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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 שני,
הכולל סימנים תמב-תמז ,עם באור "דברי שלום".
עיקרו של חלק זה דן בדיני תערובת 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:
מפתח ענינים.
מפתח פסוקים.
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.
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הלכות פסח – ח"ב )סי' תמב-תמז(
תמב דין ביעור תערובת חמץ קודם הפסח
ובו ל"ד סעיפים

חיוב ביעור בתערובת
2

3

א כזית 1חמץ דגן גמור שנתערב במין מאכל אחר  ,אם יש בתערובת הזה טעם חמץ חייב לבערו
בערב פסח מן התורה .ואם לא ביערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא.4
אף על פי שיש בזה התערובת יותר מכדי אכילת פרס) 5פירוש ג' ביצים שהן חצי ככר ,(6ונמצא
__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( חיוב ביעור בתערובת )ס"א -ו(.
)ב( תערובת טעמו ולא ממשו )ס"ז -ח(.
)ג( יי"ש מי דבש ושכר )ס"ט -יב(.
)ד( תערובת מין במיו ויבש ביבש )סי"ג -יט(.
)ה( חמץ וקשה )ס"כ -כו(.
)ו( בצק שבסדקי עריבה והדבוק לכותל )סכ"ז -לא(.
)ז( חמץ שפסל מאכילת כלב )סל"ב -לד(.
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 בהערות וביאורים תתלח ע'  .117עיקרי
השיויים וכן מראי המקומות וציוים יועתקו לקמן בשולי הגליון )באותיות מודגשות ,כשאר מראי המקומות
שבדפוס ראשון(.
בשו"ת תורת שלום סי' יב ,בא "קיצור פסקי דיים משו"ע רביו "ע סי' תמב".
 2סיכום הלכות תערובות טעמו או ממשו קודם הפסח ,שתבארו לפיו סעיפים א -יב:
)א( תערובת טעמו וממשו ,כזית באכילת פרס ,תהפך כולו לאיסור ,וחייבים על אכילת כזית ממו )תמב ,ט(.
)ב( תערובת טעמו וממשו ,כזית ביותר מאכילת פרס ,ואין בו ששים ,אפילו אכל כל התערובת איו חייב ,אבל עובר
עליו בבל יראה )תמב ,א(.
)ג( תערובת טעמו וממשו ,שיש בו ששים ,לח בלח ,מותר אפילו באכילה בפסח )תמב ,ד .תמז ,כב(.
)ד( תערובת פחות מכזית ,שאין בו ששים ,אסור להשהותו מדברי סופרים )תמב ,ג(.
)ה( תערובת טעמו ולא ממשו ,שאין בו ששים ,אסור באכילה מהתורה ,ולהשהותו מדברי סופרים )תמב ,ז(.
)ו( תערובת טעמו ולא ממשו ,שתבשל בכלי חמץ ,מותר להשהותו )תמב ,ח(.
)ז( תערובות שותים לקיוהא ,כזית בכדי אכילת פרס ,אסור באכילה ולהשהותו מהתורה )מין המצות שלפי סי'
תכט(.
)ח( תערובת שותים לקיוהא ,פחות מכזית בכדי אכילת פרס ,אסור באכילה ולהשהותו מדברי סופרים )תמב ,ט
בהגהה(.
)ט( תערובת שותים לקיוהא ,ויש בו ששים ,אסור באכילה ולהשהותו מדברי סופרים )תמב ,ו(.
)י( מעמיד או מחמיץ ,אפילו באלף ,אסור באכילה ולהשהותו מדברי סופרים ,וכאילו הוא בעין )תמב ,י -יב(.
 3משא"כ כשאין בו טעם ,כגון מין במיו )שיתבאר לקמן סי"ג( ,או שותים אותו רק לקיוהא )שתבאר לעיל במין
המצות שלפי סי' תכט(.
 4משה מב ,א )ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי ושכר המדי( ,לפירש"י שם )עוברין עליהן בבל יראה ובבל ימצא(.
רמב"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( .טוש"ע רס"י תמב )תערובת חמץ עוברים עליו משום
בל יראה ובל ימצא ,כגון המורייס וכותח הבבלי ושכר המדי וכל כיוצא באלו(.
 5אחרוים .מגיד משה שם )שיש בהן כזית בכדי אכילת פרס  ...ויש מן הגאוים סוברין שאפילו בפחות מכן עובר
עליו .וגם ראיתי מי שמפרש דברי רביו כך( .וכן מסיק הכ"מ שם.
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שבפרס מהתערובת אין בו כזית חמץ ,ואם כן אפילו אכל כל התערובת בפסח אינו לוקה מן התורה,7
לפי שכזית החמץ הוא מעורב בכל התערובת ,ונמצא ששהה באכילת כזית חמץ כדי שהיית אכילת כל
התערובת ,שיש בו יותר מפרס ,8והלכה למשה מסיני 9הוא שכל ששהה באכילת כזית 10יותר משהיית
אכילת פרס בצמצום אינו חייב באכילה זו.11
מכל מקום לענין בל יראה ובל ימצא עובר עליו ,אף שכזית החמץ הוא מפוזר בכל התערובת שיש בו
יותר מפרס ,אף על פי כן כיון שכל חלקיו הן מונחין בכלי אחד ,12ומעורבין במין מאכל אחד ,הרי הן
__________________
מ"א ס"ק א )כתב המ"מ פ"ד דוקא שיש בו כזית חמץ בתוך אכילת פרס וזה עיקר  ...ויש אומרים שאע"פ  ...שהוא
מעורב בכמה זתים עובר הוא ,שהרי יש שם כזית חמץ עכ"ל .והכ"מ הסכים ליש אומרים(.
