מצוה חשובה הפסק 42להצריכו לחזור ולברך,43
כמו שאין השיחה שבאמצע מצוה חשובה הפסק.44
ומכל מקום לכתחלה אין להשיח 45שום שיחה באמצע הבדיקה ,46אפילו בדברי תורה ,47כי אם מעניני
____________________

 39רא"ש פ"א ס"י )ואחר שהתחיל לא הויא שיחה הפסק ,מידי דהוה אישיבת סוכה ,וכאדם המדבר בתוך סעודתו ,דלא הויא
שיחה הפסק להצריך לחזור ולברך על הסוכה וברכת המוציא( .שו"ת כלל יד סי' ג .טור ושו"ע ס"א )שלא הזהירו אלא "שלא
ידבר בין הברכה לתחלת הבדיקה"(.
 40פר"ח סוף ס"א )כיון שהתחיל במצוה ,אף על פי שהפסיק אחר כך ,אין צריך לחזור ולברך(.
 41סעיף ז )אם עבר ושח אפילו דברים בטלים ,אין צריך לחזור ולברך ,דאין שייך הפסק באמצע מצוה אחת ,כמו שהיושב
בסוכה והלבוש תפילין מותר לשוח ,אע"פ שכל רגע ורגע שהוא יושב בסוכה ולבוש בתפילין הוא מקיים מצות הקב"ה(.
וראה גם סי' תעה ס"ח )ואפילו השיח הרבה באמצע הכזית בין אכילה לאכילה ,אין צריך לחזור ולברך על אכילת מצה ,ואין
צריך לומר המוציא ,כיון שלא השיח בין ברכה לתחלת האכילה( ,וסכ"ב )ואף שמפסיק הרבה בין ברכת על אכילת מרור
להכזית מרור שאוכל אחר המצה ,אין בכך כלום ,כיון שמיד אחר הברכה טעם מעט מהמרור הרי התחיל במצוה ,ואין כאן
הפסק בין הברכה לתחילת עשיית המצוה( .סי' תקפט סוף ס"ב )ואע"פ שהולך להן לתקוע בבתיהן ,וחוזר לבית הכסת ושומע
התקיעות דמעומד שעל סדר הברכות ,איו צריך לחזור ולברך עליהם ,ואע"פ שהפסיק בהליכה לבית הכסת בין ברכתו
לתקיעות אלו ,שהרי אפילו אם הפסיק בשיחה ביתיים איו צריך לחזור ולברך(.
 42אף שבין ברכה לתחלת המצוה הוי הפסק ,כדלקמן )ס"ח(" :לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין הברכה לתחלת
עשיית המצוה" ,וש".
ויתבאר לקמן )הערה  ,(67שהליכה מבית לבית הוי הפסק אף בדיעבד ,והליכה מחדר לחדר יש ליזהר רק לכתחלה .וכאן
באמצע המצוה כותב שלא רק "מחדר לחדר" לא הוי הפסק ,אלא אף "מבית לבית" .וראה פעמי יעקב חוב' ד ע' יז.
 43טור ושו"ע ס"ב )בברכה אחת יכול לבדוק כמה בתים(.
 44בית הילל יו"ד סי' רפט )הייו טעמא ,דלאחר הברכה ,דהייו תחלת הבדיקה ,אם שח בדברים אין צריך לברך שית ,דלא הוי
הפסק ,דעיקר מצות בהתחלת הבדיקה ,והוא הדין ההליכה גם כן לא הוי הפסק( .ח"י ס"ק ט )שהעתיק דברי הבית הילל(.
וכן הוא לעיל סי' ח קוטרס אחרון ס"ק ה )ואפילו מבית לבית  ...באמצע מצוה לא שייך הפסק( .סי' קד ס"ב )שלא מציו
הליכה שקראת הפסקה בשום מקום באמצע עשיית המצוה( .לקמן סי' תקפט ס"ב )ואע"פ שהפסיק בהליכה לבית הכסת ...
שהרי אפילו אם הפסיק בשיחה ביתיים איו צריך לחזור ולברך(.
 45משא"כ לעין הליכה מבית לבית אין מקום להחמיר ,שהרי חייב לבדוק את שי הבתים .וכל החומרה היא רק שלא להשיח
באמצע הבדיקה.
 46רא"ש שם )ויש אומרים שאין לבודק לדבר עד שיגמרו הבדיקה .ויש מוסיפין עוד יותר ואומרים שאם סח בדברים דעלמא
שלא מעין הבדיקה שצריך לחזור ולברך .וכל זה אין ראה לי ,אלא שיש ליזהר שלא יסיח בין ברכה לתחלת הבדיקה ,ואחר
שהתחיל לא הויא שיחה הפסק ,מידי דהוה אישיבת סוכה ,וכאדם המדבר בתוך סעודתו ,דלא הויא שיחה הפסק להצריך
לחזור ולברך על הסוכה וברכת המוציא ,דלא מציו דשיחה הוי הפסק  ...ומיהו לכתחלה טוב ליזהר שלא יעסוק בשיחה
בטילה עד שיגמור כל הבדיקה כולה כדי שישים אל לבו לבדוק בחדרים ובעליות ובכל מקום שמכיסין בו חמץ( .טור
)שהעתיק דברי הרא"ש ה"ל( ,ושו"ע שם )וטוב שלא לדבר בדברים אחרים עד שיגמור כל הבדיקה ,כדי שישים אל לבו
לבדוק בכל המקומות שמכיסין בו חמץ(.
אלא שמקור זה הוא רק על עצם ההלכה ,ולא על הטעם ה"ל ,שלקמן יבואר טעם וסף שלא להשיח באמצע הבדיקה .והפקא
מיה בין שי הטעמים תתבאר לקמן הערה הבאה.
וכן הוא בסידור )וכון שלא ישיח שלא מעיי הבדיקה כל זמן בדיקתו(.
 47עי' ט"ז ס"ק ג )דבדברי הרא"ש במסקא זכר שם ,טוב ליזהר שלא לעסוק בשיחה בטלה כו' ,והייו במה שאין לו צורך בה
אפילו לצורך בדיקה ,אלא יש לו רשות לדבר ההכרחים אף שלא לצורך הבדיקה ,כיון שאין כאן משום הפסק ,אלא מצד
שישים אל לבו לבדוק שפיר ,ודי בזה אם זהר משיחה בטילה לגמרי .אבל להיש אומרים דלעיל יש איסור מצד הפסקה ,על
כן לא זכר שם שיחה בטילה ,אלא שאין לבודק לדבר ,משמע אפילו הכרחים לו ,רק שאיו לצורך הבדיקה יש איסור ...
ראה לי דברי היש אומרים כוים ,ויש הפסק כשמדבר קודם גמר בדיקה( ודו"ק.
וזהו שכותב בסמוך "לפי שיש אומרים שאף המשיח באמצע המצוה הרי זה הפסק" ,שמטעם זה אין להשיח אפילו לצורך
ואפילו בדברי תורה .משא"כ לפי טעם הרא"ש )המובא לעיל( אין ליזהר אלא משיחה בטילה לבד.

*
והה לפי זה הי' צריך להיות כן גם באמצע תקיעת שופר )ראה לקמן בסמוך( ,שלא להפסיק אפילו בדברי תורה ותפלה.
ומכל מקום תבאר לקמן )סי' תקצב ס"ז(" :אין להשיח בייהם דברים בטלים ,אבל מותר להשיח בייהם מעיי התפלה
והתקיעות".
וטעם החילוק הוא ,שהרי חייבים להתפלל מוסף ,ולאמר פסוקי מלכיות זכרוות ושופרות ,באמצע התקיעות ,ומטעם זה
אומרים בייהם גם את שאר הפיוטים שבתפלת מוסף .ולא החמירו אלא שלא "להשיח בייהם דברים בטלים".
וזהו שכותב לקמן )שם(" :וכיון שהן מצוה אחת וראין כשתי מצות לפיכך ,אין להשיח בייהם דברים בטלים ,אבל מותר
להשיח בייהם מעיי התפלה והתקיעות ,כיון שהן באמת מצוה אחת".
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צרכי הבדיקה .48לפי שיש אומרים 49שאף המשיח באמצע המצוה הרי זה הפסק ,וצריך לחזור ולברך
כשיגמור המצוה .50ואינו דומה למשיח באמצע סעודתו כשיושב בסוכה שאין צריך לחזור ולברך
לישב בסוכה ,51לפי שאינו מוכרח בישיבה זו שלאחר השיחה ,שאם ירצה שלא לאכול עוד ושלא
לישב בסוכה הרשות בידו ,אבל בבדיקת חמץ מוכרח הוא לגמור את הבדיקה שלאחר השיחה ,שחייב
לבדוק בכל המקומות שמכניסין בהן חמץ .ואלו היה שוכח לברך בתחילת בדיקתו היה חייב לברך
בגמר בדיקתו ,52לכן גם עכשיו חייב לחזור ולברך ,כיון שהפסיק בשיחה אחר ברכה הראשונה .וכן
כיוצא בזה בשאר כל מצות שהן חובה ,ואי אפשר לאדם לפטור את עצמו מהן:53
_______________
והייו שאילו היו אלו שתי מצות ,הי' אסור להפסיק אפילו מעיי התפלה ,כמבואר לעיל )סי' כה סכ"א(" :אם שמע קדיש או
ברכו או קדושה בין תפילין של יד לתפילין של ראש ,לא יפסיק לעות עם הצבור  ...ואם פסק ועה הוי הפסק בין ברכת
תפילין של יד להחת תפילין של ראש ,וצריך לברך על תפילין של ראש".
משא"כ בתקיעת שופר" ,כיון שהן באמת מצוה אחת" ,לכן "מותר להשיח בייהם מעיי התפלה".
 48רא"ש .ב"י .מ"א .אפשר דקאי על מ"ש לעיל ,שרק "לכתחלה אין להשיח" ,וכמבואר במ"א )ס"ק ד(" :ובזה אין צריך לחזור
ולברך".
 49מרדכי פ"ק רמז תקלו ,בשם תשובת הגאוים )כתוב בתשובת הגאוים מאן דבדיק לא לישתעי עד דכלי לבדיקותיה ,ואי
משתעי צריך למיהדר ולברך .וכן אמר אדויו הגאון( .שבלי הלקט סי' רו )כתב רביו סעדיה זצ"ל מי שבירך על ביעור חמץ
אין לו להפסיק ולשוח עד שיבטל ,ואם שח בין ברכה לביטול חוזר ומברך .וכן כתב רביו האיי גאון( .ברכת אברהם )טריוש(
ח"ד סי' קלט )אמם בשח באמצע הבדיקה פליגא עלייהו ]על דעת הרא"ש והטור ה"ל[ ואמיא  ...דצריך לחזור ולברך ,כיון
דלא תקיימה הברכה עד שישלים כל הבדיקה ,וכל כל כיוצא בזה( .שיירי כסת הגדולה הגה"ט אות ג )וצריך לחזור ולברך,
כיון דלא תקיימה הברכה עד שישלים כל הבדיקה ,ברכת אברהם ח"ד סי' קל"ט .וכן כתב המרדכי בפ"ק דפסחים בשם
תשובות הגאוים ז"ל(.
 50הייו מיד אחר שסיים שיחתו .ומדייק לכתוב "כשיגמור המצוה" ,כפי שמפרש לקמן" :ואלו היה שוכח לברך בתחילת
בדיקתו היה חייב לברך בגמר בדיקתו ,לכן גם עכשיו חייב לחזור ולברך" .והייו כמבואר לעיל )ס"ה(" :זכר קודם שגמר את
הבדיקה  ...חייב לברך קודם שיגמור בדיקה זו".
ורצוו לומר ,שאפילו אם הפסיק בשיחה בסוף הבדיקה ,עדיין יכול לחזור ולברך ,כל זמן שלא גמר המצוה )ראה הערות
וביאורים עתר ע'  .18רשימות שיעורים )פסחים( ח"ב סי' כז הערה .(1
 51בכת"י :כמ"ש סי' תרל"ט )לקמן שם סי"ג(" :אם לא הפסיק בייהם ביציאה גמורה שלא לחזור לאלתר ,איו צריך לברך על
אכילה אחרוה".
והייו שלא רק אם שח בתוך הסוכה לא חשיב הפסק ,אלא אפילו אם יצא מהסוכה )והי' בדעתו לחזור לסוכה( ושח חוץ
לסוכה ,גם זה לא חשב הפסק.
 52ט"ז ס"ק ג )דהא אם לא בירך תחלה מברך עדיין בעת ההיא כמ"ש סי' זה ס"א( .וכדלעיל ס"ה.
ואף שגם בשוכח לברך על בכיסתו לסוכה ,חייב לברך בגמר ישיבתו בסוכה .וראה מ"ש בזה בשאילת חיים סי' יט ס"ו -ז ,לבאר
דעת רביו בזה.
 53ברכת אברהם שם )ברכת המוציא מועלת לכל הסעודה ,כיון דתקיימה הברכה במה שאכל מעט תיכף לברכת המוציא ,וכן
ברכת הסוכה לכל הסעודה  ...אין חשש בהפסק בשיחה באמצע המצוה ,כיון שתקיימה המצוה במעט שישב או במעט שאכל
בסוכה  ...אם שח באמצע התקיעות ובאמצע הבדיקה וכל כה"ג ,דלא תקיימה הברכה אם לא שישלים כל המצוה ,אין
להביא שלא יצטרך לחזור ולברך ,ולומר דהוי דומיא דברכת המוציא לסעודה ,וברכת לישב בסוכה ,דאם שח התם באמצע
העין דאין צריך לחזור ולברך .דהתם כבר תקיימה הברכה כדלעיל ,אבל בתקיעות אם לא ישמע כל התקיעות והקולות ,וכן
בבדיקת החמץ אם לא יבדוק בכל מקומות הצריכים לבדוק ,לא תקיימה הברכה(.
ט"ז שם )ולא דמי לסוכה וסעודה ,שמביא הרא"ש ראיה דיכול להפסיק באמצע ,דהתם אי בעי מסיים שם ולא אכל יותר
בסוכה וסעודה ,משא"כ בבדיקה דלא סגי ליה כל שלא גמר הבדיקה ,וממילא כל שלא גמר עדיין אותו החלק קרא התחלה
אצלו  ...וכיוצא בזה כתבתי בסי' תקצ"ב ,לעין שלא לפסוק בשיחה בין תקיעות שמיושב למעומד עיי"ש .וכן באמצע
הבדיקה ראה דהוי ממש כמו באמצע תקיעות דמיושב עצמן ,שודאי אסור להפסיק בייהם לכו"ע(.
ובט"ז סי' תקצב ס"ק ב )שבכל מצוה שהוא עוסק ואיו רשאי להפרד משם עד שיקיים כולה ,איסור יש בהפסקתו .ובבדיקת
חמץ מציו גם כן איסור כמ"ש סי' תל"ב .ואין זה דומה למדבר באמצע הסעודה או בישיבתו בסוכה ,דשם אי בעי פסיק
והולך לו ,משא"כ במקום שלא גמר עדיין המצוה ,וכמו הכא שעיקר המצוה עדיין לפיו ,פשוט שיש איסור להסיח(.

*
ולדעה זו" ,הא דאיו מברך על ביעור חמץ פעם שית למחר כששורף את החמץ בשעה ה' ,דהא הפסיק ושהה הרבה בין הבדיקה
להביעור" .תבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה ומ"ש החק יעקב .ושם הערה .(129

*
והה מטעם האמור כאן אסור להפסיק גם באמצע התקיעות ,הן בתקיעות דמיושב והן בתקיעות דמעומד ,כאמור לעיל בדברי
ברכת אברהם ובדברי הט"ז.
אמם בתקיעת שופר יש טעם וסף ,ליזהר שלא להפסיק בין תקיעות דמיושב לבין תקיעות דמעומד ,כמבואר לקמן )סי' תקצב
ס"ז(" :וכיון שהן פטרין בברכה אחת לכן יש ליזהר שלא להפסיק בייהם בשיחה  ...מצוה אחת וראין כשתי מצות".
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בדיקה על ידי בי ביתו ,אשה וקטן
ח חובת הבדיקה היא על בעל הבית ,אבל בני ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם
כלל) 54אלא אם כן אין האיש בביתו כמ"ש סי' תל"ו ,(55כיון שאין החמץ שלהם.56
_______________
וכמו בכל פעם שמברכין על שתי מצוות ומפסיקים בין ברכה לבין תחלת המצוה השיה ,כמבואר לעיל )סי' ח סכ"א(" :אם יש
לו כמה בגדים של ארבע כפות  ...לובשן כולם זה אחר זה בלי הפסק שיחה בתיים  ...אבל אם הפסיק בייהם בשיחה או
בדברים אחרים צריך לברך על כל אחד ואחד".
וכן הוא לעיל )סי' כה סי"ג(" :תפילין של יד ותפילין של ראש אין מצוה אחת ,אלא הן ב' מצות  ...ולפיכך כל אחת ואחת
טעוה ברכה בפי עצמה ,ומפי שאסור לברך ברכה שאיה צריכה ,אם אפשר לפטור את עצמו בברכה אחת אין לברך ב'
ברכות ,ולפיכך תקו חכמים שיסמוך החת תפילין של ראש להחת תפילין של יד בלי שום הפסק דיבור ביתיים ,כדי
שתעלה הברכה שיברך על של יד גם לתפילין של ראש" .ושם )סי"ח(" :ואם הפסיק אזי אין ברכת תפילין של יד עולה לתפילין
של ראש וצריך לברך על תפילין של ראש".
כך הוא גם בתקיעת שופר ,שכיון שברכה אחת עולה לתקיעות דמיושב ולתקיעות דמעומד ,אין להפסיק בייהם.
ומכל מקום תבאר לקמן שם )סי' תקצב ס"ז(" :ואם עבר ושח  ...אין צריך לברך על תקיעות מעומד .ואף שהפוטר שתי מצות
בברכה אחת ושח בייהם צריך לחזור ולברך על מצוה השית כמ"ש בסי' ח' ובסי' כ"ה ,מכל מקום כיון שאלו התקיעות
מעומד ומיושב הן כעין מצוה אחת  ...וכיון שהן מצוה אחת וראין כשתי מצות ,לפיכך אין להשיח בייהם דברים בטלים,
אבל מותר להשיח בייהם מעיי התפלה והתקיעות ,כיון שהן באמת מצוה אחת .וכן אם עבר ושח אפילו דברים בטלים אין
צריך לחזור ולברך ,דאין שייך הפסק באמצע מצוה אחת ,כמו שהיושב בסוכה והלבוש תפילין מותר לשוח ,אע"פ שכל רגע
ורגע שהוא יושב בסוכה ולבוש בתפילין הוא מקיים מצות הקב"ה".
וגם מקור הטעם השי הזה ,לעין תקיעת שופר ,מקורו בט"ז )שם(" :דזה הוי כמי שלא התחיל עדיין במצוה ,וכגון שלא אכל
עדיין כלל ,דהא בשעת הברכה מתכוין על עיקר קיום המצוה ,שהיא על סדר הברכות  ...והי שאין צריך לחזור ולברך ,כיון
שעכ"פ התחיל בעשיית מצוה והצורך לה ,מכל מקום כל זמן שהוא לא קיים עדיין העיקר איו יכול להפסיק".

*
ומה שאין מסתפקים שם בטעם האמור כאן ,הייו לומר שגם החולקים על הטעם שבסי' דידן ,וסוברים שמותר להפסיק
בדיבור באמצע בדיקת חמץ ,ובאמצע שאר המצות שהן חובה ,גם הם יודו שאסור להפסיק ב"מצוה אחת וראין כשתי
מצות" ,דהייו בין תקיעות דמיושב לבין תקיעות דמעומד.
וגם בתקיעת שופר גופא יש פקא מיה בין שי הטעמים האלו ,כי לפי הטעם האמור שם ,אפשר להפסיק מיד אחרי שהתחילו
לתקוע תקיעות דמעומד )בחזרת הש"ץ של מוסף( ,כי שוב אין כאן הפסק בין "מצוה אחת וראית כשתי מצות" ,שהרי כבר
התחילו בקיום המצוה השית .משא"כ לפי הטעם האמור כאן ,עדיין יש ליזהר שלא להפסיק באמצע מצוות תקיעת שופר
דמעומד.
ואו והגים ליזהר שלא להפסיק בדיבור עד סיום תקיעת שופר בחזרת הש"ץ ,כדי לחשוש לדעת היש אומרים המובא כאן,
שלא להפסיק באמצע מצוה שהיא חובה.
ויתירה מזו הג הרבי ,שלא להפסיק בשיחה – עד אחר הקדיש בתרא ,שבו תוקעים להשלים למאה קולות )כמבואר בשוע"ר סי '
תקצו ס"א(.
והייו ,שבדרך כלל בכל יום טוב ,אחרי סיום חזרת הש"ץ ,הי' הרבי פוה לכהים שעל הבימה ,לומר להם "ישר כח" אחרי
ברכת כהים ,והם משיבים "ברוכים תהיו" .משא"כ בראש השה ,לא הי' פוה אליהם לומר "ישר כח" – עד אחרי הקדיש
בתרא ,שבו תוקעים להשלים למאה קולות.
 54משמעות הרא"ש פ"א ס"י )ואם בעל הבית איו יכול לטרוח לבדוק בכל המקומות שבבית ,יעמיד מבי ביתו אצלו בשעה
שהוא מברך לבדוק ,ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו על סמך הברכה שיברך בעל הבית( .וטור שו"ע ס"ב )ואם בעל הבית
רוצה ,יעמיד מבי ביתו אצלו בשעה שהוא מברך ,ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו ,על סמך ברכה שבירך בעל הבית(.
 55סעיף ג )ואם שכח ויצא מביתו ולא צוה לאחד מהם שיבדוק ,אף על פי כן חייבים הם לבדוק  ...דכיון שבעל הבית תחייב
בבדיקת כל החדרים הצריכין בדיקה ,חייבין השארים בביתו לפוטרו מחיובו ,שכל ישראל ערבים זה בזה(.
 56ואפילו אם בעל הבית יוצא מביתו לעיר אחרת ,ומשאיר בי ביתו בביתו ,והם אוכלים בו חמץ ,גם אז שאר חיוב הבדיקה על
בעל הבית )ולא על בי ביתו( ,כדלקמן סי' תלו ס"ב )אם הוא מיח בביתו אשתו וביו ובי ביתו הגדולים  ...יצוה לאחד מהם
וימה אותו שיבדוק  ...החמץ כשמגיע הזמן ששלוחו של אדם כמותו( .הרי שבדיקת החמץ על ידי האשה והבים הוא רק
בשליחות בעל הבית ,שעליו חל חיוב הבדיקה ,ולא על בי ביתו.
ולא רק אשתו ובי ביתו ,אלא אפילו אורח שאוכל משל בעל הבית ,כעין המבואר לעיל )סי' רסג סט"ו(" :במה דברים אמרים
כשאוכלת משלה ,אבל אם היא סמוכה על שלחן בעל הבית  ...היא בכלל בי ביתו של בעל הבית".
והטעם לזה תבאר לעיל סי' קצו ס"ז )מודרים האה זה מזה  ...אם אוכלים משל בעל הבית  ...אף אם יאכל זה מפרוסה
שחתך זה לצורך עצמו ,איו הה אלא משל בעל הבית( ,ולכן שאר חיוב הבדיקה על בעל הבית בעצמו ,שהחמץ שלו.
אמם תפרש כאן שהלכה זו היא דוקא אצל "בי ביתו האוכלים משלו" .וכן תפרש בדין אורח ה"ל בסי' קצו ס"ז" :אם
אוכלים משל בעל הבית" ,ובסי' רסג סט"ו" :במה דברים אמורים כשאוכלת משלה" ,שדוקא אז "בכלל בי ביתו של בעל
הבית".
והייו שאם האורח אוכל משל עצמו ,אזי הוא חייב בעצמו בבדיקת חמץ ,כמבואר לקמן )סי' תלו ס"כ(" :אם ידור בבית אחר
עם אדם אחר ,ואותו אדם הוא הבעל הבית  ...כיון שאותו בעל הבית יבדוק ויבער גם החמץ ששתמש זה בביתו מיום בואו
עד הפסח ,הרי אותו בעל הבית הוא שלוחו של זה לבדוק ולבער חמצו" .הייו שעיקר חיוב בדיקת חמץ זה הוא על האורח
שהחמץ שלו ,ולא על בעל הבית שבודק בשליחותו של האורח ,כיון דמיירי התם שהוא אוכל משל עצמו.
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אבל אם בעל הבית רוצה לעשות בני ביתו שלוחים לדבר מצוה שיבדקו הם ,הרשות בידו ,57ויברכו
הם ברכת על ביעור חמץ.58
ומכל מקום נכון הדבר שיבדוק הוא בעצמו ,59שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו.60
ואם אינו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות ,יבדוק הוא חדר אחד או זוית
אחת ,61ויעמיד מבני ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ,62ויכוין להוציאם בברכתו ,והם יענו
_______________
*
והה כאן תבאר ,שאם בי הבית )או האורח( משתתפים בבדיקה ,לא יברכו בעצמם ,אלא בעל הבית יברך "ויעמיד מבי ביתו
אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ,ויכוין להוציאם בברכתו ,והם יעו אמן אחר ברכתו ,ויתכווו לצאת בברכתו ,ויתפזרו לבדוק
איש איש למקומו(.
ולפום ריהטא הי' ראה שאם האורח אוכל משלו ,איו צריך לשמוע הברכה מבעל הבית ,אלא יכול לברך גם בעצמו ,ואז יבדוק
את החדר שאכל בו )ראה בהסמן בפסקי תשובות סי' תלו ס"ק ב(.
אמם באמת ,גם שי בעלי בתים שאוכלים בבית אחד ,צריך אחד מהם לברך ,ולכוין להוציא את השי בברכתו ,כמבואר לעיל
סי' ריג ס"ו )אם בין כולם עשית מצוה אחת שלימה ,אחד מברך לכולם בכל עין ,ואין רשאים לברך כל אחד לעצמו ,כגון בי
ביתו של בעל הבית שבודקין את החמץ בחדר]י[ הבית ,שלא שלמה המצוה ולא יצא ידי חובת ביעור חמץ עד שיבערו מכל
חדריו( .וראה גם לקמן )הערה .(148

*
וגם בעצם חילוק זה לעין בדיקת חמץ ,בין אורח שאוכל משלו לאוכל משל בעל הבית ,עדיין יש מקום לעיין בו ,שהרי המקור
להלכה דלקמן סי' תלו ס"ב ,שחיוב הבדיקה שאר על בעל הבית אף אם איו בביתו ,מצויין שם לט"ז ס"ק א )דכיון דודאי
יכיסו שם חמץ מה מועלת בדיקתו ,דהא ביתו זוכה לו כל חמץ שיהי' שם עד הפסח(.
הרי שגם על החמץ של בי ביתו שאוכלים משלהם ,חיוב הבדיקה הוא על בעל הבית "דהא ביתו זוכה לו כל חמץ שיהי' שם".
ותפרש גם בקוטרס אחרון שם )ס"ק ג(" :ואף שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי ,מכל מקום לדיא אין לו לזוז
מדבריו ז"ל".
ולאידך גיסא גם בפת של בעל הבית שאוכלים ממו האורחים תבאר לעיל סי' שסו סט"ז )בי החצר שהיו מסובים לאכול
בבית אחד מהם ,וקידש עליהם היום ,הפת שעל השלחן סומכין עליו משום עירוב ,אפילו הוא פת של בעל הבית לבדו .ואע"פ
שהמערב משלו צריך לזכות בכאן ,סתמו כפירושו ,שכל שזימן לאכול על השלחן הרי זיכה להם את הכל .ואף על פי שלא
הוח הפת על השלחן לשם עירוב אין בכך כלום(.
וכן הוא בלוח ברכת ההין פי"א הי"ב )אין להאורח חלק כלל ביין שבקקן ,שאין לו אלא מה שבעל הבית ותן לפיו ,ובזה אין
בעל הבית שותף עמו( .הרי שגם הפת של בעל הבית זוכים בו האורחים.
 57עולת שבת ס"ב )למה לא יעשה שליח לבדיקה ,דמה לי אם הוא בעצמו בודק או שלוחו ,הא בכל מקום קיי"ל דשלוחו של
אדם כמותו( .עי' ח"י ס"ק יא )שבעל הבית מותר לשלוח שלוחו(.
וראה גם לקמן )סי' תע ס"ז(" :ואם קשה להם  ...יצוו לאחר לבדוק".
 58מ"א ס"ק ו )משמע דאם בעל הבית איו בודק ,רק מצוה לאחר לבדוק ,אותו אחר מברך  ...דמכל מקום מצוה קעביד .דומיא
דמילה שהמצוה על אבי הבן ,ומכל מקום אם אחר מל אותו אחר מברך( .וראה שלחן המלך ח"ב ע' לז.
 59אחרוים .מ"א ס"ק ה )יעמיד מבי ביתו – ועכ"פ גם הוא יבדוק ,דמצוה בו יותר מבשלוחו ,כדאיתא רפ"ב דקידושין( .ח"י
ס"ק י )ועכ"פ הוא יסייע לדבר ,כי מצוה בו יותר מבשלוחו(.
 60קידושין מא ,א .וכן הוא לעיל סי' ר ס"ד )אפילו מי שיש לו כמה עבדים יש לו להשתדל להכין בעצמו צרכי שבת ,שכן הוא
בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו( .לקמן סי' תג סל"ג )אשי מעשה המדקדקים במצות רגילין לילך בעצמם אל מקום
הרחיים ,לראות הם בעצמם טחית קמחיהם ,שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו ,וכך היו והגין גדולי חכמי
הגמרא( .סי' תס ס"ג )גדולי החכמים היו משתדלין בעצמן במצות מצוה ,ועומדין על עשייתן ומזרזין את העוסקין בהן
ומסייעין בעריכתן ,וכן ראוי לכל אדם לעשות להטפל הוא עצמו במצוה ,שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו(.
 61הייו שבבדיקת חדר אחד או זוית אחת יקיים "מצוה בו יותר מבשלוחו" ,וכיון שאיו יכול לטרוח יותר ,יתפזרו לבדוק איש
איש למקומו.
ובסידור :ויעמיד מבי ביתו אצלו כו' )מבלי תאי של ואם איו יכול כו'( .והייו שבזה שהוא בודק מעט הוא מקיים "מצוה בו
יותר מבשלוחו" ,ואם כן יכול למות בי ביתו לבדוק בשאר החדרים.
וראה אג"ק חט"ו אגרת ה'תעב )יש לומר הטעם ,דסבירא ליא דמצוה לזכות את בי ביתו גם כן במצוה זו ,שהרי בבדיקתם
מצוה עושים )ראה שו"ע שם סוס"ט( ,אף שאין החיוב עליהם .ז.א .שלא רק את עצמו ,כי אם גם אחרים מצוה לזכות גם
בקיום מצוה שאיה חובת גברא .ועוד קמ"ל שכיון שגם הוא בעצמו יבדוק קצת – אין בזה העין דמצוה בו יותר מבשלוחו
)ודלא כמשמעות הל' בשו"ע שלו( .ויש ללמוד מזה לכמה עיים ,וטובא אשמעין .ואכ"מ( .כיוס תורה חי"ב ע' ה .שלחן
המלך ח"ב ע' לח ואילך.
 62רא"ש פ"א ס"י )ואם בעל הבית איו יכול לטרוח לבדוק בכל המקומות שבבית ,יעמיד מבי ביתו אצלו בשעה שהוא מברך
לבדוק ,ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו ,על סמך הברכה שיברך בעל הבית( .וטור שו"ע ס"ב )ואם בעל הבית רוצה ,יעמיד
מבי ביתו אצלו בשעה שהוא מברך ,ויתפזרו לבדוק איש איש במקומו ,על סמך ברכה שבירך בעל הבית(.
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אמן 63אחר ברכתו ,ויתכוונו לצאת בברכתו ,64ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו.
ויזהרו שמיד אחר ששמעו הברכה יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו הברכה בתוכו.
אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק ,65לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין הברכה לתחלת
עשיית המצוה ,66כמו שנתבאר בסימן ח' 67עיי"ש:
ט וכל זה לכתחלה ,אבל בדיעבד שעברו והפסיקו בין שמיעת הברכה לתחלת הבדיקה ,או אפילו לא
שמעו כלל את הברכה מבעל הבית ,אינן צריכים לברך על בדיקתם ,כיון שהם עצמם אינם חייבים
בבדיקה זו ,ואינן בודקין אלא כדי לפטור את בעל הבית מחיובו )ב( ,וכיון שבעל הבית בעצמו אם
היה בודק גם אותן המקומות שבני ביתו בודקין ,לא היה מחויב לחזור ולברך על אותן המקומות ,כיון
שכבר בירך פעם אחת ,לפיכך גם בני ביתו שעושים שליחותו אינם חייבין לברך.68
____________________
 63מהרי"ל הל' בדיקת חמץ אות יד ע' מד )ואם המסייעין עומדין אצלו ועוין אמן על ברכתו דיים( .ב"ח בסוף הסימן )פירוש
כדי שיעו אחריו אמן ,וכהאי גווא כתב מהרי"ל( .ח"י ס"ק יא )ויעו אמן על ברכתו(.
 64כדלעיל סי' ריג ס"ד )אין אדם יוצא ידי חובתו בשמיעת הברכה ,אפילו עה אמן ,אלא אם כן שמעה מתחילתה ועד סופה
ותכוין לצאת בה ידי חובתו ,והמברך תכוין להוציאו .ואז יוצא ידי חובתו בדיעבד אפילו לא עה אמן( ,וש".
 65ואפילו אחרי שבעל הבית התחיל לבדוק ,יזהרו בי ביתו שלא להפסיק ,עד שיתחילו גם הם לבדוק בחדר הסמוך ,וכדלעיל
)סי' קסז ס"י(" :ואפילו אחר שטעם המברך ,אם שח אחד מהמסובין קודם שיטעום ,צריך המשיח לחזור ולברך לעצמו  ...כי
לא תהא שמיעתו הברכה מהמברך גדולה מהמברך עצמו ,והיה משיח בין ברכה לאכילה ,שהיה צריך לחזור ולברך משום
שהפסיק בין ברכה לאכילה ,ואף זה הפסיק בין שמיעה לאכילה ,שהשומע כמברך .וכן רבים שעושים מצוה אחת ,ואחד מברך
לכולם ,אם הפסיק אחד מהם בין שמיעת הברכה לעשיית המצוה ,אע"פ שהמברך כבר עשה המצוה תיכף לברכתו ,אין זה
מועיל לזה שהפסיק ביתיים ,וצריך הוא לחזור ולברך לעצמו".
 66מ"א סי' ח )שבשו"ע שם "דהליכה מביתו לבית הכסת חשיבה הפסק" .ועל זה כתב המ"א שם( ס"ק יז )ראה לי דאם
שיהם בבית אחד לא חשיב הפסק מחדר לחדר( .פר"ח ס"ב )ודוקא כשהבתים אים רחוקים ,דאם לא כן הוה ליה הפסק
וצריך לחזור ולברך ,מידי דהוה למי שלובש טלית קטן ומברך עליו ,והולך לבית הכסת ומתעטף בטלית גדול ,דצריך לברך
עליו ,משום דהליכה מביתו לבית הכסת חשיבה הפסק(.
ולכאורה הי' מקום לפרש בדבריו ,שתלוי רק אם הבתים )או החדרים( רחוקים או קרובים .אבל כאן מפרש בעיקר כדעת המ"א
ה"ל ,שתלוי רק אם הוא מבית לבית או מחדר לחדר )ראה הערה הבאה(.
 67סעיף כב" :דההליכה מביתו לבית הכסת חשוב הפסק" .משא"כ מחדר לחדר ,תבאר בקוטרס אחרון שם )ס"ק ה( "ובבית
אחד לא הוי הילוך הפסק כלל".
אבל תבאר לעיל )סי' קסז ס"ט(" :וצריך ליזהר גם כן שלא לילך ממקום למקום עד שיבלע ,כי הליכה ממקום למקום חשובה
הפסק" ,והייו שלכתחלה יש ליזהר שלא לילך ממקום למקום אף באותו בית.
וכן תבאר בסידור כאן" :ויעמיד מבי ביתו אצלו לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו  ...ויזהרו לבדוק תחלה בחדר הסמוך
למקום ששמעו הברכה ,ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה לחדר אחר".
והייו שבעת הברכה יעמוד בעל הבית אצל החדר שהוא יתחיל לבדוק בו ,ובי ביתו יעמדו אצל החדרים שהם יתחילו לבדוק
בהם ,וישמעו הברכה מרחוק ויעו אמן .כי לכתחלה יש ליזהר שלא לילך מחדר לחדר בין ברכה לבדיקה.
וראה פעמי יעקב ד ע' יח.

*
ובמילא מובן גם שיזהרו שלא ישיחו בין שמיעת הברכה לבין תחלת הבדיקה ,כדלעיל סי' קסז ס"י )ואפילו אחר שטעם המברך,
אם שח אחד מהמסובין קודם שיטעום צריך המשיח לחזור ולברך לעצמו ,אם שח בדבר שאיו מעין צרכי סעודה ,כי לא
תהא שמיעתו הברכה מהמברך גדולה מהמברך עצמו והיה משיח בין ברכה לאכילה ,שהיה צריך לחזור ולברך משום
שהפסיק בין ברכה לאכילה .ואף זה הפסיק בין שמיעה לאכילה שהשומע כמברך .וכן רבים שעושים מצוה אחת ואחד מברך
לכולם ,אם הפסיק אחד מהם בין שמיעת הברכה לעשיית המצוה ,אע"פ שהמברך כבר עשה המצוה תיכף לברכתו ,אין זה
מועיל לזה שהפסיק ביתיים ,וצריך הוא לחזור ולברך לעצמו(.
 68עולת שבת ס"ב )דמצוה זו מוטלת על בעל הבית ,ואם הוא כבר בירך למה לא יעשה שליח לבדיקה ,דמה לי אם הוא בעצמו
בודק או שלוחו ,הא בכל מקום קיי"ל דשלוחו של אדם כמותו( .וכן לעין תקיעת שופר כתב בסי' תקפה ס"ב )אם אין תוקעין
אלא כדי להוציא השומעין ,והם כבר שמעו הברכה ,אין צריך לחזור ולברך( .אליה זוטא בסי' תקפה ס"ק ד )מיהו אם יצא
כבר ,אף שלא שמע הברכה זו ,אין צריך לברך ,כן ראה לי( .ח"י ס"ק יא )כיון דבירך הבעל הבית ,והוא רק חדא מצוה ,אין
לברך שי פעמים עליה(.
וכן פסק לעין תקיעת שופר ,לקמן )סי' תקפה ס"ט(" :אם כבר יצא ידי חובתו ,ששמע כבר כל התקיעות בבית הכסת אחרת,
איו צריך לברך קודם שיתקע ,שהרי הצבור שמעו כבר הברכה מן התוקע הראשון".
וכן הובאה דעה זו ,לעין הדלקת ר שבת ,לעיל סי' רסג סט"ו )ואף אם בעל הבית מצוה לה להדליק ,ועושה אותה שליח
לפוטרו מחיובו שהוא חייב להדליק שם  ...מכל מקום כיון שהוא או אשתו בירכו במקום אחד ,ופטר בברכה זו לכל החדרים
שחייב להדליק שם  ...אם כן גם שלוחו איו יכול לברך שם( .וביאור והוכחות לדעה זו יתבארו בקוטרס אחרון כאן )ס"ק ב(.
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ומכל מקום לכתחלה אין להם לבדוק בלא שמיעת הברכה ,שהרי הם עושים מצוה ,ואין לעשות מצוה
בלא ברכה לפניה:69
י כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ ,70יכול לעשות אפילו עבד או אשה או קטן ,71שיש בו
דעת 72ויכולת לבדוק ככל משפטי הבדיקה שיתבארו בסי' תל"ג .שהכל כשרים לבדיקת חמץ ,והכל
_______________
אמם לעין הדלקת רות ,סיים לעיל שם )סי' רסג סט"ו(" :ויש חולקים על זה ,וכן תפשט המהג במדיות אלו".
דעה זו השיה תבארה בקוטרס אחרון לעיל שם )ס"ק ה(" :פשטא דלישא דרא"ש וטור משמע  ...דהם חייבים בברכה,
והטעם משום דהם מצווים במצוה זו מדין ערבות )לכך הם צריכים לברך אשר קדשו במצותיו וצוו ,(...ואף שהבעל הבית
פטר בברכה  ...מכל מקום הן צריכים לברך על מצות שעושין ,שהם חייבים בעשייתם ,דמה לי שחייבים מחמת עצמן ומה לי
שחייבים מחמת ערבות ,שהרי המחויב מחמת ערבות קרא מחויב בדבר להוציא אחרים ידי חובתן המחוייבים מחמת עצמם
 ...אם כן למה לא יברך על חיוב זה כמו שמברך המחויב מחמת עצמו  ...ולהכי אין למחות ולבטל המהג שהגו בהדלקת
הרות ,כיון שיש להם על מי שיסמכו .אבל גבי שופר ובדיקת חמץ שאין שם מהג ,העתקתי דברי העולת שבת והחק יעקב,
כיון שלא מציו לאחרוים שיחלקו עליהם בפירוש ,וגם ספק ברכות להקל".
וגם כאן סיים בקוטרס אחרון )ס"ק ב(" :אבל בסי' רס"ג תבאר שיש חולקין על זה עיין במה שכתבתי שם בס"ד".
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' ט .שו"ת רב פעלים ח"ב יו"ד סי' ב ד"ה והה מציו .קובץ יגדיל תורה ).י (.ג ע' רלא .שיעורי הלכה
למעשה ח"א ע' קמב -ד.
 69עולת שבת שם )ומשמע מלשוו ]של הרא"ש[ ,דאם אין בי הבית עומדים אצלו בשעה שהוא מברך ,איו יכול לשלוח אותם
לחדרים לבדוק  ...ואפשר דלמצוה מן המובחר קאמר(.
ובח"י ס"ק יא )דאף שבעל הבית מותר לשלוח שלוחו ,מכל מקום השליח איו יוצא במה שעושה המצוה בלא ברכה(.
ובוסח כתב היד" :שהרי עושים מצוה בבדיקתם ,אף שאין חייבים בה )ועי' בסי' קצ"ז שחייבים הם מדין ערבות( ,ואין
לעשות מצוה בלא ברכה שלפיה".
והוא האמור לעיל שם )סי' קצז ס"ו(" :אע"פ שלא תחייב בה עתה הוא ,אלא חבירו ,קרא הוא גם כן מחוייב בדבר מדין
ערבות ,שכל ישראל ערבים זה בזה ,ועליו להציל חבירו מעון ולפוטרו ממצוה שתחייב בה".
וכבר הובא לעיל )הערה הקודמת( ,שמטעם זה יש סוברים שגם השליח יכול לברך על בדיקת החדרים.
ואן קיי"ל שאים יכולים לברך מטעם זה על בדיקת החדרים .אלא שטעם זה מחייב אותם ,שעכ"פ ישמעו את הברכה מבעל
הבית הבודק.
 70לעין אמות אשה על הבדיקה ,יתבאר בעיקר לקמן )סי' תלז ס"ו( .וכאן יתבאר בעיקר דין אמות הקטן.
והייו שכאן מבאר בעיקר זה שהאשה והקטן אמים כשהבדיקה היא מדברי סופרים ,ומבאר את החידוש שבזה ,שגם הקטן
אמן ,אף דאתחזק איסורא.
ואילו לקמן שם מבאר בעיקר זה שאים אמים בדאורייתא ,ומבאר את החידוש שבזה ,שגם האשה איה אמת ,אף שבידה
לבדוק.
ועוד חילוק בים ,שכאן מדובר בעיקר בבדיקתם ,שבעל הבית ממה אותם לבדוק .ואילו לקמן שם מדובר בעיקר באמותם,
שמאמיים להם במה שאומרים שבעל הבית בדק את הבית לפי שעזב.
 71ברייתא ד ,א )הכל אמים על ביעור חמץ ,אפילו שים אפילו עבדים אפילו קטים( .טור ושו"ע סי' תלז ס"ד )בית שהוחזק
שלא בדקו המשכיר ,ואמרו אשה או עבד או קטן או בדקוהו ,הרי אלו אמים( .ועד"ז לקמן )סי' תלז ס"ה(" :אם ידוע לו
שהמשכיר בעצמו לא בדק ,ואחד מבי ביתו אומר שבדק הוא ,אפילו הוא עבד או קטן שיש בו דעת לבדוק או אשה הרי אלו
אמים".
והייו שבברייתא ובטוש"ע ולקמן שם מיירי בעיקר באמותם )כשאומרים בדקוהו ,או שאומרים שהמשכיר בדק(.
וכאן פסק גם" :כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ ,יכול לעשות אפילו עבד או אשה או קטן" .ומקורו במהרי"ל )הל'
בדיקת חמץ אות יב ע' מג(" :יחזור אחר אשים בי מצוה לסייעו בבדיקת חמץ ,ואם אי אפשר לו כלל באשים יסייעו לו
שים" .עולת שבת )ס"ב(" :וראה דאפילו שים וקטן יכול לשלוח לבדוק".
ואף שכתבו בתוס' )עירובין לא ,ב ד"ה כאן(" :ואף על גב דבפ"ק דפסחים )דף ד (:אמר גבי בדיקת חמץ המיהו רבן בדרבן,
הייו בבית שלהם דרמי עלייהו ,אבל שליחות איכא למימר דמייאשי".
כתב על זה ח"י )ס"ק י(" :וזה הוא גד משמעות האחרוים שבסימן זה" .וכן כתב בסי' תלז )ס"ק יג(" :והוא גד משמעות
הש"ס והפוסקים".
ופירש יותר באליה רבה ס"ק ו )כתב מעגלי צדק ]דיי פסח ד"ה ביום י"ג[ במהרי"ל איתא דאף דמהימי להעיד בית זה בדוק
הוא ,מכל מקום לא מהמי הם עצמן לבדוק  ...ואי עייתי במהרי"ל גופיה שכתב זה לשוו ,שכל אדם יחזור אחר אשים בי
מצוה לסייעו בבדיקת חמץ ,ואם אי אפשר לו כלל באשים ,יסייעו לו שים(.
וראה גם רמב"ם פ"ב הי"ז )והכל כשרין לבדיקה ואפילו שים ועבדים וקטים(.
וכן הוא לקמן )סי' תלו ס"ב(" :אם הוא מיח בביתו אשתו וביו  ...יצוה לאחד מהם וימה אותו שיבדוק".
ומה שכתב מהרי"ל "שכל אדם יחזור אחר אשים בי מצוה לסייעו בבדיקת חמץ" ,יתבאר לקמן בסוף הסעיף.
 72רמב"ם פ"ב הי"ז )והוא שיהיה קטן שיהיה בו דעת לבדוק( .טור ושו"ע סי' תלז ס"ד )והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק(.
לקמן שם ס"ה )או קטן שיש בו דעת לבדוק( .ותבאר לקמן סי' תלו ס"ב )ושם הערה (20
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נאמנים על הבדיקה ,73ואין חוששין שמא יתעצלו לבדוק יפה וישקרו לומר יפה בדקנו .74דכיון
שבדיקת חמץ אינו אלא מדברי סופרים ,שמן התורה די בביטול בלבד כמו שנתבאר בסימן תל"א,75
לפיכך האמינום חכמים ,76והם אמרו לבדוק והם אמרו שהללו נאמנים על הבדיקה.77
)ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן 78נאמן 79לומר תקנתי האיסור כמ"ש ביורה דעה
סי' קכ"ז ,80והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל השנה .81אפילו הכי נאמן הקטן לומר
בערתי החמץ מן הבית ,82הואיל והיה בידו לבער ,83וכל דבר שהיה בידו לעשותו נאמן לומר שעשאה
כמו שנתבאר ביורה דעה שם ובסי' ק"כ 84עיין שם(.
____________________
 73ברייתא ד ,א )הכל אמים על ביעור חמץ( ,ורמב"ם שם )הכל כשרין לבדיקה(.
והן שתי ההלכות הזכרות" :הכל כשרים לבדיקת חמץ" – כמבואר כאן" ,והכל אמים על הבדיקה" – כמבואר לקמן סי' תלז
ס" ה.
 74תוס' ד ,ב ד"ה הימוהו )דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק גדול( .וראה לקמן סי' תלז ס"ו.
 75סעיף ב.
 76גמרא דף ד ,ב )כיון דבדיקת חמץ מדרבן הוא ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה ,הימוהו רבן בדרבן(.
 77רש"י שם ד"ה בדרבן )הימוהו רבן בחיובא דליתא אלא מדרבן ,דהם הצריכו והם התירו לסמוך באמירתן של אלו(.
 78אבל האשה ועבד אמין בדרבן אפילו איו בידם ,כמבואר בתוס' שם ד"ה הימוהו )ותחומין דרבן מהימין להו לאשה
ועבד ,ולא קטן  ...משום דתחומין אין בידם כלל ,לכך אין אמים כמו בבדיקת חמץ( .וכן פסק לעיל סי' שצט סט"ו )אפילו
עבד ושפחה  ...אמים לומר עד כאן תחום שבת  ...אבל קטן איו אמן(.
ועוד כמה חילוקים יש בין אמות השים לבין אמות הקטים .ראה סיכום ב"שיעורי הלכה למעשה" ח"א )ע' ח -י(.
 79ראה מכך ,שאם לא אתחזק איסורא אמן הקטן בדרבן ,אף שאיו בידו .אבל ראה לעיל סי' שצט סט"ו )עבד ושפחה ...
אמים לומר עד כאן תחום שבת  ...אבל קטן איו אמן( ,אף שלכאורה אין חזקת איסור על המקום הרחוק יותר )וראה
לקמן הערה .(84
 80ברמ"א שם )סוף ס"ג(" :קטן אין לו דין עד להיות אמן באיסורין  ...ואם מעיד על איסור דרבן להקל ,ולא אתחזק איסורא
 ...אמן ,דהימוהו רבן בדרבן .אבל אם אתחזק איסורא איו אמן כלל".
אלא שהרמ"א סיים שם "ואם מעיד על איסור דרבן להקל ,ולא אתחזק איסורא ,כגון בדיקת חמץ ,אמן" .והייו שהטעם
שמאמיים לו בבדיקת חמץ כיון דלא אתחזק איסורא.
אבל במ"א )סי' תלז ס"ק ח(" :וצ"ע על רמ"א שכ' בי"ד סי' קכ"ז דחמץ לא אתחזק איסורא ולפיכך אמין ,דהא חמץ אתחזק
איסורא ,אלא ]ש[אמין משום שהוא בידם" .וכן פסק כאן.
 81שמטעם זה ,אם לא הי' מבטל החמץ ,הי' חייב בבדיקת חמץ מן התורה ,כדלקמן )סי' תלג סי"ב(" :ואם איו רוצה לבטלו
ולהפקירו חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו מן התורה  ...במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השה בתדירות".
 82על פי תבוא כו ,יג )בערתי הקודש מן הבית( .ופירושו שבדק הבית מן החמץ ,וביער את החמץ שבו.
 83תוס' ד ,ב סד"ה הימוהו )ותחומין דרבן  ...בקוטן לא ,הייו משום דתחומין אין בידם כלל ,לכך אין אמים ,כמו בבדיקת
חמץ(.
מ"א סי' תלז ס"ק ח )חמץ אתחזק איסורא ,אלא ]ש[אמין משום שהוא בידם(.
 84ראה שו"ע שם )סי"ד(" :אין מאמיים קטן על טבילת כלים" .ובב"י שם )וט"ז ס"ק טז(" :לפי שטבילת כלים דאורייתא".
ובמ"א )סי' תלז ס"ק ח(" :אמין משום שהוא בידם עיי"ש ,וכ"מ בי"ד סי' ק"ך בבית יוסף בשם תרומת הדשן ,דלמאן
דאמר טבילת כלים דרבן אמים ,אף על גב דאתחזק איסורא".
וכן כאן בבדיקת חמץ אמן הקטן כיון שהוא) :א( בידו) .ב( דרבן.
וכן הוא לקמן )חיו"ד סי' א ס"ק מב(" :ואף שהוא אומר ששחט כראוי אין אמות לקטן .ואף על פי שבידו לשחוט כראוי,
שהרי יודע לאמן ידיו ,מכל מקום כיון ששחיטה היא מדאורייתא איו אמן  ...כי אם בדברי סופרים שאין להם סמך מן
התורה".
והייו כמבואר בתוס' )עירובין לא ,ב ד"ה כאן(" :ראה לפרש דעירובי תחומין הואיל ואסמכוה אקרא חמירי ולא הימוהו
רבן  ...ואף על גב דבפ"ק דפסחים )דף ד (:אמר גבי בדיקת חמץ המיהו רבן בדרבן ,הייו בבית שלהם דרמי עלייהו".
ולפי זה יש לכאורה סתירה בין האמור כאן )שבכל אופן אמן הקטן על בדיקת חמץ ,כיון שהוא בידו( ,לבין האמור לקמן שם
)שאף כשהוא בידו איו אמן ,אלא בדברי סופרים שאין להם סמך מן התורה(.
וראה "הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח" )סי' תלז ס"ו(" :ובביטל כבר ,צריך לומר דהבדיקה דרבן לא מקרי סמך מן התורה
)כתחומין דאסמכוהו(" .והייו שלפי זה אין סתירה בין האמור כאן לבין האמור לקמן שם )דלא כדעת התוס' בעירובין שם(.

*
והה תבאר לקמן )סי' תלז ס"ו(" :שהשים אמות אפילו באיסורי תורה ,כל שהיה בידן לתקן האיסור  ...מכל מקום איה
אמת לומר שבדקה כהלכות הבדיקה אע"פ שהיה בידה לבדוק כהלכה ,לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול והשים
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ומכל מקום מצוה מן המובחר שלא לסמוך לכתחלה בבדיקתו ,אלא על אנשים בני חורין שהגיעו
לכלל המצות ,85דהיינו מי"ג שנה ואילך ,86לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול ,ויש לחוש
שמא יתעצלו ולא יבדקו יפה:87

החת פתיתי חמץ קודם בדיקה
יא הנוהגים להניח פתיתי חמץ בבית בכמה מקומות קודם בדיקת הבודק ,יזהרו להניח חמץ קשה
שאינו מתפרר ,88שמא יתפרר ממנו מעט וישאר ממנו 89בבית בפסח .וגם יזהרו לשמרו שלא יגררו
ממנו עכברים או קטנים ,90ועל דרך שיתבאר בסי' תל"ד.91
ומעיקר הדין אין צריך כלל להניח פתיתים הללו קודם בדיקה ,שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום
חמץ בבדיקתו אף על פי כן לא בירך לבטלה ,שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא
ממנו מאומה ,ואם לא מצא אין בכך כלום וכבר קיים המצוה כתיקונה .92אבל כבר נתפשט המנהג
_______________
עצליות הן והן בודקות קימעא ואומרות יפה בדקו ,לפיכך לא האמיו להן חכמים אלא במקום שאין צריך בדיקה כי אם
מדברי סופרים".
משא"כ כאן בקטים ,שהוא בידו ודרבן ,אין חוששים לזה .וראה סגולת אברהם )ע' .(195
 85מהרי"ל הל' בדיקת חמץ אות יב ע' מג )יחזור אחר אשים בי מצוה לסייעו בבדיקת חמץ ,ואם אי אפשר לו כלל באשים
יסייעו לו שים( .ב"ח סי' תלו ס"ב ד"ה ומ"ש רבו ואיו )דדוקא דיעבד אמת על הבדיקה אבל לכתחלה אין לסמוך על
אשתו( .עולת שבת ס"ב )מיהו ראה למצוה מן המובחר יש להדר לכתחלה אחר אשים ,וכ"כ בדרשות מהרי"ל( .מ"א שם
ס"ק יד )דלכתחלה אין לסמוך על השים  ...ב"ח( ,וסי' תלז ס"ק ח )ועיין מה שכתבתי סימן תל"ו דאין לסמוך לכתחלה על
שים ,וכן משמע במהרי"ל( .ח"י כאן ס"ק י )ולכתחלה טוב לשלוח אשים וגדולים ,ובדיעבד יוצא אף בשים וקטים ...
מהרי"ל(.
וכן הוא לקמן )סי' תלו ס"ב בהג"ה(" :ועיין בסימן תל"ב שלכתחילה טוב להזהר שלא לעשות אשה שליח לבדיקת חמץ".
 86כדלעיל סי' ה ס"ו )אין צריך לבדוק בשערות בכל שהגיע לכלל שותיו ,דהייו בן י"ג שה ויום א' ,שכיון שתפלה מדברי
סופרים סומכין על החזקה שמן הסתם הביא ב' שערות ,כיון שהגיע לכלל שותיו שראוי להביא בהן ב' שערות(.
וכן כאן בבדיקת חמץ שהוא מדברי סופרים "סומכין על החזקה שמן הסתם הביא ב' שערות ,כיון שהגיע לכלל שותיו".
 87שמטעם זה:
)א( אין השים אמות על בדיקת חמץ כשהחיוב הוא מן התורה ,וכדלקמן )סי' תלז ס"ו(" :איה אמת לומר שבדקה כהלכות
הבדיקה ,אע"פ שהיה בידה לבדוק כהלכה ,לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול ,והשים עצליות הן והן בודקות
קימעא ואומרות יפה בדקו ,לפיכך לא האמיו להן חכמים אלא במקום שאין צריך בדיקה כי אם מדברי סופרים".
)ב( גם כשהחיוב הוא מדברי סופרים "מצוה מן המובחר שלא לסמוך לכתחלה" עליהם ,כמבואר במהרי"ל שם )הלכות בדיקת
חמץ אות יב ע' מג(" :טעמא דאי הבדיקה דאורייתא דאין אמו]ת[ בה השים ,משום דלא מיתחזק להן האיסור ודאי,
דאומרים השתא כיבדו הבית יפה ואין שום חמץ לבדוק  ...לכן כל אדם יחזור אחר אשים בי מצוה לסייעו בבדיקת חמץ,
ואם אי אפשר לו כלל באשים יסייעו לו שים(.
 88אחרוים .מהרי"ל הל' בדיקת חמץ אות ח .ע' מ )המיחין חמץ לפי הבודק ייח דוקא ]ק[שה שלא יפרר .ובמקום משומר
בפי תיוקות ועכברים( .הובא במטה משה סי' תקה .מ"א בסוף הסימן .ח"י ס"ק יג .אליה זוטא ס"ק ב.
ובלקוטי טעמים ומהגים" :מהג בין הרב :מיחים במקומות שוים בבית עשרה פתיתי חמץ קשה ,כל אחד מהם כרוך בפיסת
ייר – בכתר ש"ט ח"ג כותב אשר כן הוא גם מהג הספרדים באה"ק סוריא תוגרמא ומצרים .והטעם כדי שלא יתפרר .וע"ד
מ"ש בשו"ע סתל"ב".
 89בכת"י :מוח.
 90בלקוטי טעמים ומהגים" :הבודק מיח החמץ שמוצא בשק קטן של ייר .בגמר הבדיקה מיח שק זה הוצה ושירי הר –
אם ישם – בקערורית כף -עץ ,מעטף הכל בייר )אבל לא יד הכף ,ששאר בלתי מעוטף( ,ומהדק על ידי חוט שכורכו סביב
הייר כמה פעמים וקושרו".
 91ס"א -ב )וצריך הוא להזהר בו לשומרו שלא יתגרר ממו מאומה על ידי קטים או עכברים ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת
 ...מציעו בתיבה וכיוצא בה מקום שאין התיוקות ועכברים יכולין ליטול משם ,או יתלו באויר ,או יכפה עליו כלי רחב
וייחו במקום גבוה קצת ,שלא יוכלו התיוקות ליטלו משם  ...צריך להזהר כשהולך לבדוק מזוית לזוית שישמור יפה את
החמץ שמצא בזוית הראשוה ויוליכו עמו או יציעו(.
 92שבלי הלקט סי' רו )מצאתי בתשובות ]הגאוים[ כשמברך אדם על ביעור חמץ איו חושש אם איו מוצא ,דמכל מקום ביעור
חמץ הוא ,שמחזר אחריו לבערו ,וחייב לברך( .רמ"א ס"ב )ומיהו אם לא תן לא עכב ,דדעת כל אדם עם הברכה לבער אם
מצא( .כל בו סי' מח ו ,ד )לא חששו בזה ,לפי שדעתו כשמברכין על הבעור לבער אם מצא( .מהרי"ל שם )דאין צריכין
להיח חמץ לפי הבודק ,דגם אם לא מצא בבדיקה מאומה לא הוי ברכה לבטלה ,דהברכה קאי מי על הביטול שמבטלין מיד
בתר הבדיקה( .ט"ז ס"ק ד.
וכאן כתב רק הטעם שהמצוה היא לחפש את החמץ כו' .וראה לקוטי טעמים ומהגים.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

70

להניחן ,93ומנהגן של ישראל תורה היא:94

טילת ידים לבדיקה
95

יב יש מהמדקדקים ליטול ידיהם קודם הבדיקה  .ואע"פ שהנוטל ידיו במקום שלא תקנו החכמים
הרי זה מגסי הרוח ,96מכל מקום מאחר שבדיקת חמץ היא באה לטהרת הרגל כמ"ש למעלה ,97אם כן
מצוה חשובה היא ,וראויה להיות בנקיות:98

קונטרס אחרון

99

100

)א( ויש מי שאומר כו' .כך כתב הט"ז .
ואף המג"א 101כתב כן .אלא דיש לומר דהמג"א מיירי מעיקר הדין 102דשורפין בתחלת שש ,103ושייך
לברך וצונו שיש כאן מצוה מדבריהם ,אבל למנהגנו ששורפין בסוף חמש כמו ש]י[תבאר בסי'
____________________
 93דרכי משה ס"ק ב )ומהר"ר ישראל ברין כתב דצריך להיח פתיתין ,וכן והגין( .רמ"א שם )ווהגים להיח פתיתי חמץ
במקום שימצאם הבודק( .פע" ח שער חג המצות סוף פ"ה )צריך להיח קודם הביעור עשרה פתיתי חמץ לבערם(.
וכן הוא בסדור ,סדר ההגות של פסח )המהג להיח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה ,כדי שימצאם הבודק .ועל פי
הקבלה יש להיח עשרה פתיתין(.
ולקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ב( הובא אחד הטעמים למהג זה" :דאם לא היה עסוק ,שאין לו חמץ לשרוף ,יוכל לבא
לידי שכחה אף שהוא זמן ביעור .וכך כתב מהרי"ו בהדיא בסי' קצ"ג .הביאו החק יעקב בסוף סי' תל"ב עיי"ש" .והייו
האמור שם" :ויש שמיחין חמץ ,אמר מהר"י ז"ל דהייו טעמא ,דאי לא מצא מידי חיישין שמא ישכח הביטול" .והכווה
לביטול שוהגים לומר בעת השריפה )כדלקמן סי' תלד סי"א(.
ובלקוטי טעמים ומהגים )ראה בחק יעקב טעמי מהג זה .ויש להוסיף טעם :כדי שבביטול היום יוכל לומר כל חמירא וחמיעא
דחמיתי' ,וגם שלא ישכח חובת ביעור ,ולא יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה כמ"ש סו"ס תמ"ה(.
והייו כמבואר לקמן שם )סי' תמה ס"ז(" :ואם לא מצא שום חמץ בבדיקתו ,טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה ,כדי שלא ישכח
חובת הביעור לשה הבאה ,וגם כדי שלא ישכח לבטל ביטול השי".
ועוד בלקוטי טעמים ומהגים שם" :וע"פ הקבלה יש להיח עשרה פתיתין) .משת חסידים ,סידור האריז"ל( בס' ברית הלוי
למהר"ש אלקבץ כתב שמרומז בגמרא )פסחים י ,א( היח עשר כו' )שער הכולל(".
 94ראה גם לעיל סי' קפ סוף ס"ו .לקמן סי' תב ס"ד .סי' תצד סט"ז ,וש".
 95מהגים )קלויזר( סי' צד הג"ה ב )רביו אפרים כתב שהבודק צריך טילת ידים ,שאין לך ברכה שאיה צריכה מתחילה
טילת ידים( .מהרי"ל הל' בדיקת חמץ אות ב ע' לו )ויטהר ידיו על ידי טילה טרם שיברך על הבדיקה ,דכל המברך צריך
קיות ידים מקודם( .הובא בב"ח בסוף הסימן .עולת שבת ס"ב.
 96כדלעיל סי' קח סי"א )הוטל ידיו לפירות גובים  ...הרי זה מגסי הרוח  ...אבל אם וטל דרך קיות שרוצה להחמיר על
עצמו לקות ידיו לכבוד הברכה ,אע"פ שאיו יודע להם שום טומאה ,מותר( ,וש".
 97סעיף ג.
 98ב"ח בסוף הסימן בשם רש"ל )ומהרש"ל כתב דדוקא כשהן אין קיות ,אבל כשהן קיות הוה ליה מגסי רוח ,מכל מקום
אפשר לומר טעם אחר ,מאחר דבדיקת החמץ באה לטהרת הרגל והיא מצוה חשובה ,על כן ראוי להחמיר בה ולעשותה
בקיון(.
 99תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
)א( הט"ז כתב שיברך למחר בשעה החמישית .ואפשר שהוא רק לפי פירושו בדברי הרא"ש ,משא"כ לדידן.
)ב( המ"א כתב סתם שיברך למחר ,ואפשר הכווה כששורף בשעה הששית ,ולא בשעה החמישית.
)ג( הרא"ש כתב שלא יברך בשעה החמישית.
)ד( הח"י כתב שלא יברך אף בשעה ששית .ולא ראה כדבריו.
)ה( בפים לא רצה לחלק בין שעה החמישית לבין שעה הששית ,בחילוק שלא תבאר בהדיא באחרוים ,אף שהוא מוכרח )ולכן
סתם וכתב שיש ב' דעות אם יכול לברך למחר בסוף שעה החמישית(.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' ז ואילך.
 100ס"ק ב )וראה לי דבאם לא בירך עד גמר הבדיקה ,יברך בשעה ה' כשעוסק בשריפת חמץ ,דהא עושה מעשה בעיקר המצוה(.
 101ס"ק ב )דאם סיים לא יברך עכשיו ,אלא יברך למחר בשעת שריפה ,דהא מברכין על ביעור חמץ(.
 102שהרי הט"ז כתב בפירוש "בשעה ה' כשעוסק בשריפת חמץ" .משא"כ המ"א כתב רק "למחר בשעת שריפה" ,ואפשר לפרש
הכווה "בתחלת שש".
 103כדלקמן סי' תמה ס"א )אע"פ שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע ורגע שמצא חמץ
ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה מדברי סופרים ,אף על פי כן איו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית
כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית ,אלא מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו(.
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תל"ד ,104איך יברך על ביעור כיון שאינו מצווה עדיין לבער ,105והרי זה כמברך באמצע השנה.106
וכן כתב הרא"ש 107בהדיא .אלא דסבירא ליה דמשהגיע שבע עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן
התורה ,ומשהגיע שש עובר בבל יראה מדרבנן ,108ואם כן מן הדין צריך לבערו בסוף ה' כדי שלא
יעבור כשתגיע שעה ו' .ואפילו הכי כתב דאין לברך על זה.109
וכל שכן לדידן דאינו עובר בבל יראה עד הלילה ,110ומשתגיע ז' הוא מצווה להתעסק בביעור מן
התורה ,ומדברי סופרים משתגיע ששית ,אבל קודם לכן אינו מצווה כלל ואיך יברך .שהרי המפרש
בים תוך ל' יום שהוא חייב לבדוק ,ואף על פי כן אינו מברך ,לפי שאינו זמן ביעור לרוב העולם כמו
שיתבאר בסי' תל"ו ,111וכל שכן המבער קודם שש ,שאף לו בעצמו אינו זמן ביעור ,אלא מנהג
בעלמא.
ודוחק לחלק בין שעה מועטת לשעות הרבה .112דאם כן נתת דבריך לשיעורין .113ועוד כל שיעורי
חכמים כך הוא ,114ברגע שקודם זמן הברכה ,אם מברך הוה ליה ברכה לבטלה ,כיון שעדיין לא הגיע
זמן המצוה איך יברך וצונו.
והפרי חדש 115לשיטתו אזיל ,דבסי' תל"ו 116סבירא ליה דכולי שתא זמניה הוא ומברך ,אבל לרמ"א
שם 117צ"ע.
____________________
 104סעיף יא -ב )כון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם שית  ...וכיון שהוא צריך
לבטל בשעת הביעור  ...צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית ,שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו(.
 105כלשון הגמרא )ו ,סע"ב(" :בחמש  ...לאו זמן ביעורא הוא".
 106שתבאר לקמן )סי' תלו ס"א(" :ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד ,כיון שאיה בזמן
העיקרי שתקו לה חכמים ,דהייו ליל י"ד".
 107פ"א ס"י )ומה שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית ,בשעה שהוא מוציא החמץ מן הבית ,והוא מצוה מן התורה  ...אומר
אי דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא פיק מתשביתו  ...ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר אסר  ...ומה
שמוציאין אותו מן הבית הייו שלא יעבור עליו בבל יראה ,ואין מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליו(.
 108פ"א ס"י )דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה  ...הייו שלא יעבור עליו בבל יראה( .וכדלקמן בהג"ה.
 109מהטעם שכתב " :דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא פיק מתשביתו  ...ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר
אסר".
ואף ש"מן הדין צריך לבערו בסוף ה'" )ראה שלחן הפסח ע'  52ד"ה אמם( .מכל מקום הרי זה כמו המפרש לים שחייב לבדוק,
ואיו מברך כיון שאיו זמן חיוב ביעור )כדלקמן בסמוך(.
 110כדלעיל סי' תלא ס"א )שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך ,כמ"ש שבעת ימים שאור
לא ימצא בבתיכם וגו' ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים וגו' ,אבל קודם שבעת ימים איו עובר בלא תעשה כששהה
החמץ בביתו(.
 111סעיף א )ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד ,כיון שאיה בזמן העיקרי שתקו לה
חכמים ,דהייו ליל י"ד(.
 112שבשעה חמישית חייב לברך ,כיון שהיא שעה מועטת לפי זמן איסור ,משא"כ המפרש בים תוך ל' יום ,לא יברך ,כיון שהוא
שעות הרבה לפי זמן בדיקת ליל י"ד.
 113ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ו.
 114ר"ה יג ,א )כל מדות חכמים כן הוא ,בארבעים סאה הוא טובל בארבעים סאה חסר קורטוב איו יכול לטבול בהן ,כביצה
מטמא טומאת אוכלין כביצה חסר שומשום איו מטמא טומאת אוכלין ,שלשה על שלשה מטמא מדרס שלשה על שלשה חסר
ימא אחת איו מטמא מדרס(.
וראה לקמן סי' תצז קוטרס אחרון ס"ק א )ואין אומרים כל שיעורי חכמים כך הוא כו' ,אלא במקום שזכר בגמרא בפירוש(.
 115ס"ק א )והרב מגן דוד והרב מג"א ז"ל הסכימו דיברך בשעה חמישית(.
 116ס"ק א )ומה שכתב ]בהגה[ ולא יברך אז על ביעור חמץ .בספר ב"ח ]ד"ה ומ"ש רביו[ הטיל פשרה דבתוך שלשים יום צריך
לברך ,קודם שלשים יום אין צריך לברך .ואי אומר לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא דכל שחייב לבדוק פשיטא דמברך ...
כוליה שתא זמיה הוא ,כן ראה לי(.
 117סעיף א )ולא יברך אז על ביעור חמץ( .וכן הוא לקמן סי' תלו ס"א )ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ(.
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ואף הט"ז לא כתב כן ,אלא לפי מה שכתב הרא"ש 118דמשהגיע ז' איכא בל יראה דאורייתא ]ודוק
היטב בלשונו בסימן ט' ובסימן י' ותשכח דהכי הוא .119ועיין בכסף משנה ספ"]א[ ,[120ואם כן קודם
ו' צריך לבער שלא יעבור בבל יראה דרבנן .אבל למ"ש 121הרמב"ם וראב"ד ומגיד משנה וכסף משנה
ומ"א וחק יעקב דאינו עובר בבל יראה עד הלילה ,צ"ע האיך יברך.
ובפרט למ"ש הרמב"ם 122וכל בו 123דאם רצה לבער בלילה הרשות בידו ,ואינו צריך להמתין למחר
עד סמוך לזמן איסורו ,אם כן שמע מינה דלא סבירא ליה כהרא"ש.124
וכל זה למנהגנו שמבערין בסוף ה' ,125אבל אם מבער משש ואילך פשיטא דמברך כדעת הט"ז ומ"א.
ומ"ש החק יעקב 126קצת ראיה שלא לברך ,מהא דאינו חוזר ומברך על הביעור ,למאן דאמר דשיחה
מפסקת באמצע הבדיקה עיי"ש .הנה עיין מ"ש הט"ז סק"ב 127האיך יברך ברכה אחת ב' פעמים
במצוה אחת כו' .ובסק"ג כתב 128כל שלא גמר עדיין אותו חלק נקרא התחלה אצלו כו' עיי"ש היטב.
____________________
 118פ"ב סי' ה )וחמץ משש שעות ולמעלה  ...לוקין עליו מן התורה(.
ואף שהובאו ותבארו לעיל דברי הרא"ש "שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית" .הה כן הקשה הט"ז על דברי עצמו.
ומסקתו היא ,שגם לדעת הרא"ש יכול לברך בשעה חמישית ,כמבואר בדבריו )ס"ק ב(" :וראה לי דבאם לא בירך עד גמר
הבדיקה יברך בשעה ה' ,כשעוסק בשריפת חמץ ,דהא עושה מעשה בעיקר המצוה .ולכאורה משמע איפכא בהרא"ש פ"ק
דכתב וז"ל ,ומה שאין מברכין על ביעור בשעה ה' בשעה שמוציא החמץ מהבית  ...ולא צותה התורה שריפה אלא אחר זמן
איסורו  ...ומה שמוציאין אותו מן הבית הייו שלא יעבור עליו בבל יראה עכ"ל .זה פשוט דלא הקשה הרא"ש למה לא יברך
שית  ...דכיון דכבר בירך על ביעור חמץ היאך יברך ברכה אחת ב' פעמים במצוה אחת .אלא דהוקשה לו על עיקר תקת
חכמים ,שהוה להו לתקן הברכה בשעת קיום מצוה דאורייתא ,ולא בשעת הבדיקה שהיא דרבן .לזה תירץ דאז אין כאן
דאורייתא ,כיון דעדיין היתר הוא ,אלא מדרבן הוא בשביל חשש דאחר כך ,אם כן יש לו לברך על התחלה שהיא גם כן
דרבן .ואם כן מוכח כמ"ש דאם לא בירך על התחלה שהיא דרבן ,יברך בשעה ה' ,שהוא גם כן דרבן ,כלע"ד" .וראה סגולת
אברהם ע' .205
 119בסי' ט )צריך שיבטל ושוב אין כאן איסור בל יראה  ...סוף חמישית קודם שיתחיל איסוריה( ,ובסי' י )דהוצאת חמץ מן
הבית קודם זמן איסוריה  ...הייו שלא יעבור עליו בבל יראה(.
ופירוש דבריו הוא ,שהביטול והוצאת החמץ מן הבית קודם זמן איסורו ,הוא כדי שלא יעבור על בל יראה ובל ימצא אחר שעה
ששית ,כמובא לעיל מדבריו בפ"ב סי' ה )וחמץ משש שעות ולמעלה  ...לוקין עליו מן התורה(.
וראה עדת יעקב סי' יב ד"ה וראיתי .קובץ שיעורים )פסחים( סי' יד .סגולת אברהם ע'  .206הערות וביאורים ע' סו -ט.
" 120כיון שהגיע שעה ששית אסור בהאה מדרבן ,ואם כן צריך להוציאו מביתו קודם שעה ששית .ואפשר  ...דהי דשעה ששית
אסרוהו בהאה מכל מקום לא חייבוהו להוציאו מביתו קודם אותה שעה ,וזה עיקר".
 121כדלעיל סי' תלא ס"א ,וש") הערה .(4
 122פ"ג ה"א )ואם רצה לבערו בלילי ארבעה עשר מבערו(.
 123סי' מח )ו ,ג(.
 124שעיקר זמן הביעור הוא לפי השעה הששית .ואם כן האיך יברך עליו אז.
והה גם לדידן תבאר לקמן )סי' תלד סי"ג(" :ועכשיו בדורות אחרוים שהגו להחמיר ולבער חמץ בסוף שעה ה' ,ולבטלו
בשעת הביעור".
ולכאורה הכווה היא שהמהג הוא לבער בסוף שעה ה' ,ולא קודם.
אמם ראים הדברים שאין זו הכווה ,כי אם שהגו לבער החמץ בסוף שעה ה' – ולא אחרי שהתחילה ששה ששית )שאז איו
יכול לבטלו( .אבל אפשר ש"אם רצה לבער בלילה הרשות בידו ,ואיו צריך להמתין למחר עד סמוך לזמן איסורו".
 125כדלקמן סי' תלד סי" ג.
 126ס"ק ו )וקצת ראיה לזו ,ממה שכתב הרא"ש והטור והכל בו שם בשם יש אומרים ]הובאה דעה זו לקמן ס"ז[ ,שאם שח תוך
הבדיקה דחוזר ומברך ,כיון שמפסיק תוך המצוה ,ואם איתא דהמשך מצוה יהיה עד שעת הביעור ,אמאי איו חוזר ומברך
ביום בהפסק גדול כזה .אלא ודאי דכבר גמרא הבדיקה בלילה(.
" 127זה פשוט ,דלא הקשה הרא"ש למה לא יברך שית על מה שמקיים מצוה דאורייתא ,כי בראשוה לא בירך אלא בשעת
מצוה דרבן .דכיון דכבר בירך על ביעור חמץ היאך יברך ברכה אחת ב' פעמים במצוה אחת".
" 128דראה לי דברי היש אומרים כוים ,ויש הפסק כשמדבר קודם גמר בדיקה .ולא דמי לסוכה וסעודה שמביא הרא"ש ראיה
דיכול להפסיק באמצע ,דהתם אי בעי מסיים שם ולא אכל יותר בסוכה וסעודה .משא"כ בבדיקה דלא סגי ליה כל שלא גמר
הבדיקה ,וממילא כל שלא גמר עדיין אותו החלק קרא התחלה אצלו ,דהא אם לא בירך תחלה מברך עדיין בעת ההיא כמ"ש
סי' זה ס"א .ואף על פי שלעין אם שח איו צריך לחזור ולברך כיון שכבר התחיל בעין ,מכל מקום יש לו ליזהר בקיום
המצוה שלא יפסיק בקיומה בכל ההכרח לו ,ולא סגי בלאו הכי".
ואם איך יתאימו שי הלכות אלה ,אלא ודאי הביאור הוא כדלקמן הערה הבאה.
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ויתברר לך ביטול דברי החק יעקב ,129ופשוט הוא למבין ודו"ק.
ועיין בחק יעקב סי' תל"ה סק"ה 130כנראה שחזר בו ממה שכתב כאן ,והסכים שם לדעת הט"ז והמ"א
שבכאן.
ואף שבשיורי כנסת הגדולה 131לא סבירא ליה הכי .מכל מקום אנן נמשכים אחרי פסקי הט"ז ומ"א,
ובפרט שטעמם ונימוקם עמם.
132
ובר מן כל דין כיון דאנן קיימא לן בסי' תמ"ו המוצא חמץ בפסח ומבערו מברך על ביעורו ,אף על
פי שבירך על הבדיקה .אם כן כל שכן כשלא בירך על הבדיקה שמברך על הביעור ,כשמבער משש
ואילך.
ובפנים סתמתי הדברים ולא חילקתי בביאור בין קודם שש לאחר שש ,מאחר שחילוק זה אינו מבואר
בהדיא באחרונים ,אף על פי שהוא מוכרח 133לדעת רמ"א סי' תל"ו 134וכל שאר האחרונים הנמשכים
אחריו 135כמ"ש .ועיין במה שכתבתי בסי' תמ"ו בפנים:136
)ב( וכיון שבעל הבית בעצמו אם היה בודק כו' .כן 137מתבאר ממ"ש העולת שבת סימן תקפ"ה סעיף
____________________
 129תבאר יותר בוסח כתב היד )בפים סוף ס"ז(" :והא דאיו מברך על ביעור חמץ פעם שית למחר כששורף את החמץ
בשעה ה' ,דהא הפסיק ושהה הרבה בין הבדיקה להביעור ,ולמה איו חוזר ומברך )שהרי מעיקר הדין היה ראוי לברך על
ביעור זה ,אלא שהוא פטר בברכה שבירך על הבדיקה כמו שתבאר לעיל ס"ק א( .משום דהבדיקה והביעור הוא חשוב
כעושה ב' פעמים מצוה אחת ,ולא שייך לומר ב' פעמים וצוו במצוה אחת ]ט"ז ס"ק ב[ ,משא"כ באמצע הבדיקה ,אותו
החלק שלא גמר עדיין קרא התחלה אצלו ]ט"ז ס"ק ג[ ,שמתחיל לעשות עוד בדיקה אחרת ,והוה כאילו עושה שתי מצות,
אבל הביעור הוא גמר עין הבדיקה ,שמבער מה שבדק כבר ,וגם הבדיקה לצורך הביעור היא כמו שתבאר לעיל ,ואם כן
היאך יברך ב' פעמים וצוו במצוה אחת .ומשום הכי מי ,כשלא בירך בשעת הבדיקה ,יש אומרים לברך בשעה ה' .עי' מה
שתבאר לעיל".
והייו שלפי זה מובת דעת הט"ז ,שאף שאין מברכים פעם וספת על הביעור שביום י"ד )אף שהיה הפסק גדול כזה( ,מכל
מקום ,אם לא בירך בליל י"ד על הבדיקה ,יוכל לברך ביום י"ד על הביעור .וראה קובץ יגדיל תורה ).י (.ג ע' רלא .שם ה ע'
שסד .שאילת חיים סי' יט ס"ו.
" 130דמבואר לעיל סימן תל"ב ,דהסכמת אחרוים כדעת הרא"ש ,שאם שכח מלברך שיברך בשעת הביעור ,שהוא עיקר
הבדיקה".
 131הגב"י סוף אות ב )ולמה כס עצמו בספק ברכה לבטלה ,ולכן לא יברך  ...אם שכח ולא בירך קודם .וטוב לברך בלא שם
ומלכות(.
 132סעיף א.
 133ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל שמא.
 134סעיף א )ולא יברך אז על ביעור חמץ( .והטעם לזה תבאר לקמן )שם ס"א(" :כיון שאיה בזמן העיקרי שתקו לה חכמים
דהייו ליל י"ד" .ואם כן מובן שמשעה שש ואילך ,שהוא עיקר זמן התקה לבער החמץ ,צריך לברך.
 135שכן פסק גם לקמן שם )סי' תלו ס"א(" :ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ".
 136סעיפים א -ב )המוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד  ...חייב לבערו מן העולם מיד שיראה ויברך אשר
קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ  ...במה דברים אמורים כשמבערו לאחר שהגיעה שעה ששית ,אבל כשמבערו קודם שעה
ששית אין צריך לברך עליו ,אע"פ שכבר גמר לבער כל החמץ שהיה ידוע לו בשעת הבדיקה ,לפי שכל זמן שלא הגיעה שעה
ששית עדיין לא גמרה מצות הבדיקה  ...ואפשר שאף כשמבער משעה ששית ואילך עד הלילה אין צריך לברך עליו ,אלא אם
כן מבערו בתוך הפסח ,דכל שלא הגיע הפסח עדיין לא גמרה מצות הבדיקה והביעור ,שהרי איו עובר עליו בבל יראה ובבל
ימצא עד הלילה ,ולא צותה תורה לבער החמץ בערב פסח מחצות היום ולמעלה אלא כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל
ימצא בתוך הפסח  ...וספק ברכות להקל(.
והייו כשכבר בירך בליל י"ד ,ומצא אחר כך חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקה ,שכל שלא הגיע ליל פסח עדיין לא גמרה מצות
הבדיקה וברכתה .משא"כ אם עדיין לא בירך ,אזי "אם מבער משש ואילך ,פשיטא דמברך" .ואפשר שכן הוא אף אם מבער
בסוף שעה חמישית.
 137תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ט תבאר שאף שמי שבודק בשליחות בעל הבית צריך לברך בעצמו ,מכל מקום אם בעל הבית בירך בעצמו ,והשליח
בודק רק חלק מהבית ,לא יברך השליח )ורק לכתחלה יש להשתדל שבי הבית ישמעו הברכה מבעל הבית(.
ובאמת יש בזה ב' דעות ,ולכן לעין רות שבת המהג שהאורחת מברכת בעצמה בשליחות בעלת הבית )כמבואר לעיל סי' רסג
סוף סט"ו ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ה( .אך מכל מקום יש להוג כאן ,ובברכת תקיעת שופר ,שלא יברכו בעצמם.
ומבאר בקוטרס אחרון את מקורות וביאור שיטה זו שלא יברכו בעצמם.
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ב' 138וכ"כ האלי' זוטא שם] 139שאם התחיל אחד לתקוע ולא יכול להשלים ,ישלים אחר ,אף על פי
שלא שמע הברכה ,אם כבר יצא ידי חובתו בעצמו[.
וכן משמע לכאורה ברא"ש 140וטור ,שהביאו ראיה מתוספתא 141דעשרה שעושין מצוה אחד מברך
לכולן .והתם אם רצו כל אחד מברך לעצמו כמבואר בש"ע סי' ח' ,142ולמה הצריכו הרא"ש וטוש"ע
להעמידם אצלו ,יעשו כמו שירצו .אלא על כרחך צריך לומר כמ"ש העולת שבת ואלי' זוטא וחק
יעקב 143דאין לברך ב' פעמים .וגם לפטור בלא כלום אינו נכון כמ"ש החק יעקב] 144ולא דמי
לשופר ,145שהתוקע כבר שמע התקיעות עם הברכה ,ובברכה ההיא הוא יוצא ידי חובתו גם על
תקיעות אלו שהוא חייב לתוקעם מחמת ערבות ,146שבאמצע המצוה לא שייך הפסק ,147מה שאין כן
בני ביתו ,שלא בירכו כלל על שום בדיקה ודו"ק[ .ולכן צריכין לצאת בברכת בעל הבית .148ועל זה
הביא הרא"ש ראיה דיוצאים בברכתו ,ולא תימא מאי מהני ברכת בעל הבית לבני ביתו.149
ועי' ביו"ד סי' רס"ה ס"]ג[ בהג"ה דכשחוזר על ציצין המעכבין חוזר ומברך ,150אלמא דמברכין על
_______________
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' עט ואילך.
" 138אם אין תוקעין אלא כדי להוציא השומעין ,והם כבר שמעו הברכה ,אין צריך לחזור ולברך".
 139ס"ק ד )מיהו אם יצא כבר ,אף שלא שמע הברכה זו ,אין צריך לברך ,כן ראה לי(.
וכן פסק לקמן )סי' תקפה ס"ט(" :אם כבר יצא ידי חובתו ,ששמע כבר כל התקיעות בבית הכסת אחרת ,איו צריך לברך
קודם שיתקע ,שהרי הצבור שמעו כבר הברכה מן התוקע הראשון".
 140פ"א ס"י )יעמיד מבי ביתו אצלו בשעה שהוא מברך לבדוק ,ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו ,על סמך הברכה שיברך בעל
הבית ,כדתיא בתוספתא דברכות )פ"ו( עשרה שעושין מצוה אחת אחד מברך לכולם(.
 141ברכות פ"ו ה"כ )עשרה שהיו עושין עשר מצות ,כל אחד ואחד מברך לעצמו ,היו עושין כולן מצוה אחת ,אחד מברך לכולן(.
ואולי גם כאן צריכה להיות הגירסא )מצוה אחת ,אחד מברך לכולן(.
 142לעיל שם סי"א )אם כמה אשים מתעטפים כל אחד בטליתו בבת אחת ,כל אחד מברך לעצמו ,ואם רצו האחד מברך
והאחרים שומעין ועוין אמן ויוצאין בזה ,דשומע כמדבר(.
 143כאן ס"ק יא )כיון דבירך הבעל הבית ,והוא רק חדא מצוה ,אין לברך שי פעמים עליה(.
 144ס"ק יא )דאף שבעל הבית מותר לשלוח שלוחו ,מכל מקום השליח איו יוצא במה שעושה המצוה בלא ברכה(.
 145לקמן סי' תקפה ס"ט )אם כבר יצא ידי חובתו ,ששמע כבר כל התקיעות בבית הכסת אחרת ,איו צריך לברך קודם שיתקע,
שהרי הצבור שמעו כבר הברכה מן התוקע הראשון( .ולא הצריכו בזה שעכ"פ לכתחלה ישמע הברכות ממי שמחוייב בתקיעת
שופר.
 146כמובא לעיל )הערה  ,(69שזהו טעם חיוב הברכה על ידי בי הבית.
 147כדלעיל בפים )סעיף ז( .והייו אף שהברכה בירך על שמיעת שופר שלו בעצמו ,ועתה צריך לברך על מצות ערבות של תקיעת
שופר של אחרים.
 148יוצא אם כן ,שהרא"ש סובר שאין השליח יכול לברך בעצמו על חלק הבית שהוא בודק.
אמם לעיל שם )סי' רסג קוטרס אחרון ס"ק ה( חזר רביו מהוכחה זו ,וכתב" :ומיהו פשטא דלישא דרא"ש וטור משמע ודאי
להיפך  ...שאחד מברך לכולם הייו משום שמצוה היא שאחד יברך לכולם ,כמ"ש המג"א סוף סי' רי"ג  ...שהוא חיוב משום
ברב עם  ...ועיין מ"ש בסי' רי"ג .ולפי זה מבואר מדעת הרא"ש וטור דהם חייבים בברכה".
והייו כמבואר לעיל )סי' ריג ס"ז(" :וכל זה כשכל אחד מקיים מצוה שלימה ,אבל אם בין כולם עשית מצוה אחת שלימה,
אחד מברך לכולם בכל עין ,ואין רשאים לברך כל אחד לעצמו ,כגון בי ביתו של בעל הבית שבודקין את החמץ בחדר]י[
הבית ,שלא שלמה המצוה ולא יצא ידי חובת ביעור חמץ עד שיבערו מכל חדריו" .וכן תבאר בתהלה לדוד ח"ג סי' ט.
 149שעל זה מביא ראיה מהתופסתא ,ששמיעת הברכה מועלת לבי ביתו.
" 150כשחוזרין על ציצין המעכבים המילה ,צריך לחזור ולברך כל הברכות".
והייו כמבואר בשבת )קלג ,ב(" :תו רבן המל )בשבת ,רש"י( כל זמן שהוא עוסק במילה ,חוזר בין על הציצין המעכבין את
המילה בין על הציצין שאין מעכבין אצת המילה ,פירש )שסילק ידו ,רש"י( ,על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין
שאין מעכבין את המילה איו חוזר" .ועל זה כותב הרמ"א" ,כשחוזרין על ציצין המעכבים המילה ,צריך לחזור ולברך כל
הברכות" .והטעם הוא כיון שהמוהל כבר הסיח דעתו מקיום המצוה ,ולכן צריך לחזור ולברך.
אלא שעל פי האמור לעיל אין טעם זה מספיק ,שהרי המילה והברכה של המוהל הן בשליחות האב ,כמבואר במ"א )ס"ק ו(:
"שהמצוה על אבי הבן ,ומכל מקום אם אחר מל אותו ,אחר מברך" .והרי היסח הדעת של המוהל איה גורמת לחיוב ברכה
של האב .וכיון שהאב יצא כבר בברכת המוהל ,איך יברך המוהל פעם ופסת?
והרי זה דומה לדיי בדיקת חמץ ,ותקיעת שופר והדלקת רות שבת ,שבעל הבית כבר בירך ,והשליח עדיין חייב בברכה .וכיון
שהרמ"א פוסק שהמוהל חוזר ומברך )בשליחות האב( ,אם כן גם כאן יוכל השליח לברך בשליחות בעל הבית.
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מצוה אחת ב' פעמים .ויש לישב ודו"ק .ובלאו הכי לא קשי מידי ,דחיוב מילה זו היא על כל
ישראל 151ולא מדין ערבות בלבד ,152שהרי אפילו קטן שאין לו אב חייבין בית דין למולו מדכתיב
המול לכם כדאיתא בפ"ק דקדושין .154מה שאין כן בבדיקה ושופר ,שזה המוציאו ידי חובתו אין עליו
חיוב אלא מחמת ערבות בלבד ,וכיון שהמחויב עצמו יצא ידי חובת הברכה ,גם המוציאו ידי חובתו
לא יברך.
155
אבל בסי' רס"ג נתבאר שיש חולקין על זה עיין במה שכתבתי שם בס"ד:

153

_______________
וראה חקרי הלכות ח"ג לט ,א .סגולת אברהם שם .הערות וביאורים חי"א ע' פה.
 151טוש"ע יו"ד סי' רסא )אם לא מל האב את בו חייבים בית דין למולו(.
 152והייו שהמוהל מל גם מטעם ערבות ושליחות האב ,וגם מטעם חיוב שעל כל ישראל.
וכיון שהמוהל מל ומברך מחמת החיוב שעליו )ולא רק מחמת שליחות האב( ,הרי שמה שפירש המוהל ,חשב שגמרה המצוה
שלו ,ולכן כשחוזר על ציצין המעכבין חייב לברך שוב.
 153לך יז ,י.
 154כט ,א )היכא דלא מהליה אבוה ,מיחייבי בי דיא למימהליה ,דכתיב המול לכם כל זכר(.
 155קוטרס אחרון ס"ק ה )כמובא לעיל הערה .(68
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תלג דיני בדיקת החמץ
ובו מ"ג סעיפים

הבדיקה לאור הר ולאור החמה
3

א הבדיקה 1צריך שתהיה לאור הנר ,2ולא לאור הלבנה ,ולא לאור החמה .
כגון אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד כמו שיתבאר בסי' תל"ה ,4לא יבדוק
לאור החמה אלא לאור הנר ,5שאור הנר יפה לבדיקה 6וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים:7
ב במה דברים אמורים בחדר מקורה שיש לו ד' מחיצות ,ואין אור החמה נכנס לתוכו אלא דרך חורים
____________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( הבדיקה לאור הר ולאור החמה )א -ז(.
)ב( אור האבוקה ) ח-יא(.
)ג( בדיקה מן התורה ומדברי סופרים )יב -טז(.
)ד( חורים שבכותל וקרקע וגג )יז -כג(.
)ה( רפת לול וחצר )כד -ט(.
)ו( פלה עליו מפולת )ל -לד(.
)ז( בדיקה בחביות שבאוצר )לה(.
)ח( בית הכסת )לו -ז(.
)ט( כיבוד ובדיקה )לח -ט(.
)י( תחת המטות הספסלים ובכיסים )מ -מג(.

*
בקובץ יגדיל תורה ).י (.חוב' י )ראה מבוא שם( דפסו תצלומי כתי"ק הרה"ק מהרי"ל של סימן זה ,באיזה שיויי לשון
ובהוספת מראי מקומות וציוים .עיקרי השיויים וכן המראי מקומות וציוים יועתקו לקמן בשוה"ג )באותיות מודגשות,
כשאר המראי מקומות שבדפוס ראשון(.
 2משה רפ"ק )אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הר( .טור ושו"ע ס"א )הבדיקה צריך שתהיה לאור הר( .וכן הוא
בסידור )וצריך לחפש לאור הר(.
 3ברייתא דף ח ,רע"א )תו רבן אין בודקין לא לאור החמה ,ולא לאור הלבה ,מפי שאור הר יפה לבדיקה( .טור ושו"ע שם
)ולא לאור הלבה  ...לא יבדוק לאור החמה ,אלא לאור הר(.
 4סעיף א .וכן הדין כשיוצא מביתו בתוך שלשים יום קודם הפסח ,כדלקמן סי' תלו ס"א )חייב הוא לבדוק כל חדריו ,בלילה
שלפי יציאתו לאור הר .ואם שכח ולא בדק בלילה ,יבדוק ביום לאור הר(.
 5ירושלמי פ"א ריש ה"א )אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד ,וצריך לבדוק לאור הר( .שו"ע שם )כשבודק ביום ארבעה עשר,
לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הר(.
 6ברייתא שם .וכן הוא לעיל סי' תלא ס"ה .ותבאר לעיל שם ,שחכמים סמכו תקה זו על הכתוב )צפיה א ,יב( בעת ההיא
אחפש את ירושלים ברות וגו'.
 7גמרא שם )ואבוקה לא?  ...אמר רב חמן בר יצחק :זה יכול להכיסו לחורין ולסדקין ,וזה איו יכול להכיסו לחורין
ולסדקין( .לבוש )ס"א(" :אם בודק ביום  ...צריך לבדוק לאור הר ,משום חורין וסדקין".
והייו שבגמרא שם הובא טעם זה רק להעדפת הר על האבוקה .וכן הוא לקמן )ס" ח(" :לפי שאור האבוקה אין יכול להכיסו
לחורים וסדקים" .ואילו בלבוש מבאר טעם זה גם להעדפת הר על אור החמה ,שכשבודקים את החדר לאור היום ,אין
מבחיים בחמץ המוסתר בחורים וסדקים שבקרקעית הבית.
ויתירה מזו ,שאפילו אם בודקים באמצע היום לאור הר ,אין מבחיים בחמץ המוסתר בהם ,כיון שהר איו מבהיק ביום,
כדלעיל סי' תלא ס"ה )לפי שצריך לחפש אחריו בחורים ובסדקים ,וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הר  ...לפיכך איחרו זמן
הבדיקה עד זמן הבהקת הר( .וראה הערות וביאורים תקעח )ע' .(44
ולא מיירי כאן בחורים וסדקים קטים שאים ראוים להכיס בהם חמץ ,שהרי הם אים צריכים בדיקה ,כדלקמן סי"ז )חורים
קטים מאד ,וכן הסדקים קטים שבכותלים שאין ראוין לשום תשמיש ,אים צריכים בדיקה(.
אלא בחורים וסדקים שראוים להכיס בהם חמץ ,וצריכים בדיקה ,כדלקמן )סי"ח(" :החורים וסדקים שבקרקעית הבית
צריכין בדיקה" .וכשבודקים את החדר לאור היום אין מבחיים בחמץ המוסתר בהם )אלא אם כן הוא לאור האכסדרה,
כדלקמן ס"ב ואילך(.
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וחלונות .אבל חדר שאין לו אלא )א( ג' מחיצות ,אע"פ שהוא מקורה ,והוא הנקרא אכסדרה ,8כיון
שאורו רב 9מאוד ,יכול לבדקו לכתחלה 10ביום בלא אור הנר ,אפילו ביום המעונן:11
ג ואפילו חדר שיש לו ד' מחיצות ,אם יש שם ארובה בגגו) 12פירוש שגגותיהן היו שוין ,ולא היה
עליהם עוד גג אחר משופע מלמעלה ,(13וארובה זו היא פתוחה לגמרי שאין בה מחיצה של זכוכית,14
מותר לבדוק בקרקעית החדר שכנגד הארובה ביום בלא אור הנר ,אפילו הוא יום המעונן .15אבל שאר
קרקעית החדר ,שאינה כנגד הארובה ממש ,צריך לבדוק לאור הנר:16
ד וכן חלון שבכותל ,17אם אין בה מחיצה של זכוכית ,18כל מה שמכוון כנגדו ממש אין צריך בדיקה
לאור הנר ,אם הוא בודק ביום ,19אפילו הוא יום המעונן:20
ה וכל זה 21כשעבר או שכח ולא בדק בליל י"ד ,אבל לכתחלה אפילו אכסדרה ושכנגד ארובה וחלון
____________________
 8גמרא שם )אכסדרה לאורה בדקת( .פסקי רי"ד שם ד"ה אמר רבא )אכסדרה שעושין לפי פתח הבית כותל מיכן וכותל מיכן
וכותל רביעי פרוץ( .פסקי ריא"ז פ"א ה"ב אות ב .שלטי הגבורים ד ,ב )לשון ריא"ז :אכסדרה שלפי הבית ,הואיל ודופן ד'
כולו פרוץ אורה מרובה ,ויכול לבודקה אף לאור היום( .ח"י ס"ק ב )סתם אכסדרה הוא שיש לה ג' דפות( .ותבאר בקוטרס
אחרון ס"ק א.
 9רמב"ם פ"ב ה"ד )אכסדרה שאורה רב ,אם בדקה לאור החמה דיו( .טור ושו"ע ס"א.
 10הייו באופן שתבאר לעיל )ס"א(" :כגון אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד" .אזי יכול לבדקו
"לכתחלה" בלא אור הר.
וכדלקמן ס"ה )כגון אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד .אבל לכתחלה אפילו אכסדרה ושכגד ארובה
וחלון אין לבדוק כי אם בליל י"ד לאור הר( ,וש".
 11מ"א ס"ק ד )וז"ל שלטי גבורים ]ד ,ב אות א[ ,וכן חורין וסדקין שבבית ,אותן שכגד הארובה בודקין לאור היום וכו' עכ"ל,
משמע אפילו אין החמה זורחת( .והוא מפסקי ריא"ז )פ"א ה"ב אות ב( .ופירש במחצית השקל" :דבש"ס ופוסקים הוזכר אור
החמה ,וסלקא דעתך דוקא כשחמה זורחת .אבל מדברי שלטי גבורים שכתב לאור היום ,משמע דלאור החמה לאו דוקא".
 12גמרא ח ,א )והאמר רבא אכסדרה לאורה בדקת .לא צריכא לארובה דבחדר .ודהיכא אי לבהדי ארובה )גד החור ממש,
רש"י( ,הייו אכסדרה ,אלא לצדדין( .טור ושו"ע שם )והוא הדין כגד ארובה שבחדר(.
 13שהארובה רגילה רק בגג שוה ,ולא בגג משופע – שתחתיו תקרה .ובזמן הש"ס הי' רגיל להיות הגג שוה.
ראה תוס' עירובין פו ,ב ד"ה גזוזטרא )דהכא איירי דעבידא כי ארזילא באלכסון כעין גגין שלו( .שם צד ,ב ד"ה וקירויו
)בשיפוע כעין גגין שלו(.
וכן הוא לעיל סי' שסא ס"ו )התקרה משופע כגגין שלו( .לקמן סכ"ג )גג המשופע כמו גגות שלו  ...גג השוה שתחת גג המשופע(.
סי' תקיח ס"ח )כך היו והגים בימיהם שגגותיהם היו חלקים(.
ומן הסתם מיירי בארובה שבגג החדר שיש לה דלתות ,שסגרות בעת המטר וקור ,ופתחות ביום בהיר )ראה כעין זה לקמן סי '
תרכו סי"ח -כ )שלא הסיר את הגג לגמרי ממקום קביעותו ,אלא עשה אותו כעין דלת לפתוח ולסגור בעת הגשם  ...יש לדלת
זו צירים שסוגר ופותח בהם(.
 14מ"א ס"ק ד )וראה לי דבחלון שיש בו מחיצה של זכוכית לכו"ע אסור לבדוק כגדו( .ח"י ס"ק ד.
 15כדלעיל סעיף הקודם ,וש".
 16גמרא שם.
 17טור )ואפילו בחדר אין צריך ר כגד החלון ,אבל מצדדין צריך ר( .מ"א ס"ק ד )דעת הטור דאף גד החלון שבכותל שרי(.
ח"י ס"ק ד )וכגד חלון שבכותל ,הובא במ"א שי דעות אי מותר לבדוק כגדה לאורה או לא .ולי ראה עיקר דמותר לבדוק
לאורה ,כמו בארובה(.
 18כדלעיל סעיפים ב -ג.
 19ולכן גם החדרים שיש בהם חלוות רבים דים כאכסדרה ,כדלקמן סל"ז )בתי כסיות ובתי מדרשות  ...שדרך להרבות בהם
חלוות ויש בהם אורה גדולה  ...דים כדין אכסדרה  ...וכן שאר בתים וחדרים שיש בהם חלוות הרבה ואורה גדולה דים
כאכסדרה(.
וכך גם אם בודקים את החמץ שבמכוית לאור היום ,צריך לפתוח את הדלתות שבה ,שאז יהי' דיה כאכסדרה.
 20כדלעיל סוף ס"ב.
 21בשלושת הסעיפים שלפיו מתבאר דין הרוצה לבדוק לפי ליל י"ד ,שיש בזה ג' אופים:
)א( הרוצה לבדוק אכסדרה לאור היום ,מועיל בדיעבד ,ולא לכתחלה )ודוקא ביום י"ד התירו(.
)ב( הרוצה לבדוק ביום לאור הר ,גם בדיעבד איו מועיל ,וצריך לחזור ולבדוק בלילה )ודוקא ביום י"ד התירו(.
)ג( הרוצה לבדוק בליל י"ג לאור הר ,גם לכתחלה הרשות בידו )אלא שכון להשאיר חדר לבדוק בליל י"ד בברכה(.
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אין לבדוק כי אם בליל י"ד לאור הנר.22
ואפילו אם רוצה להקדים ולבודקם ביום י"ג לאור החמה אינו רשאי ,שמבטל הוא תקנת חכמים,
שתקנו לבדוק בלילה ,23בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם.24
ומכל מקום אם עבר ובדק את האכסדרה ביום י"ג ,או בשאר ימות השנה ,ונזהר שלא להכניס שם עוד
חמץ יצא ,ואין צריך לחזור ולבודקה בליל י"ד לאור הנר:25
ו אבל שאר כל החדרים שיש בהם ד' מחיצות ,אם עבר ובדקן ביום י"ג לאור הנר ,צריך לחזור
ולבודקן בליל י"ד ,26לפי שאין אור הנר מבהיק יפה ביום.27
____________________
 22רביו ירוחם תיב ה ח"א לט ,רע"ד )שאם שכח ולא בדקה בלילה בודקה לאור היום( .שיירי כסת הגדולה הגב"י אות ב
)ולדעת רביו ירוחם דוקא ביום י"ג לא יבדוק ,אבל ביום י"ד דיכול לבדוק אפילו לכתחלה לאור החמה( .מ"א ס"ק ג
)ובגמרא איתא דלכתחלה בודקין לאור החמה באכסדרה .וצריך לומר דהייו כשבודק ביום י"ד ,אבל לכתחלה צריך לבדוק
בליל י"ד לאור הר( וס"ק יט .פר"ח ס"א )שאם עבר ולא בדקה בלילה ,שלכתחילה יכול לבודקה לאור החמה( וס"י .ח"י
ס"ק ג )אפילו לכתחלה ,אם לא בדק ליל ארבעה עשר ,בודק אכסדרה לאור היום( וס"ק כב.
וכן הוא לקמן סל"ז )אם עבר ולא בדק בתי כסיות ובתי מדרשות בליל י"ד ,יכול לבודקם לכתחלה ביום י"ד לאור היום ,ואין
צריך לבדוק לאור הר ,לפי שדרך להרבות בהם חלוות ויש בהם אורה גדולה ,והרי דים כדין אכסדרה(.
 23פר"ח שם )עיקר בדיקת מצות האכסדרה היא גם כן בלילה לאור הר( .וכדלעיל סי' תלא ס"ה.
 24בא לבאר הטעם שכאן איו רשאי להקדים ולבדוק ביום י"ג לאור החמה ,ואילו לקמן )ס"ז(" :אבל אם רוצה לבדוק כל
חדריו בליל י"ג או בשאר לילות השה לאור הר ,ולהזהר שלא להכיס לשם עוד חמץ ,הרשות בידו".
כי לעיל )סי' תלא ס"ה( תבארו שי טעמים לתקת חכמים לבדוק בליל י"ד) :א( "שבלילה כל אדם מצוי בתוך ביתו") .ב( "אין
הר מאיר ומבהיק יפה ביום כי אם בלילה".
לכן איו רשאי להקדים ולבדוק ביום י"ג לאור החמה ,שלא קיים תקת חכמים לבדוק "בשעה שבי אדם מצויין בבתיהם".
אבל "הרשות בידו" לבדוק בליל י"ג לאור הר ,שהרי בדק לאור הר "בשעה שבי אדם מצויין בבתיהם".
 25מ"א ס"ק כ )מיהו אם בדק אכסדרה לאור החמה יצא .וכ"מ בב"י סי' תל"ז בשם התוס'( .והייו מ"ש בב"י )סי' תלז ד"ה
השוכר בית מחבירו( בשם התוס' )ד ,ב ד" ה המשכיר(" :המשכיר בית לחבירו בחזקת שהוא בדוק ,ראה לרשב"א דבשלשה
עשר איירי" .ח"י ס"ק כד.
ולכאורה ראה שגם זה תלוי בב' הדעות דלקמן ס"ז )אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג  ...ולא שייר כלום ,צריך הוא לחזור
ולבדוק פעם אחרת לא פחות חדר אחד בליל י"ד  ...ויש חולקין(.
שהרי מקור האמור לקמן שם )לעין בדק בליל י"ג( הוא מ"ש במ"א ס"ק כ )לעין בדק ביום י"ג(" :מיהו אם בדק אכסדרה
לאור החמה יצא  ...ומכל מקום צריך לבדוק עכ"פ חדר אחד בלילה ,שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה".
ורביו לא חש לבאר הלכה זו כאן לעין אכסדרה ,שהרי מן הסתם אין כל חדרי ביתו אורם רב כאכסדרה.
 26מ"א ס"ק א )אבל לכתחלה אסור לבדוק ביום אפילו בבית אפל לאור הר( .וס"ק כ )ואפילו בדק ביום בחורין ובסדקין ,צריך
לחזור ולבדוק בלילה ,כמ"ש רסי' זה( .ח"י ס"ק א )ואף אם בדק יום י"ג לאור הר ,צריך לחזור ולבדוק ליל ארבעה עשר
כתקת חכמים(.
 27כדלעיל סי' תלא ס"ה )ואין הר מאיר ומבהיק יפה ביום כי אם בלילה( .וכאן תבאר שגם בדיעבד לא סגי בבדיקה ביום י"ג
לאור הר )ודוקא אם לא בדק בליל י"ד ,בלית ברירה התירו לבדוק ביום י"ד לאור הר ,כדלעיל ס"א(.
ומטעם זה יש הוהגין לכבות את אור החשמל בשעת בדיקת חמץ ,שאז אור הר מבהיק יותר ,ותהי' הבדיקה לאור הר דוקא.
אמם אין מדקדקין בכך )ראה הסמן בפסקי תשובות סי' תלא ס"ק ב( ,כי אין הדבר תלוי אם יש עוד אור בחדר או לאו ,כי אם
שהבדיקה תהי' בלילה ולא ביום ,וכאמור לקמן בסמוך" :ואפילו אם בדק חדר אפל ביום י"ג לאור הר ,שהחשך בתוכו שוה
ביום ובלילה" .ראה מכך לכאורה ,שכשם שאין לבדוק לאור הר ביום ,בין בחדר מואר ובין בחדר אפל ,כך אפשר לבדוק
לאור הר בלילה ,בין בחדר אפל ובין בחדר מואר בחשמל.
גם אפשר להוכיח כך לכאורה ממה שתבאר לעיל )ס"א -ב(" :אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד  ...לא
יבדוק לאור החמה אלא לאור הר ,שאור הר יפה לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים" .הרי שבמקום שאין ברירה
וצריכים לבדוק ביום ,לא הצריכו לסגור את תריסי החלוות ,שלא יכס אור היום ,כדי לבדוק לאור הר בלבד.
וכן הוא במקום שהתירו לבדוק ביום גם לפי י"ד יסן ,כדלקמן )סי' תלו ס"א(" :היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח ...
חייב הוא לבדוק כל חדריו בלילה שלפי יציאתו לאור הר ,ואם שכח ולא בדק בלילה יבדוק ביום ,לאור הר" .ולא הצריכו
לסגור את תריסי החלוות ,כדי לבדוק לאור הר בלבד.

*
אך מכל מקום עיקר הבדיקה היא לאור הר ,ולא לאור החשמל .יוצא אם כן לכאורה ,שכאשר החדר מואר בחשמל ,צריך
לעבור עם הר על פי כל החדר ,גם באמצע החדר במקום שהרצפה מוארת בחשמל ,אף שגם לפי שעובר שם עם הר ראית
כל הרצפה קיה בלי פירורי חמץ.
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ואפילו אם בדק חדר אפל ביום י"ג לאור הנר ,שהחשך בתוכו שוה ביום ובלילה ,אף על פי כן צריך
לחזור ולבודקו בליל י"ד ,28לפי שאין הבהקת הנר ביום אפילו בחדר אפל דומה להבהקתו בלילה:29
ז אבל אם רוצה לבדוק כל חדריו בליל י"ג או בשאר לילות השנה לאור הנר ,ולהזהר שלא להכניס
לשם עוד חמץ ,הרשות בידו .30רק שלא יברך על בדיקה זו כמו שיתבאר בסימן תל"ו .31לפיכך נכון
הדבר שישייר חדר אחד 32לבודקו בליל י"ד ולברך על בדיקתו ,שלא להפסיד ברכה בידים.33
34
ומכל מקום אף אם בדק כל חדריו ולא שייר כלום ,צריך הוא לחזור ולבדוק פעם אחרת לא פחות
חדר אחד בליל י"ד ,35כיון שבלילה זה חל חיוב הבדיקה על כל ישראל שלא בדקו עדיין ,חל החיוב
גם על זה שבדק כבר ,שלא לחלק בינו ובין כל ישראל.36
_______________
אמם גם זה איו ברור ,שהרי תבאר לעיל )ס"ב(" :אכסדרה כיון שאורו רב מאוד יכול לבדקו לכתחלה ביום בלא אור הר,
אפילו ביום המעון" .והייו כיון שכשיש אור רב אין תועלת בבדיקת מקום זה לאור הר ,דשרגא בטיהרא מאי אהי ) חולין
ס ,ב(.
ואף במקום חלון פתוח תבאר לעיל )ס"ד(" :וכן חלון שבכותל ,אם אין בה מחיצה של זכוכית ,כל מה שמכוון כגדו ממש אין
צריך בדיקה לאור הר ,אם הוא בודק ביום אפילו הוא יום המעון".
יוצא אם שבמקום מואר אין תועלת ואין צורך לבדוק בר ,ורק בפיות החדר צריך לבדוק בר.
ואף שזהו רק בדיעבד ,כשעבר ולא בדק בליל י"ד ,משא"כ ביום י"ג אסור לכתחלה לבדוק לאור החמה .הה טעם הדבר תבאר
לעיל )ס"ה(" :ואפילו אם רוצה להקדים ולבודקם ביום י"ג לאור החמה איו רשאי ,שמבטל הוא תקת חכמים שתקו לבדוק
בלילה בשעה שבי אדם מצויין בבתיהם" .משא"כ כאן שרוצים לבדוק בליל י"ד לאור החשמל ,מדוע לא יועיל?
ומה שמדייקים לבדוק בלילה לאור הר דוקא ,אף במקום שכל החדר מואר בחשמל .הייו מטעם המובא לעיל )סי' תלא ס"ה(:
"וחיפוש זה אי אפשר אלא לאור הר ,שאמר בעת ההיא אחפש את ירושלים ברות וגו' ,מכאן סמכו חכמים שאור הר יפה
לבדיקת חמץ".
אך מכל מקום ,כשבאים לבדוק חדר מואר בחשמל ,אשר רואים את כל אמצע החדר מואר ופוי מחפצים ,ורואים שאין בו חמץ
בחורים ובסדקים ,לכאורה אין תועלת ואין צורך לדייק ולעבור עם הר על פי כל אמצע החדר ,דשרגא בטיהרא מאי אהי,
ולכאורה סגי במה שעוברים עם הר בפיות החדר .ועדיין יש לעיין בזה.
 28ר"ן א ,ב )בירושלמי משמע שאם בא להקדים ביום י"ג איו רשאי  ...מבואות האפלים מהו לבודקן בתחלה ביום לאור הר,
מילהון דרבן אמרו שרגא לא כמה דמהר בליליא מהר ביממא  ...ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"ג לאור הר איו
רשאי( .פר"ח ס"א )ואפילו  ...מבואות אפילים דלדידהו הוי כחשיכה כאורה צריך לבודקן בלילה ,דאיתא בירושלמי לא כמה
דהוא מהר בליליא הוא מהר ביממא( ,וסי"א .ח"י )כדלעיל הערה .(26
 29ירושלמי פ"א ה"א )מבואות האפלין מהו שיהא צריך לבודקן בתחילה לאור הר .מיליהון דרבין אמרין ,לא כמה דהוא
מהר בליליא הוא מהר ביממא ,דאמר רב הוא כד הוין ערקין באילין בוטיתא דסדרא רבה )כשהייו בורחין להך מערות
של בית המדרש הגדול מפי השואים( היו מדליקין עליו רות ,בשעה שהיו כיהים הייו יודעין שהוא יום ,ובשעה שהיו
מבהיקין הייו יודעין שהוא לילה .ותייא כיי דמר )ואתיא כמאי דאמר( רבי אחייא בר זעירא ,ח בכיסתו לתיבה הכיס עמו
אבים טובות ומרגליות ,בשעה שהיה כיהות היה יודע שהוא יום ,ובשעה שהיו מבהיקות היה יודע שהוא לילה(.
 30פר"ח סי"א ) מוכח בהדיא דבליל י"ג לאור הר דשפיר דמי  ...העיקר שכיון שבדק באחת מן הלילות לאור הר וכיון לבער
חמץ מן הבית ,שוב אין צריך לבדוק בליל י"ד( .ח"י ס"ק א )אכן אם בדק ליל י"ג וזהר היטב שלא להכיס עוד חמץ ,אין זה
זריז ופסד ,ואין צריך לבדוק עוד  ...אלא ודאי דהיכי דבדק ליל י"ג לאור הר כדיו יצא ,ושוב אין צריך לבדוק(.
 31סעיף א )היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח  ...לבדוק כל חדריו בלילה שלפי יציאתו לאור הר  ...ועל בדיקה זו לא יברך
על ביעור חמץ כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד ,כיון שאיה בזמן העיקרי שתקו לה חכמים דהייו ליל י"ד(.
 32והייו דלא סגי בארון אחד .ראה שאילת חיים )סי' ג' ס"א( ,שלמדים זאת מהפסוק "תשביתו שאור מבתיכם" ,וגם חדר
חשוב בית.
 33כדאמרין )שו"ע יו"ד סי' שלא סל"ב(" :ערום לא יתרום ,משום שאיו יכול לברך" )מש"ב שער הציון ס"ק ה(" .ערום לא
ישחוט לכתחלה מפי שאיו יכול לברך" )שם סי' א ס"י(.
 34בכת"י :לפחות.
 35מ"א ס"ק כ )מיהו אם בדק אכסדרה לאור החמה יצא  ...ומכל מקום צריך לבדוק עכ"פ חדר אחד בלילה ,שלא לחלק בין
בדיקה לבדיקה( .ומזה למדים גם לעין בדק בליל י"ג לאור הר.
אליה זוטא ס"ק א )והב"ח מחמיר  ...אף שבדקן בליל שלשה עשר לאור הר צריך לחזור ולבדוק(.
 36ירושלמי פ"א ה"א )שלא לחלוק בין ביעור לביעור( .מ"א שם )שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה( .והפירוש הוא כאמור כאן
"שלא לחלק ביו ובין כל ישראל".
והייו שאף שבדיקת הבית התקיימה כראוי ,עדיין שאר עליו חובת הגוף לבדוק את ביתו בליל י"ד .ודעה הב' דלקמן ,שאחר
שהבית בדוק אין עליו חובת הגוף לבדוק .וכעין זה מציו לקמן סי' תלו סכ"א ,ב' דעות אם הבדיקה היא חובת הגוף .וראה
סגולת אברהם ע' .197

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

81

ויש חולקין 37על זה ואומרים שאין צריך לחזור ולבדוק כלום בליל י"ד ,כיון שכבר בדק כל חדריו
כדינם בלילה לאור הנר.
ויש לחוש לדבריהם שלא לברך כשחוזר ובודק 38חדר אחד בליל י"ד:

אור האבוקה
39

40

ח אין בודקין לאור האבוקה ,אלא לאור נר קטן יחידי  ,לפי שאור האבוקה אין יכול להכניסו
לחורים וסדקים ,41וגם הוא מתיירא 42שלא ישרוף בו הבית ויהא לבו טרוד ביראה זו ולא יבדוק
יפה.43
ולכתחלה יש להזהר שלא לבדוק כי אם בנר של שעוה ,אבל לא בנר של חלב ,לפי שהוא מתיירא
שלא יטיף ממנו על כלים כשרים .ולא בנר של שומן ,לפי שמתיירא שלא יטיף ממנו על כלי חלב .ולא
בנר של שמן ,לפי שמתיירא שלא יטיף ממנו על הבגדים ויטנפם ,וגם אינו יכול להכניסו יפה לחורים
ולסדקים.44
אבל בדיעבד שכבר בדק )ב( באחד מנרות הללו יצא ,ואין צריך לחזור ולבדוק בנר של שעוה .45וכן
אם הוא שעת הדחק שאין לו נר של שעוה הרי זה כדיעבד ,ויבדוק לכתחלה בנרות אחרות.46
ומכל מקום אם אפשר לו בנר של שומן לא יבדוק בשל חלב ,שכשהוא בודק בשל שומן אינו מתיירא
רק שלא יטיף על כלי חלב ,אבל לא על כלי בשר ,מה שאין כן בשל חלב .ואם אין לו של שומן ויש לו
של חלב ,יבדוק בו ,ולא יבדוק בשל שמן ,שאינו יכול להכניסו יפה לחורים ולסדקים כמו של חלב:47
_______________
ומהאמור לקמן "ויש לחוש לדבריהם שלא לברך כשחוזר ובודק" ראה לכאורה ,שלדעה הראשוה אפשר שצריך לברך כשחוזר
ובודק חדר אחד ,אף שאותו חדר כבר בדק בלילה הקודמת.
 37פר"ח שם )וסיים הר"ן ,ולפיכך אם בא להקדים לבדוק ביום י"ג לאור הר איו רשאי ע"כ .מוכח בהדיא דבליל י"ג לאור
הר דשפיר דמי  ...העיקר שכיון שבדק באחת מן הלילות לאור הר ,וכיון לבער חמץ מן הבית ,שוב אין צריך לבדוק בליל
י"ד(.
 38ח"י ס"ק א )ואם רוצה להחמיר על עצמו ,על כל פים לא יברך ,להכיס עצמו לחשש ספק ברכה(.
 39גמרא ז ,סע"ב )תו רבן אין בודקין  ...ולא לאור האבוקה אלא לאור הר( .טור ושו"ע ס"ב )אין בודקין לאור האבוקה(.
 40משא"כ שתי רות ,או ר שיש בו שתי פתילות ,כדלקמן ס"י.
 41גמרא ח ,א )אמר רב חמן בר יצחק זה יכול להכיסו לחורין ולסדקין וזה איו יכול להכיסו לחורין ולסדקין( .טור ולבוש
ס"ב.
 42רב פפא שם )רב פפא אמר האי בעית והאי לא בעית( .טור ולבוש שם.
 43רש"י שם ד"ה בעית )מתיירא שלא יבעיר את הבית ואין לבו על הבדיקה יפה( .טור ולבוש שם.
 44רא"ש פ"א סי"א )והגו באשכז שאין בודקין אלא בר של שעוה ,אבל לא בר של חלב שהוא ירא שמא יטיף על הכלים ,וגם
לא בר של שומן שהוא ירא שמא יטיף על כלי החלב ,וגם לא בר של שמן שהוא מתיירא שמא יטיף על הבגדים ויטפם ,וגם
אין יכול להכיסו לחורין ולסדקין( .וראה גם כל בו סמ"ח ז ,א )והראב"ד ז"ל כתב שר שעוה הוא הטוב והאות לבדיקה,
ולא זה של שמן ,כי לעולם יהיה ירא שמא ישפוך השמן ,ולא יבדוק יפה ,וכן עמא דבר( .טור ושו"ע ס"ב )ולא בר של חלב
ולא של שומן ולא של שמן ,אלא בר של שעוה(.
 45ב"ח ס"ד )ראה דבהי הויא בדיקתו בדיקה בדיעבד ,אלא לכתחלה הטוב והאות לבדיקה הוא שעוה( .עולת שבת ס"ק ב
)וכתב הב"ח דבאילו בדיעבד בדיקתו בדיקה ואיו צריך לחזור ולבדוק( .פר"ח ס"ב )מסתברא דאבוקה הויא עיכובא ואם
בדק באבוקה צריך לחזור ולבדוק בר קטן ,אבל שאר רות שאסר המחבר דוקא לכתחילה אבל בדיעבד שפיר דמי( .אליה
זוטא ס"ק ב )אבל ר של חלב ושל שומן מהי( .ח"י ס"ק ה )משא"כ באיך רות בדיעבד מהי הבדיקה( .ט"ז ס"ק ג )וראה
דבזה אסור לכתחילה ,אבל לא לעיכוב(.
 46ח"י שם )ושעת הדחק שאין לו ר של שעוה יבדוק לכתחלה בר אחריא ,דשעת הדחק כדיעבד דמי(.
 47מ"א ס"ק ה )דאבוקה  ...אפילו בדיעבד צריך לחזור ולבדוק ,אבל ר של חלב הגו להחמיר ,שיתירא פן יטוף על הכלים ועל
הבגדים ,ובדיעבד יצא ,ושל שמן דיו כאבוקה ,שמתיירא להכיסו לחורין ולסדקין פן ישפוך השמן(.
ולא קיי"ל כוותיה לאסור בר של שמן אף בדיעבד ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב .אך מכל מקום למדו מדבריו ,שר של
שמן חמור יותר מר של חלב.
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ט אם עבר ובדק לאור האבוקה לא יצא ,וצריך לחזור ולבדוק לאור הנר .48ויש מי שאומר 49שאין
צריך לחזור ולבדוק .ויש לחוש לדבריו שלא לברך כשחוזר ובודק:
י נר של שמן שדולקין בתוכו ב' פתילות דינו כאבוקה ,50שאפילו עבר ובדק בו צריך לחזור ולבדוק.
וכן אם הדליק ב' נרות של שעוה וסמכן זו לזו ובדק בהן לא עלתה לו בדיקה .ואפילו קלען יחד
ועשאן כעין נר אחד) 51או שדיבק וחיבר זו לזו עד שנעשו נר אחד ,(52מכל מקום כיון שיש כאן ב'
פתילות דולקות הרי זו אבוקה:
יא אין בודקין לאור העצים ,שהעץ אינו דולק יפה כשהוא יחידי ,ושני עצים אפילו הם דקים מאד
דינם כאבוקה .ואפילו מין עץ שדולק יחידי שקורין )בלשון אשכנז קי"ן( אין לבדוק בו לכתחלה )אם
יש לו נר של שעוה( ,דכיון שריחו רע ,וגם ניצוצות מנתזין ממנו כשדולק ,יש לחוש שעל ידי כן לא
יבדוק היטב:53

בדיקה מן התורה ומדברי סופרים
יב כבר נתבאר בסימן תל"א ,54שמן התורה כשמבטל את החמץ ומפקירו קודם זמן איסורו דיו.
ואם אינו רוצה לבטלו ולהפקירו )ג( חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו מן התורה ,55כשיגיע זמן
איסורו ,56ולבערו מן העולם לגמרי.57
____________________
 48אחרוים )כמצויין בסעיף הקודם(.
 49ט"ז ס"ק ג )ראה דבזה אסור לכתחילה ,אבל לא לעיכוב  ...וכן משמע לשון הטור  ...באבוקה כתב אין בודקין ,משמע
דלכתחלה לא ,אבל בדיעבד גם זה מקרי בדיקה(.
 50עולת שבת ס"ק ב )והוא הדין ר שיש לו שתי פתילות ,כמו שמבואר לעיל בסימן רצ"ח( .עי' לעיל סי' רחצ ס"ד )ור של שמן
שיש בה פתילות הרבה דולקות הרי זו אבוקה .ואף אם אין שם אלא ב' עצים דולקים יחד ,וכן ב' פתילות בר אחד  ...הרי זו
אבוקה( ,וש".
 51מהרי"ל הל' בדיקת חמץ סי' ו ע' לח )דאי הוי עשה כקליעה דיו כאבוקה ,ואין לבדוק לאורו( .רמ"א ס"ב )אבל שתי רות
ביחד ,אפילו קלועים ,דים כאבוקה(.
 52מ"א ס"ק ו )ראה לי דהכי קאמר ,פשיטא אם דבקן ביחד ולא קלען דהוי כאבוקה ,אלא אפילו אם קלען ,סלקא דעתך
אמיא דהוי כר אחד ,קמ"ל(.
 53ח"י ס"ק ו )וראה לי דמהאי טעמא לא זכר בשום פוסק אם יש לו לבדוק בר של עץ ,משום דאיו מדליק ביחידי  ...ואף
בעצים דמשחן ,שקורין בלשון אשכז קי"ן ,אף שדולק לפעמים ביחידי ,מכל מקום כיון שריחו רע  ...ואף גם יצוצות תזין
ממו על הכלים ,חיישין שעל ידי זה לא יבדוק היטב(.
שמטעם זה תבאר לעיל )סי' רחצ סוף ס"ד(" :וטוב ליזהר שלא ליקח להבדלה אבוקה מעצים שריחן רע )שקורין קי"ן(".
וכן בהדלקות רות שבת אסרו להדליק בר שריחו רע ,כמבואר לעיל )סי' רסד ס"ו(" :מפי שריחו רע".
וכן אסרו לסכך בסכך שריחו רע ,כמבואר לקמן )סי' תרכט סכ"א(" :יש דברים שאסרו חכמים לסכך בהן לכתחלה ,והם מיי
עשבים שריחם רע  ...לפי שאו חוששין שמא מתוך שריחן רע  ...יצא מן הסוכה".
 54סעיף ב )קודם שהגיע זמן איסור האתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו ,ומותר לו מן התורה להשהותו עמו בבית כל ימי הפסח,
שאיו עובר מן התורה בבל יראה ובל ימצא אלא על חמץ שלו שלא הפקירו ,שאמר ולא יראה לך ,שלך אי אתה רואה אבל
אתה רואה של אחרים ושל הפקר(.
 55רש"י )ריש מכילתין ד"ה בודקין(" :שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא" .והייו שבדיקת החמץ מועילה מהתורה שלא
יעבור עליו .ובדף ו ,ע"ב ד"ה ודעתו עליה )חשובה היא בעייו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ,ומצא עובר עליה
בבל יראה ובבל ימצא( .והייו שהבדיקה מועלת שלא יעבור על החמץ ששאר בביתו ,וגם אם מצא גלוסקא ,איו עובר עליה
אלא אם כאן "משהה" מלבערה.
ר"ן )ריש מכילתין ד"ה בודקין(" :דמדאורייתא בחד מיייהו סגי ,כלומר או בבדיקה או בביטול ,דבדיקה לחודה מי מהיא,
כדאמרין עלה בגמרא )ז ,ב( לאור הר מא לן ופשטין ליה מקראי ,אלמא דבדיקה מי מדאורייתא היא ,וכל שבדק מן
התורה איו צריך לבטל ,הלכך שפיר איכא למימר דבדיקה אתי כדי שלא יעבור עליו בבל יראה".
ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
 56שאיו חייב מן התורה לבדוק בליל י"ד ,אלא אחר שהגיע זמן איסורו ,כדלעיל שם )ומה היא השבתה זו שאמרה תורה הוא
שישבית ויבער החמץ מן העולם  ...לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו והאתו מן התורה( ,ולקמן סי' תמה ס"א )אע"פ
שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר על
מצות עשה של תורה ,אף על פי כן איו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת ז' ,אלא מתחילת ז' ואילך
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וכשהוא עושה כך ,אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו שלא מצא בבדיקתו לא עבר עליו למפרע
בבל יראה ובל ימצא ,58שהרי אנוס הוא 59כיון שבדק כדינו.
ואינו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השנה בתדירות ,60כגון
הבית וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השנה ,ואי אפשר שלא נתפרר ונפל שם פירור חמץ 61שיש
בו כזית ,62ועובר עליו בבל ימצא 63מן התורה אע"פ שאינו נראה לו )עיין סי' ת"מ (64כל ימי הפסח.
_______________
הוא שמחוייב לבערו( .וסי' תלו ס"ו )חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה כשיגיע חצות יום י"ד ,שאמר אך ביום
הראשון תשביתו וגו'( .וראה מראי מקומות וציוים.
 57כדלעיל סי' תלא ס"ב )ויבער החמץ מן העולם לגמרי ,עד ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו( ,ולקמן סי' תמה ס"ג )כיון
ששום אדם לא יוכל ליהות ממו הרי זה קרא ביעור מן העולם( .וס"ה ) הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ,כיון ששום אדם
לא יוכל עוד ליהות ממו(.
והייו שאף שמן התורה סגי במה שמוציאו מרשותו ,כדלעיל סי' תלא ס"ג )צריך לחפש אחריו  ...ולהוציאו מכל גבולו( .הייו
כשבודק קודם זמן איסורו ,משא"כ אם בודק כשיגיע זמן איסורו לא סגי בהוצאה מגבולו ,אלא צריך לבערו מן העולם
לגמרי ,כדלעיל שם )והערה .(17
 58פר"ח סי' תלא ס"א )כיון דבדק ומדאורייתא מי יצא ידי חובה ,ואפילו מצאת גלוסקא לא קעבר למפרע ,אלא משעת
מציאה ואילך אי שהי לה  ...שכבר בדק ,ולהכי לא קעבר אלא משעת מציאה ואילך וכמו שכתבתי לעיל ,אבל אם לא בדק
קעבר מן התורה אפילו לחמץ שאיו ידוע(.
ר"ן ריש פסחים ד"ה אלא כך הוא עיקרן של דברים )צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערו
מן העולם  ...ובהכי סגי ליה ,לפי שמכיון שבדק יצא ידי חובתו ,ואם שמא ימצא אחר כך גלוסקא יפיפיה יבערה לאלתר.
שמא תאמר למפרע עבר עליה ,ליתא ,שהרי סמכה תורה על החזקות ,וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להמצא בהן חמץ יצא
ידי חובתו  ...שמא ימצא גלוסקא יפיפיה ודעתיה עלויה ,ופרש"י ז"ל דשמא מתוך שדעתיה עלויה ישהה אותה מלבערה,
ומצא עובר עליה ,כלומר משעת מציאתה ואילך ,אבל מקמי הכי לא ,שכבר יצא ידי חובתו בבדיקה כדכתיבא(.
רא"ש פ"א סי' ט )אי ימא משום פירורין ,דקים )לן( שלא מצא בבדיקה ושארו ,ועובר עליו בבל יראה  ...אמר רבא גזרה שמא
ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה ,כלומר חיישין שמא באחת מן הזויות היתה גלוסקא יפיפיה שדעתו עילויה ולא בטלה
ממילא ,ולכך צריך לבטל .וכי משכח ליבטליה ,ולמה הצריכו לבטל בשעת הבדיקה .דילמא משכח ליה לבתר איסוריה ולא
מצי לבטל ליה( ,לפירוש הט"ז סי' תלד ס"ק ג )אין פירושו שיעבור על מה שלא ידע ,אם לא יבטל אלא ימצא אותו אחר כך,
דשגיאות מי יבין .וכ"מ מדברי הרא"ש שכתב בפירורין ,אי לא הי' בהם היתר מפי שהם אים חשובין ובטלים הייתי עובר
עליהם ,דכיון דקים לן ששארו בבדיקה ממילא הוה ליה כידוע ,ואם כן בגלוסקא יפה הוה האיסור דוקא כי משכח להו ...
אמר רבא שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתו עלויה ,פירש"י חשובה היא בעייו וחס עליה לשרפה ומשהא אפילו רגע אחד ועובר
עלי' בבל יראה .ואחר כך מקשין וכי משכחת לי' לבטלי' ומשי דילמא משכחת ליה לבתר איסורא  ...שמא יחוס מלשורפה
קצת ויעבור( .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
וכן הוא לקמן סי' תלד ס"ו )אבל קודם שמצאה איו עובר בבל ימצא ,אע"פ שהיתה טמוה בביתו(.
וראה רשימות שיעורים )פסחים( סי' ב .ליקוט שיעורים סוס"י א .הערות וביאורים תתמז ע' .51
 59ט"ז סי' תלד ס"ק ג )אין פירושו שיעבור על מה שלא ידע ,אם לא יבטל ,אלא ימצא אותו אחר כך ,דשגיאות מי יבין(.
וראה כעין זה לקמן סי' תמו ס"ה )ועל שהייה זו שמשהה את החמץ עד הערב איו עובר בבל יראה ובל ימצא ,כיון שהוא רוצה
לבערו אלא שחכמים מועים אותו הרי הוא אוס ,ולא הזהירה תורה בל יראה ובל ימצא אלא למי שיש בידו לבער(.
 60ר"ן א ,א ד"ה אלא )צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם  ...אין מצות השבתה אלא על חמץ
ידוע ,או מפי מקומות שרגיל להמצא בהן( .ט"ז סי' תלה ס"ק א )אף על גב דאין חמץ ידוע ,מכל מקום הוה כידוע ,כיון דרגיל
בו כל השה ודאי שארו שם חתיכות חמץ( .פר"ח סי' תלא ס"ק א )דהך ספיקא עדיף משאר ספיקין ,כיון שהם מקומות
שרגילים להכיס בהם חמץ כל השה הוי ספק הרגיל וקרוב לודאי דאיכא חמץ ,ובעי לבדוק כל אותן מקומות(.
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' ה ד"ה והטעם )דלכאורה הבדיקה במיעוט המצוי לא הוי אלא מדרבן ,כמבואר מהא דבדיקת
הריאה  ...ואפשר זה כוות הרב ז"ל שחידש ,דבדיקת מקום שרגילין להשתמש בו חמץ הוי מן התורה ,ובדיקת מקום שיש
לחוש שמא הכיס לשם חמץ הוא מדברי סופרים(.
והייו כמבואר בשו"ע יו"ד )סי' לט ס"א(" :אין צריך לבדוק אחר שום טריפות מן הסתם ,חוץ מן הריאה" .ולקמן שם )סי' א
קוטרס אחרון ס"ק ה(" :שאין צריך לבדוק אחר כל הי"ח טרפות  ...לבד מסרכת הריאה משום דשכיחי טובא" .ובש"ך שם
)סי' לט ס"ק ח(" :בספרי הוכחתי בכמה ראיות דלכו"ע בדיקת הריאה איו אלא מדרבן".
 61ראה לקמן סכ"ה )דכיון שאכלו שם חמץ אי אפשר שלא פל שם חמץ על הקרקע ,והרי יש כאן ודאי חמץ( .קוטרס אחרון
שם ס"ק ה )דזה קרא חמץ ודאי( .לקמן סי' תלו ס"ו )הבית וחדריו שרגילות לאכול בהן חמץ כל השה ,ואי אפשר שלא
תפרר ופל שם פירור חמץ שיש בו כזית  ...חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה(.
 62כדלקמן סי' תמב סכ"ח )שמן התורה אפילו אם לא ביטלו איו חייב לבערו אלא אם כן יש בו כזית( ,וקוטרס אחרון שם
ס"ק יז )אין חצי שיעור אסור מן התורה בבל יראה ובל ימצא  ...דאיו אלא מדברי סופרים(.
 63מדייק כאן שעובר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שאיו ראה .ותבאר לקמן סי' תמ ס"א )והערה .(9
 64סעיף א )יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה או שהפקיד אותו ביד כרי לא יהיה עובר עליו ,שהרי איו ראה לו כל ימי
הפסח ,תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם( .ולכן גם כאן "עובר עליו בבל ימצא מן התורה" )ולא בבל יראה(.
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אבל שאר החדרים שאינו רגיל להשתמש בהן חמץ בתדירות ,וקרוב הדבר שלא נשתייר בהן חמץ
כזית ,אין צריך לבודקן מן התורה ,אע"פ שלא ביטל:
יג אבל מדברי סופרים ,65אף על פי שביטל כל חמצו חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו ,בכל המקומות
שיש לחוש ולהסתפק שמא הכניס לשם חמץ באקראי.66
לפיכך כל חדרי הבית והעליות ,אפילו אותן שברי לו שלא אכל בהן חמץ מעולם ,הרי הם צריכים
בדיקה כדינה בלילה לאור הנר .לפי שלפעמים אדם קם מתוך סעודתו ופתו בידו ונכנס לחדריו
להשתמש בהן תשמישיו ,67כגון חדר המשכנות שלפעמים נכנס לתוכו באמצע הסעודה להוציא משם
משכון להחזירו לבעליו ,ויש לחוש שמא שכח שם את פתו ,68או שמא נתפרר ממנו שום פירור
חמץ:69
יד אבל אותן חדרים שאין דרך האדם ליכנס בהן בתוך הסעודה ,כגון אוצרות יין 70ושכר 71שאין
מסתפק מהן לשתותן ,או למכור מהן ,72וכן בית התבן ,73אין צריכים בדיקה ,אלא אם כן ידוע לו
שהכניס לשם חמץ פעם אחת:74
טו אבל אוצרות יין 75ושכר 76שמסתפק מהן צריכין בדיקה ,שלפעמים באמצע הסעודה הם כלים על
_______________
וכן הוא לקמן סכ"ז -ל )ויעבור עליו בבל ימצא  ...ועובר עליו בבל ימצא  ...שעובר עליו בבל ימצא מן התורה( ,שבכל אלו מדובר
בחמץ שאיו רואהו.
אמם לקמן סי' תמ ס"א "עובר עליו גם המפקיד בבל יראה ובל ימצא" .ותבאר לקמן שם )הערה .(9
 65עתה מתחיל למות כמה פרטים שחייבו מדברי סופרים:
)א( לבדוק אעפ"י שביטל כל חמצו )כדלעיל סי' תלא ס" ג -ד :חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום(.
)ב( לבדוק אף במקומות שאיו משתמש בהם חמץ בתדירות )כדלקמן(.
)ג( לבער אפילו אם "תפרר ממו שום פירור חמץ" פחות מכזית )כדלקמן בסוף הסעיף ,וש".(
)ד( לבדוק אף במקום שיש להתיר מהתורה מטעם ספק ספיקא )כדלקמן סכ"ה בהגהה(.
 66טור ושו"ע ס"ג )בודק כל המקומות שיש לחוש שמא הכיסו בהם חמץ(.
 67רש"י ח ,א ד"ה במסתפק )פעמים שהשמש כס להביא יין כשהוא כלה על השולחן ופתו בידו( ,וכדלקמן סט"ו.
 68מהרי"ל הל' בדיקת חמץ ס"ג ע' לז )שמכיסים חמץ גם בחדרי המשכוות ,דלפעמים קם בתוך הסעודה להביא משכון ופתו
בידו ושוכח שם( .ח"י ס"ק ז )כגון חדרי המשכות  ...צריכים בדיקה(.
 69שמדברי סופרים צריך לבער אף פירורים שאין בהם כזית .כדלקמן )סי' תמב סכ"ח(" :מדברי סופרים אפילו פחות מכזית
חמץ  ...חייב לבערו".
ואף אם הם פירורים דלא חשיבי ובטלי ,תבאר לקמן )סכ"ה בהג"ה(" :פירורים הדקין  ...אין צריך להגביהם ולבערם אם הם
מוחים במקום דריסת רגלי בי אדם שמאליהם הם מתבערים על ידי דריסת הרגלים ,אלא אם כן רואה אותם מוחים שם
לאחר שהגיע שעה ששית ,שאז הוא חייב לבערם מן העולם מיד שיראם" .סי' תמד )ס"ט(" :וישליך הקיוח והפרורין הדקים
במקום דריסת הרגלים  ...מבוערין על ידי דריסת הרגלים" .סי' תס )ס"ו(" :והפירורין שמוצא ישרפם".
וכן הוא לקמן סי' תלו )ס"ו(" :ופל שם פירור חמץ שיש בו כזית והרי הוא חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה",
שרק במקום שזקוקים לחיוב בדיקה מן התורה ,צריך שיהי' כזית בפירור שפל.
וראה מה שדן בזה לקמן סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יח )בהג"ה( .קובץ אור ישראל )חי"א ע' פה( .הערות וביאורים שערי
ביה )כ"ץ ,סי' תלא ס"ק א( .שאילת חיים סי' ט סי"ג.
 70גמרא ח ,א )אוצרות יין אין צריך בדיקה .והתיא אוצרות יין צריך בדיקה ,אוצרות שמן אין צריך בדיקה .הכא במאי
עסקין במסתפק( .טור ושו"ע ס"ג )אבל אוצרות יין שאין מסתפק מהם  ...אים צריכים בדיקה(.
 71ברייתא שם )תי רבי חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק( .משא"כ במקומות שאין מסתפקים
מהם.
 72למד מדין חדר המשכות שבסעיף הקודם.
 73ברייתא שם )תו רבן  ...ומתבן  ...אין צריכין בדיקה( .טור ושו"ע שם )וכן מתבן וכיוצא בו אים צריכים בדיקה(.
 74רמב"ם פ"ב ה"ו )אלא אם כן הכיס להן חמץ( ,לפירוש מ"א ס"ק י )דקאי על אוצרות( .וכן הוא לקמן סוף סי"ז )אבל אם
ידוע לו ששתמש בהן חמץ אפילו פעם אחת הרי הן צריכין בדיקה( .וראה סגולת אברהם ע' .199
 75גמרא ח ,א )אוצרות יין צריך בדיקה  ...במסתפק( .רמב"ם שם )אבל אוצרות שכר ואוצרות יין שמסתפק ממו  ...צריכין
בדיקה( .טור )ובודק בכל המקומות שיש לחוש שמא הכיסו בהן חמץ ,כגון אוצרות יין שמסתפקין מהן( .ח"י ס"ק ז
)ואוצרות יין  ...ושכר שמסתפקין מהם צריכים בדיקה(.
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השלחן והולך השמש להביא מהן ופתו בידו .77וכן החדרים שמשימין בהם מלח 78או גבינות או מיני
כבושים 79או נרות 80הרי הם צריכים בדיקה ,שלפעמים הם כלים באמצע הסעודה והולך השמש
להביא מהן ופתו בידו:81
טז אבל אותן חדרים שמשימין דברים שיש קבע לסיפוקן ,82דהיינו שהשמש יודע קודם הסעודה כמה
צריכין לסעודה זו ,והולך ומביא ואין צריך להביא עוד באמצע הסעודה ,83כגון אוצרות של שמן
וכיוצא בו ,דברים שאין רגילין בהן תדיר ואין דרך לימלך ולהביאן עוד על השלחן באמצע הסעודה,
אין צריך בדיקה.84
ואם הוא מקום שרגילין להדליק בו נרות של שמן ,צריך בדיקה ,אם דרך להסתפק ממנו לנרות:85

חורים שבכותל וקרקע וגג
יז חורים שבכותל הבית ,וכן זיזים הבולטים מהכתלים ,אם אינן גבוהים יותר מדאי ולא נמוכים יותר
מדאי הרי הן צריכין בדיקה ,86לפי שדרך להשתמש בהן )אבל חורים קטנים מאד ,וכן הסדקים קטנים
שבכותלים שאין ראוין לשום תשמיש ,אינם צריכים בדיקה ,(87ויש לחוש לשמא נשתמש בהן חמץ
ונשאר מונח שם פירורי חמץ.
אבל אם גבוהים כל כך עד שאין יד אדם מגעת לשם ,וכן אם הם נמוכים למטה מג' טפחים 88סמוך
_______________
 76ברייתא שם )תי רבי חייא עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל במסתפק( .רמב"ם שם .טור )ואוצרות שכר
במקום שרגילין בו חשיבי כאוצרות יין ,להצריכן בדיקה במסתפק מהן( .ח"י שם.
 77רש"י שם ד"ה במסתפק )פעמים שהשמש כס להביא יין ,כשהוא כלה על השולחן ,ופתו בידו(.
 78גמרא שם )אמר רבה בר רב הוא בי מילחי )בית המלח ,רש"י( ובי קירי )שעוה ,רש"י( צריך בדיקה(.
 79ח"י ס"ק ז )חדרי כבושים וגביות  ...צריכין בדיקה(.
 80שזהו פירוש "בי קירי" )שעוה( שבגמרא ,רש"י ד"ה ובי קירי )ורות( .טור )והמלח  ...והרות(.
 81רש"י שם ד"ה ובי קירי )לפי שעומד מתוך הסעודה להביא מלח ורות(.
 82גמרא ח ,א )אוצרות שמן אין צריך בדיקה  ...שמן יש קבע לאכילה(.
 83רש"י שם ד"ה יש קבע )יודע הוא כמה שמן צריך לכך וכך בי אדם ,ומביאו קודם סעודה ,ואין צריך לעמוד מן השלחן
ולהביא( .מ"א ס"ק ז )ואוצרות שמסתפק ממו ויש לו קבע ,שוטל בפעם אחת מה שצריך לסעודה ,אין צריך בדיקה ,שאין
רגילים ליכס בו בפת( .ח"י ס"ק ז )ואוצרות שמסתפקין מהן ויש קבע ,שוטל מהם בפעם אחת אין צריכים בדיקה(.
 84ברייתא וגמרא ורש"י שם .ראב"ד פ"ב ה"ו )בשמן שאע"פ שמסתפק איו צריך ,לפי שיש קבע לסיפוקו( .טור )ואוצרות שמן,
אפילו אם סתפק מהן  ...אין צריכין בדיקה ,שאין דרך לכוס בהן בתוך הסעודה ,מפי שידוע כמה צריכין לסעודה ומביאין
הכל קודם הסעודה(.
 85ר"ן )ד ,ב( ד"ה במסתפק )דכיון שהגו עכשיו להדליק בשמן ,הוו להו אוצרות שמן כבי קירי ,דאמרין לקמן דצריך בדיקה(.
רביו ירוחם תיב ה ח"א לט ,רע"א )הרי"ף והרמב"ם השוו אוצרות שמן לאוצרות יין ,וחילוק זה תלוי במה שעתה מסתפקין
משם להדלקה ,והוה ליה כבי קירי( .הגהת סמ"ק סי' צח ע' עג )ולדידן מי דשמן הוי עיקרו להדלקה הוא הדין מי דיש קבע
להדלקה( .הובאו בב"ח ס"ה ד"ה ומ"ש ואוצרות.
 86גמרא ח ,א )תו רבן חורי בית העליוים והתחתוים  ...אין צריכין בדיקה  ...ורמיהו חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד
מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו  ...לא קשיא הא בעילאי ובתתאי והא במיצעי( .שו"ת
הרא"ש כלל יד ס"ג )חורי הבית  ...וכן זיזין הבולטין מהכותל כשיעור זה ,צריכין בדיקה( .טור ושו"ע ס"ד )חורי הבית ,וזיזין
הבולטים ,מהכתלים ,שאים גבוהים הרבה ולא מוכים הרבה ,צריכים בדיקה(.
וכן הוא לקמן סכ"ט )החורים שבכותלי החצר אם אין גבוהים יותר מדאי ולא מוכין יותר מדאי הרי הם צריכין בדיקה אם
דרך להשתמש בהם(.
 87ראה קובץ יגדיל תורה ).י .ט ע' כח( ,שאפשר מוסגר שייך אחרי התיבות "פירורי חמץ".
וכן הוא לקמן סכ"ב במוסגר )שכל חור שאין דרך להשתמש בו כלום אין צריך בדיקה כלל(.
וראה לקמן סי' תמב ס"ל )וכל זה מעיקר הדין ,אבל ישראל קדושים הם ווהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ המצא
אפילו משהו  ...ואם יש חמץ בסדק שאיו יכול לחטט אחריו יטיח עליו מעט טיט(.
 88שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג )חורי הבית שהן למעלה מג' טפחים ,ואין גבוהין יותר מקומת אדם ,וכן זיזין הבולטין מהכותל
כשיעור זה ,צריכין בדיקה( .טור ושו"ע ס"ד )אבל הגבוהים שאין יד האדם מגעת שם ,והמוכים פחות משלשה טפחים ,אים
צריכים בדיקה(.
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לקרקע הבית ,אינם צריכים בדיקה ,שמן הסתם לא נשתמשו בו .אבל אם ידוע לו שנשתמש בהן חמץ
אפילו פעם אחת הרי הן צריכין בדיקה.89
ובבית שהתינוקות מצויין בו ,אפילו הנמוכים מג' טפחים צריכין בדיקה ,שמא הצניעו שם התינוקות
מעט חמץ:90
יח וכל זה בחורים שבכתלים ,אבל החורים וסדקים שבקרקעית הבית צריכין בדיקה ,אף על פי שאין
תינוקות מצויין שם ,שיש לחוש שמא נפל ונתגלגל לשם מעט חמץ:91
יט ואם 92קרקעית הבית היא מרוצפת בנסרים ,ויש ביניהם חורים קטנים עמוקים ,ואין יכול להכניס
את ידו לתוך החור לבדוק ,93אין צריך לקעקע את הנסרים 94לבדוק תחתיהם) .ד( ואפילו אם ראה
שנפל חמץ לחור זה הקטן ,95ואם לא יוציאנו משם יהיה מונח שם כל ימי הפסח ,אעפ"כ אין מטריחין
____________________
 89ירושלמי פ"א ה"א )ובאותו שלא שתמש בו חמץ ,אבל באותו ששתמש בו חמץ ,אפילו גבוה כמה צריך בדיקה( .רמב"ם פ"ב
ה"ו )אלא אם כן הכיס להן חמץ( .פר"ח סוף ס"ד )אם הדבר ידוע ששתמש שם חמץ ,אפילו גבוה כמה קומות צריך בדיקה.
והכי איתא בירושלמי( .ח"י ס"ק ט בשם אחרוים )אם ידעין ששתמש בהם חמץ ,צריכין בדיקה ,אחרוים( .וכן הוא לעיל
סוף סי"ד.
 90ראב"ד ,הובא בכל בו סי' מח ו ,ג )וכתב הראב"ד ז"ל שבמקום שרגלו של תיוק מצויה וידו מגעת שם צריך בדיקה ,אפילו
בחורי הבית התחתוים( .כסף משה פ"ב ריש ה"ו )כתב הרב מוח ,ודעת הראב"ד דדוקא בבית שאין התיוקות מצויים,
אבל במקום שהתיוקות מצויים אפילו חורים התחתוים צריך לבדוק ,שמא הציעו שם חמץ( .מ"א ס"ק ח )ואם התיוקות
מצויים צריכים בדיקה( .ח"י ס"'ק ט )ואם תיוקות מצויין ,אף במוכין צריך בדיקה(.
 91ירושלמי פ"א ה"א )הדא אמרה לא חשו לפילה .א"ר יוסה תיפתר שהיו שיהן סמוכין לכותל ,אחד למעלה  ...ואחד למטה(.
פר"ח ס"ד )ובירושלמי איתא חורי הבית עליוים ותחתוים אין צריכין בדיקה ,יחא העליוים אבל בתחתוים יחוש
לפולה ,כלומר אולי פל שם חמץ ,דהשתא קסלקא דעתין דתחתוים הוי בקרקעית הבית .ומשי ששיהם בכותל ,אחת
למעלה  ...ואחת למטה(.
וראה גם לקמן סל"ח )שמא תגלגל לשם מעט חמץ(.
וכן הוא בסידור )וצריך לחפש לאור הר בכל המחבואות ,גם בסדקים שבקרקע(.
 92עד כאן )סעיפים יז -ח( דן בדין החורים וסדקים שאין לחשוש בהם לחמץ .מכאן ואילך )סעיפים יט -כב( דן בדין החורים
וסדקים שיש לחשוש בהם לחמץ ,או שיש שם ודאי חמץ ,אלא שאיו יכול להכיס את ידו לתוכו לבדוק.
 93תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ד(" :זה למד מחור עמוק שבכותל" ,דלקמן )ס"כ(" :חור שהוא רחב ויכול להכיס ידיו לתוכו,
אלא שהוא עמוק מאד ואין יד אדם מגעת לבדוק בכולו  ...הרי הוא בודק בתוכו עד מקום שידו מגעת והשאר די לו בביטול".
וזה "למד משום דדמי לחמץ בבור" )קוטרס אחרון שם בהג"ה( ,דלקמן )סי' תלח סי"א(" :היה חמץ בבור  ...אם אין דרך
לירד בתוכו להשתמש בו כל השה  ...אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו".
ואף שתבאר לקמן )סל"א(" :ואם פל עליו גל קטן  ...שאין עליו גבוה ג' טפחים ,אע"פ שביטלו והפקירו חייב הוא לפקח את
הגל ולבער החמץ בזמן הביעור ,גזרה שמא כשיוציאו משם הכלב לאכלו ישייר מעט מאכילתו וייחו מגולה ,וכשיראה אדם
ישכח ויאכלה" .מכל מקום כאן אין חוששים "שמא יגררו חולדה ועכברים בפסח את החמץ וייחוהו במקום מגולה"
)קוטרס אחרון ס"ק ד ד"ה ואין לומר(.
וטעם החילוק הוא ,כי אין חוששים לזה אלא "גבי מפולת שאין בה ג' טפחים ,שבאותו מקום עצמו יוכל לבוא לידי תקלה,
שהמפולת איה אלא ככיסוי על החמץ מלמעלה ,ואם יחטט בה הכלב יסיר הכיסוי ויתגלה החמץ במקומו" .משא"כ כאן,
"כיון שבמקום זה עצמו שהחמץ מוח בו בזמן הביעור אי אפשר לבוא בו לידי תקלה ,הלכך די לו בביטול"" ,והלכך לא
מחזקין ריעותא ממקום למקום אחר" )קוטרס אחרון שם ד"ה וכיון שכן(.
וכמו בעכבר שכס לבית בדוק וככר בפיו ,שתבאר לקמן )סי' תלח ס"ב(" :אין צריך לבדוק אלא אותו חדר שראיו שכס
לשם ,אבל שאר החדרים אף על פי שפתוחים לאותו חדר אים צריכים בדיקה ,אם כבר ביטל  ...אין חוששין שמא גררו
לשאר חדרים הבדוקים".
והטעם שאין חוששים לזה תבאר לקמן )סי' תלד ס"ה(" :אין או מצריכין אותו לחזור ולבדוק מה שבדק כבר ,בשביל חששא
בעלמא שמא גררו העכברים מן החמץ  ...והיחוהו באחד מחורי הבית ,שאם צריכוהו לחזור ולבדוק בשביל חששא כזו אין
לדבר סוף ,שאי אפשר שיגמרו כל ישראל את בדיקת חמצם ברגע אחד ,וכשאחד גמר בדיקתו קודם שגמר חבירו לבדוק את
כל חדריו ,יש לחוש שמא ברגע זו טל העכבר חמץ מחדרים של חבירו ,שאין בדוקין עדיין ויש בהן חמץ לרוב ,וגרר את
החמץ והוליכו לחדרים הבדוקים של זה שגמר בדיקתו ,ויצטרך לחזור ולבדוק ,ואין לדבר סוף" .ועל זה מסיים בקוטרס
אחרון )ס"ק ד(" :הכי מי לא חיישין שמא יגררו בפסח ,משום דאין לדבר סוף".
 94כדלקמן ס"ל במפולת גבוהה ג' טפחים ,שאם ביטל אין מטריחין אותו לפקח את הגל .וראה לקמן סי' תמו ס"ח .מראי
מקומות וציוים .סגולת אברהם ע' .199
 95למד מהאמור בסעיף דלקמן "אפילו יש שם ודאי חמץ" ,וש".

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

87

אותו 96להוציאו משם ,אלא מבטלו ודיו.
שהרי עיקר 97תקנת בדיקת החמץ אחר שביטלו אינה אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו בפסח ,וזה
החמץ שהוא מונח במקום שאינו יכול להכניס ידו לתוכו ,בודאי לא יאכלנו בפסח:
כ וכן הדין בחור שהוא רחב ,ויכול להכניס ידיו לתוכו ,אלא שהוא עמוק מאד ואין יד אדם מגעת
לבדוק בכולו ,בין שהחור הוא בכותלי הבית ,בין שהוא בקרקעיתו ,הרי הוא בודק בתוכו עד מקום
שידו מגעת והשאר די לו בביטול ,98אפילו יש שם ודאי חמץ .99עיין סוף סי' תל"ח:100
כא כותל עב מאד שהוא מחיצה בין ב' בתים של ב' בני אדם ,והחור עובר בתוכו מעבר אל עבר ,זה
בודק מצד זה עד מקום שידו מגעת וזה בודק מצד זה עד מקום שידו מגעת .101ושאר אורך החור
שבאמצע הכותל ,יש לחוש שמא נתגלגל לתוכו חמץ מצד זה ושמא נתגלגל לתוכו חמץ מצד זה,
לפיכך שניהם חייבים לבטל כל חמץ שיש בו ,אפילו אינן יודעים בבירור שיש שם חמץ:102
כב ואם זה הכותל הוא מחיצה בין ביתו של ישראל לביתו של נכרי ,לא יבדוק הישראל כלל את חורי
הכותל העוברים בתוכו מעבר אל עבר ,103ואפילו אם יש שם חמץ ודאי בתוכו ,104אין צריך לבדוק
____________________

 96כדלקמן )סי' תלח סי"א(" :אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם".
 97כדלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירו
בלב שלם ויוציאו מלבו לגמרי  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את
איסורו ויאכל ממו(.
ועל זה מבאר כאן שעיקר התקה היא מטעם הב' ,והיא איה שייכת כשהחמץ מוח במקום שאיו יכול להכיס ידו לתוכו .וכן
הוא לקמן ס"ל )שהרי עיקר גזירת חכמים שגזרו שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ ,איה אלא כדי שלא ישכח ויבא לאכול
ממו בפסח( .ותבאר לעיל סי' תלא שם )הערה  .(49וראה סגולת אברהם )ע' .(200
וזהו גם הטעם לשאר המקומות שיש ודאי חמץ ,ואמרו מבטלו ודיו )כדלקמן ס"כ .ס"ל .סי' תלח סי"א(.
 98גמרא ח ,א )חור שבין אדם לחבירו זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו(,
שהיא ההלכה דלקמן סעיף הבא ,ומשם למדים לידון דידן.
 99ח"י ס"ק יג )דבר זה הוא מחלוקת ישה בין הפוסקים לעין חמץ בבור ,אם צריך סולם להעלותו ,או סגי בביטול בעלמא ...
ודעת הרמב"ם ושאר פוסקים  ...דדוקא מטמין ,דקא עביד בידים .והכי קיימא לן( .פר"ח ס"ז )ולי היה ראה דאפילו דאיכא
ודאי חמץ לא הוו מיחייבו לבערו  ...בביטול בעלמא סגי ,ולא בעי להוציאו אף מדרבן ,ולא דמי למטמין בידים ,דהוה ליה
כחמץ בבור שכתב המחבר לקמן בסוף סימן תל"ח דמבטלו בלבו ודיו(.
וכן הוא לעיל סעיף הקודם )ואפילו אם ראה שפל חמץ לחור זה( .ותבאר בקוטרס אחרון )ריש ס"ק ד( ,שהוא למד מכאן.
וכן הוא לקמן סכ"ב )אפילו יש שם ודאי חמץ(.
והטעם לזה תבאר לעיל סעיף הקודם )שהרי עיקר תקת בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא
לאוכלו בפסח ,וזה החמץ שהוא מוח במקום שאיו יכול להכיס ידו לתוכו ,בודאי לא יאכלו בפסח( ,וש".
והטעם שאין חוששין שמא יגררוהו חולדה ועכברים בפסח )כמו במפולת פחות מגובה ג' טפחים( ,תבאר בקוטרס אחרון ס"ק
ד )מטעם המבואר במשה )ט ,א( דאין לדבר סוף  ...והלכך לא מחזקין ריעותא ממקום למקום אחר(.
 100סעיף יא )אם היה חמץ בבור  ...אם אין דרך לירד בתוכו להשתמש בו כל השה אין חוששין שמא ירד לתוכו בפסח ויאכל
מהחמץ ,לפיכך אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו( .ומשם למד הח"י )דלעיל( לכאן,
דהכא מי סגי בביטול ,אפילו יש שם ודאי חמץ ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ד )בהג"ה הא'(.
וסעיף יב )ואם הטמיו שם ,אין מועיל לו כלום ,וצריך להוציאו ולבערו(.
 101גמרא ח ,א ) חור שבין אדם לחבירו ,זה בודק עד מקום שידו מגעת וזה בודק עד מקום שידו מגעת ,והשאר מבטלו בלבו(.
רש"י שם ד"ה עד מקום )כגון שהכותל עב הרבה( .טור ושו"ע ס"ז )חור שבין יהודי לחבירו ,כל אחד בודק עד מקום שידו
מגעת ,והשאר מבטל בלבו ודיו(.
 102ב"ח ס"ט ד"ה חור )והא דצריך לבטל השאר ,אף על גב דאי אפשר להשתמש שם ,הייו משום דחיישין שמא תגלגל החמץ
ברחוק( .מ"א ס"ק יא )והשאר מבטל בלבו ,דשמא תגלגל שם( .ח"י ס"ק יג )דבכל עין סגי בביטול(.
אלא שהב"ח כתב )שם(" :אבל בודאי חמץ צריך להוציאו ,דהוי ליה כמטמין בבור" .וחלק עליו הח"י )שם( ,וסובר דסגי אפילו
יש שם ודאי חמץ ,כדלעיל סעיף הקודם.
 103גמרא ח ,ב – וכפלימו )דתיא חור שבין יהודי לארמאי בודק עד מקום שידו מגעת והשאר מבטלו בלבו .פלימו אמר כל עצמו
איו בודק מפי  ...סכת כשפים  ...כי אישתמיש יממא והורא ולא מסיק אדעתיה ,הכא ליליא ושרגא הוא ומסיק אדעתיה(.
טור ושו"ע ס"ז )חור שבין  ...יהודי לכרי איו צריך בדיקה כלל ,שמא יאמר כשפים הוא עושה לי ומצא בא לידי סכה(.
 104ב"ח ס"י ד"ה ומ"ש יחפש )מטעמא דשכיחא היזקא אפילו בידוע שיש שם חמץ אין צריך בדיקה  ...בחור שבין יהודי
לארמאי וכו'( .ט"ז ס"ק ו )לכאורה הי' ראה לומר שאף בודאי חמץ אין צריך בדיקה ,מפי הסכה( .ח"י סוף ס"ק טו
)ומבואר בדברי הב"ח דאפילו בחמץ ודאי אין צריך בדיקה כאן ,משום סכה(.
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ולהוציאו משם בליל י"ד ,מפני חשש סכנה ,שכשיראה הנכרי את הישראל שהוא ממשמש בחור לאור
הנר יאמר כשפים הוא עושה לי.105
ומכל מקום למחר ביום י"ד יבדוק בו לאור היום עד מקום שידו מגעת ,106אפילו אין שם חמץ ודאי,
שכשממשמש בו לאור היום אין כאן חשש סכנה ,שהרי כך היה משתמש בו כל ימות השנה לאור
היום )שכל חור שאין דרך להשתמש בו כלום אין צריך בדיקה כלל כמו שנתבאר למעלה .(107והשאר
די לו בביטול 108אפילו יש שם ודאי חמץ:109
כג גג המשופע כמו גגות שלנו 110אין צריך בדיקה 111מפני שאינו ראוי לשום תשמיש )אבל גג השוה
שתחת גג המשופע ,112אם דרך להשתמש צריך בדיקה .אלא אם כן הוא מיוחד לתשמיש שאין דרך
להשתמש בו באמצע הסעודה ,כגון שעשאו אוצר ליין או שכר ,ואינו מסתפק ממנו כלל לא לשתות
ולא למכור וכל כיוצא בזה ,כמו שנתבאר למעלה.(113
ואפילו גג משופע שהוא נמוך מאד ,ואפילו הוא עומד בתוך הבית כגון גג המגדל) 114פירוש כגון
אלמע"ר או שאפ"ע בל"א ,ומצניעים בתוכו כלים ואוכלים( אין צריך בדיקה .115אבל תוך המגדל ,וכן
תוך התיבות ,צריכים בדיקה ,שהוא משתמש בהם חמץ לפעמים:116

רפת לול וחצר
117

118

כד רפת של בקר אין צריך בדיקה  ,שכל חמץ שנפל שמה יש לתלות שהבהמות אכלוהו  ,והרי
יש כאן ספק ספיקא ,119שמא לא היה שם חמץ מעולם ,ואם תמצא לומר היה ,שמא אכלוהו הבהמות,
וספק אכילת הבהמות מוציא מידי ספק חמץ:120
____________________
 105רש"י שם ד"ה כל עצמו )שלא יאמר הכרי כשפים עשה לי( .וראה גם לקמן סי' תמו ס"ו.
והטעם שכאן חוששים לסכה ,יותר מחשש היזק עקרבים בגל שפל על החמץ ,יתבאר לקמן סל"ב.
 106כסף משה פ"ב ה"ה בשם הר"מ )וכתב הרב מוח דאפילו לפלימו דוקא בליליא ושרגא ,אבל ביממא והורא צריך בדיקה,
דכי היכי דאשתמש ביה הכי מי בדיק ליה ,והשאר מבטלו בלבו( .מ"א ס"ק יב )וראה לי דצריך לבדוק לאור היום כל מה
שיכול( .ח"י ס"ק יד )וכתב הכסף משה בשם הרביו מוח ,דמכל מקום ביום ארבעה עשר יבדוק לאור היום ,כדרך
שהשתמש שם(.
 107סעיף יז )במוסגר(.
 108כסף משה שם.
 109כדלעיל ס"כ.
 110כדלעיל ס"ג )והערה .(13
 111לבוש ס"ה )גג המשופע אין צריך בדיקה ,אפילו הוא בתוך הבית ,מפי שאיו ראוי לתשמיש(.
 112תקרה שתחת הגג המשופע.
 113סעיף יד.
 114ארון.
 115ברייתא ח ,א )תו רבן  ...וגג היציע וגג המגדל  ...אין צריכין בדיקה( .רש"י שם ד"ה וגג היציע )אע"פ שהוא מוך הואיל
ומשופע אין צריך לבדוק( .טור ושו"ע ס"ה )גג היציע והמגדל שגגיהם משופעים ,ומפי כך אין גגיהם ראויין לשום תשמיש,
אים צריכין בדיקה ,אפילו הם בתוך הבית(.
 116רש"י שם ד"ה גג המגדל )שותים לתוכו כלים ואוכלים ,תוכו צריך בדיקה ולא גגו(.
 117גמרא ח ,א )תו רבן  ...ורפת בקר  ...אין צריכין בדיקה( .טור ושו"ע ס"ו )רפת של בקר איו צריך בדיקה(.
 118רש"י שם ד"ה ורפת )שאם היה שם חמץ הבהמות אכלוהו( .שו"ע שם )שאם היה שם חמץ הבהמות יאכלוהו(.
 119קידושין עה ,א ) הוי ספק ספיקא וספק ספיקא לקולא( .רמ"א יו"ד סי' קי ס"ט )מתירים ספק ספיקא בכל מקום ,אפילו
באיסור דאורייתא( .וכן הוא לקמן סי' תלח ס"ג )וכל ב' ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורה( .סי' תסז סמ"ה )וכל ספק
ספיקא מועיל אפילו באיסור של תורה(.
 120גמרא ט ,א )אימור הוה אימור לא הוה ,ואם תמצא לומר הוה אימור אכלתיה( ,ופירש"י שם ד"ה האי מאי )תלין לקולא
ואמרין אם תמצא לומר הוה ,אימור אכלתיה ,וספק אכילה יכול להוציאו מידי ספק השלכה(.
וכן הוא לקמן )סי' תלד ס"ה(" :שספק אכילה מוציא מידי ספק חמץ".
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כה וכן לול של תרנגולים אין צריך בדיקה ,121שכל חמץ שהיה שם יש לתלות שהתרנגולים
אכלוהו.122
וכן )ה( בית 123שהתרנגולים מצויין בו אין צריך בדיקה בקרקעיתו.124
במה דברים אמורים כשסמוך לפסח ,דהיינו כל שלשים יום לפני הפסח ,125נזהר שלא לאכול חמץ
בתוך זה הבית .אבל אם לא נזהר מלאכול בתוכו חמץ בתוך שלשים יום לפני הפסח ,הרי קרקעיתו
צריך בדיקה 126כדינה בלילה לאור הנר ,דכיון שאכלו שם חמץ אי אפשר שלא נפל שם חמץ 127על
הקרקע ,והרי יש כאן ודאי חמץ 128וספק אכלוהו התרנגולים וספק לא אכלוהו ,129ואין ספק מוציא
מידי ודאי.130
_______________
אמם יש הפרש בין כלל זה בשאר איסורים ,שבכל אופן אומרים ספק מוציא מידי ספק ,לבין בדיקת חמץ ,שאין אומרים כלל
זה אלא באופים מיוחדים ,מהטעם שיתבאר לקמן )בהג"ה לסעיף הבא(" :שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם
לשמא הכיסו לשם חמץ פעם אחת ,אף שיש כמה ספיקות להקל  ...לפי שעיקר תקת חכמים שתקו לבדוק ולחפש אחר
החמץ איה אלא על הספק".
 121ברייתא ח ,א )תו רבן  ...ולולין  ...אין צריכין בדיקה( .רש"י שם ד"ה ולולין )מקום דירת תרגולין( .טור ושו"ע ס"ו )לול
של תרגולים איו צריך בדיקה(.
 122טור ושו"ע שם )מפי שאם היה שם חמץ התרגולים יאכלוהו(.
 123והייו בית שהוא דר בו ואוכל בו חמץ במשך השה ,והיה בו ודאי חמץ ,אלא שהתרגולים מצויין בו.
 124רביו ירוחם תיב ה ח"א לט ,א )כתב הרשב"א וכן קרקע הבית שתרגולין מצויין שם( .מ"א ס"ק ט )והוא הדין קרקע הבית
שתרגולים מצוים שם אין צריך בדיקה(.
 125מטעם שיתבאר לקמן בהמשך הסעיף.
 126מ"א ס"ק י )ראה לי דהייו דוקא אם אכלוהו סמוך לפסח  ...ואפשר דכל ל' יום מקרי סמוך לפסח(.
וכן הוא לקמן סי' תסה ס"ג )וטוב ליזהר משלשים יום קודם הפסח ואילך שלא להשליך לפיהם שעורים במקום לח(.
 127שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג )במקום שרגילין לאכול כל ימות השה יש לבדוק תחת הספסלים ,דאי איפשר שלא פל שם(.
הובא בב"ח ס"ח ד"ה כתב רביו ירוחם .ובמ"א ס"ק ט.
וכן הוא לקמן סמ"א )אבל תחת הספסלים צריך לבדוק לאור הר ,אף אם מצויין שם תרגולים ,לפי שאי אפשר שלא פל לשם
חמץ אם הוא חדר שאוכלין בו ,והרי יש כאן חמץ ודאי תחת הספסלים ,ואין ספק אכילת התרגולין מוציאה מידי ודאי
חמץ( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ה.
 128וכן פסק לקמן )סי' תלו ס"ו( ,שיש לו דין ודאי חמץ.
 129מ"א ס"ק י )שהביא מדברי הב"ח ,שלמד כן ממשמעות( סי' תל] ח[ .ב"ח ס"ח ד"ה ומ"ש וכן חצר )מיהו במקום שרגילין
לאכול כל השה ,דאי אפשר שלא יפול שום חמץ בשעת האכילה ,הרי יש שם ודאי חמץ ,ובודאי חמץ לא תלין לומר שאכל
הכל ,כל זמן שלא ידעוהו שאכל  ...משום דאין ספק מוציא מידי ודאי .וכן משמע לקמן בסימן תל"ח  ...דבודאי חמץ צריך
בדיקה ,ולא תלין לומר דאכלו ,דאין ספק מוציא מידי ודאי(.
וכן הוא לקמן סי' תלח ס"א )ואפילו אם הככר שהכיס היה קטן מאד ,שיש לתלות ולומר שהעכבר אכלו  ...אף על פי כן אין
ספק אכילת העכבר מוציא מידי ודאי חמץ שראיו שהכיס לשם(.
 130גמרא ט ,א )הכא דודאי דחזיא דשקל ,מי יימר דאכלתיה ,הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי( .ב"ח ס"ח ד"ה כתבו
הסמ"ק )דרפת בקר ולולין דאין צריך בדיקה הייו דוקא מסתמא ]משא"כ בודאי חמץ[  ...דאין ספק מוציא מידי ודאי( .מ"א
ס"ק ט -י.
וכן הוא לקמן סכ"ו וסכ"ח וסמ"א .קוטרס אחרון ס"ק ה וס"ק יד וס"ק טז .סי' תלד ס"ה .סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק א.
סי' תלח ס"א .סי' תמג ס"ז .סי' תצט קוטרס אחרון ס"ק ג .סי' תקז קוטרס אחרון ס"ק א .סי' תקיד קוטרס אחרון ס"ק
ד .יו"ד סי' יח ס"ק ב וס"ק כד וקוטרס אחרון ס"ק ב .סי' קפה ס"ק א .סי' קפז קוטרס אחרון ס"ק ה .סי' קצא ס"ק ו.
ומיירי אפילו אם ביטל חמצו ,שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,כדלקמן )סי' תלח ס"א(" :ואפילו אם הככר שהכיס היה
קטן מאד ,שיש לתלות ולומר שהעכבר אכלו ,ואפילו אם כבר ביטל חמצו שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,אף על פי כן אין
ספק אכילת העכבר מוציא מידי ודאי חמץ שראיו שהכיס לשם".
והטעם שאין אומרים בזה ספק דברי סופרים להקל ,כי במקום שיש חזקת ודאי חמץ ,אסרו אפילו ספק דבריהם.
משא"כ אם גרעה חזקת ודאי חמץ ,אזי מתירין מטעם ספק דברי סופרים להקל ,כמבואר לקמן )שם ס"ט(" :אם כבר ביטלו,
או שיכול עדיין לבטלו ,אין צריך לחזור ולבדוק ,שכל ספק דברי סופרים להקל" .וכן הוא לקמן )סי' תלט ס"ו(" :ואם בדק
קצת הבית ומצא ככר ,אין צריך לחזור ולבדוק שאר הבית ,אם ביטל או שיכול עדיין לבטל ,שאו תולין לומר שזהו הככר
שטל העכבר" .ויתבאר לקמן שם )הערה .(10
וכל זה הוא דוקא בספק "אכילה" ,שאיו מוציא מידי ודאי ,משא"כ בחצר שיש עורבים ,יתבאר לקמן )סכ"ח(" :שבודאי
טלוהו העורבין  ...והוליכוהו למקום שבאו משם".
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אבל )ו( כל חמץ שנפל לתוכו זמן רב קודם פסח ,דהיינו קודם ל' יום ,יש בו ב' ספיקות להקל שמא
אכלוהו )ושמא לא הכניסו לשם חמץ ,(131ואם תמצא לומר שלא אכלוהו התרנגולים שמא נתעפש
באורך הזמן או נמאס עד שנפסל מאכילת כלב ,132ואין צריך לבערו כלל ,כמ"ש בסי' תמ"ב:133
]ואע"פ 134שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם לשמא הכניסו לשם חמץ פעם אחת 135אף שיש

כמה ספיקות להקל ,136שמא לא הכניסו שם חמץ מעולם ,ואם תמצא לומר הכניסו ,שמא חזרו ונטלוהו כולו
משם ולא נשתייר ממנו שם כלום ,ואם תמצא לומר נשתייר ממנו מעט ,שמא היה זמן רב קודם הפסח
ונתעפש באורך הזמן או נמאס עד שנפסל מאכילת כלב .היינו לפי שעיקר תקנת חכמים שתקנו לבדוק
ולחפש אחר החמץ אינה אלא על הספק שמא יש שם חמץ ,ומן התורה אין לחוש כלל לספק כזה ,137שכלל
גדול בתורה אין מחזיקין ריעותא 138כמבואר ביורה דעה סי' ל"ט ,139אלא שחכמים מחמת חומר איסור
החמץ החמירו לחוש אף לספק כזה ,140ולכן התקינו מצות הבדיקה ,ואם כן מה לי ספק אחד ומה לי כמה
ספיקות.

אבל ספק הרגיל מאד ,שרגילות היא שהתרנגולים וכיוצא בהן אוכלין כל מה שמוצאין והוא קרוב לודאי,141
אלא שספק זה בלבד אינו יכול להוציאו מידי ודאי גמור ,דהיינו חזקת חמץ שהיה שם ,שודאי גמור עדיף
מקרוב לודאי ,142אבל אם יש להסתפק עוד ספק אחר ,דהיינו שמא נפסל מאכילת כלב באורך הזמן ,אף על
פי שספק זה אינו קרוב לודאי ,מכל מקום על ידי ספק זה הורע כוחו של הודאי גמור ,דכיון שיש להסתפק
_______________
וכן הוא בודאות של ביעור הפירורים הדקין על ידי דריסת הרגלים ,שמוציאה אף מידי ודאי חמץ ,כדלקמן בסוף ההג"ה
)והערה .(144
 131בלוח התיקון לדפוס ראשון :מיותר .ובכת"י ליתא )כראה שתרבב בטעות ,מתחלת ההג"ה דלקמן(.
 132מ"א ס"ק י )אם אכלו זמן רב קודם פסח ,וסמוך לפסח שמר שלא יפול לשם חמץ ,אין צריך לבדוק  ...איכא כה"ג ספיקי
טובא שמא גררוהו למקום אחר או שמא אכלוהו ושמא מאס ופסל מאכילת כלב ושמא תכבד  ...ואפשר דכל ל' יום מקרי
סמוך לפסח(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו ,דאין כוותו ג' או ד' ספיקות ,דהא הוי ספק ספיקא משם אחד ,ואין כאן אלא ב' ספיקות.
ואף שהכא גרע מהאמור לעיל ברפת ולול ,ששם הוא ספק ספיקא בלי חזקת איסור ,משא"כ כאן שיש חזקת חמץ ,שודאי אכל
חמץ בבית זה.
מכל מקום מועיל ספק ספיקא כזה אף במקום חזקת חמץ ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ו )שהקילו בספק אכילה  ...שהוא
ספק הרגיל וקרוב לודאי  ...להוציא מחזקת איסור(.
 133סעיף כא )פסלו מאכילת כלב קודם שעת הביעור  ...אין עליהם תורת אוכל שיתחייב לבערם ,והרי הן כעפר בעלמא( ,וסעיף
כה )בגדים המכובסים בחלב חטה ,אף על פי שראה בהן ממשות החמץ ,מותר לקיימן בפסח  ...קודם שלשים יום לפי
הפסח ,שכשהגיע זמן הביעור כבר תקשה החמץ שבהן ופסדה צורתו(.
אבל ראה לקמן סי' תמז ס"ד )ואם בצק זה דבק ב' חדשים קודם הפסח  ...אם יש מבצק זה כזית במקום אחד מסדקי החבית,
חייב לבערו כשמגיע הפסח(.
 134תוכן הגהה זו תבארה בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 135כדלעיל סי"ג )מדברי סופרים  ...חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו ,בכל המקומות שיש לחוש ולהסתפק שמא הכיס לשם חמץ
באקראי(.
 136מגיד משה פ"ב ה"י )וכתב הרא"ה ז"ל שהטעם דאע"ג דספיקא דרבן היא ,כיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק ,החמירו
בספקה יותר משאר ספיקות של דבריהם( .וכדלקמן סי' תלט ס"א )אע"פ שיש כמה ספיקות לפוטרו מן הבדיקה אין זה
מועיל כלום שכך הוא עיקר תקת הבדיקה לבדוק אפילו במקומות שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות( .וראה
חקרי הלכות ח"ג מח ,ב.
 137כדלעיל סי"ב )ואיו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השה בתדירות  ...אבל שאר
החדרים שאיו רגיל להשתמש בהן חמץ בתדירות ,וקרוב הדבר שלא שתייר בהן חמץ כזית ,אין צריך לבודקן מן התורה(.
 138חולין ו ,ב .וראה גם לעיל סי' תכט סי"ט וש".
 139ראה שו"ע שם סעיף א )חוץ מריאה(.
 140פר"ח סי' תלט ס"א )גבי בדיקת חמץ לא אמרין הכי ואזלין לחומרא ,אי משום חומרא דחמץ דהחמירה עליו תורה משאר
איסורים ,גם ראו חכמים להחמיר בספיקו טפי משאר ספקות ,ואי מטעמא דכתב המגיד משה ,דכיון שבדיקת חמץ תחילתה
על הספק החמירו בספיקו משאר ספיקות(.
 141תוס' ט ,א ד"ה ואם תמצי לומר )אימר אכלתיה עדיף משאר ספיקות ,דספק הרגיל הוא וקרוב לודאי(.
 142ראה שו"ת בית שלמה יו"ד ח"ב סי' יח.
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ספק אחר הרי אינו ודאי גמור ,ואינו אלא כקרוב לודאי שיש כאן חמץ ,ויוכל ספק של אכילת תרנגולים
שהיא קרוב לודאי להוציא מידי קרוב לודאי.143
ועיין בסימן תמ"ד 144שאפילו בית הצריך בדיקה בקרקעיתו אין צריך לבדוק ולחפש אלא אחר פירורין
גדולים קצת ,אבל פירורים הדקין ,אפילו רואה אותם מונחים על גביו אין צריך להגביהם ולבערם אם הם
מונחים במקום דריסת רגלי בני אדם שמאליהם הם מתבערים על ידי דריסת הרגלים .אלא אם כן רואה אותם
מונחים שם לאחר שהגיע שעה ששית ,שאז הוא חייב לבערם מן העולם מיד שיראם ,145עיין שם[.