ח"י ס"ק א )הסכמת האחרוים כדעת הפוסקים אפילו דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס עובר בבל יראה( וס"ק ד
בתשובה )בשו"ע ריש סימן תמ"ב פסק להדיא דעוברין בלאו על תערובת חמץ ,אפילו לית ביה כזית בכדי אכילת
פרס  ...סתימות לשון השו"ע משמע דעיקר דבכל עין חייבין על תערובת חמץ ,אף דליכא כזית בכדי אכילת פרס,
וכן הסכמת כל האחרוים(.
פר"ח ס"א )מה שכתב דתערובת חמץ עוברין עליו משום בל יראה ובל ימצא  ...דעת רביו דבכותח ליכא טעם חמץ
אלא קיוהא בעלמא  ...העיקר כמו שכתב המגיד משה דכל שאין בו כזית בכדי אכילת פרס אין עוברין עליו בבל
יראה ובל ימצא ,ואם יש בו כזית בכדי אכילת פרס עובר  ...לדעת הפוסקים דטעם כעיקר דאורייתא ,אפשר
דאפילו דליכא אלא איסורא בעלמא ,וכגון שאין בו כזית בכדי אכילת פרס ,אפילו הכי עובר עליו בבל יראה(.
והייו שהכריע בין שתי הדעות ה"ל ,וביאר ,שאם החמץ הוא רק לקיוהא ,אזי איו עובר על בל יראה אלא בכזית
בכדי אכילת פרס ,ואם הוא ותן טעם ,אזי עובר על בל יראה אפילו בפחות מכדי אכילת פרס.
וכן פסק כאן )אם יש בתערובת הזה טעם חמץ חייב לבערו  ...אף על פי שיש בזה התערובת יותר מכדי אכילת פרס(.
ובמין המצות שלפי סי' תכט )אין ותים בתוכו את חמץ אלא לקיוהא בעלמא כגון כותח  ...החמירה תורה
ואמרה כל מחמצת לא תאכלו אפילו תערובתו( .ובהערות שם מכת"י )עוברין עליו גם בבל יראה ובל ימצא מן
התורה ,והוא שיש בהם כזית חמץ בכדי אכילת פרס  ...אלא אם כן יש בהתערובת טעם חמץ(.
 6רמב"ם פ"א ה"ו )כזית חמץ בתוך התערובת בכדי אכילת שלש ביצים( .וכן הובא לעיל במין המצוות שלפי סי'
תכט ,בשוה"ג מכת"י.
והה בשיעור הכזית יש שתי דעות ,כדלקמן סי' תפו ס"א )כזית  ...שיעורו יש אומרים שהוא כחצי ביצה ,ויש
אומרים שהוא פחות מעט משליש( .יוצא אם כן ,שלדעה הא' הכזית הוא אחד מששה באכילת פרס ,ולדעה הב' הוא
אחד מתשעה באכילת פרס.
אמם גם בשיעור אכילת פרס יש שתי דעות ,כדלקמן סי' תריב ס"ד )שיעור אכילת פרס שאמרו ביום הכיפורים
ובכל איסורי תורה ,בין שהן מן התורה בין שהן מדברי סופרים ,יש אומרים שהוא כמו ד' ביצים ,ויש אומרים
שהוא כמו ג' ביצים שוחקות ,כלומר במילוי ובריוח ולא בצמצום ,ולעין הלכה כל שהוא בשל תורה הלך אחר
המחמיר ,וכל שהוא בשל דבריהם הלך אחר המיקל(.
יוצא אם כן שלדעה הא' הכזית אחד משמוה )או אחד משים עשר( באכילת פרס .ולדעה הב' הכזית הוא אחד
מששה )או אחד מתשעה( באכילת פרס.
וכאן שמדובר בחיוב ומלקות מהתורה ,אין חייבים אלא כשהכזית הוא אחד מששה באכילת פרס ,ואכל כל הפרס.
וראה עוד בזה לקמן )סוף הערה .(71
ומזה יוצא גם הפרש בשיעור זמן אכילת פרס ,כמבואר כל זה לע"ד בשיעורי הלכה למעשה ח"א )ע' שכז -ח(.
 7לכל השיטות ,חוץ משיטת ר"ת וסיעתו ,שיתבארו לקמן קוטרס אחרון ס"ק ו.
 8רא"ש חולין פ"ז סי' לא )ורביו חיים ז"ל פירש  ...היכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס ,ואף על פי שתן האיסור
טעם בהיתר אין לוקין עליו( .הובא בטור יו"ד סי' צח )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( .ותבאר לקמן קוטרס אחרון
ס"ק ו וס"ק ח דהכי קיי"ל.
 9ראה רש"י מד ,א ד"ה פרס )פרס ,הוא חצי ככר  ...אם ישהה בו כדי אכילתו  ...הלכה למשה מסיי דחצי ככר של
שמוה ביצים הוא סעודה( .פי יהושע שם ד"ה מאי כזית )לפירוש  ...רביו חיים שהביא הרא״ש  ...ראה
דלפירושם הייו מי מהלכה למשה מסיי(.
 10בכת"י :אפילו בעייה.
 11משה כריתות יב ,ב )כמה ישהא באוכלין  ...וחכמים אומרים עד שישהא מתחלה ועד סוף כדי אכילת פרס(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פי"ד ה"ח )אם שהה מתחלה ועד סוף כדי אכילת שלש ביצים ,יצטרף הכל ,והרי הוא
חייב( .לקמן סי' תריב ס"ג )שתי אכילות מצטרפות  ...אבל אם שה]ה[ יותר מכדי אכילת פרס אין מצטרפין(.
 12כעין המבואר לקמן סכ"ח )העריבה מצרפתן לכזית ,וחייב לגורדן ולבערן(.
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מצטרפין זה עם זה לשיעור כזית ,13ואינן בטלין בהתערובת כיון שנרגש בו החמץ:14
ב ואם 15שכח ולא ביערו בערב פסח ונזכר בתוך הפסח ,חייב לבערו מן העולם לגמרי ,אע"פ שכבר
ביטל את החמץ הזה קודם הפסח ,ויברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ ,כמו שיתבאר
בסי' תמ"ו:16
ג ומדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שנתערב ויש בהתערובת טעם חמץ ,חייב לבערו בערב
פסח ,גזירה משום כזית שלם.17
ואם שכח ולא ביערו בערב פסח ונזכר בתוך הפסח ,חייב לבערו מן העולם לגמרי )אבל לא יברך על
ביעור זה ,שכל שאינו מבער ממשות חמץ כזית אין צריך לברך אם כבר ביטל את החמץ הזה קודם
__________________
 13מ"מ פ"ד ה"ח )ואע"פ שהוא מעורב בכמה זיתים עובר הוא על קיומו .כך פירש דברי רביו הרב ר' משה הכהן
ז"ל ,וסייע דברי רביו בדעת זו( .כ"מ שם )מתיישב אצלי פירוש ה"ר משה כהן ,דאע"ג דללקות על אכילתו בעיא
כזית בכדי אכילת פרס ,לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא בבציר מהכי סגי .והטעם משום דלעין אכילה ,כל שהוא
פחות מכזית בכדי אכילת פרס הוי ליה כאילו אכל חצי זית היום וחצי זית למחר ,ואיו לוקה ,שכלל הוא בידיו
שכל שאכל כזית איסור ושהה באכילתו יותר מכדי אכילת פרס אין לוקין עליו .אבל לעבור עליו בבל יראה ,כיון
שעוברין על התערובת ,מאחר שיש כאן כזית ,מה לי שיהיה בכדי אכילת פרס או יותר מאכילת פרס( .הובאו במ"א
ס " ק א.
*
ואף שתבאר לקמן 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(.
מכל מקום אין אומרים כן בתערובת ממשו ,כמבואר בהג"ה שם )מה שאין כן כשיש ממשות החמץ בתוך התערובת,
הרי גוף החמץ ראה לעין ,אלא שאין מכירין אותו ,מחמת ששתית צורתו על ידי התערובת(.
 14בכת"י :טעם חמץ .משא"כ במין במיו ,או שותים אותו רק לקיוהא ,וכמצויין לעיל .וראה הערות לשו"ע אדה"ז
הל' פסח.
 15תוכן הלכה זו המבוארת כאן ס"ב -ג )מתי מברכים על ביעורו ומתי אין מברכין עליו ,מתי אסר כשעבר עליו
הפסח ומתי איו אסר( ,ולקמן ס"ו -ז וס"י וסי"ג וס"כ וסכ"ח ,וקוטרס אחרון ס"ק ו -ט ,וסי' תמו ס"ג -ד,
וקוטרס אחרון שם ס"ק א ,ולעיל סי' תלה ס"ד:
)א( כל מקום שחייב לבערו כדי שלא לעבור על בל יראה ,ולקיים מצות תשביתו ,מברך על ביעורו )תלה ,ד(.
)ב( אפילו כבר ביטל החמץ ,וחיוב הביעור הוא רק מדברי סופרים ,מברך עליו )תלה ,ד .תמב ,ב .תמו ,א ,וקו"א שם
א(.
)ג( אמם במקום שמעיקר הדין אין חיוב ביעור ,אפילו מדרבן ,רק מחשש תקלה שמא ישכח ויאכלו ,איו מברך
עליו )תלה ,ד .תמב ,ז .תמב ,יג .תמב ,כ .תמו קו"א א(.
)ד( וכן המקומות שיש אומרים שאיו חייב בביעור ,לא יברך מספק )תמב ,ג .תמו ,ג(.
)ה( חמץ שעבר עליו הפסח ,אסור באכילה ובהאה )תמח ,א(.
)ו( אפילו כבר ביטל החמץ והפקירו בפי עדים ,ועבר עליו הפסח ,אסור באכילה ובהאה )תמח ,כט(.