כו וכן הדין בכל החדרים שאין צריך בדיקה כלל ,מחמת שאין דרך להכניס בהן חמץ מעולם ,וראה
קודם שלשים יום שהכניס עכבר בהם חתיכות חמץ ,אין צריך לבודקן בליל י"ד 146מטעם שנתבאר.147
אבל אם ראה תוך שלשים יום צריך לבודקן בליל י"ד ,וע"ד שיתבאר בסי' תל"ח .148ועיין בסי'
תס"ה:149
כז וכן )ז( רפת של בקר ולול של תרנגולים ,אם ידוע לו שהיה בהם וודאי חמץ 150בתוך ל' יום לפני
____________________
 143וזהו גם הטעם שמתירים לקמן )סכ"ו( בעכבר שהכיס חתיכות חמץ קודם שלשים יום.
ואפשר זהו גם הטעם שמתירים מטעם ספק ספיקא בדין רפת ולול ,דלעיל סכ"ד וריש סכ"ה.
 144סעיף ט )וישליך הקיוח והפרורין הדקים במקום דריסת הרגלים אפילו בתוך ביתו ,דכשתגיע שעה ששית כבר הן מבוערין
על ידי דריסת הרגלים(.
והייו לומר ,שהודאות של ביעור הפירורים הדקין על ידי דריסת הרגלים ,גדולה יותר מודאות אכילת התרגולים ,שהרי
דריסת הרגלים מתירה "פירורים הדקין ,אפילו רואה אותם מוחים במקום דריסת רגלי בי אדם" .וכמו בודאי של טילת
העורבים מהחצר ,שיתבאר לקמן )סכ"ח( שמוציא אף מידי ודאי חמץ.
 145אפילו הם פירורים דקים .ותבאר לעיל )הערה .(69
 146מ"א ס"ק י )דלא מסתבר לומר דאם ראיו שגררה עכבר חמץ למקום שאין מכיסים בו חמץ זמן רב קודם פסח שיצטרך
בדיקה .שאם כן כל החורין שעכברים מצוים שם ,אפילו הגבוהים והמוכים ,יצטרכו בדיקה ,שאי אפשר שלא גררו עכברים
לשם חמץ .אלא על כרחך איכא כה"ג ספיקי טובא שמא גררוהו למקום אחר או שמא אכלוהו ושמא מאס ופסל מאכילת
כלב ושמא תכבד(.
 147לעיל בהג"ה לסעיף הקודם )ספק הרגיל מאד  ...והוא קרוב לודאי  ...אם יש להסתפק עוד ספק אחר  ...הרי איו ודאי גמור
 ...ויוכל ספק של אכילת תרגולים שהיא קרוב לודאי להוציא מידי קרוב לודאי( .וכך גם כאן ,בספק אכילת העכבר את
חתיכת החמץ שהכיס ,שמוציא מידי הספק של שמא לא תעפשה חתיכת החמץ.
ואף שלקמן )סי' תלט ס"א( מובאת מחלוקת בכיו"ב )תשעה צבורים של מצה ואחד של חמץ שהיו מוחים לפיו ובא עכבר
וטל מהם ככר אחד בפיו ולא ידעו אם חמץ טל או מצה טל וכס לבית בפיו צריך לחזור  ...ואפילו אם הככר שטל
העכבר היה קטן שיש לתלות שאכלו העכבר והרי יש כאן ב' ספיקות להקל  ...שכך הוא עיקר תקת הבדיקה לבדוק אפילו
במקומות שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות כמו שתבאר בסי' תל"ג  ...ויש חולקין על זה ואומרים שאם הככר
היה קטן בעין שיש לתלות שאכלו העכבר ,או שיאכלו עדיין עד שיגיע זמן הביעור ,אין צריך לחזור ולבדוק ,אפילו אם לא
ביטלו ,כיון שיש כאן ב' ספיקות להקל שמא מצה טל ושמא אכלו כולו .ויש לסמוך על דבריהם אם כבר ביטל ,או שיכול
עדיין לבטל ,שאז הבדיקה איה אלא מדברי סופרים ,ובדברי סופרים הלך אחר המיקל( .ואם כן מדוע כאן התיר בפשיטות,
ולא הובאה כל מחלוקת בדבר.
וראה טעם החילוק בייהם ,שכאן מיירי ש"ראה קודם שלשים יום שהכיס עכבר בהם חתיכות חמץ" .ובזה הוא ספק הרגיל
וקרוב לודאי ,שבמשך שלשים יום אלו אכלוהו העכברים.
אמם לקמן רס"י תלט ,שראו את העכבר שכס לבית וככר קטן בפיו ,בליל י"ד אחרי בדיקת החמץ .בזה יש מחלוקת
הפוסקים ,אם הוא ספק הרגיל ,שהעכברים )דשכיחי הרבה( יאכלוהו כולו ,במשך השעות הללו ששארו עד זמן האיסור )ראה
לקמן שם הערה .(11
 148סעיף א )עכבר שכס לבית בדוק וככר בפיו  ...אפילו אם הככר שהכיס היה קטן מאד שיש לתלות ולומר שהעכבר אכלו.
אין ספק אכילת העכבר מוציא מידי ודאי חמץ שראיו שהכיס לשם(.
 149סעיף ג )וטוב ליזהר משלשים יום קודם הפסח ואילך שלא להשליך לפיהם שעורים במקום לח  ...כי יש לחוש שמא כשיגיע
זמן הבדיקה לא יעלה על דעתו שהמקום שהשליך שם שעורים היה לח ולא יבדוק שם(.
 150ב"י וב"ח בשם סמ"ק )ראה שרצה לומר מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא( .אגודה פ"א ס"ט )פירוש אם יש שם ספק חמץ,
אבל ודאי חמץ צריך לבער( .שו"ע ס"ו )והי מילי מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא(.
והייו שכיון שידוע לו שהיה בהם חמץ בתוך ל' ,דים כמו בית שאכל בו חמץ תוך שלשים ,והתרגולים מצויין בו ,שתבאר
לעיל ריש סכ" ה.
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הפסח ,151אלא שאינו יודע היכן הוא מונח שם ,152הוא חייב לבדוק 153ולחפש בהם את החמץ בליל
י"ד לאור הנר ולהוציאו משם.
ואם הוא רוצה ליתן לפני הבהמות ותרנגולים לאכול זה החמץ או חמץ אחר ,154צריך הוא לעמוד
עליהם עד שיגמרו לאכול ,ולעיין עליהם שלא ידחפו ויגלגלו מן החמץ כלום למקום אחר צנוע שאינו
נראה ,שמא יהא מונח שם עד כניסת הפסח ויעבור עליו בבל ימצא .155ואם נשתייר מעט חמץ
מאכילתם ,יטלנו משם ולא יניח לפניהם ,שמא ישאר מונח שם עד כניסת הפסח.156
ואפילו אם דעתו לילך אליהם כשתגיע שעה ששית ולראות אם מונח שם מעט חמץ שיבערנו ,מכל
מקום יש לחוש שמא כשתגיע שעת הביעור חמץ ישכח על החמץ שנתן לפניהם ,לפי שלא יעלה על
דעתו אז לחוש שמא נשתייר מעט חמץ מאכילתם .157לפיכך צריך הוא בשעה שהוא נותן לפניהם
לאכול שלא לזוז מהם עד שיגמרו לאכול .ויצניע המשוייר כדרך שיתבאר בסימן תל"ד ,158שאז בודאי
לא ישכח לבערו בשעת הביעור ,כמו שאין שוכח לבער כל חמץ הידוע לו:
כח קרקעית החצר 159אין צריך בדיקה ,לפי שעורבין ושאר עופות מצויין שם והם אוכלים כל חמץ
שנופל .160ואפילו אם ידוע לו שיש שם בחצר ודאי חמץ אין צריך ליטלו משם בשעת בדיקת ליל י"ד.
ואפילו לכתחלה יכול להשליך חמץ לחצר קודם שתגיע שעה ששית ,161וכשתגיע שעה ששית ילך
____________________
 151כפירוש המ"א ס"ק י )אם אכלו זמן רב קודם פסח ,וסמוך לפסח שמר שלא יפול לשם חמץ ,אין צריך לבדוק  ...ואפשר דכל
ל' יום מקרי סמוך לפסח(.
 152ראה פר"ח ס"ו )ואי בחמץ ידוע היה לו לומר איה צריכה ביעור ,דשייך בחמץ ידוע ,אבל בדיקה לא שייכא אלא בספק
חמץ( .ולכן כתב "שאיו יודע היכן הוא מוח שם" ,ואם כן שייך בזה בדיקה.
 153ב"ח סוף ס"ח )אבל בחצר המיוחד לאדם אחד מודה דבודאי חמץ צריך לבדוק ולבערו  ...דשמא ישאר ממו תוך זמן
איסורו ואז יהא עובר עליו כיון שהחמץ ברשותו( .פר"ח ס"ו )אי איכא ודאי חמץ לא סמכין אעופות שיאכלוהו ,וצריך
לבערו(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ז ,שהם מפרשים שכולם מודים שבזה צריך לבדוק ,ואין לסמוך על מה שילך למחר לראות ולבער
מה ששאר .ותבאר שם ,דהכי קיי"ל גם לשאר הפירושים והפוסקים המובאים שם.
 154שמותר כל שעה ה ,כמבואר במשה כא ,א )כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות( .ולקמן סי' תמג ס"ב )וכן
יכול להאכילן כל שעה ה' לבהמה חיה ועוף(.
 155מדייק כאן שיעבור עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שאיו ראה .ותבאר לקמן סי' תמ ס"א )והערה .(9
 156רא"ש פ"ב סי' א )והפירוש הכון ראה לי ,ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף והוא עומד עליהם עד שיאכלום ,ולא יעלים עייו
מהם עד שיאכלום ,ויבער המשוייר( .טור ושו"ע סי' תמג ס"א )ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה
ששיירו ממו( .וכן הוא לקמן שם ס"ב )ובלבד שיזהר לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול קודם שעה ששית ,ויראה שלא יציעו
ממה שהן אוכלין בחצירו ,וישאר מוצע שם לאחר זמן הביעור ,ויעבור עליו בב"י .ומה שישתייר מאכילתם יבערו כשתגיע
שעת הביעור .ואף אם מאכילם קודם שעה ה' צריך ליזהר בזה ,כמו שתבאר בסי' תל"ג עיי"ש(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ז ,דהכי קיי"ל )דלא כשיטת התוס' המובאת שם( ,ולכן חייב לבדוק בליל י"ד ,ולא יסמוך על מה
שילך למחרת לראות ולבער החמץ ששאר.
 157כי דוקא בחצר אין חוששין שמא ישכח ,כדלקמן סעיף הבא )ואין חוששין שמא ישכח לילך ולראותו כשתגיע שעה ששית,
שאף אם ישכח עליו אין כאן איסור  ...אלא שלכתחלה אין לסמוך על זה כשמגיע זמן הביעור  ...ילך ויראו(.
משא"כ כאן ברפת ,שמדיא צריך לילך ולראות כשתגיע שעת ביעור ,לכן חוששים שמא ישכח.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ז -ח.
 158סעיף א )הטילו חכמים על כל איש שיזהר בחמץ שמצא בבדיקה שישמרו יפה מפי התיוקות והעכברים(.
 159יתבאר לקמן סעיף הבא ,דהייו למעוטי "החורים שבכותלי החצר  ...שהעורבים אים מצוים בחורים".
 160גמרא ח ,א )חצר איה צריכה בדיקה ,מפי שהעורבין מצויין שם( .רמב"ם פ"ב ה"ד )ואמצע החצר איו צריך בדיקה ,מפי
שהעופות מצויים שם ,והן אוכלין כל חמץ שיפול שם( .טור ושו"ע ס"ו )אמצעה של חצר איו צריך בדיקה ,שאם היה שם
חמץ העורבים ושאר עופות המצוים שם יאכלוהו(.
 161הגהות מיימויות פ"ג אות כ בשם ריב"ק ) קודם זמן איסורו יכול להשליכו לכל מקום שהעורבים מצויים שם ,הואיל ולא
אסר בהאה ,ובהא מיירי דחצר אין צריך בדיקה( .שו"ע סי' ]ת[מה ס"ג )קודם זמן איסורו יכול להשליכו במקום
שהעורבים מצויים שם(.
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לראות החמץ בחצר ,162ואם עדיין הוא מונח שם שלא אכלוהו העורבים חייב לבערו מן העולם לגמרי
מיד שיראנו ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ה .163ואין חוששין שמא ישכח לילך ולראותו כשתגיע שעה
ששית ,שאף אם ישכח עליו אין כאן איסור ,שבודאי נטלוהו העורבין קודם שהגיע שעה ששית
והוליכוהו למקום שבאו משם.
166
165
ואף על פי שנתבאר למעלה ,164ויתבאר בסימן תל"ח ותל"ט  ,שאין ספק אכילה מוציא מידי ודאי
חמץ .מכל מקום )ח( נטילת העורבים וכיוצא בהם וגרירת החולדה והעכברים וכיוצא בהם היא
ודאית ,אלא שהאכילה היא ספק ,167כי שמא לא היו רעבים באותו שעה .לפיכך גבי עכברים וכיוצא
בהם משאר מיני חיה הגדלים בבית ,אנו מחמירים בודאי חמץ ,שאף אם גררוהו הרי הוא טמון בבית
או בחצר ועובר עליו בבל ימצא ,168ואין כאן צד היתר אלא לתלות שמא אכלוהו ,ואין ספק מוציא
מידי ודאי .אבל עורבים וכיוצא בהם שאינם בני תרבות ,וממקום אחר הם רגילין לבוא לכאן ,אם כן
כשנטלוהו בוודאי הוליכוהו למקום שבאו משם.169
אלא שלכתחלה אין לסמוך על זה כשמגיע זמן הביעור ,דהיינו תחלת שעה ששית ,דכיון שהיה יכול
לילך לחצר ולראות אם החמץ מונח עדיין שם ,ילך ויראנו:170
כט החורים שבכותלי החצר ,אם אינן גבוהים יותר מדאי ולא נמוכין יותר מדאי הרי הם צריכין
בדיקה 171אם דרך להשתמש בהם ,לפי שהעורבים אינם מצוים בחורים:172

פלה עליו מפולת
ל חמץ 173שנפלה עליו מפולת

174

175

)פירוש גל של אבנים ועפר ( ,אם אין הכלב יכול להריח ריחו

176

____________________
 162עולת שבת ס"ד )אבל היכא דרוצה להשגיח ולראות אחר זמן איסורו דאם עדיין ישאר שם ישרפו מיד ,ודאי דמותר ,ומזה
איירי לקמן בסי' תמה( .ח"י סי' תמה ס"ק י )משא"כ במיח אותם במקום מגולה לפי עורבים ,ומסתמא יראה אותו כשלא
יאכלו( ,ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ז וס"ק ח.
 163סעיף ג ואילך.
 164סעיף כה.
 165סעיף א.
 166ראה שם סעיף א.
 167גמרא ט ,ב ללישא בתרא )הי דודאי אכלום לא אמרין ,ודאי גררוהו לחורייהו אמרין( .וראה קוטרס אחרון ס"ק ח
דסמכין עליה בדברי סופרים.
 168כדלקמן )סי' תמ ס"א(" :אפילו הטמיו  ...עובר עליו".
ומדייק כאן שעובר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא טמון )ואיו ראה( .ותבאר לקמן סי' תמ ס"א )והערה .(9
 169מ"א ס"ק י )כדאיתא בגמרא דבאכילה איכא ספק שמא לא אכלוהו ,אבל ודאי גררוהו אמרין ,ואם כן בשלמא בעכבר אף
שגררה שאר בביתו ,אבל עורבים מעלמא אתו ולעלמא אזלי וגוררין אותו למקום אחר ,ולכן שרי(.
וראה לעיל סכ"ה בהג"ה )והערה  ,(144שכן הוא גם בודאות של ביעור הפירורים הדקין על ידי דריסת הרגלים ,שמוציאה אף
מידי ודאי חמץ.
 170הטעם לזה תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ח בהג"ה )שלכתחילה אין לסמוך על החזקה כשאפשר לברר(.
 171כדלעיל סי"ז )אם אין גבוהים יותר מדאי ולא מוכים יותר מדאי הרי הן צריכין בדיקה(.
 172לעיל בתחלת הסעיף הקודם ,הובא בשוה"ג מהרמב"ם ושו"ע שכתבו ,שאמצע החצר איו צריך בדיקה .ופירש הר"ן )ד ,ב(
ד"ה חצר )חצר איה צריכה בדיקה ,אמצעי של חצר ,אבל חורין צריכין בדיקה ,וכן דעת הר"ם במז"ל בפ' שי מהלכות חמץ
ומצה( .ב"ח ס"ח )דוקא באמצעה ,אבל בצדדין ,כלומר בחורין שבצדדין( .פר"ח ס"ו )דאמצעה של חצר איה צריכה בדיקה,
לאפוקי מהחורין שבכותל( .ח"י ס"ק יא )למעוטי חורי חצר  ...דצריך בדיקה( .אליה רבה ס"ק ח )אבל בצדדים ,כלומר
בחורין שבצדדים ,צריכין בדיקה(.
 173תוכן ההלכות שתבארו בסעיפים אלו )ל -לד(:
)א( פלה עליו מפולת גובה ג' טפחים ,צריך לבטל )ס"ל(.
)ב( לא ביטל ,יש לחוש לסמ"ק שהוא מדאורייתא ,ולשכור פועלים לפקחו במרא וקרדום )ס"ל(.
)ג( ספק חמץ ולא ביטל ,אין צריך לפקח ,אפילו בלי מרא וקרדום )סל"ג(.
)ד( גל גדול שאי אפשר לפקח ,אבודה מכל אדם ,ואין צריך אפילו לבטלו )ס"ל(.
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ולחפש אחריו ,דהיינו שיש עליו גובה ג' טפחים ,הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי .ואינו עובר עליו
בבל יראה ובל ימצא מן התורה ,אף על פי שלא בטלו.177
ואפילו )ט( לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,178אף לאחר שהגיע זמן הביעור ,179ובכך
הוא מבוער מן העולם .ולאחר הפסח יכול לפקח את הגל ולחזור ולזכות בחמץ הטמון.180
אבל מדברי סופרים ,181אפילו אם נפלה עליו מפולת מאליו צריך לבטלו ,182קודם שתגיע שעה
_______________
)ה( פחות מגובה ג' טפחים וביטלו ,צריך לפקח במרא וקרדום )סל"א(.
)ו( ספק חמץ וביטלו ,אין צריך לפקח במרא וקרדום )סל"ב(.
)ז( ספק חמץ ולא ביטל ,צריך לפקח במרא וקרדום )סל"ב(.
)ח( חזקת חמץ וספק ספיקא ולא ביטל ,יש להסתפק אם צריך לפקח במרא וקרדום )סוף סל"ב(.
)ט( ג' ספיקות חמץ ולא ביטל ,אין צריך לפקח במרא וקרדום )סוף סל"ב(.
)י( ספק ספיקא חמץ ,ואחד מהם הוא ספק הרגיל ,אין צריך אפילו לבדוק )סכ"ד -ו(.
)יא( מפולת גובה ג' ,ותגלה אחר הפסח ,מותר באכילה )סל"ד(.
)יב( הי' דעתו לפותו אחר הפסח ולזכות בחמץ ,אסור בהאה )סל"ד(.
)יג( היוצא בשיירה והעושה אוצר ,גרע מעט ממפולת )תלו ,ה .טו .יח .ושם הערות .(103 .48
)יד( פל לבור ,דיו כמפולת לדעת הסמ"ק )קו"א ס"ק ה ,וסי' תלח ס"ק ג(.
 174משה דף לא ,ב )חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער .רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו(,
וברייתא שם )תא כמה חפישת הכלב שלשה טפחים(.
 175רש"י ח ,א ד"ה דפל )גל אבים( .משה שביעית פ"ג מ"ז )גל של אבים( .וכן הוא לקמן סי' תקפו סכ"ג )פל עליו גל של
אבים( .הל' מציאה ופקדון סי"ב )גל של אבים מכותל ישן שפל( .ר"ח פסחים לא ,ב )שפלה עליו מפולת וטמן בעפר(.
 176גמרא שם )משום ריחא בעין שלשה טפחים( .ופירש"י )שהכלב מריחו ומחטטו ומוציאו(.
 177רש"י ור"ן וסייעתם ,כדלקמן )הערה .(181
 178פר"ח סי' תלח ס"ב )אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך ,אלא דמדרבן לכתחילה אין זה
ביעורו( .וראה קוטרס אחרון ס"ק ט )ההוכחות לפסק זה( ,ובס"ק ה בהג"ה )דהייו דוקא במפולת ואוצר ,אבל לדברי הכל
אסור להטמין בידים בבור מן התורה(.
וכן הדין ביוצא מביתו ,לדעה זו ,כדלקמן סי' תלו סוף ס"ו )והרי חמץ זה חשב אצלו כחמץ שפל עליו מפולת ,וכדברי
האומרים שהוא כמבוער מן העולם לגמרי  ...אלא שחכמים גזרו שאין יוצא ידי חובתו לכתחלה בביעור כזה ,אלא חייב הוא
לבערו ביעור גמור כדיו קודם שיצא מביתו ,אם יוצא בתוך ל' יום .אבל קודם ל' יום לא חלה עליו גזירת חכמים ,ומן התורה
יכול הוא לבערו לכתחלה בביעור כזה(.
וכן הדין באוצר ,לדעה זו ,כדלקמן סי' תלו סט"ו )כיון שהוא עושה אוצר על החמץ שבחדר זה ,הרי חמץ זה שתחת האוצר
דומה לחמץ שפלה עליו מפולת ,שהוא כמבוער לגמרי מן התורה  ...אלא שהחכמים גזרו שלכתחלה אין לבערו בביעור כזה ...
תוך ל' יום  ...אבל קודם ל' יום לא חלה עליו גזירה זו(.
 179דקיי"ל )לקמן סי' תמה ס"ג -ז(" :צריך לבערו מן העולם לגמרי  ...שישליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יוכל ליהות ממו
 ...שורפו  ...או פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח ,או פורר וזורק להר  ...ואם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער
מן העולם לגמרי ,כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו  ...שהרי אמר ושרפת את הותר באש ,ודרשו חכמים הותר
טעון שריפה ואין כל איסורי האה שבתורה טעוין שריפה".
וכיון שגם על ידי מפולת הרי הוא כמבוער ,לשיטה זו ,אם כן סגי בזה "אף לאחר שהגיע זמן הביעור" .כמבואר בדברי טעם סי '
ד כב ,ד )ומה שכתב רביו בשו"ע סי' תל"ו סעיף ל ,דיכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,הוא משום דלהלכה פוסק רביו
כחכמים ,ולא כרבי יהודה ]כא ,א" :רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה"[ ,כמו שמבואר בשו"ע של רביו בסי'
תמ"ה סעיף ז(.
 180שהרי חמץ שעבר עליו הפסח לא אסר אלא מטעם קס מדברי סופרים ,וכאן מיירי מן התורה ,כדלקמן סי' תמח ס"א )חמץ
דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...אסור בהאה  ...שקסוהו חכמים(.
ואם פלה עליו מפולת וביטל החמץ שבו ,מותר אחר הפסח אף מדברי סופרים ,כדלקמן סל"ד )חמץ שפלה עליו מפולת גבוה ג'
טפחים ,וביטלו קודם שעה ו' כמשפטו ,ולאחר הפסח תפקח הגל ותגלה החמץ ,הרי הוא מותר(.
 181רש"י שם ד"ה צריך שיבטל בלבו )שמא יפקח הגל במועד ומצא עובר עליו( .ופירש הב"ח ס"י ד"ה ומ"ש ואם יש )משמע
דסבירא ליה דהאי ביטול איו אלא מדרבן ,דחיישין שמא יפקח הגל במועד וכו' אבל כל זמן שלא יפקח הגל איו עובר
עליו( .ר"ן שם )ט ,ב( ד"ה אמר )וכי מצריכין בטול הי מילי מדרבן ,אבל מדאורייתא כיון שפלה עליו מפולת איו עובר
עליו .והכי תיא במכילתא בהדיא ,יצא חמצו של כרי שהוא ברשותו של ישראל ,וחמץ שפלה עליו מפולת ,אף על פי שהוא
ברשותו של ישראל אבל איו יכול לבערו( .והוא במכילתא בא פרשה י .מ"א ס"ק יז )לרש"י ור"ן הביטול דרבן ,דכיון שיש
עליו גובה ג' טפחים הוה ליה כמבוער(.
 182רב חסדא שם )וצריך שיבטל בלבו( .טור ושו"ע ס"ח )אם יש עליו גובה שלשה טפחים מבטלו בלבו ודיו(.
וסגי בביטול אפילו תוך שלשים קודם לפסח ,ואילו ביוצא מביתו ובעושה אוצר ,לא סגי בביטול אלא קודם שלשים .וטעם
החילוק תבאר לקמן )סי' תלו סט"ו ,והערות .(103 ;48
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ששית ,183גזירה שמא יתפקח הגל בתוך הפסח ויתגלה החמץ ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מן
התורה ,184אם לא היה מבטלו קודם שעה ששית .שמשעה ששית ואילך אינו יכול לבטל עוד ,דכיון
שאינו יכול עוד ליהנות ממנו מחמת גזירת חכמים שאסרוהו בהנאה מתחלת שעה ששית ואילך ,הרי
אין לו שום חלק וזכות בו ,ואינו נקרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו.185
ואם לא בטלה קודם שעה ששית ,יש אומרים 186שאף על פי שעבר על מצות חכמים ,אין קונסין אותו
לפקח את הגל להוציא את החמץ משם ולבערו מן העולם.
ויש חולקין 187על כל זה ואומרים ,שאף שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים אינו כמבוער מן העולם
לגמרי ,אלא הרי הוא כטמון בבורות שיחין ומערות שעובר עליו בבל ימצא מן התורה כמו שיתבאר
בסימן ת"מ .188לפיכך אם אינו רוצה לפקח את הגל להוציא החמץ ולבערו בזמן הביעור ,הרי הוא
חייב מן התורה לבטלו קודם שתגיע שעה ששית.
ובביטול זה הוא יוצא ידי חובתו אף מדברי סופרים ,189שהרי עיקר 190גזירת חכמים שגזרו שאין
____________________
 183רמב"ם פ"ג הי"א )וצריך לבטל בלבו ,אם עדיין לא כסה שעה ששית(.
 184רש"י שם )שמא יפקח הגל במועד ומצא עובר עליו(.
ולכאורה גם כאן הפירוש הוא כדאמרין לעין בדיקת חמץ )לקמן סי' תלד ס"ו(" :ואחר הבדיקה יבטל  ...שמא ימצאה בפסח
 ...ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור ,ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא".
 185כדלעיל סי' תלא ס"ב )וכיון שאסור לו להות ממו ,הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו
ולהפקירו( ,וש".
 186ב"ח ד"ה ומ" ש ואם יש עליו )ויש ללמוד מכאן ,דכל היכא דצריך לבטלו דאורייתא ,אי לא ביטלו והוא אחר זמן איסורו,
צריך לפקח הגל ולהוציאו משם ולבערו ,אבל אם אין צריך לבטל אלא דרבן ,וזמן הביטול כבר עבר ,אין עליו שום חיוב
מעתה ,וכן ראוי להורות( .מ"א ס"ק יז לדעת רש"י )לרש"י ור"ן הביטול דרבן  ...ולסמ"ק הביטול דאורייתא  ...ואם כן אם
לא ביטלו עד אחר זמן איסורו חייב לפקח הגל ולבערו ,כיון שאיו ברשותו לבטלו( .ופירש במחצית השקל שם" :זה קאי
לדעת סמ"ק  ...משא"כ לרש"י והר"ן דהביטול איו אלא מדרבן ,כהאי גווא דאי אפשר לבטל ,פטור .כן מבואר בב"ח
עיי"ש".
אמם יש הסוברים ,שגם לדעת רש"י ור"ן ,אם לא ביטל צריך לפקח הגל ולבער החמץ ,כדלקמן קוטרס אחרון ריש ס"ק יא.
 187סמ"ק סוס"י צח )וצריך לבטלו בלבו משום בל יטמין(.
הגהות מה"ר שמואל מצילשט"ט ,הובא בב"ח שם )מצאתי בהגהות מהר"ש מצילשט"ט וזה לשוו ,אי שמואל פירשתי דברי
רב חסדא דמדאורייתא צריך לבטלו  ...עובר הוא בבל יראה ובל ימצא ובל יטמין וצריך לבטלו .ולהיפך שמעתי ,אבל כן עיקר
כמו שפירשתי(.
מגיד משה פ"ב הי"ד )בככר הופל מאליו לבור ,ובשעת בדיקה שהצריכו חכמים אין צריך לירד שם ,אלא צריך הוא לבטל
הביטול שהוא מן התורה ,והרי זה ממש כחמץ שפל עליו מפולת שהרי הוא כמבוער ,וצריך לבטלו בלבו( ,לפירוש המ"א ס"ק
יז )ולסמ"ק הביטול דאורייתא ,וכן משמע במגיד משה( ,ופר"ח סוס"י תלח )מה שסיים המגיד משה שהרי זה ממש כחמץ
שפלה עליו מפולת שהרי הוא כמבוער וצריך לבטלו בלבו דברי תימה הם  ...ואיי רואה דמיון זה לזה ,אלא אם כן אמר
שסבירא ליה להמגיד משה כאותו פירוש שהבאתי  ...ומאי דמצריכין ביטול הוא מן התורה ,והשתא הוי שפיר דומה בדומה
ממש ,דהתם הביעור הוא מדרבן והביטול הוא מדאורייתא ,והכא מי הרי הוא כמבוער מדרבן וצריך ביטול מן התורה(.
והובא גם לקמן בקוטרס אחרון ס"ק יא )וכן דעת המ"א ,שכאן כתב שדעת המגיד משה כסמ"ק ,וכוותו ע"ד שכתב הפר"ח
בססי' תל"ח לפרש דברי המגיד משה ,ומוכרח הוא עיי"ש ,והזכרתי למעלה( ,והייו מה שהזכיר בקוטרס אחרון ס"ק ה
)והטעם כתב המ"א בשם המגיד משה דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת דדי לו בביטול ]והייו כשיטת הסמ"ק דביטול דמפולת
הוא דאורייתא ,ומן התורה עובר בבל יטמין אם לא ביטל  ...וכ"כ הפר"ח בסוף סי' תל"ח[(.
והייו שדין פל לבור לדברי הכל ,הוא כמו דין מפולת לדעת הסמ"ק וסיעתו ,שעוברים עליו מן התורה וסגי בביטול.
ומסיק לקמן בקוטרס אחרון )ס"ק יא(" :שכן הוא גם דעת הטור ושלחן ערוך".
ב' הדיעות האלו מובאות גם לקמן סי' תלו ס"ו )לעין הלך מביתו( ,וסט"ו )לעין אוצר( ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ו .וכאן
בקוטרס אחרון ס"ק ד )בהג"ה(.
 188סעיף א )כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה  ...לא יהיה עובר עליו שהרי איו ראה לו
כל ימי הפסח ,תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הטמיו(.
ומדייק כאן שעובר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא טמון )ואיו ראה( .ותבאר לקמן סי' תמ ס"א )והערה .(9
 189אף לדעה זו שמפולת איה כמבוער מן העולם.
ואילו לעין היוצא מביתו ,תבאר לקמן )סי' תלו ס"ו(" :וכיון שחל עליו מצות תשביתו ,חל עליו גזירת חכמים ,שגזרו
שההשבתה זו איה מתקיימת בביטול והפקר בלבד ,אלא עד שמוציא את החמץ מביתו ומכל גבולו".
ותבאר טעם החילוק בים ,לקמן שם )הערות .(103 ;48
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ביטול והפקר מועיל לחמץ אינה אלא כדי שלא ישכח ויבא לאכול ממנו בפסח אם יבטלנו ולא
יבערנו מן העולם לגמרי ,וחמץ זה שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים שאין הכלב יכול להוציאו
משם ולהניחו במקום מגולה ,191אין לחוש בו שמא יבוא אדם לאכול ממנו בפסח ,כיון שכל ימי
הפסח יהיה טמון ומכוסה מן העין.192
אבל אם לא ביטלו קודם שעה ששית ,חייב הוא מן התורה לפקח את הגל להוציא החמץ משם
ולבערו.193
ואם יש חשש סכנה לפקח בגל בידים ,כגון שהוא מקום שמצוים שם עקרבים )אבל נחש לא ברי
היזקא 194עיין סי' ק"ד (195באשפות ובגלים ,הרי הוא )י( חייב לשכור פועלים 196שיפקחו את הגל על
ידי מרא וקרדום וכיוצא בהם ,בענין שאין בו חשש סכנה ,עד שיוציאו את החמץ משם.
ולענין הלכה )יא( יש להחמיר בשל תורה כסברא אחרונה.197
ומכל מקום אם נפל עליו גל גדול שאי אפשר לפקחו אפילו על ידי מרא וקרדום ,והרי זה החמץ אבוד
מבעליו ומשאר כל אדם ,198הרי זה כמבוער מן העולם לגמרי לדברי הכל .199ואפילו לכתחלה )יב(
_______________
 190כדלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירו
בלב שלם ויוציאו מלבו לגמרי  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את
איסורו ויאכל ממו(.
ועל זה מבאר כאן שעיקר התקה היא מטעם הב' ,והיא איה שייכת כשהחמץ מוח במקום שאיו יכול להכיס ידו לתוכו .וכן
הוא לעיל סי"ט )שהרי עיקר תקת בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו בפסח( .ותבאר
לעיל סי' תלא שם )הערה .(49
וכן הוא בקוטרס אחרון ס"ק ד בהג"ה )לסמ"ק וסיעתו ,דסבירא להו אפילו אם יש עליו גובה ג' טפחים איו כמבוער מן
התורה ,אלא כטמון ומכוסה ,ומן התורה צריך לבטל ,אלא שהביטול מהי אפילו מדרבן ביש עליו ג' טפחים(.
 191כדלקמן סעיף הבא )שדוקא בגל שאין עליו גבוה ג' טפחים יכול הכלב להריח ולחפש אחריו( .לעיל קוטרס אחרון סוף ס"ק
ד )שהמפולת איה אלא ככיסוי על החמץ מלמעלה ,ואם יחטט בה הכלב יסיר הכיסוי ויתגלה החמץ במקומו(.
 192מה"ר שמואל מצילשט"ט שם )דמדרבן הרי הוא כמבוער ,שלא יבוא לאכלו בפסח ,שהרי טמון הוא(.
 193ב"ח ד"ה ומ"ש ואם יש עליו )דכל היכא דצריך לבטלו דאורייתא ,אי לא ביטלו והוא אחר זמן איסורו צריך לפקח הגל
ולהוציאו משם ולבערו( .מ"א ס"ק יז )ולסמ"ק הביטול דאורייתא  ...ואם כן אם לא ביטלו עד אחר זמן איסורו חייב לפקח
הגל ולבערו ,כיון שאיו ברשותו לבטלו(.
 194מ"א ס"ק יג )ואפשר דבמקום שמצוים חשים צריך לבדוק דלא ברי הזיקא כל כך(.
 195סעיף ב )ואפילו חש כרוך על עקבו לא יפסיק  ...במה דברים אמורים בחש שרוב הפעם איו ושך ,אבל עקרב שהוא מועד
לעקוץ ולהמית(.
 196זה למדים מדין פל עליו גל קטן שאין עליו גובה ג' טפחים ,שתבאר לקמן )סעיף לא(" :אע"פ שביטלו והפקירו חייב הוא
לפקח את הגל ולבער החמץ בזמן הביעור  ...ואם יש חשש סכה לפקח בגל בידים ,חייב הוא לפקח את הגל על ידי מרא
וקרדום ,בעין שאין בו סכה" ,וש".
אלא כאן הוסיף וכתב" :חייב לשכור פועלים" )שלא זכר לקמן שם( .וטעם החילוק בים ,יתבאר בקוטרס אחרון )ס"ק י(.
 197ובפרט שיש פוסקים כן אף לדעה הראשוה דלעיל ,ויבואר בקוטרס אחרון ריש ס"ק יא.
 198כדלקמן חו"מ דיי מציאה ופקדון סי"ט )מן הדין איו חייב ]להחזיר אבידה[ ,אף אם לא תייאשו ,אם אין יכולים להציל
אפילו על ידי הדחק ,שאמר אשר תאבד ממו ומצאתה ,מי שאבודה ממו ומצויה אצל כל אדם ,יצתה זו שאבודה ממו
ואיה מצויה אצל כל אדם ,כיון שלא היה באפשר להציל כלל( ,וש".
 199במכילתא )בא פרשה י ,שהובאה לעיל הערה " :(181יצא  ...חמץ שפלה עליו מפולת ,אף על פי שהוא ברשותו של ישראל
אבל איו יכול לבערו" .ומזה הוכיח הר"ן )ט ,ב ד"ה אמר( ,שחמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער ואיו עובר עליו מן
התורה )כדעה הא' דלעיל(.
ואילו לדעת הסמ"ק )דעה הב' דלעיל( ,שאף בפלה עליו מפולת עובר עליו מן התורה ,כתב הב"ח )ס"י ד"ה ומ"ש ואם יש(:
"וראה לי דלדעתו צריך לפרש המכילתא ,דוקא שפלה עליו מפולת גדולה כל כך שאין בידו לפקח הגל ,והוא אבוד ממו
ומכל אדם ,שהוא מותר ,דלא קרין ביה שלך".
מ"א ס"ק יז )אבל אם פל עליו גל גדול שאין בידו לפקחו והוא אבוד ממו ומכל אדם מותר ,דלא קרין בו שלך(.
והייו שבגל גדול שאי אפשר לפקחו ,החמץ הוא) :א( כמבוער מן העולם) .ב( איו שלו .ראה סגולת אברהם ע'  .202חקרי
הלכות ח"ג מט ,ב.
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אינו צריך לבטלו כלל ,200שהרי אמרה תורה ולא יראה לך חמץ שלך אי אתה רואה ,וחמץ זה אינו
נקרא שלך ,דכיון שאינו יכול להוציאו מן הגל הרי אין לו שום זכות בו:
לא ואם נפל עליו גל קטן ,בענין שהכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו ולהוציאו משם ,דהיינו
שאין עליו גבוה ג' טפחים ,201אע"פ שביטלו והפקירו חייב הוא לפקח את הגל ולבער החמץ בזמן
הביעור ,גזרה )יג( שמא כשיוציאנו משם הכלב לאכלו ישייר מעט מאכילתו ויניחנו מגולה ,וכשיראה
אדם ישכח ויאכלנה .202ואם יש חשש סכנה לפקח בגל בידים ,203חייב הוא לפקח את הגל על ידי מרא
וקרדום ,בענין שאין בו סכנה:204
לב במה דברים אמורים כשברי לו עכשיו בזמן הביעור שיש ודאי חמץ בתוך הגל ,אבל אם לא ברי
לו עכשיו בשעת הביעור שיש בגל ודאי חמץ ,כגון חורים שבכותל שנשתמש בהם חמץ ואחר כך נפל
הכותל ונעשה גל ,שיש להסתפק ולומר שמא כבר ניטל החמץ מהחורים קודם שנפל הכותל ולא
נשתייר ממנו מאומה בהחורים ,ועכשיו בזמן הביעור אין מן החמץ כלום בתוך הגל ,ולפיכך אם כבר
ביטל את החמץ הזה ,או שיכול עדיין לבטלו ,שאף אם יש עדיין בתוך הגל אינו חייב להוציאו משם
ולבערו מן התורה אלא מדברי סופרים ,לא הטריחוהו חכמים להוציאו משם על ידי מרא וקרדום ,כיון
שאפשר שאין שם חמץ כלל.205
____________________
 200תבאר בקוטרס אחרון סי"ב )ובודאי אין כוותו דאיו צריך לפקח הגל ,דהא פשיטא מאי אית ליה למעבד כיון שאין בידו
לפקחו ,אלא ודאי כוותו דאפילו לכתחלה איו צריך לבטלו(.
והייו א( שבמפולת גבוהה יותר מג' טפחים ,מבטלו בלבו ודיו )לב' הדעות דלעיל( .ב( במפולת פחות מג' טפחים ,לא סגי בביטול
וצריך לפקח את הגל ולבער )כדלקמן סעיף הבא( .ג( גל גדול שאי אפשר לפקחו ,אין צריך אפילו ביטול )כמבואר כאן(.
 201משה לא ,ב )חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער .רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו(,
וברייתא שם )תא כמה חפישת הכלב שלשה טפחים( .וגמרא שם )משום ריחא בעין שלשה טפחים( .ופירש"י )שהכלב מריחו
ומחטטו ומוציאו( .יוצא אם כן שאם אין עליו גובה ג' טפחים חייב לפקח את הגל ולבער החמץ.
 202בקוטרס אחרון ס"ק ד )בהג"ה( תבאר ,שמה שתבאר כאן ,שאם אין עליו ג' טפחים אין הביטול מועיל ,כי חוששים
שהכלב יגלו וישייר מעט מאכילתו ,וכשיראה אדם ישכח ויאכלה .ומקורו מהאמור במשה )לא ,ב(" :הכלב יכול לחפש
אחריו" ,ובברייתא )שם(" :חפישת הכלב שלושה טפחים".
כל זה הוא דוקא לדעה הב' דלעיל סעיף הקודם ,שהיא דעת הסמ"ק .משא"כ לדעה הא' דלעיל שם ,שהיא דעת רש"י ור"ן ,לא
אמר טעם זה במשה וברייתא ,אלא כדי לבאר הטעם ,שאם אין עליו גובה ג' טפחים איו כמבוער מן התורה .משא"כ מה
שהצריכו מדברי סופרים ביטול ביש עליו גובה ג' טפחים )ולא סגי בביטול באין עליו גובה ג' טפחים( ,בזה ביארו הטעם גזירה
שמא יתפקח הגל בפסח.
 203כאן דפס הציון לקוטרס אחרון ס"ק יד .וראה תהלה לדוד סי' טו ס"ק ח ,ששייך לקמן סוף סל"ב.
 204תוס' פ"ק דף ח ,א ד"ה הכא )דמשמע גבי מפולת דאם הכלב יכול לחפש איו כמבוער וצריך לבערו ,ולא מיפטר מפי סכת
עקרב  ...הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא( .טור ושו"ע שם )אם אין עליו גובה שלשה טפחים ,צריך להוציאו
משם במרא וחציא בעין שאין בו סכה(.
ומכל מקום יש חילוק בין מה שכתבו התוס' "להשכיר פועלים במרא וחציא" ,לבין מה שכתבו הטור ושו"ע "צריך להוציאו
משם במרא וחציא" )מבלי הזכרת שכירת פועלים(.
כאן כתב רביו כדברי הטור ושו"ע )חייב הוא לפקח את הגל על ידי מרא וקרדום( ,ואילו לעיל ס"ל )לעין גובה ג' טפחים ,ולא
ביטל( כתב רביו כדברי התוס' )חייב לשכור פועלים( .וטעם החילוק בין כל אלו ,יתבאר בקוטרס אחרון )ס"ק י(.
 205בגמרא )ח ,א(" :תא אין מחייבין אותו להכיס ידו לחורין ולסדקין לבדוק  ...מפי סכת עקרב  ...דפל )מתחלה כשהיה
הכותל קיים שתמש בחוריו ,ועכשיו פל ,ויש שם סכת עקרבים שדרכן לימצא באשפות ובגלין ,רש"י(  ...כשהכלב יכול
לחפש אחריו".
וכתבו התוס' שם )ד"ה הכא(" :והא דמשמע גבי מפולת ,דאם הכלב יכול לחפש איו כמבוער וצריך לבערו ,ולא מיפטר מפי
סכת עקרב ,אור"י שאי התם דודאי איכא חמץ הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא ,אבל הכא שאין החמץ
ידוע לא הטריחוהו".
וכן פסק בטור ושו"ע )ס"ח(" :כותל ששתמש בו חמץ בחורין ,ופל ועשה גל ,אפילו איו גבוה ג' טפחים כדי חפישת הכלב,
אין צריך לבדוק תחתיו כיון שיש בו סכת עקרב  ...והי מילי בסתם ,אבל בידוע שיש תחתיו חמץ ,אם אין עליו גובה שלשה
טפחים ,צריך להוציאו משם במרא וחציא בעין שאין בו סכה".
ועדיין הי' אפשר לפרש הכווה בתוס' ובטור ושו"ע ,דהייו בחורים שספק אם שתמש בהם חמץ ,ופל עליהם הכותל ועשה גל,
שאז אין כאן חזקת חמץ כלל ,ולא הצריכוהו לפקח את הגל .אמם פירש במ"א )ס"ק טז(" :אף על גב ששתמשו בו חמץ מכל
מקום שמא יאכלוהו" .ולכן "לא הטריחוהו חכמים להוציאו משם על ידי מרא וקרדום".
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וגם 206לא הצריכוהו לבדוק ולחפש בגל בידים ,ולבטוח על הקב"ה שלא יזיקנו עקרב ,ששלוחי מצוה
אינן ניזוקין) 207והא דחיישינן לסכנה גבי חור שבין ישראל לנכרי .208התם שכיחא היזקא ,והיכא
דשכיחא הזיקא לא סמכינן אניסא אפילו כשעוסק במצות המקום ,209שנאמר 210ויאמר שמואל איך
אלך ושמע שאול והרגני ,ויאמר ה' עגלת בקר תקח וגו' .אבל הכא לא שכיחא הזיקא ,שמא אין כאן
עקרב כלל בגל ,ואם תמצא לומר יש בו שמא לא יגע בו בידיו כשיבדוק ויחפש בגל ,ואם תמצא לומר
יגע בו שמא לא יזיקנו כי לא יוכל מחמת שהוא מוטמן בגל ,ואין כאן אלא חששא בעלמא ,211ולא
חיישינן לה אלא לאחר שהשלים המצוה ,כמו שיתבאר(.
לפי שחשו חכמים שמא תאבד לו מחט בגל זה קודם בדיקה זו) 212שבשעת הבדיקה בודאי לא יאבד
ממנו כלום על ידי טרדתו בבדיקה ,ששלוחי מצוה אינן ניזוקין לא בגופם ולא בממונם ,(213ולא ירצה
לחפש אחריה קודם בדיקה זו ,לפי שיתיירא מעקרבים המצויין שם ,רק בשעת בדיקה שאז הוא עוסק
במצוה יחפש גם אחר המחט ,ויש לחוש שמא גם אחר גמר הבדיקה יחפש גם כן אחר המחט ,ואז אין
עוסק במצוה כלל ויוכל לבא לידי סכנה.
]אבל בשעת הבדיקה אפילו מחפש גם אחר המחט הוי ליה עוסק במצוה .214כמו האומר הרי סלע זו לצדקה
בשביל שיחיה בני או שאהיה בן עולם הבא ,דהוי צדיק גמור במצוה ,אף שמתכוין גם להנאתו ,ולא אמרינן
שלא לשמה הוא עושה ,אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה ,ומתכוין בה אף להנאת עצמו שיחיה
בנו או שיהיה בן עולם הבא.[215

אבל אם לא ביטלו וכבר הגיע שעה ששית שאין בידו לבטלו ,חייב הוא לפקח )יד( 216על ידי מרא
_______________
*
אמם הוסיף במ"א )שם(" :מכל מקום שמא יאכלוהו ,וספיקי טובא איכא" .ויתבאר לקמן בסוף הסעיף ,שבזה לא הטריחוהו
חכמים לפקח הגל אפילו "אם לא ביטלו  ...יש בו כמה ספיקות להקל".
 206זה קאי הן על ספק חמץ והן על ודאי חמץ ,שבכל אופן לא הצריכוהו לבדוק בידים במקום שיש חשש עקרב )אלא שבודאי
חמץ הצריכוהו לפקח במרא וחציא ,כדלעיל בסוף הסעיף הקודם(.
 207ברייתא וגמרא פ"ק שם ח ,א )תא אין מחייבין אותו להכיס ידו לחורין ולסדקין לבדוק  ...מפי סכת עקרב  ...שלוחי
מצוה אין יזוקין(.
 208לעיל סעיף כב )ואם זה הכותל הוא מחיצה בין ביתו של ישראל לביתו של כרי ,לא יבדוק הישראל כלל את חורי הכותל
העוברים בתוכו מעבר אל עבר  ...מפי חשש סכה ,שכשיראה הכרי את הישראל שהוא ממשמש בחור לאור הר יאמר
כשפים הוא עושה לי( .וראה אהלי שם ט ע' שח.
 209גמרא ח ,ב )היכא דשכיח היזיקא שאי ,שאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגי ויאמר ה' עגלת בקר תקח בידך
וגו'(.
וראה גם לעיל סי' קד ס"ב -ג .לקמן סי' תפ ס"ה.
 210שמואל א טז ,ב.
 211ח"י ס"ק יח )ואפשר דמשום הכי לא מקרי הכא שכיח הזיקא כיון שאין כאן עקרב לפיו ,ואיכא ספיקא וחששא טובא,
דלמא יש כאן עקרב ,ושמא יזיק לו ,והוא לא יראה אותו בשעת הבדיקה להשמר ממו ,ושמא איו יכול להזיק כיון שהוא
בגל ,על כן לא מקרי בשביל זה שכיח הזיקא לבטל ממצוה בשביל חששות אלו(.
 212גמרא שם )אמר רב אשי שמא תאבד לו מחט )קודם לכן ,רש"י(  ...דילמא בתר דבדק )וגמר את כל המצוה ,רש"י( אתי
לעיוי בתרה( .טור ושו"ע שם )כיון שיש בו סכת עקרב שמצויים בגלים חיישין ,שמא אחר שישלים בדיקתו ,שאיו עוסק
במצוה ,יחפש אחר מחט שאבד לו ,ויבא לידי סכה(.
 213מ"א ס"ק טו )שאבד לו קודם לכן )רש"י( ,דבשעת הבדיקה הוה ליה שליח מצוה ,ואיו יזוק אפילו בממוו(.
 214גמרא שם )וכה"ג לאו מצוה הוא ,והתיא האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בי או שאהיה בן העוה"ב הרי זה צדיק
גמור(.
 215רש"י שם רע"ב )הרי זה צדיק גמור ,בדבר זה ,ולא אמרין שלא לשמה עושה ,אלא קיים מצות בוראו שצוהו לעשות צדקה,
ומתכוין אף להאת עצמו שיזכה בה לעולם הבא או שיחיו ביו( .וראה קובץ דברי תורה א ע' לט.
 216בשלחן ערוך הדפס צוין לקוטרס אחרון זה לעיל סל"א ,וראה תהלה לדוד סי' טו ס"ק ח ,שהוא שייך לכאן.
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וקרדום ,ולבדוק ולחפש שמא יש שם מן החמץ 217שנשתמש בחורין תוך ל' יום לפני הפסח.
אבל החמץ שנשתמש בהם קודם ל' יום יש בו כמה ספיקות להקל ,218שמא ניטל כולו מהחורים,
ושמא נתעפש באורך זמן) 219ושמא יש עליו גבוה ג' טפחים שהוא כמבוער מן התורה ,(220ואין צריך
לבערו אלא מדברי סופרים ,221וחכמים לא הטריחוהו לפקח הגל על ידי מרא וקרדום ,כיון שאין שם
חמץ ודאי:
לג וכל זה כשהוא בענין שיש להסתפק שמא יש שם חמץ מונח בגל ואין עליו גבוה ג' טפחים .אבל
אם ברי לו שאם יש שם חמץ בגל יש עליו בודאי גבוה ג' טפחים ,אין צריך לטרוח ולפקח בגל על ידי
מרא וקרדום ,אע"פ שנשתמש חמץ בחורים תוך ל' יום ,דכיון שיש כאן ספק שמא אין מן החמץ
שנשתמש בחורים כלום בתוך גל זה ,שכבר ניטל כולו מן החורים קודם שנפל הכותל ,לכך יש
להקל 222כהאומרים 223שהחמץ שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים אין צריך לפקח בגל כלל כדי
לבערו ,אע"פ שלא ביטלו ואין בידו לבטלו:
לד חמץ שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים ,וביטלו קודם שעה ו' כמשפטו ,ולאחר הפסח נתפקח
הגל ונתגלה החמץ ,הרי הוא מותר )טו( אפילו באכילה .224שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא
משום קנס ,שקנסוהו חכמים על שעבר בבל יראה ובל ימצא מן התורה או מדברי סופרים כמו
שיתבאר בסי' תמ"ח ,225וחמץ זה שנפלה עליו מפולת לא עבר עליו כלום אין לנו לקונסו )ועי' בסי'
____________________
 217עולת שבת ס"ק ו )וראה דמיירי בשיכול לבטל דהוא קודם זמן איסורו ,אבל אם הוא לאחר זמן איסורו שאיו יכול לבטל
ועדיין לא ביטל ,אפילו איו ודאי חמץ ,כיון דספיקא דאורייתא הוא ,צריך להוציא משם בעין שלא יהיה בו סכה(.
ואף שבח"י ס"ק טז חלק עליו .תבאר בקוטרס אחרון ס"ק יד ,שאין להקל מטעמו אלא כשיש עליו גובה ג' טפחים )כדלקמן
סל"ג( ,או שיש כמה ספיקות )כדלקמן בסמוך(.
 218מ"א ס"ק טז )מכל מקום שמא יאכלוהו ,וספיקי טובא איכא( .ח"י ס"ק טז )דוקא בחמץ ודאי ,אבל בסתם איכא תרי
ספיקא  ...אם עבר זמן איסורו ולא ביטל ,שאין בידו לבטלו עוד(.
 219כדלעיל סעיף כה )שמא תעפש באורך הזמן ,או מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל( ,וש".
 220ראה קוטרס אחרון ס"ק יד ,שלמ"ד שב' ספיקות אין מוציאות מחזקת איסור ,אפשר שאין להקל אלא כשיש גם ספק זה
הג'.
והייו שרביו מסתפק אם קיי"ל שב' ספיקות מוציאות מחזקת איסור ,ולכן הכיסו בין חצאי עיגול ,כפי שביאר בשמו אחיו
הרה"ק מהרי"ל מיאאוויטש )שארית יהודה חאו"ח סי' ו(" :שמעתי מפי קדשו פעמים רבות ,דכל ספק העמיד בתוך חצאי
עיגול ,ודעתו היתה לחזור ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו".
 221וכיון שהאיסור מהתורה הותר על ידי ספק ספיקא ,אם כן שארה רק תקת חכמים לבדוק אפילו בכמה ספקות )כדלעיל
סכ"ה בהג"ה וש" ,שמדברי סופרים התקיו בדיקת חמץ אפילו בכמה ספקות( ,והוי ספק בחיוב בדיקה מדרבן ,שלא
הטריחוהו לפקח הגל.
 222משמעות ח"י ריש ס"ק טז ,לפי מה שתבאר בקוטרס אחרון ריש ס"ק יד.
 223לעיל ס"ל )לדעה הא' ,שבגובה ג' טפחים הוא כמבוער מן התורה(" :ואם לא בטלה קודם שעה ששית ,יש אומרים שאף על פי
שעבר על מצות חכמים ,אין קוסין אותו לפקח את הגל להוציא את החמץ משם ולבערו מן העולם" ,וש".
ואף שמסיק לעיל שם )סוף ס"ל(" :ולעין הלכה יש להחמיר בשל תורה כסברא אחרוה" ,הייו דוקא בודאי חמץ ,משא"כ
בספק חמץ סומכים על המתירים.
 224ירושלמי פ"ב ה"ב )הבקיר חמצו בג' עשר לאחר הפסח מהו ,ר' יוחן אמר אסור ,רשב"ל אמר מותר  ...ר' יוחן חשש
להערמה ורשב"ל לא חשש להערמה  ...פלה עליו מפולת  ...לית כאן הערמה והוא מותר( .הובא בשו"ת הרשב"א ח"א סי' ע.
פסקי ריא"ז פ"ב ה"ב אות ד .הובא בשלטי הגבורים ט ,ב אות ב )לשון ריא"ז ,חמץ של ישראל שפלה עליו מפולת איו צריך
לבדוק אחריו אלא מבטלו בלבו כמו שביארו .והואיל ולא עבר עליו בבל יראה מותר באכילה לאחר הפסח ,שאין לחוש בו
להערמה הואיל ופל עליו מפולת( .הובא בב"ח ס"י ד"ה ומ"ש ואם יש .ובמ"א ס"ק יז.
 225סעיף א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...הרי הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל ,לפי שקסוהו חכמים
לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא( ,וסכ"ט )חמץ המצא ברשות ישראל לאחר הפסח מיד ,וידוע שעבר עליו
הפסח ,אע"פ שבדק בליל י"ד כתקת חכמים ,וביטל כל חמצו ששאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה ,ומצא שלא עבר בבל
יראה ובל ימצא אפילו מדברי סופרים על חמץ זה שמצא ברשותו לאחר הפסח ,אף על פי כן הוא אסור בהאה ,אפילו יש לו
עדים שביטל כל חמצו או שהפקירו בפיהם בלשון הפקר ממש .שאם יהא מותר בהאה יש לחוש שמא ייח כל אדם חמצו עד
לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח ,כדי שתיר לו ליהות ממו(.
משא"כ במפולת ,שאין לחוש להערמה ,וכמבואר באליה זוטא סי' תמח ס"ק ה )דשם ליכא חשד כלל ,אבל בהפקיר וביטול לא
פלוג רבן(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

100

תל"ו 226שאם בשעה שנפלה עליו המפולת על החמץ היה בדעתו לפנות הגל לאחר הפסח ולזכות
בחמץ שתחתיו ,הרי זה אסור בהנאה ,עיי"ש הטעם(:

בדיקה בחביות שבאוצר
לה דרך אוצרי יין ושמן לסדר חביותיהן שורות שורות ,עד שממלאין כל קרקע המרתף בשורות של
חביות ,וחוזרין ומניחין חביות על חביות כשורות התחתונות על פני כל אורך ורוחב המרתף ,וחוזרין
ועושין כן כמה פעמים ,עד שנתמלא כל המרתף חביות מקרקעיתו עד תקרתו ,227על פני כל ארכו
)פירוש מן הכותל שבו פתוח הפתח ועד הכותל שכנגדו נקרא אורך ,ומן הכותל שבצד זה ועד הכותל
שבצד זה נקרא רוחב (228ועל פני כל רחבו.
כשהוא בא לבודקו מחמץ )וכגון שדרך להסתפק ממנו שהוא צריך בדיקה 229כמו שנתבאר למעלה(,
אין צריך לבדוק בכולו ,אלא בודק בין החביות שבשתי שורות העליונות 230הסמוכות לכותל שבו
הפתח ,דהיינו שורה אחת על פני כל רוחב המרתף מהכותל שבצד הפתח עד הכותל שכנגדה ,והוא
אורך שורה זו ,ורחבה הוא אורך חבית אחת ,ושורה זו היא סמוכה לכותל שבו הפתח ,והיא עליונה
על גבי כל השורות הסמוכות לכותל זו .ועוד בודק בשורה שתחת שורה זו ,231ודיו .שבשתי אלו
שורות רגיל השמש להניח פתו בשעה שמוזג יין מן החביות:

בית הכסת
232

233

לו בתי כנסיות ובתי מדרשות צריכין בדיקה
חמץ כל השנה.
והשמשים אינם נזהרים לבדוק בלילה ,אלא מכבדין היטב ביום .ולא יפה הם עושים ,וצריך להזהירם
בליל י"ד

לאור הנר ,מפני שהתינוקות מכניסין בהן

____________________
 226סעיף יח ,לעין אוצר )וכשהוא מפה את הבור לאחר הפסח ומוצא חטים ]מחומצות[ בקרקעיתו אסורות בהאה ,וחייב
לבערו כדין חמץ שעבר עליו הפסח .ואין דומות לחמץ שפלה עליו מפולת ,שלאחר הפסח הוא מותר אפילו באכילה ,לפי
שהמפולת בשעה שפלה על החמץ לא היה בדעתו לפותה ולפקחה אחר הפסח ,אלא מאליו מצא החמץ לאחר הפסח ,לפיכך
אין לו לקוסו ולאוסרו כמו שתבאר בסימן תל"ג עיין שם הטעם ,אבל חטים הללו בשעה שהכיס האוצר לבור ,היה בדעתו
לזכות בהם לאחר הפסח כשיפה את האוצר( ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ט .וראה גם קוטרס אחרון כאן סוף ס"ק טו.
 227רש"י ח ,ב ד"ה שתי שורות )דרך האוצרי יין לסדר חביותיהן שורות שורות ,עד שממלאין כל קרקע המרתף ,וחוזרין ומיחין
חבית על חבית כשורות תחתוות עד הקורה( .טור ושו"ע ס"ט )מרתף שמסדרין בו שורות של חביות זו אצל זו עד שתמלא
כולו ,וחוזרין ומסדרין שורות אחרות על התחתוות עד הקורה(.
 228זו הקדמה להבין את מה שמבואר לקמן )וברש"י ובטור ושו"ע המועתקים לקמן( "על פי כל רוחב" .והייו רוחב המרתף.
משא"כ אורך ורוחב השורה הוא להיפך ,כי אורך השורה הוא לרוחב המרתף ,כדלקמן בסמוך.
 229גמרא ח ,ב )הכא במאי עסקין במסתפק( .רש"י ב ,א ד"ה שתי שורות )ופעמים שהשמש עומד למזוג יין ופתו בידו וכשהיין
כלה כס למרתף להביא יין( .מ"א ס"ק יח )ודוקא מרתף שמסתפק ממו לצורך סעודה(.
 230משה רפ"ק )בית הלל אומרים שתי שורות החיצוות שהן העליוות( .טור ושו"ע שם )אין צריך לבדוק אלא שורה העליוה
ואחרת למטה ממה ,דהייו שורה על פי רוחב המרתף ,ולא על כל שטח המרתף אלא העליוה הרואה את הקורה ואת
הפתח ,ואחרת למטה ממה(.
 231כרב שם ח ,ב )אמר רב עליוה ושלמטה הימה( .רש"י ח ,ב ד"ה עליוה ושלמטה )האי עליוה לא כל גג השורות באורך
המרתף קאמר  ...אלא שורת חבית אחת על פי רוחב כל המרתף  ...הרואה את הפתח ואת הקורה  ...ועוד שורת חבית אחת
למטה מן העליוה ,היא משורה הזקופה כגד הפתח ,והאי פתח לאו כגדו ממש קאמר אלא הכותל שהפתח בו קרי הכי( .טור
ושו"ע שם.
 232ירושלמי פ"א ה"א )ר' ירמיה בעי בתי כסיות ובתי מדרשות מהו שיהו צריכין בדיקה .מה צריכא ליה ,שכן מכיסין לשם
בשבתות ובראשי חדשים( .ר"ן )ד ,ב( ד"ה חצר )ולדידן מי משום תיוקות שכסין שם ופתן בידן( .טור ) הילכך שלו מי
צריכין בדיקה לפי שהתיוקות מכיסין בהם חמץ( ,ושו"ע ס"י )בתי כסיות ובתי מדרשות צריכים בדיקה ,מפי שהתיוקות
מכיסים בהם חמץ(.
 233עולת שבת ס"ק ז )וראה דיש לבדוק בזמן שכולי עלמא בודקין ,בליל י"ד( .מ"א ס"ק יט )משמע דצריכים בדיקה כדין,
דהייו בליל י"ד( .פר"ח ס"י )שעיקר המצוה היא בלילה לאור הר(.
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על כך 234שיקיימו מצות חכמינו כתיקונה )ויכולין לברך על בדיקה זו.(235
אבל אין צריך לבטל אחר הבדיקה ,לפי שאין יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאינו שלהם ,שאין אדם
מפקיר דבר שאינו שלו:236
לז אם עבר ולא בדק בתי כנסיות ובתי מדרשות בליל י"ד ,יכול לבודקם לכתחלה ביום י"ד לאור
היום ,ואין צריך לבדוק לאור הנר ,לפי שדרך להרבות בהם חלונות ויש בהם אורה גדולה ,והרי דינם
כדין אכסדרה 237שנתבאר למעלה.238
וכן שאר בתים וחדרים שיש בהם חלונות הרבה ואורה גדולה דינם כאכסדרה:239

כיבוד ובדיקה
240

לח כל חדר הצריך בדיקה צריך לכבדו קודם הבדיקה  ,לפי שקודם הכיבוד יש עפרורית הרבה
ואינו יכול לבדוק יפה .241ויזהיר כל אדם את בני ביתו שיכבדו גם תחת המטות 242שמא נתגלגל לשם
____________________
 234מהרי"ל הל' בדיקת חמץ סי"א ע' מב )ואמר מהר"ש  ...שכתב במרדכי שצריך השמש לבדוק בבית הכסת( הובא בח"י ס"ק
כב )ולא ראיתי זהרים בזה לבדוק הבית הכסת ,רק סגי להו בכיבוד בעלמא ביום ,וראוי להזהיר על זה השמשים של בית
הכסת ,וכן כתב מהרי"ל( .פרי חדש ס"י )ולא הגו כן אלא שמכבדים אותם ביום י"ג ,ולאו שפיר עבדי ,דכיבוד לא מהי
למאי דאיכא בגומות ] ...כדלקמן סל"ט[ ,ועוד שעיקר המצוה היא בלילה לאור הר".
 235לפום ריהטא פירוש הדברים הוא כך :חמץ המצא בבתי כסיות הוא מופקר ואין עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולכן
אין צריך לבטלו ,וגם אין יכולים לבטלו ולהפקירו .אך מכל מקום חייבים לבדוק החמץ שבבתי כסיות ולשרפו ,מטעם שמא
יבוא לאכלו.
אמם לפי זה איו מובן האמור במוסגר "ויכולין לברך על בדיקה זו"!? והרי מבואר בכמה מקומות בשוע"ר ,שבמקום שטעם
הבדיקה והביעור הוא רק מחשש תקלה שלא יבוא לאכלו ,ואין עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא )אפילו מד"ס( ,אזי אין
מברכים על בדיקה וביעור זה )ראה לעיל סי' תלא הערה .(49
וראה בן הימין )לג ,ד ואילך(" :ראיתי בשו״ע הרב )סי׳ זה סעי׳ לו( שכתב במוסגר שם ויכולין לברך על בדיקה זו ע״כ .ולדידי
הדבר צריך תלמוד כי לא מצאתי לשום אחד מהפוסקים זולתו שיכתוב ברכה זו .ולפע״ד צע״ג מ״ל הא ,דלכאורה בדיקה זו
איו רק משום חשש תקלה שלא יבואו לאכול  ...וכבר כתב הרב ז״ל בעצמו כמה פעמים דעל בדיקה וביעור שהוא מחמת
חשש תקלה אין לברך עלי׳" .וביאר בדרך אפשר בכמה אופים .וראה גם מה שדן בזה בתהלה לדוד )ח"ג סי' טז( ,ומסיים:
"ומדקדוק לשוו שכתב ויכולין לברך משמע דרשות בידם ,והוה ליה למימר וצריכין לברך".
ואפשר שהוא כעין המבואר לעיל )סי' יד ס"ד -ה(" :השואל מחבירו טלית שאיה מצוייצת פטור מלהטיל בה ציצית כל שלשים
יום  ...אם רוצה להטיל בה ציצית תוך שלשים יום ולברך עליו הרשות בידו ,ואיה ברכה לבטלה ,ואע"פ שהוא פטור מן
הדבר יכול לומר וצוו להתעטף ,כמו שהשים מברכין על כל המצות שהן פטורות מהם ,מטעם שיתבאר בסי' י"ז עיי"ש"
)ראה שאילת חיים סי' א ס" ה .ומה שדתי בזה ,ב"שיעורי הלכה למעשה" ח"א ע' תמח -ט(.
ויותר מסתבר שכאן חייב השמש לבדוק מדיא ,שאף אם בית הכסת לא זכה בחמץ זה ,מכל חיוב הבדיקה חל על )האחראי על(
בית הכסת ,כדלקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ג(" :ואף שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי ,מכל מקום לדיא אין
לו לזוז מדבריו ז"ל ,ובפרט שיש לקיים דין זה מטעם אחר ,ואין להאריך".
ותפרש יותר לקמן שם )סכ"א(" :אם ישראל אחר כס תחתיו ,האחרון חייב לבדוק ולבער חמצו של ראשון".
וכמבואר בגמרא )ד ,א(" :בעו מייה מרב חמן בר יצחק המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק ,על המשכיר לבדוק
דחמירא דידיה הוא ,או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי" )ומסקין שם ,שחיוב הבדיקה חל על השוכר רק
כאשר מסר לו המפתח ,כדלקמן סי' תלז ס"א -ב( .הרי שאף כאשר החמץ הוא של המשכיר ,כיון שהחמץ הוא ברשות השוכר
חל עליו חיוב הבדיקה .ותבאר לקמן סי' תלז ס"ב )והערה .(24
ואף שלעין הביטול צריך שיהי' דוקא החמץ של המבטל ,כדלקמן בסמוך "שאין יכולים לבטל ולהפקיר חמץ שאיו שלהם,
שאין אדם מפקיר דבר שאיו שלו" .מכל מקום חיוב הבדיקה הוא על בעל הבית ,אפילו החמץ איו שלו.
 236פר"ח ס"י )ומיהו לא מצו לבטולי החמץ ,לפי שאיו שלהם( .וכן הוא לקמן סי' תלו ס"ד )שאין ביטולם מועיל כל כך כיון
שאין החמץ שלהם(.
 237ח"י ס"ק כב )וראה אם עבר ולא בדק בליל ארבעה עשר בודק אפילו לכתחילה ביום ארבעה עשר לאור החמה ,כמו
אכסדרה שאורה גם כן רב( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א.
 238סעיף ב.
 239דרכי משה ס"ק ב )ובמרדכי ריש פסחים )סי' תקלה( על שם ירושלמי )פסחים פ"א ה"א( ,בית הכסת אף על פי שאורה רב
אפילו הכי צריכה בדיקה לאור הר ,שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה .מיהו בתלמוד שלו קאמר אכסדרה לאורה בדקת
עכ"ל ,משמע דלפי תלמוד שלו ,חדר שיש לו אור הרבה דיו כדין אכסדרה( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א.
 240מרדכי פ"ק רמז תקלו )וצריך לכבד את הבית קודם בדיקה( .רמ"א סי"א )וכל אדם צריך לכבד חדריו קודם הבדיקה(.
 241מרדכי שם )דלא מיבדק שפיר בלא כיבוד( .הובא במ"א ס"ק כא.
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מעט חמץ:243
לט ואחר שכיבדו היטב בכל המקומות צריך הוא לחזור ולבדוק בכל המקומות לאור הנר בחורים
ובסדקים הצריכין בדיקה ,שמא יש שם מעט חמץ ,244שהכיבוד אינו מועיל כלום למה שבחורים
וסדקים:245

תחת המטות הספסלים ובכיסים
246

247

מ ואפילו )טז( תחת המטות צריך הוא לבדוק לאור הנר  ,אחר הכיבוד  ,אלא אם כן תרנגולים
מצויין שם ,שאז יש לתלות שהם אכלו כל החמץ שנתגלגל תחת המטות:248
מא אבל )יז( תחת הספסלים צריך לבדוק לאור הנר ,249אף אם מצויין שם תרנגולים ,250לפי שאי
אפשר שלא נפל לשם חמץ אם הוא חדר שאוכלין בו ,והרי יש כאן חמץ ודאי תחת הספסלים ,ואין
ספק אכילת התרנגולין מוציאה מידי ודאי חמץ:
מב ויזהר כל אדם לבדוק ולנער הבתי ידים והכיסים של הבגדים שלו ושל התינוקות ,לפי שלפעמים
מכניסין בהן חמץ.251
ואין צריך לבודקן בליל י"ד ,שהרי למחר כשיאכל חמץ אפשר שיחזור ויכניס בהן חמץ ,ומה הועיל
בבדיקתו ,אלא יבדקם וינערם למחר בשעת הביעור .252ואף אם רוצה להחמיר על עצמו ולבודקם
בליל י"ד ,צריך לחזור ולבדקם למחר בשעת הביעור ,שמא חזר והכניס בהם מחמץ שאכל אחר
_______________
 242כל בו סי' מח ו ,ג )וצריך ללמד לבי הבית לכבד תחת המטות והתיבות ,כי פעמים שהחמץ גרר שם בפי התרגולין או בסבה
אחרת ושאר שם( .הובא במ"א ס"ק ט .וראה לקמן ס"מ )שאם תרגולים מצויין שם סגי בכיבוד ,ואין צריך לבדוק( ,וש".
 243כדלעיל סי"ח ,שאף במקום שאין לחוש שהשתמשו בו חמץ ,עדיין "יש לחוש שמא פל ותגלגל לשם מעט חמץ" ,וש" .וראה
הערות וביאורים חי"א ע' קצב בשוה"ג.
 244ראב"ן הובא במרדכי רמז תקלה )וגם אם כבדו וטאטאו את הבית מקודם לכן ,אפילו הכי צריך לחזור ולבדוק ,שלא לחלק
בין בדיקה לבדיקה ,וכ"פ ראב"ן( .טור ושו"ע סי"א )המכבד חדרו בי"ג ביסן ,ומכוין לבדוק החמץ ולבערו ,וזהר שלא
להכיס שם עוד חמץ ,אף על פי כן צריך לבדוק בליל י"ד(.
 245מרדכי רמז תקלו )ובכיבוד לחוד לא סגי ,דדילמא משתכח בגומא( .תרומת הדשן סי' קלג )ואף על גב דמסיק התם ,משום
שלא לחלק בין בדיקה לבדיקה ,ואיכא למימר דהיכא דעביד בדיקה כל שהוא באור י"ד די בכך אחר הכיבוד ,דמהשתא לא
תחלוק בין בדיקה לבדיקה .מכל מקום כתב מי התם טעם אחר ,דכיבוד לחוד לא סגי ,משום דילמא מישתכח בגומא( .הובא
במ"א ס" ק כ .
 246ואף דלא יחא תשמישתיה מתחת למטה ,מכל מקום חוששים "שמא תגלגל לשם מעט חמץ" )כדלעיל סל"ח(.
ואף שיש מחלוקת בברייתא )ח ,א( ובפוסקים אם יש חיוב לבדוק תחת המטה ,מכל מקום קיי"ל שצריך לבדוק שם .ותבאר
בקוטרס אחרון ס"ק טז.
 247כדלעיל סל"ח.
 248עי' מ"א ס"ק ט )והכל בו כתב צריך לכבד תחת המטות ,כי לפעמים החמץ גרר שם בפי התרגולים או לסבה אחרת עכ" ל.
ראה לי כוותו דחתיכה קטה התרגולים אוכלים אותו ,אלא דחיישין ששאר שם חתיכה גדולה שאי אפשר לתרגולים
לאכלו ,לכן די בכיבוד ואין צריך בדיקה( .והייו כדלעיל סכ"ד -ו ,שספק אכילת התרגולים "מוציא מידי ספק חמץ".
 249שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג ,בוסח הדפוסים שלו )במקום שרגילין לאכול כל ימות השה יש לבדוק תחת הספסלים ,דאי
אפשר שלא פל שם והוי כמו חמץ בבור( .מ"א שם )ובמקום שאוכלין כל השה ,וליכא שם תרגולים ,צריך לבדוק תחת
הספסלים שאי אפשר שלא פל שם חמץ ,והוי כמו חמץ בבור )מהרי"ו((.
 250דלא כהעתק המ"א ה"ל בדברי מהר"י ווייל ,דהייו דוקא אם "ליכא שם תרגולים" .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ה.
 251שו"ת מהר"י ווייל שם )וצריך לבדוק בית יד ]כיס[ של התיוקות שלא ישאר בו חמץ .וכן בבית יד ]כיס[ שלו( .רמ"א סי"א
)והכיסים או בתי יד של בגדים שותים בהם לפעמים חמץ ,צריכין בדיקה(.
 252ח"י ס"ק כז )לכאורה משמע דבזמן בדיקה קאמר ,דהייו ליל ארבעה עשר .אבל באמת העולם אין זהרין בזה ,ומערים
הכיסים בשעת הביעור .ואפשר מטעם שאוכלין עוד חמץ ,ואולי דבק בידיו דבר מה וחוזר וותן לתוך כיסו( .וראה גם לקמן
סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ב )וכן הכיסים ובתי ידים של הבגדים אין צריך לבודקם בליל י"ד ,לדעת החק יעקב בסוף סימן
תל"ג ,אלא ביום בשעת הביעור(.
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הבדיקה:253
מג וכל זה במי שדרכו לפעמים ליתן חמץ לתוך הבתי ידים והכיסים של הבגדים ,אבל מי שלעולם
אין דרכו בכך אין צריך בדיקה 254כלל ,לא בליל י"ד ולא בשעת הביעור .ומכל מקום המחמיר תבא
עליו ברכה:255

קונטרס אחרון

)א( ג' מחיצות כו' והוא הנקרא אכסדרה כו' .עיין המחלוקת שבין המג"א להחק יעקב .
ובזה נחלקו גם כן רש"י ותוס' סוף פרק ט' דעירובין .259וכיון דהתם קיימא לן כפירוש התוס'  ,שכן
265
דעת הרי"ף 261והרמב"ם 262והרא"ש 263ור"ח ,264כמ"ש הב"י בסוף סי' שס"א ,וכן פסק רמ"א שם
256

257

258

260

____________________
 253ח"י שם )והרוצה להחמיר ,עכ"פ צריך לחזור ולער כיסו בשעת הביעור(.
 254דרכי משה ס"ק ה )וראה לי דמיירי באותן הרגילים לשום לפעמים חמץ לבתי ידיהם ,אבל מי שאיו רגיל בכך איו צריך
ליזהר בזה( .מ"א ס"ק כב )ומי שאין דרכו בכך אין צריך בדיקה(.
 255ראה ח"י ס"ק כו )דלפעמים דבוק פירור חמץ בידים וותן לתוך כיסו ובתי יד שלו בלי ידיעתו ,כי ידים עסקיות הם( .וראה
הערות וביאורים שערי ביה )כ"ץ( סל"ה.
 256תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
יש מחלוקת הפוסקים מהי אכסדרה) :א( גג על עמודים בלי מחיצות) .ב( חדר שיש לו רק ג' מחיצות.
המחלוקת היא גם לעין בדיקת חמץ )שאכסדרה לאורה בדקת ,בלא אור הר( .וגם לעין עירובין )מתי אומרים בה פי תקרה
יורד וסותם( .ובפים ס"ב פסק ,שגם אכסדרה שיש לה ג' מחיצות בדקת לאורה.
ועל זה בא לבאר ,שפסק זה בוי) :א( כיון שכך קיי"ל לעין פי תקרה יורד וסותם) .ב( שכן ראה בפוסקים גם לעין בדיקת
חמץ.
ואף שלעין פי תקרה יורד וסותם ,הובאו כמה דעות בשו"ע .מכל מקום לכל הדעות האלו קיי"ל שאכסדרה סתם יש לה ג'
מחיצות.
 257ס"ק ב )ואכסדרה ,הייו הבויה על גבי עמודים ואין לה כותל(.
 258ס"ק ב )סתם אכסדרה הוא שיש לה ג' דפות(.
 259צד ,א תוס' ד"ה בשתי )רש"י מפרש דרב ושמואל דפליגי בפי תקרה הייו דווקא באכסדרה בבקעה שאין לה כלל מחיצות ...
ראה לר"י דסתם אכסדרה יש לה ג' מחיצות(.
 260שסתם אכסדרה יש לה ג' מחיצות; אלא שבזה גופא יש ג' שיטות:
)א( שאומרים פי תקרה יורד וסותם רק כששאר משהו מרוח רביעית )כשמואל(.
)ב( שאומרים פי תקרה יורד וסותם רק כששארו לפחות ג' מחיצות )כרב(.
)ג( שאומרים פי תקרה יורד וסותם גם כששארו ב' מחיצות דבוקות זו בזו.
אבל לכל הדעות האלו לא קיי"ל כפירוש רש"י ,שאומרים פי תקרה יורד וסותם אפילו באכסדרה שיש לה רק מחיצה אחת.
 261עירובין לא ,א )איתמר אכסדרה בבקעה ,רב אמר מותר לטלטל בכולה ,ואף על גב דליכא אלא שלש מחיצות אמרין פי
תקרה יורד וסותם ,והלכתא כוותיה(.
 262הל' שבת פי"ז הלכה לה )אכסדרה בבקעה מותר לטלטל בכולה ,ואע"פ שהיא בת שלש מחיצות ותקרה .שאו רואין כאילו
פי תקרה יורד וסותם רוח רביעית(.
 263עירובין פ"ט ס"ג )איתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה ,ואף על גב דליכא אלא שלש מחיצות אמרין פי
תקרה יורד וסותם ,ושמואל אמר אין מטלטלין בה אלא בארבע אמות דלא אמר פי תקרה יורד וסותם  ...וכן פירש ר"ח ז"ל
דדוקא ברוח רביעית אמרין פי תקרה יורד וסותם(.
 264עירובין צד ,ב )דאתמר אכסדרה בבקעה רב אמר מותר לטלטל בכולה פי תקרה יורד וסותם ,ושמואל אמר אין מטלטלין בה
אלא בד' אמות  ...כי לית ליה לשמואל פי תקרה יורד וסותם היכא דאיכא ג' מחיצות והרביעית כולה פתוחה ,אבל היכא
דאיכא ד' מחיצות ופרץ מקצת מאחת מהן  ...אית ליה פי תקרה יורד וסותם(.
 265סעיף ב )ואמרין פי תקרה יורד וסותם אפילו בב' מחיצות ,אם יש כאן ב' מחיצות שלימות דבוקות זו בזו ,אבל זו כגד זו
לא(.
וכן פסק לעיל סי' שסא ס"ה )בית שפרץ  ...אומרים בה פי תקרה יורד וסותם ,אפילו היא יתירה מעשר ,רק שאיה במילואה.
ויש אומרים שאפילו  ...אם פרצו ב' מחיצות זו אצל זו במילואם ושאר קירוי עליהם אומרי בו פי תקרה יורד וסותם ,אם
שאר שם ב' מחיצות דבוקות זו בזו  ...וכן עיקר(.
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]אלא דפסק כרבינו תם ,266דסבירא ליה דבשתי מחיצות נמי מיקרי אכסדרה ,אבל סתם אכסדרה היינו
שיש לה שלש מחיצות[ .אם כן הכא נמי קיי"ל כהחק יעקב.
וכן משמע בהדיא ממ"ש רמ"א בדרכי משה 267בשם המרדכי .268וכ"כ הב"ח 269ועולת שבת 270דבית
הכנסת ובית המדרש נבדקין לאורן עיי"ש .וכל שכן חדר הפרוץ ברוח רביעית לגמרי:
)ב( בא' מנרות הללו כו' .271המ"א 272כתב דשל שמן דינו כאבוקה .אבל שאר כל האחרונים חולקין
על זה .עיין בב"ח 273ובעולת שבת 274ובאלי' זוטא 275ובפרי חדש 276ובחק יעקב.277
ומסתבר טעמייהו ,שהרי לא נזכר איסור זה בגמרא .ואדרבא כל סתם נר שבמשנה וגמרא הוא של
שמן .278ובלאו הכי בדברי סופרים הלך אחר המיקל .279וכל שכן שהמקילים הם רבים .280ובפרט
שהט"ז 281מיקל אפילו באבוקה שאין צריך לחזור ולבדוק עיי"ש:
284
)ג( חייב הוא כו' מן התורה כו' לא עבר עליו למפרע כו' .אף 282דהפרי חדש 283כתב ,דהרא"ש
____________________
 266אף שמדברי הרי"ף וסייעתו ה"ל ראה שאין אומרים פי תקרה יורד וסותם אלא כשיש לפחות ג' מחיצות .מכל מקום
קיי"ל דסגי בשתי מחיצות דבוקות ,כדעת ר"ת בתוס' ורא"ש שם )ור"ת ז"ל פירש דסתם אכסדרה הוי מוקפת משתי רוחות,
ובההיא מי איירי רב בשמעתין( .ובתוס' סוכה יח ,ב ד"ה אכסדרה )דאיירי מי באכסדרה שיש לה שתי מחיצות  ...אכסדרה
שבחצר  ...יש לה שלש מחיצות ,דסתם אכסדרה שבחצר מושכת בכל אורך שבחצר או ברוחב ,אלא שהיא עד אמצע החצר,
ופרוצה במלואה לפים(.
 267כאן ס"ק ב )ובמרדכי ריש פסחים )סי' תקלה( על שם ירושלמי )פסחים פ"א ה"א( ,בית הכסת אף על פי שאורה רב אפילו
הכי צריכה בדיקה לאור הר ,שלא תחלוק בין בדיקה לבדיקה .מיהו בתלמוד שלו קאמר אכסדרה לאורה בדקת עכ" ל,
משמע דלפי תלמוד שלו חדר שיש לו אור הרבה דיו כדין אכסדרה(.
וכן פסק בפים )סל"ז(" :וכן שאר בתים וחדרים שיש בהם חלוות הרבה ואורה גדולה ,דים כאכסדרה".
 268פסחים רמז תקלה )איתא בירושלמי בריש פסחים רב מי בעי חצירות שבירושלים שאוכלין שם חלות תודה ורקיקי זיר
מהו צריכות בדיקה ,ופריך והלא כבר בדקו מן הותר ,ומשי שלא לחלוק בין ביעור לביעור .מיהו בתלמוד שלו יש אכסדרה
לאורה בדקת(.
 269סוף ס"ב )באכסדרה ובתי כסיות ומדרשות כך הדין  ...אם בדקה לאור החמה דיו(.
וכן פסק בפים )סל"ז(" :אם עבר ולא בדק בתי כסיות ובתי מדרשות בליל י"ד ,יכול לבודקם לכתחלה ביום י"ד לאור היום,
ואין צריך לבדוק לאור הר ,לפי שדרך להרבות בהם חלוות ויש בהם אורה גדולה ,והרי דים כדין אכסדרה".
 270סעיף א )אכסדרה  ...והוא הדין בבית כגד ארובה ,שגם שם אור רב מאוד  ...דכן הדין בבתי כסיות ובבתי מדרשות(.
 271תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ה הביא מהמ"א ,שר של שמן חמור יותר מר של חלב.
ובאמת כתב המ"א שר של שמן אף בדיעבד צריך לחזור ולבדוק .אלא שבזה לא קיי"ל כוותיה .ומכל מקום למדו מדבריו ,שר
של שמן חמור יותר מר של חלב.
 272ס"ק ה )דאבוקה  ...אפילו בדיעבד צריך לחזור ולבדוק ,אבל ר של חלב הגו להחמיר ,שיתירא פן יטוף על הכלים ועל
הבגדים ,ובדיעבד יצא ,ושל שמן דיו כאבוקה ,שמתיירא להכיסו לחורין ולסדקין פן ישפוך השמן(.
 273סעיף ד )ראה דבהי הויא בדיקתו בדיקה בדיעבד ,אלא לכתחלה הטוב והאות לבדיקה הוא שעוה(.
 274ס"ק ב )וכתב הב"ח דבאילו בדיעבד בדיקתו בדיקה ואיו צריך לחזור ולבדוק(.
 275ס"ק ב )אבל ר של חלב ושל שומן מהי(.
 276ס"ק ב )מסתברא דאבוקה הויא עיכובא ,ואם בדק באבוקה צריך לחזור ולבדוק בר קטן ,אבל שאר רות שאסר המחבר
דוקא לכתחילה ,אבל בדיעבד שפיר דמי(.
 277ס"ק ה )משא"כ באיך רות בדיעבד מהי הבדיקה(.
 278ראה כלבו סי' מח ז ,א )והאי ר דאמר שהוא יפה לבדיקה ,י"א שהוא של שמן  ...והראב"ד ז"ל כתב שר שעוה הוא הטוב
והאות לבדיקה ,ולא זה של שמן( .ח"י ס"ק ה )בר של שמן  ...אפילו לכתחלה לדעת כמה פוסקים ,כמו שכתב  ...הכלבו(.
 279ע"ז ז ,א )בשל סופרים הלך אחר המיקל(.
 280ברכות ט ,א )יחיד ורבים הלכה כרבים(.
 281ס"ק ג )ראה דבזה אסור לכתחילה ,אבל לא לעיכוב  ...וכן משמע לשון הטור  ...באבוקה כתב אין בודקין ,משמע דלכתחלה
לא ,אבל בדיעבד גם זה מקרי בדיקה( .הובא בפים סעיף ט.
 282תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
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והטור 285סבירא להו ,דהמוצא חמץ בפסח אחר בדיקתו עובר עליו למפרע אם לא ביטלו .ולפי זה אין
בדיקה מועלת כלום מן התורה בלא ביטול ,עיי"ש בסי' תל"א .וכך כתב העולת שבת סי' תל"ד,286
דלהטור הביטול שלאחר הבדיקה היא מדאורייתא.
289
288
287
מכל מקום לענין פסק הלכה הסכים שם העולת שבת כדעת רש"י ור"ן החולקים על הטור
)ולזה הסכים גם כן הפרי חדש.(290
והט"ז בסי' תל"ד סק"ג הסכים גם דעת הטור לרש"י ,291שאינו עובר עליו אלא משעת מציאה ואילך,
דקודם שמצאו אנוס הוא דשגיאות מי יבין .עיין שם שהוכיח כן מדברי הרא"ש.292
_______________
יש פוסקים שהבדיקה איה מועלת מן התורה ,כי גם אחר בדיקה עובר על החמץ שלא מצא בבדיקתו .ויש פוסקים שהבדיקה
איה מועלת מן התורה ,כי גם לפי הבדיקה איו עובר על חמץ שאיו ידוע.
אמם מוכח בש"ס ופוסקים שהבדיקה מועלת ,כי לפי בדיקה עוברים אף על חמץ שאיו ידוע ,ואחרי הבדיקה איו עובר על
החמץ שלא מצא בבדיקתו.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' צה ואילך.
 283סי' תלא ס"ק א )ושוב מצאתי להרא"ש בפרק קמא דפסחים ]סימן ט[ ,דמוכח בהדיא מתוך דבריו דסבירא ליה דבדיקה לא
מהיא מידי ,ואפילו לחמץ שאיו ידוע .שהרי כתב גבי ההיא דהבודק צריך שיבטל ,דמדלא כתיב לא תראה חמץ אלא לא
יראה ,משמע לא יהיה לך חמץ במקום הראוי לראיה ,ואף על פי שאיו יודע שהם בביתו ,מכל מקום בל יראה איכא ,ולכך
צריך שיבטל .ולפי זה הא דאמרין גזרה שמא ימצא גלוסקא ,לאו דוקא ,אלא אפילו שאיו מוצא אותה עובר .וכן פירש הוא
ז"ל ,כלומר חיישין שמא באחת מן הזויות היתה גלוסקא זו ,עיי"ש .וגם הטור משך אחר סברת אביו בסימן תל"ד ,כדמוכח
בהדיא מלשוו ,יע" ש(.
 284פ"א סי' ט )אי ימא משום פירורין ,דקים )לן( שלא מצא בבדיקה ושארו ,ועובר עליו בבל יראה .ואף על פי שאיו רואה.
דהא לא כתיב לא תראה חמץ ,אלא לא יראה ,משמע לא יהא לך חמץ במקום הראוי לראיה ,ואף על פי שאין יודע שהם
בביתו ,מכל מקום בל יראה איכא  ...שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה ,כלומר חיישין שמא באחת מן הזויות
היתה גלוסקא יפיפיה ,שדעתו עילויה ולא בטלה ממילא( .משמע לפום ריהטא ,שאפילו לא מצא הפירורין והגלוסקא עובר
עליהם )אם לא ביטלם ,ואם לא היו בטלים מאליהם(.
 285סי' תלד )ואחר הבדיקה מיד בלילה יבטלו  ...דהשתא אפילו אם שאר בבית חמץ שלא מצא איו עובר עליו ,דהוי הפקר
ולאו דיליה הוא( .משמע לפום ריהטא ,שאם לא ביטל עובר עליו אפילו בדק.
 286סעיף ב )ובטור כתב וז"ל דהשתא ,כלומר אם יבטל מיד בלילה ,אפילו אם שאר בבית חמץ שלא מצא איו עובר עליו ,דהוי
הפקר ולאו דיליה הוא עכ"ל ,משמע מלשוו ,דאם מצא חמץ בביתו אחר הזמן ביעור ולא ביטל הרי עבר בבל יראה(.
 287ז"ל שם" :דמדאורייתא בבדיקה לבדו סגי ,וכדכתב הר"ן בריש פרקין ,דמן התורה או בביעור או בביטול סגי ,אפילו אם
ישאר שם חמץ בבית איו עובר עליו ,כיון שבדק היטב ועשה כל מה שמוטל עליו מן התורה  ...זהו ע"פ דעת רש"י והר"ן ז"ל.
ובטור  ...משמע מלשוו דאם מצא חמץ בביתו אחר הזמן ביעור ולא ביטל הרי עבר בבל יראה  ...אבל דברי רש"י והר"ן ז"ל
ראה עיקר".
 288ריש מכילתין ד"ה בודקין )שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא( .והייו שבדיקת החמץ מועילה מהתורה שלא יעבור עליו.
ובדף ו ,ע"ב ד"ה ודעתו עליה )חשובה היא בעייו וחס עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ומצא עובר עליה בבל יראה
ובבל ימצא( .והייו שהבדיקה מועלת שלא יעבור על החמץ ששאר בביתו ,וגם אם מצא גלוסקא ,איו עובר עליה אלא אם כן
"משהה" מלבערה.
 289ריש פסחים ד"ה בודקין )דבדיקה לחודה מי מהיא  ...דבדיקה מי מדאורייתא היא( ,וד"ה אלא כך הוא עיקרן של דברים
)צריך מן התורה שיבדוק אחריו בכל מקום שהוא רגיל להמצא שם ויבערו מן העולם  ...ובהכי סגי ליה ,לפי שמכיון שבדק
יצא ידי חובתו ,ואם שמא ימצא אחר כך גלוסקא יפיפיה יבערה לאלתר .שמא תאמר למפרע עבר עליה ,ליתא ,שהרי סמכה
תורה על החזקות ,וכל שבדק אותן מקומות שרגיל להמצא בהן חמץ יצא י"ח  ...שמא ימצא גלוסקא יפיפיה ודעתיה עלויה,
ופרש"י ז"ל דשמא מתוך שדעתיה עלויה ישהה אותה מלבערה ,ומצא עובר עליה ,כלומר משעת מציאתה ואילך ,אבל מקמי
הכי לא ,שכבר יצא ידי חובתו בבדיקה כדכתיבא(.
 290סעיף א )ושיטה זו איה מחוורת כלל בש"ס ,אלא העיקר כמו שכתבתי ,דבדיקה מהיא לחמץ שאיו ידוע(.
 291בט"ז שם" :בטור כתוב דהשתא אפילו אם שאר בבית חמץ שלא מצא איו עובר עליו ,דהוה הפקר ולאו דיליה הוא .אין
פירושו שיעבור על מה שלא ידע ,אם לא יבטל ,אלא ימצא אותו אחר כך ,דשגיאות מי יבין" .וראה חקרי הלכות ח"ג לט ,ב.
 292בט"ז שם" :וכ"מ מדברי הרא"ש שכתב בפירורין ,אי לא הי' בהם היתר מפי שהם אים חשובין ובטלים הייתי עובר
עליהם ,דכיון דקים לן ששארו בבדיקה ממילא הוה ליה כידוע ,ואם כן בגלוסקא יפה הוה האיסור דוקא כי משכח להו ...
אמר רבא שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתו עלויה ,פירש"י חשובה היא בעייו וחס עליה לשרפה ומשהא אפילו רגע אחד ועובר
עלי' בבל יראה .ואחר כך מקשין וכי משכחת לי' לבטלי' ,ומשי דילמא משכחת ליה לבתר איסורא  ...שמא יחוס מלשורפה
קצת ויעבור" .והייו שבפירורין )אם לא היו בטלים מאליהם( עובר כיון דהוה ליה כחמץ ידוע ,ובגלוסקא עובר עליה מטעם
האמור בפירש"י.
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וזהו גם כן כוונת המ"א שם סק"ה בשם הרא"ש .293דלא כפרי חדש בשם הרא"ש.
מיהו מאי דמשמע שם מהמ"א 294לדעת הרמב"ם 295והרא"ש 296דאף בבית שאינו בדוק אינו עובר
למפרע על חמץ שמצא בתוכו ,ואין צריך לומר אם עדיין לא מצאו ,שאינו עובר עליו אף אם ישנו
שם ,כיון שאינו ידוע לו היכן הוא לא קרינן ביה לא ימצא ,וכמ"ש התוספות ריש פרק כל שעה .297לא
קיימא לן הכי ,298אלא כמ"ש הר"ן והפרי חדש.299
וכן כתבו העולת שבת 300ואלי' זוטא בסוף סימן תל"ז ,301דלאחר זמן איסורו אין הנשים וקטנים
נאמנים לומר אנו בדקנוהו ,דכיון שאינו יכול לבטל הוי ליה מדאורייתא .וכן הוא בגמרא 302בהדיא
____________________
 293במ"א שם" :משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו כלל .וכ"מ מלשון הרא"ש גבי גלוסקא" .ומפרש רביו את דבריו,
כדעת הט"ז דלעיל ,שאחרי בדיקת החמץ ,איו עובר על חמץ שלא ידע בו.
ולקמן ידון רביו ,אודות משמעות דברי המ"א ,שגם בלי בדיקת חמץ איו עובר על חמץ שאיו ידוע .אשר לפי זה יוצא שבדיקת
חמץ איה מועלת כלל מן התורה.
 294במ"א שם" :ז"ל הרמב"ם פ"ג ,אם מצא חמץ שהיה דעתו עליו והיה בלבו ,ושכחו בשעת הביעור ולא ביערו ,הרי זה עובר על
לא יראה ,שהרי לא ביער ולא ביטל וכו' עיי"ש .משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו כלל .וכ"מ מלשון הרא"ש גבי
גלוסקא .וע' בתוס' ריש כל שעה".
ומשמע מדברי המ"א ,בדברי פוסקים אלו" ,דאף בבית שאיו בדוק איו עובר למפרע על חמץ שמצא בתוכו".
ואף שעיקר דבריו הם לומר שאם בדק ולא ביטל איו עובר אליו ,שהרי בתחלת דבריו כתב" :יבטלו ,דהשתא אפילו שאר
חמץ בביתו שלא מצאו איו עובר עליו )טור( ,דאם לא ביטלו עובר עליו אף על פי שלא ידע" .ועל זה הוסיף וכתב ,שמדברי
הרמב"ם והרא"ש והתוס' משמע שאף בלא ביטל איו עובר עליו .והייו אם בדק החמץ בביתו ,ולא ביטלו.
וכן פירש רביו את דבריו לעיל" :וזהו גם כן כוות המ"א שם סק"ה בשם הרא"ש" )כדלעיל הערה הקודמת(.
מכל מקום משמע מדבריו שמפרש בדברי הרמב"ם ומהרא"ש ומתוס' ,שגם בלא בדיקה איו עובר על החמץ שאיו ידוע לו,
והבדיקה איה מועלת כלום מהתורה ,כדלקמן בהערות הבאות .וראה שלחן הפסח ע' .32
 295פ"ג ה"ח )לפיכך אם לא בטל קודם שש ,ומשש שעות ולמעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו והיה בלבו ,ושכחו בשעת הביעור
ולא בערו ,הרי זה עבר על לא יראה ולא ימצא(; "משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו כלל".
 296פ"א סי' ט )אמר רבא גזרה שמא ימצא גלוסקא יפיפיה דדעתיה עילויה ,כלומר חיישין שמא באחת מן הזויות היתה
גלוסקא יפיפיה שדעתו עילויה ולא בטלה ממילא( .ומפרש המחצית השקל ,שממה שכתב הרא"ש "שמא באחת מן הזויות
היתה גלוסקא" ,וכן ממה שכתב גבי פירורין "דקים לן שלא מצא בבדיקה"" ,משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו
כלל".
 297כא ,א ד"ה ואי )פקא לן מלא ימצא ,ואין זה מצוי ,כיון שאין ידוע היכן הוא ,וכן משמע בפ"ק )דף ו (:דפריך וכי משכחת לה
ליבטלה ,משמע דכל כמה דלא משכחת לא עבר בבל יראה( .משמע "דאף בבית שאיו בדוק איו עובר למפרע על חמץ שמצא
בתוכו".
וראה הערות וביאורים )חי"א ע' צט בשוה"ג(.
 298לקמן סכ"ז )צריך הוא לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול ,ולעיין עליהם שלא ידחפו ויגלגלו מן החמץ כלום למקום אחר צוע
שאיו ראה ,שמא יהא מוח שם עד כיסת הפסח ויעבור עליו בבל ימצא(.
ולקמן סי' תמג ס"ב )יכול להאכילן כל שעה ה' לבהמה חיה ועוף .ובלבד שיזהר לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול קודם שעה
ששית ,ויראה שלא יציעו ממה שהן אוכלין בחצירו ,וישאר מוצע שם לאחר זמן הביעור ויעבור עליו בב"י(.
וכן הוא לקמן )קוטרס אחרון סוף ס"ק ז(" :והתוס' ר"פ כל שעה חולקין עם הרא"ש  ...ואן קי"ל כהרא"ש".
ומכל מקום יתבאר לקמן )סי' תסז ס"ד(" :ועוד שיש אומרים שאין אדם עובר בבל יראה ובל ימצא אלא על חמצו הידוע לו,
אבל לא על חמצו שאין ידוע לו" ,דהייו שיש מקום לצרף דעת המקילים להיתר .וראה חקרי הלכות ח"ג מ ,ב.
 299שהובאו לעיל ,שבדיקת החמץ מועלת מן התורה ,כי אם לא בדק הבית עובר מיד על החמץ שבו ,אף אם איו ידוע לו ,ואם
בדק הבית איו עובר עליו.
 300סי' תלז ס"ד )לשון הגמרא דלשם ,דכיון דבדיקת חמץ ]מ[דרבן המוה]ו[ רבן בדרבן ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי.
משמע דאם הוא לאחר זמן ביטולו ,ועדיין לא ביטלו ,ואיהו אמרי או בדקו ,אין אמים ,דכיון דאז מדאורייתא הוא,
ובאיסור דאורייתא במקום דצריך בדיקה ודקדוק גדול אין אמים(.
 301ס"ק ה )משמע דאם לא בטלו וזכר אחר שש דאז הבדיקה דאורייתא ,אין אמין(.
וכן הוא לקמן שם ס"ו )במה דברים אמורים כשהשוכר ביטל כל החמץ שבתוך החדרים המושכרים לו ,אבל אם לא ביטל ,וכבר
הגיעה שעה ששית שאיו יכול עוד לבטל ,אין לו לסמוך על בדיקת שים ועבדים וקטים ,וחייב הוא לחזור ולבדוק בכל
החדרים הצריכים בדיקה מן התורה(.
 302ד ,ב )דבדיקת חמץ מדרבן הוא ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה ,הימוהו רבן בדרבן( .הרי שבלא בדיקה עובר
מדאורייתא.
ולכאורה תימה הדבר שרביו יכתוב דלא קיי"ל כהתוס' כיון ש"כן הוא בגמרא בהדיא עיי"ש" .וכי האיך יתרץ התוס' גמרא זו.
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עיי"ש.
וכן משמע בהדיא בטוש"ע ואחרונים סי' תל"ט ,303גבי צבור חמץ ולפניו ב' בתים ,דאם לא ביטל הוי
לה ספיקא דאורייתא ,אף שאינו ידוע לו מקומו .ויותר מזה מבואר שם גבי ספק על ספק לא על,304
_______________
וראים הדברים ,שלדעת רביו גם התוס' יודו שבדיקת חמץ מן התורה )אם לא ביטל( ,כי בית שאיו בדוק חשוב חמץ ידוע.
ולכן כתב "מיהו מאי דמשמע שם מהמ"א לדעת הרמב"ם והרא"ש דאף בבית שאיו בדוק איו עובר  ...וכמ"ש התוספות
ריש פרק כל שעה ,לא קיימא לן הכי  ...וכן הוא בגמרא בהדיא עיי"ש" .הייו דלא קיימא לן כמשמעות המ"א בדברי
הרמב"ם והרא"ש והתוס'.
והה אודות המשמעות מדברי הרא"ש ,כבר תבארו לעיל כמה פירושים בדבריו .ואודות המשמעות מהרמב"ם יתבאר לקמן
)סוף הקוטרס אחרון( פירוש אחר בדבריו.
ועיקר הקושי הוא המשמעות מהתוס' בריש פרק כל שעה )כא ,א ד"ה ואי(" :חיה משום דמצעא לה  ...ואין זה מצוי ,כיון
שאין ידוע היכן הוא ,וכן משמע בפ"ק )ו ,ב( דפריך וכי משכחת לה ליבטלה ,משמע דכל כמה דלא משכחת לא עבר בבל
יראה" .וכיון שמהתורה איו עובר על חמץ שאיו ידוע ,הרי שהבדיקה היא רק מדברי סופרים.
אמם כבר תבאר בפים )סי"ב(" :ואיו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השה בתדירות,
כגון הבית וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השה ,ואי אפשר שלא תפרר ופל שם פירור חמץ שיש בו כזית ועובר עליו בבל
ימצא מן התורה" .וכיון ש"אי אפשר שלא תפרר ופל שם פירור חמץ" הוי חמץ ידוע ,ואפשר שבזה יודו גם התוס' שחייב
לבדוק מן התורה.
וכן הוא לקמן בסמוך" :ומכל שכן שצריך לבדוק החדרים ששתמש בהם חמץ בקביעות כל השה ,שקרוב לודאי שיש בהם
חמץ".
אלא שמכל מקום לא קיי"ל כדברי התוס' שם ,לעין בהמה חי' ועוף שהציעו מהאוכל שיתן להם ,כדלקמן סי' תמג ס"ב
)ובלבד שיזהר לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול קודם שעה ששית ,ויראה שלא יציעו ממה שהן אוכלין בחצירו ,וישאר מוצע
שם לאחר זמן הביעור ויעבור עליו בב"י(.
ולקמן סכ"ז )צריך הוא לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול ,ולעיין עליהם שלא ידחפו ויגלגלו מן החמץ כלום למקום אחר צוע
שאיו ראה ,שמא יהא מוח שם עד כיסת הפסח ויעבור עליו בבל ימצא(.
וכן הוא לקמן )קוטרס אחרון סוף ס"ק ז(" :והתוס' ר"פ כל שעה חולקין עם הרא"ש  ...ואן קי"ל כהרא"ש".

*
והה על מה שכתב רש"י )ריש מכילתין ד"ה בודקין(" :שלא יעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא" ,והייו שבדיקת החמץ מועילה
מהתורה שלא יעבור עליו )כשאיו מבטל( ,הקשו התוס' שם ד"ה אור" :כיון דצריך ביטול כדאמר בגמ' )ו ,ב( הבודק צריך
שיבטל ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל".
אך גם מזה אין הוכחה שהם חולקים על רש"י ,שאפשר גם התוס' מודים שאם לא ביטל אזי הבדיקה היא מן התורה ,ושאלת
התוס' היא ,מדוע לא סגי בביטול ,ומדוע תקו שבוסף לביטול יבדקו את הבית מחמץ.
וראה גם תהלה לדוד )ח"ג הל' פסח סי' ה(" :דגם דעת התוס' דבדיקה בלא ביטול היא מן התורה  ...בדברי התוס' דדף יו"ד
ע"א ד"ה על ובדק" .והייו מה שכתבו התוס' שם" :וי"ל דמיירי בשלא בטלה".
 303בטור שם )תלין להקל ואין צריך לבדוק אם ביטל  ...אם ביטל תלין להקל( .ובשו"ע שם סעיף ב )איו צריך לחזור ולבדוק(.
וכתב על זה במ"א שם ס"ק ה )מיירי שביטל ,ואם כן איו אלא ספיקא דרבן( .ובט"ז שם ס"ק ד )זה דעת הטור שכתב  ...אם
ביטל דוקא אין צריך לבדוק  ...מהי הביטול דוקא משום דאז הוא מדרבן  ...וכאן פירש הטור דדוקא ביטל מהי  ...דאז
הוא מדרבן(.
וכן פסק לקמן שם ס"ד )אם כבר ביטלו ,או שיכולים עדיין לבטל ,שאין כאן אלא ספק דברי סופרים( .וכן בס"ה )אין צריכין
לחזור ולבדוק אם ביטלום או יכולין לבטל  ...שאז אין צריך לבדוק אלא מדברי סופרים( .וכן בס"ו )אם ביטל ,או שיכול
עדיין לבטל  ...אבל אם הגיע שעה ששית יש להחמיר ולבדוק ,כיון שאיו יכול לבטל הרי הוא ספק של תורה(.
 304כי בצבור חמץ ולפיו ב' בתים ,יש טעם לומר שחייב לחזור ולבדוק מן התורה ,מהטעם דלקמן )שם ס"ה(" :לפי שספק זה,
שמא לא כס לבית זה או שמא לא כס לבית זה ,איו חשב לספק כלל מן התורה ,שבודאי כס לאחד מהן ,וכיון שאיו
ידוע איזהו שיהם צריכין בדיקה ,דהי מייהו מפקת".
אבל יותר מזה יש להוכיח מדין "ספק על ספק לא על" )שבגמרא י ,א .וברמב"ם פ"ב הי"ב( .וכמבואר בט"ז )שם ס"ק ג(:
"אמרין לעיל בוודאי כס אלא שספק באיזה בית כס דאין צריך בדיקה ,וכל שכן כאן דהספק על הכיסה עצמה ,דאין
צריך בדיקה".
ומכל מקום פסק הטור" :צבור אחד של חמץ ,ואתא עכבר ושקל וכס לחצר שלפי הבית ,ואין ידוע אם כס לבית אם לאו,
אף על פי שקרוב לבית מאד תלין להקל ואין צריך לבדוק ,אם ביטל".
וכן פסק לקמן )סי' תלח ס"ב(" :שאר החדרים אף על פי שפתוחים לאותו חדר אים צריכים בדיקה ,אם כבר ביטל כל חמצו,
או שעדיין לא הגיעה שעה ששית ורוצה עדיין לבטל ,שאז הבדיקה איה אלא מדברי סופרים ,וספק דברי סופרים להקל,
ותולין לומר שלא כס העכבר עם הככר אלא לאותו חדר שראיו שכס לשם" .ובקוטרס אחרון )שם ס"ק א( הוכיח כן
מהפוסקים.
וכיון דקיי"ל שגם בזה הוי ספיקא דאורייתא כשלא ביטל" ,מכל שכן שצריך לבדוק החדרים ששתמש בהם חמץ בקביעות כל
השה ,שקרוב לודאי שיש בהם חמץ".
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וכן הניח בזוית זו ולא ידע מנין הככרות שהניח ומצא בזוית אחרת ,305דאם לא ביטל הוי ליה ספיקא
דאורייתא וצריך לחזור ולבדוק .ומכל שכן שצריך לבדוק החדרים שנשתמש בהם חמץ בקביעות כל
השנה ,שקרוב לודאי שיש בהם חמץ ,306כמ"ש הט"ז סי' תל"ה 307והב"ח 308ומ"א סי' תל"ג סק"י.309
וכן משמע בהדיא במ"א 310וט"ז 311וחק יעקב 312סי' תל"ה ,דסבירא להו דאף ביום טוב צריך לבדוק,
והכי קיימא לן שם ,313ואף בלא ביטול מיירי כמבואר שם .314ואם אינו עובר מן התורה על חמץ
שאינו ידועה לו ,אם כן ממה נפשך לא יבדוק ביום טוב ,315אם לא ימצא כלום בבדיקתו אינו צריך
לבדוק ,ואם ימצא יעבור עליו מן התורה .ואף לפי מ"ש הכסף משנה ספ"ג 316דאינו עובר משום
דאנוס הוא בתקנת חכמים ,מכל מקום לכתחלה אין להביאו לידי אונס ,ויותר טוב שלא יבדוק ולא
יעבור עליו כלום מן התורה ,משיבדוק וימצאנו ויעבור עליו מן התורה אלא שיהא אנוס בתקנת
חכמים.317
ועוד דגם בחול המועד לא הוה לן להצריכו לבדוק ,318דמיד שימצאנו אם ישהה מעט קודם שיבערנו
עובר עליו מן התורה ,לדעת הרמב"ם 319ורוב המפרשים ,כמ"ש הפרי חדש סימן תל"א ,320וכמו
____________________
 305טור שם בסוף הסימן )היח בזוית זו ומצא בזוית אחרת ,אם ביטל אין צריך לבדוק ,ואם לא ביטל צריך לבדוק( .ובשו"ע
שם ס"ד )היח חמץ בזוית זו ומצא בזוית אחרת צריך לחזור ולבדוק( .וכתב על זה הט"ז שם ס"ק ה )הטור כתב דאם ביטל
אין צריך לבדוק(.
ומה שכתב כאן "ולא ידע מין הככרות שהיח" ,הה לקמן שם )ס"ט(" :במה דברים אמורים כשאיו יודע מין הככרות
שהיח ,אבל אם יודע מין הככרות ומצא בזוית אחרת כמין שהיח אין צריך לבדוק ,אם ביטל או שיכול עדיין לבטל ,כיון
שהבדיקה איה אלא מדברי סופרים או תולין להקל שמן הסתם הן הן הככרות שהיח כיון שהן שוין במים".
 306כדלעיל בפים )סי"ב(" :ואיו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השה בתדירות ,כגון
הבית וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השה ,ואי אפשר שלא תפרר ופל שם פירור חמץ" .וראה לעיל )הערה .(302
 307ס"ק א )כיון דרגיל בו כל השה ודאי שארו שם חתיכות חמץ  ...ולא אמרו לעיל חילוק בין חמץ הידוע ללא ידוע אלא היכא
שיש חדר ואין תשמישו שם בכל השה תדיר(.
 308סי' תלג ד"ה ומ"ש וכן חצר )מיהו במקום שרגילין לאכול כל השה ,דאי אפשר שלא יפול שום חמץ בשעת האכילה ,הרי יש
שם ודאי חמץ(.
 309שהביא מדברי הב"ח שם" :בחדר שרגילין לאכול שם  ...דהוי ודאי חמץ".
 310סי' תלה ס"ק א )דאפילו ביום טוב עצמו בודק  ...וכן כתב הט"ז(.
 311סי' תלה ס"ק א )ראה דאפילו ביום טוב עצמו יבדוק(.
 312סי' תלה ס"ק ג )ואפילו ביום טוב עצמו בודק  ...כן הסכמת הט"ז והמ"א(.
 313כדלקמן סי' תלה ס"ב )עבר כל יום י"ד ולא בדק יבדוק בתוך הפסח לאור הר ,דהייו מתחלת ליל ט"ו עד סוף יום טוב
האחרון( ,וס"ג )וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב עצמו  ...ומצא חמץ בבדיקתו ,לא יגע בו ,אלא יכפה עליו כלי עד
הערב ,כדי שיהיה מכוסה מן העין ולא יבוא לאכול ממו ,ולערב יבערו(.
 314ס"ב )אפילו אם כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח( .ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק א .הרי שכן ההלכה בין אם ביטל ובין
בלא ביטול.
 315ומהאי טעמא כתב הב"ח )שם(" :ראה דביום טוב עצמו לא יבדוק אפילו לא ביטל  ...היכא שאיו ידוע שאיו עובר עליו אף
אם לא ביטל  ...אם כן למה טיל עליו חיוב הבדיקה" .וכיון דקיי"ל שם שבכל אופן חייב לבדוק ,אם כן מוכח מזה שמן
התורה עובר אף על חמץ שאיו ידוע.
 316הלכה ח )רצוו היה לבערו ,אלא שחכמים אסרוהו ,איו עובר עליו ,דלא אמרה תורה בל יראה ובל ימצא אלא כשברשותו
היה לבערו ואיו מבערו ,אבל אם הוא אוס לא ,וזה אוס הוא( .וכן הוא לקמן סי' תמו סוף ס"ה )ועל שהייה זו שמשהה את
החמץ עד הערב איו עובר בבל יראה ובל ימצא ,כיון שהוא רוצה לבערו אלא שחכמים מועים אותו ,הרי הוא אוס ,ולא
הזהירה תורה בל יראה ובל ימצא אלא למי שיש בידו לבער(.
 317אלא ודאי ,שאם לא יבדוק יעבור מן התורה ,ולכן חייב לבדוק מן התורה.
 318אם הייו סוברים שגם בלא בדיקה איו עובר על חמץ שאיו ידוע המצא בביתו ,וכאשר יבדוק וימצא וישהה מעט מלבערו
יעבור עליו ,הרי אם כן עדיף שלא יבדוק ולא יעבור עליו.
 319הל' חמץ ומצה פ"א ה"ב )המיח חמץ ברשותו בפסח  ...עובר בשי לאוין ,שאמר לא יראה לך שאור בכל גבולך ואמר
שאור לא ימצא בבתיכם( ,ופ"ג ה"י )מי שהיח עיסה מגולגלת בתוך ביתו ויצא  ...אם החמיצה  ...עבר על לא יראה ולא
ימצא ,וחייב לבער מיד כשיחזור לביתו( .הל' סהדרין פי"ט ה"ט )לא תעשה  ...שלוקין עליהן  ...האוכל חמץ בפסח(.
דלא כדעת התוס' בפסחים כט ,ב ד"ה רב אשי )שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו איו עובר באותה שהייה  ...משום דלא
יראה יתק לעשה ,ולכך איו עובר כשמבערו לבסוף( .צה ,א ד"ה בפרטיה )דלא יראה הוי יתן לעשה(.
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שיתבאר בסימן תמ"ו] 321וכדמשמע בהדיא בגמרא 322דלמא משכחת לה לבתר איסורא כו' עיי"ש,
משמע דמיד קודם שיבערנה עובר עליה אם שוהה מעט ,אף על פי שדעתו לבערו אחר כך .323ואין
לומר דחיישינן שמא יחוס עליה לבערה כדפירש רש"י ,324דהא לשיטת התוס' 325לא הוזכר בגמרא
דחיישינן שיחוס עליה[ .ויותר 326קרוב לבוא לידי שהייה מעט ,אם ימצאנו משיבוא לאכלו כשלא
יבדוק אחריו כלל .אלא ודאי דאף שלא מצאו עובר עליו אם ישנו ברשותו.
ומה שכתב הרמב"ם בפ"ג 327שהיה דעתו עליו כו' ,היינו לאפוקי אם ביטלו ,שהסיח דעתו ממנו,
כמ"ש הרמב"ם בפרק ב'] 328וכן משמע מסיום לשונו שהרי לא ביער ולא ביטל .[329וכך הבין הפרי
חדש 330בדעת הרמב"ם ,וכך הבינו כל נושאי כליו ,מדלא פירשו מאין יצא לו דין מחודש כזה:331
)ד( ואפילו אם ראה כו' אין מטריחין כו' .זה 332נלמד מחור עמוק שבכותל ,דהשאר די בביטול אף
_______________
 320סעיף א )שלא כדברי ר"י ז"ל בפרק כל שעה דף כ"ט שכתב שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו שאיו עובר באותה שהייה
משום דלא יראה יתק לעשה ,וכן דקדקו התוספות בפרק ט' דפסחים דף צ"]ה[ .אבל מדברי הרמב"ם בפרק א' ]הלכה ב[,
ובפרק ג' דין י' מהלכות חמץ ומצה ,ומדברי שאר המפרשים ,משמע הפך סברת ר"י(.
 321בקוטרס אחרון שם ס"ק ב ) הרמב"ם חולק על זה ,כמבואר בהדיא בדבריו פרק י"ט מהלכות סהדרין ,שמה כל חייבי
לאוין הלוקים ,וכשהגיע לכל לאו היתק לעשה  ...לא התה גם כן אם לא ביערו בתוך הפסח  ...אלא ודאי דהעיקר בזה כמ"ש
המשה למלך ריש פרק קמא ,דהרמב"ם סבירא ליה דבל יראה לא יתק לעשה  ...היכא דאיכא ב' לאוין אף היתק לעשה
לוקה על לאו אחד(.
ולא רק במקום שיש ב' לאוין ,אלא אף במקום שאין בזה לאו אלא עשה של תשביתו ,ואפילא במקום שאין לבערו אלא מחשש
תקלה שמא יאכל ,גם אז צריך לבער מיד ,ועוברים על כל רגע .ותבאר לעיל רס"י תלא )והערה .(6
 322ו ,ב )אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה(.
 323כדפירש"י שם ד"ה ודעתו עליה )ומשהה אפילו רגע אחד ,ומצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא( .וכן פסק לקמן סי' תלד
ס"ו )יש לחוש שמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור ,ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא(.
ואילו לפי שיטת תוס' ה"ל ,דהוי לאו היתק לעשה ואיו עובר ,מהו אם כן החשש שמא ימצא גלוסקא יפה )ראה מה שדתי
בזה ב"דובר שלום" ע' קסג(.
 324שם ד"ה ודעתו )חשובה היא בעייו וחס עליה לשורפה( .והייו שפרש לדעת התוס' שיחוס עליה ולא ישרפה עד אחר
הפסח ,ואם כן יעבור עליו.
 325שם ד"ה ודעתיה )פירוש ולא בטל מאיליו כמו פירורין .ועל פירוש הקוטרס קשה מאי פריך כי משכחת ליה יבטלה ,הא
פירש ודעתיה עילויה שחס עליה לבטלה(.
וכיון שלדעת התוס' אין חוששים שיחוס עליה ,אם כן מדוע חוששים שמא ימצא גלוסקא יפה.
ומטעם זה פסק לקמן סי' תלד ס"ו )שחששו שמא שארה גלוסקא יפה  ...ואלו היה מוצאה היתה חשובה בעייו ולא היה
מפקירה ,ולכך איה בטלה מאליה כמו פירורין ,ויש לחוש שמא ימצאה בפסח  ...ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור ,ועל
שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא( .דהייו שתיווך בין פירוש התוס' שם )ודעתיה עילויה ,פירוש ולא בטל מאיליו כמו
פירורין( לבין פירש"י שם )ומשהה אפילו רגע אחד ומצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא( .ראה לקמן שם )הערות .(35 ;33
 326ולכן ,אם אמר שגם בלא בדק איו עובר על החמץ ששאר בביתו ,ואילו אם יבדוק וימצא וישהה מעט יעבור עליו ,אם כן
"לא הוה לן להצריכו לבדוק" ,כי יותר קרוב כו'.
 327הלכה ח )אם לא בטל קודם שש ,ומשש שעות ולמעלה מצא חמץ שהיה דעתו עליו והיה בלבו ,ושכחו בשעת הביעור ולא
בערו ,הרי זה עבר על לא יראה ולא ימצא ,שהרי לא ביער ולא בטל( .וכבר הובא לעיל )והערה  (294פירוש המ"א )סי' תלד
ס"ק ה(" :משמע דאם לא ידע בו מתחלה איו עובר עליו כלל".
ולפי כל מה שתבאר לעיל ,שאם לא בדק ודאי עובר על בל יראה ובל ימצא ,אף על חמץ שלא ידע בו .על כרחך צריך לומר,
שמ"ש הרמב"ם "שהיה דעתו עליו"" ,הייו לאפוקי אם ביטלו".
 328הלכה ב )ומה היא השבתה זו האמורה בתורה ,היא שיבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל,
ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל( .וכן פסק לקמן )סי' תלד ס"ז(" :ועיקר הביטול הוא בלב
שישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא כאלו איו ואיו חשוב כלום והרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל ,וכשגומר
בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ שברשותו" .וכיון שהביטול היא "שהסיח דעתו ממו" ,לכן אם לא הסיח דעתו ממו ולא
ביטלו קרא "היה דעתו עליו".
 329ולא הזכיר "שהיה דעתו עליו" .ראה שלחן הפסח ע' .33
 330סי' תלא ס"א ד"ה ושוב מצאתי )העיקר כמו שכתבתי דבדיקה מהיא לחמץ שאיו ידוע( .וביאר שם כן אף בדעת הרמב"ם.
וראה הערות וביאורים )חי"א ע' קט(.
 331שאם פרש שהרמב"ם מחדש כאן שאין עוברים על חמץ שאיו ידוע ,היו ושאי כליו צריכים לפרש מאין יצא לו חידוש זה.
וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קצד.
 332תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
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בודאי חמץ.333
]ואין לחלק דהכא יש לחוש שמא על ידי מקרה שיצטרך לחפש אחר איזו אבידה שתפול לשם יסיר
את הרצפה ויראה את החמץ .דהא הא דחור עמוק די בביטול נלמד משום דדמי לחמץ בבור שיתבאר
בסוף סימן תל"ח ,334כמו שכתב החק יעקב ,335ושם יש לחוש גם כן שמא על ידי מקרה ירד לבור
לחפש אחר איזה דבר ,כדאמרינן בגמרא.[336
ואין לומר דשאני חור שבכותל ,337שיש לחוש שמא יגררו חולדה ועכברים בפסח את החמץ ויניחוהו
במקום מגולה ,כמו שחוששין במפולת פחות משלשה טפחים.338
]לסמ"ק 339וסיעתו ,דסבירא להו אפילו אם יש עליו גובה ג' טפחים אינו כמבוער מן התורה ,אלא
כטמון ומכוסה ,ומן התורה צריך לבטל ,אלא שהביטול מהני אפילו מדרבנן ביש עליו ג' טפחים,
שאין הכלב יכול לחפש אחריו וישאר מכוסה ולא יבוא לאכלו .אם כן הא דחיישינן כשאין עליו גובה
_______________
כאן בפים סי"ט פסק ,שאם פל חמץ בחור עמוק שבקרקע "אין מטריחין אותו להוציאו משם אלא מבטלו ודיו".
ואילו בעין המפולת שפלה על החמץ ,תבאר לקמן )ס"ל -לא( ,שרק אם פל עליו גל גבוה ג' טפחים סגי בביטול ,משא"כ אם
המפולת איה גבוהה ג' טפחים צריך לפקח את הגל ולבער החמץ .ומדוע לא אמר שגם כאן יהי' הדין כן!?
ועל זה מבאר ,שדין זה למד מדין חור עמוק שבכותל )שבפים סעיף כ( ,שאין יד אדם מגעת אליו ,דסגי בביטול .ולמד מדין
חמץ שפל בבור שאין דרך לירד בתוכו ,שאין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם ,וסגי בביטול.
וטעם החילוק הוא בין כל אלה לבין מפולת ,כי אין מחזיקן איסור ממקום למקום אחר ,ולכן אין חוששים שהכלב או החולדה
ועכבר יביאו החמץ משם לבית .ושאי מפולת ,שאו חוששים שהכלב יגלה המפולת ,וישאיר מעט מהחמץ במקומו.
ודרך אגב מבאר בהג"ה ,שטעם זה שהכלב יגלה המפולת כו' ,הוא רק לשיטת הסמ"ק )דלקמן ס"ל( ,משא"כ לשיטת רש"י ור"ן
)דלקמן שם( ,אין להקשות כלל משם לכאן.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' קי ואילך.
 333כמבואר בפים )ס"כ(" :חור שהוא רחב ויכול להכיס ידיו לתוכו ,אלא שהוא עמוק מאד ואין יד אדם מגעת לבדוק בכולו ...
הרי הוא בודק בתוכו עד מקום שידו מגעת והשאר די לו בביטול ,אפילו יש שם ודאי חמץ".
 334דלקמן שם )סי"א( " :היה חמץ בבור  ...אם אין דרך לירד בתוכו להשתמש בו כל השה  ...אין מטריחין אותו להביא סולם
להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו" .הרי דסגי בביטול ,אפילו בודאי חמץ.
 335ס"ק יג" :והשאר מבטל בלבו  ...לעין חמץ בבור  ...סגי בביטול בעלמא".
 336י ,ב )דילמא זימין דחית למעבד צורכיה ואתי למיכליה( ,וקיי"ל לקולא כשביטל ,כדלקמן שם .ואם כן גם כאן אין לחוש
לזה ,וסגי בביטול.
וראה לקמן קוטרס אחרון סוף ס"ק ה ,שהביא הטעם שכתב המ"א ס"ק ד ממגיד משה פ"ב הי"ד ,דהוי כחמץ שפלה עליו
מפולת דדי לו בביטול ,כדלקמן ס"ל.
 337אוצ"ל" :דשאי חור שבקרקע" )משא"כ בחור שבכותל ,תבאר בגמרא ובשו"ע שאין חוששים לזה ,וסגי בביטול(.
וב"מדרכי הקוטרס" פירש כן גם לפי הוסח שלפיו :דשאי חור שבכותל )שאין לחוש בו שיגררו משם החולדה ועכברים,
ולכן תבאר לקמן ס"כ דסגי בביטול .משא"כ כאן חור שבקרקע( שיש לחוש כו'.
 338שמבואר בפיםן סל"א )ואם פל עליו גל קטן  ...שאין עליו גבוה ג' טפחים ,אע"פ שביטלו והפקירו חייב הוא לפקח את הגל
ולבער החמץ בזמן הביעור ,גזרה שמא כשיוציאו משם הכלב לאכלו ישייר מעט מאכילתו וייחו מגולה ,וכשיראה אדם
ישכח ויאכלה(.
 339תוכן המשך הג"ה זו:
לקמן )סעיף ל( יתבארו שתי דעות בדין המפולת שפלה על החמץ:
)א( שיטת רש"י ור"ן ,שאם יש עליו גובה ג' טפחים – מן התורה דיו כמבוער ,ומדברי סופרים חוששים שמא יתפקח הגל
בפסח ,וצריך לבטלו .ואם אין עליו גובה ג' טפחים – גם מן התורה איו כמבואר ,כיון שהכלב יכול לחפש אחריו.
)ב( שיטת הסמ"ק וסיעתו ,שבכל אופן איו כמבוער מן התורה ,וצריך לבטלו .ומדברי סופרים – אם יש עליו גובה ג' טפחים סגי
בביטול ,ואם אין עליו גובה ג' טפחים ,לא סגי בביטול ,כיון שהכלב יכול לחפש אחריו.
ועל זה בא לבאר בהג"ה זו ,שמה שתבאר כאן )ובפים סל"א( ,שאם אין עליו ג' טפחים אין הביטול מועיל ,כי חוששים שהכלב
יגלו וישייר מעט מאכילתו ,וכשיראה אדם ישכח ויאכלה .ומקורו מהאמור במשה )לא ,ב(" :הכלב יכול לחפש אחריו",
ובברייתא )שם(" :חפישת הכלב שלושה טפחים".
כל זה הוא דוקא לדעה הב' דלקמן )בפים ס"ל( ,שהיא דעת הסמ"ק .משא"כ לדעה הא' דלקמן שם ,שהיא דעת רש"י ור"ן ,לא
אמר טעם זה במשה וברייתא ,אלא כדי לבאר הטעם ,שאם אין עליו גובה ג' טפחים איו כמבוער מן התורה .משא"כ מה
שהצריכו מדברי סופרים ביטול ביש עליו גובה ג' טפחים ,בזה ביארו הטעם גזירה שמא יתפקח הגל בפסח .ויש לומר ,שזה גם
"הטעם דלא מהי ביטול באין עליו גובה ג' טפחים" )ראה שלחן הפסח ע' .(76
יוצא אם כן ,שלשיטת רש"י ור"ן אין דין המפולת שייך לושא הידון בקוטרס אחרון שלפיו.
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ג' טפחים ,על כרחך היינו משום שהכלב יגלנו כשיחפש אחריו.
דאלו לרש"י ור"ן ,דסבירא להו דמדאורייתא הוא כמבוער ביש עליו ג' טפחים ,ומדרבנן צריך ביטול
משום שמא יתפקח הגל .יש לומר 340הטעם דלא מהני ביטול באין עליו גובה ג' טפחים ,נמי מהאי
טעמא שמא יתפקח הגל .אבל חולדה ועכברים אם יגררוהו יאכלוהו ,וכן הכלב כשיחפש אחריו
יאכלנו ,ולכן היה מועיל ביטול ,אם לא דחיישינן שמא יתפקח הגל )אבל בלא ביטול ,שמן התורה
אינו כמבוער ,ודאי הוי טעמא משום שהכלב יכול לחפש אחריו כדאיתא בהדיא במשנה.(341
והא דלא חששו 342גם כן ביש עליו ג' טפחים ,היינו משום שהוא כמבוער מן התורה .ועל ביעור זה
שאינו שכיח ,לא גזרו עליו חכמים שלא יועיל ביטול ,שלא יהא כמבוער מחמת חששא רחוקה שמא
יתפקח הגל ושמא ישכח ויאכלנו.
אבל כשאינו מבוער על ידי מפולת ,אלא על ידי ביטול והפקר ,כל שהוא יכול לבא לידי אכילה,
אפילו על ידי חששות הרבה )וגם לסמ"ק על כרחך צריך לומר כן 343ודו"ק( ,חששו חכמים שלא
לבטל גזירתם שגזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום ,כדי שלא יניח כל אדם חמצו בביתו כל ימי
הפסח ,וקרוב הדבר שיבא לידי מכשול.
משא"כ בחמץ בחורים עמוקים 344שאין ידו מגעת לשם כלל ,או בבור שאין דרך להשתמש שם כל
השנה ,שהרי אין בו סולם כלל כדמשמע בגמרא ,345ובודאי גם בפסח לא ירד לתוכו[.
דאם כן בבור 346נמי ניחוש לחולדה וברדלס המצויים בבורות )כדאיתא בגמרא 347גבי שפחתו של
מ]צ[יק כו'( ,ובשפתי בורות )כדאיתא 348בעובדא דחולדה ובור( ,שמא יגררוהו משם ויניחוהו במקום
מגולה .דאפילו מעיר לעיר דרכם לגרר ,כדאיתא במשנה ,349וכל שכן מהבור לשפתו.
ועוד חמצו של נכרי המופקד אצל ישראל לא תועיל לו מחיצה ,350שמא יגררו ממנו העכברים ויניחו
____________________
 340שכשם שכתב רש"י )לא ,ב ד"ה צריך שיבטל בלבו(" :שמא יפקח הגל במועד ומצא עובר עליו" ,שמטעם זה צריך ביטול ביש
עליו גובה ג' טפחים .כן יש לומר שזהו גם הטעם דלא מהי ביטול באין עליו גובה ג' טפחים ,שמא יפקח הגל במועד.
 341שהאמור במשה "הכלב יכול לחפש אחריו" ,הוא רק כדי לבאר הטעם שאיו כמבוער מן התורה – אם הכלב יכול לחפש
אחריו.
 342לפי מה שתפרש לעיל לשיטת רש"י ור"ן ,שמטעם זה של "שמא יתפקח הגל" ,הצריכו לבטל ביש עליו גובה ג' טפחים,
והצריכו לפקח את הגל באין עליו גובה ג' טפחים; אף שהחשש של שמא יתפקח הגל הוא בשיהם בשוה .ומדוע אם כן לא
הצריכוהו לפקח הגל גם ביש עליו גובה ג' טפחים.
 343שחוששין לחשש רחוק ,שהכלב יגלו וישייר ויראה האדם וישכח ויאכלה.
 344לא חששו לשמא יתגלה החמץ בפסח )כמו במפולת שאין עליו גובה ג' טפחים ,לשיטת רש"י ור"ן ,שחששו שמא יתפקח הגל(.
 345י ,ב )ככר בבור צריך סולם להעלותה או אין צריך( .הרי דמיירי שאין בו סולם.
 346אם אמר שאצל חור שבקרקקע חוששים ,שמא יגררו חולדה ועכברים בפסח את החמץ וייחוהו במקום מגולה ,אם כן גם
אצל חמץ בבור יחוש כן ,ומדוע אם כן קיי"ל לקמן סי' תלח סי"א שמבטלו ודיו ,והובא לעיל ,שמשם למדים לכאן דסגי
בביטול.
 347ט ,א )אמר ר' יהודה מעשה בשפחתו של מציק אחד ברימון שהטילה פל לבור ,ובא כהן והציץ בו לידע אם זכר הוא אם
קבה היא ,ובא מעשה לפי חכמים וטיהרוהו ,מפי שחולדה וברדלס מצויין שם( .ופירש"י" :וגיררוהו לחורן ולא האהיל".
 348תעית ח ,א )מחולדה ובור( .ופירש"י" :באגדה מעשה בבחור אחד שתן אמותו לריבה אחת שישאה ,אמרה מי מעיד ,והיה
שם בור אחד וחולדה ,אמר הבחור בור וחולדה עדים בדבר .לימים עבר על אמותו ושא אחרת והוליד שי בים ,אחד פל
לבור ומת ,ואחד שכתו חולדה ומת" .הרי שהחולדה מצאת בבור.
 349ט ,א )אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום ,דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר ,אין לדבר סוף(.
 350דלקמן סי' תמ ס"ה )היח חמצו מוח בבית ישראל  ...צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו היכר ולא
ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו( ,וש".

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

112

חוץ למחיצה.351
אלא ודאי דלגרירה לא חיישינן ,כמו דלא חיישינן 352שמא כבר גיררו להצריך לבדוק במקומות שאין
צריך בדיקה ,מטעם המבואר במשנה 353דאין לדבר סוף ,הכי נמי לא חיישינן שמא יגררו בפסח,
משום דאין לדבר סוף ,354שהרי אי אפשר לבער כל חמץ שבעולם ,ובתי הנכרים הם מלאים חמץ
בפסח ושמא יגררו מהם.
וכיון שכן אף במקום שאפשר לתקן לא מתקנינן ,כמו שאין חוששין שמא גררה מזוית לזוית דיש
לדבר סוף ,משום דאם כן מחצר לחצר כו' ואין לדבר סוף ,355והלכך לא מחזקינן ריעותא ממקום
למקום אחר ,356וכיון שבמקום זה עצמו שהחמץ מונח בו בזמן הביעור אי אפשר לבוא בו לידי
תקלה 357הלכך די לו בביטול.
אבל גבי מפולת שאין בה ג' טפחים ,שבאותו מקום עצמו יוכל לבוא לידי תקלה ,358שהמפולת אינה
אלא ככיסוי על החמץ מלמעלה ,ואם יחטט בה הכלב יסיר הכיסוי ויתגלה החמץ במקומו:
)ה( וכן בית שהתרנגולים כו' בד"א כו' אבל אם לא נזהר כו' .כן 359דעת הב"ח 360ומ"א.361
ואף מהרי"ו 362סבירא ליה דזה נקרא חמץ ודאי ,כמו שהעתיקו האחרונים 363בשמו .אלא שהמ"א
____________________
 351כקושית הב"ח שם סוף ס"ג )ויש לדקדק מה מועיל הפסק מחיצה בחמצו של גוי ,סוף סוף איכא למיחש לעכבר דיטלו ,שאז
צריך לחזור ולבדוק כל הבית(.
 352לקמן סי' תלד ס"ה )אין או מצריכין אותו לחזור ולבדוק מה שבדק כבר ,בשביל חששא בעלמא שמא גררו העכברים מן
החמץ  ...והיחוהו באחד מחורי הבית ,שאם צריכוהו לחזור ולבדוק בשביל חששא כזו אין לדבר סוף ,שאי אפשר שיגמרו
כל ישראל את בדיקת חמצם ברגע אחד ,וכשאחד גמר בדיקתו קודם שגמר חבירו לבדוק את כל חדריו ,יש לחוש שמא ברגע
זו טל העכבר חמץ מחדרים של חבירו שאין בדוקין עדיין ויש בהן חמץ לרוב וגרר את החמץ והוליכו לחדרים הבדוקים של
זה שגמר בדיקתו ,ויצטרך לחזור ולבדוק ,ואין לדבר סוף( ,וש".
 353ט ,א )דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר ,אין לדבר סוף(.
 354כדאמרין בגמרא )ט ,ב(" :ומי אמרין אין חוששין שמא גררה חולדה ,והא קתי סיפא מה שמשייר ייחו בצעה שלא יהא
צריך בדיקה אחריו" .והייו שמזה שאומרים "אין חוששין" בדיעבד ,למדים שאף לכתחלה אין צריך לחשוש שמא תגרור
חולדה.
 355ראה גם לקמן סי' תלד קוטרס אחרון ס"ק ב.
 356דה ד ,א )לא מחזקין טומאה ממקום למקום( .וכדלקמן סי' תסז סל"ז )שאין מחזיקין איסור ממקום למקום( ,וש".
 357כדלעיל בהג"ה ד"ה ואין לחלק.
 358דתן )לא ,ב(" :הכלב יכול לחפש אחריו" ,ותבאר לקמן )סל"א(" :שמא כשיוציאו משם הכלב לאכלו ישייר מעט מאכילתו
וייחו מגולה".
 359תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
קיי"ל שאין ספק אכילת התרגולים מוציא מידי ודאי חמץ.
ומ"ש המ"א בשם מהרי"ו ,שאם יש תרגולים בבית אין צריך לבדוק תחת הספסלים ,הייו כפי שמסיים שתחת הספסלים יש
לו דין בור ,שהוא בעיא דלא איפשטא בגמרא ,וכשיש ספק אכילה הוי ספק ספיקא.
משא"כ לדידן ,קיי"ל שבבור סגי בביטול ,ותחת הספסלים אין לו דין בור ,אלא חשיב ודאי חמץ ,ואם כן אין ספק אכילה
מוציא מידי ודאי ספק.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' קיז ואילך.
 360ס"ח ד"ה כתב רביו ירוחם )מיהו במקום שרגילין לאכול כל השה ,דאי אפשר שלא יפול שום חמץ בשעת האכילה ,הרי יש
שם ודאי חמץ ,ובודאי חמץ לא תלין לומר שאכל הכל ,כל זמן שלא ידעוהו שאכל(.
 361ס"ק י )מ"ש הב"ח דבמקום שרגילין לאכול הוי ודאי חמץ ,ראה לי דהייו דוקא אם אכלוהו סמוך לפסח(.
 362שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג .והוסח בדפוסים שלו" :במקום שרגילין לאכול כל ימות השה יש לבדוק תחת הספסלים ,דאי
אפשר שלא פל שם ,והוי כמו חמץ בבור".
וכן פסק לקמן סמ"א )אבל תחת הספסלים צריך לבדוק לאור הר ,אף אם מצויין שם תרגולים ,לפי שאי אפשר שלא פל
לשם חמץ אם הוא חדר שאוכלין בו ,והרי יש כאן חמץ ודאי תחת הספסלים ,ואין ספק אכילת התרגולין מוציאה מידי ודאי
חמץ(.
 363כסת הגדולה בהגה"ט .עולת שבת ס"ג .מ"א ס"ק ט .אליה זוטא ס"ק ד .באר היטב ס"ק ד.
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בסק"ט העתיק בשמו 364אי ליכא שם תרנגולים כו' ,והוא תמוה לכאורה ,דהא אין ספק מוציא מידי
ודאי כמ"ש הב"ח ,וגם המ"א עצמו הסכים בזה לדבריו בסק"י ]ובאלי' זוטא העתיק לשון מהרי"ו
ולא העתיק אי ליכא כו'[.
והנה 365במ"א ובאלי' זוטא סיימו בלשון מהרי"ו והוי כמו חמץ בבור )דלא כבאר היטב שהגיה חמץ
ברור( .וכוונתו דחמץ שתחת הספסלים אין דרך בני אדם להשגיח ולעיין שם ,ובודאי לא יראה בפסח
החמץ המונח שם ולא יבא לאכלו ,אלא שיש לחוש שמא דרך מקרה ישוח ויבקש שם ויראה את
החמץ ,והרי זה דומה לחמץ בבור 366דלא אתי למיכליה ,אלא אם כן ניחוש שמא דרך מקרה ירד לבור
בפסח ויראה החמץ ויאכלנו כדאיתא בגמרא .367וסבירא ליה למהרי"ו כדעת הטור סימן תל"ח,368
דככר בבור צריך להוציאו אפילו קודם זמן איסורו ולא מהני מה שיבטלנו אחר כך ,כמ"ש הב"י
מתחלה 369שהוא מדוקדק בלשון הטור ,והסכים לזה הדרכי משה שם .370וכיון שזהו בעיא דלא
איפשטא ]אלא דהטור ומהרי"ו סבירא להו דתיקו דאיסורא לחומרא אפילו באיסור דרבנן ,[371לכן אם
יש עוד ספק ,כגון שיש לתלות באכילת התרנגולים ,אפשר להקל ולומר דהוי ספק ספיקא .ולכן כתב
מהרי"ו אי ליכא תרנגולים ,דאז אי אפשר למצוא שום צד היתר לדעתו שפוסק כהטור.
374
אבל לדידן דקי"ל בסי' תל"ח 372כהרמב"ם 373דככר בבור אין צריך להוציאו ,והטעם כתב המ"א
377
בשם המגיד משנה דהוי כחמץ שנפלה עליו מפולת דדי לו בביטול] 375והיינו 376כשיטת הסמ"ק
____________________
" 364ובמקום שאוכלין כל השה ,וליכא שם תרגולים ,צריך לבדוק תחת הספסלים שאי אפשר שלא פל שם חמץ ,והוי כמו
חמץ בבור )מהרי"ו(".
 365עתה בא ליישב שיטת מהר"י ווייל ,לפי גירסת המ"א ה"ל.
 366דלקמן סי' תלח סי"א )אם היה חמץ בבור  ...אם אין דרך לירד בתוכו להשתמש בו כל השה ,אין חוששין שמא ירד לתוכו
בפסח ויאכל מהחמץ ,לפיכך אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו(.
 367י ,ב )ככר בבור צריך סולם להעלותה או אין צריך ,הכא ודאי דלא עבידא דסלקה מפשה ,או דילמא זימין דחית למעבד
צורכיה ואתי למיכליה(.
 368שכתב" :והמחוור שבכולם ,אם לא ביטל צריך לחזור ולבדוק דהוי ספק דאורייתא ,ואם ביטל הוי ספיקא דרבן ואין צריך
לבדוק .ותו מיבעיא ככר  ...בבור אם צריך סולם להעלותו  ...ולא איפשיטו ,וגם באלו רבו הדיעות ,ודיא דהך כדיא
דקמייתא ,שאם ביטל אין צריך לבדוק ,ואם לא ביטל צריך לבדוק".
 369פירושו הראשון בדעת הטור שם )ועל מה שכתב אם לא ביטל צריך לחזור ולבדוק דהוי ספיקא דאורייתא ,יש לדקדק דיבטל
ותו ליכא ספיקא דאורייתא .ואפשר לומר דכיון דחל הספק קודם הביטול הוי ספיקא דאורייתא ,ואף על פי שיבטל אחר כך
לא מהי(.
 370שם ס"ק ב )ולי ראה דדעת הטור איו כן אלא כפשט לשוו ,וכמו שכתב ב"י תחלה( .אלא דאן קיי"ל כהרמב"ם פ"ב הי"ד,
דסגי גם מה שמבטלו עתה )כדלקמן שם ס"ב וס"ט -יא ,ותבאר שם הערה .(46
 371אוצ"ל :ולא דהטור כו' )וראה גם לקמן קוטרס אחרון ס"ק י ,שרק התוס' סבירא להו כן ולא הטור( .וכמבואר בדרכי משה
שם ס"ק ב )דדעת הטור  ...לאפוקי מדעת אבי העזרי )סי' תצ( שסבירא ליה אף על גב דהוא ספיקא דרבן אזלין לחומרא,
דסבירא ליה דכל תיקו דאיסורא לחומרא אף בשל דבריהם  ...כן ראה לי דעת רביו בעל הטור וכן הוא משמעות פשט
דבריו( .ועל זה תבאר כאן )בקוטרס אחרון(" :וסבירא ליה למהרי"ו כדעת הטור  ...כמ"ש הב"י מתחלה ,שהוא מדוקדק
בלשון הטור ,והסכים לזה הדרכי משה שם".
שיטות הפוסקים ,אם תיקו דאיסורא לחומרא אפילו באיסור דרבן ,תבארו בכללי הפוסקים וההוראה כלל לג .וראה הערות
וביאורים חי"א ע' ק בשוה" ג.
 372סעיף יא )אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו(.
 373פ"ב הי"ד )היה חמץ בבור אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו(.
דלא כטור שם )ואם הוא בבור ,אם צריך סולם להעלותו  ...ולא איפשיטו  ...ודיא דהך כדיא דקמייתא ,שאם ביטל אין צריך
לבדוק ,ואם לא ביטל צריך לבדוק( .והייו ד"לא מהי מה שיבטלו אחר כך" .ותבאר שם הערה .(46
 374ס"ק ד )מבטלו בלבו ,דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת(.
 375כדלקמן ס"ל )חמץ שפלה עליו מפולת  ...שיש עליו גובה ג' טפחים  ...צריך לבטלו קודם שתגיע שעה ששית(.
 376תוכן המשך הגהה זו:
בחמץ שפלה עליו מפולת יש מחלוקת הפוסקים ,שלדעת רש"י ור"ן הוא כמבוער מן התורה ,ומותר מן התורה להפיל עליו
מפולת ,ואילו לדעת הסמ"ק איו כמבוער מן התורה ואסור מן התורה להפיל עליו מפולת.
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דביטול דמפולת הוא דאורייתא ומן התורה עובר בבל יטמין אם לא ביטל ,דאילו לשיטת רש"י
ור"ן 379דמפולת הרי הוא כמבוער לגמרי מן התורה אפילו בלא ביטל ,ואפילו לכתחלה יכול להפיל
עליו מפולת כמ"ש הפר"ח 380וכמ"ש בפנים ,381אם כן פשיטא דלא הוי כמו חמץ בבור שעובר בבל
יטמין מדאורייתא 382אם לא ביטלו ,וכ"כ הפר"ח בסוף סי' תל"ח ,[383ובמפולת בעינן גובה ג' טפחים
כדי שלא יהיה הכלב יכול לחפש אחריו ,384אם כן תחת הספסלים שהכלב יכול להוציאו משם ,385לא
דמי כלל למפולת ולחמץ בבור ,וצריך להוציאו משם ,וספק אכילת התרנגולים אינה מוציאה מידי
ודאי חמץ.
ותו מדהסכימו האחרונים למהרי"ו לכל הפחות היכא דליכא תרנגולים דצריך בדיקה תחת הספסלים,
מכלל דלא דמי כלל לחמץ בבור דקיימא לן בסימן תל"ח דדי בביטול .386אם כן אף בדאיכא תרנגולים
צריך בדיקה דאין ספק מוציא מידי ודאי ,וכמ"ש בפנים בסוף הסימן:387
)ו( אבל כל חמץ שנפל לתוכו זמן רב כו' יש בו ב' ספיקות כו' .אף 388דהמ"א בסק"י 389כתב ספיקי
_______________

אמם מה שכתבו המגיד משה והמ"א ש"בור" דיו כ"מפולת" ,הייו לומר שהוא כמפולת לשיטת הסמ"ק דוקא )ולא כמפולת
לשיטת רש"י ור"ן(.
שהרי לכל הדעות אסור לכתחלה להטמין בבור ,כמפורש בברייתא ופסק בשו"ע .ואם כן מובן ,שמה שכתבו הם שדין הבור
הוא כדין המפולת ,הייו כדין המפולת לשיטת הסמ"ק.
ועוד יתבאר לקמן סוס"י תלח )ושם הערה .(92
 377סוף סי' צח )חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער ,ודוקא כשמצא עליו עפר שלשה טפחים או יותר ,וצריך לבטלו בלבו
משום בל יטמין( .שהיא דעה הב' דלקמן ס"ל )שאף שפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים איו כמבוער מן העולם  ...לפיכך אם
איו רוצה לפקח את הגל להוציא החמץ ולבערו בזמן הביעור הרי הוא חייב מן התורה לבטלו קודם שתגיע שעה ששית,
ובביטול זה הוא יוצא ידי חובתו אף מדברי סופרים( .וראה גם לקמן קוטרס אחרון ס"ק יא ,שמכאן מוכח שהמגיד משה
סבירא ליה כהסמ"ק(.
 378בגמרא לא ,ב ד"ה צריך שיבטל )שמא יפקח הגל במועד ומצא עובר עליו( .והייו שכל זמן שאיו מפקח הגל איו עובר עליו.
 379שם )ט ,ב( ד" ה אמר רב חסדא )וכי מצריכין בטול הי מילי מדרבן ,אבל מדאורייתא כיון שפלה עליו מפולת איו עובר
עליו(.
שהיא דעה הא' דלקמן שם )חמץ שפלה עליו מפולת  ...שיש עליו גובה ג' טפחים הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ואיו עובר
עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה אף על פי שלא בטלו  ...אבל מדברי סופרים  ...צריך לבטלו קודם שתגיע שעה ששית
גזירה שמא יתפקח הגל בתוך הפסח ויתגלה החמץ ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה(.
 380סוף סי' תלח )אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך(.
 381ריש סעיף ל )ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,אף לאחר שהגיע זמן הביעור ,ובכך הוא מבוער מן
העולם( .ולקמן קוטרס אחרון ס"ק ט.
 382כמבואר בברייתא ה ,ב )אין לי אלא שבבתיכם ,בבורות בשיחין ובמערות מין ,ת"ל בכל גבולך  ...עובר משום בל יראה ובל
ימצא ובל יטמין(.
וכדלקמן סי' תלח סי"ב )במה דברים אמורים  ...שפל מאליו ,אבל אסור להטמין שם חמץ על דעת שישאר שם עד אחר הפסח(
וסי' תמ ריש ס"א )כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה  ...לא יהיה עובר עליו שהרי איו
ראה לו כל ימי הפסח ,תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הטמיו( ,וש".
" 383מה שסיים המגיד משה שהרי זה ממש כחמץ שפלה עליו מפולת ,שהרי הוא כמבוער וצריך לבטלו בלבו .דברי תימה הם,
דמה עין זה לזה ,דהתם אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך ,אלא דמדרבן לכתחילה אין זה
ביעורו ,כדמוכח בההיא דעושה ביתו אוצר  ...ואילו הכא אם מיחו בבור בלא ביטול קעבר אבל יראה ובל ימצא ,וכמו
שמפורש בברייתא".
 384והטעם שדוקא במפולת )שאין עליו גובה ג' טפחים( חוששים שהכלב יחפש אחריו ,ובבור אין חוששים כיו"ב לחולדה
וברדלס ,תבאר לעיל )בקוטרס אחרון ס"ק ד(.
 385ואפילו אם לא יוציאו משם )כדלעיל קוטרס אחרון הקודם ,שאין חוששים שיוציא הכלב ממקום למקום( ,הרי הוא שם
מגולה תחת הספסלים )ראה הערות וביאורים חי"א ע' קכג בשוה"ג(.
 386כ"ל דקיי"ל שבבור סגי בביטול )דלא כדעת הטור( ,ואילו תחת הספסלים לא סגי בביטול .הרי שתחת הספסלים יש להם
דין ודאי ,ואין ספק מוציא מידי ודאי.
 387סעיף מא )אבל תחת הספסלים צריך לבדוק לאור הר ,אף אם מצויין שם תרגולים ,לפי שאי אפשר שלא פל לשם חמץ אם
הוא חדר שאוכלין בו ,והרי יש כאן חמץ ודאי תחת הספסלים ,ואין ספק אכילת התרגולין מוציאה מידי ודאי חמץ(.
 388תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
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טובא ,אין כוונתו דוקא ג' או ד' ספיקות ,וכדעת הש"ך ביו"ד סימן ק"י )בכללי הס"ס (390דג' ספיקות
מוציאין מחזקת איסור .391דהא המ"א עצמו כתב בסימן תל"ט סק"ג 392דשמא גררוהו מבית זה ושמא
אכלוהו אינן נחשבין לב' ספיקות אלא לספק אחד ]והוי ב' ספיקות משם אחד ,393עיין בכללי הספק
ספיקא להש"ך 394ופר"ח .395ועיין בח"י .[396ואם כן החור שהכניס עכבר לתוכו חמץ קודם שלשים יום
אין בו אלא ב' ספיקות להקל ,דהיינו שמא אכלוהו או גררוהו וניטל מבית זה ואין כאן חמץ כלל ,ואם
תמצא לומר שהוא עדיין שם שמא נמאס ונפסל מאכילת כלב וכמ"ש בפנים ,דזה הוי ספק ספיקא
גמור ]דשמא נתכבד 397לא שייך בחורים וסדקים .398ותו דהיינו גררוהו עיין מ"א סי' תל"ט ,[399ואפילו
הכי שרי כאן.
ובס"ק י"ו 400כתב המגן אברהם וספיקי טובא איכא ,ואפילו הכי צריך בדיקה ,אם לא משום סכנה.
_______________
אף אם החמץ פל לתוכו יותר משלשים יום קודם הפסח ,אין כאן אלא ב' ספקות ,אשר )אף שבשאר איסורים מתירים מטעם
ספק ספיקא ,מכל מקום( איו מועיל בבדיקת חמץ.
ואף אם אמר דחשיב ג' ספיקות ,הרי גם בספיקא טובא מצריכים בדיקה )מלבד במקום סכה ,או במקום שכבר בדק(.
ומה שהתירו כאן מטעם ספק ספיקא ,הוא דוקא כשאחד מהספיקות הוא ספק הרגיל וקרוב לודאי )וכפי שתבאר בפים,
בהג"ה(.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' קכה ואילך.
" 389איכא כה"ג ספיקי טובא ,שמא גררוהו למקום אחר ,או שמא אכלוהו ,ושמא מאס ופסל מאכילת כלב ,ושמא תכבד ".
דהייו שהזכיר כאן ד' ספקות.
 390ס"ק כח )היו כאן שלש ספיקות מותר ,שאף אם תעמידו על חזקת איסור יש כאן ספק ספיקא ,לא יהא זה חמור מודאי
איסור ,שאין לך חזקת איסור גדול מזה ,ומותר בספק ספיקא(.
 391דעות הפוסקים הובאו לקמן בסמוך ,ולקמן ס"ק ט .לקמן הל' שחיטה סי' יח ס"ק ג ,וסי' כד ס"ק מז .וראה מה שסיכם
בזה בפסקי אדמו"ר הזקן לסי' קי ס"ט אות ב.
והייו שיש ג' דעות ביו"ד סי' קי ס"ט:
)א( דעת הרמ"א שב' ספיקות מוציאין מחזקת איסור.
)ב( דעת הש"ך שדוקא ג' ספיקות מוציאין מחזקת איסור.
)ג( דעת הט"ז ופר"ח שאף ג' ספיקות אין מוציאין מחזקת איסור.
ודעת רביו:
)א( איו מכריע בין ג' הדעות ,ומסתפק בזה ,כמבואר בפים סוף סל"ב )והערה .(220
)ב( אם אחד הספיקות הוא ספק הרגיל סגי לכל הדעות בב' ספיקות ,כמבואר כאן.
)ג( אם יש חזקת היתר גד חזקת האיסור ,סגי לכל הדעות בב' ספיקות ,כדלקמן הל' שחיטה סי' יח ס"ק ג.
)ד( אם אחד מהם איו ספק השקול ,לכל הדעות לא סגי בב' ספיקות ,כדלקמן שם סי' כד ס"ק מז.
 392מדרכי משה שם ס"ק א )עכבר כס ועכבר יוצא ,אפילו הככר קטן ,לא אמרין שמא אכלו ואם תמצי לומר לא אכלו שמא
הוציאו העכבר הב' ,דזה מקרי חד ספיקא שמא שאר החמץ בבית או לא ,דמה לי אכלו או הוציאו(.
 393בעין ב' ספיקות משם אחד ,ראה גם לקמן קוטרס אחרון ס"ק יד .סי' תלח ס"ט .יו"ד סי' לב ס"ק ה .סי' קפז ס"ק כג -ד.
סי' קצ ס"ק עג .שו"ת סי' כב ד"ה והה.
 394ס"ק יא )דהיכא דשם אחד הוא לא הוה ספק ספיקא(.
 395ס"ק לז )אם הב' ספיקות הוו משם אחד לא מקרי ספק ספיקא(.
 396בחק יעקב לא מצאו מידון זה .אמם לקמן יו"ד סי' קפז ס"ק כד ד"ה אבל אם ,הביא מספרו מחת יעקב )תורת השלמים
סי' קצ ס"ק א(" :דאם לא כן הכל שם חדא ספיקא הוא  ...ואין כאן תרי ספיקות להקל כלל".
ובהערות וביאורים כאן צייו למ"ש בספרו תורת שלמים ה"ל )כללי הספקות אות כ(" :והבאתי לו ראיות דחשיב שפיר ספק
ספיקא אפילו בכה״ג".
 397שהוא הספק הרביעי שזכר בדברי המ"א ה"ל )ס"ק י(.
 398כדלקמן )סל"ט(" :שהכיבוד איו מועיל כלום למה שבחורים וסדקים".
 399ס"ק ג )דמה לי אכלו או מוציאו(.
 400עתה בא לבאר ,שאפילו לדעת הפוסקים שגם כשב' הספיקות הם משם אחד חשיב ספק ספיקא ,ואפילו לדעת הפוסקים שג'
ספיקות מועיל אפילו כשיש חזקת איסור .מכל מקום אין לומר שטעם ההיתר כאן הוא מחמת ג' ספיקות שמועילות אפילו
בבדיקת חמץ ,שהרי גם ג' ספיקות אין מועילות שלא להצריכו בדיקת חמץ )אלא ודאי צריך לומר שכאן מתירים מטעם
אחר ,ואפילו בשי ספיקות(.
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ועל כרחך צריך לומר כמ"ש בפנים דעיקר הבדיקה נתקנה על הספק ,כמ"ש האחרונים בסימן תל"ט
בשם המגיד משנה.401
ומה שהקילו שם בספק ספיקא 402היינו לענין לחזור ולבדוק מה שבדק כבר .אבל תחלת הבדיקה כיון
שנתקנה על הספק ,והיינו ספק שאין לחוש לו מן התורה ,אלא שחכמים חששו לו ,אין חילוק בין
ספק אחד לכמה ספיקות ]וכעין זה כתבו התוספות 403לענין ספק טומאה ברה"י[ ,כדמוכח מחדר
המשכנות 404ובי תמרי ובי ציבי 405וכמ"ש בפנים ,ועיין מ"ש בסימן תל"ט.406
ומה שהקילו בספק אכילה 407היינו משום שהוא ספק הרגיל וקרוב לודאי ,וכמ"ש התוספות 408ד"ה
ואם תמצא לומר ,וכמו שכתבתי בפנים ]ולכן בצירוף עוד ספק אחד מהני אפילו להוציא מחזקת
411
איסור ,וכמו שכתבתי בפנים .ואין צריך ג' ספיקות אפילו לדעת הש"ך .409ואפילו הט"ז 410ופר"ח
דסבירא להו אפילו כמה ספיקות אין מוציאין מחזקת איסור ,מכל מקום מודו הכא בספק הרגיל
וקרוב לודאי .ותדע דהא כתב המגיד משנה 412דגבי בדיקה חששו להרבה ספיקות ,ואפילו הכי ספק

_______________
דהה תבאר בשו"ע ס"ח )כותל ששתמש בו חמץ בחורין ,ופל ועשה גל ,אפילו איו גבוה ג' טפחים כדי חפישת הכלב ,אין
צריך לבדוק תחתיו כיון שיש בו סכת עקרב שמצויים בגלים  ...והי מילי בסתם ,אבל בידוע שיש תחתיו חמץ ,אם אין עליו
גובה שלשה טפחים ,צריך להוציאו משם במרא וחציא בעין שאין בו סכה(.
וכתב על זה המ"א שם )ס"ק טז(" :אף על גב ששתמשו בו חמץ ,מכל מקום שמא יאכלוהו ,וספקי טובא איכא ,כמ"ש סעיף
ו" .והייו שגם אם שתמש בו חמץ יותר מל' יום קודם הפסח ,חשיב כ"סתם" ,ואין צריך לבדוק במקום סכה ,מטעם
"דספקי טובא איכא".
וכן פסק לקמן )סל"ב(" :אבל החמץ ששתמש בהם קודם ל' יום יש בו כמה ספיקות להקל ,שמא יטל כולו מהחורים ,ושמא
תעפש באורך זמן )ושמא יש עליו גבוה ג' טפחים שהוא כמבוער מן התורה( ,ואין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,וחכמים
לא הטריחוהו לפקח הגל על ידי מרא וקרדום כיון שאין שם חמץ ודאי" )והייו כיון שבלי מרא וקרדום יש חשש עקרב,
כמבואר שם בתחלת הסעיף(.
יוצא לו אם כן ,שבמקום שאין סכה ,חייב לבדוק אף במקום "ספקי טובא" .ומה שהתירו כאן )ולקמן בסי' תלח -ט( ,אין זה
מטעם ג' ספקות ,אלא מהטעמים שיתבארו לקמן בסמוך.
 401פ"ב ה"י )דאע"ג דספיקא דרבן היא ,כיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק ,החמירו בספקה יותר משאר ספיקות של
דבריהם( .וכדלקמן שם ס"א )דעה הא'(.
 402כדלקמן סי' תלח ס"ג )ואם הככר היה קטן בעין שיש לתלות שמא אכלו העכבר כולו  ...אין צריך לבדוק שאר החדרים,
מפי שיש כאן ב' ספיקות להקל ,שמא לא הכיס העכבר מעולם את הככר לשאר החדרים ,ואם תמצא לומר הכיס שמא
אכלו כולו ולא שתייר ממו כלום ,וכל ב' ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורה(.
וברס"י תלט )שלא הקילו חכמים  ...בב' ספיקות  ...אלא בבית שהוא עומד בחזקת בדוק ,שמעמידין אותו בחזקתו(.
ושם ס"ד )או שהוא ככר קטן שיש כאן ב' ספיקות להקל ,אין צריך לחזור ולבדוק  ...ולא גרעה חזקת בדיקתו(.
 403י ,א ד"ה ספק ביאה )כיון דמן הדין אפילו בספיקא אחת היה לטהר ,דאוקמא אחזקת טהרה ,ואפילו הכי טמא ,הוא הדין
אפילו בתרי ספיקי(.
 404כדלעיל סי"ג וש".
 405רב פפא ח ,א.
 406סעיף א )כל חדר שלא בדק ,אע"פ שיש כמה ספיקות לפוטרו מן הבדיקה אין זה מועיל כלום ,שכך הוא עיקר תקת
הבדיקה ,לבדוק אפילו במקומות שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות(.
 407בבית שהתרגולים מצויין בו )שמבואר בפים סכ"ה( ,ובדין עכבר )שמבואר בפים סכ"ו(.
ואפשר שזהו גם הטעם שמקילים בספק ספיקא בדין רפת ולולים ,דלעיל סכ"ד -ה.
 408ט ,א )אימר אכלתיה עדיף משאר ספיקות דספק הרגיל הוא וקרוב לודאי(.
 409בכללי ספק ספיקא ס"ק כח ,שהובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון.
 410יו"ד סי' קי ס"ק טו )אפילו הוה כמה ספק ספיקות לא יועילו ,כיון שאתה בא להוציאה מכלל אשת איש שהיתה תחילה,
ואתה בא לסותרה(.
 411שם כללי ס"ס ס"ק טז ,בדעת המשאת בימין )שמתוך דבריו מוכח בהדיא דאף בספיקות טובי לא מהי ,וגם לא מסתברא
לחלק בין תרי ספיקי לתלת ספיקי כסברת הש"ך ,דכיון דתרי לא מהי הוא הדין לתלת(.
 412פ"ב ה"י )כמובא לעיל(.
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הרגיל שאני.[413
אבל חטיטת הכלב בגל אינו ספק הרגיל ,ואינו קרוב לודאי שיאכלנו על ידי חטיטה ,אלא חיישינן
שמא כשיריח ריחו יחפש אחריו ויתחיל לחטט אחריו עד שיגלנו מלמעלה ,ולא יגמור לחטט עד
שיאכלנו.414
ועוד 415דלא תלינן בספק אכילה בסימן תל"ט אלא בככר קטן שיש לומר אכלו כולו ,ועכברים
ותרנגולים שכיחי הרבה .416מה שאין כן חטיטת הכלב אינו ספק הרגיל ,כי שמא ישייר זה מאכילתו,
ולא יבא אחר לאכול כולו.
ולא אמרינן ודאי גררוהו 417אלא לחורן כדפרש"י ,418וכן עורבים לקן שלהם ,419אבל הכלב כשאינו
חפץ לאכול ורוצה להצניע אין לו מקום צנוע מן הגל הזה ]ועוד דלא אמרינן גררוה אלא כשאינו
מחוסר אלא גרירה ,אבל הכא 420מחוסר חטיטה וגרירה[.
ובזה נתיישבו כל דברי המ"א על נכון:
422
421
)ז( רפת של בקר כו' לבדוק ולחפש כו' בליל י"ד כו' .הנה ליישב לשון הסמ"ק שהעתיק
____________________
 413שהרי מטעם זה לא הצריכו בדיקה ברפת ולול ,כמבואר בברייתא ,ופסק כאן בפים )סכ"ד וריש סכ"ה( ,ובודאי גם המגיד
משה יודה בזה.
וראה הערות וביאורים )חי"א ע' קלה בשוה"ג( שהקשו ממה שהמגיד משה הצריך בדיקה בעכבר שכס לבית אפילו בככר קטן
)שהיא הדעה הראשוה דלקמן סי' תלט ס"א(.
וראה פשוט ,ששם שראוהו כס אחרי בדיקת חמץ בליל י"ד ,בזה לא אמרין שהוא ספק הרגיל וקרוב לודאי שהעכברים
הספיקו לאכלו בזמן קצר זה ,עד שיגיע זמן איסורו.
וגם דעה הב' דלקמן שם ,איה מתרת מטעם ספק הרגיל וקרוב לודאי ,אלא מטעם ספק ספיקא אחרי שבדק כבר )כמו בהלכה
דלקמן סי' תלח ס"ג ,ושבסי' תלט ס"ד( ,וכמבואר לעיל" :ומה שהקילו שם בספק ספיקא ,הייו לעין לחזור ולבדוק מה
שבדק כבר".
 414ולכן אין מתירים לקמן סוף סל"ב מטעם ספק ספיקא )דאכילת כלב( ,אם לא משום סכת עקרב.
 415עתה בא לבאר אופן וסף במה שהקילו בספק ספיקא בסי' תלט.
שבתחלה ביאר לעיל " :בסימן תל"ט  ...מה שהקילו שם בספק ספיקא ,הייו לעין לחזור ולבדוק מה שבדק כבר".
ועתה אחרי שתבאר לעיל "ומה שהקילו בספק אכילה ,הייו משום שהוא ספק הרגיל וקרוב לודאי" .אם כן אפשר לבאר
באופן וסף ,שמה שהקילו בסי' תלט בספק ספיקא ,הוא כי "בככר קטן שיש לומר אכלו כולו ,ועכברים ותרגולים שכיחי
הרבה" ,והייו שגם בזה התירו "משום שהוא ספק הרגיל וקרוב לודאי" )ויתבאר לקמן שם הערה .(16
 416ראה ט"ז סי' תלט ס"ק ב )קריין לחבריהון דאכלי עמהון( .וראה ט"ז שם )ולקמן שם קוטרס אחרון ס"ק א( ,שמטעם זה
היה מקום להתיר גם בככר גדול.
אמם בככר גדול קיי"ל דאיו רגיל שיאכלוהו כולו ,משא"כ בככר קטן אפשר לומר דהוי מטעם זה ספק הרגיל וקרוב לודאי.
 417וגם אין להתיר בכלב מטעם ספק שמא גיררו מחוץ לבית.
 418ט ,א ד"ה שחולדה )גיררוהו לחורן(.
 419כמבואר במ"א ס"ק י )דבאכילה איכא ספק שמא לא אכלוהו ,אבל ודאי גררוהו אמרין ,ואם כן בשלמא בעכבר אף שגררה
שאר בביתו ,אבל עורבים מעלמא אתו ולעלמא אזלי וגוררין אותו למקום אחר ,ולכן שרי( .וכן הוא בט"ז סוף ס"ק ח )אין
להקשות למה לא ימא דהכלב יאכלו ,כמו שכתבו גבי עורבים .דגם גבי עורבים אסור כשהוא ברשותו( .וכן פסק לקמן
סכ"ח )שבודאי טלוהו העורבין קודם שהגיע שעה ששית והוליכוהו למקום שבאו משם  ...טילת העורבים וכיוצא בהם
וגרירת החולדה והעכברים וכיוצא בהם היא ודאית ,אלא שהאכילה היא ספק( ,וקוטרס אחרון ס"ק ח.
 420בכלב שמחטט בגל שאיו גבוה ג' טפחים.
 421תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
אף שכתבו הגהות מיימויות )פ"ג אות כ(" :קודם זמן איסורו יכול להשליכו לכל מקום שהעורבים מצויים שם" .ופסק בפים
סכ"ח )ואפילו לכתחלה יכול להשליך חמץ לחצר קודם שתגיע שעה ששית ,וכשתגיע שעה ששית ילך לראות החמץ בחצר(.
מכל מקום יודה מן הסתם למה שכתב הסמ"ק ,ופסק בפים סכ"ז )רפת של בקר ולול של תרגולים ,אם ידוע לו שהיה בהם
וודאי חמץ בתוך ל' יום לפי הפסח ,אלא שאיו יודע היכן הוא מוח שם ,הוא חייב לבדוק ולחפש בהם את החמץ בליל י"ד
לאור הר ולהוציאו משם(.
והוא מהטעם האמור בפים סכ"ח )טילת העורבים וכיוצא בהם וגרירת החולדה והעכברים וכיוצא בהם היא ודאית ,אלא
שהאכילה היא ספק(.
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הש"ע 423כאן ,עם לשון הגהות מיימוניות 424שהעתיק בסוף סימן תמ"ה ,425יש ג' שיטות.
דעת רמ"א ,426כפי מה שפירש המ"א 427דבריו ,וכן דעת הלבוש 428וחק יעקב ,429דסמ"ק מיירי בשעת
הביעור ,אבל קודם לכן מותר להשליך כמ"ש הגהות מיימוניות ,ובלבד שילך ויראנו כשתגיע שעת
הביעור.430
ודעת הב"ח 431וט"ז 432ופר"ח ,433דסמ"ק מיירי גם כן קודם זמן הביעור ,והיינו בליל י"ד זמן הבדיקה,
ומיירי בחצר שלו .והגהות מיימוניות מיירי בחצר של הפקר.
ודעת המ"א 434לחלק בין עורבים ,דבהא מיירי הגהות מיימוניות ,ובין שאר עופות המצויים בחצר,
דמיירי בסמ"ק ,ואידי ואידי מיירי קודם זמן הביעור כדעת הב"ח.
ונמצינו למדים לפי שיטת הב"ח ומ"א וט"ז ופרי חדש ,דעופות המצויים בחצר שלו ,וכן רפת בקר
ולולין ,צריך לבדוק בליל י"ד אם יש בהם ודאי חמץ ,ואין לו להניחו שם עד שעת הביעור .435עיין
בט"ז סי' תמ"ה 436מבואר כן בהדיא.
_______________
ואף אם פרש בדברי הגהות מיימויות ,שגם ברפת בקר ולול של תרגולים יכול להשליך חמץ קודם זמן איסורו ,וכשיגיע זמן
ביעור ילך לראות אם שאר חמץ ולבערו .אין לו לפסוק כדבריו בזה ,אלא כדעת הרא"ש )פ"ב סי' א( ,שגם המאכיל חי'
ובהמה צריך "שיעמוד עליהם לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה ששיירו ממו" .ומכל שכן שצריך לבדוק בליל י"ד.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' קמ ואילך.
 422ב"י וב"ח בשם סמ"ק )ראה שרצה לומר מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא( .אגודה פ"א ס"ט )פירוש אם יש שם ספק חמץ,
אבל ודאי חמץ צריך לבער(.
 423סעיף ו )והי מילי מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ לא(.
 424פ"ג אות כ בשם ריב"ק )קודם זמן איסורו יכול להשליכו לכל מקום שהעורבים מצויים שם ,הואיל ולא אסר בהאה ,ובהא
מיירי דחצר אין צריך בדיקה(.
 425שו"ע שם ס"ג )קודם זמן איסורו יכול להשליכו במקום שהעורבים מצויים שם( .וכן פסק כאן בפים סכ"ח )ואפילו
לכתחלה יכול להשליך חמץ לחצר קודם שתגיע שעה ששית ,וכשתגיע שעה ששית ילך לראות החמץ בחצר ואם עדיין הוא
מוח שם שלא אכלוהו העורבים חייב לבערו מן העולם לגמרי מיד שיראו(.
 426כאן ס"ו )אבל לקמן סימן תמ"ה סעיף ג' מבואר דמותר להשליך חמץ במקום שהעופות מצויים ,כל שכן שאין צריך לבער
משם אפילו חמץ ודאי ,עד לאחר זמן איסורו(.
 427כאן ריש ס"ק י )אם כן כאן בשו"ע מי מיירי לאחר זמן איסורו(.
 428סעיף ו )אמצעה של חצר איו צריך בדיקה ,מפי שאם היה שם חמץ העורבים ושאר עופות המצויין שם יאכלוהו .והי מילי
מספק חמץ ,אבל ודאי חמץ צריך לבערו אפילו מן החצר כשיגיע זמן איסורו(.
 429ס"ק יב )אם יש ודאי חמץ ובזמן הביעור ,לא אמרין דלא יצטרכו לבערו בזמן הביעור ,לסמוך שהעופות יאכלוהו ,אלא
צריך לבערו ,וכדעת הגהות מיימוי ממש .אבל ודאי קודם זמן הביעור מותר להיח שם חמץ על סמך שיאכלוהו(.
 430כן פירש דבריהם בעולת שבת ס"ד )אבל היכא דרוצה להשגיח ולראות אחר זמן איסורו דאם עדיין ישאר שם ישרפו מיד,
ודאי דמותר ,ומזה איירי לקמן בסי' תמה( ,ובח"י סי' תמה ס"ק י )משא"כ במיח אותם במקום מגולה לפי עורבים,
ומסתמא יראה אותו כשלא יאכלו( ,כדלקמן קוטרס אחרון ס"ק ח )דעת רמ"א ולבוש ועולת שבת ואלי' זוטא וחק יעקב
להקל כשדעתו לילך ולראות(.
 431סוף ס"ח )ויראה לומר דהייו דוקא בחצר המשותף להרבה בתים ,כסתם חצר שבתלמוד  ...ודיו כמקום הפקר לעין חמץ
השלך לשם כאילו שלך למקום הפקר  ...אבל בחצר המיוחד לאדם אחד מודה דבודאי חמץ צריך לבדוק ולבערו ,ומקל
וחומר שאין להשליך שם חמץ ,דשמא ישאר ממו תוך זמן איסורו ואז יהא עובר עליו כיון שהחמץ ברשותו(.
 432ס"ק ה )דשם מיירי שמשליך לרחוב העיר ,משום דיאכלו העורבים ,משום הכי מותר ,אבל כאן איירי במצא בחצר(.
 433סעיף ו )דהתם מיירי שמשליך החמץ במקום הפקר ,וכמו שכתב המחבר שם ,ואם כן אפילו לא יאכלוהו העופות מה בכך
הרי איו ברשותו ,וכאן מיירי ברשותו ,ולהכי אי איכא ודאי חמץ לא סמכין אעופות שיאכלוהו ,וצריך לבערו(.
 434ס"ק י )דבאכילה איכא ספק שמא לא אכלוהו ,אבל ודאי גררוהו אמרין ,ואם כן בשלמא בעכבר אף שגררה שאר בביתו,
אבל עורבים מעלמא אתו ולעלמא אזלי וגוררין אותו למקום אחר ,ולכן שרי(.
 435שאין כאן טעם ההיתר של הב"ח וט"ז ופר" ח ,שהרי מיירי כאן בחצר שלו ,ואין כאן טעם ההיתר של המ"א ,שהרי מיירי
כאן בבהמה ותרגולים ,ולא בעורבים.
 436ס"ק ה )אסור אפילו קודם איסורו ,אלא אם כן עומד עליהם שיאכלוהו קודם האיסור(.
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והטעם 437דחיישינן ,שמא ישכח בעת ההיא ,שהרי מטעם זה תיקנו בדיקת כל החדרים בליל י"ד
בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם ,438ומאי שנא רפת ולולין משאר כל החדרים ,וכי מפני שיש בהם
ודאי חמץ יפה כחם .ואפילו אם יודע היכן מקומו הרי דעתו שהבהמות יאכלוהו ,ואסור לו להאכילם
אלא אם כן עומד עליהם לראות שלא יצניעו ,ולבער מה ששיירו כמ"ש בטוש"ע סימן תמ"ג.439
ודוחק לחלק בין מאכילם לאוכלים מעצמם.
ואף ששם מיירי בשעה ה' ,440מכל מקום בזה אין סברא כלל לחלק בין שעה ה' לקודם .ועוד
שהטוש"ע הוציא זה מהרא"ש ריש פרק כל שעה ,441וברא"ש מבואר בהדיא דמלאחר הבדיקה ואילך
443
דינא הכי ,עיי"ש במה שהוציא דין זה ממתניתין דקתני 442ומה שמשייר כו' ,ובהמה דומיא דחיה
]ועיי"ש בגמרא 444דבבהמה איכא ריעותא דמשיירא ובחיה איכא ריעותא דמצנעא ,ועל זה תמהו
התוספות 445והרא"ש האיך שרי להאכיל לחיה המצנעת ,ותירץ הרא"ש דצריך לעמוד ולראות שלא
תצניע ,ובהמה מסתמא דומיא דחיה ,446וצריך גם כן לראות ולבער המשוייר ,דחיישינן שמא ישכח
אחר כך ,447דבשביל חשש זה הוה ס"ד בגמרא דאסור להאכילה 448אף אם עומד עליה ,לפי פירוש
הרא"ש שם ,עיי"ש היטב[.
ואף אם נפרש לשון הגהות מיימוניות שבסי' תמ"ה כפירוש הלבוש ,דמיירי בחצר שלו ,449וכמ"ש
המ"א בסי' תמ"ה 450שכ"מ בהגהות מיימוניות ,וגם לא נחלוק בין עורבים לשאר עופות כמו שחילק
המ"א ,451אעפ"כ אין לנו לפסוק כהגהות מיימוניות ,לפי שהגהות מיימוניות סבירא ליה כהתוס',
שדרכו להמשך אחר התוס' בכל מקום כמ"ש הב"י בהקדמתו ,452והתוס' ר"פ כל שעה 453חולקין עם
____________________
 437שאין סומכים על מה שכשיגיע זמן איסורו ילך לראות אם שאר חמץ ולבערו.
 438כדלעיל סי' תלא ס"ה )תקו חכמים זמן הבדיקה בליל י"ד שבלילה כל אדם מצוי בתוך ביתו( ,וש".
 439סעיף א )ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף ,ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה ששיירו ממו(.
 440דהא קאי על מ"ש במשה רפ"ב" :כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות ומוכר לכרי ומותר בהאתו ".
ומפרש בגמרא שם דמיירי בשעה חמישית.
 441סי' א )והפירוש הכון ראה לי ,ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף והוא עומד עליהם עד שיאכלום ,ולא יעלים עייו מהם עד
שיאכלום ויבער המשוייר(.
 442י ,ב )ומה שמשייר ייחו בציעה ,כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו( .ובגמרא ט ,ב )ייחו בצעה שמא תטול חולדה בפיו(.
ועל זה כתב הרא"ש שם" :כיון דמצע ליה היאך יכול להאכילה ,הא אמר לעיל ומה שמשייר ייחו בציעה"
 443דאף שהחשש האמור בגמרא שם הוא בעיקר בחיה ,כדאמרין התם" :בהמה דאי משיירא חזי לה ,אבל חיה דאי משיירא
קמצעא לה" .מכל מקום גם בבהמה פסק בטוש"ע )רס"י תמג(" :ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף ,ובלבד שיעמוד עליהם
לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה ששיירו ממו" .הרי שאין לסמוך על זה בליל י"ד וצריך לבדוק שם החמץ.
 444כא ,א.
 445שם ד"ה ואי )היכי שרי להאכיל לחיה שדרכה להטמין ,הא תן בפ"ק מה שמשייר ייחו בציעא ,כדי שלא תטול חולדה
בפיו ויהא צריך בדיקה אחריו ,וכל שכן שאסור ליתן בפיהם(.
 446ולכן סיים הרא"ש שם" :והפירוש הכון ראה לי ,ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף והוא עומד עליהם עד שיאכלום ,ולא יעלים
עייו מהם עד שיאכלום ויבער המשוייר" .הייו גם בבהמה.
 447דאף שאין דרכה להציע ,כ"ל ,מכל מקום "חיישין שמא ישכח אחר כך".
 448את הבהמה ,שזוהי הצריכותא דאמרין בגמרא שם "למה לי למיתא בהמה למה לי למיתא חיה צריכא דאי  ...תא חיה
משום דאי משיירא מיהת מצעא ,אבל בהמה זימין דמשיירא ולא מסיק אדעתיה" .שלפירוש הרא"ש מיירי כל זה בעומד
עליה עד שתסיים לאכול.
 449ופרש כפירוש העולת שבת ס"ד )היכא דרוצה להשגיח ולראות אחר זמן איסורו דאם עדיין ישאר שם ישרפו מיד ,ודאי
דמותר( ,וח"י סי' תמה ס"ק י )מסתמא יראה אותו כשלא יאכלו( .שלפי זה אין צריך לבדוק כאן ברפת ולול בליל י"ד,
שיסמוך על מה שכשיגיע זמן איסורו ילך לראות אם שאר חמץ ולבערו.
 450ס"ק ז )מוכח דאיירי בחצר דידיה ,דאי בחצר של הפקר כגון ברחוב ,מאי בדיקה שייך(.
 451כאן ס"ק י )עורבים מעלמא אתו ולעלמא אזלי וגוררין אותו למקום אחר ,ולכן שרי( .ואם כן צטרך לפרש דעת הגהות
מיימויות שקודם זמן איסורו מותר להשליך אפילו לפי הבהמות ותרגולים שבחצר.
" 452והגהות מיימון  ...משכים אחר דברי התוספות על הרוב" .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רכח.
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הרא"ש ,ולפי דבריהם שרי להאכיל לחיה אע"פ שאינו עומד עליה ,וכל שכן לבהמה ,ואנן קי"ל
כהרא"ש ,שכן פסקו הטוש"ע סי' תמ"ג:454
)ח( נטילת העורבים כו' וגרירת העכברים כו' .אף 455שמדברי הב"ח וט"ז ופרי חדש 456לא משמע
הכי ,מכל מקום יש לסמוך בזה על המגן אברהם ,כיון שבלאו הכי דעת רמ"א ולבוש ועולת שבת
ואלי' זוטא וחק יעקב 457להקל כשדעתו לילך ולראות.
]ולכן כתבתי בפנים ילך ויראנו ,כדי לסמוך על דעת פוסקים הללו .458ואפשר שגם המ"א מודה לזה,
שלכתחילה אין לסמוך על החזקה כשאפשר לברר ,כמו שיתבאר בסימן תל"ז.[459
ועוד שכך מבואר בהדיא בגמ' 460בשינויא בתרא .ואף דשינויא קמא חולק על זה ,461וכוותיה פסק
הרמב"ם פ"ט מה' טומאת מת ,462היינו משום דבדאורייתא אזלינן לחומרא כשינוייא קמא ,אבל כאן
אינו אלא חשש דרבנן שמא ישכח לילך ולראותו בשעת הביעור ,ובדברי סופרים הלך אחר המיקל
כשינוייא בתרא דודאי גררוהו.
ואף שבמ"א לא הוזכר שילך ויראנו ,463יש לומר דהמ"א מיירי כשביטלו או שרוצה עדיין לבטלו.464
ואיך שיהיה כוונת המ"א ,מכל מקום לענין דינא הדבר ברור כמ"ש בפנים:
)ט( ואפי' לכתחילה יכול להפיל עליו מפולת כו' .כן 465כתב הפרי חדש סוס"י תל"ח .466וכ"מ בהדיא
_______________
 453שתירצו שם )ד"ה ואי(" :ויש לחלק בין חיה לחולדה המגדלים בבתים דההיא לא מצעא כולי האי כמו חולדה הטומת
בחורים ובסדקין"
 454סעיף א )ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף ,ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה ששיירו ממו( .ולקמן
שם ס"ב )ובלבד שיזהר לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול קודם שעה ששית ,ויראה שלא יציעו ממה שהן אוכלין בחצירו,
וישאר מוצע שם לאחר זמן הביעור ויעבור עליו בב"י ,ומה שישתייר מאכילתם יבערו כשתגיע שעת הביעור(.
ולכן פסק גם כאן )בפים סכ"ז(" :צריך הוא לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול ,ולעיין עליהם שלא ידחפו ויגלגלו מן החמץ
כלום למקום אחר צוע שאיו ראה ,שמא יהא מוח שם עד כיסת הפסח ויעבור עליו בבל ימצא".
 455תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ח פסק שאפשר לסמוך על טילת העורבין ,אם דעתו שכשיגיע זמן איסור ילך לראות אם שאר חמץ בחצר ולבערו.
והייו כפי שתבאר לעיל בקוטרס אחרון הקודם ,שיש ג' שיטות בהיתר זה) :א( דעת הרמ"א וסיעתו להתיר אם דעתו לילך
ולראות) .ב( דעת הב"ח וסיעתו להתיר בחצר של הפקר) .ג( דעת המ"א שסומכים לומר שבודאי העורבים טלוהו.
וכאן שהתיר בפים אף בחצר שלו ,כי סמך על שיטת המ"א )שהעורבים ודאי טלוהו( ,שכן משמע בגמרא; בצירוף שיטת
הרמ"א וסיעתו )כשדעתו לילך ולראות( .ואפשר גם המ"א יודה שצריך לילך ולראות כשיגיע זמן איסור.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' קמט ואילך.
 456שהובאו לעיל בתחלת הקוטרס אחרון הקודם ,שלא תירצו כתירוץ המ"א ס"ק י ,לחלק בין עורבים לתרגולים .ולא התירו
אלא בחצר של הפקר.
 457שהובאו לעיל בתחלת הקוטרס אחרון הקודם ,שגם בלול ורפת אין צריך לבדוק ולבער מיד ,אם דעתו לילך כשיגיע זמן
איסורו ,ולראות אם שאר חמץ ולבערו .ובאליה זוטא ס"ק ו )ובזה מיושב קושית רמ"א מסי' תמה(.
 458שאם דעת לילך ולראות כשיגיע זמן איסור ,גם הם יודו שאין צריך לבדוק.
 459סעיף ה )הבית בחזקת שיש בו חמץ ,ובחזקה זו שמן הסתם בדקו אתה בא להוציאו מחזקת חמץ ,אין או סומכין על
החזקה לכתחלה במקום שאפשר לברר(.
 460ט ,ב )הי דשיורי משיירא ,מיגרר מיהת ודאי גררום בההיא שעתא( ,שעל זה בוי' סברת המ"א.
 461בגמרא שם )דודאי הטילה וספק גררוהו וספק לא גררוהו ההיא שעתא ,וקאתי ספק ומוציא מידי ודאי .לא תימא שהטילה
פל לבור ,אלא אימא שהפילה כמין פל לבור ,והוי ספק וספק( .הרי שגרירה הוא רק ספק ואיו מוציא מידי ודאי.
 462הלכה יא )בור שמטילין לתוכו פלים המאהיל עליו טמא דין תורה ,אף על פי שחולדה וברדלס מצויין שם ,אין ספק מוציא
מידי ודאי(.
 463ואם איו הולך לראות ,אזי איו דרבן אלא דאורייתא.
 464שאז הוי חובת הבדיקה רק דברי סופרים ,כדלעיל סי"ג.
 465תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
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בגמרא 467בההיא דעושה את ביתו אוצר ,דקודם ל' יום מותר לכתחלה ,עיי"ש ברש"י 468ור"ן.469
ומדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים ,470כמבואר בב"ח 471ומ"א סי' תל"ו,472
ופשוט הוא.
473
אלא שמדברי הט"ז בסוף סימן זה לא משמע הכי  .וצריך לומר לדבריו ,דאוצר אינו נקרא מטמין
בידים ,כיון שאין כוונתו אלא לאצור הפירות ולא להטמין החמץ תחתיו .474ואין הכי נמי אם יש חשש
חימוץ באוצר עצמו ,כגון שאצר חיטים מחומצות ,אפילו קודם ל' אסור משום בל יטמין לדעת הט"ז,

_______________
מזה שהתירו לעשות אוצר יותר משלשים קודם הפסח ,ומדמים אוצר למפולת ,ראה שמדאורייתא מותר להפיל מפולת על
החמץ אפילו תוך שלשים.
ואף שלדעת הט"ז אסור מטעם מטמין בידים ,אן קיי"ל ,שלשיטת רש"י וסיעתו שהמפולת הוא כמבוער מן התורה ,אין איסור
מטמין בידים )אלא בבור ,ולא( במפולת ואוצר.
" 466אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך ,אלא דמדרבן לכתחילה אין זה ביעורו".
והובא גם לעיל קוטרס אחרון ס"ק ה בהג"ה )ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת ,כמ"ש הפר"ח(.
 467ו ,א )העושה ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער(.
 468ד"ה אוצר )שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ ,ואמרין לקמן חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער  ...קודם שלשים לא
חלה חובת ביעור עליו(.
 469שם )ב ,ב( ד"ה העושה את ביתו אוצר )שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ ,ואמרין לקמן חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא
כמבוער ,קודם ל' יום לא חלה עליו חובת ביעור(.
וכיון שמדין מפולת למדו שמותר לעשות אוצר קודם שלשים יום ,אם כן למדו מכאן ,שמותר להפיל המפולת שלשים יום
קודם הפסח .וכיון שבדאורייתא אין חילוק בין קודם ל' לתוך ל' ,אם כן למדו מכאן ,שמן התורה מותר להפיל מפולת על
החמץ אף לאחר שהגיע זמן הביעור.
 470וכן הוא לקמן סי' תלו ס"ו )שמן התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים( ,וסט"ו )ובדבר שהוא מן התורה אין
לחלק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים יום( .ובקוטרס אחרון שם ס"ק ה )דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך למ"ד לקודם
למ"ד( ,וס"ק ו )דבדאורייתא אין לחלק בין תוך שלשים לקודם".
 471לעין היוצא מביתו לעיר אחרת ל' יום קודם הפסח ,שאם אין דעתו לחזור לביתו עד לאחר הפסח אין צריך לבער )שבגמרא
ו ,א .ולקמן תלו ס"ה( ,איתא בירושלמי )פ"א ה"א(" :ובספק ,אבל בודאי אפילו מראש השה" .והייו שאם יש ודאי חמץ
בביתו צריך לבער אפילו אם יוצא מראש השה ,שהיא דעה הא' דלקמן )סי' תלו ס"ו( דקיי"ל בזה כירושלמי.
וכתב על זה הב"ח )סי' תלו סעיף א ד"ה כתב ה"ר פרץ(" :אם פרש דמיירי בביטל ,תקשה לך מאי רבותא טפי דחמץ ידוע
מחמץ שאיו ידוע" .והייו שכמו בספק יש בו חמץ מתירים קודם שלשים ,כך גם בחמץ ידוע וביטל יש להתיר קודם שלשים,
כיון שאיסורו מדברי סופרים.
רואים מכאן דעת הב"ח ,שלא חילקו בין קודם שלשים לתוך שלושים ,אלא כשחיוב הביעור הוא מדברי סופרים .משא "כ
כשחיוב הביעור הוא מדאורייתא "אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים".
ואף שלא קיי"ל בזה כב"ח ,כדלקמן סי' תלו ס"ו )וכיון שחל עליו מצות תשביתו ,חל עליו גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו
איה מתקיימת בביטול והפקר בלבד ,אלא עד שמוציא את החמץ מביתו ומכל גבולו( .הייו שבחמץ ידוע גזרו חכמים גם אם
ביטל ,גם קודם שלשים.
מכל מקום למדו מדברי הב"ח" ,שמדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים".
ולקמן סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ה ,הוכיח כן מדברי המ"א )המובא כאן( ופר"ח )סי' תלא(.
 472ס"ק ב ,וכדלקמן סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ה ,ושם תפרש )הערה .(235
אלא שהמ"א וב"ח מיירו לדעת הסמ"ק )שהיא דעה הב' כאן ,ודעה הא' דלקמן שם סי' תלו ס"ו( ,שבודאי חמץ עוברים עליו
בבל יראה ובל ימצא .ולכן כותבים ,שבמקום שחייב לבער מן התורה הוא גם קודם שלשים.
ומזה לומד רביו גם לאידך גיסא ,לדעת רש"י ור"ן )שהיא דעה הא' כאן ,ודעה הב' דלקמן שם ס"ו( ,שאף בלא ביטול אין
עוברים מן התורה על החמץ שתחת המפולת; שאם כן "אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים" ,וגם תוך שלשים מותר
להפיל עליו המפולת לכתחלה מן התורה ,ו"אף לאחר שהגיע זמן הביעור".
 473ס"ק ח )ורש"י לא סבירא ליה כן ,כיון שהוא איו מטמין בידים איו עובר בזה(.
הרי שלדעתו ,גם לדעת רש"י שחמץ שבמפולת הרי הוא כמבוער ,עדיין אסור להפיל המפולת בידים על החמץ מן התורה,
וכדלקמן )סי' תמ ס"א(" :כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה  ...לא יהיה עובר עליו
שהרי איו ראה לו כל ימי הפסח ,תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הטמיו".
ויוקשה אם כן ,מדוע התירו באוצר )ובהיוצא מביתו ואין דעתו לחזור עד לאחר הפסח( ,אף לכתחלה.
 474כמבואר ברש"י )ור"ן( שם ד"ה אוצר" :שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ" .אבל האוצר עצמו איו חמץ.
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כיון שכוונתו להטמין החמץ .וכ"כ הט"ז סי' תל"ו סק"ד בהדיא 475עיי"ש .ואם כן לדידן דלא קיי"ל
כהט"ז שם ,אלא כרמ"א ,476שאחריו נמשכו כל האחרונים ,הכא נמי העיקר כהפרי חדש ,דהא בהא
תליא ,כמבואר ברש"י ור"ן:477
)י( חייב לשכור פועלים שיפקחו כו' .כן 478כתבו התוס') 479הובא בב"י (480לענין אין בו ג' טפחים אף
482
על פי שביטל ,והוא הדין והוא הטעם ליש בו ולא ביטל ,481וכל שכן הוא לדעת הסמ"ק וסיעתו
שהרי יש כאן מצות ביעור דאורייתא.
והנה 483הטוש"ע השמיטו חיוב זה גבי יש בו ולא ביטל ,484משום דאזדו לטעמייהו ,485שבסי' תל"ח
____________________
" 475דהא דחילקו בגמרא בזה ,הייו לעשות אוצר מחטים טובים ,במקום שיש בו חשש חימוץ ,ודעתו לפותו ,משא"כ כאן
לעין לעשות אוצר ויש חשש חימוץ באותו אוצר גופי' ,לפי הראה דיא הכי ,דאם יש חמץ ודאי באותו אוצר אסור אפילו
מראש השה ,דהוה כמטמין בבורות ,דהא דעתו לפותו אחר הפסח".
 476שם סוף ס"א )אם עשה האוצר שלשים יום קודם הפסח איו זקוק לבער ,אלא מבטלו בלבו ודיו .ומיהו לאחר פסח
כשמפה האוצר ,אסור ליהות מאותן חטים( .הרי מיירי שהחטים שבאוצר עצמו מחומצות .וכן הוא לקמן שם סי"ח )בשעה
שאצרן בבור היו כבר חטים מחומצות באוצר זה עצמו באמצעיתו אלא שיש עליהם חטים טובים בגובה ג' טפחים(.
 477שהובאו לעיל בתחלת הקוטרס אחרון ,שדין אוצר ודין מפולת תלויים זה בזה.
וכיון שלעין אוצר קודם שלשים קיי"ל כרמ"א )שמותר לעשות אוצר אף שיש בו חטים מחומצות( ,ודלא כט"ז ,לכן גם לעין
מפולת תוך שלשים קיי"ל כפר"ח )שמדאורייתא מותר לכתחלה להפיל מפולת על החמץ( ,ודלא כט"ז.
ומה שהאוצר והמפולת אין בהם משום איסור בל יטמין ,תבאר לעיל )קוטרס אחרון סוף ס"ק ה(" :לשיטת רש"י ור"ן
דמפולת הרי הוא כמבוער לגמרי מן התורה ,אפילו בלא ביטל ,ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת  ...פשיטא דלא הוי
כמו חמץ בבור ,שעובר בבל יטמין מדאורייתא" .והייו שלדעת רש"י אין איסור בל יטמין אלא בבור ,ולא במפולת ואוצר.
וראה שארית יהודה או"ח סי' כו )מה שהקשה על זה ]הרה"ק מהרי"ל[ לפי רביו( .הערות וביאורים חי"א ע' קח.
 478תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
מה שפסק כאן ס"ל )ביש עליו ג' טפחים ,ולא ביטל(" :ואם יש חשש סכה לפקח בגל בידים  ...הרי הוא חייב לשכור פועלים,
שיפקחו את הגל על ידי מרא וקרדום".
למדים ממה שפסק לקמן סל"א )באין עליו ג' טפחים ,וביטל(" :ואם יש חשש סכה לפקח בגל בידים ,חייב הוא לפקח את הגל
על ידי מרא וקרדום".
אלא שכאן הצריך "לשכור פועלים" ,ואילו לקמן שם לא הצריך "לשכור פועלים".
ומבאר שזוהי מחלוקת בין התוס' שכתבו )ח ,א ד"ה הכא(" :הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא" ,לבין
הטושו"ע שכתבו )ס"ח(" :צריך להוציאו משם במרא וחציא".
ואחרי שמבאר טעם מחלוקתם בשי אופים ,מסיק )בסוף הקוטרס אחרון(" :דבדברי סופרים הלך אחר המיקל ,והייו
בביטל .אבל אם לא ביטל ,דיש כאן איסור דאורייתא לסמ"ק וסיעתו ,פשיטא דחייב לשכור".
והייו שכאן ביש עליו ג' טפחים ,ולא ביטל ,חיוב הביעור )לשיטת הסמ"ק וסיעתו( הוא מן התורה ,ולכן חייב לשכור פועלים,
משא"כ לקמן )סעיף לא( ,באין עליו ג' טפחים ,וביטל ,חיוב הביעור הוא מדברי סופרים ,ולכן איו חייב לשכור פועלים.
לכללות קוטרס אחרון זה ראה מה שביאר בזה בשארית יהודה או"ח סי' כו .שלחן הפסח ע'  .57דובר שלום ע' קסז .הערות
וביאורים חי"א ע' קס ואילך.
 479ח ,א ד"ה הכא )דמשמע גבי מפולת דאם הכלב יכול לחפש איו כמבוער וצריך לבערו ,ולא מיפטר מפי סכת עקרב ...
הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא(.
 480ד"ה כותל ששתמשו.
 481לדעת הח"י )ס"ק יט ,שיובא לקמן בסוף הקוטרס אחרון ,ובס"ק יא(" :דאליבא דכולי עלמא צריך לפות ,כיון שלא עשה
כדיו ולא ביטל  ...אי לא ביטל מחויב לפות" .והייו שאפילו לשיטת רש"י ור"ן ,שביש בו ג' טפחים איו עובר עליו אלא
מדברי סופרים ,מכל מקום צריך לפקח את הגל .הה לפי ה"ל יצטרך לשכור פועלים לפקח את הגל על ידי מרא וחציא.
וראה הערות וביאורים חי"א ע' קס בשוה"ג.
 482שהרי לדעתם גרע יש בו ג' בלא ביטול )שעובר עליו מן התורה( מאין בו ג' וביטל )שאיו עובר עליו אלא מדברי סופרים(.
ואם כן בודאי יצטרך לשכור פועלים לפקח את הגל.
 483בטושו"ע ס"ח )אם אין עליו גובה שלשה טפחים ,צריך להוציאו משם במרא וחציא בעין שאין בו סכה( .ו"השמיטו חיוב
זה" לשכור פועלים.
ומבאר את טעם מחלוקותם בב' אופים.
 484בשלחן הפסח ע'  ,57ובהערות וביאורים חי"א ע' קסא ,הגיהו" :גבי אין לו ]גובה ג' טפחים[ וביטל" ,שהרי בין התוס' ובין
הטושו"ע מיירו רק "גבי אין בו ]ג' טפחים[ וביטל".
אמם בכל המשך הקוטרס אחרון מבאר רביו את שיטת הטושו"ע ,שגם בידון ההלכה דידן ,ביש לו גובה ג' טפחים ולא
ביטל ,אין צריך לשכור פועלים )ראה מה שדן בהערות וביאורים חי"א ע' קסה בשוה"ג(.
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פסקו הטור וב"י בעיא דככר בפי נחש לקולא ,אם ביטל.486
]ועיין שם ברש"י 487ורמב"ם 488דלא גרסי ואם תמצא לומר ודו"ק[.
ואם כן 489יש לומר לדעת הטור דאפילו לא ביטל עדיין אם מצא קודם זמן איסורו יבטלנו ודיו ,490ולא
דמי לחמץ בבור שנתבאר לעיל 491בשם הטור.
משום 492דבממונו לא אטרחוהו רבנן כדאיתא בגמרא שם ,וכמ"ש התוספות שם שיש לתלות שהנחש
_______________
ותפרש יותר לקמן " :לא אטרחוהו בממוו כמו גבי חש ,ומכל שכן ביש בו ג' טפחים דודאי יש לתלות לכו"ע שלא יתפקח,
ומשום הכי השמיטו הטוש"ע חיוב זה" )אלא ש"לעין דיא" סיכם בסוף הקוטרס אחרון" :אבל אם לא ביטל ,דיש כאן
איסור דאורייתא לסמ"ק וסיעתו ,פשיטא דחייב לשכור"(.
והייו ממה שכתבו הטוש"ע )ס"ח(" :ואם יש עליו גובה שלשה טפחים מבטלו בלבו ודיו" .והייו שאם הגיע זמן איסור ולא
ביטלו ,יהי' דיו כאמור לפי זה שם" :צריך להוציאו משם במרא וחציא"; ולא כתבו שאז יהי' צריך לשכור פועלים להוציאו
משם .ראה מכך ,שגם ביש לו גובה ג' ולא ביטל ,לדעתם אין צריך לשכור פועלים שיפקחו.
 485זה שהובא לעיל מהתוס' )ח ,א( שבאין עליו ג' טפחים צריך לפקח הגל במרא וחציא ולבערו ,מבואר בתוס' )ב"מ מב א ד"ה
שאין(" :דהא מבעיא לן בפסחים )דף י (:ככר בפי חש צריך חבר להוציאו או לאו".
והייו הא דאמרין התם" :ככר בפי חש צריך חבר להוציא או אין צריך ,בגופיה אטרחוהו רבן ,בממויה )לשכור חבר ,רש"י(
לא אטרחוהו רבן )ויבטל בלבו ,רש"י( ,או דילמא לא שא ,תיקו".
ועל זה מבאר לקמן בהמשך" :והתוס' סבירא להו דתיקו דאיסורא לחומרא" .ולכן למדו מכאן ,שגם במפולת שאין עליה ג'
טפחים "הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא".
משא"כ הטושו"ע דסבירא להו שגם בככר בפי חש קיי"ל לקולא ,שאין צריך לשכור חבר ,לכן גם במפולת שאין עליה ג' טפחים
לא הצריכוהו לשכור פועלים.
 486אחרי שהביא הטור את כל האיבעיות שבגמרא שם ,מסיק "ורבו בהן הדיעות ,והמחוור שבכולן ,אם לא ביטל צריך לחזור
ולבדוק ,דהוי ספק דאורייתא ,ואם ביטל הוי ספיקא דרבן ואין צריך לבדוק".
אחר כך מביא הטור את האיבעיא של ככר בפי חש ה"ל ,ומסיק "וגם באלו רבו הדיעות ,ודיא דהך כדיא דקמייתא ,שאם
ביטל אין צריך לבדוק ואם לא ביטל צריך לבדוק".
ופירש בב"י שם" :ולא עירב רביו בעיות אלו אם הראשוים ,אף על פי שמשפט אחד הוא לכולן לדעתו ,משום דבגמרא שאלו
אלו לבד ואלו לבד".
ובשו"ע שם השמיטו כל האיבעיות אלו ואלו ,כמבואר ברמ"א שם )סוף ס"א(" :דיי עכבר כס ויוצא השמיט הרב ,הואיל ולא
שכיחי".
 487ד"ה ככר בפי חש )ככר בפי חש ,בעיא באפי פשה היא ,ולא דמי להך דלעיל ,ולא גרסין ואם תמצא לומר(.
 488פ"ב הי"ד ,ומגיד משה שם )לפי גירסת ספריו יש שם אם תמצא לומר .וראה שרביו לא היה גירסתו כך ,אלא בעיא דלא
איפשיטא היא ולקולא ,וכן מצאתי בקצת פירושי רש"י ז"ל דלא גרסי בה אם תמצא לומר(.
 489כיון שבעיא של ככר בפי חש היא בעיא באפי פשה היא ,אם כן יש לומר שגם דים אים שווה.
כי לעין הבעיות הראשוות כתב הב"י )בביאור דעת הטור(" :דכיון דחל הספק קודם הביטול הוי ספיקא דאורייתא ,ואף על פי
שיבטל אחר כך לא מהי ,דלעולם הוי בחזקת שאיו בדוק".
משא"כ בככר בפי חש ,שהיא בעיא פרדת" ,יש לומר לדעת הטור ,דאפילו לא ביטל עדיין ,אם מצא קודם זמן איסורו יבטלו
ודיו".
וראה הערות וביאורים חי"א ע' קסב בשוה"ג.
 490ואז יהי' דומה דין הככר בפי חש לדין מפולת שאין בה ג' טפחים ,שבשיהם אין צריך לשכור פועלים ,אף אם עדיין לא
ביטל ,ויכול לבטלו.
ולכן בדין מפולת ,השמיט הטור לגמרי את החיוב "לשכור פועלים" ,כי אף אם עדיין לא ביטל ,ויכול לבטל עתה ,אין שום חיוב
לשכור פועלים לפקח את הגל.
ויתירה מזו ,אפילו בהלכה דידן ,שיש עליו גובה ג' טפחים ולא ביטל ,והגיע זמן איסורו ,שאיו יכול לבטל ,גם בזה סובר הטור
שאיו חייב לשכור פועלים )ראה לעיל הערה .(484
 491בקוטרס אחרון ס"ק ה )כדעת הטור סימן תל"ח ,דככר בבור צריך להוציאו אפילו קודם זמן איסורו ,ולא מהי מה
שיבטלו אחר כך ,כמ"ש הב"י מתחלה שהוא מדוקדק בלשון הטור(.
 492והטעם שבדעת הטור לא הצריכוהו לשכור פועלים ,לא בככר שבפי חש ,ולא במפולת ,משום דאמרין בגמרא שם )י ,ב(:
"ככר בפי חש צריך חבר להוציא או אין צריך ,בגופיה אטרחוהו רבן בממויה לא אטרחוהו רבן" .ופירשו התוס' )שם ד"ה
בממויה(" :פירוש הכא דוקא ,דשמא יוציאה או יאכלה ,אבל היכא דאיכא חמץ ,אמר לעיל )דף ד (:דיחא ליה לאיש
דליעבד מצוה בממויה".
יוצא אם כן ,שהטעם שלא הצריכוהו לשכור פועלים )חבר( הוא כי יש לתלות שהחש יאכלו.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

124

יאכלנו .והכי נמי יש לתלות שהכלב יאכלנו אם אין בו ג' טפחים.493
והיינו לסמ"ק וסיעתו דעיקר החשש הוא שמא יתגלה הגל על ידי הכלב ,ודמי ממש לככר בפי
נחש .494ולשיטת רש"י ור"ן יש לתלות שמא לא יתפקח הגל ,495הלכך לא אטרחוהו בממונו כמו גבי
נחש .ומכל שכן ביש בו ג' טפחים דודאי יש לתלות לכו"ע שלא יתפקח .496ומשום הכי השמיטו
הטוש"ע חיוב זה.
והתוס' סבירא להו דתיקו דאיסורא לחומרא.497
אי נמי 498יש לומר דלרש"י ור"ן הדבר קרוב שיתפקח הגל ,ואטרחוהו בממונו ,כמו בחמץ מגולה,
501
כמ"ש התוספות שם .499משא"כ לסמ"ק וסיעתו ,הדבר קרוב שיאכלנו הכלב ,500כמ"ש התוספות
דזהו ספק הרגיל ,ואפילו מידי וודאי הוה ס"ד בגמרא 502דמוציא ,ולכך לא אטרחוהו בממונו כמו גבי
____________________

 493כדאמרין בגמרא )לא ,ב(" :כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו  ...שלשה טפחים" .וכיון שכל החשש הוא ,שבפחות משלשה
טפחים יגלה הכלב את החמץ תחת המפולת ,אם כן גם כאן יש לתלות שהכלב יאכלו .ולכן לא הצריכוהו לשכור פועלים.
 494כבר תבאר לעיל )קוטרס אחרון ס"ק ד בהג"ה( ,דהא דאמרין בגמרא שבמפולת שאיה גבוהה ג' טפחים חוששים שהכלב
יגלה את החמץ ,לשיטת הסמ"ק פירוש הדבר ,שמטעם זה לא סגי בביטול מדברי סופרים ,ואילו לשיטת רש"י ור"ן פירוש
הדבר ,שמטעם בלא ביטול עובר עליו מן התורה )משא"כ בגבוה ג' טפחים איו עובר עליו מן התורה( .והטעם דלא סגי
בביטול מדברי סופרים הוא שמא יתפקח הגל.
יוצא אם כן ,שזה שתבאר כאן ,שכשם "שיש לתלות שהחש יאכלו ,והכי מי יש לתלות שהכלב יאכלו" ,הייו דוקא לשיטת
הסמ"ק .משא"כ לשיטת רש"י ור"ן.
 495על זה מיישב רביו ,שכמו שלסמ"ק "יש לתלות שהכלב יאכלו" כך גם לשיטת רש"י ור"ן "יש לתלות שמא לא יתפקח
הגל" .ואם כן דים שוה ,שמטעם זה אין צריך לשכור פועלים.
 496אחר שתבאר טעם הטוש"ע ,שבמפולת שאין עליה ג' טפחים אין צריך לשכור פועלים ,מטעם "שמא לא יתפקח הגל" ,אם
כן "מכל שכן ביש בו ג' טפחים דודאי יש לתלות לכו"ע שלא יתפקח".
ואם כן יש ללמוד מזה גם לעין המבואר כאן )במפולת גבוהה ג' טפחים ,שלא ביטלו ,לדעת הסמ"ק( ,שלדעת הטוש"ע אין צריך
לשכור פועלים.
ואף שכאן חיוב הביעור הוא מן התורה ,מכל מקום גם כאן יסברו הטוש"ע שאין צריך לשכור פועלים .וראה לעיל )הערה .(484
 497כדעת ראבי"ה )סי' תצ .הובא ברא"ש פ"ג סוס"י ב ובדרכי משה סי' תלח ס"ק ב( שכל תיקו באיסורא דרבן לחומרא )ראה
כללי הפוסקים וההוראה כלל לג(.
ולפי זה קיי"ל שגם כשיש לתלות שלא יתפקח ,או שיש לתלות שהחש והכלב יאכלוהו ,עדיין חייב לשכור פועלים .ולכן למד
מכאן למפולת ,ש"הטריחוהו חכמים להשכיר פועלים במרא וחציא".
 498עוד אופן יש לבאר מחלוקת הטור ותוס' בזה ,ובהקדים:
זה שהתוס' ביארו ,שבמקום שיש לחוש שיאכלה ) החש או הכלב( איו חייבו לשכור פועלים ,הייו דוקא בספק אכילה ,שהוא
ספק הרגיל ,משא"כ ספק שלא יתפקח הגל איו ספק הרגיל ,ולכן חשוב כמו חמץ ודאי שהוא מגולה ,ולכן אטרחוהו חכמים
לשכור פועלים.
יוצא אם כן שלשיטת רש"י ור"ן )שהחשש הוא שמא יתפקח הגל( חשב ודאי חמץ וחייב לשכור פועלים ,ולשיטת הסמ"ק
)שהחשש הוא שמא יגלה הכלב את הגל( איו חשב ודאי חמץ ,כי שמא יאכלו הכלב ,ואיו חייב לשכור פועלים.
וכיון שהתוס' סבירא להו כרש"י ור"ן ,לכן הצריכוהו לשכור פועלים ,וכיון שהטור ושו"ע סבירא להו כסמ"ק ,לכן לא
הצריכוהו לשכור פועלים.
ולפי זה יוצא ,שגם התוס' סבירא להו דתיקו דאיסורא לקולא ,ולכן אין צריך לשכור חבר להוציא הככר מפי החש ,מחמת
הספק שמא יאכלו החש ,שהוא ספק הרגיל.
ומה שלמדים משם לדין מפולת שאין עליו ג' טפחים ,שצריך לשכור פועלים ,כי במפולת אין חוששים שמא הכלב יגלה את
החמץ )כשיטת הסמ"ק( ,אלא שמא יתפקח הגל )כשיטת רש"י ור"ן( ,ובחמץ מגולה אטרחוהו רבן לשכור פועלים.
 499י ,ב ד"ה בממויה )היכא דאיכא חמץ אמר לעיל )דף ד (:דיחא ליה לאיש דליעבד מצוה בממויה(.
 500הייו באין עליו גובה ג' טפחים ,דאמרין בגמרא )לא ,ב(" :כמה חפישת הכלב שלשה טפחים".
 501ט ,א ד"ה ואת"ל )אימר אכלתיה עדיף משאר ספיקות דספק הרגיל הוא וקרוב לודאי( .וכדלעיל סכ"ה בהג"ה.
ותבאר לעיל )קוטרס אחרון ס"ק ו( שאכילת הכלב איו ספק הרגיל .אבל מכל מקום יספיק לעשות מזה ספק חמץ ,שלא
הטריחוהו בממוו לשכור פועלים לפקח את הגל .וראה הערות וביאורים חי"א ע' קסז בשוה"ג.
וגם כאן תבאר )בפים סל"ב( ,ש"אם לא ברי לו עכשיו בשעת הביעור שיש בגל ודאי חמץ" ,אזי "לא הטריחוהו חכמים
להוציאו משם על ידי מרא וקרדום".
והספק של אכילת הכלב איו מספיק ,אלא שלא יטריחוהו בממוו לשכור פועלים לפקח את הגל.
 502ט ,א )חזיא דשקל ]ראיו שטלה החולדה חמץ[ חיישין ובעי בדיקה ,ואמאי ימא אכלתיה  ...דודאי דחזיא דשקל ,מי
יימר דאכלתיה ,הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא מידי ודאי(.
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נחש .503והתוס' סבירא להו כשיטת רש"י ,שהרי לא חלקו עליו .504וטוש"ע סבירא להו כסמ"ק
וסייעתו כמו שיתבאר בסי' תל"ו.505
ולענין דינא 506פשיטא דיש להקל כמשמעות הטוש"ע ,דבדברי סופרים הלך אחר המיקל ,והיינו
בביטל .אבל אם לא ביטל ,דיש כאן איסור דאורייתא לסמ"ק וסיעתו ,פשיטא דחייב לשכור ,דרבנן
דוקא הוא דלא אטרחוהו בממונו ,אבל מדאורייתא אין לחלק בין גופו לממונו.
ולפי זה ,אף לפי דעת החק יעקב בס"ק י"ט ,507יש נפקא מינה בין חלוקי הדעות ,ודו"ק:
)יא( יש להחמיר בשל תורה 508כו' .החק יעקב 509הסכים כן מטעם אחר עיי"ש.
וכן דעת המ"א ,510שכאן כתב 511שדעת המגיד משנה 512כסמ"ק ,וכוונתו ע"ד שכתב הפר"ח בסוס"י
תל"ח לפרש דברי המגיד משנה ,513ומוכרח הוא עיי"ש ,והזכרתי למעלה .514ושם בסוף סי' תל"ח
העתיק המ"א 515לשון המגיד משנה ,מכלל דהכי סבירא ליה.516
____________________
 503בעצם יש הפרש גדול בין אכילת החש ,שהוא ספק הרגיל שיאכלהו קודם זמן איסור .משא"כ אכילת הכלב היא אחר זמן
איסור ,שהרי כעת החמץ הוא תחת המפולת ,ואין כאן אלא חשש שמא יבוא הכלב ויריח את החמץ ויחפש אחריו ויוציאו
מתחת המפולת ,ואז אפשר שיאכלו.
אך מכל מקום גם זה סגי שלא להצריכו לשכור פועלים לפקח הגל ,שהרי מיירי כאן שכבר ביטל את החמץ שבו ,וכל החשש הוא
רק ש"כשיראה אדם ישכח ויאכלה" )כמבואר בפים סל"א( .וכיון ש"הדבר קרוב שיאכלו הכלב" ,אין לחשוש כל כך
ש"כשיראה אדם ישכח ויאכלה" ,ולכן "לא אטרחוהו בממוו".
 504ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ריט.
 505קוטרס אחרון ס"ק ו .וכן הוא לקמן )סוף קוטרס אחרון הבא(" :עי' במ"ש בסי' תל"ו ,שכן הוא גם דעת הטוש"ע".
 506עד כאן תבארו ב' השיטות ,הן לעין פחות מג' טפחים וביטל ,והן לעין ג' טפחים ולא ביטל.
אבל לעין דיא ,תבאר )בפים ס"ל( לעין גבוה ג' טפחים ולא ביטל ,לשיטת הסמ"ק ,שצריך לשכור פועלים ,כיון שהוא איסור
דאורייתא .ולעין פחות מג' טפחים וביטל תבאר )בפים סל"א( ,שאין צריך לשכור פועלים ,כיון שהוא איסור מדברי
סופרים בלבד.
 507שכתב" :ראה לי דאליבא דכולי עלמא צריך לפות ,כיון שלא עשה כדיו ולא ביטל  ...אי לא ביטל מחויב לפות" .והייו
שהן לשיטת הסמ"ק והן לשיטת רש"י ור"ן חייב לפקח הגל.
מכל מקום יש פקא מיה בים ,שלשיטת הסמ"ק צריך לשכור פועלים )כיון שאיסורו מדאורייתא( ,ולשיטת רש"י ור"ן אין
מחייבים אותו לשכור פועלים )כיון שאיסורו מדברי סופרים(.
או שהכווה היא לאידך גיסא ,וקאי על מפולת שאין בה גובה ג' טפחים ,ומשך למה שכתב לעיל )בקטע שלפי פיו(" :דלרש"י
ור"ן הדבר קרוב שיתפקח הגל ,ואטרחוהו בממוו ,כמו בחמץ מגולה  ...משא"כ לסמ"ק וסיעתו ,הדבר קרוב שיאכלו הכלב
 ...ולכך לא אטרחוהו בממוו".
וראה הערות וביאורים חי"א ע' קסט בשוה"ג.
 508בא לבאר בקוטרס אחרון ,שמלבד מה שיש להחמיר בשל תורה ,הה לדעת הח"י והמ"א והטוש"ע ,כן הוא גם מעיקר הדין.
 509ס"ק יט )ראה לי דאליבא דכולי עלמא צריך לפות ,כיון שלא עשה כדיו ולא ביטל  ...אי לא ביטל מחויב לפות( .והייו
שהן לשיטת הסמ"ק והן לשיטת רש"י ור"ן חייב לפקח הגל.
 510לפסוק בזה כדעת הסמ"ק.
 511ס"ק יז )ולסמ"ק הביטול דאורייתא ,וכן משמע במגיד משה(.
 512פ"ב הי"ד )בככר הופל מאליו לבור ,ובשעת בדיקה שהצריכו חכמים אין צריך לירד שם ,אלא צריך הוא לבטל הביטול
שהוא מן התורה ,והרי זה ממש כחמץ שפל עליו מפולת שהרי הוא כמבוער ,וצריך לבטלו בלבו(.
" 513מה שסיים המגיד משה שהרי זה ממש כחמץ שפלה עליו מפולת שהרי הוא כמבוער וצריך לבטלו בלבו דברי תימה הם ...
ואיי רואה דמיון זה לזה ,אלא אם כן אמר שסבירא ליה להמגיד משה כאותו פירוש שהבאתי  ...ומאי דמצריכין ביטול
הוא מן התורה ,והשתא הוי שפיר דומה בדומה ממש ,דהתם הביעור הוא מדרבן והביטול הוא מדאורייתא ,והכא מי הרי
הוא כמבוער מדרבן וצריך ביטול מן התורה".
הרי שהמ"א והפר"ח סבירא להו ,שדעת המגיד משה כשיטת הסמ"ק ,שגם בגובה ג' טפחים איו כמבוער מן התורה.
 514בקוטרס אחרון ס"ק ה )והטעם כתב המ"א בשם המגיד משה דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת דדי לו בביטול ]והייו
כשיטת הסמ"ק דביטול דמפולת הוא דאורייתא ,ומן התורה עובר בבל יטמין אם לא ביטל  ...וכ"כ הפר"ח בסוף סי' תל"ח[(.
דלא הוי כמבוער ממש ,אלא שאם ביטל לא הצריכוהו להוציא משם )דהייו כשיטת הסמ"ק ולא כשיטת רש"י ור"ן(.
 515ס"ק ד )חמץ בבור  ...מבטלו בלבו ,דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת  ...מגיד משה(.
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עי' במ"ש בסי' תל"ו 517שכן הוא גם דעת הטוש"ע:
)יב( אינו צריך לבטלו כלל וכו' .עיין מ"א .518ובודאי אין כוונתו דאינו צריך לפקח הגל ,דהא פשיטא
מאי אית ליה למעבד כיון שאין בידו לפקחו ,אלא ודאי כוונתו דאפילו לכתחלה אינו צריך לבטלו.
וכן משמע להדיא בחק יעקב שלא העתיק דין זה בסקי"ט ,ששם פסק דחייב לפקח בגל ,519והוה ליה
למימיר דבגל גדול אינו צריך לפקח .אלא העתיקו בסוף סק"כ ,אחר שהשלים כל דיני המפולת.520
מכלל דמילתא באפיה נפשה היא ,וקאי על כל דיני מפולת דלא שייכי בגל גדול .ונקט לא ביטלו,521
משום שחיוב זה מוזכר בגמרא 522בהדיא ,ואפילו הכי לא שייך חיוב זה בגל גדול .523ואין לומר
שכוונת החק יעקב ,דבגל גדול מותר לאחר הפסח ,524דאם כן למה כתב דין זה בשם המ"א ,הא במ"א
אין הזכרה מזה ,עיי"ש שלאחר דין זה העתיק המ"א מחלוקת הפוסקים בלאחר הפסח.525
ובר מן כל דין הדבר פשוט ,כיון שאינו נקרא שלך אם כן אין בידו לבטלו ,526ולמה יבטלנו בחנם.527
529
והרי גם הביטול אינו מועיל אלא משום דכיון שביטלו אינו נקרא שלך ,כמ"ש התוס' 528ורא"ש
ור"ן 530וכן הוא הסכמת האחרונים 531עיין בפרי חדש ריש סי' תל"א:532
_______________
 516כדלקמן סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק א )המ"א  ...כותב דעתו בסתם ,ואחר כך היה רושם בשי חצאי לביה מבטן מי יצאו
הדברים ,כדרכו בכל מקום כשמסכים לדברים הפוסקים שמעתיק(.
ותבאר בכללי הפוסקים וההוראה כלל ט וכלל של.
 517קוטרס אחרון ס"ק ו .וכן הוא לעיל )סוף קוטרס אחרון הקודם(" :וטוש"ע סבירא להו כסמ"ק וסייעתו ,כמו שיתבאר
בסי' תל"ו".
 518ס"ק יז) :אם לא ביטלו עד אחר זמן איסורו חייב לפקח הגל ולבערו ,כיון שאיו ברשותו לבטלו .אבל אם פל עליו גל גדול
שאין בידו לפקחו והוא אבוד ממו ומכל אדם מותר ,דלא קרין בו שלך( .והוא מב"ח סוף ס"י )שפלה עליו מפולת גדולה כל
כך שאין בידו לפקח הגל ,והוא אבוד ממו ומכל אדם שהוא מותר ,דלא קרין ביה שלך( .ומקורו מרמב"ן על התורה בא יב,
יט )ומוציא מי חמץ שפלה עליו מפולת גדולה שאין בידו לפקח הגל ,והוא אבוד ממו ומכל אדם שהוא מותר ,דלא קריא
ביה שלך(.
ומלשון המ"א הי' מקום לפרש :שאם יש עליו גובה ג' טפחים "חייב לפקח הגל ולבערו  ...אבל אם פל עליו גל גדול  ...מותר"
שאין צריך לפקח עליו את הגל.
ועל זה מבאר שאי אפשר לפרש כך ,אלא הפירוש הוא שאז "איו צריך לבטלו כלל".
ואין לפרש הכווה ,שאיו צריך לשכור פועלים לפקח את הגל הגדול הזה )ראה שער הציון ס"ק מח( ,שהרי שכירת פועלים לא
זכר כלל בשו"ע ובמ"א .וראה שארית יהודה או"ח סי' כו.
 519שם ביאר שלדעתו ,שבמפולת בגובה ג' טפחים חייב לפקח הגל ולבערו אף לדעת רש"י.
 520שם ביאר דעות הפוסקים ,אם אחר הפסח יכול לאכול החמץ שתחת המפולת.
 521שכתב" :וכתב המ"א דאם פל עליו גל גדול דאין בידו לפקחו והוא אבוד ממו ומכל אדם ,מותר אפילו לא ביטלו ,דלא
קרין ביה שלך" .ולכאורה אם כוותו שאין צריך לבטל ,אם כן מדוע כתב "אפילו לא ביטלו".
 522לא ,ב )וצריך שיבטל בלבו(.
 523ומיירי במי שאיו צריך לבדוק בבית שלו ,ובמילא איו חייב בביטול )ראה ח"י ס"ק טז" :דקיימא לן דכל בדוק צריך
שיבטל"(.
 524דאף שצריך לבטל ,מכל מקום אם לא ביטל ועבר עליו הפסח ,מותר באכילה והאה.
 525ותבאר בפים )סעיף לד(.
 526כמבואר בגמרא )ו ,ב(" :ולאו ברשותיה קיימא ,ולא מצי מבטיל" .וכדלעיל )סי' תלא ס"ב(" :הרי אין לו שום זכות בו ואיו
שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו".
 527שהביטול איו מועיל אלא במפולת בגובה ג' טפחים ,שאף שהוא כמבוער מן התורה ,עדיין הוא שלו .משא"כ כאן שאיו שלו
כלל ,כיון שהוא אבוד מבעליו ומשאר כל אדם.
 528ד ,ב ד"ה מדאורייתא )דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר(.
 529פ"א ס"ט )והוי הפקר ולאו דידיה ולא עובר עליו בבל יראה(.
 530בריש מכילתין ד"ה ומהו )דביטול מדין הפקר הוא( .וראה שלחן המלך ח"ב ע' לד הערה .18
 531וכן הוא לעיל סי' תלא ס"ב )קודם שהגיע זמן איסור האתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו ,ומותר לו מן התורה להשהותו עמו
בבית כל ימי הפסח ,שאיו עובר מן התורה בבל יראה ובל ימצא אלא על חמץ שלו שלא הפקירו ,שאמר ולא יראה לך ,שלך
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)יג( שמא כשיוציאנו כו' ישייר מעט מאכילתו כו' .עי' בט"ז סוף הסימן .533ועיין במה שכתבתי
לעיל 534גבי חורים שבקרקעית הבית:
539
)יד( חייב הוא לפקח הגל 535כו' .הנה 536החק יעקב 537חולק על העולת שבת ,538מטעם דרש"י ור"ן
פירשו הא דצריך ביטול היינו משום גזירה שמא יתפקח הגל ,ובספק לא גזרינן עיי"ש.540
ולפי זה אין להקל אלא ביש עליו גובה ג' טפחים ,541דבהא פירשו רש"י ור"ן טעם הביטול משום
גזרה ,542אבל אם אין עליו ג' טפחים ,לכו"ע מדאורייתא צריך ביעור או ביטול ,ובספק חמץ הוה ליה
ספיקא דאורייתא כמ"ש העולת שבת .543ולסמ"ק 544וסיעתו אף ביש עליו ג' טפחים אם לא ביטל הוה
_______________
אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל הפקר( ,ולקמן סי' תלד ס"ז )וכשגומר בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ
שברשותו ועשה הפקר גמור( .וגם שם ושם צוין לתוס' ורא"ש ור"ן ה"ל.
" 532דכיון דביטלו ואסח דעתיה מיה הרי איו שלו ,ואמרין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה ,והכי
איתא בסיפרי ]דברים ראה פיסקא קלא[ ,וזו היא שיטת ר"י בעל התוספות ז"ל ,והיא הכוה ודוק".
 533שכתב" :ועל מ"ש בפחות מג' טפחים דצריך לבער ,אין להקשות למה לא ימא דהכלב יאכלו ,כמו שכתבו גבי עורבים .דגם
גבי עורבים אסור כשהוא ברשותו".
ותבאר לעיל קוטרס אחרון סוף ס"ק ו )חטיטת הכלב בגל איו ספק הרגיל ואיו קרוב לודאי שיאכלו על ידי חטיטה ,אלא
חיישין שמא כשיריח ריחו יחפש אחריו ויתחיל לחטט אחריו עד שיגלו מלמעלה  ...ישייר זה מאכילתו  ...ולא אמרין ודאי
גררוהו  ...עורבים לקן שלהם ,אבל הכלב כשאיו חפץ לאכול ורוצה להציע אין לו מקום צוע מן הגל הזה(.
ועוד תבאר לעיל )בפים סכ"ה -ז( שאף במקום שאכילת הבהמות והתרגולים והעכברים הוא ספק הרגיל וקרוב לודאי ,מכל
מקום אין ספק אכילה מוציא מידי ודאי חמץ .ומכל שכן כאן ,שאכילת הכלב איו קרוב לודאי ,שאין זה מוציא מידי ודאי
חמץ שתחת הגל ,ולכן " חייב הוא לפקח את הגל ולבער החמץ".
 534סוף ס"ק ד )דלגרירה לא חיישין  ...גבי מפולת שאין בה ג' טפחים ,שבאותו מקום עצמו יוכל לבוא לידי תקלה ,שהמפולת
איה אלא ככיסוי על החמץ מלמעלה ,ואם יחטט בה הכלב יסיר הכיסוי ויתגלה החמץ במקומו(.
ועוד תבאר לעיל שם )בהג"ה( ,שלדעה הא' דלעיל ס"ל ,עיקר החשש כאן הוא שמא יתפקח הגל )לא על ידי הכלב(.
וראה הערות וביאורים חי"א ע' קעח.
 535כ"ה בדפוס ראשון )ובפים כאן – רק :לפקח(.
וראה בפים סל"א -ב )והערות .(216 ;203
 536תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סל"ב פסק במפולת שאין עליה גובה ג' טפחים ,כדברי התוס' ,שאם ברור לו שיש שם חמץ צריך לפקח הגל ,ואם הוא
ספק אין צריך לפקח הגל.
והייו בביטל ,שבזה תבאר במשה וגמרא שחכמים הצריכוהו לפקח הגל ,ושבזה כתבו התוס' דשבספק חמץ לא הצריכוהו
חכמים לפקח הגל.
ואם לא ביטל ,והוא ספק חמץ .הה העולת שבת מצריך לפקח הגל ,והח"י חולק עליו.
ורביו פסק בפים סל"ב -ג ,ומוכיח ומבאר הטעם כאן בקוטרס אחרון ,שבספק אחד בודאי הלכה כעולת שבת ,ובב' ספקות יש
להסתפק ,ובג' ספקות יש להקל כח"י ,ובגובה ג' טפחים יש להקל גם בספק אחד.
 537ס"ק טז )מדלא קט גם כאן מבטלו בלבו  ...משמע דכאן אפילו בטול אין צריך  ...דוקא בחמץ ודאי ,אבל בסתם  ...כיון
דאיו יודע אם יש שם חמץ לא  ...כל זה ראה לי פשוט  ...ובעולת שבת מביא ראיה לדבריו  ...ואין דבריו מוכרחים וברורים
כלל(.
 538ס"ו )וראה דמיירי בשיכול לבטל ,דהוא קודם זמן איסורו ,אבל אם הוא לאחר זמן איסורו ,שאיו יכול לבטל ועדיין לא
ביטל ,אפילו איו ודאי חמץ ,כיון דספיקא דאורייתא הוא ,צריך להוציא משם בעין שלא יהיה בו סכה(.
 539שהיא דעה הראשוה בפים ס"ל ,וש".
 540בח"י ביאר הטעם שיש להקל בין לשיטת רש"י ור"ן ובין לשיטת הסמ"ק ,ובשיטת רש"י כתב" :דפירש הטעם דצריך ביטול
בחמץ ידוע ,דשמא יפקח הגל במועד ומצא עובר בבל יראה ,הייו דוקא בחמץ ודאי ,אבל בסתם איכא תרי ספיקא ,דלמא
אין כאן חמץ ואם תמצא לומר יש כאן דלמא לא יפקח" .ומבאר רביו כוותו" :הא דצריך ביטול הייו משום גזירה שמא
יתפקח הגל ,ובספק לא גזרין".
 541וכן פסק רביו בפים סל"ג .משא"כ באין עליו גובה ג' טפחים פסק בסל"ב כעולת שבת ה"ל.
 542כמבואר בפים ס"ל ,בדעת רש"י ור"ן )שיש עליו גובה ג' טפחים  ...גזירה שמא יתפקח הגל בתוך הפסק ויתגלה החמץ
ויעבור עליו(.
 543ס"ו )אפילו איו ודאי חמץ ,כיון דספיקא דאורייתא הוא(.
 544שהיא דעה הב' בפים ס"ל ,וש" .ואם כן לדעתו גם ביש עליו ג' טפחים הוה ליה ספק דאורייתא ,וחייב לפקח את הגל.
ולכן כתב בפים )סל"ג(" :לכך יש להקל כהאומרים  ."...דהייו שאו מקילים כהאומרים שלדעת רש"י ור"ן ,גם בודאי חמץ
אין צריך לפקח.
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ליה ספק בל ימצא.
ומיהו היינו שנשתמש חמץ ודאי בחורין תוך ל' יום ,דליכא אלא חד ספיקא לאפוקי מידי חזקת חמץ
בגל זה ,והיינו שמא ניטל בידי אדם קודם שנפל הכותל ,או על ידי כלבים וכיוצא בהם לאחר שנפל
הכותל ,או שמא אכלוהו ,והני כולהו חד ספיקא נינהו )כמו שנתבאר לעיל 545בשם רמ"א 546ומ"א,(547
שמא אין כאן חמץ כלל ,ואינו מוציא מידי ודאי ,והלכך מדאורייתא צריך ביטול או ביעור.548
אבל אם נשתמש קודם ל' יום ,דיש ב' ספיקות כמו שנתבאר לעיל ,549והן מוציאים מידי ודאי לדעת
רמ"א בי"ד סימן ק"י .550אלא דמדרבנן צריך בדיקה אפילו לכמה ספיקות כמו שנתבאר לעיל,551
ורבנן לא אטרחוהו להוציא על ידי מרא וחצינא ,כמשמעות העולת שבת.552
אבל להאחרונים החולקים על רמ"א ביו"ד שם ,553אפשר דאין להקל אלא אם כן יש להסתפק שמא
יש עליו ג' טפחים ,554דאז יש ג' ספיקות והן מוציאים מידי ודאי להש"ך שם.555
ואף שיש חולקין עליו ,556וגם להסמ"ק וסיעתו אין מועיל כלום מן התורה מה שיש עליו גובה ג'
טפחים .557מכל מקום כיון שהרמב"ם 558וראב"ד 559ושאר גדולי הראשונים סוברים דספיקא דאורייתא
____________________
 545קוטרס אחרון ס"ק ו )והוי ב' ספיקות משם אחד( .וכן הוא לקמן סי' תלח ס"ט )ואין כאן ב' ספיקות להקל ,שספק הראשון
הוא שמא זה הככר שהוציאה החולדה הוא ככר הראשון שהכיס העכבר ,ומצא שאין כאן עוד חמץ בבית זה ,וספק השי
הוא שמא אכל העכבר את ככר הראשון ולא שתייר ממו כלום ,ומצאת שאין כאן עוד חמץ בבית זה ,והרי ב' הספיקות הן
שם אחד ,שמא אין כאן עוד חמץ בבית זה ,ואין ספק אחד מוסיף על חבירו כלום ,ולכך אים ידוים כספק ספיקא(.
 546בדרכי משה סי' תלט ס"ק א )דכל שי הספיקות אין אלא מעין אחד ,שמא אין כאן חמץ שהכיס העכבר ,דמה לי שאכלו
שם או שחזרה ויצאה .וכהאי גווא לא מיקרי ספק ספיקא(.
 547סי' תלט ס"ק ג )עכבר כס ועכבר יוצא ,אפילו הככר קטן ,לא אמרין שמא אכלו ואם תמצי לומר לא אכלו שמא הוציאו
העכבר הב' ,דזה מקרי חד ספיקא שמא שאר החמץ בבית או לא ,דמה לי אכלו או הוציאו(.
 548ולכן פסק בזה כדעת העולת שבת ,שבספק אחד חייב לפקח את הגל.
 549סעיף כה )יש בו ב' ספיקות להקל שמא אכלוהו ,ואם תמצא לומר שלא אכלוהו התרגולים שמא תעפש באורך הזמן או
מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל(.
 550סעיף ט )מתירים ספק ספיקא בכל מקום ,אפילו באיסור דאורייתא וגופו של איסור ,ואפילו היה לו חזקת איסור( .וכך גם
כאן ,מיירי שודאי הי' כאן פעם חמץ ,והוי חזקת איסור.
ואין לפרש דמיירי כאן בספק אם הי' כאן חמץ מעולם ,שאין בו חזקת איסור .שהרי בסתם מפולת שאין תחתיה חמץ ידוע,
בודאי אין מצריכים לפקח הגל .אלא ודאי מיירי כאן כשודאי שתמש חמץ בחורים שבכותל ,ואחר כך פלה עליו המפולת.
ואם כן יש לו חזקת איסור .ומכל מקום מתירים בספק ספיקא.
וכל חיוב הבדיקה ששאר כאן איו "אלא דמדרבן צריך בדיקה אפילו לכמה ספיקות" .וכיון שכך ,הרי כבר תבאר )בפים
סל"א( ,שאם הוא רק ספק "רבן לא אטרחוהו להוציא על ידי מרא וחציא".
 551סעיף כה בהג"ה )שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם לשמא הכיסו לשם חמץ פעם אחת ,אף שיש כמה
ספיקות להקל(.
 552שכתב" :כיון דספיקא דאורייתא הוא ,צריך להוציא משם" ,משא"כ כשהספק הוא רק דרבן ,אין צריך לפקח הגל.
ולכן בזה וטה רביו להקל שאין צריך לפקח את הגל .אלא שעדיין יש מקום להסתפק בזה ,כדלקמן .ולכן הוסיף רביו בפים
)במוסגר( ,שיש להקל רק במקום שיש ג' ספקות.
 553כמובא לעיל )ס"ק ו(" :וכדעת הש"ך ביו"ד סימן ק"י )בכללי הס"ס ]ס"ק כח[( דג' ספיקות מוציאין מחזקת איסור".
סיכום הדברים לעין ספק ספיקא בחזקת איסור ,ראה לעיל שם )הערה .(391
 554ולכן וסף בפים )במוסגר( להקל רק כשיש להסתפק גם שמא יש עליו גבוה ג' טפחים ,דאז יש ג' ספיקות .וכמוזכר במ"א
)ס"ק טז(" :אף על גב ששתמשו בו חמץ ,מכל מקום שמא יאכלוהו ,וספקי טובא איכא".
 555בכללי ספק ספיקא אות כח )היו כאן שלש ספיקות מותר ,שאף אם תעמידו על חזקת איסור יש כאן ספק ספיקא ,לא יהא
זה חמור מודאי איסור שאין לך חזקת איסור גדול מזה ומותר בספק ספיקא(.
 556וסוברים שגם ג' ספיקות אין מוציאים מידי ודאי ,כמובא לעיל שם )ס"ק ו(" :ואפילו הט"ז ]יו"ד סי' קי ס"ק טו[ ופר"ח
]שם כללי ספק ספיקא ס"ק טז[ דסבירא להו אפילו כמה ספיקות אין מוציאין מחזקת איסור" ,וש".
 557כמבואר בפים בדעה הב' שבס"ל .ואם כן אין כאן ג' )אלא ב'( ספיקות.
 558ספ"ט מהל' טומאת מת .ראה גם מהדו"ב להל' דה הג"ה ד"ה וכן הוא בהדיא.
 559הל' כלאים פ"י הכ"ז .וראה בירור דעתו בשו"ת צמח צדק אהע"ז סי' מט אות ח.
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לקולא מדאורייתא .560וגם החולקים ,561אפשר שמודים בספק ספיקא שיש לו חזקת איסור ,562שהספק
השני אפשר שקל יותר מן התורה מן הספק ראשון ,שאין לו חזקת איסור .וגם משמעות החק יעקב
נראה שחולק לגמרי על העולת שבת ,אף באין עליו ג' טפחים ,אף שאין טעמו מספיק לזה .הילכך
בהצטרפות כל אלו חלוקי הדיעות ,הרואה יראה בעצמו שיש להקל בנשתמש קודם ל' יום ,וכמ"ש
בפנים:
564
563
)טו( אפי' באכילה כו' .כן הוא בירושלמי בהדיא ,וכן הוא הסכמת רוב האחרונים .עיין בעולת
שבת ,565ואלי' זוטא ,566וכן פסק הפרי חדש ,567ובעל חק יעקב בספרו תורת השלמים שאלה וי"ו,
ולזה נתכוין גם כן בחק יעקב ,568ובדברי סופרים הלך אחר המיקל ,569ובפרט שהמה הרבים.
ומה שחילק הט"ז 570בזה .כעין זה חילק בתשובת הרשב"א ,571הביאוהו האלי' זוטא 572והמ"א בסי'
תל"ו 573ושם כתבתיה בפנים:574
____________________
 560אם כן יש לומר שגם בזה אמרין שבספק חמץ לא הטריחוהו חכמים לפקח הגל ,כמו בספק דברי סופרים.
 561וסוברים שספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא )ראה שו"ת צמח צדק חיו"ד סי' עא( .שאם כן יש כאן איסור חמץ
דאורייתא ,שלכן חייב לפקח את הגל.
 562שאף אם ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא ,ואף אם אוסרים ספק ספיקא במקום חזקת איסור ,מכל מקום אפשר
שספק ספיקא במקום חזקת איסור דאורייתא ,הוא לחומרא רק מדרבן .וכיון שהוא ספק דרבן לא הטריחוהו חכמים לפקח
הגל.
 563תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
מבאר המקור והטעם שפסק בפים סל"ד בפשיטות שמותר אחר הפסח ,אף שיש מחלוקת הפוסקים בזה .כי כן מפורש
בירושלמי ,ובדברי סופרים הלך אחר המיקל ,ובפרט שהמה הרבים.
ומבאר המקור והטעם לחלק בין מפולת שאין דעתו לפותו ,שהתירו אחר הפסח ,לבין מפולת שדעתו לפותו ,והעושה אוצר
בביתו על גבי החמץ ,שאסרו אחר הפסח.
 564פ"ב ה"ב )הבקיר חמצו בג' עשר לאחר הפסח מהו ,ר' יוחן אמר אסור ,רשב"ל אמר מותר  ...ר' יוחן חשש להערמה
ורשב"ל לא חשש להערמה  ...פלה עליו מפולת  ...לית כאן הערמה והוא מותר( .הובא בשו"ת הרשב"א ח"א סי' ע.
 565סוף ס"ק ו )וכתב בשם ריא"ז דבפל עליו מפולת גבוה שלשה טפחים מותר לאכלו ממו אחר הפסח כיון שלא עביד שום
הערמה(.
 566ס"ק ז )כתב הב"ח בשם ריא"ז שיכול לאכלו אחר הפסח כיון דלא עביד שום הערמה ע"כ .וסיים הב"ח דצ"ע .ואי מצאתי
ראיה לריא"ז בתשובת רשב"א סימן ע' עיי"ש ודו"ק(.
 567בסי' תמח ס"ק ה )ובאמת שבדין המפולת ראה לי בפשיטות להתיר כדאיתא בירושלמי ,וכן כתב בספר שלטי הגבורים,
אעפ"י שכתב הרשב"א ]שם[ שרב האיי אסרה( .וראה הערות וביאורים חי"א ע' קפט בשוה"ג.
 568ס"ק כ )ובספרי תורת השלמים שאלה וי"ו הארכתי בזה ,והבאתי סמוכות לדין זה מהירושלמי והרא"ש והרשב"א בתשובה.
גם מה שכתב הרשב"א סימן ע' בשם רב האי דאוסר ,מסיק שם בתשובה דגם רב האי מודה במפולת(.
 569ע"ז ז ,א )בשל תורה הלך אחר המחמיר בשל סופרים הלך אחר המיקל(.
 570ס"ק ח )ראה לי דיש לחלק בדבר ,דאם היה תחלה כותל שם ופל ,אז ודאי יפה המפולת לתקן הכותל ,ודומה קצת
למטמין בבורות .אבל בפלה עליו מפולת אבים ,באופן שאין עליו בירור שעשוי להפות ,אז מותר אחר הפסח אם בטלו(.
 571ח"א סי' ע )ואפשר מי דהא גרע טפי לעין ממפולת ,דהתם ממילא שהוא שמצא ,ולא שיהא בדעתו לפות הגל ולחטט אחר
הפסח .אבל כאן שדעתו לפות בורו ולמכור המצא בקרקעיתו ובקירותיו(.
ואף שפתח בחילוק אחד )במפולת הוא "ממילא" ,משא"כ באוצר מטמין בידים( .וסיים בחילוק שי )באוצר דעתו לפות בורו,
משא"כ במפולת אין דעתו לפותו(.
מסיק רביו )לקמן סי' תלו בקוטרס אחרון ס"ק ט( ,שהעיקר הוא החילוק השי ,אם דעתו לפותו או לאו .ולכן אף במפולת
כותל ,ש"ודאי יפה המפולת לתקן הכותל" ,גם בזה אסר החמץ לאחר הפסח ,אף שפל ממילא.
 572סי' תלו ס"ק יא )ולא דמי לפל עליו מפולת דסימן תל"ג שמותר אף באכילה אחר פסח ,דהכא גרע ,דדעתו בתחלה לפות
ולמכור אחר פסח מה שבקרקעית הבור .וכן מבואר בתשובת רשב"א סימן ע'( .הרי שלא הזכיר אלא את החילוק השי ה"ל.
 573ס"ק ט )ואפילו למ"ד בחמץ שפלה עליו מפולת דשרי ,אפשר דהא גרע טפי ,דהתם ממילא הוא שמצא ,שלא היה בדעתו
לפות בגל ולחטט אחר הפסח ,אבל כאן דעתו לפות בורו) ,הרשב"א(( .הרי שהעתיק מהרשב"א את שי החילוקים ה"ל.
 574סעיף יח )וכשהוא מפה את הבור לאחר הפסח ומוצא חטים ]מחומצות[ בקרקעיתו אסורות בהאה ,וחייב לבערו כדין חמץ
שעבר עליו הפסח .ואין דומות לחמץ שפלה עליו מפולת ,שלאחר הפסח הוא מותר אפילו באכילה ,לפי שהמפולת בשעה
שפלה על החמץ לא היה בדעתו לפותה ולפקחה אחר הפסח ,אלא מאליו מצא החמץ לאחר הפסח ,לפיכך אין לו לקוסו
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)טז( ואפי' תחת המטות כו' .עיין 575בכסף משנה בשם הר"מ.576
]דאם יש עצים ואבנים סדורים תחתיה פשיטא דאין צריך ,ואם אין עצים ואבנים פשיטא דצריך[.
ומלשון הטור 577דגבי עצים ואבנים וכו' אין צריך לבדוק אלא צד החיצון ,וגבי נמוכה כתב אין צריך
לבדוק צדה הפנימי ,משמע אבל תחתיה צריך לבדוק.
578
]ובמטה שאינה חוצצת מכותל לכותל אפילו היא גבוהה הדין כן [.
582
ואף שאחר כך כתב הטור ואפשר כו' .579אין ספיקו מוציא מידי ודאי 580של הכלבו 581והעולת שבת
והמ"א .583ועיין בפרי חדש:584
)יז( אבל תחת הספסלים כו' .עיין במ"ש לעיל.585

_______________
ולאוסרו כמו שתבאר בסימן תל"ג עיין שם הטעם ,אבל חטים הללו בשעה שהכיס האוצר לבור ,היה בדעתו לזכות בהם
לאחר הפסח כשיפה את האוצר(.
 575תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סל"ח וס"מ פסק שצריך לכבד ולבדוק תחת המטה ,שחוששים "שמא תגלגל לשם מעט חמץ".
ואף שיש מחלוקת בברייתא ) ח ,א( ובפוסקים אם יש חיוב לבדוק תחת המטה ,מכל מקום קיי"ל כדעת הפוסקים שצריך לבדוק
שם.
 576בגמרא )ח ,א(" :רשב"ג אומר מטה החולקת בתוך הבית ומפסקת )יש הפסק בין שוליה לקרקע כגון שרגליה גבוהים למטה,
רש"י( צריכה בדיקה .ורמיהו  ...ר' שמעון בן גמליאל אומר מטה החולקת בתוך הבית ועצים ואבים סדורים תחתיה
ומפסקת איה צריכה בדיקה  ...לא קשיא הא דמידליא )שגבוהה הרבה ויש אויר תחתיה הרבה וחה תשמישתה ,רש"י( הא
דמיתתאי )אף על פי שיש קצת אויר אין וחה תשמישתה ,רש"י(".
והייו שלפירש"י דים כאן על חיוב הבדיקה תחת המטה ,ותלוי עם וחה תשמישתה או לאו .והתוס' שם )ד"ה מטה( חולקים
על רש"י ,ומפרשים שהדיון הוא על חיוב הבדיקה שאחורי המטה.
אמם הרי"ף והרמב"ם השמיטו הלכה זו ,וכתב על זה הכסף משה בפ"ב ה"ו )כתב הרביו מוח שרביו לא הביא הא דמטה
החולקת בתוך הבית וכו' ,משום דכל החלוקות דשייכי בה הם בכלל דבריו ,דאי למטה עצמה הרי היא כחורי הבית ,ואי לעין
בית שלאחריה ,אם יש לו דרך לשם פשיטא שצריך לבדוק ,ואם אין לו פשיטא שאין צריך ,ותחתיה אם עצים ואבים סדורים
תחתיה אין צריך שהרי אין משתמשים שם ,ואי אין עצים ואבים סדורים תחתיה ודאי צריך(.
יוצא אם כן שלדעתו צריך לבדוק תחת המטה )אם אין עצים סדורים תחתיה(.
" 577מטה החולקת כל הבית מכותל לכותל ,קאמר רשב" ג ,אם יש תחתיה עצים ואבים אין צריך לבדוק ,אלא צדה החיצון
שכלפי החוץ ,ואם אין תחתיה עצים ואבים ,אם היא גבוהה בודק אף צדה הפימי ,שיכול לעבור תחתיה ,ואם היא מוכה
אין צריך לבדוק צדה הפימי ,שאיו יכול לעבור תחתיה".
 578שכל הדיון בחיוב הבדיקה בצדה הפימי הוא רק במטה החולקת וחוצצת ,כמבואר בתוס' שם )חולקת הייו שמגעת מכותל
לכותל ,ואיו יכול לעבור מצד אחר אלא על גבי המטה ,או ישוח ויעבור תחתיה(.
משא"כ לעין חיוב הבדיקה שתחת המטה ,אין הפרש אם היא חולקת או לא ,כמבואר בתוס' שם )פרש"י דלעין תחתיה מיירי
וקשה דלפירושו לא הוה ליה למימר החולקת(.
" 579וא"א הרא"ש ז"ל לא הביא זה בפסקיו ,ולא רב אלפס ,ואפשר משום שהן דברי יחיד ,דלרבן לעולם איו בודק אלא צד
החיצון" .שלפי סברא זו אין חיוב לבדוק תחת המטה.
 580ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לב .וראה גם לקמן סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק א .סי' תק קוטרס אחרון ס"ק ג .סי'
תקז קוטרס אחרון ס"ק א .סי' תקיד קוטרס אחרון ס"ק ד.
 581סי' מח ו ,ג )וצריך ללמד לבי הבית לכבד תחת המטות והתיבות כי פעמים שהחמץ גרר שם בפי התרגולין או בסבה אחרת
ושאר שם(.
 582ס"ק ח.
 583ס"ק ט )שהביאו ופסקו כהכל בו(.
 584סוף ס"ח )וכתב הטור דאפשר משום שהם דברי יחיד דלרבן לעולם איו בודק אלא צד החיצון  ...משמע בירושלמי דליכא
מאן דפליג ארשב"ג(.
 585קוטרס אחרון ס"ק ה )שם תבאר הטעם שפסק רביו כאן דהייו "אף אם מצויין שם תרגולים" .ודלא כמ"א )ס"ק ט(
שכתב דהייו דוקא אם "ליכא שם תר גולים"(.
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תלד דינים הנוהגים תיכף אחר הבדיקה
ובו ט"ז סעיפים

שמירת החמץ שלא יתגרר
א כשבודק 1אדם ומחפש אחר החמץ בליל י"ד ,מוציאו מן החורים ומן הסדקים ומן המחבואות ומן
הזויות ,ומקבץ הכל ומניחו במקום אחד ,ואינו מבערו מיד ,אלא צריך להמתין עד למחר בסוף שעה
חמישית ,2מטעם שיתבאר בסימן תמ"ה.3
וצריך הוא להזהר בו לשומרו 4שלא יתגרר ממנו מאומה על ידי קטנים או עכברים ,5ויצטרך לחזור
____________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( שמירת החמץ שלא יתגרר )א -ה(.
)ב( ביטול החמץ אחר בדיקה ווסחו )ו -י(.
)ג( ביטול החמץ בשעת ביעורו ווסחו )יא -ד(.
)ד( ביטול ע"י שליח ואפוטרופוס )טו -ז(.
 2רמב"ם פ"ג ה"א )כשבודק אדם ומחפש בלילי ארבעה עשר ,מוציא את החמץ מן החורים ומן המחבואות ומן הזויות ,ומקבץ
הכל ומיחו במקום אחד ,עד תחלת שעה ששית ביום ומבערו(.
והטעם שהגו לשרפו "בסוף שעה חמישית" )כאמור כאן בפים( ,ולא ב"תחלת שעה ששית" )כאמור ברמב"ם( ,יתבאר לקמן
סי"ב -ג.
וכן הוא בפסקי הסדור" :ביום י"ד בשעה ה' יעשה לו מדורה בפי עצמו וישרפו".
 3סעיף ז )והגין שהחמץ שמוצאין בבדיקת ליל י"ד אין שורפין אותו מיד בלילה ,אלא מציעין אותו לשורפו למחר ביום ,כדי
לדמותו לותר שמצותו לשורפו ביום ,שאמר והותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ,ולא בלילה(.
אלא שמכל מקום אין זה חיוב "להמתין עד למחר" כמבואר לקמן )שם(" :אך אם ירצה לשרוף החמץ מיד אחר הבדיקה".
 4ראה ממשה י ,ב )ומה שמשייר ייחו בציעא ,כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו( ,ומברייתא דף ט ע"ב )הרוצה לאכול חמץ
אחר בדיקה כיצד יעשה ,מה שמשייר ייחו בצעה( ,שכן הדין גם לעין החמץ שמוצא בבדיקה.
ואף שפשטות המשה והברייתא מיירו בחמץ שמשאיר לאכילה למחר בבוקר ,וכאמור גם ברש"י )ט ,ב ד"ה ומה שמשייר(:
"מאכילתו ייחו בצעה" ,שבזה דן לקמן )סעיף הבא(" :חמץ המוכן ומוח בבית  ...לאכול ממה בלילה ולמחר".
ועפי"ז הובא במרדכי )רמז תקמא(" :ומה שמשייר ייחו בציעא ,כתב רביו יעב"ץ מכאן הייתי אומר הבודק ליל י"ד תיכף
לבדיקתו שורפו ולא מיחו עד למחר בשעת ביעורו ,ומדקתי מה שמשייר דמשמע מאכילה ,ולא קתי מה שמצא בבדיקתו
ומה שמשייר".
מכל מקום פירש הט"ז )ס"ק א(" :הדין הוא כך ,הן מה שמצא על ידי בדיקתו ומציעו לשריפה למחר ,הן מה ששייר מאכילתו.
ולא קט כאן רק מה ששייר לאכילתו ולא מה שמצא בבדיקה ,כי לאו מילתא דפסיקא היא שימצא חמץ בבדיקה" .ועד"ז
בח"י )ס"ק ב(" :שמשייר לאכילתו ,או לבער למחר".

*
ובאמת ,גם אחרי שמירת החמץ שמשאיר לשריפה ,עדיין יש לפעמים חשש שיתפרר החמץ וכו' ,ולכן תבאר לקמן )סי' תמה
ס"ז(" :אך אם ירצה לשרוף החמץ מיד אחר הבדיקה ,כדי שלא יגררוהו קטים או חולדה ועכברים ,הרשות בידו".
וגם אחרי שמירת החמץ שמשאיר לאכילה ,עדיין יש לפעמים חשש שמא תגלגל כזית מחמץ זה לאחד החורים ,ולכן תבאר
לקמן )סי"א(" :ולפי שיש לחוש שמא תגלגל כזית מחמץ זה שאכל ממו עד שעה ה' ופל לאחד מן החורים או לאחת מן
הזויות  ...לפיכך כון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם שית כל חמץ שיש
ברשותו ,כדי שיבוטל גם כן החמץ שתגלגל מחמץ זה ששיירו למאכלו" )ראה לקמן הערה .(66
ואף שאין חוששים שיצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת ,מהטעמים דלקמן )ס"ד -ה( .אלא החשש בזה הוא כמבואר לקמן
)סי"א(" :כשיגיע הפסח ימצאו ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא )אם ישהה מעט קודם שיתעסק בביעורו ."(...ועל זה יועיל
הביטול )כדלקמן ס"ו(.
 5תוס' י ,סע"א )ואע"ג דהשתא אין לתלות בעכברים ,תלין בקטים( .מ"א ס"ק ג )וצריך לומר דמוח במקום גבוה שאי אפשר
לתיוקות ליטלו ,דאם לא כן צריך בדיקה שית( ,וסי' תלט ס"ק ו )אף על גב דליכא תו למיתלי בעכברים ,תלין בקטים(.
וכן הוא בסידור" :ואחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשייר להציעו למחר לשרפה או לאכילה ,לשמרו שלא יוליכוהו אה ואה,
שלא יתפרר ויתגרר ממו על ידי תיוקות או עכברים".
ובלקוטי טעמים ומהגים להגש"פ" :הבודק מיח החמץ שמוצא בשק קטן של ייר .בגמר הבדיקה מיח שק זה הוצה ושירי
הר – אם ישם – בקערורית כף -עץ ,מעטף הכל בייר )אבל לא יד הכף ,ששאר בלתי מעוטף( ,ומהדק על ידי חוט שכורכו
סביב הייר כמה פעמים וקושרו".
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ולבדוק פעם אחרת 6כשיתברר לו שגררו ממנו ,כגון שלא ימצא כל כך חתיכות )א( כמנין חתיכות
שהיה בו בשעה שהניחן שם מיד אחר הבדיקה ,7ובודאי נחסר ממנו על ידי תינוקות או עכברים
שגררו ממנו ,ויש לחוש שמא הניחוהו באחד מחורי הבית ,8ולכך צריך לחזור ולבודקו פעם אחרת.
ושמא ישכח ,9או שמא לא יהיה בקי בהלכה שאינו יודע שצריך הוא לחזור ולבדוק .לפיכך )ב( הטילו
חכמים 10על כל איש ,שיזהר בחמץ שמצא בבדיקה שישמרנו יפה מפני התינוקות והעכברים.
וכיצד ישמרנו מפניהם ,מצניעו בתיבה וכיוצא בה ,מקום שאין התינוקות ועכברים יכולין ליטול
משם ,או יתלנו באויר ,11או יכפה עליו כלי רחב ,12ויניחנו במקום גבוה קצת שלא יוכלו התינוקות
ליטלו משם.13
ולא יכפה עליו כלי קטן וצר ,מפני שהעכברים יכולין לגלותו:14
ב וכן החמץ המוכן ומונח בבית או בשאר חדרים הצריכים בדיקה לאכול 15ממנה ,בלילה ולמחר 16עד
שעה ה' ,צריך הוא להצניע כדרך שנתבאר.
ואימתי מצניעו ,קודם שיתחיל לבדוק ,שאם לא יצניע מקודם ,יש לחוש שבשעת הבדיקה עצמה,
כשבדק זוית אחת והולך ממנה לזוית אחרת ,17שמא יראה בעיניו שעכבר או חולדה נטלה מעט חמץ
____________________
 6משה י ,ב )כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו(.
 7גמרא דף ט ,ב )שם אמרו ב' טעמים :אמר רבא מה שמשייר ייחו בצעה ,שמא תטול חולדה בפיו ויהא צריך בדיקה
אחריו .תיא כוותיה דרבא הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקה כיצד יעשה ,מה שמשייר ייחו בצעה ,שלא תבוא חולדה ותיטול
בפיו ויהא צריך בדיקה אחריו .רב מרי אמר גזירה שמא ייח עשר וימצא תשע(.
רמב"ם פ"ג ה"ב )שהעתיק רק את הטעם השי :החמץ מיח בלילי ארבעה עשר כדי שיאכל ממו למחר עד ארבע שעות ,איו
מיחו מפוזר ומפורד בכל מקום ,אלא מציעו בכלי או בזוית ידוע ויזהר בו ,שאם לא זהר בו ומצאו חסר ,צריך לחפש אחריו
ולבדוק פעם אחרת ,שמא גררוהו העכברים(.
טור ושו"ע ס"א )שהעתיקו את שי הטעמים :אחר הבדיקה יהא זהר בחמץ שמשייר להציע כדי שלא יצטרך בדיקה אחרת,
כגון אם יטלו עכבר בפיו ,או אם יחסר לחמו ,כגון שייח עשר ככרות וימצא תשע(.
וכאן בפים העתיק רק את הטעם השי .והטעם תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק א(" :לרב מרי צריך לשמרו בעין שלא יחסר
ממו כלום ,אפילו שלא בפיו ,והכי הלכתא".
ולקמן )סעיף הבא( יובא טעם השי ,כיון ששם אין חוששים כל כך לטעם הא' )כדלקמן הערה .(18
 8כדלעיל )סי' תלג סכ"ח(" :עכברים וכיוצא בהם משאר מיי חיה הגדלים בבית ,או מחמירים בודאי חמץ ,שאף אם גררוהו
הרי הוא טמון בבית או בחצר ,ועובר עליו בבל ימצא".
 9כדלעיל סי' תלג סכ"ז )יש לחוש שמא כשתגיע שעת הביעור חמץ ישכח על החמץ שתן לפיהם(.
 10לפום ריהטא ראה מהמשה ומהברייתא "דעצה טובה קא משמע לן" .אמם פירשו הפוסקים שהוא דין ואיסור ש"הטילו
חכמים על כל איש" .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב.
 11טור ושו"ע ס"א )לכך יכפה עליו כלי ,או יתלו באויר ,או ייחו בתיבה ,מקום שאין עכבר יכול לבא(.
 12ירושלמי פ"א ה"ג )כיצד הוא עושה ,כופה עליו כלי( .הובא ברא"ש פ"א סי"ד ,ובמ"א ס"ק ד.
 13מ"א ס"ק ג )וצריך לומר דמוח במקום גבוה ,שאי אפשר לתיוקות ליטלו(.
 14ראה מ"א ס"ק ד )וראה לי דאסור ליתן החמץ בכלי ולכסותו ,מפי שדרכן של שרצים לגלות  ...אבל כשכופה עליו כלי רחב
אין יכולין לגלות(.
 15משה דף י ,ב )ומה שמשייר ייחו בציעא( .ברייתא ט ,ב ) הרוצה לאכול חמץ אחר בדיקה כיצד יעשה ,מה שמשייר ייחו
בצעה( .וראה לעיל )הערה .(4
וכן הדין כשערב פסח חל בשבת ובודק בליל יג ,כדלקמן סי' תמג ס"א )וזהרין בחמץ המצא בבדיקה ובחמץ שמשיירין
לאכילה להיחו במקום מוצע ,שלא יגררו ממו קטים או שרצים(.
 16ר"ן שם ד ,סע"ב )ומה שמשייר בלילה לצרכו שיאכל בלילה ,וגם בבקר ,ייחו בציעא(.
 17ב"ח בריש הסימן )מה שמשייר קודם בדיקה ,לאכלו בלילה ,ייחו בצעא ,דשמא יטלו עכבר בפיו בשעת בדיקה ויצטרך
לחזור ולבדוק מה שכבר בדק( .מ"א ס"ק א )והוא הדין בשעת הבדיקה יציע החמץ שרוצה לאכול( .ח"י ס"ק א )אחר
הבדיקה לאו דוקא ,דהוא הדין קודם התחלת הבדיקה ,יציע החמץ שרוצה לאכול ,דאולי יתחסר לחמו תוך הבדיקה ויהא
צריך לחזור ולבדוק מה שכבדק כבר ,כן מבואר בב"ח ,ממשמעות פוסקים ראשוים ,ואחריו משכו האחרוים( .פר"ח ריש
הסימן )כתב בספר ב"ח שכך ראוי להורות ,להציע החמץ שרוצים לאכול בלילה קודם הבדיקה(.
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מן החמץ 18המוכן לאכילה ,ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת אותה זוית שבדק ,שמא גררו את
החמץ שנטלו והניחו בזוית זו.19
ומטעם זה צריך להזהר כשהולך לבדוק מזוית לזוית ,שישמור יפה את החמץ שמצא בזוית הראשונה,
ויוליכנו עמו או יצניעו כדרך שנתבאר:20
ג והעולם אין נזהרין אלא להצניע החמץ שמוצאין בבדיקה ,אבל שאר החמץ מוליכין אנה ואנה
בתוך החדרים הבדוקים ,ואינן נזהרים בו לשמרו שלא יתגרר ממנו מאומה ,ולא יפה הם עושים,21
וצריך ללמדם ולהזהירם שלא יעשו כן:
ד אם הצניע את החמץ כדרך שנתבאר ,ואחר כך מצאו חסר ,או שניטל לגמרי ,אין צריך לחזור
ולבדוק מה שבדק כבר ,שבודאי אדם נטלו משם ,22ולא תינוקות ועכברים:
ה ואם עבר ולא הצניעו כלל ,אלא הניחו מפוזר ומפורד בתוך הבית ,ולא נזהר לשמרו כלל ,וגם אינו
יודע מנין החתיכות שהיה בו ,ואפשר שנחסר ממנו כמה חתיכות וגררום התינוקות והעכברים ,אף על
פי כן אין צריך לחזור ולבדוק פעם אחרת .דכיון שאין ברור לו שנחסר ממנו ,אין אנו מצריכין אותו
לחזור ולבדוק מה שבדק כבר ,23בשביל חששא בעלמא שמא גררו העכברים מן החמץ )פירוש
חתיכה גדולה שאין העכבר יכול לאכלה כולה ,24אבל אם היה גורר חתיכה קטנה ,היינו תולין לומר
____________________
 18רבא ט ,ב )אמר רבא מה שמשייר ייחו בצעה ,שמא תטול חולדה בפיו ויהא צריך בדיקה אחריו(.
והייו שאף שבאמצע בדיקה אין חוששין כל כך שיבדוק וימצא חתיכה אחת חסרה ,כדלעיל ס"א )והערה  ,(7מכל מקום
חוששים לחשש השי שלפיו.
 19בלבוש )ס"א(" :שאז צריך לבדוק כל הבית פעם אחרת".
אבל באליה זוטא שם" :ואם ראיו לאיזה מקום הוליכתן לא חיישין למקומות אחרים".
ולכן כתב כאן" :ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת אותה זוית שבדק" ,וכדלקמן סי' תלח ס"ב )ומכל מקום אין צריך לבדוק
אלא אותו חדר שראיו שכס לשם ,אבל שאר החדרים אף על פי שפתוחים לאותו חדר אים צריכים בדיקה  ...ותולין לומר
שלא כס העכבר עם הככר אלא לאותו חדר שראיו שכס לשם ,ואם בדק כל אותו החדר ולא מצא הככר אין חוששין שמא
גררו לשאר חדרים הבדוקים ,אלא תולין לומר שגררו משם לרשות הרבים( ,ובקוטרס אחרון שם ס"ק א.
 20לעיל ס"א ,שצריך לשמור אחר בדיקה החמץ שמצא בבדיקה ,ועד"ז כאן לעין שמירתו בעת הבדיקה.
ותפרש בלקוטי טעמים ומהגים להגש"פ" :הבודק מיח החמץ שמוצא בשק קטן של ייר".
וראה גם לעיל )סי' תלב סי"א( שמטעם זה צריך לשמור גם הפתיתים שמיח קודם הבדיקה שלא יגררו ממו עכברים או
קטים.
 21מ"א ס"ק א )והעולם אין מציעים אלא החמץ שמוצאין בשעת בדיקה ,אבל שאר החמץ מוליכין אה ואה ,ולא שפיר עבדי(.
 22ירושלמי פ"א ה"ג )כפה עליו כלי ולא מצאו ,אי אומר יד טלתו( .טור ושו"ע ס"א )ואם כפה עליו כלי ולא מצאו ,איו צריך
לבדוק ,שודאי אדם טלו(.
 23משה דף ט ,רע"א )אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום( .וכפירוש רש"י שם ד"ה אין חוששין )אין
חוששין כשבדק זוית זו ובא לבדוק זו שמא בתוך שבא לבדוק זו גיררה חולדה חמץ למקום הבדוק וצריכא לחזור ולבדוק(.
 24בטור ושו"ע ורמ"א )סי' תלט ס"א(" :ט' צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ולא ידעו אם טל חמץ או אם טל
מצה ,וכס לבית בדוק ,צריך לחזור ולבדקו .מיהו אם הככר קטן שיכול העכבר לאכול תלין להקל שאכלו ,ואין צריך
לבדוק".
והקשה הט"ז )שם ס"ק ב(" :אם כן קשה ממאי דאיתא בגמרא ד"ט ,במשה אין חוששין שמא גררה חולדה דאם כן אין לדבר
סוף ,ופריך בגמרא על זה הא חזין דשקלא עכברא כו' ,אמאי ימא דאכלתה ,ומשי דאין ספק אכילה מוציא מידי ודאי חמץ
עיי"ש .ולפי זה קשה למה ליה למתיתין הטעם משום דאין לדבר סוף ,תיפוק ליה משום דהוי ספק ספיקא ,ספק אם גררו
אם לאו ,ואת"ל גררה שמא אכלתה".
והייו שבמשה דאמרין שם )ט ,א(" :אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום ,דאם כן מחצר לחצר ומעיר
לעיר ,אין לדבר סוף" ,הרי מיירי שלא ראו שהעכבר גרר חמץ ,ולא הוי אלא ספק חמץ ,וספק אכילה מוציא מידי ספק חמץ,
ואם כן "למה ליה למתיתין הטעם משום דאין לדבר סוף".
ועל זה מיישב כאן ,שכאן החשש הוא "שמא גררו העכברים מן החמץ  ...חתיכה גדולה ,שאין העכבר יכול לאכלה כולה" ,ואי
לאו האי טעמא דאין לדבר סוף ,הייו אוסרים אף מספק.
וכן כתב בפרי מגדים )משב"ז ס"ק ב(" :אף היח ככרות גדולות ,דליכא כי אם ספק שמא טלתו ,מי לא חזיק ריעותא ,כל
שאיו יודע שחסר לחמו".
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שאכלה כולה כמו שנתבאר בסי' תל"ג ,25שספק אכילה מוציא מידי ספק חמץ עיין שם( ,והניחוהו
באחד מחורי הבית.
שאם נצריכוהו לחזור ולבדוק בשביל חששא כזו ,אין לדבר סוף ,26שאי אפשר שיגמרו כל ישראל את
בדיקת חמצם ברגע אחד ,וכשאחד גמר בדיקתו קודם שגמר חבירו לבדוק את כל חדריו ,יש לחוש
שמא ברגע זו נטל העכבר חמץ מחדרים של חבירו שאינן בדוקין עדיין ,ויש בהן חמץ לרוב ,וגרר את
החמץ והוליכו לחדרים הבדוקים של זה שגמר בדיקתו ,ויצטרך לחזור ולבדוק ואין לדבר סוף:27

ביטול החמץ אחר בדיקה ווסחו
ו ואחר הבדיקה מיד יבטל 28כל חמץ שיש בכל גבולו שלא מצאו בבדיקה .וביטול זה תקנת חכמים
היא.29
ולמה תקנוהו חכמים ,והלא אף אם נשארו כמה פירורים חמץ בזויות ובחורים ובסדקים שלא מצאם
בבדיקה הרי הם בטלים מאליהם ,ואין צריך לבטלם ולהפקירם שמאליהם הם הפקר ,30שהרי אינם
____________________
 25סעיף כד )והרי יש כאן ספק ספיקא  ...וספק אכילת הבהמות מוציא מידי ספק חמץ(.
 26משה שם )דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר סוף(.
 27רש"י שם ד"ה שאם כן )שבאת לחוש לכך ,הרי גם מחצר לחצר יש לומר כך ,אי בדקתי קודם לחבירי ולאחר בדיקתי הביאה
חולדה חמץ מחצר חבירי לחצרי ,ואין לדבר סוף( .תוס' ט ,ב ד"ה ולא )דאי אפשר שלא יבדוק אחד קודם חבירו ואיכא
למיחש שמא הביאה חולדה מבית שאין בדוק לבדוק(.
וראה לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ד )ועוד חמצו של כרי המופקד אצל ישראל לא תועיל לו מחיצה ,שמא יגררו ממו
העכברים וייחו חוץ למחיצה  ...דאין לדבר סוף ,שהרי אי אפשר לבער כל חמץ שבעולם ,ובתי הכרים הם מלאים חמץ
בפסח ,ושמא יגררו מהם(.
 28מימרא דרב יהודה אמר רב דף ו ,ב )הבודק צריך שיבטל( .רש"י שם ד"ה הבודק )סמוך לבדיקה מיד( .טור ושו"ע ס"ב )אחר
הבדיקה מיד בלילה יבטלו(.
והטעם שהביטול צריך להיות מיד אחר הבדיקה ,תבאר לקמן סי"ג )שביטול זה שלאחר הבדיקה הוא תקת חכמי הגמרא,
שתקוהו מיד לאחר הבדיקה כדי שיהיה לו זמן קבוע ,שאם לא היה לו זמן קבוע היה שכח מלב בי אדם העלולין לשכחה(.
 29והטעמים דלא סגי בביטול בלבד ,והצריכו גם בדיקה ,תבארו לעיל סי' תלא ס"ד.
 30גמרא שם )אי ימא משום פירורין ,הא לא חשיבי( .תוס' שם ד"ה ודעתיה עילויה )ולא בטל מאיליו כמו פירורין( .רא"ש פ"א
ס"ט )ומשום פירורין לא צריך ביטול ,דממילא בטילי והוי הפקר ואין עובר עליהן( .מ"א ס"ק ה )ודע דפירורין ממילא בטלי(.
והייו פירורים שאין בהם כזית ,כדלקמן סי"א )שכזית איו דומה לפירורין לפי שאין חשובים ,אבל כזית חשוב הוא ואיו
בטל מאליו(.
אמם לקמן סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יח בהג"ה )אף בפירורין שיש בהם כזית .דדוקא גלוסקא יפיפיה חשובה דדעתיה
עלויה ,ולא פירורין שבארץ שאין דעתו עליהם ,אף על פי שיש בהם כזית( .וראה לקמן )הערה .(67

*
והייו דוקא בפירורי פת ,כדלקמן סי' תס ס"ה )ואף שתבאר בסי' תל"ד שהפירורים אין צריך לבטלם ולהפקירם כלל,
שמאליהם הם הפקר .הייו פירורי הפת ,שאי אפשר שיתדבקו יחד ,וכל פירור בפי עצמו איו חשוב כלום ובטל מאליו .אבל
פירורי בצק ,כיון שאפשר שעל ידי כיבוד הבית יתקבצו ויתדבקו ויהיו חתיכה אחת ,יש בהן חשיבות קצת ואין בטלים
מאליהם(.
ולא רק כשיש כמה פירורי בצק שפלו לארץ ,שאז חיישין שמא יתקבצו ויתדבקו ויהי' בהם כזית ,אלא אף פירור בצק אחד
שפל לארץ ,או שדבק לכותל הבית ,חייבים לבטלו מטעם זה ,כדלקמן סי' תמב סכ"ט )בצק הדבוק לכותל הבית ,או
לקרקעיתו ,או לקורותיו  ...אם ב' חצאי זתים דבוקים בבית אחד ,אפילו הם בב' כתלים הרחוקים זה מזה ,חייב לבערן .מפי
שלפעמים הן מתקבצין ביחד על ידי כיבוד הבית ,ודבקין זה בזה .אבל אם היו כחצי זית בצק דבוק בבית זה ,וכחצי זית
אחר דבוק בבית שלפים הימו ,או באכסדרה שלפיו ,או בעליה שעל גביו ,כיון שב' החצאי זיתים אים דבוקים בחדר אחד,
אין חוששין שמא יתקבצו ביחד ,ולפיכך די לו בביטול ,כמו לחצי זית בלבד המדובק בבית או בכלים .אבל אם לא ביטלן ...
חייב לבערו מן העולם לגמרי( .הרי שגם במקום שאין חוששין שמא יתקבצו ויתדבקו ,מכל מקום חייבים לבטלו.
ומה שתבאר בסי' תס ס"ה "כיון שאפשר שעל ידי כיבוד הבית יתקבצו ויתדבקו ויהיו חתיכה אחת ,יש בהן חשיבות קצת
ואין בטלים מאליהם" .אין פירושו שחוששין שיתקבצו ויתדבקו; אלא שכיון שאפשר שיתקבצו ויתדבקו ,לכן גם בלא
שיתקבצו ויתדבקו יש בהם חשיבות קצת ,ואין בטלים מאליהם ,וכדלקמן סי' תמב בקוטרס אחרון סוף ס"ק יח )על כרחך
סבירא להו לחלק בין פירורי פת לפירורי בצק  ...ולזה תכוין המ"א שם .דלא כמ"ש הב"ח והט"ז שם בשם מהרי"ל דחיישין
כו'(.
והייו מ"ש המ"א שם ס"ק ב )דפרורי בצק מתכבדין יחד ודבקין וחשיבי(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

136

חשובים כלל בעיני בני אדם ,ואף אם היה מוצא אותם בבדיקתו לא היה נוטלם ואוכלם ,אלא היה
משליכם למקום הפקר או שורפם ,ואם כן למה תקנוהו חכמים ביטול זה.
אלא לפי שחששו שמא נשארה גלוסקא יפה 31של חמץ באחד מן הזויות ,או באחד מן החורים ,שלא
מצאה בבדיקה ,32ואלו היה מוצאה היתה חשובה בעיניו ולא היה מפקירה ,ולכך אינה בטלה מאליה
כמו פירורין ,33ויש לחוש שמא ימצאנה בפסח ויעבור עליה בבל יראה ובבל ימצא )אבל קודם
שמצאה אינו עובר בבל ימצא ,אע"פ שהיתה טמונה בביתו כמו שנתבאר בסי' תל"ג 34עיי"ש הטעם(.
ואע"פ שמיד שימצאנה יבערנה מן העולם לגמרי .יש לחוש שמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור,
ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא.35
_______________
ודלא כמ"ש הב"ח שם ס"ב ד"ה ואיכא )כתב במהרי"ל דהכא שאי דחיישין שמא לאחר אפייה דמכבדין הבית יתכסו פירורי
הבצק ,וראויין להדבק יחד ,עד שיהא בהן כזית( ,ובט"ז שם ס"ק ג )העיסה אפשר שיתדבקו בכזית ,ויעבור על בל יראה ובל
ימצא(.

*
וכל זה הוא לעין ביטול ,אם בטלים מאליהם או שצריך לבטלם .אמם מכל מקום גם פירורים חייבים לבער מדברי סופרים,
כדלקמן סי' תמד ס"ט )וישליך הקיוח והפרורין הדקים במקום דריסת הרגלים אפילו בתוך ביתו ,דכשתגיע שעה ששית כבר
הן מבוערין על ידי דריסת הרגלים(.
ותלוי בב' הדעות דלקמן סי' תמו ס"ג )שיש אומרים שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל  ...ויש לחוש לדבריהם שלא לברך
על ביעור פחות מכזית חמץ ,שכל ספק ברכות להקל(.
והכי קיי"ל ,שאף אם פלו לארץ ואים דבוקים לכותל חייבים לבערם מדברי סופרים ,כדלקמן סי' תמב סכ"ח )מדברי סופרים
אפילו פחות מכזית חמץ ,שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר אחר ,חייב לבערו ,גזרה משום כזית.
ויש בזה כמה פרטים ,ותבארו בארוכה לקמן שם בקוטרס אחרון ס"ק טז וס"ק יח ,ובהערות שם.

*
והה בגמרא שם מביאים על זה מהברייתא )סופי תאים )שאין מתבשלות כל צרכן עולמית ,רש"י(  ...בזמן שאין בעל הבית
מקפיד עליהן מותרין משום גזל(.
וכעין זה תבאר לקמן )הל' מציאה ופקדון ס"ו(" :המוצא תאים בדרך תחת אילן התאה שהוא וטה על הדרך ,מותר לאכלן,
אף על פי שהבעלים אים יודעים עדיין מפילת תאים אלו ,לפי שכיון שדרכן של תאים ליפול מן האילן תייאשו הבעלים מן
הופלים בדרך בתחלת גמר גידולן  ...מפי שהתאה מאסת בפילתה ואיה חשובה בעיי בעליה לטרוח לחפש אחריה".
אלא שכאן תבאר "שמאליהם הם הפקר" ,כיון ש"אף אם היה מוצא אותם בבדיקתו לא היה וטלם ואוכלם ,אלא היה
משליכם למקום הפקר" .ואילו שם תבאר שהוא מטעם יאוש ,כיון שיש לה איזהו שווי ,רק ש"איה חשובה בעיי בעליה
לטרוח לחפש אחריה" .וראה מראי מקומות וציוים.

*
אמם כל זה הוא כשאים חשובים מצד עצמם .משא"כ אם הם חשובים מצד עצמם ,אלא שהוא מבטלם שיהיו כעפר ,על זה
תבאר לקמן )סעיף הבא( " :שישים בלבו כל חמץ שברשותו  ...כדבר שאין בו צורך כלל  ...עשה הפקר גמור  ...ואע"פ שמי
שרוצה להפקיר כסיו ואמר הרי כסי כעפר אין זה כלום ,מכל מקום כיון שזה החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה איו שלו
כלל  ...לפיכך אין צריך להפקירו בלשון הפקר גמור".
 31גמרא שם )אמר רבא גזירה שמא ימצא גלוסקא יפה ודעתיה עילויה(.
 32רא"ש שם פ"א ס"ט )כלומר חיישין שמא באחת מן הזויות היתה גלוסקא יפיפיה שדעתו עילויה(.
 33תוס' שם ד"ה ודעתיה עילויה )פירוש ולא בטל מאיליו כמו פירורין(.
והה רש"י פירש )שם ד"ה ודעתו עליה(" :חשובה היא בעייו וחס עליה לשורפה".
ורביו לא רצה לפרש כפירוש רש"י ,כדלעיל )סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ג(" :ואין לומר דחיישין שמא יחוס עליה לבערה
כדפירש רש"י ,דהא לשיטת התוס' לא הוזכר בגמרא דחיישין שיחוס עליה" .והייו מ"ש בתוס' שם" :ועל פירוש הקוטרס
קשה מאי פריך כי משכחת ליה יבטלה ,הא פירש ודעתיה עילויה שחס עליה לבטלה".
וראה חקרי הלכות ח"ג  ,ב.
 34סעיף יב )אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו שלא מצא בבדיקתו ,לא עבר עליו למפרע בבל יראה ובל ימצא ,שהרי אוס
הוא ,כיון שבדק כדיו( .ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק ג.
 35רש"י שם ד"ה ודעתו עליה )ומשהה אפילו רגע אחד ומצא עובר עליה בבל יראה ובבל ימצא ,אבל משבטלה איו עובר( .פר"ח
סי' תלא ס"א )דבדיקה מהיא לחמץ שאיו ידוע ,וחכמים הצריכו לבטל ,גזרה שמא ימצא גלוסקה דלא בטלה כמו פירורין,
ושהי לשורפה ,וקעבר עלה משעת מציאה(.
והה תוס' חלקו על זה ,שכתבו )כט ,ב ד"ה רב אשי(" :שהמשהה חמץ בפסח ודעתו לבערו איו עובר באותה שהייה  ...משום
דלא יראה יתק לעשה ,ולכך איו עובר כשמבערו לבסוף".
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אבל כשביטל כל חמץ שלא מצאו בבדיקה ,אף אם ימצא גלוסקא בפסח ולא יבערנה מיד ,לא יעבור
עליה 36בבל יראה מן התורה ,אלא מדברי סופרים:37
ז ועיקר הביטול הוא בלב ,38שישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא כאלו אינו ואינו חשוב כלום
והרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל .39וכשגומר בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ
שברשותו 40ונעשה הפקר גמור .41ושוב אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא כמו שנתבאר לעיל בסי'
_______________
אמם לא קיי"ל כוותייהו ,כדלקמן )סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב(" :הרמב"ם חולק על זה ,כמבואר בהדיא בדבריו פרק י"ט
מהלכות סהדרין ,שמה כל חייבי לאוין הלוקים ,וכשהגיע לכל לאו היתק לעשה  ...לא התה גם כן אם לא ביערו בתוך
הפסח  ...אלא ודאי דהעיקר בזה כמ"ש המשה למלך ריש פרק קמא ,דהרמב"ם סבירא ליה דבל יראה לא יתק לעשה ...
היכא דאיכא ב' לאוין אף היתק לעשה לוקה על לאו אחד".
וכן דעת שאר הפוסקים ,כדלעיל )סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ג(" :אם ישהה מעט קודם שיבערו עובר עליו מן התורה ,לדעת
הרמב"ם ורוב המפרשים ,כמ"ש הפרי חדש סימן תל"א".
ויתירה מזו תבאר לקמן סי' תמה קוטרס אחרון ס"ק ג )וכשישהה אותם איכא למיחש גם כן לתקלה ,שמחשש זה הצריכוהו
לבער החמץ אחר הביטול ,ואם לא ביערו והשהה אותו אפילו מקצת הפסח אפילו אחר הביטול קסוהו לאסרו בהאה לאחר
הפסח(.

*
כל האמור כאן מיירי כשמוצא את החמץ מליל ט"ו ועד סוף הפסח ,שאז עובר עליו בבל יראה ובל ימצא .משא"כ כשמוצאו
בערב פסח מחצות ואילך ,איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,ואין עליו אלא חיוב עשה תשביתו ,כמבואר לעיל )רס"י תלא(:
"אף על פי שאין אדם עובר על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך כמ"ש שבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיכם וגו' ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים וגו' אבל קודם שבעת ימים איו עובר בלא תעשה כששהה החמץ
בביתו מכל מקום עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם שאמר שבעת ימים
מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם וגו'".
ולכאורה היה מקום לומר שבזה איו עובר כלל אם משהה את החמץ ודעתו לבערו ,שהרי אין כאן )לאו שאיו יתק לעשה,
אלא( עשה של תשביתו.
מכל מקום פסק לעיל )רס"י תלא(" :מכל מקום עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ
מן העולם" )ותבאר לעיל שם הערה .(6
 36רש"י שם )אבל משבטלה איו עובר( .טור ומ"א ס"ק ה )דהשתא אפילו שאר חמץ בביתו שלא מצאו איו עובר עליו(.
 37כדלעיל )סי' תלא ס"ג(" :אבל חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ ,אף קודם שהגיע זמן איסור האתו ,אלא
הוא צריך לחפש אחריו במחבואות ובחורים  ...ולהוציאו מכל גבולו".
ועל זה מבאר כאן ,דהייו אף אם בדק את ביתו ,וגם "ביטל כל חמץ שלא מצאו בבדיקה" ,מכל מקום יעבור עליו מדברי
סופרים אם "לא יבערה מיד" .וכדלקמן רס"י תמו )המוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד  ...חייב לבערו
מן העולם מיד שיראה ,ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ ,אע"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד ,מכל מקום
חייב לבערו מדברי סופרים(.
 38גמרא בכמה דוכתי .ראה גמרא ז ,א )מבטלו בלבו( .ח ,א )והשאר מבטלו בלבו( .ח ,ב )והשאר מבטלו בלבו( .לא ,ב )וצריך
שיבטל בלבו( .משה מט ,א )מבטלו בלבו(.
וראה לקמן סעיף הבא )שהרי עיקר הביטול הוא בלב( ,וסי' תלו ס"ה )ולא יברך על ביטול זה ,לפי שעיקר הביטול הוא בלב כמו
שתבאר בסי' תל"ד ,ואין מברכין על דברים שבלב( ,וסי"א.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
 39רמב"ם פ"ב ה"ב )ומה היא השבתה זו האמורה בתורה ,היא שיבטלו בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ
כלל ,ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל( .וראה שארית יהודה או"ח סי' יד )ואע"ג דלהרמב"ם
הוא מדין השבתה האמורה בתורה ,מייה שמע לשאר פוסקים דסבירא להו דביטול הוא מדין הפקר( .וכדלקמן בסמוך
שהוסח הוא "ליבטל ולהוי כעפרא דארעא".
בכתי"ק מהרי"ל )ראה לעיל תחלת סי' תלא( בא תוכן סעיף זה בתחלת סי' תלא )ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי שיבטלו
ויפקירו ויוציאו מלבו כאילו אין בו שום צורך(.
 40רש"י ד ,א ד" ה חובת הדר )דסגי ליה בבטול בעלמא אי מסיח דעתיה מייה ומשוי ליה כעפרא( .ואע"ג שגם לדעת רש"י הוא
מדין השבתה ,כמבואר בדבריו ד ,ב ד"ה בביטול בעלמא )דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו ,והשבתה דלב היא השבתה( ,מכל
מקום מייה שמע לשאר פוסקים דסבירא להו דביטול הוא מדין הפקר.
 41תוס' ד ,ב ד"ה מדאורייתא )אומר ר"י דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ,מטעם דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו
ומותר( .ר"ן בריש המסכת ד"ה ומהו )מוכח בגמרא גבי הא דאמרין הבודק צריך שיבטל ,דביטול מדין הפקר הוא( .רא"ש
פ"א ס"ט )והוי הפקר ולאו דידיה ולא עובר עליו בבל יראה( .וכן מסיק בפר"ח רס"י תלא )דכיון דביטלו ואסח דעתיה מיה
הרי איו שלו ,ואמרין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה ,והכי איתא בסיפרי ]דברים ראה פיסקא
קלא[ ,וזו היא שיטת ר"י בעל התוספות ז"ל ,והיא הכוה ודוק( .וכן הובאו מקורות אלו לעיל )סי' תלג בקוטרס אחרון ס"ק
יב(.
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תל"א.42
ומכל מקום )ג( תקנו חכמים שיוציא דברים הללו בפיו ,43ויאמר כל חמירא דאיכא ברשותי 44דלא
46
חזיתיה ודלא בערתיה לבטל ולהוי כעפרא דארעא) 45פירוש לפי שהזהב נקרא גם כן עפר ,שנאמר
ועפרות זהב לו ,כמ"ש ביו"ד סי' כ"ח ,47לכך צריך לפרש עפרא דארעא.(48
ואע"פ שמי שרוצה להפקיר נכסיו ואמר הרי נכסי כעפר אין זה כלום ,49מכל מקום כיון שזה החמץ
בשעה שעובר עליו בבל יראה אינו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות בו ,שהרי אסור לו ליהנות ממנו,
אלא שהכתוב עשאו כשלו 50שיהא שמו נקרא עליו שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא ,51לפיכך אין
____________________
 42סעיף ב )יכול הוא לבטלו ולהפקירו ,ומותר לו מן התורה להשהותו עמו בבית כל ימי הפסח ,שאיו עובר מן התורה בבל
יראה ובל ימצא אלא על חמץ שלו שלא הפקירו ,שאמר ולא יראה לך ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל
הפקר(.
ובכתי"ק מהרי"ל בא תוכן סעיף זה בתחלת סי' תלא )שיבטל בלבו ויאמר כל חמירא דאיכא ברשותי ליבטל ולהוי כעפרא
דארעא ,ואזי הוא כהפקר ואיו שלו ,דכתיב לא יראה לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים(.
 43ירושלמי פ"ב ה"ב )רב אמר צריך לומר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיו יודע בו יבטל( .הובא בב"י )שמצא קרוב לוסח זה
בירושלמי  ...רב אמר צריך שיאמר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיי יודע בו יבטל(.
ויתבאר גם לקמן סי' תלז ס"א )ואעפ"י שכבר הפקירו בלבו  ...אעפ"י כן חייב הוא לחזור ולבטלו בפירוש אחר הבדיקה,
כתיקון חכמים שתקו להוציא הביטול בפיו(.
 44הטעם שאומרים ברשותי )ולא בביתי( הובא לקמן סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק א )לומר דאיכא ברשותי ,כדי לכלול החמץ
שיש לו במקומות אחרים(.
 45בה"ג הל' פסח כח ,ד )והיכי מבטיל ליה ,אמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי ולא ידעא ביה ליבטיל וליהוי עפרא( .רש"י ד,
א ד"ה חובת הדר )משוי ליה כעפרא ואמר כל חמירא דבביתא הדין כו'( .ו ,ב ד"ה הבודק )אומר כל חמירא דאיכא בביתא
הדין ליבטיל( .רי"ף ג ,א )היכי מבטל דאמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ולא ביערתיה ליבטיל וליהוי
כעפרא( .רא"ש שם .טור ושו"ע שם ס"ב )יבטלו ויאמר ,כל חמירא דאיתיה ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה לבטיל
וליהוי כעפרא דארעא(.
ובסידור" :כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ודלא ידעא ליה ליבטל ולהוי הפקר כעפרא
דארעא".
והוא על פי הב"ח רס"י תלד )וסח הביטול לפי הראה לעיות דעתי הוא זה ,כל חמירא וכל חמיעא דאיכא ברשותי דלא
חזיתיה ודלא ביערתיה ודלא ידעא ליה ליבטל וליהוי הפקר כעפרא דארעא( .הובא בח"י ס"ק ט .וכן הוא בסידור שער
השמים להשל"ה )כל חמירא וכל חמיעא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ודלא ידעא ליה ליבטל ולהוי הפקר
כעפרא דארעא .כן כתב הב"ח וכון הוא(.
הטעם שמוסיפים "להוי הפקר" ,יתבאר לקמן בסוף הסעיף.
הטעם שמוסיפים "חמירא וחמיעא" ,יתבאר לקמן ס"ט.
הטעם שמוסיפים "ודלא ידעא ליה" ,יתבאר לקמן ס"י )והערה .(65
שאר דיוקי הלשון תבארו בלקוטי טעמים ומהגים להגש"פ.
 46איוב כח ,ו.
 47ראה שו"ע שם סכ"ג )חוץ מבזהב שחוק שקרא עפר דכתיב ,ועפרות זהב לו(.
 48ח"י ס"ק י )דאי לא אמר דארעא ,אולי יהיה כוותו ומחשבתו על עפר החשוב שאיו מבטלו ,כמו ועפרות זהב לו ,דהוי גם כן
עפר שלעין כסוי דם מהאי טעמא ,על כן אומרים כעפרא דארעא ,כן ראה לי(.
 49ר"ן רפ"ק ד"ה ומהו )ואף על גב דהפקר כי האי גווא לא מהי ,דודאי מאן דאמר בכסי דידיה דלבטלו ולהוו כעפרא לא
משמע דהוי הפקר .ותו דבגמרא אמרין מבטלו בלבו ,ובודאי דלעין הפקר ממוו הפקר בלבו לא מהי ,דדברים שבלב אים
דברים  ...אלא הייו טעמא ,משום דהי דמאי דהוי ברשותיה דאייש לא מצי מפקר ליה כי האי גווא ,חמץ שאי ,לפי שאיו
ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,ומשום הכי בגלויי דעתא בעלמא דלא יחא ליה דליהוי זכותא
בגוויה כלל סגי(.
ריטב"א ו ,ב ד"ה אמר )ואף על גב דהאי לישא איו לשון הפקר ולא מהי להפקר דעלמא ,הכא שאי ,דשורת הדין אין חמצו
ברשותו ועל כו]רח[ו עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,ובסילוק שמסתלק ממו חשוב כהפקר ,כן פירש הרא"ה ז"ל(.
פר"ח ס"ב )דחמץ איו ברשותו של אדם ,ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור עליו ,ובגילוי דעתא כל דהו דלאו יחא ליה
סגי ,וכמו שכתב הר"ן ז"ל(.
ובוסח כתי"ק מהרי"ל ,בתחלת סי' תלא )ואע"פ שהאומר הרי כסי כעפר אין במשמע לשון זה הפקר ,מכל מקום גבי חמץ
שמשהגיע זמן איסורו איו שלו ,שהרי הוא אסור בהאה ואין לו שום חלק וזכות בו ,אלא שהכתוב עשאו כשלו לחייבו לבערו
מן העולם ,בגילוי דעתא בעלמא קודם זמן איסורו ,דלא יחא ליה דלהוי ליה זכותא בגויה סגי(.
 50גמרא ו ,ב )שי דברים אין ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו  ...וחמץ משש שעות ולמעלה( .וכדלעיל סי' תלא
ס"ב )וכיון שאסור לו להות ממו הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל(.
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צריך להפקירו בלשון הפקר גמור ,אלא כשהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו 52ומחשבו כעפר דיו בכך
להפקיע שמו מעליו ,שלא יהא נקרא שלו ולא יעבור עליו כלום.53
_______________
 51רש"י ב"ק כט ,ב ד"ה משש שעות ולמעלה )אין חמץ ברשותו  ...אסור בהאה ,ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור עליו
בבל יראה ובל ימצא(.
 52הייו שיש כאן שי פרטים:
)א( "לפיכך אין צריך להפקירו בלשון הפקר גמור" ,וסגי במה שאומר "הרי כסי כעפר".
)ב( לפיכך אין צריך "שיוציא דברים הללו בפיו" ,וסגי במה "שמבטל בלבו".
וכמובא לעיל מהר"ן "דבגמרא אמרין מבטלו בלבו ,ובודאי דלעין הפקר ממוו הפקר בלבו לא מהי ,דדברים שבלב אים
דברים".
וכאן מבאר רביו בעיקר את הפרט הראשון" :שמי שרוצה להפקיר כסיו ואמר הרי כסי כעפר אין זה כלום" )ומכל שכן אם
לא אמר כלום ,רק ביטל בלבו ,ש"אין זה כלום"( .ומסיים ,שמטעם זה מועיל )לא רק כשאיו מפקירו "בלשון הפקר גמור"
אלא( אף "כשהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו".
ואם לא ביטלו אפילו בלבו ,רק גילה דעתו על ידי שליח שהוא רוצה לבטלו ,יתבאר לקמן סט"ו )והערה .(84
 53לפום ריהטא ראית לכאורה הכווה בזה ,שאף שהביטול הזה איו מועיל מטעם הפקר ,מכל מקום מועיל הביטול שלא
יעשו הכתוב כשלו "שיהא שמו קרא עליו ,שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא".
וכן ראית לכאורה כוות הר"ן ה"ל שכתב )בריש מכילתין ד"ה ומהו(" :ומשום הכי בגלויי דעתא בעלמא דלא יחא ליה
דליהוי זכותא בגוויה כלל סגי" .והייו אף שלא עשה הפקר על ידי ביטול זה.
ולפי זה יוצא שהר"ן חולק על התוס' שהובא לעיל )ד ,ב ד"ה מדאורייתא(" :אומר ר"י דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ,מטעם
דמאחר שביטלו הוי הפקר ויצא מרשותו ומותר" .ואילו הר"ן סובר שביטול בעלמא איו מועיל לעשותו הפקר ,אלא שגילוי
דעתו מועיל שלא יעשו הכתוב כאילו הוא ברשותו שיעבור עליו.
אמם תבאר לעיל )בתחלת הסעיף(" :וכשגומר בלבו כך הרי הסיח דעתו מכל חמץ שברשותו ועשה הפקר גמור .ושוב איו
עובר עליו בבל יראה ובל ימצא".
וכן תפרש גם בדברי הר"ן ה"ל ,שכתב )שם(" :ומהו עין בטול זה ,מוכח בגמ' )שם( גבי הא דאמרין הבודק צריך שיבטל,
דביטול מדין הפקר הוא ,והייו דמייתין עלה )שם( ההיא דסופי תאים דההיא מתורת הפקר געו בה  ...דהי דמאי דהוי
ברשותיה דאייש לא מצי מפקר ליה כי האי גווא ,חמץ שאי ,לפי שאיו ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא
ברשותו ,ומשום הכי בגלויי דעתא בעלמא דלא יחא ליה דליהוי זכותא בגוויה כלל סגי".
ויתירה מזו כתב הר"ן )ג ,ב(" :דכיון דבטול מתורת הפקר געי בה ,וכמו שכתבתי למעלה ,שליח ודאי לא מצי מבטל ,שהרי אם
אמר אדם לחבירו הפקר אתה כסי אין בכך כלום" )ויתבאר לקמן סט"ו( .הרי שגם למסקתו אין הביטול מועיל אלא מטעם
הפקר.
ואף שבדבר שהוא שלו ממש "צריך להפקירו בלשון הפקר גמור" .מכל מקום בדבר "שאיו ברשותו של אדם אלא שעשאו
הכתוב כאילו הוא ברשותו" ,סגי במה "שהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו" ,שיהי' על ידי זה ש"עשה הפקר גמור".
ואף שבשעה שמבטל את חמצו עדיין הוא שלו ממש ,ואין הביטול מועיל שיהי' "הפקר גמור" .מכל מקום ,מועיל ביטול זה,
שכשמגיע זמן איסורו עשה הפקר גמור.
ואף שאחרי שהגיע זמן איסורו אין הביטול מועיל בו ,כאמור בגמרא )ו ,ב(" :לבתר איסורא ,ולאו ברשותיה קיימא ,ולא מצי
מבטיל" .וכדלעיל )סי' תלא ס"ב(" :וכיון שאסור לו להות ממו  ...איו יכול לבטלו ולהפקירו" .מכל מקום מועיל ביטול זה
שלפי זמן איסורו ,שכשיגיע זמן איסורו לא יעשהו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,ובמילא יהי' הפקר גמור.
ואף שגם אחר זמן איסורו אין החמץ הפקר גמור ,כדלקמן )סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק ב(" :איו הפקר גמור עד שכל הרוצה
ליטול בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים" .מכל מקום כיון שאיו שלו ממש ובעלותו קלושה ,לכן מועיל לזה הביטול,
שהוא מעשה קל של הפקר ,שיהי' עי"ז החמץ "הפקר גמור".
וכיון שהביטול מועיל ,שכשיגיע זמן איסורו יהי' הפקר גמור ,לכן לא עשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,וכמבואר לקמן שם )סי'
תלה קוטרס אחרון ס"ק ב(" :כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב כו' ,ועכשיו שאיו הפקר ,אלא שאין לו זכות בגופו מחמת
שאסור לו ליהות ממו ולכך איו יכול להפקירו ,עשאו הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי" .משא"כ אחרי הביטול ,כיון שכשמגיע
זמן איסורו "הוא הפקר גמור ,לא עשאו הכתוב כו'" ,ואיו עובר עליו כלום.

*
במה דברים אמורים כשאיו אומר בלשון הפקר גמור ,או שמבטל בלבו בלבד .משא"כ למהגיו שאומרים בלשון הפקר גמור
)כדלקמן בסמוך( ,בודאי מועיל הביטול להיותר הפקר מיד.
ולכן תבאר לקמן )סעיף יד(" :טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום ,עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע לו ,כדי
שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ שלו ,שלאחר הביטול אין החמץ שלו ,שהרי בטלו והפקירו" )ראה שאילת שלום סי' לא ס"ז(.
דהייו למהגיו שאומרים בפירוש בלשון הפקר ,ומועיל מיד.

*
אמם לקמן )סי' תמח ס"ח( תבאר דין מכירת חמץ לכרי בקין כסף או בקין משיכה בלבד ,שיש לסמוך על הסוברים שקין
זה מהי ,ולצרף טעם וסף להיתר" :כיון שהחמץ לאחר שהגיע זמן ביעורו אף אם לא היה מוכרו לכרי לא היה ברשותו של
הישראל  ...לפיכך בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע זמן הביעור שאין רצוו כלל שיהיה החמץ שלו די בזה
להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא ,וגילוי דעת זה הוא מה שמקה אותו לכרי ,אע"פ שאיו קין גמור המועיל מדין
תורה שלא יוכל אחד מהן לחזור בו ולבטל המקח".
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ומכל מקום כל מדקדק במעשיו יפרט בפירוש הביטול בלשון ארמי לשון הפקר גמור ,ויאמר להוי
הפקר כעפרא דארעא:54
ח ולמה )ד( נתקן נוסח הביטול בלשון ארמי ,מפני עמי הארץ שאינם מבינים בלשון הקודש כי אם
בלשון ארמי .55לפיכך בארצות הללו שאין עמי הארץ מבינים גם לשון ארמי ,צריך ללמדם ולהזהירם
שיאמרו נוסח הביטול בלשון שהם מבינים ,56שהרי עיקר הביטול הוא בלב ,57לפיכך צריך להבין בלב
מה שהוא מוציא בשפתיו.
ואם עבר ואמר הביטול בלשון שאינו מבינו כלל .אם הוא יודע כוונת הביטול שכוונתו הוא לבטל
החמץ ולהפקירו ,אף על פי שאינו מבין פירוש המילות שהוא מוציא בשפתיו ,יצא ידי חובתו .אבל
אותן עמי הארץ וכן נשים שאינן יודעים כלל ענין הביטול וכוונתו ,ונדמה בעיניהם שהם אומרים
איזה תחינה ובקשה ,אף על פי שאמרוהו בלשון ארמי או בלשון הקודש לא יצאו ידי חובתן ,שהרי
עיקר הביטול וההפקר הוא בלב ,שאם אינו מפקירו בלבו ,אף על פי שהוא אומר שמפקירו אין זה
כלום ,שכל הפקר צריך להיות פיו ולבו שוין:58
_______________
ואף שאיו מבטלו ואיו כהפקר כלל ,שהרי לא רצה להפקירו )אלא למכרו( ,מכל מקום ,גילוי דעת זה שרוצה להקות את
החמץ כדי שלא לעבור עליו" ,די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא" .שכיון שגילה דעתו שאיו רוצה בחמץ ,לכך
לא עשאו הכתוב כאילו הוא שלו ,לעין איסור בל יראה ובל ימצא.
ואף שכאן פסק רביו שעל ידי הביטול "עשה הפקר גמור" ,וביטול זה מועיל "שלא יהא קרא שלו" .מכל מקום ,במקום
שמכרו לכרי בקין המועיל לכמה פוסקים ,מצרפים להיתר גם גילוי דעת קלוש ,מה שמגלה דעתו שרוצה למכור את החמץ,
אשר "די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא".

*
זאת היא דעת רביו בשלחן ערוך שלו .אמם לקמן בסדר מכירת חמץ כתב" :כי חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר ,מאחר
שדעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח  ...ולזאת אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא" .ותבארו
הדברים בהערות לקמן שם.
 54ראבי"ה ח"ב סי' תלא )וכיצד מבטל אומר כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דלא ידעא ביה ליבטיל ולהוי הפקר כעפרא
דארעא .ודבר זה פירשתי יפה בתשובתי שביטול משום הפקר ה]ו[א ,דלא קריא ביה )ד(לא יראה לך ,דלא הוי שלך .וכן
קבלתי מרביו יצחק הלוי "ע( .הובא בהגהות מיימויות )פ"ג ה"ח(.
ב"ח ס"ה ד"ה כתוב בהגהות מיימויות )ראבי"ה )סוס"י תלא( קיבל מרביו יצחק הלוי שיש לומר ליבטל וליהוי הפקר כעפרא,
דביטול משום הפקר  ...ויראה לי  ...ראוי לכל מדקדק במעשיו שיזכיר גם הפקר( .ח"י ס"ק ט )עיין בב"ח שהאריך  ...מסיק
וכון לומר בזה הוסחא  ...ולהוי הפקר כעפרא דארעא ,עכ"ל .וכן הסכמת האחרוים(.
וכן הוא בסידור שער השמים להשל"ה )כל חמירא  ...ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא .כן כתב הב"ח וכון הוא(.

*
והה עיקר טעמי המצריכים לומר לשון הפקר ,הוא לחשוש לדעת הסוברים שביטול מטעם הפקר .אמם תבאר לעיל )הערה
הקודמת( ,שגם הר"ן סובר כדעת התוס' שביטול מטעם הפקר ,ומכל מקום פירש שאין צריך להפקירו בלשון הפקר גמור וסגי
בביטול בלבו.
ולכן כתב רביו )לא בלשון חיוב ,אלא(" :כל מדקדק במעשיו יפרט בפירוש  ...לשון הפקר גמור".
 55דרכי משה ס"ק ב )והפוסקים כתבו בלשון תרגום ,כי לקחוהו מדברי הגאוים ,שתיקוהו בבבל משום עמי הארץ(.
 56רמ"א ס"ב )ויאמר הביטול בלשון שמבין( .דרכי משה שם בשם מה"ר ישראל ברוא )ומה"ר ישראל ברי"ן כתב דעדיף טפי
לומר בלשון שמבין( .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג )עמי הארצות ושים ליבטלו בלשון אשכז( .מהרי"ל הל' בדיקת חמץ ס"ז ע'
לט )ומי שאיו יודע ,יכול לומר בכל לשון אפילו בלשון אשכז ,ודיו(.
וכן הוא לקמן סי' תס סוף ס"ה )ועכ"פ שיאמר בלשון שמבין( .וראה עד"ז לקמן סי' תקכז ס"ה )ואם איו מבין בלשון ארמי
יאמר בלשון שמבין(.
 57כדלעיל סעיף הקודם ,וש" .וכן הוא לעיל סי' תלא ס"ד )שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירו בלב שלם
ויוציאו מלבו לגמרי( .לקמן ס"י )שעיקר הביטול הוא בלב ,שיסיח דעתו ממו לגמרי( .סי' תמה ס"ב )צריך שיפקירו לגמרי
בפיו ובלבו(.
 58מ"א ס"ק ו )בקצת וסחאות כתוב אם אמרו בלשון הקודש יצא .וראה לי דהייו דוקא כשיודע לפחות עין הביטול ,שיודע
שמפקיע חמצו ,אבל אותם שאין מביים כלל וסוברים שאומרים איזה תחיה ,פשיטא דלא יצאו ,דהא בטול מדין הפקר,
ובעין שיהא פיו ולבו שוין( .ח"י ס"ק יב )אבל אם ידע ודעתו לבטל ,אף שאיו מבין המלות יצא ,דהרי ביטול בלב גם כן
מועיל(.
וראה גם לעיל סי' קפה ס"א במוסגר )עי' בסי' תלד במ"א סק"ו ,והייו משום דביטול סגי בלב ,כמ"ש בח"י ס"ק י"]ב[(.
ומדבריהם למדו שלשה פרטים:

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

141

ט כשאומר הביטול בלשון הקודש צריך להזכיר חמץ ושאור ,שיאמר כל חמץ ושאור שיש ברשותי
כו' ,שהרי על שניהם עוברים בב"י וב"י 59אם לא ביטלם ,שנאמר 60ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך
שאור וגו' .והוא הדין כשמבטל בשאר לשונות יזכיר שניהם בפירוש.61
אבל כשמבטל בלשון ארמי אין צריך להזכיר כי חמירא כולל חמץ ושאור ,שאף החמץ נקרא חמירא
לפעמים.62
ומכל מקום ראוי לכל מדקדק במעשיו שלא יסמוך על זה ,ויזכיר שניהם בפירוש אף שמבטל בלשון
ארמי ,שיאמר כל חמירא וחמיעא 63דאיכא וכו':
י כשמבטל החמץ בליל י"ד מיד אחר הבדיקה ,64אינו מבטל אלא החמץ שאינו ידוע לו שלא מצאו
בבדיקה ,אבל חמץ הידוע לו ,שדעתו לאכול ממנו בלילה ולמחר עד שעה ה' ,אף אם ביטלו אינו
מבוטל ,שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממנו לגמרי ,וחמץ זה ששייר למאכלו הרי לבו ודעתו
עליו לאכול ממנו ואינו מופקר אצלו:65
_______________
)א( אם מבין שמבטל ,אף שאיו מבין המלות ,יצא" ,משום דביטול בלב סגי".
)ב( אם איו מבין עין הביטול אין זה כלום" ,שהרי עיקר הביטול וההפקר הוא בלב".
)ג( לא רק הביטול ,אלא "כל הפקר צריך להיות פיו ולבו שוין" .ולכן אף אם אמר בלשון "הפקר" ,ולא הבין" ,אין זה כלום".
וראה מראי מקומות וציוים .רשימות שיעורים סי' ט הערה .3
 59לבוש ס"ב )אפילו כשיאמר בלשון הקדש ,צריך להזכיר כל אחד בפי עצמו ,חמץ ושאור ,דהא על שיהם הזהירה התורה
בלאו דלא יראה שאור וחמץ( .ח"י ס"ק יב )אם אומר לשון הקודש ממש צריך גם כן להזכיר חמץ ושאור(.
 60בא יג ,ז.
 61מהרי"ל הל' בדיקת חמץ ס"ז ע' לט )אם איה יודעת בלשון הקודש תאמר בלשון אשכז כך :אל אורהפא און אלי זויאר
טייק דש דא איז אין מייר גיוואלט דש איך יט האב גיזעהן און יט האב אויז גירוימט עש זאל זיין פר שטערט און זאל זיין
אז אשין דיר ערדן( .דרכי משה ס"ק ד )וראה לי דאם אמרו בשאר לשון ,שיש לכל אחד שם בפי עצמו ,צריך שיזכיר שתיהן.
וכן מצאתי בוסח הביטול שכתב מהרי"ל בלשון אשכז( .רמ"א ס"ב )אבל בשאר לשוות צריך להזכיר כל אחד בפי עצמו(.
 62תרומת הדשן סי' קלד )אין סברא לשבש כל המחזורים שכת]ו[ב בהן וסח הביטול ,ולא כתב אלא כל חמירא לחוד  ...ויראה
דלשון תלמודא בבלי הוא לכלול כל חמץ ושאור בלשון חמירא( .רמ"א שם )כל חמירא כולל חמץ ושאור(.
 63אגודה פ"א ס"ח )כל חמירא וחמיעה דאיכא ברשותי( .כל בו סי' מח ו ,רע"ד )כל חמירא וכל חמיע דאיתיה ברשותי( .מהרי"ל
שם )כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי( .ב"ח ד"ה וסח הביטול )כל חמירא וכל חמיעא דאיכא ברשותי( .אליה זוטא ס"ק ו
)המדקדק במעשיו יאמר וסח זה ,כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי( .וכן הוא בסידור )כל חמירא וחמיעא(.
והטעם שאין אומרים כל חמירא וכל חמיעא ראה לקוטי טעמים ומהגים להגש"פ.
והטעם שמקדימים חמירא )שאור( לפי חמיעה )חמץ(" ,כי חמירא כולל חמץ ושאור" )ראה שלחן המלך ח"ב ע' מב הערה .(2
 64טור ושו"ע ס"ב )אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלו( ,וכדלעיל ריש סעיף ו ,וש".
 65רא"ש פ"א ס"ט )שרגילין לקות פת ביום  ...וגם לא בטל בלילה אלא החמץ שלא ראה( .טור )לפי שרגילין לקות פת ביום
י"ד ,וגם בפת ששייר בלילה למאכלו לא תכון לבטלו( .וראה ב"ח שם סד"ה ואדוי.
ומטעם זה או אומרים בביטול של הלילה "דלא חזיתיה ודלא ביערתיה" )כדלעיל ס"ז( ,כמבואר בח"י ס"ק ח )דלא חזיתיה
ודלא ביערתיה ,אבל מה שראה וביער איו מבטל עכשיו ,שהרי רוצה לאכול עוד מה שמשייר(.
ומה שכופלים ואומרים "דלא חזיתיה ודלא ביערתיה" פירש הב"ח )ד"ה וסח(" :רוצה לומר בין החמץ שלא ראה אותו בשעת
הבדיקה ,או ראהו בשעת הבדיקה ולא אסיק אדעתיה לבערו".
ויתירה מזו ,לפי הוסח שבסדור רביו ,שמוסיפים ואומרים "ודלא ידעא ליה" ,שהטעם לזה תבאר בב"ח )שם .הובא בלקוטי
טעמים ומהגים(" :ומ"ש ודלא ידעא ליה ,ראה שהוא מפי החמץ ששייר בלילה למאכלו ,והציעו קודם הבדיקה כמ"ש
למעלה )סע' א( ,שגם כן לא ראהו ולא ביערו ,ואותו החמץ אין דעתו לבטלו ,על כן יאמר ודלא ידעא ליה ,דמשמע אבל אותו
חמץ הידוע לו ששייר למאכלו איו בכלל הביטול" )ראה לקמן הערה .(70
יוצא מכל ה"ל ,ש"איו מבטל אלא החמץ שאיו ידוע לו ,שלא מצאו בבדיקה".

*
אלא שהם כתבו רק שלא תכוין לבטלו ,ורביו מוסיף ,ש"אף אם ביטלו איו מבוטל" ,הייו אף שאומר בפירוש שמבטל גם את
החמץ שידוע לו ודעתו לאכול ממו ,מכל מקום איו מבוטל.
וכמבואר בב"י ד"ה וה"ר פרץ )האיך יאמר שהוא מבטל גם החמץ שראה ,ואו רואים אותו שאיו מבטלו ,אבל משמרו יפה(.
לבוש ס"ג )בלילה שאין דעתו לבטל אלא מה שלא ראה ,אבל מה שראה הוא רוצה לאכלו ,ואם יאמר בלילה כן מחזי
כשיקרא ,הילכך בלילה לא יאמר אלא דלא חזיתיה ודלא בערתיה(.
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ביטול החמץ בשעת ביעורו ווסחו
יא ולפי שיש לחוש שמא נתגלגל כזית מחמץ זה שאכל ממנו עד שעה ה' ,ונפל לאחד מן החורים או
לאחת מן הזויות ,וכשיגיע הפסח ימצאנו ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא )אם ישהה מעט קודם
שיתעסק בביעורו ,66שכזית אינו דומה לפירורין לפי שאינן חשובים ,אבל כזית חשוב הוא ואינו בטל
מאליו ,(67לפיכך נכון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו ,יחזור ויבטל
פעם שנית כל חמץ שיש ברשותו ,כדי שיבוטל גם כן החמץ שנתגלגל מחמץ זה ששיירו למאכלו,
ולא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא כשימצאנו בפסח:
יב וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור )מטעם שנתבאר( ,צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע
_______________
והביאור בזה ,כי דין הביטול חלוק בתוכו מדין ההפקר ,הפקר פירושו שהוא מוציא את החפץ מרשותו ,משא"כ הביטול
תבאר עיו לעיל )סעיף ז(" :שישים בלבו כל חמץ שברשותו הרי הוא כאילו איו ואיו חשוב כלום והרי הוא כעפר וכדבר
שאין בו צורך כלל".
ומקורו מהרמב"ם )פ"ב ה"ב(" :שיבטל החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ
שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל".
ומובן שהביטול הזה איו מועיל כלל בחמץ ששייר למאכלו ,שכיון שחושב לאכלו איו אצלו כעפר .ולכן אף אם מבטל בפירוש
את החמץ ששייר למאכלו" ,איו מבוטל ,שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממו לגמרי ,וחמץ זה ששייר למאכלו הרי
לבו ודעתו עליו לאכול ממו ואיו מופקר אצלו".
ומזה יובן גם הטעם על מה שתבאר לקמן בסדר מכירת חמץ "שחמץ המכר איו בכלל ביטול" ,אף אם ביטלו בפירוש ,שכיון
שרוצה למכור את החמץ הזה לכרי "ודעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח" ,אם כן בודאי איו משימו כעפר ,שהרי דעתו
עלוהי אחר הפסח ,ולכן "איו בכלל ביטול והפקר".
ואף שמהגיו לומר בוסח ביטול חמץ גם לשון הפקר ,כמבואר לעיל )ס"ז(" :ומכל מקום כל מדקדק במעשיו יפרט בפירוש
הביטול בלשון ארמי לשון הפקר גמור ,ויאמר להוי הפקר כעפרא דארעא" .מכל מקום אין הכווה בזה שהוא הפקר גרידא,
אלא שהוא "הפקר כעפרא דארעא" ,וכוסח שלו "ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא" .ואם כן מובן שהחמץ הזה שדעתו
לחזור ולזכות בו איו כלל ב"ביטול והפקר" זה ,ואף אם אמר אשר הפקר גרידא מועיל מן התורה כשדעתו לחזור ולזכות
בו ,מכל מקום "ביטול והפקר" איו מועיל.
ומה שתבאר לקמן סי' תסז ס"ד )ואם ימכרו לישראל קודם זמן איסור חמץ ,גם כן לא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מן
התורה ,שהרי הגו כל ישראל לבטל בסוף שעה ה' כמו שתבאר בסימן תל"ד( .אף דמיירי התם שדעתו לאכלו אחרי הפסח,
ואם כן לא התכוין כעפרא דארעא ממש .הייו כיון שיש שם עוד כמה טעמים להקל ,כמבואר לקמן שם.
 66רא"ש פ"א ס"ט )כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל .ויש שוהגין לבטל בתחלת שעה ששית בשעת שריפה .ואומר אי
ששיהם כאחד טובים  ...לא בטל בלילה אלא החמץ שלא ראה ,ושמא ישאר ממו כזית( .טור )וא"א הרא"ש ז"ל היה והג
לבטל פעם אחרת ביום י"ד בסוף שעה ה' ,לפי  ...יש לחוש שמא ישאר ממו בבית ויעבור עליו( ,ושו"ע ס"ב )וטוב לחזור
ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד( .מ"א ס"ק ז )ושמא ישאר ממו כלום(.
ואף שמעיקר הדין אין חוששים לזה ,כמבואר לעיל ס"א )וצריך הוא להזהר בו לשומרו שלא יתגרר ממו מאומה על ידי קטים
או עכברים ,ויצטרך לחזור ולבדוק פעם אחרת( .ולקמן סי"ג )שמן הדין אין לחוש שמא תגלגל כזית מחמץ ששיירו למאכלו,
שהחמץ המשויר לאכילה מציעין אותו במקום משומר וזהרין בו שלא יתגלגל ממו כלום(.
אך מכל מקום הגו לחשוש לזה גם אחרי שזהרים בו לשמרו )ראה לעיל הערה  .(4ולכן הצריכו ביטול שי ,שגם החמץ
שהשאיר לאכילה יבטל בעת הביעור ,שאז לא יעבור עליו כמבואר לעיל )סעיף ו(" :לפי שחששו שמא שארה גלוסקא יפה ...
איה בטלה מאליה כמו פירורין ,ויש לחוש שמא ימצאה בפסח  ...ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור ,ועל שהייה זו עובר
בבל יראה ובל ימצא .אבל כשביטל כל חמץ שלא מצאו בבדיקה ,אף אם ימצא גלוסקא בפסח ולא יבערה מיד ,לא יעבור
עליה".
 67כי כאן אין לחוש "שמא שארה גלוסקא יפה" ,שהרי ביטל בלילה את כל החמץ שלא מצא ,ולא השאיר אלא מה "שדעתו
לאכול ממו בלילה ולמחר עד שעה ה'" ,וכעין האמור לקמן )סי"ג(" :שהחמץ המשויר לאכילה מציעין אותו במקום משומר
וזהרין בו" .ואם כן מהו החשש שהצריכו לבטל גם ביום?
מכל מקום כתב הרא"ש שחוששים "שמא ישאר ממו כזית" .ומפרש רביו שגם "כזית חשוב הוא ואיו בטל מאליו".
כל זה כתב רביו כאן כדי לבאר את דברי הרא"ש ,אבל באמת מסתפק רביו בסברא זו ,ולכן כתב לקמן )סי' תמב קוטרס
אחרון ס"ק יח בהג"ה(" :אף בפירורין שיש בהם כזית ,דדוקא גלוסקא יפיפיה חשובה דדעתיה עלויה ,ולא פירורין שבארץ
שאין דעתו עליהם ,אף על פי שיש בהם כזית".
ולפי אופן זה צטרך לפרש כאן ,שהחשש הוא שמא תישאר גלוסקא יפה מתוך החמץ שהשאיר לאכילתו ,ושמא ימצאה בפסח,
ושמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור.
וגם כאן מסתפק רביו בסברא זו ,ולכן הכיס שורה זאת במוסגר ,כפי שביאר בשמו אחיו הרה"ק מהרי"ל מיאאוויטש
)שארית יהודה חאו"ח סי' ו(" :שמעתי מפי קדשו פעמים רבות ,דכל ספק העמיד בתוך חצאי עיגול ,ודעתו היתה לחזור
ולשות פרק זה לראות אם צדקו דבריו".
וראה גם לעיל )הערה .(30
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שעה ששית ,68שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו ,כמו שנתבאר בסי' תל"ג.69
ובביטול זה שבשעת הביעור יאמר כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דבערתיה ודלא
בערתיה וכו' ,70שהרי מבטל הכל ואינו משייר כלום לעצמו .מה שאין כן בביטול הלילה ,שאין דעתו
לבטל אלא החמץ שלא ראה ולא מצא בבדיקה ,לכך הוא אומר דלא חזיתיה ודלא ביערתיה:
יג ואין לאדם לסמוך על ביטול זה בלבד ,שלא יבטל בלילה מיד אחר הבדיקה ,71לפי שביטול זה
____________________
 68רא"ש שם פ"א ס"ט )כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל ,ויש שוהגין לבטל בתחלת שעה ששית בשעת שריפה  ...ומה
שכתב בתשובת רש"י בתחלת שעה ששית ,רצוו לומר סוף חמישית ,קודם שיתחיל איסוריה( .טור ושו"ע שם )וטוב לחזור
ולבטלו פעם אחרת ביום ארבעה עשר סוף שעה חמישית ,קודם שתגיע שעה ששית ,שמשתגיע שעה ששית אסר ,ואין בידו
לבטלו( .רמ"א שם )ואין לבטל ביום אלא לאחר ששרף החמץ ,כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו( .ט"ז שם ס"ק ה )וטוב
לשרוף קודם שיבטלו  ...ואם כן משמע שהוא שורף קודם איסורו  ...בגמרא  ...תחלת שעה ששית( .מ"א שם ס"ק ח )ואם כן
צריך לשרוף קודם שעה ששית( .ויתבאר לקמן סעיף יד.
ומה שמעיקר הדין מבער בתחלת שעה ששית ,תבאר לקמן סי' תמה ס"א )איו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית כדי שלא
ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית ,אלא מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו( ,ומציין בשוה"ג שם לכמה
מקורות ,ומוסיף" :ומשמעות האחרוים בסי' תל]ד[".
 69סעיף ל )שמשעה ששית ואילך איו יכול לבטל עוד ,דכיון שאיו יכול עוד ליהות ממו מחמת גזירת חכמים שאסרוהו
בהאה מתחלת שעה ששית ואילך ,הרי אין לו שום חלק וזכות בו ואיו קרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו(.
 70רביו פרץ בהגהות הסמ"ק סי' צח ריש ע' עג )מצא שצריך שי ביטולין ,אחד בלילה בשעת בדיקה ,ואז הוא אומר בגמר
בדיקת כל חמירא דאיתא ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה וכו' ,ולמחר בשעת שריפה יחזור ויבטל פעם אחרת ,ויאמר
דחמיתיה ודלא חמיתיה דביערתיה ודלא ביערתיה( .טור ושו"ע ס"ב -ג )אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלו ויאמר כל חמירא
דאיתיה ברשותי דלא חזיתיה ודלא ביערתיה לבטיל  ...בביטול היום יאמר דחזיתיה ודלא חזיתיה ,דביערתיה ודלא
ביערתיה(.
ומה שמבטלים גם את החמץ "דבערתיה" ,הה פשטות הדברים מורה ,שהכווה היא לחמץ הזה שאו זורקים לאש ועדיין לא
שרף .וכיון שאו מבטלים את החמץ מיד אחרי שזורקים אותו לאש ,שוב אין או חוששים למה שהחמץ לא שרף לגמרי.
ויתבאר לקמן )הערה .(80
והוא כעין המבואר בשו"ת "שאילת שלום" )סי' רסז(" :שמפורסם בפי העולם בשם הגאון מ' יוזפא ז"ל מזאלקווא ,בהא
דאומרים בביטול היום דבערתי' ודלא בערתי' ,דלכאורה אין לו פירוש ,דמה שביער מה לו צורך לבטלו ,דהכווה בזה בכדי
לכלול גם מה שמכר לעכו"ם דהוי כביערו ולא עשה המכירה כדיו"
אלא שבזה קיי"ל ,כמבואר לקמן בסדר מכירת חמץ "כי חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר" .ולכן אין לפרש הכווה לחמץ
המכר .ובפרט שוסח זה הביאוהו כבר רביו פרץ והטור ,ובאותה תקופה עדיין לא היו רגילים למכור החמץ )שהתחיל
בתקופת בעל תרומת הדשן(.
ולכן ראה שהכווה היא כ"ל לחמץ שזרקו לאש ועדיין לא שרף לגמרי.
ויש המתרגמים תיבת "דבערתיה" ,שפייתיו" ,וכלשון הכתוב )תבוא כו ,יג(" :בערתי הקודש מן הבית".
אמם לפי זה לא מובן מה וסף בזה במשך ליל י"ד ,אשר בביטול שבעת הבדיקה אומרים "ודלא בערתיה" ,ובביטול שבעת
הביעור אומרים "דבערתיה ודלא בערתיה".
אלא ודאי הכווה לחמץ שזורק לאש בשעת הביעור ,ולכן אין אומרים "דבערתיה" רק בשעת הביעור ,ולא בשעת הבדיקה,
שעדיין לא זרקו לאש.

*
וכן הוא גם כשחל ערב פסח בשבת ,כדלקמן סי' תמד סי"ד )כשתגיע סוף שעה חמישית צריך לחזור ולבטל כל חמצו ,כדרך
שמבטל בשאר ערבי פסחים ,שאומר כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה כו'(.
 71רבו פרץ בהגהות הסמ"ק סי' צח ריש ע' עג )ואותם שאים מבטלים בשעת בדיקה כי אם בשעת שריפה לא מצאו ידיהם
ורגליהם ,דצריך לבטל דקאמר רב יהודה אשעת בדיקה קאי ,מדפריך תלמודא בתר הכי ובטליה בארבעה ובטליה בחמשה
וכו' .ורבותיו האחרוים שתקו ביטול בשעת שריפה לא באו לעקור עיקר ביטול שבתלמוד ,כי אם להוסיף(.
הגהות מיימויות פ"ג אות ז )ריצב"א היה אומר המהג כשר לבטל בשעת הביעור ,מלבד הביטול שצריך לעשות בשעת בדיקה
 ...אף על פי שבספר משמע שדי בבטול אחד(.
שו"ת הרא"ש כלל יד ס"ג )ואף על פי שבטלו בלילה אחר הבדיקה חוזר ומבטל שית בשעה שמוציאו מהבית  ...טוב שיבטל
פעם שית כל החמץ השאר בבית(.
טור )ומכל מקום לא יסמוך על ביטול היום ,שלא לבטלו בלילה ,כי ביטול הלילה הוא עיקר בשעה ידועה מיד אחר הבדיקה,
וליכא למיחש שמא ישכחו ,משא"כ בביטול היום דאיכא למיחש שמא ישכחו ולא יבטל(.
ומרדכי רמז תקלה )ויש והגין לבטל ממחרת בתחלת שש בשעת שרפה  ...שמהג כשר הוא לבטל אף בשעת הביעור(.
ב"י ד"ה ואדוי )ומשמע לכאורה דלתשובת רש"י דקאמר ששיהם כאחד טובים הכי קאמר ,ששיהם שוים לטובה ,ואיזה
מהם שיעשה סגי  ...שיהם כאחד טובים דקאמר הייו לומר שיבטל שתי פעמים אחת בלילה ואחת ביום  ...ועל כרחך צריך
לפרש כן דאי כפירושא קמא  ...היאך אפשר שיעלה על הדעת לומר דמבטל בתחלת שעה ששית או בסוף שעה חמישית ואין
צריך לבטל בלילה ,אלא ודאי כדאמרן .וכך הם דברי הרא"ש בתשובה ,וכן הם דברי רביו ,וכן כתב שם המרדכי ,וכן כתבו
הגהות מיימון בפרק ג' )אות ז( וכן כתב ספר מצוות קטן(.
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שלאחר הבדיקה הוא תקנת חכמי הגמרא שתקנוהו מיד לאחר הבדיקה ,72כדי שיהיה לו זמן קבוע,
שאם לא היה לו זמן קבוע היה נשכח 73מלב בני אדם העלולין לשכחה.
ולא רצו לקבוע זמנו בשעת הביעור ,לפי ששעת הביעור מעיקר הדין הוא בתחלת שעה ששית כמו
שיתבאר בסי' תמ"ה ,74ואז אינו יכול לבטלו .75ולא רצו לקבוע ביום י"ד קודם שעת הביעור ,דכיון
שאין האדם עוסק אז בביעור חמץ ולא בבדיקתו יש לחוש שמא ישכח לבטל ,שעל ידי מה יזכור,
אבל בלילה שעוסק בבדיקה יזכור גם כן לבטלו.76
ובביטול זה בלבד הוא יוצא ידי חובתו ,ואין צריך לחזור ולבטל פעם ב' ביום מעיקר הדין ,שמן הדין
אין לחוש שמא נתגלגל כזית מחמץ ששיירו למאכלו ,שהחמץ המשויר לאכילה מצניעין אותו במקום
משומר ונזהרין בו שלא יתגלגל ממנו כלום כמו שנתבאר למעלה.77
ועכשיו בדורות אחרונים שנהגו להחמיר ולבער חמץ בסוף שעה ה' ולבטלו בשעת הביעור ,לא באו
אלא להוסיף על תקנת חכמים ולא לגרוע ,78שהרי אם לא יבטל מיד לאחר בדיקה ,יש לחוש שמא
ישכח מלבער החמץ עד שתגיע שעה ששית ואז אינו יכול לבטלו:79
יד טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע לו ,כדי
שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ שלו ,שלאחר הביטול אין החמץ שלו שהרי בטלו והפקירו:80
_______________
ומ"א ס"ק ז )אבל אין לסמוך על ביטול היום ושלא לבטל בלילה ,דכיון דלאו זמן איסורי' ולאו זמן ביעורי' הוא חיישין
שישכח לבטלו .ואפילו לדידן שוהגין לשרוף קודם שעה ששית ולבטלו באותו פעם ,מכל מקום חיישין שישכח מלשרפו עד
אחר שעה ששית דאז לא מהי ביטול(.
וראה לקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ב( ,שמביא גם תירוץ הט"ז סוף ס"ק ה )לפי המהג אין או צריכין לכל זה ,כיון
שהשריפה היא קודם איסורו .ויש לומר בשלמא בגמרא היה מקשה שפיר כיון דזה זמן המסוים לכל ,דהייו תחלת שעה
ששית ,אבל למהג דידן שכל אחד שורף מתי שירצה ,אם כן לא הוי זמן מסוים כ"ל(.
 72גמרא ו ,ב )הבודק צריך שיבטל( .רש"י שם ד" ה הבודק צריך שיבטל )סמוך לבדיקה מיד(.
ומטעם זה ,גם כשבודקין לפי ליל י"ד צריך לבטל מיד אחר הבדיקה ,כדלקמן סי' תלו ס"א )שתקו לבטל תיכף ומיד אחר
הבדיקה( ,ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק ב .וסי' תמד ס"א.
 73גמרא שם )ויבטליה בארבע ויבטליה בחמש ,כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא דילמא פשע ולא מבטל ליה(.
 74סעיף א )איו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית ,אלא מתחילת שעה ששית
ואילך הוא שמחוייב לבערו(.
 75גמרא דף ז ,רע"א )ויבטליה בשית ,כיון דאיסורא דרבן עילויה כדאורייתא דמיא ,ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל(.
 76רש"י ו ,סע"ב ד"ה פשע )ישכח ויבא לידי פשיעה ,שעל ידי מה יזכר ,אבל עכשיו שעסוק בבדיקתו יזכר( .טור ומ"א שם.
 77סעיף ב )החמץ המוכן ומוח בבית ,או בשאר חדרים הצריכים בדיקה ,לאכול ממה בלילה ולמחר עד שעה ה' ,צריך הוא
להציע(.
 78הגהת סמ"ק שם .הגהות מיימויות שם .ב"י שם.
 79מ"א שם.
וראה לקמן סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ב )שאף עכשיו שיש לו מהג קבוע לבטל ביום בסוף ה' ,אף על פי כן חייבים או לבטל
מיד אחר הבדיקה ,שאין לו לחוש לשכחה הואיל והוא עסוק בבדיקה כדאיתא בגמרא ,מה שאין כן ביום יש לחוש שמא
ישהה מעט ותגיע לשש כמ"ש המ"א שם ,או מטעם שכתב הט"ז ,או מטעם שכתב שם הב"י בשם סמ"ק(.
והייו האמור בט"ז סוף ס"ק ה )למהג דידן שכל אחד שורף מתי שירצה ,אם כן לא הוי זמן מסוים( ,ובהגהת סמ"ק שם
)ורבותיו האחרוים שתקו ביטול בשעת שריפה ,לא באו לעקור עיקר ביטול שבתלמוד ,כי אם להוסיף(.
 80רמ"א ס"ב )ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ ,כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו( .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג
)צריך לקיים מצות שריפה בחמץ שלו  ...ומהאי טעמא ראה לי דלמחר אין לבטל עד לאחר השריפה ,דאי בטל קודם אם כן
לא הוי שלו(.
אמם כן הוא גם לאידך ,שאם ביטל את החמץ קודם זמן איסורו ,ומצא חמץ בביתו ,צריך לשרפו דוקא ,כדלקמן סי' תס ס "ז
)שאע"פ שבטלם קודם שתחמצו ,מכל מקום לאחר שתחמצו צריך הוא לבערם ,שלא יהיה חמץ ברשותו בפסח ,והפירורין
שמוצא ישרפם .ולא ידרסם ברגליו בעפר .שאף על פי שהם מתבערים בכך ,מכל מקום כיון שכבר הגיע זמן איסור חמץ אין
ביעור חמץ אלא בשריפה ,לפי מהג מדיות אלו(.

*
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ביטול על ידי שליח ואפוטרופוס

טו

82

יש אומרים 81שבין בביטול הלילה ובין בביטול היום אינו יכול לעשות שליח שיבטל חמצו,

_______________
ובאמת קיי"ל שאין חיוב לבער החמץ בשריפה דוקא ,כדלקמן )סי' תמה ס"ד -ה(" :כיצד מבער שורפו  ...ואם משליכו לבית
הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו".
ומה שאו והגים בשריפה דוקא ,תבאר לקמן )שם ס"ז(" :ויש חולקין על כל זה ואומרים שהחמץ שצריך לבערו מן העולם
לגמרי אין ביעורו אלא בשריפה ,שאו למידין מותר  ...והלכה כסברא הראשוה  ...ואף על פי כן המהג במדיות אלו
כסברא האחרוה".
ואף שכל ההלכה הזאת של ביעור בשריפה ,או בשאר אופי ביעור מן העולם ,הוא רק כששורף בזמו ,כדלקמן שם ס"ג )ואם
הוא מבער חמץ בזמן הביעור ,דהייו מתחילת שעה ששית עד כלות ימי הפסח ,צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה
שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר(.
מכל מקום והגים או ,שגם כשמבערים את החמץ קודם זמן איסורו ,יקיימו מצות ביעור חמץ על ידי שריפה ,כדי לדמותו
לותר.
ולכן הקשה על הלכה זו בפרי חדש )סוף ס"ב(" :אין טעם להגה זו אלא אליבא דרבי יהודה )יב ,א( דקאמר אין ביעור חמץ אלא
שריפה  ...אבל לפי מה שהעליו  ...דמקמי איסוריה השבתתו בכל דבר ,אין צריך לדקדק בזה" )ראה הערות וביאורים חי"א
ע' סא בשוה"ג(.
אמם תבאר לקמן שם ס"ז )והגין שהחמץ שמוצאין בבדיקת ליל י"ד אין שורפין אותו מיד בלילה ,אלא מציעין אותו
לשורפו למחר ביום ,כדי לדמותו לותר שמצותו לשורפו ביום ,שאמר והותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ולא
בלילה( .הרי שגם כששורפין אותו מיד כשיאיר היום מקיים הוא מצות שריפה כדי לדמותו לותר.
ואפשר שכיון שלדידן אין כל חיוב "לקיים מצות שריפה בחמץ שלו" ,לכן לא כתב רביו כאן ,אלא "טוב ליזהר  ...כדי שיקיים
מצות ביעור חמץ בחמץ שלו".
ויתירה מזו ,שאפילו אם לא מצא חמץ בבדיקה ,והגים לבער הכלי בשריפה דוקא ,כדלקמן שם" :ואם לא מצא שום חמץ
בבדיקתו טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה".

*
ומזה ששורפים החמץ לפי זמן איסורו ,יוצאת פקא מיה וספת למעשה:
שאילו היו שורפים את החמץ אחר זמן איסורו הי' הכרח ל"שורפו עד שעשה פחמים" ,כדלקמן )סי' תמה ס"ד(" :כיצד מבער
שורפו עד שעשה פחמים )אבל אם לא עשה פחם ,אע"פ שחרך ופסל מאכילת כלב ,אסור להשהותו בפסח כיון שלא פסל
מאכילת כלב עד לאחר זמן הביעור כמו שתבאר בסי' תמ"ב(".
משא"כ כששורפים את החמץ לפי זמן איסורו ,תבאר לקמן )סי' תמב סל"ב(" :חמץ שתעפש ופסל מאכילת כלב או ששרפו
באש קודם זמן הביעור וחרך עד שאיו ראוי לכלב  ...מותר לקיימו בפסח".
ובאמת אין או מדייקים גם בזה ,שיהיו פסלים "מאכילת כלב קודם שעת הביעור" ,שהרי כשזורקים החמץ לאש בסמיכות
לזמן הביעור אין החמץ מספיק להפסל מאכילת כלב עד לזמן האיסור.
ויתירה מזו והגים בשים האחרוות בשכותיו ,שכולם זורקים את החמץ למדורה גדולה שעושים בפארקוויי שברחוב
איסטערן פארקוויי ,בהשגחת מכבי אש ,ובהגיע תחלת השעה הששית – מיד מכבים הם את המדורה לגמרי .והייו אף
שעדיין שאר לחם רב בערימה שלא שרפה עדיין .ואחר כך הם לוקחים את החמץ השאר במכוות יקוי האשפה ,וכל זה
הוא כבר אחר זמן איסורו ,ואיך כל זה מועיל לביעור ושריפת החמץ?
והטעם שאין או חוששים לכל זאת ,כי מיד אחרי זריקת החמץ לאש מבטלים את החמץ ,ואומרים "דבערתיה ודלא בערתיה".
ותבאר לעיל )הערה .(70

*
כל האמור לעיל הוא דוקא כששריפת החמץ היא ברחוב ,משא"כ אם שריפת החמץ היא ברשותו ,כבר תבאר לעיל )סי' תלא
ס"ד(" :גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום עד שיוציא את החמץ מכל גבולו )עיין סי' תמ"ה(  ...הצריכו לחפש אחריו
ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע זמן איסור אכילתו".
והכווה למה שתבאר לקמן )סי' תמה ס"א(" :אם קודם שהגיע זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו והיחו במקום
שהוא מופקר לכל  ...אין צריך לבערו כיון שאיו שלו שכבר הפקירו וגם מוח במקום שאיו שלו והתורה אמרה בכל גבולך
וגבול זה איו שלו אלא הפקר לכל ,עיין סימן תל"א".
וכיון שכאן הוא שורף את החמץ בחצירו ולא הוציאו מרשותו ,הרי הביטול לחמץ הזה איו מועיל ,ואם כן יתחייב לכאורה
לשרפו לגמרי ,עד שפסל מאכילת כלב לפי זמן איסורו ,או "עד שעשה פחמים".
ואף אם אחרי זמן איסורו )אחר גמר השריפה( יזרוק את שאריות החמץ השרף לרחוב ,גם זה לא יועיל ,שהרי תבאר לקמן
)סי' תמה ס"ג(" :לא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר ,שהרי משהגיע שעה ששית כבר אסר בהאה ואיו שלו
כלל ואף על פי כן התורה עשאה אותו כאלו הוא שלו שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולפיכך אף כשמוציאו מרשותו הרי
הוא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שעשאתו התורה כאלו הוא מוח ברשותו ממש ,ואין לו תקה אלא שיבערו מן העולם
לגמרי".
ולפי זה יוצא ,שאם הוא שורף את החמץ בחצירו ,יצטרך לחכות עד אשר ישרף החמץ לגמרי ויפסל מאכילת כלב לפי זמן
איסורו ,או עד שעשה גחלים – אחרי זמן איסורו .ולכן עדיף לשרוף את החמץ ברחוב ,ולא בחצרו.
 81ר"ן ) ג ,ב( בשם אחרים )וכתב הרב בעל העיטור ז"ל דמסתבר דשליח מבטל  ...ואחרים חולקין דכיון דבטול מתורת הפקר
געי בה ,וכמו שכתבתי למעלה ]כמובא לעיל ס"ז והערה  ,[53שליח ודאי לא מצי מבטל ,שהרי אם אמר אדם לחבירו הפקר
אתה כסי אין בכך כלום(.
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אלא יבטל בעצמו ,שהרי האומר לחבירו צא והפקר נכסי אין בכך כלום עד שיפקירם הוא בעצמו .ויש
אומרים 83שהביטול אינו צריך להיות דומה ממש להפקר בדבר זה ,שהרי החמץ בשעה שעובר עליו
בבל יראה ובל ימצא אינו שלו כלל ,אלא שהכתוב עשאו כשלו שיהיה שמו נקרא עליו שיעבור עליו,
לפיכך בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו ,אפילו על ידי שליח ,שאינו חפץ בו כלל ,די בכך
להפקיע שמו מעליו שלא יעבור עליו .84וכן עיקר .ואף על פי כן טוב לחוש לכתחלה 85לסברא
_______________
ריטב"א ו ,ב ד"ה אמר )פירש הרא"ה ז"ל  ...ביטול בעי בעלים שאין שליח להפקר ,והרב בעל העיטור כתב דביד שליח לבטל,
ולא ראו דבריו להרא"ה ז"ל(.
ב"ח ס"ז ד"ה ושלוחו )ולע"ד ראין דברי האוסרין  ...ולמעשה אין להקל לבטל על ידי שליח ,ראה לי( .מ"א ס"ק ט )וב"ח
פסק דאין לבטל על ידי שליח(.
 82ולכן גם מי שצריך להשכים לעבודתו ,ומוסר לשליח את שריפת החמץ ,גם הוא יבטל בעצמו את החמץ כשיגיע זמן שריפת
החמץ )ראה לקמן סי' תלז סוף ס"ב .הערות וביאורים שערי ביה )כ"ץ( ס"ק ח .שאילת חיים סי' ל אות ג(.
 83בעל העיטור ח"ב הל' ביעור חמץ קכ ,ב )ומסתברא דשליח מבטל  ...שלוחו של אדם כמותו( .מגיד משה פ"ב ה"ב )וכתוב
בעיטור מסתברא דשליח מי מבטל ,דשלוחו של אדם כמותו( .טור ושו"ע ס"ד )שלוחו יכול לבטל( .וראה שערי ישר ח"ב שער
ה פכ"ג ד"ה ועין.
 84ב"י ד"ה ושלוחו )ולי ראה דאף על גב דביטול מדין הפקר געו בו ,שפיר יכול לבטל על ידי שליח ,משום דכיון דחמץ איו
ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,בגלויי דעתא דלא יחא ליה דלהוי ליה זכותא בגויה כלל סגי(.
לבוש ס"ד )שלוחו של אדם יכול לבטל כמותו .אף על גב דגבי הפקר אם אמר אדם לחבירו הפקר אתה כסי ,אין בכך כלום,
שאי חמץ כשיגיע זמן איסורו שוב איו ברשותו של אדם ,שהרי אסור בהאה ,אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו לעבור
עליו בבל יראה ,הילכך בגלויי דעתיה דלא יחא ליה דלהוי ליה זכותא בגויה סגי ושפיר דמי(.
והובא גם לקמן סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ד )מה שהשו"ע פסק בסי' תל"ד דיכול לבטל על ידי שליח ,הייו מטעם המבואר
בב"י בשם הר"ן דבגילוי דעתא סגי עיי"ש( .וראה הערות וביאורים חי"א ע' רט בשוה"ג.
טעם זה כבר תבאר לעיל )סעיף ז( לעין ביטול בלשון "להוי כעפרא דארעא" )ולעין ביטול בלב( .משא"כ לעין ביטול על ידי
שליח יש כאן שתי דעות אם מועיל טעם זה.

*
גילוי דעת הזכר כאן הייו מה שצוה לו לבטל ,וכדלקמן סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ד )כשלא צוה לבדוק ולבטל ,שאין כאן
גילוי דעת ,אף שמסתמא יחא ליה ,אין זה כלום .שהרי כל אדם מסתמא יחא ליה שיבוטל חמצו קודם הפסח כדי שלא
יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ואעפ"כ אם לא ביטלו בפירוש בפיו או בלבו עובר עליו(.
ולפום ריהטא ראה מלשון רביו ש"בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו אפילו על ידי שליח שאיו חפץ בו כלל די בכך" ,דהייו
אפילו אם השליח איו מבטל כלל ,מכל מקום סגי בעצם גילוי דעת הבעלים שאיו רוצה בחמץ זה ,שלא תעשה התורה כאילו
הוא ברשותו.
וכן ראה לכאורה לקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ד(" :אך את זה צריך עיון ,אם צוה לבדוק ולא הזכיר ביטול ...
ומסתברא דמועיל ,דמה שגילה דעתו על הבדיקה קרא גילוי דעת גם על הביטול ,דכיון שצוה לבדוק הרי גילה דעתו שאיו
חפץ בו כלל והוא קרוב לביטול גמור".
אמם בזה אין שייך לכאורה לומר שהוא מטעם הפקר ,שהרי לא הפקיר ולא ביטל ,רק מיה שליח שיבטל ,וכל זמן שהשליח
לא ביטל לא פעל כלום עדיין; ואם כן איך יתאים זה למה שכתב רביו )בתחלת ס"ז( שהביטול הוא מטעם הפקר?
ובשלמא כשביטל את החמץ ואמר שיהי' כעפר ,זהו הפקר קל ,שמועיל עכ"פ כשיבוא זמן איסורו .משא"כ כאן שאיו מבטלו,
רק גילה דעתו שרוצה שחבירו יבטלו )ראה לעיל הערה .(53
ויתירה מזו מפורש בגמרא )ו ,ב(" :הבודק צריך שיבטל" ,ואם אמר שמה שגילה דעתו על הבדיקה קרא גילוי דעת גם על
הביטול ,ואם אמר שלפי ביאור הר"ן סגי בגילוי דעת גרידא ואין צריך הפקר ממש ,אם כן מדוע לא תועיל הבדיקה עצמה
שלא תעשה התורה כאילו הוא ברשותו ,ומדוע אמרין "הבודק צריך שיבטל"?
ולכן תבאר ברמ"א )ס"ד(" :וכשמבטל שליח צריך שיאמר חמצו של פלוי יהא בטל" ,הייו שלא סגי בגילוי דעת הבעלים ,אלא
עיקר הביטול הוא על ידי השליח.
ואף שרביו איו מביא פסק זה כאן ,מכל מקום הביאו לקמן בקוטרס אחרון )סי' תלו ס"ק ד בהג"ה(" :צריך לומר חמצו של
פלוי  ...קיי"ל  ...כמ"ש רמ"א שם ,שאחריו משכו שאר האחרוים" ,הרי שצריכים לזה דוקא שהשליח יבטל ,ולא סגי
בגילוי דעת בלבד.
וגם מ"ש כאן "בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו ,אפילו על ידי שליח ,שאיו חפץ בו כלל די בכך" ,הייו מה "שהוא מגלה
דעתו  ...על ידי שליח" ,כשהשליח מבטל את החמץ.
וגם מ"ש לקמן )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ד(" :אם צוה לבדוק  ...מה שגילה דעתו על הבדיקה קרא גילוי דעת גם על
הביטול" ,הייו שגילוי דעת זה מועיל למות את השליח על הביטול ,כשהשליח מבטל את החמץ.
ומטעם זה מוסיף רביו לקמן )סי' תלו סוף ס"ב(" :וימה אותו שיבדוק ויבטל החמץ כשמגיע הזמן ששלוחו של אדם כמותו",
כי דוקא על ידי הביטול של השליח עשה הפקר גמור כשיגיע זמן איסורו ,מטעם שלוחו של אדם כמותו .אבל עצם הגילוי
דעת שרוצה לבטלו )על ידי זה שהוא בודק את החמץ ,או על ידי זה שהוא ממה שליח לבטל החמץ( ,בזה לא סגי.
 85והייו אף אם כבר ביטל השליח ,יבטל לכתחלה גם הוא בעצמו ,אלא אם כן כבר הגיע זמן איסורו ,שאז סומך על ביטול
השליח )ראה שאילת חיים סי' ל ס"א(.
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הראשונה:
טז אפוטרופוס של יתומים חייב לבדוק ולבטל חמץ של יתומים ,כמו שהוא חייב לעשות להם כל
שארי מצות בין של תורה בין מדברי סופרים ,86כמו שנתבאר בחו"מ סימן ר"צ:87

קונטרס אחרון

89

90

)א( כמנין 88חתיכות כו' .הרמב"ם לא העתיק אלא טעם זה  ,לפי שיש נפקא מינה בין הטעמים,
דלרבא אין צריך לשמרו אלא שלא תיטול חולדה בפניו ]דוקא ,אבל שלא בפניו לא חיישינן[ ,ולרב
מרי צריך לשמרו בענין שלא יחסר ממנו כלום אפילו שלא בפניו ,והכי הלכתא:91
)ב( הטילו חכמים כו' .באמת 92דלכאורה פשטא דמתני' 93משמע דעצה טובה קא משמע לן ,ותקנתא
קתני ולא דינא ,דלמה יגזרו חכמים כן ,כיון שאין חוששין כלל שמא תגרר חולדה שלא בפניו ,94וכל
____________________
 86ח"י ס"ק טו )וראה לי דאפוטרופוס של יתומים מחויב לבדוק ולבער ולבטל חמץ של יתומים  ...דכן הדין בכל מצות עשה
בין שהיא דאורייתא או דרבן ,וכן מבואר בחו"מ סי' ר"צ סעיף טו עיי"ש".
 87ראה שו"ע שם סט"ו )האפוטרופסין ,עושים לקטים לולב וסוכה וציצית ושופר וספר תורה ותפילין ומזוזות ומגילה .כללו
של דבר ,כל מצות עשה שיש לה קצבה ,בין שהיא מדברי תורה בין שהיא מדברי סופרים ,עושים להם אף על פי שאים
חייבים במצוה מכל אלו המצות ,אלא כדי לחכן(.
וראה גם לעיל סי' שסו סי"ז )אפוטרופוס של קטן יכול לערב בעד הקטן אפילו משל הקטן שלא מדעתו ,מפי שהוא לו כבן בית,
שיכול לערב משל בעל הבית שלא מדעתו(.
ואף שביטול חמץ איו דומה לעירובי חצרות ,שדוקא לעין עירובי חצרות אמרו "יכול לערב משל בעל הבית שלא מדעתו",
משא"כ לעין ביטול חמץ תבאר לקמן )סי' תלו ס"ג -ד(" :ואם שכח ויצא מביתו ולא צוה לאחד מהם ]אשתו וביו ובי ביתו
הגדולים[ שיבדוק אף על פי כן חייבים הם  ...ואחר הבדיקה טוב שיבטלו גם כן ,אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך ,כיון
שאין החמץ שלהם והבעל הבית לא צוה להם לבטל ולא עשה אותם שלוחים לכך  ...מוטב שיבטלו הם ממה שלא יבוטל
החמץ כלל".
הה באמת גדול יותר כח האפוטרופוס מכח בי בית ,שהרי האפוטרופוס יכול לקות ולמכור בכסיהם של היתומים ,וקייו
קין )משא"כ בי ביתו( .ולכן מועיל הביטול שעושה האפוטרופוס.
 88תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
הלכה זו שצריך ליזהר ולשמור החמץ ,אמרו בו בגמרא שי טעמים ,ובפים )סעיף א( הובא רק אחד מהטעמים ,כי הוא העיקר
להלכה.
 89פ"ג ה"ב )שאם לא זהר בו ומצאו חסר ,צריך לחפש אחריו ולבדוק פעם אחרת ,שמא גררוהו העכברים(.
 90מתוך שי הטעמים שאמרו בגמרא ט ,ב )אמר רבא מה שמשייר ייחו בצעה ,שמא תטול חולדה בפיו ויהא צריך בדיקה
אחריו  ...רב מרי אמר גזירה שמא ייח עשר וימצא תשע(.
 91ולכן הובא בפים )סעיף א( טעם זה בלבד .אבל במקום שטעם זה לא שייך כל כך ,הובא בפים )סעיף ב( טעמו של רבא,
והייו שלהלכה חוששים לשי הטעמים.
 92תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
מפשטות לשון המשה והגמרא ראה לכאורה ,אשר אין חוששים בדיעבד שמא גררה חולדה ,ואשר גם לכתחלה אין חוששים
שמא תגרור חולדה ,ומה שאמרו לשמור החמץ ,אין זו אלא עצה טובה.
אבל מדברי הפוסקים ראה שהיא תקת חכמים ודיא .כי אף שאין לחוש שמא תגרור חולדה ,מכל מקום חוששים שמא תגרור
חולדה "בפיו" ,או "שמא ייח עשר וימצא תשע".
 93י ,ב )ומה שישייר ייחו בצעה ,כדי שלא יהא צריך בדיקה אחריו(.
 94כדתן )ט ,א(" :אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום ,דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר אין לדבר
סוף" .ופסק בפים ס"ה )ואם עבר ולא הציעו כלל ,אלא היחו מפוזר ומפורד בתוך הבית ,ולא זהר לשמרו כלל ,וגם איו
יודע מין החתיכות שהיה בו ,ואפשר שחסר ממו כמה חתיכות וגררום התיוקות והעכברים .אף על פי כן אין צריך לחזור
ולבדוק פעם אחרת  ...שאם צריכוהו לחזור ולבדוק בשביל חששא כזו ,אין לדבר סוף(.
ולא רק בדיעבד לא הצריכו לחזור ולבדוק בביתו מטעם זה ,אלא אף לכתחלה לא הצריכו לחשוש לזה ,כדאמרין בגמרא )ט,
ב(" :ומי אמרין אין חוששין שמא גררה חולדה ,והא קתי סיפא מה שמשייר ייחו בצעה שלא יהא צריך בדיקה אחריו".
והייו שמזה שאומרים "אין חוששין" בדיעבד ,למדים שאף לכתחלה אין צריך לחשוש שמא תגרור חולדה.
וכדלקמן )בסוף הקוטרס אחרון(" :ומהאי טעמא מי לכתחלה לא היו מטריחים אותו לשמרו יפה שלא תגרר ממו חולדה
למקומות הבדוקים".
וכן הוא לעיל )סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ד(" :כמו דלא חיישין שמא כבר גיררו להצריך לבדוק במקומות שאין צריך
בדיקה ,מטעם המבואר במשה דאין לדבר סוף ,הכי מי לא חיישין שמא יגררו בפסח ,משום דאין לדבר סוף".
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שכן בפניו ,95אם כן בודאי לא יחסר לחמו.96
אבל מלשון הב"ח 97ומ"א סק"ד 98מבואר בהדיא דאיסורא נמי איכא .וכ"מ בהדיא בתוס' ריש פרק כל
שעה 99וכל שכן שאסור ליתן לאכול כו' ,ואם מתני' עצה טובה קמ"ל לא שייך לישנא דכל שכן מעצה
טובה לאיסורא.100
והטעם הוא ,101דבאמת היה לנו לחוש שמא גררה חולדה שכן דרכה לגרר .102אלא משום דאין לדבר
סוף כדקתני במתני' ,103והיינו משום דמעיר לעיר אי אפשר לתקן ,לכך גם מבית לבית לא הטריחוהו
חכמים .ומהאי טעמא נמי לכתחלה לא היו מטריחים אותו לשמרו יפה שלא תגרר ממנו חולדה
למקומות הבדוקים ,104שהרי חששא זו אי אפשר לתקן שמא תגרר מעיר לעיר.
אלא לכך הטריחוהו חכמים ,שמא יתברר לו שגררה ויצטרך לבדוק )שלבדיקה זו יש סוף ,שכשלא
יתברר לו לא יצטרך לבדוק וגם לשמירה זו יש סוף( ,ושמא ישכח כו' וכמו שכתוב בפנים:105
)ג( ומכל מקום תקנו חכמים שיוציא דברים הללו בפיו .כן 106הוא בב"י בשם הירושלמי .107והפרי
חדש 108פסק כהאומרים דלא סגי בלב בלבד.
____________________
 95כיון שאין חוששים שמא תגרור חולדה ,מכל שכן שאין סיבה לחשוש "שמא תטול חולדה בפיו ויהא צריך בדיקה אחריו ".
וראה שלחן הפסח ע' .61
 96ואם כן בודאי אין סיבה לחשוש "שמא ייח עשר וימצא תשע" )והוא ע"פ ישעי' א ,יד" :ולא יחסר לחמו"(.
ובהכרח אם כן לפרש ,שאין זו אלא עצה טובה ,שאם באמת "תטול חולדה בפיו" ,או אם באמת "ייח עשר וימצא תשע",
יצטרך לחזור ולבדוק ,ולכן עדיף ליזהר בזה לכתחלה .אבל מדיא אין לחשוש לזה.
 97סעיף ב )דלכתחלה אין לסמוך על כפיית כלי ,דשמא אחד מבי הבית יטלו ולא ישים אל לבו שמוח תחתיו חמץ ,אלא צריך
לתלותו באויר או ליתו בתיבה(.
 98שכתב "וראה לי דאסור ליתן החמץ בכלי ולכסותו ,מפי שדרכן של שרצים לגלות" .ועד"ז פסק בפים )סעיף א(" :ולא
יכפה עליו כלי קטן וצר ,מפי שהעכברים יכולין לגלותו".
 99כא ,א ד"ה ואי )היכי שרי להאכיל לחיה שדרכה להטמין ,הא תן בפ"ק )דף ט (:מה שמשייר ייחו בציעא כדי שלא תטול
חולדה בפיו ויהא צריך בדיקה אחריו ,וכל שכן שאסור ליתן בפיהם(.
 100ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לד.
 101אלא על כרחך צריך לומר ,שאף שאין חוששים שמא תגרור חולדה ,מכל מקום חוששים מדיא שמא תגרור חולדה "בפיו ".
ועתה בא לבאר את טעם החילוק בים.
 102ולכן חוששים באמת "שמא תטול חולדה בפיו" ,או "שמא ייח עשר וימצא תשע".
 103ט ,א )אין חוששין שמא גיררה חולדה מבית לבית וממקום למקום ,דאם כן מחצר לחצר ומעיר לעיר ,אין לדבר סוף(.
 104כדאמרין בגמרא )ט ,ב(" :ומי אמרין אין חוששין שמא גררה חולדה והא קתי סיפא מה שמשייר ייחו בצעה שלא יהא
צריך בדיקה אחריו" .והייו שמזה שאומרים "אין חוששין" בדיעבד ,למדים שאף לכתחלה אין צריך לחשוש שמא תגרור
חולדה )וכדלעיל הערה .(94
 105סעיף א )ושמא ישכח ,או שמא לא יהיה בקי בהלכה שאיו יודע שצריך הוא לחזור ולבדוק .לפיכך הטילו חכמים על כל איש
שיזהר בחמץ שמצא בבדיקה שישמרו יפה מפי התיוקות והעכברים(.
 106תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
קיי"ל שמעיקר הדין סגי בביטול בלב ,ומכל מקום תקו חכמים לבטל בפיו:
)א( שכן הוא בירושלמי.
)ב( יש פוסקים שכן הוא גם לדעת ש"ס דידן.
)ג( יש גורסים כן גם בש"ס דידן.
)ד( לכל הפחות היא תקת הגאוים.
)ה( גם המשכיר ביתו צריך לבטל מטעם זה בפירוש בפיו.
 107פ"ב ה"ב )רב אמר צריך לומר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיי יודע בו יבטל( .הובא בב"י )שמצא קרוב לוסח זה
בירושלמי  ...רב אמר צריך שיאמר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיי יודע בו יבטל  ...דכיון שמצא ירושלמי זה הרי מציו
שתיקו חכמים לבטל בפה(.
 108סעיף ג )הר"ן כתב בפרק כל שעה ]ט ,ב ד"ה אמר רב חסדא[ איכא מאן דאמר דלבו לאו דוקא ,אלא לומר שאין צריך
להשמיע לאזיו ,אבל צריך שיוציא בשפתיו ,דדברים שבלב אין דברים  ...והכי מוכח בירושלמי דפרק כל שעה ,דקאמר
דצריך לומר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיי יודע בו יבטל ,וכן ראה עיקר(.
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ואף דאנן לא קיי"ל הכי ,אלא כמ"ש רמ"א 109ומ"א סי' תל"ו 110דעיקר הביטול הוא בלב .היינו
112
מדאורייתא ,אבל מדרבנן לכתחלה 111צריך להוציא בשפתיו כמ"ש הב"י מהירושלמי )וע' בלבוש
ואלי' זוטא סי' תל"ו .(113וברש"י דף ד' ע"א 114וברי"ף 115ורא"ש סי' ט' 116משמע קצת שהיה נוסחתם
כן בגמרא )כמ"ש האליה זוטא שם( .ולכל הפחות תקנת הגאונים היא ,117ושייך לומר תיקנו חכמים.
ואין לומר דתקנתם היתה שיאמר בלבו )כמ"ש הלבוש שם( ,דהא ברי"ף ורא"ש לא הוזכר כלל בלבו
)עי' באלי' זוטא שם(.
וע' במ"ש ברס"י תל"ז בפנים ,118שכן הוא גם כן דעת המ"א 119שם:
)ד( ולמה נתקן כו' .ובסדר היום 120כתב שלא יבינו המזיקין כו' ,ולא העתקתיו ,משום דזה אמרו על
המלאכים שאין נזקקין 121ללשון ארמי ,עי' סי' נ"ו 122וסימן ק"א ,123אבל המזיקין עיקר לשונם הוא
ארמי ,124כדאיתא בזהר 125הובא בב"י סי' נ"ו 126עיי"ש:
____________________
 109סי' תלו סעיף א )מבטלו בלבו ודיו( .וראה הערות וביאורים חי"א ע' רג -ד בשוה"ג.
 110ס"ק יג )ולא יברך ,דכיון דעיקר הביטול בלב ,דאפילו מחשב בלבו סגי ,אין מברכין על דברים שבלב( .וכן פסק לקמן שם
ס"ה )ולא יברך על ביטול זה ,לפי שעיקר הביטול הוא בלב כמו שתבאר בסי' תל"ד ,ואין מברכין על דברים שבלב(.
 111ראה הערות וביאורים שם.
 112סעיף ב )אף על גב דבגמרא דידן אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל בלבו סמוך לבדיקה מיד ,ויאמר כל חמירא
דאיכא בבית הדין ליבטל וכו' ,משמע שתקו חכמי התלמוד לומר כן ,וכבר ידוע שמברכין על תקת חכמי התלמוד .האי
ויאמר לאו בפיו הוא אלא בלבו קאמר ,דקאי אתחלת דבריו דקאמר צריך שיבטל בלבו וכו' ,ויאמר בלבו כל חמירא וכו'(.
והייו שגורס בגמרא דידן )ו ,ב( :ויאמר כל חמירא כו' )כברש"י שם( ,ומפרש דהייו שיאמר בלבו.
 113ס"ק ח )כתב בחלת צבי תימא על גאון כמותו שלא ראה בש"ס גופא המבואר שם ,שמתיבת סמוך לבדיקה הוא לשון רש"י
וכו' .וליכא למימר שהיה לפיו הוסחא כן  ...וכן תפס עליו מלבושי יום טוב .ולי ראה שראה הלבוש  ...וסבירא ליה
דמירושלמי לא קשה על הפוסקים ,דאפשר דסבירא להו מדלא איתא בש"ס דילן לא קי"ל הכי ,אבל מש"ס דידן קשה ,לזה
מתרץ הלבוש דויאמר בלבו ודו"ק( .וראה לקמן בסמוך ,שאפשר יש ראשוים שגורסים כן בגמרא דידן.
 114ד"ה חובת הדר )משוי ליה כעפרא ואמר כל חמירא דבביתא הדין כו'( .ו ,ב ד"ה הבודק )אומר כל חמירא דאיכא בביתא
הדין ליבטיל(.
 115ג ,א )היכי מבטל דאמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ולא ביערתיה ליבטיל וליהוי כעפרא(.
 116שהעתיק דברי הרי"ף.
 117הלכות גדולות הל' פסח כח ,ד )והיכי מבטיל ליה ,אמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי ולא ידעא ביה ליבטיל וליהוי
עפרא( .וראה דרכי משה ס"ק ב שהוסח בלשון ארמי לקחוהו מהגאוים.
 118סעיף א )ואעפ"י שכבר הפקירו בלבו כשיצא מן הבית ,אעפ"י כן חייב הוא לחזור ולבטלו בפירוש אחר הבדיקה ,כתיקון
חכמים שתקו להוציא הביטול בפיו( .ובס"ב )וגם המשכיר יבטל בפירוש אף שכבר הפקירו בלבו( .ובקוטרס אחרון שם ס"ק
ג )אלא על כרחך דגם המשכיר חייב לחזור ולבטל בפירוש ,כתיקון חכמים שתקו להוציא הביטול בפה(.
 119ס"ק ג )מסתמא הפקירו כשיצא ממו  ...ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן בפירוש(.
 120בסדר ביעור חמץ ,מובא במ"א סוף ס"ק ו )והא שאומר אותו בלשון תרגום ,אעפ"י דאפשר לומר כי הוא תקון הקדמוים
ולשום היה בלשון תרגום ,ותקו אותו כך כדי שיביו השים והטף מה שהם אומרים ,אפילו הכי אפשר לתת טעם לפי
הסברא  ...אלו היה אומר בלשון הקדש הוא לשון שהכל מביים בו מזיקין ומקטרגין ,ואפשר שיבאו לקטרג על העין ,תקו
אותו בלשון תרגום שאפילו המלאכים אמרו שאים מביים בו ,כל שכן שדים ומזיקין ,ובכן לא יהיה להם פתחון פה לקטרג(.
 121שבת יב ,ב )ואמר רבי יוחן כל השואל צרכיו בלשון ארמי אין מלאכי השרת זקקין לו ,שאין מלאכי השרת מכירין בלשון
ארמי(.
 122ראה טור שם )ומה שאו אומרין הקדיש בלשון תרגום ,יש אומרים מפי המלאכים שלא יתקאו בו  ...ואם יביו המלאכים
זה יקטרגו עליו ,על כן אומרים אותו בלשון שלא יביו שאין מכירין ארמית( .לבוש שם ס"א )לכך אומרים אותו בלשון
תרגום ,והם אים זקקין לשמוע ממי שידבר בלשון תרגום(.
 123סעיף ה )ביחיד לא יתפלל אלא בלשון הקודש ,לפי שאין מלאכי השרת מכירין בשאר לשוות ,והיחיד צריך למלאך מליץ
לקבל תפלתו(.
 124ראה הערות וביאורים תש ע' .98
 125תרומה קכט ,ב )ואן בעין למימר לה בלישא דסטרא אחרא ,ולאתבא בחילא תקיף אמן יהא שמיה רבא מברך ,בגין דיתבר
חילא דסטרא אחרא ,ויסתלק קודשא בריך הוא ביקריה על כלא(.
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_______________
 126ד"ה אהא דאמרין )וגם כתוב שם טעם למה תקן בלשון ארמי וזה לשוו בפרשת תרומה )קכט (:תא חזי קדושתא דא ...
ואן בעין למימר ליה בלישא דסטרא אחרא ,ולאתבא בחילא תקיף אמן יהא שמיה רבא מברך ,בגין דיתבר חילא דסטרא
אחרא ואסתלק ביקריה יקרא דקב"ה על כולא(.
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תלה דין מי שלא בדק בליל י"ד
ובו ד' סעיפים

בדיקה ביום י"ד
2

4

3

א מי 1ששכח או הזיד ולא בדק בליל י"ד ,יבדוק ביום י"ד  ,לאור הנר  ,ויברך אשר קדשנו במצותיו
וצונו על ביעור חמץ.5
ואחר הבדיקה יבטל אם עדיין לא הגיע שעה ששית:6

בדיקה בתוך הפסח
7

8

9

ב עבר כל יום י"ד ולא בדק ,יבדוק בתוך הפסח לאור הנר  ,דהיינו מתחלת ליל ט"ו עד סוף יו"ט
האחרון ,10שהוא יום אחד בארץ ישראל ובגולה ב' ימים ,חייב הוא לבדוק )מיד באותה שעה שנזכר,
עי' סי' תל"א (11ככל משפטי הבדיקה 12שנתבאר סימן תל"ג.

____________________
 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( בדיקה ביום י"ד )ס"א(.
)ב( בדיקה בתוך הפסח )ס"ב -ג(.
)ג( בדיקה אחר הפסח )ס"ד(.
 2רמב"ם פ"ג ה"ה )מי ששכח או הזיד ולא בדק בליל ארבעה עשר בודק ארבעה עשר בשחרית(.
 3משה דף י ,ב )לא בדק אור י"ד יבדוק בי"ד( .טור ושו"ע )לא בדק בליל י"ד יבדוק ביום י"ד(.
 4ירושלמי פ"א ריש ה"א )אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד ,וצריך לבדוק לאור הר( .שו"ע רס"י תלג )כשבודק ביום ארבעה
עשר לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הר(.
וכדלעיל סי' תלג ס"א )אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד כמו שיתבאר בסי' תל"ה ,לא יבדוק לאור החמה
אלא לאור הר ,שאור הר יפה לבדיקה וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים(.
וראה גם לקמן ריש ס"ב ,סוף ס"ג ,וריש ס"ד )שכל פעם שבודקים ביום ,צריך לבדוק לאור הר(.
 5רמב"ם פ"ג ה"ו )כשבודק החמץ בלילי ארבעה עשר ,או ביום ארבעה עשר ,או בתוך הרגל ,מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך
אתה ה' אלהיו מלך העולם אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ(.
 6רמב"ם שם ה"ז )וכשגומר לבדוק ,אם בדק בליל ארבעה עשר או ביום ארבעה עשר קודם שש שעות ,צריך לבטל כל חמץ
ששאר ברשותו ואיו רואהו(.
 7משה שם )לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד( .טור ושו"ע )לא בדק כל יום ארבעה עשר יבדוק בתוך הפסח(.
 8ח"י ס"ק א )והייו לאור הר .וכן כל הבדיקות אפילו לאחר הפסח ,ושלא לחלק בין בדיקה לבדיקה( .וראה גם לעיל ס"א,
וש".
 9אף שהוא יום טוב )ראה לקמן ס"ג( .ט"ז ס"ק א )ראה דאפילו ביום טוב עצמו יבדוק( .מ"א ס"ק א )משמע דאפילו ביום טוב
עצמו בודק  ...וכן כתב הט"ז( .ח"י ס"ק ג )ואפילו ביום טוב עצמו בודק  ...כן הסכמת הט"ז והמ"א( .הובאו שלשה מקורות
אלו לעיל )סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ג(.
 10מ"א סוף ס"ק א )וראה לי דאפילו ביום האחרון של פסח צריך )לבדוק( ]לברך[(.
 11ס"א )עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך ,בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ( ,ותבאר בהערות שם )הערה  .(6ובסוף
סעיף ה )ומי ששכח ולא בדק בליל ארבעה עשר ,וזכר ביום ארבעה עשר ,הרי הוא אסור בכל הדברים הללו עד שיבדוק(.
ובסי' תלד ס"ו )שמא ישהה מעט  ...ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא( .ותבאר בהערות שם )הערה .(35
וראה לעיל )סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ג( ,שמכאן יש להוכיח ,שאם איו בודק עובר עליו מן התורה ,כי "אם איו עובר מן
התורה על חמץ שאיו ידועה לו ,אם כן ממה פשך לא יבדוק ביום טוב ,אם לא ימצא כלום בבדיקתו אין צריך לבדוק ,ואם
ימצא יעבור עליו מן התורה  ...אם ישהה מעט קודם שיבערו  ...אלא ודאי דאף שלא מצאו עובר עליו אם ישו ברשותו".
והייו שעובר על כל רגע ורגע שאיו בודק ומבער החמץ מן העולם ,ולכן "חייב הוא לבדוק מיד באותה שעה שזכר".
וכל זה הוא כשזכר אחר שהגיע זמן איסורו ,משא"כ אם זכר ביום י"ד בבוקר לפי זמן איסורו ,או שזכר באמצא ליל י"ד,
לא תפרש לעיל ס"א שצריך לבדוק "מיד באותה שעה שזכר" .וראה "שאילת חיים" ע' פב.
 12פר"ח ס"א )ודע דכל בדיקה האמורה בכאן היא בכל פרטי בדיקה המוזכרים בסימן תל"ג(.
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וקודם )א( הבדיקה חייב לברך על ביעור חמץ ,13אפילו אם כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח ,14שאינו
מצווה לבערו מן התורה ,מכל מקום מדברי סופרים חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו ולבערו מן
העולם לגמרי.
15
שחששו חכמים אם לא יבדוק ויחפש אחריו לבערו שמא ימצאנו מאליו וישכח ויאכלנו .
אבל בשעה שהוא מחפש אחריו ,אף אם ימצאנו לא ישכח ויאכלנו ,שהרי כל עצמו אינו מחזר אחריו
אלא כדי לבערו מן העולם ואיך ישכח איסורו ויאכלנו:16
ג וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב עצמו ,בין ביום טוב הראשון בין ביום טוב האחרון,17
אפילו ביום טוב האחרון של גליות ,18ומצא חמץ בבדיקתו ,לא יגע בו אלא יכפה עליו כלי 19עד
הערב ,כדי שיהיה מכוסה מן העין ולא יבוא לאכול ממנו ,20ולערב יבערנו ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ו.21
____________________
 13רמב"ם פ"ג ה"ו )כשבודק החמץ  ...בתוך הרגל ,מברך קודם שיתחיל לבדוק ברוך אתה ה' אלהיו מלך העולם אשר קדשו
במצותיו וצוו על ביעור חמץ(.
 14מ"א סי' תמו ס"ק א )ראה לי דיברך על ביעור חמץ אף על פי שכבר ביטל ,מכל מקום מברך על תקת חכמים( .ח"י כאן ס"ק
ה )על הבדיקה שבתוך הפסח צריך לברך  ...ואף על פי שביטל גם כן ,דאז שוב איו עובר בבל יראה ובל ימצא ,אפילו הכי
צריך לברך עכ"פ ,כיון שמצוה עליו לבערה ,אף שאיו עובר בבל יראה ובל ימצא  ...ודלא כט"ז שמסתפק בזה( .והביא לזה
כמה הוכחות.
וקיי"ל כמ"א וח"י ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק א )אף שהט"ז מסתפק בזה ,אין ספיקו מוציא מידי ודאי של המ"א והחק
יעקב(.
וכן הוא לקמן רס"י תמו )ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ ,אע"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד(.
ומכל מקום יש חילוק בין שתי הלכות אלו ,שכאן מיירי שעדיין לא בדק ולא בירך ,ואילו שם מיירי שכבר בדק ובירך ,וכדלקמן
שם )ואע"פ שכבר בירך על ביעור חמץ בליל י"ד ,ובברכה זו פטר מלברך על ביעור ביום י"ד(.
ובזה מסתפק גם המ"א כאן ס"ק ב )ואם מצא חמץ בביתו צ"ע אם יברך עליו ,כיון שבטלו קודם פסח ,וכבר קיום תקת חכמים
בבדיקה( .אך מכל מקום מסיק המ"א לקמן סי' תמו ס"ק א )ראה לי דיברך על ביעור חמץ ,אף על פי שכבר ביטל מכל מקום
מברך על תקת חכמים(.
וכל זה בתוך הפסח ,משא"כ אחר הפסח יבדוק בלא ברכה .וטעם החילוק בים יתבאר לקמן ס"ד.
 15שהוא הטעם הב' דלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של
אדם  ...ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא
לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו(.
והייו שמשי הטעמים ה"ל "חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל" )כאמור לעיל שם ס" ג( .אלא שכאן או דים בעיקר טעם
הבדיקה בתוך הפסח" ,שחששו חכמים אם לא יבדוק ויחפש אחריו לבערו שמא ימצאו מאליו וישכח ויאכלו".
אבל הטעם שצריך לברך הוא כדלקמן סוף ס"ד )כיון שגזרו חכמים שאין ביטול מועיל כלום מטעמים ידועים ,הרי חמץ זה
כאלו לא תבטל ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,וגם יש בו מצות תשביתו מדברי סופרים ,ולכך מברך וצוו
על ביעור חמץ(.
 16גמרא דף יא )הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מייה( .מ"א ס"ק א )והא דלא גזרין שמא כשימצאו יאכל ממו,
משום דהוא עצמו מחזר עליו לשרפו ואם כן האיך יאכל ממו(.
וראה גם לקמן סי' תמד סי"ג )ליגע בו בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות החול אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן העולם(.
סי' תמו ס"ז )ואין לחוש שמא ישכח ויאכלה ,כיון שכל עצמו איו מתעסק בו אלא כדי לבערו מן העולם ,היאך ישכח
ויאכלה( .סי' תא ס"ג )ואין חוששין שמא ישכח ויאכל מהחמץ בשעה שוגע בו  ...מטעם שתבאר בסי' תל"ה(.
 17הייו בשביעי של פסח.
הסברא לחלק בין יום טוב הראשון לבין יום טוב האחרון ,מובא לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב )המ"א תן עוד טעם
אחר  ...איו עולה יפה לשביעי של פסח ,דאם לא יבערו בו ביום לא יקיים עוד העשה ,אף אם יבערו אחר הפסח(.
אמם רביו חלק עליו שם )וכבר השיגו בשו"ת חכם צבי סי' פ"ו ,וחלק על דין זה לגמרי ,וכ"כ באלי' זוטא ,שהגאון מהר"ש לא
הג בזה כהב"ח ,וכמדומה שכן והגין עכשיו .ולכן לא העתקתי כלל דין זה ,כי שב ואל תעשה עדיף במקום שיש מחלוקת בין
אחרוים ,ובפרט שהמחמירים אין בדבריהם טעם כלל לחלל יום טוב על דבר שאין לו שורש כלל בדברי הגמרא והפוסקים(.
והייו שהמסקא היא שגם בשביעי של פסח יכפה עליו כלי.
 18הייו באחרון של פסח .ויתבאר לקמן )הערה .(21
 19מימרא דרב יהודה אמר רב דף ]ו[ ע"א )אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו את הכלי( .מ"א
ס"ק א )ואם ימצא ביום טוב יכפה עליו כלי( .ח"י ס"ק ג )אע"פ שאיו יכול לשרפו ביום טוב ,מכל מקום יכול לכפות עליו כלי
עד מוצאי יום טוב(.
 20רש"י )משום שלא ישכח ויאכלו צריך כפיית כלי( ,ותוס' שם ד"ה כופה )משום דילמא אתי למיכליה(.
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עיי"ש כל פרטי דין זה.
)אבל בשבת שבתוך הפסח לא יבדוק כלל ,22שאין בדיקה אלא לאור הנר ,23ובשבת אסור לטלטל את
הנר .עי' סי' תמ"ד:(24

בדיקה אחר הפסח
25

26

27

ד עבר כל הרגל ולא בדק ,חייב לבדוק לאחר הרגל לאור הנר  ,כדי לבער )מן העולם לגמרי ע"ד
שיתבאר בסי' תמ"ה (28כל חמץ שימצא בבדיקתו ,שהוא אסור בהנאה 29משום שעבר עליו הפסח כמו
שיתבאר בסי' תמ"ח ,30ואם לא יבדוק ויחפש אחריו כדי לבערו יש לחוש שמא ימצאנו מאליו וישכח
ויאכלנו.31
ועל בדיקה שלאחר הרגל לא יברך כלום ,32כי איך יברך וצונו על ביעור חמץ והרי הוא אוכל חמץ,33
ומה שהוא מצווה ומחוייב לבער חמץ זה שעבר עליו הפסח אינו אלא משום חשש תקלה שלא יבא
לאכלו ,אבל הביעור הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל ,שהרי אף אם משהה אותו בביתו ואינו מבערו
_______________
 21סעיף ה -ו )ואם מצא חתיכת חמץ בביתו ביום טוב או בשבת  ...שתחמץ בפסח ,הרי זה מבערו אפילו ביום טוב ,כדי שלא
יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא  ...ויש חולקין על זה ואומרים דאפילו תחמצה בפסח לא יבערה ביום טוב  ...אלא כופה
עליו כלי עד הערב  ...יש להחמיר כסברא האחרוה  ...במה דברים אמורים ביום טוב ראשון שהוא מן התורה ,אבל ביום טוב
שי של גליות שאיו אלא מדברי סופרים ,יש לסמוך על סברא הראשוה ,כשתחמצה בתוך הפסח ויש בה כזית ,שעובר בבל
יראה ובל ימצא מן התורה(; מ שא"כ באחרון של פסח ,שאיו עובר עליו מן התורה ,יכפה עליו כלי עד הערב ,ולערב יבערו.
יוצא אם כן ,שמה שאמרו לכפות עליו כלי ביום טוב ,הייו ביום טוב ראשון ,בשביעי ובאחרון של פסח )ביום טוב הראשון ,בין
ביום טוב האחרון ,אפילו ביום טוב האחרון של גליות(; משא"כ ביום טוב שי של פסח ,יכול לבערו.
 22ראה הגהות על שו"ע הל' פסח.
 23כדלעיל ס"א -ב ,וש".
 24סעיף א )י"ד ביסן שחל להיות בשבת ,כיון שאי אפשר לבדוק בליל שבת ,שהרי אסור לטלטל את הר לבדוק לאורו ,וגם
ביום אי אפשר לבדוק כמו שתבאר בסי' תל"ג ,לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל ששי ,שהוא ליל י" ג(.
 25משה דף י ,ב )לא בדק בתוך המועד ,יבדוק לאחר המועד( .טור ושו"ע )לא בדק בתוך הפסח ,יבדוק לאחר הפסח(.
 26רוקח סי' רסז )לא בדק בתוך מועד יבדוק לאחר המועד ,הכל בר ,אפילו ביום( .הובא בב"ח בסוף הסימן ,ובט"ז סוף הסימן.
 27רמב"ם פ"ג ה"ה )עבר הרגל ולא בדק בודק אחר הרגל ,כדי שיבער מה שימצא מחמץ שעבר עליו הפסח ,מפי שהוא אסור
בהייה(.
 28סעיף ג ואילך )צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר(.
שם מיירי בפסח ,שיש עליו איסור בל יראה ובל ימצא .וכאן שמיירי בביעור שלאחר הפסח ,שאין בו אלא חשש שמא ישכח
ויאכלו ,מבואר במשה סוף תמורה )אלו הן הקברין  ...ואלו הן השרפין( .וראה מראי מקומות וציוים.
 29רמב"ם שם .טור ושו"ע )לא בדק בתוך הפסח יבדוק לאחר הפסח ,כדי שלא יכשל בחמץ שעבר עליו הפסח ,שהוא אסור
בהאה( .וראה ח"י ס"ק ד )מלשון זה משמע דדוקא מטעם חומרא זו שהוא אסור בהאה ,על כן החמירו לבדקו ולבערו בחמץ
דלא בדילי מיה כולי שתא ,מה שאין כן אלו היה מותר בהאה ,אף שאסור באכילה לא היה צריכין לבדקו ולבערו  ...רק
שיעשה היכר שלא יבא לאכלו או למכרו לעממין .וכל זה פשוט ומוסכם מהפוסקים(.
 30סעיף א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...הרי הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל(.
 31תוס' שם ד"ה ואם )כדי שלא יתערב לו חמץ של איסור בשל היתר ויאכלו(.
 32רמב"ם פ"ג ה"ו )ואם בדק לאחר הרגל איו מברך( .טור ושו"ע )ועל הבדיקה שלאחר הפסח לא יברך(.
 33מגיד משה שם )ומה שכתב כשבודק לאחר הפסח איו מברך ,הם דברי רביו ראויין אליו ,דודאי אין לברך בבדיקה שלאחר
הפסח ,שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל חמץ ,ואין הבדיקה אלא כדי להבדיל בין חמץ זה שעבר עליו הפסח לחמץ אחר ,ואם כן
היאך יברך על ביעור חמץ .אבל בתוך הרגל שהוא מצווה שלא יראה שום חמץ ברשותו ודאי יש לו לברך ,ודבר ברור הוא זה(.
והייו שלשון הברכה "על ביעור חמץ" איו שייך כאן ,כיון שהוא אוכל חמץ.
כסף משה שם )ולא הירא דהא שייך לברך על ביעור חמץ זה שהוא מבער .לכך יש לומר  ...כיון שאיו עובר עליו אפילו
מדרבן בשהייתו מכאן ואילך היאך יברך על ביעורו( .והייו שאין לברך על ביעור שאין בו מצוה מצד עצמו.
מ"א ס"ק ב )לא יברך ,כיון שמותר להשהותו ,ואף באכילה איו אסור אלא משום קסא ,ואיו בודק אלא להבדיל בין חמץ זה
לחמץ המותר לכן לא יברך )מ"מ וכ"מ((.
פרי מגדים )א"א ס"ק ב(" :הרכיב דברי המגיד משה והכסף משה" .וכן כאן הרכיב רביו את שי הטעמים יחד.
וראה לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה ...
וכ"מ בהדיא במ"מ ,שהעתיקו האחרוים לפסק הלכה בסי' תל"ה( ,הייו שמפרש כן גם בדברי המ"מ.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

155

אינו עובר על שהייה זו מצד עצמה בבל יראה ובבל ימצא אפילו מדברי סופרים ,אלא שנקרא עובר
על דברי חכמים שאסרו לשהותו שלא יבא לידי מכשול אכילה ,אבל אם לא היינו חוששין שיבא לידי
מכשול אין בשהייה זו מצד עצמה איסור כלל ,ולכך אין לברך על ביעור זה) 34כמו שהממית עופות
שנדרסו ,שאסור להשהותן משום חשש תקלה כמו שנתבאר ביורה דעה סי' נ"ז ,35ואין מברך על
ביעורן מביתו(.
36
מה שאין כן כשהוא בודק ומבער בתוך הפסח ,שאז יש בביעור מצוה מצד עצמו שנאמר תשביתו
שאור מבתיכם ,ואם אינו מבערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא.37
ואף אם כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח ,שאינו מצווה לבערו מן התורה ,מכל מקום כיון שגזרו
חכמים שאין ביטול מועיל כלום )ב( מטעמים ידועים ,38הרי חמץ זה כאלו לא נתבטל ועובר עליו
בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,וגם יש בו מצות תשביתו מדברי סופרים ,ולכך מברך וצונו על
ביעור חמץ:39
____________________
 34ראה גם לקמן תמב ס"ז )אם אין ממשות החמץ כלום בתוך התערובת אלא טעמו בלבד  ...אין צריך לבערו מן התורה שהרי
אמר לא יראה לך וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל איו ראה לך  ...ומכל מקום מדברי סופרים אסור לקיימו בפסח  ...ואם
שכח ולא ביערו בערב פסח וזכר בתוך הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי אבל לא יברך על ביעור זה ,כיון שאין צריך לבערו
רק משום חשש תקלה שמא יאכל ממו ,אבל הביעור מצד עצמו אין בו מצוה ,לא שייך לברך על מצות ביעור(.
ושם סי"ג )כיון שמדברי סופרים אסור לאכלם בתוך הפסח ,חייב גם כן לבערם בערב פסח ,גזירה שמא ישכח ויאכל מהם
בפסח .ואם שכח ולא ביער בערב פסח וזכר בתוך הפסח צריך לבערם מן העולם לגמרי )אבל לא יברך מטעם שתבאר
למעלה((.
ושם ס"כ )חמץ וקשה  ...הצריכו גם כן לבערו בערב פסח גזירה שמא ישכח ויאכל ממה בפסח  ...ואם שכח ולא ביערו בערב
פסח ,וזכר בתוך הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אבל לא יברך מטעם שתבאר למעלה(.
וסי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה ,והרי זה דומה לממית עופות
הדרסים שאסור למוכרן ולהשהותן משום תקלה כמ"ש ביו"ד סוף סי' "ז ,ופשיטא שאין לברך על זה(.
 35ראה שו"ע שם סעיף כ )אם רבים הם הדרסים ,אסור להשהותם י"ב חדש ,כדי שלא יבא לידי תקלה( .וראה לקמן סי' תמו
קוטרס אחרון ס"ק א.