)ז( גם במקום שחיוב ביעורו מדברי סופרים ,ועבר עליו הפסח ,אסור באכילה ובהאה )תמב ,ו .תמב ,י .קו"א שם
ט(.
)ח( אבל במקום שמעיקר הדין אין חיוב ביעור ,אפילו מדרבן ,רק מחשש תקלה שמא ישכח ויאכלו ,ועבר עליו
הפסח ,מותר באכילה ובהאה )תמב ,יג .קו"א שם ט( .ולפעמים התירוהו רק בהאה )תמב ,ז .תמב ,כ(.
)ט( אפילו במקום שיש אומרים שאיו חייב בביעור ,ועבר עליו הפסח ,אסר )תמב ,ג .תמב ,ז(.
)י( ולפעמים חילקו בין איסור אכילה לאיסור האה ,או שהתירו במקום הפסד מרובה )תמב ,ז .תמב ,י(.
)יא( מכל מקום התירו לפדות דמי האיסור ,או למכור חוץ מדמי איסור )תמב ,ג .תמב ,ו -ז .תמב ,י .תמב ,יב .תמב,
יט .תמז ,סא(.
 16סעיף א )ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ ,אע"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד ,מכל מקום חייב
לבערו מדברי סופרים(.
 17כדלקמן סכ"ח )מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר אחר חייב לבערו,
גזרה משום כזית .ואפילו תערב בדבר אחר ויש בתערובות טעם חמץ חייב לבערו( .ותבאר לקמן שם )הערה .(264
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הפסח ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ו.(18
ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי כל התערובת הזה אסור באכילה ,מפני שיש בו טעם חמץ שעבר
עליו הפסח.19
אבל מותר ליהנות מכל התערובת .20רק שיפדה את האיסור שבו ,דהיינו שישער את החמץ שנתערב
כמה דמים הוא שוה ויטול סכום דמים אלו וישליכם לאיבוד ,כגון לים 21או לנהר עמוק 22שלא
ימצאנו שום אדם.

__________________
 18סעיף ג )אם אין בה כזית לא יברך על ביעורה ,לפי שיש אומרים שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל אם כבר
ביטלו קודם הפסח ,כמו שיתבאר בסי' ת"ט ,ויש לחוש לדבריהם שלא לברך על ביעור פחות מכזית חמץ ,שכל
ספק ברכות להקל(.
והייו אפילו פחות מכזית בעין ,כיון שיש אומרים שאין צריך לבערו )ראה לקמן שם ,ובהערה .(22
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל )הערה .(15
 19ב"ח סוס"י תמז )אם אין שם אלא משהו חמץ ,אפילו ודע קודם ועבר ואשהיה ואין שם ששים ליכא למיקסיה,
כיון שלא עבר עליו ,ומכל מקום אסור לאכלו ,דכיון דאין שם ששים טעם חמץ קא טעים( .מ"א סוס"י תמז ס"ק
מב )ואם תערב פחות מכזית חמץ בתבשיל ,אפילו ודע קודם פסח ועבר ואשהייה ואין שם ס' ליכא למקסיה,
כיון שלא עבר עליו ,שהרי אין שם כזית ,ומכל מקום אסור לאכלו דכיון שאין שם ס' טעם חמץ קא טעים( ,וס"ק
מה )אבל אם תערב קודם פסח בפחות מששים אסור ,כמו שכתבתי לעיל(.
והייו אם תערב קודם הפסח ,או בפסח .משא"כ אם תערב אחר הפסח ,יתבאר דיו לקמן סי' תמז סס"א )חמץ
דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...ותערב לאחר הפסח  ...הרי הוא בטל ברוב ,ומותר אפילו באכילה  ...ויש
אומרים  ...דיו כשאר איסורי דברי סופרים שאין בטלין בפחות מששים(.
ואף שיש אומרים שלא הי' צריך לבערו ,כדלעיל הערה הקודמת ,מכל מקום קיי"ל כדעה המצריכה ביעור ,כדלקמן
סכ"ח )מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר אחר חייב לבערו ,גזרה משום
כזית( ,וכיון שלא ביער אסר באכילה.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 20שמועיל הפדיון דלקמן ,שיהי' "מותר ליהות מכל התערובת" .ומכל מקום שאר "אסור באכילה מפי שיש בו
טעם חמץ שעבר עליו הפסח".
משא"כ אם תערב אחר הפסח ,מועיל הפדיון גם להתירו באכילה ,כמבואר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ב )ומה
שהזכיר רמ"א בסוף סימן תמ"ז תקתא דפדיון ,ולא הזכיר תקתא דמכירה לכרי ,הייו משום דכוותו למצוא
היתר אף באכילה( .וכן הוא לקמן שם סס"א )ואפילו הוא עצמו מותר לאכול כל התערובת ,על ידי שיפדה את
החמץ שבתוכו ,דהייו שיטול ממעותיו סכום דמי החמץ זה וישליכם לאיבוד ,דמצא שאיו הה כלל במה שעבר
הפסח על חמץ זה ,ושוב אין לו לקוסו שלא יאכלו ,כיון שכבר תערב בהיתר(.
 21משה ע"ז מט ,רע"ב )רבי אליעזר אומר יוליך האה לים המלח( .גמרא שם עד ,א )אמר רב חמן הלכה למעשה,
יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין ביין מותר(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ז הכ"ט )תערב סתם יים ביין הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה ,וימכר כולו
לעכו"ם ,ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ,ויהה בשאר המעות .וכן אם תערבה חבית של יין סך
בין החביות הכל אסורין בשתייה ומותרין בהייה ,ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל לעכו"ם .וכן
בחבית של סתם יים( .וכן הוא בשו"ע יו"ד סי' קלד ס"ב.
ומדין סתם יים למדו אף לעין חמץ שעבר עליו הפסח ,כמבואר בהגהות מיימויות סוף הל' חמץ ומצה )והוא הדין
לחמץ ,אם תערבו חטי חמץ בחטי כשר ולא ודע עד לאחר הפסח ,אף על פי דקסא קיס ר"ש הואיל ועבר עליו
בל יראה ובל ימצא ,מכל מקום די לו בזה דיוליך האה לים המלח( .רמ"א סי' תמז סי"א )בין חמץ שתערב קודם
פסח ועבר עליו הפסח ,בין שתערב בפסח ועבר עליו כל הפסח ,בין שעבר הפסח על החמץ ותערב לאחר הפסח,
בטל בס') .ובפחות מששים סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח((.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב )באיסור דרבן כולי עלמא מודו דלסתם יין מדמין להו ,דאף יין ביין שרי ,וכל
שכן בדין חמץ שעבר עליו הפסח ,דקיל טפי מסתם יים(.
סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,או בהשלכת דמי האה לים ,לקמן סי' תמז
ס"א -ג )ושם הערה .(19
 22ש"ך יו"ד סי' קי ס"ק מג )לים ,דסתמו אבוד .והוא הדין לכל מקום שהוא אבוד ,כגון הר עמוק וכה"ג(.
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ואפילו )א( יש בתערובת הרבה חמץ יותר מכזית ,23שהוא חייב לבער מן התורה ,ועבר עליו הפסח
ולא ביערו ,הרי הוא מותר בהנאה על ידי שיפדה את החמץ שבו .דכיון שהחמץ שעבר עליו הפסח
אינו אסור בהנאה אלא משום קנס ,שקנסוהו חכמים על שעבר עליו בבל יראה ,וזה שמשליך דמי
החמץ לאיבוד ואינו נהנה ממנו ,אין לנו עוד לקונסו.24
וכן )ב( יכול למכור כל התערובות לנכרי חוץ מדמי איסור ,25דהיינו שלא יטול ממנו דמים רק מה
שהתערובת הוא שוה בלא החמץ שבתוכו ,26דנמצא שאינו נהנה כלל מהחמץ.
ולא התירו לעשות כן אלא לאחר הפסח ,שאף החמץ עצמו שהוא בעין שעבר עליו הפסח אינו אסור
אלא מדברי סופרים ,אבל בפסח אסור למכור שום תערובת חמץ האסור ,אלא אם כן נתערב יבש
ביבש ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ז:27
__________________
 23רמ"א סי' תמז סי"א )עבר הפסח על החמץ  ...בפחות מששים סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח( ,ולא
חילק אם יש בו כזית או לאו.
ט"ז שם ס"ק יח )בעבר עליו הפסח ,דאין באיסור אלא משום קס ,דעבר על בל יראה ,וכאן כיון שהשליך האה לים
המלח תו ליכא קס( .הרי מיירי בכזית "דעבר על בל יראה".
עולת שבת )ובב"ח רוצה לחלק בין תערובת יבש ביבש ו]בי[ן תערובת לח בלח ,וכתב דהא דהתיר הרב הכא בהשלכת
האה וכו' מיירי בדליכא כזית בתערובת ,אבל איכא כזית לא סגי בהשלכת האה וכו' .ואיו מוכרח .וכיון
דתערובת חמץ לאחר הפסח איו אלא משום קסא ,להקל שומעים ולא להחמיר(.
פר"ח שם )וראיתי בספר ב"ח שכתב  ...דמור"ם ז"ל מיירי בדליכא כזית ,והאריך בעייים אלו ,ולא הירא(.
אליה זוטא שם ס"ק כא )הב"ח מחלק דבדבר לח לא מהי הולכת האה לים המלח ,ואפילו ביבש ,כשתערב כזית.
ומרמ"א ולבוש משמע דלעולם בתערובת מותר בהאה על ידי פדיון הולכת האה וכו' ,וכן דעת עולת תמיד ,וכן
ראה לי(.
ח"י שם ס"ק א )בהשלכת האת האיסור  ...בתערב קודם פסח דאסור באכילה( ,ולא הביא חילוק הב"ח .ושאר
אחרוים.
וכן הוא לקמן סוף ס"ו )ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור אפילו בהאה ,אלא אם כן פודה את החמץ שבתוכו ...
כדין חמץ שתערב בפחות מס' ועבר עליו הפסח( וסוף ס"ז )אם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא אסור בהאה,
כי אם על ידי פדיון( וסי' תמז סעיף סא )אם יש בהתערובת ממשות חמץ שעבר עליו הפסח ,צריך ליזהר  ...שיקבל
ממו כל דמי התערובת עם החמץ שבתוכו וישליך דמי החמץ לאיבוד ,כגון לים או להר עמוק ,דמצא שאיו הה
כלל מחמץ זה(.