*
כאן תבאר החילוק בין עופות שדרסו שאסור להשהותם משום חשש תקלה ,לבין חמץ בפסח שמלבד זאת עובר עליו בבל
יראה ובל ימצא ומצות תשביתו.
אמם גם בתערובת משהו חמץ ,שאין בו משום בל יראה ובל ימצא ומצות תשביתו ,מכל יש חילוק ביו לבין עופות שדרסו,
כדלקמן סי' תמז ס"א )ואע"פ שכל מאכלות אסורות מותר להשהותן זמן מועט כמו חודש או שי חדשים ,ואין חוששין שמא
ישכח ויאכלו ,כמו שתבאר ביו"ד סי' "ז ,מכל מקום חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השה יש לחוש יותר לשכחה ,ולפיכך
החמירו בו חומרות הרבה ,וגדרו כמה גדרים כדי להתרחק ממו ,ולכך אין ללמוד ממו לשאר איסורי תורה(.
 36בא יב ,טו.
 37מגיד משה פ"ג ה"ו )אבל בתוך הרגל שהוא מצווה שלא יראה שום חמץ ברשותו ודאי יש לו לברך( .כסף משה שם )אבל
בתוך הרגל שכל שעה שמשהא אותו עובר עליו שייך לברך( .לבוש )אבל בתוך הרגל ,שהוא מצוה דתשביתו ,ושלא יראה שום
חמץ ברשותו ,ודאי יש לברך על המצוה( .וראה מראי מקומות וציוים.
 38הם שי הטעמים דלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של
אדם  ...ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא
לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו(.
 39וכן הוא לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח ,אע"פ שביטלו ,ואיו צריך
לבער אלא שלא יאכל ממו כמ"ש התוס' ריש פרק קמא ,הייו כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה ,וחכמים גזרו שביטול
איו כלום ,אם כן אם איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבן(.
ואף שתבאר לעיל ס"ב ,שטעם חיוב הבדיקה בתוך הפסח הוא "שחששו חכמים אם לא יבדוק ויחפש אחריו לבערו שמא
ימצאו מאליו וישכח ויאכלו" .וכן הוא לקמן סי' תמו ס"א )חייב לבערו מדברי סופרים שמא ישכח ויאכלה ,וחייב לברך
כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים( .והרי תבאר כאן שאין מברכים על הביעור שהוא מחשש תקלה שמא יבוא
לאכלו.
הה טעם זה תפרש כיון שזהו עיקר טעם חיוב הבדיקה והביעור מדברי סופרים ,כמבואר לעיל סי' תלג סי"ט )עיקר תקת
בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו בפסח( ,וס"ל )עיקר גזירת חכמים שגזרו שאין ביטול
והפקר מועיל לחמץ ,איה אלא כדי שלא ישכח ויבא לאכול ממו בפסח(.
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קונטרס אחרון

)א( וקודם הבדיקה חייב לברך כו' אפילו אם כבר ביטל כו' .אף שהט"ז 40מסתפק בזה ,אין ספיקו
מוציא מידי ודאי של המ"א 41והחק יעקב .42והלכך לא שייך כאן ספק ברכות להקל ,43ועוד שהמה
הרבים:44
)ב( מטעמים ידועים כו' .עי' במ"א סי' תמ"ז ס"ק מ"ו .45ועי' במ"ש בסי' תמ"ו.46
*

כתב 47החק יעקב 48מי שלא ביער חמצו ומת לאחר שהגיע זמן איסורו ,אין היורשים מחויבים לבערו
_______________
ומכל מקום אחרי שהצריכו חכמים לבדוק ,גזרו חכמים שהביטול איו מועיל ,מהטעם שתבאר לעיל סי' תלא ס"ד )ואפשר מי
שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם ולא יוציאו מלבו לגמרי ,לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום(" ,ולכך מברך וצוו
על ביעור חמץ" .ותבאר לעיל סי' תלא )הערה .(49
 40ס"ק ב )כתב במגיד משה  ...בתוך הרגל שהוא מצוה שלא יראה חמץ ברשותו ודאי יש לו לברך עכ"ל .ולפי זה ראה דאם
ביטל קודם הפסח ובא בתוך הפסח לא יברך על הבדיקה  ...אלא דיש לומר כיון דאיו אוכל חמץ כלל הוה הבדיקה חיובית
מחמת איסור אכילה ,וספק דבריהם להקל(.
 41ס"ק ב )"ואם מצא חמץ בביתו צ"ע אם יברך עליו ,כיון שבטלו קודם פסח וכבר קיום תקת חכמים בבדיקה" ,משא"כ אם
עדיין לא בדק ,בודאי יברך בבדיקתו בפסח( ,וסי' תמו ס"ק א )על מ"ש בשו"ע שם" :המוצא חמץ בביתו אם הוא בחול
המועד יוציאו ויבערו מיד" ,כתב המ"א" :ראה לי דיברך על ביעור חמץ ,אף על פי שכבר ביטל ,מכל מקום מברך על תקת
חכמים"(.
 42ס"ק ה )על הבדיקה שבתוך הפסח צריך לברך  ...ואף על פי שביטל גם כן ,דאז שוב איו עובר בבל יראה ובל ימצא ,אפילו
הכי צריך לברך עכ"פ ,כיון שמצוה עליו לבערה ,אף שאיו עובר בבל יראה ובל ימצא  ...ודלא כט"ז שמסתפק בזה(.
 43דאף שהט"ז עצמו כתב "וספק דבריהם להקל" ,זהו רק לדידי' שהוא מסתפק בזה ,אבל אין ספיקו מוציא מידי ודאי של
המ"א וח"י .וכן הוא לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק טז )ובמצויין שם בהערה  .(580וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל
לב.
 44דביחיד ורבים אין אומרים ספק ברכות להקל .ראה שדי חמד מערכת ברכות סי' א סי"ח אות ד.
" 45כיון דזה החמץ צריך ביעור מדאורייתא ,וחכמים תקו שזה לא מקרי ביעור ,אם כן הוה ליה כאלו עבר אדאורייתא".
 46קוטרס אחרון ס"ק א )ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח ,אע"פ שביטלו ,ואיו צריך לבער אלא שלא יאכל
ממו כמ"ש התוס' ריש פרק קמא ,הייו כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה ,וחכמים גזרו שביטול איו כלום ,אם כן אם
איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבן(.
 47תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
החק יעקב כתב שמי שלא ביער חמצו ומת לאחר שהגיע זמן איסורו ,אין החמץ עובר בירושה לביו ,עד שיהיו חייבים לבערו.
ובקוטרס אחרון שלפיו מבאר רביו את הטעמים שלא העתיק את דבריו אלה:
)א( עיקר לימודו מדין המפקיר עבדו ומת ,שאין בידי ביו להתירו בבות ישראל ,דאיסורא לבריה לא מורית .אבל שם קיי" ל
דאיסורא מורית לבריה מן התורה ,ויכולים ביו לכתוב לו גט חירות.
)ב( החק יעקב מוכיח מדין אישות לדין אסורי האה ,שאין אדם מורישו לביו .אבל קיי"ל שגר או מומר שמת זכו ביו בע"ז
מדין ירושה .ושלכן אין הביטול מועיל בו.
)ג( בכל אופן אין החמץ דומה לדין המפקיר עבדו ,דקיי"ל שהחמץ יש לו בו צד ממון ,ואין ליטלו ממו בעל כרחו; אלא שאין לו
דמים ,כיון שלכתחלה אסור למכרו ,ולאו מידי חסריה .ואם כן שייכת בו ירושה.
)ד( מהא דאמרין דלאחר זמן איסורו לא מצי מבטיל ליה ,משמע שאין החמץ הפקר גמור ,אלא שאין לו זכות בגופו ,עד כדי
שיהא בידו לבטלו ולהפקירו .אבל מכל מקום אפשר שירושה מועלת בו ,כיון שהיא ממילא.
)ה( גם בשור הסקל שאסור בהאה קיי"ל שאיו הפקר גמור .ואף שמיד שגמר דיו תייאשו הבעלים ממו ,מכל מקום אין
היאוש מועיל כשהוא אסור בהאה ,עד שיוזמו עדיו.
)ו( אף שאיסורא לא יחא ליה דליקי ,ירושה בעל כרחו חיילא.
)ז( אף שטובת האה איה ממון להורישם לביו ,הכא גוף החמץ שלו ,ומורישו לביו.
)ח( כיון שהחמץ הוא של הבן ,הרי מצות הביעור היא שלו ,ואם בא אחר וביערו חייב ליתן לו עשרה זהובים.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' ריא ואילך.
 48ס"ק ב )צריך עיון במי שלא בדק חמץ קודם זמן איסורו ומת ,אי על היורשין מוטל לבדוק ולבער ,או ימא דאיסורא לבריה
לא מורית ,וכדאמר אמימר בגיטין דף מ' ]ע"א[ גבי המפקיר עבדו ומת ,יעו"ש .ואף על גב דלית הלכתא כאמימר התם ,מכל
מקום הייו מדרבן בעלמא ,וכמו שכתב הרא"ש שם ]פ"ד סי' כט[ ,ודלא כדעת הרי"ף שם ]כא ,א[ עיי"ש .ועוד ,דחמץ גופיה
חידוש הוא ,שאיו ברשותיה ועשהו הכתוב כאילו הוא ברשותיה להתחייב עליה ,כדאיתא פרק קמא דפסחים ]ו ,ב[ ובבבא
קמא ]כט ,ב[ ,אם כן אין לך אלא חידושו ,ושלא לחייב היורשים  ...ומכל מקום טוב לבערו ,כיון שכבר אסר בהאה ,ולמה
להם לקיימו .אך שאין לברך על הבדיקה וביעור ,כיון שאים מחויבים לבדוק ולבער החמץ שאיו שלהם ,ראה לי(.
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מעיקר הדין ]ומכל מקום טוב לבערו ,כיון שכבר נאסר בהנאה ,ולמה להם לקיימו ,אך שאין לברך על
הבדיקה וביעור ,כיון שאינן מחוייבים לבדוק ולבער החמץ שאינו שלהם[.
עיין שם שהביא ראיה מהמפקיר עבדו ומת וכו' ואיסורא לבריה לא מורית ,49ואף על גב דלית הלכתא
כאמימר ,50מכל מקום התם היינו מדרבנן בעלמא כמ"ש הרא"ש שם ,51ודלא כדעת הרי"ף שם.52
ולא העתקתי דבריו לפי שאין דמיונו 53עולה יפה כמו שיתבאר ,והם שמות שוין וגופין מחולקין 54דוק
ותשכח.
ואף לפי דמיונו לא קיי"ל הכי ,שהרי הרשב"א בחידושיו ,55והב"י ביו"ד סי' רס"ז ,56כתבו כדעת
הרי"ף דאיסורא מוריש לבנו .וכן הוא בדרישה שם .57וכן הוא שיטת הטוש"ע שם ,58דמדאורייתא
צריך גט שחרור ולא מדרבנן כדעת הרא"ש .59וכן בדין 60שבשל תורה הלך אחר המחמיר.61
ולפי דעת החק יעקב הדין כן בכל שאר איסורי הנאה דאיסורא לא מורית .62גם למ"ש 63החק יעקב
ועוד משום דחמץ אינו ברשותו כו' ]דהא דחמץ אינו ברשותו של אדם היינו משום דאסור לו ליהנות
ממנו ,כמשמעות הגמרא פסחים דף ו' ,64וכפי' רש"י בב"ק דף כ"ט 65עיי"ש[.
____________________
 49גיטין מ ,א )אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקה ,מאי טעמא גופיה לא קי ליה ,איסורא הוא דאיכא
גביה ואיסורא לבריה לא מורית(.
 50אלא כרביא ,וכדאמרין התם )ההוא דסקרתא )קריה( דעבדי )של ישראל( דאזדבן לעובד כוכבים ,כלו מרוותא בתראי
)עובדי כוכבים( ,אתו )העבדים( לקמיה דרביא )להתירן בבות ישראל( ,אמר להו זילו אהדרו אבי מרוותא קמאי )ובקשו
מהם( ויכתבו לכו גיטא דחרותא  ...והלכתא כרביא(.
 51גיטין פ"ד סכ"ט )למה להו גיטא דחירותא תיפוק ליה דמיתת האדון מוציאתו לחירות ,כיון דלא שאר עליהן רק איסור ...
מדרבן בעלמא הצריכום גט שחרור( .הרי קיי"ל )לדעת הרא"ש( שעכ"פ מדאורייתא איו מוריש איסורא לבריה.
 52כא ,א )אמר אמימר המפקיר עבדו ומת  ...ואיסורא לבריה לא מורית ,וליתא לדאמימר  ...והלכתא כרביא( .וכתב על זה
הרא"ש )שם(" :אבל רב אלפס סובר דאיסורא לביה קא מורית וצריך גט  ...הא דפריך לעיל מאמימר איו משמע כדבריו".
 53שמדמה ירושת אסורי האה )שיתבאר לקמן שיש לבעלים בהם ממון( ,לירושת עבד שהפקירו בעליו )ששאר בו רק איסור,
ולא ממון(.
 54על פי קידושין עז ,ב .וכריתות ב ,ב .טו ,א )שמות מוחלקים  ...גופים מוחלקים(.
 55גטין מ ,א ד"ה אמר אמימר )וקי"ל כרביא דאמר יש לו תקה ,דאדם מוריש איסורא לביה(.
 56ד"ה וגר שמת )ישראל דמפקיר עבדו ,איסור דפש ליה גביה יכול להורישו לביו ,ולפיכך צריך גט שחרור מן היורשין(.
 57ס"ק קכא )דאיסור עבדות דפש ליה גביה הוריש לביו(.
 58סעיף סד )המפקיר עבדו ,יצא לחירות וצריך גט שחרור .ואם מת קודם ששחררו ,היורש כותב לו גט שחרור( .ואף שאפשר
לפרש כהרא"ש שהוא מדרבן ,מכל מקום כבר הובא מהב"י שאיו סובר כן ,הרי שהאמור בשו"ע פירושו שמוריש איסורא
לביו.
 59וכן השיב עליו גם באליה רבה ס"ק ב )כתב חק יעקב  ...וצ"ע דרשב"א בחידושיו ור"ן פסקו כרי"ף דאדם מוריש איסורא
לבריה ,וכ"מ מפרש"י ,וב"י ליו"ד סימן רס"ז( .הובא בשארית יהודה או"ח סי' כז )ועיין באליה רבה שדחה גם כן ראית החק
יעקב(.
 60שכן צריך לפסוק גם לעין חמץ בפסח ,לחוש לדעת הרי"ף שאדם מוריש איסור לבו ,ולכן צריך היורש לבער.
 61ע"ז ז ,א )בשל תורה הלך אחר המחמיר(.
 62ולא רק בחמץ בפסח .ואילו לקמן יתבאר שיש ירושה באיסורי האה.
 63גם לפי מה שכתב החק יעקב בהמשך דבריו "ועוד ,דחמץ גופיה חידוש הוא ,שאיו ברשותיה ועשהו הכתוב כאילו הוא
ברשותיה להתחייב עליה ,כדאיתא פרק קמא דפסחים ]ו ,ב[ ובבבא קמא ]כט ,ב[ ,אם כן אין לך אלא חידושו ,ושלא לחייב
היורשים" .גם לפי זה כן הוא בכל שאר איסורי האה )ולא רק בחמץ( .ואילו לקמן יתבאר שיש ירושה באיסורי האה.
 64ע"ב )דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ,ולאו ברשותיה קיימא ,ולא מצי מבטיל( .וברש"י שם ע"א ד"ה אפילו )שהרי איסור
האה הוא(.
 65ע"ב ד"ה משש שעות ולמעלה )אין חמץ ברשותו )דאע"ג( דאיתיה אסור בהאה( .וכן הוא ברמב"ם פ"ג סוף ה"ז )מתחלת
שעה ששית ולמעלה איו יכול לבטל ,שהרי איו ברשותו ,שכבר אסר בהייה(.
וכן כל מקום שתבאר לעיל שאיו שלו ,תבאר הטעם כיון שהוא אסור בהאה ,כדלעיל סי' תלא ס"ב )וכיון שאסור לו להות
ממו הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל( ,ובהסמן שם )הערה  .(30וראה עוד בזה לקמן )בהגהה ד"ה ואין לומר(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

158

וזהו הפך הגמרא בקדושין דף י"ז ע"ב ,66דאי ירושת הגר דאורייתא אסור לו ליטול מעות חליפי ע"ז
שביד )אחיו( הנכרי ,לפי שמיד במיתת אביו זכה הוא בע"ז מדין ירושה ,עיי"ש בפירש"י] 67והביאוהו
הרמב"ם ור"ש ורע"ב לפסק הלכה ,בפרק ו' דדמאי 68עיי"ש[.
ואין לדחות שהנכרי אביו היה מותר לו ליהנות מע"ז ואינו מוזהר אלא לעבדה .69שהרי בש"ך לי"ד
סי' קמ"ו 70פסק כן גם במומר שמת והניח בן ישראל ונכרי.
ואין לומר דכוונת הש"ך משום איסור רוצה בקיומו .71חדא דאיסור זה לא נזכר כלל בדבריו ,ולא
בטוש"ע באותו סימן .72ותו דלא הוה ליה למימר דירושת הגר דרבנן .דאפילו אם היה דאורייתא
התירו לו להיות רוצה בקיומו של איסור כדי שלא יחזור לסורו ,73ובגמרא לא אמרו כן בפ"ה דע"ז,74
____________________
" 66אמר רבא דבר תורה עובד כוכבים יורש את אביו  ...גר את העובד כוכבים איו מדברי תורה אלא מדברי סופרים ,דתן גר
ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים ,גר יכול לומר לעובד כוכבים טול אתה עבודת כוכבים ואי מעות ,טול אתה
יין סך ואי פירות ,משבאו לרשות גר אסור ,ואי סלקא דעתך דאורייתא ,כי לא באו לרשותו מי ,כי שקיל חילופי עבודת
כוכבים הוא דקא שקיל ,אלא מדרבן ,גזירה הוא דעבוד רבן שמא יחזור לסורו".
 67ד"ה כי לא באו )מכי מיית עובד כוכבים זכה בחצאין ,והשתא קא מחליף להו ,אלא שמע מיה הא דיורש את אביו עובד
כוכבים לאו מדאורייתא(.
 68משה י )גר ועובד כוכבים שירשו את אביהם עובד כוכבים ,יכול הוא לומר טול אתה עבודת כוכבים ואי מעות אתה יין ואי
פירות ,ואם משבאו לרשות הגר אסור( .ומפרשת הגמרא בקידושין שם )יז ,ב( ,שהוא מטעם שירושת הגר איה מדאורייתא,
משא"כ בישראל יורש בו את איסורי ההאה מדאורייתא.
ואף שהח"י יוכל לפרש דקיי"ל בפירוש המשה הזאת )לא כדעת הגמרא בקידושין שהוא מטעם שירושת הגר איה מדאורייתא,
אלא( כדברי הגמרא בגיטין שם )מ ,א(" ,דאיסורא לביו לא מורית".
הרי כבר פירש הרמב"ם שם )וגר איו יורש את אביו מן התורה ,לפי שאין בייהם שום קרבה מפי שהבדיל הדת בייהם ,אבל
יורשו בתקת חכמים שלא ירתע ויחזור לגיותו כדי שיירש את אביו ,לפיכך מותר לו להחליף כל זמן שלא הגיע הדבר לידו(.
וכן הוא בפירוש הר"ש שם )דאי סלקא דעתא דאורייתא ,שלא באו לרשותו מי ,כי קא שקיל חליפי ע"א שקיל(.
וכן הוא בפירוש הר"ע ברטורא שם )אף על גב דחלופי עבודת כוכבים ויין סך אסורים בהאה ,הכא שרי עד שלא באו לידו,
משום דירושת גר את אביו איה מן התורה אלא מדברי סופרים(.
יוצא אם כן שהרמב"ם ור"ש והרע"ב סוברים להלכה כפירוש הגמרא בקידושין שם ,שהוא מטעם שירושת הגר איה
מדאורייתא ,ולא מטעם דאיסורא לביו לא מורית )ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רסז(.
 69שאף שהע"ז של הכרי אסורה בהאה לישראל ,מכל מקום לא אסרה בהאה על הכרי ,ולכן שייכת בה ירושה )אם ירושת
הגר היתה מדאורייתא(.
וכעין זה הוכיח בחמדת ישראל )פז ,ג( ,ומסיק שם" :הן אמת שראיתי לאיזהו מחברים שסתפקו בזה ,אי בן ח מותר ליהות
מעכו״ם ,אך לע"ד אין בזה ספק כלל".
ועד"ז הי' מקום לומר ,שאפילו אם היתה הע"ז אסורה בהאה על הכרי ,מכל מקום ע"ז של כרי יש לה ביטול ,ואז תהי'
מותרת בהאה לכולם ,ואם כן יש לכרי עדיין זכות בע"ז זו שיכול לבטלה )ראה מחת פתים .עין אליעזר או"ח סי' כח אות
ל .חסד יהושע ח"ב סי' כג .אג"ק ח"ח ע' רו .הערות וביאורים שסז ע' .(
 70ס"ק ה )לפי שירושת הגר מדרבן ,וחכמים הקילו בגר שלא יחזור לקלקולו ש"ס .ולפי זה דוקא גר ,אבל מי שהמיר אביו ובו
עמו ומת אביו ,איו יכול לומר לאחיו המומר טול אתה אלילים כו'(.
הרי שגם כאשר אסרה הע"ז בהאה בחיי האב )המומר( ,עדיין יורש אותה הבן.
 71והייו שמ"ש הש"ך "לפי שירושת הגר מדרבן ,וחכמים הקילו בגר שלא יחזור לקלקולו ,ש"ס" ,אפשר לפרש בשי אופים:
)א( שכוותו ל"ש"ס" בקידושין יז ,ב ) גר את העובד כוכבים איו מדברי תורה אלא מדברי סופרים  ...גזירה הוא דעבוד רבן
שמא יחזור לסורו( .והייו שירושת הגר היא מדרבן מטעם "שמא יחזור לסורו" ,ולכן הקילו בה .משא"כ בישראל שהירושה
היא מדאורייתא לא הקילו.
ואם כן יש מכאן הוכחה שדעת הש"ך היא שהישראל יורש מאביו המומר את הע"ז מדאורייתא.
)ב( שכוותו ל"ש"ס" בע"ז סד ,ב )וכי רוצה בקיומו כה"ג מי אסיר ,והתן גר ועובד כוכבים שירשו אביהן עובד כוכבים גר יכול
לומר לו טול אתה עבודת כוכבים ואי מעות טול אתה יין סך ואי פירות  ...א"ר פפא ירושת הגר קאמרת שאי ירושת הגר
דאקילו בה רבן גזירה שמא יחזור לקלקולו( .משא"כ בישראל שאין חוששים שיחזור לקלקולו אסרו מטעם רוצה בקיומו.
ואם כן אין מכאן הוכחה שדעת הש"ך שהישראל יורש מאביו המומר את הע"ז ,אלא שמכל מקום אסור מטעם רוצה בקיומו.
 72אלא בטוש"ע יו"ד סי' קלב ס"ז )ישראל שהיה ושה בעובד כוכבים מה ,והלך ומכר עבודת כוכבים ויין סך והביא לו
דמיהם ,הרי זה מותר .ואם אמר לו קודם שימכור ,המתן לי עד שאמכור עבודת כוכבים או יין סך שיש לי ואביא לך ,אעפ"י
שהוא סתם יים ,ומכר והביא לו ,הרי זה אסור ,מפי שהישראל רוצה בקיומו כדי שיפרע ממו חובו(.
 73כלומר אפילו אם היה ירושת הגר דאורייתא ,וכאן איו יורשו כיון שאין ירושה באסורי האה ,ולכן לא אסר אלא מטעם
רוצה בקיומו ,מכל מקום לא חששו בגר לאיסור רוצה בקיומו ,כדי שלא יחזור לסורו.
ואם כן לאיזה צורך הזכיר כאן הש"ך "לפי שירושת הגר מדרבן"?
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אלא בקידושין דף י"ז ע"ב ,ומשום איסור חליפין 75ודו"ק.
77
]ואין לומר דשאני חמץ שמוזהר עליו לבערו ,76הרי גם ע"ז מוזהר עליה לבערה כמ"ש הרמב"ם
וטוש"ע סימן קמ"ו .78ועוד דמשמעות הגמרא ורש"י דלא תלי אלא באיסור הנאה.[79
ותו 80כיון דכל איסורי הנאה אינן הפקר גמור ,אם כן לא דמי כלל לעבד שהפקירו שאין לו בו שום צד
ממון ,לכך אינו יכול להוריש כי מה יוריש ,אבל חמץ יש לו בו צד ממון ,שאם עבר ומכרו מותר
ליהנות מדמיו מן התורה ,ומה שלא מצינו דמים לחמץ בפסח ,81היינו משום דלכתחלה אסור למוכרו,
כמו שכתבו התוס' ריש פ"ק דחולין.82
ולשיטת רש"י שם ,83משום דמדרבנן אסור למוכר עצמו ,אם כן לאו מידי חסריה ,וכדפירש רש"י
_______________
אלא ודאי כוות הש"ך היא כאופן הראשון ה"ל ,שיש ירושה לאיסורי האה ,וירושת הגר היא מדרבן מטעם "שמא יחזור
לסורו" ,ולכן הקילו בה .משא"כ בישראל שהירושה היא מדאורייתא לא הקילו.
 74שלעין רוצה בקיומו לא הזכירו את זה שירושת הגר היא מדרבן.
 75שאם היתה ירושת הגר מדאורייתא ,הי' אסור לומר לאחיו "טול אתה עבודת כוכבים ואי מעות ,טול אתה יין סך ואי
פירות" ,מחמת איסור חליפין בע"ז ויין סך.
 76שמטעם זה החמץ הוא הפקר ,ואיו מורישו לבו )משא"כ בשאר איסורי האה(.
 77הל' ע"ז פ"ז ה"א )מצות עשה היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל העשה בשבילה ,שאמר אבד תאבדון את כל
המקומות ,ואמר כי אם כה תעשו להם וגו'(.
 78סעיף יד )מצוה על כל המוצא עבודת כוכבים שיבערה ויאבדה(.
וכן הוא בשו"ת רביו סוס"י יד )עבודה זרה  ...שאסורה בהאה ,וצריך לבערה מן העולם כמו חמץ ,כדתן שוחק וזורה לרוח
כו' ,וכדאיתא בפסחים דף כ"ח(.
והייו מה שהגמרא מדמה שם ביעור חמץ לביעור ע"ז )מפרר וזורה  ...ותן מי גבי ע"ז כי האי גווא ר' יוסי אומר שוחק וזורה
לרוח(.
 79כדלעיל ד"ה ולפי דעת )והערות  .(65 ,64וראה ארץ צבי סי' פג ד"ה אמם מה.
 80עד כאן הוכיח רביו שיש ירושה גם בעבד שהפקירו ,וגם בע"ז ,וכן בחמץ בפסח.
עתה בא להוכיח ,שבכל אופן יש בעלות על איסורי האה ,ואים הפקר גמור .ואם כן מובן שיש בהם ירושה ,ואפילו מכירה.
 81פסחים לב ,א )חמץ בפסח בר דמים הוא )בתמיה( ,אין הא מי ר' יוסי הגלילי היא דאמר חמץ בפסח מותר בהאה( .הרי
שלהלכה קיי"ל שאסור בהאה ואין לו דמים.
 82ד ,ב ד"ה מותר )דאפילו יהיו הדמים מותרין כשמכרן ,מכל מקום כיון דלכתחלה אסור למכור לאו בר דמים הוא(.

*
מכאן יש ללמוד שבדיעבד מועלת מכירה זו )וכן הוא לדעת רש"י המובא לקמן; אלא שלדעת רש"י אסור למוכר להשתמש
במעות שקיבל מדרבן ,כדי שלא יהה ממכירת החמץ בפסח(.
וכן תפרש לקמן )סי' תמג סי"ב(" :ואם משך הכרי הלוקח תחלה את החמץ לרשותו ואחר כך תן דמיו או חליפיו ,הרי הן
]המעות[ מותרין ,אפילו מכר והחליף הוא בעצמו ,דכיון שמשך הכרי את החמץ לרשותו קה לו החמץ מיד על ידי משיכה
זו ,והרי הן כשלו ממש ,ומה שותן אחר כך דמיו או חליפיו הרי הן כמתה בעלמא ,ואין קראין דמי החמץ וחליפיו"; הרי
שמשיכה זו מועלת שיקה הכרי את החמץ מיד הישראל.
ומה שתבאר לקמן )ד"ה ואם כן(" :אבל איו יכול להפקירו ולמכרו וליתן במתה ,כיון שאין לו שום זכות בגופו ,אף שהוא
שלו" .וכן הוא לקמן סי' תמג ס"ג )מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהאה ,ולפיכך איו יכול למכרו לכרי(.
הייו רק לומר שהישראל עצמו איו יכול להקותו לכרי .אבל אם הישראל מכר החמץ לכרי והכרי משך את החמץ )אף
שאסור למכרו לכרי( ,קה החמץ לכרי על ידי משיכת הכרי ,והמעות שתן הכרי יקו לישראל.
ותבאר לעיל סי' תלא )הערה .(33
 83חולין ד ,ב ד" ה מפי )ויש אומרים שאף לעצמו מותר ,וטעות הוא בידם ,דאם כן מציו דמים לחמץ בפסח ולשור הסקל,
שאם רצה מוכרו לעובד כוכבים ,ותן )פסחים לא ,ב( האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין ומדמי עצים(.
והייו שלדעת רש"י ,הטעם שחמץ אין לו דמים הוא ,כיון שגם אם הוא מוכר החמץ לכרי אסור לו ליהות מהדמים .ולדעת
התוס' הטעם שחמץ אין לו דמים הוא ,כיון שאסור לכתחלה למכור החמץ לכרי.
והן ב' הדעות דלקמן סי' תמג ס"ט -יב )חמץ בפסח אף על פי שהוא אסור מן התורה בכל מיי האות ,ואסור למכרו או
להחליפו ,מכל מקום אם עבר ומכרו או החליפו אין איסורו תופס את דמיו וחילופיו שיהיו אסורין בהאה כמוהו ,אלא מותר
ליהות מדמי החמץ או מחליפיו  ...ויש חולקין על כל זה ואומרים דאפילו מכרו והחליפו בעל החמץ בעצמו וטל דמיו או
חליפיו  ...מותר לו ליהות מדמים וחליפין אלו(.
אבל לדברי הכל עכ"פ החמץ איו הפקר גמור.
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בפסחים דף ל"א סוף ע"ב .84אבל על כל פנים 85אינו הפקר גמור ,עד שכל הרוצה ליטול בעבירה יבא
ויטול בעל כרחו של בעלים .86דאם לא כן למה ליה לרש"י למימר דלאו מידי חסריה ,תיפוק ליה
דהפקרא הוא ,וכל תרומה שהפקירה כהן ואכלה זר במזיד פשיטא דפטור מכלום.
וכן מצינו בהדיא בפסחים דף ו' ע"ב ולא מצי מבטיל ליה ,87משמע דאי הוה מצי הוה מועיל .ואי
בלאו הכי נמי הפקר גמור הוא עד שאין בניו יכולין לירשו ,ואפילו הכי עשאו הכתוב כו' ,אם כן
כשיפקירנו מה מועיל .אלא על כרחך כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב כו' ,ועכשיו שאינו הפקר
אלא שאין לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהנות ממנו ולכך אינו יכול להפקירו ,עשאו הכתוב כאלו
הוא שלו לגמרי.
88
ואם כן לא דמי כלל לעבד שהפקירו הפקר גמור ,ואפשר שבניו יורשים החמץ ,דירושה ממילא הוא ,
וחיילא על כל מה ששם אביו נקרא עליו ,אף שאין לו זכות בגופו .אבל אינו יכול להפקירו ולמכרו
____________________
 84דתן התם" :האוכל תרומת חמץ בפסח  ...במזיד פטור מתשלומין ומדמי עצים" ,ומפרש רש"י )שם(" :וחמץ לאו בר דמים
דאסור בהאה ,ואף להיסק לא הוי חזי ליה ,ולאו מידי אפסדיה".
 85אף לרש"י דמדרבן אסור למוכר עצמו ליהות מדמיו.
 86וכן הוא לקמן )ד"ה ואם כן(" :ואין אחר יכול להוציא מידו בעל כרחו".
ואף שבשעה שאסר בהאה מתייאשים ממו הבעלים )כדלקמן ד"ה וכן מצאתי( ,מכל מקום "בחמץ שאין לו זכות בגופו אלא
שעשאו הכתוב כו' לא מהי יאוש" )כדלקמן ד"ה וכדמשמע( ,ולכן אסור ליטלו בעל כרחו של בעלים .וראה הערות וביאורים
תה ע' ז.

*
וכעין זה מציו בגמרא )סוכה לה ,א(" :ערלה  ...שאין בה דין ממון" .ופירש רש"י )שם ד"ה לפי הב'(" :שאיו שוה פרוטה,
דאיסורי האה הוא ,הלכך לאו שלכם הוא".
הייו שדיו הוא כמבואר לקמן )הל' גזילה וגיבה ס"א(" :אסור לגזול או לגוב כל שהוא דין תורה ,ואעפ"י שפחות משוה
פרוטה איו קרא ממון".
וכן תבאר לקמן )הל' מציאה ופקדון סל"ז(" :שלא אסרה תורה אלא גזל פחות משוה פרוטה ,שהוא עושה איסור בלקיחתו
ממו  ...איו קרא ממון כלל ,לא לעין מצות השבת אבדה ולא לעין מצות השבת גזלה" )וראה לקו"ש חל"ד ע'  ,53לחלק
בזה בין גיבה וגזילה לבין מזיק(.
יוצא אם כן ,שאף שהחמץ בפסח והערלה אסורים בהאה ואין להם דין ממון ,וגם תייאשו ממו הבעלים ,מכל מקום אים
הפקר גמור ,והיאוש איו מועיל בהם ,ולכן אין כל הרוצה ליטול בעבירה יכול ליטלם בעל כרחו של בעלים .אלא דים כדין
פחות משוה פרוטה שאסור לגזלו.
 87בגמרא שם תבאר שהחמץ איו ברשותו של אדם ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,ויש לפרש זאת בשי אופים:
)א( שמעיקר הדין הוא הפקר לגמרי )כדעת הח"י ה"ל( ,כיון שהוא אסור בהאה ,ועשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו שיעבור
עליו.
)ב( שגם מעיקר הדין איו הפקר לגמרי )כפי שהוכיח רביו לעיל( ,אלא שאין לו זכות בגופו ,ו"עשאו הכתוב כאילו הוא שלו
לגמרי" ,להתחייב עליו.
ועל כך בא רביו להוכיח כאופן השי; שהרי הגמרא אומרת שם" :לבתר איסורא ,ולאו ברשותיה קיימא ,ולא מצי מבטיל ".
הייו שהטעם שהתורה עשאו כאילו הוא שלו לגמרי ,כי גם מעיקר הדין "לא מצי מבטיל" ,והייו "שאיו הפקר ,אלא שאין
לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהות ממו" .ולכן "עשאו הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי" ,להתחייב עליו.

*
ואף שרש"י פירש בגמרא שם" :דלאו ברשותיה הוא ,איו שלו" .וכן תבאר לעיל )סי' תלא ס"ב(" :אין לו שום זכות בו ואיו
שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו" .הה פירוש הדבר הוא ,שאיו שלו לגמרי ,עד כדי כך שיוכל ולהפקירו.
וכן כל מקום שתבאר לעיל שהחמץ אחר זמן איסורו איו שלו ואיו יכול לבטלו ולהפקירו ,פירושו שאיו שלו לגמרי עד כדי
שיוכל לבטלו ולהפקירו .וכדלעיל סי' תלג ס"ל )אין לו שום חלק וזכות בו ,ואיו קרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו( .סי' תלד
ס"ז )איו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות בו  ...להפקיע שמו מעליו שלא יהא קרא שלו( וסט"ו )איו שלו כלל  ...להפקיע
שמו מעליו( .לקמן סי' תמד ס"כ )שמשהגיעה שעה ששית בערב פסח אין אדם יכול לבטל חמצו לפי שאיו שלו כיון שאסר
בהאה( .סי' תמח ס"ח )ולא קרא שלו כלל שהרי אין רשאי ליהות ממו  ...להפקיע מעליו איסור בל יראה(.
שהפירוש בכל אלו הוא שאיו שלו כדי שיוכל להפקירו ,וכדלקמן בסמוך" :איו יכול להפקירו ולמכרו וליתן במתה ,כיון שאין
לו שום זכות בגופו ,אף שהוא שלו".
וראה אבי זר סי' שטז אות ט .סי' שמב אות יא .כיוס תורה ח ע' ה .הערות וביאורים חי"א ע' רכג וע' רכז בשוה"ג.
 88ב"מ טז ,א )ירושה ממילא היא( .ב"ב קמא ,ב )עובר קי  ...שאי ירושה הבאה מאיליה(.
ולכן אף שתבאר לעיל ,ולקמן בסמוך ,ש"איו יכול להפקירו ולמכרו וליתן במתה ,כיון שאין לו שום זכות בגופו" ,מכל מקום
אפשר שמועלת בו "ירושה ממילא".
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וליתן במתנה ,כיון שאין לו שום זכות בגופו .89אף שהוא שלו ,ואין אחר יכול להוציא מידו בעל
כרחו ,כמו שנתבאר.90
]ואין לומר דאיסורא לא ניחא ליה דליקני .91דהא ירושה בעל כרחו חיילא ,ואף אם אומר איני חפץ
בה לא אמר כלום ,אלא אם כן אומר לאשתו בעודה ארוסה ,וכמ"ש בטוש"ע אה"ע סימן צ"ב.92
עיי"ש בב"י לדעת הרמב"ן 93ורשב"א 94ורא"ש 95ומגיד משנה.[96
וכדמשמע בהדיא בריש פרק ו' דכריתות ,97דדוקא משום דמיאש מהשור כשנגמר דינו 98נעשה הפקר,
אבל מחמת שהוא אסור בהנאה לא נפקע שם הבעלים ממנו .99ודוקא כשהוזמו עדיו מועיל יאוש
בעלים ,דנמצא למפרע היה מותר בהנאה ויכול להפקירו .אבל בחמץ שאין לו זכות בגופו אלא
שעשאו הכתוב כו' לא מהני יאוש.100
וכן מצאתי 101בפ' הגוזל דף צ"ח ע"ב 102עיין שם ודוק .וכן מצאתי בפרק מרובה דף ס"ו ע"ב ,כיון
____________________
 89ואף דאמרין בפסחים )ו ,ב(" :פירורים ,הא לא חשיבי" .ותבאר לעיל )סי' תלד ס"ו(" :אף אם שארו כמה פירורים חמץ
בזויות ובחורים ובסדקים שלא מצאם בבדיקה הרי הם בטלים מאליהם ,ואין צריך לבטלם ולהפקירם שמאליהם הם הפקר,
שהרי אים חשובים כלל בעיי בי אדם ,ואף אם היה מוצא אותם בבדיקתו לא היה וטלם ואוכלם ,אלא היה משליכם
למקום הפקר או שורפם".
הייו בדבר ש"אים חשובים כלל בעיי בי אדם" .משא"כ בחמץ שאסר בהאה .וראה קובץ יגדיל תורה .י) .ח"ט ע' לד(.
 90לעיל ד"ה ולשיטת רש"י )והערה .(86
 91כדאמרין בב"מ )צו ,ב(" :בעל בכסי אשתו  ...דהיתרא יחא ליה דליקי ,איסורא לא יחא ליה דליקי" )וראה גם לקמן סי'
תלו קוטרס אחרון ס"ק ג .סי' תמח ס"ג(.
 92סעיף ז )התה עמה שלא יירשה  ...אם התה עמה אחר ששאה תאו בטל וירשה(.
 93במלחמות כתובות פ"ט מב ,א )בשכותב משישאת ,ולפיכך אמרו תאו בטל ,דדמי לאומר לאביו לא אירשך ,שהוא ראוי
ליורשו(.
 94שכתבו המגיד משה וב"י שגם רשב"א סובר כרמב"ן.
 95כתובות פ"ט סוס"י א ,שהביא דברי הרמב"ן ה"ל.
 96הל' אישות פכ"ג ה"ו )שהביא כ"ל בשם הרמב"ן ורשב"א(.
 97כד ,א ) שור הסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו( .ופירש"י )דודאי מסתמא אפקריה מייה ,דסבר עדי אמת הן ,רש"י(.
 98אף שברש"י זכר הלשון "אפקריה" ,מכל מקום פירש הרא"ש שם )ב"ק פ"י סי' כא(" :וכיון דכבר אסר בהאה מייאשי
מייה".
 99כאן לא תפרשה ההוכחה שלא פקע שם הבעלים כשגמר דיו למיתה )ורק מלשון הגמרא ,שדוקא אחר "שהוזמו עדיו ,כל
המחזיק בו זכה בו"(.
ותפרש יותר בשו"ת רביו )סוס"י יד( ,שכן מוכח בגמרא ב"ק )צ ,ב(" :וכי קדמו ודוהו דיי פשות מאי הוי ,ליהדר ולידיייה
מי ממוות" )אף שאם השור גח ואחר כך הפקירו בעליו פטור( .והייו כי "מחמת שהוא אסור בהאה לא פקע שם הבעלים
ממו" ,וקרין ביה והועד בבעליו.
 100שלכן אמר בגמרא שדוקא "שור הסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו" ,משא"כ לפי שהוזמו עדיו אין היאוש מועיל,
כי היאוש מתחיל אחר שאסר בהאה ,ואז אין היאוש מועיל.
ולפי זה מסיק לעיל )ד"ה ולשיטת רש"י וד"ה ואם כן( ,שגם דבר האסור בהאה "איו הפקר גמור ,עד שכל הרוצה ליטול
בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים"" ,ואין אחר יכול להוציא מידו בעל כרחו".

*
ויש עוד שיטה בזה ,שביאר רביו בשו"ת שלו סוס"י יד )דאע"ג דכל הקודם זכה לאחר יאוש ,כמו בהפקר ,אעפ"כ אין דיו
כמפקיר בפירוש ממש מדעתו ורצוו הטוב  ...ואף שכל הקודם זכה ,זהו עין הפקר ממילא על ידי יאוש שלא ברצוו ,אבל
הוא איו יכול להפקירו ולהוציאו מרשותו מדעתו ורצוו ,כמו שאיו יכול להקדישו(.
ולפי האמור שם יוצא ,שמיד כשודע לבעלים שעוד מעט יאסר החפץ בהאה ,מיד התייאש )ראה לקמן שם הערה  ,(137וכל
הרוצה ליטול יבא ויטול .אלא שכל זמן שלא זכה בהם הזוכה ,עדיין איו הפקר גמור.
בביאור שיטת רביו כאן ושם ,ובתיווך בייהם ,ראה תהלה לדוד ח"ג הל' פסח סי' כ .שערי יהודה ב"ק ע' עד ואילך .שו"ת הרב
ע' תקא -ג .ממגד ירחים ח"א ע'  .256אהלי שם  2ע' קלב .קובץ יגדיל תורה ).י (.גליון ה ע' פד -ח ,וגליון ט ע' לד -ו ,וגליון יב ע'
מו -ז .רשימות שיעורים סי' יא הערה  .12ליקוטי שיעורים סי' ג הערה  .6כבוד מלכים ע' קז.
 101כן הוא גם בדפוס ראשון ,וכן לקמן בסמוך .ואיו וסח הרגיל בכגון דא .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן משמע ",
או "וכן מוכח" ,והמדפיס פתח את הר"ת וכתב "וכן מצאתי".
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דמטא זמן איסורא ודאי מיאש כו' .103ואפילו הכי עשאו הכתוב כו'.
ועוד דלפי דעת החק יעקב ,ישראל שהיה לו ע"ז ומת יועיל לו ביטול ,דאיסורא לא מורית לבריה,
וכיון דמית פקע איסורא דישראל ונעשית ע"ז של הפקר ,ויבטלנה נכרי קודם שיזכו בה היורשים,104
ולא אשתמיט חד מהפוסקים לפלוגי בהכי ,105ואדרבה איפכא יש לדקדק ממ"ש הב"י בי"ד ריש סימן
קמ"ו 106והש"ך שם.107
_______________
 102בגמרא שם )ב"ק צח ,ב(" :אמר רבה גזל חמץ לפי הפסח ובא אחר ושרפו ,במועד פטור ,שהכל מצווים עליו לבערו ,לאחר
הפסח מחלוקת ר' שמעון ורבן ,לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי חייב )האי ששרפו ,לשלם לגזלן דמיהם,
דדבר הגורם לממון הוא ,שאם היה בעין היה מחזירו גזלן לבעליו ופטור ,דתן לעיל )דף צו ,ב( גזל חמץ ועבר עליו הפסח
אומר לו הרי שלך לפיך ,ועכשיו שאין בעין יחזיר דמים לבעליו .ובחמץ בפסח הוא דאמרין הכי ,משום דעיקרו כלומר
בתחלתו ממון הוי ,ועכשיו אע"פ שאיו שוה לכלום ,גורם לממון הוא ,רש"י( ,לרבן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון
דמי פטור".
ולא תפרש בדברי רביו איזה פרט רוצה להוכיח מגמרא זו .ואם הכווה היא להוכיח שגם בפסח שאר החמץ של בעליו ,עד
שיכול לומר לו "הרי שלך לפיך"; הרי לזה הספיקה לכאורה הראיה מעצם המשה שם )ב"ק צו ,ב(" :גזל  ...חמץ ועבר עליו
הפסח בהמה  ...שהיתה יוצאה ליסקל אומר לו הרי שלך לפיך".
וממה שהביא גמרא ה"ל ,רואים שרוצה להוכיח מכאן עוד פרט .שעל זה מסיים "עיין שם ודוק".
וכבר תחבטו כמה בהבת כוות הדברים כאן )ראה במהדורה החדשה של שוע"ר בשוה"ג .מדרכי הקוטרס ע' מה .קובץ יגדיל
תורה .י .ח"ה ע' פו סט"ו ,וחי"ב ע' מו .הערות וביאורים חי"א ע' רל(.
ואפשר הכווה היא למה שאמרו בגמרא שם" :חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרבי שלך לפיך ,מאן תא אומרין באיסורי
האה הרי שלך לפיך" )שהרי במשה עצמה לא תפרש שהחמץ אסר בהאה ,רק בגמרא שם(.
ותבאר לקמן סי' תמ בקוטרס אחרון ס"ק ב )דחמץ של גזל אסור בהאה לאחר הפסח  ...משום דהגזל עבר עליו ,אף שהיה
אוס ,וכמ"ש בעל חק יעקב בספרו תורת השלמים סימן ו'(.
והכווה למ"ש בשו"ת שבסוף ספר מחת יעקב עם תורת השלמים סי' ו ד"ה ואפילו )מסוגיא דש"ס דפרק הגוזל עצים ,גבי הא
דאמרין גזל חמץ שעבר עליו פסח אומר הרי שלך לפיך ,ואיתא שם בש"ס מאן תא דאמרין באיסורי האה הרי שלך לפיך
וכו' ,הרי להדיא דאף שהבעלים היה אוסים גמורים ,שהרי היה ביד גזלן ,ואפילו הכי אחר הפסח אסור בהאה(.
ועל זה מסיים כאן" :ואפילו הכי עשאו הכתוב ]כאילו הוא ברשותו[" .רואים מכאן שאף שהחמץ איו ברשותו ,ואיו יכול
לבערו ,מכל מקום אסר בהאה מחמת שהוא עדיין בבעלותו של הגזל.
 103בגמרא שם )ב"ק סו ,א -ב(" :אמר רבה  ...יאוש אמרי רבן דיקי  ...ורב יוסף אמר יאוש איו קוה ואפילו מדרבן.
איתיביה רב יוסף לרבה גזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפיך ,והאי כיון דמטא עידן איסורא ודאי מייאש ,ואי
סלקא דעתך יאוש קה ,אמאי אומר לו הרי שלך לפיך ,דמי מעליא בעי שלומי ליה .אמר ליה כי קאמיא אא זה מתייאש
וזה רוצה לקות ,האי זה מתייאש וזה איו רוצה לקות".
ומה שמביא כאן ראיה מסוגיא זו הוא רק מה שמעתיק משם" :כיון דמטא זמן איסורא ודאי מיאש כו' ,ואפילו הכי עשאו
הכתוב כו'" )כמבואר בפסחים ו ,ב :ועשאן הכתוב כאילו ברשותו(.
רואים מכאן שהיאוש איו מועיל באסורי האה ,וכיון ששאר שלו ,עשאן הכתוב כאילו הן ברשותו לגמרי ,שיעבור עליו בבל
יראה ובל ימצא.
ואף שבגמרא שם אמרין שהגזלן איו קוה את החמץ על ידי יאוש מטעם ש"זה מתייאש וזה איו רוצה לקות".
וכעין זה הקשה באבי זר או"ח סי' שמב סי"א )אולם צריך עיון לדבריו מה מקשה הש"ס .ואין לי פאי כעת לעיין בזה( .וראה
מה שדן בזה בהערות וביאורים חי"א ע' רלא בשוה"ג.

*
ולפי זה ,הפירוש הוא ,שהיאוש מתחיל מיד כשאסר בהאה ,ואז אין היאוש מועיל.
וכבר הובא לעיל שיש עוד שיטה בזה ,שביאר רביו בשו"ת שלו )סוס"י יד( שכיון שאיו שוה כלום ,התייאשו הבעלים מהחמץ,
וכל הרוצה ליטול בעבירה יבא ויטול .אלא שכל זמן שלא זכה בהם הזוכה ,עדיין איו הפקר גמור.
ולפי זה יהי' אפשר לפרש ,שהיאוש מתחיל לפי שאסר בהאה ,ומכל מקום היאוש איו מועיל שיהי' הפקר גמור.
 104והייו שפשוט הדבר אצל רביו ,שע"ז של ישראל שעשית הפקר )כגון ע"ז של גר שמת( ,מועיל לו ביטול .וראה כלי חמדה
)פלאצקי( פ' וישלח )מז ,ג( .מחזה אברהם או"ח סי' עז ד"ה ובהאי ,וסי' עח ד"ה ומ"ש משו"ת .אמרי יושר ח"ב סי' ח .חקרי
הלכות ח"ד סג ,ב .לכבודו של מלך ח"ד ע' .344
 105ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לו.
 106בדין גר ועובד כוכבים שירשו אביהם עובד כוכבים ,שהובא לעיל )דדוקא בגר הקילו כדי שלא יחזור לקלקולו ,אבל בישראל
דלאו גר אסור .ומדקתי אסור סתמא משמע דלית ליה תקה אפילו על ידי ביטול(.
 107ס"ק ה )לפי שירושת הגר מדרבן ,וחכמים הקילו בגר שלא יחזור לקלקולו ש"ס .ולפי זה דוקא גר ,אבל מי שהמיר אביו
ובו עמו ומת אביו ,איו יכול לומר לאחיו המומר טול אתה אלילים כו'( .הרי שגם כאשר אסרה הע"ז בחיי האב )המומר(,
עדיין יורש אותה הבן .וכמובא לעיל )הערה .(70
אלא שבש"ך לא הוזכר שלא מועיל ביטול ,ולכן הביא גם מב"י.
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וליכא לדמויי לטובת הנאה דאיכא למ"ד 108דאינה ממון להורישם לבניו .דהתם גוף המעשר אינו שלו
כלל ,אבל הכא גוף החמץ שלו ,אלא שאין לו זכות ליהנות ממנו.
ולפי דעת החק יעקב ,מי שהיה לו אחד מאיסורי הנאה הצריכים ביעור ומת ,ובא אחר וביערו ,אין
חייב ליתן עשרה זהובים לבנו] 109חסר איזו שיטות בהעתק מחמת שנטשטש גוף הכתב:[110

____________________
 108והכי קיי"ל כמאן דאמר טובת האה איה ממון )קידושין ח ,א(" :אמר עולא טובת האה איה ממון" .וכן פסק ברמב"ם
)הל' אישות פ"ה ה"ו(" :ישראל שקידש בתרומה שהפריש מגרו איה מקודשת שהרי אין לו למוכרה ואין לו בה אלא טובת
האה .לפי שותה לכל כהן שירצה וטובת האה איה ממון".
ולכן קיי"ל שאיו מורישו לביו )רמ"א חו"מ סי' רעו ס"ו(" :אין היורשין יורשין דברים שאין בהם ממש או טובת האה
בעלמא שאיו ממון".
 109ראה ב"ק צא ,ב )מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו ר"ג ליתן לו עשרה זהובים( .טור ושו"ע חו"מ סי' שפב ס"א
)מי ששחט חיה ועוף ,ובא אחר וכיסה הדם שלא מדעת השוחט ,חייב ליתן כמו שיראו הדייים .ויש מי שהורה שהוא ותן
קס קצוב ,והוא י' זהובים(.
 110ואולי תוכן שורות אלו הוא :משא"כ לפי מה שתבאר לעיל ,הבן יורש את החמץ מאביו ,וחייב לבערו ,ואם בא אחר וביערו,
חייב ליתן עשרה זהובים לבו.
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תלו דין המפרש בים והיוצא בשיירא
ובו כ"ג סעיפים

היוצא מביתו תוך שלשים יום
א היוצא 1מביתו )א( לעיר אחרת קודם הפסח ,ודעתו שלא לחזור לביתו עד לאחר הפסח  ,או
2

3

4

שדעתו שלא יחזור לביתו לעולם ,5ואינו מניח בביתו אדם שיוכל לבדוק כשמגיע זמן הבדיקה.6
____________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( היוצא מביתו תוך שלשים יום )א -ד(.
)ב( היוצא מביתו קודם שלשים יום )ה -ז(.
)ג( כשדעתו לחזור בפסח )ח(.
)ד( כשדעתו לחזור קודם הפסח )ט -יא(.
)ה( העושה אוצר בביתו )יב -יט(.
)ו( הדר בבית כרי ויוצא ממו )כ -כב(.
)ז( זהירות מחמץ דבוק )כג(.

 2מימרא דרב יהודה אמר רב דף ו ע"א )המפרש והיוצא בשיירא  ...תוך שלשים יום זקוק לבער(.
ובקוטרס אחרון ס"ק א ,יתבאר הטעם שקט כאן היוצא מביתו לעיר אחרת ,דהייו שאפילו אם יקיים מצות בדיקת חמץ
בעיר שיוצא לשם )באופן שיתבאר לקמן ס"כ( ,מכל מקום חייב הוא לבדוק כל חדריו בלילה שלפי יציאתו.
ואף שיתבאר לקמן )ס"י( ,שיש מחלקים בין יוצא לדרך לבין מפרש לים ויוצא בשיירא ,הייו דוקא לעין דעתו לחזור קודם
הפסח ,משא"כ לעין אין דעתו לחזור עד אחר הפסח ,אין טעם לחלק בים.
ומה שפירש כאן דהייו דוקא כשיוצא לעיר אחרת ,ביאר בקוטרס אחרון )ס"ק ו ד"ה וכיון(" :לשיטת הר"ן מי שיש לו חמץ
בפסח בעיר אחרת איו עובר עליו מן התורה שהוא כמבוער אצלו" ,משא"כ אם יצא לבית אחרת בעיר זו ,אפילו אם יצא
מביתו קודם ל' יום ,חייב לבדוק בביתו בליל י"ד )ראה שאילת חיים סי' ז ס"ב( ,וכדלקמן סכ"ב )לעין יוצא מבית הכרי(:
"ואם הוא כס בבית לדור בעיר זו ,אפילו הוא יוצא מבית הכרי קודם ל' יום ,הרי הוא חייב לבודקה בשעה שהוא חייב
לבדוק ביתו שידור בו בפסח ,דהייו בליל י"ד".
 3רבא שם )הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור ,אבל דעתו לחזור אפילו מראש
השה זקוק לבער(.
 4רש"י שם )דעתו לחזור ,בימי הפסח .אפילו מראש השה מי ,דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה וההיא שעתא לאו ברשותיה
היא דליבטליה(.
ר"ן שם )ב ,ב( ד"ה המפרש )פירש"י ז"ל שאין דעתו לחזור בתוך הפסח ,אבל דעתו לחזור בתוך הפסח ,אפילו קודם ל' יום זקוק
לבער ,כדי שכשיחזור בימי הפסח לא ימצא חמץ בתוך ביתו(.
ושו"ע ס"א -ב )המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא  ...תוך שלשים יום ,זקוק לבדוק ,קודם שלשים יום איו צריך לבדוק ...
כשאין דעתו לחזור בתוך הפסח ,ואף על פי שדעתו לחזור  ...אחריו ...אם דעתו לחזור בתוך הפסח צריך לבדוק אפילו מראש
השה(.
וכדלקמן ס"ח )אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח ,אפילו יוצא מביתו בתחלת השה ,דהייו אחר פסח העבר ,חייב הוא לבדוק
קודם יציאתו את כל החדרים הצריכים בדיקה בליל י"ד(.
ואם דעתו לחזור לפי הפסח ,בזה יש כמה דעות וכמה חילוקים ,שיתבארו לקמן ס"ט -י ,וקוטרס אחרון ס"ק ז -ח.
 5הגהות סמ"ק סי' צח ע' עה )הפייט קודם שלשים יום איו זקוק לבערה בכל עיין ,בין אין דעתו לחזור בין יש דעתו לחזור ...
את זה מוסיף הר"ר מחם ממלי'און( ,לגירסת ט"ז ס"ק ה )וכן מבואר שם בפירוש שמביא בשם הר"ר מחם ממילאן ,לפרש
הגהת סמ"ק אליבא דהפייטן שלו בהלכות ביעור חמץ  ...וז"ל תוך ל' יבער חמירא בכל עין בין אין דעתו לחזור בין יש דעתו
לחזור  ...אחר פסח(.
וכן הוא לקמן ס"ח )וכל זה כשאין דעתו לחזור עד לאחר הפסח ,או שאין דעתו לחזור לעולם(.
והדוגמה למציאות זאת היא לקמן ס"כ -כב )ישראל שהיה דר בבית של כרי ,ורוצה לצאת ממו  ...הכרי  ...לא יכס לתוכו עד
לאחר הפסח  ...חייב לבודקה בלילה שלפי יציאתו מבית הכרי ,אם הוא יוצא ממה בתוך ל' יום(.
משא"כ אם יכס כרי לבית הזה קודם הפסח ,יבואר לקמן שם ) הכרי יכס לביתו קודם הפסח .אפילו הוא יוצא בתוך ל' יום
לפי הפסח ,שכבר חל עליו חובת הביעור ,אף על פי כן אין צריך לבדוק  ...שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל
המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו יטלו(.
 6סמ"ק סי' צח ע' עד )ואיו מיח מבי ביתו לשם בביתו( .טור ושו"ע ס"א )ואיו מיח בביתו מי שיבדוק( .וראה ט"ז ס"ק א
)דסוגר הבית ואיו מיח שם שום אדם מכיס חמץ ,וזה כלל במ"ש מי לבדוק ,דמסתמא אם ידור שם שום אדם יהיה הוא
הבודק( ,וכדלקמן בסוף הסעיף.
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אם הוא יוצא בתוך שלשים יום לפני הפסח ,כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח ,7חל עליו להזהר
ולקיים כל מצות חכמים ,8לפיכך חייב הוא לבדוק כל חדריו ,בלילה שלפני יציאתו לאור הנר .ואם
שכח ולא בדק בלילה ,יבדוק ביום 9לאור הנר.10
ומיד )ב( אחר הבדיקה יבטל כל החמץ שאין ידוע לו שלא מצאו בבדיקתו ,כתקנת חכמים שתקנו
לבטל תיכף ומיד אחר הבדיקה ,11מטעם שנתבאר בסימן תל"ד 12עיי"ש.
ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ ,13כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד ,כיון שאינה בזמן העיקרי
שתקנו לה חכמים ,דהיינו ליל י"ד) 14וממנו ואילך עד סוף הרגל כמ"ש בסי' תל"ה.(15
וברגע שקודם יציאתו חייב הוא להוציא החמץ מכל גבולו שבעיר זו שהוא יוצא ממנה.16
ואם יש לו בנים קטנים בביתו וצריך הוא להניח להם חמץ לאכול ,יוציאנו מביתו לבית אדם אחר,
ושם יניח חמץ לאכול ,ויסגור את ביתו ואת כל חדריו הבדוקים שלא יכניס )ג( שום אדם עוד חמץ
____________________
 7גמרא ו ,א )הי שלשים יום מאי עבידתייהו ,כדתיא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום( .וכדלעיל סי '
תכט ס"א )חכמים הראשוים תקו בזמן שבית המקדש היה קיים שיתחילו הדרשים לדרוש ברבים הלכות הרגל שלשים יום
לפי הרגל(.
 8רש"י שם ד"ה קודם )ומאז חל עליו להיזהר בצרכי הפסח(.
וראה גם לקמן ס"ה )קודם ל' יום  ...אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו ,שעדיין לא חל עליו להזהר בצרכי הפסח( .סי"ד -טו
)בתוך ל' יום לפי הפסח ,כיון שחל עליו לקיים תקת חכמים שתקו בגלל הפסח  ...קודם ל' יום לא חלה עליו גזירה זו(.
סכ"א )שכל ל' יום אלו חייב הוא להזהר בצרכי הפסח ,דהייו שכל מצוה ממצות הפסח שלא יוכל לקיימה כשיגיע זמה,
ואפשר לו לקיימה בתוך ל' יום אלו ,חייב הוא לקיימה מדברי סופרים( .סי' תמז ס"א )יש זהרין כל שלשים יום לפי הפסח
שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצע לפסח( .סי' תג סל"א )וקודם ל' יום לא חל עליו חובת מהג זה ,כמו שלא חל
עדיין כל תקות חכמים שתקו בגלל הפסח(.
 9מ"א ס"ק א )בלילה שלפי יציאתו לאור הר  ...ואם שכח לבדוק בלילה יבדוק ביום(.
 10ירושלמי פ"א ריש ה"א )אם לא בדק אור לי"ד יבדוק בי"ד ,וצריך לבדוק לאור הר( .שו"ע רס"י תלג )כשבודק ביום ארבעה
עשר לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הר( .וכדלעיל סי' תלג ס"א )אם עבר ולא בדק בליל י"ד ,וחייב הוא לבדוק ביום י"ד
כמו שיתבאר בסי' תל"ה ,לא יבדוק לאור החמה אלא לאור הר( .ובסי' תלה ס"א )מי ששכח או הזיד ולא בדק בליל י"ד,
יבדוק ביום י"ד ,לאור הר(.
וכן גם כאן כשמקדים לבדוק ,ולא בדק בלילה ובודק ביום .וכן הוא במחצית השקל על המ"א כאן ס"ק א )והייו לאור הר(.
ובפרמ"ג א"א שם )ביום גם כן לאור הר(.
 11מ"א ס"ק א )וכיון דחל עליו חובת בדיקה צריך גם כן ביטול כתיקון חכמים ,שמא יש שם גלוסקא יפיפיה ,דאין לסמוך
שיבטל כשיגיע הפסח ,דשמא ישכח באותו פעם לבטל( ,וס"ק יב )צריך לבטל בשעת הבדיקה ,כמו שכתבתי לעיל(.
וההוכחות לדעת המ"א )שלא כדעת החולקים עליו( ,יתבארו בקוטרס אחרון ס"ק ב.
 12סעיף יג )שביטול זה שלאחר הבדיקה הוא תקת חכמי הגמרא שתקוהו מיד לאחר הבדיקה ,כדי שיהיה לו זמן קבוע ,שאם
לא היה לו זמן קבוע היה שכח מלב בי אדם העלולין לשכחה(.
ואף שכאן לא יהי' בביתו בחג הפסח ,ואין לחשוש כל כך למה שהובא לעיל )סי' תלד ס"ו(" :שמא שארה גלוסקא יפה של חמץ
 ...שמא ימצאה בפסח ויעבור עליה בבל יראה ובבל ימצא" .מכל מקום תקת חכמים היא לבטל בכל אופן )ראה הערות
וביאורים חי"א ע' רמא בשוה"ג( ,ואם כן יבטל מיד אחר הבדיקה ,כדי שלא ישכח.
 13כל בו סי' מח ו ,ד )ויש אומרים שמברכין בשעת הבעור אף על פי שהם רחוקים מן הפסח ,ויש אומרים שאין מברכין אחר
שאין זה בעור ממש ,אלא באור ארבעה עשר(] .ר[מ"א ס"א )ולא יברך אז על ביעור חמץ( .ח"י ס"ק יג )ובשיירי כסת הגדולה
 ...דאין לברך כלל ,וכן עיקר ,דבספק ברכה שומעין להקל(.
 14לבוש ס"א )אבל אין צריך לברך ,שעדיין עיקר זמו לא הגיע( .וראה גם לעיל סי' תלב קוטרס אחרון ס"ק א ד"ה וכל שכן
)המפרש בים תוך ל' יום שהוא חייב לבדוק ,ואף על פי כן איו מברך ,לפי שאיו זמן ביעור לרוב העולם ,כמו שיתבאר בסי'
תל"ו( .סי' תלג ס"ז )לבדוק כל חדריו בליל י"ג או בשאר לילות השה לאור הר  ...שלא יברך על בדיקה זו ,כמו שיתבאר
בסימן תל"ו(.
משא"כ אם הוא זמן ביעור לרוב העולם ,כגון שערב פסח חל בשבת ,אזי מברכין עליו ,כדלקמן סי' תמג ס"א )מקדימין הכל
לבדוק בליל ששי ,שהוא ליל י" ג ,ומברכין על ביעור חמץ( .וראה הערות וביאורים חי"א ע' סב -ג בשוה"ג.
 15סעיף ב )עבר כל יום י"ד ולא בדק ,יבדוק בתוך הפסח  ...וקודם הבדיקה חייב לברך על ביעור חמץ(.
 16וכדלעיל )סי' תלא ס"ג -ד(" :לבדוק ולהוציא מכל גבולו  ...שיוציא את החמץ מכל גבולו  ...לבדוק ולהוציא מכל גבולו".
וכדלקמן סי' תמה ס"א )קודם שעה ששית ,איו צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אלא די לו במה שמבערו מרשותו  ...כיון שאיו
שלו שכבר הפקירו וגם מוח במקום שאיו שלו ,והתורה אמרה בכל גבולך וגבול זה איו שלו אלא הפקר לכל(.
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לשם ,שאם לא יעשה כן אין בדיקתו שוה כלום:17
ב אבל אם הוא מניח בביתו 18אשתו 19ובניו ובני ביתו הגדולים 20שיש בהן דעת ויכולת לבדוק ,ככל
משפטי הבדיקה שנתבאר בסימן תל"ג ,אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו ,אלא יצוה לאחד מהם
)ד( וימנה אותו שיבדוק ויבטל החמץ 21כשמגיע הזמן ,ששלוחו של אדם כמותו:22
]ועיין בסימן תל"ב 23שלכתחילה טוב להזהר שלא לעשות אשה שליח לבדיקת חמץ .ועיין בסימן תל"ד 24שנכון
הדבר שיבטל גם הוא בעצמו במקום שהוא שם כשמגיע זמן הביטול ,עיין שם[.

ג ואם שכח ויצא מביתו ולא צוה לאחד מהם שיבדוק ,אף על פי כן חייבים הם לבדוק ,25אפילו אותן
חדרים שלא הכניסו בהם חמץ אחר יציאת בעל הבית מביתו ,ואפילו אותן החדרים שהם לא יכנסו
____________________
 17ט"ז ס"ק א )דכיון דודאי יכיסו שם חמץ מה מועלת בדיקתו ,דהא ביתו זוכה לו כל חמץ שיהי' שם עד הפסח .אלא צריך
לומר דסוגר הבית ואיו מיח שם שום אדם מכיס חמץ(.
ומה שאין אומרים בזה "איסורא לא יחא ליה דליקי" ,או ד"הוה ליה חצר שאיה משתמרת ואיה קוה לו אלא אם כן עומד
אצלה" ,תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ג(.
וראה קובץ יגדיל תורה ).י (.ג ע' רלב ,דהייו דוקא כשהבית שלו.
 18כדלעיל ס"א )ואיו מיח בביתו אדם שיוכל לבדוק כשמגיע זמן הבדיקה( ,ומקורו בסמ"ק סי' צח ע' עד )ואיו מיח מבי
ביתו לשם בביתו( .ובטור ושו"ע ס"א )ואיו מיח בביתו מי שיבדוק(.
משא"כ אם מיח בביתו אדם שיוכל לבדוק ,תבאר בט"ז ס"ק א )דמסתמא אם ידור שם שום אדם יהיה הוא הבודק( .ובמ"א
ס"ק יד )דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק(.
 19בכל ה"ל אמר סתם "מיח בביתו אדם שיוכל לבדוק" ,והי' אפשר לומר שהכווה דוקא ל"אשים בי חורין שהגיעו לכלל
המצות" כדלעיל )סי' תלב ס"י( ,וכדלקמן )בהג"ה(" :שלכתחילה טוב להזהר שלא לעשות אשה שליח לבדיקת חמץ" )וכן
פסקו הב"ח סוף הסימן ,והח"י ס"ק יד ,שאף ביוצא לדרך לא יסמוך על בדיקת האשה(.
מכל מקום ,מה שהובא לעיל מהמ"א )ס"ק יד(" :דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק" קאי על מ"ש הרמ"א )סוף ס"ב(" :גם
אשתו תבדוק ותבטל בביתו" .ראה מכך שגם אם היח אשתו בביתו ,עדיף שיצוה לה לבדוק כשמגיע הזמן ,מאשר הוא
יבדוק בעצמו קודם זמו.
 20ראה לעיל )סי' תלב ס"י(" :או קטן שיש בו דעת ויכולת לבדוק" .ולקמן )סי' תלז ס"ה(" :או קטן שיש בו דעת לבדוק ".
ומקורו ברמב"ם )פ"ב הי"ז(" :והוא שיהיה קטן שיהיה בו דעת לבדוק" .ובטור ושו"ע )סי' תלז ס"ד(" :והוא שיהא קטן שיש
בו דעת לבדוק".
ואפשר גם כאן הכווה לזה "הגדולים שיש בהן דעת ויכולת לבדוק" ,כלומר שהם מספיק גדולים עד שיש בהן דעת לבדוק.
ואפשר שהכווה היא ,שאם מיח בביתו קטן שיש בו דעת לבדוק ,עדיף שהוא עצמו יבדוק – קודם זמו ,מאשר יסמוך על בו
הקטן שיבדוק – כשיגיע זמו.
 21מה שהובא לעיל מדברי המ"א )ס"ק יד(" :דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק" ,קאי על מ"ש הרמ"א )סף ס"ב(" :גם אשתו
תבדוק ותבטל בביתו" .ראה מכך שבעין שימה אותו גם לבטל .ואם לא מיה אותה לבדוק ולבטל ,יתבאר לקמן ס"ג -ד.
ואם מיה אותה לבדוק ולא מיה אותה לבטל ,יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ד.
 22קידושין מא ,ב )מכאן ששלוחו של אדם כמותו( .ב"ח ס"ב ד"ה ומ"ש רביו ואיו )וכיון דשלוחו של אדם כמותו הוי ליה
כאילו הוא עצמו בודק( .הובא באליה זוטא ס"ק א .ח"י ס"ק ב )אבל אם מיח מי שיבדוק אין צריך לבדוק ,דשלוחו של אדם
כמותו(.
אבל מעצם הדין חל חיוב בדיקת חמץ על בעל הבית ,ולא על בי הבית ,כדלעיל )סי' תלב ס"ח( " :חובת הבדיקה היא על בעל
הבית ,אבל בי ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל  ...אבל אם בעל הבית רוצה לעשות בי ביתו שלוחים
לדבר מצוה שיבדקו הם ,הרשות בידו )ותבאר לעיל שם הערה .(56
ואף שתבאר לעיל )שם(" :כון הדבר שיבדוק הוא בעצמו ,שכן הוא בכל המצות ,מצוה בו יותר מבשלוחו ,ואם איו יכול
לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות ,יבדוק הוא חדר אחד או זוית אחת".
מכל מקום עדיף שיצוה להם לבדוק כשמגיע הזמן ,מאשר הוא יבדוק בעצמו קודם זמו .וראה הערות וביאורים א ע' יט.
 23סעיף י )ומכל מקום מצוה מן המובחר שלא לסמוך לכתחלה בבדיקתו ,אלא על אשים בי חורין שהגיעו לכלל המצות(,
וש" .ולכן גם כאן ,אם יש לו האפשריות למות איש לבדוק ,יעדיף למות אותו מאשר את אשתו.
 24סוף סעיף טו )יש אומרים שבין בביטול הלילה ובין בביטול היום איו יכול לעשות שליח שיבטל חמצו אלא יבטל בעצמו ...
ויש אומרים  ...די בכך להפקיע שמו מעליו שלא יעבור עליו .וכן עיקר .ואף על פי כן טוב לחוש לכתחלה לסברא הראשוה(.
וגם כאן בשו"ע )ס"ב(" :ואם שכח ולא בדק יבטל כשיגע הפסח" .אלא שזה מיירי כששכח ולא צוה לאחד מהם שיבדוק ,שאז
הביטול שלו הוא חיוב גמור ,כדלקמן )סי"א(" :חייב לבטל במקום שיהי' שם כשיגיע ערב פסח" .אמם לעיל סי' תלד תבאר
שגם כאשר מצוה לשליח לבטל ,שאז איו חייב לבטל בעצמו ,מכל מקום "כון הדבר שיבטל גם הוא בעצמו".
 25על מ"ש בשו"ע )ס"ב(" :ואם שכח ולא בדק ,יבטל כשיגיע הפסח" )שהיא ההלכה דלקמן סי"א( ,הגיה הרמ"א" :גם אשתו
תבדוק ותבטל בביתו ,דילמא ישכח לבטל במקום שהוא" .ופירש המ"א )ס"ק יד(" :מיירי שלא צוה לאשתו ,ואשמעין דמכל
מקום תעשה כן" .והייו הן בדיקה )כמבואר בסעיף זה( והן ביטול )כדלקמן סעיף הבא(.
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בהם בפסח כלל ,ולא יבואו לאכול מהחמץ שבתוכם .26דכיון שבעל הבית נתחייב בבדיקת כל
החדרים הצריכין בדיקה ,חייבין הנשארים בביתו לפוטרו מחיובו ,שכל ישראל ערבים זה בזה:27
ד ואחר הבדיקה טוב שיבטלו גם כן ,28אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך ,כיון שאין החמץ
30
29
שלהם ,והבעל הבית לא צוה להם לבטל ולא עשה אותם שלוחים לכך ]ואע"ג דמסתמא ניחא ליה ,
____________________

 26ח"י ס"ק יד )מיירי אף שמיח בעירו אשתו ובי ביתו רבים שמשתמשין בחדריהם בפי עצמן  ...שכח ולא בדק ]חדרו[
מחויבת אשתו לבדוק גם חדרו וביתו(.
 27שבועות לט ,א )מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה( .וכן הוא לקמן סי' תמג ס"ז )צריך הוא לבערו כדי שלא יעבור עליו בעל
החמץ בבל ימצא ,שכל ישראל ערבים זה בזה(.
 28כל בו סי' מח ו ,ד )אם אין האיש בביתו יכול לבטל במקום שהוא בו ,ואם איו עושה כן מוטב שתבטל אשתו( .רמ"א ס"ב
)גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו( .ושו"ע סי' תלד ס"ד )אם אין האיש בביתו יבטל במקום שהוא ,ואם איו עושה כן ,טוב
שתבטל אשתו( .ובמ"א שם ס"ק י )פירוש ,שאיו רגיל לעשות כן ,ואם כן חיישין שמא ישכח ,לכן טוב שתבטל אשתו( .וכן
פירש הפר"ח בסוף הסימן )ויראה דהכי קאמר ,ועל החשש אולי לא יעשה כן ,טוב שתבטל אשתו(.
 29מ"א שם סי' תלד ס"ק י )אבל באמת לא מהי כל כך בטול האשה ,כיון שאיה שלה(.
וכן תבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ב )ומ"ש הש"ע בסוף סי' תל"ד טוב כו' ,הייו משום דבאמת אין מועיל כל כך(.
והייו כיון שהבעל לא צוה לה לבדוק ולבטל ,כמבואר במ"א )כאן ס"ק יד(" :דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק ,והכא מיירי
שלא צוה לאשתו" )ותבאר לעיל הערה .(21
ועל זה כתב בקוטרס אחרון )ריש ס"ק ד(" :כך פסק המ"א ,ויש לפסוק כדבריו .ואף שבמקצת שאר אחרוים לא משמע הכי".
ויתבאר לקמן )הערה הבאה ,והערה .(213

*
וכל זה כשלא צוה כלל .אבל אם צוה לבדוק ,ולא צוה לבטל ,על זה תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ד ד"ה אך(" :אם צוה לבדוק
ולא הזכיר ביטול  ...מסתברא דמועיל ,דמה שגילה דעתו על הבדיקה קרא גילוי דעת גם על הביטול  ...וכיון שביטולו מועיל
חייב לבטל מעיקר הדין ,שהרי בעל הבית תחייב לבטל קודם יציאתו וחייבים אשי ביתו לפוטרו מחיובו ,כמ"ש החק יעקב
בסוף ס"ק י"ד מחוייבת כו' עיי"ש"
 30תוכן המשך דברי רביו בסעיף זה:
"אין ביטולם מועיל כל כך  ...אין ביטול  ...מועיל כלל" .והייו שלא רק שאיו "מועיל כל כך" ,אלא איו "מועיל כלום".
וכן הוא בקוטרס אחרון )ס"ק ד(" :ואף שכאן בטלו בי ביתו אין זה כלום ,כיון שאין החמץ שלהם ,והוא לא גילה להם דעתו
בפירוש שיבטלו".
אשר כן תפרש בכל בו )סי' מח ו ,ד; שהוא מקור הלכה זו(" :ומי שבדק בית שאיו שלו ,הסכימו כל החכמים שאיו יכול
לבטל ,אם לא בשליחות בעל החמץ".
וכן מציו לעיל סי' תלג סל"ו )לעין בדיקת החמץ בבית הכסת(" :אבל אין צריך לבטל אחר הבדיקה ,לפי שאין יכולים לבטל
ולהפקיר חמץ שאיו שלהם ,שאין אדם מפקיר דבר שאיו שלו" .הרי תבאר בכל אלו שמעיקר הדין אין ביטול זה מועיל
כלום.
ועל זה ממשיך רביו ושואל )בהגהה(" :ואע"ג דמסתמא יחא ליה" .והייו כמבואר בח"י סי' תלד ס"ק יד )הכא אמרין
מסתמא יחא ליה ,וזיכה לשלוחו חמצו כדי שיוכל להפקירו ולבטלו  ...כדי לקיים מצות ביטול(.
ומשיב רביו לדבריו בקוטרס אחרון ס"ק ד )דבאמירה בלבד לא קה שליח את החמץ עד שיזכה בו באחד מדרכי הקין(.
ואף דקיי"ל שאם שאר הרבה חמץ בביתו אפשר אפילו למכרו )אף שאין אדם מוכר דבר שאיו שלו( ,כדלקמן )סי' תמג ס"ו -ז(:
"ישראל שהיה מופקד בידו חמצו של ישראל אחר חבירו )או שהיה ממושכן אצלו( ימתין מלמכרו עד שתגיע שעה ה' בערב
פסח שמא יבא בעל חמץ ויקחו ממו ,ואם הוא דבר שלא ימצא לו קוים בריוח בשעה ה' ויצטרך למוכרו בזול מותר לו
למוכרו קודם לכן  ...ואם לא מכרו כלל עד שהגיעה שעה ששית חייב לבערו מן העולם לגמרי".
]ובאמת יש הרוצים לפרש דהייו דוקא בפקדון ,כפי שכתב מוה"ר ישכר בער הורביץ מ"ץ דליובאוויטש )קובץ יגדיל תורה חוב'
ט ע' יט(" :דהגם שחמצו של ישראל חברו המופקד אצלו מוכרו בערב פסח בשעה ה' גם בלא דעתו ורשותו ,מפי השבת
אבידה  ...יש לומר דהייו דוקא במופקד אצלו ,שביד הפקד למסור החמץ להערל הקוה בכל זמן שירצה ,משא"כ בידון
דידן ,הגם דאן סהדי דודאי יחא לבעל החמץ במכירה זו  ...אין זה מכירה גמורה" .אמם תבאר בשוע"ר שם )סי' תמג
ס"ח(" :דכיון שהגיעה שעה ה' שהוא קרוב לאסור בהאה הרי הוא כאבוד מבעליו ,וחייב כל אדם הרואה אותו אבד למכרו
לכרי ,כדי לקיים מצות השבת אבידה" ,הייו אפילו אם אין החמץ בפקדון אצלו[.
ומה גם שכאן מדובר באשתו ובי ביתו ,שבזה תבאר לעיל )סי' שסז(" :אשתו של אדם מערבת עליו משלו שלא מדעתו ...
יכולה אשתו ליתן להם עירובו  ...שמן הסתם וח לו בעירוב אשתו  ...ואם אין הבעל והאשה בעיר יכולים בי הבית לערב
משלו שלא בידיעתו ,שמן הסתם לא יקפיד עליהם  ...וזכין לאדם שלא מדעתו".
והביאור בזה תבאר לקמן )הלכות מציאה ופקדון ס"ה(" :ומכל מקום מותר לבן ביתו של אדם ליתן פרוסה לעי או לבו של
אוהבו של בעל הבית שלא מדעתו ,לפי שכך הגו בעלי בתים ,ומתחלה תרצה בעל הבית בכך כשהכיס פת זו לתוך ביתו ,ואין
זה קרא שלא מדעת הבעלים כלל כיון שכך הגו והבעלים יודעים מזה המהג .ומטעם זה מותר לקבל צדקה מן השים דבר
מועט שלא מדעת בעליהן" )ותבאר בסדר מכירת חמץ עם ביאור ע' צה -ו .שיעורי הלכה למעשה ח"ב ע' רלג(.
וכיון שתית הפת לעירוב מועלת ,וכיון שמכירת החמץ מועלת ,אם כן מדוע גרע הביטול שלהם ,שאיו מועיל כלום?
משיב על זה רביו כאן" :מכל מקום צריך הוא לגלות דעתו בפירוש ,ואם לאו אין ביטול השליח מועיל כלום כמ"ש בסוף סימן
תל"ד".
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מכל מקום צריך הוא לגלות דעתו בפירוש ,ואם לאו אין ביטול השליח מועיל כלום ,כמ"ש בסוף סימן תל"ד עיי"ש[.

מכל מקום יש לחוש שמא ישכח בעל הבית לבטל במקום שהוא ,31כיון שאינו עוסק שם בבדיקת
החמץ ובביעור הוא קרוב לשכחה ,32ולא יבוטל החמץ כלל ,ומוטב שיבטלו הם ממה שלא יבוטל
החמץ כלל .וראוי להזהירם על כך כדי לצאת ידי ספק:33

היוצא מביתו קודם שלשים יום
ה ואם יוצא קודם ל' יום ,34אפילו אינו מניח בביתו מי שיבדוק  ,אם דעתו שלא לחזור לביתו עד
35

לאחר הפסח אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו ,שעדיין לא חל עליו להזהר בצרכי הפסח.36
וכשיגיע ערב פסח יבטל כל החמץ שיש לו בכל גבולו.37
ולא יברך על ביטול זה ,38לפי שעיקר הביטול הוא בלב כמו שנתבאר בסי' תל"ד ,39ואין מברכין על

_______________
והייו מה שתבאר לעיל )סי' תלד סט"ו(" :האומר לחבירו צא והפקר כסי אין בכך כלום עד שיפקירם הוא בעצמו ,ויש
אומרים שהביטול איו צריך להיות דומה ממש להפקר בדבר זה  ...בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו אפילו על ידי שליח
שאיו חפץ בו כלל די בכך להפקיע שמו מעליו שלא יעבור עליו".
ותבאר יותר בקוטרס אחרון )ס"ק ד(" :שהרי מה שהש"ע פסק בסי' תל"ד דיכול לבטל על ידי שליח ,הייו מטעם המבואר
בב"י בשם הר"ן דבגילוי דעתא סגי עיי"ש .ואם כן כשלא צוה לבדוק ולבטל ,שאין כאן גילוי דעת ,אף שמסתמא יחא ליה,
אין זה כלום ,שהרי כל אדם מסתמא יחא ליה שיבוטל חמצו קודם הפסח כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ואעפ"כ
אם לא ביטלו בפירוש בפיו או בלבו עובר עליו".
יוצא אם כן שמה שהמכירה מועלת ,הייו כיון שהמכירה מועלת על ידי שליח .משא"כ הפקר איו מועיל על ידי שליח .ואף
שגם בביטול מועיל גילוי דעת ,מכל מקום בלי גילוי דעת אין הביטול מועיל כלום ,ולא סגי במה "דמסתמא יחא ליה".

*
ומכל מקום כתבו כל הפוסקים ה"ל" :מוטב שתבטל אשתו" )כל בו(" .גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו" )רמ"א(" .טוב שתבטל
אשתו" )שו"ע(.
וביאר המ"א )סי' תלד ס"ק י(" :באמת לא מהי כל כך בטול האשה" .וכן כתב רביו כאן "אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך
 ...מוטב שיבטלו הם ממה שלא יבוטל החמץ כלל" .והייו שלמרות כל ה"ל אפשר שמועיל קצת הביטול שלהם ,כיון
"דמסתמא יחא ליה".
ואף שזה ראה כעין סתירה )ראה קובץ יגדיל תורה .י .כח ע' קב ואילך .ל ע' שח .לב ע' ז(.
כתב על זה רביו בקוטרס אחרון )ס"ק ד(" :דשי הדיים ממקור אחד הן ,ולדבר אחד תכווו .וכן מצאתי בהדיא גם כן בפרי
חדש".
והייו מה שכתב בכל בו )סי' מח ו ,ד(" :מי שבדק בית שאיו שלו הסכימו כל החכמים שאיו יכול לבטל ,אם לא בשליחות בעל
החמץ .ולפיכך אם אין האיש בביתו יכול לבטל במקום שהוא בו .ואם איו עושה כן מוטב שתבטל אשתו" .שמצד אחד כתב
שאין הביטול מועיל בלי שיצוה הבעל ,ומכל מקום כתב ,שאם אין האיש בביתו "מוטב שתבטל אשתו".
ובפרי חדש )סי' תלד ס"ד(" :דההיא בלא רשותו ,אבל ברשות ושלוחו לעולם דמצי לבטל  ...טוב שתבטל אשתו" .והייו שבלא
רשותו איו יכול לבטל ,ומכל מקום טוב שתבטל אשתו.
ואפשר דהייו דוקא באשתו ובי ביתו ,שיש להם קצת רשות לעשות בחמץ שבביתו ,כמובא לעיל לעין האשה ובי הבית שתו
עירוב משלו שלא בידיעתו ,ולעין האשה ובי בית שתו פרוסה לעי או לבן אוהבו ,כיון ש"מתחלה תרצה בעל הבית בכך
כשהכיס פת זו לתוך ביתו".
אלא שמעיקר הדין אין סומכים על סברא זו לעין ביטול ,כמבואר בקוטרס אחרון )ס"ק ד(" :ואף שכאן בטלו בי ביתו ,אין
זה כלום ,כיון שאין החמץ שלהם ,והוא לא גילה להם דעתו בפירוש שיבטלו".
 31רמ"א ס"ב )דילמא ישכח לבטל במקום שהוא( ,ומ"א סי' תלד ס"ק י )שאיו רגיל לעשות כן ,ואם כן חיישין שמא ישכח ,לכן
טוב שתבטל אשתו(.
 32כדלעיל סי' תלד סי"ג )דכיון שאין האדם עוסק אז בביעור חמץ ולא בבדיקתו יש לחוש שמא ישכח לבטל ,שעל ידי מה
יזכור( .ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ב ,שכל מקום שאיו עוסק בבדיקת חמץ ובביעור שלו הוא חוששים שישכח לבטל.
 33כלבו שם )וראוי להזכירה בזה כדי לצאת ידי ספק( .הובא בב"י סוף סי' תלד.
 34גמרא שם ו ,א )אמר רב יהודה אמר רב המפרש והיוצא בשיירא קודם שלשים יום אין זקוק לבער  ...אמר רבא הא דאמרת
קודם שלשים יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור( .טור ושו"ע ס"א )קודם שלשים יום איו צריך לבדוק(.
 35סמ"ק סי' צח ע' עד )ואיו מיח מבי ביתו לשם בביתו( .טור ושו"ע ס"א )ואיו מיח בביתו מי שיבדוק(.
 36רש"י שם ד"ה קודם )ומאז חל עליו להיזהר בצרכי הפסח( .וכדלעיל ס"א )ובהסמן שם הערה .(8
 37טור ורמ"א ס"א )קודם שלשים יום איו צריך לבדוק .וכשמגיע פסח יבטלו(.
 38טור ושו"ע סוף ס"ב )ולא יברך על הבטול( .וראה גם לקמן סי"א.
 39סעיף ז.
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דברים שבלב:40
ו במה דברים אמורים )ה( באותן חדרים שחיוב הבדיקה בהם בליל י"ד אינו אלא מדברי סופרים,41
שמן התורה אין חוששין כלל שמא יש שם כזית חמץ ,כגון אוצרות יין ושמן שמסתפק מהן לסעודה
וכיוצא בהן ,ושאר כל החדרים שאין רגילות להשתמש בהן חמץ בתדירות ,ואין צריך לבודקן כלל מן
התורה אפילו לא ביטל חמצו ,אלא שחכמים תקנו לבדוק בהן .42והן אמרו שהיוצא מביתו קודם ל'
יום לא חלה עליו עדיין תקנתן ,ומעמידין אותו על דין תורה.
אבל הבית וחדריו שרגילות לאכול בהן חמץ כל השנה ,ואי אפשר שלא נתפרר ונפל שם פירור חמץ
שיש בו כזית ,והרי הוא חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה 43כשיגיע חצות יום י"ד,44
שנאמר 45אך ביום הראשון תשביתו וגומר .וזה שיוצא מביתו ולא יחזור קודם הפסח ,שכשיגיע חצות
יום י"ד ,לא יוכל לבדוק ולבער החמץ שבביתו .הרי בשעה זו שהוא מפליג מביתו חל עליו מצות
תשביתו מן התורה .46שמן התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים.47
____________________
 40טור )וראה שאפילו יודע שיש לו חמץ בביתו אין צריך לברך ,כיון שעיקר הביטול בלבו( ,ומ"א ס"ק יג )ולא יברך ,דכיון
דעיקר הביטול בלב ,דאפילו מחשב בלבו סגי ,אין מברכין על דברים שבלב( .וראה לעיל סי' מז ס"ב )והמהרהר בדברי תורה
איו צריך לברך(.
 41ירושלמי פ"א ה"א )ובספק ,אבל בודאי ,אפילו מראש השה( .כל בו סי' מח ו ,ד )וכתב בירושלמי ובספק ,אבל בודאי ,פירוש
שיודע שיש בו חמץ ,צריך לבער( .ב"ח סוף ס"א )דברי הירושלמי המפורשין דבודאי חמץ צריך לבער אפילו מתחלת השה ...
גם הכל בו כתב בפשיטות כדברי הירושלמי ,וכן עיקר( .מ"א ס"ק ב )אבל אם יש שם חמץ ידוע חייב לבערו קודם שיצא
)ב"ח(( ,וס"ק ח )דפסקין כהירושלמי דבחמץ ידוע צריך לבער אפילו קודם ל'( .שפסקו כירושלמי.
ותבאר בקוטרס אחרון ריש ס"ק ו ,שכן היא גם דעת עוד כמה פוסקים )ויתפרש שם(.
ורביו הוסיף לפי שיטה זו:
)א( שלא רק בודאי חמץ ,אלא אף בכל אופן שחייב בבדיקה מן התורה ,חשב ודאי חמץ ,שהרי טעם הלכה זו היא )כמבואר
לקמן(" :שמן התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים" .וההוכחות לזה תבארו בקוטרס אחרון ס"ק ה.
)ב( שאף אם ביטל" ,חל עליו גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו איה מתקיימת בביטול והפקר בלבד ,אלא עד שמוציא את
החמץ מביתו ומכל גבולו .וההוכחות לזה תבארו בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 42כדלעיל סי' תלג סי"ב -ג )ואיו חייב לבדוק מן התורה אלא במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ כל השה בתדירות ,כגון
הבית וחדריו שרגיל לאכול בהן חמץ כל השה ,ואי אפשר שלא תפרר ופל שם פירור חמץ שיש בו כזית ועובר עליו בבל
ימצא מן התורה  ...אבל מדברי סופרים ,אף על פי שביטל כל חמצו ,חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו בכל המקומות שיש לחוש
ולהסתפק שמא הכיס לשם חמץ באקראי(.
 43שגם זה קרא ודאי חמץ ,כדלעיל שם סכ"ה )דכיון שאכלו שם חמץ אי אפשר שלא פל שם חמץ על הקרקע והרי יש כאן ודאי
חמץ( ,וקוטרס אחרון ס"ק ה )דזה קרא חמץ ודאי(.
 44כדלקמן סי' תמה ס"א )מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו( ,וש".
 45בא יב ,טו.
 46ראה לקו"ש חל"ה ע'  65הערה ) 32וכן משמע בחיוך מצוה ט שכתב "ומאימת מוטל אליו המצוה אם יוצא לדרך כו'" ,וקאי
במצות עשה דתשביתו מן התורה( .מראי מקומות וציוים )אולי מקורו מהב"י סי' תמ"ה סוד"ה כתב הראש"( .והייו מה
שכתב שם" :מי שהוא רוצה לצאת לשיירא או בתוך שלשים דזקוק לבער  ...כיון שאחר שיצא לשיירא אין בידו לבערו חשיב
לדידיה כשעה ששית".
ואף שתבאר לקמן רס"י תמה" :שמן התורה  ...איו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת ז' ,אלא
מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו".
הייו דוקא כיון שבתחלת שעה שביעית יוכל לבער את החמץ .משא"כ כאן שיוצא לדרך ,וכשתגיע שעה ששית לא יוכל לבער,
חייב מן התורה לבערו מיד כשיוצא.
 47וכן הוא לקמן ריש סט"ו )ובדבר שהוא מן התורה אין לחלק בין תוך ל' יום לקודם ל' יום(.
וההוכחות לכלל זה ביאר רביו בקוטרס אחרון ס"ק ה -ו ,ולעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ט .ובכללות הם חמשה הוכחות:
)א( מהר"ן ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ו )ועיין בר"ן הביאו הב"י שכתב הטעם לפי שעשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת דסגי
בביטול בעלמא עכ"ל ,וכוותו דאף דבדאורייתא אין לחלק בין תוך שלשים לקודם ,מכל מקום כאן אין דאורייתא לפי
שעשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת שהוא מבוער לגמרי מן התורה לשיטת הר"ן( .ותבאר שם )הערה .(258
)ב( מהב"ח ,כמבואר בקוטרס אחרון סי' תלג ס"ק ט )ומדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים ,כמבואר בב"ח
 ...סי' תל"ו ,ופשוט הוא( .ותבאר שם )הערה .(471
)ג( מהמ"א ,כמבואר בקוטרס אחרון שם )ומדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים ,כמבואר ב...מ"א סי' תל"ו,
ופשוט הוא( .ובסי' זה ס"ק ה )זה פשוט לדעת המ"א ,שמדבריו משמע בהדיא דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך למ"ד לקודם
ל'( ,וס"ק ו )אלא ודאי דהעיקר כהמ"א ,דבדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם( .ותבאר שם )הערה .(235
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וכיון שחל עליו מצות תשביתו .חל עליו גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו אינה מתקיימת בביטול
והפקר בלבד ,48אלא עד שמוציא את החמץ מביתו ומכל גבולו.
ויש חולקין 49על זה ואומרים ,שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו אינו זקוק לו אם יוצא
קודם ל' יום ,ודי לו בביטול שיבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח .50וגם ביטול זה אינו אלא
מדברי סופרים ,שמן התורה אינו עובר כלל בבל יראה ובל ימצא על החמץ שבביתו ,כיון שאין מצוי
אצלו בימות הפסח ,והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי בידך .51והרי חמץ זה נחשב אצלו כחמץ
_______________

)ד( מהפר"ח ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה )זה פשוט  ...דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך למ"ד לקודם ל' .ועיין בפרי חדש
סי' תל"א( .ותבאר שם )הערה (236
)ה( מכללי ההוראה ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה )דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך למ"ד לקודם ל'  ...ועיין בכללי
ההוראה( .ותבאר שם )הערה .(238
והטעם שהביא מקורות פרדים בכמה מקומות ,ראה "דובר שלום" ע' קעז ואילך.
 48ההוכחות לזה תבארו בקוטרס אחרון )ס"ק ו ד"ה ועיין בר"ן(" :דבדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם ,אף לאחר
שביטלו".
וכן הוא לקמן )ס"ט -י( ,כשדעתו לחזור קודם הפסח ,שלדעת האוסרים תבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ז -ח(" :משמע אפילו
ביטל".
וכן הוא לקמן )סי" ג( ,כשדעתו לפות האוצר קודם הפסח ,שלדעת האוסרים תבאר לקמן ) שם(" :ואף שביטלו הרי עובר על
תקת חכמים שתקו שאין ביטול והפקר מועיל כלום".
והעיר על זה בהגהות על שו"ע הל' פסח סט"ו )צ"ע למה לעיל בסי' תל"ג ס"ל ,לדעת יש חולקין ,כתב ז"ל ,ובביטול זה הוא
יוצא ידי חובתו אף מדברי סופרים  ...וכאן דהוי גם כן כחמץ שפלה עליו מפולת ,כתב דחל עליו גם גזירת חכמים שגזרו
שאין מתקיים על ידי ביטול והפקר בלבד  ...ואפשר  ...דהא עיקר הטעם דאין ביטול מועיל לטעם הר"ן דשמא יערים שאומר
ולבו בל עמו  ...אבל בפלה עליו מפולת מאי הערמה שייך ,דהא אין דעתו לזכות בהחמץ אחר פסח  ...ולהכי סגי בביטול,
משא"כ במכיס האוצר אפילו מבטל חיישין להערמה(.
חילוק כעין זה תבאר לקמן )סי"ח(" :ואין דומות לחמץ שפלה עליו מפולת  ...לפי שהמפולת בשעה שפלה על החמץ לא היה
בדעתו לפותה ולפקחה אחר הפסח  ...אבל חטים הללו בשעה שהכיס האוצר לבור היה בדעתו לזכות בהם לאחר הפסח
כשיפה את האוצר".
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' כב.

*
כל זה הוא לדעת הפוסקים שמפולת איו כמבוער מן העולם )דעה הא' כאן(.
וכן הוא גם לדעת הפוסקים שמפולת הוא כמבוער מן העולם )דעה הב' כאן( ,שמכל מקום אין הלכות אלו דומים זה לזה .שהרי
במפולת סגי בביטול – בין קודם ל' ובין תוך ל' ,ואילו היוצא מביתו והעושה אוצר סגי בביטול רק קודם ל' ,ולא בתוך ל'.
וטעם החילוק בים יתבאר לקמן )סט"ו ,והערה .(103
 49רש"י שם ד" ה אוצר )שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ ,ואמרין לקמן חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער( וד"ה
אפילו מר"ה )דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה ,וההיא שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה ,שהרי איסור האה הוא ואיו
שלו ,וכשראהו עובר עליה( .ובמהרש"ל שם )משמע דעל מה שמצא איו עובר עליו ,כל זמן שלא ראה אותה עד עתה ,אפילו
לא ביטלו( .ובמהרש"א שם )דודאי איירי אף ביש לו ודאי חמץ בביתו ,ואפילו הכי כשאין דעתו לחזור אין זקוק לבער,
דעשאוהו כפלה עליו מפולת דמבטלו ודיו ,וכ"כ הר"ן .וכן ראה דמדמי לה לאוצר שאין דעתו לפותו ,שפירש"י בהדיא דהוה
ליה כפלה עליו מפולת( .ב"ח ד"ה כתב ה"ר פרץ )וכן מבואר ממה שפירש רש"י בעושה אוצר ,וזה לשוו ותחתיו חמץ וכו ',
דבודאי חמץ מפרש לה ,ואף על פי כן איו עובר עליה אפילו לא ביטל אם אין דעתו לפותו ,כמו בחמץ שפלה עליו מפולת ...
והכא מי במפרש כן הדין מן הטעם שכתבתי  ...דאפילו בחמץ ידוע עשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת(.
ר"ן שם )ב ,ב( ד"ה וגרסין )וגרסין בירושלמי ובספק ,אבל ודאי ,אפילו מראש השה ,כלומר דכי אמרין קודם לפסח ל' יום
אין זקוק לבער הי מילי בספק  ...ואיו ראה כן לפי גמרתו ,דמדאמר לישא דאין זקוק לבער ,ולא אמר אין זקוק לבדוק,
משמע דקודם ל' יום אפילו יש שם חמץ ידוע אין זקוק לבערו ,לפי שעשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת( וד"ה העושה )העושה
את ביתו אוצר ,שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ ,ואמרין לקמן )דף לא ב( חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער(.
 50ראה מהרש"א על פרש"י שם ד"ה דעתו לחזור )וכשדעתו לחזור בימי פסח חששו ,כיון דהוא בים ובמדבר בשיירא ,ואין כאן
מקום בדיקה ,ושמא יפשע ולא יבטל( .וראה לעיל ס"א וקוטרס אחרון ס"ק ב ,שגם כשיוצא תוך ל' חיישין שמא ישכח.
משא"כ כאן שאיו בודק קודם יציאתו ,סומכים על מה שיבטל כשיגיע ערב פסח ,ואין חוששים שמא ישכח.
 51תבאר בר"ן ט ,ב ד"ה אמר )מדאורייתא כיון שפלה עליו מפולת איו עובר עליו .והכי תיא במכילתא בהדיא ,יצא  ...חמץ
שפלה עליו מפולת ,אף על פי שהוא ברשותו של ישראל ,אבל איו יכול לבערו(.
וטעם זה שייך בפלה עליו מפולת ,ש"איו יכול לבערו" ולכן הוא כמבוער .משא"כ ביוצא בשיירה וחמץ שאר בביתו ,לכאורה
לא שייך כל כך טעם זה ,שהרי מצא גלוי בבית .על כן מפרש רביו לשיטה זו ,שהטעם הוא ,כיון "שאיו מצוי אצלו בימות
הפסח הרי הוא אצלו כמבוער".
והוא כעין הלימוד המובא לקמן )סי' תמ סי"א(" :שאמר לא ימצא ,מי שמצוי בידך יצא זה שאיו מצוי בידך ,שהרי הוא מוח
בזוית המיוחדת לכרי".
וכעין זה לקמן )סי' תמז ס"ג(" :שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שהרי איו מצוי לך".
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שנפל עליו מפולת .52וכדברי האומרים 53שהוא כמבוער מן העולם לגמרי ,ואין צריך אפילו לבטלו
מדברי תורה ,אלא מדברי סופרים ,שמן התורה אינו עובר עליו כלל בבל יראה ובל ימצא .אף חמץ זה
שאינו מצוי אצלו בימות הפסח הרי הוא אצלו כמבוער.
אלא שחכמים גזרו שאין יוצא ידי חובתו לכתחלה בביעור כזה ,אלא חייב הוא לבערו ביעור גמור
כדינו קודם שיצא מביתו ,אם יוצא בתוך ל' יום .54אבל קודם ל' יום לא חלה עליו גזירת חכמים ,ומן
התורה יכול הוא לבערו לכתחלה בביעור כזה ,55דהיינו במה שמפליג מביתו ,שכשיגיע הפסח לא יהא
החמץ מצוי אצלו ויהיה אצלו כמבוער.
ולענין הלכה )ו( יש לחוש לכתחלה לסברא הראשונה .אבל בדיעבד ,כגון ששכח ויצא מביתו ולא
ביער החמץ ממנו ונזכר בדרך וטורח לו לחזור ולבער ,יש לסמוך על סברא האחרונה ,ואין צריך
לחזור לביתו לבער אם יצא קודם שלשים יום:56
ז אבל אם שכח ויצא מביתו תוך ל' יום ולא ביער החמץ שבו ,ונזכר כשהפליג בדרך מהלך כמה

_______________
וזהו גם הטעם לחמץ שבאוצר ,לשיטת הר"ן וסיעתו ,כדלקמן סט"ו )חמץ זה שתחת האוצר דומה לחמץ שפלה עליו מפולת
שהוא כמבוער לגמרי מן התורה(.
וראה שארית יהודה או"ח סי' כח .מראי מקומות וציוים .רשימות שיעורים )פסחים( ח"ב סי' כ הערה .1
 52רש"י שם )לעין אוצר דלקמן סי"ג( ,ר"ן שם )אף לעין היוצא בשיירה(.
 53שמה שכתבו רש"י ור"ן שהיוצא בשיירה והעושה ביתו אוצר דים כמו פלה עליו מפולת ,הייו כדין מפולת לשיטתם ,שהוא
כמבוער מן העולם לגמרי מן התורה ,כמבואר ברש"י לא ,ב ד"ה צריך ,ור"ן שם )ט ,ב( ד"ה אמר .שהיא דעה הא' דלעיל סי '
תלג ס"ל ,וש".
וכן תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו )ועיין בר"ן ,הביאו הב"י ,שכתב הטעם לפי שעשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת דסגי בביטול
בעלמא עכ"ל ,וכוותו דאף דבדאורייתא אין לחלק בין תוך שלשים לקודם ,מכל מקום כאן אין דאורייתא ,לפי שעשאוהו
כחמץ שפלה עליו מפולת ,שהוא מבוער לגמרי מן התורה לשיטת הר"ן ,כמ"ש בסי' תל"ג(.
וכן תבאר בב"ח ד"ה ויש לדקדק )מה שפירש רש"י בעושה אוצר וזה לשוו ,ותחתיו חמץ וכו' ,דבודאי חמץ מפרש לה ,ואף על
פי כן איו עובר עליה ,אפילו לא ביטל ,אם אין דעתו לפותו ,כמו בחמץ שפלה עליו מפולת .ומאי דקאמר התם דצריך לבטל
הייו מדרבן ,וכמו שפירשו רש"י )לא ב ד"ה צריך שיבטל בלבו( והר"ן )ט ב ד"ה אמר( להדיא בפרק כל שעה ,ותבאר זה
למעלה בסימן תל"ג .והכא מי במפרש כן הדין מן הטעם שכתבתי .גם בר"ן )ב ב סוד"ה וגרסין( מבואר גבי המפרש דאפילו
בחמץ ידוע עשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת אלמא דהשוה מידותיהם(.
 54והטעם שכאן הצריכוהו לבערו ביעור גמור אם הוא יוצא בתוך ל' ,ואילו במפולת )תבאר לעיל שם ,שגם( בתוך ל' סגי
בביטול – יתבאר לקמן )סט"ו ,והערה .(103
 55כמו במפולת ,לדעה זו ,שתבאר לעיל סי' תלג ס"ל )ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,אף לאחר שהגיע זמן
הביעור ,ובכך הוא מבוער מן העולם( .ולעיל שם קוטרס אחרון ס"ק ט )וכ"מ בהדיא בגמרא בההיא דעושה את ביתו אוצר,
דקודם ל' יום מותר לכתחלה  ...ומדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים( .וכמו באוצר ,לדעה זו ,שתבאר
לקמן סט"ו )שהחכמים גזרו שלכתחלה אין לבערו בביעור כזה  ...ולא לאצור עליו אוצר תוך ל' יום(.
וראה קוטרס אחרון ס"ק ו ,שגם לדעה זו אסור בהאה אחר הפסח.
 56רמ"א סוף ס"א )ואוצר חטים שיש חטים מחומצים בקרקעית הבור ,אם עשה האוצר שלשים יום קודם הפסח איו זקוק
לבער ,אלא מבטלו בלבו ודיו( ,לפירוש מ"א ס"ק ח )ראה לי דמיירי שהיו שם חטים מחומצים ,ואחר כך היח האוצר
עליהם ,ואפילו הכי אם עשה קודם ל' אין צריך לבער ,דהי דפסקין כהירושלמי דבחמץ ידוע צריך לבער אפילו קודם ל ',
הייו לכתחלה ,אבל בדיעבד שהיח האוצר עליו אין צריך לפותו ,דהא יש אומרים דאפי' לכתחלה אין צריך לבער קודם ל'(,
לעין אוצר )כדלקמן סוף סט"ו וסי" ח( .והוא הדין לעין מפרש ,כמבואר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ו )כיון דמידי דרבן הוא,
ודעת הטור וד"מ בסי' זה והר"ן ולבוש ואלי' זוטא ופרי חדש וחק יעקב להקל ,יש לסמוך על דבריהם בדיעבד ,אפי' אין שם
שעת הדחק ,וכ"כ המ"א בסק"ח לעין אוצר ,והוא הדין למפרש ויוצא בשיירא ,דכי הדדי יהו בכל מילייהו כמשמעות
הגמרא וכל הפוסקים( .ולעיל סי' תלג קוטרס אחרון סוף ס"ק ט )לדידן  ...קיי"ל  ...כרמ"א ,שאחריו משכו כל האחרוים,
הכא מי  ...דהא בהא תליא ,כמבואר ברש"י ור"ן(.
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' כב )לא זכיתי להבין ,דבסי׳ תל"ג ס"ל פסק לעין הלכה ,דיש להחמיר בשל תורה ,ובלא ביטל חייב
לשכור פועלים שיפקחו את הגל על ידי מרא וחציא ,וכאן פסק בדיעבד אפילו אין שם שעת הדחק יש לסמוך על הר"ן ז"ל
וסייעתו ,כיון דמידי דרבן הוא(.
ולכאורה טעם החילוק הוא ,ששם מיירי שלא ביטל .משא"כ כאן מיירי שביטל )כדלעיל בפים ,ובקוטרס אחרון ס"ק ו ד"ה
ועיין בר"ן(.
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ימים ,57שיש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו .58אף על פי כן ,אם ידוע לו בבירור שיש כביצה
חמץ בביתו 59חייב הוא לחזור לביתו ,או לשלוח שליח לביתו שיבער החמץ ממנו.60
אלא אם כן הולך לדבר מצוה ,כמו שיתבאר בסוף סי' תמ"ד ,61עיי"ש כל פרטי דין זה:

כשדעתו לחזור בפסח
ח וכל זה כשאין דעתו לחזור עד לאחר הפסח ,או שאין דעתו לחזור לעולם  ,אבל אם דעתו לחזור
62

בתוך הפסח ,אפילו יוצא מביתו בתחלת השנה ,63דהיינו אחר פסח העבר ,64חייב הוא לבדוק קודם
יציאתו את כל החדרים הצריכים בדיקה בליל י"ד ,65אפילו אותן שאינן צריכים בדיקה אלא מדברי
____________________
 57לקמן ס"י ,דמיירי במפרש לים ויוצא בשיירה ,הרי מיד שהפליג מביתו חשב שעת הדחק ,שאי אפשר לו לפרוש מן הספיה
או מן השיירא .משא"כ כאן ,דמיירי ביוצא בדרך ,הרי כל זמן שלא הפליג בדרך מהלך כמה ימים ,עדיין איו טורח גדול
והפסד מרובה לחזור לביתו.
 58בטור כתב בהלכה זו )יצא בתוך שלשים( ובהלכה דלקמן ס"ח )דעתו לחזור בתוך הפסח(" :ואם שכח ולא בדק יבטל כשיגיע
הפסח" .וכן פסק בשו"ע )ס"ב(.
וכן פסק לקמן )סי"א(" :כל מקום שהוא חייב לבדוק קודם יציאתו ,ושכח או עבר ויצא מביתו ולא בדק  ...חייב לבטל במקום
שיהיה שם כשיגיע ערב פסח".
אמם בדיי עושה אוצר בביתו )דלקמן סי"ב ,והערה  (86כתב המ"א )ס"ק ה(" :ואם לא בדק קודם צריך לפות האוצר ולבדוק
)מהרי"ל( .ואפשר דהוא הדין להיוצא בשיירא תוך ל' ולא בדק ,צריך לחזור לביתו או לשלוח שליח שיבדוק".
ומכריע רביו כהמ"א .אלא שאם יש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו ,איו צריך לחזור לביתו .וכעין האמור לעיל )סי'
תלג סל"ב(" :אם כבר ביטל את החמץ הזה  ...לא הטריחוהו חכמים להוציאו משם על ידי מרא וקרדום" .ולקמן )סי' תמד
סי"ט(" :אם אין שם כביצה לא הטריחוהו חכמים לחזור מיד ,אלא די לו בביטול".
וראה פס"ד צמח צדק יז ,ד .תהלה לדוד סי' כא.
 59כדלקמן )סי' תמד סי"ט(" :אין צריך לחזור אלא אם כן יש בתוך ביתו כביצה חמץ".
 60המשך דברי רביו ,בעין בדיעבד )שתבארו בסעיפים ו -ז; י; יב -ג; טו -ז .ולקמן סוס"י תמד(:
)א( ספק דרבן :יש ודאי חמץ בביתו ,ויצא קודם ל' יום ,ודעתו לחזור אחר הפסח ,מבטל ודיו ,שיש לסמוך בדיעבד על דעת
הפוסקים "שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו איו זקוק לו ,אם יוצא קודם ל' יום"" ,אפילו אין שם שעת הדחק"
)סוף ס"ו ,וקוטרס אחרון סוף ס"ק ו( .וכן הדין בעושה אוצר בביתו קודם ל' יום ,ויש תחתיו ודאי חמץ ,ושכח ולא בדק
קודם )לקמן סט"ו(.
)ב( יחיד גד רבים בדרבן :הפליג מביתו לים או בשיירה ,ודעתו לחזור קודם הפסח ,יש לסמוך על דברי המתירים "בשעת
הדחק" דוקא ,כיון שרבים הם האוסרים ,ו"בדרבן הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד גד רבים" )לקמן ס"י,
וקוטרס אחרון ס"ק ז -ח( .וכן הדין בעושה אוצר ודעתו לפותו קודם הפסח ,שיש לסמוך על דברי המתירים אם "יש חסרון
כיס לפותו מיד ולחזור ולהכיסו" )סי"ג(.
)ג( חיוב בדיקה מדברי סופרים :שכח ויצא תוך ל' יום ,חייב לחזור לביתו ולבדוק ,אפילו אם הוא שעת הדחק .אבל אם הפליג
בדרך מהלך כמה ימים ,שיש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו ,לא הטריחוהו לחזור לביתו )כאן ס"ז( .ואפשר שכן הדין
גם בעושה אוצר תוך ל' יום ושכח ולא בדק )לקמן סט"ז ,והערה .(88
)ד( כשידוע שיש כביצה חמץ בבית" :ידוע לו בבירור שיש כביצה חמץ בביתו" צריך לחזור ולבער אף אם "יש טורח גדול
והפסד מרובה לחזור לביתו" )כאן ס"ז ,ולקמן סי' תמד סי"ט(.
)ה( כשדעתו לחזור תוך הפסח :עשה אוצר ודעתו לפותו תוך הפסח ,חייב לפות האוצר ולבדוק מיד כשזכר "אפילו יש בדבר
טורח גדול וחסרון כיס" )לקמן סי"ב( .ואפשר שכן הוא גם ביוצא מביתו ודעתו לחזור תוך הפסח )לקמן ס"ח ,והערה .(88
)ו( כשהלך לדבר מצוה :הולך לדבר מצוה ,מציין כאן למה שתבאר לקמן תמד סט"ו -יז )שם תבארו כמה פרטים בהלכה זו(.
 61סט"ו -ז )אין צריך לחזור לביתו ולבער החמץ ,אלא אם כן יש שהות ביום שיחזור לביתו ויבער החמץ ויוכל לחזור לילך
ולקיים המצוה ,אבל אם אין שהות ביום כל כך יבטלו במקום שהוא  ...אם לאחר שהגיע זמן הביעור זכר שיש לו חמץ
בתוך ביתו ,שאז איו יכול לבטלו ,כמו שתבאר בסי' תל"ד ,חייב לחזור לביתו מיד כדי לבער החמץ מן העולם לגמרי(.
 62כדלעיל ס"א )ובהסמן שם הערה .(5
 63גמרא שם ו ,א )אמר רבא הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער ,לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור אבל דעתו לחזור
אפילו מראש השה זקוק לבער( .ופירש"י שם ד"ה דעתו לחזור )בימי הפסח( .וראה לעיל ס"א )והערה .(4
 64ב"י ד"ה ומ"ש רביו ואם )ראה לי דמראש השה פירושו מתחלת השה ,כלומר אם בא לפרש בים ולצאת בשיירא תיכף
שעבר הפסח ,אם דעתו לחזור ,אף על פי שיש שה אחת עד שיגיע הפסח צריך לבדוק( .ב"ח ס"ד )ומה שכתב אפילו מראש
השה ,כך הוא הלשון בגמרא ,ופשוט הוא דלאו דוקא אלא אפילו קודם ראש השה ,דמאי שא( .ח"י ס"ק יג )אפילו מתחלת
השה אחר פסח ,אם דעתו לחזור לשה הבאה .עיין בב"י וב"ח(.
וכן הוא לקמן סי"ב )אפילו הוא תחלת השה ,דהייו מיד אחר פסח העבר(.
 65לעיל ס"א תבאר )לעין בדיקת חמץ תוך שלשים יום(" :ומיד אחר הבדיקה יבטל כל החמץ שאין ידוע לו".
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סופרים ,66שהרי יחזור לביתו בתוך הפסח ,67ויש לחוש שמא ישכח ויאכל מהחמץ שימצא בביתו
ובשאר חדריו שדרך להכניס בהם חמץ לפעמים:

68

כשדעתו לחזור קודם הפסח
ט אבל אם דעתו לחזור קודם הפסח ,אפילו אם יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו ,אין צריך לבערו
קודם יציאתו) ,69ז( אפילו יוצא בתוך שלשים יום ,שהרי יכול לבערו כשיחזור לביתו.70
_______________
וכן הוא גם כאן )לעין בדיקה קודם שלשים יום( ,שצריך לבטל מיד אחר בדיקה ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב )מבואר
בהדיא בטור )ושו"ע סעיף ב'( ,שכתבו ואם הוא בתוך ל' צריך לבער ,ואם בדעתו לחזור אפילו מראש השה צריך לבער ,ואם
שכח ולא בדק יבטל כשיגיע הפסח עכ"ל ,משמע בהדיא דאם לא שכח היה מבטל בשעת הבדיקה(.
 66כדלעיל סי' תלג סי"ג )אבל מדברי סופרים ,אף על פי שביטל כל חמצו חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו ,בכל המקומות שיש
לחוש ולהסתפק שמא הכיס לשם חמץ באקראי(.
ותבאר לעיל )ס"ו( ,שיש אומרים שאם חיוב הבדיקה הוא מן התורה חייב לבדוק קודם יציאתו ,אפילו אין דעתו לחזור.
משא"כ כאן שדעתו לחזור ,חייב לבדוק קודם יציאתו אפילו אותן שאין צריכים בדיקה אלא מדברי סופרים.
 67ולכן גם אם שכח ויצא מביתו ולא ביער החמץ שבו ,חייב הוא לחזור לביתו ,כדלעיל סעיף הקודם.
אלא שלעיל שם תבאר ,שאם יש טורח גדול והפסד מרובה ,לא חייבו לחזור לביתו ולבדוק ,אלא כשידוע לו בבירור שיש כביצה
חמץ בביתו.
משא"כ כאן אשר "דעתו לחזור בתוך הפסח" ,אפשר דהייו "אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס" .ויתבאר לקמן )הערה
.(88
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל )הערה .(60
 68ברש"י שם )ו ,א ד"ה אפילו מראש השה(" :דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה".
ובחידושי הר"ן שם )ד"ה אי דעתו לחזור(" :ואיו ברור אצלי ,דודאי כל איו זקוק לבער דאמרין הכא ,ביטול מיהא בעי  ...אי
דעתו לחזור אפילו מראש השה מי ראוי שיבער ,דילמא אתי למיכל מייה".
והוא הטעם הב' דלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם
 ...ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא
לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו(.
והייו שמשי הטעמים ה"ל "חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל" )כאמור לעיל שם ס"ג( .משא"כ כאן שאין או דים כלל
בושא הביטול וההפקר ,מחייבים אותו לבדוק קודם יציאתו מביתו מטעם "שמא ישכח ויאכל מהחמץ שימצא בביתו".
וכן לעיל סי' תלה ס"ב ,שלא בדק בזמו ומחייבים אותו לבדוק "בתוך הפסח" ,שאין או דים כאן כלל בושא הביטול וההפקר
)שאיו מועיל "בתוך הפסח"( ,ומה שמחייבים אותו לבדוק "בתוך הפסח" מטעם "שחששו חכמים אם לא יבדוק ויחפש
אחריו לבערו שמא ימצאו מאליו וישכח ויאכלו" )ותבאר לעיל שם הערה .(15
 69לעין יוצא קודם ל' יום ודעתו שלא לחזור עד אחרי הפסח ,הובאו לעיל )ס"ו( שתי דעות אם יש ודאי חמץ בתוך ביתו.
אמם כאן לעין דעתו לחזור קודם הפסח ,אין מחלקים בזה ,כי דעה המתרת איה מצריכה לבערו קודם יציאתו "אפילו אם
יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו" ,ודעה האוסרת )לקמן ס"י( מצריכה לבדוק קודם יציאתו "כל חדריו אפילו אותן שאין
צריכים בדיקה אלא מדברי סופרים".
וכן לעין העושה אוצר בתוך ביתו ודעתו לפותו קודם הפסח )לקמן סי"ג( ,שדעה המתרת איה מצריכה לבער קודם "אפילו יש
בחדר זה ודאי חמץ הרבה" .ודעה האוסרת מצריכה בדיקה "אפילו הוא חדר שאיו צריך בדיקה אלא מדברי סופרים".
שהרי רש"י וסיעתו ,שאים מצריכים לבדוק כשדעתו לחזור )או לפות( קודם הפסח ,מפרש דמיירי אפילו יש בו ודאי חמץ
)כדלעיל ס"ו ,והערה  .(49ודעת הרמב"ם המצריך בדיקה בדעתו לחזור )או לפות( קודם הפסח ,מפרש דמצריכים "לבדוק"
)ולא כתבו "לבער"( ,והייו אף בספק אם יש שם חמץ.
 70הגהת סמ"ק סי' צח ע' עה )פירש הקוטרס דדעתו לחזור בימי הפסח קאמר  ...משמע מתוך פירוש הקוטריס דדעתו לחזור
תוך הפסח קאמר ,אבל דעתו לחזור קודם הפסח לא ,דמסתמא כיון דדעתו לחזור קודם הפסח ימהר ביאתו קודם יום י"ד,
ואפילו תוך ל' אין זקוק לבער  ...ואומר הר"ר מחם ממל'יאון  ...והכי קאמר הפייט ,קודם שלשים יום איו זקוק לבערה
בכל עיין ,בין אין דעתו לחזור בין יש דעתו לחזור ]אחר[ הפסח  ...אבל אם היה דעתו לחזור קודם הפסח אפילו תוך שלשים
מי לא יבער .את זה מוסיף הר"ר מחם ממלי'און לפירוש הר"ף(.
ט"ז ס"ק ה )זה הוא דעת רש"י דסבירא ליה דדעתו לחזור שאמרו הייו תוך הפסח ,אבל קודם הפסח לא ,דמסתמא כיון
דדעתו לחזור קודם הפסח ימהר ביאתו קודם י"ד ,ואפילו תוך ל' אין זקוק לבער .כ"כ בהגהת סמ"ק .וכן הוא מבואר שם
בפירוש שמביא בשם הר"ר מחם ממילאן לפרש הגהת סמ"ק אליבא דהפייטן שלו בהלכות ביעור חמץ(.
שהיא דעה הב' ,שהתירה אף לעין המפרש ויוצא בשיירה ודעתו לחזור קודם הפסח )המבוארת לקמן ס"י( .ומזה יש ללמוד
לדברי הכל ,לעין יוצא לדרך ודעתו לחזור קודם הפסח )המבוארת כאן( .וראה קוטרס אחרון ס"ק ז -ח.

*
והייו שדעה המתירה איה מצריכה לבדוק קודם "אפילו יוצא בתוך שלשים יום" ,ודעה האוסרת מצריכה לבדוק קודם
"אפילו יוצא מביתו מתחלת השה".
וההוכחות לזה תבארו בקוטרס אחרון ס"ק ז -ח.
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]ואם לאחר שיצא מביתו והפליג בדרך נמלך שלא יחזור לביתו קודם הפסח אלא בתוך הפסח ,אין צריך לשלוח
שליח לביתו שיבער החמץ שבו ,אפילו אם יש שם ודאי חמץ הרבה ,אלא די לו בביטול שיבטל במקום שיהיה שם
כשיגיע ערב פסח ,כיון שיצא מביתו בהיתר שאז היה בדעתו לחזור קודם הפסח.[71

ואין חוששין שמא יבא לביתו בערב פסח סמוך לחשיכה ולא יהיה לו פנאי לבער קודם יו"ט ,לפי
שמן הסתם כיון שדעתו לחזור קודם הפסח בודאי ימהר ויחיש חזרתו ויקדים לבוא קודם י"ד ,72כדי
שיוכל לבדוק חדריו בליל י"ד כתקנת חכמים ולבער החמץ בזמן הביעור:
י במה דברים אמורים ביוצא לדרך ,אבל המפרש מן היבשה לים והיוצא בשיירא ללכת למרחקים,
אפילו יוצא מביתו מתחלת השנה ודעתו לחזור זמן רב קודם הפסח ,חייב הוא לבדוק 73קודם יציאתו
כל חדריו ,אפילו אותן שאינן צריכים בדיקה אלא מדברי סופרים .74לפי שהמפרישים בים והיוצאים
בשיירא למרחקים רגילות הוא להזדמן להם כמה סיבות וענינים בדרך ,ויש לחוש שמא ישתהה הרבה
בדרך ולא יחזור לביתו עד ערב פסח סמוך לחשיכה ,ולא יהיה לו פנאי לבער קודם יו"ט.75
ויש חולקין 76על זה ואומרים שדין המפרש לים והיוצא בשיירא )ח( כדין שאר יוצא לדרך.
ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק ,77כגון ששכח ויצא מביתו ולא ביער החמץ ממנו ,ונזכר לאחר
שהפליג מביתו ,ואי אפשר לו לפרוש מן הספינה או מן השיירא:78
יא כל מקום שהוא חייב לבדוק קודם יציאתו ,ושכח או עבר ויצא מביתו ולא בדק ,אע"פ שהוא חייב
לבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח ,ויש אומרים שביטול זה הוא מן התורה כמו שנתבאר
_______________
וכן לעין העושה אוצר בביתו ודעתו לפות קודם הפסח ,תבאר לקמן )סי" ג( ,שדעה המתרת איה צריכה לבדוק קודם "אפילו
הוא תוך ל' יום" ,ודעת האוסרת מצריכה לבדוק קודם "אפילו הוא תחלת השה".
 71מ"א ס"ק י )אם היה דעתו לחזור קודם הפסח ולא בא ,ובדעתו לבא תוך הפסח ,אין צריך לשלוח שליח קודם פסח לביתו
שיבדוק ,אלא די בביטול בעלמא ,כיון שיצא בהיתר(.
וראה כעין זה גם לקמן )סי"ז(.
 72הגהות סמ"ק שם .ט"ז שם.
 73רמב"ם פ"ב הי"ט )המפרש בים והיוצא בשיירא תוך שלשים יום זקוק לבדוק .קודם שלשים יום איו צריך לבדוק .ואם
דעתו לחזור קודם הפסח צריך לבדוק ואחר כך יצא ,שמא יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פאי לבער(.
סמ"ק סי' צח ע' עד )ואם דעתו לחזור קודם הפסח ,אפילו קודם שלשים יום זקוק לבדוק ואחר כך יצא ,דשמא יחזור ערב
הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פאי לבער  ...ואין להקשות על מה שבפים ,דאם כן כל יוצא לדרך קודם הפסח זמן גדול
אפילו קודם ל' יום ודעתו לחזור קודם הפסח יצטרך לבער .הא לא קשיא ,דדוקא גבי מפרש מיבשה לים ויוצא בשיירא ללכת
למרחוק חיישין דלמא משתהי עד ערב הפסח בין השמשות .ותדע דקט המפרש בים והיוצא בשיירא ,ולא קט יוצא לדרך
סתמא(.
דעה הא' בשו"ע ס"א )המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא  ...קודם שלשים יום איו צריך לבדוק  ...ואם דעתו לחזור קודם
הפסח צריך לבדוק ואחר כך יצא ,דחיישין שמא יחזור ערב פסח בין השמשות ולא יהיה לו פאי לבער(.
מ"א ס"ק ג )ואם תאמר כל היוצא לדרך ודעתו לחזור אפילו זמן רב קודם הפסח יצטרך לבדוק ,הא לא קשיא ,דדוקא מפרש
לים או יוצא בשיירא חיישין שמא ישתהא עד סמוך לפסח ,אבל בדרך לא חיישין( .הובא בח"י ס"ק ו.
 74ח"י ס"ק ה )צריך לבדוק ,אפילו מראש השה ,ואפילו ספק חמץ(.
 75פר"ח סעיף א ד"ה כתב הב"י )ערב פסח בין השמשות ,ולא יהיה לו פאי לבער(.
 76רש" י שם ד"ה דעתו )שאף במפרש לים ויוצא בשיירה לא אסר אלא בדעתו לחזור תוך הפסח( .לפירוש הגהות סמ"ק וט"ז
שם .וראה קוטרס אחרון ס"ק ז -ח.
ומזה למדים גם לעין אוצר כדלקמן סי"ג.
 77בדרבן אפילו יחיד במקום רבים )קוטרס אחרון סוף ס"ק ז -ח( .וכן הוא לקמן סי"ג לעין אוצר )משא"כ לעיל ס"ט ביוצא
לדרך ,שהתיר בפשיטות אפילו יוצא תוך שלושים ,אפשר כולם יודו .ולעיל סוף ס"ו ולקמן סוף סט"ו ,דלא הוי יחיד במקום
רבים ,התיר בדיעבד אפילו שלא בשעת הדחק(.
 78לעיל ס"ז תבאר ,דמיירי ביוצא לדרך ,לא חשב טורח גדול לחזור לביתו ,אלא כשהפליג בדרך מהלך כמה ימים .משא "כ
כאן ,דמיירי במפרש לים ויוצא בשיירה ,מיד שהפליג מביתו חשב שעת הדחק ,שהרי אי אפשר לו לפרוש מן הספיה או מן
השיירא.
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למעלה ,79אף על פי כן לא יברך על ביטול זה ,80מטעם שנתבאר למעלה:81

העושה אוצר בביתו
יב כל חדר הצריך בדיקה בליל י"ד ,בין שצריך בדיקה מן התורה בין שאינו צריך אלא מדברי
סופרים ,ורוצה לעשותו אוצר )פירוש שרוצה לאצור בתוכו פירות או עצים או שאר דברים ,ומחמת
זה לא יוכל לבודקו כדינו בליל י"ד( .אם דעתו לפנות האוצר בתוך הפסח ,חייב לבדוק זה החדר
מתחלה 82בלילה לאור הנר ,83ואחר כך מכניס לתוכו אוצרו ,84אפילו הוא תחלת השנה ,דהיינו מיד
אחר פסח העבר.85
ואם עבר או שכח והכניס אוצר לתוכו קודם שבדקו ,חייב הוא לפנות האוצר ולבדוק תחתיו 86מיד
שנזכר ,87אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס:88
יג אבל אם דעתו לפנות האוצר קודם הפסח ,אפילו יש בחדר זה ודאי חמץ הרבה ,אינו זקוק לו,
ומותר לו להניח האוצר עליו ,89אפילו הוא תוך ל' יום לפני הפסח ,90וכשיגיע ליל י"ד יפנה ויבדוק
____________________
 79סעיף ו )הבית וחדריו שרגילות לאכול בהן חמץ כל השה ,ואי אפשר שלא תפרר ופל שם פירור חמץ שיש בו כזית ,והרי הוא
חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה כשיגיע חצות יום י"ד ,שאמר אך ביום הראשון תשביתו וגומר( .ואם איו
בודק ומבער ,חייב בביטול מהתורה.
 80טור ושו"ע ס"ב )אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח צריך לבדוק אפילו מראש השה .ואם שכח ולא בדק ,יבטל כשיגיע הפסח,
ולא יברך על הבטול(.
 81סעיף ה )לפי שעיקר הביטול הוא בלב  ...ואין מברכין על דברים שבלב(.
 82גמרא שם ו ,א )אמר רבא העושה ביתו אוצר  ...דעתו לפותו ,אפילו קודם שלשים יום מי זקוק לבער( .טור ושו"ע ס"א -ב
)העושה ביתו אוצר  ...אם דעתו לחזור בתוך הפסח ,צריך לבדוק אפילו מראש השה(.
והה מה שאמרו אוצר ,פירש רש"י" :שהכיס שם תבואה ותחתיה חמץ" .והייו) :א( שהאוצר הוא של תבואה) .ב( שתחתיה
חמץ ודאי.
אבל במהרי"ל )שלשים יום קודם לפסח ס"ז ,ע' יג(" :כגון שמכיס תבן או עצים בביתו לאוצר" .ובמ"א )ס"ק ד( :כלומר,
ששתמשו שם חמץ ,ואחר כך רוצה להיח שם עצים או דבר אחר .והייו) :א( שהאוצר הוא של עצים או שאר דברים) .ב(
שאיו חמץ ודאי ,אלא ששתשמשו בו חמץ.
וכן תבאר כאן ,כמהרי"ל ומ"א .ואילו דין תבואה יתבאר לקמן )סי"ז -יט( .ודין חמץ ודאי יתבאר לקמן )סט"ו(.
 83כדלעיל ס"א )לעין היוצא מביתו(" :בלילה שלפי יציאתו לאור הר .ואם שכח ולא בדק בלילה ,יבדוק ביום לאור הר".
 84והייו שדין האוצר שדעתו לפותו תוך הפסח הוא כדין היוצא מביתו ודעתו לחזור בתוך הפסח ,שתבאר לעיל ס"ח.
אלא שלעיל ס"א )גבי יוצא לדרך( תבאר שמיד אחר הבדיקה יבטל כו' .וכן הדין ביוצא קודם ל' יום ,ודעתו לחזור בתוך
הפסח ,כדלעיל )הערה  .(65משא"כ כאן ששאר בביתו ,די לו בביטול שיבטל בליל יד אחרי בדיקת ביתו )כדלקמן סוף סי"ד,
והערה .(99
 85כדלעיל ס"ח )בתחלת השה דהייו אחר פסח העבר( ,ובהסמן שם )הערה .(64
 86מ"א ס"ק ה )ואם לא בדק קודם צריך לפות האוצר ולבדוק( .בשם מהרי"ל שלשים יום קודם לפסח ס"ז ,ע' יג )ודרש
מהר"ש ,אם לא פיה ובדק מקודם ,צריך לפות ולהסיר כל התבן והעצים לבדוק(.
 87וכן הוא לקמן סט"ז )מיד כשזכר( .שכן ראה מפשטות לשון מהרי"ל ומ"א ה"ל ,דלא כב"ח ס"ה ד"ה ואם שכח )שהביא
דברי מהרי"ל ה"ל ,ומסיים" :בליל י"ד"(.
 88לעיל ס"ז תבאר )לעין היוצא מביתו תוך ל'( ,שאם יש טורח גדול והפסד מרובה ,לא חייבו לחזור לביתו ולבדוק ,אלא
כשידוע לו בבירור שיש כביצה חמץ בביתו.
ואפשר שכן הדין גם בעושה אוצר בביתו תוך ל' ,שתבאר לקמן )סט"ז( שאם עבר או שכח "חייב לפות האוצר ולבדוק תחתיו
מיד כשזכר" ,ולא הוסיף לבאר דהייו "אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס".
כיון שבשיהם כל החיוב לבדוק הוא רק מהטעם האמור לעיל )ס"א(" :כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח חל עליו להזהר
ולקיים כל מצות חכמים" .ובזה התירו בדיעבד כשיש טורח גדול וחסרון כיס.
משא"כ כאן אשר "דעתו לפות האוצר בתוך הפסח" ,והחיוב לבדוק מיד הוא מטעם האמור לעיל )ס"ח(" :ויש לחוש שמא
ישכח ויאכל מהחמץ" .על כן חייבו לבדוק בדיעבד "אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס".
ואפשר כן הדין גם ביוצא מביתו ודעתו לחזור בתוך הפסח )דלעיל ס"ח( ,שגם שם יהי' חייב לחזור ולבדוק בדיעבד אפילו אם
יש טורח גדול והפסד מרובה.
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל )הערה .(60
 89רש"י ו ,א ד"ה דעתו )שכתב לעין המפרש ויוצא בשיירא ,שאין צריך לבדוק קודם יציאתו אלא כשדעתו לחזור בפסח,
משא"כ כשדעתו לחזור קודם הפסח .ותבאר לעיל ס"ט -י(.
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תחתיו.
ויש אומרים 91שאפילו אם דעתו לפנותו קודם הפסח חייב לבודקו מתחלה ,אפילו הוא תחלת השנה,
ואפילו הוא חדר שאינו צריך בדיקה אלא מדברי סופרים .לפי שחששו חכמים שמא יתחיל לפנותו
קודם ליל י"ד ולא יגמור לפנותו ,אלא ישאר ממנו פחות מגובה ג' טפחים מכוסה על החמץ )שאם
היה נשאר עליו גובה ג' טפחים היה כמבוער לגמרי ,כמו חמץ שנפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים,
וכמו שנתבאר .(92ואחר כך כשיגיע ליל י"ד ישכח על החמץ שתחת האוצר ,כיון שהוא מכוסה מן
העין ,ולא יתן אל לבו להוציאו משם .93ואף שביטלו הרי עובר על תקנת חכמים שתקנו שאין ביטול
והפקר מועיל כלום.94
ולענין הלכה יש להחמיר כסברא האחרונה .95אלא אם כן יש הפסד מרובה ,כגון שכבר הכניס אוצרו
לתוכו קודם שביער החמץ ממנו ,ויש חסרון כיס לפנותו מיד ולחזור ולהכניסו ,שאז יש לסמוך על
סברא הראשונה:96
יד ואם דעתו שלא לפנות האוצר עד לאחר הפסח .אם הוא בתוך ל' יום לפני הפסח ,כיון שחל עליו
לקיים תקנת חכמים שתקנו בגלל הפסח ,חייב הוא לבדוק זה החדר מתחלת הלילה 97לאור הנר ,ואחר
כך יכניס אוצרו לתוכו .ואם הוא מקודם ל' יום ,אין צריך לבודקו מתחלה ,98אלא די לו בביטול
שיבטל כל חמצו בליל י"ד:99
_______________
ומזה למדו שכן הוא גם לעין העושה אוצר בתוך ביתו ,שאין צריך לבדוק קודם אלא כשדעתו לפותו בתוך הפסח ,משא"כ
כשדעתו לפותו קודם הפסח.
ותפרש יותר בר"ן )ב ,ב( ד"ה אבל דעתו לפות )בתוך הפסח(.

*
ותבאר כאן בדעה המתרת ,שאין צריך לבער קודם "אפילו יש בחדר זה ודאי חמץ הרבה" ,וכמבואר ברש"י )שם ד"ה אוצר(,
דמיירי באוצר ש"תחתיה חמץ".
ואילו דעה האוסרת מצריכה לבדוק קודם "אפילו הוא חדר שאיו צריך בדיקה אלא מדברי סופרים" .וכמבואר לעיל )ס"ט -י,
והערה  ,(69לעין המפרש ויוצא בשיירה.
 90והייו שדעה המתרת איה מצריכה לבער קודם "אפילו הוא תוך ל' יום לפי הפסח" ,ואילו דעה האוסרת מצריכה לבדוק
קודם "אפילו הוא תחלת השה" .וכמבואר לעיל )ס"ט -י ,והערה  ,(281לעין המפרש ויוצא בשיירה.
 91רמב"ם פ"ב הי"ט )וכן העושה ביתו אוצר  ...אם דעתו לפותו קודם הפסח צריך לבדוק ואחר כך עושהו אוצר ,ואם אין דעתו
לפותו קודם הפסח איו צריך לבדוק( .וכן הוא בשו"ע ס"א )שהיא דעה הא' שבשו"ע שם(.
 92לעיל סי' תלג ס"ל.
 93ב"י ד"ה ויש לדקדק )ושמא יש לומר דחיישין שמא לא יכלה לפותו ,וישאר שם חמץ מכוסה בפחות משלשה טפחים ,כיון
דלא ידע בבירור שיש שם חמץ לא יתן אל לבו להוציאו( .מ"א ס"ק ו )דחיישין שמא יפהו עד שלא ישאר עליו ג' טפחים,
ואחר כך יטרוד ולא יבדוק(.
 94כמו בדין יוצא לדרך ,דלעיל )ס"ו(" :וכיון שחל עליו מצות תשביתו .חל עליו גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו איה
מתקיימת בביטול והפקר בלבד ,אלא עד שמוציא את החמץ מביתו ומכל גבולו" .וכמבואר לעיל )הערה .(48
 95שו"ע שהביא דעה זו בסתם בס"א )ראה קוטרס אחרון ס"ק ז -ח( .פר"ח ס"א )והביא ראיה מן הירושלמי .ראה קוטרס
אחרון שם(.
 96כמו בדין המפרש ויוצא בשיירא ,דלעיל ס"י ,ובקוטרס אחרון שם ,דבמידי דרבן הלך אחר המיקל בשעת הדחק ,אפילו
ביחיד גד רבים.
 97אוצ"ל :מתחלה בלילה )כדלעיל סי"ב(.
 98גמרא ו ,א )אמר רבא העושה ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער ,תוך שלשים יום זקוק לבער .וקודם שלשים מי
לא אמרן אלא שאין דעתו לפותו( .טור ושו"ע ס"א )העושה ביתו אוצר תוך שלשים יום זקוק לבדוק ואחר כך כוס אוצרו
לתוכו ,קודם שלשים יום  ...אם אין דעתו לפותו  ...איו צריך לבדוק( .וכדלעיל ס"א לעין היוצא מביתו.
 99טור ורמ"א ס"ב )וכשמגיע פסח יבטלו( .והייו שדיו כמו ביוצא בדרך ,שתבאר לעיל )ס"ה -ו(.
אלא שלעיל שם" :וכשיגיע ערב פסח יבטל כל החמץ שיש לו" .והייו כיון שאיו בביתו לבדוק בליל יד – לכן יבטל בערב פסח.
משא"כ כאן" :בליל י"ד" .והייו כיון שהוא בביתו ,ויבדוק החמץ בביתו בליל י"ד ,ואחר כך "יבטל כל חמצו".
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טו ואפילו אם הוא חדר הצריך בדיקה מן התורה ,100ובדבר שהוא מן התורה אין לחלק בין תוך ל' יום
לקודם ל' יום כמו שנתבאר למעלה 101עיין שם ,מכל מקום כיון שהוא עושה אוצר על החמץ שבחדר
זה ,הרי חמץ זה שתחת האוצר דומה לחמץ שנפלה עליו מפולת שהוא כמבוער לגמרי מן התורה.102
ואפילו 103לבטלו אין צריך אלא מדברי סופרים 104כמו שנתבאר בסימן תל"ג .105אלא שהחכמים גזרו
שלכתחלה אין לבערו בביעור כזה אלא אם כן נפלה עליו מפולת מאליה ,אבל אין להפיל עליו מפולת
בידים ,ולא לאצור עליו אוצר תוך ל' יום ,אע"פ שמבטל ומפקיר זה החמץ בפיו ובלבו .106אבל קודם
ל' יום לא חלה עליו גזירה זו.107
ולדברי האומר 108שחמץ שנפלה עליו מפולת אינו כמבוער מן העולם לגמרי ,ואם לא ביטלו עד
שהגיע חצות יום י"ד הרי הוא חייב מן התורה לפקח הגל ולהוציאו ולבערו מן העולם לגמרי כמו
שנתבאר בסי' תל"ג ,109אם כן חמץ זה שתחת האוצר ,שלא יוכל לבערו ביום י"ד מחמת האוצר
שעליו ,שאין דעתו לפנותו קודם הפסח ,הרי עכשיו בשעה שמכניס עליו האוצר חלה עליו חובת
ביעורו בחדר זה מן התורה ,אע"פ שהוא קודם ל' יום ,וחל עליו גם כן גזירת חכמים שגזרו על ביעור
האמור בתורה ,שאין מתקיים על ידי ביטול והפקר בלבד אלא בביעור ממש ,110כמו שנתבאר
למעלה.111
____________________
 100רש"י )ו ,א ד"ה אוצר( ור"ן )ב ,ב ד"ה העושה(" :ותחתיה חמץ" .וכדלקמן בסמוך "שהוא עושה אוצר על החמץ".
וכמו לעין היוצא מביתו ,לדעה זו ,שתבאר לעיל ס"ו )שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו איו זקוק לו אם יוצא
קודם ל' יום(.
 101סעיף ו )שמן התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים(.
 102רש"י ו ,א ד"ה אוצר )ואמרין לקמן חמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער( .וכן הוא בר"ן )ב ,ב( ד"ה העושה .ותבאר
לעיל )הערה .(53
 103עתה בא לבאר טעם החילוק לפי דעה זו ,שבמפולת סגי בביטול ,בין בתוך ל' ובין קודם ל' ,ואילו כאן בעושה אוצר ,קודם ל'
סגי בביטול ,ובתוך ל' חייב לבדוק לפי שמכיס לתוכו אוצר ,כדלעיל בסעיף הקודם.
כי בפלה עליו מפולת סגי מן התורה אפילו בלא ביטול ,וגזרו חכמים להצריכו ביטול .וסגי בביטול.
משא"כ בעושה אוצר ,שהוא מפיל עליו מפולת בידים ,יש שתי גזירות) :א( שהצריכו חכמים ביטול) .ב( שגזרו חכמים שאין
להפיל עליו מפולת בידים .ולכן לא סגי בביטול ,וצריך לבדוק החדר לפי שמכיס לתוכו אוצר.
אלא שכיון שכל זאת איה אלא גזירת חכמים ,לכן "קודם ל' יום לא חלה עליו גזירה זו".
 104רש"י שם ד"ה תוך שלשים )דלכתחלה לא זהו ביעורו( .וכן הוא בר"ן שם ד"ה תוך.
ותפרש יותר לעין מפולת ,ברש"י לא ,ב ד"ה צריך שיבטל בלבו )שמא יפקח הגל במועד( .ובר"ן ט ,ב ד"ה אמר )וכי מצריכין
בטול הי מילי מדרבן ,אבל מדאורייתא כיון שפלה עליו מפולת איו עובר עליו(.
 105דעה הא' דלעיל שם ס"ל )אבל מדברי סופרים אפילו אם פלה עליו מפולת מאליו צריך לבטלו(.
וכיון שבמפולת אין צריך לבטלו אלא מדברי סופרים ,לכן סגי בביטול.
 106פר"ח סוס"י תלח )דהתם אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך ,אלא דמדרבן לכתחילה אין זה
ביעורו ,כדמוכח בההיא דעושה ביתו אוצר דפרק קמא דפסחים(.
וכדלעיל סי' תלג ס"ל )ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה( .וחכמים אסרו להפיל עליו מפולת.
והייו שרק בפלה עליו מפולת התירו חכמים בביטול בלבד ,משא"כ בהפיל עליו מפולת בידים ,גזרו חכמים דלא סגי בביטול.
ולכן גם כאן באוצר לא סגי בביטול ,שהרי מפיל עליו מפולת בידים.
 107רש"י שם ו ,סע"א )לא חלה חובת ביעור עליו ,וכי מטי ההיא שעתא לא מחוייב כדאמרן ,דהא פלה עליו מפולת(.
והייו שכיון שכל זו איה אלא גזירת חכמים ,לכן "קודם ל' יום לא חלה עליו גזירה זו".
 108סמ"ק סוס"י צח )וצריך לבטלו בלבו משום בל יטמין( .הגהות מה"ר שמואל מצילשט"ט ,הובא בב"ח סי' תלג ס"י )מצאתי
בהגהות מהר"ש מצילשט"ט וזה לשוו ,אי שמואל פירשתי דברי רב חסדא דמדאורייתא צריך לבטלו  ...עובר הוא בבל יראה
ובל ימצא ובל יטמין וצריך לבטלו .ולהיפך שמעתי ,אבל כן עיקר כמו שפירשתי(.
 109דעה הב' שבס"ל שם )וכדלעיל בדעה הא' שבס"ו ,לעין היוצא מביתו(.
 110אף בדיעבד .ויתבאר לקמן )הערה .(114
 111סעיף ו ,שתלוי בב' הדעות שבסי' תלג ס"ל ,וש".
ולפי דעה זו מיירי הלכה זו של העושה אוצר )אשר קודם ל' סגי בביטול( ,רק "באותן חדרים שחיוב הבדיקה בהם בליל י "ד
איו אלא מדברי סופרים" .וכדלעיל ס"ו לעין היוצא מביתו )לדעה זו(.
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ולענין הלכה יש להחמיר לכתחלה כסברא האחרונה ,אבל בדיעבד שכבר הכניס אוצרו לשם ,אפילו
יש תחתיו ודאי חמץ הרבה אין צריך לפנותו ולבדוק תחתיו ,112אלא מבטל ודיו .שלאחר ביטול
החמץ אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,ובדברי סופרים הלך אחר המיקל 113כסברא הראשונה:114
טז אבל אם עבר או שכח והכניס אוצרו לשם תוך ל' יום ,אפילו אין שם ודאי חמץ ,והוא חדר שאין
צריך בדיקה אלא מדברי סופרים ,אף על פי כן חייב לפנות האוצר ולבדוק תחתיו מיד כשנזכר:115
יז ואם אצר והכניס לבור חטים שאינם מחומצות ,ואחר כך מחמת לחות הבור נתחמצו החטים
שבקרקעית הבור ושבקירותיו ,אע"פ שאצרן בבור בתוך ל' יום ,אין צריך לפנות הבור בליל י"ד
להוציא החטים המחומצות שבתוכו ,אלא די לו בביטול .דכיון שבשעה שעשה אוצר זה עשה בהיתר,
שלא היה שם עדיין חמץ ,הרי דינו כאלו עשה קודם ל' יום ,שאין צריך לפנות האוצר לבער החמץ
שתחתיו אפילו יש שם ודאי חמץ 116כמו שנתבאר:
יח ואם בשעה שאצרן בבור היו כבר חטים מחומצות באוצר זה עצמו באמצעיתו ,אלא שיש עליהם
חטים טובים בגובה ג' טפחים )שהוא שיעור גובה המפולת שנפלה על חמץ שהוא כמבוער כמ"ש
בסי' תל"ג .(117אם נעשה אוצר זה בתוך ל' יום ,חייב להוציאו משם ולברור החמץ מתוכו ,אפילו אינו
חמץ ברור אלא ספק חמץ .ואם נעשה קודם ל' יום ,אינו זקוק לו כשמגיע הפסח ,אפילו יש שם ודאי
____________________
 112רמ"א סוף ס"א )אם עשה האוצר שלשים יום קודם הפסח איו זקוק לבער אלא מבטלו בלבו ודיו( ,לפירוש מ"א ס"ק ח
)דהי דפסקין כהירושלמי ,דבחמץ ידוע צריך לבער אפילו קודם ל' ,הייו לכתחלה ,אבל בדיעבד שהיח האוצר עליו אין
צריך לפותו ,דהא יש אומרים דאפילו לכתחלה אין צריך לבער קודם ל'( .וכדלקמן סי"ח )לעין חטים מחומצות באוצר זה
עצמו(" :ואם עשה קודם ל' יום ,איו זקוק לו כשמגיע הפסח ,אפילו יש שם ודאי חמץ הרבה ,אלא מבטלו ודיו".
וכן הוא לקמן סי"ח )לעין אוצר חטים שבתוכו חטים מחומצות( ,ולעיל סוף ס"ו )לעין מפרש ויוצא בשיירה(.
ושם תבאר בקוטרס אחרון )סוף ס"ק ו( ,דהייו "אפילו אין שם שעת הדחק" .ואפשר כן הוא גם כאן לעין העושה אוצר
בביתו.
ובפרט ששם )לעין היוצא מביתו( הביא רביו דעה הראשוה בסתם ,שההחמץ איו כמבוער מהתורה .ואילו כאן )לעין העושה
אוצר( הביא דעה הראשוה בסתם ,שהחמץ הוא כמבוער מהתורה.
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל )הערה .(60
 113ע"ז ז ,א.
 114משא"כ לדעה השיה צריך לבערו אף בדיעבד ,כמבואר לעיל )הרי עכשיו בשעה שמכיס עליו האוצר חלה עליו חובת ביעורו
בחדר זה מן התורה ,אע"פ שהוא קודם ל' יום ,וחל עליו גם כן גזירת חכמים שגזרו על ביעור האמור בתורה ,שאין מתקיים
על ידי ביטול והפקר בלבד אלא בביעור ממש(.
ומקורו תבאר לקמן סי' תלח בקוטרס אחרון ס"ק ג )כ"מ בהדיא במ"א סי' תל"ו סק"ח דאי לאו דסמכין איש אומרים הוה
צריך לפות הבור ולהוציא החמץ מקרקעיתו(.
והייו מה שהובא לעיל מהמ"א )בדיעבד שהיח האוצר עליו אין צריך לפותו ,דהא יש אומרים דאפילו לכתחלה אין צריך
לבער קודם ל'( .מוכח מכך ,שלדעה האוסרת צריך לפותו אף בדיעבד.
 115מהרי"ל ל' יום קודם לפסח ס"ז ,ע' יג )ודרש מהר"ש אם לא פיה ובדק מקודם ,צריך לפות ולהסיר כל התבן והעצים
לבדוק( .מ"א ס"ק ה )ואם לא בדק קודם צריך לפות האוצר ולבדוק( .וכדלעיל סי"ב.
והה לעיל שם תבאר )לעין העושה אוצר ודעתו לפותו בתוך הפסח( ,דהייו "אפילו יש בדבר טורח גדול וחסרון כיס".
משא"כ לעיל ס"ז תבאר )לעין היוצא מביתו תוך ל'( ,שאם "יש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו" ,לא חייבו לחזור
לביתו ולבדוק )אלא כשידוע לו בבירור שיש כביצה חמץ בביתו(.
ואפשר שכן הדין גם כאן )בעושה אוצר תוך ל'( ,שאם יש טורח גדול וחסרון כיס איו חייב לפות האוצר מיד כשזכר ולבדוק.
ותבאר לעיל )הערה .(88
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל )הערה .(60
 116מ"א ס"ק ח )אם היח החטים ואחר כך תחמצו החטים מלחות הבור ,אפילו עשה תוך ל' אין צריך לפותו ,דבשעה שהיח
החטים עדיין לא היה שם חמץ ,ועכשיו הוי כחמץ שפלה עליו מפולת .וכל שכן כשיש ספק אם תחמצו(.
וראה כעין זה גם לעיל )ס"ט בהגהה(.
 117סעיף ל )חמץ שפלה עליו מפולת  ...שיש עליו גובה ג' טפחים  ...ואם פל עליו גל קטן  ...שאין עליו גבוה ג' טפחים ,אע"פ
שביטלו והפקירו ,חייב הוא לפקח את הגל ולבער החמץ(.
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חמץ הרבה ,אלא מבטלו ודיו.118
וכשהוא מפנה את הבור לאחר הפסח ומוצא חטים ]מחומצות[ בקרקעיתו ,אסורות בהנאה ,וחייב
לבערו כדין חמץ שעבר עליו הפסח.119
ואינן דומות לחמץ שנפלה עליו מפולת שלאחר הפסח הוא מותר אפילו באכילה ,לפי שהמפולת )ט(
בשעה שנפלה על החמץ 120לא היה בדעתו לפנותה ולפקחה אחר הפסח ,אלא מאליו נמצא החמץ
לאחר הפסח ,לפיכך אין לנו לקונסו ולאוסרו כמו שנתבאר בסימן תל"ג 121עיין שם הטעם .אבל חטים
הללו בשעה שהכניס האוצר לבור ,היה בדעתו לזכות בהם לאחר הפסח כשיפנה את האוצר) 122אם
היינו מתירין לו להנות מהן לאחר הפסח( ,והרי זה דומה למבער את החמץ ומכוין לחזור ולזכות בו
אחר הפסח ,123שאין זה ביעור גמור כמו שיתבאר בסי' תמ"ה ,124לפיכך אסרו חכמים להנות מהן
לאחר הפסח:
יט במה דברים אמורים כשמצא חטים מבוקעות ,אז אסור לו להנות מחטים הללו שמצא .וכן אם
ידוע לו בבירור שיש בבור זה חטים מחומצות חימוץ גמור ,אזי אסור לו למכור כלום מן האוצר
אפילו לנכרי עד שיברור ממנו החטים המחומצות .אבל מן הסתם שאין ידוע לו בבירור שיש חטים
מחומצות חימוץ גמור ,מותר לו ליקח חטים מן האוצר ולמכור אפילו לישראל ,ואינו חושש שמא יש
____________________
 118שו"ת רשב"א ח"א סי' ע )שאלת עוד ישראלים שיש להם בורות מלאים חטים ובקרקעית הבור וקירותיו יש מן החטה
שתבקעה מלחות הארץ .אם צריך לבערו  ...או אמר שאיו צריך אלא ביטול ,דהוה ליה כעושה את ביתו אוצר קודם
שלושים יום ואין דעתו לפותו בפסח  ...תשובה מדעתי מה שאמרת שיש בקרקעית הבור חטים שתבקעו לא שיהא הדבר
ברור ,אלא שאמרת מפי שמן הסתם יש מבוקעות  ...ומכל מקום בין כך ובין כך בביטול בעלמא סגי ליה .כאותה שאמרת
דעושה את ביתו אוצר(.
כפירוש הח"י ס"ק ח )ומכל מקום בין כך ובין כך )כוותו בין שיש שם בבירור חמץ או לא( בביטול בעלמא סגי ,כאותו שאמרת
דעושה את ביתו אוצר(.
רמ"א סוף ס"א )ואוצר חטים שיש חטים מחומצים בקרקעית הבור ,אם עשה האוצר שלשים יום קודם הפסח איו זקוק
לבער ,אלא מבטלו בלבו ודיו(.
וכדלעיל סוף סט"ו ,לעין "בדיעבד שכבר הכיס אוצרו  ...יש תחתיו ודאי חמץ הרבה ,אין צריך לפותו ולבדוק תחתיו ,אלא
מבטל ודיו".
 119שו"ת רשב"א שם )ואילו היה ברור שיש שם חטים מבוקעות ,ותיר אותו בביטול ,לכשיפה אפשר שהיה צריך לבער ...
דהרי זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח( .רמ"א שם )מיהו לאחר הפסח כשמפה האוצר ,אסור להות מאותן
חטים(.
 120ט"ז סי' תלג ס"ק ח )ראה לי דיש לחלק בדבר ,דאם היה תחלה כותל שם ופל ,אז ודאי יפה המפולת לתקן הכותל ,ודומה
קצת למטמין בבורות ,אבל בפלה עליו מפולת אבים ,באופן שאין עליו בירור שעשוי להפות ,אז מותר אחר הפסח אם
בטלו(.
 121סעיף לד )חמץ שפלה עליו מפולת גבוה ג' טפחים ,וביטלו קודם שעה ו' כמשפטו ,ולאחר הפסח תפקח הגל ותגלה החמץ,
הרי הוא מותר אפילו באכילה  ...ועי' בסי' תל"ו שאם בשעה שפלה עליו המפולת על החמץ היה בדעתו לפות הגל לאחר
הפסח ולזכות בחמץ שתחתיו ,הרי זה אסור בהאה(.
 122שו"ת רשב"א שם )בירושלמי  ...רבי יוחן חושש על הערמה  ...פלה עליו מפולת  ...לית כאן הערמה והוא מותר  ...ואפשר
מי דהא גרע טפי לעין ממפולת ,דהתם ממילא שהוא שמצא ולא שיהא בדעתו לפות הגל ולחטט אחר הפסח ,אבל כאן
שדעתו לפות בורו ולמכור המצא בקרקעיתו ובקירותיו לא( .הובא במ"א ס"ק ט )ואפי' למ"ד בחמץ שפלה עליו מפולת
דשרי ,אפשר דהא גרע טפי ,דהתם ממילא הוא שמצא שלא היה בדעתו לפות בגל ולחטט אחר הפסח ,אבל כאן דעתו לפות
בורו(.
והייו שפתחו בחילוק אחד )במפולת הוא "ממילא" ,משא"כ באוצר מטמין בידים( .וסיימו בחילוק שי )באוצר דעתו לפות
בורו ,משא"כ במפולת אין דעתו לפותו(.
ועל זה מבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ט( ,שהעיקר הוא החילוק השי ,אם דעתו לפותו או לאו .ולכן אף במפולת כותל ,ש"ודאי
יפה המפולת לתקן הכותל" ,גם בזה אסר החמץ לאחר הפסח ,אף שפל ממילא .וכן פסק כאן ,ולעיל שם )סי' תלג סל"ד(.
וכן מסיק בקוטרס אחרון לעיל שם )ס"ק טו(.
 123רשב"א שם )דהרי זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח(.
 124סעיף ב )ולא יהיה בדעתו בשעת הפקר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח אם לא יקדמו אחר ,שאם יש בדעתו כן איו הפקר
גמור( .וראה שם קוטרס אחרון ס"ק א.
ולקמן בסדר מכירת חמץ )חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר מאחר שדעתו עליו לחזור ולזכות בו אחר הפסח ,כמבואר
בתשובת הרשב"א בשם ירושלמי( .ותבאר בהערות שם.
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בתוכן חטים מבוקעות .שאף אם נתבקעו מקצתן קרוב הדבר לומר שאין זה חימוץ אלא עיפשות
והפסד ,שכן דרך החטים שבקרקעית הבור ושבקירותיו להתבקע מחמת עיפוש והפסד ואינו חמץ
כלל .וגם יש לתלות שלאחר הפסח נתחמצו .125וכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה כמו
שיתבאר בסי' תמ"ח:126
]ואין צריך לומר שמותר ליקח חטים מן האוצר ולטחנן ולאכלם .ואפילו אם ראה בהם חטים מחומצות חימוץ גמור
אין צריך להסיר קודם הטחינה ,שעל ידי הטחינה מתערב כל הקמח ונבלל יפה קמח החמץ בתוך שאר הקמח
ומתבטל ברוב או בס' .עיין סימן תמ"ז 127ובסימן תנ"ג 128ובסימן תס"ז.[129

הדר בבית כרי ויוצא ממו
כ ישראל 130שהיה דר בבית של נכרי ,ורוצה לצאת ממנו לדור בבית אחר ,בעיר זו או באחרת ) ,י(
131

132

____________________
 125שו"ת רשב"א שם )לפות בורו ולמכור המצא בקרקעיתו ובקירותיו לא .אלא שאפשר להתיר מן הצד שאמרתי שאין כאן
חמץ ידוע ,דדילמא לא הוה ביה בפסח כלל ואחר כך הוא שתבקע .עוד הדבר קרוב שאין כאן חמוץ אלא עפוש והפסד ...
שחטים שבקרקעות עפוש והפסד הם שמקבלים ולא חימוץ( ]דין חיטים שתבקעו יתבאר לקמן סי' תסז ס"א ,ובהערות שם[.
דרכי משה ס"ק ב )כתב בתשובת הרשב"א  ...אבל אם אין חמץ ידוע בבור אלא ספק שמא מקצת חיטים תחמצו ,מותר
למכור כך אחר הפסח וליכא למיחש למידי ,דאף אם ימצאו מחומצים שמא לאחר הפסח עשו חמץ ,ועוד דאין זה אלא עיפוש
והפסד ואיו חמוץ( .רמ"א סוף ס"א )ואם אין שם חמץ ידוע אלא ספק מותר למכור האוצר כך ביחד(.
והייו שבשו"ת הרשב"א שם מפרט את ההיתר בשתי ספקות )תבקע אחר הפסח ,או שאיו אלא עיפוש( ,ופירש הרמ"א שאלו
הן רק דוגמאות ,וכן הוא גם בכל ספק אם יש שם חמץ.
 126סעיף ל )אפילו מחצה על מחצה תולין להקל  ...ומותר אפילו באכילה שכל ספק דברי סופרים להקל  ...ויש מחמירין בכל
ספק חמץ שעבר עליו הפסח לאסרו באכילה ,ויש לחוש לדבריהם במקום שאין שם הפסד מרובה ,אבל בהאה מותר לדברי
הכל(.
וגם כאן ,שרוצה למכרו לכרי הרי זו האה מספק חמץ שעבר עליו הפסח ,שמותר לדברי הכל.
 127סעיף א )תערב תבואה מחומצת בתבואה שאיה מחומצת ,וטחן את התערובת ,אזי יש להקמח היוצא ממו דין תערובות
לח בלח ,שעל ידי הטחיה מתערבין ובללין יפה הקמח של איסור עם הקמח של היתר( .ובסעיף סא )חמץ דגן גמור של
ישראל שעבר עליו הפסח  ...ותערב לאחר הפסח  ...בין לח בלח בין יבש ביבש הרי הוא בטל ברוב ומותר אפילו באכילה ...
ויש אומרים שחמץ שעבר עליו הפסח כיון שהוא אסור מדברי סופרים הרי דיו כשאר איסורי דברי סופרים שאין בטלין
בפחות מששים(.
יוצא אם כן שתערובת טחוה זו ,שהיא לח בלח" ,מתבטל ברוב" )לדעה הראשוה( ,או "בששים" )לדעה השיה(.
ואף שתבאר שם" :ומכל מקום אסור לערבו בידים ברוב היתר שאין מבטלין איסור לכתחלה"; הייו דוקא בתערובת ,משא "כ
כאן שטוחם יחד ,כדלקמן הערה הבאה.
 128סעיף ח )טוחן הכל ביחד ועל ידי כן מתערב  ...ואין זה כמבטל איסור בידים ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן
כדי לאכול ,ומאליו הוא מתבטל(.
 129ראה שם סי"ג )ישראל שיש לו בורות מלאים חטים ,תבאר בסי' תל"ו(.
 130תוכן ההלכות המבוארות כאן )סעיפים כ -כב(:
עד כאן )ס"א -יט( תבארו דיי היוצא מביתו ,או העושה אוצר בביתו ,שהחמץ שבביתו שאר שלו.
עתה בא לבאר דין ישראל ששכר דירה מכרי ויצא ממה ,והכרי כס לבית לפי הפסח ,שהחמץ שבו עשה הפקר ,וכשכרי
ימצאו יטלו לעצמו .ואם כן הבית פטור מבדיקה ומביעור החמץ שבו )סעיף כ(.
אלא שאף שאין על הבית חיוב בדיקה וביעור ,יש אומרים שכבר חלה על האיש מצות בדיקת חמץ ,כאשר דר בבית הזה בתחלת
ל' יום קודם הפסח .ולכן אם מפרש לים או יוצא בשיירה ,ששם לא יוכל לקיים מצות בדיקה וביעור ,חייב הוא לבדוק בית
זה קודם יציאתו .ויש אומרים שלא חלה עליו מצות תשביתו )סעיף כא(.
ואם הכרי לא כס לבית לפי הפסח ,שאר החמץ של הישראל ,ודיו כמו היוצא מביתו ואין דעתו לחזור לביתו עד אחר
הפסח ,שתבאר בסעיפים הקודמים )ס"א -ו( ,שאם יוצא תוך ל' יום חייב לבדקו קודם יציאתו .ואין הפרש אם יוצא בשיירה
או לעיר אחרת .אבל אם יוצא לבית אחר בעיר זו ,חייב הוא לבדוק בכל אופן ,בליל י"ד )סכ"ב(.
 131טור )היוצא מבית עו"ג  ...ראה לי שאין צריך לבדוק ,כיון שהעכו"ם כס בביתו ,אף אם שאר לישראל חמץ ודאי מתייאש
ממו ,ואין לך הפקר גדול מזה( ,ושו"ע ס"ג )ישראל היוצא מבית כרי תוך שלשים יום ,וכס בבית אחר בעיר זו ,או הולך
לעיר אחרת ,איו צריך לבער בית הכרי(.
 132לקמן )סוף סכ"ב ,בהגהה( יתבאר ,שאם הכרי איו כס לבית לפי הפסח ,יש הפרש בין יוצא לדור בעיר אחרת או בעיר זו.
משא"כ כאן שהכרי כס לבית וזוכה בחמץ שבו )כדלקמן בהמשך הסעיף( ,אין הפרש בין יוצא לדור בבית בעיר אחרת לבין
יוצא לדור בבית אחר בעיר זו.
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והנכרי יכנס לביתו קודם הפסח .133אפילו הוא יוצא בתוך ל' יום לפני הפסח ,שכבר חל עליו חובת
הביעור ,אף על פי כן אין צריך לבדוק את בית הנכרי שהוא יוצא ממנה .ואפילו יש שם ודאי חמץ
הרבה אין צריך לבערו משם .שהרי יוכל לקיים מצות ביעור באותו בית שידור בו בפסח.134
ואפילו אם ידור בבית אחר עם אדם אחר ,ואותו אדם הוא הבעל הבית ,ויבדוק את ביתו ויבער החמץ
בעצמו .מכל מקום כיון שאותו בעל הבית יבדוק ויבער גם החמץ שנשתמש זה בביתו מיום בואו עד
הפסח ,הרי אותו בעל הבית הוא שלוחו של זה לבדוק ולבער חמצו ,ושלוחו של אדם כמותו ,135והרי
זה כאילו בעצמו ביער חמצו.136
ועל חמצו שנשאר בבית הנכרי אינו עובר עליו כלום ,אף אם יהיה מונח שם כל ימי הפסח ,דכיון
שיצא מבית הנכרי ועזב שם חמצו ולא נטלו עמו הרי נתייאש ממנו והפקירו ,שהרי בודאי יטלנו
הנכרי לעצמו.137
ולא גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ ,אלא כשהחמץ לאחר שהפקירו הוא מונח בפסח
בגבול המיוחד לישראל זה בעל החמץ ,138או בגבול המיוחד לישראלים אחרים ,139או אפילו בגבול
____________________
 133טור )כיון שהגוי כס בביתו( .רמ"א שם )ויש אומרים שאיו צריך ,כשכס בו כרי( .מ"א ס"ק טו )כיון דהעכו"ם כס
בבית( .פר"ח סוף הסימן )העיקר כמו שכתב ההג"ה בשם יש אומרים ,והוא סברת הטור ,שכיון שכס הגוי בביתו ,מה בכך
אם חל עליו חובת ביעור(.
והייו אפילו לא כס הכרי עד יום י"ד בבוקר ,לפי שעה ששית ,וכדלקמן )סכ"ב(" :וכל זה כשהכרי כס לתוכו קודם
הפסח ,שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו יטלו .אבל אם לא
יכס לתוכו  ...עד שתגיע שעה ששית בערב פסח  ...הרי כבר תחייב חמץ זה בביעור מן העולם לגמרי".
 134הייו שמטעם זה ,יודו גם הפוסקים )דלקמן סעיף הבא( שהיוצא בשיירה חלה עליו מצות תשביתו; מכל מקום כאן איו
חייב בזה ,וכמבואר בב"י )ומה שחילק אבי העזרי בין כס בבית אחר ללא כס ,ראה שהוא משום ,דאף על גב דשלשים יום
קודם פסח חלה עליו חובת ביעור ,אין חובת הביעור חלה עליו אלא לעין שזקוק לבער ,אבל לא לעין שזקוק לבער בית זה,
הילכך כל שהוא כס בבית אחר הרי הוא מקיים בה מצות ביעור ודיו ,ואם איו כס בבית אחר צריך לבער בית זה ,כדי
לצאת ידי חובת ביעור שחלה עליו( .שו"ע ס"ג )שהרי יקיים מצות ביעור באותו בית אחר(.
 135קידושין מא ,ב )מכאן ששלוחו של אדם כמותו(.
 136עולת שבת סוף הסימן )אפילו אם גם שם לא יבדוק את החמץ ,כי אם ישראל בעל הבית יבדוק ,מכל מקום איו חייב
לבדוק ,כי אותו ישראל הוא שליח של כל בי הבית( .אליה זוטא ס"ק יג )ואף דגם שם לא יבדוק אלא בעל הבית ,הוה כאילו
הוא קיים המצוה דעשה כשלוחו( .ח"י ס"ק טז )או הוא בעצמו ,או בעל הבית דהוי כשלוחו לבער חמצו ,ושלוחו של אדם
כמותו ,אחרוים(.
ואף שתקת בדיקת חמץ היא על בעל הבית ,ולא על בי ביתו ,כדלעיל סי' תלב ס"ח )חובת הבדיקה היא על בעל הבית ,אבל בי
ביתו האוכלים משלו אין חיוב הבדיקה חל עליהם כלל(.
ואפילו אם בעל הבית איו בביתו ,שאר עיקר חיוב הבדיקה על בעל הבית ,ובי הבית בודקים בשליחותו ,כדלעיל ס"ב )אם
הוא מיח בביתו אשתו וביו ובי ביתו הגדולים שיש בהן דעת ויכולת לבדוק ,ככל משפטי הבדיקה שתבאר בסימן תל"ג,
אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו ,אלא יצוה לאחד מהם וימה אותו שיבדוק ויבטל החמץ כשמגיע הזמן ,ששלוחו של
אדם כמותו(.
הה לעיל שם )סי' תלב ס"ח( תפרש דהייו דוקאי "בי ביתו האוכלים משלו" .משא"כ כאן ראים הדברים דמיירי באורחים
האוכלים משל עצמם ,ולכן עיקר חיוב בדיקת וביעור חמצם חל על עצמם ,ואילו בעל הבית בודק בשליחותם )ותבאר לעיל
שם הערה .(56
 137לבוש ס"ג )שהרי יכס בו הגוי מיד  ...הגוי יטלו(.
וכן הוא לקמן סכ"ב )שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו
יטלו(.
וראה גם לקמן סי' תמט )שכשיצאו הפועלים מן החות קודם הפסח בודאי כבר תיאשו מן החמץ שפל מהם בתוך החות של
כרי ,שהכרי ימצאהו ויאכלהו(.
 138כדלעיל סי' תלא ס"ג )חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ ,אף קודם שהגיע זמן איסור האתו ,אלא הוא
צריך לחפש אחריו  ...ולהוציאו מכל גבולו(.
 139כדלקמן סי' תמה ס"ב )אבל אם הפקירו והיחו במקום שאיו מופקר לכל ,כגון שהיחו בחצר שהיא מיוחדת לאשי החצר
הדרים שם בלבד  ...מדברי סופרים חייב לבערו  ...שהרי הוא מוח במקום שאיו מופקר לכל ,והרי זה כאלו היה מוח
במקום שהוא שלו(.
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המיוחד לנכרי אלא שאין הנכרי יודע שהפקירו הישראל ולא יטלנו לעצמו .140אבל כשהדבר ידוע
שהנכרי יטלנו לעצמו כשימצאנו בגבולו ,הרי אין לך הפקר גדול מזה.141
142

]אף אם כשהגיע הפסח עדיין לא מצאו הנכרי או שמצאו ולא נטלו עדיין ,כיון שאם היה רוצה ליטלו היה נוטלו ,
בין שהיה נוטלו מחמת שהוא יודע שנתיאש ממנו הישראל והפקירו ,ובין שהיה נוטלו מחמת שהוא תקיף ואלם[.