ויתירה מזו ,אפילו לא תבטל ברוב ,רק הי' שוה בשוה ,כדלקמן סי"ט )אם היה שוה בשוה  ...פודה את האיסור
שבהן ,או שימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהן(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"א )ואם אין בתערובת רוב כגד חמץ זה ,כגון שתערב אחד באחד או שים בשים ,צריך
לפדות את החמץ ואחר כך יאכל את כל התערובת ,או שימכור הכל לכרי ולא יקבל ממו רק מחצית הדמים,
דהייו דמי היתר בלבד(.
 24הגהות מיימויות שם )אף על פי דקסא קיס רבי שמעון הואיל ועבר עליו בל יראה ובל ימצא ,מכל מקום די לו
בזה דיוליך האה לים המלח(.
 25במשה ע"ז עד ,א )יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין
סך שבו( .וגמרא שם )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין
ביין מותר( .וכבר תבאר לעיל )הערה  (21שלמדים מדין סתם יים לדין חמץ שעבר עליו הפסח ,דקיל טפי.
וכן הוא לקמן סוף ס"ו )ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור אפילו בהאה ,אלא אם כן  ...מוכר לכרי חוץ מדמי
איסור שבו ,כדין חמץ שתערב בפחות מס' ועבר עליו הפסח( וסוף ס"ז )אם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא
אסור בהאה ,כי אם  ...שימכרו לכרי חוץ מדמי טעם חמץ שבו( וסי' תמז סעיף סא )אם יש בהתערובת ממשות
חמץ שעבר עליו הפסח ,צריך ליזהר שלא יקבל דמים מהכרי ,רק מה שהתערובת היה שוה קודם שפל החמץ
לתוכו  ...דמצא שאיו הה כלל מחמץ זה(.
 26בכת"י :שהיה שוה התערובת קודם שפל החמץ לתוכו.
 27סעיף א )אבל אם יש בתערובות משהו ממשות חמץ ,והוא מעורב בו כעין תערובות לח בלח שהן בללין יפה שאי
אפשר להפרידן זה מזה  ...אסור למכור לכרי כל התערובות אפילו חוץ מדמי איסור שבו ,דהייו שלא יטול ממו
דמים רק מה שהתערובת היה שוה קודם שתערב החמץ בתוכו ,לפי שלא התירו חכמים לעשות כן אלא בחמץ
שתערב יבש ביבש( ,וס"ב )אבל אסור לו ליטול מהכרי דמי כל התערובת עם החמץ שבתוכו ולהשליך דמי החמץ
שבו לים(.
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ד וכל זה כשיש בתערובת טעם החמץ ,דהיינו שאין בו ששים כנגד החמץ ,אבל אם יש בו ששים,
שבודאי אין החמץ נותן טעם בששים פעמים כמותו ,אם נבלל החמץ בהתערובת יפה יפה שלא נשאר
בו חמץ משהו עומד בעינו בתוך התערובת ,מותר אפילו לאכול כל התערובת בתוך הפסח ,כמו
שיתבאר בסימן תמ"ז ,28עיי"ש כל פרטי דין זה:
ה אבל 29לכתחלה אסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח )ג( במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח ,30מפני
__________________
ותבאר בקוטרס אחרון כאן ס"ק ב )הה פרי חדש פסק כן אף בתוך הפסח  ...אבל אן לא קיי"ל הכי ,אלא  ...שכל
שגוף איסור דאורייתא מעורב בו לא מהי תקה זו ,דמדמין ליין סך ודאי שתערב יין ביין(.
 28סעיף כב )חמץ שתערב בהיתר לח בלח ,שהן בללין ותבטל קודם הפסח בס'  ...מותר לאכלו בתוך הפסח ,דכיון
שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור בפסח(.
ואם תערב בתוך הפסח ,תבאר לקמן שם ס"א )אם יש בתערובות משהו ממשות חמץ  ...צריך לבער כל התערובות
מן העולם מיד(.
והייו רק מחשש תקלה שלא ישכח ויאכלו בפסח ,כדלקמן בקוטרס אחרון ס"ק ט )בדבר שלא הצריכוהו לבער
משום מצות ביעור עצמה ,אלא משום חשש תקלה שלא יאכלו ,כגון חמץ וקשה ,ומשהו חמץ בתוך הפסח וכיוצא
באלו( ,ובסי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א )אבל אם אין בתערובת טעם חמץ ,אע"פ שתערב בפסח דחייב לבערו
מדרבן ,פשיטא דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה(.
ומסתבר דמיירי אפילו בתערובת טעמו וממשו ,כפי שיתבאר לקמן שם )הערה .(129
 29סיכום פרטי ביטול איסור בידים ,שתבארו כאן ס"ה ,סט"ז וסי"ט בהג"ה .קו"א י .סי' תמז ס"ב -ג וסס"א .סי'
תב ס"ו .סי' תג ס"ח -יא .סי' תקא סי"ג .סי' תקז ס"ג .סי' תרכו ס"ט בהג"ה:
)א( אסור לבטל איסור בידים ,וקיי"ל שמטעם זה אסור לבטל חמץ בששים אפילו קודם הפסח ,כדי לאכלו בתוך
הפסח )תמב ,ה .תמב ,יט .תמז ,ג .תב ,ו .תג ,י(.