ולא גזרו חכמים אלא שמה שהאדם מפקיר החמץ בפיו ובלבו זה אין מועיל כלום ,אבל כשהחמץ
הוא הפקר מאליו ,כגון שהניחו ברשות הרבים ,או שהניחו ברשות המיוחדת לנכרי ,בענין שהוא
מופקר מאליו לנכרי זה בעל הרשות ,בהפקר גדול כזה לא גזרו חכמים ,אם הפקירו קודם שעה ששית
בערב פסח ,עיין סימן תמ"ה:143
כא אבל אם לאחר שיוצא מבית זה דעתו לפרש לים או לצאת בשיירא קודם הפסח ,בענין שלא ידור

____________________
 140כדלקמן סכ"ב )אם לא יכס לתוכו עד לאחר הפסח  ...חייב הישראל לבדוק בית הכרי שהוא יוצא ממו  ...אם לא יבדוק
ו]י[בער החמץ מבית זה שהוא יוצא ממו ,יעבור עליו בפסח בבל ימצא מדברי סופרים ,שגזרו שמה שהאדם מבטל ומפקיר
החמץ בפיו ובלבו אין מועיל כלום(.
ואף שלא גזרו שהביטול שלא יועיל ,אלא באופן שתבאר לקמן סי' תמה ס"א -ב )אם לא היה מפקירו קודם שהגיע זמן הביעור
היה מחוייב מן התורה  ...לפיכך גם עתה שהפקירו לא פטר מגזירת חכמים ,שהרי גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל
לחמץ הידוע(.
משא"כ כאן שאיו ברשותו ,וגם אם לא היה מפקירו לא היה עובר עליו מן התורה ,כדלקמן סי' תמ ס"א -ב )מי שהטמין חמצו
בחצירו של חבירו שלא מדעתו  ...איו עובר עליו מן התורה  ...ומכל מקום מדברי סופרים חייב לבערו  ...כיון שגוף החמץ
הוא שלו אלא שאיו מוח ברשותו(.
מכל מקום תבאר כאן ,שאף ההפקר יחד עם הוצאה מרשותו אים מועילים )ראה מראי מקומות וציוים( ,אלא "כשהחמץ
הוא הפקר מאליו ,כגון שהיחו ברשות הרבים ,או שהיחו ברשות המיוחדת לכרי ,בעין שהוא מופקר מאליו לכרי זה בעל
הרשות ,בהפקר גדול כזה לא גזרו חכמים" .ותבאר לעיל סי' תלא ס"ג )והערה .(43
 141טור )שהגוי כס בביתו אף אם שאר לישראל חמץ ודאי מתייאש ממו ואין לך הפקר גדול מזה( ,ולבוש ס"ג )דודאי הוא
מתייאש ממו ,ואין לך הפקר גדול מזה ,שהרי יכס בו הגוי מיד  ...הגוי יטלו ,ואין לך הפקר וביטול גדול מזה(.
וכן הוא לקמן סכ"ב )שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו
יטלו(.
 142שמכל מקום עשה החמץ הפקר גמור )אף שעדיין לא זכה בו הכרי( .והוי כאילו היחו ברשות הרבים והפקירו ,שלא גזרו
עליו חכמים.
ובאמת כתב הפר"ח )בסוף הסימן(" :שכיון שכס הגוי בביתו ,מה בכך אם חל עליו חובת ביעור ,הרי היח החמץ בביתו של
גוי ,והוה ליה כמו שתו לו במתה ,וביעור חמץ הוא ליתו לגוי".
וכעין זה הוא גם מ"א )ס"ק טו(" :כיון דהעכו"ם כס בבית זוכה גם כן בחמץ ,שהרי הישראל הפקירו".
והייו שלא זו בלבד שהחמץ עשה הפקר ,אלא אף גם זאת שהכרי זכה בחמץ .ולפי זה יהי' החמץ מותר בהאה אחר הפסח,
כדין כל חמץ שמכר לכרי.
אמם רביו לא פסק כן ,כמבואר בקוטרס אחרון )ס"ק ג(" :ולא העתקתי כן שם בפים ,לפי ששם מיירי בכרי ,ובמה קית
לו המתה ,הלא אין חצר לכרי ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ח".
והייו כמבואר לקמן שם סי"א )שלא אמרו חצרו של אדם קוה לו אלא בישראל ,שהחצר הוא כשלוחו ,ושלוחו של ישראל
כמותו ,אבל אין שלוחו של כרי כמותו(.
וכיון שהחמץ שאר הפקר ,לכן שאר החמץ אסור בהאה אחר הפסח ,כדלקמן סי' תמט ס"ג )ואע"פ שכשיצאו הפועלים מן
החות קודם הפסח בודאי כבר תיאשו מן החמץ שפל מהם בתוך החות של כרי ,שהכרי ימצאהו ויאכלהו ,ואם כן היה
חמץ זה כל ימי הפסח הפקר גמור ,ולא עברו עליו הפועלים בבל יראה ובל ימצא .מכל מקום הרי כבר תבאר בסי' תמ"ח,
שאף חמץ של ישראל שהפקירו קודם הפסח אסור בהאה לאחר הפסח(.
והייו כמבואר לקמן סי' תמח סכ"ט )ואפילו חמץ שמצא מושלך במקום הפקר ,שהשליכו שם ישראל קודם שעה ששית בערב
פסח כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא בפסח  ...שמותר לעשות כן לכתחלה ,מכל מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם
מישראל ליהות ממו(.
משא"כ אם מצאו הכרי וטלו קודם זמן איסורו ,אזי זכה בו הכרי ,ואחרי הפסח יהי' החמץ מותר.
 143סוף סעיף א )אם קודם שהגיע זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו והיחו במקום שהוא מופקר לכל ,כגון בדרכים
וברחובות שרשות לכל אדם לעבור שם וליטול החמץ ,אפילו אם לא טלו שום אדם ,והרי הוא מוח שם כל ימי הפסח ובעליו
רואין אותו מוח שם ,אין צריך לבערו ,כיון שאיו שלו שכבר הפקירו ,וגם מוח במקום שאיו שלו ,והתורה אמרה בכל
גבולך וגבול זה איו שלו אלא הפקר לכל( .וראה רשימות שיעורים )סי' א אות ג סי"ד(.
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בבית בפסח ,ולא יוכל לקיים מצות תשביתו שאור מבתיכם.144
יש אומרים 145שהוא חייב לבדוק בית הנכרי שהוא יוצא ממנו ולבער החמץ מתוכו ,אם הוא יוצא
ממנו בתוך שלשים יום ,ואין ישראל אחר נכנס תחתיו לדור בבית זה שהוא יוצא ממנו ,אלא הנכרי
בעל הבית בעצמו או נכרי אחר )אבל אם ישראל אחר נכנס תחתיו האחרון חייב לבדוק 146ולבער
חמצו של ראשון ,147כמו שיתבאר בסימן תל"ז עיין שם( .אף על פי שלאחר בדיקתו יכנס הנכרי לתוכו
ויכניס בו חמץ כל ימי הפסח אין בכך כלום ,שאין הישראל מוזהר שלא יהיה חמץ בבתי הנכריים
בפסח ,ואין הישראל בודק ומבער החמץ מבית זה שהוא יוצא ממנו אלא כדי לקיים מצות תשביתו
שאור מבתיכם ,שכבר נתחייב בה משהגיע ל' יום שלפני הפסח ,148אם לא יוכל לקיימה כשיגיע
הפסח ,שכל ל' יום אלו חייב הוא להזהר בצרכי הפסח ,דהיינו שכל מצוה ממצות הפסח 149שלא יוכל
לקיימה כשיגיע זמנה ,ואפשר לו לקיימה בתוך ל' יום אלו ,חייב הוא לקיימה מדברי סופרים.
ויש אומרים 150שאין צריך לבודקו כלל ,ואפילו יש שם חמץ ודאי הרבה אינו זקוק לו ,שאף שהגיעו
ל' יום לא חלה עליו מצות תשביתו וגו' ,כיון שיהיה פטור ממנה כשיגיע הפסח ולא ידור בבית.
שמצות תשביתו אינה חובת הגוף שיתחייב אדם להיות לו בית לבער החמץ מתוכו ,אלא אם יש לו
____________________
 144ח"י ס"ק יז )לפי מה שפסק הרב  ...דהכיסים ובתי ידים של הבגדים שותים בהם לפעמים חמץ צריכין לבדוק ,אם כן אף
יוצא בשיירא ומפרש גם כן אפשר לו לקיים מצות ביעור ובדיקה .ואפשר לומר ,כיון דכתיב תשביתו שאור מבתיכם ,עיקר
המצוה לבדוק ולבער החמץ מהבית ממש(.
והייו כדלעיל )סי' תלג סמ"ב(" :ויזהר כל אדם לבדוק ולער הבתי ידים והכיסים של הבגדים שלו ושל התיוקות ,לפי
שלפעמים מכיסין בהן חמץ".
 145ראבי"ה סי' תכו )ראה לי דאפילו אם ]הוא בית של[ גוי ויוצא הישראל ממו ,אף על פי שהגוי יתן לתוכו את חמצו בפסח,
אפילו הכי המצוה מוטלת על ישראל לעשות ]ו[לבדוק ולבער כשיוצא ממו .והי מילי במפרש ויוצא בשיירא ,אבל אם כס
הישראל לבית אחר שבעיר הזאת או באחרת יבדוק שמה ,ותו לא בעי למיבדק הכא( .הובא במרדכי רמז תקלה.
טור )כתב אבי העזרי ישראל היוצא מבית הגוי תוך ל' יום צריך לבער ,אף על פי שהגוי יתן בו חמץ ,שהמצוה מוטלת על ישראל
לבער כשיוצא ממו(.
ושו"ע ס"ג )ישראל היוצא מבית גוי תוך שלשים יום וכס בבית אחר בעיר זו ,או הולך לעיר אחרת ,איו צריך לבער בית הגוי,
שהרי יקיים מצות ביעור באותו בית אחר .אבל אם הוא מפרש או יוצא בשיירא ולא יכס בפסח בבית ,יש מי שאומר שחל
עליו חובת הביעור ,כיון שהוא תוך ל' יום ,וצריך לבער בית הגוי שהוא יוצא ממו כדי לקיים מצות ביעור(.
 146מ"א ס"ק טז )משמע דבבית ישראל אין צריך לבער ,דעל השי חל חובת ביעור ,כמ"ש סי' תל"ז( .ח"י ס"ק טו )אבל מבית
ישראל וישראל אחד דר בו ,בכל עין איו מחויב לבדוק ,כי על ישראל השי מוטל חיוב הבדיקה מבית שדר בו .כן כתב
המ"א ,והוא כון(.
וכמבואר לקמן סי' תלז ס"ב )אם מסר לו המפתח קודם כיסת תחלת ליל י"ד ...מחויב הוא  ...לבדוק(.
והייו בעת ששוכר בית לפי הפסח .וכן הוא גם ביוצא לפי הפסח מבית ששכר ,שגם בזה יהי' תלוי אם החזיר המפתח קודם
תחלת ליל י"ד או לאו.
 147כמבואר בגמרא )ד ,א(" :בעו מייה מרב חמן בר יצחק המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק ,על המשכיר לבדוק
דחמירא דידיה הוא ,או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי" )ומסקין שם ,שחיוב הבדיקה חל על השוכר רק
כאשר מסר לו המפתח ,כדלקמן סי' תלז ס"א -ב( .הרי שאף כאשר החמץ הוא של המשכיר ,כיון שהחמץ הוא ברשות השוכר
חל עליו חיוב הבדיקה.
ואף שתבאר לקמן )סי' תלז ס"א(" :שמיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם
המשכיר ,שהרי כבר הפקירו המשכיר ,וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר לשוכר זכה בו השוכר כמ"ש בחו"מ סי' ר"ס ...
לפיכך חייב השוכר לבטלו".
הה באמת הכי קיי"ל ,אמם אף במקום שהשוכר לא זכה בחמץ של המשכיר ,מהטעם שתבאר בקוטרס אחרון )ס"ק ג(:
"שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי" .מכל מקום חל עליו חיוב בדיקת החמץ ,מחמת שהחמץ הוא ברשותו .ותבאר
לקמן סי' תלז ס"ב )והערה .(24
 148כדלעיל ס"א וש".
 149הייו מצות ביעור חמץ בפסח.
 150טור )וראה לי שאין צריך לבדוק ,כיון שהגוי כס בביתו ,אף אם שאר לישראל חמץ ודאי מתייאש ממו ואין לך הפקר
גדול מזה(.
ורמ"א ס"ג )ויש אומרים שאיו צריך ,כשכס בו גוי(.
וראה קובץ יגדיל תורה ).י (.ג ע' רלב.
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בית ובתוכו חמץ יש עליו מצות תשביתו ,ואם אין לו בית אין עליו מצוה כלל .151ואף אם בתוך ל' יום
יש לו בית ובתוכו חמץ ,וידוע לו שכשיגיע הפסח לא יהיה לו ,אינו מחוייב אפילו מדברי סופרים
לבער החמץ מביתו קודם זמן שתיקנו חכמים ,כיון שכשיגיע הפסח לא יהיה עליו מצות תשביתו
כלל ,ואם יהיה לו אז חמץ בלא בית יבערנו אז כמצותו.
152
)ולענין הלכה יש להקל כסברא האחרונה .ומי שרוצה להחמיר יחמיר על עצמו  ,אבל לא יורה כן
לאחרים(:
כב וכל זה )יא( כשהנכרי נכנס לתוכו 153קודם הפסח ,154שכשנכנס הנכרי לביתו נעשה חמצו של
ישראל המונח שם הפקר מאליו לנכרי זה ,שכשירצה ליטלו יטלנו.155
אבל אם לא יכנס לתוכו עד לאחר הפסח ,או עד תוך הפסח ,156או עד שתגיע שעה ששית בערב
____________________
 151ט"ז ס"ק ז )שמצות בדיקה איה חובת הגוף ,אלא אם יש לו בית אז הוא מחויב לקיים מצות הבדיקה ,משא"כ כאן שאין לו
בית למה יהא חייב לבדוק ביתו(.
וראה אהלי שם  2ע' קמח.
 152ט"ז סוף ס"ק ז )ולי ראה דעת הטור עיקר  ...והרוצה להחמיר יחמיר על עצמו( .פר"ח סוף הסימן )העיקר דכיון שכס שם
הגוי זהו ביעורו להיחו שם(.
ומזה יש ללמוד לעין הוסעים מביתם להתאכסן בפסח אצל הוריהם וכיו"ב ,ומוכרים במכירת חמץ לכרי את כל הדירה
והחמץ שבה ,שאים חייבים לבדוק ביתם לפי יציאתם ,כיון שכל הבית והחמץ שבו מכרים לכרי לפי השעה הששית.
אלא שלפעמים מגיעים לבית ההורים בליל בדיקת חמץ ,ולא יוכלו לקיים מצוות בדיקת חמץ בעצמם.
שבזה תבאר כאן" :ולעין הלכה יש להקל כסברא האחרוה ,ומי שרוצה להחמיר יחמיר על עצמו אבל לא יורה כן לאחרים".
ואף שכתב המקור חיים )סוס"י תלו(" :דאותן שותין ביתן לעכו"ם בערב פסח  ...מכל מקום צריכין לבדוק חמץ בליל י"ד ...
הא בלילה עדיין לא מכר הבית ,ויש לו בית חייב בבדיקה ,כיון שעדיין יש לו בית בשעה שחייבוהו חכמים בבדיקה".
השיב לדבריו בשו"ת צמח צדק )סי' מז וסי' צז(" :אין בדברי המקור חיים והחיי אדם שום הכרח גד המהג הפשוט  ...ואף
שעכשיו עדיין הוא גבולו ,מכל מקום כיון שלמחר לא יהי' זה גבולו הה בתר סוף אזלין ,דהייו מה שיהי' גבולו מעת
התחלת איסור חמץ ,זה צריך לבדוק אור לי"ד ,ומה שיצא מגבולו קודם התחלת איסור חמץ אין צריך לבדוק אף שעדיין לא
יצא מגבולו" .ועוד מבאר שם הטעמים שאין חוששים שמא לא ימכרו את החמץ לכרי.
וכן ראה ממה שתבאר לקמן סכ"ב )שהכרי יכס לביתו קודם הפסח  ...עד שתגיע שעה ששית בערב פסח( ,והייו אף שעדיין
לא כס לבית בזמן בדיקת חמץ בליל י"ד.
ואפשר שבזמיו עדיף להחמיר כסברא הראשוה ,שהרי אפילו אם וסע לשהות בחג הפסח במקום אחר ,תמיד יכול להיות
שבמשך ימי הפסח תהי' איזה סיבה שיהי' מוכרח לחזור לעירו ,ובאופן זה לא יוכל לחזור לביתו ,שהרי כבר מכר את כל
הבית לכרי.
ואפילו אם בודאי לא יחזור לביתו ,הרי אפשר שתהי' איזו סיבה שיבוא אחד מקרוביו לעיר ויבקש להתאכסן בימי הפסח
בביתו ,וכיו"ב.
לכן בכל אופן עדיף להחמיר על עצמו כדעה הראשוה ,לבדוק את הבית לפי שיוצא ממו ,ולמכור לכרי רק את החדרים
והארוות שהשאיר בהם את החמץ.
 153טור )כיון שהגוי כס בביתו( .רמ"א ס"ג )ויש אומרים שאיו צריך ,כשכס בו כרי( .מ"א ס"ק טו )כיון דהעכו"ם כס(.
פר"ח סוף הסימן ) שכיון שכס הגוי בביתו( .וכדלעיל ריש ס"כ.
 154וכן הוא בקוטרס אחרון ס"ק י -יא בהגהה )והייו קודם הפסח ,דלאחר הפסח אין כיסתו מועלת כלום(.
 155כדלעיל ס"כ בהגהה )אף אם כשהגיע הפסח עדיין לא מצאו הכרי או שמצאו ולא טלו עדיין ,כיון שאם היה רוצה ליטלו
היה וטלו( .ותבאר לעיל )הערה .(142
 156וגם בזמיו רגילים שי אופים אלה ,כששכר דירה מכרי ,ויוצא מהדירה לפי הפסח ,ואין דעתו לחזור.
אשר בדרך כלל ,מיד אחרי שהשוכר יוצא כס שם בעל הבית לבדקו ,ולכן אין הישראל מחויב בבדיקת הדירה לפי יציאתו
ממה.
אמם לפעמים יוצא שהשכירות חלה עד אמצע או עד אחרי ימי הפסח ,כגון שהחודש הלועזי מסתיים אז ,שאז אין בעל הבית
כס לבדוק את הדירה עד שהתחילו ימי הפסח ,ואז חייב לבדוק את הדירה קודם יציאתו ,כמבואר כאן )אם לא יכס לתוכו
עד לאחר הפסח ,או עד תוך הפסח  ...חייב הישראל לבדוק בית הכרי שהוא יוצא ממו(.
והוא מטעם המבואר לעיל ס"כ )גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ  ...כשהחמץ לאחר שהפקירו הוא מוח בפסח
בגבול המיוחד לישראל זה בעל החמץ ,או בגבול המיוחד לישראלים אחרים ,או אפילו בגבול המיוחד לכרי אלא שאין הכרי
יודע שהפקירו הישראל ולא יטלו לעצמו( .וכיון שהכרי איו כרי לדירה עד אחר שהגיעה שעה ששית ,חייב הישראל
בבדיקתו וביעורו.
ואם בעל הבית הוא ישראל ,אזי תלוי מתי השוכר מחזיר המפתחות למשכיר ,וכדלקמן סי' תלז ס"א -ב )המשכיר בית לחבירו
קודם תחלת ליל י"ד  ...והמשכיר יצא מן הבית וסגרו ולא מסר את המפתח ליד השוכר עד לאחר שכבר כס ליל י"ד ,חייב
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פסח ,157שאז אף אם נעשה החמץ הפקר לנכרי זה בכניסתו לביתו אין זה מועיל ,דכיון שכבר הגיע
שעה ששית קודם שנעשה הפקר מאליו ,הרי כבר נתחייב חמץ זה בביעור מן העולם לגמרי ,ואין
הפקר מועיל לו עוד ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ה.158
לפיכך חייב הישראל לבדוק בית הנכרי שהוא יוצא ממנו ,אף אותן חדרים שאין צריכים בדיקה כי אם
מדברי סופרים ,אפילו אם ידור בבית בפסח 159בעיר זו או בעיר אחרת .שאף שיוכל לקיים שם מצות
תשביתו ,מכל מקום אם לא יבדוק ו]י[בער החמץ מבית זה שהוא יוצא ממנו ,יעבור עליו בפסח בבל
ימצא מדברי סופרים ,שגזרו שמה שהאדם מבטל ומפקיר החמץ בפיו ובלבו אין מועיל כלום:160
]ואימתי יבדקם ,אם יוצא לדור בבית בעיר אחרת ,161או שהוא מפרש לים או יוצא בשיירא ,חייב לבודקה בלילה
שלפני יציאתו מבית הנכרי ,אם הוא יוצא ממנה בתוך ל' יום ,שאז חל עליו חובת ביעור .ואם הוא נכנס בבית לדור
בעיר זו ,אפילו הוא יוצא מבית הנכרי קודם ל' יום ,הרי הוא חייב לבודקה בשעה שהוא חייב לבדוק ביתו שידור בו
בפסח ,דהיינו בליל י"ד ,162כדי שלא יעבור על החמץ שבתוכה בבל ימצא מדברי סופרים[.

זהירות מחמץ דבוק
כג כל שלשים יום לפני הפסח טוב ליזהר ולעיין בכל דבר שעושה שלא ישאר דבוק בו חמץ ,באופן
שלא יוכל להסירו בנקל כשיגיע ערב פסח:163

_______________
המשכיר לבדוק את הבית  ...תחילת כיסת הלילה חל חיוב הבדיקה על המשכיר ושוב לא פקע ממו  ...אבל אם מסר לו
המפתח קודם כיסת תחלת ליל י"ד  ...חייב השוכר לבדוק(.
יוצא אם כן לפום ריהטא ,שגם היוצא לפי הפסח מדירה ששכר ,יצטרך לפעמים לבדוק את החמץ שבו בליל י"ד ,או בלילה
שלפי יציאתו )כדלקמן בהגהה שבסוף הסעיף(.
 157משיגרא דלישא ראה דהייו אפילו אם גם הישראל יצא לפי שעה ששית )ראה קובץ יגדיל תורה .י .ג ע' רלב(.
 158סעיף ג )מתחילת שעה ששית עד כלות ימי הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי ,ולא די במה שמוציאו מרשותו ומיחו
במקום הפקר ,שהרי משהגיע שעה ששית כבר אסר בהאה ואיו שלו כלל ,ואף על פי כן התורה עשאה אותו כאלו הוא שלו
שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולפיכך אף כשמוציאו מרשותו הרי הוא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שעשאתו התורה
כאלו הוא מוח ברשותו ממש ,ואין לו תקה אלא שיבערו מן העולם לגמרי(.
והייו שכשם שהפקר איו מועיל בשעת איסור ,כך גם הוצאתו מרשותו לרשות הכרי איה מועלת בשעת איסור.
 159ההוכחות לזה תבאר בקוטרס אחרון ס"ק י -יא.
 160כדלעיל סוף ס"כ )גזרו חכמים אלא שמה שהאדם מפקיר החמץ בפיו ובלבו זה אין מועיל כלום( .וכן הוא לעיל סי' תלא ס"ג
)שאין ביטול והפקר מועיל כלום( ,וס"ד )שאין ביטול והפקר מועיל כלום( .ותבאר לעיל שם )הערה .(43
 161כדלעיל )ריש ס"א(" :היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח ,ודעתו שלא לחזור לביתו  ...לעולם  ...אם הוא יוצא בתוך
שלשים יום לפי הפסח  ...חייב הוא לבדוק כל חדריו ,בלילה שלפי יציאתו".
והייו דוקא כשיוצא לעיר אחרת ,וכמבואר בקוטרס אחרון )ס"ק ו ד"ה וכיון(" :לשיטת הר"ן מי שיש לו חמץ בפסח בעיר
אחרת איו עובר עליו מן התורה שהוא כמבוער אצלו" .משא"כ אם יצא לבית אחרת בעיר זו ,אפילו אם יצא מביתו קודם ל'
יום ,חייב לבדוק בביתו )כדלקמן בסמוך(.
 162שמטעם זה ,כשבודק לפי ליל י"ד איו מברך על הבדיקה ,כדלעיל ס"א )ועל בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ ,כדרך
שמברכין על בדיקת ליל י"ד ,כיון שאיה בזמן העיקרי שתקו לה חכמים ,דהייו ליל י"ד( .וכיון שהוא שאר בעירו אין סיבה
להקדים זמן בדיקת החמץ לפי ליל י"ד.
 163ב"ח סוף הסימן )כתוב במחזורים על שם האגודה שכל ל' יום קודם הפסח צריך לדקדק ולעיין בכל דבר שעושה בתוך ביתו
שלא ישאר בו חמץ ,ולראות בחדרי הבית ובכלים שיהיו קיים שלא ידבק בהם חמץ באופן שלא יוכל להסירו אחר כך בקל
עד כאן .וכהאי גווא איתא במהרי"ל( .מ"א סוף הסימן )כתוב במחזורים כל ל' יום צריך לעיין בכל דבר שעושה שלא ישאר
בו חמץ באופן שלא יוכל להסירו בקל(.
וראה אגודה פ"ב סי' טז )מהאי טעמא אמרין שצריך אדם ליזהר שלא למלאות חביותיו חומץ מכלי חמץ תוך ל' יום קודם
הפסח( .מהרי"ל ל' יום קודם הפסח ע' יא ס"ה )כל הי ל' יום מקרין ומכבדין את כל הבית וכלי הבית מן החמץ ,ומגררין כל
מקום שידבוק החמץ( .לקמן סי' תמז ס") יש זהרין כל שלשים יום לפי הפסח שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצע
לפסח( ,וש".
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קונטרס אחרון

)א( לעיר אחרת כו' .לרבותא ,164דאפילו יכנס בבית בעיר אחרת כשיגיע הפסח ושם יקיים מצות
ביעור ,אפילו הכי חייב לבדוק כשיוצא מביתו.165
דדוקא ביוצא מבית הנכרי הוא דפטרי ליה הטוש"ע ,166והיינו דוקא כשהנכרי נכנס לביתו קודם הפסח
כמ"ש המ"א 167שם ,ועיין במה שכתבתי שם.168
והחק יעקב סוף סימן זה 169מחלק בהדיא בין ביתו לבית הנכרי ,והוא פשוט.
ומה שנקטו הגמרא והפוסקים מפרש ויוצא בשיירא ,כבר תירץ החק יעקב בס"ק י"ב.170
ועי' בפרי חדש:171
)ב( ומיד אחר כו' .כך 172פסק המ"א.173
ואף שהחק יעקב 174חולק עליו ,אין שומעין לו נגד דעת הטוש"ע ורמ"א ,שדבריהם מבוארים להדיא
____________________

 164אף שהלכה זו תפרשה בגמרא )ו ,א( ,ובטוש"ע )ס"א( ,באופן שהוא "מפרש מיבשה לים או יוצא בשיירה" ,וכדלקמן
)סכ"א( ,דהייו "בעין שלא ידור בבית בפסח ,ולא יוכל לקיים מצות תשביתו".
מכל מקום שיה רביו כאן בפים וכתב "היוצא מביתו לעיר אחרת" .והוא לרבותא כו'.
 165כיון שבתוך שלשים יום לפי הפסח כבר חלה עליו תקת חכמים לבדוק בית זה.
 166סעיף ג )ישראל היוצא מבית כרי תוך שלשים יום ,וכס בבית אחר בעיר זו ,או הולך לעיר אחרת ,איו צריך לבער בית
הכרי ,שהרי יקיים מצות ביעור באותו בית אחר( ,וכן הוא לקמן ס"כ )ישראל שהיה דר בבית של כרי ורוצה לצאת ממו
לדור בבית אחר בעיר זו או באחרת  ...אין צריך לבדוק את בית הכרי שהוא יוצא ממה  ...שהרי יוכל לקיים מצות ביעור
באותו בית שידור בו בפסח(.
 167ס"ק טו )כיון דהעכו"ם כס בבית זוכה גם כן בחמץ ,שהרי הישראל הפקירו( .וכן הוא לקמן ס"כ )והכרי יכס לביתו קודם
הפסח( ,וסכ"ב )שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו יטלו(.
וכיון שכך הרי אף שהוא תוך שלשים ,לא חלה עליו תקת חכמים לבדוק בית זה )שהרי הכרי כס לביתו קודם הפסח( ,וגם
לא חלה על גופו תקת בדיקת חמץ )שהרי יוכל לקיים מצות ביעור באותו בית שידור בו בפסח(.
משא"כ בידון דידן ,שיוצא מביתו תוך שלשים יום ,הרי בכל אופן חלה עליו תקת חכמים לבדוק בית זה ,בין אם הוא יוצא
בשיירה )שלא יוכל לקיים שם תקת בדיקת חמץ( ובין אם הוא יוצא לעיר אחרת )שיוכל לקיים שם תקת בדיקת חמץ(.
 168לקמן בקוטרס אחרון ס"ק י -יא )הוכחות לדברי המ"א ,דהייו דוקא אם הכרי יכס לביתו קודם הפסח(.
 169ס"ק יח )דהתם מיירי בביתו ממש ,מה שאין כן בית הגוי ,והוא פשוט(.
ואף שמדבריו שם ראה שהמ"א איו סובר כן ,כבר תבאר לקמן בקוטרס אחרון ס"ק י -יא ,שגם המ"א סובר כן.
" 170והא דלא קאמר בש"ס סתם יוצא לדרך ,הייו לרבותא דרישא" ,שאפילו אם מפרש לים או יוצא בשיירה ,ולא יוכל לקיים
שם מצות בדיקת חמץ ,מכל מקום אם יוצא מביתו קודם ל' יום ,איו חייב לבדוק ביתו קודם יציאתו )כמבואר בפים ס"ה(.
 171סעיף ג )אם תאמר  ...שצריך לקיים מצות ביעור בחמץ זה כיון שחל עליו חובת ביעור ,גם בכס בבית אחר שייך לומר כן,
שחל עליו חובת ביעור חמץ זה(.
אלא שהוא סובר מטעם זה ,שגם ביוצא בשיירא מבית כרי אין צריך לבדוק ,כדעה הב' דלקמן סכ"א .אבל עכ"פ רואים
מדבריו ,שאם יש תקת חכמים לבדוק בבית זה ,אין מועיל לזה מה שבודק בבית אחר.
 172לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רמא ואילך.
 173ס"ק א )וכתב הט"ז ]ס"ק ב[ ראה דאין צריך ביטול ,אלא כשיגיע הפסח יבטלו  ...ולי ראה  ...כיון דחל עליו חובת בדיקה
צריך גם כן ביטול כתיקון חכמים ,שמא יש שם גלוסקא יפיפיה ,דאין לסמוך שיבטל כשיגיע הפסח ,דשמא ישכח באותו פעם
לבטל ,וכמ"ש סי' תל"ד ס"ב(.
והייו כאמור בשו"ע שם" :אחר הבדיקה מיד בלילה יבטלו  ...וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד סוף שעה חמישית,
קודם שתגיע שעה ששית" .ובמ"א שם )ס"ק ז(" :אבל אין לסמוך על ביטול היום ,ושלא לבטל בלילה ,דכיון דלאו זמן
איסורי' ולאו זמן ביעורי' הוא חיישין שישכח לבטלו".
וכן הוא לעיל שם )סי' תלד סי"ג(" :ואין לאדם לסמוך על ביטול זה בלבד שלא יבטל בלילה מיד אחר הבדיקה  ...דכיון שאין
האדם עוסק אז בביעור חמץ ולא בבדיקתו יש לחוש שמא ישכח לבטל ,שעל ידי מה יזכור ,אבל בלילה שעוסק בבדיקה יזכור
גם כן לבטלו".
ומזה מובן שגם אם צריך לבדוק קודם ליל י"ד ,צריך לבטל בשעת בדיקה ,ולא לסמוך על ביטול של יום י"ד בזמן ביעור חמץ,
שמא ישכח לבטל.
 174ס"ק ג )וכתב הט"ז דאז אין צריך שיבטל ,אלא ימתין כשיגיע פסח ויבטל  ...ובמ"א השיג עד הט"ז בזה  ...ולע"ד עיקר
כפסק הט"ז ,כיון דעכ"פ זמן ושעת בדיקה הוא במקום שהוא ,לא חיישין לשכחה(.
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כדעת המ"א ,דמדהגיה רמ"א 175על קודם ל' יום ,וכשמגיע פסח יבטלנו ,מכלל דבתוך ל' אינו מבטל
כשיגיע הפסח ,אלא עכשיו מיד אחר הבדיקה.
ומ"ש החק יעקב דרמ"א ארישא נמי קאי ,176מה יענה על לשון הטור 177שכתב הסיפא קודם הרישא,
וכתב גם כן כלשון רמ"א ,מזה נראה שבמתכוין דקדקו הטור והרמ"א לכתוב דין זה בקודם ל' דוקא.
ויותר מזה מבואר בהדיא בטור )ושו"ע סעיף ב'( ,שכתבו ואם הוא בתוך ל' צריך לבער ,ואם בדעתו
לחזור אפילו מראש השנה צריך לבער ,ואם שכח ולא בדק יבטל כשיגיע הפסח 178עכ"ל ,משמע
בהדיא דאם לא שכח היה מבטל בשעת הבדיקה.179
ועוד שהרי בסי' תל"ד מוסכם 180מכל הראשונים והאחרונים ,שאף עכשיו שיש לנו מנהג קבוע לבטל
ביום בסוף ה' ,אף על פי כן חייבים אנו לבטל מיד אחר הבדיקה ,שאין לנו לחוש לשכחה הואיל והוא
עסוק בבדיקה כדאיתא בגמרא ,181מה שאין כן ביום יש לחוש שמא ישהה מעט ותגיע לשש כמ"ש
המ"א שם ,182או מטעם שכתב הט"ז ,183או מטעם שכתב שם הב"י בשם סמ"ק .184וכל זה שייך
כאן ,185אם יסמוך על הביטול שיבטל בשעה שיבער החמץ שיאכל ממנו בערב פסח ,שהרי בליל י"ד
לא יבדוק כלל בספינה ובשיירא ,שכל החמץ שיש עמו ידוע הוא לו ויבערנו בסוף ה' ,וכן הכיסים
ובתי ידים של הבגדים 186אין צריך לבודקם בליל י"ד לדעת החק יעקב בסוף סימן תל"ג ,187אלא ביום
בשעת הביעור ,וכבר נתבאר שאין לסמוך על ביטול שביום.
____________________
 175בשו"ע ס"א" :תוך שלשים יום זקוק לבדוק .קודם שלשים יום איו צריך לבדוק" .ועל זה הגיה הרמ"א" :וכשמגיע פסח
יבטלו" .וכן פסק לקמן ס"ה )ואם יוצא קודם ל' יום  ...אין צריך לבדוק כלום קודם יציאתו  ...וכשיגיע ערב פסח יבטל כל
החמץ שיש לו בכל גבולו(.
" 176ואפשר שזה גם כן כוות רמ"א שכתב בסמוך וכשמגיע פסח יבטלו ,דקאי גם אבבא זו" .הייו גם על ידון דידן ביוצא תוך
ל' ,שצריך לבדוק קודם יציאתו ,ומכל מקום לא יבטל עד שיגיע הפסח.
" 177אם הוא קודם ל' יום לפי הפסח איו צריך לבער ,וכשיגיע הפסח יבטלו בלבו ,ואם הוא בתוך ל' יום צריך לבער".
 178וכן פסק לקמן סי"א )שכח או עבר ויצא מביתו ולא בדק  ...חייב לבטל במקום שיהיה שם ,כשיגיע ערב פסח(.
 179והייו שגם מה שתבאר בפים )ס"ח(" :אבל אם דעתו לחזור בתוך הפסח ,אפילו יוצא מביתו בתחלת השה ,דהייו אחר
פסח העבר ,חייב הוא לבדוק קודם יציאתו" ,גם שם צריך לבטל מיד בשעת הבדיקה.
 180כדלעיל שם סי"ג )ואין לאדם לסמוך על ביטול זה בלבד ,שלא יבטל בלילה מיד אחר הבדיקה ,לפי שביטול זה שלאחר
הבדיקה הוא תקת חכמי הגמרא שתקוהו מיד לאחר הבדיקה ,כדי שיהיה לו זמן קבוע ,שאם לא היה לו זמן קבוע היה
שכח מלב בי אדם העלולין לשכחה  ...ולא רצו לקבוע ביום י"ד קודם שעת הביעור ,דכיון שאין האדם עוסק אז בביעור חמץ
ולא בבדיקתו יש לחוש שמא ישכח לבטל ,שעל ידי מה יזכור ,אבל בלילה שעוסק בבדיקה יזכור גם כן לבטלו( ,וש".
 181ו ,ב )הבודק צריך שיבטל )סמוך לבדיקה מיד ,רש"י(  ...ויבטליה בארבע ויבטליה בחמש ,כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו
זמן ביעורא הוא דילמא פשע ולא מבטל ליה(.
 182ס"ק ז )אבל אין לסמוך על ביטול היום ושלא לבטל בלילה ,דכיון דלאו זמן איסורי' ולאו זמן ביעורי' הוא חיישין שישכח
לבטלו .ואפילו לדידן שוהגין לשרוף קודם שעה ששית ולבטלו באותו פעם ,מכל מקום חיישין שישכח מלשרפו עד אחר שעה
ששית דאז לא מהי ביטול(.
 183שם סוף ס"ק ה )לפי המהג אין או צריכין לכל זה ,כיון שהשריפה היא קודם איסורו .ויש לומר בשלמא בגמרא היה מקשה
שפיר כיון דזה זמן המסוים לכל ,דהייו תחלת שעה ששית ,אבל למהג דידן שכל אחד שורף מתי שירצה ,אם כן לא הוי זמן
מסוים כ"ל(.
 184הגהת סמ"ק סי' צח ע' עג )רבותיו האחרוים שתקו ביטול בשעת שריפה לא באו לעקור עיקר ביטול שבתלמוד כי אם
להוסיף(.
 185ראה הערות וביאורים חי"א ע' רמח בשוה"ג.
 186שכתב הח"י כאן סוף ס"ק ג )ובפרט לפי המהג שכתב הרב לעיל סוף סימן תל"ג ,שכל אדם צריך לבדוק הכיסים ובתי ידים
של הבגדים ,אם כן כיון שמוטל עליו לבדוק יזכור גם כן בביטול(.
 187ס"ק כז )לכאורה משמע דבזמן בדיקה קאמר ,דהייו ליל ארבעה עשר .אבל באמת העולם אין זהרין בזה ,ומערים הכיסים
בשעת הביעור .ואפשר מטעם שאוכלין עוד חמץ ,ואולי דבק בידיו דבר מה וחוזר וותן לתוך כיסו( .וכן פסק לעיל שם סמ"ב
)ואין צריך לבודקן בליל י"ד ,שהרי למחר כשיאכל חמץ אפשר שיחזור ויכיס בהן חמץ ,ומה הועיל בבדיקתו ,אלא יבדקם
ויערם למחר בשעת הביעור .ואף אם רוצה להחמיר על עצמו ולבודקם בליל י"ד ,צריך לחזור ולבדקם למחר בשעת הביעור,
שמא חזר והכיס בהם מחמץ שאכל אחר הבדיקה(.
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ומ"ש החק יעקב 188כיון דזמן הבדיקה כו' .זו מנין לו ,דרש"י 189פירש בהדיא דמחמת שעוסק
בבדיקתו יזכור ,ובסמוך פירש 190דאיכא זכרון טובא שהרי עסוק בשריפתו עכ"ל ,משמע דאם לא היה
עסוק ,שאין לו חמץ לשרוף ,יוכל לבא לידי שכחה אף שהוא זמן ביעור.
וכך כתב מהרי"ו בהדיא בסי' קצ"ג ,191הביאו החק יעקב בסוף סי' תל"ב עיי"ש.
ובהדיא כתב הרמ"א בהג"ה סעיף ב' 192אשתו תבדוק כו' דלמא ישכח כו' ,אלמא דחיישינן לשכחה,
דלא כחק יעקב.
והחק יעקב עצמו פירש שם 193דחיובא הוא .ומ"ש הש"ע בסוף סי' תל"ד 194טוב כו' ,היינו משום
דבאמת אין מועיל כל כך כו' ,עיין במ"א ,195ועיין במה שכתבתי לקמן:196
)ג( שום אדם כו' .עיין 197בט"ז.198
ואף שיש לומר דאיסורא לא ניחא ליה דליקני ,199מכל מקום לדינא אין לנו לזוז מדבריו ז"ל,200
____________________
 188כאן ס"ק ג )ולע"ד עיקר כפסק הט"ז ,כיון דעכ"פ זמן ושעת בדיקה הוא במקום שהוא ,לא חיישין לשכחה( .והייו אף הוא
לא יבדוק ,עכ"פ הוי שם זמן הבדיקה.
 189ו ,סע"ב )ישכח ויבא לידי פשיעה ,שעל ידי מה יזכר ,אבל עכשיו שעסוק בבדיקתו יזכר(.
 190ז ,רע"א )דהשתא לא פשע ,דאיכא זכרון טובא שהרי עסוק בשריפתו(.
" 191ויש שמיחין חמץ ,אמר מהר"י ז"ל דהייו טעמא ,דאי לא מצא מידי חיישין שמא ישכח הביטול".
" 192גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו ,דלמא ישכח לבטל במקום שהוא" .וכן פסק בפים ס"ד )טוב שיבטלו גם כן  ...יש לחוש
שמא ישכח בעל הבית לבטל במקום שהוא ,כיון שאיו עוסק שם בבדיקת החמץ ובביעור הוא קרוב לשכחה(.
 193ס"ק יד )מיירי אף שמיח בעירו אשתו ובי ביתו רבים שמשתמשין בחדריהם בפי עצמן  ...ועל זה שפיר כתב הרב ,ואם
שכח ולא בדק מחויבת אשתו לבדוק גם חדרו וביתו(.
 194ס"ד )אם אין האיש בביתו יבטל במקום שהוא ,ואם איו עושה כן טוב שתבטל אשתו( .הרי שאיו חיוב ,רק "טוב שתבטל
אשתו".
 195סי' תלד ס"ק י )טוב שתבטל אשתו ,אבל באמת לא מהי כל כך בטול האשה ,כיון שאיה שלה(.
 196סעיף ד )אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך ,כיון שאין החמץ שלהם ,והבעל הבית לא צוה להם לבטל ולא עשה אותם
שלוחים לכך(.
 197לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רג ואילך.
 198הלשון בשו"ע )ס"א(" :ואיו מיח בביתו מי שיבדוק" .וכתב על זה הט"ז ס"ק א )לכאורה משמע דעכ"פ ידורו שם ,אלא
שאין בייהם מי שיבדוק .וקשה דכיון דודאי יכיסו שם חמץ מה מועלת בדיקתו ,דהא ביתו זוכה לו כל חמץ שיהי' שם עד
הפסח .אלא צריך לומר דסוגר הבית ואיו מיח שם שום אדם מכיס חמץ(.
וכדבריו פסק רביו )כאן בפים(" :ויסגור את ביתו ואת כל חדריו הבדוקים שלא יכיס שום אדם עוד חמץ לשם ,שאם לא
יעשה כן אין בדיקתו שוה כלום".
 199כדאמרין בב"מ )צו ,ב(" :בעל בכסי אשתו  ...דהיתרא יחא ליה דליקי ,איסורא לא יחא ליה דליקי" )וראה גם לעיל סי'
תלה קוטרס אחרון ס"ק ב בהג"ה ד"ה ואין לומר(.
ועד"ז כתב החמד משה סי' תלז ס"ק ב )דאף רשות דידיה לא זכה לו בעל כרחו אם לא יחא ליה ,וכאן אן סהדי שאין רצוו
לזכות ולעבור על בל יראה ובל ימצא(.
 200וכן פסק לקמן )סי' תלז ס"א(" :וגם השוכר חייב לבטל כל החמץ שבבית ,ואפילו אם איו כס לדור בתוכו עד אחר הפסח.
לפי שמיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר ,שהרי כבר הפקירו
המשכיר ,וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר לשוכר זכה בו השוכר כמ"ש בחו"מ סי' ר"ס .ואם כן מה שהמשכיר מבטל אין
מועיל כלום לצאת ידי חובת תקת חכמים שתקו לבטל אחר הבדיקה ,שהרי אין החמץ שלו אלא של השוכר ,לפיכך חייב
השוכר לבטלו".
ואפשר הטעם לזה הוא ,כי בשעה שמכיסים חמץ לבית עדיין החמץ איו אסור בהאה ,ואם כן אפשר ד"יחא ליה דליקי".
וכדלקמן סי' תסז ס"ד )שמן הסתם אין וח לאדם לקות דבר האסור לו לקותו  ...ואם ימכרו לישראל קודם זמן איסור
חמץ( .הרי שלפי זמן איסורו אין אומרים "איסורא לא יחא ליה דליקי".
אבל לקמן סי' תמט ס"ג )ואע"פ שכשיצאו הפועלים מן החות קודם הפסח בודאי תיאשו מן החמץ שפל מהן ועשה החמץ
הפקר גמור ,וכל דבר הפקר המוח ברשותו של אדם מישראל זכתה לו רשותו וקה לו ההפקר ועשה כשלו ממש .אף על פי
כן לא קה להישראל חמץ זה שהיה בחותו כל ימי הפסח ,מטעם שתבאר בסי' תמ"ח( .וראה בית מרדכי )פרעקל( סי' יא.
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ובפרט שיש לקיים דין זה מטעם אחר ,201ואין להאריך.
ואין להקשות על הט"ז ,דאם לא יסגור ויוכל אדם להכניס לשם ,אם כן הוי לה חצר שאינה
משתמרת ,202ואינה קונה לו אלא אם כן עומד אצלה כדאמרינן בפ"ק דב"מ .203דיש לומר כיון שאותו
אדם מפקירו הוה ליה כדעת אחרת מקנה אותו ,ולא בעי חצר משתמרת לדעת הנמוקי יוסף שם,204
והובא בדרכי משה סי' רס"ח 205לפסק הלכה.
ואף לדעת התוס' שם ,206יש לומר דכאן הוה כמתנה 207כמ"ש הפרי חדש בסוף סי' תל"ו 208עיי"ש.
ולא העתקתי כן שם בפנים ,209לפי ששם מיירי בנכרי ,ובמה נקנית לו המתנה ,הלא אין חצר לנכרי
כמו שיתבאר בסי' תמ"ח 210עיי"ש:
)ד( וימנה אותו כו' .כך 211פסק המ"א ,212ויש לפסוק כדבריו .ואף שבמקצת שאר אחרונים לא משמע
____________________
 201שאף אם לא יזכה ביתו בחמץ ,עדיין חייב בעל הבית בבדיקת החמץ שברשותו ,כמבואר בפים )סכ"א(" :אם ישראל אחר
כס תחתיו האחרון חייב לבדוק ולבער חמצו של ראשון" .ותבאר לקמן סי' תלז ס"ב )והערה .(24
 202ואם איה פתוחה לכל אדם ,רק לבים הקטים ששארים בבית ,ולאשים שיבואו להכין האוכל עבורם ,ראה הערות
וביאורים חי"א ע' רד בשוה"ג.
 203יא ,א )חצר שאיה משתמרת אי עומד בצד שדהו אין אי לא לא(.
 204בגמרא שם )יא ,ב(" :רב פפא אמר דעת אחרת מקה אותן שאי" .ופרש"י )שם ד"ה רב פפא(" :דלא בעין הכא עומד בצד
השדה ,משום דדעת אחרת מקה אותן  ...ולא מהפקירא קו ווחה מתה זו לקות ,ואע"ג דאין עומד בצד השדה".
ומכל מקום אמרין התם )יב ,א(" :בעי רבא זרק ארקי" .ופירש"י )שם ד"ה זרק(" :והפקירו לכל הקודם" .ופרקין מדין
מתה ,דאמרין" :במתה אף על פי שרץ אחריהן ואין מגיען".
וכתב על זה במוקי יוסף שם )ה ,ב ד"ה במתה האיך(" :וכתבו האחרוים ז"ל דמדמוכח ממתה לומר דקה ,ולא מוכח
ממציאה איפכא דלא קה  ...שמעין דהפקר מדעת כדעת אחרת מקה אותם דמי".
 205ס"ק ב )כתב מוקי יוסף  ...אחד שהפקיר דבר וזרקו לתוך חצר חבירו ,דיו כמתה וזכתה לו חצירו ,אף על פי שרץ אחריהן
ואיו מגיען( .הובא בסמ"ע שם ס"ק טז .ש"ך שם ס"ק ט )ואם אחד הפקיר דבר וזרקו לתוך חצר חבירו ,דיו כמתה וזכתה
לו חצרו אף על פי שרץ אחריו ואיו מגיע(.

*
ואף שגם בדעת אחרת מקה צריך שיהי' עכ"פ שמר לדעת הותן ,כמבואר ברמ"א )סי' ר ס"א(" :דבמכר או מתה אם משומר
לדעת המוכר או הותן ,סגי ,וקה" )ראה שארית יהודה או"ח סי' כח .הערות וביאורים חי"א ע' רה בשוה"ג(.
הרי גם כאן מיירי שהאשים מביאים חמץ בשביל אכילת הקטים שבבית ,ואם כן שמר החמץ לדעת ותן.
 206יב ,א ד"ה ויצא )לא גרסין ואפקריה ,דהא חשיב ליה דעת אחרת מקה אותו ,דמייתי ראיה ממתה ,ואי אפקריה אם כן
מיד כשיצא הארקי מידו היה הפקר ,ובשעת זכייה ליכא דעת אחרת(.
 207מה שהאשים מביאים אוכל ומשאירים בבית הוה כמתה )ולא כהפקר( ,שיזכה בעל הבית בחמץ זה ,אעפ"י שאין החצר
משתמרת לדעתו.
" 208שכיון שכס הגוי בביתו ,מה בכך אם חל עליו חובת ביעור ,הרי היח החמץ בביתו של גוי ,והוה ליה כמו שתו לו במתה,
וביעור חמץ הוא ליתו לגוי".
 209סוף סעיף כ )שהיחו ברשות המיוחדת לכרי ,בעין שהוא מופקר מאליו לכרי זה בעל הרשות ,בהפקר גדול כזה לא גזרו
חכמים אם הפקירו קודם שעה ששית בערב פסח  ...אף אם כשהגיע הפסח עדיין לא מצאו הכרי או שמצאו ולא טלו עדיין(.
וסכ"ב )שכשכס הכרי לביתו עשה חמצו של ישראל המוח שם הפקר מאליו לכרי זה ,שכשירצה ליטלו יטלו(.
ולא כתב שם הטעם שמובא בפר"ח ה"ל ,דהוי כמתה ,שהכרי זוכה בו ממילא.
 210סוף סי"א )שלא אמרו חצרו של אדם קוה לו אלא בישראל ,שהחצר הוא כשלוחו ,ושלוחו של ישראל כמותו ,אבל אין
שלוחו של כרי כמותו( ,וש".
ולכן אף אם מה שהיח החמץ בבית הכרי חשב כמתה ודעת אחרת מקה אותו ,מכל מקום לא יזכה חצירו של הגוי בחמץ
זה.
 211תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
)א( הוכחות לדברי המ"א ,שבלי מיוי הבעל ,אין ביטול האשה ובי הבית מועיל.
)ב( מכל מקום מבואר בפוסקים שטוב שגם האשה תבטל.
)ג( אם צוה לבדוק ,ולא הזכיר ביטול ,מסתבר שביטולו מועיל מעיקר הדין.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רז ואילך.
 212ס"ק יד )דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק(.
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הכי.213
שהרי מה שהשו"ע פסק בסי' תל"ד 214דיכול לבטל על ידי שליח ,היינו מטעם המבואר בב"י בשם
הר"ן 215דבגילוי דעתא סגי עיי"ש ,ואם כן כשלא צוה לבדוק ולבטל ,שאין כאן גילוי דעת ,אף
שמסתמא ניחא ליה ,אין זה כלום .שהרי כל אדם מסתמא ניחא ליה שיבוטל חמצו קודם הפסח כדי
שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ואעפ"כ אם לא ביטלו בפירוש בפיו או בלבו עובר עליו.
ואף שכאן בטלו בני ביתו ,216אין זה כלום ,כיון שאין החמץ שלהם ,והוא לא גילה להם דעתו בפירוש
שיבטלו.
]ולא קיי"ל כמ"ש הט"ז 217והחק יעקב 218סימן תל"ד דמסתמא זיכה לו חמצו כו' ,דלפי זה אין צריך לומר חמצו של
פלוני כו' שהרי שלו הוא כמ"ש הט"ז שם ,ואנן לא קיי"ל הכי אלא כמ"ש רמ"א שם 219שאחריו נמשכו שאר
האחרונים .וכן כתב החק יעקב 220עצמו שם בשם שיבולי לקט עיי"ש .ובלאו הכי דבריהם צריך עיון ,דבאמירה בלבד

_______________
וקאי על מ"ש הרמ"א )סוף ס"ב(" :גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו" .ראה מכך שבעין שימה אותה גם לבטל.
ואם לא צוה לה לבטל ,תבאר במ"א )סי' תלד ס"ק י(" :אבל באמת לא מהי כל כך בטול האשה ,כיון שאיה שלה".
ההוכחות והביאור בהלכה זו לדעת רביו תבארו לעיל )הערה .(30
 213בשו"ע כאן )ס"א -ב(" :המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא ,ואיו מיח בביתו מי שיבדוק ,תוך שלשים יום ,זקוק לבדוק
 ...ואם שכח ולא בדק ,יבטל כשיגיע הפסח" .ועל זה כתב הרמ"א שם" :גם אשתו תבדוק ותבטל בביתו".
ופירש הב"ח )סוף הסימן(" :דאף אם מיח אשתו בביתו ,הוה ליה כמי שאיו מיח בביתו מי שיבדוק".
והייו שכל ההלכה הזאת מיירי שלא היח בביתו רק את אשתו .ולכן לכתחלה לא יסמוך על בדיקתה וביטולה .ואם שכח ,אזי
היא תבדוק ותבטל .אבל אם מיח בביתו מי שיבדוק ,אזי הוא יבדוק.
וכן פירש הח"י )ס"ק יד(" :אף כי אמות השים לעין הבדיקה ,מכל מקום מחויב לבדוק בעצמו לכתחלה  ...מה שכתב
המחבר תחלה דאיו מיח מי שיבדוק ,צריך לומר דמיירי שאיו מיח אשים דוקא".
ומשמעות דבריהם ,שמפרשים כל ההלכה שאין הבעל צריך לצוות לאשתו ולבי ביתו לבדוק .אלא שאם השאיר בביתו איש
גדול ,אזי יבדוק האיש הזה ,ואם השאיר רק את אשתו ,אזי הוא עצמו יבדוק קודם שיצא ,ואם שכח ולא בדק ,אזי תבדוק
אשתו.
כי אם פרש דצריך למות את השליח לבדוק ולבטל ,וכאן מיירי ששכח למות )כפירוש המ"א( ,אם כן אין כאן שום משמעות
לחלק בין אשה לשאר אשים.
 214סעיף ד )שלוחו יכול לבטל( ,שהיא הדעה הב' דלעיל שם סט"ו )האומר לחבירו צא והפקר כסי אין בכך כלום עד שיפקירם
הוא בעצמו ,ויש אומרים שהביטול איו צריך להיות דומה ממש להפקר בדבר זה  ...בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו
אפילו על ידי שליח שאיו חפץ בו כלל די בכך להפקיע שמו מעליו שלא יעבור עליו(.
 215רפ"ק ד"ה ומהו )ואף על גב דהפקר כי האי גווא לא מהי  ...אלא הייו טעמא ,משום דהי דמאי דהוי ברשותיה דאייש לא
מצי מפקר ליה כי האי גווא ,חמץ שאי ,לפי שאיו ברשותו של אדם אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ,ומשום הכי
בגלויי דעתא בעלמא דלא יחא ליה דליהוי זכותא בגוויה כלל סגי(.
ולכן אין הביטול מועיל כשלא צוה בפירוש ,שמה שהשליח מבטל איו מועיל מדיא ,כי הפקר על ידי שליח איו מועיל .ומה
שמסתמא יחא ליה איו מועיל ,כי לא הי' כאן גילוי דעת בפירוש .ותבאר לעיל )הערה .(30
 216שהרי אשתו ובי ביתו יש להם קצת רשות לעשות בחמץ שבביתו ,וכמו שמציו שמטעם זה יכולים לתת משלו לעירוב
)כדלעיל סי' שסז( ,וליתן פרוסה לעי )כדלקמן הל' מציאה ופקדום ס"ה(.
 217סי' תלד ס"ק ו )ראה לי לדמות זו למ"ש הרא"ש בקידושין פ"ק דאם קידש אשה בגזל שלה מקודשת ,מפי שמסתמא רוצה
אשה שיהיו המעות לו במתה כדי שיהיו הקידושין תופסין עיי"ש באריכות .ואם כן הוא הדין הכא מי אמרין ,דכיון שרוצה
להפקיע את עצמו מידי איסור חמץ ,מסתמא תן את החמץ שלו במתה לשליח שלו כדי שיוכל לבטל .ולפי זה אין צריך
השליח לומר חמצו של פלוי ,דמסתמא הוא תה לו מתה(.
והכווה למ"ש הרא"ש קידושין פ"א סי' כ )בגזל דידה ,אי שדיך או אמרה אין ,מקודשת  ...דכיון דתרצית להתקדש בממון זה
אן סהדי שמחלה לו הממון שגזל ממה ויהיה שלו ,כדי שתוכל להתקדש ]בממון זה[ ,כיון שאי אפשר לה להתקדש בעין
אחר אמדין הכי דעתה ,והוי כאילו אמרה כן בפירוש(.
 218סי' תלד ס"ק יד )הכא אמרין מסתמא יחא ליה ,וזיכה לשלוחו חמצו כדי שיוכל להפקירו ולבטלו  ...כדי לקיים מצות
ביטול(.
 219סעיף ד )וכשמבטל שליח צריך שיאמר חמצו של פלוי יהא בטל( .והוא מדרכי משה סוף הסימן בשם תשובת מהר"י ברין(.
ולעיל סי' תלד סט"ו לא תפרש שצריך לפרש כן.
 220ס"ק יג )וכתב בשבלי הלקט כלל ז סימן ז' כשמבטל שלוחו יאמר כל חמירא דאיכא ברשותיה דפלוי(.
והוא בשבלי הלקט שלו סי' רו )וכשמבטל ואומר כל חמירא ,לא יאמר דאיכא ברשותי ,שהרי הרשות איו שלו ,אלא יאמר כל
חמירא דאיכא ברשותיה דפלוי(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

192

לא קנה שליח את החמץ עד שיזכה בו באחד מדרכי הקנין ,כמ"ש בסימן תמ"א 221ותמ"ח .222ולא דמי לקדושין
שהמעות בידו הן ,ומיד שמחלה לו זכה בהן ,דמחילה אין צריך קנין.[224

223

וזהו כוונת המ"א בסוף סי' תל"ד 225שכתב שאין מועיל כו' .דהתם מיירי שלא צוה לה הבעל כמ"ש
המ"א בסי' זה ס"ק י"ד .226דשני הדינים 227ממקור אחד הן ,ולדבר אחד נתכוונו .וכן מצאתי בהדיא
גם כן בפרי חדש .228ולכן כתבתי בפנים 229טוב כו' ודו"ק.
אך את זה צריך עיון ,אם צוה לבדוק ולא הזכיר ביטול ,אם ביטולו מועיל מעיקר הדין לפי דעת הר"ן
וב"י .230ומסתברא דמועיל ,דמה שגילה דעתו על הבדיקה נקרא גילוי דעת גם על הביטול ,דכיון
שצוה לבדוק הרי גילה דעתו שאינו חפץ בו כלל והוא קרוב לביטול גמור ,כמ"ש הרמב"ם בהדיא
בפ' י"א מה' ברכות 231עיי"ש.
וכיון שביטולו מועיל חייב לבטל מעיקר הדין ,232שהרי בעל הבית נתחייב לבטל קודם יציאתו
וחייבים אנשי ביתו לפוטרו מחיובו ,כמ"ש החק יעקב בסוף ס"ק י"ד 233מחוייבת כו' עיי"ש:
)ה( במה דברים אמורים באותן כו' .זה 234פשוט לדעת המ"א 235שמדבריו משמע בהדיא
____________________

 221לקמן שם ס"ט )ואם הקה הישראל את החמץ להכרי קודם הפסח ,בקין גמור המועיל להקותו להכרי את החמץ שיהיה
קוי לו לחלוטין אף כשהוא מוח עדיין ברשות הישראל ,כגון שהקה לו על ידי קין סודר או אגב קרקע(.
 222לקמן שם ס"ח )אם היה החמץ רב שאי אפשר להכרי בעצמו להוציא את כולו מרשות הישראל קודם הפסח  ...צריך
להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה שהן קין גמור המועיל שלא יוכל אחד מהן לחזור בו(.
 223שמקדש אשה בגזל שלה מקודשת מטעם ה"ל ,כמובא לעיל מהט"ז בשם הרא"ש.
 224רמב"ם הל' מכירה פ"ה הי"א )יש דברים הרבה שאין צריכין קין ואין לקיין בהם טעם ,כגון  ...המוחל לחבירו חוב או
פקדון שיש לו בידו ,וכל כיוצא בדברים אלו( .שו"ע חו"מ סי' רמא ס"ב )מחל לחבירו חוב שיש לו עליו  ...הרי זה מתה
הקית בדברים בלבד(.
 225ס"ק י )לא מהי כל כך ביטול האשה( ,וכדלקמן כאן ס"ד.
 226ס"ק יד )דבעין שיצוה וימה אחר שיבדוק( .ותבאר לעיל )הערה  ,(212דהייו שאף יצוה לו לבטל אחרי בדיקה.
 227כל בו סי' מח ו ,ד )מי שבדק בית שאיו שלו הסכימו כל החכמים שאיו יכול לבטל ,אם לא בשליחות בעל החמץ ,ולפיכך
אם אין האיש בביתו יכול לבטל במקום שהוא בו ,ואם איו עושה כן מוטב שתבטל אשתו(.
והייו שהוא כתב שאין הביטול מועיל בלי שיצוה הבעל ,ומכל מקום כתב ,שאם אין האיש בביתו "מוטב שתבטל אשתו".
 228סי' תלד ס"ד )דההיא בלא רשותו ,אבל ברשות ושלוחו לעולם דמצי לבטל  ...טוב שתבטל אשתו( .והייו שבלא רשותו איו
יכול לבטל ,ומכל מקום טוב שתבטל אשתו.
 229סעיף ד )טוב שיבטלו גם כן ,אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך ,כיון שאין החמץ שלהם ,והבעל הבית לא צוה להם לבטל
ולא עשה אותם שלוחים לכך(.
 230שהובאו לעיל ,דסגי בגילוי דעת שצוה לו לבטל.
 231הלכה טו )וכך הוא מברך על ביעור חמץ ,בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים ,שמשעה שגמר בלבו לבטל עשית מצות
הביעור קודם שיבדוק( .הרי שעצם הבדיקה הוא קרוב לביטול החמץ.
 232שאם לא ציוה להם לבדוק אזי "טוב שיבטלו גם כן ,אף על פי שאין ביטולם מועיל כל כך" ,אבל אם ציוה להם לבדוק,
"חייב לבטל מעיקר הדין".
 233כמו לעין בדיקה )כשלא ציוה כלל( ,שמבואר בפים ס"ג )ומקורו מח"י סוף ס"ק יד(" :שכח ולא בדק ,מחויבת אשתו
לבדוק גם חדרו וביתו".
 234בא להוכיח ,מה שתבאר בפים ,שלא רק בודאי חמץ אין חילוק בין תוך ל' לקודם ל' ,אלא אף בכל מקום שחיוב הבדיקה
הוא מן התורה אין חילוק בין תוך ל' לקודם ל' .וראה הערות וביאורים חי"א ע' רעג.
 235ס"ק ב )איו צריך לבדוק ,דלא חל עליו תקת חכמים ,אבל אם יש שם חמץ ידוע חייב לבערו קודם שיצא( .והייו שדוקא
בבדיקה שמ"תקת חכמים" יש לחלק בין תוך ל' לקודם ל' .וכן הוכיח רביו מדבריו לקמן ס"ק ו )אלא ודאי דהעיקר
כהמ"א ,דבדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם( .ולעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ט )ומדאורייתא אין חילוק בין קודם
שלשים לתוך שלשים ,כמבואר ב ...ומ"א סי' תל"ו ,ופשוט הוא(.
ואף שהמ"א בס"ק ז לא הסתפק בזה ,והוסיף לבאר שם" :אבל בחמץ ידוע צריך לבער וכמו שתבאר לעיל .ואף על גב דחמץ
שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער כמ"ש סי' תל"ג ס"ח ,שאי הכא דמיח האוצר עליו בידים והוי כמטמין לכתחלה".
ובזה לא קיי"ל כוותיה ,כמבואר לעיל סי' תלג ס"ל )לדעת הר"ן וסיעתו שחמץ שפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער(" :ואפילו
לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,אף לאחר שהגיע זמן הביעור ,ובכך הוא מבוער מן העולם".
מכל מקום למדו מדברי המ"א ,שבמדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל' )וראה תהלה לדוד ח"ג סי' כב(.
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דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך למ"ד לקודם ל' .ועיין בפרי חדש סי' תל"א ,236ובמ"ש בסי'
תל"ג .237ועיין בכללי ההוראה:238
242
)ו( יש לחוש כו' .כן 239הבינו הר"ן 240וכל האחרונים בפירוש הירושלמי ,241וכן פסקו הכל בו
והב"ח 243והעולת שבת 244והמ"א ,245וכ"כ בתשובה להרמב"ן בסי' קס"ח 246הביאה הב"י סימן
תס"ז 247עיי"ש שכתב ואפשר שיהיה צריך לבערו 248כו' .ועיין במ"א סק"ח.249
_______________
יוצא אם כן ,דאפילו אין שם ודאי חמץ ,אלא שהבדיקה היא מן התורה )במקומות שרגיל להשתמש בהן חמץ ,כדלעיל סי' תלג
סי"ב( ,גם בזה אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל'.
 236סעיף א ד"ה ובירושלמי )דבודאי חמץ אפילו מראש השה צריך לבער  ...מה בין ספק לודאי  ...דההיא מדרבן ,ובודאי חמץ
הזקיקו לבער ,אבל בספק חמץ וקודם שלשים יום אוקמוהו אדיא דאורייתא ,וזה פשוט( .הרי שהטעם שהצריכו ביעור קודם
ל' בודאי חמץ ,כיון שהוא מדאורייתא.
אלא שכל זה הוא לבאר את דברי הפוסקים ה"ל ,שפוסקים כהירושלמי ה"ל ,שבודאי חמץ אין חילוק בין תוך ל' לקודם ל'.
אבל הפר"ח בעצמו פוסק )בסי' תלו ס"א ד"ה כתב הר"ן .הובא לקמן קוטרס אחרון ס"ק ו( כרש"י ור"ן ,שאף בודאי חמץ יש
חילוק בין תוך ל' לקודם ל'.
בכל אופן למדו מדבריו ,דבמדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל' .ומזה למדו ,דאפילו אין שם ודאי חמץ ,אלא
שהבדיקה היא מן התורה ,גם בזה אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל'.
 237קוטרס אחרון ס"ק ט )ומדאורייתא אין חילוק בין קודם שלשים לתוך שלשים ,כמבואר בב"ח ומ"א סי' תל"ו ,ופשוט
הוא(.
 238כראה רוצה להביא מכללי ההוראה ,שבדאורייתא אין שייך לחלק בין זמו לקודם זמו .וצ"ע איה מקומו.
ועד"ז לעיל סי' רמח ס"ה )דכיון שאיסור תחומין איו אלא מדבריהם ,לא רצו להחמיר כל כך לאסור כשכס לספיה קודם ג'
ימים(.
וראה הערות וביאורים חי"א ע' ערה.
 239תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ו הצריך לחוש לדעה הראשוה ,שבודאי חמץ צריך לבער אפילו יצא קודם ל' ,ואפילו אין דעתו לחזור עד אחרי הפסח,
ואפילו רוצה לבטל החמץ שהשאיר בביתו .ומכל מקום בדיעבד ,שכבר יצא מביתו קודם ל' ,יש לסמוך על דעה האחרוה.
ומבאר המקור לכל זה:
)א( דעה הראשוה היא מה שהביו בפירוש הירושלמי ,כמעט כל הפוסקים.
)ב( מדברי הר"ן ראה ,שהפוסקים כהירושלמי סוברים כדעת הסמ"ק ,שגם במפולת איו כמבוער מדאורייתא ,ובדאורייתא
אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל' ,ואפילו אם רוצה לבטל.
)ג( יש לחוש לדעה זו ,בפרט שגם הטור ושו"ע ראים כמסכימים לדעה הראשוה.
)ד( ומכל מקום במידי דרבן )במבטל( ובדיעבד )שכבר יצא( ,יש לסמוך על דעת הפוסקים המקילים.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רעו ואילך.
) 240ב ,ב( ד"ה וגרסין.
 241פ"א ה"א )ובספק ,אבל בודאי ,אפילו מראש השה( .ופירש הר"ן )שם(" :וגרסין בירושלמי ובספק ,אבל ודאי אפי' מראש
השה  ...ואיו ראה כן לפי גמרתו  ...אפילו יש שם חמץ ידוע אין זקוק לבערו" .הרי שמפרש הירושלמי דמיירי בידון דידן,
שאין דעתו לחזור עד אחר הפסח.
ושולל בזה פירוש האליה זוטא )ס"ק ב( שפירש" :בירושלמי לא קאמר אלא בדעתו לחזור קודם פסח ,דקאי שם עלה".
ופירוש הח"י )ס"ק א( שפירש" :קאמר הירושלמי ובספק דוקא ,אבל בודאי חמץ אפילו לזמן מרובה קודם ראש השה צריך
לבער ,אם אין בדעתו לחזור קודם פסח רק תוך הפסח".
 242סי' מח ו ,ד )ואם אין דעתו לחזור  ...וכתב בירושלמי ובספק ,אבל בודאי ,פירוש שיודע שיש בו חמץ צריך לבער( .הרי
שמפרש הירושלמי באין דעתו לחזור.
 243סוף ס"א )דברי הירושלמי המפורשין דבודאי חמץ צריך לבער אפילו מתחלת השה( .ומיירי בידון דידן שאין דעתו לחזור
עד אחר הפסח.
 244סעיף א )וראה דהייו דוקא בדיקה לספק חמץ איו צריך ,אבל ודאי חמץ זקוק לבער ,אפילו קודם שלשים ,וכן מבואר
בירושלמי( .ומיירי בידון דידן שאין דעתו לחזור עד אחר הפסח.
 245ס"ק ב )אבל אם יש שם חמץ ידוע חייב לבערו קודם שיצא( .ומיירי בידון דידן שאין דעתו לחזור עד אחר הפסח.
 246ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' ע )ואילו היה ברור שיש שם חטים מבוקעות  ...אפשר שהיה צריך לבער(.
 247ד"ה כתב בה"ג.
 248ובשו"ת הרשב"א שם :לכשיפה )הייו אחר הפסח(; שהלכה זו הביאה רביו בפים סי"ח -ט .וראה הערות וביאורים חי"א
ע' רעח.
" 249דפסקין כהירושלמי ,דבחמץ ידוע צריך לבער אפילו קודם ל'  ...לכתחלה".
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והנה הר"ן דחה הירושלמי זה מהלכה ,ואחריו נמשכו האליה זוטא 250והפרי חדש 251והחק יעקב.252
וכך כתב בדרכי משה.253
ועיין 254בר"ן 255הביאו הב"י 256שכתב הטעם ,לפי שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו מפולת ,דסגי
בביטול בעלמא עכ"ל ,וכוונתו 257דאף דבדאורייתא אין לחלק בין תוך שלשים לקודם ,מכל מקום
כאן אין דאורייתא לפי שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו מפולת שהוא מבוער לגמרי מן התורה לשיטת
הר"ן ,258כמ"ש בסי' תל"ג .259אבל לשיטת סמ"ק 260וסיעתו דאינו כמבוער מדאורייתא ,אין לומר
דאפילו הכי קודם ל' אוקמוהו אדאורייתא ,דסגי בביטול אפילו לחמץ ידוע ,261דאם כן למה ליה
להר"ן לפרש לפי שעשאוהו כו' .אלא ודאי דהעיקר כהמ"א 262דבדאורייתא אין לחלק בין תוך ל'
לקודם אף לאחר שביטלו ,וכמ"ש בפנים.
וכיון דגבי מפולת קיי"ל 263להחמיר כסמ"ק וסיעתו ,הוא הדין והוא הטעם בנידון דידן .ובפרט שדעת
____________________
 250ס"ק ב )כן דקדק הר"ן מש"ס דילן ,דקט אין זקוק לבער ,ולא קאמר אין זקוק לבדוק ,ופסקו דלא כירושלמי(.
 251סעיף א )כתב הר"ן בשם הירושלמי ,דכי אמרין קודם לפסח שלשים יום אין זקוק לבער ,הוא כשאין שם חמץ ידוע ,אבל
אם יש שם חמץ ידוע בודאי אפילו מראש השה זקוק לבער .שאיו ראה כן לפי גמרתיו  ...ואף על פי שאין בזה כדאי לדחות
דברי הירושלמי  ...מכל מקום ראה לי עיקר כדבריו להלכה ולמעשה(.
 252ס"ק ד )זה איו לכל הפירושים שפרשתי לעיל בירושלמי ,דאם אין דעתו לחזור עד אחר פסח אין חילוק בין ודאי לספק(.
 253ס"ק א )על מ"ש הב"י בשם הר"ן ,שבגמרא שלו ראה דלא כהירושלמי ,כתב בדרכי משה(" :וכן ראה דעת הטור ושאר
פוסקים" .והייו ממה שכתב הטור "אם הוא קודם שלשים יום לפי הפסח אין צריך לבער" ,ראה מכך דמיירי אף בחמץ
ודאי.
ואף שיתבאר לקמן )ד"ה וכיון( שרביו מוכיח מהטור ושו"ע סי' תמג ,שפוסקים בזה כהירושלמי.
מכל מקום מסיים לקמן )ד"ה ומכל מקום( :דעת הטור ודרכי משה בסימן זה  ...להקל" ,דלא כהירושלמי.
 254עתה בא להוכיח מדברי הר"ן )מה שפסק בפים( ,אשר לדעה הראשוה )הפוסקת כהירושלמי( איו כמבוער מדאורייתא,
ובדאורייתא אין לחלק בין תוך ל' לקודם ל' ,אף לאחר שביטלו.
 255שם )לפי גמרתו ,דמדאמר לישא דאין זקוק לבער ,ולא אמר אין זקוק לבדוק ,משמע דקודם ל' יום אפי' יש שם חמץ ידוע
אין זקוק לבערו ,לפי שעשאוהו כחמץ שפלה עליו מפולת ,דסגי ליה בביטול בעלמא(.
 256ד"ה וכתב הר"ן.
 257לבאר הטעם דהכא סגי בביטול ,כיון שכאן איו דאורייתא .רואים מכך ,שלדעה הראשוה שהוא דאורייתא ,לא יועיל
הביטול.
 258ט ,ב ד"ה אמר )וכי מצריכין בטול הי מילי מדרבן ,אבל מדאורייתא כיון שפלה עליו מפולת איו עובר עליו(.
ומזה מובת כוותו במה שכתב לעין היוצא בשיירא ,שהטעם שאיו צריך לבער לפי יציאתו "לפי שעשאוהו כחמץ שפלה עליו
מפולת" ,הייו כיון שאיסורו הוא מדרבן כמו בחמץ שפלה עליו מפולת ,לשיטתו.
משא"כ הסוברים שבמפולת אין אומרים שהוא כמבוער מן התורה ,גם כאן אין לחלק בודאי חמץ בין קודם ל' לתוך ל'.
 259סעיף ל.
 260סוף סי' צח )שהיא דעה הב' לעיל שם(.
 261דלא כמ"ש הב"ח )סי' תלא ס"ב ד"ה ועוד ראה(" :ראה לי להביא ראיה מהירושלמי) ,פסחים פ"א ה"א( דקתי במפרש
מיבשה לים ואין דעתו לחזור ,דבודאי חמץ אפילו מראש השה צריך לבער ,דאלמא דבחמץ ידוע לא מהי בטול דבר תורה,
דאם לא כן מה בין ספק לודאי".
אלא כפי שהוכיח הפר"ח שם )ס"א(" :והך מילתא לא מיחוורא כלל ,אלא עיקרן של דברים דאפילו לחמץ ידוע סגי ליה בביטול
בעלמא מן התורה  ...תבאר בראיות בריאות וטובות דביטול מהי אפילו לחמץ ידוע".
ומכל מקום אין הביטול מועיל כאן ,אפילו יצא מביתו קודם ל' ,אלא לפי הדעה האחרוה ,מטעם לפי שעשאוהו כו' .משא "כ
לדעה הראשוה .כמבואר בפים.
שאם אמר שסגי בביטול אפילו לחמץ ידוע ,גם לדעת הסמ"ק )שהיא הדעה הראשוה( .אם כן למה ליה להר"ן לפרש שהביטול
מועיל לפי שעשאוהו כו' ,תיפוק ליה דלא הוי דאורייתא כיון שביטל.
 262ס"ק ב ,וכדלעיל קוטרס אחרון ס"ק ה ,ושם תפרש )הערה  .(235וקאי על אחד שגם מבטל ,כמבואר במ"א )ס"ק א(" :צריך
גם כן ביטול כתיקון חכמים".
 263לעיל סי' תלג )ס"ל(" :יש להחמיר בשל תורה כסברא אחרוה" ,אשר לסברא האחרוה עובר מן התורה על בל יראה ובל
ימצא )כשלא ביטל( .וכך גם כאן יש להחמיר בשל תורה לומר שאיו כמבוער ,עכ"פ כשלא ביטל .וכפי שמביא מהטור ושו"ע
סי' תמג ,שמחוייב לבער החמץ של הבעלים שמצאים בעיר אחרת.
אמם כיון שכאן הוא רוצה לבטל ,והוי מידי דרבן ,לכן מסיים )לקמן(" :יש לסמוך על דבריהם בדיעבד ,אפילו אין שם שעת
הדחק".
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הטוש"ע בסימן תמ"ג סעיף ב' 264נראה כמסכים לדעת הב"ח ומ"א וסיעתם ,שהרי לשיטת הר"ן מי
שיש לו חמץ בפסח בעיר אחרת 265אינו עובר עליו מן התורה שהוא כמבוער אצלו .ודוחק גדול לומר
דהטוש"ע מיירי כשיצא המפקיד מכאן בתוך ל' ,ומחויב לבערו שלא יעבור עליו המפקיד מדרבנן,
שדרך הפוסקים האחרונים לפרש ולא לסתום כולי האי.266
ולהר"ן יש לומר דעובדא דיוחנן חקוקאה 267מיירי אף קודם ל' ,והצריכו למכרו כדי שלא יאסר
בהנאה ,268דלאחר הפסח ודאי אסור אף שלא עבר עליו כלום אפילו מדברי סופרים ,269דלא עדיף ממי
שהניח חמצו ברשות הרבים והפקירו קודם הפסח ,270שהוא אסור בהנאה לאחר הפסח ,כדאיתא
בירושלמי 271לפי פירוש האמיתי של המ"א 272והפרי חדש ,273וכמו שיתבאר בסי' תמ"ח 274עיין שם.
____________________
" 264ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר בפקדון  ...חייב לבערו בזמן איסורו" .ובמ"א שם )ס"ק ה(" :שלא יעבור עליו
המפקיד".
וכן הוא לקמן שם )ס"ז(" :צריך הוא לבערו ,כדי שלא יעבור עליו בעל החמץ בבל ימצא".
יוצא אם כן שגם רביו "ראה כמסכים לדעת הב"ח ומ"א וסיעתם" שגם ביוצא לעיר אחרת עובר עליו מן התורה .אף שתבאר
כאן בפים סוף ס"ו )יש לחוש לכתחלה לסברא הראשוה .אבל בדיעבד  ...יש לסמוך על סברא האחרוה(.
וראה שגם לקמן שם הוא מטעם שלאחר הפסח יהי' בכל אופן אסור בהאה )כמבוער לקמן בסמוך לדעת הר"ן( ,ולכן חששו
כאן לדעת האוסרים גם בדיעבד ,שאין בזה שום הפסד.
 265ראה בפים ריש ס"א ,שגם היוצא מביתו לעיר אחרת דיו דומה לעין ליוצא בשיירה.
ואף כאן מיירי שהבעלים הם בעיר אחרת; שאם הוא באותה עיר ,יודיע למפקיד שיבוא למכרו קודם זמן איסורו ,או לבערו
אחר זמן איסורו.
 266ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל כו.
 267יג ,א )מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחן חקוקאה ,וקבוה עכברים ,והיה חמץ מבצבץ ויוצא ,ובא
לפי רבי ,שעה  ...חמישית אמר ליה צא ומוכרה בשוק(.
שמזה למדים הטור ושו"ע שם שכשהגיע זמו חייב לבערו .ואם כן יוקשה מכאן לדעת הר"ן ,שאם איו בעירו הרי הוא כמבוער
ואיו עובר עליו.
 268דאף שלדעת הר"ן לא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא )דכיון שהוא בעיר אחרת הרי החמץ כמבוער מן התורה( .מכל אחר
הפסח יאסר בהאה.
 269ראה לעיל סי' תלג סל"ד )שבמפולת ממש לא אסר בהאה אחר הפסח( .לקמן סי"ח ) גבי אוצר ,כשדעתו לפותו אחר
הפסח( .לקו"ש חט"ז ע'  133הערה .27
 270שמותר אף לכתחלה ,כדלקמן סי' תמה ס"א )אם קודם שהגיע זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו והיחו במקום
שהוא מופקר לכל כגון בדרכים וברחובות שרשות לכל אדם לעבור שם וליטול החמץ אפילו אם לא טלו שום אדם והרי הוא
מוח שם כל ימי הפסח ובעליו רואין אותו מוח שם אין צריך לבערו כיון שאיו שלו שכבר הפקירו וגם מוח במקום שאיו
שלו והתורה אמרה בכל גבולך וגבול זה איו שלו אלא הפקר לכל(.
 271פ"ב ה"ב )הפקיר חמצו משלושה עשר ,לאחר הפסח מהו ,רבי יוחן אמר אסור  ...חושש על הערמה(.
 272סי' תמח ס"ק ח )אף על פי שביטלו ,אף על גב דלא עבר מן התורה ,מכל מקום חיישין שיערים לומר שביטלו אף על פי שלא
בטלו  ...דלא כעולת שבת(.
והייו מה שכתב העולת שבת סוס"י תמז )כתב בפסקי מהר"ם מראקטי בסי' קכ"ז מותר להפקיר חמץ קודם שעה ששית על
מת לזכות בו אחר הפסח ושרי אף באכילה(.
 273סי' תמח סעיף ה )מי שביטל ובדק כתקת חכמים  ...פליגי בהך מילתא רבי יוחן וריש לקיש בירושלמי דפרק כל שעה
]הלכה ב[ וקיימא לן כוותיה דרבי יוחן דקאסר  ...ובספר שיירי כסת הגדולה ]הגב"י אות ז[ כתב  ...דוקא בהפקירו ביו
לבין עצמו ,דבזה רבי יוחן חייש להערמה שמא יאמר שהפקירו ולא יפקירו ,אבל בפי עדים לא שייך למימר הכי ,ולפיכך
מותר אף באכילה ,אלו דבריו ז"ל .ולע"ד אין דבריו מחוורים כלל ,דההיא דהפקיר חמצו דהירושלמי לא שי לן בין הפקיר
בפי עדים להפקירו ביו לבין עצמו(.
וראה לקו"ש חט"ז ע'  132הערה  .24שלחן המלך ח"ב ע' מג .דובר שלום ע' קפב.
 274סכ"ט )חמץ המצא ברשות ישראל לאחר הפסח  ...אע"פ שבדק בליל י"ד כתקת חכמים וביטל כל חמצו ששאר ברשותו
שלא מצאו בבדיקה ומצא שלא עבר בבל יראה ובל ימצא אפילו מדברי סופרים על חמץ זה שמצא ברשותו לאחר הפסח ,אף
על פי כן הוא אסור בהאה ,אפילו יש לו עדים שביטל כל חמצו או שהפקירו בפיהם בלשון הפקר ממש  ...ואפילו חמץ
שמצא מושלך במקום הפקר שהשליכו שם ישראל קודם שעה ששית בערב פסח כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא
בפסח ,כמו שתבאר בסי' תמ"ה שמותר לעשות כן לכתחלה ,מכל מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם מישראל ליהות ממו(.
ובקוטרס אחרון שם )שלא הגיע לידיו ,וחלקו עתק לקמן בציוים שם ,משארית יהודה או"ח סי' יד(" :האחרוים יש מהן
שמקילין בהפקיר בפי עדים  ...ויש מהם שמקילין אם בדק וביטל כתקת חכמים  ...בפירוש בש"ס פ"ו דעירובין )דס"ד ע"ב(
 ...הרי להדיא דאילו היה חמץ של ישראל זה שמצא בדרך היה אסור בהאה ,ואע"ג דאין לך הפקר גדול מזה שמוח על אם
הדרך ,ואן סהדי דודאי מתייאשי בעליו ,שהרי המוצא וטלו לעצמו ואיו צריך להחזיר ,וגם יצא ידי תקת חכמים ,דמאי
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אבל דעת הטוש"ע והאחרונים בסימן תמ"ג נראה בעליל שמסכמת לדעת הירושלמי ,275והכל בו
והב"ח והעולת שבת והמ"א.
ומכל מקום כיון דמידי דרבנן הוא ,276ודעת הטור ודרכי משה בסימן זה ,277והר"ן ולבוש 278ואלי'
זוטא ופרי חדש וחק יעקב להקל ,יש לסמוך על דבריהם בדיעבד ,אפילו אין שם שעת הדחק .279וכן
כתב המ"א בסק"ח 280לענין אוצר ,והוא הדין למפרש ויוצא בשיירא ,דכי הדדי נינהו בכל מילייהו,
כמשמעות הגמרא וכל הפוסקים:
)ז( אפילו יוצא בתוך כו') .ח( כדין שאר כו' .כך 281כתב בהגהות סמ"ק 282וכך פסק הט"ז.283
ואף שהר"ן 284והש"ע 285חולקין על זה ,וכן מצאתי 286בירושלמי.
_______________
הוה ליה למעבד ,אפילו הכי אסור  ...וכן גבי )פסחים ל"א ע"ב( חות של ישראל  ...והרי אבד מהם ומתייאשי ,ואעפי"כ אם
של ישראל אסור".
 275פ"א ה"א ,שהיא הדעה הראשוה שבפים כאן ,שאף אם איו בעירו לא חשב כמבוער מן התורה ,ועובר על בל יראה ובל
ימצא ,ולכן "חייב לבערו בזמן איסורו".
 276דהא מיירי הכא במבטל חמצו )כ"ל ד"ה ועיין בר"ן(.
 277כי אף שתבאר לעיל )ד"ה וכיון( ,שמהטור ושו"ע סי' תמג ראה ,שפוסקים בזה כהירושלמי )עכ"פ כשלא ביטל(.
מכל מקום הובא לעיל )ד"ה והה הר"ן( ,מה שכתב הדרכי משה בסימן זה ,שמשמע מהטור להקל ,דלא כהירושלמי.
 278סעיף א )אם הוא קודם שלשים יום לפי הפסח אין צריך לבער ,אפילו יש לו ודאי חמץ בביתו(.
 279לקמן ס"י כתב "ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק" ,ותבאר הטעם בקוטרס אחרון )ס"ק ז -ח( ,כי שסומכים להקל שם
אפילו ביחיד גד רבים .משא"כ כאן ,שרבים הפוסקים כדעת המתירים ,סומכים על דבריהם בדיעבד אפילו אין שם שעת
הדחק.
" 280דהי דפסקין כהירושלמי דבחמץ ידוע צריך לבער אפילו קודם ל' ,הייו לכתחלה ,אבל בדיעבד שהיח האוצר עליו אין
צריך לפותו ,דהא יש אומרים דאפילו לכתחלה אין צריך לבער קודם ל'".
 281תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
לעין המפרש לים והיוצא בשיירה ודעתו לחזור קודם הפסח ,הובאו בפים ב' דעות:
)א( דעה הא' ,שהובאה בפים ס"י בסתם ,שאפילו אם יוצא קודם ל' צריך לבדוק קודם יציאתו.
)ב( דעה הב' ,שאפילו אם יוצא בתוך ל' אין צריך לבדוק קודם יציאתו.
ובאמת יש דעה אמצעית ,שרביו לא הביאה כלל בפים ,דהייו שאם יוצא תוך ל' צריך לבדוק קודם יציאתו ,ואם יוצא קודם
ל' איו צריך לבדוק קודם יציאתו.
ועל זה בא לבאר בקוטרס אחרון זה ,הטעם שלא הביא בפים דעת מכרעת זו :כי לכתחלה יש להחמיר כדעה הא' ה"ל ,אפילו
אם יוצא קודם ל' .ובדיעבד ובשעת הדחק יש להקל כדעה הב' ה"ל ,אפילו אם יוצא תוך ל'.
ומוסיף ומבאר ,שדעה הא' מצריכה לבדוק קודם יציאתו אפילו אם ביטל החמץ שבביתו ,שאין בזה איסור מן התורה )דלא
כדעת האליה רבה בפירוש דברי הלבוש( ,וגם בזה צריך להחמיר כדעה הא' )אלא אם כן הוא בדיעבד ושעת הדחק(.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רצא ואילך.
 282סי' צח ע' עה )פירש הקוטרס דדעתו לחזור בימי הפסח קאמר  ...משמע מתוך פירוש הקוטריס דדעתו לחזור תוך הפסח
קאמר ,אבל דעתו לחזור קודם הפסח לא ,דמסתמא כיון דדעתו לחזור קודם הפסח ימהר ביאתו קודם יום י"ד ,ואפילו תוך
ל' אין זקוק לבער  ...ואומר הר"ר מחם ממל'יאון  ...והכי קאמר הפייט ,קודם שלשים יום איו זקוק לבערה בכל עיין ,בין
אין דעתו לחזור בין יש דעתו לחזור ]אחר[ הפסח  ...אבל אם היה דעתו לחזור קודם הפסח אפילו תוך שלשים מי לא יבער.
את זה מוסיף הר"ר מחם ממלי'און לפירוש הר"ף(.
 283ס"ק ה )זה הוא דעת רש"י דסבירא ליה דדעתו לחזור שאמרו הייו תוך הפסח ,אבל קודם הפסח לא ,דמסתמא כיון דדעתו
לחזור קודם הפסח ימהר ביאתו קודם י"ד ,ואפילו תוך ל' אין זקוק לבער .כ"כ בהגהת סמ"ק .וכן הוא מבואר שם בפירוש
שמביא בשם הר"ר מחם ממילאן לפרש הגהת סמ"ק אליבא דהפייטן שלו בהלכות ביעור חמץ(.
וגם בזה מסיק רביו לסמוך על דבריהם בשעת הדחק.
 284עתה בא לבאר דעה האמצעית ,לחלק בין יוצא קודם ל' לבין יוצא תוך ל.
דהה איתא בירושלמי )פ"א ה"א(" :בתוך שלשים צריך לבדוק .הדא דתימר בשיש בדעתו לחזור ,אבל אין בדעתו לחזור,
אפילו קודם לשלשים יום צריך לבדוק".
שלפום ריהטא הוא ההיפך מהאמור בגמרא שלו )ו ,א(" :הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק לבער לא אמרן אלא שאין
דעתו לחזור אבל דעתו לחזור אפילו מראש השה זקוק לבער".
ומבאר הר"ן ב ,ב )איכא למימר דלא פליג אירושלמי דאמר ,לא אמרן אלא בשדעתו לחזור ,אבל אין דעתו לחזור אפילו קודם
שלשים יום זקוק לבער .והכי קאמר ,לא שו שאין זקוק לבער אלא בשדעתו לחזור קודם הפסח ,אבל אין דעתו לחזור עד
תוך הפסח ,אפילו קודם שלשים יום זקוק לבער(.
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מכל מקום 287לענין פסק הדין בלאו הכי יש להחמיר כהרמב"ם 288וסיעתו ,כי כן משמעות השו"ע
שהביא דעה ראשונה בסתם .289משמע אפילו ביטל .290דלא כאליה זוטא .291וכך פסק הפרי חדש,292
והביא ראיה מהירושלמי .293וכך כתב האליה זוטא.294
אלא 295כיון דמידי דרבנן הוא יש לסמוך בשעת הדחק על המקילין ,ובשעת הדחק יש לסמוך על
הגהות סמ"ק וט"ז דמקילי טפי ,דבדרבנן הלך אחר המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד נגד רבים,296
עיין בכללי ההוראה:297
)ט( בשעה שנפלה כו' .כן 298הוא באליה זוטא ,299וכן משמע בחק יעקב ,300בשם הרשב"א ,אבל
_______________
יוצא אם כן ,שהר"ן משוה בין הבבלי לבין הירושלמי ,שבדעתו לחזור קודם הפסח ,איו צריך לבער קודם יציאתו אלא ביוצא
תוך ל' ,משא"כ ביוצא קודם ל' איו צריך לבער קודם יציאתו.
 285סעיף ב )ויש אומרים דקודם ל' יום שאין צריך לבדוק ,הייו כשאין דעתו לחזור בתוך הפסח ,ואף על פי שדעתו לחזור קודם
הפסח או אחריו ,איו צריך לבדוק כיון שהוא קודם ל'(.
יוצא אם כן ,שהדעה הב' שבשו"ע סוברת לחלק בזה ,שבדעתו לחזור קודם הפסח ,איו צריך לבער קודם יציאתו אלא ביוצא
תוך ל' ,משא"כ ביוצא קודם ל' איו צריך לבער קודם יציאתו.
 286כן הוא גם בדפוס ראשון .ואיו וסח הרגיל בכגון דא )בפרט בידון דידן שהכווה היא לירושלמי זה שהר"ן ה"ל ושאר
הפוסקים דים בו( .ואולי הי' כתוב "וכ"מ" ,והכווה "וכן משמע" ,או "וכן מוכח" )והמדפיס פיעח וכתב "וכן מצאתי"(.
 287לא הובאה דעה אמצעית זו כאן בפים ,כי אין פקא מיה מזה לעין פסק הדין.
 288פ"ב הי"ט )המפרש בים והיוצא בשיירא תוך שלשים יום זקוק לבדוק .קודם שלשים יום איו צריך לבדוק .ואם דעתו
לחזור קודם הפסח צריך לבדוק ואחר כך יצא ,שמא יחזור ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה לו פאי לבער(.
 289בסעיף א )המפרש מיבשה לים או יוצא בשיירא  ...קודם שלשים יום איו צריך לבדוק .ואם דעתו לחזור קודם הפסח ,צריך
לבדוק ואחר כך יצא(.
ותבאר בכללי ההוראה שבש"ך יו"ד סוס"י רמב אות ה )זה שתמצא בכמה מקומות בדברי המחבר והרב או שאר אחרוים,
שמביאים בתחילה סברא אחת בסתם ,ואחר כך יש מי שמתיר או יש מי שאוסר או יש מתירין או יש אוסרים או יש מי
שחולק או יש חולקים ,הוא מפי שראה להם עיקר כהסברא שכתבו בסתם ,והסברא האחרת היא טפלה בעייהם( .כללי
הפוסקים וההוראה כלל עג וכלל רפג.
 290ואין לומר שמה שצריך להחמיר כדעת הרמב"ם וסיעתו הוא רק כשלא ביטל ,כי משמעות השו"ע להחמיר כדעה הא' אף
בביטל.
 291בלבוש שם ס"ב )ואפילו אם דעתו לחזור קודם הפסח ,מי חיישין שמא יאחר ביאתו עד ערב הפסח בין השמשות ולא יהיה
לו פאי לבער  ...כשלא ביטלו ,אבל ביטלו לא הטריחוהו יותר(.
וכתב על זה האליה רבה ס"ק ז )הא דמתיר בביטלו  ...דבדעתו לחזור קודם הפסח ,דבלאו הכי קצת פוסקים מקילין ,וסמך
בזה על רש"י ,וכן עיקר לדיא(.
 292סעיף א )זו היא דעת הרמב"ם ז"ל  ...ויש לחוש לסברא זו להחמיר(.
 293פ"א ה"א )א"ר בא ואפילו יש בדעתו לחזור צריך לבדוק שמא ימלך ולא יחזור(.
והייו שהוא חולק על דעה הראשוה בירושלמי שם ,להתיר ביוצא קודם ל' ודעתו לחזור קודם הפסח ,אלא בכל אופן הצריכו
לבדוק בדעתו לחזור קודם הפסח" ,שמא ימלך ולא יחזור".
וכתב על זה הפר"ח שם ,שזה מקורו של הרמב"ם )אדרבא ראה לומר שסמך הרב ז"ל בכאן על הירושלמי ,דגרסין התם אמר
רב בא ואפילו יש בדעתו לחזור צריך לבדוק שמא ימלך ולא יחזור ,הכי פירושו לא מבעיא מי שאין דעתו לחזור קודם הפסח
אלא בתוך הפסח דצריכים לבדוק ,אלא אפילו מי שדעתו לחזור קודם הפסח צריך לבדוק ,שמא ימלך ולא יחזור קודם פסח
אלא בימי הפסח ,וזה מבואר כדברי הרמב"ם ז"ל(.
 294שם )לכן ראה לי דלבוש מי דעתו לפסוק כפוסקים דאין חילוק בין בטלו ]ללא בטלו[( ,הייו שמעיקר הדין פוסק כדעת
הרמב"ם.
 295יוצא אם כן שלכתחלה יש להחמיר כדעת הרמב"ם וסיעתו – האוסרים גם קודם ל' .ובדיעבד בשעת הדחק יש לסמוך על
דעת הר"ן וסיעתו – המתירים קודם ל' .ויתירה מזו יש לסמוך בדיעבד בשעת הדחק על דעת הסמ"ק והט"ז – המתירים גם
תוך ל' ,לכן לא הובאה בפים דעה האמצעית.
 296אפילו אם אמר שדעת הסמ"ק וט"ז חשבים כיחיד גד הרמב"ם ור"ן וסייעתם; עדיין יש לסמוך על דעת היחיד בשעת
הדחק.
 297ש"ך יו"ד סוס"י רמב סוף אות ב )ואם הרבים מחמירים ,סומכים על היחיד באיסור דרבן ושעת הדחק( .וראה כללי
הפוסקים וההוראה כלל צט.
ולפעמים יש מקום לסמוך בשעת הדחק על היחיד במקום רבים ,אפילו בדאורייתא ,כדלקמן סי' תפט ס"ל )ובהערות שם(.
ותבאר בשם רביו ,בשארית יהודה יו"ד סי' לח.
 298תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
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במ"א 301בשם הרשב"א לא משמע קצת הכי.
ובאמת שלשון תשובת הרשב"א 302יש לדחוק ולפרשו בשני פנים ,ואפשר דרשב"א גופיה לא פשיטא
ליה מילתא ,כדמשמע בהדיא מלשונו ,303ולרווחא דמלתא נקט ב' חילוקים .והילכך יש לנו לפסוק
כמ"ש הט"ז בסוף סי' תל"ג 304וכמ"ש בפנים:305
)י( והנכרי יכנס כו') .יא( וכל זה כו' .מדברי 306החק יעקב 307מבואר ,שדעת המ"א 308להחמיר אפילו
_______________
קיי"ל )לעיל סי' תלג סל"ד( ,שחמץ שפלה עליו מפולת ,ואחר הפסח תגלה ,החמץ מותר.
וקיי"ל )כאן בפים סי" ח( ,שהעושה אוצר על גבי חטים מחומצות ,ואחר הפסח פיה את בורו ,החמץ אסור.
ובטעם החילוק כתב הרשב"א )שו"ת ח"א סי' ע(" :דהתם ממילא שהוא שמצא  ...אבל כאן שדעתו לפות בורו".
והייו שפתח בחילוק אחד )במפולת הוא "ממילא" ,משא"כ באוצר מטמין בידים( .וסיים בחילוק שי )באוצר דעתו לפות
בורו ,משא"כ במפולת אין דעתו לפותו(.
ועל זה בא לבאר בקוטרס אחרון ,שהעיקר הוא החילוק השי ,אם דעתו לפותו או לאו .ולכן אף במפולת כותל ,ש"ודאי יפה
המפולת לתקן הכותל" ,גם בזה אסר החמץ לאחר הפסח ,אף שפל ממילא .וכן פסק בפים )כאן ,ולעיל סי' תלג סל"ד( .וכן
מסיק בקוטרס אחרון לעיל שם )ס"ק טו(.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רצה ואילך.
 299ס"ק יא )ולא דמי לפל עליו מפולת דסימן תל"ג ,שמותר אף באכילה אחר פסח ,דהכא גרע דדעתו בתחלה לפות ולמכור
אחר פסח מה שבקרקעית הבור ,וכן מבואר בתשובת רשב"א סימן ע'( .הרי שכותב רק את החילוק השי.
 300ס"ק ח )תשובת הרשב"א  ...כשמפה האוצר אחר פסח  ...אפשר שצריך לבער ,דהרי זה כמבטל ומכווין לחזור ולזכות בהם
אחר פסח  ...אפשר דהכא גרע טפי ,כיון שהיה בדעתו לפות האוצר אחר פסח( .הרי שכותב רק את החילוק השי.
 301ס"ק ט )אפשר דהא גרע טפי ,דהתם ממילא הוא שמצא ,שלא היה בדעתו לפות בגל ולחטט אחר הפסח ,אבל כאן דעתו
לפות בורו ,הרשב"א( .הרי שכותב את שי החילוקים.
" 302דהתם ממילא הוא שמצא … אבל כאן שדעתו לפות בורו ולמכור".
" 303ואפשר מי דהא גרע טפי לעין ממפולת ,דהתם ממילא."...
 304ס"ק ח )ראה לי דיש לחלק בדבר ,דאם היה תחלה כותל שם ופל ,אז ודאי יפה המפולת לתקן הכותל ,ודומה קצת
למטמין בבורות ,אבל בפלה עליו מפולת אבים ,באופן שאין עליו בירור שעשוי להפות ,אז מותר אחר הפסח אם בטלו(.
 305כאן ,ולעיל סי' תלג סל"ד )במוסגר( ,שאם בדעתו לפותה כו' אסור אף בפלה עליו המפולת ממילא.
 306תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"א הובאה דעת הטור" ,שמצות תשביתו איה חובת הגוף שיתחייב אדם להיות לו בית לבער החמץ מתוכו ,אלא אם
יש לו בית ובתוכו חמץ יש עליו מצות תשביתו ,ואם אין לו בית אין עליו מצוה כלל" .ולכן "אין צריך לבדוק ,כיון שהגוי כס
בביתו".
וכתב על זה המ"א )ס"ק יז(" :אבל כשמפהו ואין כס בו שום אדם ,ראה לי דתוך ל' יום חל עליו חובת ביעור".
ולכאורה הי' מקום לפרש דבריו ,שאם לא כס הגוי לבית ,יודה הטור לדעת אבי העזרי ,שאם הישראל מפרש ויוצא בשיירה
)שלא יוכל לקיים שם מצות תשביתו( ,חייב לבדוק הבית שיוצא ממו .ואם הישראל כס לבית אחר )שיבדוק שם( ,איו
צריך לבדוק הבית שיוצא משם.
אמם דעת הטור היא דמצות ביעור איה חובת הגוף ,ואין מקום לחייבו לבדוק בית הגוי כדי שיקיים מצות תשביתו .ומה
שמחייבים אותו לבדוק כשאין הכרי כס לבית ,הייו כדי שלא יעבור עליו בבל יראה מדברי סופרים .ואם כן אין הפרש בין
אם בודק הישראל בבית אחר או לאו.
ובודאי שכן היא גם דעת המ"א .וכן ראה מדברי הח"י ,שמפרש כן בדברי המ"א .ולכן תפרש כן בפים )סכ"ב(" :לפיכך חייב
הישראל לבדוק בית הכרי שהוא יוצא ממו  ...אפילו אם ידור בבית בפסח  ...שיוכל לקיים שם מצות תשביתו".
ואף שהח"י עצמו חולק על המ"א ,קטין כדעת המ"א ,שלזה מסכימים הטור והרמ"א והפרי חדש.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' רחצ ואילך.
 307על דעת אבי העזרי ,שהיא דעה הראשוה בשו"ע ורמ"א )ס"ג(" :וצריך לבער בית הגוי שהוא יוצא ממו כדי לקיים מצות
ביעור ,אף על פי שהגוי יכס לבית בפסח" ,כתב הח"י )ס"ק יח(" :וכל שכן כשאין כס גוי יש לו לבער ,כדי לקיים מצות
ביעור .אבל אם כס לבית אחר בעיר זו ,או הולך לעיר אחרת ,אין צריך בדיקה כלל  ...דלא כמ"א )ס"ק יז( שכתב בפשיטות
דאם איו כס בו שום אדם תוך שלשים חל עליו חובת ביעור".
הייו שבדעת אבי העזרי מפרש הח"י ,שאין הפרש בין כס הכרי לבית או לאו ,כי בשי האופים תלוי עם כס הישראל לבית
אחר ובודק שם או לאו.
ובדברי המ"א מפרש ,שגם לדעת אבי העזרי ,אם לא כס הכרי לבית ,חל על הישראל חובת ביעור בבית זה בכל אופן ,בין אם
כס הישראל לבית אחר ובין אם לאו.
ומזה מובן שכן מפרש בדברי המ"א גם לדעת הטור ,שאם לא כס הכרי לבית ,חל על הישראל חובת ביעור בבית זה בכל אופן,
בין אם כס הישראל לבית אחר ובין אם לאו.
 308ס"ק יז )אבל כשמפהו ואין כס בו שום אדם ,ראה לי דתוך שלשים יום חל עליו חובת ביעור(.
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כשידור בבית בפסח ,שהרי החק יעקב העמיד דבריו בנכנס לבית בפסח ,309וכתב שזהו דלא כמ"א.
ובודאי שכן הוא דעת המ"א ,310שהרי המ"א העמיד דבריו כיש אומרים שהביא רמ"א ,311ולדבריהם
אין לחלק כלל בין ידור בבית ללא ידור ,דלדידהו סבירא להו דמצות ביעור אינה חובת הגוף ,אלא אם
כן כשמגיע הפסח יש לו בית וחמץ בתוכו .עי' בט"ז 312ובפר"ח.313
ורמ"א הוציא דבריו מהטור שכתב בזה הלשון ,ונראה לי שאין צריך לבדוק כיון שהנכרי נכנס לביתו
]והיינו קודם הפסח ,דלאחר הפסח אין כניסתו מועלת כלום ,[314אף אם נשאר לישראל חמץ ודאי מתייאש
ממנו ,ואין לך הפקר גדול מזה עכ"ל ,מבואר מזה דאם אין הנכרי נכנס אינו הפקר גדול .315וכן מצאתי
בהדיא גם כן בסוף דברי הפרי חדש 316עיי"ש .וזהו פשוט דכשאינו הפקר גדול ,אף שיקיים מצות
ביעור בבית אחר אינו כלום ,שהרי חמץ זה עובר עליו בבל יראה מדברי סופרים ,שגזרו שאין ביטול
והפקר מועיל כלום לחמץ ,כמ"ש הב"י 317ולבוש.318
וכיון שהטור ורמ"א ופרי חדש מסכימים לדעה ראשונה 319הכי נקטינן ,דלא כחק יעקב:320

____________________
 309כלומר ,שהרי הח"י כתב "אבל אם כס לבית אחר  ...אין צריך בדיקה" .ועל זה "כתב שזהו דלא כמ"א" ,והייו שמפרש
בדעת המ"א ,שאפילו "אם כס לבית אחר  ...צריך בדיקה".
 310גם בלא דברי הח"י בהכרח לפרש כן בדברי המ"א ,שאפילו אם כס הישראל לבית אחר צריך לבדוק הבית שיוצא משם.
 311שהרי המ"א כתב את דבריו על דעת הטור שהביא רמ"א סעיף ג )ויש אומרים שאיו צריך ,כשכס בו גוי(.
 312ס"ק ז )ולי ראה דעת הטור עיקר ,שמצות בדיקה איה חובת הגוף ,אלא אם יש לו בית אז הוא מחויב לקיים מצות
הבדיקה ,משא"כ כאן שאין לו בית למה יהא חייב לבדוק ביתו(.
 313סוף הסימן )החילוק שמחלק בין כס בבית אחר ללא כס ,אין לו טעם ,שאם אתה אומר שכשכס בבית אחר אין צריך
לבדוק מפי ששם מקיים מצות ביעור ,אף או אמר שהמפרש מיבשה לים לא יבדוק ,לפי ששם מקיים מצות ביעור שיתו
לגוי או ישרפו וכיוצא(.
 314וכן מבואר בפים סכ"ב )וכל זה כשהכרי כס לתוכו קודם הפסח  ...אבל אם לא יכס לתוכו עד לאחר הפסח ,או עד תוך
הפסח ,או עד שתגיע שעה ששית בערב פסח.(...
 315וכמבואר בפים סוף ס"כ )ולא גזרו חכמים אלא שמה שהאדם מפקיר החמץ בפיו ובלבו זה אין מועיל כלום ,אבל כשהחמץ
הוא הפקר מאליו ,כגון שהיחו ברשות הרבים ,או שהיחו ברשות המיוחדת לכרי ,בעין שהוא מופקר מאליו לכרי זה בעל
הרשות ,בהפקר גדול כזה לא גזרו חכמים( .משא"כ כשהכרי לא כס לבית ,לא חשיב אלא הפקר פשוט ,שגזרו עליו חכמים
שאיו מועיל כלום.
" 316דכיון שכס שם העכו"ם זהו ביעורו" .משא"כ כשלא כס לשם הכרי אין זה ביעורו .ואם כן מובן שחלה עליו חובת
ביעור בכל אופן ,בלי הפרש אם יקיים הישראל מצות ביעור בבית אחר או לאו.
 317ד"ה כתב אבי העזרי )אף על פי שאין לך הפקר גדול מזה ,כל שאיו מבער לא קיים מצות חכמים(.
 318סעיף ג )אף על גב דודאי הוא מתייאש ממו ואין לך הפקר גדול מזה ,שהרי יכס בו הגוי מיד וידור בו בפסח ,מכל מקום
כיון שהוא תוך שלשים יום חל עליו חובת ביעור כדי לקיים מצות ביעור(.
 319כדעת המ"א באופן שתבאר לעיל ,וכמבואר בפים סכ"ב )אבל אם לא יכס לתוכו  ...חייב הישראל לבדוק בית הכרי שהוא
יוצא ממו  ...אפילו אם ידור בבית בפסח  ...שיוכל לקיים שם מצות תשביתו(.
 320שחלק על המ"א ,וכתב )ס"ק יח(" :כשאין כס גוי ,יש לו לבער ,כדי לקיים מצות ביעור ,אבל אם כס לבית אחר בעיר זו,
או הולך לעיר אחרת ,אין צריך בדיקה כלל".

תלז המשכיר בית לחבירו על מי חל חובת ביעור
ובו ז' סעיפים

חיוב בדיקה על השוכר או המשכיר
א המשכיר 1בית לחבירו ,2קודם תחלת ליל י"ד ) ,א( וקנאו השוכר באחד מהדרכים ששכירות בית
3

נקנה בו ,4דהיינו בכסף או בשטר או בחזקה 5או בקנין סודר ,6והמשכיר יצא מן הבית וסגרו ,ולא מסר
____________________

 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( חיוב בדיקה על השוכר או המשכיר )ס"א -ד(.
)ב( אמות וחזקה שהמשכיר בדק )ס"ה -ו(.
)ג( אם המשכיר לא בדק )ס"ז(.
 2ברייתא וגמרא דף ד ,א )בעו מייה מרב חמן בר יצחק ,המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק ,על המשכיר לבדוק
דחמירא דידיה הוא ,או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי  ...אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על
המשכיר לבדוק ,ואם משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק(.
טור ושו"ע ס"א )המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד וממו ואילך ,וקהו בא' מהדרכים ששכירות קרקע קה בו ,אם עד שלא
מסר לו המפתח חל י"ד על המשכיר לבדוק .ואם משמסר לו המפתח חל י"ד על השוכר לבדוק(.
ומסקת הדברים )בסעיפים א -ד( ,שהשאלה היא רק כאשר הבית שייך למשכיר ,ומצא ברשות השוכר ,ששיהם שייכים לחיוב
הבדיקה )ס"א -ב(.
ואף שעיקר טעמי בדיקת חמץ שייכים יותר לשוכר ,שמא "יבא לאכול מחמץ שבתוכו" ,וגם החמץ "המוח בבית המושכר
לשוכר זכה בו השוכר"" ,מכל מקום כיון שגוף הבית של המשכיר  ...וגם החמץ היה שלו" ,יש מקום לחייב גם את המשכיר
בבדיקה.
ולכן במקום שהמפתח הוא עדיין אצל המשכיר ,חייבוהו לבדוק את הבית )ס"א( .ובמקום שמסר את המפתח לשוכר ,חייבוהו
לבדוק את הבית )ס"ב(.
משא"כ אם הבית מצא ברשות בעליו ,בודאי עליו הוא חיוב הבדיקה ,ולא מש ה אצל מי הוא המפתח.
ולכן אם השוכר עדיין לא קה את הבית ,חובת הבדיקה היא בכל אופן על המשכיר ,כיון שהבית שלו וברשותו )ס"ג(.
ואילו המוכר בית לחבירו ,חובת הבדיקה היא בכל אופן על הקוה ,כיון שהבית שלו וברשותו )ס"ד(.

*
ובכל אופן חייבים המשכיר והשוכר לבטל את החמץ )ס"א -ב( .וכיון שהבדיקה קשורה לביטול ,הרי יש לשיהם קשר גם
לבדיקה .ולכן תלוי חיוב בדיקה במסירת המפתח )קוטרס אחרון ס"ק ג(.
 3בגמרא שם ,בתחלת האבעיא" :המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק".
וגם במסקא העתיק הרי"ף )א ,ב(" :המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר ,אם עד שלא מסר לו המפתח חל ארבעה עשר על
המשכיר לבדוק ,ואם משמסר לו המפתח חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק".
אבל בר"ן שם" :המשכיר בית לחבירו בי"ד ,לצורך י"ד" .וכן הוא בשו"ע שם" :המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד".
וכתב על זה פר"ח ס"א )ואף על פי שהרי"ף והטור העתיקו בי"ד ,לאו דוקא .וכבר כתב הר"ן כלומר לצורך י"ד וממו ואילך(.
ח"י ס"ק א )לצורך ארבעה עשר ,כן הוא לשון הר"ן ,אף שבש"ס קאמר בתחלת האבעיא המשכיר בית לחבירו ארבעה עשה
על מי לבדוק ,משמע דוקא ארבעה עשר ,פירש הר"ן דלצורך ארבעה עשר קאמר ,שהשכיר לו בי"ג .והוא פירוש כון לפי
מסקת הש"ס ,דקתי אם משמסר לו המפתח חל ארבעה עשר ,משמע דכבר שכר לו(.
והייו כי איך אפשר שהשכירו בי"ד והמפתח ביד השוכר בליל י"ד .אלא על כרחך שהשכירו קודם י"ד ,לצורך י"ד וממו ואילך.
 4ר"ן א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בי"ד )כשם שקרקע קית בכסף ובשטר ובחזקה ,כן שכירות קרקע קית באחד מדברים
הללו ,ואפילו הכי אמרין ,דהי דהשוכר קאו ,אפילו הכי כיון שהבית של משכיר ,והחמץ שלו ,ועדיין הבית מעוכב אצלו,
שאין השוכר כס שם מפי שהמפתח בידו של משכיר ,על המשכיר לבדוק .ואם מסר לו מפתח קודם י"ד ,כיון שקאו כדיו
ובידו להיות יוצא וכס ,על השוכר לבדוק(.
מגיד משה פ"ב הי"ח )דשכירות קרקע קה כדרך שהקרקע קה  ...הכא בשכירות שכבר קה בכסף או בשטר או בחזקה,
ואע"פ כן כל שמפתח ביד משכיר עליו מוטל לבדוק ,כיון שהגיע שעת בדיקה ומפתח בידו ,והשוכר מעוכב ליכס בו מפי
שהמפתח בידו של משכיר ,כך פירשו ז"ל וכון הוא(.
שו"ע שם )המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד וממו ואילך ,וקהו באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו(.
 5ב"ק עט ,סע"א )כשם שהקרקע קית בכסף בשטר ובחזקה כך שכירות קית בכסף בשטר ובחזקה( .תוס' פסחים שם ד"ה
אם )דהא אמר במרובה כשם שקרקע קית בכסף בשטר ובחזקה כך שכירות קה בכסף וכו'( .מ"א ס"ק א )וקאו ,הייו
בכסף ובשטר ובחזקה(.
 6מ"א שם )ובקין סודר( .והייו דקיי"ל כדעה הא' שבשו"ע חו"מ סי' קצה ס"ט )בדרכים שהקרקע קה בהם ,שכירות ושאלת
קרקע קין  ...ויש אומרים שאים קים בקין סודר(.
וכמבואר בטור שם )וכשם שקרקע קה באחד מאלו הארבעה דברים כך שכירות קה בהם .ובשאלת קרקע יש אומרים שאין
מועיל חליפין ,וא"א הרא"ש ז"ל כתב שמועיל בהן חליפין(.
ליקוט דעות הפוסקים בזה ,ראה אציקלופדיה תלמודית )חט"ו ערך חליפין טור תקצט(.
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את המפתח ליד השוכר עד לאחר שכבר נכנס ליל י"ד ,חייב המשכיר לבדוק את הבית שהשכיר.7
אף על פי שהוא לא יכנס בו כל ימי הפסח ,ואם כן לא יבא לאכול מחמץ שבתוכו ,8וגם אינו עובר
עליו בבל ימצא ,לפי שבודאי נתייאש ממנו והפקירו כשיצא מן הבית ועזב שם חמץ .9מכל מקום כיון
שגוף הבית של המשכיר )ואינו קנוי להשוכר אלא לדור בתוכו ,10וגם החמץ היה שלו ,11ובתחלת ליל
י"ד שאז הוא עיקר זמן חיוב הבדיקה כמו שנתבאר בסי' תל"א (12היה הבית עדיין מעוכב אצל
המשכיר ,שלא היה השוכר יכול ליכנס לתוכו מחמת שהמפתח היה עדיין ביד המשכיר ,לפיכך בשעה
זו ,דהיינו תחילת כניסת הלילה ,חל חיוב הבדיקה על המשכיר .ושוב לא נפקע ממנו אף לאחר שנכנס
השוכר לתוכו.
13
ולאחר שיגמור המשכיר מלבדוק יבטל כל החמץ שלא מצא בבדיקתו  .ואעפ"י שכבר הפקירו בלבו
כשיצא מן הבית ,אעפ"י כן חייב הוא לחזור ולבטלו בפירוש אחר הבדיקה ,14כתיקון חכמים שתקנו
להוציא הביטול בפיו.15
וגם השוכר חייב לבטל כל החמץ שבבית ,16ואפילו אם אינו נכנס לדור בתוכו עד אחר הפסח .17לפי
____________________
 7גמרא שם ד ,א )תיא המשכיר בית לחברו ,אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על המשכיר לבדוק ,ואם משמסר
לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק( .טור ושו"ע שם )אם עד שלא מסר לו המפתח חל י"ד ,על המשכיר לבדוק .ואם
משמסר לו המפתח חל י"ד ,על השוכר לבדוק(.
 8הייו שאף ששי הטעמים לבדיקת חמץ )שתבארו לעיל סי' תלא ס"ד( ,שייכים כאן יותר לשוכר מאשר למשכיר.
שהרי המשכיר "לא יכס בו כל ימי הפסח" ,ואין שייך בו החשש של "שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב
הוא לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו".
והרי המשכיר "תייאש ממו והפקירו כשיצא מן הבית ועזב שם חמץ" ,ואין בו החשש של "אפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו
בלב שלם ולא יוציאו מלבו לגמרי".
ובפרט לפי שיתבאר לקמן בסמוך" :שמיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם
המשכיר ,שהרי כבר הפקירו המשכיר ,וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר לשוכר זכה בו השוכר".
ומשי טעמים אלו הי' מקום להטיל את חובת הבדיקה על השוכר ,שהחמץ הוא שלו ברשותו.
"מכל מקום כיון שגוף הבית של המשכיר  ...וגם החמץ היה שלו" ,יש מקום לחייב גם את המשכיר בבדיקה.
ולכן במקום שהמפתח הוא עדיין אצל המשכיר ,חייבוהו לבדוק את הבית.
 9מ"א ס"ק ג )מסתמא הפקירו כשיצא ממו(.
 10כדלקמן )ס"ד( ,שאם "כבר קה גוף הבית לחלוקח הוא חייב לבדוק".
 11ר"ן שם )דהי דהשוכר קאו ,אפילו הכי כיון שהבית של משכיר ,והחמץ שלו ,ועדיין הבית מעוכב אצלו ,שאין השוכר כס
שם מפי שהמפתח בידו של משכיר ,על המשכיר לבדוק( .מ"א ס"ק ב )על המשכיר לבדוק ,הואיל והחמץ שלו ועדיין הבית
מעוכב אצלו(.
ומפרש רביו שמה שאמר בגמרא "דחמירא דידיה הוא" ,וכן מה שכתבו הר"ן ומ"א "והחמץ שלו" ,פירושו ש"החמץ היה
שלו" ,אף "שבודאי תייאש ממו והפקירו כשיצא מן הבית ועזב שם חמץ" )כדלעיל בסמוך( ,ואף שכבר זכה בו השוכר
)כדלקמן בסמוך( .וראה חקרי הלכות ח"ג א ,ב .אוצר ההלכות ס"א ס"ק ו.
 12סעיפים ה -ו ,וקוטרס אחרון ס"ק א.
 13והייו שהן המשכיר והן השוכר יבטלו )כדלקמן בסמוך :וגם השוכר חייב לבטל(.
וכן כשהשוכר בודק ,יבטלו הן השוכר והן המשכיר )כדלקמן ס"ב :חייב השוכר לבדוק ,ואחר הבדיקה יבטל  ...וגם המשכיר
יבטל בפירוש(.
ומקורו במ"א ס"ק ג )על השוכר לבדוק ,ויבטל גם כן  ...המשכיר יבטל גם כן בפירוש(.
ותבאר מקורו בקוטרס אחרון ס"ק ג.
 14מ"א שם )ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן בפירוש(.
 15כדלעיל סי' תלד סעיף ז )ועיקר הביטול הוא בלב  ...ומכל מקום תקו חכמים שיוציא דברים הללו בפיו( .ותבאר בקוטרס
אחרון ס"ק ג )שהמשכיר  ...כבר הפקיר חמצו וזכה בו השוכר ,ועכשיו אין המשכיר יכול לבטלו ,אלא השוכר חייב לבטלו ...
גם המשכיר חייב לחזור ולבטל בפירוש ,כתיקון חכמים שתקו להוציא הביטול בפה(.
 16טור ושו"ע ס"ב )השוכר בית מחבירו בארבעה עשר  ...חזקתו בדוק ,ומבטל בלבו(.
ומקורו בגמרא )ד ,ב(" :דבדיקת חמץ מדרבן הוא ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה" ,ומיירי בביטול של השוכר )שהרי
מיירי שהמשכיר איו כאן ,ואין יודעים אם בדק ואם ביטל( .וכדלקמן ס"ו )שהשוכר ביטל כל החמץ שבתוך החדרים
המושכרים לו(.
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שמיד שקנה הבית באחד מהדרכים ששכירות קרקע נקנה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר,18
שהרי כבר הפקירו המשכיר ,19וכל דבר הפקר המונח בבית המושכר לשוכר זכה בו השוכר 20כמ"ש
בחו"מ סי' ר"ס .21ואם כן מה שהמשכיר מבטל אין מועיל כלום לצאת ידי חובת תקנת חכמים שתקנו
לבטל אחר הבדיקה ,שהרי אין החמץ שלו 22אלא של השוכר ,לפיכך חייב השוכר לבטלו:23
ב אבל אם מסר לו המפתח קודם כניסת תחלת ליל י"ד ,24אפילו אם חזר השוכר )ב( והפקיד המפתח
_______________
 17כי אף שתבאר לעיל )סי' תלו סכ"ב(" :וכל זה כשהכרי כס לתוכו קודם הפסח ,שכשכס הכרי לביתו עשה הפקר ...
מאליו לכרי זה".
הייו דוקא בכרי ,שתבאר לעיל )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ג(" :ובמה קית לו המתה ,הלא אין חצר לכרי".
משא"כ כאן דמיירי בישראל ,זכה בו השוכר "אפילו אם איו כס לדור בתוכו עד אחר הפסח".
 18אליה זוטא ס"ק ב )דאמרין דמסתמא ביטל המשכיר  ...או דהוא ממילא כמו הפקר כיון שאין כס עוד לביתו  ...זוכה בה
השוכר דביתו קוה לו  ...לכך בעין ביטול של השוכר ומהי(.
ואף שתבאר לעיל )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ג(" :שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי".
מכל מקום קיי"ל שהעיקר הוא שהשוכר "זכה גם כן בחמץ שהשאיר שם המשכיר" ,כמבואר כאן )וכן היא מסקתו בקוטרס
אחרון לעיל שם( ,שהרי בשעה שזכה בו השוכר עדיין לא הגיע זמן איסורו ,ולכן אין אומרים בו "דאיסורא לא יחא ליה
דליקי".
 19מ"א ס"ק ג )אף על פי שהחמץ של המשכיר ,מכל מקום מסתמא הפקירו כשיצא ממו(.
 20אליה זוטא ס"ק ב )דאמרין דמסתמא ביטל המשכיר  ...או דהוא ממילא כמו הפקר כיון שאין כס עוד לביתו  ...אלא
דאחר הביטול שהוא הפקר זוכה בה השוכר ,דביתו קוה לו כמבואר בחו"מ סימן ר"ס ,לכך בעין ביטול של השוכר ומהי(.
וכ"כ רביו מוח על הרמב"ם )פ"ב הי"ח(" :דשוכר מי צריך שיבטל  ...שכל המשכיר בית בסתמא מקה כל החמץ המצא שם
לשוכר ,וחשבין ליה כדידיה".
 21סעיף ד )ראובן הדר עם שמעון בביתו ומעלה לו שכר ,אם צבי שבור או גוזלות שלא פרחו כסו לתוך הבית ,זכו בהם
שיהם( .והייו כיון ששיהם דרים בו זכו שיהם ,משא"כ כאן שרק השוכר דר בו.
ואף שכתב בש"ך שם ס"ק טו )ולפעד" עיקר דהוא כולו של משכיר אף על פי שהשוכר דר בו לבדו( .הייו כיון שהמשכיר רוצה
לזכות בו ,משא"כ כאן שהמשכיר הפקירו ותייאש ממו כשהשכיר את החצר )ראה מראי מקומות וציוים(.
ועוד תבאר לקמן סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק יא בהגהה )מהאי טעמא אין חצירו קוה לו כל זמן שלא חזר בו משאילתו(.
והייו שכשמשאיל חצירו לכרי אין החצר קוה למשכיר.
ויתירה מזו תבאר לעיל קוטרס אחרון סי' תלו ס"ק ג )כיון שאותו אדם מפקירו הוה ליה כדעת אחרת מקה אותו( .ואם כן
זוכה בו השוכר ממו.

*
ומה שתבאר בש"ך )חו"מ סי' רב ס"ק ג(" :לפע"ד דאין חצרו קוה אלא כשהוא כבר חצרו ,משא"כ הכא דחצירו ומתתו
באים כאחד" .ראה חקרי הלכות ח"ג ט ,א .שערי שלום סי' ז.
 22ראה קובץ יגדיל תורה .י .ג ע' רלב.
 23כל הדברים האלו אמורים ,כשאים מבטלים את החמץ ,אלא אלו שיש להם בית שאפשר יש בו חמץ .אמם בזמיו הוג
שכולם אומרים וסח כל חמירא.
 24גמרא ד ,א )תיא המשכיר בית לחברו ,אם  ...משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר על השוכר לבדוק( .טור ושו"ע ס"א )אם
משמסר לו המפתח חל י"ד ,על השוכר לבדוק(.
ואף שהחמץ ש)אפשר( שאר בבית איו של השוכר ,אלא של המשכיר ,כמבואר לקמן בסמוך "אפילו אם לא יכוס לדור בו עד
לאחר הפסח" .מכל מקום ,כיון שהמשכיר כבר מסר לו המפתח ,הטילו חכמים את חובת הבדיקה על השוכר.
והוא משי טעמים:
)א( כמבואר לעיל )ס"א(" :אפילו אם איו כס לדור בתוכו עד אחר הפסח  ...מיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות
קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר ,שהרי כבר הפקירו המשכיר ,וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר
לשוכר זכה בו השוכר".
וביאר זאת רביו לעיל )סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ג(" :ואף שיש לומר דאיסורא לא יחא ליה דליקי ,מכל מקום לדיא אין
לו לזוז מדבריו ז"ל" ,של הט"ז ,שכתב שם )ס"ק א(" :דהא ביתו זוכה לו כל חמץ שיהי' שם עד הפסח".
ואפשר הטעם לזה הוא ,כי בשעה שהוא שוכר את הבית עדיין החמץ איו אסור בהאה ,ואם כן אפשר שעדיין "יחא ליה
דליקי".
)ב( גם אם אמר שאיו רוצה לזכות בחמץ זה ,עדיין חיוב הבדיקה הוא גם על השוכר ,כמבואר לעיל )סי' תלו סכ"א(" :אם
ישראל אחר כס תחתיו האחרון חייב לבדוק ולבער חמצו של ראשון".
והטעם הוא כמבואר בגמרא )ד ,א(" :בעו מייה מרב חמן בר יצחק המשכיר בית לחברו בארבעה עשר על מי לבדוק ,על
המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא ,או דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי" )ומסקין שם ,שחיוב הבדיקה חל
על השוכר כאשר מסר לו המפתח( .הרי שאף כאשר החמץ הוא של המשכיר ,כיון שהחמץ הוא ברשות השוכר חל עליו חיוב
הבדיקה.
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אצל המשכיר ,מחויב הוא ליטלו מיד המשכיר ולבדוק ,25אפילו אם לא יכנוס לדור בו עד לאחר
הפסח ,כיון שאין המשכיר מעכב על השוכר מליכנס לבית 26שהרי כבר מסר לו המפתח.
וכן אם הוא בית שאינו נעול שאין צריך מפתח ,חייב השוכר לבדוק.27
ואחר הבדיקה יבטל )ג( כתקנת חכמים ,וגם המשכיר יבטל בפירוש אף שכבר הפקירו בלבו:28
ג וכל זה כשכבר קנאו השוכר באחד מהדרכים ששכירות בית נקנה בו קודם כניסת ליל י"ד ,29שהוא
עיקר זמן חיוב הבדיקה .אבל אם לא קנאו עד לאחר כניסת ליל י"ד ,ואפילו קנאו קודם הלילה אלא
ששכרו לצורך יום י"ד וממנו ואילך ,30דהיינו שמיום י"ד ואילך הוא רשאי לכנוס להבית ולדור בתוכו
_______________

והייו שעיקר חיוב בדיקת חמץ הוא על שיהם ,על המשכיר שהחמץ שלו ,ועל השוכר שהחמץ הוא ברשותו .ולכן הטילו חכמים
את חובת הבדיקה על מי שהמפתח בידו ,וכעין המבואר בקוטרס אחרון )ס"ק ג(" :וכיון ששיהם חייבים לבטל ,לכן הדבר
תלוי במסירת המפתח".
ומסתבר שלזה הכווה במ"ש בקוטרס אחרון שם )סי' תלו ס"ק ג(" :שיש לקיים דין זה מטעם אחר" )ותבאר שם הערה .(201
ואפילו אם שכר את הבית בליל או ביום י"ד ,מכל מקום אם המשכר לא קיים בדיקת חמץ בבית זה ,חייב השוכר לבדוק אותו,
כמבואר לקמן )ס"ז(" :המשכיר בית לחבירו  ...ומצא שאיו בדוק ,אף על פי שהשכיר לו ביום י"ד ומצא שכבר תחייב
המשכיר בבדיקה ,אפילו הכי אם אומר המשכיר איי רוצה לעשות מצוה ,או שאיו לפיו שהלך לדרכו ,חייב השוכר
לבדוק".
ואין זה רק מטעם האמור לעיל סי' תלו ס"ג )דכיון שבעל הבית תחייב בבדיקת כל החדרים הצריכין בדיקה ,חייבין השארים
בביתו לפוטרו מחיובו ,שכל ישראל ערבים זה בזה( .אלא החיוב הוא מעצם הדין ,כיון שהחמץ ש)אפשר( השאיר המשכיר הוא
ברשות שהוא שכר.
ויתירה מזו ,אפילו שכר את הבית בחול המועד פסח ,חל עליו חיוב בדיקת חמץ ,כמבואר לעיל )סי' תלה ס"ב(" :עבר כל יום
י"ד ולא בדק ,יבדוק בתוך הפסח  ...וקודם הבדיקה חייב לברך על ביעור חמץ".
ומטעם זה תבאר לעיל )סי' תלג סל"ו(" :והשמשים  ...יכולין לברך על בדיקה זו" ,אף שהחמץ איו שלהם ,כמבואר לעיל שם
)והערה  .(235וראה גם סגולת אברהם )ע'  194הערה .(47

*
יוצא אם כן מכל זה ,שגם השוכר חדר במלון שבבעלות ישראל ,בין אם כס למלון לפי תחלת ליל י"ד ,או אחרי ליל י"ד,
ואפילו בחול המועד פסח ,הוא חייב בבדיקתו ,אף שהוא לא אכל שם שום חמץ )ראה בהסמן בפסקי תשובות סי' תלז ס"ק
א(.
ואף שפועלות הקיון שבמלון יקו את החדר לפי שכס בו השוכר ,הרי כבר תבאר לעיל )סי' תלג סל" ח -ט(" :כל חדר הצריך
בדיקה צריך לכבדו קודם הבדיקה  ...ואחר שכיבדו היטב בכל המקומות צריך הוא לחזור ולבדוק בכל המקומות לאור הר
בחורים ובסדקים הצריכין בדיקה ,שמא יש שם מעט חמץ ,שהכיבוד איו מועיל כלום".
וראה שכל זה הוא כשהמלון שייך לישראל ,אמם המתאכסן במלון של כרי ,הה אם הוא אכל שם חמץ לפי ליל י"ד ,פשוט
שהוא חייב לבדוק בחדרו בברכה .אבל אם הוא לא אכל בו חמץ לפי ליל י"ד ,אפשר שאיו חייב בבדיקה ,שמעולם לא חל
חיוב בדיקה על הבעלים ,וכיון שיקו אותו לפי שכס בו השוכר ,אפשר שגם עליו לא חל חיוב בדיקת חמץ.
ואף שתבאר לקמן )סי' תמ ס"ה(" :ואם הלך משם הכרי והיח חמצו מוח בבית ישראל שלא מדעתו  ...צריך שיעשה לפיו
מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו".
הייו כשהיח שם חמץ ידוע .משא"כ כשאין כאן חמץ ידוע ,לא הצריכוהו חכמים לבדוק ,שמא השאיר שם הכרי חמץ .בפרט
אחרי שפועלת הקיון יקו את החדר לפי שכס בו השוכר.
 25פר"ח סוף ס"א )וראיתי בספר משפטי שמואל בסימן א' שחלקו על דין אחד שבא המפתח ליד שוכר בהתחלת זמן חיוב
בדיקה או מקודם ,והחזירו ליד המשכיר בדרך פקדון ,על מי מוטל לבדוק .ומסתברא דלדעת הר"ן והרב המגיד שעל השוכר
לבדוק ,ובעי לאהדוריה השוכר על המפתח ,ואפשר שאף לדעת התוספות הדין כך ,דפקדון כל היכא דאיתיה ברשותיה
דמאריה איתיה ,וכסברת כמה"ר מחם רושו שהובא בתשובה הזכרת ועיקר( .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב.
 26ר"ן א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בי"ד )כיון שהבית של משכיר  ...ועדיין הבית מעוכב אצלו ,שאין השוכר כס שם מפי
שהמפתח בידו של משכיר ,על המשכיר לבדוק(.
"והכא מי בידו ליטול המפתח ולהיות כס ויוצא ,ואין הבית מעוכב אצל המשכיר כלל ,שהרי כבר מסר לו המפתח ולא ביקש
ממו שיחזירו לו" )קוטרס אחרון שם(.
 27ח"י ס"ק ד )ובית שאיו עול ,אם כבר החזיק בה השוכר ,עליו לבערו(.
 28מ"א ס"ק ג )על השוכר לבדוק ,ויבטל גם כן ,אף על פי שהחמץ של המשכיר ,מכל מקום מסתמא הפקירו כשיצא ממו ,כמ"ש
הטור סוס"י תל"ו .ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן בפירוש .וכן משמע בתוס'( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
וראה לקמן סוף ס"ד ,שגם המוכר )שאין עליו חיוב בדיקה( צריך לבטל.
 29כדלעיל ס"א )המשכיר בית לחבירו ,קודם תחלת ליל י"ד ,וקאו השוכר באחד מהדרכים ששכירות בית קה בו( .ותבאר
בקוטרס אחרון ס"ק א.
 30משמעות הר"ן א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בי"ד )לצורך י"ד וממו ואילך( ,ושו"ע ס"א )לצורך ארבעה עשר וממו
ואילך(.
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עד סוף משך זמן שכירתו ,ונמצא שבליל י"ד שהוא עיקר זמן חיוב הבדיקה לא היה עדיין הבית קנוי
להשוכר כלל ,לפיכך חל על המשכיר חובת הבדיקה:
ד וכל זה במשכיר ,אבל המוכר בית לחבירו ויצא מהבית וסגרו והלוקח קנאו באחד מהדרכים שהבית
נקנה בו קודם ליל י"ד ,אע"פ שלא מסר המפתח ליד הלוקח עד לאחר כניסת ליל י"ד ,אף על פי כן
לא חל על המוכר חובת הבדיקה ,כיון שכבר נקנה גוף הבית להלוקח הוא חייב לבדוק ולבטל.31
והמוכר די לו בביטול בלבד:32

אמות וחזקה שהמשכיר בדק
ה השוכר בית מחבירו ביום י"ד ,33או בתוך ליל י"ד לאחר שכבר עבר זמן שהיה יכול המשכיר לבדוק

36

ביתו באותו זמן ,34והשוכר אינו יודע אם בדקו המשכיר אם לאו .אם המשכיר 35או אשתו ובני ביתו
בעיר ,ישאל להם אם בדקו .אע"פ שדרך הכשרים לבדוק בתחלת ליל י"ד כתיקון חכמים ,וכל אחד
ואחד מישראל בחזקת כשר הוא ,37ומן הסתם בדק כבר ,אף על פי כן חייב לשאול .לפי שכל השנה
היה הבית בחזקת שיש בו חמץ ,ובחזקה זו שמן הסתם בדקו אתה בא להוציאו מחזקת חמץ ,אין אנו
סומכין על החזקה לכתחלה במקום שאפשר לברר.38
ואם אין המשכיר ולא אחד מבני ביתו בעיר ,סומכין על החזקה 39ואין צריך לבדוק ,אלא מבטלו
ודיו.40
ואם יש מבני ביתו בעיר ,אפילו אם ידוע לנו שהמשכיר בעצמו לא בדק ,ואחד מבני ביתו אומר שבדק
____________________
 31ח"י ס"ק ב )דדוקא במשכיר ,כיון שהגוף הבית של המשכיר ,לכן אם המפתח בידו עליו מוטל לבדוק ,מה שאין כן במכר
והחזיק הלוקח ,כיון שאין למוכר שום זכיה בקרקע ,אף שהמפתח בידו ,החיוב מוטל על הלוקח .כל זה לדעת הר"ן(.
וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' מה אות א .חקרי הלכות ח"ד סד ,ב.
 32מהטעם שתבאר לעיל ס"א )ואעפ"י שכבר הפקירו בלבו כשיצא מן הבית ,אעפ"י כן חייב הוא לחזור ולבטלו בפירוש אחר
הבדיקה ,כתיקון חכמים שתקו להוציא הביטול בפיו( ,וש".
 33גמרא ד ,א )המשכיר בית לחברו בארבעה עשר חזקתו בדוק  ...הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ( ורש"י שם ד"ה בארבעה
עשר )שחרית  ...מחזקין ליה להאי משכיר דודאי בדקו אמש כמצות חכמים(.
 34פסקי ריא"ז פ"א ה"א ס"ו ,לגירסת שלטי הגבורים )א ,ב( אות ב )המשכיר בית לחבירו בליל י"ד ,ואיו יודע אם בדקו אם
לא בדקו ,הרי זה חזקתו בדוק ,ואין צריך לבדקו עוד( .קיצור פסקי הרא"ש פ"א ס"ב )המשכיר בית לחבירו בליל י"ד ...
אזלין לקולא שבדקו( .עולת שבת ס"ב )ומ"ש בי"ד ,פירוש או ביום י"ד או בלילה ,אחר שכבר עבר זמן הבדיקה( .אליה זוטא
ס"ק ג )משמע דוקא בשחרית ,אבל בלילה לא ,וכ"מ בפרש"י דף ד' .אבל בעולת תמיד כתב דהוא הדין בליל י"ד אחר שכבר
עבר זמן הבדיקה .וכן מצאתי בקיצור פסקי הרא"ש ,וריא"ז בשלטי גבורים( .ח"י ס"ק ח )אף שעדיין הוא ליל ארבעה עשר,
כיון שכבר עבר זמן בדיקה חזקתו בדוק ,אחרוים(.
 35גמרא שם )לישייליה( .ופירש"י )להאי אם בדקו אם לאו( .טור ושו"ע ס"ב )אם הוא בעיר ,שואלו אם בדקו(.
 36ח"י ס"ק ז )והוא הדין אם אשתו או בי ביתו בעיר יכול למשאל להו ,דהרי הם אמים אפילו גד החזקה ,כמבואר בסמוך(.
 37בגמרא )ד ,א(" :הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ" .ובלבוש ס"ב )שכן דרך כל ישראל הכשירים לבדוק בתיהם בליל י"ד ,וכל
אחד מישראל בחזקת כשר הוא(.
 38ב"י סד"ה השוכר )ולא סמכין אחזקה דכל היכא דאפשר לברורי מילתא מבררין( .מ"א ס"ק ד )דלא סמכין אחזקה היכא
דאיכא לברורי כמ"ש בי"ד סי' א' .ולא דמי לבדיקה ,דלא בדקין אחר כל י"ח טריפות וסמכין אחזקה .דהתם לא היה לו
מעולם חזקת טרפות ,אבל הכא כל השה הי' בחזקת חמץ ,ובחזקת בדוק אתה בא להוציאו מחזקת חמץ ,לא סמכי' עלי'
לכתחלה(.
והייו כמבואר ביו"ד סי' א ס"א בהג"ה )שאין לסמוך על החזקה אלא בדיעבד ,אבל לכתחלה אין לסמוך על חזקה במקום
דיכולין לבררו( .וראה לקמן שם ס"ק כב )דלא מוקמין אחזקתיה היכא דאפשר לברר( .סי' קפז ס"ק כב )כיון דאפשר לברורי
אין לסמוך על החזקה לכתחלה( .הל' שחיטה עם באורי הלכות ע' כה .וראה הערות וביאורים תשע ע'  .72תשעב ע' .71
ובמקום שאין חזקת איסור ,ראה לעיל סי' תכט סי"ט )שמעיקר הדין אין או מחזיקין ריעותא( ,וש".
 39גמרא דף ד ,ב )משום דחזקתו בדוק( .טור ושו"ע שם )חזקתו בדוק(.
 40טור ושו"ע שם )ומבטל בלבו ודיו(.
ומקורו בגמרא )ד ,ב(" :דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה" ,ומיירי בביטול של השוכר ,שהרי המשכיר איו כאן ,ואין
יודעים אם בדק ואם ביטל ,וכדלקמן ס"ו )שהשוכר ביטל כל החמץ שבתוך החדרים המושכרים לו(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

205

הוא ,41אפילו הוא עבד ,או קטן שיש בו דעת 42לבדוק ,או אשה ,הרי אלו נאמנים ,ואין צריך לחזור
ולבדוק ,דכיון שבדיקת חמץ הוא מדברי סופרים 43האמינום חכמים:44
ו במה דברים אמורים כשהשוכר ביטל 45כל החמץ שבתוך החדרים המושכרים לו .אבל אם לא ביטל,
וכבר הגיעה שעה ששית שאינו יכול עוד לבטל ,אין לו לסמוך על בדיקת נשים ועבדים וקטנים,46
וחייב הוא לחזור ולבדוק בכל החדרים הצריכים בדיקה מן התורה) 47עי' סי' תל"ג.(48
ואע"פ שהנשים נאמנות אפילו באיסורי תורה כל שהיה בידן לתקן האיסור ,49כגון נדה נאמנת לומר
שטבלה הואיל והיה בידה לטבול ,50וכן נאמנת על השחיטה ועל הניקור לומר ששחטה ונקרה
כהלכתם הואיל והיה בידה לשחוט ולנקר כהלכתם ,51מכל מקום אינה נאמנת לומר שבדקה כהלכות
____________________
 41ברייתא וגמרא ד ,א -ב )הכל אמים על ביעור חמץ ,אפילו שים אפילו עבדים אפילו קטים  ...כיון דבדיקת חמץ מדרבן
הוא ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה ,הימוהו רבן בדרבן( .ופירש"י שם ד ,סע"א )אמין  ...להעיד בארבעה עשר
שבדקו בעליו אמש( .טור ושו"ע ס"ד )בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר ,ואמרו אשה או עבד או קטן או בדקוהו הרי אלו
אמים(.
ומה שכתב כאן "אומר שבדק הוא" ,הוא כדברי הטור ושו"ע ה"ל )ואמרו  ...או בדקוהו( ,ולא כפרש"י ה"ל )שבדקו בעליו(.
ויתירה מזו תבאר לעיל סי' תלב ס"י )והערה  ,(71שאפשר לשלוח אותם לבדוק ,ואמים על הבדיקה.
 42רמב"ם פ"ב הי"ז ז )והוא שיהיה קטן שיהיה בו דעת לבדוק( .טור ושו"ע שם )והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק( .וכן הוא
לעיל שם ,ובסי' תלו ס"ב )ראה שם הערה .(20
 43הגהת אדמו"ר "ע על הגליון" :כאשר ביטל אותו" ,וכדלקמן ריש סעיף הבא.
 44גמרא ד ,ב )כיון דבדיקת חמץ מדרבן הוא  ...הימוהו רבן בדרבן( .מ"א ס"ק ח )אמים ,כיון דבדיקת חמץ דרבן(.
 45גמרא שם )דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה( .ומיירי בביטול של השוכר ,שהרי המשכיר איו כאן ,ואין יודעים אם בדק
ואם ביטל.
ואף אם גם המשכיר מבטל ,תבאר לעיל )סוף ס"א(" :מה שהמשכיר מבטל אין מועיל כלום לצאת ידי חובת תקת חכמים
שתקו לבטל אחר הבדיקה ,שהרי אין החמץ שלו אלא של השוכר ,לפיכך חייב השוכר לבטלו".
 46לעין אמות הקטן על הבדיקה ,תבאר בעיקר לעיל )סי' תלב ס"י( .וכאן יתבאר בעיקר דין אמות האשה.
והייו שלעיל שם מבאר בעיקר זה שהאשה והקטן אמים כשהבדיקה היא מדברי סופרים ,ומבאר את החידוש שבזה ,הטעם
שגם הקטן אמן ,אף דאתחזק איסורא.
ואילו כאן מבאר בעיקר זה שאים אמים בדאורייתא ,ומבאר את החידוש שבזה ,הטעם שגם האשה איה אמת ,אף שבידה
לבדוק.
החילוקים בין אמות האשה לבין אמות הקטן ,ראה שיעורי הלכה למעשה ח"ב )ע' ח -ט(.
 47עולת שבת ס"ד )לשון הגמרא דלשם ,דכיון דבדיקת חמץ ]מ[דרבן המוה]ו[ רבן בדרבן ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי.
משמע דאם הוא לאחר זמן ביטולו ,ועדיין לא ביטלו ,ואיהו אמרי או בדקו ,אין אמים ,דכיון דאז מדאורייתא הוא,
ובאיסור דאורייתא במקום דצריך בדיקה ודקדוק גדול אין אמים( .אליה זוטא ס"ק ה )משמע דאם לא בטלו ,וזכר אחר
שש ,דאז הבדיקה דאורייתא ,אין אמין(.
 48סעיף יב )ואם איו רוצה לבטלו ולהפקירו ,חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו מן התורה( .וקוטרס אחרון שם ס"ק ג )וכן כתבו
העולת שבת ואלי' זוטא בסוף סימן תל"ז ,דלאחר זמן איסורו אין השים וקטים אמים לומר או בדקוהו ,דכיון שאיו
יכול לבטל הוי ליה מדאורייתא .וכן הוא בגמרא בהדיא עיי"ש(.
 49תוס' ד ,ב ד" ה הימוהו )אף על גב דכל דבר שהוא בידם מהימין להו לשים ועבדים ואפילו מדאורייתא ,דמעשים בכל יום
שאו מאמיים לאשה ועבד על השחיטה ועל היקור  ...מכל מקום גבי בדיקת חמץ אע"ג דבידם ,מכל מקום אי הוי
מדאורייתא לא מהימין להו ,משום דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק גדול( .מ"א ס"ק ח )והתוס'  ...בפסחים כתבו,
דמה שבידם אמים אפילו בדאורייתא ,אלא כיון דבדיקת חמץ הוא טורח גדול ,אילו היה דאורייתא לא היו אמים( .וכן
הוא לקמן הל' שחיטה סי' א ס"ק מב )שים ועבדים מהימי בדבר שבידם אפילו בדאוריתא(.
משא"כ כשאיו בידה איה אמת באיסורי תורה ,כאמור בתורה )שופטים יט ,יז(" :ועמדו שי האשים" .ואיתא בספרי )שם(:
"יכול אף אשה תהיה כשירה לעדות  ...אשים ולא שים" .וכן הוא בפירוש רש"י )שם(" :בעדים הכתוב מדבר ,ולמד שאין
עדות בשים" .וכן פסק הרמב"ם )הלכות עדות פ"ט ה"ב(" :שים פסולות לעדות מן התורה ,שאמר על פי שים עדים לשון
זכר ולא לשון קבה".
 50כתובות עב ,א )א"ר חיא בר כהא אמר שמואל מין לדה שסופרת לעצמה שאמר וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה(.
והטעם תבאר בתוס' גטין ב ,ב ד"ה עד אחד )דדרשין בפרק המדיר )כתובות דף עב (.וספרה לה לעצמה  ...בידה לטבול( .וכן
הוא לקמן יו"ד סי' קפה ס"ק ב )אמת ,שאמר וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה" ,וסי' קפח ס"ק ו )שהתורה האמיתה
שאמר וספרה לה(.
 51תוס' ד ,ב ד"ה הימוהו )דכל דבר שהוא בידם מהימין להו לשים ועבדים ואפילו מדאורייתא ,דמעשים בכל יום שאו
מאמיים לאשה ועבד על השחיטה ועל היקור(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

206

הבדיקה אע"פ שהיה בידה לבדוק כהלכה ,לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול ,52והנשים
עצלניות הן ,והן בודקות קימעא 53ואומרות יפה בדקנו ,לפיכך לא האמינו להן חכמים 54אלא במקום
שאין צריך בדיקה כי אם מדברי סופרים:

אם המשכיר לא בדק
ז המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק  ,דהיינו שהתנה עמו בפירוש על מנת שהוא בדוק ונמצא
55

56

שאינו בדוק ,אף על פי שהשכיר לו ביום י"ד ונמצא שכבר נתחייב המשכיר בבדיקה ,אפילו הכי אם
אומר המשכיר איני רוצה לעשות מצוה או שאינו לפנינו שהלך לדרכו 57חייב השוכר לבדוק ,58ואינו
יכול לחזור ממקחו ולומר שמקחו היה בטעות.
אפילו אם הוא מקום שאין נוהגין שם לבדוק כל איש בביתו אלא שוכרין להן אנשים אחרים שיבדקו
להם ,ונמצא ששוכר זה יש לו מזה הפסד ממון ,שיצטרך לשכור מי שיבדוק לו בית זה ,אף על פי כן
אינו יכול לחזור בו ,לפי שודאי בדעתו היה שאף אם לא יהיה בדוק יתקיים המקח ,שמן הסתם נוח
לאדם לעסוק במצות בין בגופו )ד( בין בממונו ,59ומה שחזר בו עכשיו הוא מפני דבר אחר.60
_______________
ואף שגם בשחיטה ויקור יש טורח רב ,והוא איסור דאורייתא ,מכל מקום אמת ,כמבואר לקמן יו"ד סי' א קוטרס אחרון
ס"ק א )ומעשים בכל יום שסומכין עליהם במליחה ויקור הבשר אף על פי שיש בו טורח מרובה ,מפי שהן יודעות מקומות
החלב והחוטין .ולא אמרו בודקות כל שהוא ,אלא במה שאין שם איסור ידוע ויכולות לתלות עכ"ל הר"ן .וכן כתב הרשב"א
בתורת הבית הארוך .והוסיף לבאר ,דבודקין הסכין לעצמן ושוחטין )דסבירא ליה דמקרי איסור ידוע ולא ספק איסור ,ולכן
אמות אף על פי שיש בו טורח( .וכן פסק רמ"א בדרכי משה סי' קכ"ז בשם איסור והיתר ,דאף ביקור חלב או גיד או שארי
דברים שיש בהן טרחא מרובה השים אמות כל שהוא ודאי איסור ,ולא אמרין דשים דעתן קלות אלא בספק איסור והוא
דאורייתא(.
והייו כמבואר ברמ"א שם ס"ג )ואשה אמת בדבר איסור לומר תקתיו .ודוקא בודאי איסור ,כגון יקור בשר וכדומה לו,
אבל בספק שמא אין כאן איסור ,כגון שצריכה לברר דגים טמאים מטהורים ,או איסור שיש בו צדדים להקל ,אין אשה
אמת(.
ואף אם אין בידן לשחוט ולקר בעצמן אמת ,כמבואר לקמן שם )שבידם להוליך להשוחט או להמקר ,וכל כהאי גווא מקרי
בידו לתקו  ...וכ"כ בהדיא בתוס' גיטין דף ב'  ...ומה שאו סומכים על השים בשחיטה אף על פי שאין יודעות הלכות
שחיטה ,כיון שבידה ללמוד לשחוט או להשכיר לאחרים שישחטו לה כבידה דמי עכ"ל .ומהאי טעמא לוקחים בשר מכל אדם
אף שאיו יכול לשחוט בעצמו ,ואמן לומר ששחט לו מומחה אף על גב דאתחזק איסורא ,הואיל ובידו היה להוליך למומחה,
שהמומחים מצויים  ...מי שבידו אמן אף על פי שאין המקרים מצויים אלא אחד בעיר וב' במשפחה עיי"ש ,והוא הדין
לשחיטה אף במקום שאין מומחים מצויים(.
 52תוס' שם .מ"א שם.
 53ירושלמי פ"א ה"א )מפי שהן עצילות ,והן בודקות כל שהוא( .הובא בתוס' שם )כדמוכח בירושלמי שמפרש מפי ששים
עצליות הן(.
 54שמטעם זה:
)א( אין השים אמות על בדיקת חמץ כשהחיוב הוא מן התורה )כמבואר כאן(.
)ב( גם כשהחיוב הוא מדברי סופרים אין סומכים עליהם לכתחלה ,כדלעיל סי' תלב ס"י )ומכל מקום מצוה מן המובחר שלא
לסמוך לכתחלה בבדיקתו אלא על אשים  ...לפי שהבדיקה כהלכתה יש בה טורח גדול ,ויש לחוש שמא יתעצלו ולא יבדקו
יפה( ,וסי' תלו ס"ב בהגהה )שלכתחילה טוב להזהר שלא לעשות אשה שליח לבדיקת חמץ(.
 55גמרא שם ד ,ב )איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאיו בדוק מהו ,מי הוי כמקח טעות או לא .תא
שמע דאמר אביי  ...דיחא ליה לאייש לקיומי מצוה בגופיה( .טור ושו"ע ס"ג )המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצא
שאיו בדוק ,על השוכר לבדוק ,ואיו מקח טעות(.
 56ר"ן שם )א ,ב( ד"ה המשכיר בית לחבירו בחזקת )מתוקמא דקאמר ליה בהדיא ,ומסקין דלא הוי מקח טעות( .רמ"א ס"ג
)והתה בהדיא שיהיה בדוק( .מ"א ס"ק ז )אפי' התה המקח קיים(.
 57ר"ן שם )בי"ד עסקין  ...מסקין לעיל דעל המשכיר לבדוק  ...והכא בעי אי אמר משכיר לא בעיא למיעבד מצוה ,אי מי
דליתיה למשכיר במתא  ...ושוכר לא סגי ליה בלא ביעור( .מ"א ס"ק ה )אם אמר המשכיר לא בעיא למיעבד מצוה או שהלך
לדרכו(.
 58הייו שהוא חייב מעצם הדין; ולא רק מטעם האמור לעיל סי' תלו ס"ג )דכיון שבעל הבית תחייב בבדיקת כל החדרים
הצריכין בדיקה ,חייבין השארים בביתו לפוטרו מחיובו ,שכל ישראל ערבים זה בזה( .ותבאר לעיל ס"ב )והערה .(24
 59גמרא שם )אמר אביי לא מיבעיא באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו ,דיחא ליה לאייש לקיומי מצוה בגופיה ,אלא אפילו
באתרא דיהבי אגרא ובדקו ,דיחא ליה לאייש לקיומי מצוה בממויה(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

207

ויש אומרים 61שמכל מקום חייב המשכיר להחזיר מה שיצטרך להוציא שכר בעד הבדיקה ,הואיל
והתנה עמו בפירוש שיהא בדוק .ואע"פ שדעתו היה שאף אם לא יהיה בדוק יתקיים המקח ,מכל
מקום לא היה בדעתו למחול שכר הבדיקה ,שאין נוח לאדם לעשות מצוה בגופו או בממונו אלא
במקום שאין חסרון כיס ,כגון לברך על טלית שלו ,אבל בחסרון כיס אין נוח לו כלל.62
ולענין הלכה יכול המוחזק לומר קים לי כסברא הראשונה:63

קונטרס אחרון

65

66

)א( וקנאו כו' .כך 64פסק הרב בית יוסף בשו"ע  .וחזר בו ממה שכתב בכסף משנה  .וגם רמ"א לא
הגיה עליו כלום ,משמע דהכי סבירא ליה .67וכן מצאתי 68בדרכי משה .וגם הט"ז 69ומגן אברהם 70לא
_______________
 60רש"י שם ד"ה אלא אפילו )והאי דקא הדר ביה משום מלתא אחריתי היא דאשכח ביתא אחריתי דשפירא מיה( .מ"א ס"ק
ה )והאי דקא בעי הדר ביה שמא מפי דבר אחר הוא(.
 61רמב"ן .ר"ן שם )אחרים אמרו דכי אמרין דיחא ליה לאיש וכו' ,הייו לעין דלא הוי מקח טעות ,אבל שלומי בעי ,ואי
אומר  ...לא מצי תבע ליה שוכר למשכיר מה דאפיק עליה ,שהרי לא הההו למשכיר כלל ,דמצוה בלחוד הוא דרמיא עליה
דמשכיר ,ואף על גב דלא עבדה ליכא חיובא דממוא עליה כלל( .מגיד משה פ"ב הי"ח )והרא"ה ז"ל כתב בשם הרמב"ן ז"ל
דפשיטא להו דודאי בעי לשלומי ליה מאי דאפסיד מייה כיון דאתי בהדיה ,אבל איבעיא לן אי הוי מקח טעות ,דאפילו בעי
הך לשלומי ליבטיל כדין מקח טעות ,ופשט אביי דלא ,דיחא ליה לאייש לקיומי מצוה בפשיה ואפילו בממויה ,כיון דסוף
סוף אתי לאשתלומי מייה ,הא לאו הכי לא אמרין להאי טעמא ,עד כאן דבריהם( .רמ"א שם )ויש אומרים דצריך להחזיר
לו שכר הבדיקה ,הואיל והתה בהדיא שיהיה בדוק( .וראה קובץ שיעורים )פסחים( ח"ב סי' ז אות יג.
 62דרכי משה ס"ק א )ובהלכות ציצית סימן י"ד משמע כדעת המגיד משה ,דלא אמרין דיחא ליה למיעבד מצוה היכא
דחסריה ממוא( .מ"א ס"ק ו )דסבירא להו הא דיחא ליה למיעבד מצוה בממויה ,הייו בדבר שאין בו היזק ,כגון לברך על
טלית שלו ,אבל בחסרון כיס לא ,כמ"ש סי' י"ד( .והייו כמבואר לעיל סי' יד ס"ט )מותר להתעטף בטלית של חבירו שלא
מדעתו ,ואיו כשואל שלא מדעת דקרא גזלן ,כיון דליכא הכא חשש כילוי קרא ,שאיו מתעטף בה אלא לפי שעה ומחזירה
לו אחר כך ,ויחא ליה לאיש שיעשה מצוה בממוו ,במקום שאין שם חסרון כיס(.
 63אחרוים .ב"ח סוף ס"ג ד"ה אפילו במקום )ולפי עיות דעתי דאין להוציא מיד המוחזק( .ח"י ס"ק י )והב"ח פסק כדעה
ראשוה דאין להוציא ממון מיד מוחזק( .ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ד.
 64תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
הוכחות דקיי"ל כדעת הר"ן )א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בי"ד( וסיעתו ,שכל הדיון כאן הוא בבית שקאו השוכר קודם
תחלת ליל י"ד.
ודלא כדעת התוס' )ד ,א ד"ה אם משמסר( וסיעתו ,שכל הדיון הוא בבית שלא קאו השוכר קודם תחלת ליל י"ד .שכתב הח"י
שיש להחמיר כדבריהם.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' שג ואילך.
 65סעיף א )המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד וממו ואילך ,וקהו באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו(.
 66פ"ב הי"ח )ופירשו התוס' דהכא במאי עסקין שמסר לו המפתח ולא החזיק  ...והר"ן פירש דבכבר החזיק עסקין  ...ופירוש
זה כתב הרב המגיד בשם המפרשים .ומכל מקום פירוש התוס' ראה עיקר( .ובשלחן ערוך חזר בו ופסק כהר"ן.
והייו שהשלחן ערוך הוא בתרא לגבי פירוש הכסף משה .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רעז.
 67ועד"ז תבאר לקמן סי' תקט קוטרס אחרון ס"ק ב )ורמ"א  ...סתם כשלחן ערוך( .ביו"ד סי' קפז ריש ס"ק לג )והרמ"א שלא
הגיה עליו כלום( ,ובמהדורא בתרא לסי' רט ד"ה וגם ספר התרומה )וזהו דעת הרמ"א שלא הגיה כלום בשלחן ערוך( .וראה
כללי הפוסקים וההוראה כלל רצו.
 68כן הוא גם בדפוס ראשון .ואיו וסח הרגיל בכגון דא .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן משמע" ,והמדפיס פתח את
הר"ת וכתב "וכן מצאתי".
והה הב"י בריש הסימן הביא את שתי הדעות )בתחלה הביא את דעת הר"ן ,ואחר כך :אבל התוספות פירשו ,(...ולא הכריע.
ובדרכי משה הקצר לא העיר כלום .ובדרכי משה הארוך העתיק תוכן דברי הב"י )בתחלה הביא דעת הר"ן ,ואחר כך:
והתוספות כתבו( ..וראה הערות וביאורים חי"א ע' דש בשוה"ג.
ובמ"א )ס"ק א(" :כן משמע בדרכי משה לדעת הר"ן והמגיד משה" )הייו שמפרש כן בדעת הר"ן והמגיד משה( .וראה פרי
מגדים שם.
 69ס"ק א )ובתוספת  ...דהכא שמסר לו המפתח ולא החזיק  ...הר"ן פירש  ...שהקין כבר עשה בי"ג  ...וזה שאמר כאן בש"ע
לצורך ארבעה עשר כו' ,הייו כדעת הר"ן כ"ל(.
 70ס"ק א) :וקאו ,הייו בכסף ובשטר ובחזקה ובקין סודר ,אבל כשעדיין לא קאו ,אף על פי שהמפתח ביד השוכר איו צריך
לבדוק ,דהוה ליה כמי שהפקיד מפתחו ביד אחר דאין הפקד צריך לבדוק )כ"מ בד"מ לדעת הר"ן והמגיד משה((.
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חלקו על השו"ע ,משמע דהכי סבירא להו ,71וכן כתב המגיד משנה 72בשם המפרשים.
ומ"ש החק יעקב 73דראוי להחמיר כו' ,זה אינו ,דלא שייך כאן חומרא כלל ,דהא קולא לזה היא
חומרא לזה ומה ראית להחמיר על השוכר יותר מעל המשכיר .ואם כוונת החק יעקב כשאין המשכיר
בעיר או שאינו רוצה לבדוק ,בלאו הכי על השוכר לבדוק ,כמשמעות הגמרא 74וכל הפוסקים וטוש"ע
סעיף ב' וסעיף ג' .75ואפילו אם נאמר דכשאין השוכר נכנס לדור בבית עד לאחר הפסח אינו צריך
לבדוק ,כשחל על המשכיר לבדוק ולא בדקו ,76מלבד שאין דבר זה מסתבר כלל מחמת כמה
טעמים .77אלא שאף אם יהיה כן ,אין לנו להחמיר נגד פסק הש"ע והסכמת רמ"א והט"ז ומ"א שלא
חלקו על השו"ע .ובר מן כל דין קיי"ל בדברי סופרים הלך אחר המיקל:78
)ב( והפקיד כו' .כך 79פסק הפרי חדש.80
ואף החק יעקב 81שלא כתב כך ,היינו לפי שלא תפס במושלם שיטת הר"ן 82וסיעתו ,ואינו חושש לה
אלא להחמיר כנראה בלשונו בס"ק ]ב[' ,83אבל לדידן הנמשכין אחר פסקי השו"ע 84והאחרונים
____________________
 71ועד"ז לקמן סי' תצז קוטרס אחרון סוף ס"ק ה )וכן מסתימת המג"א שלא חלק על רמ"א ,משמע דסבירא ליה כוותיה(.
וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל שיא.
 72פ"ב הי"ח )הכא בשכירות שכבר קה  ...כך פירשו ז"ל ,וכון הוא( .ובב"י שם )והר"ן פירש דבכבר החזיק עסקין  ...ופירוש
זה כתב הרב המגיד בשם המפרשים(.
 73סוף ס"ק ב )ולעין הלכתא כתב הב"ח דדעת התוספות עיקר .וכן כתב הב"י בכסף משה עצמו .ומכל מקום סתם כאן כדעת
הר"ן .ובלבוש הביא שי הדעות ,וכן ראה לי דראוי לחוש לחומרות שי הפירושים(.
 74ד ,ב )איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאיו בדוק מהו  ...יחא ליה לאייש לקיומי מצוה בממויה(.
 75ס"ב )אם הוא בעיר שואלו אם בדקו( ,וס"ג )המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ,ומצא שאיו בדוק ,על השוכר לבדוק(.
וכפירוש המ"א ס"ק ה )אם אמר המשכיר לא בעיא למעבד מצוה ,או שהלך לדרכו  ...יחא לאיש דליעבד מצוה בין בגופיה
בין בממויה(.
וכדלקמן ס"ז )אם אומר המשכיר איי רוצה לעשות מצוה ,או שאיו לפיו שהלך לדרכו ,חייב השוכר לבדוק(.
 76ואמר שגם באופן זה מחייבין תוס' את השוכר לבדוק ,ובאופן זה מיירי הח"י ,לומר שראוי להחמיר כדעת התוס'.
 77ראה בפים ס"ב )אפילו אם לא יכוס לדור בו עד לאחר הפסח(.
אלא ששם מיירי כשחיוב הבדיקה הוא על השוכר .וכאן מיירי אפילו כשחיוב הבדיקה הוא על המשכיר.
 78ע"ז ז ,א.
 79תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
כל הדיון בפוסקים ,בושא המשכיר שמסר המפתח לשוכר וחזר השוכר והפקיד המפתח אצל המשכיר ,מי חייב בבדיקה ,שייך
רק לפי דעת התוס' ,דמיירי שלא עשה השוכר עדיין קין על שכירות הבית.
משא"כ אם השוכר כבר עשה קין על שכירות הבית ,ובפרט לדעת הר"ן דקיי"ל כוותיה ,שכל הדיון כאן הוא דוקא אם השוכר
עשה קין על שכירות הבית .פשוט שחובת הבדיקה היא על השוכר ,אפילו אם החזיר את המפתח לפקדון אצל המשכיר.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' שח ואילך.
 80סעיף א )וראיתי בספר משפטי שמואל בסימן א' ,שחלקו על דין אחד שבא המפתח ליד שוכר בהתחלת זמן חיוב בדיקה או
מקודם ,והחזירו ליד המשכיר בדרך פקדון ,על מי מוטל לבדוק .ומסתברא דלדעת הר"ן והרב המגיד שעל השוכר לבדוק,
ובעי לאהדוריה השוכר על המפתח ,ואפשר שאף לדעת התוספות הדין כך ,דפקדון כל היכא דאיתיה ברשותיה דמאריה
איתיה ,וכסברת כמה"ר מחם רושו שהובא בתשובה הזכרת ועיקר(.
 81ס"ק ג )ואף אם מסר המפתח ליד השוכר וחזר והפקיד למשכיר ,על המשכיר לבדוק .כן פסק בתשובת משפטי שמואל סימן
א'( .ובמשפטי שמואל שם )שאם מסר המפתח המשכיר לשוכר והחזירו אחור ליד המשכיר בפקדון וחל חובת הביעור ,הוה
אמיא מכיון שמסר המפתח עליו מוטל לבדוק ,קמ"ל אם שאר ביד המשכיר עליו מוטל לבדוק  ...קטין מהא דלכל הצדדין
מי שהמפתח בידו עליו מוטל לבדוק .והחכם השלם כמהר"ר מחם רושו ר"ו פירש אפכא ,דהא דאמר מי שהמפתח בידו עליו
מוטל לבדוק ,הי מילי אם שאר ביד המשכיר שלא תו לשוכר מעולם ,אבל אם בא ליד השוכר ,אפילו החזירו אחור ליד
המשכיר דרך פקדון על השוכר מוטל לבדוק(.
 82א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בי"ד )הי דהשוכר קאו ,אפילו הכי כיון שהבית של משכיר ,והחמץ שלו ,ועדיין הבית מעוכב
אצלו ,שאין השוכר כס שם מפי שהמפתח בידו של משכיר ,על המשכיר לבדוק .ואם מסר לו מפתח קודם י"ד ,כיון שקאו
כדיו ובידו להיות יוצא וכס ,על השוכר לבדוק(.
ויתבארו לקמן בסמוך שי טעמים ,שלפי דעת הר"ן חיוב הבדיקה הוא על השוכר.
וראה שלחן הפסח ע'  .20הערות וביאורים חי"א ע' שט בשוה"ג.
 83כמבואר לעיל בקוטרס אחרון ס"ק א.
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שהסכימו לפסוק כשיטת הר"ן ,פשיטא דמשום שהפקידו לא פקע חיוביה מיניה.
דזה 85לשון הר"ן ,ועדיין הבית מעוכב אצלו 86כו' ,ובידו להיות נכנס ויוצא ,על השוכר לבדוק עכ"ל.
והכא נמי בידו ליטול המפתח ולהיות נכנס ויוצא ,ואין הבית מעוכב אצל המשכיר כלל ,שהרי כבר
מסר לו המפתח ולא ביקש ממנו שיחזירנו לו.
ואף בעל משפטי שמואל לא כתב כך אלא לשיטת התוס' 87שלא קנאו עדיין ,אבל אם כבר קנאו אפשר
דכו"ע מודו שעליו לבדוק.88
ועכ"פ להר"ן וסיעתו עליו לבדוק .וכבר נתבאר דהכי קיי"ל:
90
)ג( כתקנת חכמים וגם המשכיר כו' .משמעות 89כל הפוסקים דמי שיבדוק הוא יבטל ,כתקנת חז"ל
שתקנו לבטל תיכף ומיד אחר בדיקה ,כדי שלא ישכח כיון שהוא עסוק בבדיקה בודאי יזכור
כדפירש"י דף ]ו'[.91
וכן מצאתי 92בהדיא בתוס' 93שכתבו ,אין לפרש כיון דחמצו דידיה ,ואין אדם יכול לבטלו אלא הוא,
עליו לבדוק כו' עיי"ש.
וגם במסקנתם סברא זו קיימת .94ומה שבי"ג אינו צריך לבדוק ,95היינו משום דהשוכר יכול לבטל,
_______________
 84סעיף א ,שכל הדיון הוא דוקא אם קאו השוכר .וכדלעיל שם.
 85בתחלה מוכיח כן מלשון הר"ן .ואחר כך יבאר שלכל הדעות מסתבר שאם כבר עשה קין על שכירות הבית חייב השוכר
בבדיקתו ,אפילו החזיר המפתח.
 86מצא שמה שמה שהטילו את חובת הבדיקה על המשכיר הייו רק כאשר הבית עדיין מעוכב אצלו ,משא"כ אם מסר את
המפתח לשוכר ,שבידו להיות כס ויוצא ,אין הבית מעוכב יותר אצל המשכיר ,ולכן על השוכר לבדוק ,אף אם החזיר
המפתח לפקדון אצל המשכיר.
 87ד ,א ד"ה אם משמסר )דהכא שמסר לו המפתח ולא החזיק ,ומי שיש בידו מפתח כשחל י"ד חייב לבדוק ,דאותו שאין בידו
מפתח איך יכס ויבדוק(.
 88שכיון שקאו ,הוי דיו כעין מה שכתבו התוס' )שם(" :מיהו אם הפקיד אדם מפתח ביתו אצל אדם אחר ,איו חייב הפקד
לבודקו" .וגם לדעת התוס' חייב השוכר לבדוק.
וכן הובא לעיל מהפרי חדש" :ואפשר שאף לדעת התוספות הדין כך" ,שהשוכר חייב לבדוק.
 89תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים )ס"א -ב( תבאר ,שבכל אופן )הן כשהמשכיר חייב לבדוק והן כשהשוכר חייב לבדוק( ,צריכים שיהם )המשכיר והשוכר(
לבטל את החמץ שבבית הזה.
כך הוכיח המ"א מדברי התוס' .ותחבטו האחרוים בהבת הוכחת המ"א מדברי התוס'.
בקוטרס אחרון בא רביו לבאר ,איך מפרש המ"א את דברי התוס' ,ואיך הוכיח מהם מסקא ה"ל.
והייו שחובת הבדיקה קשורה לחובת הביטול ,וכיון ששיהם מבטלים ,לכן יש מקום לדיון מי חייב בבדיקה ,והמסקא היא
שזה תלוי במסירת המפתח.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' שיג ואילך.
 90ו ,ב )הבודק צריך שיבטל( ,ורש"י שם ד"ה הבודק )סמוך לבדיקה מיד( .וכדלעיל סי' תלד ס"ו )ואחר הביטול מיד יבטל(,
וסי" ג )שביטול זה שלאחר הבדיקה הוא תקת חכמי הגמרא ,שתקוהו מיד לאחר הבדיקה( וסי' תלו ס"א )ומיד אחר
הבדיקה יבטל  ...כתקת חכמים שתקו לבטל תיכף ומיד אחר הבדיקה(.
 91סוף ע"ב )עכשיו שעסוק בבדיקתו יזכר( .וכדלעיל סי' תלד סי"ג )שאם לא היה לו זמן קבוע היה שכח מלב בי אדם העלולין
לשכחה( ,וסי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ב )חייבים או לבטל מיד אחר הבדיקה ,שאין לו לחוש לשכחה הואיל והוא עסוק
בבדיקה(.
ואם כן מובן שכן הוא גם כאן ,שזה שבודק )המשכיר או השוכר( הוא גם מבטל.
 92כן הוא גם בדפוס ראשון .ואיו וסח הרגיל בכגון דא .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן מוכח בהדיא" ,והמדפיס
פתח את הר"ת וכתב "וכן מצאתי".
 93ד ,א ד"ה על )על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא .אין לפרש הטעם כיון דשלו הוא ,ואין אדם יכול לבטל אלא הוא ,חייב
לבדוק(.
מוכח מדברי התוס' ,שחיוב הבדיקה תלוי בחיוב הביטול.
 94במסקת התוס' אפשר לפרש בב' אופים:

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

210

כמ"ש האחרונים .96שאם היתה כוונת התוספות להוכיח דסברא זו ליתא ,97אם כן משמע דלא סבירא
להו דהשוכר יכול לבטלו .98אלא ודאי דהא דבי"ג אינו צריך ,היינו משום שהשוכר יכול לבטל .ואם
כן סברתם קיימת .99אלא דכאן גם השוכר 100יכול לבטל כמו שהוכיחו התוס' ,והסכימו לזה
האחרונים.
101
וזו היא כוונת המ"א בסק"ג  ,דגם המשכיר יכול לבטל וכ"מ בתוס' עכ"ל .ורוצה לומר ,דאם לא
כן ,102היכן מצינו שהמשכיר יבדוק ,הלא הוא כבר הפקיר חמצו וזכה בו השוכר ,ועכשיו אין המשכיר
יכול לבטלו ,אלא השוכר חייב לבטלו ,ומשיבטל הוא יבדוק כמו שכתבו התוס' .אלא על כרחך דגם
_______________
)א( שהן המשכיר והן השוכר צריכים לבטל.
)ב( שחיוב הבדיקה איו קשור לחובת הביטול.
ומבאר רביו ההוכחה שמסקת התוס' כאופן הראשון ,ששיהם צריכים לבטל.
דהה אמרין בגמרא "על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא".
ורצו התוס' לפרש )ד"ה על המשכיר(" :הטעם כיון דשלו הוא ,ואין אדם יכול לבטל אלא הוא ,חייב לבדוק".
ודחו סברא זאת" ,דאם כן אמאי קט משכיר לחברו בי"ד ,אפילו בי"ג יתחייב המשכיר מהאי טעמא לבדוק".
והייו שהתוס' )ד"ה אם משמסר( מפרשים דהכא מיירי דוקא כשלא קה השוכר את הדירה עד יום י"ד ,משא"כ אם השכיר לו
בי"ד חייב השוכר לבדוק .ואם אמר הטעם לחייב את המשכיר לבדוק ,כיון שהחמץ שלו וחייב לבטל ,אם מהו החילוק בין
השכיר לו בי"ד לבין השכיר לו בי"ג.
ומסיימים התוס' )ד"ה על המשכיר(" :לכך מפרש ר"י דחמירא דידיה הוא ,וחל עליו חיוב בדיקה שעה אחת קודם שהשכירה".
והייו שמה שאמרו בגמרא "דחמירא דידיה הוא" הייו כיון שבשעת כיסת זמן הבדיקה בליל י"ד החמץ הוא שלו ,חל עליו אז
חיוב הבדיקה .משא"כ אם השכירו בי"ג ,חל חיוב הבדיקה על השוכר בעת כיסת זמן הבדיקה בליל י"ד.
ועתה לפי מסקת התוס' ,לא זכר כאן חיוב הביטול כלל.
ואפשר לפרש זה בשי אופים:
)א( שגם לפי מסקת התוס' סברא זו קיימת ,שחיוב הבדיקה תלוי בחיוב הביטול ,אלא שלפי המסקא יכולים שיהם לבטל ,הן
השוכר והן המשכיר ,ולכן יכולה לחול חובת הבדיקה על שיהם.
)ב( שלפי מסקת התוס' חיוב הבדיקה איו תלוי בחיוב הביטול .ולכן יכולה לחול חובת הבדיקה על שיהם.
ומבאר רביו ההוכחה שמסקת התוס' היא כאופן הראשון ,שחיוב הבדיקה תלוי בחיוב הביטול.
 95ומה שאם משכיר לו בי"ג ,אין המשכיר צריך לבדוק ,אלא השוכר )לדעת התוס'(" ,הייו משום דהשוכר יכול לבטל" ,ולכן
יכול לחול על השוכר גם חיוב בדיקה.
 96טור ושו"ע ס"ב )השוכר בית מחבירו בארבעה עשר  ...חזקתו בדוק ,ומבטל בלבו(.
מ"א ס"ק ג )אף על פי שהחמץ של המשכיר ,מכל מקום מסתמא הפקירו כשיצא ממו(.
אליה זוטא ס"ק ב )דאמרין דמסתמא ביטל המשכיר  ...או דהוא ממילא כמו הפקר כיון שאין כס עוד לביתו  ...זוכה בה
השוכר דביתו קוה לו  ...לכך בעין ביטול של השוכר ומהי(.
וכן תבאר בפים ס"א )שמיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר,
שהרי כבר הפקירו המשכיר  ...לפיכך חייב השוכר לבטלו(.
 97הייו כאופן השי ה"ל ,שלמסקת התוס' חיוב הבדיקה איו תלוי בחיוב הביטול )על השוכר או על המשכיר(.
 98לפי זה תישאר מסקת התוס' )כמו שכתב בתחלה( ,שגם במשכיר לו בי"ג חיוב הביטול הוא רק על המשכיר ,שהחמץ שלו.
וכיון שהסכמת האחרוים היא כ"ל שגם השוכר יבטל ,אם כן מוכח שמפרשים כפירוש הראשון ה"ל.
 99שחיוב הבדיקה תלוי בחיוב הביטול .אלא דכאן שיהם יכולים לבטל ) הן בהשכיר לו בי"ג והן בהשכיר לו בי"ד ,הן במסר לו
המפתח והן בלא מסר לו המפתח( ,ולכן יכול לחול על שיהם חיוב הבדיקה.
 100בדפו"ר" :השכור" .ובדפוסים הבאים הדפיסו "המשכיר" .ולפי התוכן ראה שהכון הוא "השוכר" )ראה הערות וביאורים
חי"א ע' שיח -ט בשוה"ג(.
והייו שבתחלה כתבו התוס' "המשכיר  ...כיון דשלו הוא ואין אדם יכול לבטל אלא הוא" .והקשו על זה "דאם כן  ...אפילו
בי"ג יתחייב המשכיר" .ומזה "הוכיחו התוס'" ,ש"גם השוכר יכול לבטל  ...והסכימו לזה האחרוים" ,כמובא לעיל שכולם
מודים שהשוכר יכול לבטל.
" 101על השוכר לבדוק ,ויבטל גם כן ,אף על פי שהחמץ של המשכיר ,מכל מקום מסתמא הפקירו כשיצא ממו ,כמ"ש הטור
סוס"י תל"ו .ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן בפירוש .וכן משמע בתוס'".
והייו כפי שתבאר לעיל ,שגם במסקת התוס' תלוי חיוב הבדיקה בחיוב הביטול .אלא שבמסקת התוס' שיהם יכולים לבטל.
 102שאם אמר שאחרי שהמשכיר הפקירו כשיצא מהבית שוב איו יכול לבטל ,אם כן מדוע חייב המשכיר לבדוק )כשלא מסר
המפתח( ,הרי חיוב הבדיקה תלוי בחיוב הביטול.
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המשכיר חייב לחזור ולבטל בפירוש ,103כתיקון חכמים שתקנו להוציא הביטול בפה ,כמ"ש בסי'
תל"ד .104וכיון ששניהם חייבים לבטל ,לכן הדבר תלוי במסירת המפתח .105זו היא כוונת המ"א.
ואף שיש לדחות .106מכל מקום יש לפסוק כדבריו ,כיון שגם החק יעקב 107לא חלק עליו בבירור
עיי"ש:
)ד( בין בממונו כו' .עיין 108מגן אברהם .109וכוונתו דלא תקשי ממ"ש בסימן י"ד 110גבי טלית שצריך
לקפלה ,ועל זה תירץ דהפסד הבא אחר עשיית המצוה לא ניחא ליה .ועיין בפרי חדש 111שהעלה
לחלק בין הפסד מועט להפסד מרובה.
ולהלכה אין לנו נפקא מינה מזה .112דבלאו הכי לענין איסורא 113קיימא לן להחמיר כיש אומרים
116
שהביא רמ"א) 114סימן כ"ג( ]סעיף ג[ ,שהסכים בדרכי משה ,115והוא סברת הרמב"ן ומגיד משנה
ור"ן 117בשם אחרים.
ולענין ממונא 118צריך לדקדק בדין זה ,דכיון שיש חלוקי דיעות יכול המוחזק לומר קים לי ,119וצריך
____________________
 103כאמור במ"א )שם(" :ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן בפירוש" .וכמבואר בפים )ס"א(" :ואעפ"י שכבר הפקירו בלבו
כשיצא מן הבית ,אעפ"י כן חייב הוא לחזור ולבטלו בפירוש אחר הבדיקה ,כתיקון חכמים שתקו להוציא הביטול בפיו".
 104סעיף ז )ועיקר הביטול הוא בלב  ...ומכל מקום תקו חכמים שיוציא דברים הללו בפיו(.
 105כיון שחיוב הבדיקה קשור לחיוב הביטול ,וכיון ששיהם מבטלים ,לכן יש מקום לדיון מי חייב בבדיקה ,והמסקא היא,
שזה תלוי במסירת המפתח.
 106כמבואר באליה רבה ס"ק ב )ומכל מקום המשכיר יבטל גם כן ]בפירוש[ ,וכ"מ בתוספות ,מג"א .והייו בתוס' פסחים דף ד'
ד"ה על וכו' ,כיון דשלו הוא וכו' .ויש לדחות(.
 107ס"ק ו )שסיים במ"א שגם המשכיר יבטל ושכן משמע בתוספות ,ולא ראיתי שום משמעות בתוספות שם(.
 108תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים )ס"ז( תבארו שתי הדעות ,אם המשכיר חייב להחזיר מה שיצטרך להוציא השוכר על הבדיקה .ומסיק ש"יכול המוחזק
לומר קים לי".
ואף שיש מחלקים בין הפסד בעת המצוה לבין הפסד שאחר עשיית המצוה .ויש מחלקים בין פסידא פורתא לבין פסידא טובא.
מכל מקום לא הובאו חילוקים אלו בפים ,אלא בכל אופן יכול המוחזק לומר קים לי.
כי להלכה אין לו פקא מיה מחילוקים אלו ,שלעין איסורא יש להחמיר בכל אופן ,ולעין ממוא יכול לומר קים לי בכל
אופן.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' שכג ואילך.
 109ס"ק ה )ודוקא בהפסד ממון לעין המצוה ,אבל הפסד הבא אחר עשיית מצוה לא יחא ליה )תמת ישרים סי' ]מ["ו .כסת
הגדולה((.
וכמבואר בשו"ת תומת ישרים סי' מו )ראה לחלק דכל הפסד ממון הצריך בעשיית המצוה יחא ליה לאייש למעבד  ...אבל
בהיזק דהווה אחר לבישתו לא יחא ליה(.
ובכסת הגדולה הגהות בית יוסף )ודוקא בהפסד ממון הצריך לעשיית המצוה ,אבל אחר עשיית המצוה לא ,תומת ישרים סימן
]מ["ו(.
 110לעיל שם ס"ט )ויחא ליה לאיש שיעשה מצוה בממוו במקום שאין שם חסרון כיס .אלא דאם מצא הטלית מקופלת צריך
הוא גם כן לקפלה לאחר שיסירה מעליו ,דאם לא יקפלה יקפיד בעל הטלית ,והוה שואל שלא מדעת דקרא גזלן(.
 111סוף ס"ג )ולי ראה לתרץ ,דהך פסידא דבדיקה  ...דהויא פסידא פורתא אמרין דיחא ליה לאייש ,אבל ההיא  ...איכא
פסידא טובא  ...ולהכי אמרין דלא יחא ליה ,כן ראה לי(.
 112אין לו פקא מיה מהחילוקים שכתבו המ"א והפר"ח.
 113לעין איסור להשתמש בטלית של חבירו ,לא הובאו חילוקים אלו לעיל סי' יד ס"ט )שבכול אופן יש להחמיר(.
" 114דצריך להחזיר לו שכר הבדיקה".
 115ס"ק א )ובהלכות ציצית סימן י"ד משמע כדעת המגיד משה דלא אמרין דיחא ליה למיעבד מצוה היכא דחסריה ממוא(.
 116פ"ב הי"ח ,בשם הרא"ה בשם הרמב"ן.
 117א ,ב ד"ה המשכיר בית לחבירו בחזקת.
 118בידון דידן ,חיוב המשכיר להחזיר הוצאות הבדיקה ,לא הובאו כאן חילוקים אלו ) שבכל אופן יכול לומר קים לי(.
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עיון:

_______________
 119ראה טור ורמ"א חו"מ סי' כה ס"ב )דכל היכא דאיכא ספיקא דדיא אין מוציאין ממון מיד המוחזק( וש"ך שם ס"ק יז )רבו
חילוקי הדיים בזה באיזה מקום יכול המוחזק לומר קים לי( .וראה גם לקמן סי' תמא קוטרס אחרון ס"ק א )דהמוחזק
יכול לומר קים לי( .סי' תמג קוטרס אחרון ס"ק ב )דיש לומר קים לי(.

תלח עכבר שנכנס למקום בדוק וככר בפיו
ובו י"ב סעיפים

עכבר שכס לבית בדוק וככר בפיו
א עכבר 1שנכנס לבית בדוק וככר בפיו ונכנס אחריו ומצא פירורין )ואם מצא ככר שלם יתבאר בסי'
2

תל"ט ,(3אפילו מצא כדי כל הככר ,4צריך לחזור ולבדוק כל הבית ,5או עד שימצא אותו הככר
שהכניס העכבר) 6פי' שמכיר בטביעות עין שזהו הככר שהכניס ,(7לפי שאין דרכו של עכבר לפרר,
ואלו פירורין בודאי היו שם מתחלה ולא מאותו ככר הן.8
ואפילו אם הככר שהכניס היה קטן מאד שיש לתלות ולומר שהעכבר אכלו ,ואפילו אם כבר ביטל
חמצו 9שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,אף על פי כן אין ספק אכילת העכבר מוציא מידי ודאי חמץ,
שראינו שהכניס לשם:10
____________________
 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( עכבר שכס לבית בדוק וככר בפיו )ס"א -ד(.
)ב( תיוק שכס לבית בדוק וכבר בידו )ס"ה(.
)ג( עכבר כס וככר בפיו ועכבר יצא )ס"ו -ז(.
)ד( עכבר כס וככר בפיו וחולדה יצאה )ס"ח -ט(.
)ה( חש כס וככר בפיו )ס"י(.
)ו( כזית חמץ שמוח על הקורה או בבור )סי"א -ב(.
 2גמרא רבא דף י ,ב )אמר רבא עכבר כס וככר בפיו ,וכס אחריו ומצא פירורין ,צריך בדיקה ,מפי שאין דרכו של עכבר
לפרר( .טור ושו"ע ס"א )עכבר שכס לבית בדוק וככר בפיו ,וכס אחריו ומצא פירורין ,אפילו כדי כל הככר ,צריך לחזור
לבדוק הבית אחר הככר שהכיס(.
 3סעיף ו )אם ביטל או שיכול עדיין לבטל  ...תולין לומר שזהו הככר שטל העכבר(.
 4רא"ש פ"א סי"ד )ומשכח פירורין כשיעור ההוא פיתא( .ר"ן ה ,א ד"ה ומצא פירורין )בשמצא פירורין כדי כל הככר( .טור
ושו"ע שם )אפילו כדי כל הככר(.
 5רמב"ם פ"ב ה"ח )הרי זה בודק כל הבית( .טור סי' תלד )שאז צריך לבדוק כל הבית פעם אחרת( .ויש בזה ב' פירושים:
)א( פירוש המ"א )ס"ק א(" :דבית פירושו חדר ,ואין צריך בדיקה אלא אותו חדר" .וכן פסק לקמן )ס"ב(" :אין צריך לבדוק
אלא אותו חדר שראיו שכס לשם".
)ב( פירוש הב"ח )ס"א ד"ה לשון הרמב"ם(" :וראה בעיי דמה שכתב הרמב"ם הרי זה בודק כל הבית ,וכן כתב רביו ,איירי
בעכבר שכס לבית ולא ראיו לאיזה מקום מן הבית הכיס הככר" .וכן מדייק רביו כאן בתחלת הסעיף "עכבר שכס לבית
בדוק" )הייו שלא ראיו לאיזה חדר כס(.
וראה שלצדדים כתב רביו ,כשי הפירושים ה"ל .שאם ראיוהו כס לחדר ,צריך לבדוק כל החדר ,ואם ראיוהו כס לבית,
צריך לבדוק כל הבית .וראה קובץ דברי תורה ג ע' ע.
 6רמב"ם שם )ואם מצא אותה הפת שטלה העכבר וכס ,אין צריך בדיקה( .טור ולבוש ס"א )וצריך לבדוק אחר כל הככר
שהכיס העכבר(.
 7משה למלך שם )כות דבריו כך היא ,דדוקא כשמצא אותה הפת שטלה העכבר וכס ,שמכירה ,אז הוא דאין צריך בדיקה,
דאע"ג דפירורין אתו מעלמא ,ליכא למיחש דלמא איכא פת אחר דאתי מעלמא ,מאחר דלא ידעין אם כס פת אחר לבית
זה ,שהרי הפת שטל העכבר כבר מצא אותו .אבל אם לא מצא אותו הפת עצמו שטל העכבר ,אף שמצא פת שלם ,צריך
בדיקה ,ולא אמרין זה שאבד זהו שמצא ,כיון דעל כרחך איכא חד דאתי מעלמא דהייו פירורין( .וראה גם לקמן ס"ד.
והייו שמה שזכר לעיל במוסגר הקודם "ואם מצא ככר שלם יתבאר בסי' תל"ט" ,מיירי) :א( שלא מצא פירורין ,אלא ככר,
ולכן "תולין לומר שזהו הככר שטל העכבר") .ב( שמבטל ,שבדרבן תולין לומר שזהו הככר שטל העכבר.
משא"כ כאן שמכירו בטביעות עין ,מועיל) :א( אפילו אם "כס אחריו ומצא פירורין" ואחר כך מצא ככר ,שמכל מקום איו
צריך לחזור ולבדוק החדר) .ב( אפילו איו יכול לבטל והוי איסור דאורייתא .וראה מראי מקומות וציוים.
 8רש"י שם ד"ה וכס אחריו )ואין תולין הככר בו שאין דרכו של עכבר לפרר ולא זהו ככר שהכיס העכבר( .טור ושו"ע שם )לפי
שאין דרכו של עכבר לפרר ,והי פירורין מעלמא אתו ולא מאותו ככר(.
 9וכן הוא לקמן ס"ב )ביטל כל חמצו( ,ולקמן סי' תלט ס"א )ביטל כל חמצו( .משא"כ לקמן סי' תלט ס"ח )ביטל כל התשע
ככרות שהיח( .ויתבאר לקמן שם )הערה .(60
 10ב"ח ריש הסימן )דאין ספק מוציא מידי ודאי ,דודאי שהכיס וספק אם אכלו  ...מהאי טעמא בעכבר לא תלין דהעכבר אכל
אותה( .וסי' תלג ס"ח ד"ה כתבו הסמ"ק )ואיו מחלק בין כשהככר איו גדול דתלין לומר דאכלו  ...אלא על כרחך דבודאי
חמץ צריך בדיקה ,ולא תלין לומר דאכלו דאין ספק מוציא מידי ודאי(.
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ב ומכל מקום) 11א( אין צריך לבדוק אלא אותו חדר שראינו שנכנס לשם ,אבל שאר החדרים אף על
פי שפתוחים לאותו חדר אינם צריכים בדיקה ,אם כבר ביטל כל חמצו ,12או שעדיין לא הגיעה שעה
ששית ורוצה עדיין לבטל ,13שאז הבדיקה אינה אלא מדברי סופרים ,וספק דברי סופרים להקל,
ותולין לומר שלא נכנס העכבר עם הככר אלא לאותו חדר שראינו שנכנס לשם.14
_______________
והייו אפילו ביטל ,כמבואר בב"ח סוף ס"א )ופשוט הוא דבדין זה אין חילוק בין ביטל ללא ביטל ,דבעכבר צריך לבדוק אפילו
אם ביטל(.
ח"י ס"ק א )משמעות הש"ס והפוסקים דאין לחלק כלל ,אפילו בככר קטן שיוכל עכבר לאכלו ,ואפילו ביטלו ,אפילו הכי לא
תלין לקולא מטעם ספיקא דרבן לקולא ,משום דאין ספק מוציא מידי חזקת ודאי איסור ,כיון שידעין בודאי שעכבר גררה
החמץ לפיו ,אין ספק מוציא מידי ודאי ,כדאיתא להדיא בפסחים דף ט' ע"א ,וכן כתב הב"ח(.
והייו כאמור בגמרא שם )הכא דודאי דחזיא דשקל ,מי יימר דאכלתיה ,הוי ספק וודאי ,ואין ספק מוציא מידי ודאי( .וראה
גם לעיל סי' תלג סכ" ה ,וש".
ואף שספק דברי סופרים להקל .מכל מקום יש פוסקים "להחמיר בספק דרבן שיש לו חזקת איסור" )כמובא בשו"ת רביו סי'
יא ד"ה ואפילו .ובפסקי דיים צמח צדק רג ,ג ואילך(.
במה דברים אמורים כשלא ראיו משהו שיוציא "מידי ודאי חמץ שראיו שהכיס לשם"; משא"כ כשראיו חולדה יוצאת משם
ובפיה ככר מכאן ועכבר מכאן )דלקמן ס"ט( ,או שכס אחריו ומצא ככר )דלקמן סי' תלט ס"ו( ,שאו מסתפקים אם לתלות
שזהו הככר שהי' בפי העכבר ,בזה אמרין "שכל ספק דברי סופרים להקל" ,ולכן "אם ביטל או שיכול עדיין לבטל  ...תולין
לומר שזהו הככר שטל העכבר" .וכן הוא לקמן )סי' תלט ס"ז וס"ט( ,שאם ביטל תולין להקל ,כיון שמצא כמספר הככרות
שהיח .וראה דובר שלום ע' קפג.
 11תוכן המבואר כאן ס"א -ב ,וקוטרס אחרון ס"ק א ,ולעיל סי' תלד ס"א וס"ה ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ב:
)א( מן הסתם אין חוששים שעכברים גררו מהחמץ למקום שבדק ,שאם כן אין לדבר סוף )סי' תלד ס"א וס"ה ,וקוטרס אחרון
שם ס"ק ב(.
)ב( אם ראיו עכבר כס לחדר בדוק וככר בפיו ,צריך לחזור ולבדק אותו חדר .ואם רק ראיו שכס לבית ,ולא ראיו לאיזה
חדר כס ,צריך לחזור ולבדוק כל הבית )כאן ס"א(.
)ג( אמם אם ראיו עכבר כס לחדר אחד ,אין לחשוש שכס העכבר עם הככר לשאר החדרים הפתוחים אליו ,אם ביטל ,שיש
להקל בדברי סופרים )כאן ס"ב( .ובקוטרס אחרון )ס"ק ב( מוכיח דהכי קיי"ל.
 12ראה לעיל )הערה .(9
 13תבאר לקמן ס"ה )והערה  .(46וראה שערי שלום סי' טו )סוף ע' פח(.
 14מ"א ס"ק א )ואם ראיו לאיזה חדר כס ,שאר החדרים אין צריך בדיקה )ב"ח( .ולי ראה דבית פירושו חדר ,ואין צריך
בדיקה אלא אותו חדר שראיו שכס לשם ,אבל שאר חדרים ,הייו בעיא דגמרא בכס לחצר ואיו יודע אם כס לבית,
ומסקין אף על פי שקרוב לבית מאד תלין להקל ואין צריך לבדוק ,אם ביטל( .ומפרשים המחצית השקל והפרי מגדים,
שהב"ח מקיל בכל אופן ,אפילו בלא ביטל ,והמ"א מקיל רק בביטל ,שהוא איסור דברי סופרים.
רש"י י ,א ד"ה ספק על ספק לא על )ראה עכבר שטל חמץ בחצר ,והבית בדוק ,ואין יודע אם כס או לא כס( ,וד"ה וחכמים
מטמאין )וגבי בתים אפילו רבן מודו ,דכיון דבדיקת חמץ דרבן תלין לקולא( .ודף ט ,רע"א ד"ה הא חזין )שהביאתו לכאן,
חיישין שמא עדיין הוא כאן ,וצריך לבדוק( .וכתב על זה בחידושי צמח צדק )רז ,ד ד"ה ייחו(" :משמע דלא חיישין אפילו
טלתו חולדה לפיו ,אלא אם כן ראיו שהביאתו לכאן ,הא לאו הכי ,הייו ספק על ספק לא על ,ואם כן מחדר לחדר בבירה
אחת לא חיישין גם כן".
ב"ח סוף ס"א )כשראיו שכס למקום מן המקומות שבבית ,איו צריך לבדוק אלא לאותו מקום בלבד ,ואין חוששין שגררה
החולדה או העכבר ממקום למקום  ...וכבר הארכתי בזה למעלה בסימן תל"ד בס"ד עיין שם( .ושם ס"ב ד"ה כתב רביו
ישעי' )כשראיו לאיזה מקום הוליכתו אין חוששין שמא גררה ממקום למקום( .ובסי' תלט ס"א )אם ביטלו ,אפילו הככר
גדול אין צריך בדיקה ,דמהי ליה ספק כס בבית זה ספק לא כס להתיר בדרבן( ,עיי"ש )ראה קוטרס אחרון ס"ק א,
והערה .(76
פר"ח סי' תלט סוף ס"ב )גרסין בגמרא ספק על ספק לא על הייו בקעה דתן וכו' ,כלומר דעד כאן לא פליג רבי אליעזר אלא
בדאיכא תרי ספיקי ,אבל בספק אחד אפילו בספק ביאה מודה דטמא ,ואם כן הכי מי אי ביטל לא בעי בדיקה ואי לא צריך
לבדוק ,וכן פסק הטור .ורש"י ]ד"ה וחכמים[ כתב דגבי בתים אפילו רבן מודו ,דכיון דבדיקת חמץ דרבן תלין לקולא .ואף
על גב דרש"י גופיה גבי ט' ציבורין כתב דצריך לבדוק משום דבספק בדיקה החמירו ,שאי הכא דאיכא למימר שלא כס
כלל(.