)ב( ואפילו חמץ שעבר עליו הפסח אסור לערבו בידים ברוב היתר ,ואם עבר ועירבו במזיד אסור לו ולאשי ביתו
)תמז ,סא(.
)ג( אבל מותר לבטלו קודם הפסח כדי להשהותו עד אחר הפסח ,כיון שהוא מבטלו בשעת היתר כדי לאכלו בשעת
היתר )תמב ,ה(.
)ד( וכן מותר לבטלו קודם הפסח ,אם אין כוותו כדי לאכלו בתוך הפסח ,אלא לתקו כדי לאכלו קודם הפסח או
לאחריו )תמז ,ב(.
)ה( תערובת חטי חמץ בחטים כשרות ,ואין יכרות ,כיון שבשאר איסורים יבש ביבש מין במיו בטל ברוב ,וכבר
תבטל האיסור ,לכן מותר להוסיף עליו עד ששים ולטחם ,כדי שלא יהי' חוזר ויעור בפסח )תמב ,טז .תג ,יא(.
ואף שיש אוסרים גם בזה ,מכל מקום יש לעומתם גם המתירים בכל אופן להוסיף ולבטל קודם הפסח )תמב קו"א
י(.
)ו( ואם אין בחטים הכשרים רוב ,דהייו שהיא תערובת שוה בשוה ,קיי"ל שאסור להוסיף עד ששים ולטחם
ולאכלם בפסח )תמב ,יט(.
)ז( אם התערובת היא חטים שצמחו ,שהם יכרים ,והם חמץ גמור ,וכיון שהם יכרים אים בטלים אף אם יש גדם
ששים .מכל מקום מותר לטחם ולאפותם ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ומאליו הוא
מתבטל )תג ,ח(.
)ח( ואם אין גדם ששים ,אסור להוסיף עד ששים ולטחם ,שהרי בהוספה זו מתכוין לבטל )תג ,ט -י(.
)ט( ומטעם זה אסור אף לברור מהם השוכים ,ולטחון השאר .ואם כן אין להם תקה ,וצריך לבערם קודם הפסח
)תג ,ח; י(.
)י( אם התערובת היא של חטים שאכלו מהם עכברים ,אף שהן יכרות ,מכל מקום כיון שאין בהן חשש גמור של
חימוץ ,לכן מקילים לברור מהן השוכות העודפות על ששים ,ולטחון השאר )תג ,ח(.
)יא( מותר להרבות עצים על מוקצה ביום טוב ,כדי להבעיר בהם ,כיון שאיסורם הוא רק מדברי סופרים ,וכיון
שאיו הה מהם עד אחר ששרפו ,ואז אין האיסור בעין )תקא ,יג .תקז ,ג(.
)יב( מותר לערב סכך פסול בסכך כשר ,באופן שאיו פוסל הסוכה ,כיון שהלכה למשה מסיי ,שאין צריך להיות כל
הסכך כשר ,אלא שיהי' הרוב כשר ,ואם כן אין שם איסור כלל על המיעוט המעורב בכשר )תרכו ט בהג"ה(.
 30טור סי' תג )אפילו אם יש בהן שוכין איו אחד מאלף ומתבטלין הן כשיטחן ,ואין כאן מבטלין איסור לכתחלה,
שאיו טוחן כדי לבטלה( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג )משמע דבמתכוין אסור( .וכדלקמן סי' תג ס"ח )טוחן
הכל ביחד ועל ידי כן מתערב קמח השוכים בקמח השלמים ותבטל בתוכו בס' קודם הפסח  ...ואין זה כמבטל
איסור בידים ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ,ומאליו הוא מתבטל(.
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שהוא כמבטל איסור בידים.31
ואע"פ שקודם הפסח עדיין שעת היתר ,32מכל מקום כיון שהוא עושה כן כדי לאכלו בשעת איסורו,
דהיינו בתוך הפסח ,הרי זה כמבטל איסור.33
אבל מותר לבטל החמץ בס' קודם הפסח )ד( כדי להשהותו עד אחר הפסח ,34דכיון שהוא מבטלו
__________________
שו"ת הרשב"א סי' תפה )אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח  ...דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן בפסח הרי
הוא כמבטל איסור בתוך הפסח( .ואף שתבאר לעיל מהטור ,שמותר לבטל על ידי טחיה .ביאר הפרי חדש )סי'
תג ס"ג(" :וממה שכתב הרשב"א בתשובה בסימן תפ"ה ,על חטים מוגבים שתערבו בתוך חטים מרובים ולא
היה בהם ששים ,שאסור להוסיף עליהם כדי לאוכלן בפסח משום מבטל איסור לכתחלה ,פשיטא דלא פליג
אסברת הטור ,דשאי התם שלא היה בהם ששים מקודם טחיה ,והרי מוסיף בידים כדי לבטל איסור ,אעפ"י
שהוא קודם פסח".
שו"ת מהר"ם מרוטבורג לבוב סי' שלב .הועתק גם בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תתלא )על התבואה שמצאו בה
חיטים שתבקעו שטחו קודם הפסח  ...יש לאסור ,כיון שאין מבטלין איסור לכתחלה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג )אף דלא קי"ל כותיה במה שמחמיר בשאיו מתכוין(.