*
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א ,שעיקר הלכה זו למדים מדין ראיו עכבר שכס לחצר ואין ידוע אם כס לבית ,שתבאר
בטור סי' תלט )צבור אחד של חמץ ,ואתא עכבר ושקל וכס לחצר שלפי הבית ,ואין ידוע אם כס לבית אם לאו ,אף על פי
שקרוב לבית מאד ,תלין להקל ,ואין צריך לבדוק ,אם ביטל ,או שאין הככר גדול(.
אלא שבשו"ע לא הובאה הלכה זו ,מטעם האמור ברמ"א כאן סוף ס"א )דיי עכבר כס ויוצא השמיט הרב הואיל ולא שכיחי(.
וכאן בפים )בסי' תלח( תבארו גם דיי עכבר ,אבל לקמן )סי' תלט( שמטו דיי ראיו עכבר שכס לחצר ואין ידוע אם כס
לבית .ולמדים כל דייו מהאמור כאן )ס"ב -ג( ,לעין ראיו עכבר שכס לחדר אחד ואין ידוע אם כס לשאר החדרים; שהרי
דייהם שוים ,כמו שמוכיח בקוטרס אחרון )ס"ק א(.
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ואם בדק כל אותו החדר ולא מצא הככר ,אין חוששין שמא גררו לשאר חדרים הבדוקים ,אלא תולין
לומר שגררו משם לרשות הרבים ,15או לחצר 16או לשאר מקומות שאינן בדוקין כלל הסמוכים לאותו
חדר ,17או שגררו באותו חדר עצמו לחור עמוק שאינו יכול להתגלות משם ולא יבא לאכלו בפסח:18
ג ואם הככר היה קטן ,בענין שיש לתלות שמא אכלו העכבר כולו ,אפילו אם לא ביטלו ,וכבר הגיעה
שעה ששית שאינו יכול עוד לבטלו ,אף על פי כן אין צריך לבדוק שאר החדרים ,מפני שיש כאן ב'
ספיקות להקל ,שמא לא הכניס העכבר מעולם את הככר לשאר החדרים ,ואם תמצא לומר הכניס
שמא אכלו כולו ולא נשתייר ממנו כלום ,19וכל ב' ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורה:20
ד ואם נכנס אחריו )לאותו חדר( ומצא ככר ,ומכיר בטביעת עין 21שזהו הככר שנטל ,אע"פ שנחסר
ממנו קצת ,אנו תולין שהעכבר אכל קצתו ,ואין צריך לחזור ולבדוק 22אפילו אם לא ביטל:23

תיוק שכס לבית בדוק וככר בידו
ה כלב ותרנגול דינם שוה לעכבר שאין דרכם לפרר .
24

אבל אם תינוק נכנס לבית בדוק וככר בידו ונכנס אחריו ומצא פירורין ,אין צריך לחזור ולבדוק,25
____________________
 15ח"י ס"ק ג )בכס לחצר ואיו יודע אם כס לבית  ...איכא למימר שלא כס העכבר כלל לאחד מהבתים ,רק מחצר לרשות
הרבים( .וכאן כותב כן אף לעין כס לחדר אחד ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק א )ומ"ש עוד דבחצר יש לומר שגררו לרשות
הרבים כו' עיי"ש ,הכי מי יש לומר בידון דידן ,וכמ"ש בפים(.
 16שאיו צריך בדיקה ,מהטעם שתבאר לעיל )סי' תלג סכ"ח(.
 17שלכן לא דמי לדין דלקמן סי' תלט ס"ה )שיהם צריכים בדיקה ,דהי מיייהו מפקת( ,אלא לדין דלקמן שם ס"ד )ושי בתים
אחד בדוק ואחד שאיו בדוק(.
 18שתבאר לעיל סי' תלג סי"ט )ואם קרקעית הבית היא מרוצפת בסרים ,ויש בייהם חורים קטים עמוקים ,ואין יכול
להכיס את ידו לתוך החור לבדוק ,אין צריך לקעקע את הסרים לבדוק תחתיהם .ואפילו אם ראה שפל חמץ לחור זה
הקטן ,ואם לא יוציאו משם יהיה מוח שם כל ימי הפסח ,אעפ"כ אין מטריחין אותו להוציאו משם ,אלא מבטלו ודיו( .וכן
הוא לקמן סי' תלט ס"ו )כיון שלא מצאו ודאי אכלו העכבר ,או גררו למקום שאין יכול להתגלות משם ולא יבא לאכלו
בפסח(.
 19מ"א ס"ק א )ואין צריך לבדוק אם ביטל ,או שאין הככר גדול ,וכמ"ש סי' תל"ט ,הוא הדין כאן(.
והייו כדלקמן שם סוף ס"א )שאם הככר היה קטן בעין שיש לתלות שאכלו העכבר ,או שיאכלו עדיין עד שיגיע זמן הביעור,
אין צריך לחזור ולבדוק ,אפילו אם לא ביטלו ,כיון שיש כאן ב' ספיקות להקל שמא מצה טל ושמא אכלו כולו(.
ואף שדעה הראשוה לקמן שם לא התירה מטעם ספק ספיקא .וגם למסקת רביו לקמן שם ,לא התיר מטעם ספק ספיקא,
אלא כשביטלו ,דהוי ספק ספיקא בדברי סופרים.
הייו מטעם האמור לקמן שם )בית זה כיון שראיו שהכיס עכבר ככר לתוכו הרי הוא עומד בחזקת שאיו בדוק  ...והספק
שהוא מצה והספק שאכלו העכבר אים מועילים כלום ,שכך היא תקת חכמים לבדוק בכל מקום שאיו בחזקת בדוק אע"פ
שיש בו כמה ספיקות להקל(.
משא"כ כאן דמיירי בחדר שלא גרעה חזקת בדיקתו ,מתירים בזה לכל הדעות מטעם ספק ספיקא ,אף אם לא ביטל.
וכן תבאר בטור סי' תלט )צבור אחד של חמץ ואתא עכבר ושקל וכס לחצר שלפי הבית ,ואין ידוע אם כס לבית אם לאו,
אף על פי שקרוב לבית מאד ,תלין להקל ואין צריך לבדוק אם ביטל ,או שאין הככר גדול( .והייו שגם בזה התיר מטעם ספק
ספיקא )ראה הערה .(84
אלא שבשו"ע לא העתיק הלכה זו ,מטעם האמור ברמ"א כאן סוף ס"א )דיי עכבר כס ויוצא השמיט הרב הואיל ולא שכיחי(.
 20קידושין עה ,א )ספק ספיקא לקולא(.
 21כדלעיל ס"א.
 22ב"ח ד"ה לשון הרמב"ם )וקשה שזה דבר פשוט ,כיון שמכירו למה יבדוק יותר ,ולא היה צריך לכתבו  ...ראה דבח]ס[ר ממו
קצת איירי ,ואפילו הכי אין צריך בדיקה ,דתלין דהעכבר אכל מקצתו ואלו פירורין שארו( .פר"ח ס"א )דקדק עוד מדברי
הרמב"ם שאם מכיר הפת שטל העכבר אפילו מצאו חסר ממו קצת אין צריך בדיקה דתלין בעכבר שאכל אותו מקצת
שחסר(.
 23ואף שאין ספק מוציא מידי ודאי ,הכי רגלים לדבר שהעכבר אכל קצתו ,שהרי "אין דרכו של עכבר לפרר" )כדלעיל ס"א(.
ובמקום שרגלים לדבר תולין אף בדאורייתא )ראה לקמן ס"ה -ו(.
 24רוקח סי' רסו )אמר רבא עכבר כס וככר בפיו וכס ישראל ומצא פירורין צריך לבדוק כי אין דרכו לפרר ,הוא הדין כלב
ותרגול ,אבל תיוק דרכו לפרר ,ואין צריך לבדוק כל הבית( .ב"ח סוף ס"א )לשון הרוקח בסימן רס"ו ,כי אין דרכו של עכבר
לפרר ,והוא הדין כלב ותרגול( .מ"א ס"ק ב )והוא הדין כלב או תרגול אין דרכן לפרר(.
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אפילו אם לא ביטל ,26דכיון שמיד נכנס אחריו ומצא פירורין ,הרי רגלים לדבר 27שאכלו התינוק ,ואלו
הפירורין הן שנפלו ממנו בשעת אכילה ,שדרך התינוק לפרר.28
ויש אומרים 29שאם אין בפרורין כדי כל הככר צריך לחזור ולבדוק ,אם הוא תינוק שאין בו דעת,30
מפני שאין דרך התינוק לאכול אלא לפרר )אבל אם הוא תינוק שיש בו דעת ישאלנו ,ואם אומר שאכל
נאמן ,31ועל דרך שנתבאר בסי' תל"ז.(32
ויש להחמיר כדבריהם אם לא ביטל ,שיש כאן ספק איסור של תורה .אבל אם כבר ביטל ,או שעדיין
יכול לבטל ,יש לסמוך על סברא הראשונה ,שהיא עיקר:33

עכבר כס וככר בפיו ועכבר יצא
ו אם 34נכנס עכבר לבית בדוק וככר בפיו ויצא עכבר משם וככר בפיו ,אין צריך לחזור ולבדוק ,
35

אפילו אם לא ביטל ואינו יכול עוד לבטל ,36דכיון שראינו עכבר נכנס עם ככר ועכבר יצא עם ככר,
הרי רגלים לדבר שהראשון שנכנס הוא האחרון שיצא:37
_______________

 25רבא שם י ,ב )אמר רבא תיוק כס וככר בידו וכס אחריו ומצא פירורין ,אין צריך בדיקה ,מפי שדרכו של תיוק לפרר(.
טור ושו"ע ס"א )תיוק כס לבית בדוק וככר בידו וכס אחריו ומצא פירורין ,איו צריך לחזור ולבדוק ,שחזקתו שאכלו,
ואלו הפירורין שפלו ממו בשעת אכילה ,שדרך התיוק לפרר(.
 26ב"ח סוף ס"א )בתיוק ,כיון דרגלים לדבר יש שהפירורין מן הככר ,שהרי מיד כס אחריו ,תלין לקולא  ...ופשוט הוא
דבדין זה אין חילוק בין ביטל ללא ביטל  ...דלפי הטעם שתבאר בסמוך אין חילוק וכך יראה מדברי המחברים( .אליה זוטא
ס"ק ב )וכתב הב"ח דאין חילוק בזה בין ביטל ללא ביטל( .ח"י ס"ק ו )אפילו לא ביטלו .כן כתב הב"ח וגיסי הרב בספרו
אליהו זוטא(.
 27תוס' שם ד"ה מפי )מפי שדרכו של תיוק לפרר  ...הכא רגלים לדבר יש שהפרורים מן הככר ,שהרי מיד כס אחריו( .ב"ח
בריש הסימן )בתיוק כיון דרגלים לדבר יש שהפירורין מן הככר ,שהרי מיד כס אחריו ,תלין לקולא(.
 28רמב"ם פ"ב ה"ט )שחזקתו שאכלו ,ואלו הפירורין שפלה ממו בשעת אכילה ,שדרך התיוק לפרר בעת אכילתו( .דעה הא'
בשו"ע שם )שחזקתו שאכלו ,ואלו הפירורין שפלו ממו בשעת אכילה ,שדרך התיוק לפרר( .ותפרש בב"י ריש הסימן
)ומשמע בהדיא דבמצא פירורין פחות מכדי כל הככר קאמר ,דאיו צריך לבדוק( .והייו שמקצתו אכל ומקצתו פירר.
 29טור )ותיוק שכס וככר בידו וכס אחריו ומצא פרורין כדי כל הככר אין צריך לבדוק ,שדרכו של תיוק לפרר ,ואו תולין
הפירורין בככר שהכיס התיוק ,אבל אם אין בפירורים כדי כל הככר צריך לבדוק( .תוס' שם )ומיירי שיש פירורין כדי כל
הככר ,ולכך אין צריך בדיקה( .דעה הב' בשו"ע שם )יש אומרים שאם אין בפירורין כדי כל הככר צריך לחזור ולבדוק(.
 30מ"א ס"ק ג )ומיירי שאין בו דעת(.
 31מ"א שם )דאם יש בו דעת אמן לומר שאכל כולו(.
 32סעיף ה )אפילו הוא עבד ,או קטן שיש בו דעת לבדוק ,או אשה ,הרי אלו אמים ,ואין צריך לחזור ולבדוק ,דכיון שבדיקת
חמץ הוא מדברי סופרים האמיום חכמים(.
 33שו"ע שם )שהביא דעה הא' בסתם .ראה כללי ההוראה שבש"ך יו"ד סוס"י רמב אות ה( .פר"ח ס"א )וכסברא הראשוה
ראה עיקר(.
 34סעיפים ו -יא שלפיו ,הן סדרת שבע האיבעיות שבגמרא )י ,ב( ,ארבע מהם אמרו בגמרא באופן של "אם תמצי לומר",
ושלוש מסתיימות בגמרא ב"תיקו" )בוסח גמרא דידן רק שתים מסתיימות ב"תיקו"(.
אן קיי"ל כדעת הרמב"ם שפסק בכל אחד מהם כפי ה"אם תמצי לומר" שבגמרא )ולא כדעת הטור ש"תיקו" שבגמרא קאי על
כל שבעת האיבעיות(.
ובשתים שמסתיימות בגמרא ב"תיקו" קיי"ל כדעת הטור שכתב "והמחוור שבכולם אם לא ביטל צריך לחזור ולבדוק ,דהוי
ספק דאורייתא ,ואם ביטל הוי ספיקא דרבן ואין צריך לבדוק.
אלא שהטור כתב דהייו דוקא כשכבר ביטל ,ואן קיי"ל כדעת הרמב"ם ,שכתב "מבטלו בלבו ודיו" ,דהייו שאם יכול עדיין
לבטלו סגי בביטול )ויתבאר לקמן הערה .(46
ועתה פרש כל אחד מהם ביחוד.
 35גמרא שם י ,ב )בעי רבא עכבר כס וככר בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו מהו ,מי אמרין הייו האי דעל והייו האי דפק או
דילמא אחריא הוא .אם תמצא לומר הייו האי דעל והייו האי דפק( .רמב"ם פ"ב הי"ג )כס עכבר לבית וככר בפיו ויצא
עכבר משם וככר בפיו ,אומרים הוא הראשון שכס הוא האחרון שיצא ואיו צריך לבדוק(.
 36רמב"ם שם )"ואיו צריך לבדוק" ,ובזה לא הצריך לבטל ,כיון דקיי"ל כאם תמצי לומר( .מגיד משה שם )בעיא שם באם
תמצא לומר ,ורביו פוסק כאם תמצא לומר( .פר"ח סוף ס"א )ואין צריך לבדוק וגם לא לבטל  ...כל זה על פי דברי הרמב"ם
בפרק ב' מהלכות חמץ ומצה(.
 37תוס' שם ד"ה מי )הכא רגלים לדבר ,שהרי הוא עם הככר(.
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ז אבל אם היה הראשון שחור והאחרון לבן ,צריך לחזור ולבדוק ,38אפילו כבר ביטלו ,39ואין תולין
לומר שהאחרון חטף הככר מפי הראשון ויצא ,שאין דרך העכברים ליטול זה מזה כלום:40

עכבר כס וככר בפיו וחולדה יצאה
ח וכן אם עכבר נכנס לבית בדוק וככר בפיו ,ויצאת משם חולדה וככר בפיה ,צריך לחזור ולבדוק ,
41

אפילו אם כבר ביטלו ,42ואין תולין לומר שהחולדה חטפה הככר מפי העכבר ,שאם היה הדבר כן גם
העכבר עצמו היה נמצא בפי החולדה:43
ט ואם יצאת משם חולדה ובפיה ככר מכאן ועכבר מכאן ,הרי הדבר ספק ,שיש סברא לומר שזהו ככר
אחר ,שאם היה הראשון שהיה בפי העכבר שנטלתו חולדה עם הככר שבפיה ,היה לו להככר להמצא
בפי העכבר והעכבר בפי החולדה .או אפשר שזהו ככר הראשון שהיה בפי העכבר ,ומה שלא נמצא
עכשיו בפי העכבר הוא מחמת אימת החולדה על העכבר נפל הככר מפיו ,ונטלתו החולדה עם גוף
העכבר .44לפיכך אם כבר ביטלו ,45או שיכול עדיין לבטלו ,46אין צריך לחזור ולבדוק ,שכל ספק דברי
סופרים להקל.47
אבל אם לא ביטלו ואינו יכול עוד לבטלו צריך לחזור ולבדוק .אפילו אם היה ככר קטן מאד אין תולין
____________________
 38גמרא שם )עכבר לבן כס וככר בפיו ,ועכבר שחור יוצא וככר בפיו מהו ,האי ודאי אחריא הוא ,או דילמא ארמויי ארמיה
מייה ,ואם תמצי לומר עכברים לא שקלי מהדדי( .רמב"ם שם )היה הראשון שכס שחור וזה שיצא לבן ,צריך לבדוק(.
 39רמב"ם )"צריך לבדוק" ,ולא חילק אם ביטל או לאו( .מגיד משה )שם ואם תמצי לומר( .פר"ח שם )צריך לבדוק ,ולא סגי
ליה בביטול  ...כל זה על פי דברי הרמב"ם בפרק ב' מהלכות חמץ ומצה(.
 40גמרא שם )עכברים לא שקלי מהדדי(.
 41גמרא שם )עכבר כס וככר בפיו ,וחולדה יוצאה וככר בפיה מהו ,חולדה ודאי מעכבר שקלתיה ,או דילמא אחריא הוא,
דאם איתא דמעכבר שקלתיה עכבר בפיה הוה משתכח .ואם תמצי לומר אם איתא דמעכבר שקלתיה עכבר בפיה הוה
משתכח( .רמב"ם שם )כס עכבר וככר בפיו ויצאתה משם חולדה וככר בפיה צריך לבדוק(.
 42רמב"ם שם )"צריך לבדוק" ,ולא חילק אם ביטל או לאו( .מגיד משה שם )גם זה בעיא באם תמצי לומר( .פר"ח שם )ולא
סגי ליה בביטול  ...כל זה על פי דברי הרמב"ם בפרק ב' מהלכות חמץ ומצה(.
 43גמרא שם )דאם איתא דמעכבר שקלתיה עכבר בפיה הוה משתכח(.
 44גמרא שם )עכבר כס וככר בפיו ,וחולדה יוצאה וככר ועכבר בפי חולדה מהו ,הכא ודאי איהו הוא ,או דילמא אם איתא
דאיהו יהו ככר בפי עכבר משתכח הוה בעי אישתכוחי ,או דילמא משום ביעתותא הוא פל ושקלתיה ,תיקו(.
 45טור )ואם עכבר כס וככר בפיו  ...חולדה יוצאה ועכבר וגם הככר בפיה ,מיבעיא בכולהו אם צריך לבדוק אם לאו ,ורבו בהן
הדיעות ,והמחוור שבכולם אם לא ביטל צריך לחזור ולבדוק דהוי ספק דאורייתא ,ואם ביטל הוי ספיקא דרבן ואין צריך
לבדוק( .מגיד משה שם )זו בעיא דלא איפשיטא ופסק רביו לקולא ,כדרך כל תיקו של דבריהם( .פר"ח שם )אם כס עכבר
וככר בפיו ויצאתה משם חולדה  ...ועכבר וככר בפיה ,צריך לבטל ,ואין צריך לבדוק ,דתלין שזה הככר הוא שהיה בפי
העכבר(.
 46רמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלקמן סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .הרי שגם אם עדיין לא
ביטל עדיין יכול לבטל ,ודיו .ומזה מובן שכן הוא בידון דידן ,שהרי בשיהם מסיימת הגמרא ב"תיקו".
ואף שהטור לא התיר אלא "אם ביטל כבר" ,וכפי שביאר הב"י )בתחלת דבריו ד"ה ועל(" :דכיון דחל הספק קודם הביטול הוי
ספיקא דאורייתא ,ואף על פי שיבטל אחר כך לא מהי" .ותבאר בדרכי משה )ס"ק ב(" :דדעת הטור  ...חלוק על דברי
הרמב"ם ,דלרמב"ם סבירא ליה דמבטלו עדיין ,ודעתו איו כן" .והובא גם לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ה )דעת הטור
סימן תל"ח ... ,לא מהי מה שיבטלו אחר כך ,כמ"ש הב"י מתחלה ,שהוא מדוקדק בלשון הטור ,והסכים לזה הדרכי משה
שם(.
מכל מקום אן קיי"ל בזה כדעת הרמב"ם ,כמבואר בפר"ח סוף ס"א )צריך לבטל ,ואין צריך לבדוק  ...ודוקא כשבידו לבטלו(.
ובמ"א סי' תלט ס"ק ה )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .וכדלעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ה )לדידן
דקי"ל בסי' תל"ח כהרמב"ם  ...דדי לו בביטול(.
ותבאר יותר לעיל ס"ב )או שעדיין לא הגיעה שעה ששית ורוצה עדיין לבטל ,שאז הבדיקה איה אלא מדברי סופרים ,וספק
דברי סופרים להקל( .וכן הוא לקמן ס"י )או שיכול עדיין לבטלו( ,וסי"א )אלא מבטלו ודיו( ,וסי' תלט ס"ד )או שיכולים עדיין
לבטל( ,וס"ה )או יכולין לבטל( ,וס"ו וס"ט )או שיכול עדיין לבטל(.
 47והייו כיון שחזקת החמץ גרעה ,כשראיו את החולדה יוצאת ובפיה ככר ,משא"כ אם ראיו העכבר כס וככר ובפיו ,ולא
גרעה החזקה ,צריך לחזור ולבדוק אפילו אם ביטל ,כדלעיל ס"א )ואפילו אם הככר שהכיס היה קטן מאד שיש לתלות
ולומר שהעכבר אכלו ,ואפילו אם כבר ביטל חמצו שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,אף על פי כן אין ספק אכילת העכבר
מוציא מידי ודאי חמץ שראיו שהכיס לשם( .ותבאר לעיל שם )הערה .(10
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לומר שאכלו עכבר ,לפי שכל ספק של תורה הולכין בו להחמיר.
ואין כאן ב' ספיקות להקל ,שספק הראשון הוא שמא זה הככר שהוציאה החולדה הוא ככר הראשון
שהכניס העכבר ,ונמצא שאין כאן עוד חמץ בבית זה ,וספק השני הוא שמא אכל העכבר את ככר
הראשון ולא נשתייר ממנו כלום ,ונמצא שאין כאן עוד חמץ בבית זה .והרי ב' הספיקות הן שם אחד,
שמא אין כאן עוד חמץ בבית זה ,ואין ספק אחד מוסיף על חבירו כלום ,ולכך אינם נידונים כספק
ספיקא.48
ולא אמרו שספק אכילת העכבר נחשב לספק שני להיות נידון כספק ספיקא ,49אלא כשספק הראשון
הוא שמא לא נכנס מעולם חמץ לחדר זה אחר שנבדק ,ואם תמצא לומר נכנס שמא נאכל כולו ולא
נשתייר ממנו כלום ,שב' ספיקות הללו הן שמות מחולקים ,ספק אחד שמא לא נכנס חמץ לכאן וספק
שני שמא לא נשאר כאן חמץ .מה שאין כן כשבודאי נכנס לכאן חמץ אחר הבדיקה ,אלא שיש ב'
ספיקות בהוצאת החמץ מכאן ,אינן נחשבים אלא לספק אחד ,דמה לי שנאכל החמץ ולא נשאר ממנו
כלום בבית זה ,או שהוציאתו החולדה ולא נשאר ממנו כלום בבית זה ,הרי הכל ספק אחד .וכן כל
____________________
 48משמעות רמב"ם )שלא חילק בין ככר גדול לככר קטן( .דרכי משה סי' תלט ס"ק א )אין להקשות מאי שא דלגבי בעיות
דלעיל )סי' תלח( בעכבר כס ,למה אין או מחלקין בין הככר קטן דהוי שי ספיקות ולא יצטרך לבטל .דיש לומר דלעיל לא
מהי אם הככר קטן ,דכל שי הספיקות אין אלא מעין אחד ,שמא אין כאן חמץ שהכיס העכבר ,דמה לי שאכלו שם או
שחזרה ויצאה ,וכהאי גווא לא מיקרי ספק ספיקא  ...ולכן אין להתיר אלא במקום דאיכא לספוקי שמא אין כאן חמץ כלל,
דהוי ספק בעין אחר(.
מ"א סי' תלט ס"ק ג )דהוי ספק ספיקא שמא טל מצה ,ואם תמצי לומר חמץ שמא אכלו ,אבל עכבר כס ועכבר יוצא ,אפילו
הככר קטן לא אמרין שמא אכלו ואם תמצי לומר לא אכלו שמא הוציאו העכבר הב' ,דזה מקרי חד ספיקא ,שמא שאר
החמץ בבית או לא ,דמה לי אכלו או הוציאו .אבל כאן ספק שמא לא בא חמץ מעולם לבית(.
וכן הוא בהלכה דלקמן סי' תלט ס"ו )עכבר שכס לבית וכס אחריו ובדק  ...קצת הבית ומצא ככר  ...אם הגיע שעה ששית יש
להחמיר ולבדוק כיון שאיו יכול לבטל הרי הוא ספק של תורה .ואפילו אם היה ככר קטן אין כאן ב' ספיקות להקל מטעם
שתבאר בסימן תל"ח(.
וראה גם לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ו )והוי ב' ספיקות משם אחד( ,וס"ק יד )דליכא אלא חד ספיקא לאפוקי מידי חזקת
חמץ בגל זה ,והייו שמא יטל בידי אדם קודם שפל הכותל ,או על ידי כלבים וכיוצא בהם לאחר שפל הכותל ,או שמא
אכלוהו ,והי כולהו חד ספיקא יהו  ...שמא אין כאן חמץ כלל ,ואיו מוציא מידי ודאי( .ובהסמן לעיל שם )הערה .(393

*
ואף שתבאר לקמן )סי' תלט ס"א(" :ובית זה כיון שראיו שהכיס עכבר ככר לתוכו הרי הוא עומד בחזקת שאיו בדוק ...
גרעה חזקת בדיקתו  ...והספק שאכלו העכבר אים מועילים כלום ,שכך היא תקת חכמים לבדוק בכל מקום שאיו בחזקת
בדוק ,אע"פ שיש בו כמה ספיקות להקל".
וכן הוא גם כאן )ולקמן סי' תלט ס"ו( ,דמיירי שראיו שהכיס עכבר ככר לתוכו ,שאין הספיקות מועילות בו להתיר .ומדוע אם
כן הוצרכו כאן )ולקמן שם( לטעם של "שי הספיקות הן שם אחד"?
הה האמור לקמן שם )סי' תלט ס"א(" :כיון שראיו שהכיס עכבר ככר לתוכו ...גרעה חזקת בדיקתו" היא דעת הרמב"ם,
אשר באמת לפי שיטה זו לא הוצרכו כאן לטעם של "שי הספיקות הן שם אחד" ,כי גם בלאו הכי לא יועיל כן ספק ספיקא
להתיר.
אמם כאן באו הדרכי משה והמ"א לבאר שיטת הטור ,אשר בכמה מקומות התיר בככר קטן מטעם ספק ספיקא ,ואילו כאן
בעכבר כס וחולדה יצאה כתב רק "ואם ביטל הוי ספיקא דרבן ואין צריך לבדוק" ,ולא חילק בין ככר קטן לככר גדול.
וכן בדין השי ה"ל )דלקמן סי' תלט ס"ו( כתב בטור שם "ראה שהכיס עכבר הככר לבית וכס אחריו  ...בדק קצת מהבית
ומצא ,אם ביטל תלין להקל שזהו שהכיס ,ואין צריך לבדוק עוד" ,ולא חילק בין ככר קטן לככר גדול.
על זה מבארים הדרכי משה והמ"א )ועל זה תבאר כאן( ,שאפילו לשיטת הטור ) שתבארה לקמן סי' תלט סוף ס"א( ,שמועיל
הספק ספיקא גם במקום שגרעה חזקת בדיקת הבית )והטעמים תבארו לקמן שם הערה  ,(16מכל מקום כאן אין הספק
ספיקא מועיל ,כיון ששי הספיקות הם שם אחד.
 49לעיל ס"ג )שיש כאן ב' ספיקות להקל ,שמא לא הכיס העכבר מעולם את הככר לשאר החדרים ,ואם תמצא לומר הכיס
שמא אכלו כולו ולא שתייר ממו כלום ,וכל ב' ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורה(.
וכעין זה לדעה הב' דלקמן סי' תלט ס"א )שאם הככר היה קטן ,בעין שיש לתלות שאכלו העכבר ,או שיאכלו עדיין עד שיגיע
זמן הביעור ,אין צריך לחזור ולבדוק ,אפילו אם לא ביטלו ,כיון שיש כאן ב' ספיקות להקל שמא מצה טל ושמא אכלו כולו(.
וכעין זה לעיל סי' תלג סכ"ד )יש כאן ספק ספיקא ,שמא לא היה שם חמץ מעולם ,ואם תמצא לומר היה ,שמא אכלוהו
הבהמות ,וספק אכילת הבהמות מוציא מידי ספק חמץ( ,וסכ"ו )יש בו ב' ספיקות להקל שמא אכלוהו ,ואם תמצא לומר שלא
אכלוהו התרגולים שמא תעפש באורך הזמן או מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל(.
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כיוצא בזה ,כמו שיתבאר בסי' תל"ט:50

חש כס וככר בפיו
י נחש שנכנס לבית בדוק וככר בפיו  ,אין צריך לשכור חבר להוציא הככר מפיו  ,אם כבר ביטלו או
52

51

שיכול עדיין לבטלו ,53שאז אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,ולא הטריחוהו חכמים להוציא ממון
על כך ,54כיון שאפשר שיאכל הנחש את כל הככר או שיוציאנו מבית זה:55

כזית חמץ שמוח על הקורה או בבור
יא כזית) 56ב( חמץ שהוא מונח בתוך הבית למעלה על הקורה  ,אף על פי שכבר ביטלו  ,מחייבין
57

58

אותו להביא סולם להורידו בליל י"ד ,מפני שלפעמים יפול מהקורה ושמא ישכח ויאכלנו.59
אבל אם היה חמץ בבור ,60בין שיש בו מים ובין שאין בו ,61אם אין דרך לירד בתוכו להשתמש בו כל
השנה ,62אין חוששין שמא ירד לתוכו בפסח ויאכל מהחמץ .לפיכך אין מטריחין אותו להביא סולם
להעלות החמץ משם ,אלא מבטלו ודיו:63
____________________
 50סעיף ו )ואפילו אם היה ככר קטן אין כאן ב' ספיקות להקל ,מטעם שתבאר בסימן תל"ח(.
 51גמרא י ,ב )ככר בפי חש ,צריך חבר להוציא או אין צריך ,בגופיה אטרחוהו רבן בממויה לא אטרחוהו רבן ,או דילמא לא
שא ,תיקו(.
 52רמב"ם פ"ב הי"ג )חש שכס לחור ופת בפיו ,אין חייב להביא חבר להוציאו( .מגיד משה שם )בעיא דלא איפשיטא ,ופסק
רביו גם כן לקולא( .טור )בפי חש אם צריך חבר להוציאו ,ולא איפשיטו ,וגם באלו רבו הדיעות ,ודיא דהך כדיא
דקמייתא ,שאם ביטל אין צריך לבדוק ,ואם לא ביטל צריך לבדוק(.
 53רמב"ם שם הי"ד ,לעין חמץ בבור דלקמן סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל ס"ט
)והערה .(46
וראה לעיל סי' תלג קוטרס אחרון )ס"ק י( ,שאפשר כאן יודה אף הטור "דאפילו לא ביטל עדיין אם מצא קודם זמן איסורו
יבטלו ודיו".
 54גמרא שם )בגופיה אטרחוהו רבן בממויה לא אטרחוהו רבן(.
 55תוס' שם ד"ה בממויה )פירוש הכא דוקא ,דשמא יוציאה או יאכלה ,אבל היכא דאיכא חמץ אמר לעיל )דף ד (:דיחא ליה
לאיש דליעבד מצוה בממויה( .וכדלעיל סי' תלז ס"ז )שמן הסתם וח לאדם לעסוק במצות בין בגופו בין בממוו(.
 56רמב"ם פ"ב הי"ד )כזית חמץ( .שו"ע ס"ב )כזית חמץ( .משא"כ פחות מכזית אין חייבים לבערו אלא מדברי סופרים ,אפילו
אם לא ביטל )כדלקמן סי' תמב סכ" ח -ט( .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב.
 57גמרא י ,ב )בעי רבא ככר בשמי קורה צריך סולם להורידה או אין צריך ,מי אמרין כולי האי לא אטרחוהו רבן ,כיון דלא
חית מפשיה לא אתי למיכלה ,או דילמא זימין דפל ואתי למיכלה .ואם תמצי לומר זימין דפל ואתי למיכלה(.
רמב"ם שם )כזית חמץ בשמי קורה מחייבין אותו להביא סולם להורידו ,שפעמים יפול משמי קורה( .שו"ע שם )כזית חמץ
למעלה על הקורה ,מחייבים אותו להביא סולם להורידו ,מפי שפעמים יפול מהקורה(.
 58רמב"ם שם )"מחייבין אותו להביא סולם להורידו" ,ולא חילק אם ביטל או לאו( .מגיד משה שם )כזית חמץ בשמי קורה
וכו' ,בעיא שם באם תמצא לומר( .והייו שההלכה היא כדאמרין בגמרא )שם(" :אם תמצי לומר זימין דפל ואתי
למיכלה".
לבוש ס"ב )כזית חמץ למעלה על הקורה ,חייב להביא סולם ולבערו ,אף על גב שבטלו( .וכדלעיל ס"ז -ח.
 59גמרא שם )זימין דפל ואתי למיכלה( .וכטעם הב' דלעיל סי' תלא ס"ד )והערה .(49
 60בעיא בגמרא שם )ככר בבור צריך סולם להעלותה או אין צריך ,הכא ודאי דלא עבידא דסלקה מפשה ,או דילמא זימין
דחית למעבד צורכיה ואתי למיכליה( .רמב"ם שם )היה חמץ בבור אין מחייבין אותו להעלותו ,אלא מבטלו בלבו ודיו( .שו"ע
שם )אבל אם היה חמץ בבור ,אין מחייבים אותו להעלותו ,אלא מבטלו בלבו ודיו(.
מגיד משה שם ) היה חמץ בבור אין מחייבין וכו' ,בעיא שם ,ולפי גירסת ספריו יש שם אם תמצא לומר .וראה שרביו לא
היה גירסתו כך ,אלא בעיא דלא איפשיטא היא ,ולקולא( .וראה לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק י בהג"ה )ועיין שם ברש"י
ורמב"ם דלא גרסי ואם תמצא לומר(.
 61ראה ח"י ס"ק ח .פרי מגדים משב"ז סוף ס"ק ד.
 62ראה לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ד סוף הג"ה הב' )בבור שאין דרך להשתמש שם כל השה ,שהרי אין בו סולם כלל,
כדמשמע בגמרא( ,והייו דאמרין בגמרא "ככר בבור צריך סולם להעלותה או אין צריך" .הרי דמיירי שאין בו סולם.
 63רמב"ם שם ) היה חמץ בבור אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .מגיד משה שם )והרי זה ממש כחמץ שפל
עליו מפולת ,שהרי הוא כמבוער ,וצריך לבטלו בלבו( .מ"א ס"ק ד )מבטלו בלבו ,דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת( .והייו
כדאמרין בגמרא )לא ,ב( לעין חמץ שפלה עליו מפולת )וצריך שיבטל בלבו(.
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יב במה דברים אמורים כשהניח חמץ בבור על דעת לפנותו משם קודם הפסח ,או שנפל מאליו ,אבל
אסור להטמין שם חמץ על דעת שישאר שם עד אחר הפסח ,64אפילו ביטלו.
ואם הטמינו שם ,אין מועיל לו כלום ,וצריך להוציאו ולבערו בי"ד ,אפילו אם הטמינו שם )ג( קודם
ל' יום לפני הפסח ,עיין סימן תל"ו:65

קונטרס אחרון

66

67

68

)א( ומכל מקום אין צריך כו' .עיין בחק יעקב מ"ש דמהרמב"ם לא משמע הכי .היינו משום
דלשיטתיה אזיל דבספק על פסק דצריך לחזור ולבדוק עיי"ש בפ"ב .69אבל הטור חולק על זה ,עיי"ש
_______________
שכן הוא לשתי הדעות שבדין מפולת ,שתבארו לעיל סי' תלג ס"ל )ויתבאר לקמן הערה .(92
והייו אפילו אם עדיין לא ביטל ורוצה לבטל עתה ,כדלעיל ס"ט )והערה .(46
והטעם שאין חוששין שמא יגררוהו חולדה וברדלס )כמו במפולת פחות מגובה ג' טפחים( ,תבאר לעיל סי' תלג קוטרס אחרון
ס"ק ד )מטעם המבואר במשה )ט ,א( דאין לדבר סוף  ...והלכך לא מחזקין ריעותא ממקום למקום אחר(.
והטעם שאין חוששין שירד בפסח להשתמש שם ,תבאר לעיל שם )לחוש  ...שמא על ידי מקרה ירד לבור לחפש אחר איזה דבר
 ...שהרי אין בו סולם כלל כדמשמע בגמרא ,ובודאי גם בפסח לא ירד לתוכו(.
וראה לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ריש ס"ק ד ,שמכאן למדו מה שתבאר לעיל שם סי"ט -כ )ואפילו אם ראה שפל חמץ לחור
זה  ...מבטלו ודיו  ...אפילו יש שם ודאי חמץ(.
והטעם לזה תבאר לעיל שם סי"ט )שהרי עיקר תקת בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו
בפסח ,וזה החמץ שהוא מוח במקום שאיו יכול להכיס ידו לתוכו ,בודאי לא יאכלו בפסח( ,וש".
 64מגיד משה פ"ב הי"ד )ובודאי לא תכוין שיהא רשאי להטמין ככר בבור ולבטלו ,שזה אע"פ שאיו עובר עליו כל שבטלו
קודם זמן איסורו כמבואר פ"ג ,מכל מקום אסור הוא להטמין בבור לכתחלה( .ב"י סוף הסימן )שהעתיק לשון המגיד משה(.
מ"א ס"ק ד )אבל אסור להטמין בידים(.
וכדלקמן סי' תמ ריש ס"א )כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה  ...לא יהיה עובר עליו,
שהרי איו ראה לו כל ימי הפסח ,תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הטמיו(.
ואף שתבאר לעיל )סי' תלג ס"ל( ,שלדעה הא' שם" :ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,אף לאחר שהגיע זמן
הביעור ,ובכך הוא מבוער מן העולם".
הייו דוקא במפולת ממש ,כדלעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ה )פשיטא דלא הוי כמו חמץ בבור ,שעובר בבל יטמין
מדאורייתא ,אם לא ביטלו .וכ"כ הפר"ח בסוף סי' תל"ח(.
ובפר"ח שם" :דהתם אפילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך ,אלא דמדרבן לכתחילה אין זה ביעורו,
כדמוכח בההיא דעושה ביתו אוצר  ...ואילו הכא אם מיחו בבור בלא ביטול קעבר אבל יראה ובל ימצא ,וכמו שמפורש
בברייתא".
 65מה שתבאר לעיל שם סוף סט"ו )אבל בדיעבד שכבר הכיס אוצרו לשם ,אפילו יש תחתיו ודאי חמץ הרבה ,אין צריך לפותו
ולבדוק תחתיו ,אלא מבטל ודיו  ...בדברי סופרים הלך אחר המיקל כסברא הראשוה(.
משא"כ כאן ,שלכל הדעות איו כמבוער מן העולם מהתורה ,לכן גם בדיעבד צריך להוציאו ולבערו .ויתבאר בקוטרס אחרון
ס"ק ג )והערה .(92
 66תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ב פסק ,שאם ראיו עכבר כס לחדר אחד ,אין צריך לחשוש שכס העכבר עם הככר גם לשאר החדרים הפתוחים
אליו ,אף שהחדרים פתוחים לאותו חדר ,אם כבר ביטל.
אמם הח"י סובר שצריך לחזור ולבדוק את כל החדרים שהפתוחים לחדר זה ,שחוששים שהעכבר כס גם אליהם עם הככר
שבפיו.
על זה בא להוכיח ,שמסקת הח"י איה כוה ,אלא כמבואר ברש"י וטור ורמ"א וב"ח ופרי חדש ומ"א.
לכללות ביאור קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים חי"א ע' שכט ואילך.
 67ס"ק ג )מלשון הרמב"ם בפרק ב' מהלכות חמץ )ה"ח( ,והטור בסימן תל"ד ,והרוקח )סי' רסו( ,ושאר פוסקים שכתבו וז"ל,
יהא זהר בחמץ שמשייר להציעו שלא יצטרך בדיקה אחרת ,כגון אם יטלו עכבר בפיו ,שאז צריך לבדוק כל הבית פעם
אחרת ,עכ"ל .מלשון כל הבית משמע דכל החדרים שאפשר לעכבר לבא משם לשם צריך בדיקה(.
והייו מה שכתב הרמב"ם )שם(" :הרי זה בודק כל הבית" .והטור )סי' תלד(" :שאז צריך לבדוק כל הבית פעם אחרת" )וכן
כתב רביו כאן בפים ס"א" :צריך לחזור ולבדוק כל הבית"(.
ועל זה משיב רביו ,שהח"י צדק בהבתו בדברי הרמב"ם ,אבל לא בדברי הטור .וקיי"ל בזה כדעת הטור ,וכדלקמן.
 68פ"ב ה"ח )אם ראה עכבר שכס לבית וחמץ בפיו אחר בדיקה צריך לבדוק פעם שיה  ...כל הבית(.
 69הלכה יב )בא עכבר וטל החמץ ,וספק כס לבית זה או לא כס ,בכל אלו צריך לבדוק(.
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בסי' תל"ט 70דפסק דאין צריך לבדוק .וכן פירש רש"י עיי"ש דף י' ע"א.71
ומ"ש החק יעקב דכן מצא 72בגמרא 73כו' ,כבר פירש"י שם שהב]יאת[ו לכאן כו' .74ואדרבה מהגמרא
יש לדקדק להיפך ,כמ"ש הפרי חדש סי' תל"ט.75
והב"ח עצמו בסי' תל"ט 76פסק דספק על אין צריך לבדוק.
ומה שחילק החק יעקב 77בדברים המבודים מן הלב ,ורצה לומר דספק על צריך בדיקה ,וחצר שאני
מפני שאינו בדוק תולין החמץ בו כמו בשני בתים כו' ,כל הרואה בגמרא יבין שאינו כן ,דאם כן לא
____________________
 70בטור שם )צבור אחד של חמץ ואתא עכבר ושקל וכס לחצר שלפי הבית ,ואין ידוע אם כס לבית אם לאו ,אף על פי
שקרוב לבית מאד ,תלין להקל ואין צריך לבדוק ,אם ביטל(.
ואם כן מובן שמה שכתב הטור "צריך לחזור ולבדוק כל הבית" פירושו כמבואר במ"א )ס"ק א(" :ולי ראה דבית פירושו חדר,
ואין צריך בדיקה אלא אותו חדר שראיו שכס לשם" .או שלא ראיו את העכבר כס לחדר מיוחד )ראה הערה .(5
 71י ,א ד"ה ספק על ספק לא על )ראה עכבר שטל חמץ בחצר ,והבית בדוק ,ואין יודע אם כס או לא כס( ,וד"ה וחכמים
)דכיון דבדיקת חמץ דרבן תלין לקולא(.
 72כן הוא גם בדפוס ראשון .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן משמע" ,והמדפיס פתח את הר"ת וכתב "וכן מצא".
 73ט ,א )הא חזיא דשקל ,חיישין ובעי בדיקה( .וכתב על זה הח"י" :וכן משמע קצת בהא דמדייק שם בש"ס דף ט' ,על
המתיתין אין חוששין שמא גררה חולדה מבית לבית ,טעמא דלא חזיא דשקיל ,אבל חזיא דשקיל בעי בדיקה ,גם בשי
בתים בדוקים ולא ידעין להי עייל".
 74ד"ה הא חזין )שהביאתו לכאן ,חיישין שמא עדיין הוא כאן ,וצריך לבדוק( .משא"כ כשרק חזיא שלקחה החולדה את
החמץ בחצר ,אין מצריכים בדיקה בבית.
 75סוף ס"ב )והטור מפרש כפירוש רש"י ,דהכי קאמר הא חזין שהביאתו לכאן חיישין שמא עדיין הוא כאן וצריך לבדוק .ולפי
שיטת הרמב"ם קשה ,היכי אמרין בגמרא דהיכא דודאי דחזין דשקל מי יימר דאכלתיה ,הוי ספק וודאי ואין ספק מוציא
מידי ודאי ,והא הכי מי איכא למימר ספק על ספק לא על ,ואם תמצי לומר על ,אימור אכלתיה( .הרי שגם בגמרא משמע
כרש"י וטור ,דלא כרמב"ם וח"י.
 76בב"ח כאן )סוף ס"א(" :כשראיו שכס למקום מן המקומות שבבית ,איו צריך לבדוק אלא לאותו מקום בלבד ,ואין
חוששין שגררה החולדה או העכבר ממקום למקום  ...והוא הדין מי כשלא ראיו לאיזה מקום מן הבית הכיס הככר אלא
שמקצת פתחי החדרים הם עולין ,איו צריך לבדוק באותן החדרים שהרי בודאי לא כס שם  ...אבל אותן החדרים שהם
פתוחין צריך לבדוק  ...וכבר הארכתי בזה למעלה בסימן תל"ד בס"ד עיין שם".
ושם )ס"ב ד"ה כתב רביו ישעי'(" :ואי אומר שאיו צריך לבדוק בכל מקום אלא כשלא ראיו לאיזה מקום הוליכתו ,ודוקא
בחדרים שפתחיהן אין עולין ,אבל כשראיו לאיזה מקום הוליכתו אין חוששין שמא גררה ממקום למקום".
והייו שלא הצריכו לחזור ולבדוק אלא :א( כשלא ראיו לאיזה חדר הכיס הככר ,ב( וגם פתחי החדרים פתוחין .משא"כ אם
ראיו לאיזה חדר כס )אף שפתחי שאר החדרים פתוחים( ,או שפתחי שאר החדרים עולין )אפילו לא ראיו לאיזה חדר
כס( ,אין צריך לחזור ולבדוק .וכן פירשו דבריו בפרי מגדים ובמחצית השקל על המ"א ס"ק א )כמצויין בפים הערה .(14
אמם הח"י כתב כאן )ס"ק ג(" :והב"ח פסק דלא חיישין שמא גררה דרך חור .אבל במ"א השיג על הב"ח בזה ,וכתב וז"ל ,ולי
ראה  ...אין צריך בדיקה אלא אותו חדר שראיו שכס לשם" .וכן העתיק הח"י לעיל )סי' תלד ס"ק ז(" :ועיין בב"ח שפסק
דלא חיישין שמא גררה דרך חור".
והייו שהח"י מפרש בהב"ח ,שדוקא בפתחים עולים אין חוששים שגררה דרך חור ,אבל אם בפתחים פתוחים יש לחזור
ולבדוק בכל אופן ,אפילו אם ראיו לאיזה חדר כס העכבר .ושהמ"א השיג עליו וכתב שאין צריך בדיקה אלא אותו חדר
שראיו שכס לשם.
ועל זה משיב רביו ,שמלבד מה שמדברי הב"ח )כאן ולעיל סי' תלד( לא משמע כן ,הה הוא עצמו פירש דבריו יותר לקמן בסי'
תלט )ס"א(" :אם ביטלו ,אפילו הככר גדול אין צריך בדיקה ,דמהי ליה ספק כס בבית זה ספק לא כס להתיר בדרבן,
כיון דאין חמץ ודאי בבית זה  ...זאת היא שיטת רביו ]הטור[ .אבל הרמב"ם פסק )פ"ב הי"ב(  ...בכס לחצר שלפי הבית ...
בסתם צריך לבדוק ,ולא חילק  ...וכדעת רביו ]הטור[ ראה לי".
וגם בפים ציין רביו )הערה " (14ב"ח עיי"ש" )שעל ידי העיון בדבריו רואים ,שאין זה כפירוש הח"י(.
 77שהמ"א כתב )ס"ק א(" :אין צריך בדיקה אלא אותו חדר שראיו שכס לשם ,אבל שאר חדרים ,הייו בעיא דגמרא בכס
לחצר ואיו יודע אם כס לבית ,ומסקין אף על פי שקרוב לבית מאד תלין להקל ואין צריך לבדוק ,אם ביטל ,או שאין
הככר גדול וכמ"ש סי' תל"ט ,הוא הדין כאן".
והייו שמהא דאמרין בגמרא )י ,א(" :ספק על ספק לא על הייו בקעה" ,ומסיק הטור )סי' תלט(" :צבור אחד של חמץ ,ואתא
עכבר ושקל וכס לחצר שלפי הבית ,ואין ידוע אם כס לבית אם לאו ,אף על פי שקרוב לבית מאד תלין להקל ,ואין צריך
לבדוק אם ביטל".
מזה יש ללמוד ,שכמו מחצר לבית אין חוששים ,כך גם מחדר אחד לחדר שי אין חוששים.
ועל זה השיג הח"י וכתב" :ומה דמייתי המ"א ראיה מהא דחצר ,אין ראיה כלל ,דאפשר לומר התם כיון שהחצר איו בדוק
תלין באיו בדוק ,כמו בית אחד איו בדוק ואחד בדוק תלין באיו בדוק ,כמבואר בסי' תל"ט" )והייו ההלכה דלקמן סי'
תלט ס"ד(.
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דמי כלל לבקעה.78
ומ"ש עוד 79דבחצר יש לומר שגררו לרשות הרבים כו' עיי"ש ,הכי נמי יש לומר בנידון דידן 80וכמ"ש
בפנים עיי"ש.
ומ"ש עוד 81דבחצר יטלוהו העורבים כו' ,זה אינו ,שהרי אפילו בככר גדול אין צריך לבדוק אם ביטל
לדעת הטור.82
ודעת רמ"א שם 83לפסוק כדעת הטור ,עיי"ש בדרכי משה.84
וכך פסק הפרי חדש שם .85והכי נקטינן שבדברי סופרים הלך אחר המיקל .86ובפרט שכן דעת
המ"א:87
)ב( כזית כו' .החק יעקב 88בשם העולת שבת 89פסק בפשיטות דבפחות מכזית אינו צריך .ובאמת
שהעולת שבת סיים דצריך עיון לדינא .ובאמת צריך עיון מנא ליה לרמב"ם לחלק ,וגם נושאי כליו לא
הראו מקום כבודו 90של חילוק זה ,ולמה לא חילק כן בשאר בעייא דסליקו באם תמצא לומר .ולכך
לא העתקתי כן בביאור:91
____________________
 78שבגמרא מבואר שדיו דומה לדין בקעה ,אף שבבקעה לא שייכת הסברא של תלין באיו בדוק.
 79טעם וסף כתב הח"י לחלק בין חצר לבית" :וגם איכא למימר שלא כס העכבר כלל לאחד מהבתים ,רק מחצר לרשות
הרבים".
 80שגם בספק כס מחדר לחדר ,הה אם בדקו חדר זה ולא מצאו בו הככר ,אזי תולין לומר שגררו לרשות הרבים ,כמבואר
בפים )ס"ב(" :ואם בדק כל אותו החדר ולא מצא הככר  ...תולין לומר שגררו משם לרשות הרבים".
 81טעם וסף כתב הח"י לחלק בין חצר לבית" :או עופות ועורבים השכיחים בחצר טלהו ,כדאיתא לעיל סימן תל"ג" )והייו
ההלכה דלעיל שם סכ"ח(.
 82שכתב )בסי' תלט(" :תלין להקל ואין צריך לבדוק אם ביטל ,או שאין הככר גדול" ,הרי שאם ביטל מתירים מטעם ספק
בדברי סופרים ,אף בככר גדול ,הייו אף אם אין בו ספקות וספים )שהעכבר אכלו ,או שהעורבים טלוהו(.
 83בסי' תלט סוף ס"ב )כך הם דברי הרמב"ם ,אבל מסקת הפוסקים איו כן(.
והה בשו"ע לא הובאה ההלכה ה"ל שבטור )שאם ראיוהו כס לחצר אין חוששים שכס לבית( ,מהטעם האמור ברמ"א סי'
תלח סוף ס"א )דיי עכבר כס ויוצא השמיט הרב הואיל ולא שכיחי( .מכל מקום ראה מדברי רמ"א ה"ל לפסוק כדעת
הטור גם בזה.
 84סוף ס"ק א ,שמוכיח מדברי הטור "בבעיא דכס לחצר שלפי הבית" ,שאם "אין הככר גדול" מתירים מטעם ספק ספיקא
)כמבואר כאן בפים ס" ג( ,אפילו לא ביטל )ומהוכחה זו משיג על הטעם המבואר בב"י שם( .ומפשטות לשוו ראה גם כאן
שדעתו "לפסוק כדעת הטור".
 85סי' תלט סוף ס"ב )גרסין בגמרא ספק על ספק לא על הייו בקעה דתן וכו' ,כלומר דעד כאן לא פליג רבי אליעזר אלא
בדאיכא תרי ספיקי ,אבל בספק אחד אפילו בספק ביאה מודה דטמא ,ואם כן הכי מי אי ביטל לא בעי בדיקה ואי לא צריך
לבדוק ,וכן פסק הטור .ורש"י ]ד"ה וחכמים[ כתב דגבי בתים אפילו רבן מודו ,דכיון דבדיקת חמץ דרבן תלין לקולא .ואף
על גב דרש"י גופיה גבי ט' ציבורין כתב דצריך לבדוק משום דבספק בדיקה החמירו ,שאי הכא דאיכא למימר שלא כס
כלל(.
 86ע"ז ז ,א.
 87ס"ק ג )אין צריך בדיקה אלא אותו חדר שראיו שכס לשם ,אבל שאר חדרים ,הייו בעיא דגמרא בכס לחצר ואיו יודע
אם כס לבית ,ומסקין אף על פי שקרוב לבית מאד תלין להקל ואין צריך לבדוק ,אם ביטל(.
 88ס"ק ז )משמע אבל בפחות מכזית אין צריך סולם להורידו וסגי בביטול ,וכן כתב בעולת שבת(.
 89סעיף ב )ודוקא כזית ,אבל בפחות מכזית לא חיישין ,כיון דליכא בו חיוב כרת ,וסגי בביטל ,וצ"ע לדיא  ...במקום שחששו
חכמים דלמא יבא לאכול ממו ,בזה אמרין דלא חששו לכך אלא במקום דאיכא חיוב כרת ,דהייו בכזית ,אבל בפחות
מכזית ,אע"ג דחצי שיעור אסור מן התורה ,מכל מקום כיון דליכא חיוב כרת לא גזרו בו(.
ומ"ש בעין חצי שיעור אסור מן התורה ,הייו דוקא לעין אכילה )כדלקמן סי' תמב סכ"ח( ,משא"כ לעין בל יראה )כדלקמן
שם קוטרס אחרון ס"ק יז(.
 90ע"פ וסח כתר )איה מקום כבודו(.
 91שאף שהעתיק מלשון הרמב"ם והשלחן ערוך "כזית חמץ" ,מכל מקום לא פירש שפחות מכזית איו צריך.
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)ג( קודם ל' כו' .כ"מ בהדיא במ"א סי' תל"ו סק"ח ,92דאי לאו דסמכינן איש אומרים הוה צריך לפנות
הבור ולהוציא החמץ מקרקעיתו.

____________________
 92תוכן דברי הקוטרס אחרון ,שכתבו בקיצור:
בא לבאר את טעם החילוק בין דין הטמין חמץ בבור ,שתבאר כאן בפים )ואם הטמיו שם ,אין מועיל לו כלום ,וצריך
להוציאו ולבערו בי"ד ,אפילו אם הטמיו שם קודם ל' יום לפי הפסח(.
לבין דין העושה אוצר על גבי חמץ קודם ל' יום לפי הפסח ,שתבאר לעיל סי' תלו סוף סט"ו )אבל בדיעבד שכבר הכיס אוצרו
לשם ,אפילו יש תחתיו ודאי חמץ הרבה ,אין צריך לפותו ולבדוק תחתיו ,אלא מבטל ודיו  ...בדברי סופרים הלך אחר המיקל
כסברא הראשוה(.
כי האוצר שעל גבי החמץ ,שיש לו דין פלה מפולת על החמץ ,יש אומרים )רש"י ור"ן( שהוא כמבוער מן העולם מן התורה,
כמבואר לעיל סי' תלג ס"ל ) הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי .ואיו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה ,אף על פי
שלא בטלו .ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ,אף לאחר שהגיע זמן הביעור ,ובכך הוא מבוער מן העולם.
ולאחר הפסח יכול לפקח את הגל ולחזור ולזכות בחמץ הטמון .אבל מדברי סופרים אפילו אם פלה עליו מפולת מאליו צריך
לבטלו(.
ולפי דעה זו התירו לעשות אוצר על גבי החמץ קודם ל' יום לפי הפסח ,כמבואר לעיל סי' תלו סט"ו )ואפילו אם הוא חדר
הצריך בדיקה מן התורה ,ובדבר שהוא מן התורה אין לחלק בין תוך ל' יום לקודם ל' יום  ...מכל מקום כיון שהוא עושה
אוצר על החמץ שבחדר זה ,הרי חמץ זה שתחת האוצר דומה לחמץ שפלה עליו מפולת שהוא כמבוער לגמרי מן התורה ...
אלא שהחכמים גזרו שלכתחלה אין לבערו בביעור כזה  ...אבל קודם ל' יום לא חלה עליו גזירה זו(.
ולכן פסק לעיל סי' תלו סוף סט"ו )אבל בדיעבד שכבר הכיס אוצרו לשם ,אפילו יש תחתיו ודאי חמץ הרבה ,אין צריך לפותו
ולבדוק תחתיו ,אלא מבטל ודיו  ...בדברי סופרים הלך אחר המיקל כסברא הראשוה( .והייו שבדיעבד סומכים בזה על דעת
יש אומרים ה"ל )רש"י ור"ן(.
משא"כ בידון דידן של המטמין בתוך הבור ,שבזה ודאי איו כמבוער מן העולם מהתורה ,כדלקמן סי' תמ ריש ס"א )כתוב
בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאיו ראה  ...לא יהיה עובר עליו ,שהרי איו ראה לו כל ימי הפסח,
תלמוד לומר שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הטמיו(.
לכן ההלכה היא כפי שפסק כאן בפים )ואם הטמיו שם ,אין מועיל לו כלום ,וצריך להוציאו ולבערו בי"ד ,אפילו אם הטמיו
שם קודם ל' יום לפי הפסח(.

*
ואף שגם בבור תבאר במ"א ס"ק ד )מבטלו בלבו ,דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת(.
ומקורו במגיד משה פ"ב הי"ד )והרי זה ממש כחמץ שפל עליו מפולת ,שהרי הוא כמבוער ,וצריך לבטלו בלבו(.
והייו כדאמרין במשה וגמרא לא ,ב )חמץ שפלה עליו מפולת  ...צריך שיבטל בלבו(.
הה מה שדימו המגיד משה והמ"א דין "בור" לדין "מפולת" ,כבר תבאר לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ה )הייו כשיטת
הסמ"ק דביטול דמפולת הוא דאורייתא ומן התורה עובר בבל יטמין אם לא ביטל .דאילו לשיטת רש"י ור"ן דמפולת הרי
הוא כמבוער לגמרי מן התורה אפילו בלא ביטל ,ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת  ...אם כן פשיטא דלא הוי כמו חמץ
בבור ,שעובר בבל יטמין מדאורייתא אם לא ביטלו(.
ומה דקיי"ל להקל בדיעבד בעושה אוצר על גבי החמץ ,הייו כמבואר לעיל סי' תלו סוף סט"ו )ולעין הלכה יש להחמיר
לכתחלה כסברא האחרוה ,אבל בדיעבד שכבר הכיס אוצרו לשם ,אפילו יש תחתיו ודאי חמץ הרבה אין צריך לפותו
ולבדוק תחתיו ,אלא מבטל ודיו .שלאחר ביטול החמץ אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,ובדברי סופרים הלך אחר
המיקל כסברא הראשוה(.
ומקורו במ"א שם ס"ק ח )בדיעבד שהיח האוצר עליו אין צריך לפותו ,דהא יש אומרים דאפילו לכתחלה אין צריך לבער
קודם ל'(.
ומזה מוכח שלפי שיטת הסמ"ק צריך לפותו אף בדיעבד .וכן תבאר לעיל שם )ולדברי האומר שחמץ שפלה עליו מפולת איו
כמבוער מן העולם לגמרי ,ואם לא ביטלו עד שהגיע חצות יום י"ד הרי הוא חייב מן התורה לפקח הגל ולהוציאו ולבערו מן
העולם לגמרי  ...הרי עכשיו בשעה שמכיס עליו האוצר חלה עליו חובת ביעורו בחדר זה מן התורה ,אע"פ שהוא קודם ל'
יום ,וחל עליו גם כן גזירת חכמים שגזרו על ביעור האמור בתורה ,שאין מתקיים על ידי ביטול והפקר בלבד אלא בביעור
ממש(.
וכיון שכאן בבור ,כבר תבאר לעיל שלכל הדעות אסור להטמין ,ואיו כמבוער מן התורה ,אם כן יודו כולם ,שההלכה בבור
היא כמו ההלכה שבאוצר לדעת הסמ"ק .וכפי שפסק כאן בפים )אם הטמיו שם ,אין מועיל לו כלום ,וצריך להוציאו
ולבערו בי"ד ,אפילו אם הטמיו שם קודם ל' יום לפי הפסח(.

*
וכל זה הוא כש"הטמין שם חמץ על דעת שישאר שם עד אחר הפסח" .אבל אם פל מאליו לבור ,בזה פסק )כאן בפים סי"א(:
"אין מטריחין אותו להביא סולם להעלות החמץ משם אלא מבטלו ודיו".
שהרי כן הדין גם בפלה עליו מפולת ,אפילו לדעת הסמ"ק .וכדאמרין במשה וגמרא לא ,ב )חמץ שפלה עליו מפולת  ...צריך
שיבטל בלבו( .וזאת היא כוות המ"א שכתב כאן )ס"ק ד(" :מבטלו בלבו ,דהוי כחמץ שפלה עליו מפולת".
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תלט דין מי שבדק ולא מצא מספר ככרות שהניח
ובו ט' סעיפים

ספק ספיקא בגרעה חזקת בדיקתו
א תשעה 1צבורים של מצה ואחד של חמץ שהיו מונחים לפנינו ,ובא עכבר ונטל מהם ככר אחד
בפנינו ,ולא ידענו אם חמץ נטל או מצה נטל ,2ונכנס לבית בפנינו ,3צריך לחזור ולבדוק .ואין אומרים
כל דפריש מרובא פריש ומצה נטל ,דכיון שראינו שנטלו 4אם כן נולד לנו הספק על ככר זה אם הוא
חמץ או מצה כשהיה עדיין במקום קביעות החמץ והמצה ,דהיינו בשעה שנטל העכבר ,וכל הקבוע
דינו כמחצה על מחצה ,5כמו שדרשו חכמים ממדרש הפסוקים.6
ואפילו אם כבר ביטל 7כל חמצו 8שאין כאן אלא ספק דברי סופרים .ואפילו אם הככר שנטל העכבר
היה קטן) 9א( שיש לתלות שאכלו העכבר ,והרי יש כאן ב' ספיקות להקל ,והיה לנו להקל אף אם לא
____________________
 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( ספק ספיקא בגרעה חזקת בדיקתו )ס"א -ד(.
)ב( עכבר שכס לא' מב' בתים בדוקים )ס"ה(.
)ג( ככר המצא הוא הככר שהכיס העכבר )ס"ו(.
)ד( היח י' ומצא ט' ,או ט' ומצא י' )ס"ז -ח(.
)ה( היח בזוית זו ומצא בזוית אחרת )ס"ט(.
 2גמרא דף ט ע"ב )תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ ואתא עכבר ושקל ולא ידעין אי מצה שקל אי חמץ שקל הייו תשע
חויות( .טור ושו"ע ס"א )ט' צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ,ולא ידעו אם טל חמץ או אם טל מצה ,וכס
לבית בדוק ,צריך לחזור ולבדקו( .מ"א ס"ק א )דוקא שטל בפיו(.
 3רש"י שם ד"ה ואתא עכבר )וכס לבית בפיו(.
 4תוס' שם ד"ה הייו )דהכא מיירי כשראיו שלקח מן הקבוע ,שולד הספק במקום קביעות ,אבל אם לא ראיו הוה ליה
כפירש ,ואזלין בתר רובא( .מ"א ס"ק א )דוקא שטל בפיו .וכן הוא ביו"ד סי' ק"י ,תוספות( .והייו האמור בתוס' שם,
ובטור ורמ"א יו"ד סי' קי ס"ג )והא דאמרין כל דפריש מרובא פריש ,הייו שלא פירש לפיו ,אבל אם פירש לפיו ,או
שרואה כשהכרי לקחו ,הוי כאילו לקחו משם בידו(.
 5רש"י שם ד"ה הייו )דכל קבוע שטלו ממקום קבוע אין הולכין בו אחר הרוב ,אלא הרי הוא כמחצה על מחצה ,וספק
איסורא לחומרא( .טור ושו"ע יו"ד שם )ט' חויות מוכרות בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר בילה ,ולקח מאחת מהן ואין ידוע
מאיזה מהן לקח ,הרי זה אסור ,שכל קבוע כמחצה על מחצה דמי(.
וכן הוא לעיל סי' לב סע"ה )שכיון שהוא הולך אצל כרי בשעה שהם קבועין בבתיהם ,אין הולכין בזה אחר הרוב ,שכל הקבוע
כמחצה על מחצה( .סי' שכט ס"ב )כל הקבוע הוא כמחצה על מחצה( .לקמן סי' תג סי"ח )כיון שהמוכרים הם קבועים בעיר
כל אחד ואחד בביתו ,וכל הקבוע כמחצה על מחצה(.
 6שופטים יט ,יא )וארב לו וקם עליו( .כתובות טו ,א )א"ר זירא כל קבוע כמחצה על מחצה דמי בין לקולא בין לחומרא  ...מא
לן אמר קרא וארב לו וקם עליו  ...פרט לזורק אבן לגו ,היכי דמי  ...דאיכא תשעה ישראלים וכעי אחד בייהם ,דהוה ליה
כעי קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי(.
 7רמב"ם פ"ב ה"י ) היח תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ולא ידעו אם חמץ אם מצה טל ,וכס לבית
בדוק ,צריך לבדוק ,שכל הקבוע כמחצה על מחצה( .והשיג עליו הראב"ד שם )לא מיחוורא הא מילתא אלא לעין בטול ,אבל
לעין בדיקה ספיקא דרבן הוא( .וביאר המגיד משה שם )ודעת רש"י ז"ל ושאר המפרשים האחרוים כדעת רביו  ...וכתב
הרא"ה ז"ל שהטעם ,דאע"ג דספיקא דרבן היא ,כיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק ,החמירו בספקה יותר משאר ספיקות
של דבריהם ,וכן עיקר(.
ט"ז ס"ק א )בטור כתב ואם ביטל אין צריך לבדוק ,משום דהוי ספיקא במידי דרבן .אבל הרמב"ם כתב דאף בספיקא דרבן
כזו צריך בדיקה .ועיין במגיד משה דכתב הטעם לזה ,משום דתחלת תקתם היה בבדיקה על הספק ,לכן החמירו בספיקו
יותר משאר ספיקות של דבריהם(.
 8וכן הוא לעיל סי' תלח ס"א -ב )ביטל חמצו  ...ביטל כל חמצו( .משא"כ לקמן ס"ח )ביטל כל התשע ככרות שהיח( .ויתבאר
לקמן שם )הערה .(60
 9משמעות הרמב"ם שם ,לפירוש הט"ז ס"ק ב )וראה לכאורה דלהרמב"ם דסבירא ליה דאף בספיקא דרבן צריך בדיקה ,לא
מהי גם כן בזה ספק ספיקא( ,והח"י ס"ק ג )ודעת המחבר שכתב ]כ[לשון הרמב"ם בסתם דצריך לבדוק ,משמע דדעתו
להחמיר בכל עין ,שאין להקל בספיקות אלו(.
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ביטל .אף על פי כן החמירו חכמים כאן ,אף אם ביטל.10
לפי שלא הקילו חכמים בספק אחד אם ביטל ,ובב' ספיקות אם לא ביטל ,אלא בבית שהוא עומד
בחזקת בדוק ,11שמעמידין אותו בחזקתו ולא הטריחוהו לחזור ולבודקו פעם ב' ,אבל כל חדר שלא
____________________
 10משמעות הרמב"ם שם ,שצריך לחזור ולבדוק אפילו שיהם לקולא) :א( כשהוא ככר קטן) .ב( והוא גם ביטל .ותבאר
בקוטרס אחרון ס"ק א.
 11הדגשה זו מצויית בפס"ד צמח צדק ריב ,ב )ואאזמו"ר הגאון ז"ל שם סי' תל"ט כתב משום שהבית בחזקת בדוק(.
ובזה בא רביו לבאר טעם החילוק ,בין האמור כאן ,שלדעת הרמב"ם וסיעתו אין או מתירים מטעם ספק ספיקא ,כיון
ש"גרעה חזקת בדיקתו".
לבין האמור לעיל סי' תלח ס"ב )ואם הככר היה קטן ,בעין שיש לתלות שמא אכלו העכבר כולו ,אפילו אם לא ביטלו ,וכבר
הגיעה שעה ששית שאיו יכול עוד לבטלו ,אף על פי כן אין צריך לבדוק שאר החדרים ,מפי שיש כאן ב' ספיקות להקל ,שמא
לא הכיס העכבר מעולם את הככר לשאר החדרים ,ואם תמצא לומר הכיס שמא אכלו כולו ולא שתייר ממו כלום ,וכל ב'
ספיקות הולכין בהם להקל אף בשל תורה( .והייו כיון שהבית עומד בחזקת בדוק ,לכן מתירים מטעם ספק ספיקא.
וכן הוא לקמן ס"ד )שי צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה  ...ככר קטן שיש כאן ב' ספיקות להקל ,אין צריך לחזור ולבדוק
 ...ולא גרעה חזקת בדיקתו( .שגם שם מתירים מטעם ספק ספיקא כיון שהבית עומד בחזקת בדוק.
משא"כ בידון דידן שגרעה חזקת בדיקתו )כיון שהוא קבוע ,וכדלקמן בהמשך הסעיף( ,לכן אין מתירים מטעם ספק ספיקא
)ויתבאר לקמן הערה .(29

*
ויש עוד מקום שאו מתירים מטעם ספק ספיקא ,אפילו במקום שהבית איו בחזקת בדוק .והוא לעיל סי' תלג סכ"ד -ה )רפת
של בקר אין צריך בדיקה ,שכל חמץ שפל שמה יש לתלות שהבהמות אכלוהו ,והרי יש כאן ספק ספיקא ,שמא לא היה שם
חמץ מעולם ואם תמצא לומר היה שמא אכלוהו הבהמות ,וספק אכילת הבהמות מוציא מידי ספק חמץ .וכן לול של
תרגולים אין צריך בדיקה ,שכל חמץ שהיה שם יש לתלות שהתרגולים אכלוהו .וכן בית שהתרגולים מצויין בו אין צריך
בדיקה בקרקעיתו  ...יש בו ב' ספיקות להקל ,שמא אכלוהו ואם תמצא לומר שלא אכלוהו התרגולים שמא תעפש באורך
הזמן או מאס עד שפסל מאכילת כלב ואין צריך לבערו כלל(.
והרי מדובר שם במקומות שאין בהם חזקת בדיקה ,אם כן מדוע התירו מטעם ספק ספיקא?
תבאר הטעם לעיל שם סכ"ה בהגהה )ואע"פ שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם לשמא הכיסו לשם חמץ פעם
אחת אף שיש כמה ספיקות להקל  ...ספק הרגיל מאד ,שרגילות היא שהתרגולים וכיוצא בהן אוכלין כל מה שמוצאין והוא
קרוב לודאי .אלא שספק זה בלבד איו יכול להוציאו מידי ודאי גמור ,דהייו חזקת חמץ שהיה שם ,שודאי גמור עדיף מקרוב
לודאי .אבל אם יש להסתפק עוד ספק אחר ,דהייו שמא פסל מאכילת כלב באורך הזמן ,אף על פי שספק זה איו קרוב
לודאי ,מכל מקום על ידי ספק זה הורע כוחו של הודאי גמור ,דכיון שיש להסתפק ספק אחר הרי איו ודאי גמור ואיו אלא
כקרוב לודאי שיש כאן חמץ ,ויוכל ספק של אכילת תרגולים שהיא קרוב לודאי להוציא מידי קרוב לודאי(.
והייו דוקא באכילת הבהמות והתרגולים שהוא ספק הקרוב לודאי ,משא"כ אכילת העכבר ,כמבואר בב"י כאן ד"ה ומ" ש רבו
בבאו לשאול )דספק זה שמא אכלו עכבר כולו הוי רחוק קצת ,דאיו מצוי שיאכלו כולו ולא ישאיר ממו כלום(.

*
ובאמת התיר רביו גם בספק ספיקא של אכילת העכברים ,כמבואר לעיל סי' תלג סכ"ו )וכן הדין בכל החדרים שאין צריך
בדיקה כלל ,מחמת שאין דרך להכיס בהן חמץ מעולם ,וראה קודם שלשים יום שהכיס עכבר בהם חתיכות חמץ ,אין צריך
לבודקן בליל י"ד מטעם שתבאר(.
והייו האמור לפי זה שם סכ"ה )יש בו ב' ספיקות להקל שמא אכלוהו ,ואם תמצא לומר שלא אכלוהו התרגולים שמא תעפש
באורך הזמן או מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל  ...ספק הרגיל מאד  ...והוא קרוב לודאי  ...אם יש
להסתפק עוד ספק אחר  ...הרי איו ודאי גמור  ...ויוכל ספק של אכילת תרגולים שהיא קרוב לודאי להוציא מידי קרוב
לודאי(.
ומהו אם כן הטעם ששם מתיר בפשיטות בספק ספיקא של אכילת העכברים ,ואילו כאן מביא את שיטת הרמב"ם שאין
מתירים בספק ספיקא של אכילת העכברים?
וראה טעם החילוק בייהם ,שכאן ראו את העכבר וככר קטן בפיו ,שכס לבית בליל י"ד אחרי בדיקת החמץ ,והספק שמא
אכלו העכבר עד זמן איסורו איו קרוב לודאי .משא"כ שם מיירי ש"ראה קודם שלשים יום שהכיס עכבר בהם חתיכות
חמץ" .ובזה הוא ספק הרגיל וקרוב לודאי ,שבמשך שלשים יום אלו אכלוהו העכברים )ראה לקמן הערה .(16
יוצא אם כן שאו מתירים מטעם ספק ספיקא בבדיקת חמץ בשי אופים) :א( כשהבית בחזקתו בדוק ולא גרעה חזקתו) .ב(
כשאחד משתי הספקות הוא ספק הקרוב לודאי.
משא"כ בידון דידן ,אשר )א( גרעה חזקת בדיקתו) .ב( ספק אכילת העכבר את הככר הקטן ,בזמן מועט זה ,איו ספק הקרוב
לודאי ,אלא ספק ספיקא הרגיל ,בזה סובר הרמב"ם וסיעתו "שכך היא תקת חכמים לבדוק בכל מקום שאיו בחזקת בדוק,
אע"פ שיש בו כמה ספיקות להקל" )והטור וסיעתו מתירים גם בזה ,כדלקמן(.

*
כל הדברים האלו אמורים לפי מה שכתב רביו בפים .אמם יש אופן וסף בביאור שיטה זו של הרמב"ם וסיעתו ,שהובא
בקוטרס אחרון ס"ק א )וברייתא דרפת ולולין מפרש הרמב"ם משום דאין דרך להכיס חמץ לשם ,כמבואר בלשוו בפ"ב
ה"ו ,אלא אם כן הכיס כו' שסתמן שמכיסין כו' עיי"ש .ועי' במ"ש בסי' תל"ג בפים(.
והייו שלפי שיטת הרמב"ם המבוארת כאן ,אין מתירים מטעם ספק ספיקא גם בדין רפת ולולין ה"ל .והא דאיתא בברייתא
ח ,א )רפת בקר ולולין  ...אין צריכין בדיקה( ,מיירי במקום "דאין דרך להכיס חמץ לשם".
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נבדק ,אע"פ שיש כמה ספיקות לפוטרו מן הבדיקה אין זה מועיל כלום ,שכך הוא עיקר תקנת
הבדיקה לבדוק אפילו במקומות שאין בהם חמץ ברור אלא ספק וספק ספיקות ,12כמו שנתבאר בסי'
תל"ג.13
ובית זה כיון שראינו שהכניס עכבר ככר לתוכו ,הרי הוא עומד בחזקת שאינו בדוק ,שאף שככר זה
הוא ספק חמץ ספק מצה ,מכל מקום כיון שבודאי נכנס ככר זה שהוא ספק חמץ לבית זה אחר
בדיקתו הרי נגרעה חזקת בדיקתו ,והספק שהוא מצה והספק שאכלו העכבר אינם מועילים כלום,
שכך היא תקנת חכמים לבדוק בכל מקום שאינו בחזקת בדוק ,אע"פ שיש בו כמה ספיקות להקל.14
_______________
אשר לפי אופן זה אין הפרש בין ספק אכילת הבהמות והתרגולים לבין אכילת העכבר ,ששיהם אים ספק הקרוב לודאי; או
שהם ספק הקרוב לודאי.
יוצא אם כן שכשם שהרמב"ם איו מתיר מטעם ספק ספיקא באכילת העכבר ,כך איו מתיר מטעם ספק ספיקא באכילת
הבהמות והתרגולים.
וכשם שכאן בעכבר מסיים רביו שאין לסמוך על דברי המתירים אלא "אם כבר ביטל ,או שיכול עדיין לבטל" .וביאר הטעם
בקוטרס אחרון )כיון שדעת הרמב"ם ומגיד משה והב"י בשו"ע והט"ז ,להחמיר אפילו ביטל ,יש לחוש לדבריהם אם לא
ביטל ,דהוה ספיקא דאורייתא( .כך צריך להיות הדין כן גם לעיל ברפת ולולין.
ומכל מקום התיר רביו לעיל שם בפשיטות )אפילו בלא ביטול( ,ולא הביא שם כלל את דעת האוסרים .ועל זה מסיים בקוטרס
אחרון )כמובא לעיל(" :ועיין במ"ש בסי' תל"ג בפים".
והייו ששם קיי"ל בפשיטות להקל ,מטעם שספק אכילת הבהמות והתרגולים הוא ספק הקרוב לודאי ,שבזה יודה גם
הרמב"ם להתיר ,וכאופן הראשון שתבאר לעיל בשיטת הרמב"ם.

*
שי אופים אלו בביאור שיטת הרמב"ם )אם אוסר גם בספק ספיקא של רפת ולולין ,או ששם מודה גם הרמב"ם להתיר( ,היא
מחלוקת הב"ח והמ"א .ואף שכאן בקוטרס אחרון הביא דעת הב"ח שהרמב"ם אוסר גם ברפת ולולין ,מכל מקום פסק בסי '
תלג בפים כדעת המ"א ,שבזה מודה גם הרמב"ם להתיר:
הלכה זו כתבה ברמב"ם פ"ב ה"ו )חורי הבית התחתוים והעליוים ,וגג היציע ,ורפת בקר ולולין ,ומתבן ואוצרות יין ואוצרות
שמן שאיו מסתפק מהן ,ובית דגים גדולים ,אין צריכין בדיקה ,אלא אם כן הכיס להן חמץ .אבל אוצרות  ...צריכין בדיקה
שסתמן שמכיסין להן חמץ(.
ותבאר בב"ח סי' תלג ס"ח ד"ה כתבו הסמ"ק )ראה ממה שכתבו הרמב"ם והסמ"ג ושאר מחברים דרפת בקר ולולין דאין
צריך בדיקה הייו דוקא מסתמא וכו'  ...לא תלין לומר דאכלוהו  ...וכן משמע לקמן בסימן תל"ח דמטעם דאין דרכו של
עכבר לפרר צריך לבדוק אחר הככר שהכיס העכבר ואיו מחלק בין כשהככר איו גדול דתלין לומר דאכלו(.
והייו שמדמה אכילת הבהמות והתרגולים לאכילת העכבר ,ובשיהם איו מתיר מטעם ספק ספיקא ,אלא באופן שמסתמא
אין מכיסים בהם חמץ.
אמם במ"א שם )ס"ק י( משיג עליו )ומה שכתב הב"ח בשם הרמב"ם וסמ"ג לא דק בלשום ,דקאי על אוצרות ולא על רפת
בקר ולולין(.
והייו דמה שכתב הרמב"ם "אלא אם כן הכיס להן חמץ" קאי על אוצרות ,משא"כ ברפת בקר ולולין מתיר הרמב"ם בכל
אופן .והוא מטעם המבואר לעיל ,שאחד מהספקות הוא קרוב לודאי .ועל פי כל זה התיר המ"א )שם( בכל הספק ספיקא
דלעיל.
והטעם שרביו סומך בזה להקל כדעת המ"א ושאר הפוסקים ,יתבאר לקמן בקוטרס אחרון שם )הערה  .(82וראה דובר שלום
ע' קסג ואילך .הערות וביאורים חי"א ע' שמח ואילך.
 12מגיד משה פ"ב ה"י ,וט"ז ס"ק א.
 13סעיף כה בהג"ה )שחייב אדם לבדוק בכל החדרים שיש לחוש בהם לשמא הכיסו לשם חמץ פעם אחת אף שיש כמה ספיקות
להקל ,שמא לא הכיסו שם חמץ מעולם ,ואם תמצא לומר הכיסו שמא חזרו וטלוהו כולו משם ולא שתייר ממו שם
כלום ,ואם תמצא לומר שתייר ממו מעט שמא היה זמן רב קודם הפסח ותעפש באורך הזמן או מאס עד שפסל מאכילת
כלב  ...שחכמים מחמת חומר איסור החמץ החמירו לחוש אף לספק כזה ולכן התקיו מצות הבדיקה ,ואם כן מה לי ספק
אחד ומה לי כמה ספיקות(.
 14פר"ח ס"א ,לדעת הרמב"ם )ואף על גב דלא דמיא לתחילתה ,דהתם הבית מליאה חמץ כל השה ,ואילו הכא אדרבה הבית
בחזקת בדוק .מכל מקום כיון דחזין דעל עכברא לביתא ,אי חמץ עייל הא איתרע לה חזקת ביתא וקם ליה בחזקת שאיו
בדוק .וכי תימא הא ליכא חמץ ודאי ,אלא ספק חמץ ספק מצה .הא לאו מילתא היא ,דכיון דודאי על ,מעתה הך ביתא לאו
בחזקת בדוק קאי ,והך ספיקא לא מפקעה בדיקה משום דבדיקה על הספק תקה(.
ואף שתבאר לקמן ס"ד )שי צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה  ...ככר קטן שיש כאן ב' ספיקות להקל ,אין צריך לחזור
ולבדוק  ...ולא גרעה חזקת בדיקתו על ידי ספק חמץ שכס לתוכו(.
הייו דוקא בספק חמץ שכס לתוכו ,משא"כ ידון דידן גרע מהטעם האמור לקמן שם )ולד לו הספק כשהיה הככר במקום
שקבוע שם חמץ ודאי ,שהספק הולד במקום קביעת החמץ ,כיון שהחמירה בו תורה שלא לילך בו אחר הרוב ,שאף שהרוב
הוא מצה אף על פי כן ידון כמחצה על מחצה ,החמירו בו חכמים גם כן ואמרו שספק זה מגרע חזקת בדיקת הבית .אבל
שאר ספיקות שלא ולדו במקום שקבוע שם חמץ ודאי לא החמירו בהם חכמים כל כך שיוציא הבית מחזקת בדיקתו(.
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ויש חולקין 15על זה ואומרים שאם הככר היה קטן בענין שיש לתלות שאכלו העכבר ,או שיאכלנו
עדיין עד שיגיע זמן הביעור ,אין צריך לחזור ולבדוק ,אפילו אם לא ביטלו ,כיון שיש כאן ב' ספיקות
להקל שמא מצה נטל ושמא אכלו כולו.16
ויש לסמוך על דבריהם אם כבר ביטל ,או שיכול עדיין לבטל ,שאז הבדיקה אינה אלא מדברי
סופרים 17ובדברי סופרים הלך אחר המיקל:18
ב ואם פירש הככר ממקום קביעתו 19שלא בפנינו 20ומשם נטלו העכבר בפנינו ונכנס לבית בדוק,21
כיון שנולד הספק על ככר זה אם הוא חמץ או מצה לאחר שפירש ממקום קביעות החמץ והמצה,
שהרי פירש שלא בפנינו ,הרי אנו הולכין אחר הרוב ,דכל דפריש מרובא פריש ,ומצה הוא .ולפיכך
אפילו לא ביטל 22וכבר הגיע שעה ששית ואינו יכול לבטל ,אף על פי כן אין צריך לחזור ולבדוק,
אפילו אם הככר הוא גדול:
ג וכן אם נתערבו הצבורים במקום קביעותם ,אפילו נטל עכבר מהם בפנינו ,אין צריך לחזור ולבדוק,
____________________
 15טור )תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ואתא עכבר ושקל ולא ידעין אי חמץ שקל אי מצה שקל ,וכס לבית בדוק ,אם
טלתו ממקום קביעותו אז הוי דיא הכי ,אם ביטל ,או אפילו לא ביטל והככר איו גדול שאפשר שיאכלו העכבר כולו ,איו
צריך בדיקה ,דהוי ספק ספיקא ,ספק מצה ספק חמץ ואם תמצי לומר חמץ שמא אכלו כולו .ואם הוא גדול שאי אפשר
שיאכלו כולו ,ולא ביטל ,צריך לבדוק( .רמ"א ס"א )מיהו אם הככר קטן שיכול העכבר לאכול ,תלין להקל שאכלו ,ואין
צריך לבדוק(.
 16ולא תפרש כאן הטעם דמתירים משום ספק ספיקא ,אף שבבדיקת חמץ החמירו אפילו בכמה ספקות ,ואף שכאן גרעה
חזקת בדיקתו )כמבואר לעיל בדעה הראשוה(.
אמם תבאר לעיל סי' תלג קוטרס אחרון סוף ס"ק ו )ומה שהקילו שם ]בסי' תלט[ בספק ספיקא ,הייו לעין לחזור ולבדוק
מה שבדק כבר  ...ועוד דלא תלין בספק אכילה בסימן תל"ט אלא בככר קטן שיש לומר אכלו כולו ,ועכברים ותרגולים
שכיחי הרבה(.
והייו שמבאר את שיטת הטור וסיעתו בשי אופים:
)א( כאמור לעיל שבמקום שהבית עומד בחזקת בדוק מתירים מטעם ספק ספיקא ,ואין צריך לחזור ולבדוק מה שבדק כבר.
ואף שראיו שהעכבר הכיס ככר לתוך הבית ,כיון שהככר איו אלא ספק חמץ ספק מצה ,לא גרעה בזה חזקת בדיקתו של
הבית ,וכדלקמן ס"ד )שי צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה  ...ככר קטן שיש כאן ב' ספיקות להקל ,אין צריך לחזור
ולבדוק  ...ולא גרעה חזקת בדיקתו על ידי ספק חמץ שכס לתוכו( .וסובר הטור שכן הוא גם בידון דידן )ראה לעיל הערה
.(14
)ב( ועוד שגם כאן בעכבר חשב הספק קרוב לודאי שהעכברים אכלו את הככר הקטן .ואף שאיו קרוב לודאי שעכבר זה אכלו,
מכל מקום עכברים שכיחי הרבה ,כמובא בט"ז סוף ס"ק ב )הי עכברי רשי עי יהו ,כד חמיין עיבורא ,לא מסתיין דאכלן,
אלא קריין לחבריהן דאכלן עמהון( .וסובר הטור שכן הוא גם בידון דידן ,אפילו בזמן מועט זה )ראה לעיל הערה .(11
ואף שהט"ז כתב שם שטעם זה שייך גם בככר גדול ,מכל מקום סובר הטור שאין הספק קרוב לודאי שהעכברים אכלוהו ,אלא
בככר קטן.
אלא שלכאורה מועיל ביאור שי זה רק לבאר את מה שהטור מתיר בספק ספיקא ,כיון שספק אכילה הוא קרוב לודאי .משא"כ
מה שהטור מתיר בביטל ,מטעם ספק דרבן )שאין כאן ספק אכילה( ,בזה צריכים או לטעם הראשון דוקא.
] 17ר[מ"א ס"א )אם הככר קטן שיכול העכבר לאכול ,תלין להקל שאכלו( .ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק א )ואפשר שגם
רמ"א איו מיקל אלא אם כן ביטל( .ח"י ס"ק ג )ולדיא אין לזוז מהכרעת הרב ולהקל ,בפרטות היכא שבטל(.
והייו שאף שהטור כתב להקל באחד משי האופים" :אם ביטל ,או אפילו לא ביטל והככר איו גדול שאפשר שיאכלו העכבר
כולו" .מכל מקום אין לסמוך על דבריו אלא כשיש שי הטעמים יחד) :א( שביטל) .ב( שהככר שטל העכבר היה קטן – כי רק
באופן זה הקיל הח"י .ואפשר שגם רמ"א הקיל רק באופן זה.
 18ע"ז ז ,א.
 19גמרא שם ט ,ב )פירש ואתא עכבר ושקל ,הייו סיפא דתן תשע חויות כולן מוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר בלה ...
ובמצא הלך אחר הרוב( .טור ושו"ע ס"א )ואם פירש הככר ממקום קביעתו ,וטלו העכבר משם ,אין צריך לחזור ולבדוק,
דכל דפריש מרובא פריש(.
 20תוס' שם ד"ה הייו )אם לא ראיו הוה ליה כפירש( .פר"ח סוף ס"א )ומה שכתב ואם פירש הככר ממקום קביעותו כו' ,פירוש
כשלא פירש לפיו ,והוא הדין אם טלו עכבר ממקום קביעותו ולא ראיוהו שטל  ...אבל אם פירש ,או טלו עכבר ,לפיו,
הוה ליה ולד ספק במקום קביעותו וצריך לחזור ולבדוק ,זה מבואר בתוספות( .ח"י ס"ק ה )מבואר בתוספות דהוא הדין אם
טלו העכבר ממקום קביעותו שלא בפיו ,הוה כפירש ,ואזלין בתר רובא( .וכדלעיל ס"א.
וכן הוא ברמ"א יו"ד סי' קי ס"ג )והא דאמרין כל דפריש מרובא פריש ,הייו שלא פירש לפיו(.
 21או שלקחו העכבר ממקום קביעותו שלא בפיו ,כדלעיל הערה הקודמת.
 22פר"ח שם )דאמרין דכל דפריש מרובא פריש ,ואפילו ביטול לא בעי(.
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שאין זה נקרא קבוע כיון שאין החמץ עומד בפני עצמו אלא הוא מעורב עם המצה:23
ד שני צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה ,ושני בתים אחד בדוק ואחד שאינו בדוק ,ובאו שני
עכברים זה נטל חמץ וזה נטל מצה ,וכל אחד נכנס לבית אחד ,ואין ידוע לאיזה בית נכנס זה שנטל
חמץ .24אם כבר ביטלו ,25או שיכולים עדיין לבטל ,26שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,או שהוא ככר
קטן שיש כאן ב' ספיקות להקל ,27אין צריך לחזור ולבדוק.
ואף על פי שבשעה שנכנס כל ככר לבית אחד נולד לו הספק על כל ככר אם הוא חמץ או מצה ,ואם
כן הרי ידוע לנו שלכל בית נכנס ככר ספק חמץ .אף על פי כן אין הבית עומד בחזקת שאינו בדוק,
ולא נגרעה חזקת בדיקתו על ידי ספק חמץ שנכנס לתוכו ,אלא אם כן נולד לו הספק כשהיה הככר
במקום שקבוע שם חמץ ודאי ,28שהספק הנולד במקום קביעת החמץ ,כיון שהחמירה בו תורה שלא
לילך בו אחר הרוב ,שאף שהרוב הוא מצה אף על פי כן נידון כמחצה על מחצה ,החמירו בו חכמים
גם כן ואמרו שספק זה מגרע חזקת בדיקת הבית ,אבל שאר ספיקות שלא נולדו במקום שקבוע שם
חמץ ודאי לא החמירו בהם חכמים כל כך שיוציא הבית מחזקת בדיקתו:29
____________________
 23מ"א ס"ק ד )אבל כשלא שארו הציבורים במקומן רק תערבו זה בזה לא מקרי קבוע(.
 24גמרא ט ,ב )שי ציבורין אחד של מצה ואחד של חמץ ,ולפיהם שי בתים אחד בדוק ואחד שאיו בדוק ,ואתו שי עכברים
אחד שקל מצה ואחד שקל חמץ ,ולא ידעין הי להאי עייל והי להאי עייל ,הייו שתי קופות ,דתן שתי קופות אחת של חולין
ואחת של תרומה ולפיהם שי סאין אחד של חולין ואחד של תרומה ופלו אלו לתוך אלו מותרין ,שאי אומר חולין לתוך
חולין פלו ותרומה לתוך תרומה פלה( .טור ושו"ע ס"ב )ב' צבורין ,אחד של חמץ ואחד של מצה ,וב' בתים ,אחד בדוק ואחד
שאיו בדוק ,ובאו שי עכברים זה טל חמץ וזה טל מצה ,ואין ידוע לאיזה בית כס זה שטל החמץ ...איו צריך לחזור
ולבדוק(.
 25גמ' י ,רע"א )בדיקת חמץ  ...דרבן היא ,דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה( .טור )בהא מי תלין להקל שאם ביטל  ...אין
צריך לבדוק( .ט"ז ס"ק ד )ומיירי שבטלו ,והוי ליה ספיקא במידי דרבן ולקולא( .מ"א ס"ק ה )מיירי שביטל ,ואם כן איו
אלא ספיקא דרבן ,כיון שאיו ספק קבוע(.
 26מ"א שם )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .ומקורו ברמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלעיל סי' תלח
סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל ס"ט )והערה .(46
 27טור )או שאין הככר גדול דאיכא תרי ספיקי( ,ולבוש ס"ב )וכן אם לא ביטל ואין הככר גדול דאיכא תרי ספיקא ,שמא אכלו
ואם תמצי לומר לא אכלו שמא לבית שאיו בדוק כס החמץ ,אין צריך לבדוק הבדוק(.
 28רמב"ם פ"ב הי"א )בכל אלו איו צריך לבדוק פעם שיה ,שאין כאן קבוע(.
והייו שאע"פ שלעיל ס"א ,בדין תשעה צבורים של מצה ואחד של חמץ ,דאמרין ביה כל קבוע כמחצה על מחצה ,הובאה לעיל
דעת הרמב"ם שכיון גרעה חזקת בדיקתו ,אין מתירים בכל הספיקות האלו.
מכל מקום כאן בשי צבורים אחד של חמץ ואחד של מצה ,אמרין בגמרא )שם(" :הייו שתי קופות  ...שאי אומר חולין לתוך
חולין פלו ותרומה לתוך תרומה פלה" .ומבאר הרמב"ם הטעם ש"איו צריך לבדוק פעם שיה ,שאין כאן קבוע".
 29מגיד משה פ"ב הי"א )וכות רביו בכאן הוא שהספיקות האלו אין ספק קבוע  ...כבר בדק ואין כאן ספק קבוע ,ולזה לא
החמירו בספיקות אלו ,ודברים ברורים הם(.
פר"ח ריש ס"ב )אף על גב דלסברת המחבר בספק בדיקה אזלין לחומרא וכדלעיל בסעיף א' ,כבר כתב המגיד משה דלא כל
הספקות שוין ,דשאי התם דכיון שכס לבית ידוע הוה ליה ספק קבוע ,אבל בכאן  ...כבר בדק ואין כאן ספק קבוע(.
מ"א ס"ק ה )איו אלא ספיקא דרבן ,כיון שאיו ספק קבוע(.
ומבאר רביו הטעם בזה ,שכיון שאין כאן קבוע לכן לא גרעה חזקת בדיקתו של הבית .ובמקום שחזקתו בדוק ,הקילו חכמים
בכל הספיקות האלו .וכדלעיל )ס"א(" :שלא הקילו חכמים בספק אחד אם ביטל ,ובב' ספיקות אם לא ביטל ,אלא בבית
שהוא עומד בחזקת בדוק".

*
וכל זה הוא לעין בדיקת חמץ ,שהחמירו בו חכמים במקום שאין חזקתו בדוק .משא"כ בשאר הספיקות דרבן ,וספק ספיקא,
אין לו הכרח שספק של קבוע גרע משאר ספקות )ראה חקרי הלכות ח" ג סא ,ב .שאלי ציון קמא ע' שצט( ,אלא אדרבא ראה
שהוא קל יותר ,כמבואר בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' עא )השתא קל וחומר ,מה הכא דהוי רוב גמור שמן השחוטה הוא ,כיון
תשע חויות כולן מוכרות בשר שחוטה כו' ,אפילו הכי כיון דקבוע הוא חשב כמחצה על מחצה ואסור מן התורה ,כל שכן וקל
וחומר כשיש ספק שקול ממש אם הוא בשר שחוטה או בשר בלה ,דאסור מן התורה מחמת הספק  ...ודאי קיל זה משאר
ספק שקול ממש(.
וכל זה הוא לדעת הרמב"ם )דלעיל ס"א( ,משא"כ לדעת הטור ,איו זקוקים לחילוק זה ,שרי גם בקבוע הקילו חכמים בכל
הספקות האלו )כדלעיל סוף ס"א ,והערה .(16
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עכבר שכס לא' מב' בתים בדוקים
ה שני בתים בדוקים וצבור אחד של חמץ ,ובא עכבר ונטל ואין ידוע לאיזה בית נכנס .אם הבתים הן

של שני בני אדם ,ובאין לשאול זה אחר זה ,שניהם אין צריכין לחזור ולבדוק ,אם ביטלום 30או יכולין
לבטל ,31וכל אחד יכול לתלות החמץ בבית חבירו .אבל אם לא ביטלו ואינן יכולין עוד לבטלו,
שניהם צריכין לחזור ולבדוק ,אפילו אם היה ככר קטן.32
ואין כאן ב' ספיקות להקל .לפי שספק זה שמא לא נכנס לבית זה או שמא לא נכנס לבית זה אינו
נחשב לספק כלל מן התורה ,שבודאי נכנס לאחד מהן ,וכיון שאינו ידוע איזהו שניהם צריכין בדיקה,
דהי מנייהו מפקת .ואף שבאו לשאול זה אחר זה אין זה מועיל כלום מן התורה.33
____________________
 30גמרא י ,א )צבור אחד של חמץ ולפיו ב' בתים בדוקין ,ואתא עכבר ושקל ולא ידעין אי להאי על אי להאי על ,הייו שי
שבילין  ...אם שאלו זה בפי עצמו וזה בפי עצמו טהורין שיהן בבת אחת טמאין(.
טור )צבור אחד של חמץ וב' בתים בדוקים ,ואתא עכבר ושקל ולא ידעין להי מיייהו עייל ,אם שי הבתים  ...של שים ובאו
 ...לשאול זה אחר זה ,אין שום אחד מהם צריך בדיקה ,אם ביטלו(.
ואף שהרמב" ם לא חילק בזה ,וב שו"ע )ס"ב( פסק כלשון הרמב"ם ,כתב על זה רמ"א )כך הם דברי הרמב"ם ,אבל מסקת
הפוסקים איו כן( .והייו שהוא פוסק כהטור .ב"ח ס"ב )דמשמע אבל בלא ביטלו דהוי ספק דאורייתא צריך לבדוק( .ט"ז
ס"ק ד )ואם בזה אחר זה אז מהי הביטול דוקא משום דאז הוא מדרבן(.
 31מ"א ס"ק ה )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .ומקורו ברמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלעיל סי' תלח
סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל שם ס"ט )ושם הערה .(46
 32טור )אם ביטלו( .וכאן לא חילק בין ככר קטן לבין ככר גדול ,כפי שחילק בשי הדיים הקודמים .וכן ביאר דבריו בב"י
)דמשמע שאם לא ביטלו צריכין בדיקה בכל גווי( .וכן מסיק בדרכי משה ס"ק ב )ראה כדברי ב"י ,ולא מטעמיה( .הרי
שעכ"פ שיהם הסכימו לפרש בדברי הטור ,שבלא ביטול "שיהם צריכין לחזור ולבדוק ,אפילו אם היה ככר קטן".
 33דרכי משה ס"ק ב )מאחר שהוא איסור דאורייתא ,ולא וכל לומר תרי ספיקי להתיר שתיהן אלא להתיר אחד מהם ,לא
אזלין ביה לקולא  ...ועיין לקמן ביורה דעה סימן "ז בדיי ספק ספיקא( .שהיא שיטת ר"י )תוס' ביצה ג ,ב ד"ה ואחרות(,
שספק אחד בגופו וספק אחד בתערובת אסור.
אלא שעל שיטה זו הביא הב"י סוס"י ז )מצאתי כתוב  ...דלא איירי ר"י אלא דוקא היכא שודע שדרס הזאב קודם שתערב
באחרים  ...ועשה הספק כודאי ,וכשתערב בעדר הוי כמו ודאי דאורייתא שתערב בעדר ,אבל אם לא ודע לו שדרס הזאב
עד אחר שתערב בעדר מודה שמותר מטעם ספק ספיקא ,הואיל ששי הספיקות באים יחד מיד כשולד הספק( .ואם כן
אפשר גם כאן יהי' מותר מטעם ספק ספיקא ,כששי הספיקות באו יחד.
ועל זה מציין כאן בדרכי משה ,למה שביאר ביו"ד שם ס"ק טו )אף על גב דמיירי כאן שודעו שי הספיקות ביחד  ...דודאי
במקום דאיכא תרי ספיקי שאין כאן איסור אז מתירין מכח ספק ספיקא ,אבל כאן דספק דרס ספק לא דרס ,ואם תמצי
לומר דרס אם כן הוי כאן ודאי איסור דאורייתא ,אלא שלא ידעין איזה הוא דתערב ,בכהאי גווא לא אמרין ספק
ספיקא(.
והה שם בסוס"י ז לא הובאה הלכה זו בשו"ע ,אלא בסי' קי ס"ט )ספק טרפה שתערב באחרות ,כולן אסורות  ...שכיון שספק
הראשון היה בגופו ,אין להתירו מספק ספיקא( .אלא שגם בזה יש מקום לפרש דמיירי דוקא בודע איסורו קודם שתערב.
וגם שם הגיה על זה הרמ"א )ויש אומרים הטעם דאסור הואיל והספק הוא איסור מדאורייתא ,ולא וכל לומר עוד ספק שאין
כאן איסור ,רק שתערב באחרים ,לא מקרי ספק ספיקא ואסור(.
ופירש הש"ך שם ס"ק סג )אפילו לא ודע ספק הראשון רק עד אחר שתערב  ...ואם כן שי הספיקות ודעו יחד ובאין כאחת,
מכל מקום כיון שהספק הראשון אסור מן התורה לא הוי ספק ספיקא ,כך העלה בדרכי משה סוס"י "ז ובת"ח כלל מ"ג דין
ז' ,והשיג אבית יוסף בסו"ס "ז בשם מצאתי כתוב ,דמתיר בלא ודע הספק הראשון קודם שתערב משום ספק ספיקא(.
ולפי זה גם כאן לא תיר מטעם ספק ספיקא ,אף באופן ששי הספיקות באו יחד.

*
וכל זה הוא לשיטת הר"י )תוס' ביצה ג ,ב ד"ה ואחרות( ,אמם ר"ת )שם( חולק וסובר שגם בספק אחד בגופו וספק אחד
בתערובת מתירים מטעם ספק ספיקא.
ומכל מקום מבאר כאן רביו ,שכאן אין להתיר מטעם ספק ספיקא ,שלא התיר ר"ת בספק אחד בגופו וספק אחד בתערובת,
אלא בתערובת ,שכיון שהוא יבש ביבש בטל האיסור מן התורה ברוב ,ורק מדרבן איו בטל כשהוא חשוב וכיו"ב.
משא"כ כאן בספק לאיזה משי הבתים כס העכבר ,שאין כאן ביטול בתערובת ,לא מציו שזה יחשב ספק מן התורה ,ולכן
כולם יודו כאן שאיו מצטרף לספק ספיקא.
ואף שגם בספק אחד בגופו וספק אחד בתערובת תבאר בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' רפח ס"ד )דספק דתערובות לא הוי ספק
מעליא ,דדמי לשי שבילין בבאו לישאל בבת אחת(.
הייו לומר ד"לא הוי ספק מעליא" ,אבל עכ"פ חשב ספק .משא"כ בתרי שבילין ,או בידון דידן של שי בתים ,שאין כאן
ביטול ברוב ,בזה "איו חשב לספק כלל מן התורה ,שבודאי כס לאחד מהן ,וכיון שאיו ידוע איזהו שיהם צריכין בדיקה,
דהי מייהו מפקת".
וראה דברי טעם סוס"י צא .מראי מקומות וציוים.
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אלא אם כן ביטלו ,שאז אין צריך לבדוק אלא מדברי סופרים ,וחכמים הקילו בספק דבריהם ואמרו,
שאם באו לשאול זה אחר זה ,כיון שאפשר לומר לכל אחד שהוא אין צריך לבדוק לפי שהחמץ הוא
בבית חבירו ,אומרים כן.34
_______________
*
על פי סברא ה"ל מתבארת הלכה זו לכל הדעות .אלא שלא תפרש כאן מהו המקור לסברא זו ,ובפרט שלפום ריהטא תפרש
ההיפך מזה בתוס' .ועל זה מצויין כאן על הגליון:
תוס' י ,א ד"ה בבת אחת )ראה דהייו מדרבן ,דמדאורייתא אפילו בבת אחת טהורים( .ומכל שכן שאם באו לשאול זה אחר
זה ,שהוא מותר מן התורה.
אלא שמה שכתבו התוס' "דמדאורייתא אפילו בבת אחת טהורים" ,הוא דוקא בספק טומאה ברשות הרבים שמותר מן התורה,
כמבואר ברש"י שם )אם שאלו כל אחד לחכם ספקו בפי עצמו טהור ,ואין בית דין יכול לטמאו ,כדקיימא לן בספק טומאה
ברשות הרבים ספקו טהור(.
ואין ללמוד מזה לשאר איסורים ,כמבואר במהדו"ב ליו"ד סי' קפג ד"ה ואין לתמוה )דהלכתא גמירא לה ספק טומאה ברשות
הרבים טהור ,ומשום הכי מטהרין בשי שבילין שברשות הרבים ,אין ללמוד משם לאיסורים(.
ואם כן אפשר שבשאר איסורים "אין זה מועיל כלום מן התורה" ,אלא כשאיסור הוא "מדברי סופרים ,וחכמים הקילו בספק
דבריהם".
ואף שמזה גופא שאו מתירים בשי שבילים מטעם ספק טומאה ברשות הרבים ,רואים עכ"פ שיש כאן ספק מהתורה .ואילו
כאן כותב רביו "איו חשב לספק כלל מן התורה".
אולי הכווה ,שאף שהוא חשב ספק לעין ספק טומאה ברשות הרבים ,מכל מקום "איו חשב לספק כלל מן התורה" – לעין
להצטרף לספק ספיקא .וכמו בספק שאיו שקול ,להסוברים שאיו מצטרף לספק ספיקא ,כדלקמן יו"ד סי' קפז ס"ק כד ד"ה
והלכך ,ובקוטרס אחרון שם ס"ק א ד"ה אלא ודאי )ועיין ש"ך בכללי ספק ספיקא דין ל"ג ,ובסי' "ג ס"ק י"ד ,דספק שאיו
שקול לא מהי אפילו בספק ספיקא( .וראה בהסמן שם.
ועדיין יש לעיין בזה.

*
אמם למרות כל זאת ,התירו חתיכת חמץ שתערבה באלף חתיכות מצה ,ואבדה אחת מהחתיכות מן העולם ,מטעם ספק
בדברי סופרים ,או מטעם ספק ספיקא ,כדלקמן סי' תמז סי"ד ,וסי' תג סי"ב )והקילו חכמים בספק ספיקא כזה ,לפי שמן
התורה כבר תבטל האיסור ברוב יבש ביבש(.
וטעם החילוק בים הוא ,כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קי ס"ט )ספק טרפה שתערב באחרות ,כולן אסורות  ...שכיון שספק
הראשון היה בגופו ,אין להתירו מספק ספיקא( .משא"כ באבדה אחת מהחתיכות מן העולם ,אשר שי הספקות הן שמא
החתיכה שאוכל איה החתיכה של האיסור.
ואפילו אם הספק הראשון הוא בגופו ,כגון חטה שפלה למים ושהתה שיעור מיל ,או תרככה ,ואחר כך תערבה באחרות ,גם
בזה מתירים ,כדלקמן סי' תסז ס"ז; וכן אם אחר כך פלה לתבשיל ,כדלקמן שם סכ"ה .ויתבאר לקמן בהערות שם.
 34טור )צבור אחד של חמץ ,וב' בתים בדוקים ,ואתא עכבר ושקל ולא ידעין להי מיייהו עייל  ...באו לשאול זה אחר זה אין
שום אחד מהם צריך בדיקה ,אם ביטלו(.
ולבוש ס"ב )ואם באו לשאול זה אחר זה  ...אין שום אחד מהם צריך בדיקה  ...תולה כל אחד בחבירו ,ומטיל החיוב על חבירו
בחמץ זה שהוא מסופק בו(.
ואף שבשו"ע כתב כלשון הרמב"ם שלא חילק בזה ,הגיה הרמ"א וכתב" :כך הם דברי הרמב"ם ,אבל מסקת הפוסקים איו
כן" .והייו דקיי"ל כדברי הטור ה"ל ,וכמבואר בט"ז )ס"ק ד(" :זה דעת הטור  ...ואם בזה אחר זה אז מהי הביטול דווקא,
משום דאז הוא מדרבן".

*
וכעין זה הוא לעין טומאת כתמים מדרבן ,דתיא )דה ח ,ב(" :שתי שים שתעסקו בצפור אחד ,ואין בו אלא כסלע דם,
ומצא כסלע על זו וכסלע על זו ,שתיהן טמאות" .וכן פסק בשו"ע )יו"ד סי' קצ סכ"ה(" :שתי שים שתעסקו בצפור אחת
שאין בו דם אלא כסלע ,ומצא על כל אחת כסלע ,שתיהן טמאות" .ותבאר לקמן שם )ס"ק מט(" :אבל אם באו בזו אחר זו,
שתיהן טהורות ,שכל אחת מהן בפי עצמה יש לטהרה מספק ולתלות בדם צפור".
וכעין זה הוא בשו"ע יו"ד )סי' קיא ס"ז(" :היו כאן שתי קדרות של היתר ,ופל איסור לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו פל ...
אם הם של שי בי אדם ,אין מצטרפות" .וכתב על זה בש"ך שם )ס"ק יט(" :כתב  ...הרמב"ן  ...אבל באו בזה אחר זה תולין
להקל".
אמם תן )דה ט ,ב(" :ג' שים שלבשו חלוק אחד ,או שישבו על ספסל אחד ,ומצא עליו דם ,כולן טמאות" .ופירש"י שם
)ד"ה הרי זו(" :מאי חזית דמקלקלה לה להך טפי מהך" .וכן פסק בשו"ע שם )סי' קצ סמ" ג(" :אם השאילה לטהורה וחזרה
ולבשתו ששתיהן צריכות לחוש" .ותבאר לקמן שם )ס"ק פז(" :אף על גב דהוה ספיקא דרבן מכל מקום כיון דאי תליא בהא
מיקלקלה מאי חזית דתקלקל להך טפי מהך" .ולא חילקו בזה בין באו לשאול בבת אחת ,או בזו אחר זו.
וטעם החילוק בין ב' בתים וב' קדרות ,שמקילים בדרבן בבאו לשאול זה אחר זה ,לבין כתם שמצא אצל ג' שים ,שכולן
טמאות אפילו באו לשאול זו אחר זו ,תבאר לקמן שם )ס"ק פו(" :צריך לומר ,דשאי בתים וקדרות שאין בהם דעת לישאל,
אלא שהבעלים דחדא מיייהו באים לשאול ,הלכך תלין באידך דאיו בא לישאל .אבל השים שיש בהן דעת לישאל ,אף שלא
באה אלא אחת מהן ,אין לה לתלות כתמה בחברתה ,דמאי חזית לקלקל הך טפי מהך ,וכשאתה תולה בה אתה מקלקלה .מה
שאין כן בבתים וקדרות אין לחוש לקילקולם אלא כששאלים עליהם בעליהם ,אבל כשאין שואל ואין דורש לא איכפת לן,
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אבל אם באו לשאול בבת אחת ,או שאחד מהם שואל עליו ועל בית חבירו ,כיון שאי אפשר לומר
להם ששניהם אין צריכין לבדוק ,שהרי בבית אחד יש ודאי חמץ ,אם כן שניהם צריכין לחזור ולבדוק,
דהי מינייהו מפקת:35
_______________
שלא תה התורה אלא לישראל ולא לעצים ואבים ,והלכך כשהבעלים דחדא מיייהו באים לישאל תלין להו באידך שאין
הבעלים באים לשאול" )ראה פרי דעה סי' קצ טורי כסף ס"ק לא .כבוד מלכים ע' קמז .סגולת אברהם ע'  174ואילך(.
ועוד הוסיף ביאור לחילוק זה בפסקי דיים צמח צדק ריב ,ג )ולע"ד ראה לחלק עוד  ...גבי ב' בתים בדוקים ושי קדרות יש
לומר  ...כשבאת לישאל על קדרה אחת ,אין מההכרח להזכיר הקדרה הב' ,רק יכול לומר שיש ספק אם פל האיסור בקדרה
הא' או לא  ....וכן גבי ב' בתים בדוקים אין הבית הב' שלא באו לישאל עליו מסייע דוקא בהיתר הבית הא' ,דעין הספק
שבבית הא' יכולים להזכירו בלי הבית הב' ,והוא שיש ספק אם כס העכבר בבית הא' או לאו  ...אבל גבי ב' שים ליכא
למימר הכי ,שהרי כתם זה אתה רוצה לתלותו בהאשה הב' ,לומר שממה ממש בא ,ואם תאמר דל האשה הב' מהכא לא
שאר ספק כלל ,שהרי אין לך במה לתלות .וכיון שאתה רוצה להמשיך היתר של זו מגופה של הב' ממש ,הרי זה כבאו לישאל
בבת אחת" .ועוד דן בזה שם.
וכן ביאר בשו"ת צמח צדק יו"ד סי' קז אות ג )ולפע"ד אפשר לתרץ ,דגבי ב' בתים גם כן אין היתר בית זה משך מבית השי,
רק מצד עצמו ,שיש ספק אם העכבר כס בו או לא .דאע"ג דאם תמצי לומר לא ,הייו שכס בבית השי ,מכל מקום אין
הבית השי גורם הטהרה ,רק העדר כיסת העכבר בבית זה ,והרי העדר זה הוא שייך גם אם לא הי' הספק מצד שכס בבית
השי ,רק על דרך ספק על ספק לא על ,דכל שכן שהי' טהור כמ"ש בגמ' שם .ואם כן אין משך כלל טהרת בית זה מבית השי
 ...וכן הוא גבי ב' קדירות דסוס"י קי"א דדומה לשי בתים ה"ל .משא"כ הכא דהתירא וטהרה של זו באו להמשיך מבעלת
הכתם ממש ,לתלות הכתם בה ,זה לא תלין(.
ומה שהובא לעיל ,שגם לעין כתמים תולין בשתי שים שתעסקו בצפור; הה לפי טעם הצמח צדק מובן בפשיטות טעם
ההיתר ,שהרי אפשר לבאר טעם ההיתר בלי הזכרת האשה השיה .ולפי הטעם שביאר רביו ,תבאר הטעם לקמן שם )גם לפי
דעה המחמירה דלקמן(" :ולא דמי לב' שים שתעסקו בצפור אחת  ...דאפילו כששתיהן באות לישאל בזה אחר זה שתיהן
טהורות ,וכל שכן כשאחת באה לישאל ואחת איה באה כלל .דהתם איה צריכה לתלות כתמה בחברתה ,אלא בדם צפור,
וחברתה תהיה טמאה ממילא .אבל הכא שצריכה לתלות כתמה בחברתה ,ומאי חזית לתלות בהך טפי מבהך".

*
כל הדברים האלו אמורים לפי דעת הרמב"ן שהובא לעיל .אמם הובאה לקמן שם דעת הרשב"א שחולק על הרמב"ן ואוסר
אפילו בדרבן ,אפילו בבאו לשאול זה אחר זה .שכך כתב בתורת הבית הארוך )בית ד שער ב כג ,א(" :ושאלתי את פי הרב
רמב"ן ז"ל ותירץ לי  ...אם היו חביות של ב' בי אדם ובאו לישאל בזה אחר זה  ...כולן מותרות ,דכל בדרבן תולין להקל
דומיא דשי שבילין  ...ומיהו איו מחוור בעיי  ...אלא מסתברא לי  ...היו שתי הקדירות של היתר שתיהן אסורות".
וביאר בש"ך שם )סי' קיא ס"ק יט(" :שמבואר שם דאפילו באיסור דרבן אין תולין להקל בב' בי אדם שבאו בזה אחר זה ...
דכיון שעל כרחך צריך אתה לאסור אחת מהן מהיתרא ,כולן אסורות ,דמאי חזית דאסרת להאי דלמא איפכא ,והלכך כולן
אסורות".
ומכל מקום הקילו בשתי שים שהתעסקו בצפור ,מהטעם המובא לעיל" :דהתם איה צריכה לתלות כתמה בחברתה ,אלא בדם
צפור ,וחברתה תהיה טמאה ממילא".
זהו לדעת הרשב"א ה"ל .אמם קיי"ל כדעת הרמב"ן דלעיל ,כמבואר לקמן שם )סי' קצ ס"ק פז(" :וכן דעת הטור ושלחן ערוך
באורח חיים סי' תל"ט גבי ב' בתים בדוקים" .והייו כמובא לעיל מהטור.
ועד"ז הוא בשו"ע )ס"ב( " :שי בתים בדוקים וצבור אחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ואין ידוע לאיזה בית כס  ...איו צריך
לחזור ולבדוק" .שהוא העתק מדברי הרמב"ם )פ"ב הי"א( .אלא שבדבריהם ראה שמתירים אפילו בבאו לשאול בבת אחת,
כמבואר בכסף משה שם .הרי עכ"פ מוכח מזה שדעתו כהרמב"ן )ולא כהרשב"א ה"ל(.
אבל אן קיי"ל כרמ"א שכתב" :כך הם דברי הרמב"ם ,אבל מסקת הפוסקים איו כן" ,והייו דקיי"ל כדברי הטור ה"ל,
וכמבואר בט"ז )ס"ק ד(" :זה דעת הטור  ...ואם בזה אחר זה אז מהי הביטול דווקא ,משום דא הוא מדרבן".

*
יוצא אם כן מכל ה"ל:
)א( בדין שתי שים שתעסקו בצפור ,לכל הדעות יש להקל בבאו לשאול זו אחר זו.
)ב( בדין שלשה שים שלבשו חלוק אחד ,לכל הדעות אין להקל אפילו באו לשאול זו אחר זו.
)ג( בדין שתי קדרות ובדין שתי בתים בדוקים ,יש מחלוקת בין הרמב"ן והרשב"א ,וקיי"ל כהרמב"ן ,כמבואר כאן .וכן מסיק
בפסקי דיים צמח צדק )ריב ,ג(" :בש"ך סקי"ט עיי"ש מחלוקת הרמב"ן והרשב"א ,ודעת הש"ך ופר"ח ופר"ת כהרמב"ן ...
וכן מצאתי להגאון אאזמו"ר ז"ל בסימן ק"צ סקפ"ו שכתב וכן דעת הטוש"ע או"ח סימן תל"ט".
 35טור ולבוש )ציבור אחד של חמץ ושי בתים בדוקים ,ובא עכבר וטל ואין ידוע לאיזה בית כס ,אם שי הבתים של אדם
אחד או של שים ,ובאו לשאול בבת אחת ,או שבא אחד לשאול עליו ועל חבירו ,שזה כמו של אדם אחד שההוראה הוא לאדם
אחד ,שיהם צריכין לבדוק אפילו אם בטלו ,שאין זה ספק גמור אלא דומה לודאי ,דהא על כרחך יש חמץ ברשותו של אותו
ששואל עליו(.
ואף שבשו"ע כתב כלשון הרמב"ם שלא חילק בזה ,הגיה הרמ"א )כך הם דברי הרמב"ם ,אבל מסקת הפוסקים איו כן( .והייו
שפסק כדעת הטור ,וביאר בט"ז ס"ק ד )זה דעת הטור שכתב  ...דלא מהי אם בא לשאול בבת אחת אפילו אם בטלו(.
ותבאר הטעם לקמן שם )הל' דה סי' קצ ס"ק מט(" :שבאו שתיהן לשאול בבת אחת ,או שבאה אחת מהן לשאול עליה ועל
חברתה ,שאי אפשר לטהר שתיהן בבת אחת ,משום דמחזי כשיקרא )עיין ר"ן פרק ב' דכתובות(".
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ככר המצא הוא הככר שהכיס העכבר
ו עכבר שנכנס לבית ונכנס אחריו ובדק יפה ככל הלכות בדיקה ולא מצא כלום  ,אפילו לא ביטל ,
36

37

אין צריך לחזור ולבדוק ,כיון שלא מצאו ודאי אכלו העכבר ,38או גררו למקום שאין יכול להתגלות
משם ,ולא יבא לאכלו בפסח.39
ואם בדק קצת הבית ומצא ככר ,40אין צריך לחזור ולבדוק שאר הבית ,אם ביטל 41או שיכול עדיין
לבטל ,42שאנו תולין לומר שזהו הככר שנטל העכבר.43
אבל אם הגיע שעה ששית יש להחמיר ולבדוק ,44כיון שאינו יכול לבטל הרי הוא ספק של תורה.
ואפילו אם היה ככר קטן אין כאן ב' ספיקות להקל ,45מטעם שנתבאר בסימן תל"ח:46
_______________

והייו כמו שכתב הר"ן שם )יא ,ב ד"ה אם(" :כשבא לשאול עליו ועל חבירו ,וכיון דאיהו ידע באידך ,ויודע דכי מטהרי ליה
לחבריה לא מטהרין ליה ,סבר ר' יוסי דמחזי כשקרא".
 36גמרא י ,א )על ובדק ולא אשכח פלוגתא דרבי מאיר ורבן דתן  ...וחכמים אומרים בודק עד שמגיע לסלע או לקרקע בתולה(.
טור ושו"ע ס"ב )ידע שכס לאחד מהם ,וכס אחריו ובדק ולא מצא כלום  ...איו צריך לחזור ולבדוק(.
 37תוס' שם ד"ה על )דמיירי בשלא בטלה( .טור )אין צריך לבדוק יותר ,ואפילו אם לא ביטל( ולבוש ס"ב )אפילו לא ביטל אין
צריך לבדוק יותר ,דהא בדק ולא מצא(.
 38רש"י שם ד"ה כל דבר )אמרין עכבר אכלה( .וראה מראי מקומות וציוים.
 39לבוש שם )ואפילו הככר גדול תלין לומר חזר ויצא ולאו אדעתיה ,כיון שבדק ולא מצא( .ב"ח סוף ס"ג ד"ה ראה )ותלין
לקולא דהעכבר הוליך הככר חוץ לבית(.
ותפרט יותר לעיל סי' תלח ס"ב )ואם בדק כל אותו החדר ולא מצא הככר  ...תולין לומר שגררו משם לרשות הרבים ,או לחצר,
או לשאר מקומות שאין בדוקין כלל הסמוכים לאותו חדר ,או שגררו באותו חדר עצמו לחור עמוק שאיו יכול להתגלות
משם ולא יבא לאכלו בפסח(.
וכדלעיל סי' תלג סי"ט )ואם קרקעית הבית היא מרוצפת בסרים ,ויש בייהם חורים קטים עמוקים ,ואין יכול להכיס את
ידו לתוך החור לבדוק ,אין צריך לקעקע את הסרים לבדוק תחתיהם .ואפילו אם ראה שפל חמץ לחור זה הקטן ,ואם לא
יוציאו משם יהיה מוח שם כל ימי הפסח ,אעפ"כ אין מטריחין אותו להוציאו משם ,אלא מבטלו ודיו(.
 40גמרא שם )על ובדק ואשכח ,פלוגתא דרבי ורשב"ג דתיא שדה שאבד בה קבר הכס לתוכה טמא מצא בה קבר הכס
לתוכה טהור שאי אומר קבר שאבד הוא קבר שמצא ,דברי רבי .רשב"ג אומר תיבדק כל השדה כולה( .טור ושו"ע שם )בדק
קצת מהבית ומצא ככר ,איו צריך לחזור ולבדוק( .ובב"י ד"ה ואם בדק )והלכה כרבן שמעון בן גמליאל ,ומשום הכי כתב
רביו שאם לא ביטל דהוי ספיקא דאורייתא תבדק כל הבית ,ואם ביטל דהוי ספיקא דרבן איו צריך לבדוק עוד(.
ואם מצא פירורים תבאר לעיל סי' תלח ס"א.
 41טור )אם ביטל תלין להקל שזהו שהכיס ,ואין צריך לבדוק עוד( .ט"ז ס"ק ג )ומיירי שבטלו ,והוי ליה ספיקא במידי דרבן
ולקולא( .מ"א ס"ק ה )מיירי שביטל ,ואם כן איו אלא ספיקא דרבן(.
 42מ"א שם )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .ומקורו ברמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלעיל סי' תלח
סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל שם ס"ט )ושם הערה .(46
 43והייו כיון שחזקת החמץ גרעה ,כשמצא ככר ,ואפשר לתלות שזהו הככר שטל העבר .משא"כ אם ראיו העכבר כס וככר
ובפיו ,ולא גרעה החזקה ,תבאר לעיל ס"א )ואפילו אם הככר שהכיס היה קטן מאד שיש לתלות ולומר שהעכבר אכלו,
ואפילו אם כבר ביטל חמצו שאין כאן אלא ספק דברי סופרים ,אף על פי כן אין ספק אכילת העכבר מוציא מידי ודאי חמץ
שראיו שהכיס לשם( .ותבאר לעיל שם )הערה .(10
 44טור )צריך לגמור בדיקת כל הבית( .ב"ח )שאם לא ביטל ,דהוי ספיקא דאורייתא ,תיבדק כל הבית( .לבוש ס"ב )ואם לא
ביטל צריך לגמור בדיקת כל הבית ,דהוי כמו ספיקא דאורייתא דאזלין בה לחומרא(.
והייו כשמצא ככר ,ואיו יודע אם זהו הככר שטל העכבר .אבל אם מכירו שהוא אותו ככר ,על זה תבאר לעיל )סי' תלח
ס"א(" :או עד שימצא אותו הככר שהכיס העכבר )פירוש שמכיר בטביעות עין שזהו הככר שהכיס(".
 45דרכי משה ס"ק א )אין להקשות מאי שא דלגבי בעיות דלעיל )סי' תלח( בעכבר כס ,למה אין או מחלקין בין הככר קטן
דהוי שי ספיקות ולא יצטרך לבטל .דיש לומר דלעיל לא מהי אם הככר קטן ,דכל שי הספיקות אין אלא מעין אחד ,שמא
אין כאן חמץ שהכיס העכבר ,דמה לי שאכלו שם או שחזרה ויצאה ,וכהאי גווא לא מיקרי ספק ספיקא  ...ולכן אין להתיר
אלא במקום דאיכא לספוקי שמא אין כאן חמץ כלל ,דהוי ספק בעין אחר(.
מ"א כאן ס"ק ג )אבל עכבר כס ועכבר יוצא ,אפילו הככר קטן לא אמרין שמא אכלו ואם תמצי לומר לא אכלו שמא הוציאו
העכבר הב' ,דזה מקרי חד ספיקא ,שמא שאר החמץ בבית או לא ,דמה לי אכלו או הוציאו(.
 46סעיף ט )ואין כאן ב' ספיקות להקל ,שספק הראשון הוא שמא זה הככר שהוציאה החולדה הוא ככר הראשון שהכיס
העכבר ,ומצא שאין כאן עוד חמץ בבית זה ,וספק השי הוא שמא אכל העכבר את ככר הראשון ולא שתייר ממו כלום,
ומצא שאין כאן עוד חמץ בבית זה .והרי ב' הספיקות הן שם אחד ,שמא אין כאן עוד חמץ בבית זה ,ואין ספק אחד מוסיף
על חבירו כלום ,ולכך אים ידוים כספק ספיקא( .ותבאר לעיל שם )הערה .(48
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היח י' ומצא ט' ,או ט' ומצא י'
ז אם הניח עשרה ככרות חמץ 47קשורים ומצא ט' ,ואינו מכיר אם הן הן הככרות שהניח ,צריך
48

לבדוק כל הבית ,49או עד שימצא עשרה ככרות ,50לפי שאנו אומרים מה שהניח נטלו קטנים או
עכברים שאי אפשר להם להתיר הקשר .51ולפיכך אפילו ביטל 52צריך לחזור ולבדוק כל הבית ,או עד
שימצא עשרה ככרות.
_______________
וגם כאן שי הספיקות הם משם אחד) :א( שמא העכבר אכל את הככר הקטן שהכיס) .ב( שמא הככר שמצא עתה הוא הככר
שהכיס.
אף שלכאורה עדיין יש מקום לדון בזה ,מדוע שי ספיקות אלו הם משם אחד ,הרי הספק הראשון הוא שמא אכל הככר ואיו
כאן ,והספק השי שמא הככר הוא כאן ,והוא הככר שמצא )ועתה מוציאו מכאן(.
 47גמרא י ,א )היח י' ומצא תשע ,הייו  ...דתיא היח מאתים ומצא מה ,מה מוח ומה מוטל דברי רבי ,וחכמים אומרים
הכל חולין( .ופירש"י )ולרבן צריך לחזר אחר כולן ,שאין כאן אחד מן הראשוים( .טור ושו"ע ס"ג )היח י' ומצא ט' ,צריך
לבדוק אחר כל הי' ,שאו אומרים מה שהיח טל ואלו אחרים הם( .ובב"י ד"ה היח עשר )וידוע דהלכה כחכמים(.
 48תוס' שם ד"ה היח )ומיירי שכל הככרות קשורים זה בזה( .טור )והא דאמרין בהיח י' ומצא ט' שצריך לבדוק אחר כל
העשרה דוקא כשקשורין ביחד(.
ואף שהובאו ב' דעות בשו"ע ס"ג )ויש אומרים דהי מילי בקשורים יחד( .מכל מקום קיי"ל כדעת רמ"א בסי' תצז סי"ג )ואפילו
היו מקושרים ביחד מתחי מהדדי( .דמיירי שם ביוים שהזמין לפי יום טוב שלא יהיו מוקצה ,וכדלקמן שם סכ"ד )אם זימן
שלשה יוים בקן אחד ,ולמחר לא מצא באותו הקן רק שים  ...אעפ"כ הן מותרים ,לפי שאו תולין שהשלישי הלך לו
והשארים הן אותם שזימן .ואפילו אם בשעה שזימן אותם קשר את שלשתן זה בזה ,ולמחר לא מצא רק שים  ...הרי אלו
מותרין ,לפי שדרך הבעלי חיים להתפרק ולהתק מקשירתם( .והייו שמפרש שכאן בחמץ אסרו דוקא במקושרים ,ושם
ביוים התירו אפילו במקושרים.
וכן פסק כאן לבוש ס"ג )ובהיח עשרה ומצא תשעה דאמרין צריך לבדוק אחר כל העשרה ,הי מילי כשקשורין יחד ,דודאי מי
שלקחם לקחם כולם יחד( .וביאר אליה זוטא ס"ק ב )וראה ללבוש עיקר סברא זו ,כדמשמע לקמן סי' תצ"ז סעיף י"ג וסתם
כוותיה(.
פר"ח ס"ג )ומה שכתב ויש אומרים דהי מילי בקשורין יחד כו' .כן דעת התוספות והטור והרבה מהמפרשים  ...וכן ראה
עיקר(.
עולת שבת ס" ג )ומדברי הרב לקמן בסימן תצ"ז סעיף י"ג ראה דסבירא ליה עיקר כמו היש אומרים דהכא ,דאילו לדעה
הראשוה ,מא ליה לומר בגוזלות דאפילו קשורים ביחד דתלין להקל ,דלמא לא תלין להקל אלא בשאין קשורים יחד,
דבמעשר ובחמץ אמרין שאלו אחרים הם ,אבל בגוזלות דמדדי אמרין אלו הראשוים וקצת מהן ברחו ,אבל היכא
דמקושרים מא ליה להקל כל כך(.
ח"י ס"ק י )מדברי הרב לקמן סימן תצ"ז מבואר שדעה זו עיקר להלכה ,וכן דעת הלבוש ,וכן כתבו האחרוים(.
וראה גם לעיל סי' תלד ס"א )כגון שלא ימצא כל כך חתיכות כמין חתיכות שהיה בו בשעה שהיחן שם מיד אחר הבדיקה,
ובודאי חסר ממו על ידי תיוקות או עכברים שגררו ממו ,ויש לחוש שמא היחוהו באחד מחורי הבית ,ולכך צריך לחזור
ולבודקו פעם אחרת( .ומשמע שיצטרך לבדוק עד שימצא את החתיכה החסרה ,וכמבואר בפר"ח כאן ס"ג )דבגמרא )ט ,ב(
פרכין ומי אמרין אין חוששים שמא גיררה חולדה והא קתי סיפא מה שמשייר ייחו בציעא שלא יהא צריכה בדיקה
אחריו ,ומשי גזרה שמא ייח עשר וימצא ט' ,ומשמע דלא בעין לחפש אלא אחר האחד ,אלא על כרחך דהתם מיירי כשאים
קשורים(.
 49כדלעיל ס"ו )וכס אחריו ובדק יפה ככל הלכות בדיקה ולא מצא כלום ,אפילו לא ביטל ,אין צריך לחזור ולבדוק( .וכן הוא
לקמן ס"ח -ט.
ולכאורה הייו כל החדר ,כדלעיל סי' תלח ס"ב וקוטרס אחרון שם ס"ק א.
 50טוש"ע שם )לבדוק אחר כל העשר(.
ואף שתבאר לעיל ס"ו )ולקמן בסוף הסעיף( ,שאם ראה עכבר שהכיס ככר ואחר כך מצא ככר ,אין "תולין לומר שזהו הככר
שטל העכבר" אלא אם ביטל )או אם מכירו בטביעות עין ,כדלעיל סי' תלח ס"א(.
מכל מקום סגי כאן ,במצא עשרה ככרות מקושרות ,אפילו לא ביטל .וכן מסיק בהגהות על שו"ע הל' פסח" :ראה לי דהייו
בביטל ,דאם לא כן לא אמרין הייו שאבד הוא שמצא ,עי' סעיף וא"ו ,ובסוף סעיף זה .או אפשר כיון דמיירי בקשורים ,אם
ימצא כל העשר יכירם שאלו הם".
 51לבוש ס"ג )ושמא עכבר או חולדה גררום ,ואלו אדם אחר היחם שם(.
ואף שכתבו התוס' שם ד"ה היח )אף על גב דהשתא אין לתלות בעכברים ,תלין בקטים( .וכן הוא במ"א ס"ק ו.
ביאר במחצית השקל שם )וכוותם  ...דלרבי אמרין דאחד לקח ותשעה שתיירו ,על כרחך צריך לומר דהתירו אחד מן
העשרה ,וקשה לתלות בעכבר שהתירו הקשר ,וטפי יש לו לתלות בקטים .אבל לרבן דקיימא לן כוותייהו  ...יש לומר
דהעכברים לא קשרו ולא התירו קשר אלא גררו כלם מקושרים ,והביאו מקושרים אחרים תחתיהם ,ויפה כתב הלבוש דיש
לתלות בעכברים(.
 52טור )ואפילו אם ביטל( .ובב"י )כן ראה מדברי הרמב"ם ,וטעמא משום דהוי כאילו ליכא ספיקא כלל  ...והלכך אף על פי
שביטל צריך לבדוק(.
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אבל אם לא היו קשורים יחד ,אין צריך לבדוק ,אלא עד שימצא ככר אחד ,53אם ביטל 54או שיכול
לבטל:55
ח אבל אם הניח תשע ומצא עשר ,56אפילו לא היו קשורין 57צריך לחזור ולבדוק כל הבית ,58או עד
שימצא עוד תשע ככרות ,אפילו כבר ביטל 59כל התשע ככרות שהניח .60לפי שאי אפשר לתלות להקל
ולומר שהן הן התשע ככרות הראשונים וככר העשירי הביא איש אחר והניחו כאן ,שאין דרך בני אדם
להניח ככרותיהם אצל ככרי חבריהם ,אלא מיחדים להם מקום לעצמן שלא יתערבו .לפיכך אנו
אומרים שבא איש אחר שהיו בידו עשרה ככרות והניחן כאן ,שלא היה מונח כאן כלום ,כי הט'
הראשונים כבר לקחו מכאן ,61שגררום קטנים או עכברים .62ולכך צריך לחזור ולבדוק כל הבית ,63או
עד שימצא עוד תשעה ככרות:

____________________
 53טור ודעה הב' שבשו"ע ס"ג )אבל אם אים קשורים יחד אין צריך לבדוק ,אלא אחר האחד( .וכדלעיל דהכי קיי"ל.
 54במראי מקומות וציוים ביאר דהייו כיון שבאים קשורים יש מחלוקת ,כמובא לעיל ,לכן אין להקל אלא כשביטל ,שהוא
ספק מדרבן.
ויותר ראה דקיי"ל בפשיטות כדעה זו ,שבאים קשורים אין צריך לבדוק אלא אחר האחד )כדלעיל הערה  .(48אבל כיון
שמיירי כאן ש"מצא ככר אחד" שאיו מכיר בטביעות עין ,לכן חוששים שאין זה הככר שאבד ,וכדלעיל ס"ו )ואם בדק קצת
הבית ומצא ככר ,אין צריך לחזור ולבדוק שאר הבית ,אם ביטל או שיכול עדיין לבטל ,שאו תולין לומר שזהו הככר שטל
העכבר( .וכן ראה מדברי הגהות על שו"ע הל' פסח ,המועתק לעיל .וכן מסיק בהערות וביאורים שערי ביה )כ"ץ ,סי' תלט
ס"ק ד(.

*
וגם כאן אין חילוק בין ככר גדול לבין ככר קטן ,כי בכל אופן אין כאן ב' ספיקות להקל ,כדלעיל ס"ו.
 55מ"א ס"ק ה )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .ומקורו ברמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלעיל סי' תלח
סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל שם ס"ט )ושם הערה .(46
 56גמרא י ,א )היח ט' ומצא י' פלוגתא דרבי ורבן ,דתיא היח מה ומצא מאתים חולין ומעשר שי מעורבין זה בזה דברי רבי,
וחכמים אומרים הכל חולין( .ופירש"י )שהמה טל ,ואלו הובאו אחרי כן .וגבי חמץ מי לרבן הט' שהיח אין כאן ,וצריך
לבדוק כל הבית שמא גררום חולדות ,והעשר המצאות איש אחר הביאן כאן( .טור ושו"ע ס"ג )היח ט' ככרות חמץ ומצא י ',
צריך לבדוק אחר כל הט'(.
 57מ"א ס"ק ז )אבל בהיח ט' ומצא י' צריך לבדוק אחר כולם( ,אפילו לא היו קשורין.
 58כדלעיל ס"ז וש".
 59טור )ואפילו אם ביטל( .ב"י ד"ה ומ"ש רביו ואפילו )כן ראה מדברי הרמב"ם ,וטעמא משום דהוי כאילו ליכא ספיקא כלל
 ...והלכך אף על פי שביטל צריך לבדוק( .אליה זוטא ס"ק א )אפילו ביטלו(.
 60אבל לעיל )ס"א(" :ביטל כל חמצו" .וכן הוא לעיל סי' תלח ס"א -ב )ביטל חמצו  ...ביטל כל חמצו(.
שהרי לעיל שם מיירי שראה עכבר כס וככר בפיו ,ולא מיירי בככר מסוים שיכול לבטלו .ולכן דים באחד שכבר ביטל כל
חמצו .משא"כ כאן מיירי שהיח תשע ומצא עשר ,בזה סגי במה שמבטל את כל התשע ככרות ,שישאר האיסור רק מדברי
סופרים.
ואף שהכא והתם מיירי בבית בדוק )שהדיון הוא אם צריך לחזור ולבדקו( ,והרי אחרי הבדיקה מבטלים את כל החמץ ,כדלעיל
סי' תלד ס"ו )ואחר הבדיקה מיד יבטל כל חמץ שיש בכל גבולו שלא מצאו בבדיקה(.
מכל מקום עדיין אפשר דמיירי הכא ,שהיח תשע ככרות כדי לאכול ממה בלילה ולמחר עד שעה ה' ,שאותו איו מבטל
באמירת כל חמירא כו' ,כדלעיל סי' תלד ס"י )כשמבטל החמץ בליל י"ד מיד אחר הבדיקה ,איו מבטל אלא החמץ שאיו
ידוע לו שלא מצאו בבדיקה ,אבל חמץ הידוע לו ,שדעתו לאכול ממו בלילה ולמחר עד שעה ה' ,אף אם ביטלו איו מבוטל(.
או שהשאירו על מת לשרפו ביום י"ד .ולכן תלוי הדבר אם "כבר ביטל כל התשע ככרות שהיח" ,שישאר האיסור רק מדברי
סופרים.
 61לבוש ס"ג )שאין דרך בי אדם המיחין את שלהם להיחו במקום שמוח שם ככר של חבירו ,אלא מיחדים להם מקום
לעצמם ,לפיכך אמרין שבא אחד שהיו עשרה ככרות בידו והיח כאן שלא היה מוח כאן כלום ,כי התשעה שהיח הם כבר
לקחו(.
 62רש"י שם ד"ה הכל חולין )שמא גררום חולדות( .לבוש שם )ושמא עכבר או חולדה גררום( .וראה לעיל )הערה .(51
 63כדלעיל ס"ז וש".

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

236

היח בזוית זו ומצא בזוית אחרת
ט הניח ככרות בזוית זו ומצא בזוית אחרת  ,צריך לחזור ולבדוק כל הבית  ,שמא אלו אחרים הן,
64

66

65

כיון שמצאן במקום אחר ,והראשונים נטלום קטנים או עכברים והניחום במקום אחר באותו הבית.67
במה דברים אמורים כשאינו יודע מנין הככרות שהניח .אבל אם יודע מנין הככרות ומצא בזוית אחרת
כמנין שהניח ,אין צריך לבדוק 68אם ביטל 69או שיכול עדיין לבטל ,70כיון שהבדיקה אינה אלא מדברי
סופרים אנו תולין להקל שמן הסתם הן הן הככרות שהניח ,כיון שהן שוין במנינם:

קונטרס אחרון

71

72

73

74

75

)א( שיש לתלות כו' .עיין בחק יעקב שכן הוא דעת הרמב"ם ושו"ע  .וכך פסק הט"ז  .עיין שם
בסוף סק"ב שכתב והרמב"ם לא הביא מזה החילוק כו' ,משמע דאפילו בביטל מחמירינן .ופשוט
הוא ,כיון דלא חשיב ספק ספיקא אם כן אפילו ביטל נמי לא ,להרמב"ם דמחמיר בספק אחד .ואי
____________________
 64גמרא י ,רע"ב )היח בזוית זו ומצא בזוית אחרת ,פלוגתא דרשב"ג ורבן ,דתיא קרדום  ...שהיחו בזוית זו ומצאו בזוית
אחרת הבית טמא ,שאי אומר אדם טמא כס לשם וטלו מזוית זו והיחו בזוית אחרת ,רשב"ג אומר הבית טהור שאי
אומר  ...שטלו מזוית זו והיח בזוית זו ושכח(.
 65שו"ע ס"ד )היח חמץ בזוית זו ומצאו בזוית אחרת ,צריך לחזור ולבדוק( ,וכדעת הרמב"ם פ"ב הי"ב ) היח החמץ בזוית זו
ומצאו בזוית אחר  ...צריך לבדוק(.
 66כדלעיל ס"ז וש".
 67רש"י שם ד"ה חסורי )וגבי חמץ מי לרבן חוששין שמא עכבר עשה ,וכיון דחוששין לעכבר יש לחוש מי לא זהו אלא אחר(.
תוס' שם ד"ה היח )דלרבן צריך בדיקה ,דחוששין שמא עכבר עשה ,ולא זהו שהיח( .מ"א ס"ק ח )היה מוח מתחלה בזוית
זו ואחר כך מוח במקום אחר ,אמרין דזהו חמץ אחר הוא( .ח"י ס"ק יא )עיקר החשש שטלה העכבר הככר מזווית זו וגררה
למקום אחר(.
 68תוס' שם ד"ה היח )מיירי כגון שאין יודע כמה ככרות היח ,וצריך בדיקה שמא לא מצא כולם( .פר"ח ס"ד )וכגון דלא ידע
מיין הככרות ,וכמו שכתבו התוספות ז"ל( .ח"י ס"ק יא )הכא מיירי שאיו יודע כמה ככרות שהיו כאן ,וצריך בדיקה שמא
לא מצא כולם(.
 69כדלעיל ס"ו )ואם בדק קצת הבית ומצא ככר ,אין צריך לחזור ולבדוק שאר הבית ,אם ביטל או שיכול עדיין לבטל ,שאו
תולין לומר שזהו הככר שטל העכבר(.
וכך גם כאן" ,אם יודע מין הככרות ומצא בזוית אחרת כמין שהיח  ...אם ביטל  ...או תולין להקל שמן הסתם הן הן
הככרות שהיח ,כיון שהן שוין במים".
וכן ראה מהמשך דברי הח"י ס"ק יא )יודע כמה ככרות היח צריך בדיקה מספק ,כמו בכס עכבר ובדק קצת מהבית צריך גם
כן בדיקה ,בלי ביטל(.
 70מ"א ס"ק ה )דאם הוא קודם שעה ששית מבטל לכתחלה ודיו( .ומקורו ברמב"ם פ"ב הי"ד ,לעין חמץ בבור דלעיל סי' תלח
סי"א )אין מחייבין אותו להעלותו אלא מבטלו בלבו ודיו( .ותבאר לעיל שם ס"ט )ושם הערה .(46
 71תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בשו"ע ורמ"א לא הובאה בזה מחלוקת ,אלא שהשו"ע כתב בסתם ,שצריך לחזור ולבדוק .והרמ"א פירש שבככר קטן תלין
להקל מטעם ספק ספיקא.
על זה בא להוכיח שהרמב"ם ושו"ע אוסרים אף בשיהם לקולא) :א( כשהוא ככר קטן) .ב( והוא גם ביטל.
ומסיק שיש לחוש לדבריהם .ואין לסמוך על דעת המקילים אלא בשיהם לקולא) :א( כשהוא ככר קטן) .ב( והוא גם ביטל.
 72ס"ק ב )אכן דעת הרמב"ם להחמיר( ,וס"ק ג )ודעת המחבר שכתב ]כ[לשון הרמב"ם בסתם דצריך לבדוק ,משמע דדעתו
להחמיר בכל עין ,שאין להקל בספיקות אלו(.
 73פ"ב ה"י )היח תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ולא ידעו אם חמץ אם מצה טל ,וכס לבית בדוק,
צריך לבדוק ,שכל הקבוע כמחצה על מחצה(.
 74סעיף א )תשעה צבורין של מצה ואחד של חמץ ,ובא עכבר וטל ,ולא ידעו אם טל חמץ או אם טל מצה ,וכס לבית בדוק,
צריך לחזור ולבדקו ,שכל הקבוא כמחצה על מחצה(.
 75בס"ק א )והרמב"ם כתב דאף בספיקא דרבן כזו צריך בדיקה( .ובס"ק ב )וראה לכאורה דלהרמב"ם דסבירא ליה דאף
בספיקא דרבן צריך בדיקה ,לא מהי גם כן בזה ספק ספיקא  ...אלא ודאי דלא אמרין בזה שיהיה מהי ספק ספיקא ,וגם
הרמב"ם לא הביא מזה החילוק כלל ,כן ראה לי(.
וראה לקמן )הערה .(85

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

237

בככר קטן חשוב ספק ספיקא אם ביטל ,אפילו ככר גדול נמי ,כמ"ש הט"ז .76אלא ודאי דלא חשיב
כלל ספק ספיקא אפי' ביטל ,77ומטעם שנתבאר בפנים ,78והוא מהפרי חדש.79
וברייתא דרפת ולולין 80מפרש הרמב"ם משום דאין דרך להכניס חמץ לשם ,כמבואר בלשונו בפ"ב
ה"ו אלא אם כן הכניס כו' שסתמן שמכניסין כו' עיי"ש ,81ועי' במ"ש בסי' תל"ג בפנים.82
וכיון שדעת הרמב"ם ומגיד משנה והב"י בשו"ע והט"ז להחמיר אפילו ביטל ,יש לחוש לדבריהם אם
לא ביטל ,דהוה ספיקא דאורייתא .83ואפשר שגם רמ"א 84אינו מיקל אלא אם כן ביטל .וכן משמע
בתחלת דברי הט"ז 85עיי"ש:

____________________
 76ס"ק ב )דאם כן אפילו בככר גדול מי ימא ספק ספיקא ,ספק חמץ ספק מצה ואם תמצי לומר חמץ שמא קראה לחברתה
ואכלוהו ,אפילו ככר גדול ,דכהאי גווא אמרין בהמפקיד ד"מ ע"א ,שהביאו התוספות בד"ה ומאי איכפת להו בשם
ירושלמי ,הי עכברי רשיעי יהו כד חמיין עיבורא לא מסתיין דאכלן אלא קריין לחבריהן דאכלן עמהון עיי"ש ,אלא ודאי
דלא אמרין בזה שיהיה מהי ספק ספיקא(.
 77וכן תבארה דעה הראשוה בפים )ואפילו אם הככר שטל העכבר היה קטן שיש לתלות שאכלו העכבר  ...החמירו חכמים
כאן ,אף אם ביטל(.
" 78ובית זה כיון שראיו שהכיס עכבר ככר לתוכו הרי הוא עומד בחזקת שאיו בדוק  ...והספק שהוא מצה והספק שאכלו
העכבר אים מועילים כלום ,שכך היא תקת חכמים לבדוק בכל מקום שאיו בחזקת בדוק ,אע"פ שיש בו כמה ספיקות
להקל".
 79ס"א )דכיון שבדיקת חמץ תחילתה על הספק החמירו בספיקו משאר ספיקות .ואף על גב דלא דמיא לתחילתה ,דהתם הבית
מליאה חמץ כל השה ואילו הכא אדרבה הבית בחזקת בדוק ,מכל מקום כיון דחזין דעל עכברא לביתא ,אי חמץ עייל הא
איתרע לה חזקת ביתא וקם ליה בחזקת שאיו בדוק(.
 80ח ,א )תו רבן  ...ורפת בקר ולולין  ...אין צריכין בדיקה( .ופירש"י שם )שאם היה שם חמץ הבהמות אכלוהו(.
וכן תבאר הטעם לעיל סי' תלג סכ"ד -ה )רפת של בקר אין צריך בדיקה ,שכל חמץ שפל שמה יש לתלות שהבהמות אכלוהו,
והרי יש כאן ספק ספיקא ,שמא לא היה שם חמץ מעולם ,ואם תמצא לומר היה ,שמא אכלוהו הבהמות ,וספק אכילת
הבהמות מוציא מידי ספק חמץ .וכן לול של תרגולים אין צריך בדיקה ,שכל חמץ שהיה שם יש לתלות שהתרגולים אכלוהו,
שהתירו מטעם ספק ספיקא(.
 81שכתב" :ורפת בקר  ...אין צריכין בדיקה אלא אם כן הכיס להן חמץ .אבל  ...שסתמן שמכיסין להן חמץ" .הרי שרפת בקר
סתמן שאין מכיסין להן חמץ ,ולכן אין צריכין בדיקה.
וכן ביאר את דברי הרמב"ם בב"ח )סי' תלג ס"ח ד"ה כתבו הסמ"ק(" :ראה ממה שכתבו הרמב"ם )שם ה"ו( והסמ"ג ושאר
מחברים ,דרפת בקר ולולין דאין צריך בדיקה הייו דוקא מסתמא וכו'" )ראה לעיל הערה .(11
 82אשר לעיל שם ס"כד -ו התיר רביו בפשיטות )אפילו בלא ביטול( ,ולא הביא שם כלל דעת האוסרים )ותבאר בארוכה לעיל
הערה ה"ל(.
והטעם שהזכיר רביו את הדיון הזה כאן ,כי לפי מה שתבאר כאן ,דעת הרמב"ם היא "דלא חשיב כלל ספק ספיקא" ,ולכן אין
חילוק בזה אם ביטל או לא ביטל ,ואין חילוק בזה בין ספק אכילת העכבר לבין ספק אכילת הבהמות והתרגולים ,שבכולם
מצריך הרמב"ם בדיקה.
אמם למעשה מסיק רביו כאן ,שאם ביטל יש לסמוך בזה על שאר הפוסקים .וכן לעיל סי' תלג סכ"ד -ו מסיק ,שאם הוא ספק
הקרוב לודאי ,כאכילת הבהמות והתרגולים ,יש לסמוך בזה על דעת המקילים.
ואפשר שקוטרס אחרון זה הוא מהדורא בתרא לגבי מה שתבאר לעיל סי' תלג סכ"ד -ו )ראה עד"ז לקמן סי' תמב קוטרס
אחרון ס"ק יח ,ובהערות שם( ,ששם פסק בפשיטות כדעת המ"א ,וכאן מבאר כדעת הב"ח )ראה לעיל הערה .(11
 83הייו כיון שיסוד הבדיקה הוא מן התורה ,אם לא ביטל ,לכן יש להחמיר בבדיקת החמץ אף בספק ספיקא .משא"כ אם
ביטל ,שיסוד הבדיקה הוא מדברי סופרים ,לכן יש לסמוך על דברי המקילים בספק ספיקא .וראה הערות וביאורים חי"א ע'
שמז.
 84שכתב" :מיהו אם הככר קטן שיכול העכבר לאכול תלין להקל שאכלו ואין צריך לבדוק".
ושיה מלשון הטור שכתב" :אם ביטל ,או אפילו לא ביטל והככר איו גדול שאפשר שיאכלו העכבר כולו ,איו צריך בדיקה".
אם כן "אפשר שגם רמ"א איו מיקל אלא אם כן ביטל" ,דהייו דוקא בשיהם לקולא) :א( כשהוא ככר קטן) .ב( והוא גם
ביטל.
 85ס"ק ב )באמת גם לדידיה מהי ,משום דהוי ספק ספיקא במידי דרבן( .דאפשר קאי על דברי הרמ"א.

תמ דין חמצו של נכרי שהופקד אצל ישראל
ובו י"ז סעיפים

המטמין או מפקיד חמצו
א כתוב 1בתורה 2לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו בבור עד שאינו נראה ,או שהפקיד אותו ביד
3

נכרי ,לא יהיה עובר עליו ,שהרי אינו נראה לו כל ימי הפסח ,תלמוד לומר 4שבעת ימים שאור לא
ימצא בבתיכם ,אפילו הטמינו ,או הפקידו ,5בין ביד נכרי בין ביד ישראל ,אפילו אם הנפקד קיבל עליו
____________________

 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( המטמין או מפקיד חמצו )ס"א(.
)ב( חמץ כרי המופקד אצל ישראל )ס"ב -ד(.
)ג( מחיצה בפי החמץ וכפיית כלי )ס"ה -ח(.
)ד( כשאחריות החמץ על הישראל )ס"ט -טז(.
)ה( החזרת החמץ שאסר אל הכרי )סי"ז(.
 2בא יג ,ז.
בסימן זה מתבארים ההלכות שלמדים משלושת הפסוקים :
)א( בא יב ,יט )שאור לא ימצא בבתיכם(.
)ב( בא יג ,ז )ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך(.
)ג( ראה טז ,ד )ולא יראה לך שאור בכל גבולך(.
ואלו הן ההלכות שלמדים מפסוקים אלו:
)א( אפילו טמן ב"ביתו" )שאיו יראה לך( ,עובר עליו משום "לא ימצא בבתיכם" )ס"א(.
)ב( אפילו טמן בבור שב"חצירו" )שאיו בבתיכם( ,עובר עליו מגזרה שוה – "שאור" "שאור" ,כאילו אמר "לא ימצא בכל
גבולך" )ס"א(.
)ג( אפילו הפקידו בידי אחר )שאיו בכל גבולך( ,עובר עליו מגזרה שוה ה"ל ,כיון שהפקד השאיל למפקיד המקום שהחמץ
עליו ,חשב כאילו הוא בתוך גבולך )ס"א(.
)ד( משא"כ אם הטמיו בחצר חבירו ,איו עובר עליו מן התורה ,שהרי איו בכל גבולך )ס"א(.
)ה( חמץ של כרי שבגבולך איך עובר עליו ,אפילו ראה לך ,שאמר "לא יראה לך שאור בכל גבולך"" ,שלך אי אתה רואה אבל
אתה רואה של אחרים" )ס"ב -ג(.
)ו( אפילו החמץ הזה בתוך ביתך איך עובר עליו ,שלמדים מגזרה שוה ה"ל ,כאילו אמר "ולא ימצא לכם בבתיכם" ,שאפילו
אם הוא מצוי בביתך ואיו שלך איך עובר עליו )ס"ב(.
)ז( אפילו החמץ הוא של כרי השרוי בחצירך וכבוש תחת ידך איך עובר עליו ,שלמדים ממה שאמר לך תרי זמי )פעם אחת
בפרשת בא ופעם אחת בפרשת ראה( ,לומר שגם בזה איך עובר כשאין החמץ שלך )ס"ב(.
)ח( אם החמץ הזה מצוי בביתך והוא באחריותך ,אתה עובר עליו ,שאמר לא ימצא בבתיכם ,ולא אמר ולא ימצא לכם
בבתיכם .ואף שלמדו משי הפסוקים יחד ,כאילו אמר ולא ימצא לכם בבתיכם ,לומר שאיך עובר אפילו אם החמץ של
הכרי בביתך ,מכל מקום כיון שלא כתב בפירוש "ולא ימצא לכם בבתיכם" ,למדים מכך לחייב כשאחריותו עליך )ס"ט(.
)ט( אף שקיבל עליו אחריות והוא בביתו ,אם יחד לו זוית איו עובר עליו ,שהרי כל האיסור בקיבל אחריות הוא ממה שאמר
"ולא ימצא בבתיכם" ,וכיון שהיא מסורה לכרי בזוית המיוחדת לו ,איו חשב מצוי בידך )סי"א(.
 3תבאר לעיל סי' תלח סי"א וש".
 4בא יב ,יט.
 5ברייתא ה ,ב )תו רבן שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,מה תלמוד לומר ,והלא כבר אמר לא יראה לך שאור ]ולא יראה
לך חמץ[ בכל גבולך )הרי בתים במשמע ,רש"י(  ...יכול יטמין )למוד ממקרא זה שיטמין את שלו ]כדי[ שלא יראו ודיו ,דהא
לא יראה כתיב ,רש"י(  ...תלמוד לומר לא ימצא )אסר לך הטמה ,שאף היא בכלל מציאה ,רש"י(  ...אין לי אלא שבבתיכם
בבורות בשיחין ובמערות מין ת"ל בכל גבולך .ועדיין אי אומר בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין  ...מיין
ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה ,ת"ל שאור שאור לגזרה שוה ,אמר שאור בבתים שאור לא ימצא בבתיכם ,ואמר
שאור בגבולין לא יראה לך שאור ,מה שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין  ...אף שאור האמור
בגבולין עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין( .עכ"ל הוגע לעייו.
והייו :
)א( ממה שאמר ולא יראה בכל גבולך למדו שהאיסור הוא בכל רשותך )ולא רק בבתים(.
)ב( ממה שאמר לא ימצא בבתיכם למדו שהאיסור הוא אפילו מצא )טמון( בבית ואיו ראה.
)ג( מהגזרה שוה למדו שהאיסור הוא אפילו אם מצא )ואיו ראה( ברשותך )ואיו בבית(.
רמב"ם פ"ד ה"א )כתוב בתורה לא יראה לך חמץ ,יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו ביד עכו"ם לא יהיה עובר ,תלמוד לומר
שאור לא ימצא בבתיכם ,אפילו הפקידו או הטמיו .יכול לא יהיה עובר אלא אם כן היה החמץ בביתו ,אבל אם היה רחוק
מביתו בשדה או בעיר אחרת לא יהיה עובר ,תלמוד לומר בכל גבולך בכל רשותך(.
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אחריות 6שאם יגנב או יאבד ממנו יתחייב לשלם לו דמי חמצו ,ונמצא שהנפקד עובר עליו בבל יראה
כמו שיתבאר ,7אף על פי כן עובר עליו גם המפקיד 8בבל יראה ובל ימצא ,9כיון שגוף החמץ הוא
שלו.10
ואע"פ שנאמר לא ימצא בבתיכם ,וחמץ זה אינו בביתו .11מכל מקום כיון שהנפקד קיבל הפקדון
מדעתו ,ונותן לו רשות להניחו בתוך ביתו ,הרי השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ מונח עליו,
והרי מקום זה קנוי להמפקיד ,לפיכך עובר הוא על החמץ המונח שם כאלו היה מונח בביתו 12שהוא
דר בו ,שהרי אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל גבולך ,כל מקום שהוא גבולו אע"פ שאינו ביתו
שהוא דר בו.13
_______________
והייו שבברייתא למדו מכאן רק האיסור להטמין ,שאע"פ שאיו ראה ,עדיין הוא מצוי בבתיכם או בכל גבולך )ועוד למדו
משם לעין כרי שהפקיד אצל ישראל ,שיתבאר לקמן ס"ב( .והרמב"ם מוסיף שלמדים מפסוקים אלו גם את האיסור
להפקיד בידי כרי ,שאע"פ שאיו ראה ,עדיין הוא מצוי בכל גבולך ,כמבואר במגיד משה שם )ומ"ש רביו או הפקידו ביד
העכו"ם ,אע"פ שאיו מבואר בברייתא ,דבר פשוט הוא  ...וכמה דברים יש בגמרא מורים שאסור להפקיד חמץ ביד עכו"ם(.
ובאמת יש בפרט השי הזה מחלוקת הפוסקים ,כמבואר ברא"ש )פ"א סי' ד(" :יש מן הגאוים שאמרו ישראל שהפקיד חמצו
אצל כרי או אצל ישראל חבירו וקבל הפקד עליו אחריות ,הפקד חייב בביעורו ולא המפקיד ,אף על פי שהוא שלו ,כיון
שאיו ברשותו ,והביאו ראיה ממכילתא )בא פרשה י( ,דתי התם בבתיכם  ...יצא חמצו של ישראל ברשות הכרי שהוא שלו
ואין ברשותו .וה"ר יוה ז"ל היה אומר דלעולם ברשות המפקיד הוא וחייב לבערו מן התורה  ...לא כתב לפרש הא דמכילתא
שהביאו ממה ראיה .וראה לי  ...דמכילתא מיירי בכרי שהלוה לישראל על חמצו".
וכדעת הרמב"ם ורביו יוה ורא"ש פסק בטוש"ע ס"ד )ישראל שהפקיד חמצו  ...עובר עליו(.
)ומה שהזכיר הרמב"ם גם "אם היה רחוק מביתו בשדה או בעיר אחרת" ,ראה לעיל סי' תלו ס"ו וקוטרס אחרון שם ס"ק ו,
אם קיי"ל שחמץ זה קרא מצוי אצלו(.
 6רא"ש פ"א סוס"י ד )שהפקיד חמצו אצל כרי או אצל ישראל חבירו ,וקבל הפקד עליו אחריות( .טור ושו"ע ס"ד )ישראל
שהפקיד חמצו אצל ישראל חבירו או אצל הכרי ,אף על פי שקבל עליו הפקד אחריות ,עובר עליו המפקיד(.
 7סעיף ט .וראה יגדיל תורה כז ע' קיט .לח ע' מט.
 8שו"ע שם ,בכמה דפוסים )עובר עליו אף המפקיד( .באר הגולה שם )כן מוכרח( .עולת שבת ס"ד )ומ"ש עובר עליו המפקיד ,לאו
לאפוקי להפקד ,שהרי כתב בסעיף א שאם קיבל עליו אחריות דפקד עובר עליו וחייב לבערו ,אלא על כרחך צריך לומר
דתרוייהו עברי עליו( .אליה זוטא ס"ק ז )ודעת עולת תמיד דאף הפקד עובר מדאורייתא(.
 9ואף שתבאר כאן ,שעיקר הלימוד לאסור הוא מפסוק "לא ימצא" .וכן הוא בכל מקום שאין החמץ ראה אסר מפסוק "לא
ימצא" ,שעוברים עליו על הלאו של "בל ימצא" ,כמבואר בכסף משה )פ"א ה"ג(" :והראה בעיי דלא יראה לא משמע אלא
כשהוא ראה לעיים דוקא  ...אבל בטמון לא עבר אלא על לא ימצא".
וכן הוא לעיל סי' תלג סי"ב )ועובר עליו בבל ימצא מן התורה אע"פ שאיו ראה לו( ,וסכ"ז )ויעבור עליו בבל ימצא( ,וסכ"ח
)הרי הוא טמון בבית או בחצר ועובר עליו בבל ימצא( ,וס"ל )כטמון בבורות שיחין ומערות שעובר עליו בבל ימצא( ,וסי' תלו
סכ"ב )יעבור עליו בפסח בבל ימצא מדברי סופרים( ,ולקמן סוף ס"א )עובר עליו בבל ימצא מדברי סופרים( ,סי' תמא ס"ג
)ועבר עליו בבל ימצא( ,וס"ד )עובר עליו בבל ימצא( ,וס"י )ועבר עליו בבל ימצא( ,וסט"ז )ישראל בעל החמץ עבר עליו בבל
ימצא( ]בכמה מהם תפרש בדפוס ראשון "בבל ימצא" ,ובכמה מהם דפס "בב"י" ,ועל פי התוכן ראה שגם בהם הכווה היא
לבל ימצא[ .וראה מראי מקומות וציוים )לסי' תלג סי"ב( .רשימות שיעורים )סי' כ הערה .(10
אמם מכל מקום כתב כאן "עובר עליו גם המפקיד בבל יראה ובל ימצא" .וכדאמרין בגמרא )ה ,ב( "ליתן את האמור של זה
בזה ושל זה בזה".
או שכוות רביו לחלק בין הטמין ,שעובר בו על "בל ימצא" בלבד ,לבין הפקיד ,שתבאר לקמן בסמוך "שהרי אמרה תורה לא
יראה לך בכל גבולך ,כל מקום שהוא גבולו".
 10רא"ש שם )דדבר פשוט הוא ,דאע"פ שהפקד קבל עליו אחריות ,מכל מקום עיקר הממון של הבעלים הוא(.
משא"כ אם גוף החמץ איו שלו ,וכדלקמן סי"א )אע"פ שהחמץ של ישראל ממש המוח ברשות כרי הרי זה עובר עליו כמו
שתבאר למעלה ,מכל מקום חמץ זה הוא של הכרי ,אלא שאחריותו הוא על הישראל ,לפיכך אין לו דין חמצו של ישראל
ממש ,ואיו עובר עליו(.
 11כמבואר במכילתא שם ,הובא ברא"ש שם )בבתיכם למה אמר  ...יצא חמצו של ישראל ברשות הכרי ,שהוא שלו ואין
ברשותו(.
 12רא"ש שם )וכיון שהשאילו הפקד ביתו לשמירת ממוו ,קריא ביה ביתו( .פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות יא ,הובא בשלטי
הגבורים )ב ,א( אות ב )שהרי כל מקום שהוא ,ברשותו הוא( .כסף משה פ"ד ה"א )שהרי המקום שמיח בו חמצו ביד עכו"ם
הרי הוא ביתו( .ח"י ס"ק יד ) הטעם כתב הרא"ש פרק קמא דפסחים לדעת הר"ר יוה ,כיון דעיקר הממון של הבעלים הוא,
והפקד השאיל ביתו לשמירת ממוו של המפקיד ,קרין בו ביתו של המפקיד(.
 13וכמובא לעיל )הערה  (5הלימוד מגזרה שוה ,שהאיסור הוא אפילו אם מצא )ואיו ראה( ברשותך )ואיו בבית( ,הייו אפילו
הטמיו בבור שבחצר )שאיו בביתו( ,או הפקידו בידי אחר .ותבאר בלחם משה פ"ד ה"א )אחר שריבה לו הכתוב דבשדה
ובעיר אחרת חייב מבכל גבולך  ...מרבין הפקידו ביד כרי מקרא דלא ימצא בבתיכם(.
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אבל מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו )א( שלא מדעתו ,שלא השאיל לו חבירו מקום בחצירו
להניח שם חמצו ,אינו עובר עליו מן התורה ,כיון שאינו מונח לא בביתו ולא ברשותו של בעל
החמץ.14
ומכל מקום )ב( מדברי סופרים חייב לבערו .15או למכרו לאינו יהודי 16בערב פסח קודם שעה
_______________
והביא כאן את סיום הכתוב" :לא יראה לך שאור בכל גבולך" )ולא את תחלת הכתוב המובא לעיל" :לא יראה לך חמץ"(.
 14פר"ח ס"א סד"ה והרמב"ם )הסכמת רוב הפוסקים ז"ל  ...דתרתי בעין לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,שיהיה החמץ שלו
וברשותו ,הא לאו הכי איו עובר( ,וס"ד )דתרתי בעין לעבור עליו שהיא שלו וברשותו ,הא לאו הכי איו עובר עליו( .וכן הוא
משמעות הרא"ש וכסף משה והח"י שם .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א.
 15גמרא לא ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח דברי הכל עובר  ...כרי מישראל לא קי  ...דאמר ליה מעכשיו(.
ופירש"י )קם ליה חמץ ברשות כרי(.
וכן פסק לקמן סי' תמא ס"ד )אבל אם לא אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך  ...ומצא שחמץ זה איו קוי להכרי ...
לפיכך חמץ זה לאחר הפסח הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל  ...שהרי הישראל בעל החמץ עובר עליו(.
למדו מכאן שאם הכרי לא קה את החמץ שהרהין אצלו הישראל ,הישראל עובר עליו .אעפ"י שהכרי איו שומר את החמץ
בשביל הישראל ,שהרי לדעתו הוא זכה בחמץ זה.
ר"ן ב ,ב ד"ה ומיהו )ומיהו הי מילי מדאורייתא ,אבל מדרבן חמצו של ישראל שהוא ברשות כרי צריך ביעור ,דהא תן לקמן
אבל כרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח עובר ואוקימא בשהרהיו אצלו ,והרהין בביתו של כרי משמע ,ואפילו
הכי אמרין דעובר ,כלומר שהוא אסור אחר הפסח הואיל ועבר עליו שלא ביערו( .וכן הוא בר"ן ט ,ב ד"ה מיהא )מיהא
שמעין דחמצו של ישראל המופקד אצל כרי מדרבן צריך ביעור ,דאי לא תימא הכי אמאי אסור ,והא לא עבר עליה בבל
יראה ובל ימצא ,וכבר כתבתי זה למעלה(.
פר"ח ס"ד )ומיהו מדרבן מיחייב לבעורי(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א -ב.
והייו שכמו ביטול והפקר לחמץ שברשותו ,מועיל מן התורה כיון שאיו שלך ,ומכל מקום גזרו חכמים שאיו מועיל )כדלעיל
סי' תלא ס"ג( .כך גם כשמוציאו מרשותו ואיו מפקירו ,שמועיל מן התורה כיון שאיו בגבולך ,מכל מקום גזרו חכמים שאיו
מועיל.

*
ויתירה מזו ,אפילו הטמין בחצירו של כרי שלא מדעתו ,וגם ביטל והפקיר את החמץ ,עדיין "מדברי סופרים חייב לבערו",
אלא אם כן "החמץ הוא הפקר מאליו ,כגון שהיחו ברשות הרבים" ,וכיו"ב .ותבאר לעיל סי' תלא ס"ג )ושם הערה  ,(43וסי'
תלו ס"כ )ושם הערה .(140
 16דהייו שההטמה בחצר חבירו מועלת רק מן התורה ,ולא מדברי סופרים )כיון שגוף החמץ הוא שלו ,אלא שאיו מוח
ברשותו( .משא"כ מכירה לכרי מועלת אף מדברי סופרים )כיון שגם גוף החמץ איו שלו(.
ואף שהלכות מכירה לכרי ,והלכות חמץ שעבר עליו הפסח )דלקמן בסמוך( יתבארו לקמן סי' תמח ,ומה אם כן הקשר לושא
דידן של הטמה ברשות חבירו שמתבאר כאן?
ואפשר שהוא מטעם שכל עיקר הלכה למדים )כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב( מההלכה דלקמן )סי' תמא ס"ד(" :אבל אם לא
אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך  ...שחמץ זה איו קוי להכרי מדין תורה שהרי הישראל יכול לפדותו ממו לעולם
 ...לפיכך חמץ זה לאחר הפסח הוא אסור בהאה  ...בעל החמץ עובר עליו בבל ימצא".
הייו שאם איו קה לכרי עובר עליו )מדברי סופרים( ,ואסור בהאה אחר הפסח ,ואם קה לכרי איו עובר עליו ואיו אסור
בהאה אחר הפסח.
וכן למדים הלכה זו )כמבואר בקוטרס אחרון שם( מהמשה )ב"ק צו ,ב( שהחמץ שאצל הגזלן אסור בהאה אחר הפסח ,מטעם
שהגזל חייב בביעור החמץ שאצל הגזלן.
ולכן הובאו כאן שתי הלכות אלו ,שאם איו מוכרו לכרי אסר בהאה אחר הפסח ,שמהם למדו שהבעלים חייבים בביעורו.

*
והה זה פשוט בדברי רביו כאן ,שהמכירה לכרי מועלת בזה .ואף שקיי"ל אין אדם מקה דבר שאיו ברשותו ,כדאמרין
בב"ק ע ,א )אמר ר' יוחן גזל ולא תייאשו הבעלים שיהן אין יכולין להקדיש ,זה לפי שאיו שלו וזה לפי שאיו ברשותו(.
ופירש"י )דהואיל ואיו ברשות הבעלים איו יכול להקותו( .וכן פסק בשו"ע יו"ד סי' רח ס"ז )אין אדם מקדיש דבר שאיו
ברשותו .כיצד ,היה לו פקדון ביד אחר ,וכפר בו זה שהיא אצלו ,אין הבעלים יכולין להקדישו .אבל אם לא כפר בו ,הרי הוא
ברשות בעליו בכל מקום שהוא(.
מכל מקום כתב כאן רביו "חייב  ...למכרו"; אף שמדובר כאן ב"מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו ,שלא
השאיל לו חבירו מקום בחצירו להיח שם חמצו".
והעיר על זה בתהלה לדוד ח"ג סי' לא ס"ק ה )ולפי מה שפירש הרא"ש ז"ל הטעם דהפקד השאיל ביתו להמפקיד ,אם כן
בשלא מדעתו ,כי היכי דאיו עובר בבל יראה מן התורה ,דאיו מקרי בבתיכם ,הכי מי אפשר דאיו יכול להקדיש ,דלא
מקרי ביתו ,והוא הדין להפקיר ולבטל .אבל הרב ז"ל כתב דיכול למכרו ,והוא הדין להפקירו ולבטלו .וצ״ע(.
וביאר הלכה זו באמרי יושר ח"א סי' כג )ראה דתרי גווי דבר שאיו ברשותו יש ,דלעין להקדיש דבר שאיו ברשותו ולמכור,
דילפין מקרא דכי יקדיש את ביתו מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,בזה אתי לאפוקי רק בגזל שלא תייאשו הבעלים ,דאין
הגזל יכול להקדישו כיון דהגזלן מעכבו בידו ואיו רוצה להחזיר לו ,אבל לא בעין שיהי' החפץ מוח ברשותו דוקא ,דאפילו
מוח ברשות הרבים גם כן יכול להקדישו  ...וכן ראה דאם היח חפץ בבית חבירו שלא מדעתו ודאי דיכול להקדישו ,כיון
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ששית ,17כיון שגוף החמץ הוא שלו אלא שאינו מונח ברשותו .ואם לא מכרו עד שהגיע שעה ששית
חייב לבערו מן העולם לגמרי .וכל רגע ורגע שאינו מבערו הוא עובר עליו בבל ימצא מדברי
סופרים.18
ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי חמץ זה אסור באכילה ובהנאה לכל אדם מישראל ,כדין חמץ
שעבר עליו הפסח בבית ישראל:19

חמץ כרי המופקד אצל ישראל
ב הואיל והאדם עובר על חמצו אעפ"י שהוא מופקד ביד אחרים ,או שהוא טמון ,שאינו נראה לו ,אם
כן למה אמרה תורה לא יראה לך .לומר לך שאף החמץ הנראה לך ,והוא מצוי בביתך ,אף על פי כן
_______________
דבידו ליקחו משם ולא יעכב עליו שום אדם .אבל לעין חמץ דכתיב בבתיכם ,בעין דיהי' בביתו ורשותו ממש ,אבל בהפקידו
בבית אחר שלא בידיעת הבעל הבית ,כיון דעכ"פ אין המקום שלו ,איו עובר בבל יראה מן התורה(.
וראה לקמן סי' תמח סוף ס"ח ,אם סגי במכירת חמץ בקין שאיו גמור )ותבאר לעיל סי' תלד ס"ז ,ושם הערה .(53
 17שהמכירה מועלת רק קודם שעה ששית ,וחיוב הביעור מתחיל בתחלת שעה ששית ,כדלקמן סי' תמה ס"א )מתחילת שעה
ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו  ...ואם רוצה לבער קודם שעה ששית ,איו צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אלא די לו במה
שמבערו מרשותו ,דהייו שימכרו לכרי או יתו לו במתה גמורה(.
 18שהרי אפילו בערב פסח אחר זמן איסורו )שאיו עובר בבל ימצא ,אלא במצות תשביתו ,כדלעיל סי' תלא ס"א( ,תבאר לקמן
)סי' תמה ס"א(" :מתחלת שעה ז  ...כל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה של תורה
 ...מתחילת שעה ששית ואילך  ...כל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה מדברי
סופרים" )ותבאר לעיל סי' תלא ס"א ,ושם הערה .(6
מכל שכן כאן ,שהטמיו ברשות חבירו ,שמדברי סופרים עובר עליו בפסח בבל ימצא )ולא רק חיוב תשביתו(.
ומדייק כאן שעובר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהטמיו )ואיו ראה( .ותבאר לעיל בתחלת הסעיף )והערה .(9
 19ר"ן ב ,ב ד"ה ומיהו )מדרבן חמצו של ישראל שהוא ברשות כרי צריך ביעור ,דהא תן לקמן אבל כרי שהלוה את ישראל על
חמצו אחר הפסח עובר ואוקימא בשהרהיו אצלו ,והרהין בביתו של כרי משמע ,ואפילו הכי אמרין דעובר ,כלומר שהוא
אסור אחר הפסח הואיל ועבר עליו שלא ביערו( .מ"א סי' תמז ס"ק מו )דכתב הר"ן פ"ק ישראל שהפקיד חמצו אצל עכו"ם
 ...צריך ביעור מדרבן ואם עבר ולא ביערו אסור אחר הפסח  ...כיון דזה החמץ צריך ביעור מדאורייתא וחכמים תקו שזה
לא מקרי ביעור אם כן הוה ליה כאלו עבר אדאורייתא ,דומיא דמי שביטל חמצו ולא ביערו דאסור אחר הפסח( .פר"ח שם
בסוף הסימן )וכתב הר"ן  ...חמצו של ישראל המופקד אצל גוי דמדרבן צריך ביעור כיון שראוי לעבור עליו בבל יראה
קסוהו רבן לאוסרו בהאה(.
ותבאר לקמן סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ט )וכיון שחייב לבערו בערב פסח מדברי סופרים  ...לפיכך גם לאחר הפסח הוא
אסור בהאה  ...ולא אמרין דהיכא דלא עבר אדאורייתא ליכא למיקסיה ,אלא בדבר שלא הצריכוהו לבער משום מצות
ביעור עצמה אלא משום חשש תקלה שלא יאכלו ,כגון חמץ וקשה ומשהו חמץ בתוך הפסח וכיוצא באלו ,אבל דבר
שהצריכוהו לבער משום מצות ביעור בעצמה  ...כיון שמדברי סופרים איו בטל הרי עבר על ביעור דרבן ובל יראה ובל ימצא
דרבן  ...כמ"ש המ"א בסי' תמ"ז( .שהכווה למ"א ה"ל בסי' תמז ס"ק מו.
וכן הובא לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה ,וחכמים גזרו שביטול איו כלום ,אם כן
אם איו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבן .והוא הדין לפחות מכזית שלא ביטלו ,שעובר עליו בבל יראה ובל
ימצא מדרבן גזירה משום כזית .מה שאין כן בחמץ שאין צריך לבערו אלא משום תקלה ,איו עובר עליו בבל יראה מדברי
סופרים ,כמ"ש המ"א סוף סי' תמ"ז ,עיין שם חילוק זה מבואר מדבריו להדיא( .ותבאר בארוכה לעיל סי' תלא ס"ד )והערה
.(49
ועל זה כותב כאן ,שגם המטמין חמצו בחצר חבירו שלא מדעתו עובר עליו מדברי סופרים על בל ימצא ,ולכן אסור באכילה
והאה אחר הפסח.

*
והה כאן מיירי בחמץ ממש שהטמין בחצר חבירו שלא מדעתו .ובזה יש טעם וסף לאסרו אחר הפסח ,ואפילו אם הפקירו
והשליכו במקום הפקר ,שמותר לעשות כן לכתחלה ,ומכל מקום אסור אחר הפסח ,כמבואר לקמן סי' תמח סכ"ט )אפילו יש
לו עדים שביטל כל חמצו או שהפקירו בפיהם בלשון הפקר ממש  ...ואפילו חמץ שמצא מושלך במקום הפקר ,שהשליכו שם
ישראל קודם שעה ששית בערב פסח כדי שלא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא בפסח  ...שמותר לעשות כן לכתחלה ,מכל
מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם מישראל ליהות ממו(.
והטעם תבאר שם )שאם יהא מותר בהאה יש לחוש ,שמא ייח כל אדם חמצו עד לאחר הפסח ויאמר שהפקירו קודם הפסח,
כדי שתיר לו ליהות ממו(.
ומדוע אם כן הוצרך לבאר כאן טעם האיסור כיון ש" הוא עובר עליו בבל ימצא מדברי סופרים"!?
אלא ששם )בשוה"ג מקוטרס אחרון( הובאה דעת הפוסקים להתיר לזכות בו אחר הפסח .ועל זה מבאר כאן ,שגם הם יודו
שכאן אסר באכילה ובהאה אחר הפסח ,כיון שעבר עליו אם לא ביערו.
ויתירה מזו ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב ,שאפילו החמץ שאצל הגזלן ,שלא שייך לאסרו מטעם שייח חמצו עד לאחר
הפסח כדי לחזור ולזכות בו אחר הפסח .מכל מקום אסר בהאה מטעם חיוב ביעור חמץ שעל הגזל )אף שאיו ברשותו ,ואף
שהגזלן איו שומר את החמץ בשביל הגזל( ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב.
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אין אתה עובר עליו אלא אם כן אני קורא בו לך ,כלומר שהוא שלך ,פרט לחמצו של נכרי המופקד
ביד הישראל ,20אפילו הוא עמו בביתו שהוא דר בו בפסח ,הרי זה מותר מפני שאינו שלו.21
ואפילו החמץ הוא של גר תושב שיד הישראל שולטת עליו ועל נכסיו ,ואפילו הוא שרוי בחצירו של
ישראל ,והוא וכל אשר לו כבוש תחת יד ישראל ,אף על פי כן כל זמן שאין שם הישראל נקרא על זה
החמץ ,אין צריך לבערו:22
ג ומכל מקום מדברי סופרים נכרי שהביא חמצו לישראל בתוך הפסח כדי להפקידו אצלו לא יקבל
ממנו הישראל ,23אע"פ שאינו נוגע בהחמץ בידו ,אלא הוא אומר להנכרי הנה הבית לפניך הנח
במקום שתרצה ,24אף על פי כן אסור ,גזירה שמא ישכח ויאכל ממנו ,25שאין הנכרי משמר חמצו שלא
יאכל ממנו הישראל ,26כיון שכבר הפקידו אצלו הרי סמך על נאמנותו.
אבל אם הנכרי אינו מפקיד אצלו החמץ ,מותר לו להניחו שיכנס לביתו וחמצו עמו .27ואף על פי
שהישראל רואה אותו אין בכך כלום ,שהרי נאמר לך ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של
____________________
 20כל האמור כאן )ס"ב -ח( מיירי בלא קיבל עליו הישראל אחריות החמץ .ולקמן )ס"ט -טז( תתבאר ההלכה אם קיבל עליו
הישראל אחריות החמץ.
 21ברייתא וגמרא ה ,ב )אמר לא יראה לך שאור ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה  ...מיין ליתן את
האמור של זה בזה ושל זה בזה ,תלמוד לומר שאור שאור לגזרה שוה ,אמר שאור בבתים שאור לא ימצא בבתיכם ואמר
שאור בגבולין לא יראה לך שאור  ...מה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה ,אף
שאור האמור בבתים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה  ...הא דלא קביל עליה אחריות(.
טור ושו"ע ס"ב )ואם איו חייב באחריותו איו חייב לבערו(.
 22ברייתא וגמרא שם )אין לי אלא בכרי שלא כיבשתו ,ואין שרוי עמך בחצר ,כרי שכיבשתו )דהוי ממוו כממוך ,רש"י(,
ושרוי עמך בחצר )או שלא כיבשתו אבל שרוי בחצרך ,רש"י( מין  ...משום שאמר לך לך תרי זימי( .ופירש"י )לא יראה לך
שאור בכל גבולך שבעת ימים בפרשת ראה )טז ,ד( ,וכתיב לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך בפרשת בא )יג ,ז(,
ואם איו עין להאי לך בגבולין גבי ראייה דהא כבר אמור ,תיהו עין ללא ימצא ,ודרוש ביה לא ימצא לך אף במצוי אצלך
והייו שרוי עמך ,קאמיא לך דאין חמץ אסור אלא אם כן שלך(.
והייו שממה שתיבת "לך" אמרה ליד "יראה" למדים ,שאף אם החמץ ראה בתוך ביתך הרי זה מותר ,אם איו שלך )כדלעיל
הערה הקודמת( .וממה " שאמר לך לך תרי זימי" למדים ,שאף עם הכרי הוא בתוך ביתך וכבוש תחת ידך הרי זה מותר,
אם איו שלך.
רמב"ם פ"ד ה"ב )חמץ של הקדש או של עכו"ם שהיה אצל ישראל ,אפילו היה עמו בבית ,הרי זה מותר מפי שאיו שלו .ואפילו
היה של גר תושב שיד ישראל שולטת עליו ,אין כופין אותו להוציא החמץ מרשותו בפסח(.
טור ושו"ע שם )אפילו אם כבוש תחת ידו ,כגון שהוא גר תושב ,ושרוי עמו בחצר(.
מ"א ס"ק ב )גר תושב ,שיד ישראל שולטת עליו(.
והייו שיש כאן שי אופים) :א( כבוש תחת ידו) .ב( שרוי עמו בחצר .ומביא הדוגמה של גר תושב ,שהוא גם זה וגם זה,
וכמבואר לעיל במהדורא בתרא לסי' רב וסי' דש )גר תושב שהוא שכירו ולקיטו של הישראל כמו בן אמתו  ...שתגדל בבית
הישראל  ...כמו בן אמתו ,שזו ופירסו בעד פעולתו שעבד בביתו ,ועודו עובד ,וסר למשמעתו בכל אשר צוה ומצוה עליו(.
ומכל מקום "כל זמן שאין שם הישראל קרא על זה החמץ ,אין צריך לבערו".
משא"כ עבד כעי ממש ,כל מה שקה עבד קה רבו ,והרי הוא חמץ של ישראל ,וכדלקמן סי' תמח ס"ז )שלא ימכרו ויתו
לעבדו הקוי לו לצמיתות .אע"פ שהוא דר מחוץ לבית הישראל ,ומושך את החמץ מרשות הישראל לרשותו ,אף על פי כן אין
החמץ קוי לו כלל ,שכל מה שקה עבד קה רבו(.
 23רוקח סי' רסז )לא קיבל עליו אחריות אין צריך לבער  ...אבל בפסח איו יכול לקבל כלל פקדון חמץ( .ח"י ס"ק ט )אבל בפסח
אין יכול לקבל כלל פקדון חמץ ,אפילו בלא אחריות כלל ,וכן כתב הרוקח(.
והייו שרק אם הפקידו אצלו לפי פסח יכול לקבלו ממו ,כדלקמן ס"ח )אבל קודם שעה ששית מותר לקבל פקדוות חמץ מן
הכרי( ,משא"כ כשרוצה להפקידו בתוך הפסח.
 24שבזה מותר לקבלו ,אם הפקיד קודם הפסח ולא קיבל עליו אחריות ,כדלקמן ס"ח )והערה  .(51ומכל מקום אם הפקידו אצלו
בתוך הפסח אסור ,כמבואר כאן.
וכן אם קיבל עליו אחריות אסור )אפילו קודם הפסח( ,כדלקמן סי"א )אם אמר להכרי הרי כל ביתי לפיך הח פקדוך באיזה
מקום שתרצה בבית  ...הרי החמץ מסור ביד הישראל לפותו מקרן זוית זו ולהיחו בזוית אחרת כמו חמץ שלו ממש ,לפיכך
אם קיבל עליו אחריותו הרי הוא עשה כשלו ממש ועובר עליו(.
 25וכן הוא לקמן ס"ד )גזירה שמא ישכח ויאכלו( ,וס"ה )ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו(.
 26שדוקא כשהכרי בביתו הוא משמר חמצו ,כדלקמן סוף ס"ד )כל זמן שהכרי בבית אין לחוש שמא יסתפק הישראל מחמצו,
שהרי הכרי הוא משמרו בעצמו( .משא"כ כשמפקידו והולך מביתו.
 27ברייתא ו ,א )כרי שכס לחצירו של ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער( .טור ושו"ע ס"ג )כרי שכס לבית ישראל וחמצו
בידו ,איו זקוק להוציאו(.
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אחרים.28
ומכל מקום אם נכרי זה הוא עבדו או פועלו שמזונותיו עליו ,אין להניחו שיכנס לבית לאכול חמץ,
אף על פי שהחמץ הוא של הנכרי ,מכל מקום יש לחוש למראית העין ,שיחשדו אותו 29שהוא מאכיל
את עבדו חמץ בפסח .אבל נכרי אחר שאין מזונותיו עליו ,מותר להניחו ליכנוס לבית לאכול מחמצו.
אבל אסור להניחו שיאכל מחמצו על השלחן בשעה שישראל אוכל על זה השלחן ,30אפילו אם זה
הישראל אין לו שום הכירות עם זה הנכרי ,שאין לחוש שמא יאכילנו הנכרי מחמצו ,מכל מקום כיון
שחמץ בפסח במשהו ,רחוק הדבר שלא יתערב פירור אחד של הנכרי בשל ישראל.31
ואפילו אם הישראל הוא אוכל על מפה מיוחדת ,אף על פי כן יש להחמיר שלא יאכל על השלחן
שהנכרי אוכל עליו חמצו ,משום לך לך אמרינן לנזירא סחור סחור לכרמא לא תקרב:32
ד אבל מותר להניחו לאכול חמצו על השלחן בשעה שאין ישראל אוכל עליו .33רק שיזהר הישראל
לנקות השלחן יפה אחר אכילת הנכרי ,שלא ישארו שם פירורין מחמצו.34
וכן צריך ליזהר כשילך הנכרי מביתו שיטול כל חמצו עמו ,ולא ישתייר ממנו מאומה בבית הישראל,
גזירה שמא ישכח ויאכלנו ,35כיון שהוא רגיל בחמץ כל השנה יש בו לחוש לשכחה 36יותר משאנו
חוששים בשאר איסורי תורה ,שאדם בודל עצמו מהם ואינו שוכח איסורו כיון שאינו רגיל בהם.37
____________________
 28רש"י שם ד"ה אין זקוק )כדאמרן אבל אתה רואה של אחרים(.
והייו כמבואר בסעיף הקודם )שמטעם זה איו עובר מהתורה( .ואם הכרי כס לביתו עם חמצו ,מותר להיחו מטעם זה אף
לכתחלה.
 29מ"א סי' ת ס"ק ז )ואם הוא מושכר אצלו לשה לא יאכל בביתו ,משום חשדא(.
 30שו"ת הרשב"א ח"א סי' קעז )בודאי אסור להעלותו עמו על השולחן ,דקרוב הדבר לבא לידי פשיעה ,כיון שמכירין זה את זה
 ...ואפילו בהפסק מפה אסור כאן ,דכיון שחמץ במשהו רחוק הוא שלא יתערב פירור אחד משלו בשל ישראל ,וסחור סחור
לכרמא לא תקרב( .שו"ע ס"ג )אסור להעלותו עמו על השלחן ואפילו בהפסק מפה(.
 31בשו"ע יו"ד סי' פח ס"ב )הא דאסור להעלותו ]הבשר[ על השלחן ]שאוכלין עליו גביה[ ,דווקא בשי בי אדם המכירים זה
את זה  ...אבל אכסאים ,שאין מכירין זה את זה ,מותר .ואפילו המכירים ,אם עשו שום היכר ,כגון שכל אחד אוכל על מפה
שלו ,או אפילו אוכלים על מפה אחת וותים בייהם פת להיכר ,מותר(.
וכאן ראה בשו"ת הרשב"א ,שאסר אף בהפסק מפה ,אבל דוקא במכירין.
אמם פירש בעולת שבת ס"ג )פירוש לא מיבעיא אם מכירין זה את זה אסור ,דקרוב הדבר לבא לידי פשיעה ,אלא אפילו אין
מכירין זה את זה אסור ,דכיון דחמץ במשהו רחוק שלא יתערב פירור אחת משלו בשל ישראל ,וסחור סחור לכרמא לא
תקרב ,עכ"ל הרשב"א ז"ל(.
והשיב עליו ח"י ס"ק יג )דלא כעולת שבת שלא העתיק יפה ללשון הרשב"א  ...ומכל מקום אין להקל לכתחלה  ...וכל שכן כאן
לעין חומרא חמץ כון להחמיר ,אפילו באין מכירין זה את זה ,ומקפידין ,לכתחלה(.
אבל בחק יוסף ס"ק יב יישב פירוש העולת שבת בדברי הרשב"א )והא דכתב הרשב"א בתחלה דקרוב הדבר לידי פשיעה כיון
שמכירין זה את זה  ...ואפילו בהפסק מפה אסור כיון שחמץ במשהו וכו' ,הייו לא מיבעיא כשמכירין ,דיש לחוש לפשיעה
שיאכל ישראל חמץ ,אלא אפילו בהפסק מפה אסור ,כיון שחמץ במשהו ואיכא חשש פירורין ,ואפילו שאין מכירין זה את זה.
כן כתב העולת שבת ויפה כיוון ,דחשש זה איכא אפילו באין מכירין ,ואפילו במקפידין זה על זה  ...ולא כח"י שמתיר בשאיו
מכירים(.
ורביו מחלק בין שי ההלכות ,שבאים מכירים יש לאסור מטעם תערובת פירור .ובהפסק מפה יש לאסור מטעם לך לך אמרין
לזירא.
 32שבת יג ,א .וראה הערה הקודמת.
 33מ"א ס"ק ז )וראה לי דאם אין הישראל אוכל ,מותר להיח לעכו"ם לאכול על השלחן שלו(.
 34באר היטב ס"ק ז )רק שיקה יפה השלחן אחר כך(.
 35כדלעיל ס"ג וש" .אלא שלעיל שם מיירי שבא כרי להפקיד אצלו החמץ ,וכאן מיירי שבא לבית הישראל וחמצו עמו,
וכשהולך מביתו רוצה להשאיר חמצו.
 36כדלעיל סי' תלא ס"ד )בטעם הב'( וש".
 37תוס' ב ,א ד"ה אור )והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי  ...משום דחמץ מותר כל השה ,ולא אסר רק בפסח ,ולא
בדילי מייה( .שו"ת רשב"א שם )שמא ישכח ויאכל ,כיון שמסור בידו ,ולא בדיל מייה( .מ"א ס"ק ג )משום דלא בדילי מייה
כולי שתא ,מה שאין כן בשאר איסורים(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

244

אבל כל זמן שהנכרי בבית אין לחוש שמא יסתפק הישראל מחמצו ,38שהרי הנכרי הוא משמרו
בעצמו:39

מחיצה בפי החמץ וכפיית כלי
ה ואם הלך משם הנכרי והניח חמצו מונח בבית ישראל שלא מדעתו  ,ואין הישראל רוצה )ג(
40

להתגרות עם הנכרי להשליך חמצו מן ביתו לרשות הרבים ,41צריך שיעשה לפניו מחיצה גבוה י'
טפחים ,42כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממנו.43
וצריך שתהא המחיצה עשויה מדבר קבוע שחוסמת היא העוברים שם ,אבל לא מסדין וכיוצא בו,
כיון שיכולין לילך ולבא תחת הסדין ,44יש לחוש שמא יבואו להסתפק מן החמץ המונח שם.
ואם הוא שבת או יום טוב שאי אפשר לעשות מחיצה מדבר קבוע ,45יכפה עליו את הכלי עד הערב,46
____________________

 38כדלעיל ס"ג )אבל אם הכרי איו מפקיד אצלו החמץ ,מותר לו להיחו שיכס לביתו וחמצו עמו( ,וש".
 39שו"ת רשב"א שם )שלא אמרו אלא במופקד אצלו  ...אבל כאן בעליו משמרו ,ואף ישראל בדל ממו( .מ"א ס"ק ו )וליכא
למיחש שיאכלו ,דהא העכו"ם משמרו ,וגם איו מסור בידו(.
 40שו"ת ריב"ש סי' תא )אם מצאו בביתו בשבת ,או ביום טוב ,שהיחו כותי בחצרו ,שלא מדעת הישראל ,כופה עליו את הכלי(.
רמ"א ס"ב )וכרי שהיח חמץ בבית ישראל בלא רשותו ,כופה עליו כלי(.
ומזה מובן שכן הוא גם לעין עשיית מחיצה – כשאיו בשבת או יום טוב )כדלקמן בסמוך(.
 41כדלקמן סי' תמח ס"ה )ואם איו אלם ואין הכרח כלל לישראל שיקבל פקדוו לא ייחו שייח החמץ ברשותו בכל עין(.
והייו שכל ההיתר הוא כשהכרי אלם ואין הישראל רוצה להתגרות עמו.
 42גמרא ו ,א )אמר רב יהודה אמר רב חמצו של כרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר( .ופירש"י )חמצו של כרי,
המופקד אצלו ולא קיבל עליו אחריות דמותר לשהותו ,עושה לו מחיצה ,בארבעה עשר( .טור ושו"ע ס"ב )וצריך לעשות לפיו
מחיצה גבוה עשרה טפחים( .וברמ"א שם )אם הוא קודם יום טוב צריך לעשות מחיצה(.
והיא ההלכה דלקמן ס"ח )קודם שעה ששית מותר לקבל פקדוות חמץ מן הכרי ,אע"פ שיהיה הפקדון בביתו כל ימי הפסח
אין בכך כלום ,רק שיעשה לפיו מחיצה כהלכתה(.
ומזה למדו גם לעין כרי המפקיד חמץ בחול המועד ,דמיירי בו כאן ,כמבואר בט"ז ס"ק ג )הוא הדין בחול המועד גם כן יש לו
לעשות מחיצה כל דהו גבוה עשרה( ,ובמ"א ס"ק ה )ואם היחו בחול המועד צריך לעשות מחיצה( .וכן הוא לקמן סי' תמח
ס"ד )ואם הוא חול המועד צריך לעשות לפיו מחיצה גבוה י' טפחים(.
ואף שאסור לקבל פקדון חמץ בחול המועד ,כדלעיל ס"ג )מדברי סופרים כרי שהביא חמצו לישראל בתוך הפסח כדי להפקידו
אצלו לא יקבל ממו הישראל(.
ומטעם זה השיג עליהם בח"י ס"ק יא )ואם הוא בחול המועד יכול לטלטל אותו ולזרוק אותו מהבית על ידי דבר אחר ,או
לבערו לגמרי אם איו מחויב לשלם לכרי ,ואין לטרוח לעשות מחיצה בחול המועד  ...דלא כמ"א(.
מבאר רביו שגם כאן מיירי ש"הלך משם הכרי והיח חמצו מוח בבית ישראל שלא מדעתו ]כמובא לעיל ממה שכתבו הריב"ש
ומ"א לעין כפיית כלי[ ,ואין הישראל רוצה להתגרות עם הכרי להשליך חמצו מן ביתו לרשות הרבים".

*
והה כל ה"ל הוא לעין פקדון שלא קיבל עליו אחריות.
וכן הדין גם בקיבל עליו אחריות ,ויחד לו מקום ,שגם אז צריך לעשות מחיצה ,כדלקמן סי"א )אבל אם בשעה שהפקיד אצלו
ייחד לו זוית מיוחדת  ...אין צריך לבערו ,אף שקיבל עליו אחריות  ...רק שיזהרו לעשות לפיו מחיצה כהלכתו(.
וכן הדין במשכון שהקה הישראל לכרי לפי הפסח ,כדלקמן סי' תמא ס"ט )ואם הקה הישראל את החמץ להכרי קודם
הפסח  ...התה הישראל עם הכרי שלא יתחייב באחריות  ...מותר לו להשהות חמץ זה בתוך ביתו .רק שיזהר לעשות לפיו
מחיצה גבוה י' טפחים( ,וסט"ו )רק שיזהר לעשות לפיו מחיצה גבוה י' טפחים(.
ותבאר לעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ד ,הטעם שאין חוששין שמא יגררוהו עכברים בפסח וייחוהו חוץ למחיצה.
וכעין זה לקמן סי' תסז סכ"ד )לעשות מחיצה לפיו(.
 43רש"י שם ד"ה עושה לו )משום היכר שלא ישכח ויאכלו( .טור ושו"ע ס"ב )כדי שלא ישכח ויאכלו(.
 44מ"א ס"ק ד )ואף על גב דאפשר לעשות מחיצה בסדין כמ"ש רסי' שט"ו ,מוטב לעשות בכפיית כלי ,מעל ידי סדין ,דסדין
הולכין ובאין תחתיו(.
 45והייו שאם הי' סגי בעשיית סדין ,הי' מותר לעשותו בשבת ,כמבואר לעיל סי' שטו ס"ג )אין מחיצת עראי אסורה אלא אם כן
עושה כדי להתיר סוכה  ...או להתיר טלטול  ...או להתיר שאר איסור  ...אבל אם איו צריך לו שתחלק רשות בפי עצמה
מותר לעשותה בתחלה בשבת אף אם היא מתרת איסור  ...וכיון שאיו צריך לו שתחלק רשות בפי עצמה מותר לעשותה אף
בעין שחולקת רשות דהייו שהיא גבוהה י' טפחים(.
אבל כיון ש"צריך שתהא המחיצה עשויה מדבר קבוע" ,לכן אין לעשותה בשבת ,כמבואר לעיל שם ס"ו )וכל זה במחיצת עראי,
אבל מחיצה קבועה אסורה בכל עין ,אפילו איה עשית אלא לציעות בעלמא( .ובפרט כאן שצריך מחיצה מדבר קבוע ,ולא
רק מחיצה מסדין.
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כדי שיהיה מכוסה מן העין ולא יבואו לאכול ממנו.
ולערב מיד יעשה לפניו מחיצה כהלכתה ,ולא יסמוך על כפיית הכלי ,גזירה שמא ינטל הכלי לצורך
תשמישו 47ויתגלה החמץ וישכח ויאכלנו:
ו ואם הדבר ברור וידוע שלא ישתהה הנכרי חוץ לביתו של הישראל שחמצו מונח בתוכו רק כחצי
היום ,ואחר כך יחזור לבית הישראל ליטול חמצו משם ,אין צריך לעשות לפניו מחיצה ,אפילו הוא
חולו של מועד שמותר בעשיית מלאכה )שאינה מעשה אומן כמו שיתבאר בסימן תק"מ ,(48אלא די לו
בכפיית כלי עד שיבא הנכרי ויטול חמצו .דכיון שלא ישתהה הנכרי רק כחצי היום אין חוששין שמא
ינטל הכלי בחצי יום זה:49
ז וכל זה כשכבר הלך לו הנכרי ונשאר חמצו מונח בבית הישראל שלא מדעת הישראל ,אבל לכתחלה
לא יניחנו הישראל לילך מביתו אלא אם כן יטול חמצו עמו ,אפילו לא ישתהה שם חוץ לביתו רק
שעה אחת ,ואפילו רוצה לעשות לפניו מחיצה כהלכתה:50
ח במה דברים אמורים בתוך הפסח או בערב פסח משעה ששית ולמעלה .אבל קודם שעה ששית
מותר 51לקבל פקדונות חמץ מן הנכרי ,אע"פ שיהיה הפקדון בביתו כל ימי הפסח אין בכך כלום ,רק
_______________
 46גמרא שם )אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו את הכלי( .וכדלקמן סי' תמו ס"ה )ואם מצא
חתיכת חמץ בביתו ביום טוב או בשבת ,אפילו יש בה כזית ,לא יבערה בו ביום ,אלא יכפה עליה כלי עד הערב ,לכסותה מן
העין ,שלא ישכח ויאכלה ובערב יבערה(.
ומזה למדים גם לעין כרי שהיח חמץ בביתו בלא רשותו ,כמבואר בריב"ש שם )אם מצאו בביתו בשבת או ביום טוב ,שהיחו
כותי בחצרו שלא מדעת הישראל ,כופה עליו את הכלי ,כמו בחמצו שלו( .וכן הוא ברמ"א ס"ב )וכרי שהיח חמץ בבית
ישראל בלא רשותו ,כופה עליו כלי  ...ביום טוב( .וכן הוא לקמן סי' תמח ס"ד )וצריך ליזהר לכפות עליו את הכלי עד הערב
אם הוא שבת או יום טוב ,אפילו יום טוב האחרון ,כמו שתבאר בסימן ת"מ(.
 47רש"י שם ד"ה עושה לו )ולא סגי ליה בכפיית כלי כל שבעה ,שהכלי יטל לצורך(.
 48שו"ע שם ס"א )אם פרץ גדר גתו  ...בוהו מעשה הדיוט דהייו שמיח אבים זו על זו ,ואיו טח בטיט ,או גודר אותו בקים
וגומא וכיוצא בהם(.
 49מ"א ס"ק ה )אבל אם לא היחו אלא לחצי יום יש להקל בכפית כלי( .ולומד זאת מלשון רש"י שם )משום חד יומא סגי ליה
בכפיית כלי ובלילה יבערו( .והייו פחות ממעת לעת.
והייו דוקא בחצי יום ,אבל על שעה מועטת ,אין צריך אפילו כפיית כלי ,כדלקמן סי' תמח ס"ג )וצריך ליזהר לכפות עליו את
הכלי עד הערב  ...אלא אם כן הביאו ביום טוב האחרון סמוך לחשיכה ,שבשעה מועטת אין לחוש שמא ישכח ויאכלו(.
 50משמעות הפוסקים .כמבואר בח"י ס"ק יא )בחול המועד יכול לטלטל אותו ולזרוק אותו מהבית  ...ואין לטרוח לעשות
מחיצה בחול המועד( .ובפוסקים שסמו לעיל ריש ס"ג )שבפסח אסור לקבל כלל פקדון חמץ( ,ובס"ה )שרק כשהיח שלא
מדעתו צריך לכפות כלי או לעשות מחיצה(.
ומ"ש כאן "אפילו לא ישתהה שם חוץ לביתו רק שעה אחת" ,הייו דוקא בתוך הפסח; משא"כ באחרון של פסח סמוך
לחשיכה ,תבאר לקמן סי' תמח ס"ד )אלא אם כן הביאו ביום טוב האחרון סמוך לחשיכה ,שבשעה מועטת אין לחוש שמא
ישכח ויאכלו( ,וס"ה )לא ייחו שייח החמץ ברשותו בכל עין .אלא אם כן הוא סמוך לחשיכה ביום טוב האחרון(.
וס"ז )אבל לכתחלה לא ייחו הישראל לילך מביתו אלא אם כן יטול חמצו עמו ,אפילו לא ישתהה שם חוץ לביתו רק שעה
אחת( .והייו שעכ"פ בתוך הפסח ,גם אם הוא "רק שעה אחת" חוששים "שמא ישכח ויאכלו".
 51גמרא ו ,א )תו רבן כרי שכס לחצירו של ישראל ובציקו בידו  ...הפקידו אצלו  ...יחד לו בית אין זקוק לבער( .ופירש"י
)כלומר לא קיבלו עליו ,אלא אמר ליה הרי הבית לפיך הח באחת מן הזויות ,אין זקוק לבער( .טור )ואם ייחד לו מקום,
שאמר לו הה הבית לפיך היחו במקום שתרצה ,אין זקוק לבערו( ,וט"ז ס"ק ב )דמיירי בלא קבל ]עליו אחריות[  ...שאמר
הה הבית לפיך( .הרי שאם הכרי מפקיד אצלו חמץ אין בכך כלום.
רוקח סוס"י רסז )לא קיבל עליו אחריות אין צריך לבער  ...אבל בפסח איו יכול לקבל כלל פקדון חמץ( .וכדלעיל ריש ס"ג .הרי
שעכ"פ אם מפקיד אצלו קודם הפסח אין בכך כלום.

*
והה מה שהצריכו בגמרא לייחד לו בית דוקא ,הובא לעיל מפירש"י "כלומר לא קיבלו עליו" ,הייו שלא קיבל עליו הישראל
אחריות .וכן הובא לעיל מהט"ז .וכפי שיתבאר לקמן סעיף הבא.
אמם לעיל ס"ג כתב רביו "אע"פ שאיו וגע בהחמץ בידו ,אלא הוא אומר להכרי הה הבית לפיך הח במקום שתרצה".
והייו שבזה אסור כשהכרי מפקידו בתוך הפסח ,ומותר כשמפקידו קודם הפסח .וכאן לא זכר תאי זה.
והטעם לזה ,שהרי להלכה קיי"ל ,שמה שאמרו בגמרא "יחד לו בית אין זקוק לבער" ,מיירי דוקא בקיבל עליו אחריות,
כדלקמן סי"א )אם בשעה שהפקיד אצלו ייחד לו זוית מיוחדת ,שיהיה חמצו מוח שם  ...אין צריך לבערו ,אף שקיבל עליו
אחריות(.
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שיעשה לפניו מחיצה כהלכתה 52כמו שנתבאר:53

כשאחריות החמץ על הישראל
ט במה דברים אמורים 54כשאין אחריות הפקדון על ישראל מגניבה ואבידה באונס  ,דהיינו שאם
55

56

ישמרנו הישראל כדרך השומרים ואחר כך יגנב או יאבד ממנו לא יתחייב הישראל לשלם לו מדין
תורה ,ולא מדין המלך וחוקיו על עמו .57כגון שקיבל ממנו הפקדון בסתם ,58ולא אמר לו הישראל
_______________
יוצא אם כן שאם לא קיבל עליו אחריות לא אמר בגמרא שום תאי ,ומותר בכל אופן )אף אם קיבלו בידיו ,ולא אמר להכרי
הה הבית לפיך הח במקום שתרצה( .וכמבואר בתוס' ו ,א ד"ה יחד )דלא קיבל עליו אחריות  ...מאי איריא יחד ,אפילו לא
יחד מי( .ולכן לא התה כאן רביו שיאמר לו "הה הבית לפיך הח במקום שתרצה".
 52רב יהודה אמר רב ו ,א )אמר רב יהודה אמר רב חמצו של כרי עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר( .ופירש"י )עושה
לו מחיצה ,בארבעה עשר( .רמ"א ס"ב )אם הוא קודם יום טוב צריך לעשות מחיצה(.
 53סעיף ה.
 54זוהי דעה הראשוה )המבוארת בסעיפים ט -יב( ,בארבע מחלוקות פרדות :
)א( אחריות גיבה ואבידה באוס ,או אף אחריות פשיעה.
)ב( אחריות מדין תורה ודין המלך ,או אף מחמת כפיית אלם.
)ג( ייחד לו מקום ,אם הוא מועיל גם בקיבל עליו אחריות.
)ד( הפקיד אצל כרי אחר שקיבל עליו האחריות ,אם מועיל.
דעה השית )בארבע מחלוקות אלו( מבוארת לקמן סי"ג ואילך .ומסיק לקמן סט"ז )ולעין הלכה בכל ד' דברים  ...יש להחמיר
לכתחלה  ...אבל בדיעבד  ...יש לסמוך על סברא הראשוה(.
ובקוטרס אחרון ס"ק ט ביאר הטעם להכרעה זו )ולכן כתבתי להחמיר לכתחילה ולהקל בדיעבד(.
ואודות הקשר שבין ארבע מחלוקות אלו ,ראה כבוד מלכים ע' קיג.
 55ברייתא וגמרא ה ,ב )תו רבן שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם ,מה תלמוד לומר והלא כבר אמר לא יראה לך שאור
]ולא יראה לך חמץ[ בכל גבולך ,לפי שאמר לא יראה לך שאור שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה,
יכול  ...יקבל פקדוות מן הכרי ,תלמוד לומר לא ימצא  ...אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדוות מן הכרים תלמוד לומר לא
ימצא ,הא אמרת רישא שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה .לא קשיא הא דקביל עליה אחריות הא
דלא קביל עליה אחריות(.
טור ושו"ע ס"א )כרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם הוא חייב באחריותו מגיבה ואבידה ,בין שהוא בביתו בין שהוא בכל
מקום ברשותו ,חייב לבערו(.
 56דעת ר"י שהובאה ברא"ש פ"א סי' ד )יש אומרים דוקא שומר שכר דחייב בגיבה ואבידה ,אבל שומר חם לא ,ודייקין
מלישא דאילו מיגב או מיתבד ,וכן כתב ר"י( ,ובטור )וכתב ר"י דוקא כשחייב בגיבה ואבידה(.
וכן דעת הרמב"ם פ"ד ה"ג )אם קבל עליו ישראל אחריות ,שאם אבד או גב ישלם לו דמיו ,הרי זה חייב לבערו הואיל וקבל
עליו אחריות עשה כשלו( ,לפירוש הב"ח ד"ה וכתב ר"י )גם הרמב"ם בפרק ד' כתב בסתם כלשון הגמרא( ,וכן צויין אליו
לקמן ריש ס"י )הערה  .(69וכן מפרש בדבריו רביו בקוטרס אחרון ס"ק ט )גבי שומר חם ,שהוא מחלוקת בין רש"י ובה"ג
ורא"ש ובין רמב"ם ור"י(.
דעה הא' בשו"ע ס"א )אם הוא חייב באחריותו מגיבה ואבידה(.
 57מקור הלכה זו בגמרא שם )אמר להו רבא לבי מחוזא ,בעירו חמירא דבי חילא מבתייכו ,כיון דאילו מיגב ואילו מיתביד
ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי ,כדילכון דמי ואסור(.
ולפי זה כתב הרמב"ם פ"ד ה"ד )עכו"ם אס שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם יודע הישראל שאם אבד או גב מחייבו לשלמו
וכופהו ואוסו לשלם ,אע"פ שלא קבל אחריות הרי זה חייב לבערו ,שהרי חשב כאילו הוא שלו ,מפי שמחייבו האס
באחריותו(.
וחלק עליו ראב"ד שם )ודמה ליה שזה האחריות מן האוס הוא ועל כרחם היה  ...והתשלומין שהם מן האוס אין כדין
האחריות(.
ופירש דבריו המגיד משה שם )ובהשגות כתוב שאין אחריות מן האוס אחריות שיתחייב לבערו בשביל כך ,וכן כתבו מקצת
המפרשים ז"ל ,שזה האחריות מדין ומחוק המלכות היה ,שהיה עליהם לפרס אשי החיל שהיו שומרים העיר(.
וכן כתב הט"ז ס"ק א )והראב"ד סבירא ליה שאחריות מן האוס לא קראת אחריות שיתחייב לבערו בשבילו .והא דאמר רבא
בעירו חמירא דבי חילא כו' ,זה האחריות היה מן הדין ומחוק המלכות ,שהיה עליהם לפרס אשי חיל שהיו שומרים את
העיר( ,וח"י ס"ק ח )ואם הוא חייב באחריות מחוק ודיא דמלכותא ,אף אליבא דהחולקים מחויב לבער ,כמבואר בדברי
הראב"ד(.
וכדי שיהי' מותר לשמור פקדון זה ,צריך שלא יהי' עליו אחריות גיבה ואבידה באוס ,לא מדין תורה ולא מדין המלך.
 58ח"י ס"ק א ) הרמב"ם בפרק ד' ]ה"ג[ כתב אם קבל עליו אחריות  ...משמע דבעין קבל אחריות בפירוש ,אבל מן הסתם הוי
כלא קיבל אחריות(.
והייו שאף אם הוא שומר שכר בסתם )שלא קיבל עליו בפירוש בקין סודר להתחייב באחריות גיבה ואבידה באוסין( ,איו
חייב באחריות גיבה ואבידה באוס ,כמבואר ברמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"א )שלשה דיין האמורין בתורה בארבעה
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שיתחייב לשלם לו אם יגנב או יאבד ממנו באונס.
אבל אם אחריות הפקדון על הישראל ,59שאם יגנב או יאבד ממנו באונס יתחייב לשלם לו מדין תורה
אע"פ שלא פשע בשמירתו .כגון שאמר לו הישראל אם יגנב או יאבד ממני אשלם לך ,וקנה ממנו
הנכרי 60בקנין סודר 61שלא יחזור בו .או אפילו לא קנה ממנו אלא שדין המלך הוא שישלם לו ,כיון
שאמר לו כן בפירוש בשעת הפקדון ועל סמך זה הפקידו אצלו ,62הרי פקדון זה נחשב להישראל
לענין ביעור חמץ כאלו הוא שלו ממש ,כיון שהוא חייב באחריותו ,וחייב לבערו 63בערב פסח מן
התורה ,ואם לא ביערו עובר עליו בלא תעשה.
שנאמר 64לא ימצא בבתיכם ,ולא נאמר לא ימצא לכם בבתיכם ,פרט לשל אחרים ,אלא על כרחך אף
בשל אחרים עובר עליו אם הוא מופקד אצלו .ואי אפשר לומר אף כשלא קיבל עליו אחריות יעבור
עליו ,שהרי כבר נאמר 65לא יראה לך ,שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים .הא אין הכתוב
מדבר אלא כשקיבל עליו אחריות ,66כיון שאלו היה נגנב או נאבד חל ההפסד על הישראל ,הרי הוא
כשלו 67ממש לענין ביעור חמץ בלבד 68מגזירת הכתוב:
_______________
השומרין אין אלא במטלטלין של ישראל  ...שא' כי יתן איש אל רעהו ויצאו כסי עכו"ם( .וכן הוא בשו"ע חו"מ סי' שא
ס"א )ג' דיים האמורים בתורה בארבעה שומרים אים  ...בכסי עכו"ם(.
ולעין שומר חם בסתם ,אם תחייב לשלם לכרי על גיבה ואבידה בפשיעה ,יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 59גמרא שם )הא דקביל עליה אחריות( .טור ושו"ע ס"א )אם הוא חייב באחריותו מגיבה ואבידה  ...חייב לבערו(.
 60רמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"א )שלשה דיין האמורין בתורה בארבעה השומרין אין אלא במטלטלין של ישראל  ...שא' כי
יתן איש אל רעהו ויצאו כסי עכו"ם  ...ואם קו מידו חייב באחריותן(.
ב"י חו"מ סי' שא )וכתב הרמב"ם בפרק ב' מהלכות שכירות ,דהוא הדין לכסי גויים  ...מדכתיב רעהו  ...כתב עוד הרמב"ם
בפרק הזכר ואם קו מידו חייב באחריותן( .ובשו"ע שם ס"א )ג' דיים האמורים בתורה בארבעה שומרים אים  ...בכסי
עכו"ם( .ובס"ד )כל אלו אם קו מידם להתחייב באחריותם חייבים(.
ח"י ס"ק א )לפי מה שמבואר שם בסימן ש"א דבעכו"ם שהפקיד אין דין שומרים ופטור מלשלם ,דרעהו כתיב  ...אם כן על
כרחך צריך לומר דהכא מיירי בקיבל אחריות ,והייו בקו מידו ,כמבואר שם בב"י(.

*
והייו דוקא לעין חיוב גיבה ואבידה באוס ,משא"כ לעין חיוב על הפשיעה ,בזה חוששים לדעת הפוסקים שחייב אף בסתם
שומר חם ,בלא קין .והטעם יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 61לעין קין סודר בכרי ראה קוטרס אחרון סוף ס"ק ה ,ולקמן סי' תמא קוטרס אחרון ס"ק ג ,שהעיקר הוא שקין סודר
איו מועיל בכרי ,ושמכל מקום יש לחוש לו לכתחלה ,ויש לסמוך עליו בדיעבד.
ואף שכאן אסר על ידי הקין סודר אף בדיעבד ,וכדלקמן סי"ג וסט"ז .הייו כיון שאפילו בלי קין זה אסר לכתחלה ,שהרי
לדעה הב' דלקמן סי"ג )והערה  (94אסר אפילו לא קיבל עליו אלא אחריות פשיעה ,והייו אף אם "קיבל ממו הפקדון
בסתם" ולא עשה שום קין על האחריות .ולכן אם "קה ממו הכרי בקין סודר" גם אחריות גיבה ואבידה ,אסר אף
בדיעבד.
 62ח"י שם )או יש לומר דהכ]א[ אפילו בלא קו מידו ,מכל מקום כיון דהתה בפירוש וקבל אחריות ,אע"ג דמדיא אין חייב
לשלם ,מכל מקום כיון דמחוק ודין המלכות חייב באחריות ,מחויב לבער אליבא דכולי עלמא(.
 63והטעם שאין חוששים בזה לגזילת חמץ של כרי ,יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק יא.
 64בא יב ,יט.
 65בא יג ,ז.
 66גמרא שם )יכול  ...יקבל פקדוות מן הכרים תלמוד לומר לא ימצא  ...דקביל עליה אחריות(.
ואף שבפסוק זה אמר "בבתיכם" דוקא ,מכל מקום למדים מהגזרה שוה ה"ל )הערה  ,(5שכן הוא גם "בכל מקום ברשותו",
כמובא לעיל מטור ושו"ע ס"א )אם הוא חייב באחריותו מגיבה ואבידה ,בין שהוא בביתו בין שהוא בכל מקום ברשותו ,חייב
לבערו(.
 67רבא שם )דאמר להו רבא  ...כיון דאילו מיגב ואילו מיתביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי ,כדילכון דמי( .רמב"ם שם ה"ג
)הואיל וקבל עליו אחריות עשה כשלו(.
 68גמרא ו ,רע"א )למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ,הייו דאיצטריך לא ימצא( ,ופירש"י שם )דבעלמא לאו
כממון דמי ,איצטריך קרא למימר דגבי חמץ מיהא מתסר(.
והכי קיי"ל ,כדלעיל סי' רמו קוטרס אחרון ס"ק ג ד"ה והא )בפסחים דף ה' ע"ב פריך בפשיטות היחא למ"ד גורם לממון
כממון דמי ,ואן קיי"ל כמאן דאמר דלאו כממון דמי ,ושאי הכא דכתיב לא ימצא עיי"ש( וש" .וראה מראי מקומות
וציוים.
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69

י אבל אם לא קיבל עליו הישראל אחריות גניבה ואבידה באונס ]אף על פי שקיבל עליו לשמרו שמירה
מעולה כדרך השומרים ,ואם יפשע בשמירתו ולא ישמרנו כדרך השומרים יתחייב לשלם לו ,אין זה נקרא
קבלת אחריות להיות הפקדון נחשב כשלו על ידי כן ,כיון שקבל עליו אחריותו .אלא זה נקרא קבלת
השמירה בלבד שקיבל עליו שישמור חמצו של נכרי ,ואם יפשע ולא ישמרנו יפה חייב לשלם לו ,שהפושע
הוא כמזיק בידים ,70כיון שקיבל עליו לשמור כדרך השומרים והמפקיד סמך עליו ולא שמרו בעצמו.[71

ואפילו אם הנכרי הוא אלם ויכפהו לשלם לו אף אם יגנב או יאבד ממנו באונס ,מכל מקום כיון
שהישראל לא קיבל עליו אחריות האונס ,והוא פטור מדין תורה ומדין המלך ,אין החמץ נחשב כשלו
על ידי שמתחייב באחריותו בגזילת הנכרי:72
יא וכל זה כשקיבל ממנו הפקדון בסתם ,שלא ייחד לו מקום 73להניח בו הפקדון ,אלא נטלו הישראל
____________________
 69רמב"ם פ"ד ה"ג )אם קבל עליו ישראל אחריות ,שאם אבד או גב ישלם לו דמיו ,הרי זה חייב לבערו הואיל וקבל עליו
אחריות עשה כשלו(.
וכן היא דעת ר"י שהובאה ברא"ש פ"א סי' ד )יש אומרים דוקא שומר שכר דחייב בגיבה ואבידה ,אבל שומר חם לא ,ודייקין
מלישא דאילו מיגב או מיתבד ,וכן כתב ר"י( ,ובטור )וכתב ר"י דוקא כשחייב בגיבה ואבידה(.
ח"י ס"ק א )הרמב"ם בפרק ד' כתב אם קבל עליו אחריות  ...משמע דבעין קבל אחריות בפירוש ,אבל מן הסתם הוי כלא קיבל
אחריות(.
פר"ח ס"א ד"ה ולעין הלכה )מצאתי ראיה  ...דדוקא בדקביל עליה אחריות דגיבה ואבידה מיחייב לבערו אבל שומר חם לא,
והכי קטין(.
ותבאר לעיל ) הערה .(56
 70רמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"ג )יראה לי  ...אבל אם פשע בה חייב לשלם שכל הפושע מזיק הוא( .פר"ח ס"א ד"ה והרמב"ם
)מה שכתב המחבר אם הוא חייב באחריותו מגיבה ואבידה ,דמשמע דדוקא בשומר שכר מיקרי קביל אחריות ,אבל אי לא
הוי אלא שומר חים דלא מחייב אלא בפשיעה איו עובר עליו ,משום דפושע מזיק הוא בידים ולא קביל עליו אחריות מקרי,
זהו דעת הרמב"ם וקצת מפרשים(.
ויש מחלוקת הפוסקים בכלל זה ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ו )ושם הערה  ,(198שהשו"ע ורמ"א פוסקים שהפושע איו
כמזיק בידים ,והש"ך פוסק כהרמב"ם .וכאן מבאר רביו את שיטת הרמב"ם.
ולא רק לשיטת הרמב"ם וסיעתו שמבוארת כאן .אלא אפילו לדעה הב' שתתבאר לקמן סי"ג ,שגם על ידי אחריות פשיעה
חשבת כשלו .גם לדעה זו חוששים לכתחלה שהפושע הוא כמזיק בידים ,כדלקמן סי' תמא סי"ד )שלא אמרו אין דין שומרין
לממון של כרי אלא לעין גיבה ואבידה הבאים באוס ,אבל לא לעין הבאים על ידי פשיעה ,שהפושע הוא כמזיק בידים,
וכבר תבאר בסימן ת"מ שלכתחלה צריך לבער בערב פסח ,אף אם איו חייב אלא באחריות גיבה ואבידה הבאים על ידי
פשיעה(.
והייו שאף אם קיבל ממו הפקדון בסתם חייב באחריות פשיעה ,שהוא כמזיק בידים ,וכיון שחייב באחריות פשיעה צריך
לבער בערב פסח לדעה זו )ויתבאר לקמן הערה .(94
והטעם שחוששים לזה לכתחלה גם לדעתם ,יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 71כי החיוב של הפושע כמזיק בידים ,איו מחמת הפשיעה עצמה ,כמבואר לקמן סי' תמג קוטרס אחרון ס"ק ב )שהרי אף
הפורץ גדר בפי בהמת חבירו וגבוה לסטים או שיצאה מאליה ואבדה פטור ,משום דאיו אלא גרמא בעלמא( ,והייו אף
שהפורץ גדר הוא הרבה יותר מזיק בידים מאשר לא על כראוי ,ומכל מקום פטור מטעם "דאיו אלא גרמא בעלמא".
אלא ודאי כאן החיוב הוא מטעם האמור כאן )כיון שקיבל עליו לשמור כדרך השומרים והמפקיד סמך עליו ולא שמרו בעצמו(,
וכמבואר לקמן סי' תמג קוטרס אחרון ס"ק ב )דמה ששומר חם חייב על הפשיעה ,אין חיובו בא מחמת הפשיעה עצמה,
אלא משעה שמסר לו הפקדון שתעבד ותחייב להחזיר לו בשלימות כשיגיע הזמן(.
ומה שהתורה החמירה יותר בשאר שומרים ,וכמבואר לקמן שם )אלא שאם בתוך הזמן אבדה ממו שלא על ידי פשיעתו
בשמירתו חסה עליו התורה ופטרתו ,דמה היה לו לעשות ,ובשומר שכר החמירה יותר ,ובשואל יותר ,ובלוה יותר( ,הייו
דוקא בשל ישראל ,ולא בשל כרי .ואם הישראל מקבל עליו אחריות גיבה ואבידה באוס ,הרי זה עשה כשלו.
משא"כ החיוב שבפשיעה ,שקיבל עליו לשמור כדרך השומרים ולא שמר ,הוא כמזיק בידים ,שחייב גם בשל כרי .ואיו עשה
על ידי זה כשלו.
וראה חקרי הלכות ג סב ,ב .שלחן המלך ח"ב ע' מו הערה .1
 72ראב"ד פ"ד ה"ד )והתשלומין שהם מן האוס אין כדין האחריות(.
ופירש דבריו המגיד משה שם )ובהשגות כתוב שאין אחריות מן האוס אחריות שיתחייב לבערו בשביל כך ,וכן כתבו מקצת
המפרשים ז"ל ,שזה האחריות מדין ומחוק המלכות היה ,שהיה עליהם לפרס אשי החיל שהיו שומרים העיר(.
ט"ז ס"ק א )והראב"ד סבירא ליה שאחריות מן האוס לא קראת אחריות שיתחייב לבערו בשבילו .והא דאמר רבא בעירו
חמירא דבי חילא כו' ,זה האחריות היה מן הדין ומחוק המלכות ,שהיה עליהם לפרס אשי חיל שהיו שומרים את העיר(.
ותבאר לעיל ) הערה .(57
 73גמרא ו ,א )תו רבן כרי שכס לחצירו של ישראל ובציקו בידו  ...הפקידו אצלו זקוק לבער ,יחד לו בית אין זקוק לבער(.
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מיד הנכרי והניחו באיזה זוית שבביתו ,ורשות בידו לטלטלו ולפנותו מזוית זו ולהניחו בזוית אחרת,
כיון שלא הבטיח להנכרי ליחד קרן זוית אחת לחמצו.
וכן אם אמר להנכרי הרי כל ביתי לפניך הנח פקדונך באיזה מקום שתרצה בבית ,74דכיון שלא ייחד לו
הישראל זוית מיוחדת לחמצו ,הרי החמץ מסור ביד הישראל לפנותו מקרן זוית זו ולהניחו בזוית
אחרת כמו חמץ שלו ממש ,לפיכך אם קיבל עליו אחריותו הרי הוא נעשה כשלו ממש ועובר עליו.
אבל אם בשעה שהפקיד אצלו 75ייחד לו זוית מיוחדת ,76שיהיה חמצו מונח שם עד שיבא הנכרי
_______________
כאן מבוארת דעת הפוסקים שיחד לו בית מועיל אפילו אם קיבל עליו אחריות ,ולקמן סי"ג תתבאר הדעה השית ,שיחד לו בית
איו מועיל אלא כשלא קיבל עליו אחריות.
והיא המחלוקת הג' ,מתוך ד' המחלוקות שמובאים כאן )סעיפים ט -טז( ,וסקרו לעיל )הערה .(54

*
והה לעיל )ס"ה( תבאר שבלא קיבל עליו אחריות צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים .וכאן בקיבל עליו אחריות לא סגי
במחיצה ,וצריך לייחד לו מקום.
ואף שגם עשיית מחיצה היא יחוד מקום לחמץ זה .ולכן יש פוסקים שכתבו ,שגם עשיית מחיצה מועלת כשקיבל עליו אחריות.
מכל מקום תבאר כאן ,דלא סגי בזה בעשיית מחיצה ,כי אם דוקא יחוד מקום בהסכמת הכרי ,שהכרי עצמו מיח שם החמץ,
או שייח הישראל במעמד הכרי ,והבטיח לו שלא לשותו למקום אחר ,שאז מסור מקום זה לכרי.
המקורות לזה סמו כאן בשוה"ג ,ותבארו בקוטרס אחרון ס"ק ד.

*
ואף שגם על ידי יחוד זה אין הזוית קויה לכרי עד שלא יוכל הישראל לפותו לזוית אחרת ,מכל מקום כיון שהבטיח ולא
שיה חשבת הזוית מסורה לכרי ,וחשב החמץ איו מצוי בידי הישראל )לקמן בהמשך הסעיף ,וקוטרס אחרון ס"ק ה(.
ואף שחמץ של ישראל שהפקידו אצל הכרי עובר עליו )כדלעיל ס"א( ,מכל מקום כאן שאין החמץ של הישראל ,רק שאחריותו
עליו ,סגי גם בזה שהיא רשות המסורה לכרי )לקמן בסוף הסעיף ,ולעיל הערה .(2
 74והייו כיון שהטעם לייחד לו בית )לשיטה זו( היא שלא יוכל הישראל לפותו מזוית לזוית ,ולא יהי' מצוי בידו )כדלקמן
בסמוך( ,לכן הייו דוקא כשייחד לו מקום מיוחד ,כמבואר בט"ז ס"ק ב )לפירוש ר"ת דמיירי בקיבל עליו אחריות ,דאו
צריכין לפרש שיחד לו בהדיא על איזה מקום ,דאי לא יחד אלא שאמר לו הה הבית לפיך כו' ,כיון שקבל עליו אחריות אז
הי' חייב לשלם אם לא יחד( .וראה חקרי הלכות ח"ג סד ,א.
משא"כ לדעה הב' ,יובא לקמן בסמוך )בשוה"ג( ,דסגי גם באמר לו הה הבית לפיך ,כמבואר ברש"י שם ד"ה יחד לו בית
)כלומר לא קיבלו עליו ,אלא אמר ליה הרי הבית לפיך ,הח באחת מן הזויות(.
 75פר"ח ]יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ד ,שלדעת הפר"ח סגי מה שהישראל עושה אחר כך מחיצה לפי החמץ .וכאן פוסק
שיחוד מועיל רק בשעה שהפקיד אצלו ,כדעת[ .ח"י ס"ק ו )ולא דמי ליחד לו בית מתחלה(.
והייו כיון שהטעם לייחד לו בית )לשיטה זו( היא שלא יוכל הישראל לפותו מזוית לזוית ,ולא יהי' מצוי בידו )כדלקמן
בסמוך( ,לכן הייו דוקא אם ייחד לו הזוית בשעה שהפקיד אצלו ,והיחו שם הכרי ,או הישראל במעמד הכרי )כדלקמן
בסמוך( ,שדוקא באופן זה מועלת התחייבותו שלא לפותו מזוית לזוית.
 76בברייתא ה"ל )הפקידו אצלו זקוק לבער ,יחד לו בית אין זקוק לבער( ,פירש"י )יחד לו בית ,כלומר לא קיבלו עליו אלא אמר
ליה הרי הבית לפיך הח באחת מן הזויות(.
והייו שכיון שאמר הרי הבית לפיך לא קיבל הישראל אחריות על הפקדון ,כמבואר ברמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"ח )האומר
לחבירו שמור לי זה ואמר לו  ...הרי הבית לפיך איו לא שומר חם ולא שומר שכר( ,וברמ"א חו"מ סי' רצא ס"ב )אמר לו
הרי הבית לפיך ,אפילו שומר חם לא הוי(.
וכן הדין כשיחד לו קרן זוית ,כמבואר לעיל סי' שצז סי"ט )כשהפקד יחד לו קרן זוית ,שאמר לו היחם בזוית זו ,שאז לא קבל
עליו שמירתן כלל ,רק כוותו היא הרי ביתי לפיך הח לך בזויות זו ושמור לך )ואין צריך לומר אם אמר לו בפירוש הה
הבית לפיך הח לך במקום שתרצה ,שלא קבל עליו שמירתן כלל כמ"ש בח"מ סי' רצ"]א[( ,אבל אם כשהפקידם אצלו קיבלם
ממו סתם ,הרי קבל עליו שמירתן(.
וכן גם כאן מפרש רש"י ,שזה עצמו שיחד לו בית ,מורה שהישראל לא קיבל עליו אחריות )והיא דעה הב' שתתבאר לקמן סי"ג(.
אמם כתב על זה טור )ואם ייחד לו מקום שאמר לו הה הבית לפיך היחו במקום שתרצה אין זקוק לבערו ,ופירש"י בשלא
קיבל עליו אחריות ,ור"ת פירש אפי' קיבל עליו אחריות ,דכיון דייחד לו מקום איו מצוי בביתו ולזה הסכים א"א ז"ל(.
והייו מ"ש ר"ת בתוס' ו ,א ד"ה יחד )ופר"ת דאפילו באחריות מיירי( .ובשו"ת הרשב"א סי' קעז )שראה בגמרא שאם ייחד לו
בית אפילו בקבלת אחריות מותר( .רמב"ן הובא במגיד משה פ"ד ה"ב )בעל העטור והרמב"ן ז"ל וקצת מן האחרוים
מפרשים  ...בקבל עליו אחריות די בייחד בית( .ר"ן )ב ,ב( ד"ה גרסי' בגמ' )ר"ת ז"ל פירש דבשקבל עליו אחריות עסקין
ואפילו הכי כיון דייחד לו בית שרי( .רא"ש פ"א סי' ו )ופירש ר"ת ז"ל דאפילו באחריות שרי ,כיון דייחד לו מקום לא קריא
ביה מצוי בביתך( .וראה קוטרס אחרון ס"ק ה ,שכ"ה גם דעת הרי"ד וריא"ז.
והייו שאפילו אם פירש שהאחריות היא על הישראל ,מכל מקום כיון שיחד לו בית איו עובר.
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ליטלו משם ,77והניחו הנכרי בעצמו באותה זוית שייחד לו הישראל ,או שהניחו שם הישראל )ד(
במעמד הנכרי ,78והבטיח לו 79שזוית זו תהא מיוחדת לחמצו עד שיבא הנכרי ויטלנה משם .כיון שאין
החמץ מסור ביד הישראל לטלטלו ולפנותו מזוית זו למקום אחר ,שהרי כבר מסר אותה זוית
להנכרי ,80אין צריך לבערו ,אף שקיבל עליו אחריות מגניבה ואבידה באונס )רק שיזהרו לעשות לפניו
מחיצה כהלכתו 81כמו שנתבאר.(82
שנאמר לא ימצא ,מי שמצוי בידך ,יצא זה שאינו מצוי בידך ,83שהרי הוא מונח בזוית המיוחדת
לנכרי ,והרי זה דומה למקבל עליו אחריות חמצו של נכרי המונח ברשות הנכרי ,שאינו עובר עליו.84
אע"פ שהחמץ של ישראל ממש המונח ברשות נכרי הרי זה עובר עליו כמו שנתבאר למעלה ,85מכל
מקום חמץ זה הוא של הנכרי ,אלא שאחריותו הוא על הישראל ,לפיכך אין לו דין חמצו של ישראל
ממש ,86ואינו עובר עליו אלא אם כן הוא מסור בידו לטלטלו ולפנותו לכל מקום שירצה ,כמו חמץ
שלו ממש:
____________________
 77רז"ה בהמאור פ"ב ט ,ב )בדפוסים שלו הוסח הוא" :בשייחד להכרי בית כל ימי הפסח אף על גב דקביל אחריות" .אבל
בדפוסים ישים הוסח הוא" :בשיחד לו הכרי בית כל ימי הפסח אף על גב דקביל אחריות"(.
ומפרש רביו שהכווה היא שהכרי ייחד לו מקום ,על ידי שהישראל היחו שם במעמדו ובהסכמתו(.
או שאפילו לגירסא דידן מוכיח רביו ממה שכתב "כל ימי הפסח" ,הייו שיהיה חמצו מוח שם עד שיבא הכרי ליטלו משם,
ואיו מסור בידו לשותו מזוית לזוית.
 78פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות י .שלטי הגבורים )ב ,ב( אות א )ייחד ישראל ביתו לכרי ,שהשאילו או השכירו לו והיח בו הכרי
חמצו ,אף על פי שקיבל ישראל אחריותו עליו איו עובר עליו(.
ב"ח ס"ג ד"ה ויראה לי )ויראה לי דלדברי הכל היכא דקיבל עליה אחריות ולא ייחד לו מקום ,אלא קיבלו ממו בסתם ,איו
מועיל הפסק מחיצת עשרה טפחים לעשותו רשותו של גוי  ...דוקא היכא דייחד לו מקום ,והגוי היח חמצו לשם ,דאז קתה
ליה זוית זו כדין שוכר ,ואז צריך מי מחיצת עשרה( .שיירי כה"ג הגה"ט )שכתב כלשון הב"ח(.
רמב"ן הובא במגיד משה שם )בעל העטור והרמב"ן ז"ל וקצת מן האחרוים מפרשים דבלא קבל עליו אחריות לא בעין
מחיצה עשרה ,אלא מפהו לכל מקום כדי שלא יכשל בו ,ובקבל עליו אחריות די בייחד בית ובמחיצה עשרה ,דכיון דייחד לו
בית לאו ברשותו הוא ,אע"ג דקביל עליה אחריות .זהו דעתם ז"ל(.
הרי דלא סגי בייחד לו בית על ידי עשיית מחיצה עשרה ,אלא צריך שגם ייחד לו בית בהסכמת הכרי.
 79אף שלא קה ממו ויכול לחזור בו )ראה קוטרס אחרון ס"ק ה( ,סגי בזה שיהי' מקום זה מסור לכרי שיהי' החמץ מוח בו.
וגם אם השכיר לכרי החדר תלוי במחלוקת זו ,כדלקמן סי"ג )וכן אפילו השכיר לכרי חדר מיוחד בביתו שייח שם חמצו(.
וכמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה )שהרי שכירות קרקע איה קית לאיו יהודי בחזקה(.
 80רש"י שם ד"ה שאין מצוי בידך )שהרי אותה זוית מסורה לכרי( .ראה קוטרס אחרון ס"ק ה.
 81מגיד משה שם )ובקבל עליו אחריות די בייחד בית ובמחיצה עשרה(.
 82סעיף ה ,וש".
 83גמרא ו ,א )יחד לו בית אין זקוק לבער ,שאמר לא ימצא בבתיכם והא לאו דידיה הוא ,דכרי כי קא מעייל לביתא דפשיה
קא מעייל  ...דאפקיה רחמא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך ,יצא זה שאיו מצוי בידך(.
והייו כיון שכל ההלכה הזאת ,שאם החמץ הוא באחריותו עובר עליו ,למדים מהפסוק לא ימצא ,כמובא לעיל ס"ט )שאמר לא
ימצא בבתיכם ,ולא אמר לא ימצא לכם בבתיכם ,פרט לשל אחרים ,אלא על כרחך אף בשל אחרים עובר עליו אם הוא
מופקד אצלו  ...כשקיבל עליו אחריות( ,לכן לא תחייב לבערו בזה אלא כשהוא "מצוי בידך".
משא"כ בחמץ שלו ממש ,עוברים עליו אפילו אם הוא מופקד בבית הכרי )כדלקמן בסמוך(.
וראה רשימות שיעורים סי' יח הערה .3
 84תוס' שם ד"ה יחד )כיון שיחד לו בית הוי כאלו קיבל עליו אחריות על חמצו של כרי בביתו של כרי(.
וכן הוא לקמן סי' תמא ס"ב )הרי זה דומה למקבל עליו אחריות על חמצו של כרי המוח בביתו של כרי שאיו עובר עליו
כלום(.
 85סעיף א )הפקידו ,בין ביד כרי בין ביד ישראל ,אפילו אם הפקד קיבל עליו אחריות  ...אף על פי כן עובר עליו גם המפקיד
בבל יראה ובל ימצא ,כיון שגוף החמץ הוא שלו(.
 86ר"ן שם )ב ,ב( ד"ה ומיהו ) גבי ייחד לו בית כיון דלאו דישראל הוא אלא דפקדון ,אף על גב שקבל עליו אחריות לא החמירו
עליו שיהא חייב לבער(.
והייו לשיטתו ,שהמפקיד חמצו אצל כרי איו עובר עליו אלא מד"ס )כדלקמן הערה  .(143ואילו המפקיד חמצו של כרי
שבאחריותו איו עובר עליו אפילו מדברי סופרים.
ומזה למדים גם לדידן ,שהמפקיד חמץ שלו אצל כרי חייב לבערו מדברי תורה )כדלעיל ס"א ,והערה  ,(5ואילו המפקיד חמצו
של כרי שבאחריותו איו עובר עליו )מטעם המבואר לעיל הערה .(83
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יב במה דברים אמורים כשהחמץ הזה בשעת הביעור דהיינו שעה ששית בערב פסח הוא מונח באותה
זוית שייחד לו ,ולכך אין צריך לבערו ,וכן בכל ימי הפסח 87כל זמן שהחמץ הוא מונח בזוית שייחד
לו אינו עובר עליו מטעם שנתבאר ,אבל אם פינה הישראל את החמץ מזוית זו שייחד לו לזוית אחרת
שבבית ,או שבכל מקום שברשותו ,וכשהגיע שעת הביעור הוא מונח באותו זוית האחרת ,חייב
לבערו ,או שיחזירנו מיד למקומו.88
ואפילו )ה( נטל הישראל את החמץ הזה קודם שהגיע זמן הביעור ,והוליכו לנכרי אחר והפקידו אצלו
בביתו ,אף על פי כן כשיגיע זמן הביעור חייב לילך וליטלו מיד הנכרי ולבערו ,89או שיחזירנו לאותו
זוית שייחד להנכרי המפקיד.
במה דברים אמורים כשהנכרי הנפקד השני לא קיבל עליו אחריות החמץ כדרך שקיבל עליו הישראל,
אבל אם כל האחריות שהיה על הישראל קיבל עליו גם כן הנכרי הנפקד השני ,אין צריך לבערו .אע"פ
שחמץ שהוא של ישראל ממש המופקד אצל נכרי ,אף שקיבל עליו הנכרי אחריות אין מועיל כלום
לפטור את הישראל שלא יעבור עליו בבל יראה כמו שנתבאר למעלה ,90מכל מקום חמץ זה שהוא של
נכרי אלא שאחריותו הוא על הישראל ,ועל ידי כן נעשה כאלו היה שלו ,וכיון שנכרי אחר קיבל עליו
אחריות שהיה על הישראל ,אין לישראל חלק ונחלה בחמץ זה ,ואין צריך לבערו כלל ,91אף אם
הישראל לא ייחד זוית מיוחדת לנכרי המפקיד:92
יג ויש חולקין על כל זה 93ואומרים דכל שאחריות החמץ הוא על הישראל ,אפילו לא קיבל עליו אלא
אחריות של גניבה ואבידה הבאים מחמת פשיעותו שלא שמר כדרך השומרים ,ולא באחריות של
גניבה ואבידה הבאים באונס.94
____________________
 87רז"ה בהמאור פ"ב ט ,ב )בשייחד להכרי בית כל ימי הפסח(.
 88אפילו החזיר שלא בידיעת הכרי ,וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לא אות יא .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ה )ושם הערה .(175
 89פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות יא .שלטי הגבורים )ב ,א( אות ב )וראה בעיי שאם הי' חמצו של כרי מופקד אצלו ,וקיבל עליו
אחריות ,והפקידו ביד כרי שאיו בעליו ,הרי זה עובר עליו ,הואיל וקיבל עליו אחריות הרי הוא כשלו ,והרי הוא כמפקיד
חמצו ביד כרי( .רמ"א ס"א )כרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם הוא חייב באחריותו  ...חייב לבערו .הגה :ואפילו חזר
והפקידו ביד כרי אחר( .ומזה יש ללמוד גם כשייחד לו מקום ,ואחר כך טלו והוליכו כו' .והסכימו לזה שאר כל האחרוים
)קוטרס אחרון ס"ק ה(.
 90סעיף א )הפקידו ,בין ביד כרי בין ביד ישראל ,אפילו אם הפקד קיבל עליו אחריות  ...אף על פי כן עובר עליו גם המפקיד
בבל יראה ובל ימצא ,כיון שגוף החמץ הוא שלו(.
 91מ"א ס"ק א )ואם הישראל הפקידו אצל עכו"ם אחר ,וקיבל עליו העכו"ם השי אחריות ,ראה לי דשרי ,דהא יש אומרים
דאפילו חמצו של ישראל שהפקידו ביד עכו"ם וקבל העכו"ם אחריות שרי .ואף דלא קי"ל הכי ,מכל מקום בחמצו של עכו"ם
שרי ,כן ראה לי(.
ודעה הב' מבוארת לקמן סי"ד ,וההכרעה – סט"ז.
והיא המחלוקת הד' ,מתוך ד' המחלוקות שמובאים כאן )סעיפים ט -טז( ,וסקרו לעיל )הערה .(54
 92שהרי גם כשייחד לו זוית ,מכל מקום עכשיו שהפקידו בידי אחר הוא מסור בידו לפותו ,כדלעיל בתחלת הסעיף ,ואם כן אין
בזה הפרש בין יחד לו זוית או לאו .וכמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה.
 93על כל מה שתבאר לעיל ס"ט -יב ,שהן ד' מחלוקות פרדות שסקרו לעיל )הערה .(54
דעה האוסרת בכל ה"ל מבוארת בסי"ג -ד .וההכרעה – לקמן סט"ז.
 94רש"י ו ,א )הפקידו אצלו ,וקביל עליה אחריות  ...זקוק לבער ,יחד לו בית ,כלומר לא קיבלו עליו ,אלא אמר ליה הרי הבית
לפיך הח באחת מן הזויות ,אין זקוק לבער( .והייו שאז איו חייב באחריות כלל ,אפילו לא אחריות פשיעה.
כפי שפירש בדבריו הר"ן שם )ב ,ב( ד"ה גרסי' בגמ' )הפקידו אצלו בסתם זקוק לבער ,דכיון שקבלו ברשותו כמאן דקביל עליה
אחריות דמי ,כדאמרין בב"ק )דף מח ב( כוס שורך ברשותי חייב .אבל ייחד לו בית ,הוה ליה כמאן דאמר כוס שורך
ברשותך ,דאמרין התם דפטור ,זהו דרך פרש"י ז"ל(.
וכפי שפירש בדבריהם הפר"ח ס"א ד"ה בפ"ק )ומתוך דברי הר"ן  ...שכתב דלרש"י הכי קתי ,הפקידו סתם זקוק לבער ,דכיון
שקבלו ברשותו כמאן דקביל עליה אחריות דמי ,כדאמרין בבא קמא כוס שורך ברשותי חייב .ואף על גב דלא הוי אלא
שומר חם ,ולא מחייב אלא בפשיעה(.
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וכן אפילו אם לא קיבל עליו אחריות כלל בין מחמת פשיעה בין מחמת אונס ,אלא )ו( לשמור בחנם,
ונמצא שהנכרי הוא אלם ויפרע ממנו אם יגנב ויאבד ממנו 95מחמת )ז( פשיעותו בשמירתו .הרי חמץ
זה הוא כשלו ממש וחייב לבערו בערב פסח מן התורה.
וכן אפילו אם השכיר לנכרי חדר) 96ח( מיוחד בביתו שיניח שם חמצו ,שאינו נפטר מחיובו בשביל זה
)אלא( שאין החמץ מסור ביד הישראל לטלטלו ולפנותו למקום שירצה:97
_______________
רא"ש פ"א ס"ד )יש אומרים דוקא שומר שכר דחייב בגיבה ואבידה ,אבל שומר חם לא  ...ובה"ג כתב דאפילו שומר חם מי,
ומיגב או מיתבד בפשיעה קאמר(.
והוא בבה"ג הל' פסח כט ,רע"ג )אי קביל עליה ישראל טירותא ,דכיון דאי פשע ביה ומיגיב או דמתבד מיחייב לשלומי,
מיחייב לבעוריה(.
דעה הא' בטור ושו"ע ס"א )ויש אומרים שאפילו איו עליו אלא שומר חם שחייב בפשיעה ,חייב לבערו  ...ויש חולקים(.

*
וכל זה הוא אם "קיבל עליו  ...אחריות של גיבה ואבידה הבאים מחמת פשיעותו".
משא"כ אם הוא שומר חם בסתם ,ולא קיבל עליו בפירוש אחריות גיבה ואבידה בפשיעה .לא תפרש כאן אם הוא חייב
בפשיעה אף בשל כרי.
אמם תפרש לקמן )סי' תמא סי"ד(" :שלא אמרו אין דין שומרין לממון של כרי ,אלא לעין גיבה ואבידה הבאים באוס,
אבל לא לעין הבאים על ידי פשיעה ,שהפושע הוא כמזיק בידים ,וכבר תבאר בסימן ת"מ ,שלכתחלה צריך לבער בערב פסח
אף אם איו חייב אלא באחריות גיבה ואבידה הבאים על ידי פשיעה".
והייו שאם קיבל עליו הישראל בסתם להיות שומר חם ,במילא התחייב בגיבה ואבידה הבאים על ידי פשיעה ,ואם כן עובר
עליו )לדעה זו שלפיו( .והטעם לזה יתבאר בקוטרס אחרון כאן ס"ק ו.
 95רמב"ם פ"ד ה"ד )עכו"ם אס שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם יודע הישראל שאם אבד או גב מחייבו לשלמו וכופהו ואוסו
לשלם ,אע"פ שלא קבל אחריות ,הרי זה חייב לבערו ,שהרי חשב כאילו הוא שלו מפי שמחייבו האס באחריותו(.
רא"ש פ"א ס"ד )והרמב"ם ז"ל כתב שאם הכרי אלם וכופהו לשלם ,אף על פי שלא קבל עליו אחריות ,כדידיה דמי ואסור(.
טור )כתב הרמב"ם אפילו אם איו חייב באחריותו ,אלא שהעכו"ם אלם וכופהו לשלם אם יאבד ,חייב לבערו(.
ודעה הא' בשו"ע ס"א )ויש אומרים שאפילו  ...אם איו חייב באחריותו בדין ,אלא שיודע שהכרי אלם ויכפהו לשלם אם
יאבד ,חייב לבערו .ויש חולקים(.

*
והה דעת הרמב"ם כבר תבארה לעיל )הערה  ,(56שאיו עובר על החמץ אלא אם קיבל עליו אחריות גיבה ואבידה באוס.
ולכן כתב הרמב"ם כאן )אם יודע הישראל שאם אבד או גב מחייבו לשלמו וכופהו ואוסו לשלם ,אע"פ שלא קבל אחריות,
הרי זה חייב לבערו(.
ולפום ריהטא ראה שהכווה דמיירי בשומר חם ,שמעיקר הדין חייב רק על הפשיעה ,והכרי האלם יחייבו לשלמו אף אם
אבד או גב באוס.
אמם רביו כותב כאן ,שלדעה זו חייב לבער אפילו אם מעיקר הדין איו חייב אפילו על הפשיעה ,והכרי האלם "יפרע ממו
אם יגב ויאבד ממו מחמת פשיעותו בשמירתו".
והמקור לזה יתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ז.
 96לעיל סי"א מיירי שרק ייחד לו )הייו שלדעה הא' מספיק אפילו אם רק השאיל לו מקום זה להיח בו חמצו( .וכאן מוסיף
שכן הוא גם כשהשכיר לו ) הייו שלדעה הב' גם זה לא מספיק לפטרו מחיוב ביעור(.
והוא ממשמעות הגמרא ו ,א )למימרא דשכירות קיא( .הרי דמיירי גם בשכירות.
וכן ראה בפסקי ריא"ז פ"א ה"א אות י )שהובא בשלטי הגבורים ב ,ב אות א( .ובשו"ת הרשב"א סי' קעז )ייחד ישראל ביתו
לכרי ,שהשאילו או השכירו לו(.
אמם מכל מקום תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ה ,שלכמה דעות אין קין שכירות מועיל בכרי )לא קין חזקה ולא קין מעות
ולא קין סודר(.
אלא שגם שכירות כזו ,ואפילו רק השאיל או ייחד לו זוית ,מספיק שתיחשב הזוית מסורה לכרי ,ואם כן תלויים שיהם בב'
דעות אלו.
 97רמב"ם פ"ד ה"ג )שהשמיט ההיא דייחד לו בית( .וכפי שתבאר במגיד משה שם )וכבר כתבתי שיש סוברין שביחוד בית די
אפילו קביל עליה אחריות .ומן ההלכות ראה כדעת רביו(.
והייו מה שגם הרי"ף השמיט ההיא דייחד לו בית .וביאר בשו"ת הרשב"א רס"י קעז )שראה בגמרא שאם ייחד לו בית אפילו
בקבלת אחריות מותר .אלא שהרב ז"ל השמיטה ,להחמיר בדבר ,וכן ראוי להחמיר( .וכן תפרשו דבריהם בב"י ד"ה הלכך,
ובב"ח ס"ג ד"ה הלכך .וכן דעת השו"ע ס"א )שהשמיט ההיא דייחד לו בית(.
רש"י ו ,א ד"ה יחד לו בית )כלומר לא קיבלו עליו אלא אמר ליה הרי הבית לפיך הח באחת מן הזויות אין זקוק לבער( .הרי
שייחד לו בית מועיל רק שלא תהי' האחריות על הישראל ,אבל אם סיכמו שהאחריות היא על הישראל חייב לבער אפילו אם
ייחד לו מקום.
והיא דעה הא' בטור )אם ייחד לו מקום  ...אין זקוק לבערו ,ופירש"י בשלא קיבל עליו אחריות(.
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יד וכן אפילו )ט( אם נטל הישראל את הפקדון והוליכו לבית נכרי אחר והפקידו אצלו ,וקיבל עליו
הנכרי השני כל האחריות שהיה על הישראל ,אף על פי כן חייב לבער .98דכיון שאם יגנב או יאבד
מהנכרי השני הרי נכרי המפקיד חוזר על הישראל שישלם לו חמצו ,ואין לו כלום על הנכרי השני,
שהרי לא הפקיד בידו מאומה ,לפיכך נחשב חמץ זה להישראל כאלו היה שלו ממש ,99שהוא חייב
לבערו אף אם הוא מופקד ביד נכרי ,וקיבל עליו הנכרי אפילו אחריות של גניבה ואבידה באונס כמו
שנתבאר למעלה.100
אבל אם הנכרי המפקיד לא הפקיד כלל את החמץ ביד הישראל ,אלא הפקידו ביד הנכרי אחר,
והישראל קיבל עליו אחריות הפקדון ,אינו עובר עליו ,אפילו אם הנכרי הנפקד לא קיבל עליו שום
אחריות .101שהרי נאמר בבתיכם ,וזה החמץ אינו בביתו וברשותו של הישראל ,שהרי נכרי הנפקד לא
השאיל להישראל את המקום שהחמץ מונח עליו בביתו ,אלא להנכרי המפקיד אצלו הוא
שהשאילו.102
ואף מדברי סופרים אין צריך לבערו .103דכיון שגוף החמץ אינו שלו אלא על ידי שאחריותו עליו הוא
נעשה כשלו ,לפיכך לא גזרו עליו חכמים בשלא הפקידו הוא בעצמו ביד הנכרי:
טו ואין צריך לומר )י( שאם אחר שהפקיד הנכרי בעל החמץ את חמצו ביד הישראל וקיבל עליו
הישראל אחריות ,חזר הישראל והוליכו לבית בעליו הנכרי והפקידו אצלו ,אע"פ שהתנה עמו הנכרי
שיהיה עליו עדיין אחריות הפקדון כמו שהיה מקדם ,אף על פי כן אינו עובר עליו אפילו מדברי

_______________
*
ולא רק בקיבל עליו אחריות גיבה ואבידה אין היחוד מועיל לדעה זו ,ולא רק בקיבל עליו אחריות פשיעה ,אלא אף אם לא
קיבל עליו אחריות כלל ,אלא שהכרי הוא אלם ויפרע ממו ,גם אז אין היחוד מועיל לדעת זו .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק
ח.
 98ח"י ס"ק ה )אף שהפקידו גם כן בדרך שהפקידו העכו"ם ראשון אצל ישראל על אחריות ישראל ,חזר והפקידו הוא אצל
העכו"ם על אחריותו ,אפילו הכי על ישראל לבערו ,כיון שהוא כשלו הוי ליה כחמצו של ישראל שהפקיד אצל העכו"ם ...
ודלא כמ"א שכתב בפשיטות בלי ראיה ,דאם קבל העכו"ם שי האחריות דאין צריך לבער ,ולע"ד כמו שכתבתי( .ותבאר
בקוטרס אחרון ס"ק ט.
 99ח"י ס"ק ו )כיון דאחריות על ישראל ,רק שהוא חוזר ותובע לעכו"ם שי(.
טעם זה תבאר במ"א סק"א )שהעכו"ם תובע הישראל והישראל תובע לעכו"ם השי( .אלא שהמ"א כתב שלא לחשוש לטעם
זה ,והח"י אוסר.
 100סעיף א.
 101עטרת זקים )וראה לי דזהו בודאי פשיטא ,אם מתחילה תן העכו"ם חפצו ברשות העכו"ם ,ושם קיבל עליו ישראל
אחריות ,אין צריך לבערו  ...ויש להביא על זה כמה ראיות( .באר היטב ס"ק ב )שרי  ...אם העכו"ם תן חמצו ברשות עכו"ם,
ושם קיבל עליו ישראל אחריות ,הסכמת כל הפוסקים(.
 102והייו שאף שלדעת הח"י חשב זה באחריות הישראל ,מכל מקום גם אחריות הישראל לא אסרה אלא כשהוא ברשותו של
הישראל ,משא"כ כאן שהוא בבית כרי אחר .וכדלעיל סי"א )והרי זה דומה למקבל עליו אחריות חמצו של כרי המוח
ברשות הכרי ,שאיו עובר עליו(.
ואף שאסר הח"י גם כשהישראל הפקידו ביד כרי אחר ,הייו מטעם שאז חשב כאילו הוא ברשות ישראל ,כמבואר לעיל ס"א
)כיון שהפקד קיבל הפקדון מדעתו ,וותן לו רשות להיחו בתוך ביתו ,הרי השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ מוח עליו,
והרי מקום זה קוי להמפקיד ,לפיכך עובר הוא על החמץ המוח שם כאלו היה מוח בביתו שהוא דר בו(.
משא"כ כאן ,אשר )כרי הפקד לא השאיל להישראל את המקום שהחמץ מוח עליו בביתו( ,איו בביתו ולא ברשותו של
הישראל )והרי זה דומה למקבל עליו אחריות חמצו של כרי המוח ברשות הכרי ,שאיו עובר עליו(.
 103אף שבמי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו אסרו חכמים ,כדלעיל ס"א )ומכל מקום מדברי סופרים חייב
לבערו(.
הייו מטעם שתבאר לעיל שם )כיון שגוף החמץ הוא שלו אלא שאיו מוח ברשותו( .משא"כ כאן )שגום החמץ איו שלו(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א )ואין לומר דמדרבן אסור ,דמא לן לחדש מדעתיו גזירה שלא מצאת בתלמוד(.
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סופרים ,כיון שאינו בביתו ולא ברשותו של הישראל:104
טז ולענין הלכה בכל ד' דברים שיש בין סברא הראשונה לסברא האחרונה ,יש להחמיר לכתחלה
כסברא האחרונה ,105דהיינו שיחזיר הפקדון לבעליו) ,יא( או שימכרנו לנכרי אחר 106קודם שתגיע
שעה ששית בערב פסח.
אבל בדיעבד שכבר הגיע שעה ששית שאי אפשר למכרו לנכרי כמו שיתבאר בסי' תמ"ג ,107וגם הנכרי
בעל החמץ אינו בעיר שיחזירנו לו ,יש לסמוך על סברא הראשונה בכל זה ,108ואין הישראל חייב
לבערו מן העולם לגמרי ,109אלא מותר לו להשהות חמץ זה עד שיבא בעליו הנכרי לעיר.
אפילו בא בתוך הפסח יחזיר לו חמצו 110מיד בבואו )רק שיזהר שלא יגע בו בידיו כמו שיתבאר
בסימן תמ"ד ,(111כדי לצאת מחשש איסור של תורה שיש בשהייה זו 112לפי סברא האחרונה.
ואחר הפסח מותר חמץ זה אפילו באכילה ,113אפילו לא החזירו לבעליו עד אחר הפסח:

החזרת החמץ שאסר אל הכרי
יז אבל כל מקום שהוא חייב לבערו אף לפי סברא הראשונה ,ושכח או נאנס ולא ביערו ,אף על פי
שגוף החמץ הוא של הנכרי ,מכל מקום כיון שעבר עליו ישראל בבל יראה ובל ימצא) ,יב( הרי הוא
____________________
 104מ"א ס"ק א )ביד כותי אחר ,שאיו בעליו  ...ומשמע דאם הפקידו ביד בעליו איו עובר  ...דאפילו חזר והפקידו ביד בעליו
שי כשומר חם ,והראשון חייב בגיבה ואבידה  ...מכל מקום הוה ליה כמקבל אחריות חמצו של עכו"ם בביתו של עכו"ם
דשרי(.
וההוכחות לזה מלשון הריא"ז ,ומהמשה וטוש"ע סי' תמא ,תבארו בקוטרס אחרון ס"ק י.
וראה גם בעל המאור )פ"ב ט ,ב; שצוין אליו לקמן סי' תמא ס"י ,הערה " :(69אף על גב דקביל אחריות  ...כגון שהחזירו
ישראל לרשותו של כרי כל ימי הפסח".
 105אחרוים .ח"י ס"ק ג )והאחרוים הכריעו דלכתחלה יש להחמיר אף ביחד לו בית ,ובדיעבד אין להחמיר( ,וס"ק ז )וגיסי
הרב בספרו אליהו זוטא הכריע דלכתחלה אף בשומר חם חייב לבערו ,ובדיעבד אם שכח לבערו ,יש לסמוך על דעה ראשוה
דכל שאיו חייב באחריות גיבה ואבידה איו מבערו(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט ,שלפי זה יש לפסוק כן גם בשאר הדברים שיש בין דעה הא' לבין דעה הב'.
 106ט"ז ס"ק א )שימכרו לאחר ,ודי בזה( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק יא.
ולכאורה ראה ,שכל האמור כאן ובקוטרס אחרון ,שמועלת המכירה לכרי אחר )אבל לא הביטול( ,הדיים שוים בזה בין בד'
הדברים האלה שמחמירים רק לכתחלה ,ובין בדברים שחייב לבערם לכל הדעות ,שגם מועלת בהם המכירה לכרי אחר )ולא
הביטול(.
אלא שכיון שבסעיף שלפיו תבאר דין לכתחלה )בד' הדברים האלה( ,ובסעיף הבא תבאר דין בדיעבד )בדברים שחייב לבערו
לכל הדעות( .לכן ביאר רביו את דין המכירה והביטול דוקא כאן )ולא לקמן סעיף הבא(.
 107סעיף ג )מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהאה ,ולפיכך איו יכול למכרו לכרי(.
 108ומפרש רביו שהוא בשי פרטים) :א( שמותר לו להשהותו) .ב( שאחר הפסח מותר באכילה.
 109ח"י ס"ק ז )ובדיעבד אם שכח לבערו ,יש לסמוך על דעה ראשוה  ...איו מבערו(.
 110מ"א ס"ק א )ואפשר דאפילו בא העכו"ם בפסח מותר להיח ליטלו ,דאומרין באיסורי האה הרי שלך לפיך( ,ובסי' תמא
ס"ק ד )ואפילו בא העכו"ם בפסח ותן דמיו מותר להיח לעכו"ם ליטלו ,וכמ"ש סי' ת"מ(.
והלכה זו היא אף במקום שחייב לבערו לכל הדעות ,כדלקמן סעיף הבא )אם בא הכרי בעל החמץ ליטול חמצו ,בין שבא בתוך
הפסח בין שבא לאחר הפסח ,רשאי הישראל ליתו לו ,ואין זה כפורע חובו מאיסורי האה ,שהרי לא תחייב הישראל כלום
להכרי ,כיון שחמצו הוא בעין הרי אומר לו הרי שלך לפיך( ,וראה גם לקמן סי' תמא סי"א )ואם עבר ולא ביערו ובא הכרי
תוך הפסח לפדותו ,רשאי לקבל ממו המעות ולהיחו שיטול חמצו(.
 111סעיף יג )ליגע בו בידיו אסור  ...אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן העולם ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ו( ,ובסי' תמו ס"ז )לא
יטלטלו בידיו  ...ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא לאכול ממו  ...ומטעם זה אסור ליגע בחמץ של כרי כל ימי הפסח(.
 112כדלעיל סוף ס"א )וכל רגע ורגע שאיו מבערו הוא עובר עליו בבל ימצא מדברי סופרים( .ותבאר לעיל סי' תלא ס"א )ושם
הערה .(6
משא"כ כשמחזירו לכרי בתוך הפסח ,שוב איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא )אפילו לדעה האוסרת( ,וכאמור כאן "כדי
לצאת מחשש איסור של תורה שיש בשהייה זו" ,והייו שמועלת קיית הכרי מידי הישראל ,שלא יעבור עליו הישראל שוב
בבל יראה .ותבאר לעיל סי' תלה בקוטרס אחרון ס"ק ב )והערה .(82
 113אליה רבה ס"ק ג )ומכל מקום בדיעבד כששכח לבער ,ראה לי לסמוך  ...שמותר לאוכלו אחר הפסח(.
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אסור באכילה ובהנאה לכל אדם מישראל ,114כדין חמצו של ישראל שעבר עליו הפסח שיתבאר בסי'
תמ"ח.115
ומכל מקום אם בא הנכרי בעל החמץ ליטול חמצו ,בין שבא בתוך הפסח בין שבא לאחר הפסח,
רשאי הישראל ליתנו לו .ואין זה כפורע חובו מאיסורי הנאה ,שהרי לא נתחייב הישראל כלום
להנכרי ,כיון שחמצו הוא בעין הרי אומר לו הרי שלך לפניך.116
ואע"פ שיש לחוש שמא ימכור הנכרי את החמץ הזה לאחר הפסח לישראל אחר ,שאינו יודע שעבר
עליו ישראל בבל יראה ועל ידי כן אסור באכילה ובהנאה ,117ויאכל ויהנה ממנו) .יג( מכל מקום מפני
חששא זו אין לנו לכוף את הישראל הנפקד שיבער חמצו של נכרי וישלם לו דמיו מכיסו .ולא אסרו
מפני זה אלא למכור לנכרי חמצו ממש ,אם הוא בענין שאפשר לבא תקלה לישראל אחר שיקח חמצו
מן הנכרי כמו שיתבאר בסי' תס"ז .118אבל זה אינו מוכר לו כלום ,אלא שאינו קונה ממנו ,אין לנו
לכוף אותו על כך.119
____________________
 114רמב"ם פ"ד ה"ג )ואם לא קיבל עליו אחריות מותר לקיימו אצלו ,ומותר לאכול ממו אחר הפסח( .מ"א ס"ק א )ובכל מקום
דישראל חייב לבערו ועבר עליו ולא ביערו  ...חמץ שעבר עליו הפסח  ...אסור( .ועוד הוכיח כן מכמה פוסקים בקוטרס אחרון
ס"ק יב.
וראה שדי חמד )מערכת חמץ ומצה סי' ח אות כג( ,שהביא מכמה פוסקים שדו בזה ,ומסיק שם )ד"ה המורם( הכרעתם לאסור
באכילה ולהתיר בהאה .אמם רביו איו מחלק בזה ,וכותב "אסור באכילה ובהאה לכל אדם מישראל".
 115סעיף א )אסור בהאה לכל אדם מישראל ,לפי שקסוהו חכמים לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולא רצו
חכמים לחלוק בגזירתם ואסרוהו על כל אדם(.
 116מ"א ס"ק א )אם בא העכו"ם אחר הפסח רשאי ליתן לו החמץ  ...וכ"כ בחו"מ סי' שס"ג דהגוזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר
לו הרי שלך לפיך  ...ואפשר דאפילו בא העכו"ם בפסח מותר להיח ליטלו ,דאומרים באיסורי האה הרי שלך לפי בבבא
קמא דף צ"ח(.
והוא כדתן ב"ק צו ,ב )גזל  ...חמץ ועבר עליו הפסח  ...אומר לו הרי שלך לפיך( .ובגמרא שם צח ,ב )אומרין באיסורי האה
הרי שלך לפיך(.
וכן פסק בחו"מ סי' שסג ס"א )גזל חמץ ועבר עליו הפסח  ...אומר לו הרי שלך לפיך ומחזיר אותה בעצמה(.
וכן הוא לקמן סי' תמג ס"ח )ואם לא ביערו המלוה לאחר זמן הביעור והשהה אותו עד לאחר הפסח ,אע"פ שכבר אסר בהאה
כדין חמץ שעבר עליו הפסח ,מכל מקום אם הוא מחזירו ללוה חייב הלוה לקבלו מידו ולפרוע לו חובו ,מפי שהמלוה יכול
לומר לו הרי שלך לפיך שלם כמו שתת לי(.
אלא ששם מיירי בחמץ של ישראל ,לכן איו יכול לומר לו הרי שלך לפיך עד לאחר הפסח ,משא"כ כאן דמיירי בחמץ של כרי,
יכול לומר לו הרי שלך לפי גם בתוך הפסח.
ח"י ס"ק ד ,שהביא את דברי המ"א ה"ל; והוא עצמו סובר שחמץ זה לא אסר אחר הפסח )אלא שאחר כך כותב" :אף אם
יהיה שום צד איסור לישראל לאכול ממה"( .ורביו הוכיח בקוטרס אחרון ס"ק יב כמ"א )דלא כח"י(.

*
ומכל מקום הוא שאר אסור בהאה לכל ישראל ,כדלקמן בסמוך.
ואף שהחזירו בפסח לכרי בעל החמץ ,ואף שאחרי שהכרי קיבלו ממו שוב אין הישראל עובר עליו על בל יראה )כדלעיל סעיף
הקודם ,והערה  .(112מכל מקום אסר בהאה בזמן שהי' ברשות ובאחריות הישראל ,לפי שהחזירו לו.
 117תוספ' .רז"ה .רמב"ן )לא תבררה הכווה ,ואולי מקומו לקמן סי' תמא ס"ב ,וראה לקמן שם הערה .(13
מ"א ס"ק א )ומכל מקום יש לומר דאסור מהאי טעמא ליתן לעכו"ם ,דשמא יחזור העכו"ם וימכרו לישראל ויכשל ישראל
בחמץ שעבר עליו הפסח( .הייו שחושש לאסור אף בידון דידן.
ורביו הוכיח בקוטרס אחרון ס"ק יג כדעת הח"י ס"ק ד ,להתיר בידון דידן .אלא שלכתחלה יש לחוש לדעת המ"א )כדלקמן
בסוף הסעיף ,ובקוטרס אחרון ס"ק יד(.
 118סעיף ב ואילך )לאחר גמר הלתיתה  ...יכולין הן לבא לידי חימוץ גמור בלא ביקוע  ...מוכרו מעט מעט לכרים בעין שיש
לתלות שיאכלוהו הכרים קודם הפסח ,אבל לא ימכור ממו הרבה לכרי אחד ,גזירה שמא יחזור הכרי וימכרו או יתו
לישראל אחר ,שאיו יודע שפלו עליו מים ,ויאכלו הישראל בפסח(.
והייו כשרוצה למכרו לכרי קודם הפסח .ועד"ז הוא בתערובת חטים כשרים בחטים מחומצות שרוצה למכור לכרי תוך
הפסח חוץ מדמי איסור שבו ,כדלקמן סי' תמב ס"י )אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו לישראל ויאכלו(,
וסי"ט )שימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהן כמו שתבאר למעלה .רק שיזהר לתקן בעין שלא יחזור הכרי וימכרם
לישראל אחר  ...וכן בכל מקום שתבאר שלאחר הפסח הוא אסור באכילה ומותר בהאה צריך ליזהר כשמוכרו לכרי
שימכרו לו בעין שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו לישראל אחר ויאכלו( .וש".
 119ח"י ס"ק ד )דכיון שהוא איו מוכר לעכו" ם ,רק שמחזיר לו את שלו ,אם כן אף אם יהיה שום צד איסור לישראל לאכול
ממה ,מכל מקום מותר ל]החזי[ר לאותו עכו"ם ,דהוא איו מחויב לשלם לעכו"ם ולקותו ממו החמץ כדי שלא יכשל בו
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רק אם ירצה מעצמו לעשות הטוב והישר לבער ולשלם להנכרי דמיו ,כדי שלא תבא תקלה לישראל
אחר על ידו) ,יד( תבא עליו ברכה:120

קונטרס אחרון

121

122

123

)א( שלא מדעתו כו' .זהו פשוט וברור לדעת הרא"ש  ,וכסף משנה ריש פרק ד'  ,שכתבו הטעם
משום דהוה כמונח בביתו כיון שהשאיל לו 124כו'.
ואף שהט"ז 125חולק על זה ,ולפי שיטתו עובר בכל גווני .126מכל מקום אנן לא קיי"ל כשיטתו .שהרי
לשיטתו כל שגוף החמץ אינו שלו אינו עובר עליו אלא אם כן הוא בביתו ממש ,127דלית ליה סברת
הרא"ש הנ"ל ,128כמבואר בדבריו .ולפי זה לא הוה לן למיסר כשחזר הישראל והפקיד ביד נכרי את
החמץ המופקד אצלו מנכרי ,כיון שגוף החמץ אינו שלו .ור' ישעיה אחרון ז"ל 129ורמ"א 130ושאר כל
האחרונים הסכימו לאסור.131
_______________
ישראל אחר ,כיון שהוא איו מוכר לו ,רק שמחזיר לו ואומר להרי שלך לפיך ,ואין להחמיר כולי האי בפן ואולי ימכר
לישראל ,וק"ל .ראה לי( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק יג.
ועד"ז גם לקמן סי' תמח סכ"ח )ואין מחייבין את הישראל ליקח הפת מן הכרי ולבערו מן העולם ,כדי שלא ימכרו הכרי
לישראל אחר שאיו יודע שהוא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ויאכלו ,לפי שאין הישראל מחויב להפסיד ממוו מפי
תקלת אחרים ,כיון שהוא איו ותן לפיהם תקלה ,שהרי איו מוכר החמץ להכרי(.
" 120כדי לחוש לסברת המ"א" ה"ל .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק יד.
 121תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה )ס"ק א וס"ק ב(:
בפים ס"א מחדש רביו הלכה )שלא תפרשה די הצורך בפוסקים שלפיו( ,שאם מטמין חמץ בבית חבירו ,איו עובר עליו מן
התורה ,אבל עובר עליו מדברי סופרים.
ועל זה מוכיח מדברי הפוסקים:
א( )בס"ק א( :דקיי"ל שאיו עובר עליו מן התורה.
ב( )בס"ק ב( :דקיי"ל שעובר עליו מדברי סופרים.
 122פ"א סי' ד )וכיון שהשאילו הפקד ביתו לשמירת ממוו ,קריא ביה ביתו(.
" 123שהרי המקום שמיח בו חמצו ביד עכו"ם הרי הוא ביתו".
 124משא"כ כשהטמין שם שלא מדעתו ,שוב לא "השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ מוח עליו" ,ואין "מקום זה קוי
להמפקיד".
 125ס"ק ד )באשר"י פ"א דפסחים כתב  ...וראה לי דכיון שהשאיל הפקד ביתו לשמירת ממוו דהמפקיד ביתו דהמפקיד
קריא ביה  ...וקשה  ...ולע"ד לתרץ דברי הר"ר יוה שהמפקיד חייב לבער  ...באם חמץ ממש של ישראל  ...אין חילוק ..
דאפילו בבית עכו"ם אסור(.
 126אף אם הטמין בחצרו שלא מדעתו.
 127כמבואר בדבריו שם )למ"ד לאו כממון דמי ,הא דאמר הכתוב בבתיכם קאי על החידוש דכאן ,שזה החידוש איו אלא
בבתיכם ולא בבית עכו"ם ,מצא דלא חילק הכתוב בין בית ישראל לבית עכו"ם אלא שהחמץ של עכו"ם והאחריות על
ישראל כיון שהוא חידוש ואין לך בו אלא חידושו(.
והייו שממה שאמר "לא ימצא" למדים או שכרי שהפקיד ביד ישראל ואחריותו על הישראל עובר עליו ,כמבואר בפים ס"ט
)שאמר לא ימצא בבתיכם ,ולא אמר לא ימצא לכם בבתיכם ,פרט לשל אחרים ,אלא על כרחך אף בשל אחרים עובר עליו
אם הוא מופקד אצלו  ...כשקיבל עליו אחריות(.
וממה שאמר "לא ימצא בבתיכם" למדים ,שמה שעובר על הפקדון שבאחריותו איו אלא כשהוא בבתיכם )ולא כשמפקידו
אצל כרי אחר(.
יוצא אם כן שכרי שהפקיד בידי ישראל ,וישראל זה הפקידו בידי כרי אחר ,איו עובר עליו.
 128שיהי' זה כאילו השאיל הכרי השי את המקום אל המפקיד הישראל.
 129פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות יא .שלטי הגבורים )ב ,א( אות ב )שאם הי' חמצו של כרי מופקד אצלו ,וקבל עליו אחריות,
והפקידו ביד כרי שאיו בעליו ,דהואיל וקבל עליו אחריות הרי הוא כשלו ,והרי הוא כמפקיד חמצו ביד כרי(.
 130סעיף א )כרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם הוא חייב באחריותו  ...חייב לבערו .ואפילו חזר והפקידו ביד כרי אחר(.
 131כפסק לקמן סי"ד )וכן אפילו אם טל הישראל את הפקדון והוליכו לבית כרי אחר והפקידו אצלו ,וקיבל עליו הכרי השי
כל האחריות שהיה על הישראל ,אף על פי כן חייב לבער(.
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ואין לומר דמדרבנן אסור ,132דמנא לן לחדש מדעתינו גזירה שלא נמצאת בתלמוד .133דההיא דפרק
כל שעה ,134דאייתי מינה הר"ן 135ז"ל למיסר מדרבנן ,לפי שיטתו ,136מיירי כשגוף החמץ של ישראל,
דלשיטת הט"ז איכא בהא איסורא דאורייתא) 137וכן הוא לפי שיטת הרא"ש.(138
וכן מוכח דעת הב"י בשם הסמ"ג והג"מ והרבינו ירוחם ,וטור ושו"ע סי' תל"ד ,139שכתבו לומר
דאיכא ברשותי כדי לכלול החמץ שיש לו במקומות אחרים .ולהט"ז אף ברשותי לא היה לנו לומר,
כדי לכלול החמץ שברשות אחרים .אלא ודאי שמה שעובר על חמצו שברשות אחרים היינו משום
דהשאילו לו כו' כמ"ש הרא"ש והכסף משנה ,ואם כן הוא נכלל במה שאמר ברשותי ,כמ"ש הפר"ח
בסוף סימן זה 140עיי"ש:
____________________
 132לכאורה הי' מקום לומר שהאיסור המבואר בפסקי הריא"ז וברמ"א הוא מדרבן .וכמו לדידן שמבואר בהמשך הסעיף
שמדברי סופרים עובר גם על החמץ שהטמין חמצו בבית חבירו.
על זה מבאר ,שהאיסור מדברי סופרים במטמין בבית חבירו למדים מהגמרא ,משא"כ בפקדון שחזר הישראל והפקיד אצל
כרי אחר אין לו לזה שום לימוד מהגמרא ,לומר שהוא מדברי סופרים .ועל כרחך צריך לומר שאיסורו הוא מן התורה
)מהטעם שהובא לעיל מהרא"ש(.
 133ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל קז.
 134לא ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח דברי הכל עובר  ...כרי מישראל לא קי  ...דאמר ליה מעכשיו(.
ופירש"י )קם ליה חמץ ברשות כרי(.
וכן פסק לקמן סי' תמא ס"ד )אבל אם לא אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך  ...ומצא שחמץ זה איו קוי להכרי ...
לפיכך חמץ זה לאחר הפסח הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל  ...שהרי הישראל בעל החמץ עובר עליו(.
למדו מכאן שאם הכרי לא קה את החמץ שהרהין אצלו הישראל ,הישראל עובר עליו.
 135ב ,ב ד"ה ומיהו )ומיהו הי מילי מדאורייתא ,אבל מדרבן חמצו של ישראל שהוא ברשות כרי צריך ביעור ,דהא תן לקמן
אבל כרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח עובר ואוקימא בשהרהיו אצלו ,והרהין בביתו של כרי משמע ,ואפילו
הכי אמרין דעובר ,כלומר שהוא אסור אחר הפסח הואיל ועבר עליו שלא ביערו( .וכן הוא שם ט ,ב ד"ה מיהא )מיהא שמעין
דחמצו של ישראל המופקד אצל כרי מדרבן צריך ביעור ,דאי לא תימא הכי אמאי אסור והא לא עבר עליה בבל יראה ובל
ימצא ,וכבר כתבתי זה למעלה(.
 136של הר"ן שסובר שאף המפקיד חמץ אצל כרי איו עובר מן התורה ,כמבואר בדבריו שם ב ,ב ד"ה גרסין )שהרי אפילו
חמצו של ישראל כל שהוא ברשות הכרי איו עובר עליו ,והכי איתא במכילתא  ...יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות הכרי
אף על פי שהוא יכול לבערו אבל איו ברשותו(.
והוא כשיטת הגאוים שהובאה ברא"ש פ"א סי' ד )יש מן הגאוים שאמרו ישראל שהפקיד חמצו אצל כרי או אצל ישראל
חבירו ,וקבל הפקד עליו אחריות ,הפקד חייב בביעורו ולא המפקיד ,אף על פי שהוא שלו ,כיון שאיו ברשותו ,והביאו ראיה
ממכילתא )בא פרשה י( ,דתי התם בבתיכם  ...יצא חמצו של ישראל ברשות הכרי שהוא שלו ואין ברשותו(.
ועל זה הביא מגמרא ה"ל ,שעכ"פ מדרבן עובר עליו.
ואם כן מובן מזה גם למאי דקיי"ל כשיטת הרא"ש ורביו יוה )כבפים ס"א ,והערה  ,(5שאם הכרי )שומר החמץ עבור
הישראל עובר עליו מן התורה ,ואם( איו שומר עליו עבור הישראל עובר עליו הישראל מדרבן.
 137יוצא אם כן שלשיטת הט"ז אין שום ראיה מהגמרא למיסר מדרבן.
 138מוסגר זה מקומו לעיל ,אחר תיבות "דאייתי מיה הר"ן ז"ל למיסר מדרבן ,לפי שיטתו" ,אשר כן הוא גם לפי שיטת
הרא"ש ה"ל )כדלקמן קוטרס אחרון ס"ק ב( ,במקום שהכרי איו מתכוין להקות לו המקום.
 139וסח כל חמירא תבאר לעיל )סי' תלד ס"ז(" :כל חמירא דאיכא ברשותי".
ותבאר בטור שם )ולא יפרט לומר כל חמירא דאיתיה בהדין ביתא אלא דאיתיה ברשותי כדי לכלול אף חמץ שיש לו במקומות
אחרות( .הובא גם בט"ז שם ס"ק ד.
ובב"י שם )ומה שכתב ולא יפרט לומר כל חמירא דאיתיה בהדין ביתא וכו' .כן כתב גם כן רביו ירוחם ,וכן כתב הגהות מיימון
בפרק ג' ]דפוס קושטא ה"ז[ בשם ספר מצות גדול(.
והייו כאמור ברביו ירוחם תיב ה ח"א לח ,ב )וצריך לומר ברשותי ולא בביתא הדין שמא יש לו בבית אחר(.
" 140כי היכי דכתב בסימן תל"ד דלא יפרט לומר כל חמירא דאית בהדין ביתא ,כדי לכלול אף חמץ שיש לו במקומות אחרים,
הכי מי לא לימא כל חמירא דאיתיה ברשותי לכלול חמץ שיש לו ברשות אחרים כדי שלא לעבור עליו  ...מכאן ראיה דכל
שיש לו חמץ ברשות אחרים איו עובר עליו ולהכי לא בעי למימר אלא בתוך ביתי".
ומכאן ראי' דלא קיי"ל כהט"ז ,אלא דכל שיש לו חמץ ברשות אחרים ,ואיו שומר החמץ עבור הישראל ,איו עובר עליו מן
התורה.

*
ואף שמדברי סופרים עובר גם על חמץ שהפקיד ברשות חבירו שלא מדעתו )כמבואר כאן בפים ,ולקמן ס"ק ב( ,ואם כן תישאר
גם כאן השאלה" :אף ברשותי לא היה לו לומר ,כדי לכלול החמץ שברשות אחרים".
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)ב( ומכל מקום מדברי סופרים כו' .כך 141כתב הר"ן 142לפי שיטתו ,143וכן הסכים הפרי חדש ,144וכן
תראה שהסכים המ"א בסוף סי' תמ"ז.145
וכן מוכרח דעת כל האחרונים בסי' תמ"א סעיף א' ,146דאף שהגיע זמנו קודם הפסח ,אם לא אמר לו
מעכשיו אסור בהנאה לאחר הפסח ,147אף שהוא גזל ביד הנכרי ,דאסמכתא לא קניא בדינינו,
ובדיניהם קניא ,148ואם כן אין הנכרי מתכוין להקנות מקום להישראל.149
וכן מוכח בהדיא במשנה פרק ט' בבבא קמא ,150דחמץ של גזל אסור בהנאה לאחר הפסח .ולמאן
דאמר בירושלמי) 151עי' בחק יעקב (152דחמץ של אינו יהודי שהאחריות על הישראל מותר בהנאה,
_______________

ביאר בשו"ת אמרי יושר ח"א סי' כג )וכוותו דמזה מוכח דחמץ שיש לו ברשות אחרים איו עובר בבל יראה מן התורה רק
מדרבן ,ואם כן הביטול ללא יועיל ,דהא מן התורה בלאו הביטול איו עובר ,ומדרבן הביטול לא יועיל רק ביעור(.
והייו שכשם שאמרו חכמים שהביטול איו מועיל לחמץ שבביתו ,כך לא יועיל לחמץ שהטמין ברשות חבירו.
וראה עוד מ"ש בזה במחת יצחק ח"ג סי' מב.
 141תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה )ס"ק א וס"ק ב(:
בפים ס"א מחדש רביו הלכה )שלא תפרשה די הצורך בפוסקים שלפיו( ,שאם מטמין חמץ בבית חבירו ,איו עובר עליו מן
התורה ,אבל עובר עליו מדברי סופרים.
ועל זה מוכיח מדברי הפוסקים:
א( )בס"ק א( :דקיי"ל שאיו עובר עליו מן התורה.
ב( )בס"ק ב( :דקיי"ל שעובר עליו מדברי סופרים.
 142ב ,ב ד"ה ומיהו )ומיהו הי מילי מדאורייתא ,אבל מדרבן חמצו של ישראל שהוא ברשות כרי צריך ביעור ,דהא תן לקמן
אבל כרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח עובר ואוקימא בשהרהיו אצלו ,והרהין בביתו של כרי משמע ,ואפילו
הכי אמרין דעובר ,כלומר שהוא אסור אחר הפסח הואיל ועבר עליו שלא ביערו( .וכן הוא שם ט ,ב ד"ה מיהא )מיהא שמעין
דחמצו של ישראל המופקד אצל כרי מדרבן צריך ביעור ,דאי לא תימא הכי אמאי אסור והא לא עבר עליה בבל יראה ובל
ימצא ,וכבר כתבתי זה למעלה(.
 143של הר"ן שסובר שאף המפקיד חמץ אצל כרי איו עובר מן התורה ,כמבואר בדבריו שם ב ,ב ד"ה גרסין )שהרי אפילו
חמצו של ישראל כל שהוא ברשות הכרי איו עובר עליו ,והכי איתא במכילתא  ...יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות הכרי
אף על פי שהוא יכול לבערו אבל איו ברשותו(.
ומזה יש ללמוד גם למאי דקיי"ל כשיטת הרא"ש ורביו יוה )כבפים ס"א ,והערה  ,(5שאם הכרי )שומר החמץ עבור הישראל
עובר עליו מן התורה ,ואם( איו שומר עליו עבור הישראל עובר עליו הישראל מדרבן.
 144סעיף ד )ומיהו מדרבן מיחייב לבעורי( .ובסוס"י תמז )וכתב הר"ן  ...חמצו של ישראל המופקד אצל גוי דמדרבן צריך
ביעור(.
 145ס"ק מו )דכתב הר"ן פ"ק ישראל שהפקיד חמצו אצל עכו"ם  ...צריך ביעור מדרבן ואם עבר ולא ביערו אסור אחר הפסח ...
כיון דזה החמץ צריך ביעור מדאורייתא ,וחכמים תקו שזה לא מקרי ביעור ,אם כן הוה ליה כאלו עבר אדאורייתא ,דומיא
דמי שביטל חמצו ולא ביערו דאסור אחר הפסח(.
 146ולקמן שם ס"ד )אבל אם לא אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך  ...ומצא שחמץ זה איו קוי להכרי  ...לפיכך חמץ
זה לאחר הפסח הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל  ...שהרי הישראל בעל החמץ עובר עליו( .והייו מדרבן ,כמבואר כאן.
ומכאן הוכיח הר"ן ב ,ב ד"ה ומיהו )מדרבן חמצו של ישראל שהוא ברשות כרי צריך ביעור ,דהא תן לקמן אבל כרי שהלוה
את ישראל על חמצו אחר הפסח עובר ואוקימא בשהרהיו אצלו ,והרהין בביתו של כרי משמע ,ואפילו הכי אמרין דעובר(.
 147כדאמרין במשה ל ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח מותר בהאה( ,ובגמרא שם לא ,ב )דאמר ליה
מעכשיו( ,משא"כ כשלא אמר ליה מעכשיו אסור בהאה אחר הפסח.
 148כדלקמן שם ס"ד )אם הישראל רוצה לפדותו מיד הכרי לאחר שעבר הזמן איו יכול להוציאו ממו בעל כרחו בדייהם,
מכל מקום  ...בדיי ישראל יכול לפדותו אף לאחר הזמן ,דכיון שלא אמר לו מעכשיו יהא שלך הרי זה אסמכתא בעלמא(.
 149שבזה מודה הרא"ש וסייעתו )להר"ן( שאיו עובר עליו מן התורה ,ומכל מקום אסור מדרבן.
 150צו ,ב )גזל  ...חמץ ועבר עליו הפסח  ...אומר לו הרי שלך לפיך( .ובגמרא שם צח ,ב )מאן תא אומרין באיסורי האה הרי
שלך לפיך(.
מכאן מוכח שהגזל חייב בביעורו )מדרבן( ,אף שאיו ברשותו )וכשאיו מבער אסר בהאה(.
ואף שאפשר לפרש שהחמץ אסר בהאה כיון שהגזלן חייב בביעורו ,ולא הגזל .ואם כן אין מכאן ראי' .אמם לפי הירושלמי
דלקמן מוכרחים לפרש דהייו כיון שהגזל עבר עליו.
 151פ"ב ה"ב )עכו"ם שבא אצל ישראל ובידו חמץ  ...הפקיד אצלו צריך לבער  ...לא ביער לאחר הפסח מהו ר' יוה אמר מותר ...
חמיצו של עכו"ם הוא ,ישראל הוא שעבר עליו ולא ביערו(.
 152ס"ק ד )שוטה לפסוק כדעה זו בירושלמי ,כדלקמן קוטרס אחרון סוף ס"ק יב(.
ואף שתבאר לאיסור בפים סי"ז )כל מקום שהוא חייב לבערו  ...ושכח או אס ולא ביערו ,אף על פי שגוף החמץ הוא של
הכרי ,מכל מקום כיון שעבר עליו ישראל בבל יראה ובל ימצא הרי הוא אסור באכילה ובהאה לכל אדם מישראל(.
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על כרחך צריך לומר דהא דחמץ הגזול אסור היינו משום דהנגזל עבר עליו ,אף שהיה אנוס ,וכמ"ש
בעל חק יעקב בספרו תורת השלמים סימן ו' ,153והגזלן לא השאיל מקום להנגזל .אלא על כרחך צריך
לומר דהיינו מדרבנן ,כמ"ש הר"ן:
154
)ג( להתגרות כו' .עיין במ"ש בסי' תמ"ח .
)ד( במעמד הנכרי כו' .כך 155כתב הב"ח .156וכן מצאתי בהדיא בספר המאור פ"ב .157וכן מצאתי
בהדיא במגיד משנה 158בשם בעל העיטור והרמב"ן ושאר מפרשים ,דאף שעשה לו מחיצה לא סגי
אם לא ייחד לו בית ,ועל כרחך הוא מטעם שכתב הב"ח .159דלא כפרי חדש 160שחלק עליו בזה.
_______________
והרבה להוכיח כן מדברי הפוסקים ,בקוטרס אחרון ס"ק יב )לפסוק להחמיר בדבר שהוא מחלוקת בירושלמי ,שהביא החק
יעקב(.
מכל מקום מוכיח כאן מדעה המתרת בירושלמי ,שמה שאסר בהאה במשה שלפיו )ב"ק צו ,ב( ,אין מחמת חיוב ביעור שעל
הגזלן ,כי מחמת חיוב ביעור שעל הגזל.
 153בשו"ת שבסוף ספר מחת יעקב עם תורת השלמים סי' ו ד"ה ואפילו )מסוגיא דש"ס דפרק הגוזל עצים ,גבי הא דאמרין גזל
חמץ שעבר עליו פסח אומר הרי שלך לפיך ,ואיתא שם בש"ס מאן תא דאמרין באיסורי האה הרי שלך לפיך וכו' ,הרי
להדיא דאף שהבעלים היה אוסים גמורים ,שהרי היה ביד גזלן ,ואפילו הכי אחר הפסח אסור בהאה(.
ומכל שכן כשהטמין את החמץ בחצר חבירו שלא מדעתו ,שאיו אוס ,ויכול להוציאו משם ולבערו ,שאם עבר עליו הפסח ולא
ביערו אסור באכילה ובהאה ,כמבואר בפים סוף ס"א.
 154בפים ס"ה תבאר ,שכל ההיתר להרשות לכרי להיח חמצו בבית הישראל הוא )אם הלך משם הכרי והיח חמצו מוח
בבית ישראל שלא מדעתו ,ואין הישראל רוצה להתגרות עם הכרי להשליך חמצו מן ביתו לרשות הרבים(.
ועל זה מציין למ"ש בסי' תמח סעיף ה )ואם איו אלם ,ואין הכרח כלל לישראל שיקבל פקדוו ,לא ייחו שייח החמץ ברשותו
בכל עין( .והייו שכל ההיתר הוא כשהכרי אלם ואין הישראל רוצה להתגרות עמו.
 155תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סי"א תבאר ,שאפילו אם אחריות החמץ היא על הישראל ,מועיל מה שהישראל מייחד מקום לפקדון זה.
וכל זה הוא בייחד לו מקום ,משא"כ אם לא ייחד לו מקום ,רק עשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים ,תבאר )ס"ה( שאיו מועיל
אלא בלא קיבל עליו אחריות.
ואף שגם עשיית מחיצה היא יחוד מקום לחמץ זה .ולכן יש פוסקים שכתבו ,שגם עשיית מחיצה מועלת כשקיבל עליו אחריות.
מכל מקום תבאר כאן בפים ,דלא סגי בזה בעשיית מחיצה ,כי אם דוקא בייחד מקום בהסכמת הכרי ,שהכרי עצמו מיח
שם החמץ ,או שייח הישראל במעמד הכרי ,והבטיח לו שלא לשותו למקום אחר ,שאז מסור מקום זה לכרי.
וזה בא להוכיח בקוטרס אחרון זה ,שאף שיש פוסקים שאין חילוק בין עשיית מחיצה לבין ייחד לו מקום ,ושיהם מועילים
אף בקיבל עליו אחריות ,מכל מקום מוכח מדברי הפוסקים כאמור לעיל ,לחלק בין עשיית מחיצה לבין ייחד לו מקום.
 156ס"ג ד"ה ויראה לי )ויראה לי דלדברי הכל היכא דקיבל עליה אחריות ולא ייחד לו מקום ,אלא קיבלו ממו בסתם ,איו
מועיל הפסק מחיצת עשרה טפחים לעשותו רשותו של גוי  ...דוקא היכא דייחד לו מקום והגוי היח חמצו לשם ,דאז קתה
ליה זוית זו כדין שוכר ,ואז צריך מי מחיצת עשרה( .שיירי כה"ג הגה"ט )שכתב כלשון הב"ח(.
והייו דלא סגי במה שייחד לו מקום על ידי עשיית מחיצה ,אלא צריך שגם ייחד לו מקום בהסכמת הכרי.
 157ט ,ב )בדפוסים שלו הוסח הוא" :בשייחד להכרי בית כל ימי הפסח אף על גב דקביל אחריות" .ולא רמז דהייו שהכרי
בעצמו היחו שם .אבל בדפוסים ישים הוסח הוא" :בשיחד לו הכרי בית כל ימי הפסח אע"ג דקביל אחריות"(.
ומפרש רביו שהכווה היא שהכרי ייחד לו מקום ,על ידי שהישראל היחו שם במעמדו ובהסכמתו.
או שאפילו לגירסא דידן מוכיח רביו ממה שכתב "כל ימי הפסח" ,הייו שאיו מסור בידו לשותו מזוית לזוית.
 158פ"ד ה"ב )בעל העטור והרמב"ן ז"ל וקצת מן האחרוים מפרשים דבלא קבל עליו אחריות לא בעין מחיצה עשרה ,אלא
מפהו לכל מקום כדי שלא יכשל בו ,ובקבל עליו אחריות די בייחד בית ובמחיצה עשרה ,דכיון דייחד לו בית לאו ברשותו
הוא ,אע"ג דקביל עליה אחריות .זהו דעתם ז"ל(.
והייו דלא סגי במה שייחד לו מקום על ידי עשיית מחיצה ,אלא צריך שגם ייחד לו מקום בהסכמת הכרי.
 159שצריך להיות בהסכמת הכרי ,דהייו שהכרי היחו שם או שהיחו שם במעמד הכרי .ואז מועלת המחיצה.
ותפר ש יותר בריטב"א שם ד"ה חמצו )חמצו של גוי עושה לו מחיצה גבוה עשרה ,פירוש כל חמצו של גוי ,דאפילו קיבל עליו
אחריות בהכי סגי ,כיון דעביד מדעתו ,דהוי כיחד לו בית(.
וראה עוד הוכחות לזה לקמן קוטרס אחרון ס"ק ה.
 160ס"ב ד"ה כתב בספר ב"ח )כתב בספר ב"ח ויראה לי דלדברי הכל היכא דקבל עליו אחריות ולא ייחד לו מקום אלא קבלו
ממו בסתם ,איו מועיל הפסק מחיצה עשרה טפחים לעשותו רשותו של גוי ,דשמא הגוי לא חפץ שיהא מוח חמצו אלא
ברשות ישראל ,ואם כן לא זכה הגוי באותו זוית וחזרה לישראל  ...ואיו מחוור אצלי ,דשאי הכא דאפקיה רחמא בלשון לא
ימצא ,משמצוי בידך ,יצא זה שאיו מצוי בידך כדאיתא בגמרא(.
הייו דסגי אפילו ייחד לו מקום בלא הסכמתו ,על ידי עשיית מחיצה.
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וכן מצאתי 161בהדיא בטור שכתב 162דאם לא קיבל עליו אחריות צריך שיעשה מחיצה כו' ,ולהפרי
חדש וט"ז 163אף כשקיבל עליו אחריות סגי במחיצה.
וכן משמע בט"ז בסוף דבריו ,164דאם לא כן אין הבנה לדבריו ודו"ק:
)ה( נטל הישראל כו' .כך 165כתב רמ"א 166בשם ר' ישעי' אחרון ז"ל ,167והסכימו לזה שאר כל
האחרונים.
168
ומשמע מדבריהם דאפילו בדיעבד אסור בזה .אע"ג דבדיעבד סמכינן על רבינו תם וסיעתו דמהני
ייחד לו בית ,כמ"ש החק יעקב 169בשם אחרונים ,מכל מקום בזה גם ר"ת מודה ,170כיון שהוא בעצמו
הפקידו ביד הנכרי הרי הוא מסור בידו לפנותו למקום אחר ,דגרע מייחד לו בית שאינו מסור לו,
שהרי אותה זוית מסורה לנכרי כדפירש"י.171
דלא כפרי חדש 172שכתב בפשיטות בלי שום ראיה דלר"ת וסיעתו שרי בהא .וזה אינו ,שהרי הריא"ז
____________________
 161כן הוא גם בדפוס ראשון .ואיו וסח הרגיל בכגון דא .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן מוכח בהדיא" ,והמדפיס
פתח את הר"ת וכתב "וכן מצאתי".
" 162אם איו חייב באחריותו איו חייב לבערו  ...וצריך לעשות לפיו מחיצה גבוה י' טפחים  ...הפקידו אצלו וקיבל עליו
אחריות חייב לבערו ,ואם ייחד לו מקום  ...אין זקוק לבערו  ...אפילו קיבל עליו אחריות".
הרי חילק בייהם ,שעשיית מחיצה בלא דעת הכרי איה מועלת אלא בלא קיבל אחריותו ,ואילו ייחד לו מקום בהסכמתו
מועיל אפילו בקיבל עליו אחריותו.
 163ס"ק ב )ור"ת סבירא ליה אפילו אם קבל עליו אחריות מי מהי יחד לו בית ,גם מחיצה מי מהי(.
הרי שהוא סובר כהפר"ח ,שלא לחלק בין מחיצה לבין ייחד לו מקום ,ששיהם מועילים אפילו בלי הסכמת הכרי.
 164שאף שבתחלת דבריו כתב שגם מחיצה דיה כייחד לו מקום ,שמועלת אפילו קיבל עליו אחריות .מכל מקום ראה מסוף
דבריו שמסקתו איה כן.
שהרי כתב אחר זה" :ואין לומר לפי זה דמהי יחד לו בית אף בקבל עליו אחריות ,אם כן למה אמר רבא לבי מחוזא בעירו
מבתייכו ,הוי ליה למימר למקום המיוחד .ויש לומר שבאמת אמר להם כן שיבערו מבתיהם המיוחד להם ,ויוציאו למקום
המיוחד לבי חילא".
והייו שהקושיא היתה למה לא אמר להם לייחד המקום שהחמץ שם ,ותירץ דלא סגי בזה וצריך להוציאו משם אל המקום
המיוחד להם.
וביאר בהגהות על שו"ע הל' פסח )ואי סלקא דעתך דבקיבל מהי מחיצה ,אכתי תקשי למה הצריכום להוציא החמץ מבי
חילא ,למקום המיוחד לבי חילא ,הי' לו לצוות להם לעשות מחיצה בפי החמץ ,אלא ודאי לא מהי מחיצה(.
והייו שמסקת הט"ז היא ,שלא מועיל מה שמייחד את המקום להחמץ שבו )או שעושה לו מחיצה( ,אלא צריך להוציאו
מהמקום שמוח בו עתה ,ולהעבירו למקום שכבר הסכימו בי חילא שיהי' מקום זה מיוחד לחמצם.
 165תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סי"ב תבאר שאם הישראל טל הפקדון מהזוית שייחד לחמץ ,והפקידו אצל כרי אחר ,חייב לבער ,כמו אם פיה אותו
לזוית אחרת .ואם החזירו לאותה זוית ,איו חייב לבער.
בתחלה מבאר ההוכחות לפסק זה )דלא כפרי חדש שמתיר כשמפקיד אצל כרי אחר( .אחר כך מבאר הטעם להלכה זו:
שהרי יחוד זוית אין מועיל בו שום קין ,לא כשהוא בדרך שאלה ולא כשהוא דרך שכירות ,לא בקין חזקה ולא בקין כסף ולא
בקין סודר .ואין בו אלא סיכום והבטחה בעלמא .ומועיל רק בזמן שהחמץ מוח באותה זוית.
 166סעיף א )כרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם הוא חייב באחריותו  ...חייב לבערו .הגה :ואפילו חזר והפקידו ביד כרי
אחר(.
 167פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות יא .שלטי הגבורים )ב ,א( אות ב )וראה בעיי שאם הי' חמצו של כרי מופקד אצלו ,וקיבל עליו
אחריות ,והפקידו ביד כרי שאיו בעליו ,הרי זה עובר עליו ,הואיל וקיבל עליו אחריות הרי הוא כשלו ,והרי הוא כמפקיד
חמצו ביד כרי(.
 168שבתוס' ו ,א ד"ה יחד )שהיא הדעה שבסי"א(.
 169ס"ק ג )והאחרוים הכריעו דלכתחלה יש להחמיר אף ביחד לו בית ,ובדיעבד אין להחמיר( .וכמבואר בפים סט"ז )יש
להחמיר לכתחלה כסברא האחרוה  ...אבל בדיעבד  ...יש לסמוך על סברא הראשוה(.
 170דלא חשיב זה כמו ייחד לו בית.
 171ו ,א ד"ה שאין מצוי )שהרי אותה זוית מסורה לכרי( .וכדלעיל סי"א )שהרי כבר מסר אותה זוית להכרי(.
 172סוף ס"א ד"ה ומ"ש ואפילו )ומה שכתב ואפילו חזר והפקידו ביד גוי אחר .זהו לדעת הרמב"ם ]חמץ ומצה ד ,ב[ והמשכים
אחריו ,אבל לפי שיטת רביו תם והיא הכוה ,כיון שאיו שלו אלא שקבל עליו אחריות ,כל שהפקידו ביד גוי אחר אין צריך
לבער ,משום דכתיב לא ימצא והרי זה איו מצוי(.
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שממנו מוצא דין זה סבירא ליה כר"ת וסיעתו בייחד לו בית ,173ואפילו הכי אוסר בזה .אלא ודאי
דהעיקר כדמשמע מכל האחרונים .וכיון שכן ,שוב אין סברא כלל להקל בדין זה בייחד לו בית,174
סוף סוף עכשיו הוא מסור בידו לפנותו ממקום שהוא מונח שם.
וגם 175אותה זוית שייחד לו אינה קנויה להנכרי ,רק שהיא מסורה לו ,שהרי שכירות קרקע אינה נקנית
לאינו יהודי בחזקה ,176אף למאן דאמר שנקנית בכסף ,כמבואר בב"י חו"מ סוף סי' קצ"ב מחודשין
]ט["ו .177והוא הדין לשאילת קרקע ,שהן שוים בזה ,כמבואר שם ובטוש"ע סי' קצ"ה סעיף ט'.178
ועי' 179בט"ז שם סי' קצ"ד ס"א בהג"ה .180וכך פסק הש"ך שם 181בשם הב"ח .182ואם כן הישראל
יכול לחזור בו.183
אלא שכל זמן שלא חזר בו נקרא אינו מצוי בידך ,כיון שכבר מסרה להנכרי .אבל כשחזר בו ומטלטלו
מזוית זו לבית הנכרי ,מעתה הוא מסור בידו לטלטלו לכל מקום שירצה ,והיינו מצוי בידך דאמרינן
בגמרא.
____________________
 173פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות י .שלטי הגבורים )ב ,ב( אות א )ייחד ישראל ביתו לכרי ,שהשאילו או השכירו לו והיח בו
הכרי חמצו ,אף על פי שקיבל ישראל אחריותו עליו איו עובר עליו ,שהרי הוא כמקבל אחריות חמץ שבביתו של כרי ,וכן
ביאר מז"ה( .והוא בתוס' רי"ד )שם ד"ה רב אשי(.
 174שגם בזה אסר כשפיה החמץ לזוית אחרת ,וכן כשהוליכו לכרי אחר ,כמבואר בפים.
 175עתה בא לבאר הטעם שאם פיהו הישראל לזוית אחרת ,או שהפקידו אצל כרי אחר ,עובר עליו הישראל ,ואם החזירו
לזוית שייחד לו שוב איו עובר.
כי מדיא יכול לשותו לזוית אחרת גם אחר שייחד לו זוית ,וגם הקיים אים מועילים בזה; אלא שכיון שסיכמו שלא לפותו
לזוית אחרת שוב איו מסור בידו של הישראל .משא"כ כשמטלטלו לזוית אחרת ,או לבית כרי ,שוב הוא מסור בידו
לטלטלו .וכשמחזירו למקומו ,שוב עומד ההסכם שלהם שלא לשותו לזוית אחרת ,ואיו מסור בידו לטלטלו לכל מקום
שירצה.
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לא אות יא.
 176כלומר ,אף דאמרין בגמרא ו ,א )והא לאו דידיה הוא דכרי כי קא מעייל לביתא דפשיה קא מעייל ,למימרא דשכירות
קיא  ...שאי הכא דאפקיה רחמא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך יצא זה שאיו מצוי בידך( .ראה מכך לכאורה
שהשכירות עצמה מועלת.
וכן ראה לכאורה בפסקי ריא"ז שם ,ובשו"ת הרשב"א סי' קעז )ייחד ישראל ביתו לכרי ,שהשאילו או השכירו לו(.
וכן ראה לכאורה בפים סי"ג )אפילו אם השכיר לכרי חדר מיוחד בביתו שייח שם חמצו(.
מכל מקום יתבאר בסמוך ,שקין השכירות לכרי איו מועיל )לא קין חזקה ולא קין מעות ולא קין סודר( .וגם בדרך כלל
מיירי שהיחוד הוא בלי קין ,כמבואר בפים סי"א )ייחד לו זוית  ...והבטיח לו(.
אלא שגם זה מספיק שיחשב שהזוית מסורה לכרי ואין החמץ מצוי בידי ישראל ,כל זמן שהוא מוח באותה זוית.
 177ד"ה והשוכר מן הגוי )גבי שכירות ,כיון דאין רגילות לכתוב עליו שטר ,קי בכסף לחודיה ,אבל בחזקה ,כיון דלגבי מכר לא
קי וכמו שיתבאר בסימן קצ"ד )ס"א( ,גבי שכירות מי לא קי ,כך ראה לי(.
והייו מה שתבאר בשו"ע סי' קצד ס"א )העובד כוכבים איו קוה בחזקה )ולא בכסף( ,אלא בשטר הוא שקוה עם תית
הכסף .וישראל הקוה מעובד כוכבים ,הרי הוא כעובד כוכבים ואיו קוה אלא בשטר(.
" 178בדרכים שהקרקע קה בהם ,שכירות ושאלת קרקע קין".
 179עתה בא לבאר שאף אם השכיר הזוית לכרי להיח בו חמץ ,והכרי שילם לו מעות על כך ,אין הקין מועיל ,והישראל יכול
לחזור בו ,לדעת הב"ח והש"ך והט"ז.
 180על מה שפסק הב"י בסי' קצב שם )גבי שכירות כיון דאין רגילות לכתוב עליו שטר קי בכסף לחודיה( .וכן פסק הרמ"א רס"י
קצד )מיהו שכירות מן העובד כוכבים קוה בכסף לחוד( .חלק הט"ז שם )אבל לא ראה כן מדברי הרשב"א ]ב"ב "ד ע"ב[
שהביא רביו ] הטור[ בסימן זה ,דכסף בגוי ודאי קוה ,ואפילו הכי אמרין שאיו קוה כאן ,דסתם גוי אס הוא ,והוא הדין
בחזקה ,ולפירושו לא מהי כלום אף במקום שקוה בישראל(.
 181על מה שכתב הרמ"א שם )מיהו שכירות מן העובד כוכבים קוה בכסף לחוד ,וכן אם התה לוקח שיקה לו בכסף בלחוד
קה מיד( ,כתב הש"ך ס"ק ב )והב"ח פסק דלא מהי עיי"ש(.
והייו שרביו מפרש שכוות הש"ך היא על שי הדיים שברמ"א )שכירות עובד כוכבים ,ואף שהתה( .וכן מסיק רביו לקמן:
"אם כן לא משכחת לה קייה לכרי בשכירות ושאילת קרקע להב"ח והש"ך וט"ז".
וראה הערות וביאורים גליון א'קח ע' .46
 182שם ד"ה כתב הר"ן )אפילו במקום שאין כותבין את השטר ,כיון דהגוי אס הוא ,לא סמכה דעתיה עד דמטא שטרא לידיה(.
 183אפילו בכסף ,וכל שכן בחזקה.
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שאף שר"ת 184וסיעתו פירשו דהרי זה דומה למקבל עליו אחריות על חמצו של נכרי בבית הנכרי,
אעפ"כ אין צריך שיקנה הנכרי את מקומו בקנין גמור ,שלא הזכירו שיתן לו כסף ,וכ"כ בהדיא
הריא"ז 185עיי"ש .ואף קנין סודר לא הזכירו.
187
ועיין בש"ך בח"מ סי' קכ"ג 186שהכריע דאין נכרי קונה בקנין סודר .ובפרט לשיטת התוס'
דשכירות ושאילת קרקע אין נקנה בקנין סודר ,כמ"ש הש"ך בסי' קצ"ה סק"י .188אם כן לא משכחת
לה קנייה לנכרי בשכירות ושאילת קרקע להב"ח והש"ך וט"ז ,189החולקים על מ"ש רמ"א שם בסי'
קצ"ד סעיף א' בהג"ה .190אלא ודאי כדאמרן.
וכ"מ בהדיא בספר המאור בפ"ק 191עיי"ש:
)ו( לשמור בחנם כו' .הנה 192החק יעקב 193כתב להקל בזה ,משום דאין לנכרי דין שומרים .והעתקתי

____________________
 184בתוס' שם ד"ה יחד )ופירש ר"ת  ...כיון שיחד לו בית ,הוי כאלו קיבל עליו אחריות על חמצו של כרי בביתו של כרי(.
" 185ייחד ישראל ביתו לגוי ,שהשאילו לו או השכירו לו".
 186ס"ק ל .וכדלקמן סי' תמא קוטרס אחרון ס"ק ג )עיין בש"ך חו"מ סי' קכ"ג ס"ק ל' בשם מהר"מ מיץ ומהרשד"ם ,והסכים
הוא ז"ל עמהם ,והאריך בראיות דכרי איו קוה בקין סודר(.
 187קידושין כז ,א ד"ה ומקומו )ושמא שכירות אין קה בחליפין דאמר התם )ב"מ דף צט (:כשם שהקרקע קה בכסף ובשטר
ובחזקה כך שכירות קרקע קה בכסף בשטר ובחזקה ובחליפין לא קתי( .ב"מ יא ,ב ד"ה מקומו )דשאלה ושכירות איה
קית בחליפין( .הובא בטור ושו"ע סי' קצה ס"ט )בדרכים שהקרקע קה בהם ,שכירות ושאלת קרקע קין  ...ויש אומרים
שאים קים בקין סודר(.
" 188וכן משמע בתוס' פ"ק דמציעא".
 189הזכרים לעיל ,שישראל איו קוה מכרי אפילו בכסף ,וכל שכן בחזקה .וכן בקין סודר.
" 190מיהו שכירות מן העובד כוכבים קוה בכסף לחוד" .ובסמ"ע שם ס"ק ה )מגוי איו קוה משום דלא סמכה דעתו ,מכל
מקום בשכירות שהוא לזמן סמכה דעתו ,מאחר שקיבל הגוי דמי שכירותו( .וכן הוא ברמ"א סי' קצה ס"ט )ואפילו במקום
שכסף איו קוה בלא שטר  ...מכל מקום שכירות סגי לה בכסף לחוד( ,ובסמ"ע שם ס"ק כ )דשכירות לאו מדרך העולם
לכתוב עליו שטר ,דסמכה דעת השוכר בלא שטר ,כיון דלימים קצובים שכרוהו ,ומטעם זה הקילו בשכירות מהגוי בכסף(.
וראה דהכי קיי"ל ,שהרי כן מסיק רביו לקמן בסדר מכירת חמץ )במכירת החדרים אין מועיל כלום לזקוף במלוה לפי דעת
גדולי הראשוים ז"ל ,ואין תקה אלא בשכירות( .והייו בקין מעות כסף ,כמבואר שם.
וכן הוא במכירה לזמן ,כדלקמן סי' ת ס"ז )ימכור את מחצית התור שלו להכרי על כל ימי הפסח ,דהייו שכל ימי הפסח
יהיה כל גוף התור של הכרי .ויקבל דמים מן הכרי בעד מחצית תורו ,קודם הפסח(.
אלא שכאן מוכיח מדעות הפוסקים ה"ל ,דסגי הכי אפילו בלא קין ,וסגי במה שהישראל סיכם עם הכרי שמייחד זוית לחמץ.
 191אוצ"ל )כמצויין בפים ריש סי"ב( :בפ"ב )ט ,ב(" :בשייחד להכרי בית כל ימי הפסח" .משא"כ אם שיה מקומו באמצע
הפסח.
 192תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ט תבאר ,שכדי שהישראל יקבל אחריות גיבה ואבידה באוס על פקדון הכרי ,צריך לקות ממו בקין סודר ,או
שיסכם אתו כן באופן שדין המלך הוא שישלם לו .ולא סגי בשומר שכר בסתם ,להתחייב עליו בגיבה ואבידה באוס.
אמם בסי"ג לא תבאר בפירוש ,אם סגי בשומר חם בסתם ,להתחייב עליו בגיבה ואבידה בפשיעה ,כדי לעבור עליו לדעה הב'
שתבארה שם.
ומבאר כאן ,שאף שלעין חיוב גיבה ואבידה אמרין שאין לכרי דין שומרים ,אלא אם כן קו מידו .מכל מקום לעין חיוב
פשיעה חוששים לדעת הפוסקים שחייב אף בשל כרי.
ואף שדעת הפוסקים הסוברים כן ,סוברים שבאחריות פשיעה איו חייב לבער .יוצא אם כן ששתי הדעות מסכימים להתיר ,כל
אחד מטעם אחר.
מכל מקום כיון שמדובר בחששא לכתחלה באיסור תורה ,יש מקום להחמיר אף בזה ,כמבואר בכללי ההוראה.
 193ס"ק א )משמע דבעין קיבל אחריות בפירוש ,אבל מן הסתם הוי כלא קיבל אחריות  ...דבעכו"ם שהפקיד אין דין שומרים
ופטור מלשלם ,דרעהו כתיב  ...אם כן על כרחך צריך לומר דהכא מיירי בקיבל אחריות(.
וס"ק יד )דאע"ג דסתם הלואה האחריות המשכון הוא על המלוה ,הייו במלוה לישראל מדין שומר  ...משא"כ במשכון של
עכו"ם שאין לו דין שומר(.
וסי' תמא ס"ק ח )ובסתם משכון מעכו"ם אין אחריות על ישראל(.
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דבריו 194לענין שומר שכר ,דיש נפקא מינה בדיעבד.195
אבל בשומר חנם ,כיון דאין להחמיר אלא לכתחלה ,כמו שכתב האלי' זוטא 196והחק יעקב ,197ודאי
דלכתחילה יש לחוש באיסור תורה לדעת הש"ך בחו"מ סי' ש"א 198שפסק כהאומרים דשומר חנם
חייב בפשיעה אף בשל נכרי.199
אף שזהו דעת הרמב"ם שם ,200והרמב"ם מיקל כאן בשומר חנם ,201אין זה כלום באיסורי תורה,
כמבואר בכללי ההוראה:202
)ז( פשיעותו בשמירתו כו' .כן 203מוכח בהדיא ברא"ש ,204שכתב ובה"ג כתב דאפילו שומר חנם נמי,
____________________
 194בפים ס"ט )כגון שקיבל ממו הפקדון בסתם ,ולא אמר לו הישראל שיתחייב לשלם לו אם יגב או יאבד ממו באוס(.
והייו כמבואר בח"י שם ס"ק א )הרמב"ם בפרק ד' ]ה"ג[ כתב אם קבל עליו אחריות  ...משמע דבעין קבל אחריות בפירוש,
אבל מן הסתם הוי כלא קיבל אחריות(.
וכן הוא לקמן סי' תמא ס"ט )אין אחריות החמץ מגיבה ואבידה באוס על ישראל מן הסתם ,אלא אם כן קיבל עליו בפירוש
אחריות החמץ מגיבה ואבידה באוס(.
 195כדלעיל ס"ט ולקמן סט"ז ,שכשקיבל אחריות שומר שכר אסור אף בדיעבד.
 196ס"ק ג )ומכל מקום בדיעבד כששכח לבער ,ראה לי לסמוך על ר"י ורמב"ם שמותר לאוכלו אחר הפסח(.
 197ס"ק ז )וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא הכריע דלכתחלה אף בשומר חם חייב לבערו ,ובדיעבד אם שכח לבערו ,יש לסמוך על
דעה ראשוה דכל שאיו חייב באחריות גיבה ואבידה איו מבערו(.
 198שלעין חיוב פשיעה לכרים יש מחלוקת הפוסקים ,כמבואר בשו"ע וברמ"א שם ס"א )דיים האמורים בתורה בארבעה
שומרים ,אים  ...בכסי עובדי כוכבים  ...וכן פטורים אף מפשיעה )והכי קיי"ל( .ויש מחייבים בפשיעה(.
וכתב על זה הש"ך שם ס"ק ג )ואי הוכחתי לעיל סי' ס"ו ס"ק קכ"]ו[ דהעיקר כהרמב"ם דבפשיעה חייב(.
והייו שתבאר בשו"ע וברמ"א שם ס"מ )אם היה שומר שכר עליהם ,וגבו או אבדו ,אפילו בפשיעה ,פטור מלשלם ) ...וכל
שכן ששומר חם פטור מפשיעה( .ויש מחייבים בפשיעה .והסברא הראשוה היא עיקר(
והאריך וכתב על זה הש"ך שם ס"ק קכו )באמת כן דעת הרבה פוסקים מאד  ...אבל מה אעשה שלפע"ד דברי הרמב"ם עיקר
ומוכרחים בש"ס(.
ועל כן חושש רביו לדעת הש"ך להחמיר לכתחלה ששומר חם חייב בפשיעה לכרים.
 199ולכן תבאר לקמן )סי' תמא סי"ד(" :שלא אמרו אין דין שומרין לממון של כרי ,אלא לעין גיבה ואבידה הבאים באוס,
אבל לא לעין הבאים על ידי פשיעה ,שהפושע הוא כמזיק בידים ,וכבר תבאר בסימן ת"מ ,שלכתחלה צריך לבער בערב פסח
אף אם איו חייב אלא באחריות גיבה ואבידה הבאים על ידי פשיעה".
והייו שאם קיבל עליו הישראל בסתם להיות שומר חם ,במילא התחייב בגיבה ואבידה הבאים על ידי פשיעה ,ואם כן יש
לבער בערב פסח לכתחלה.
 200הל' שכירות פ"ב ה"ג )יראה לי  ...אבל אם פשע בה חייב לשלם שכל הפושע מזיק הוא(.
 201פ"ד ה"ג )אם קבל עליו ישראל אחריות ,שאם אבד או גב ישלם לו דמיו ,הרי זה חייב לבערו( .והובא בפים ס"ט -י מדברי
הפוסקים שמפרשים בדבריו ,שבאחריות פשיעה איו חייב לבער.
יוצא אם כן שכאן )כשקיבל לשמור בחם( לשתי דעות הפוסקים איו חייב לבער ,לכל אחת מטעמה.
 202ש"ך יו"ד סוס"י רמב בסוף הפלפול ד"ה וכתב עוד הרב )ואפילו אין הרבים מסכימים מטעם אחד ,אלא כל אחד יש לו טעם
בפי עצמו ,הואיל והם מסכימים לעין הדין ,מקרי רבים ,ואזלין בתרייהו  ...איו אלא מדרבן  ...עכ"ל ,אלמא אי הוי
דאורייתא לא הוי שרי ,כיון שאין מסכימים מטעם אחד( ,וכן כתב בקיצור בההגת הוראות אות ז .וראה כללי הפוסקים
וההוראה כלל לז.
 203תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סי"ג תבאר שאפילו אם לא קיבל עליו אחריות כלל ,אלא שהכרי הוא אלם ויפרע ממו בפשיעה ,הרי זה כשלו ממש
וחייב לבערו ,לדעה זו.
ואף שהמקור להלכה זו הוא הרמב"ם ,שביאר הלכה זו בפ"ד ה"ד )עכו"ם אס שהפקיד חמצו אצל ישראל ,אם יודע הישראל
שאם אבד או גב מחייבו לשלמו וכופהו ואוסו לשלם ,אע"פ שלא קבל אחריות ,הרי זה חייב לבערו ,שהרי חשב כאילו הוא
שלו מפי שמחייבו האס באחריותו(.
ובפשטות מיירי שקיבל עליו אחריות פשיעה ,והכרי האלם כופהו לשלם אף על גיבה ואבידה .וכמבואר לעיל ס"ט -י ,שלדעת
הרמב"ם איו כשלו אלא באחריות גיבה ואבידה באוס.
ועל זה מבאר כאן ,שהמקור הוא ממה שכתב הרא"ש שמחייב גם בזה.
וגם בדברי הרמב"ם מוכח דמיירי שלא קיבל עליו אחריות כלל ,אלא שהכרי אס ויפרע ממו אף על גיבה ואבידה.
 204פ"א ס"ד )ובה"ג כתב דאפילו שומר חם מי ,ומיגב או מיתבד בפשיעה קאמר  ...והרמב"ם ז"ל כתב שאם הכרי אלם
וכופהו לשלם ,אף על פי שלא קבל עליו אחריות ,כדידיה דמי ואסור(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

264

ומגנב ומיתבר בפשיעה קאמר ,והרמב"ם כתב שאם הנכרי אלם כו' עכ"ל.
206
וטעמו של הרמב"ם 205הוא משום דמפרש בעיתו לשלומי על ידי כפיה ,כמבואר במגיד משנה
עיי"ש ,דאם לא כן הוה ליה למימר נראה לי ,כדרכו .207ועיין בפרי חדש:208
)ח( מיוחד כו' .כן 209הוא דעת הרמב"ם ,דאפילו באלם לא מהני יחוד ,דאם לא כן למה השמיט דין
יחוד ,שהרי מזה הוכיחו המגיד משנה 210והב"י 211דהרמב"ם פליג על ר"ת 212וסיעתו .וכן מוכח בש"ע
שהשמיט לגמרי דין יחוד ,דלא קיי"ל כר"ת ,כמ"ש המ"א בסק"א.213
ועיין בחק יעקב 214דאנן לא קיי"ל הכי לענין דיעבד ,אבל לכתחילה יש להחמיר דלא מהני יחוד,
אפילו בשומר חנם ,כדעת רש"י ,215וכמשמעות הש"ע:216
)ט( וכן אפילו כו' .כן 217כתב החק יעקב .218דלא כמ"א .219וכ"כ הפרי חדש 220שיש להסתפק בזה.
_______________
הרי שעכ"פ הרא"ש מיירי שלא קיבל עליו אחריות כלל ,אלא שהכרי הוא אלם ויפרע ממו בפשיעה ,ומכל מקום הרי זה כשלו
ממש וחייב לבערו.
 205וגם ברמב"ם מוכח דמיירי שלא קיבל עליו אחריות כלל ,שהרי הרמב"ם למד הלכה זו )של אחריות האלם( ,מהא דאמרין
בגמרא "אמר להו רבא לבי מחוזא ,בעירו חמירא דבי חילא )גייס של בית המלך ומטילין תיקון טורח מזוותיהן על
העיירות ,רש"י( מבתייכו ,כיון דאילו מיגב ואילו מיתביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי ,כדילכון דמי ,ואסור".
והייו שהרמב"ם מפרש שגייס בית המלך יכריחו אותם לשלם ,אף שלא קיבלו על עצמם אחריות כלל ,שהרי הם לא קיבלו על
עצמם לשמור ,אלא שהגייס הטיל זאת עליהם.
" 206אמר רבא לבי מחוזא בעירו חמירא דבי חילא ,כיון דאילו מיגיב או מיתביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי ,כדידכו
דמי ומחייביתו לבעורי .ומפרש רביו שתשלומין אלו היו שלא מן הדין ,אלא משמע באוס ,ואעפ"כ קרא החמץ שלהן,
וצריכין לבערו או להחזירו להם קודם הפסח".
 207אם לא הי' מפרש כן בגמרא ,אלא שזוהי סברת עצמו ,הרי בכיו"ב דרכו לכתוב "ראה לי".
 208סוף ס"א )ולפי זה בי חיל שבאים להתאכסן בבית ישראל בפסח ,אם הם אלמים שמכריחים לשלם האבד מהם ,איו רשאי
לקבלם לדעת הרמב"ם(.
 209תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סי"ג תבאר שאפילו אם ייחד או השכיר לכרי החדר שהחמץ מוח בו ,עובר עליו הישראל לדעה זו ,אם קיבל עליו
אחריות.
ולא רק בקיבל עליו אחריות גיבה ואבידה ,אלא אף אם קיבל עליו אחריות פשיעה ,ואפילו אם לא קיבל עליו אחריות ,אלא
שהכרי הוא אלם ויפרע ממו ,גם אז אין היחוד מועיל לדעת זו.
ומבאר שכן מוכח מדברי הרמב"ם ,שהשמיט לגמרי את דין היחוד שבגמרא ,ומבארים המפרשים שהטעם הוא כי לדעתו אין
היחוד מועיל כשקיבל עליו אחריות.
ואם הייו אומרים שבכרי אלם מועיל היחוד ,למה השמיט הרמב"ם לגמרי דין יחוד.
וכן מוכח מדברי השלחן ערוך ,שהשמיט לגמרי את דין היחוד שבגמרא ,אף שמביא את שתי הדעות לעין אחריות פשיעה
בשומר חם.
אלא על כרחך צריך לומר שגם בשומר חם וגם באלם אין היחוד מועיל.
 210פ"ד ה"ג )וכבר כתבתי שיש סוברין שביחוד בית די אפילו קביל עליה אחריות .ומן ההלכות ראה כדעת רביו(.
והייו מה שגם הרי"ף וגם הרמב"ם השמיטו ההיא דייחד לו בית.
 211ד"ה הלכך )אבל אין ראה כן מדברי הרמב"ם ,וזה לשון הרשב"א בתשובה )ח"א סי' קעז( ראה בגמרא שאם יחד לו בית
אפילו בקבלת אחריות מותר ,אלא שהרי"ף השמיטה להחמיר בדבר ,וכן ראוי להחמיר ,עכ"ל(.
 212בתוס' ו ,א ד"ה יחד )פר"ת  ...כיון שיחד לו בית הוי כאלו קיבל עליו אחריות על חמצו של כרי בביתו של כרי(.
" 213דלא קי"ל כר"ת  ...כשהישראל ייחד לו קרן זויות בביתו".
 214ס"ק ג )והאחרוים הכריעו דלכתחלה יש להחמיר אף ביחד לו בית ,ובדיעבד אין להחמיר( .וכן הוא בפים סט"ז.
 215שהרי רש"י סובר שגם באחריות פשיעה הוא חייב לבער ,כמבואר בפים סי"ג )והערה  ,(94וגם בזה לא מהי יחוד .ואם כן
ראה שגם באלם לא מהי יחוד.
 216שהרי השמיט לגמרי דין יחוד ,אף שהביא שתי הדעות לעין אחריות פשיעה )ויש אומרים שאפילו איו עליו אלא שומר חם
שחייב בפשיעה ,חייב לבערו  ...ויש חולקים( .ראה מזה שגם בשומר חם לא מהי יחוד.
 217תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סט"ז מסיק רביו ,שבכל ד' המחלוקות המבוארות כאן ,יש להחמיר לכתחלה ולסמוך על המקילים בדיעבד.
ומבאר כאן ,שכן תבאר בפוסקים אודות שים מתוך ד' המחלוקות ,ואשר לפי זה יש לפסוק כן בכל ד' המחלוקות.
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ולכן כתבתי 221להחמיר לכתחילה ולהקל בדיעבד .כמו שכתבו האחרונים 222גבי ייחד לו בית ,שהוא
מחלוקת בין רש"י ורי"ף ורמב"ם 223ובין ר"ת ורא"ש ור' זרחיה הלוי ורמב"ן .224וכך כתב האלי'
זוטא 225וחק יעקב 226גבי שומר חנם ,שהוא מחלוקת בין רש"י ובה"ג ורא"ש 227ובין רמב"ם ור"י.228
וכן יש לפסוק באלם ,שהט"ז 229פסק כהמקילין והחק יעקב 230פסק כהמחמירין:
)י( ואין צריך לומר שאם כו' .כן 231כתב המגן אברהם .232ואף שהחק יעקב 233פקפק על זה .מכל מקום
בריא"ז ,234שממנו מוצא דין זה ,מבואר בהדיא כהמגן אברהם ,שכתב לנכרי אחר שאינו בעליו כו',
משמע דבבעליו שרי .ואי אפשר לומר כמ"ש החק יעקב 235בתירוץ הב' שתפס לעיקר דאורחא
דמילתא כו' ,דאם כן למה לו להאריך בלשונו ולפרש ,הוה ליה למימר לנכרי אחר בסתם.

_______________
 218ס"ק ה )אף שהפקידו גם כן בדרך שהפקידו העכו"ם ראשון אצל ישראל על אחריות ישראל ,חזר והפקידו הוא אצל העכו"ם
על אחריותו ,אפילו הכי על ישראל לבערו ,כיון שהוא כשלו הוי ליה כחמצו של ישראל שהפקיד אצל העכו"ם  ...ודלא כמ"א
שכתב בפשיטות בלי ראיה ,דאם קבל העכו"ם שי האחריות דאין צריך לבער ,ולע"ד כמו שכתבתי(.
 219ס"ק א )ואם הישראל הפקידו אצל עכו"ם אחר ,וקיבל עליו העכו"ם השי אחריות ,ראה לי דשרי(.
 220סוף ס"ק ד )איכא לספוקי היכא דגוי שי קבל עליו אחריות לישראל ,והגוי הראשון אין לו עם הגוי השי כלום ,מי אמרין
כיון דהישראל תחייב באחריות להגוי הראשון הוה ליה כשלו ,וכי הדר הפקידו הישראל לגוי השי )ובמג"א ס"ק א פסק
להתיר( הוה ליה כישראל שהפקיד חמצו אצל גוי ,או דילמא שאי התם דעיקר ממון של ישראל ,אבל הכא דליתא אלא
אחריות לא ,וצ"ע(.
 221בפים סט"ז )בכל ד' דברים שיש בין סברא הראשוה לסברא האחרוה ,יש להחמיר לכתחלה כסברא האחרוה  ...אבל
בדיעבד  ...יש לסמוך על סברא הראשוה בכל זה(.
 222ח"י ס"ק ג )והאחרוים הכריעו דלכתחלה יש להחמיר אף ביחד לו בית ,ובדיעבד אין להחמיר(.
 223כמצויין בפים סוף סי" ג.
 224כמצויין בפים סי"א.
 225ס"ק ג )ומכל מקום בדיעבד כששכח לבער ,ראה לי לסמוך על ר"י ורמב"ם שמותר לאוכלו אחר הפסח(.
 226ס"ק ז )וגיסי הרב בספרו אליהו זוטא הכריע דלכתחלה אף בשומר חם חייב לבערו ,ובדיעבד אם שכח לבערו ,יש לסמוך על
דעה ראשוה דכל שאיו חייב באחריות גיבה ואבידה איו מבערו(.
 227כמצויין בפים ריש סי"ג.
 228כמצויין בפים רס"ט.
 229סוף ס"ק א )על כן ראה ,מי שפוסק כהראב"ד בזה לא הפסיד ,מחמת אלו הקושיות שזכרו(.
 230ס"ק ח )ודעת כל גדולי פוסקים כדעה ראשוה ,והיא עיקר(.
 231תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
להוכיח את מה שתבאר בפים סט"ו" :שאם אחר שהפקיד הכרי בעל החמץ את חמצו ביד הישראל וקיבל עליו הישראל
אחריות ,חזר הישראל והוליכו לבית בעליו הכרי והפקידו אצלו ,אע"פ שהתה עמו הכרי שיהיה עליו עדיין אחריות הפקדון
כמו שהיה מקדם ,אף על פי כן איו עובר עליו אפילו מדברי סופרים".
 232ס"ק א )ומשמע דאם הפקידו ביד בעליו איו עובר  ...דאפילו חזר והפקידו ביד בעליו שי כשומר חם ,והראשון חייב
בגיבה ואבידה  ...מכל מקום הוה ליה כמקבל אחריות חמצו של עכו"ם בביתו של עכו"ם דשרי(.
 233ס"ק ו )בקבל הישראל הפיקדון ,דהוי ליה כחמצו לעין ביעור ,אם כן אף שחזר והפקידו אחר כך לאותו עכו"ם ,הוי ליה
כישראל שהפקיד חמצו ,דמה לי אותו עכו"ם או עכו"ם אחר(.
 234פסקי ריא"ז פ"א ה"א אות יא .שלטי הגבורים )ב ,א( אות ב )וראה בעיי שאם הי' חמצו של כרי מופקד אצלו וקיבל עליו
אחריות והפקידו ביד כרי שאיו בעליו ,הרי זה עובר עליו ,הואיל וקיבל עליו אחריות הרי הוא כשלו והרי הוא כמפקיד
חמצו ביד כרי(.
וכן פסק ברמ"א ס"א )ואפילו חזר והפקידו ביד כרי אחר(.
אלא שהרמ"א לא העתיק את תיבות "שאיו בעליו" .ולכן השלים וביאר המ"א ס"ק א )ביד כותי אחר ,שאיו בעליו  ...ומשמע
דאם הפקידו ביד בעליו איו עובר(.
 235שם )ועוד יש לומר ,והוא עיקר ,דקט דבר ההוה ורגיל להיות ,מה שאין כן לעכו"ם ראשון ,מהיכי תיתי שיתן לו בתורת
פקדון .אם מחזיר לו מסתמא מחזיר לו לגמרי ,כי הפוכי מטרתא למה לי(.
ובזה מבאר רק את מה שכתב הרמ"א "כותי אחר" .אבל לא סגי בזה לבאר את לשון הריא"ז "ביד כרי שאיו בעליו".
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]שתירוץ הא' 236אין לו שחר כלל בדברי הפוסקים ,שבאים לפרש ולא לסתום ,237דהוה ליה למימר בהדיא
דאף שקיבל עליו אחריות אסור.[238

וכ"מ בהדיא במתני' דפ' כל שעה 239נכרי שהלוה כו' ,שפירשוה כל המפרשים ובטוש"ע סי' תמ"א
סיפא דומיא דרישא ,כדמשמע לישנא דקתני אבל 240כו' .ובסיפא מיירי שאין האחריות על הישראל,
כמ"ש הרא"ש 241וטוש"ע שם .242ועל כרחך צריך לומר דברישא נמי אפילו בכהאי גוונא שאין
האחריות על הנכרי שרי ,243כיון שגוף החמץ הוא של הנכרי ,אף שאחריותו על הישראל ,מכל מקום
כיון שהוא מונח בביתו של הנכרי בעליו ,אע"פ שהישראל הניחו שם שרי .244ועי' במ"א סי' תמ"א
סק"ג:245
)יא( או שימכרנו כו' .כן 246מבואר בט"ז סק"]א[ ,247דיכול למוכרו ולבערו 248אף שאינו שלו.
והטעם 249משום דגזילת הנכרי אין בה איסור אלא אם כן נתכוין לגזלו 250ממש ,על מנת שלא להחזיר
____________________
 236שכתב בח"י שם )והא דקט הרב ביד עכו"ם אחר ,הייו משום דאתי לאשמעין אפילו קיבל עכו"ם השי אחריות עליו ...
משא"כ בעכו" ם ראשון ,אם חזר וקבל עליו אחריות הוי ליה כהחזירו לו לגמרי חמצו ,כיון שאין לישראל על חמץ שום
אחריות ורשות ,משא"כ בהפקידו ביד עכו"ם אחר ,כיון דאחריות על ישראל ,רק שהוא חוזר ותובע לעכו"ם שי(.
 237ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל כד.
 238ראה מכך דמיירי בלא קיבל עליו אחריות ,ורק בכרי אחר שאיו בעליו אסור ,משא"כ כשהפקידו אצל בעליו.
 239ל ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח מותר בהאה ,וישראל שהלוה את כרי על חמצו אחר הפסח אסור
בהאה(.
 240הלשון במשה שלפיו :וישראל כו'.
 241פ"ב ס"י )ומיירי שאין אחריות המשכן שבידו עליו ,דאם האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר(.
 242סעיף ב )ישראל שהלוה לכרי על חמצו ,אם משכו בידו ואמר ליה מעכשיו ,והגיע הזמן אפילו אחר הפסח ולא פרעו ,אפילו
אין אחריותו עליו אסור ,משום דקי ליה למפרע(.
ולקמן שם ס"י )ישראל שהלוה לכרי ,ומשכן הכרי את חמצו ביד הישראל ,ואמר לו אם לא אפרע לך לזמן פלוי יהא חמץ זה
קוי לך מעכשיו ,והגיע הזמן ולא פרעו ,אף על פי שלא הגיע הזמן עד לאחר הפסח וכל ימי הפסח היה החמץ באחריות הכרי
 ...הרי חמץ זה אסור בהאה(.
 243וכן פסק לקמן סי' תמא ס"ב )כרי שהלוה לישראל ותן לו הישראל משכון של חמץ ,ואמר לו מעכשיו יהא כל חמץ זה שלך
 ...אף על פי שהתה עמו הכרי שאם יגב ממו המשכון או יאבד לא יתחייב באחריותו ,ומצא שכל זמן שלא פרע לו הוא
באחריות הישראל  ...הרי זה דומה למקבל עליו אחריות על חמצו של כרי המוח בביתו של כרי ,שאיו עובר עליו כלום(.
 244והייו שזה שתבאר בפים )סי"א( "מקבל  ...אחריות חמצו של כרי המוח ברשות הכרי שאיו עובר עליו" ,הוא "אע"פ
שהישראל היחו שם" .ומזה מובן שכן הוא גם אם "חזר הישראל והוליכו לבית בעליו הכרי והפקידו אצלו  ...איו עובר
עליו" ,אע"פ שהאחריות היא על הישראל.
" 245דהוה ליה כמקבל אחריות חמצו של עכו"ם בביתו של עכו"ם דשרי".
 246תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סט"ז פסק ,שלכתחלה יש להחמיר בכל המחלוקות האלו" :שיחזיר הפקדון לבעליו ,או שימכרו לכרי אחר".
ולעיל ס"ט תבאר שבמקום שהוא חייב באחריותו לדברי הכל "חייב לבערו".
אמם לא זכרה האפשרות שיבטל את החמץ ) הפקדון(.
ועל זה בא להוכיח ולבאר הטעמים ,שמכירת הפקדון וביעורו מותרת ומועלת ,אבל ביטולו איו מועיל.
" 247שימכרו לאחר ,ודי בזה".
 248הייו למכרו ,כמבואר כאן בפים סט"ז )או שימכרו לכרי אחר( ,או לבערו ,באופן שלדברי הכל עובר עליו ,כמבואר בפים
ס"ט )וחייב לבערו בערב פסח מן התורה( ,וסי"ז )שהוא חייב לבערו(.
 249גם בפקדון של ישראל תבאר לקמן סי' תמג ס"ו )ישראל שהיה מופקד בידו חמצו של ישראל אחר חבירו )או שהיה ממושכן
אצלו( ,ימתין מלמכרו עד שתגיע שעה ה' בערב פסח שמא יבא בעל חמץ ויקחו ממו .ואם הוא דבר שלא ימצא לו קוים
בריוח בשעה ה' ויצטרך למוכרו בזול ,מותר לו למוכרו קודם לכן(.
אלא ששם מועלת המכירה שגם הבעלים רוצים בה ,כמבואר לקמן שם ס"ח )דכיון שהגיעה שעה ה' שהוא קרוב לאסור בהאה
הרי הוא כאבוד מבעליו וחייב כל אדם הרואה אותו אבד למכרו לכרי כדי לקיים מצות השבת אבידה( .וראה מ"ש בזה
בסדר מכירת חמץ עם ביאור )ע' צה -ו(.
משא"כ כאן דמיירי בכרי ,שרוצה בחמצו ,ואיו רוצה במכירתו ,בהכרח לבאר הטעם שמועלת מכירה זו.
 250כדלקמן הל' גזילה וגיבה ס"א )אסור לגזול או לגוב כל שהוא דין תורה ,בין מישראל בין מכרי(.
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דמי הגזילה ,אבל אם הוא רוצה לשלם לו דמיו אינו עובר משום לא תגזול ,אלא משום לא תחמוד,251
כדאמרינן בפרק קמא דבבא מציעא דף ה' סוף ע"ב ,252ועיי"ש בתוס' 253ומפרשים .וכיון דגבי לא
תחמוד כתיב רעך ,254אין איסור בשל נכרי ,255כמ"ש הכסף משנה ריש פ"א מהלכות גזילה לענין
עושק.256
ועוד כיון דבהיתרא אתי לידיה ,הרי זה דומה להפקעת הלוואתו דשרי ,257כמ"ש הכסף משנה שם.
וכ"כ רמ"א באבן העזר סי' כ"ח סעיף א' בהג"ה ,258לפי מ"ש הבית שמואל שם.259
ועיי"ש בחלקת מחוקק ]ס"ק[ ג' ,וס"ק כ"]א[ ,260מבואר שם בהדיא דהמוכר משכון של נכרי שבידו
הרי זה מכירה גמורה וקנה הלוקח ,שהרי האשה מתקדשת בו.
וכל שכן בנידון דידן דישלם לו דמיו ,261דאין כאן בית מיחוש:
]אבל לבטלו אפשר שאינו יכול ,כל זמן שלא נתכוין תחלה לכבשו תחת ידו שיהא שלו לגמרי.262
____________________
 251כדלקמן שם ס"ה )כל החומד ביתו או כליו של חבירו  ...הרבה עליו רעים או שהפציר בו בעצמו עד שמכרם לו ,הרי זה עובר
בלא תחמוד(.
" 252מורה ואמר דמי קא יהבא ליה .אמר ליה רב אחא מדיפתי לרביא והא קא עבר על לאו דלא תחמוד".
 253ד"ה בלא )בלא דמי  ...תיפוק ליה מלא תגזול(.
 254יתרו כ ,יד )לא תחמוד בית רעך  ...וכל אשר לרעך(.
 255וכן הוא לקמן הל' גזילה וגיבה קוטרס אחרון ס"ק ו )לגזול על מת לשלם לא אסור אלא בישראל ,כדאיתא בב"ק קי"ג
ע"ב(.
וכן תבאר בהמקה ,קוטרס אחרון סי' כח )דבשל ישראל אף כשותן דמיו אסור ליטול בלא רצוו משום לא תחמוד ,אבל בשל
עכו"ם ,כיון שותן דמיו אין בו איסור ,משום לא תחמוד דרעיך אמר רחמא(.
אבל בפרי מגדים מסתפק בזה בסי' תרד משב"ז ס"ק א )דגזל עכו"ם מן התורה  ...וחימוד עכו"ם חמסן יהיב דמי ,צ"ע
בעכו"ם(.
והעיר באבי זר סי' מד אות ד )באמת שדברי הרב גם כן צ"ע לדעתי ,דכיון שאיו משלם המעות תיכף ודאי עובר בלא תגזול,
דאפילו שואל מלא מדעת גזלן הוה  ...ואולי כוות הרב במקבל דמי החפץ תיכף מלוקח ,ודעת הלוקח להתחייב דמי החפץ
לבעל החפץ .ואכתי קשה ,כיון דאין שליחות לגוי ,לא קה ישראל המוכר את דמי החפץ עבור הגוי(.
ועוד דו בושא זה ,שם סי' שכג אות ט ,וסי' שכד אות ה ,וסי' שכה אות טו .דבר משה מהדו"ת סי' צח אות י .שדי חמד כללים
ל כלל קל ד"ה ומצאתי וד"ה ועל מה .חקרי הלכות ח"א כג ,ב.
ולאידך העיר בעמק שאלה יו"ד סי' פב )לא זכיתי להבין בדברי מרן בקוטרס אחרון שם בטעם הא׳ ,דכתב דגבי לא תחמוד
רעיך כתוב ,דמה שייך לאו זה לכאן ,דאיו חומד הדבר כלל ,ורק שעושה להציל עצמו מאיסור בממון חברו ,על מת לשלם(.
אלא שטעם זה מספיק רק באופן שעובר על החמץ שאיו מבערו ,משא"כ כאן ,שבדיעבד סומכים על המתירים ואין צריך לבער,
ורק לכתחלה חוששים לדעת האוסרים .לכן כותב רביו שי טעמים וספים שמכירה זו מועלת.
 256פ"א ה"ב )קרא לא תעשוק את רעך כתיב ,דמשמע לאפוקי עובד כוכבים  ...ועושק הייו הפקעת הלואתו(.
 257וכן הוא לקמן הל' גזילה וגיבה ס"ד )אסור לעשוק את חבירו אפילו כל שהוא ,שאמר לא תעשוק את רעך .ואיזהו עושק זה
הבא ממון חבירו לידו ברצון הבעלים ,כגון שיש לחבירו בידו הלואה או שכירות ואיו רוצה לשלם  ...ולאו זה איו אלא
בישראל אבל לא בכרי שאמר רעך( ,וסכ"ג )באיסור גזלה וגבה אין הפרש כלל בין ישראל לכרי שלא אמר רעך אלא
בעושק לבדו שאמר לא תעשוק את רעך ולא תגזול(.
וראה עמק שאלה יו"ד סי' פב )מה דמיון פקדון לעושק  ...דפקדון ברשותא דמרי׳ הוא  ...אם כן כשתקפה לעצמו הוא גזלה
ממש שאסור מן התורה ,וכמו שתוקף אותה מביתו ורשותו דעכו״ם שזה מיקרי גזלה ממש שאסור מה״ת  ...ואין דמיון
לעושק מהלואה או משכירות .שבזה תן העכו״ם מרצוו שיהי׳ בידו ורשותו דישראל( .תהלה לדוד ח"ג סי' לא אות ג -ד.
" 258קדשה בגזל או גיבת עובדי כוכבים ,הוי מקודשת".
 259ס"ק ה )הרמב"ם רפ"א הלכות גיבה והסמ"ג וטור ח"מ סי' שמ"ח סבירא להו דהוא איסור דאורייתא .מיהו כל זה איירי
בגזלן וגב עצמו ,אבל הלוקח ממו בלא יאוש ליכא איסור דאורייתא ,דהא עושק מעכו"ם איו אלא מדרבן ,כמ"ש בכסף
משה ריש ה"ג הטעם הואיל שבא לידו בהיתר ,כן הוא בלוקח(.
 260בס"ק ג )באחד שמכר משכון של כותי לחבירו וחבירו קידש בו אשה  ...דהמשכון בהיתרא אתי לידיה ,ומכירת המשכון הוי
כהפקעת הלואתו(.
ובס"ק כא )אם המלוה בעצמו מקדש בו אשה ,דאין זה דומה לגזל ממש ,רק דומה להפקעת הלואתו(.
 261שיש כאן שי הטעמים שתועיל מכירה) :א( שאפילו לגזול ממש ורוצה לשלם דמיו איו עובר על לא תגזול) .ב( כיון שבא
לידו בהיתר ,אפילו מפקיע הלוואתו לגמרי איו עובר על לא תגזול.
 262כראה כוות והמשך הדברים בהגהה זו:
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שהרי עיקר ההפקר הוא שמסלק את עצמו ממנו ומפקירו בדיבורו ,והרי זה דומה להקדש ,שאינו יכול להקדיש
בדיבורו פקדון שבידו ,263אפילו של נכרי ,264דכל היכא דאיכא ברשותיה דמריה קאי .265עד שיתכוין לזכות בו ,דאז
זכתה לו חצירו ,266מה שאין כן כשלא נתכוין לא זכתה לו.
ולא אמרו 267דחצירו קונה לו שלא מדעתו ,אלא בהפקר גמור .ואפילו בהפקר גמור אם אינו יודע שהוא מונח בחצירו
אינו קונה לו ,כמ"ש רמ"א בח"מ סי' רס"ח ,268עיי"ש בש"ך .269והכא נמי אינו יודע שיש הפקר בתוך חצירו ,שהרי
אינו הפקר עדיין ,דפיקדון ברשותיה דמריה קאי ,שהרי השאיל לו מקום כמ"ש הרא"ש .270ואפשר דגם מהאי
טעמא 271אין חצירו קונה לו כל זמן שלא חזר בו משאילתו .עיין מ"ש לעיל.272
וכיון שקודם אמירתו לגבוה אינו שלו ,אינו יכול לזכות על ידי אמירה זו להקדישו על ידי כן ,273כדאמרינן בפרק
קמא דב"מ 274דהקדישה אינו כתקפה ,עיי"ש בתוס' ,275דאף שאם תקפה היה יכול להקדישה ,עכשיו שלא תקפה אינו

_______________
אם תכוין לזכות בחמץ זה של הכרי שיהא שלו לגמרי )באחד משי הטעמים דלעיל) :א( מטעם שבכרי אין עוברים על לא
תחמוד) .ב( מטעם שבכרי אין עוברים על הפקעת הלואה( ,ואחר כך לבטלו לגמרי ,אז בודאי מועיל הביטול )כמו שמועיל מה
שמוכר את החמץ הזה ,כמבואר לעיל(.
אמם אם לא תכוין כן )לזכות בו ,ואחר כך לבטלו( ,אלא תכוין לבטלו סתם ,דהייו שמבטל את חלקו שיש לו בחמץ זה של
הכרי על ידי קבלת אחריותו )באופן שגם אחרי הביטול החמץ עדיין של הכרי ,ביטול זה איו מועיל ,כיון שחמץ זה איו
שלו ואיו ברשותו )דפקדון ברשותיה דמריה קאי(.
ואף שתבאר לעיל )בתחלת הקוטרס אחרון( שמכירתו מועלת בכל אופן )אף אם לא התכוין שיזכה בו תחלה ,ואחר כך
ימכרו( .הייו רק במכירה ,כיון שעצם המכירה וקבלת המעות תמורתו מורים על הכווה לזכות בו תחלה .משא"כ הביטול
וההפקר וההקדש בלבדם ,אים מורים על הכווה לזכות בו )וכדלקמן "דהקדישה איו כתקפה"( .ולכן לא מועיל ביטול חלקו
בחמץ זה ,אלא אם כן תכוין לזכות בו ,ואחר כך ביטלו והפקירו לגמרי.
וכן הוא בשאגת אריה סי' עז )דבחמץ זה לא מהי ביטול ,שאע"פ שביטלו עובר עליו ,דבשלמא בחמץ שלו מהי ביטול מדין
הפקר ,אבל חמץ זה שאיו שלו ,אלא שחידש רחמא לעבור עליו בבל יראה  ...אם כן כי מבטלו ומפקירו מאי הוי( .פרי
מגדים א"א סי' תמא ס"ק ד )חמץ של עכו"ם ואחריות ישראל עובר בל יראה ,ולא מהי ביטול ,דגוף החמץ של עכו"ם ,ואין
יכולת להפקיר חמץ אחרים ,כן כתב פי יהושע ה' ב' ,ושו"ת שאגת אריה( .וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה ס"ה אות לג
)שציין לספרים רבים הדים בדבריהם(.
 263כמבואר בב"ק סח ,ב )זה לפי שאיו שלו וזה לפי שאיו ברשותו(.
 264אשר אם הי' רוצה הי' יכול לזכות בו כ"ל.
 265ב"ק קו ,א )פקדון ברשותיה דמריה קאי(.
וכן הוא לקמן הל' מציאה ס"א )שכיון שהגביה על דעת להחזירה לבעליה ,ולא ליטלה לעצמו ,הרי זו עשית פקדון בידו,
וברשות בעליה עומדת(.
יוצא אם כן שאיו יכול להקדיש הפקדון שבידו ,לא רק מטעם שאיו שלו אלא גם שאיו ברשותו.
 266שמטעם זה ,אם תכוין תחלה שיהא שלו ,סגי בזה ,ואיו צריך לעשות בו קין הגבהה או משיכה.
 267ב"ק מט ,ב )חצירו של אדם קוה לו שלא מדעתו( .טוש"ע חו"מ סי' רסח ס"ג )חצירו של אדם קוה לו שלא מדעתו ,ואם
פלה בה מציאה הרי היא של בעל החצר(.
 268סעיף ג )ואין חצירו קוה לו אלא ביודע במציאה או דאסיק אדעתיה ,אבל בדבר שאיו רגיל לבא אין חצירו קוה לו ,אף על
פי שבאה מציאה לשם ובא אחר וטלה שם זכה ,הואיל ולא ידע בעל החצר במציאה אשר שם קודם שזכה בה השי(.
 269ס"ק ו )והוא הדין ידו איו קוה לו שלא מדעתו בכה"ג .כן מוכח בפוסקים שמהם מקור דין זה(.
 270פ"א ס"ד )וכיון שהשאילו הפקד ביתו לשמירת ממוו ,קריא ביה ביתו( .וכדלעיל ס"א )השאיל להמפקיד את המקום
שהחמץ מוח עליו ,והרי מקום זה קוי להמפקיד(.
 271הייו לא רק מחמת שאיו יודע אלא גם כיון שהחצר מושאל לכרי.
 272ראה לעיל ס"ק ה )אותה זוית שייחד לו איה קויה להכרי ,רק שהיא מסורה לו ,שהרי שכירות קרקע איה קית לאיו
יהודי בחזקה(.
ולעיל סי' תלז סוף ס"א )וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר לשוכר זכה בו השוכר(.
 273הייו לומר ,שבשעה שבא לבטל חמץ זה ,הרי זה כאילו התכוין לזכות בו ואחר כך לבטלו ולהפקירו.
 274ו ,א )הקדישה בלא תקפה מהו ,כיון דאמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט דמי כמאן דתקפה דמי ,או דלמא
השתא מיהא הא לא תקפה ,וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש וגו' ,מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו ,לאפוקי האי דלא
ברשותו(.
 275ד"ה והא )כיון דמקרקעי היא והוה דיא כל דאלים גבר ,וכיון דאם תקפה האחד והקדישה כשהיא בידו מסתמא תו לא
פקע ,אפילו חזר חבירו ותקפה ממו ,כי הקדישה בלא תקפה מי הוי הקדש .או דלמא  ...הקדיש בלא תקפה לא יחול הקדש
כלל(.
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שלו ואין הקדשו כלום .והכי נמי בנידון דידן כל שלא זכה בו לעצמו אינו יכול לבטלו ולהפקירו .וכן מוכח בהדיא
בפירוש רא"ש ור"ן בנדרים דף ל"ד ריש ע"ב.276
דאי 277סלקא דעתך דיכול לבטלו למה הצריכו לבערו ,278יבטלנו ויעשה לפניו מחיצה 279ולא יבא לאכול ממנו .שהרי
להתוס' ,280וכן כתבו כל האחרונים ,281דהא דלא סגי בביטול לחוד היינו משום דילמא אתי למיכל מינה ,על כרחך
צריך לומר הא דלא סגי במחיצה היינו משום דלא בדיל מיניה כלל וישכח אף על המחיצה .מה שאין כן בחמצו של
נכרי דבדיל מיניה מעט ,ודי לו במחיצה לזכרון .ואם כן אין סברא כלל לחלק בין לא קיבל אחריות ובין קיבל
אחריות ,282דאז לא בדיל מיניה כלל כמו בשלו ממש ,סוף סוף אינו שלו .ואדרבה הוא נזהר בו יותר שלא יחסר ממנו
כלום כשאחריותו עליו.[283

)יב( הרי הוא אסור באכילה כו' .כך כתב המ"א .284וכן מצאתי 285בהדיא ברמב"ם 286שכתב אם לא
קיבל עליו אחריות מותר באכילה לאחר הפסח עיי"ש ,והביאו הב"י.287
וכ"מ בהדיא בתוס' 288והרא"ש פ"ב 289וטוש"ע סי' תמ"א ,290וכן כתבו כל האחרונים ,דנכרי שמשכן
חמצו אצל ישראל ולא אמר לו מעכשיו ,דגוף החמץ של נכרי ,ואם לא קיבל עליו אחריות מותר
לכתחלה ,ואם קיבל עליו אחריות אסור אפילו לאחר הפסח.
_______________
הרי שעל ידי ההקדש עצמו איו חשוב כאילו תקפו לזכות בו ,ואחר כך הקדישו .וכך גם כאן ,שעל ידי הביטול עצמו איו חשוב
כאילו רצה לזכות בו ואחר כך לבטלו.
 276בפירוש הרא"ש שם )היתה לפיו ככר של הפקר בתוך ד' אמותיו ,ואמר ככר זו הקדש ,וכיון שהוא בתוך ארבע אמותיו חל
עליו הקדש ,כדאמרין בפ"ק דב"מ )דף י א( דארבע אמות של אדם קוות לו בכל מקום(.
ובפירוש הר"ן שם )בככר של הפקר שהיתה עומדת תוך ד' אמותיו שקוות לו בכל מקום ,ומשום הכי כי אמר ככר זו הקדש
חייל ,ומקדיש זה לא זכה בו מעולם(.
הרי שדוקא אמר על ככר של הפקר זו הקדש מקודשת ,אעפ"י שלא אמר לכשאזכה.
 277וההוכחה לכל ה"ל מהסוגיא שלו ,שהרי בכל הפוסקים הזכירו רק ביעור או מכירה ,ולא הזכירו ביטול.
 278בגמרא ו ,א )הפקידו אצלו זקוק לבער( ,ובטור ושו"ע ס"א )חייב לבערו(.
 279והייו שאם הי' מועיל מה שמבטל את חלקו בחמץ זה ,שיש לו על ידי קבלת האחריות עליו.
אזי הי' יכול להשאירו בביתו ולעשות לפיו מחיצה ,כפי שמועיל בחמצו של כרי שלא קיבל עליו אחריות ,וכדלעיל ס"ה )ואם
הלך משם הכרי והיח חמצו מוח בבית ישראל שלא מדעתו  ...צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו
היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו(.
 280ב ,א ד"ה אור )וראה לר"י דאע"ג דסגי בביטול בעלמא ,החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו ,שלא יבא לאכלו(.
 281והייו שלעיל סי' תלא ס"ד תבארו ב' טעמים שגזרו חכמים שאין הביטול מועיל ,ואחד מהם הוא טעם התוס' ה"ל ,דילמא
אתי למיכל מיה.
וכאן בחמץ של כרי לא שייך הטעם השי האמור שם ,רק הטעם שמבואר בתוס' – דילמא אתי למיכל מיה.
ולפי זה יש לעיין מדוע לא סגי כאן במחיצה ,שיועיל לזכרון דלא אתי למיכל מיה )ראה שלחן הפסח ע' .(11
אלא על כרחך צריך לומר שהביטול איו מועיל כאן ,ולכן לא סגי במחיצה.
 282לומר שהמחיצה מועלת דוקא בלא קיבל עליו אחריות ,משא"כ בקיבל עליו אחריות איה מועלת.
 283ואם כן היתה המחיצה צריכה להועיל; אלא ודאי הביטול איו מועיל כלל ,ולכן אין המחיצה מועלת ,שעדיין עובר עליו מן
התורה.
 284ס"ק א )ובכל מקום דישראל חייב לבערו ועבר עליו ולא ביערו  ...חמץ שעבר עליו הפסח  ...אסור(.
 285כן הוא גם בדפוס ראשון .ואיו וסח הרגיל בכגון דא .ואולי כתב רביו" :וכ"מ" ,והכווה "וכן מוכח בהדיא" ,והמדפיס
פתח את הר"ת וכתב "וכן מצאתי".
 286פ"ד ה"ג.
 287ד"ה ומ"ש בשם בה"ג.
 288לא ,ב ד"ה שקוה )כולה שמעתא חמצו של כרי ביד ישראל איירי שלא קבל עליו ישראל אחריות ,דאי קבל הרי הוא שלו
ועובר עליו( .והייו עובר עליו אחר הפסח ,כמבואר בברייתא )לא ,א( "לאחר הפסח איו עובר" ,ופירש"י" :לאחר הפסח איו
עובר אם הה ממו" )וכדלקמן בסמוך( .וראה לחם שלמה או"ח סי' עו אות ג.
 289סי' י )ומיירי שאין אחריות המשכן שבידו עליו ,דאם האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר(.
 290סעיף ב )אם לא אמר ליה מעכשיו ,ואין אחריותו עליו ,מותר( .ולקמן שם סי"ב )אם לא אמר לו מעכשיו יהא שלך  ...וכל ימי
הפסח היה החמץ באחריות הכרי  ...מותר אפילו באכילה(.
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וכ"כ שם עוד הרא"ש 291וכל האחרונים 292גבי נכרי שהלוה לישראל ולא משכן אצלו ,ואמר לו
מעכשיו ,דגוף החמץ קנוי לנכרי ,ואעפ"כ כיון שהאחריות על הישראל אסור אפילו לאחר הפסח.
ויצא להם דין זה מהא דאמרינן בגמרא 293דלמ"ד ישראל מנכרי קונה משכון אסור אפילו אחר הפסח,
אע"פ שאינו קנוי לו לחלוטין ,ואינו חייב באונסין לשיטת התוס' 294ורא"ש 295ורמב"ם ,296ואינו עליו
אלא כשומר שכר.
וכן משמע בתוס' דף ל"]א[ ע"ב ד"ה שקונה כו' ,297שמכאן יצא להם דין זה ,לפסוק להחמיר ,בדבר
שהוא מחלוקת בירושלמי ,298שהביא החק יעקב ,299דאשתמיטתיה כל זה:
)יג( מכל מקום מפני כו' .כן כתב החק יעקב.300
302
ואף המ"א 301כתב בלשון יש לומר כו' ,אבל לא פשיטא ליה מילתא .שהרי בסימן תמ"א סק"ג
____________________
 291פ"ב ס"י )אם לא הרהיו אצלו ,אף על גב דאמר ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של כרי ברשות ישראל והאחריות על ישראל(.
 292מ"א שם ס"ק א )אם לא משכו ביד העכו"ם ,רק שהעכו"ם הלוה לו עליו והחמץ עדיין מוח ברשות ישראל ,אף על גב דאמר
ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של עכו"ם ברשות ישראל והאחריות על ישראל דאסור )הרא"ש( .ובשלטי גבורים כתב ,אם
הקהו לעכו"ם בקין או אגב קרקע ,אף על פי שלא מסרו לעכו"ם עד אחר הפסח שרי ,והוא שלא יהא באחריות ישראל
עכ"ל(.
וכן הוא לקמן שם ס"ז )אם היה מוח ברשות ישראל ,שלא משכו ביד הכרי מעולם ,אע"פ שאמר לו מעכשיו  ...מכל מקום
כיון שהוא מוח ברשות הישראל הרי הוא חייב באחריותו  ...הרי הוא כשלו ,וחייב לבערו בערב פסח מן התורה ,ואם לא
ביערו הרי הוא אסור בהאה לאחר הפסח(.
 293דתן )ל ,ב(" :ישראל שהלוה את כרי על חמצו ,אחר הפסח אסור בהאה" .ומוקמין בגמרא שם )לא ,א(" :הכא במאי
עסקין כשהרהיו אצלו" .ותפרש הטעם בגמרא )לאחד האוקימתות שם לא ,רע"ב(" :דאמר רבי יצחק מין לבעל חוב
שקוה משכון  ...ישראל מכרי לא כל שכן" .והייו כפי שמפרשים הפוסקים דלקמן ,שהישראל קוה את המשכון של הכרי
להיות עליו כשומר שכר.
יוצא אם כן לאוקימתא זאת ,שכאשר החמץ הוא בבית הישראל וחייב באחריותו ,דיו כאמור במשה "אחר הפסח אסור
בהאה".
)וראה לקמן סי' תמא ס"א )והערה  ,(5שישראל מישראל קוה משכון ,ועובר עליו ,אפילו אם התה עם הלוה שאיו מקבל עליו
אחריות(.
 294שם ד"ה שקוה )פירש הקוטרס קוה משכון לעין חיוב אוסין ,ור"י אומר דבהאומין )ב"מ פב (.משמע דלא הוי אלא
שומר שכר(.
 295ב"מ פ"ו סי"ח )וקיימא לן  ...הלוהו על המשכון שומר שכר(.
 296הל' שכירות פ"י ה"א )המלוה את חבירו על המשכון  ...הרי זה שומר שכר(.
 297שכתבו )דהלוהו על המשכון שומר שכר  ...וכולה שמעתא חמצו של כרי ביד ישראל איירי שלא קבל עליו ישראל אחריות,
דאי קבל הרי הוא שלו ועובר עליו(.
הרי שדין זה של חמצו של כרי ביד ישראל שקיבל עליו אחריות ,עובר עליו ,למדו כן מהא דאמרין בגמרא ,שאם הישראל
קוה משכון הכרי לעין אחריות ,אסר בהאה אחר הפסח.
וכיון שלמדים זאת מהגמרא ,אם כן מובן שיש לפסוק בזה כהבבלי ,ולא כהמחלוקת שבירושלמי.
 298פ"ב ה"ב )עכו"ם שבא אצל ישראל ובידו חמץ  ...הפקיד אצלו צריך לבער  ...לא ביער לאחר הפסח מהו ר' יוה אמר מותר ...
חמיצו של עכו"ם הוא ,ישראל הוא שעבר עליו ולא ביערו( ,שהובא לעיל קוטרס אחרון ס"ק ב.
 299ס"ק ד )דכיון דחמץ הוא של עכו"ם ה]מפקי[ד והדרי ליה בעיא ,אף שישראל עבר עבירה על שלא ביערו ,מכל מקום הוי ליה
חמץ של עכו"ם שעבר עליו פסח דמותר בהאה .ושוב מצאתי און וראיה ברורה לדברי בירושלמי  ...הרי דמסיק בירושלמי
כר' יוה דמותר מטעם שכתבתי( .וראה פס"ד צמח צדק יח ,א .כז ,א )הפירוש והלימוד מהירושלמי(.
 300ס"ק ד )דכיון שהוא איו מוכר לעכו"ם ,רק שמחזיר לו את שלו ,אם כן אף אם יהיה שום צד איסור לישראל לאכול ממה,
מכל מקום מותר ל]החזי[ר לאותו עכו"ם ,דהוא איו מחויב לשלם לעכו"ם ולקותו ממו החמץ כדי שלא יכשל בו ישראל
אחר ,כיון שהוא איו מוכר לו ,רק שמחזיר לו ואומר להרי שלך לפיך ,ואין להחמיר כולי האי בפן ואולי ימכר לישראל,
וק"ל .ראה לי(.
 301שחשש לאיסור בסוף ס"ק א )ומכל מקום יש לומר דאסור מהאי טעמא ליתן לעכו" ם ,דשמא יחזור העכו"ם וימכרו
לישראל ,ויכשל ישראל בחמץ שעבר עליו הפסח(.
" 302וצריך עיון אי לא אמר לו מעכשיו ,אם מחויב לפדותו מן העכו"ם ולבערו ,דאם לא כן פורע חובו מאיסורי האה".
ולקמן שם סוף ס"ד )ישראל בעל החמץ חייב לפדותו מהכרי ולבערו מן העולם לגמרי ,שהרי הוא חייב להכרי מעות ,ועל ידי
חמץ זה האסור בהאה שחלט ביד הכרי הוא פטר מחובו ,מצא שהוא פורע חובו מאיסורי האה( ,וסוף ס"ז )ואם בא
הכרי ליטול אותו מחוייב הישראל לפדותו מידו ולבערו ,ולא ייחו ליטול אותו ,שלא יהא פורע חובו באיסורי האה(.
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נסתפק אם מחוייב לפדותו שלא יהא כפורע חובו מאיסורי הנאה ,ולא חשש לתקלה שמא ימכרנו
לישראל אחר ,אלא ודאי דבשביל כך אינו מחויב לפדותו.
וכן מצאתי בלקט הקמח 303בשם בית הילל יו"ד סי' קל"ב 304דלא חשש לתקלה בכהאי גוונא ,וכמו
שפירש החק יעקב דבריו בסי' תמ"ח סק"ד .305עיי"ש שכן הוא גם כן בודאי דעת הבית הילל:
)יד( תבא עליו ברכה כו' .בודאי שכן נכון לעשות למי שאפשר לו כדי לחוש לסברת המ"א ,306באשר
שהמתירין 307אין להם ראיה ברורה ,כי לשון הגהות מיימוניות 308יש ליישבו לב' הסברות:309

____________________
 303הל' פסח )הורה להתיר  ...ליקח את דמיו מן הכרי ושהכרי יאכלו או ימכרו לגוים  ...בית הלל קל"ב(.
 304סעיף א )שאלה שבא לפי  ...כאשר הגיע יום ז' של פסח הלך העכו"ם וטחן הדגן של ישראל ,ועשה מן הקמח ה"ל לחם,
ואפה את הפת ,והביא את הפת ישראל תיכף אחר הפסח  ...והשבתי שמותר ליקח הדמים בעד הפת ההוא מן העכו"ם ההוא,
והעכו"ם ההוא יאכלו או ימכור לעכו"ם אחרים ,ויקבל הדמים(.
" 305וכתב בית הילל  ...שמותר ליקח הדמים בעד הפת הוא מן העכו"ם ,והעכו"ם ההוא יאכלו ,או ימכרו לעכו"ם אחרים,
ויקבל דמים  ...אף דלכאורה היה ראה  ...חיישין שמא אתי למכור לישראל  ...מכל מקום יש להתיר לקבל הדמים עכ"פ
מעכו"ם זה ,ואין לחשוש כלל שמא ימכור לישראל ,כיון שהוא איו מוכר לעכו"ם רק שמשלם זקו ,וכמו שכתבתי לעיל סימן
ת"מ ס"ק ]ד[(.
וכן פסק על פיהם לקמן שם סכ"ח )ואין מחייבין את הישראל ליקח הפת מן הכרי ולבערו מן העולם כדי שלא ימכרו הכרי
לישראל אחר שאיו יודע שהוא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ויאכלו לפי שאין הישראל מחויב להפסיד ממוו מפי
תקלת אחרים כיון שהוא איו ותן לפיהם תקלה שהרי איו מוכר החמץ להכרי אלא הכרי משלם לו זקו וממילא שאר
החמץ להכרי עיין סימן ת"מ(.
 306סוף ס"ק א )יש לומר דאסור מהאי טעמא ליתן לעכו" ם ,דשמא יחזור העכו"ם וימכרו לישראל(.
 307ח"י ס"ק ד )דכיון שהוא איו מוכר לעכו"ם ,רק שמחזיר לו את שלו  ...איו מחויב לשלם לעכו"ם ולקותו ממו החמץ כדי
שלא יכשל בו ישראל אחר  ...ראה לי(.
 308סוף הל' חמץ ומצה )אם תערבו חטי חמץ בחטי כשר ולא ודע עד לאחר הפסח  ...די לו בזה דיוליך האה לים המלח ,ויזהר
שלא יחזור הכרי וימכרו לישראל אחר(.
וכן פסק לקמן סי' תמב סי"ט )שיזהר לתקן בעין שלא יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר  ...וכן בכל מקום שתבאר שלאחר
הפסח הוא אסור באכילה ומותר בהאה ,צריך ליזהר כשמוכרו לכרי שימכרו לו בעין שאין לחוש שמא יחזור הכרי
וימכרו לישראל אחר ויאכלו(.
 309כמבואר בפים כאן ,דהכא שאי שאיו מוכר לו כו'.
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תמא דין מי שהלוה על חמץ
ובו ט"ז סעיפים

משכון חמץ מישראל לישראל
א ישראל 1שהלוה לישראל חבירו ,ונתן לו הלוה משכון של חמץ  ,בין שמשכנו בידו בשעת הלואה
2

3

בין לאחר כך ,ואמר אם לא אפרע לזמן פלוני תגבה חובך ממשכון זה שבידך ,אע"פ שקבע לו זמן
פרעון לאחר הפסח ,4אף על פי כן כשיגיע הפסח חייב לבער משכונו מן התורה ,ואם אינו מבערו
עובר עליו בבל יראה.
אע"פ שהתנה עם הלוה שאם יגנב ממנו המשכון או יאבד קודם שיגיע זמן פרעון לא יתחייב
באחריותו 5ויפרע לו כל חובו משלם ,מכל מקום כיון שכל זמן שהמשכון הוא ביד המלוה הוא קנוי
לו ,והרי הוא כשלו לכל דבר לקדש בו את האשה 6ולקנות בו עבדים וקרקעות ,7כמו שנתבאר באבן
____________________
 1ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( משכון חמץ מישראל לישראל )ס"א(.
)ב( משכון חמץ מישראל לכרי )ס"ב -ט(.
)ג( משכון חמץ מכרי לישראל )ס"י -טו(.
)ד( מתת חמץ על תאי מישראל לכרי )סט"ז(.
 2לבוש סי' תמ סוף ס"ד )ישראל שהלוה לישראל חבירו על חמצו והמשכון ביד המלוה ,קי"ל ]פסחים לא ,ב[ ישראל מישראל
קוה משכון ,דכתיב ]תצא כד ,יג[ ולך תהיה צדקה ,ואם איו קוה צדקה מיין ,והוי של המלוה ועליה רמיא לבעורי אפילו
מן התורה(.
והייו כדאמרין בגמרא שם ,שלמ"ד ישראל קוה משכון מכרי ,עובר עליו .מובן מכך שכיון שישראל קוה משכון מישראל
לדברי הכל ,אם כן בודאי עובר עליו.
ב"ח סוף הסימן )ישראל שהלוה לישראל חבירו ומשכו בידו ,אפילו לא אמר ליה מעכשיו ,ולא קיבל עליו אחריות ,אסור וחייב
לבערו ,דישראל מישראל קוה משכון ,ואפילו משכו בשעת הלואתו(.
ט"ז סי' תמג ס"ק ד )ואם הלוה ישראל לחבירו על חמץ ,ראה לכאורה דעל המלוה לבער ,דדוקא בעכו"ם אמרין בסי' תמ"א
דעכו"ם מישראל לא קה משכון ,וכן להיפך ,אבל ישראל מישראל קה משכון ,כדאיתא בפ' כל שעה ]לא ,ב[ מדכתיב ולך
תהי' צדקה ,ואם איו קוה משכון צדקה מין ליה ,ואם כן הוה של המלוה .וראייה עוד דהא אם קידש אשה במשכון שהלוה
עליו הרי היא מקודשת כמ"ש באבן העזר ]סי' כח סי"ב[(.
מ"א סוס"י זה )ישראל הממשכן ביד חבירו ,המלוה עובר עליו ,דישראל מישראל קוה משכון(.
 3ב"ח שם )ואפילו משכו בשעת הלואתו(.
וכמבואר בתוס' לא ,ב ד"ה בדרבי יצחק )הכא ישראל שהלוה לכרי על חמצו תן ,דמשמע בשעת הלואה  ...ויש לומר דהכי
פירושו ,כיון דשלא בשעת הלואה קוה לגמרי כדרבי יצחק ,אם כן לעין חמץ יש לו לחושבו כאילו הוא שלו לעבור בלא
ימצא אף בשעת הלואה(.
וכן לעין קידושין תבאר בתוס' קידושין ח ,ב ד"ה משכון )בשעת הלואה מי אלים שיעבודיה לחשב ממון לקדש בו האשה
ולקות בו עבדים וקרקעות(.
אמם מסקת הרא"ש )לעין קידושין( שם" :לא איירי הכא אלא במשכו שלא בשעת הלואתו" .וכן הוא ברמ"א אהע"ז סי' כח
סי"ב "ויש אומרים דוקא במשכו שלא בשעת הלואתו".
ואפשר גם הם יודו לעין איסור בל ימצא ,דהייו אפילו בשעת הלוואתו .או שלעין בל ימצא יש לו לחוש לדעת התוס' ה "ל,
דהייו אפילו בשעת הלוואתו.
 4ב"ח שם )אפילו לא אמר ליה מעכשיו(.
 5ב"ח שם )אפילו לא  ...קיבל עליו אחריות( .אליה זוטא סי' תמ ס"ק ח )אף שלא קבל עליו באחריות(.
ואף שתבאר לעיל )סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק יב( שהאיסור במשכון הוא מטעם שחייב באחריותו )ראה לעיל שם הערה .(293
ובשער המלך )פ"ד ה"ג( תבאר ,שאם התה עם הלוה שלא יתחייב באחריותו איו עובר עליו.
ראה מה שדו בזה בלחם שלמה או"ח סי' עז )להוכיח כדברי רביו ,שאף בהתה שלא יתחייב באחריותו עובר עליו( .קובץ
יגדיל תורה .י .חוב' לג ע' קא )שמטעם זה מדייק רביו לכתוב" :קוה משכון מגזירת הכתוב"( .רשימות שיעורים )סי' כ
הערה .(13
 6ט"ז שם )דהא אם קידש אשה במשכון שהלוה עליו הרי היא מקודשת( .וכדאמרין בקידושין ח ,ב )קידשה במשכון מקודשת(.
 7תוס' קידושין ח ,ב ד"ה משכון )אלים שיעבודיה לחשב ממון לקדש בו האשה ולקות בו עבדים וקרקעות( .רא"ש שם פ"א
ס"י )אלים שיעבודו ליחשב ממוו לקדש בו האשה ולקות בו עבדים וקרקעות(.
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העזר סי' כ"ח 8שישראל מישראל קונה משכון 9מגזירת הכתוב ,לפיכך הוא עובר עליו כאלו היה שלו
ממש )וכיצד יתנהג בביעורו עיין בסי' תמ"ג:(10

משכון חמץ מישראל לכרי
ב נכרי שהלוה לישראל ונתן לו הישראל משכון של חמץ  ,ואמר לו מעכשיו יהא כל חמץ זה שלך
11

12

במתנה או במכירה גמורה בעד המעות שנתת לי ,13אם לא אפרע אותה לך לזמן פלוני .אף על פי
שהתנה 14עמו הנכרי שאם יגנב ממנו המשכון או יאבד לא יתחייב באחריותו ,ונמצא שכל זמן שלא
פרע לו הוא באחריות הישראל .אף על פי כן כשיגיע הפסח אין הישראל צריך לפדותו מהנכרי כדי
לבערו ,אף על פי שזמן הפרעון שקבע לנכרי הוא לאחר הפסח ,15וכל ימי הפסח עדיין החמץ הוא
באחריות הישראל .מכל מקום אם עכשיו בזמן ביעור חמץ דעת הישראל הוא שלא לפדות חמצו מיד
הנכרי בזמן שקבע לו לפדותו ממנו ,16נמצא שלמפרע היה כל החמץ של הנכרי משעה שמשכנו בידו
ואילך ,שהרי אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך אם לא אפדנו ממך בזמן פלוני .17ולפיכך הרי
זה דומה למקבל עליו אחריות על חמצו של נכרי המונח בביתו של נכרי ,18שאינו עובר עליו כלום,
____________________
 8סעיף יב )היה לו משכון על חוב שיש לו אצל אחרים ,וקידש בו אשה ,הרי זו מקודשת ,לפי שבעל חוב יש לו קין בגופו של
משכון(.
 9גמרא דף לא ע"ב )דאמר רבי יצחק מין לבעל חוב שקוה משכון ,שאמר ולך תהיה צדקה ,אם איו קוה משכון צדקה מין,
מכאן לבעל חוב שקוה משכון(.
 10סעיף ו ואילך.
 11משה דף ל ע"ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח מותר בהאה( .טור ושו"ע ס"א )כרי שהלוה ישראל על חמצו
ומשכו בידו ,ואמר ליה מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך לזמן פלוי ,והגיע הזמן ולא פרעו ,מותר(.
 12גמרא דף לא ע"ב )דאמר ליה מעכשיו( .טור ושו"ע שם.
 13רש"י שם ד"ה לא קשיא )אם לא אתן לך עד יום פלוי יהא שלך מעכשיו( .רמב"ן במלחמות שם ט ,סע"ב )דאמר ליה אם לא
הבאתי לך מכאן ועד יום פלוי הרי הוא שלך מעכשיו ,בסלע שהלויתי עליו ,ומשעת הרהה קה ,דמשיכה בכרי קוה ,והרי
זה כמוכר בעל מת( .טור ושו"ע שם )ואמר ליה מעכשיו יהא שלך ,אם לא אפרע לך לזמן פלוי( .ב"ח ריש הסימן )דאמר ליה
קי לך מעכשיו ,אי לא מייתיא לך זוזי מכאן עד יום פלוי ,דאין כאן שעבוד בתורת משכון אלא קין גמור ,שיהא לו מעכשיו
בסלע שהלוהו עליו  ...והרי זה כמוכר בעל מת שיהיה לו רשות לפדותו לזמן שקבע לו(.
ואולי שייך לכאן הציון )ששתרבב לעיל סוס"י תמ( :תוספתא .רז"ה .רמב"ן )שלא הובן הקשר לשם(.
והייו התוספתא פ"ב ה"ה )ואמר לו אם לא באתי קודם הפסח ,הרי הוא מכור לך( .רמב"ן במלחמות ט ,סע"ב )דאמר ליה אם
לא הבאתי לך מכאן ועד יום פלוי הרי הוא שלך מעכשיו  ...והרי זה כמוכר בעל מת( .ודלא כפירוש הרז"ה בהמאור שם
)ובדאמר ליה מעכשיו  ...מותר בהאה  ...שלמפרע הוא גובה( .כמבואר במלחמות שם )שהוא סבור  ...שהמשעבד מעכשיו
חמץ לכרי לגבות הימו מעותיו למפרע הוא גובה ,ואין הדבר כן שאין כאן קין אלא שעבוד(.
 14אבל מן הסתם האחריות היא על המלוה ,כיון שהמשכון אצלו ,וגם אמר מעכשיו.
והי' מקום לומר דהייו דוקא בדייהם ,כמבואר במ"א ס"ק ג )היחו ביד עכו"ם ,מכל מקום אילו אס המשכון היה הישראל
חייב לשלם  ...אי מי בדייהם דייין ליה( .הייו שבדיו האחריות היא על הלוה בעל המשכון ,ובדייהם האחריות היא על
המלוה שהמשכון בידיו.
אמם דעת רביו שגם במשכון מכרי לישראל ,ואמר מעכשיו ,מן הסתם האחריות היא על המלוה ,כדלקמן ס"י )שהתה עמו
 ...שאף אם יגב ממו או יאבד לא יפסיד את חובו בשביל כך(.
ויתבארו הפרטים לקמן ס"ז )והערה .(41
 15ראב"ד פ"ד ה"ה )]אם אמר לו מעכשיו[ אפילו לא הגיע זמו עד לאחר הפסח איו עובר עליו( .מגיד משה שם )דעת רוב
האחרוים ז"ל כדברי הר"א ז"ל  ...דכל שאמר לו מעכשיו אפילו הגיע זמן אחר הפסח מותר .וכן ראה מן ההלכות שהכל
תלוי במעכשיו .וכן ראה מדברי הרב אבן גיאת ז"ל ,וזה עיקר .וכ"כ בעל העטור( .רא"ש פ"ב ס"י )זמן הפירעון היה אחר
הפסח ,ואחר הפסח דמתי' הייו זמן הפרעון( .שו"ע שם )אפילו לא הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח ,דכשהגיע הזמן ולא
פרעו קה לו למפרע והוי ליה חמצו של כרי(.
 16ט"ז ס"ק ב )ולעין היתר הלואה מעכו"ם על חמצו לכתחלה ,לע"ד באם הוא מכוין בשעת הלואה לפדותו אחר הפסח ודאי
אסור להלוות( .ח"י ס"ק א )אם אמר בשעה שהגיע זמן הביעור שלא לפדותו ,שוב איו עובר ואין איסור בדבר כלל  ...והוכיח
סופו על תחלתו שלא היה בדעתו לפדותו שוב משהגיע זמן הביעור ,דלמה יפדה כיון שאסר לו( .פר"ח ס"א )יראה ודאי
דישראל מותר ללוות בכך ובתאי שכשיגיע ערב פסח שיגמור בדעתו שלא לפדותו עוד( וסי' תמח ס"ג ד"ה ומ"ש אבל מתה
)שבערב פסח יגמור בדעתו שלא לפדותו עוד( .וראה שו"ת צמח צדק או"ח סי' מה סוף אות ד.
 17והמשכון קה לכרי על ידי קיי מעות ומשיכה ,בשעה שמלוה תן המעות ומשך המשכון )ראה לקמן הערה .(35
 18מ"א ס"ק ג ד"ה קשה )קשה הא אפילו היחו ביד עכו"ם ,מכל מקום אלו אס המשכון היה הישראל חייב לשלם  ...ויש
לומר דהוה ליה כמקבל אחריות חמצו של עכו"ם בביתו של עכו"ם דשרי ,כמ"ש סי' ת"מ(.

הלכות פסח ח"א – תכט-תמא

275

כמו שנתבאר בסימן ת"מ:19
ג ואם נמלך הישראל לאחר הפסח ופדאו ממנו בזמן שקבעו לו ,נמצא שלמפרע היה חמץ זה של
הישראל כל ימי הפסח ,ועבר עליו בבל ימצא ,לפיכך הוא אסור באכילה ובהנאה לכל אדם מישראל,
כשאר חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח:20
ד אבל אם לא אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך ,אלא משכנו אצלו בסתם ואמר לו אם לא
אפרע לך לזמן פלוני יהיה כולו שלך ,אע"פ שכבר הגיע זמן הפרעון קודם הפסח ולא פרע לו ,ונמצא
שכבר נחלט החמץ להנכרי קודם הפסח ,21שהרי אף אם הישראל רוצה לפדותו מיד הנכרי לאחר
שעבר הזמן אינו יכול להוציאו ממנו בעל כרחו בדיניהם ,מכל מקום כיון שבדיני ישראל יכול לפדותו
אף לאחר הזמן ,דכיון שלא אמר לו מעכשיו יהא שלך הרי זה אסמכתא בעלמא,22
____________________
 19סוף סי"א )והרי זה דומה למקבל עליו אחריות חמצו של כרי המוח ברשות הכרי ,שאיו עובר עליו(.
והייו אף שכאן היחו הישראל בעצמו אצל הכרי ,וכדלעיל סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק י )אף שאחריותו על הישראל ,מכל
מקום כיון שהוא מוח בביתו של הכרי בעליו ,אע"פ שהישראל היחו שם שרי(.
 20ט"ז סוף ס"ק ב )אי אפשר לו לפדותו אחר הפסח ,דאז יהיה אסור דלמפרע הוא שלו ,ואם כן הוי כאלו חלט מהיום לעכו"ם
בעד מעותיו( .ח"י ס"ק א )בט"ז פסק מכל מקום לכתחלה אסור להלות מעכו"ם על חמצו לפדותו אחר פסח ,דבפסח מיהו
קעבר בבל יראה(.
ומדייק כאן שעבר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא בבית הכרי )ואיו ראה( .ותבאר לעיל סי' תמ ס"א )והערה .(9
 21רמב"ם פ"ד ה"ה )אותו זמן שקבע לו קודם הפסח ,ואם לא אמר לו קה מעכשיו מצא אותו החמץ כאילו הוא פקדון אצל
העכו"ם ,ואסור בהייה לאחר הפסח( .מגיד משה שם )דעת רוב האחרוים ז"ל  ...וכן ראה מן ההלכות ,שהכל תלוי
במעכשיו ,וכן ראה מדברי הרב אבן גיאת ז"ל וזה עיקר ,וכ"כ בעל העטור( .הייו שבלא מעכשיו אסור אפילו הגיע זמו
קודם הפסח.
אחרוים .מ"א ס"ק ב )והמגיד משה כתב שדעת רוב מפרשים האחרוים שהכל תלוי במעכשיו  ...וכ"מ דעת הרב"י בשו"ע(.
ח"י ס"ק ג )דעת הב"י על פי המגיד משה שכן הסכמת רוב הפוסקים ,דהכל תלוי במעכשיו  ...אם לא אמר מעכשיו אסר
החמץ( .פר"ח ס"א )ולעין הלכה ראה עיקר להחמיר ,דאפילו דההגעת זמן הויא קודם פסח בעין מעכשיו( .וראה חקרי
הלכות ד סח ,א.
 22שאם אומר לו מעכשיו ,לא הוי אסמכתא ,כדלקמן סי"ב )והערה  .(73משא"כ אם לא אומר לו מעכשיו הוי אסמכתא,
כמבואר בח"י ס"ק ג )אם לא אמר מעכשיו אסר החמץ ,ואם אמר מעכשיו מהי ,ולא הוי אסמכתא( .ובפר"ח ס"א )דאפילו
דההגעת זמן הויא קודם פסח בעין מעכשיו ,ואי לא הויא אסמכתא(.

*
ואף שיש פוסקים שאין דין אסמכתא במשכון ,כדלקמן הל' הלואה סכ"ד )המלוה את חבירו על המשכון ,ורוצה להתות עמו
שאם לא יפדו לזמן פלוי יהיה חלוט לו ,יאמר לו אם לא תפדו לזמן פלוי יהא קוי לי מעכשיו ,ואם לא אמר מעכשיו יש
חילוקי דיעות אם יש בזה דין אסמכתא ,שהלוה סמך בדעתו שיפדו בזמו ולא גמר והקה מעולם( .והן שתי הדעות שבשו"ע
חו"מ סי' עג סי"ז ,וש"ך שם ס"ק מח וס"ק .
מכל מקום גם הסוברים שאין במשכתא דין אסמכתא ,מודים במשכון מישראל לכרי איו קוה משכון והוי אסמכתא.
שהרי כך כתב הרמב"ם בהל' מכירה פי"א ה"ד ) הותן ערבון לחבירו ,ואמר לו אם אי חוזר בי ערבוי מחול לך ,והלה אומר
ואם אי חוזר בי אכפול לך ערבוך ,אם חזר בו הלוקח קה זה הערבון שהרי הוא תחת ידו ,ואם חזר בו המוכר אין מחייבין
אותו לכפול הערבון ,שזו אסמכתא היא ואסמכתא לא קה( .הרי שהמלוה זוכה במשכון שבידו ואין בו דין אסמכתא.
ואילו במשכון שבידי כרי סובר הרמב"ם שיש בו דין אסמכתא ואיו זוכה בו ,כמבואר בהל' חמץ ומצוה פ"ד ה"ה )ישראל
שהרהין חמצו אצל העכו"ם ,אם  ...אותו זמן שקבע לו קודם הפסח  ...לא אמר לו קה מעכשיו ,מצא אותו החמץ כאילו
הוא פקדון אצל העכו"ם ,ואסור בהייה לאחר הפסח(.
וביאר דבריו במגיד משה שם )שאין דין אסמכתא במשכון  ....אבל עכו"ם מישראל איו קוה(.
והייו שדוקא במשכון מישראל מישראל אין בו דין אסמכתא ,מטעם שהמלוה קוה המשכון )כדלעיל ס"א( .משא"כ בכרי
מישראל ,שהמלוה איו קוה המשכון ,כדלקמן בסמוך )שהכרי אין קוה משכון מישראל( ,יש כאן דין אסמכתא.

*
ואף שבשמשכון מכרי לישראל אזלין בתר דייהם שאין דים דין אסמכתא ,כדלקמן סי"ג )דכיון שבדייהם זכה הישראל בכל
החמץ ואין הכרי יכול לפדותו ממו בעל כרחו ,שהרי בדייהם אין דין דין אסמכתא ,אם כן אף בדייו זכה הישראל(.
הייו דוקא במשכון מכרי לישראל ,מטעם המבואר לקמן שם ) שכך הוא דין התורה ,אם באו לפיך ישראל וכרי לדין אם יכול
אתה לזכות את הישראל בדין תורה אמור להכרי כך הוא בדייו ,ואם אתה יכול לזכותו בדייהם אמור לו כך הוא
בדייהם(.
משא"כ כאן במשכון מישראל לכרי ,שטובת הישראל הלוה היא שיוכל לפדות המשכון ,לא אזלין בתר דייהם ,כדלקמן
בקוטרס אחרון ס"ק ה )דכל היכא דאיכא זכות לישראל בדייהם דייין ליה בדייה ...גבי אסמכתא בכרי מישראל ,דאיו
קוה בעל כרחו של ישראל ,ולכך עובר עליו בבל יראה(.
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]פירוש שסמך בדעתו שבודאי יפדנו ממנו בזמנו ,ועל הסמך זה אמר שאם לא יפדנו בזמנו יהא קנוי לו
לחלוטין .ואם היה יודע שלבסוף לא יהא סיפק בידו לפדותו בזמנו לא היה אומר לו כך ,ונמצא שהקנאתו
היתה בטעות ,23ומעולם לא גמר בלבו להקנותו לו לחלוטין .משא"כ כשאמר לו מעכשיו ,בודאי גמר בלבו
להקנות לו אם לא יפדנו בזמנו ,מטעם שנתבאר בחושן משפט סי' ר"ז 24עיין שם[.

ונמצא שחמץ זה אינו קנוי להנכרי מדין תורה ,שהרי הישראל יכול לפדותו ממנו לעולם ,ואין לו בו
אלא שיעבוד על חובו ,25וגוף החמץ הוא של ישראל ,שהנכרי אין קונה משכון מישראל.26
לפיכך חמץ זה לאחר הפסח הוא אסור בהנאה 27לכל אדם מישראל ,דהיינו שאסור לכל אדם לקנותו
מן הנכרי ,28שהרי הישראל בעל החמץ עובר עליו בבל ימצא ,29והרי דינו כשאר חמץ של ישראל
_______________
*
ואף שדעת הראב"ד היא ,שגם במשכון מישראל לכרי אזלין בתר דייהם שאין בו דין אסמכתא ,כמבואר בדבריו בהל' חמץ
ומצוה פ"ד ה"ה )ואם הגיע זמו קודם הפסח ,אפילו לא אמר מעכשיו קאו ,שאין דין אסמכתא לעכו"ם( .ותבאר טעמו
לקמן בקוטרס אחרון ס"ק ה )הראב"ד וסיעתו  ...חלקו עליו  ...משום דהישראל גמר ומקי ,כיון שבדייהם אין דין
אסמכתא(.
מכל מקום אן לא קיי"ל בזה כדעת הראב"ד ,אלא כדעת הרמב"ם דלעיל ,שכיון שכאן הוא זכות לישראל שיוכל לפדות את
המשכון ,אזלין בתר דייו שאין זו אלא אסמכתא בעלמא.
 23רש"י סהדרין כד ,ב ד"ה אסמכתא )הייו דבר דאיו ותן לו מדעתו ,אלא סומך על דבר שאיו ,דסבור שהוא יכול לצח,
ופעמים שמצחין אותו( .רמ"א סי' תקסב סי"ג )פירוש שאדם סומך בדעתו שיוכל לעשות דבר אחד ,ועל סמך זה הוא ודר או
מתחייב בדבר מה(.
וכן הוא לקמן סט"ז )שסמך הישראל בדעתו שבודאי יוכל לעשות לו אותו דבר לזמן פלוי ,ועל סמך זה תן לו( .הל' הלואה
סכ"ד )שהלוה סמך בדעתו שיפדו בזמו ,ולא גמר והקה מעולם( .הל' עדות ושטרות ושלישית סי"ב )ואסמכתא שסומכת
דעתו שלא יתקיים התאי  ...ומצא שלא גמר והקה ,ולכן אף אם יתקיים התאי אין הקין מועיל( ,וסמ"א ) שזו אסמכתא
היא ,שסמך הלוה בדעתו שיהיו לו מעות כשיגיע הזמן ,ולא גמר והקה להמלוה לעולם(.
 24ראה שו"ע שם ס"ט )אם אמר ליה אם לא תפרעי עד שלשה שים תהא שלי מעכשיו ,קה(.
ואף שכתב הרמ"א שם סי"ד )ויש אומרים דמעכשיו לחוד לא מהי לסלק אסמכתא(.
ביאר הסמ"ע שם ס"ק יז )ואפילו להי"א דכתב מור"ם בסמוך סעיף י"ד ,דבמעכשיו לחוד לא מהי ,שאי הכא דתו לידו מיד
בתורת משכון ושעבוד על מעותיו ,והוה כעין מקח וממכר ,גם עשה לו טובה ,הלכך אמרין דדעתו היתה שיהיה לו מעתה
מכירה קין גמור( ,ובס"ק מ )דשאי התם דעשאו לו טובה בהלואתו ,גם בא לידו מתחילה קצת בתורת קין(.
וכן פסק לקמן סי"ב )שהרי אמר לו מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך ,ואין כאן אסמכתא אפילו בדייו( .ולקמן הל' הלואה
סכ"ד )המלוה את חבירו על המשכון  ...כשאומר מעכשיו גמר והקה לדברי הכל(.
משא"כ כשאיו ותן לו בתור משכון ,כדלקמן סט"ז )ואסמכתא איו קוה במתה אע"פ שאמר לו מעכשיו יהא שלך ,שאין
אמירת מעכשיו מועלת להוציא מדין אסמכתא אלא לגבי משכון בלבד(.
יוצא אם כן מכל האמור לעיל:
)א( אסמכתא לא קיא )הל' עדות סי"ב וסמ"א ,והל' רבית סמ"ו(.
)ב( אסמכתא במשכון מישראל לישראל – ב' דעות ,בלי הכרעה )הל' הלואה סכ"ד(.
)ג( אסמכתא במשכון מישראל לכרי – ההכרעה שאיו קוה )סי' תמא ס"ד(.
)ד( אסמכתא במשכון כדי שויו – הסכמת רוב הפוסקים שקוה )סי' תמא ס"ה ,וקוטרס אחרון ס"ק א(.
)ה( אסמכתא במעכשיו בלא משכון – ההכרעה שאיו קוה )סי' תמא סט"ז(.
)ו( אסמכתא במעכשיו ומשכון – לדברי הכל קוה )הל' הלואה סכ"ד ,וסי' תמא ס"ב -ד(.
 25רמב"ן במלחמות ט ,ב )דכיון דאילו הוו ליה זוזי הוי מסלק ליה בזוזי ,אשתכח דהשתא הוא דקי ליה קין גמור ,ועד השתא
שעבוד בעלמא רמי עילויה(.
 26גמרא לא ,ב )מין לבעל חוב שקוה משכון  ...הי מילי ישראל מישראל  ...אבל כרי שהלוה את ישראל על חמצו אחר הפסח
דברי הכל עובר  ...ודאי כרי מישראל לא קי(.
 27כדאמרין במשה ל ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח מותר בהאה( ,ובגמרא שם לא ,ב )דאמר ליה מעכשיו(,
משא"כ כשלא אמר ליה מעכשיו אסור בהאה אחר הפסח.
 28מ"א ס"ק ג )שאסור לכל בר ישראל ליהות מאותו החמץ ,אף על פי שהוא ביד העכו"ם(.
 29הגהת מהרי"ל )כתי"ק( :כלומר מדברי סופרים ,כיון שלא השאיל לו כו' .עי' סי' תמ ,ובקוטרס אחרון שם.
והייו כדאמרין לעיל סי' תמ ס"א )מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו ,שלא השאיל לו חבירו מקום בחצירו
להיח שם חמצו ,איו עובר עליו מן התורה ,כיון שאיו מוח לא בביתו ולא ברשותו של בעל החמץ .ומכל מקום מדברי
סופרים חייב לבערו  ...ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי חמץ זה אסור באכילה ובהאה לכל אדם מישראל ,כדין חמץ
שעבר עליו הפסח בבית ישראל(.
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שעבר עליו הפסח.
אבל ישראל בעל החמץ חייב לפדותו מהנכרי ולבערו מן העולם לגמרי ,שהרי הוא חייב להנכרי
מעות ,ועל ידי חמץ זה האסור בהנאה שנחלט ביד הנכרי הוא נפטר מחובו ,נמצא שהוא פורע חובו
מאיסורי הנאה:30
ה וכל זה כשהחמץ הוא שוה יותר ממה שהוא חייב להנכרי ,שאז יש בו דין אסמכתא .31אבל אם אין
החמץ )א( שוה אלא כדי חובו ,יש אומרים 32שאין בו דין אסמכתא מטעם שנתבאר בחושן משפט סי'
ר"ז ,ולפיכך אם כבר הגיע זמן פרעון קודם הפסח ולא פרע לו בזמנו ,הרי כבר נקנה החמץ להנכרי
מדין תורה ,והרי זה כחמצו של נכרי שעבר עליו הפסח שהוא מותר אפילו באכילה .ויש לסמוך על
דבריהם באיסור חמץ שעבר עליו הפסח שאינו אלא מדברי סופרים ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ח:33
ו ואם 34הקנה )ב( הישראל את החמץ הזה לנכרי קודם הפסח בקנין גמור המועיל ,שיהיה כולו חלוט
_______________
ולמדים זאת מהלכה דידן ,כמבואר בקוטרס אחרון שם ס"ק ב )וכן מוכרח דעת כל האחרוים בסי' תמ"א סעיף א' ,דאף
שהגיע זמו קודם הפסח ,אם לא אמר לו מעכשיו אסור בהאה לאחר הפסח ,אף שהוא גזל ביד הכרי ,דאסמכתא לא קיא
בדייו ,ובדייהם קיא ,ואם כן אין הכרי מתכוין להקות מקום להישראל(.
ומדייק כאן שעובר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא בבית הכרי )ואיו ראה( .ותבאר לעיל סי' תמ ס"א )והערה
.(9
 30מ"א ס"ק ג )וצ"ע אי לא אמר ליה מעכשיו ,אם מחויב לפדותו מן העכו"ם ולבערו ,דאם לא כן פורע חובו מאיסורי האה(.
הובא גם לעיל סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק יג )בסימן תמ"א סק"ג סתפק אם מחוייב לפדותו ,שלא יהא כפורע חובו מאיסורי
האה(.
ואפשר שהספק שלו הוא כיון שעכ"פ מדייהם כבר זכה החמץ הכרי בחמץ ,שהגיע זמו קודם הפסח ,ובזמן ביעור חמץ דעת
הישראל שלא לפדות חמצו מיד הכרי )קובץ יגדיל תורה .י .ג ע' רלג(.
ח"י ס"ק ד )וראוי להחמיר ולפדותו ,כיון שהחמץ מפקיע מידי שיעבוד ,מצא פורע חובו מאיסור האה(.
והייו שאף שסוכ"ס החמץ הזה כבר הי' משועבד לכרי ,ואפילו אם הוא עדיין בבית ישראל הי' מקום לומר שזוכה בו הכרי,
ולא יצטרך הישראל לפדותו ולבערו .מכל מקום מבואר ביבמות מו ,א )אמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד(.
ופירש"י )אם עשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים ,והרי הוא מוח בידו של ישראל ,ובאו שש שעות של ערב הפסח ,פקע
שיעבוד העובד כוכבים ,הואיל ולא הוי ממש דידיה ,וחייב זה לבערו(.
אלי' רבה ס"ק ג )ראה דצריך לפדותו אחר פסח ולבערו .אבל אסור להיחו ביד כותי ,דהוי פורע חובו באיסורי האה(.
 31במקום ששייך דין אסמכתא ,הייו לדעות הפוסקים כן במשכתא )כמצויין לעיל( ,או באופן שבשו"ע חו"מ סי' רז ס"ט.
 32רש"י ב"מ סו ,א ד"ה אי אומר )אסמכתא היא הבטחה בעלמא לסמוך על דבריו ,שאם לא ימלא דבריו יתן לו שוה מאתים
במה( .תוס' שם ד"ה ואי )דלא הוי אסמכתא אלא היכא  ...דגזים  ...כי ההיא דאם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי ...
גבי חמרא  ...מי כמו גזים חשיב לפי שעדיין לא היה זמן מכר היין וותו עתה בזול( .טור ושו"ע חו"מ סי' רז ס"ט )הלוהו על
שדה מאה זהובים והוא שוה יותר ,ואמר לו אם לא תפרעי עד שלש שים )יהיה שלי( ,הוי אסמכתא ולא קה(.
ואף שהובאה דעת החולקים ברמ"א שם )ויש אומרים אפילו לא שוה יותר ,בכי האי גווא מיקרי אסמכתא( .יתבאר בקוטרס
אחרון ס"ק א הטעם שסומכים על דעת הפוסקים ה"ל )לעין איסור והיתר פשיטא דעיקר כהסכמת רוב הפוסקים ,ומכל
שכן להקל באיסור דרבן דאף בספיקא מקילין(.
ואף שבמשכון מישראל מישראל ,יש פוסקים שאין בזה דין אסמכתא ,כדלקמן הל' הלואה סכ"ד )המלוה את חבירו על
המשכון ,ורוצה להתות עמו שאם לא יפדו לזמן פלוי יהיה חלוט לו  ...יש חילוקי דיעות אם יש בזה דין אסמכתא( .מכל
מקום למדים משם לידון דידן במשכון מישראל לכרי ,דקיי"ל שיש בו דין אסמכתא ,ומכל מקום מתירים במשכון שהוא
כדי חובו )ראה פס"ד צמח צדק שכב ,א .תהלה לדוד ח"ג סי' לב אות ב(.
 33ס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...אסור בהאה לכל אדם מישראל ,לפי שקסוהו חכמים לבעל החמץ על
שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולא רצו חכמים לחלוק בגזירתם ואסרוהו על כל אדם( .ובס"ל )לאחר הפסח מותר באכילה
בכל עין  ...שכל ספק דברי סופרים להקל  ...ויש מחמירין בכל ספק חמץ שעבר עליו הפסח לאסרו באכילה ,ויש לחוש
לדבריהם במקום שאין שם הפסד מרובה ,אבל בהאה מותר לדברי הכל(.
וכאן הקיל באכילה בכל אופן ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק א )ואף למי שאוסר שם באכילה ,יש להתיר כאן כהסכמת רוב
הפוסקים(.
 34עד כאן דובר אודות שי אופים שהישראל לא יעבור על החמץ שתן במשכון לכרי:
)א( שהתה אתו שאם לא יפרע את החוב בזמו ,יהי' החמץ מעכשיו של הכרי )ס"ב( ,ואחר הפסח לא פדה את החמץ )ס"ג(.
)ב( שהגיע זמן הפרעון קודם הפסח )ס"ד( ,ואיו שוה יותר מכדי חובו )ס"ה(.
עתה בא לבאר אופן שלישי שלא יעבור על החמץ ,אם הקה לו את החמץ בקין גמור קודם הפסח ,בעד מעות החוב.
ומעלות הקאה זו ,לעומת אמירת מעכשיו דלעיל )ס"ב(:
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לו בעד חובו ולא י]וכ[ל לפדותו ממנו בעל כרחו לעולם ,כגון שאמר לו קודם הפסח כל חמצי שתחת
ידך הריני נותנו לך במתנה גמורה או במכירה בעד המעות שהלוית לי ,או שאמר לו יהא כולו שלך
בעד חובי ,שבאמירה זו נקנה כל החמץ להנכרי ,אף שהוא יותר מכדי חובו ,כמו שנתבאר בחושן
משפט סי' ע"ג .35לפיכך אפילו אם לא הגיע זמן פרעון עד לאחר הפסח ,והלך הישראל בעל החמץ
ופדה חמצו מיד הנכרי ,שנתרצה להחזירו לו ,הרי חמץ זה מותר אפילו באכילה ,שהרי כל ימי הפסח
היה קנוי להנכרי לחלוטין:36
_______________
)א( הקאה זו מועלת אפילו לא אמר מעכשיו ,ואפילו המשכון הוא יותר מכדי חובו ,כמבואר לקמן בסמוך )אף שהוא יותר
מכדי חובו( .ומכל מקום אין בזה משום אסמכתא )כדלקמן הערה .(35
)ב( הקאה זו מועלת אפילו אם אחרי הפסח פרע חובו ,כדלקמן בסמוך )אפילו אם לא הגיע זמן פרעון עד לאחר הפסח ,והלך
הישראל בעל החמץ ופדה חמצו מיד הכרי ,שתרצה להחזירו לו( .משא"כ באמירת מעכשיו ,כדלעיל ס"ג )ואם מלך הישראל
לאחר הפסח ופדאו ממו בזמן שקבעו לו ,מצא שלמפרע היה חמץ זה של הישראל כל ימי הפסח(.
ואף שעצה זו לא זכרה בפוסקים ,ביאר בקוטרס אחרון ס"ק ב )זהו פשוט ומבואר בכוות המ"א  ...לא הזכיר כלל אם מחוייב
לפדותו קודם הפסח  ...דקודם הפסח איו צריך לפדותו ,אלא שיקה אותו לכרי בהקאה גמורה(.

*
ובאמת זכרה עצה כעין זו בשלטי הגבורים ובמ"א ס"ק ג ,ופסקה לקמן ס"ט )ואם הקה הישראל את החמץ להכרי קודם
הפסח ,בקין גמור המועיל להקותו להכרי את החמץ שיהי' קוי לו לחלוטין אף כשהוא מוח עדיין ברשות הישראל ...
קה להכרי לחלוטין קודם הפסח .ולפיכך אע"פ  ...שהגיע זמן פרע לו חובו ותרצה הכרי להיח לו חמצו ,הרי חמץ זה
מותר בהאה ,כיון שלא עבר עליו הישראל כלום ,שהרי כבר הקה אותו להכרי בקין גמור קודם הפסח  ...ושוב אין אחריות
החמץ  ...על ישראל(.
אלא ששם מיירי) :א( ששאר החמץ בבית הישראל) .ב( ולכן צריך להקותו בקין גמור המועיל) .ג( צריך שיהי' אחריות החמץ
על הכרי.
משא"כ כאן) :א( שהמשכון הוא בבית הכרי) .ב( החמץ קה לכרי בקין משיכה ומעות ההלואה) .ג( מותר אף אם הוא עדיין
באחריות הישראל.
 35וכן הוא לקמן סי"ב )שבאמירה קה החמץ לישראל ,כמו שתבאר בחושן משפט סי' ע"ג(.
וכן ציין לשם במ"א ס"ק ו )מכרו לו בפירוש ,ועיין בחו"מ סימן עג(.
והייו שאף שבשעה שאמר לו הלוה המשכון יהא שלך ,לא עשה קין מעות ולא קין משיכה )ראה תהלה לדוד ח"ג סי' לב אות
ד(.
מכל מקום בשעה שהמלוה מסר המעות ללוה ,והלוה מסר את המשכון למלוה ,עשו קיי משיכה ומעות על המשכון ,שיועיל
אם וכאשר יוחלט שיגבה את החוב מהחמץ .ולכן כאשר הישראל אומר לו "הריי ותו לך במתה גמורה או במכירה בעד
המעות שהלוית לי ,או שאמר לו יהא כולו שלך בעד חובי" ,הרי באמירה זו גמרו קיי המשיכה והמעות שבתחלה.
וכן מועיל קין זה כשאמר לו מעכשיו ,כדלעיל ס"ב )כרי שהלוה לישראל ותן לו הישראל משכון של חמץ ,ואמר לו מעכשיו
יהא כל חמץ זה שלך במתה או במכירה גמורה בעד המעות שתת לי ,אם לא אפרע אותה לך לזמן פלוי(.
וכמבואר במלחמות ט ,סע"ב )ומשעת הרהה קה ,דמשיכה בכרי קוה( .והובא בקוטרס אחרון ס"ק ד )וכ"כ הרמב"ן
במלחמות שלא קהו אלא במשיכה דמשיכת הכרי קוה(.
]משא"כ אם לא מסר לו החמץ ,אזי לא היתה כאן משיכה ,אלא קין מעות ההלוואה ,כדלקמן סי"ב[.
ועוד מוסיף ומבאר ,ש"אף שהוא יותר מכדי חובו" ,מכל מקום אין בו משום אסמכתא ,כיון שלא הי' על תאי ,אלא "אמר לו
יהא כולו שלך בעד חובי".

*
וכל זה מוכיח מדברי הרמ"א בסי' עג סי"ז )אם דחקו המלוה לפרוע ,ואמר ליה הלוה המשכון יהא שלך ,יכול לחזור בו( .וכן
הוא בשו"ע סי' עב סכ"ו )מי שיש בידו משכון מחבירו ,ודוחקו לפדותו ,ואמר לו הלה יהא המשכון שלך ,לא קי ,דדחויי
מדחי ליה(.
משא"כ אם לא דחקו המלוה לפרוע ,ואמר ליה הלוה המשכון יהא שלך ,איו יכול לחזור בו ,כיון שיש כאן קיי מעות ומשיכה,
וכיון שאין בזה משום אסמכתא.
ואפילו אם דחקו המלוה לפרוע ,יש אומרים שאמירתו מועלת ,כמבואר בש"ך סי' עב ס"ק קיד )צ"ע בדין זה שכתב המחבר ...
אם הוא ברשות הפועל איו יכול לחזור בו( .וכל שכן כאן שאיו דוחק בו.
 36שזוהי מעלת הקאה זו ,לעומת אמירת מעכשיו דלעיל ס"ב ,כי באמירת מעכשיו ,הקין הוא רק אל תאי – אם לא אפרע לך,
כמבואר לעיל ס"ג )אם מלך הישראל לאחר הפסח ופדאו ממו בזמן שקבעו לו ,מצא שלמפרע היה חמץ זה של הישראל כל
ימי הפסח ,ועבר עליו בבל ימצא(.
משא"כ כאן "כל ימי הפסח היה קוי להכרי לחלוטין"" ,לפיכך אפילו  ...פדה חמצו מיד הכרי ,שתרצה להחזירו לו ,הרי
חמץ זה מותר" .כדלקמן סי' תמח ס"ו )דכיון שאם לא היה הכרי רוצה להחזירו לו ,לא היה יכול לתבוע ממו בדין שיחזירו
לו  ...מצא שכל ימי הפסח החמץ קוי להכרי בקין גמור ,ואחר הפסח שהוא מחזירו לו ,מתה הוא שהוא ותן לו(.
וכן הוא לקמן ס"ט )הקה הישראל את החמץ להכרי קודם הפסח  ...כיון שכבר קה להכרי לחלוטין קודם הפסח  ...כשהגיע
זמן פרע לו חובו ותרצה הכרי להיח לו חמצו ,הרי חמץ זה מותר(.
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ז וכל זה כשחמץ הזה היה מונח ברשות הנכרי כל ימי הפסח .אבל אם היה מונח ברשות ישראל,37
שלא משכנו ביד הנכרי מעולם ,38אע"פ שאמר לו מעכשיו יהא כולו שלך אם לא אפרע לך לזמן
פרעון ,ואפילו הגיע הזמן קודם הפסח ולא פרע לו 39וכבר נקנה החמץ לנכרי לחלוטין .40מכל מקום
____________________
 37רא"ש פ"ב ס"י )אם לא הרהיו אצלו ,אף על גב דאמר ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של כרי ברשות ישראל והאחריות על
ישראל( .מ"א ס"ק א )אבל אם לא משכו ביד העכו"ם ,רק שהעכו"ם הלוה לו עליו והחמץ עדיין מוח ברשות ישראל ,אף על
גב דאמר ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של עכו"ם ברשות ישראל והאחריות על ישראל דאסור(.
שכך הם מפרשים את האמור במשה ל ,ב )כרי שהלוה את ישראל על חמצו ,אחר הפסח מותר בהאה( ,ובגמרא לא ,ב )הכא
במאי עסקין כשהרהיו אצלו  ...דאמר ליה מעכשיו( .משא"כ אם אמר לו מעכשיו ולא הרהיו אצלו אסר בהאה ,כי אף
שהוא חמצו של כרי ,עדיין האחריות היא על ישראל.
ומדבריהם ראה שגם באופן זה קה החמץ לכרי ,ואין הישראל עובר עליו אלא מטעם שהאחריות שארת עליו ,וכדלקמן.
 38הקשה בתהלה לדוד )ח"ג סי' לג( "ולא זכיתי להבין דבריו מ"ש אבל אם הי׳ מוח ברשות ישראל שלא משכו ביד העכו"ם
מעולם ,ע״כ .והא אפילו אם הי׳ משכוו ביד העכו"ם והחזירו להישראל אסור מטעם אחריות".
אמם עיקר דברי רביו כאן ,שכיון שלא משכו ביד הכרי מעולם ,הרי מן הסתם חייב באחריותו מן התורה )כדלקמן הערה
 ,(41אלא אם כן התה עם הכרי שאין האחריות עליו )כדלקמן ס"ח( .משא"כ אם הי' משכוו ביד העכו"ם ,והחזירו לישראל,
מן הסתם שארה כל האחריות על הכרי ,ומותר ,וכמו כשהקה את החמץ לכרי בקין גמור ,ושאר בידי הישראל ,שתבאר
לקמן ס"ט )הרי דיו כאלו לא היה חמצו של הישראל מעולם ,כיון שכבר קה להכרי לחלוטין קודם הפסח  ...בעד פירעון
חובו ,אם כן כבר סתלק ממו ה]ישראל[ מכל וכל ,ושוב אין אחריות החמץ מגיבה ואבידה באוס על ישראל מן הסתם(.
 39ח"י ס"ק ב )היכא שאמר ליה מעכשיו ולא הרהיו ,אף שהזמן הוא קודם פסח ,מכל מקום כיון שהוא ביד ישראל הוא על
אחריותו ,ולא גרע מעכו"ם שהפקיד חמצו של ישראל על אחריותו דחייב לבער(.
 40כמובא לעיל מהרא"ש והמ"א והח"י ,שגם באופן זה קה החמץ לכרי ,כיון "שאמר לו מעכשיו יהא כולו שלך אם לא אפרע
לך לזמן פרעון" .ואין הישראל עובר עליו אלא מטעם שהאחריות שארת עליו.
ולכן תבאר לקמן ס"ח ,שאם התה שהאחריות היא על הכרי "איו צריך לבערו" ,כיון שהחמץ קה לכרי.
ואף שלא הי' כאן קין משיכה ,כמבואר לקמן סי"ב )כיון שלא משך  ...את החמץ לביתו קודם הפסח לא קה אותו בדמים
בלבד ,דהייו באותן מעות שהלוה לו על חמצו ,לפי שישראל מכרי וכרי מישראל איו קוה שום דבר בכסף בלבד אלא
במשיכה(.
וכן הוא לקמן ס"ט )ואם הקה הישראל את החמץ להכרי קודם הפסח ,בקין גמור המועיל להקותו להכרי את החמץ,
שיהיה קוי לו לחלוטין אף כשהוא מוח עדיין ברשות הישראל ,כגון שהקה לו על ידי קין סודר או אגב קרקע(; כי לא סגי
בקין מעות שבשעת ההלוואה.
ומכל מקום סמכין כאן בדיעבד על קין מעות שהלוה לו על חמצו ,כדלקמן סי' תמח ס"ח )אבל בדיעבד שלא קה הכרי את
החמץ אלא במשיכה בלבד או בכסף בלבד ועבר עליו הפסח ,הרי זה מותר אפילו באכילה .וכן אם זכר לאחר שהגיעה שעה
ששית  ...אין צריך לפדותו מהכרי ולבערו מן העולם(.
שכן תבארו דברי רביו בשארית יהודה או"ח סי' ז )כיון דהחמץ מוח ברשות הישראל והכרי לא משך אותו אם כן במה קהו
הכרי ,הא כרי מישראל מי איו קוה אלא במשיכה וכמ"ש בסעי' י"ב  ...שסותר לכאורה .שבאמת  ...בסי' תמ"ח ס"ח ...
לעין דיעבד אם לא קה את החמץ אלא בכסף בלבד ועבר עליו הפסח הרי זה מותר כו' .ולכן גם בסי' תמ"א ס"ז כתב לעין
קין למפרע ,דאפילו לא משך אותו הכרי קה אותו(.
וכן תבאר בפסקי דיים צמח צדק יח ,ג )ומ"ש הרב ]=לקמן ס"ח ,שאם התה שהאחריות היא על הכרי[ אין צריך לבערו צ" ע,
כי ראה מדבריו בסי"ב להחמיר  ...ומכל מקום לעין דיעבד שרי כמש"ש וסי' תמ"ח ס"ח(.
והייו שמפרש מ"ש לקמן ס"ח )אבל אם התה הישראל עם הכרי ,שאם יגב ממו החמץ או יאבד לא יתחייב הוא באחריותו
אלא הכרי יפסיד חובו ,איו צריך לבערו( ,דמיירי דוקא בדיעבד.
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לג ס"ב .קובץ יגדיל תורה .י .ג ע' רלד.

*
ואף דאמרין ביבמות סו ,סע"ב )כיון דמחוסר גובייא ברשותיה קאי  ...דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד(.
כבר תבאר לעיל סי' רמו קוטרס אחרון ס"ק ג ד"ה מיהו )דהא דחמץ מפקיע מידי שעבוד הייו  ...משום דמחוסרא גובייא
כדמפרש רבא בעצמו שם  ...ומ"ש הרא"ש במסקא דבלא הרהיו אסור משום האחריות ,הייו כשאמר לו מעכשיו ,עיי"ש
היטב ודו"ק( .דכיון שאמר לו מעכשיו ,הרי הוא חשב כאילו הוא אצל הכרי ,אף דמחוסרא גובייא.
אלא שמכל מקום ראה מדברי רביו כאן ,שמכל מקום חשב קצת מחוסר גובייא ,ואיו חשב כאילו הוא כבר ביד הכרי,
שהרי:
)א( כפי שתבאר לקמן בסמוך )שתעבדו כל כסי הישראל לפרעון חובו  ...בהקאה זו לא פקע שיעבודו משאר כסיו( .ואילו
הי' כאן כאילו הוא כבר ביד הכרי ,שקה לו בעד חובו ,מדוע לא פקע שיעבודו משאר כסיו לפירעון חובו.
)ב( כמבואר לקמן בסמוך )אם בא הכרי ליטול אותו  ...ולא ייחו ליטול אותו שלא יהא פורע חובו באיסורי האה(.
והקשה בקובץ יגדיל תורה ).י .ג ע' רלד( ,מדוע לא יהי' דיו דומה לחמץ שהפקיד הכרי אצל הישראל על אחריותו ,שתבאר
לעיל סי' תמ סי"ז )אם בא הכרי בעל החמץ ליטול חמצו ,בין שבא בתוך הפסח בין שבא לאחר הפסח ,רשאי הישראל ליתו
לו .ואין זה כפורע חובו מאיסורי האה ,שהרי לא תחייב הישראל כלום להכרי ,כיון שחמצו הוא בעין הרי אומר לו הרי
שלך לפיך(.
אלא ודאי כאן עדיין איו חשב לגמרי כאילו הוא ביד הכרי ,ובשעה שבא ליטול את החמץ ,אם הישראל מרשה לו ליטול ,הרי
זה פורע חובו באיסורי האה.
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כיון שהוא מונח ברשות הישראל הרי הוא חייב באחריותו מדין תורה ,שאם יגנב או יאבד ממנו
יתחייב לפרוע לו כל חובו משלם .שהרי לא אמר לו לא יהא לך פרעון רק מזה החמץ ,אלא לוה ממנו
בסתם ,ובהלואה זו נשתעבדו כל נכסי הישראל לפרעון חובו .41ואף על פי שהישראל הקנה לו החמץ
באם שלא יפרע לו בזמנו ,מכל מקום בהקנאה זו לא נפקע שיעבודו משאר נכסיו .וכיון שאם יגנב
ממנו החמץ או יאבד חל ההפסד על הישראל ,הרי הוא כשלו ,וחייב לבערו בערב פסח מן התורה.42
ואם לא ביערו הרי הוא אסור בהנאה לאחר הפסח כדין חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח .ואם בא
הנכרי ליטול אותו ,מחוייב הישראל לפדותו מידו ולבערו ,ולא יניחנו ליטול אותו שלא יהא פורע
חובו באיסורי הנאה 43כמו שנתבאר:44
ח אבל אם התנה הישראל עם הנכרי ,שאם יגנב ממנו החמץ או יאבד לא יתחייב הוא באחריותו אלא
הנכרי יפסיד חובו ,אינו צריך לבערו ,45והרי דינו כאלו היה מונח ברשות הנכרי כל ימי הפסח ,46ועל
דרך שנתבאר למעלה:47
_______________
וכעין זה ביאר בדברי רביו בשארית יהודה או"ח סי' ט ד"ה אלא )שיש לומר דאין הכי מי ,דודאי טעמא משום אחריות בלחוד
הוא ,אלא דמשום האי טעמא הוא דהוה מחוסר גובייא ,ומכיון דמחוסר גובייא משום אחריות ,אף שאיו מחוסר קין,
מכל מקום הוי ברשות המקה להיות כשלו ממש לעין חמץ ,ואין האיסור משום אחריות בלחוד ,דהייו משום איסור לא
ימצא בלחוד ,אלא שהאיסור של אחריות גורם איסור אחר להיות כשלו ממש במחוסר גובייא  ...ובמעכשיו בלא אחריות לא
מקרי מחוסר גובייא כלל ,ומשום הכי לא מפקיע מידי שיעבוד(.
 41עתה בא לבאר הטעם שכתבו הרא"ש ומ"א וח"י ,שמן הסתם שארה אחריות גיבה ואבידה על הלוה הישראל שהחמץ בידו;
אף שאמר לו מעכשיו ,וגם הגיע הפרעון ,ואם כן חלט החמץ בידי הכרי ,והישראל הוא רק שומר חם על הפקדון הזה.
והטעם הוא ,כי אף שאמר מעכשיו ,הרי מכל מקום לא אמר לו לא יהי' לך פרעון אלא מזה ,אלא שאם יגב הפקדון יגבה הכרי
את חובו משאר כסי הישראל.
וכמבואר בשו"ע חו"מ סי' קיז ס"א )העושה שדהו אפותיקי לבעל חובו או לאשה בכתובתה  ...ושטפה הר ,הרי זה גובה משאר
כסים וטורף אותם  ...ואם התה עמו שלא יהא לו פרעון אלא מזו ,איו גובה משאר כסים( .ושם ס"ב )משכוא ,אם משכה
לו סתם ,דיה כאפותיקי סתם .ואם פירש לו לא יהא לך פרעון אלא ממה ,דיה כאפותיקי מפורש(.
הרי שכל זמן שלא אמר לא יהא לך פרעון רק מזה החמץ ,שתעבדו כל כסי הישראל לפרעון חובו.
ואף שכאן אמר מעכשיו והגיע זמו; מכל מקום לא קה לגמרי החמץ לכרי )כמבואר בהערה הקודמת( ,ושאר עליו החוב,
ושתעבדו כל כסי הישראל לפרעון חובו.

*
וכן הדין אם מסר את החמץ למלוה ,אלא שלא אמר מעכשיו ,ולא אמר לא יהא לך פרעון רק מזה החמץ ,שגם בזה מן הסתם
שארה האחריות על הלוה בעל המשכון ,כדלקמן סי"ב )אם לא אמר לו מעכשיו יהא שלך  ...וכל ימי הפסח היה החמץ
באחריות הכרי מגיבה ואבידה באוס ,שלא התה עם הישראל שאם יגב ממו החמץ או יאבד יפסיד חובו ,ומדין תורה
הישראל איו חייב באחריות המשכון של כרי שבידו מגיבה ואבידה באוס(.

*
וכל זה הוא אם הישראל הסתפק באמירת מעכשיו ,ולא מסר לו את החמץ; או אם מסר לו את החמץ ,ולא אמר לו מעכשיו.
אבל אם אמר לו מעכשיו וגם מסר לו את החמץ ,אזי מן הסתם האחריות היא על המלוה שהפקדון בידיו ,כדלעיל ס"ב )והערה
 .(14לקמן ס"י )והערה .(68
וכן הדין אם הישראל הקה לכרי את החמץ בעד המעות ,ששוב אין כאן שום חוב על הישראל ,והאחריות היא על המלוה,
כדלקמן ס"ט )שוב אין אחריות החמץ מגיבה ואבידה באוס על ישראל ,מן הסתם(.
 42כדלעיל סי' תמ ס"ט )אם אחריות הפקדון על הישראל ,שאם יגב או יאבד ממו באוס יתחייב לשלם לו מדין תורה ,אע" פ
שלא פשע בשמירתו  ...הרי פקדון זה חשב להישראל לעין ביעור חמץ כאלו הוא שלו ממש ,כיון שהוא חייב באחריותו,
וחייב לבערו בערב פסח מן התורה ,ואם לא ביערו עובר עליו בלא תעשה(.
 43מ"א ס"ק ג ד"ה ואם )ואם הוא עדיין ביד הישראל ,רק ששיעבדו לעכו"ם ,פשיטא דאסור ליתו לו( .וכפי שתבאר )הערה
 ,(40שעדיין לא קה החמץ לגמרי לכרי ,וכשמרשה לכרי ליטלו הרי בזה פורע חובו באיסורי האה.
 44סוף ס"ד ) חייב לפדותו מהכרי ולבערו מן העולם לגמרי  ...שהוא פורע חובו מאיסורי האה(.
 45ב"ח ד"ה והא דמוקמין )ומכל מקום אם הישראל אומר בפירוש שאיו מקבל עליו אחריות מותר לדברי הכל מדיא(.
פר"ח ס"א )ולפי זה אם הישראל אמר בפירוש להגוי שאיו מקבל אחריותו ותרצה הגוי ,אפילו לא הרהיו אצלו ,כיון שאמר
לו מעכשיו והגיע הזמן ולא פרעו שפיר דמי ,וכן עיקר(.
 46שמותר אפילו אם הישראל מקבל עליו אחריות החמץ.
 47סעיף ב )הרי זה דומה למקבל עליו אחריות על חמצו של כרי המוח בביתו של כרי ,שאיו עובר עליו כלום(.
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ט ואם הקנה 48הישראל את החמץ להנכרי קודם הפסח ,בקנין גמור המועיל להקנותו להנכרי את
החמץ ,שיהיה קנוי לו לחלוטין אף כשהוא מונח עדיין ברשות הישראל ,49כגון שהקנה לו על ידי )ג(
קנין סודר 50או אגב קרקע) 51כמ"ש בחושן משפט סי' קצ"ה 52ור"ה 53ור"ב .54ועיי"ש בסי' קצ"ד,(55
____________________
 48מעלות הקאה זו ,לעומת אמירת מעכשיו דלעיל:
)א( הקאה זו מועלת אפילו לא אמר מעכשיו ,כמבואר לקמן בסמוך )אע"פ שבשעה שהלוה לו הכרי אמר לו הישראל ,אם לא
אפרע לך לזמן פלוי תגבה ממי חובך מאותו זמן ואילך(.
)ב( הקאה זו מועלת אפילו אם אחרי הפסח פרע חובו ,כדלקמן בסמוך )וכשהגיע זמן פרע לו חובו ותרצה הכרי להיח לו
חמצו ,הרי חמץ זה מותר בהאה( .משא"כ באמירת מעכשיו ,שתבאר לעיל ס"ג )ואם מלך הישראל לאחר הפסח ופדאו
ממו בזמן שקבעו לו ,מצא שלמפרע היה חמץ זה של הישראל כל ימי הפסח(.
)ג( בהקאה זו ,מן הסתם שארת האחריות על הכרי ,כדלקמן בסמוך )ושוב אין אחריות החמץ מגיבה ואבידה באוס על
ישראל מן הסתם( .משא"כ באמירת מעכשיו ,שתבאר לעיל ס"ז )והערה .(41
 49פסקי ריא"ז פ"ב ה"ג אות א .שלטי הגבורים ט ,סע"ב )לשון ריא"ז  ...וראה בעיי שאם אמר לו מעכשיו ,והקהו לכרי
בקין או אגב קרקע ,אע"פ שלא מסרו לכרי עד אחר הפסח ,הרי הוא קוי לו מתחלה ,ואיו אלא כמו פקדון ביד ישראל,
ומותר באכילה לאחר הפסח ,כמבואר בקוטרס הראויות .והוא שלא היה כל ימי הפסח באחריות של ישראל( .מ"א ס"ק א
)ובשלטי גבורים כתב ,אם הקהו לעכו"ם בקין או אגב קרקע ,אף על פי שלא מסרו לעכו"ם עד אחר הפסח שרי .והוא שלא
יהא באחריות ישראל(.
והייו שאם מסרו לכרי ,אזי איו זקוק לקין סודר או אגב קרקע ,אלא סגי באמירה ,כדלעיל ס"ו )כגון שאמר לו קודם הפסח
כל חמצי שתחת ידך הריי ותו לך במתה גמורה או במכירה בעד המעות שהלוית לי ,או שאמר לו יהא כולו שלך בעד חובי,
שבאמירה זו קה כל החמץ להכרי(.
משא"כ כאן שעדיין לא מסרו לכרי ,על כן צריך להקותו לו בקין סודר או אגב קרקע.

*
וכשמקה לו הישראל באחד מהקיים המועילים ,סגי בזה אפילו "כשהוא מוח עדיין ברשות הישראל" .וכן הוא לקמן סי'
תמה ס"א )די לו במה שמבערו מרשותו ,דהייו שימכרו לכרי או יתו לו במתה גמורה .ואפילו אם כשמגיע זמן הביעור,
דהייו שעה ששית ,עדיין הכרי מחזיק חמצו בבית הישראל ,אין בכך כלום(.
אלא שלכתחלה טוב טוב שיוציא הכרי את החמץ מבית הישראל ,כדלקמן סי' תמח ס"ז )ואפילו אם קה הכרי את החמץ
באחד משאר דרכי הקיות שיתבאר ,אף על פי כן אם אפשר טוב הוא שיוציא הכרי את החמץ מרשות הישראל קודם הפסח,
שאם ישאר החמץ מוח ברשות הישראל יהא ראה כאלו קבל הישראל את החמץ בפקדון מיד הכרי ואחריות הפקדון על
ישראל(.
 50בשלטי הגבורים ובמ"א" :בקין או אגב קרקע" ,וכאן פירש "על ידי קין סודר או אגב קרקע" .ותבאר בקוטרס אחרון
ס"ק ג ,אם מועיל קין סודר בכרי.
 51וכן תבאר לעין מכירת חמץ ,לקמן סי' תמח סי"א )על ידי אגב קרקע ,דהייו שימכור להכרי גם החדר שהחמץ מוח
בתוכו ,ויאמר אגב החדר תזכה החמץ שבתוכו( ,ובסדר מכירת חמץ )ואגב קין שכירות החדרים יהיה קוי לו כל החמץ
שבהם(.
ואף שכתב התומים )סי' קכג ס"ק יב(" :ראה דקין אגב קרקע איו בגוי  ...לא מציו בשום דוכתא כי קין אגב קרקע יועיל
בשל גוי".
ובשארית יהודה )או"ח סי' יא(" :ולפי שיש אומרים אין קין אגב קוה באיו יהודי ,ולפיכך לא כתב רביו הגאון ז"ל קין זה
אלא ליתר שאת".
והייו מה שכתב בשטר שבסדר מכירת חמץ )ואגב קין שכירות החדרים ,יהיה קוי לו כל החמץ שבהם ,ביתר שאת ויתר עז על
קין דלעיל(.
מכל מקום תפרש כאן בשלטי הגבורים ובמ"א דסגי בקין אגב קרקע .והאריך להוכיח בשדי חמד )מערכת חמץ ומצה סי' ט
אות ל( שכמעט כל הפוסקים סבירא להו שקין אגב קרקע מועיל גם בכרי.
 52ס"א )בקין כיצד ,יתן הקוה למקה כלי כל שהוא ,ויאמר לו קה זה חלף הקרקע או המטלטל שמכרת או שתת לי .וכיון
שמשך המקה הכלי ,קה הקרקע או המטלטלים ללוקח או למקבל מתה בכל מקום שהוא ,אע"פ שלא החזיק ולא תן כסף
ולא כתב שטר ולא משך(.
 53אולי הכווה לסי"ב )באיזה אוס אמרו שהוא מבטל המקח ,באוס דאתי ליה מאחריי  ...שאסוהו למכור ,אבל לא אסוהו
למכור ,אלא ליתן מעות ,ומחמת שלא היו לו המעות הוצרך למכור ,לא הוי אוסא ,וזבייה זביי( .או אולי יש כאן טה"ד
בציון.
 54ס"א )המקה קרקע ומטלטלין כאחד ,כיון שקה הקרקע באחד מדרכי הקייה קו המטלטלין עמהם( ,וס"ב )צריך שיאמר
לו קה מטלטלין אגב קרקע(.
 55ס"א )העובד כוכבים איו קוה בחזקה )ולא בכסף( ,אלא בשטר הוא שקוה עם תית הכסף(.
והייו שאם מקה לו את החמץ באגב קרקע ,צריך למכור לו את הקרקע בשטר )יחד עם תית הכסף ,שכבר קיבל בעת
ההלואה( ,כמבואר לקמן סי' תמח סי"ב )כשמוכר להכרי את החדר ,צריך שיטול מהכרי כסף  ...וגם יכתוב לו שטר מכירה,
שאין הכרי קוה קרקע לא בכסף בלבד ולא בחזקה אלא בשטר עם הכסף כמו שתבאר בח"מ סי' קצ"ד(.
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הרי דינו כאלו לא היה חמצו של הישראל מעולם ,56כיון שכבר נקנה להנכרי לחלוטין קודם הפסח.
ולפיכך אע"פ שבשעה שהלוה לו הנכרי אמר לו הישראל ,אם לא אפרע לך לזמן פלוני תגבה ממני
חובך מאותו זמן ואילך והמותר יהיה שלי ,57ולא הגיע זמן עד לאחר הפסח ,וכשהגיע זמן פרע לו
חובו ונתרצה הנכרי להניח לו חמצו ,הרי חמץ זה מותר בהנאה ,58כיון שלא עבר עליו הישראל כלום,
שהרי כבר הקנה אותו להנכרי בקנין גמור קודם הפסח בעד פירעון חובו ,אם כן כבר נסתלק ממנו
ה]ישראל[ מכל וכל ,ושוב אין אחריות החמץ מגניבה ואבידה באונס על ישראל מן הסתם .59אלא אם
כן קיבל עליו בפירוש אחריות החמץ מגניבה ואבידה באונס ,דאז נאסר החמץ בהנאה כשאר חמץ של
ישראל שעבר עליו הפסח ,כמו שנתבאר בסי' ת"מ.60
ואם התנה הישראל עם הנכרי שלא יתחייב באחריות משעה שהקנה לו ואילך ,אפילו מגניבה ואבידה
מחמת פשיעה שלא ישמרנו יפה כדרך השומרים ,אפילו לכתחלה מותר לו להשהות חמץ זה בתוך
ביתו .רק שיזהר לעשות לפניו מחיצה גבוה י' טפחים כמו שנתבאר בסי' ת"מ 61עיי"ש:

משכון חמץ מכרי לישראל
י ישראל שהלוה לנכרי ,ומשכן הנכרי את חמצו ביד הישראל  ,ואמר לו אם לא אפרע לך לזמן פלוני
62

יהא חמץ זה קנוי לך 63מעכשיו ,64והגיע הזמן ולא פרעו.65
אף על פי 66שלא הגיע הזמן עד לאחר הפסח ,67וכל ימי הפסח היה החמץ באחריות הנכרי ,שהתנה
____________________

 56ראה לעיל ס"ז )והערה .(38
 57שאז אף אין בזה אסמכתא )כדלעיל ס"ה( .מכל מקום איו קה לכרי אלא ) :א( חלק מהחמץ) .ב( אחרי שהגיע זמו אחר
הפסח) .ג( אם לא פרע לו כשהגיע זמו.
משא"כ כשהקה לו חמצו ,הותר כל החמץ ,אף אם אחר כך תרצה הכרי והישראל פרע חובו .וכדלעיל ס"ו )והערה .(36
 58יש לעיין הטעם שהוסיף כאן "מותר בהאה" )ולא באכילה(.
 59והייו אחריות גיבה ואבידה באוס .אבל מכל מקום שארת עליו אחריות גיבה ואבידה בפשיעה ,כדלקמן בסמוך.
משא"כ לעיל ס"ז ,שעדיין לא הקה לכרי לחלוטין ,ולכן מן הסתם שאר כל האחריות על הישראל )ותבאר לעיל שם הערה
.(41
 60ס"ט -טז )כיון שהישראל לא קיבל עליו אחריות האוס  ...אין החמץ חשב כשלו  ...ויש חולקין  ...ואומרים דכל שאחריות
החמץ הוא על הישראל ,אפילו לא קיבל עליו אלא אחריות של גיבה ואבידה הבאים מחמת פשיעותו  ...הרי חמץ זה הוא
כשלו ממש וחייב לבערו בערב פסח מן התורה  ...בדיעבד שכבר הגיע שעה ששית שאי אפשר למכרו לכרי  ...יש לסמוך על
סברא הראשוה בכל זה(.
ולכן גם כאן ,שמן הסתם אחריות גיבה ואבידה באוס איה על הישראל שהחמץ אצלו ,אבל אחריות פשיעה היא עליו ,ולכן:
)א( מן הסתם יש להתיר בדיעבד.
)ב( אם התה שאחריות גיבה ואבידה באוס על הישראל ,אסור אף בדיעבד.
)ג( אם התה שגם אחריות גיבה ואבידה בפשיעה איה על הישראל ,מותר אף לכתחלה.
וכן הוא לקמן סי"ד -טו )שלכתחלה צריך לבער בערב פסח אף אם איו חייב אלא באחריות גיבה ואבידה הבאים על ידי
פשיעה .ואם התה עם הכרי שכל ימי הפסח לא יתחייב אפילו באחריות גיבה ואבידה הבאים על ידי פשיעה ,אפילו
לכתחלה אין צריך לבערו(.
 61ס"ה )צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא להסתפק ממו( .וכן
הוא לקמן סט"ו )רק שיזהר לעשות לפיו מחיצה גבוה י' טפחים(.
 62משה דף ל ע"ב )ישראל שהלוה את כרי על חמצו ,אחר הפסח אסור בהאה( .טור ושו"ע ס"ב )ישראל שהלוה לכרי על
חמצו ,אם משכו בידו ,ואמר ליה מעכשיו  ...אסור ,משום דקי ליה למפרע(.
 63משא"כ אם אמר מעכשיו יהא משועבד לך .וכדלעיל רס"ב )והערה  .(13וראה פס"ד צמח צדק יט ,א.
 64גמרא לא ,ב ) הכא במאי עסקין כשהרהיו אצלו  ...דאמר ליה מעכשיו( .טור ושו"ע שם.
ואז קה המשכון לישראל על ידי קיי מעות ומשיכה ,בשעה שמלוה תן המעות ומשך המשכון ,כדלעיל ס"ו )והערה .(35
 65משא"כ אם פרעו כשהגיע זמו ,כדלקמן סעיף יא )דכיון שהכרי פודהו מצא שלמפרע לא היה של ישראל מעולם(.
 66עתה בא לבאר שהאיסור הוא מטעם שאם לא יפדהו הכרי עשה החמץ של הישראל למפרע ועובר עליו .ולכן עובר עליו:
)א( אף אם לא הגיע הזמן אחר הפסח )שאם הגיע לפי הפסח יש עוד טעם לאיסור ,שהרי כבר הוחלט החמץ לישראל קודם
הפסח(.
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עמו 68הישראל שאף אם יגנב ממנו או יאבד לא יפסיד את חובו בשביל כך ,הרי חמץ זה אסור בהנאה.
אפילו היה מונח כל ימי הפסח בבית הנכרי בעליו ,שחזר הישראל והפקידו אצלו ,69אף על פי כן כיון
שהגיע הזמן ולא פרעו הרי נקנה החמץ להישראל למפרע קודם הפסח ,משעה שמשכן אצלו הנכרי
ואמר לו מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך לזמן פלוני ,הרי זה כחמצו של ישראל המופקד ביד נכרי
כל ימי הפסח )שהוא אסור בהנאה כמו שנתבאר בסי' ת"מ.(70
לפיכך חייב הישראל לבער זה החמץ בערב פסח כחמץ שלו ממש ,שמא לא יפרע לו הנכרי בזמנו,
ונמצא שלמפרע היה החמץ שלו ועבר עליו בבל ימצא:71
יא ואם עבר ולא ביערו ובא הנכרי תוך הפסח לפדותו ,רשאי לקבל ממנו המעות ולהניחו שיטול
חמצו .ואין זה משתכר באיסורי הנאה ,דכיון שהנכרי פודהו נמצא שלמפרע לא היה של ישראל
מעולם:72
_______________
)ב( אף אם האחריות היא על הכרי )שאם האחריות על הישראל יש עוד טעם לאיסור ,שהרי גם חמץ של כרי שבבית ישראל
ובאחריותו עובר עליו(.
)ג( אף אם אחרי שמסר לו הכרי את החמץ חזר והפקידו אצל הכרי )שכיון שהוא בבית הכרי לא איכפת לי מאחריות
הישראל(.
ולמרות כל זאת עובר עליו ,כיון שאם לא יפדהו הכרי עשה החמץ של הישראל ,שעובר עליו אף אם הוא מופקד בבית הכרי,
ואף אם האחריות היא על הכרי.
 67רש"י שם ד"ה הגעתיך )אף על פי שלא הגיע הזמן ,שמא כשיגיע לא יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה( .רא"ש פ"ב ס"י )זמן
הפירעון היה אחר הפסח ,ואחר הפסח דמתיתין הייו זמן הפרעון( .מגיד משה פ"ד ה"ה )דעת רוב האחרוים ז"ל  ...דכל
שאמר לו מעכשיו אפילו הגיע זמן אחר הפסח( .טור ושו"ע שם )והגיע הזמן אפילו אחר הפסח(.
 68אבל מן הסתם האחריות היא על המלוה ,כיון שהמשכון אצלו ,וגם אמר מעכשיו.
וכך גם אם הכרי הוא המלוה ,והמשכון אצלו וגם אמר מעכשיו ,שמן הסתם האחריות היא על המלוה ,כדלעיל ס"ב )שהתה
עמו הכרי שאם יגב ממו המשכון או יאבד לא יתחייב באחריותו(.
ותבארו הפרטים לקמן ס"ז )והערה .(41
 69רז"ה בהמאור פ"ב ט ,ב )כיון דלא אמר ליה מעכשיו לא קי  ...ודוקא בשלא קבל עליו ישראל אחריות ,אי מי בשייחד
להכרי בית כל ימי הפסח אף על גב דקביל אחריות ,אי מי כגון שהחזירו ישראל לרשותו של כרי כל ימי הפסח(.
שהיא ההלכה דלעיל סי' תמ סט"ו )אם אחר שהפקיד הכרי בעל החמץ את חמצו ביד הישראל וקיבל עליו הישראל אחריות,
חזר הישראל והוליכו לבית בעליו הכרי והפקידו אצלו ,אע"פ שהתה עמו הכרי שיהיה עליו עדיין אחריות הפקדון כמו
שהיה מקדם ,אף על פי כן איו עובר עליו אפילו מדברי סופרים ,כיון שאיו בביתו ולא ברשותו של הישראל(.
משא"כ כאן שאמר מעכשיו ,ועשה חמצו של הישראל ,לכן עובר עליו אף אם חזר והפקידו אצל הכרי.
 70סעיף א )הפקידו  ...ביד כרי  ...עובר עליו  ...המפקיד בבל יראה ובל ימצא ,כיון שגוף החמץ הוא שלו(.
 71רש"י לא ,ב ד"ה הגעתיך )שמא כשיגיע לא יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה(.
ב"ח ס"ג ד"ה ומ"ש וישראל )דהאי אסור ,לא לבד שהחמץ אסור בהאה ,מאחר שלא פדהו הגוי והוי של ישראל למפרע ,אלא
גם הישראל עובר עליו בפסח וצריך לבערו ,ואף על פי שלא הגיע הזמן ,דשמא כשיגיע הזמן לא יפרע הגוי ומצא עובר עליו
למפרע בבל יראה(.
ט"ז ס"ק ג )דחייב לבער בפסח דהא ספק הוא בעין שאפשר שיהי' שלו לגמרי(.
ח"י ס"ק ז )וממילא עבר עליה בבל יראה ובל ימצא ,לכן צריך ביעור וביטול ,כמו חמצו ,וכן משמעות הפוסקים ,וכן כתב
הב"ח(.
פר"ח סי' תמח ס"ג )ופירש רש"י הגעתיך ,מעכשיו קאמר אם לא אפרע לך עד יום פלוי עובר ,ואעפ"י שלא הגיע הזמן שמא
כשיגיע לא יפרע ומצא עובר למפרע בבל יראה ,ע"כ .פירוש לפירושו ,כיון שאם איו פורע עובר עליו ,אף אם לא הגיע הזמן
עובר(.
וכן הוא לקמן סי' תמח סכ"ד )לא יתה עם הכרי בשעת מכירה שעל מת כן אי מוכר לך  ...שמא יעבור הכרי על תאי זה ...
ומצא שלמפרע לא היה החמץ קוי להכרי מעולם ,ועבר עליו הישראל בבל יראה ובל ימצא ,ויאסור החמץ בהאה(.
וכל זה הוא כיון שאין הדבר בידו ,משא"כ אם הדבר בידו ,תבאר לעיל ס"ב )אם עכשיו בזמן ביעור חמץ דעת הישראל הוא
שלא לפדות חמצו מיד הכרי בזמן שקבע לו לפדותו ממו ,מצא שלמפרע היה כל החמץ של הכרי משעה שמשכו בידו
ואילך ,שהרי אמר לו הישראל מעכשיו יהיה כולו שלך אם לא אפדו ממך בזמן פלוי(.
ומדייק כאן שעבר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא בבית הכרי )ואיו ראה( .ותבאר לעיל סי' תמ ס"א )והערה .(9
 72מ"א ס"ק ד )ואפילו בא העכו"ם בפסח ותן דמיו מותר להיח לעכו"ם ליטלו ,וכמ"ש סי' ת"מ( ,ובסי' תמ ס"ק א )ואפשר
דאפילו בא העכו"ם בפסח מותר להיח ליטלו ,דאומרין באיסורי האה הרי שלך לפיך(.
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יב ואם לא משכנו ביד הישראל קודם הפסח ,אלא משעה שהלוה לו עד לאחר הפסח היה מונח החמץ
בבית הנכרי ,ואחר הפסח הוליכו הישראל לביתו.
אע"פ שהזמן פרעון שקבע לו כבר הגיע קודם הפסח ולא פרע לו ,ונמצא שכבר נחלט לו החמץ
מהנכרי קודם הפסח .שהרי אמר לו מעכשיו יהא שלך אם לא אפרע לך ,ואין כאן אסמכתא 73אפילו
בדינינו.74
מכל מקום כיון )ד( שלא משך הישראל את החמץ לביתו קודם הפסח ,לא קנה אותו 75בדמים בלבד,
דהיינו באותן מעות שהלוה לו על חמצו ,לפי שישראל מנכרי ונכרי מישראל אינו קונה שום דבר
בכסף בלבד אלא במשיכה ,76מטעם שנתבאר בחושן משפט סי' קצ"ד עיי"ש ,ולפיכך חמץ זה לאחר
הפסח מותר אפילו באכילה.
_______________
ושם מיירי אפילו אם אסר החמץ בהאה ,וכדלעיל שם סי"ז )אם בא הכרי בעל החמץ ליטול חמצו ,בין שבא בתוך הפסח בין
שבא לאחר הפסח ,רשאי הישראל ליתו לו ,ואין זה כפורע חובו מאיסורי האה ,שהרי לא תחייב הישראל כלום להכרי,
כיון שחמצו הוא בעין הרי אומר לו הרי שלך לפיך( .מכל שכן כאן ,שאם הכרי בא לפדותו ,הרי תגלה למפרע שמעולם לא
עשה חמצו של ישראל ומעולם לא אסר.
 73ב"מ סו ,ב )הלוהו על שדהו ואמר לו אם אי אתה ותן לי מכאן ועד שלש שים הרי היא שלי  ...אסמכתא  ...דאמר ליה קי
מעכשיו(.
טוש"ע חו"מ סי' רז ס"ט )אבל אם אמר ליה אם לא תפרעי עד שלשה שים תהא שלי מעכשיו ,קה( ,וסי"ד )כל האומר קה
מעכשיו ,אין כאן אסמכתא כלל ,וקה ,שאילו לא גמר להקות לא הקהו מעכשיו(.
ובסי' עג סי"ז )ואם אמר לו קה מעכשיו אם לא אפדו עד זמן פלוי ,יש מי שאומר דלא הוי אסמכתא( .וכתב על זה הש"ך שם
ס"ק ) דין זה הוא ש"ס ערוך פרק איזהו שך ,ומוסכם מכל הפוסקים(.
וכן הוא לקמן הל' הלואה סכ"ד )יאמר לו אם לא תפדו לזמן פלוי יהא קוי לי מעכשיו .ואם לא אמר מעכשיו  ...אסמכתא(,
ולעיל ס"ד )דכיון שלא אמר לו מעכשיו יהא שלך הרי זה אסמכתא בעלמא(.

*
וכל זה הוא במשכון ,שמועלת בו אמירת מעכשיו ,משא"כ בסתם מתה על תאי ,וכדלקמן סט"ז )שאין אמירת מעכשיו מועלת
להוציא מדין אסמכתא אלא לגבי משכון בלבד(.
 74וכל שכן בדייהם ,כדלעיל ס"ד ולקמן סי"ג )שהרי בדייהם אין דין דין אסמכתא(.
 75גמרא לא ,ב )הכא במאי עסקין כשהרהיו אצלו  ...דאמר ליה מעכשיו( .הרי שאף אם אמר ליה מעכשיו ,אם לא הרהיו
אצלו איו עובר.
טור ושו"ע ס"ב )אם משכו בידו ואמר ליה מעכשיו  ...אסור משום דקי ליה למפרע( .הרי שאם לא משכו בידו איו עובר.
 76ח"י ס"ק ו )הוצרכו לומר שמשכו בידו ,דאם לא כן ,אף במכירה ממש לא אמרין מעות קוה מעכו"ם .עיין בחו"מ סי'
קצ"ד ,ובש"ך שם ס"ק א(.
והייו האמור בשו"ע ורמ"א שם ס"א )העובד כוכבים איו קוה  ...בכסף( ,ובש"ך שם ס"ק א )בין ישראל מהעכו"ם ובין עכו"ם
מישראל חד דיא אית להו  ...דבין ישראל מעכו"ם ובין עכו"ם מישראל איו קוה רק במשיכה ,וכן משמע בדברי שאר כל
הפוסקים ,וכן מבואר בדברי האחרוים ,וכמ"ש בספרי שפתי כהן בי"ד סי' ש"ך ס"ק ח(.
וביו"ד סי' שכ ס"ק ח )דיש מחלוקת בין הפוסקים ,ר"ת וסייעתו סוברים דמשיכה קוה בעובד כוכבים ולא מעות ,ורש"י
וסייעתו סבירא להו דמעות קוות ולא משיכה  ...ומשמע דהוא הדין בקה פרה מעובד כוכבים ,דלר"ת משיכה דוקא קוה
ולרש"י מעות(.
ובט"ז שם ס"ק ח )ובתשובת רמ"א סי' פ"ז כתב  ...קי"ל כר"ת  ...ועל כן אם לא משך ישראל הפרה פשיטא דהפרה עדיין
ברשות כותי עומדת ,ואין חילוק בין כותי קוה מישראל או ישראל מן כותי עכ"ל(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ד )הט"ז שם בשם רמ"א  ...כל הפוסקים  ...סבירא להו דבכסף לא קי( .לקמן סי' תמח ס"ח
)שיש אומרים שהכרי איו קוה מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה כמו שתבאר בח"מ סימן קצ"ד( .שו"ת צמח צדק יו "ד
סי' רלג )רביו ז"ל בקוטרס אחרון לאו" ח סי' תמ"א סעי' י"ב פסק כדעת הח"י שם ,דישראל מאיו יהודי ואיו יהודי
מישראל איו קוה אלא במשיכה ,ומשמע שם שאיו ספיקא דדיא(.

*
אמם למרות זאת תבאר לקמן בסי' תמח ס"ח )יש אומרים שהכרי קוה מטלטלין אפילו בכסף בלבד או במשיכה בלבד ויש
לסמוך על דבריהם להקל בחמץ שעבר עליו הפסח שאיו אסור אלא מדברי סופרים שבדברי סופרים הלך אחר המיקל(.
ועפי"ז פסק לעיל ס"ז )אם היה מוח ברשות ישראל ,שלא משכו ביד הכרי מעולם  ...אמר לו מעכשיו יהא כולו שלך אם לא
אפרע לך לזמן פרעון  ...כבר קה החמץ לכרי לחלוטין(.
ותבאר לעיל שם )הערה  ,(40דהייו מטעם שבדיעבד סמכין על דעת הפוסקים דסגי בקין מעות.
וגם לפי מה שפסק רביו לקמן בסדר מכירת חמץ )אם המכירה איה כדת עובר עליו בבל יראה ובל ימצא( ,מכל מקום מצרף
שם גם קין מעות על החמץ המכר )קיבלתי ממו כל דמי החמץ עד פרוטה אחרוה  ...ומעתה קה כל החמץ לערל מוכ"ז
מעכשיו ממש בקין גמור לחלוטין(.
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ואפילו משכנו בידו קודם הפסח ,אם לא אמר לו מעכשיו יהא שלך ,אלא אמר לו אם לא אפרע לך
לזמן פלוני יהא שלך מאותו זמן ואילך ,ולא הגיע הזמן עד לאחר הפסח ,וכל ימי הפסח היה החמץ
באחריות הנכרי 77מגניבה ואבידה באונס ,שלא התנה עם הישראל שאם יגנב ממנו החמץ או יאבד
יפסיד חובו .ומדין תורה הישראל אינו חייב באחריות המשכון של נכרי שבידו מגניבה ואבידה
באונס .78שאף באחריות המשכון שמושכן אצלו מישראל חבירו אינו חייב אלא מדין שומרין ,שהוא
עליו כשומר שכר מטעם שנתבאר בחושן משפט סי' ע"ב ,79ואין דין שומרין לממון של נכרי ,80שהרי
אמרה תורה 81כי יתן איש אל רעהו פרט לשל נכרי.82
לפיכך אע"פ שהגיע זמן הפרעון ולא פרע לו ונחלט החמץ ביד הישראל ,מכל מקום כל ימי הפסח
היה עדיין של הנכרי ,ולא היה הישראל מחוייב לבערו מעיקר הדין ,כיון שלא היה חייב מדין תורה
באחריות מגניבה ואבידה באונס ,והרי דינו כחמצו של נכרי שעבר עליו הפסח שהוא מותר אפילו
באכילה .ואפילו ראה הישראל מדעתו של הנכרי קודם הפסח שהוא רוצה לשקוע חמצו בידו
לחלוטין שלא לפדותו ממנו לעולם ,אין בכך כלום ,ואין הישראל עובר עליו בב"י .83אלא אם כן
הקנה לו הנכרי את חמצו קודם הפסח בקנין גמור המועיל שלא יוכל לחזור בו מדין תורה ,כגון
שאמר לו חמצי שתחת ידך הריני נותנו לך במתנה או במכירה גמורה בעד המעות שהלוית לי ,או
שאמר לו יהיה שלך בעד חובי ,שבאמירה 84נקנה החמץ לישראל כמו שנתבאר בחושן משפט סי'
____________________
 77תוס' לא ,ב ד"ה שקוה )ור"י אומר  ...דהלוהו על המשכון שומר שכר  ...וכולה שמעתא חמצו של כרי ביד ישראל איירי
שלא קבל עליו ישראל אחריות( .רא"ש פ"ב ס"י )וישראל שהלוה את הכרי על חמצו  ...אפילו הרהיו אצלו אי לא אמר ליה
מעכשיו שרי .ומיירי שאין אחריות המשכן שבידו עליו ,דאם האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר( .טור ושו"ע
ס"ב )אבל אם לא אמר ליה מעכשיו ,ואין אחריותו עליו מותר(.
 78גמרא לא ,ב )דא"ר יצחק מין לבעל חוב שקוה משכון שאמר ולך תהיה צדקה אם איו קוה משכון צדקה מין מכאן לבעל
חוב שקוה משכון ת"ק סבר הי מילי ישראל מישראל הוא דקריא ביה ולך תהיה צדקה אבל ישראל מכרי לא קי( .ובתוס'
שם ד"ה שקוה )דהלוהו על המשכון שומר שכר( .הרי שבמשכון של כרי בידי ישראל איו שומר שכר .ולכן אין דיו כמו
משכון מישראל לישראל ,שתבאר לעיל ס"א שעובר עליו.
ב"ח סוס"י תמ ]אוצ"ל :ב"ח סוס"י .ח"י סוס"י תמ[ .והוא בב"ח סוס"י תמא )מבואר בסוגיא דהייו טעמא משום דישראל
מגוי מי לא קי משכון( .ובח"י סוס"י תמ ס"ק יד )דאע"ג דסתם הלואה האחריות המשכון הוא על המלוה ,הייו במלוה
לישראל מדין שומר ,כמבואר בחו"מ סי' ע"ב ]ס"ב[ ,משא"כ במשכון של עכו"ם דאין לו דין שומר ,וכמו שכתבתי לעיל ס"ק
א( .ושם )דבעכו"ם שהפקיד אין דין שומרים ופטור מלשלם ,דרעהו כתיב( .הובא לעיל סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק ו.
וכ"כ הח"י כאן ס"ק ח )ובסתם משכון מעכו"ם אין אחריות על ישראל ,וכמו שכתבתי לעיל סוף סימן ת"מ(.
 79סעיף ב )המלוה את חבירו על המשכון  ...הרי זה שומר שכר( .ובש"ך שם ס"ק י )מטעם דהמלוה על המשכון מצוה קעביד,
ואילו מתרמי ליה עי בההיא שעתא לא הוה בעי למיתב ליה פרוטה ,משום דהעוסק במצוה פטור מן המצוה ,ומשום ההיא
פרוטה עשה שומר שכר כל זמן היותו אצלו ,עד שיחזירו לבעליו אפילו אחר שפרעו(.
משא"כ במלוה לכרי על המשכון ,איו עוסק במצוה להיות פטור מן המצוה.
 80שאפילו שומר שכר ממש ,אין הישראל חייב באחריותו ,כמבואר ברמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"א )שלשה דיין האמורין
בתורה בארבעה השומרין אין אלא במטלטלין של ישראל  ...שא' כי יתן איש אל רעהו ויצאו כסי עכו" ם(.
תוס' שבועות מד ,סע"א )דאפילו שומר שכר גמור לעכו"ם לא מחייב ,דגבי שומרים כתיב רעהו ,ואיכא למעוטי עכו"ם ,כמו
הקדש(.
טוש"ע חו"מ סי' שא ס"א )ג' דיים האמורים בתורה בארבעה שומרים אים  ...בכסי עכו"ם(.
והייו שכל הטעמים האמורים במשכון ,שהמלוה קוה אותו והוא שומר שכר עליו ,אים במשכון של כרי:
)א( ישראל מכרי איו קוה משכון.
)ב( המלוה לכרי איו עוסק במצוה הפטור מן המצוה ,ולכן איו כשומר שכר.
)ג( גם דיי שומר שכר ממש אים בממון של כרי ,דרעהו פרט לשל כרי.
 81משפטים כב ,ט.
 82מכילתא סוף פט"ו )לרעהו ולא הקדש ,לרעהו ולא למצרים( .רמב"ם שם.
 83מ"א ס"ק ו )ראה לי אף על פי שראה מדעת העכו"ם שדעתו לשקוע בידו ,אפילו הכי איו עובר עליו ,כל זמן שלא מכרו לו
בפירוש(.
 84בכמה דפוסים תוקן :זו )וכן הוא לעיל ס"ו(.
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ע"ג:85
יג אבל אם כבר הגיע זמן הפרעון קודם הפסח ולא פרע לו בזמנו ,הרי כבר נקנה החמץ להישראל
בקנין גמור קודם הפסח ,86שהרי אמר לו הנכרי אם לא אפרע לך לזמן פלוני יהיה כולו שלך.87
ואע"פ שלא אמר לו מעכשיו יהיה שלך אין כאן דין אסמכתא ,אף על פי שהחמץ הוא שוה הרבה
יותר מכדי חובו ,דכיון שבדיניהם זכה הישראל 88בכל החמץ ואין הנכרי יכול לפדותו ממנו בעל
כרחו ,שהרי בדיניהם אין דנין דין אסמכתא ,אם כן אף )ה( בדינינו זכה הישראל ,שכך הוא דין
התורה ,אם באו לפניך ישראל ונכרי לדין אם יכול אתה לזכות את הישראל בדין תורה אמור להנכרי
כך הוא בדינינו ,ואם אתה יכול לזכותו בדיניהם אמור לו כך הוא בדיניהם.89
ולפיכך חייב הוא לבערו בערב פסח מן התורה .ואם לא ביערו עד לאחר הפסח הרי הוא אסור בהנאה
כדין חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח:
יד ואפילו לא הגיע זמן הפרעון עד לאחר הפסח ,וגם לא אמר לו מעכשיו יהיה שלך ,אף על פי כן
צריך הישראל לבערו בערב פסח ,שהרי אם יגנב או יאבד ממנו מחמת פשיעותו בשמירתו יתחייב
באחריותו .שלא אמרו אין דין שומרין לממון של נכרי אלא לענין גניבה ואבידה הבאים באונס ,אבל
91
לא )ו( לענין הבאים על ידי פשיעה ,שהפושע הוא כמזיק בידים ,90וכבר נתבאר בסימן ת"מ
____________________
 85הייו בקיי מעות ומשיכה ,בשעה שמלוה תן המעות ומשך המשכון ,כדלעיל ס"ו )והערה .(35
 86גם זה מיירי שהמשכון בידי הישראל ,וקה בקיי מעות ומשיכה ,כדלעיל שם.
 87ראב"ד פ"ד ה"ה )ואם הגיע זמו קודם הפסח ,אפילו לא אמר מעכשיו קאו ,שאין דין אסמכתא לעכו"ם( .רא"ש פ"ב ס"י
)חזין כאילו כבר קודם הפסח היה ברשות הכרי  ...וכן כתב הראב"ד ז"ל דאם הגיע זמו קודם הפסח ,אפילו לא אמר
מעכשיו קאו ,שאין דין אסמכתא לכרי(.
אלא שהם כתבו כן אפילו במשכון מישראל לכרי ,מהטעם שהובא בקוטרס אחרון ס"ק ה )הראב"ד וסיעתו  ...דהישראל גמר
ומקי ,כיון שבדייהם אין דין אסמכתא(.
ובזה לא קיי"ל כותייהו ,כדלעיל ס"ד )שבדיי ישראל יכול לפדותו אף לאחר הזמן ,דכיון שלא אמר לו מעכשיו יהא שלך הרי
זה אסמכתא בעלמא( .משא"כ כאן במשכון מכרי לישראל ,אפשר כולם יודו ,מטעם האמור לקמן בסמוך.
 88מ"א ס"ק ג )בדייהם דייין ליה(.
אלא שהמ"א מיירי בחיוב האחריות )שבדייהם הוא על המלוה ,שבידו המשכון( .ומזה למדים לעין אסמכתא" ,שהרי
בדייהם אין דין דין אסמכתא".
וראה שו"ת צמח צדק סי' מה אות ה .שו"ת לחם שלמה סי' עג אות ג וסי' עד אות ה ואילך.
 89ברייתא ב"ק קיג ,א )תיא ישראל וכעי אס שבאו לדין ,אם אתה יכול לזכהו בדיי ישראל זכהו ואמור לו כך דייו ,בדיי
כעים זכהו ואמור לו כך דיכם(.
רמב"ם הל' מלכים פ"י הי"ב ) היה ישראל ועכו"ם ,אם יש זכות לישראל בדייהן דין לו בדייהם ואומרים לו כך דייכם .ואם
יש זכות לישראל בדייו דין לו דין תורה ואומרים לו כך דייו(.
ואף שבשמשכון מישראל לכרי לא אזלין בתר דייהם שאין דים דין אסמכתא ,כדלעיל ס"ד )כיון שבדיי ישראל יכול לפדותו
אף לאחר הזמן  ...הרי זה אסמכתא בעלמא(.
הייו דוקא במשכון מישראל לכרי ,מטעם המבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה )דכל היכא דאיכא זכות לישראל בדייהם דייין
ליה בדייה( .משא"כ במשכון מכרי לישראל ,שזכותו של הישראל היא ש"אין הכרי לא יכול לפדותו ממו בעל כרחו".

*
ואף שתבאר לעיל )סי"ב(" :כיון שלא משך הישראל את החמץ לביתו קודם הפסח ,לא קה אותו בדמים בלבד  ...לפי שישראל
מכרי וכרי מישראל איו קוה שום דבר בכסף בלבד אלא במשיכה" .ואין אומרים בזה שבדייהם סגי בקין כסף בלבד.
ביאר במחת פתים )חו"מ סי' תח ד"ה ובאמת(" :כיון דהחפץ ברשות העכו"ם ,אף שאם יבוא לבית דין יחייבו אותו ליתן
לישראל ,מכל מקום לא מקרי שלו לחייבו בביעור על ידי זכות שבדייהם".
וכעין זה ביאר בתהלה לדוד )ח"ג סי' לד אות ז(" :וליישב דברי הרב ז"ל אפשר עפ"י מ"ש ביש"ש בב"ק פ"א סי׳ מ"א .דהא
דאתה יכול לזכותו בדייהם זכהו ,הייו דוקא להחזיק ביד הישראל ,דהוי הפקעת הלואתו ,אבל לא להוציא מיד העכו"ם
עיי״ש .והשתא אתי שפיר דבסי"ב דמשכוו ביד העכו"ם אין להוציא ממו ,אבל בסי"ג דמשכוו ביד ישראל בדייהם דייין
לי׳".
)וראה קוטרס אחרון ס"ק ה ,הטעם שאין הולכים בתר דייהם במכירת חמץ על ידי קין כסף(.
 90רמב"ם הל' שכירות פ"ב ה"ג )אם פשע בה חייב לשלם שכל הפושע מזיק הוא( .הובא גם לעיל סי' תמ ס"י בהגהה.
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שלכתחלה צריך לבער בערב פסח אף אם אינו חייב אלא באחריות גניבה ואבידה הבאים על ידי
פשיעה:
טו ואם התנה עם הנכרי שכל ימי הפסח לא יתחייב אפילו באחריות גניבה ואבידה הבאים על ידי
פשיעה ,אפילו לכתחלה אין צריך לבערו ,92אם לא הגיע זמן הפרעון עד לאחר הפסח ולא אמר לו
הנכרי מעכשיו יהיה שלך .רק שיזהר לעשות לפניו מחיצה גבוה י' טפחים:93

מתת חמץ על תאי מישראל לכרי
טז ישראל שנתן חמצו לנכרי במתנה על תנאי ,שהתנה עמו אם לא אעשה לך דבר פלוני לזמן פלוני
יהיה כל החמץ קנוי לך מעכשיו ,אע"פ שכבר הגיע הזמן קודם הפסח ולא עשה אותו דבר וכבר נחלט
החמץ להנכרי ,מכל מקום כיון שבדינינו לא זכה הנכרי בחמץ הזה ,שהרי אסמכתא בעלמא היא זו,
שסמך הישראל בדעתו שבודאי יוכל לעשות לו אותו דבר לזמן פלוני ,ועל סמך זה נתן לו,94
ואסמכתא אינו קונה במתנה אע"פ שאמר לו מעכשיו יהא שלך ,שאין אמירת מעכשיו מועלת להוציא
מדין אסמכתא אלא לגבי משכון בלבד 95מטעם שנתבאר בחושן משפט סי' ר"ז.96
ולפיכך חמץ זה הוא לאחר הפסח אסור בהנאה ,דהיינו שאסור לכל אדם לקנותו מהנכרי ,שהרי
ישראל בעל החמץ עבר עליו בבל ימצא ,97אם לא חזר ונתנו לנכרי במתנה גמורה קודם הפסח בלי
שום תנאי ועל דרך שנתבאר למעלה.98
ואם החמץ הוא עדיין ברשות הישראל ,שלא נתנו עדיין ליד הנכרי ,אסור לו ליתנו לו ,כדין כל איסורי
הנאה שאסור ליתן אותו לנכרי .99אבל אם כבר נתנו ליד הנכרי קודם הפסח ,אע"פ שהוא אסור בהנאה
לאחר הפסח ,אף על פי כן אין הישראל מחוייב לפדותו מהנכרי כדי לבערו מן העולם ,שהרי אין
_______________
ש"ך חו"מ סי' סו ס"ק קכו )בשו"ע וברמ"א שם ס"מ" :אם היה שומר שכר עליהם ,וגבו או אבדו ,אפילו בפשיעה ,פטור
מלשלם  ...ויש מחייבים בפשיעה )והסברא הראשוה היא עיקר" .והאריך וכתב על זה הש"ך שם" :באמת כן דעת הרבה
פוסקים מאד  ...אבל מה אעשה שלפע"ד דברי הרמב"ם עיקר ומוכרחים בש"ס"(.
וסי' שא ס"ק ג )בשו"ע וברמ"א שם ס"א" :דיים האמורים בתורה בארבעה שומרים ,אים  ...בכסי עובדי כוכבים  ...וכן
פטורים אף מפשיעה )והכי קיי"ל( .ויש מחייבים בפשיעה" .וכתב על זה הש"ך שם ס"ק ג" :ואי הוכחתי לעיל סי' ס"ו ס"ק
קכ"]ו[ דהעיקר כהרמב"ם דבפשיעה חייב"( .ותבאר לעיל סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק ו.
וראה גם לעיל סוף ס"ט.
 91סעיף טז.
 92שבזה מודה גם הדעה הב' דלעיל שם סי"ג ,ומותר אף לכתחלה כדלעיל שם סט"ז .וכן הוא לעיל סוף ס"ט.
 93כדלעיל סי' תמ ס"ה )צריך שיעשה לפיו מחיצה גבוה י' טפחים ,כדי שיהיה לו היכר ולא ישכח על איסור חמץ ולא יבא
להסתפק ממו( .וכן הוא לעיל סוף ס"ט )רק שיזהר לעשות לפיו מחיצה גבוה י' טפחים כמו שתבאר בסי' ת"מ(.
 94כדלעיל ס"ד בהג"ה ,וש".
 95מ"א ס"ק ב )ואם לא הלוהו עליו ,רק שאמר לו אם לא אעשה לך דבר פלוי קודם ר"ח יסן יהא החמץ שלך מעכשיו ,אסור,
דהוה ליה אסמכתא ,כמ"ש בח"מ סי' ר"ז בסמ"ע ,דדוקא במשכון מהי מעכשיו(.
 96בסמ"ע שם ס"ק יח )דתו לידו מיד בתורת משכון ושעבוד על מעותיו ,והוה כעין מקח וממכר ,גם עשה לו טובה ,הלכך
אמרין דדעתו היתה שיהיה לו מעתה מכירה קין גמור( ,וס"ק מ )דשאי התם דעשאו לו טובה בהלואתו ,גם בא לידו
מתחילה קצת בתורת קין(.
 97כדלעיל סי' תמ סי"ז.
ומדייק כאן שעבר עליו בבל ימצא )ולא בבל יראה( ,כיון שהוא בבית הכרי )ואיו ראה( .ותבאר לעיל סי' תמ ס"א )והערה .(9
 98סעיף ו )ואם הקה הישראל את החמץ הזה לכרי קודם הפסח בקין גמור המועיל ,שיהיה כולו חלוט לו  ...כגון שאמר לו
קודם הפסח כל חמצי שתחת ידך הריי ותו לך במתה גמורה  ...הרי חמץ זה מותר אפילו באכילה ,שהרי כל ימי הפסח
היה קוי להכרי לחלוטין(.
 99מ"א ס"ק ג )אבל אם הוא ביד הישראל אסור ליתו לו ,דהא אסור בהאה ,ואסור ליתו לאחרים(.
וכדלקמן סי' תמג ס"ג )איו יכול למכרו לכרי ,ולא ליתו לו במתה(.
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מגיע לו שום הנאה ממה שחמצו נחלט ביד הנכרי ,כיון שלא נתנו לו בעד חובו אלא בתורת מתנה:100

קונטרס אחרון

101

102

והרא"ש

103

104

והטוש"ע  ,וכן

)א( שוה אלא כדי כו' .עי' בח"מ סי' ר"ז ותמצא שכן דעת התוספות
הוא דעת רוב הפוסקים כמבואר שם בב"י.105
ורמ"א שם לא הביא דעה הב' 106אלא משום שיש נפקא מיניה דהמוחזק יכול לומר קים לי ,107אבל
לענין איסור והיתר פשיטא דעיקר כהסכמת רוב הפוסקים ,ומכל שכן להקל באיסור דרבנן דאף
בספיקא מקילינן כמו שיתבאר בסי' תמ"ח 108ותמ"ט 109עיי"ש .ואף למי שאוסר שם באכילה ,110יש
להתיר כאן כהסכמת רוב הפוסקים .והא דסתמי הפוסקים כאן ,היינו משום דסתם משכון הוא שוה
יותר מכדי חובו ,וכן תירץ הש"ך בי"ד סי' רכ"א ס"ק מ"ג:111
)ב( ואם הקנה כו' .זהו 112פשוט ומבואר בכוונת המ"א ,113שנסתפק אם הוא מחויב לפדותו אחר
____________________
 100מ"א שם )איו צריך ליתן דמיו לעכו"ם ולבערו ,דאפילו אמרת דלא קהו העכו"ם ,מכל מקום הישראל לא משתרשי ליה(.
 101סעיף ט )הלוהו על שדה מאה זהובים והוא שוה יותר ,ואמר לו אם לא תפרעי עד שלש שים )יהיה שלי( ,הוי אסמכתא ולא
קה( .משא"כ אם איה שוה יותר לא הוי אסמכתא ,וקה.
שהוא כדעת רש"י ב"מ סו ,א ד"ה אי אומר )אסמכתא היא הבטחה בעלמא לסמוך על דבריו ,שאם לא ימלא דבריו יתן לו שוה
מאתים במה(.
 102ב"מ סו ,ב ד" ה ואי )דלא הוי אסמכתא אלא היכא  ...דגזים  ...כי ההיא דאם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי  ...גבי
חמרא  ...מי כמו גזים חשיב לפי שעדיין לא היה זמן מכר היין וותו עתה בזול( .וראה כסת הגדולה הגב"י ס"ק קמה )תוס'
והרא"ש ז"ל שכתבו כך סוברים דבעין גזים ,ומכירת קרקע הייו גזים(.
 103שם פ"ה סכ"ט )שכתב כמו בתוס' שם(.
 104המועתק לעיל ,שהוא כדעת רש"י ה"ל ,שאף לעין קרקע לא הוי אסמכתא אלא כשהיא שוה יותר.
 105סט"ז ד"ה והוי יודע.
 106ברמ"א שם ס"ט )ויש אומרים אפילו לא שוה יותר ,בכי האי גווא מיקרי אסמכתא( .והיא דעת רמב"ן שם סו ,א ד"ה
ולמיומי )לפיכך ראה דכל האומר אם לא באתי מכאן ועד יום פלוי הרי שדי מכורה לך בשויה ,שלא קה ,לפי שאין אדם
רוצה למכור כסיו ואפילו ביתר מכדי דמיהן  ...זבוי כסיה אפי' ביותר מכדי דמיהן אסמכתא היא( .ב"י שם בשם תלמידי
הרשב"א )חשוב אסמכתא ,לפי שאין אדם רוצה למכור כסיו בשוויין ,ולא אפילו ביותר מכדי דמיהן( .מוקי יוסף שם )לז ,ב(
ד"ה רב )דאפילו כי ליכא דמי יתירי ,כל היכא דאמר בלשון זה אי לא עבידא כך יהיה כך הוי אסמכתא ,דמשמע דלא גמר
ומקה  ...דכל שאתה מכריחו למכור לזמן שאיו רוצה למכור ואמר בלשון אם אסמכתא היא(.
 107כמבואר בטור ורמ"א חו"מ סי' כה ס"ב )דכל היכא דאיכא ספיקא דדיא אין מוציאין ממון מיד המוחזק( .וש"ך שם ס"ק
יז )רבו חילוקי הדיים בזה באיזה מקום יכול המוחזק לומר קים לי  ...וכבר חיברתי על זה ספר שלם קראתיו תקפו כהן ,בו
מבוארים כל אלו דיים על כון(.
וראה גם לעיל סי' תלז קוטרס אחרון ס"ק ד )ולעין ממוא צריך לדקדק בדין זה ,דכיון שיש חלוקי דיעות יכול המוחזק לומר
קים לי( .לקמן סי' תמג ס"ק ב )דיש לומר קים לי(.
 108ס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...אסור בהאה לכל אדם מישראל ,לפי שקסוהו חכמים לבעל החמץ על
שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולא רצו חכמים לחלוק בגזירתם ואסרוהו על כל אדם( .ובס"ל )לאחר הפסח מותר באכילה
בכל עין  ...שכל ספק דברי סופרים להקל(.
 109בט"ז שם )והוה ליה ספיקא ,דיש לומר כיון דקיימא לן כרבי שמעון דחמץ לאחר הפסח אסור מדרבן ,משום קסא ,בזה
אין שייך קס( ,וח"י שם )מדהשמיטו הפוסקים אלו ולא אשמועין איסור ,שמע מיה דסבירא להו דיש להתיר מספיקא,
כדין כל ספק דרבן ,לכן לא חשו לכתבו כיון שהוא מותר(.
 110ב"ח רס"י תמט )דאפילו לא הוי אלא ספק הוי אסור באכילה( .מ"א שם ס"ק ב )משמע מדברי הב"ח דחמץ שמצא אחר
הפסח ולא ידעין אם הוא של עכו"ם או של ישראל אסור באכילה( .דעה ב' דלקמן סי' תמח ס"ל )ויש מחמירין בכל ספק
חמץ שעבר עליו הפסח לאסרו באכילה ,ויש לחוש לדבריהם במקום שאין שם הפסד מרובה(.
" 111דסתמא דמלתא הוא שוה יותר".
 112תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים )ס"ו( תבאר אופן וסף שלא יעבור על החמץ שתן בתור משכון לכרי ,והייו אם יקה לו את החמץ בקין גמור קודם
הפסח ,בעד מעות החוב ,שמועיל כמו שאר מכירת חמץ ,אפילו אם אחר הפסח הוא שילם את החוב והכרי תרצה להחזיר לו
את החמץ ,לא אסר החמץ הזה.
ואף שעצה זו לא זכרה בפוסקים ,מכל מקום ראה שזה הי' פשוט אצל המ"א ,שלא הזכירה מרוב פשיטותה.
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הפסח ,ולא הזכיר כלל אם מחוייב לפדותו קודם הפסח שלא יעבור עליו בבל יראה ,אם כבר הגיע
הזמן ולא פרעו ,דאף בהכי מיירי השו"ע ,כמ"ש המ"א לעיל.114
אלא ודאי דקודם הפסח אינו צריך לפדותו ,אלא שיקנה אותו לנכרי בהקנאה גמורה ,וכמ"ש בפנים:
)ג( ]על ידי[ קנין סודר 115כו' .עיין בש"ך חו"מ סי' קכ"ג ס"ק ל' בשם מהר"מ מינץ 116ומהרשד"ם,117
והסכים הוא ז"ל עמהם ,והאריך בראיות דנכרי אינו קונה בקנין סודר ,118ויש לחוש לדבריהם
לכתחלה באיסור של תורה .ולכך לא הזכרתי קנין סודר בפנים בסי' תמ"ח.119
אבל הזכרתי כאן לענין דיעבד ,120מאחר דיש לסמוך בדיעבד על ר"ת 121וסיעתו ,וטוש"ע בחושן
_______________
 113ס"ק ג ד"ה ודע )וצ"ע אי לא אמר ליה מעכשיו ,אם מחויב לפדותו מן העכו"ם ולבערו ,דאם לא כן פורע חובו מאיסורי
האה( .וכן פסק בפים סוף ס"ד )ישראל בעל החמץ חייב לפדותו מהכרי ולבערו מן העולם לגמרי(.
שאלת השאלה ,עד שהמ"א דן מה צריך ישראל זה לעשות אחר הפסח )לפדותו מן העכו"ם ולבערו( ,אחרי שכבר עבר עליו במה
שלא ביערו קודם הפסח ,מדוע לא כותב המ"א את עיקר הדין קודם הפסח ,שהוא "מחויב לפדותו מן העכו"ם ולבערו"!?
אלא ודאי הי' פשוט אצלו ,שקודם הפסח איו צריך לפדותו ולבערו ,אלא יכול להקותו לכרי בהקאה גמורה ,כמבואר בפים.
 114ס"ק ב )ואם הגיע הזמן קודם פסח  ...הכל תלוי במעכשיו  ...וכן משמע דעת הרב ב"י בשו"ע(.
והייו שבשו"ע מבואר שהכל תלוי במעכשיו ,ואם לא אמר מעכשיו עובר עליו – אפילו הגיע זמן פירעון קודם הפסח ,וכמבואר
בפים ס"ד )אע"פ שכבר הגיע זמן הפרעון קודם הפסח ולא פרע לו ,ומצא שכבר חלט החמץ להכרי קודם הפסח  ...חמץ זה
איו קוי להכרי מדין תורה ,שהרי הישראל יכול לפדותו ממו לעולם  ...לפיכך חמץ זה  ...הוא אסור בהאה(.
יוצא אם כן שהישראל צריך לפדותו מהכרי ולבערו קודם זמן איסורו ,כי אם לא יפדהו ,הרי כשיגיע זמן איסורו יאסר
בהאה ,ובמילא יפרע חובו מאיסורי האה.

*
והייו שזה פשוט שאם לא הגיע זמן פירעון קודם הפסח ,חייב הוא לשלם חובו לכרי ,ולקחת ממו החמץ ,כדי שלא יעבור
עליו.
ובזה לא מדובר בפדיית החמץ ,שהרי החמץ עדיין לא חלט לכרי.
אמם בשו"ע מיירי גם בהגיע זמן פירעון קודם הפסח ,שאז חלט החמץ לכרי .אבל כיון שהחמץ לא קה עדיין לכרי ,יעבור
עליו כשיגיע זמן איסורו .ואם כן לכאורה יצטרך הישראל לפדות את החמץ מהכרי קודם הפסח.
וכיון שהמ"א לא כתב כן )אלא לעין אחר הפסח( ,על כרחך זה פשוט למ"א ,שלפי הפסח איו צריך לפדותו מהכרי ,אלא
להקותו לו בהקאה גמורה ,כמבואר בפים.
 115בדפו"ר צוין קוטרס אחרון זה על ס"ו ,והכותרת שלו :בקין סודר .ועפי"ז תיקו בכמה דפוסים גם בפים שם :בקין סודר
)ותבאר שם הערה  ,35שמה שאמר בפים שם "בקין גמור המועיל" ,הכווה לקין משיכה שהי' שם( .ובקוטרס השלחן
הגיה ,שהקוטרס אחרון שייך לכאן ,והכותרת היא :על ידי קין סודר.
 116סי' ה )לא מציו דמועיל חליפין בגוי ,דוקא כסף או משיכה הוי קיית גוי ,למר כדאית לי' ,ולמר כדאית לי'(.
 117חו"מ סי' ט )שאין קין לגוי ,שהרי הכתוב אומר וזאת לפים בישראל כו'  ...וגוי לא סמכא דעתיה להקות בחליפין(.
 118שסיים בסוף דבריו שם )לפע"ד העיקר  ...דאין חליפין לעכו"ם( .וכן הוא לעיל סי' תמ ס"ק ה )ועיין בש"ך בח"מ סי' קכ"ג
שהכריע דאין כרי קוה בקין סודר( .וראה בפים שם ס"ט )וקה ממו הכרי בקין סודר( .ותבאר לעיל שם )הערה .(61
 119שאף שהזכיר שם כמה קיים בס" ח -יב )שיטול ממו הישראל כסף  ...אחד משאר דרכי הקיה  ...כל דבר שהגו הסוחרים
לקות בו  ...או על ידי אגב קרקע( .מכל מקום לא זכר קין סודר.

*
והה כתב מהרי"ל בשו"ת שארית יהודה )חלק או"ח סי' יא(" :לפי שיש אומרים אין קין אגב קוה באיו יהודי ,ולפיכך לא
כתב רביו הגאון ז"ל קין זה אלא ליתר שאת .אי רגיל לצוות להוסיף קין חליפין".
וביאור דבריו ,שהן בקין אגב והן בקין חליפין ,בשיהם יש פוסקים הסוברים שמועיל בכרי ויש פוסקים הסוברים שאיו
מועיל ,ורביו לא צוה להוסיף את קין אגב רק ליתר שאת ,שכן כותב בשטר המכירה "ואגב קין שכירות החדרים יהיה קוי
לו כל החמץ שבהם ביתר שאת ויתר עז על קין דלעיל" ,הייו שאין סומכים על קין זה בלבד רק בתור תוספת לקין כסף
העיקרי .אשר לכן "אי רגיל לצוות להוסיף קין חליפין" ,שגם הוא מועיל לכמה פוסקים.
אלא שכבר תבאר לעיל )הערה  (51שהכווה היא לדעת התומים )סי' קכג ס"ק יב(" :ראה דקין אגב קרקע איו בגוי  ...לא
מציו בשום דוכתא כי קין אגב קרקע יועיל בשל גוי" .אשר כמעט כל הפוסקים חולקים עליו וסוברים שקין אגב קרקע
מועיל גם בכרי .משא"כ לעין קין סודר קיי"ל שהעיקר כדעת הפוסקים שאיו מועיל בכרי ,כמבואר כאן.
וברוב וסחי השטר מרבי א "ש שהיו לפיו לא זכר קין אגב סודר אצל הכרי ,וכדברי רביו הזכרים כאן .אך מכל מקום
יש מרבי א"ש המוסיפים גם קין אגב סודר מהכרי ,כדברי מהרי"ל ב"שארית יהודה".
 120הייו בדין הא' שבתחלת הסעיף )דמן הסתם אין אחריות גיבה ואבידה באוס על הישראל ,רק אחריות הפשיעה(; משא"כ
בדין הב' שבסוף הסעיף )כשהתה שלא יתחייב הישראל באחריות( ,שמותר לכתחלה ,בזה מיירי בודאי ,שהקה לו את החמץ
בקין גמור אגב קרקע וכיו"ב.
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משפט 122ואחרונים כאן:123
)ד( שלא משך כו' .כך כתב החק יעקב ,124וכ"כ הרמב"ן במלחמות 125שלא קנהו אלא במשיכה
דמשיכת הנכרי קונה כו' עיי"ש.
ואף שכך כתב לענין הנכרי ,הוא הדין לענין ישראל מנכרי ,דחד דינא אית להו לכל מילי כמבואר
בש"ך לחושן משפט סימן קצ"ד סק"א בשם רוב הפוסקים ראשונים ואחרונים.126
128
ואף שביו"ד סי' ש"כ משמע בקצת אחרונים שם 127דהוה ספיקא דדינא ,הרי חלק על זה הט"ז שם
בשם רמ"א 129וכתב מדפסקו כל הפוסקים כו' מכלל דסבירא להו דבכסף לא קני כו' .וכ"מ בתשובת
נחלת שבעה ,130הביאה החק יעקב בסי' תמ"ח.131
ומ"ש המ"א 132אפילו לא משכנו בידו אם אמר לו מעכשיו כו' .רוצה לומר שהקנהו לו בקנין גמור
בקנין סודר או אגב קרקע ,כמ"ש המ"א בסק"א .133וזהו שסיים המ"א וכמ"ש לעיל ,ר"ל בסעיף קטן
א' ,דאי לא תימא הכי הרי לא נזכר בדבריו לעיל כלום מדין זה.
134
ועל כרחך צריך לומר כן ,דאם לא כן למה הזכירו כל הפוסקים ומשכנו בידו ,גבי ישראל כו' ,כמו
שהקשה הרא"ש 135גבי נכרי שהלוה כו':
)ה( בדינינו זכה כו' .כן 136כתב המ"א בסק"ג ,דבדיניהם דיינינן ליה .137וכוונתו מבוארת ,דכל היכא
_______________
 121תוס' קידושין ג ,סע"א )שמע מיה דשאר דברים קין בחליפין לעובד כוכבים ,וכן היה רגיל ר"ת לשלוח הרשאה ביד עובד
כוכבים והיה מקה בחליפין(.
 122סי' קכג ,בטור )למדו שבשאר דברים מועילין חליפין לעכו"ם( ,ושו"ע סי"ד )יכולים לשלוח הרשאה ביד עובד כוכבים(.
 123מ"א ס"ק א )בקין או אגב קרקע(.
 124ס"ק ו )הוצרכו לומר שמשכו בידו ,דאם לא כן ,אף במכירה ממש לא אמרין מעות קוה מעכו"ם .עיין בחו"מ סי' קצ"ד,
ובש"ך שם ס"ק א(.
 125ט ,סע"ב )ומשעת הרהה קה ,דמשיכה בכרי קוה(.
" 126בין ישראל מהעכו"ם ובין עכו"ם מישראל חד דיא אית להו  ...דבין ישראל מעכו"ם ובין עכו"ם מישראל איו קוה רק
במשיכה ,וכן משמע בדברי שאר כל הפוסקים ,וכן מבואר בדברי האחרוים".
וראה לעיל )הערה .(76
 127ראה ש"ך שם ס"ק ח )דיש מחלוקת בין הפוסקים ,ר"ת וסייעתו סוברים דמשיכה קוה בעובד כוכבים ולא מעות ,ורש"י
וסייעתו סבירא להו דמעות קוות ולא משיכה  ...ומשמע דהוא הדין בקה פרה מעובד כוכבים ,דלר"ת משיכה דוקא קוה
ולרש"י מעות(.
 128ס"ק ח )ובתשובת רמ"א סי' פ"ז כתב  ...קי"ל כר"ת  ...ועל כן אם לא משך ישראל הפרה פשיטא דהפרה עדיין ברשות כותי
עומדת ,ואין חילוק בין כותי קוה מישראל או ישראל מן כותי עכ"ל(.
 129שו"ת סי' פז.
 130סי' כט -לא.
 131ס"ק יד )בתשובת סי' ל"א  ...רוב הפוסקים  ...וגם הטור  ...עיקר דעתו כר"ת ,וכמו שכתב רמ"א בתשובה(.
 132ס"ק ה )משום דקי ליה ,ואם כן אפילו לא משכו בידו ,אם הקהו לו במעכשיו אסור ,וכמו שכתבתי לעיל(.
" 133אם הקהו לעכו"ם בקין או אגב קרקע ,אע"פ שלא מסרו לעכו"ם עד אחר הפסח שרי" .וכדלעיל ס"ט )שהקה לו על ידי
קין סודר או אגב קרקע(.
 134אלא ודאי הטעם הוא כמבואר בח"י ס"ק ו )הוצרכו לומר שמשכו בידו ,דאם לא כן ,אף במכירה ממש לא אמרין מעות
קוה מעכו"ם(.
 135פ"ב ס"י )אוקימא אליבא דרבא כשהרהיו אצלו ,ובדאמר ליה קי לך מעכשיו אם לא אפרע לך עד זמן פלוי  ...אם לא
הרהיו אצלו ,אף על גב דאמר ליה מעכשיו ,לא גרע מחמצו של כרי ברשות ישראל ,והאחריות על ישראל( .וכדלעיל ס"ז.
 136תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סי"ג תבאר הטעם שזכה הישראל במשכון שהגיע זמו קודם הפסח ,כיון שבדייהם אין דין דין אסמכתא.
ואילו בס"ד תבאר הטעם שלא זכה הכרי במשכון שהגיע זמו קודם הפסח ,כיון שבדייו הרי זו אסמכתא בעלמא.
על זה בא לבאר את החילוק בים ,מתי דייין ליה בדייהם ,ומתי אזלין דוקא בתר דין תורה ולא בתר דייהם.
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דאיכא זכות לישראל בדיניהם דיינינן ליה בדיניהם מדין תורה ,כדאמרינן בב"ק דף קי"ג
אומות העולם זכהו כו' ,עיי"ש וברמב"ם פרק י' מהלכות מלכים הלכה י"ב.139
ומ"ש המ"א בסי' תמ"ח 140דלא דיינינן בדיניהם ,היינו שאין הנכרי קונה בדין תורה מישראל בקנין
שאינו אלא בדיניהם ,שהרי זכות הוא לו לישראל שיוכל לחזור בו כשירצה ,ואם כן עובר עליו בבל
יראה.
והוא הדין גבי אסמכתא בנכרי מישראל ,דאינו קונה בעל כרחו של ישראל ,ולכך עובר עליו בבל
יראה להרמב"ם 141וסיעתו.
ואף הראב"ד וסיעתו 142לא חלקו עליו 143אלא משום דהישראל גמר ומקני כיון שבדיניהם אין דנין
אסמכתא ,כמה שכתב המ"א בסי' תמ"ח:144
)ו( לענין הבאים על ידי כו' .עיין במ"ש בסי' ת"מ:145
בדיני

_______________
 137המ"א מיירי בחיוב האחריות )שבדייהם הוא על המלוה ,שבידו המשכון ,ולכן הלוה הישראל אין עליו אחריות( .ומזה
למדים לעין אסמכתא" ,שהרי בדייהם אין דין דין אסמכתא" .ולכן אין הכרי יכול לחזור בו מקין זה.
" 138תיא ישראל וכעי אס שבאו לדין ,אם אתה יכול לזכהו בדיי ישראל זכהו ואמור לו כך דייו ,בדיי כעים זכהו ואמור
לו כך דיכם".
" 139היה ישראל ועכו" ם ,אם יש זכות לישראל בדייהן דין לו בדייהם ואומרים לו כך דייכם .ואם יש זכות לישראל בדייו
דין לו דין תורה ואומרים לו כך דייו".
 140ס"ק ד ד"ה מ"ש המשאת בימין )דאזלין בתר דין תורה ולא בתר דייהם(.
והייו שמטעם זה לא סגי במכירת חמץ לכרי בקין מעות לבד ,אף שבדייהם קה.
 141פ"ד ה"ה )ישראל שהרהין חמצו אצל העכו"ם אם אמר לו אם לא הבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוי קה חמץ זה  ...אותו
זמן שקבע לו קודם הפסח  ...מצא אותו החמץ כאילו הוא פקדון אצל העכו"ם ואסור בהייה לאחר הפסח(.
ופירש במגיד משה שם )ודעת רביו  ...אסמכתא במשכון  ...עכו"ם מישראל איו קוה(.
וכן פסק לעיל ס"ד )]כרי שהלוה לישראל ותן לו הישראל משכון של חמץ[  ...ואמר לו אם לא אפרע לך לזמן פלוי יהיה כולו
שלך ,אע"פ שכבר הגיע זמן הפרעון קודם הפסח ולא פרע לו  ...אם הישראל רוצה לפדותו מיד הכרי לאחר שעבר הזמן איו
יכול להוציאו ממו בעל כרחו בדייהם ,מכל מקום כיון שבדיי ישראל יכול לפדותו אף לאחר הזמן  ...אסמכתא בעלמא(.
והייו שאף שבדייהם אסמכתא קיא ,מכל מקום הישראל יכול לחזור בו בדייו ,והוי חמץ של ישראל.
 142שחלק על הרמב"ם שם )אם הגיע זמו קודם הפסח ,אפילו לא אמר מעכשיו קאו ,שאין דין אסמכתא לעכו"ם(.
אלא שבזה לא קיי"ל כהראב"ד ,אלא כהרמב"ם ,וכדלעיל ס"ד.
 143מטעם שאזלין בתר דייהם.
 144ס"ק ג )דהתם שאי ,כיון דבדייהם לא הוי אסמכתא ,גמר ומקי(.
 145קוטרס אחרון ס"ק ו.
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הוספות
א

פסקי הסדור – סדר הנהגות של פסח

1

המנהג להניח פתיתי חמץ קשה זמן מה קודם הבדיקה כדי שימצאם הבודק  .ועל פי הקבלה יש
להניח עשרה פתיתין.2
וקודם שיתחיל לבדוק יברך :ברוך כו' על ביעור חמץ:3
וצריך לחפש לאור הנר בכל המחבואות גם בסדקים שבקרקע:4
ולא ידבר בין הברכה לתחלת הבדיקה אפילו מעניני הבדיקה .5ונכון שלא ישיח שלא מעניני הבדיקה
כל זמן בדיקתו.6
ויעמיד מבני ביתו אצלו לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו ,ולא ישיחו בינתים ,ויזהרו לבדוק
תחלה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה ,ולא ילכו לבדוק תיכף אחר הברכה לחדר אחר:7
ואחר הבדיקה יזהר בחמץ שמשייר להצניעו למחר לשרפה או לאכילה לשמרו שלא יוליכוהו אנה

____________________
 1וכן הוא בשוע"ר סי' תלב סי"א ) הוהגים להיח פתיתי חמץ בבית בכמה מקומות קודם בדיקת הבודק ,יזהרו להיח חמץ
קשה שאיו מתפרר( ,וש".
 2פע"ח שער חג המצות סוף פ"ה )מהרב ז"ל ,דע בעין הביעור צריך להיח קודם הביעור עשרה פתיתי חמץ לבערם ,ולכן שורפין
ומבטלין מן העולם גד י' כתרין דמסאבותא( .משת חסידים מסכת יסן פ"א אות ב )אור לארבעה עשר דחדש זה ייח עשר
פתיתי חמץ בזויות הבית  ...יבדקם ויוציאם משם לבערם ,והם עשר כתרי דמסאבותא( .סידור האריז"ל )טוב להיח י' פתיתי
חמץ בזויות הבית כדי לבער י' כתרין דמסאבותא ,ולהוציא צד הקדושה מתוכם( .ברית הלוי למהר"ש אלקבץ פט"ו בשם אור
זרוע )וכתוב באור זרוע כי חסידים הראשוים היו מצוים לשום י' פרוסות של חמץ בעשר מקומות קודם הביעור ,למצוא
אותם ולשרום אותם למחרתו ,וזה מהג ותיק( .וראה שער הכולל פמ"ח אות ג.
ותבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 3וכן הוא בשוע"ר סי' תלב ס"א )קודם שיתחיל לבדוק צריך לברך כמו שמברכין על כל מצות מדברי סופרים ,ומה הוא מברך
בא"י אמ"ה אקב"ו על ביעור חמץ( ,וש".
 4וכן הוא בשוע"ר סי' תלג ס"א )הבדיקה צריך שתהיה לאור הר  ...שאור הר יפה לבדיקה וחיפוש במ חבואות בחורים
ובסדקים( ,וש".
 5וכן הוא בשוע"ר סי' תלב ס"ו )אסור להפסיק בשום דיבור בין הברכה לתחלת הבדיקה ,כדרך שאסור להפסיק בשאר כל
המצות בין הברכה לתחלת עשיית המצות .ולכתחילה יזהר שלא ידבר ביתיים כלל אפילו מעיי צרכי הבדיקה( ,וש".
 6וכן הוא בשוע"ר שם ס"ז )לכתחלה אין להשיח שום שיחה באמצע הבדיקה ,אפילו בדברי תורה ,כי אם מעיי צרכי הבדיקה,
לפי שיש אומרים שאף המשיח באמצע המצוה הרי זה הפסק( ,וש".
 7וכן הוא בשוע"ר שם ס"ח )ואם איו יכול לטרוח בעצמו לבדוק בכל החדרים ובכל המקומות ,יבדוק הוא חדר אחד או זוית
אחת ,ויעמיד מבי ביתו אצלו בשעה שמברך על בדיקתו ,ויכוין להוציאם בברכתו והם יעו אמן אחר ברכתו ויתכווו לצאת
בברכתו ,ויתפזרו לבדוק איש איש למקומו ,ויזהרו שמיד אחר ששמעו הברכה יתחילו לבדוק בחדרים הסמוכים לבית ששמעו
הברכה בתוכו ,אבל לא ילכו מיד לבית אחר לבדוק ,לפי שההליכה מבית לבית חשובה הפסק בין הברכה לתחלת עשיית
המצוה( ,וש".
ותבאר באגרות קודש חט"ו ע' קז )ויעמיד מבי ביתו כו' – מבלי תאי  ...ואת"ל שהדיוק בסידור כון הוא )ולא שהועתק
הלשון משו"ע ,ולא חית בסידור להעתיק פרטי דיים( ,יש לומר הטעם דסבירא לי' דמצוה לזכות את בי ביתו גם כן במצוה
זו ,שהרי בבדיקתם מצוה עושים )ראה שו"ע שם סוס"ט( ,אף שאין החיוב עליהם  ...ועוד קמ"ל שכיון שגם הוא בעצמו
יבדוק קצת – אין בזה העין דמצוה בו יותר מבשלוחו )ודלא כמשמעות הל' בשו"ע שלו((.
וראה שלחן המלך ח"ב ע' לז -מ.
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ואנה שלא יתפרר ויתגרר ממנו על ידי תינוקות או עכברים:8
וגם 9צריך לבטל אחר הבדיקה ויאמר :10כל חמירא וחמיעא 11דאיכא ברשותי ,12דלא חמיתיה 13ודלא
ביערתיה ודלא ידענא ליה ,14ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא:15
ביום י"ד בשעה ה' 16יעשה לו מדורה בפני עצמו 17וישרפנו ויבטלנו.18
ובביטול היום יאמר :כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי ,דחזיתיה ודלא חזיתיה 19דחמיתיה ודלא
חמיתיה 20דביערתיה 21ודלא ביערתיה ,ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא:
ויש לשרוף עשרה פתיתין 22ובשעת שריפת החמץ יאמר זה :יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי
אבותינו ,23כשם שאני מבער החמץ 24מביתי ומרשותי ,כך תבער את כל החיצונים ,ואת רוח הטומאה
תעביר מן הארץ ,ואת יצרנו הרע תעבירהו מאתנו ,ותתן לנו לב בשר לעבדך באמת ,וכל סטרא אחרא
וכל הקליפות וכל הרישעה בעשן תכלה ,25ותעביר ממשלת זדון מן הארץ ,וכל המעיקים לשכינה
27
תבערם ברוח בער וברוח משפט ,26כשם שביערת את מצרים ואת אלקיהם בימים ההם ובזמן הזה
אמן סלה:

____________________
 8וכן הוא בשוע"ר סי' תלד ס"א -ב )הטילו חכמים על כל איש שיזהר בחמץ שמצא בבדיקה שישמרו יפה מפי התיוקות
והעכברים ,וכיצד ישמרו מפיהם מציעו בתיבה וכיוצא בה מקום שאין התיוקות ועכברים יכולין ליטול משם  ...וכן החמץ
המוכן ומוח בבית או בשאר חדרים הצריכים בדיקה לאכול ממה בלילה ולמחר עד שעה ה' צריך הוא להציע( ,וש".
 9בוסף לבדיקה ,צריך גם לבטל.
 10הטעם שצריך לאמרו בפה ,תבאר בשוע"ר סי' תלד ס"ז .והטעם שתקן בלשון ארמי ,תבאר בשוע"ר שם ס" ח.
 11הטעם שמפרטים ואומרים "כל חמירא וחמיעא" ,תבאר בשוע"ר סי' תלד ס"ט .והטעם שאין אומרים "כל חמירא וכל
חמיעא" ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 12הטעם שאומרים "ברשותי" )ולא בביתי( ,הובא בקוטרס אחרון סי' תמ ס"ק א )לומר דאיכא ברשותי ,כדי לכלול החמץ שיש
לו במקומות אחרים( ,ותבאר שם )הערה .(139
 13הטעם שאומרים "דלא חמיתיה" )ולא "דלא חזיתיה"( ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 14הטעם שאומרים "ודלא ידעא ליה" תבאר בלקוטי טעמים ומהגים .וראה גם שוע"ר סי' תלד ס"י.
 15הטעם שאומרים "ולהוי הפקר כעפרא דארעא" תבאר בשוע"ר סי' תלד ס"ז.
 16הטעם תבאר בשוע"ר שם סי"ב )וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור )מטעם שתבאר( ,צריך הוא ליזהר ולבער קודם
שתגיע שעה ששית ,שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו(.
 17וכן הוא בשוע"ר סי' תמה סי"א )והגין לעשות לו מדורה בפי עצמו אפילו כששורפין אותו קודם שהגיעה שעה ששית( ,וש".
 18הטעם תבאר בשוע"ר סי' תלד סי"א )ולפי שיש לחוש שמא תגלגל כזית מחמץ זה שאכל ממו עד שעה ה' ,ופל לאחד מן
החורים או לאחת מן הזויות  ...לפיכך כון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם
שית כל חמץ שיש ברשותו ,כדי שיבוטל גם כן החמץ שתגלגל מחמץ זה ששיירו למאכלו ,ולא יעבור עליו בבל יראה ובל
ימצא כשימצאו בפסח( ,וש".
 19הטעם שבביטול היום אומרים "דחזיתיה ודלא חזיתיה דבערתיה ודלא בערתיה" ,תבאר בשוע"ר שם סי"ב.
 20הטעם שאומרים "דחזיתיה  ...דחמיתיה" תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 21הטעם שבביטול של ליל י"ד אומרים "ודלא בערתי'" ,ובביטול של יום י"ד אומר "דבערתי' ודלא בערתי'" ,תבאר בשוע "ר
סי' תלד סי"ב )והערה  ,(70וסי"ד )והערה .(80
 22הטעם שכפל עוד הפעם על דבר י' פתיתין ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 23הטעם שאמר בלשון רבים ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 24כ"ה בדפוס ראשון.
 25הטעם שאומרים "בעשן תכלה – בבי"ת ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 26הטעם שמקדימים "ברוח בער" לפי "וברוח משפט" תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
 27וסח "בימים ההם ובזמן הזה" )בתוספת וא"ו( ,תבאר בלקוטי טעמים ומהגים.
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לקוטי טעמים ומנהגים – מאת כ"ק אדמו"ר זי"ע
הלכות פסח
28

הלכות פסח  .הי' הראשוות שדפסו משולחן ערוך רביו הזקן )על ידי ביו ,שקלאוו,
תקע"ג ,(29והן גם הראשוות )ביחד עם הלכות ציצית( שכתבו וגמרו על ידי רביו הזקן עוד
"בהיותו יושב בשבת תחכמוי" במעזריטש )הקדמת אדמו"ר האמצעי להשולחן ערוך,30
הקדמת הרבים בי הגאון המחבר ז"ל – .(31הלכות תלמוד תורה) 32וסדר ברכת ההין– (33
דפסו על ידי אדמו"ר הזקן ,אבל כעין בפי עצמו ולא כחלק מהשולחן ערוך.

שבת הגדול
34

35

קרא כך מפי שעשה בו ס גדול )תוד"ה ואותו שבת פז ,ב  .טושו"ע רס"י תל ( – .במחזור
ישן כת"י 36מצא דגם שבת שלפי שבועות קרא שבת הגדול ,וכן שבת שלפי ראש השה )כתר
שם טוב ח"ג .(37ויש לומר שקראו שם זה לשבתות אלו) ,אף דלא שייך בהם הטעם ה"ל( ,מפי
הדמיון לשבת שלפי הפסח ,שגם הם באים לפי יום טוב.
שבת הגדול שחל להיות בערב פסח – ורק אז – מפטירין וערבה )באר היטב סת"ל סק"א( ,לפי
____________________
 28ציטוטים מהספרים הזכרים ב"לקוטי טעמים ומהגים" ,וספו ודפסו בהגדה של פסח עם לקוטי טעמים ומהגים
והציוים ,הוצאת קה"ת תש"ז.
ראה איזה הערות גם בהערות וביאורים )א'קו ע'  48ואילך(.
 29הייו שהעריכה והכה לדפוס התחילה בשת תקע"ג ,אחרי הסתלקות כ"ק אדמו"ר הזקן )בכ"ד טבת תקע"ג( ,וסתיימה
הדפסתו בשת תקע"ד.
באותה שה סתיימה אף הדפסתם של חלק יורה דעה )קאפוסט תקע"ד( ,והתיא שעם אגרת הקודש )שקלוב תקע"ד(.
בשער חלק יורה דעה זכר גם חלק הלכות פסח" :דפסו בק"ק שקלאב על חלק הלכות פסח ,שיצא ראשוה" .ובהסכמת בי
הגאון המחבר לאגרת הקודש ה"ל ,חותמים" :היום יום ה' כ"ב אייר תקע"ד".
מסתבר אם כן ,שחלק הלכות פסח סתיימה הדפסתו במשך החורף ,ואילו חלק יו"ד והתיא – בקיץ תקע"ד.
 30שדפסה לראשוה באורח חיים ח"א )קאפוסט תקע"ו(" :בספרי שלחן ערוך אורח חיים הידועים ,שדפס מהם הלכות פסח,
וכבר מבואר בהקדמה שכתבו ,סיבת מעשה הספר".
 31שדפסה לראשוה בחלק הלכות פסח )שקלוב תקע"ד(" :והיתה התחלתו בהיותו יושב בשבת תחכמוי במקום תחות של
הרב הקדוש ה"ל ,שם הואיל באר את התורה בהלכות ציצית והלכות פסח".
ומה שוסף כאן "במעזריטש" ,זה הי' בתחלת עריכת השלחן ערוך ,בשת תקל"א )ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פט"ו(.
אחר כך בשת תקל"ב התגורר הרב המגיד בראווא ,ובתחלת שת תקל"ג התגורר באיפאלי ,עד להסתלקותו באיפאלי בי"ט
כסלו תקל"ג )ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פ"ו ע' יט(.
 32שקלוב תק"ד.
" 33לוח ברכת ההין" מסר על ידי רביו רביו לדפוס לראשוה ,כפי הראה ,בשת תק"ה )ראה תולדות חב"ד ברוסיא
הצארית פכ"א( .אחר כך מסרו לדפוס כמה פעמים וספות ,עם הוספות והשלמות .אחר כך ערכו מחדש ,והדפיסו בשם "סדר
ברכת ההין" ,בתוך ה"סדור" שלו )שקלוב תקס"ג(.
" 34ועל כן קורין אותו שבת הגדול לפי שעשה בו ס גדול".
 35בטור )קורין אותו שבת הגדול ,והטעם לפי שעשה בו ס גדול  ...ועל שם אותו הס קורין אותו שבת הגדול( ,ובשו"ע )קורים
אותו שבת הגדול מפי הס שעשה בו( .ותבאר בשוע"ר רס"י תל.
 36ראה אור ישראל כ ע' קצד ,שהכווה למחזור בולויא )ש -שא ,ח"א( ,שדפס שם "יוצר לשבת הגדול של שבועות" ,ו"אזהרות
מרבי שלמה ז"ל ,ופירושם ,אומרים אותם בשבת הגדול של שבועות" .וכן מביא שם מכמה ראשוים שכותבים "בשבת הגדול
שלפי פסח ועצרת וראש השה"" ,קרא שבת הגדול שבת שלפי הפסח ,וכן הגו לקרות שבתות לשלש רגלים".
 37למוה"ר שם טוב גאגין )ח"א -ב קיידאן תרצ"ד ,וח"ג לודון תש"ח( .האמור לפיו דפס שם בח"א )ע' קעז( ,ובח"ג )ע' .(2
בשעה שדפסה לראשוה ההגדה של פסח עם "לקוטי טעמים ומהגים" )קה"ת תש"ו( ,עדיין לא דפס ח"ג של כתר שם טוב.
וקטע שלפיו )וגם ד"ה מהג בית הרב דלקמן ,שזכר בו כתר שם טוב ח"ג( ,וספו בהוצאה השיה )קה"ת תשט"ו(
והשלישית )קה"ת תשי"ז( של לקוטי טעמים ומהגים.
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שבאותה פרשה כתוב הביאו המעשר אל בית האוצר ,וערב פסח )של שה רביעית ושביעית
לשמיטה( הוא זמן ביעור מעשרות )שו"ע אדה"ז סוס"י ת"ל ,עיי"ש.(38
בשבת הגדול אחר מחה אומרים עבדים הייו עד לכפר על כל עוותיו ,לפי שאז היתה התחלת
הגאולה והסים )שו"ע ס"ס ת"ל( וכן והגים )ודלא כמ"ש בשער הכולל.(39

בדיקת וביעור חמץ
המהג להיח פתיתי חמץ כו' קודם הבדיקה .מעיקר הדין אין צריך כלל להיח ,כי המצוה
לחפש אחר החמץ ,וגם אם לא מצא כבר קיים המצוה כתיקוה )שבלי הלקט סי' רו בשם שו"ת
הגאוים ,40כלבו בשם רב האי גאון .(41אבל כבר תפשט המהג להיחן ומהג ישראל תורה היא
)שו"ע אדה"ז סו"ס תל"ב.(42
ראה בחק יעקב 43טעמי מהג זה .ויש להוסיף טעם :כדי שבביטול היום יוכל לומר כל חמירא
וחמיעא דחמיתי' .וגם שלא ישכח חובת ביעור ,ולא יצטרך לשרוף הכלי שלקח לבדיקה ,כמ"ש
סו"ס תמ"ה.44
חמץ קשה .כדי שלא יתפרר )שו"ע סי' תל"ב.(45
וע"פ הקבלה יש להיח עשרה פתיתין) .משת חסידים ,46סידור האריז"ל (47בס' ברית הלוי
למהר"ש אלקבץ כתב שמרומז בגמרא )פסחים י ,א( היח עשר כו' )שער הכולל.(48
מהג בית הרב .מיחים במקומות שוים בבית עשרה פתיתי חמץ קשה ,כל אחד מהם כרוך
____________________
 38מה שכתב על זה במוסגר שם )ואע"פ שיש אומרים שזמן הביעור איו בערב יום טוב הראשון של פסח ,אלא בערב יום טוב
האחרון של פסח ,וכן עיקר ,כמ"ש ביורה דעה סי' של"א .מכל מקום תפשט המהג על פי סברא ראשוה(.
 39פמ"ח ס"א )בסדור השמיט זה )כי לא ציין ,כמו בשארי סדורים ,עד כאן אומרים בשבת הגדול( .גם בפע"ח ומשת חסידים
וסדור האריז"ל ליתא(.
ובקוטרס הסידור להגרא"ח אה )ספ"ח(" :כתב לי הרה"ח ר' אלתר שימחאוויץ ע"ה וז"ל ,בשער הכולל פרק מ"ח בעין
אמירת עבדים  ...שמעתי בעין זה מידידי התמיד הרה"ח הר"ר ישראל )יחי'( ]ז"ל[ לעווין מעוול  ...שבפועל הי' כ"ק
אדמו"ר בג"מ והג להגיד עבדים ,הייו בשבת הגדול".
" 40מצאתי בתשובות ]הגאוים[ כשמברך אדם על ביעור חמץ איו חושש אם איו מוצא ,דמכל מקום ביעור חמץ הוא ,שמחזר
אחריו לבערו ,וחייב לברך".
 41סי' מח ו ,ד )לא חששו בזה ,לפי שדעתו כשמברכין על הבעור לבער אם מצא(.
ומה שצוין לרב האי גאון ,ראה הערות וביאורים תשעב ע'  ,36שאולי הכווה למה שכתב בכל בו שם" :וכתב רב האי גאון ז"ל
ברכת הבעור לפי בדיקה  ...ואם שח שיחת חולין בין ברכה לבדיקה קודם שיתחיל צריך לחזור ולברך ,ואם התחיל לבדוק
ואחר כך שח איו צריך לחזור ולברך" .והייו אף שהתחיל לבדוק ולא מצא חמץ עדיין ,קרא התחלת מצות בדיקת חמץ.
 42סי"א )ומעיקר הדין אין צריך כלל להיח פתיתים הללו קודם בדיקה ,שאף אם יבדוק הבודק ולא ימצא שום חמץ בבדיקתו
אף על פי כן לא בירך לבטלה ,שכך המצוה לבדוק החמץ ולחפש אחריו שמא ימצא ממו מאומה ,ואם לא מצא אין בכך כלום
וכבר קיים המצוה כתיקוה .אבל כבר תפשט המהג להיחן ,ומהגן של ישראל תורה היא(
 43סי' תלב ס"ק יד )ומהר"י ווייל סי' קצ" ג כתב הטעם שמיחין שלא ישכח לבטל למחר  ...ולי ראה טעם המהג ,שאם יבדוק
ולא ימצא זמן מה ,יתרשל שוב ויתייאש מן הבדיקה ולא יבדוק עוד היטב ,לכך מיחין לו פתיתים ,שעל ידי זה שימצא חמץ
יתן לבו לבדוק היטב אולי ימצא עוד(.
 44ברמ"א )ואם לא מצא חמץ כשבדק ,ישרוף הכלי שלקח לבדיקה ,כדי שלא ישכח חובת בעור( .ובשוע"ר שם ס"ז )ואם לא
מצא שום חמץ בבדיקתו ,טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה ,כדי שלא ישכח חובת הביעור לשה הבאה ,וגם כדי שלא ישכח
לבטל ביטול השי(.
 45בשוע"ר שם סי"א )יזהרו להיח חמץ קשה שאיו מתפרר ,שמא יתפרר ממו מעט ,וישאר ממו בבית בפסח( ,וש".
 46מסכת יסן פ"א )אור לארבעה עשר דחדש זה ,ייח עשר פתיתי חמץ בזויות הבית(.
47

"טוב להיח י' פתיתי חמץ בזויות הבית".
 48פמ"ח ס"ג.
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בפיסת ייר – בכתר שם טוב ח"ג 49כותב אשר כן הוא גם מהג הספרדים באה"ק סוריא
תוגרמא ומצרים .והטעם כדי שלא יתפרר .ועדמ"ש בשו"ע סתל"ב– .
בודקים לאור ר של שעוה )שו"ע סתל"ג( ועל ידי וצת עוף .הבודק מיח החמץ שמוצא בשק
קטן של ייר .בגמר הבדיקה מיח שק זה הוצה ושירי הר – אם ישם – בקערורית כף-עץ,
מעטף הכל בייר )אבל לא יד הכף ,ששאר בלתי מעוטף( ,ומהדק על ידי חוט שכורכו סביב
הייר כמה פעמים וקושרו.
ברוך כו' על ביעור חמץ )פסחים ז ,ב( ואע"פ שבשעה זו איו מבערו עדיין ,מכל מקום כיון שאין
הבדיקה תכלית המצוה ולאחר הבדיקה מיד הוא מבטל ומפקיר כל החמץ ששאר ולא מצאו,
הרי ביטול זה קרא ביעור .וגם ביעור שביום יד' פטר בברכה זו )טור 50וב"י .51שו"ע אדה"ז
סתל"ב.(52
על ביעור .ולא לבער ראה רמב"ם הל' ברכות פי"א הט"ו וב"כ הש"ס שם.53
וצריך לחפש לאור הר מפי שאור הר יפה לבדיקה )פסחים ח ,א.(54
ויזהרו לבדוק תחלה בחדר הסמוך למקום ששמעו הברכה .לפי שהליכה מבית לבית חשובה
הפסק בין הברכה לתחלת עשיית המצוה )שו"ע אדה"ז סתל"ב ס"ח(.
צריך לבטל אחר הבדיקה .בטול בזמן זה הוא תקת חכמי הגמרא ,כדי שיהי' לו זמן קבוע ...
ובדורות האחרוים הוסיפו לבטלו גם ביום )שם סתל"ד סי"ג(.
כל חמירא .בירושלמי )פסחים פ"ב ה"ב( ,וסח הביטול הוא בלשון הקודש ,55אבל הגאוים
תיקוהו בלשון ארמי מפי עמי הארץ )דרכי משה .56שו"ע אדה"ז תל"ד ס"ח .(57ומצא –
בשיוים – ברש"י )פסחים ו ,ב ,(58רי"ף )שם ג ,א ,(59רא"ש )שם פ"א ,ס"ט ,(60בה"ג ,61מחזור
ויטרי ,62יוצר לשבת הגדול 63ועוד.
____________________
 49ע' ) 4מהג הספרדים בא״י וסת״מ ]סוריא תוגרמא ומצרים[ להכין עשרה פתיתי חמץ בקערה ,וכל חתיכת פת שמרת תוך
פיסת ייר(.
" 50שבדיקה זו תחלת ביעור ומיד )ס"א שמיד( אחר הבדיקה הוא מבטלו".
" 51אפשר שבא ליישב דלא תקשה מאחר שהברכה היא על הביעור היה לו לברך סמוך לביעור  ...ואפשר לומר שבא ליישב דלא
תיקשי לן שלא היה לו לברך אלא על בדיקת חמץ".
 52ס"א וס"ב.
 53ראה שוע"ר סי' תלב ס"ד )וטעם שיוי הוסחאות בברכת המצות הוא מבואר בראשוים( ,וש".
 54ובשוע"ר סי' תלג ס"א )שאור הר יפה לבדיקה ,וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים( ,וש".
" 55רב אמר צריך לומר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיו יודע בו יבטל".
 56ס"ק ב )והפוסקים כתבו בלשון תרגום ,כי לקחוהו מדברי הגאוים ,שתיקוהו בבבל משום עמי הארץ(.
" 57תקן וסח הביטול בלשון ארמי ,מפי עמי הארץ שאים מביים בלשון הקודש כי אם בלשון ארמי".
 58ד"ה הבודק )אומר כל חמירא דאיכא בביתא הדין ליבטיל( .וכעין זה שם ד ,א ד"ה חובת הדר )משוי ליה כעפרא ואמר כל
חמירא דבביתא הדין כו'(.
" 59היכי מבטל דאמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חמיתיה ולא ביערתיה ,ליבטיל וליהוי כעפרא".
" 60היכי מבטל דאמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי דלא חזיתיה ולא בערתיה ,ליבטיל ולחשיב כעפרא דארעא".
 61הל' פסח כח ,ד )והיכי מבטיל ליה ,אמר הכי ,כל חמירא דאיכא ברשותי ולא ידעא ביה ,ליבטיל וליהוי עפרא(.
 62הלכות פסח )ואומר כל חמירא דאית בהדא דירה ,דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ,ליבטיל וליהוי כעפרא  ...ובהלכות גדולות
כתב בלשון זה :כל חמירא דאיכא ברשותי ולא ידעא ביה ,לבטיל ולהוי כעפרא .וכן עיקר(.
" 63ולימא הכי ,כל חמירא דאיכא בהדא דירה ,דלא חמיתיה ודלא ביערתיה ,ליבטל ולהוי כעפרא".
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וסח רביו 64מדוייק על פי מה שכתב הב"ח סי' תל"ד – 65הובא בח"י – 66וכן הוא בסידור שער
השמים להשל"ה.67
והה בב"ח ושער השמים כתבו :כל חמירא וכל חמיעא ,אבל רביו העתיק כל חמירא וחמיעא,
וכן הוא בח"י ,ובאר היטב) 68שם( ,בסידור האריז"ל ,69בסידור יעב"ץ 70ועוד .ולכאורה ע"פ
מרז"ל )מו"ק כו ,א( ואימא עד דהוו כולהו ,אמר ליה על על הפסיק העין ,גם כאן ,כיון שגם
אם ישו רק אחד משיהם ,חמץ או שאור ,מבטל צריך לומר :כל חמירא וכל חמיעא .ויש לומר
דתיבת כל עצמה מורה דבאיזה אופן שיהי' – מבטל .וראה בסידור קול יעקב 71רמזי תיבת
וחמיעא בוא"ו.
וחמיעא .אף שחמירא כולל גם חמץ ,ראוי לכל מדקדק במעשיו להזכירו בפירוש )ב"ח ,שו"ע
אדה"ז סי' תל"ד ס"ט(.
דלא חמיתי' .כ"ה בסידור של"ה ,סידור קול יעקב ועוד .ודלא כהב"ח ,ח"י ,סידור הר"ש
ראשקוב ,72שכתבו דלא חזיתי' )והבאר היטב לא דק בהעתיקו לשון הב"ח( .וראה בסידור קול
יעקב הטעם על פי סוד.73
ודלא ידעא לי' .כי החמץ שמציע למחר איו מבטל) 74ב"ח סתל"ד(.
כעפרא דארעא .ממעט זהב שקרא גם כן עפר ,כמו שאמר )איוב כח ,ו( ועפרות זהב לו )ח"י,
שו"ע אדה"ז סתל"ד ס"ז(.
בדיקת חמץ .אדמו"ר הזקן הלך למעזריטש בפעם הראשוה בשת תקכ"ד 75ושהה שם )בפעם
____________________
" 64כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי ,דלא חמיתי' ודלא ביערתי' ודלא ידעא ליה ,ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".
" 65וסח הביטול לפי הראה לעיות דעתי הוא זה ,כל חמירא וכל חמיעא דאיכא ברשותי ,דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ודלא
ידעא ליה ,ליבטל וליהוי הפקר כעפרא דארעא".
 66ס"ק ט )על כן מסיק וכון לומר בזה הוסחא ,כל חמירא וחמיע דאיכא ברשותי ,דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ודלא ידעא,
ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא".
 67שדפס לראשוה באמסטרדם תע"ז )כל חמירא וכל חמיעא דאיכא ברשותי ,דלא חמיתיה ודלא בערתיה ודלא ידעא ליה,
ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא(.
 68ס"ק ז )המדקדק במעשיו יאמר וסח זה ,כל חמירא וחמיע דאיכא ברשותי ,דלא חמיתיה ודלא בערתיה ודלא ידעו ליה,
ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא .ב"ח .חק יעקב(.
" 69ואחר הבדיקה יאמר ,כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי ,דלא חזיתיה ודלא ביערתיה ,ליבטל ולהוי כעפרא דארעא".
 70סדור עמודי שמים ,שערך על ידי רבי יעקב עמדין )אלטוא תק"ח -ח(" :ויאמר ,כל חמירא וחמיעא דאיכא ברשותי ,דלא
חמיתיה ודלא ביערתיה ,לבטיל ולהוי כעפרא דארעא".
 71סדור האריז"ל ,שערך על ידי רבי יעקב קאפיל ליפשיץ )סלאוויטא תקס"ד( .שם מבאר כמה גימטריאות לתיבת "וחמיעא".
 72סדור האריז"ל ,שערך על ידי רבי שבתי מרשקוב )קוריץ תק"ד(.
 73שמבאר שם הגימטריא של תיבת "חמיתיה".
והה לקמן בוסח כל חמירא שבשעת השריפה ,אומרים שיהם "דחזיתיה ודלא חזיתיה ,דחמיתיה ודלא חמיתיה" .ותבאר
לקמן הטעם" :אפשר לומר :חמיתי' בשעת הבדיקה .חזיתי' – מעולם".
משא"כ כאן שאין אומרים "דחזיתי'  ...דחמיתי'" ,כי אם "דלא חמיתי'" ,אם כן אין טעם לפרט את שיהם .ולכן בא לבאר כאן
טעם העדפת רביו את וסח "דלא חמיתי'".
ואפשר שגם בפירושו הפשוט עדיף לומר "דלא חמיתי'" ,הייו שמבטל כל מה שלא ראה בשעת הבדיקה )בין שראהו מעולם,
ובין שלא ראהו מעולם(.
 74משא"כ בשעת ביעור החמץ ביום י"ד ,כבר אין לו חמץ שמציע ,ולכן שמטו תיבות אלו שם.
ותבאר גם בשוע"ר סי' תלד ס"י" :כשמבטל החמץ בליל י"ד מיד אחר הבדיקה ,איו מבטל אלא החמץ שאיו ידוע לו שלא
מצאו בבדיקה ,אבל חמץ הידוע לו ,שדעתו לאכול ממו בלילה ולמחר עד שעה ה' ,אף אם ביטלו איו מבוטל".
וכן איו מבטל את החמץ הידוע שמכר לכרי.
 75ראה היום יום לכ"ב חשון.
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ההיא( עד לפי חה"פ תקכ"ה .כשחזר לביתו – ביום י"ג יסן בשה ההיא לא אכל )לא התעה
שהרי אסור בתעית ,76אלא שלא אכל( כי הי' טרוד בהכה לבדיקת חמץ ,אשר כל הכווות
שקיבל במעזריטש בעין בדיקת חמץ יבוא כן בהבדיקה בפועל .הבדיקה משכה כל הלילה ,ולא
הי' לו אז רק חדר אחד )שיחות כ"ק מו"ח אדמו"ר חג הפסח תרח"ץ.(77
אז פירש רבו המשה )ריש פסחים( :אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הר – י"ג
בגימטריא אחד ,הוא עין הדעת ,בזה אין שייך )צריך?( בדיקה .י"ד הוא עין המדות )ז' מדות
דפש האלקית ודפש הבהמית( שם צריך להיות בודקין את החמץ ,והבדיקה היא לאור הר ,ר
ה' שמת אדם .78והבדיקה היא בחורין ובסדקין ,שלכן צריך להיות לאור הר ,כי מדורה היא
בחית אצילות ,ושם הרי לא יגורך רע ,79אבוקה היא בבריאה ואור הר – יצירה ,כי עשי' היא
בחית חושך )שם .ועייג"כ של"ה מס' שבת – קלו ,ב .80קהלת יעקב מערכת אבוקה .81ד"ה אור
לי"ד ה'ש"ת.(82
ביום י"ד בשעה ה' .ראה שו"ע סתמ"ג איך משערין שעות אלו.83
מדורה בפי עצמו )טור סי' תמ"ה .84מהרש"ל ,85מהרי"ל ,86מ"א ,(87דגזרין אטו שורפו לאחר
זמן איסור האתו )ב"י.(88
דחזיתי' כו' דחמיתי' .אפשר לומר :חמיתי' בשעת הבדיקה .חזיתי' – מעולם) 89ב"ח סתל"ד(.
ויש לשרוף עשרה פתיתין .כפל עוד הפעם ע"ד י' פתיתין ,כי הן בבדיקה והן בשריפה צ"ל י'
פתיתין )עיין בפרי עץ חיים שער חג המצות ספ"ד 90ובמשת חסידים שם.(91
____________________
 76כמבואר בשוע"ר סי' תכט ס"ט )ואין מתעין בכל חדש יסן ,אפילו תעית יחיד(.
 77ס' השיחות תרח"ץ ע' .265
 78משלי כ ,כז.
 79תהלים ה ,ה.
" 80אור הבריאה שהיא אור האבוקה  ...ר והוא עולם יצירה ,והוא מאיר בבית האפל שהוא עולם העשי'".
) 81שהביא מדברי של"ה ה"ל ,וביארו(.
 82ס' המאמרים ה'ש"ת ע'  37ואילך.
 83ברמ"א שם ס"א ,ובשוע"ר שם ס"ד .ויש בזה הפרש בין מ"ש בשוע"ר שם )ובפסקי הסדור( ,לבין מ"ש בשוע"ר סי' ח ס" ג,
וסי' פט ס"א .וראה סדר הכסת שבת עם באור )הערה .(113
" 84טוב לעשות לו מדורה ולשרפו בפי עצמו".
 85שו"ת סי' פז )אף בשעה חמישית  ...והגין לעולם לעשות מדורה בפי עצמו(.
 86הל' ערב פסח )וגם קודם שש ,דעדיין שעת היתר  ...כל השורף חמצו יעשה לו מדורה בפי עצמו ,ולא במדורת בישולי
הקדירות(.
 87ס"ק ד )ובטור משמע שאפילו שרפו קודם שעה ו' טוב לעשות לו מדורה בפי עצמו(.
וכן הוא בשוע"ר סי' תמה סי"א )והגין לעשות לו מדורה בפי עצמו אפילו כששורפין אותו קודם שהגיעה שעה ששית(.
 88ד"ה ומ"ש לכך טוב )ראה לי דבשורפו שלא בשעת איסורו מיירי ,ולהכי קאמר שאף על פי שאיו שעת איסורו ומותר ליהות
בו ,טוב לעשות לו מדורה ולשרפו בפי עצמו ,ולא יהה ממו בשעת שריפה ,דחיישין שמא גם כשישרפו בשעת איסורו יהה
ממו(.
 89ולפי זה יהי' הפירוש "ודלא חזיתי'" ,הייו שמבטל אף את החמץ שלא ראה מעולם .והייו שמישהו זרקו לחצרו ,והוא לא
ידע מזה.
והטעם שצריך לבטל גם חמץ זה ,הוא כעין מה שתבאר בשוע"ר )סי' תלז ס"ב(" :שמיד שקה הבית באחד מהדרכים ששכירות
קרקע קה בו ,זכה גם כן בחמץ שעזב שם המשכיר ,שהרי כבר הפקירו המשכיר ,וכל דבר הפקר המוח בבית המושכר
לשוכר זכה בו השוכר" .ותבאר לעיל שם )הערה .(24
" 90דע בעין הביעור צריך להיח קודם הביעור עשרה פתיתי חמץ לבערם ,ולכן שורפין ומבטלין מן העולם גד י' כתרין
דמסאבותא".
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יהי רצון .בסידור האריז"ל .ושם הוא "ד' אלקי ואלקי אבותי" בלשון יחיד .ואולי הטעם דשיה
ללשון רבים "אלוקיו ואלקי אבותיו" ,שמתוך כך התפלה שמעת )ברכות ל ,א .92שו"ע אדה"ז
או"ח סק"י ס"ד .(93ובפרט ששאר כל תפלה זו היא גם כן בלשון רבים .94וראה מ"א ואחרוים
או"ח ריש סי' מו.95
וצע"ק דבתפלת יהי רצון כו' מעזי פים כו' ,ובסוף סדר קדוש לבה ,גם וסח רביו הוא בלשון
יחיד ,96וכן הוא בסידור של"ה )ובסידור רש"ר :97יהי רצון כו' מעזי פים ,הוא בלשון רבים(.
ומ"ש בשער הכולל 98על יהי רצון כו' מעזי פים ,שהטעם מפי שאיו בצבור – צ"ע ,שהרי גם
יהי רצון דביעור חמץ איו בצבור.
בעשן תכלה .וכן הוא בתפלות ראש השה ויום הכיפורים – בבי"ת ,וכלשון הכתוב )תהלים לז,
כ( כלו בעשן כלו.
ברוח בער וברוח משפט .לשון הכתוב )ישעי' ד ,ד( הוא ברוח משפט וברוח בער .ומה ששיו
והקדימו בער למשפט מובן ,דלעין הדחה וזיכוך עוות בות ציון שבכתוב ,ידיח ברוח משפט
דאיהו רחמי ,כמו שפירש"י ביסורין ,שזהו כמו אב המייסר את בו )ראה בזה אגה"ק לרביו
הזקן ס' כב( .ומה שישאר בלי בירור יבער מן העולם ברוח בער .אבל כאן ,לעין החיצוים
והקליפות המעיקים לשכיה ,יבער ברוח בער ,וכל יצוצי הקדושה שהחיצוים יוקים מהם
)עיין פע"ח שער חהמ"צ פ"א( ידיח ברוח משפט לזככם )שער הכולל(.
בימים ההם ובזמן הזה .99וכן הוא בסידור הרש"ר .וצ"ע דבכל התפלות הוסח הוא "בזמן",
ולא מצא במקום אחר "ובזמן" בתוספת וא"ו .100ובסידור קול יעקב כאן הוא לכון בזמן בלא
וא"ו.
ביעור חמץ .מאן דאכיל חמץ בפסח כמאן דפלח לכו"ם )זח"ב קפב ,א( .האריז"ל כתב הזהר
_______________
 91מסכת יסן פ"ב )ובשרפו אותו יכוין לבער העשר כתרין דמסאבותא שהם בקליפות(.
" 92אמר אביי לעולם לישתף אייש פשיה בהדי צבורא היכי ימא יהי רצון מלפיך ה' אלהיו שתוליכו לשלום וכו' ",
ופירש"י" :אל יתפלל תפלה קצרה בלשון יחיד אלא בלשון רבים שמתוך כך תפלתו שמעת".
" 93היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך שהיא יהי רצון מלפיך ה' או"א שתוליכו לשלום וכו' ,ואף אם הולך יחידי יאמרה
בלשון רבים שמתוך כך תפלתו שמעת".
 94שאף שמתחיל )בהודעה(" :כשם שאי מבער החמץ מביתי ומרשותי" ,מכל מקום מסיים )בתפלה(" :ואת יצרו הרע תעבירהו
מאתו ותתן לו".
" 95קודם תפלת שחרית יקבל עליו מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך" .ובשוע"ר שם סי"א )ויקבל עליו מצות עשה של ואהבת
לרעך כמוך קודם תפלה( .וכן הוא בסדור רביו.
" 96יהי רצון מלפיך ה' אלהי ואלהי אבותי" )אף שבשאר הבקשות הוא בדרך כלל בלשון רבים( .וראה הערות וביאורים גליון
תשעה ע'  82ואילך.
 97רבי שבתי ראשקוב.
 98פ"א סט"ו )בגמרא היה רצון הזה בלשון רבים ,ואדמו"ר כתב בסדור בלשון יחיד ,מובן הטעם משום דרביו הקדוש הי'
אומרו בתר צלותא ,ומסתמא היה בציבור ,אבל אחו אומרים אותו בין ברכות השחר ,ומדלא הוי ברכה הקבוע לרבים,
אומרים בלשון יחיד(.
 99כן הוא בדפוס ראשון .וכן הוא גם בהגדה של פסח שאם לקוטי טעמים ומהגים דפוסים הראשוים.
אמם ב"הגהות לסדור רביו הזקן" ע' ס )אות לב(" :ובזמן ,צ"ל בזמן".
וכן תוקן בכמה סידורים והגדות דפוסים חדשים" :בימים ההם בזמן הזה".
 100כמבואר במ"א רס"י תרעו )בזמן הזה ,ולא ובזמן( .פר"ח רס"י תרעו )צריך לומר בימים ההם "בזמן" הזה בלא וי"ו,
והאומרים "ובזמן" הזה בוי"ו ,טועים( .ותבאר בט"ז סי' תרפב ס"ק ה )צריך לומר בימים ההם בזמן הזה ,כאלו אומר
בימים ההם בכ"ה לחדש( .וראה סדור רביו הזקן עם ציוים והערות )רסקין( ע' תר.
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ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השה )באר היטב רס"י תמ"ז – .(101ואולי הכווה
שלא יאוה לו כל און בשוגג ,שהרי בודאי בעל בחירה הוא גם אז.

____________________
" 101האר"י ז"ל כתב הזהר ממשהו חמץ בפסח מובטח לו שלא יחטא כל השה".
ומקורו במשת חסידים מסכת יסן פ"ג )והשומר פסח מחמץ כהלכתו ,ויחמיר בו בכל החומרות שמחמירים המחמירים ,יועיל
לפשו מאד כל השה(.
ורמז גם בשו"ת אדמו"ר הזקן סוס"י ו )לפי מ"ש האריז"ל להחמיר כל החומרות בפסח(.
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ג

שו"ת רבינו – יאוש והפקר באיסורי הנאה

אל 102האשל הגדול בענקים ,הוא ניהו מרנא ורבנא הרב הגאון מופת הדור מפורסם בכל קצוי ארץ
בוצינא קדישא דנהורא אספקלריא המאירה איש אלקי קדוש יאמר לו כבוד תפארתו מהור"ר שניאור
זלמן נ"י ויופיע כאור השמש ויהלום.
...וכדי שלא להוציא הנייר חלק אכתוב לאדוני קושיא אחת שנתקשתי ,103בב"ק דף צ' ע"ב ,תנו רבנן
שור תם שהמית והזיק כו' ,וכי קדמוהו ודנוהו דיני נפשות ליהדר ולידייניה כו' .104ואיתא בכריתות דף
כ"ד ע"א א"ר כרוספדאי א"ר יוחנן שור הנסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו ,ופירש"י דהוי
הפקר משנגמר דינו .ואיתא בב"ק י"]ג[ ומ"]ד[ אם נגח ואחר כך הפקיר פטור והועד בבעליו כו'.105
ואיתא בהרא"ש דף י"ג 106דאפילו חכמים לא פליגי על ר' יהודה דפטור מלשלם .ואם כן מאי מקשה
הגמרא ליהדר ולדייניה דיני ממונות ,דהא משנגמר דינו הוי הפקר ,ונגח ואחר כך הפקיר פטור.107
ויש לי דרך לישב באריכות גדול ,108אך באתי לבקש מאת אדוני לחוות דעתו הצלולה בזה ,ואסיים
ואומר שלום.
הק' פתלי הירש בא"א המפורסם החריף מוהר"ר ישראל הכהן מסטאב
מ"ץ דק"ק בארדיצוב

____________________
 102שאלה ותשובה זו ,באות כהוספה לשו"ת בושא סירכה שעברה על ידי מיעוך וגלגול ,שדפסה לראשוה בשוע"ר חלק יורה
דעה ,בדפוס ראשון )קאפוסט תקע"ד( .ואחר כך – בשו"ת רביו סי' יד.
השו"ת ה"ל כתבה בקיץ תק"ע )ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ז( .והיא מהדורא בתרא לעומת מה שתבאר
בקוטרס אחרון )לסי' תלה ס"ק ב(.
לכללות ביאור תשובה זו ,ראה שו"ת הרב ע' תצט ואילך .יגדיל תורה .י .ה ע' פד .ט ע' לד .יב ע' מו .התמים ח"ד ע' עג .יגדיל
תורה ירות"ו כד ע'  .41ובהסמן לקמן )הערה .(125
 103שהקשה גם בגליון הש"ס שם ,ובקצות החשן סי' תו ס"ק ב.
" 104תו רבן שור תם שהמית והזיק ,דין אותו דיי פשות ואין דין אותו דיי ממוות )דתם אין משלם אלא מגופו והרי הוא
סקל ,רש"י( .מועד שהמית והזיק ,דין אותו דיי ממוות )ומשלם מן העלייה( וחוזרין ודין אותו דיי פשות .קדמו ודוהו
דיי פשות אין חוזרין ודין אותו דיי ממוות .וכי קדמו ודוהו דיי פשות מאי הוי ,ליהדר ולידיייה מי ממוות "
)ומתרצת הגמרא בכמה אופים( .רואים מכאן ,שמעצם הדין יכולים לדון אותו דיי ממוות גם אחרי שדוהו למיתה.
" 105יתר על כן אמר רבי יהודה גח ואחר כך הקדיש גח ואחר כך הפקיר פטור ,שאמר והועד בבעליו והמית איש וגו'  ...עד
שתהא מיתה והעמדה בדין וגמר דין שוין כאחד" .ופירש"י" :דמשמע שיהא לו בעל אחד משעת העדאה ועד שעת העמדה
בדין".
 106ב"ק )פ"א סט"ז(" :ואף על גב דפליגי רבן עליה דרבי יהודה ,מוקי רביא מתי' כיחידאה ,משום דרבן לא פליגי עליה אלא
בשור שהמית אדם ,אבל בשור שהמית שור לא פליגי עליה" .והייו שלדברי הכל שור שהמית שור והפקירו בעליו ,פטור,
שאיו בעליו בשעת העמדה בדין.
 107וכן הקשה בגליון הש"ס שם" :קשה לי הא מבואר בפ״ק דף יג ע״ב ,דלרבי יהודה גח ואחר כך הפקיר או הקדיש פטור,
דבעין שיהא מיתה והעמדה בדין כאחד .ועי' בהרא"ש דרבן פליגי רק במיתה ,אבל בזקיה מודים .אם כן אחר שגמר דיו
הוי הפקר ,וכדאיתא בכריתות דף כד ע״א ,ואי אפשר למיהדר למידיייה אחר כך".
וכן הובאה קושי' זו בקצות החושן )סי' תו ס"ק ב(" :ואחי הרב המופלג מוהר"ר יהודה כהן ש"ן הקשה ,בהא דאמרין פרק
החובל )ב"ק( דף צ' )ע"ב( ,שור שהמית ואחר כך הזיק ,אם הוא מועד דין אותו דיי ממוות ואחר כך דין אותו דיי פשות,
קדמו)הו( ודוהו דיי פשות אין חוזרין ודין אותו דיי ממוות ,ופריך וכי קדמו)הו( ודו אותו דיי פשות ליהדר ולדייי
אותו דיי ממוות עיי"ש .ומאי פריך הא אמרין בכריתות דף כ"ד )ע"א( שור הסקל שהוזמו עדיו כל הקודם וזכה בו זכה בו
משום דאפקורי אפקר ליה ,וכיון דקדמו)הו( ודו אותו דיי פשות הרי עשה הפקר ,ואיך אפשר ליהדר ולדייי דיי ממוות,
כיון דהפקירו קודם שהעמידו בדין".
 108את הדרך שהוא ישב קושי' זו ,הוא כתב אחר כך אל רביו ,ודפסה ב"שו"ת הרב" ע' תקז ואילך.
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וזאת אשר השיבו על זה
ואשר הקשה לשאול בסוגיא דסוף פרק החובל ,109מסוגיא דסוף פ"ק ,110ומריש פ"ו דכריתות.111
לכאורה היא קושיא אלימתא.
אך כבר יישבה הרמב"ם פי"א) 112דאע"ג דסבירא ליה דאינו משלם אלא מרידיא ,113הרי גם רידיא
עלייה דמרה הוא ,כדאיתא שם בגמרא ,(114במה שסמכו ענין לו לדין זה ,115דין השנוי בברייתא סוף
פ"ד ,116דלאחר שנגמר דינו אם הקדישו אינו מוקדש ,וכן במתנה ,117והוסיף מדיליה עוד )אף שאין
דרכו בכך כנודע ,118אלא בכדי ליישב קושית כת"ר( ,דאם הפקירו אינו מופקר.119
ולכאורה אינו מובן וסותר דברי עצמו בהלכה י"ג שם 120שכל הקודם זכה שהרי הפקירוהו כו' ,והוא
תלמוד ערוך ריש פ"ו דכריתות שהביא כת"ר ,ולמאי נפקא מינה אינו מופקר.121
אלא דהתם משום יאוש לחודיה נגעו בה) 122כמ"ש הרא"ש פ"י דב"ק .(123וסבירא ליה לרמב"ם
כמ"ש התוס' בב"ק דף ס"]ו[ סוף ע"א ,124דאע"ג דכל הקודם זכה לאחר יאוש כמו בהפקר ,אעפ"כ
אין דינו כמפקיר בפירוש ממש מדעתו ורצונו הטוב.125
____________________
 109ב"ק צ ,ב )וכי קדמוהו ודוהו דיי פשות כו' ליהדר ולידיייה דיי ממוות(.
 110ב"ק יג ,ב )גח ואחר כך הפקיר פטור ,שאמר והועד בבעליו(.
 111כד ,א )שור הסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו(.
 112מהל' זקי ממון.
 113שכתב הרמב" ם )שם ה"ח(" :ומהיכן משתלם ,מן השבח שהשביח ברדייתו אחר שגמר דיו ,שכיון שגמר דיו לסקילה אין
לו בעלים שיתחייבו בזקיו" .הרי שלדעת הרמב"ם "אין לו בעלים" אחרי שגמר דיו לסקילה.
 114ב"ק צא ,א )אמר רב מרי בריה דרב כהא זאת אומרת רידייא עלייה דמרה הוא( .ופירש"י )ותם אין משלם מן העלייה(.
יוצא מכאן עכ"פ ,שעצם ההלכה שמשלם מרידיא מורה שלדעת הרמב"ם יש לו בעלים.
והייו שיש לו בעלים לעין שיתחייב בתשלומי זקו )מרידייא( ,אבל אין לו בעלים לעין שיתחייב לשלם מעליה של בעלים.
וראה מה שדן בזה בשו"ת הרב ע' תק.
 115אחר שביאר הלכה זו שם ה"ז )שור תם שהמית והזיק דין אותו דיי פשות ואין דין אותו דיי ממוות .ומועד שהמית
והזיק דין אותו דיי ממוות וחוזרין ודין אותו דיי פשות .קדמו ודוהו דיי פשות תחלה חוזרין ודין אותו דיי ממוות(.
סמך עין לו ,וכתב בהלכה ט )שור שהמית את האדם והקדישו בעליו איו קדוש ,וכן אם הפקירו איו מופקר ,מכרו איו מכור
 ...אחר שגמר דיו לסקילה(.
 116ב"ק מד ,סע"ב )שור שהוא יוצא ליסקל והקדישו בעליו איו מוקדש(.
 117אוצ"ל :במכירה ,כמבואר בגמרא מה ,רע"א )משגמר דיו מכרו איו מכור הקדישו איו מוקדש(.
 118ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רח.
 119הייו שגם אחר שגמר דיו לסקילה ואסר בהאה הרי הוא שלו עדיין ,ואם הפקירו איו מופקר ,ולכן אפשר לגמור דיו.
" 120שור הסקל שהוזמו עדיו כל הקודם בו זכה ,שהרי משגמר דיו הפקירוהו בעליו".
 121והוא כעין מה שהוכיח רביו בקוטרס אחרון שם )סי' תלה ס"ק ב ד"ה וכן מציו( ,מהגמרא )פסחים ו ,ב(" :ולא מצי
מבטיל  ...על כרחך  ...שאיו הפקר" .וכדלקמן )הערה .(127
 122כי מה שכתב הרמב"ם "שהרי משגמר דיו הפקירוהו בעליו" ,כוותו להפקר שעל ידי יאוש )שהרי לא הפקירוהו בפירוש(.
 123סי' כא )וכיון דכבר אסר בהאה מייאשי מייה( .ועד"ז בתוס' זבחים עא ,א ד"ה ברובע )מייאש(.
 124ד"ה כיון דבאיסורא )מכאן משמע שיאוש אין כהפקר גמור(.
 125הלכה זו מבאר רביו בשי אופים:
)א( אופן האחד ,שמבאר רביו כאן ,שרק על ידי הפקר בפירוש יוצא החפץ מרשות האדם ,והפקר איו מועיל באיסורי האה.
משא"כ כאן בגמר דיו לסקילה הי' רק יאוש שממילא ,ועל ידו אין הדבר יוצא מרשותו )אפילו אם התייאש לפי שאסר
בהאה( ,עד שיזכה בו האחר .ולכן גם אחרי שגמר דיו לסקילה קרא והועד בבעליו ,ואפשר לגמור עליו דיי ממוות.
ולפי זה יוצא ,שמיד כשודע לו שעוד מעט יאסר החפץ בהאה ,מיד התייאש )ראה לקמן הערה  ,(137וכל הקודם זכה בו .אלא
שכל זמן שלא זכה בהם הזוכה ,עדיין איו הפקר גמור.
)ב( אופן השי ,שמבאר רביו בקוטרס אחרון )סי' תלה ס"ק ב ד"ה וכדמשמע( ,שגם היאוש איו מועיל באיסורי האה,
"ודוקא כשהוזמו עדיו מועיל יאוש בעלים ,דמצא למפרע היה מותר בהאה ויכול להפקירו" .והייו שהיאוש מתחיל מיד
אחר שאסר בהאה ,ואז אין היאוש מועיל.
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ויש חילוק ונפקא מינה אפילו לעניין זכייה עצמה .ומכל שכן הכא לענין שאינו יכול להפקירו מדעתו
ורצונו לאחר שנגמר דינו ,כמו שאינו יכול להקדישו ,משום דלאו ברשותיה קאי ,כדפרש"י שם.126
וכמו חמץ לאחר שש אינו יכול לבטלו ולהפקירו ולהוציאו מרשותו שלא יעבור עליו בבל יראה ,וגם
אם הפקירו אינו יוצא מרשותו ועובר עליו בבל יראה כאילו הוא שלו .127וכן בור ברשות הרבים
שהפקירו חייב על נזקיו כשלו ,כדאיתא בגמרא 128אמר ר' אלעזר שני דברים אינן ברשותו של אדם
ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו כו' .והוא הדין נמי בשור שהמית והזיק ונגמר דינו למיתה ,אינו יכול
129
להוציאו מרשותו מדעתו ורצונו על ידי שמפקירו ,שלא נוכל לגמור דינו על הנזקין ,משום דכתיב
והועד בבעליו והוא אינו בעליו משהפקירו והוציאו מרשותו ,אלא בעל כרחו הוא בעליו לענין
שגומרים דינו בפניו על הנזקין.
ואף שכל הקודם זכה .130זהו ענין הפקר ממילא על ידי יאוש שלא ברצונו ,אבל הוא אינו יכול
להפקירו ולהוציאו מרשותו מדעתו ורצונו ,כמו שאינו יכול להקדישו .ומאחר שהוא אינו יכול
להוציאו מרשותו מדעתו ורצונו על ידי הפקר זה ,קרינן ביה והועד בבעליו.
וקצת יש להוכיח כן ,מדר' יהודה 131סבירא ליה דפטור גם ממיתה בנגח ואחר כך הפקיר ,משום דבעי
והועד בבעליו בשעת גמר דין ,והרי תיכף משנחקרו העדים וכיוונו עדותם ונמנו הבית דין וגמרו
ביניהם שלא בפני בעליו שהשור חייב מיתה ,אם נודע זה לבעליו ידיעה נאמנה בודאי אסחיה
לדעתיה ונתייאש ,וכשהבית דין שולחים אחר כך לקרוא לבעליו לבית דין ואומרים לו ששורך חייב
סקילה כדין התורה ,132אליבא דר' יהודה על כל פנים) 133ולפי דעת הרמב"ם 134אפילו לרבנן אם יש
לו בעלים צריך לגמור בפניהם .ומ"ש המגיד משנה 135שכן הוא בברייתא 136צ"ע ,דבברייתא מיירי
_______________
ולפי זה מסיק שם )ד"ה ולשיטת רש"י וד"ה ואם כן( ,שגם דבר האסור בהאה "איו הפקר גמור ,עד שכל הרוצה ליטול
בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים"" ,ואין אחר יכול להוציא מידו בעל כרחו".
כעין זה ביאר את דברי רביו הג"ר יהודה עבער ,בשערי יהודה ב"ק ע' עד ואילך .ותמצית דבריו בשו"ת הרב ע' תקא -ב.
ועוד אופים בביאור דברי רביו הובאו שם ע' תקג .ממגד ירחים ח"א ע'  .256וראה גם בהסמן לעיל בקוטרס אחרון שם
)הערה .(100
 126ב"ק מה ,א ד"ה איו מוקדש )דלאו ברשותיה דמריה קאי לאקדושיה(.
 127כמבואר בפסחים ו ,ב )דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל( .ופסק בשוע"ר )סי' תלא
ס"ב( ,וש".
ותבאר בקוטרס אחרון )סי' תלה ס"ק ב ד"ה וכן מציו(" :וכן מציו בהדיא בפסחים דף ו' ע"ב ולא מצי מבטיל ליה ,משמע
דאי הוה מצי הוה מועיל .ואי בלאו הכי מי הפקר גמור הוא עד שאין ביו יכולין לירשו ,ואפילו הכי עשאו הכתוב כו' ,אם כן
כשיפקירו מה מועיל .אלא על כרחך כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב כו' ,ועכשיו שאיו הפקר אלא שאין לו זכות בגופו
מחמת שאסור לו ליהות ממו ולכך איו יכול להפקירו ,עשאו הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי".
וכן הוא כאן בשור הסקל ,שכיון שההפקר איו מועיל שיצא לגמרי מרשותו ,לכן עשאו הכתוב כאילו הוא שלו לגמרי ,וקרין
ביה והועד בבעליו.
 128פסחים ו ,ב .ב"ק כט ,ב.
 129משפטים כא ,כט .ב"ק יג ,ב .מד ,ב.
 130כמובא לעיל מהגמרא בכריתות )כד ,א(" :אמר ר' כרוספדאי א"ר יוחן שור הסקל שהוזמו עדיו כל המחזיק בו זכה בו".
 131משה ב"ק מד ,ב )ר' יהודה אומר שור המדבר שור ההקדש שור הגר שמת פטורין מן המיתה לפי שאין להם בעלים  ...אמר
רב הוא פוטר היה רבי יהודה אפילו גח ולבסוף הקדיש גח ולבסוף הפקיר(.
 132משה סהדרין כט ,א )גמרו את הדבר היו מכיסין אותן ,הגדול שבדייין אומר איש פלוי אתה זכאי איש פלוי אתה
חייב( .טור ושו"ע רס"י יט.
 133שאם "אין להם בעלים"" ,פטורין מן המיתה" ,כ"ל.
 134הל' זקי ממון פ"י ה"ו )אין גומרין דיו של שור אלא בפי בעליו ,אם היו לו בעלים(.
" 135כדברי חכמים שבברייתא השויה שם" ,והייו כמבואר בגמרא שם )מה ,א(" :דרבן סברי אין גומרין דיו של שור אלא
בפיו  ...מאי טעמא דרבן ,השור יסקל וגם בעליו יומת ,כמיתת הבעלים כך מיתת השור ,מה בעלים בפיהם אף שור בפיו".
 136ב"ק מה ,א )השור יסקל וגם בעליו יומת ,כמיתת הבעלים כך מיתת השור ,מה בעלים בפיהם אף שור בפיו(.
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בפני השור( ,למה יומת ,הרי כבר נתייאשו והוי הפקר ממילא .ודוחק לומר שלא חייבה תורה סקילה
אלא כשלא היתה ידיעה נאמנה בתחילה לבעליו איך שנחקרו העדים ,שהעידו בפניו דייקא ,וכיוונו
עדותם .137אלא ודאי דלא פטר ר' יהודה אלא כשהפקירו בפירוש מדעתו ורצונו ,והוא הדין לרבנן
לענין נזקין ,כמ"ש הרא"ש ,138דשוין הן.
והא דחשיב ר' אלעזר שני דברים בלבד ,היינו שעשאן הכתוב דייקא ,אבל נגח והזיק אינו מפורש
בכתוב .וכן לר' יהודה אם היתה ידיעה בתחלה לבעלים גם כן אינו מפורש בכתוב.
ותדע דלא קא חשיב נמי ר' אלעזר ישראל שמצא עבודה זרה והגביהה וזכה בה ,139שאינה ברשותו
כמו חמץ בפסח ממש שאסורה בהנאה ,וצריך לבערה מן העולם כמו חמץ ,140כדתנן 141שוחק וזורה
לרוח כו' ,וכדאיתא בפסחים דף כ"ח ,142ואפילו הכי היא כשלו לענין שאין לה ביטול ,כדאיתא
בעבודה זרה דף מ"ב ע"א ,143ובב"ח ליו"ד סי' קמ"ו ,144דלא כט"ז שם.145

____________________
 137דהייו שצטרך לומר דמיירי ,שאף שהעדים העידו בפי הבעלים ,וכיווו עדותן ,מכל מקום עדיין לא ידעו הבעלים בבירור
)לא היתה לו ידיעה אמה( שיגמר הדין ,ולכן עדיין לא התייאש )לפי גמר דין( .ודוחק לפרש כן .אלא ודאי כו'.
 138ב"ק פ"א סט"ז )דרבן לא פליגי עליה אלא בשור שהמית אדם ,אבל בשור שהמית שור לא פליגי עליה(.
 139שלא רק אם השתחווה לחפץ שלו ,שאין לו ביטול ,כיון שהחפץ הי' לגמרי של הישראל ,ועשה ע"ז.
אלא אפילו אם הישראל מצא ע"ז של כרי והגביהה וזכה בה ,אשר כבר בהיותו ע"ז של כרי אסר בהאה ,ואם כן מעולם לא
עשה לגמרי ברשותו של הישראל" ,ואפילו הכי היא כשלו לעין שאין לה ביטול" )כדלקמן מהגמרא בע"ז מב ,א( ,והוא רק
מטעם שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו.
וראה שו"ת הרב )ע' תקה בשוה"ג( ,שכעין זה מדמה בייהם הריטב"א בשם הרא"ה )פסחים ו ,ב ד"ה שי דברים(" :כתב
הרי"ט בשם רבו הרא"ה ז"ל ,דאע"ג דאין זכייה באיסורי האה לדין ממון ,יש בהם זכייה להוסיף בהן איסור ,ולפיכך דורון
של חמץ ששלח גוי לישראל בפסח אסור לאחר הפסח ,וכדאשכחן שזוכה ישראל בע"ז לעין שאין לה בטלה עולמית ,כדאיתא
בהדיא בכמה דוכתי ,וזה ברור".
וכן לעין חמץ בפסח פסק בשוע"ר )סי' תמח ס"ג(" :כרי שהביא לישראל דורון של חמץ ,אפילו הביאו ביום טוב האחרון
סמוך לחשיכה ,לא יקבלו הישראל מידו ,שהרי בקבלה זו קה לו הדורון בקין גמור ועשה חמצו של ישראל ,ועובר עליו
בבל יראה ובל ימצא".
והשואל מאריך בתשובתו שם )שו"ת הרב ע' תקיא -ד( ,כדעת הט"ז )המובא לקמן( שאסר רק מטעם "גזירה אטו אליל של
ישראל" .אשר לפי זה אין ראיה משם לידון דידן.
 140עד"ז מבואר בקוטרס אחרון שם )ואין לומר דשאי חמץ שמוזהר עליו לבערו ,הרי גם ע"ז מוזהר עליה לבערה(.
 141ע"ז מג ,ב )רבי יוסי אומר שוחק וזורה לרוח(.
 142שהגמרא מדמה שם ביעור חמץ לביעור ע"ז )מפרר וזורה  ...ותן מי גבי ע"ז כי האי גווא ר' יוסי אומר שוחק וזורה לרוח(.
" 143דלמא מגבה לה והדר מבטיל לה ,והוי עבודת כוכבים ביד ישראל ,וכל עבודת כוכבים ביד ישראל איה בטלה לעולם".
 144ד"ה ומ"ש ואפילו אליל )עבודה זרה של גוי שהפקירה גוי וזכה בה ישראל מן ההפקר ,אי מי אבדה ותייאש ממה ומצאה
ישראל אחר יאוש דזכה בה ,אי מי קאה מגוי ,דהשתא עשית עבודה זרה של ישראל ,כיון שזכה בה שוב אין לה ביטול
בגוי( .הובא בש"ך שם ס"ק א )זכה בהם הישראל אפילו משמשין אין להם ביטול(.
והייו שאין בו ביטול מהתורה ,והוא מטעם שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו.
 145ס"ק ג )גזירה אטו אליל של ישראל(.