ב"ח סוס"י תמז ריש ס"ו )לכתחלה אסור לערבו בששים קודם פסח ולאכלו בפסח(.
מ"א סי' תמז ס"ק מב )וכתב הב"ח דאסור לערב חמץ לכתחלה כדי לאכלו בפסח(.
פר"ח סי' תג ס"ג )דכיון שהוא מערבו לבטלו כדי לאוכלו בפסח הרי הוא כמבטל איסור לכתחילה ,דאי לא תימא
הכי ,וכי מותר לערב חמץ בששים קודם פסח לאוכלו בתוך הפסח(.
דלא כט"ז סי' תמז ס"ק ה )ראה לי דאם תערב לח בלח בפחות מס' קודם הפסח ,דיכול להרבות עליו קודם הפסח
עד שיהא ס' כדי שיהא מותר בפסח ,ואין בזה משום אין מבטלין איסור לכתחילה(.
וח"י סי' תמז ס"ק טז )וכתבו האחרוים ,דאפילו לכתחלה מותר להרבות עליו ולבטלו קודם פסח ,כיון שאז שעת
היתר(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
 31ביצה ד ,ב )אין מבטלין איסור לכתחלה( .פרטי דין זה ראה טור ושו"ע יו"ד סי' צט ס"ה -ו.
 32הייו שלכאורה הלכה זו מובת כשבא לבטל החמץ בערב פסח אחר חצות ,שאז החמץ אסור ובטל בס' ,כדלקמן
סי' תמז סי"ח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה  ...מתבטל
בששים כשאר איסורין( .וכיון שהחמץ הוא כבר איסור ,לכן אסור לבטלו.
משא"כ לפי כן ,שבכמה הלכות מקילים כיון שהוא עדיין שעת היתר ,כדלקמן סי' תמז סמ"ה )ועדיין הכל היתר,
כיון שעדיין לא הגיע הפסח ,ולא אסר החמץ כלל( ,וסי' תא סי"ג )אם מגעיל כלי החמץ קודם שעה ה'  ...שהחמץ
הוא מותר עדיין באכילה( .וגם לעייו יש פוסקים המתירים לבטל אז את החמץ בס' במתכוין .מכל מקום קיי"ל
לאסור )ראה לקמן הערה .(343
ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג -ד.
 33שו"ת רשב"א שם )דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן בפסח ,הרי הוא כמבטל איסור בתוך הפסח( .פר"ח סי'
תג שם )דכיון שהוא מערבו לבטלו כדי לאוכלו בפסח ,הרי הוא כמבטל איסור לכתחילה(.
וראה גם לקמן סי' תמז ס"ג )והערה  .(390ומה שהאריך בזה בשו"ת ציוי ח"ב סי' ד -ה.
 34טור כאן )מותר לערבו בתחלה לפי הפסח ,ולהשהותו עד לאחר הפסח( ,ובסוס"י תמז )כללא דמילתא כל דבר
שאין עוברין על תערובתו יכול לערבו לכתחילה ולשהותו( .ב "ח כאן ס"ו ד"ה ומ"ש דמותר )מותר בתחלה לערבן
ולהשהותן  ...וכך מבואר בדברי הרא"ש בריש פרק כל שעה )סוס"י א( גבי אלמורי"א ,דכל היכא שמערב חמץ
בכווה דיו כאילו מערבו בתחלה כדי להשהותו .ומכאן למד רביו מה שפסק לקמן בסוף סימן תמ"ז דכל היכא
שאיו עובר על תערובתו מותר לערבו בתחלה ולהשהותו( ,ושם ריש ס"ו ד"ה ומ"ש אלא )דכל שתבטל בששים
חשבין ליה כאילו לא היה שם חמץ כלל .ודוקא להשהותו ,אבל לאכלו בפסח אסור( .פר"ח סי' תסז ס"א ד"ה
וא"ת )כל שעירבם מיקמי פסח  ...יהא מותר להשהותן בפסח(.
וראה פס"ד צמח צדק יט ,ג -ד )באמת משום אכילת חמץ שעבר עליו הפסח אין כאן ביטול איסור ,אבל איסור
השהיה ,שהוא לאו בפי עצמו ,מי טלו מכאן ,הרי מבטל על דעת לשהות דבר האסור מן התורה ,ומה לי שהיה
ומה לי אכילה  ...כללא דמילתא שטעמו של הרב משום דמבטלו לאוכלו בשעת ההיתר איו מספיק ,אלא להסיר
עין ביטול איסור חמץ שעבר עליו הפסח ,שמבטלו לאוכלו אחר הפסח ,אבל לאיסור השהיה לכאורה אין טעם
להתיר כלל ,וצריך להבין זה היטב דעתו דעת תורה .ויש לומר דסברתו ,לפי שעין בל יראה ובל ימצא הוא מיעת
דבר שלא ימצא החמץ ,וכשביטלו אין מצא עכ"פ ,ואיו עושה מעשה בקיומו ,משא"כ כשמבטל לאכול אותו ,הרי
אחר כך כשאוכלו בפסח עושה מעשה באכילת האיסור .וכל זה דחוק(.
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בשעת היתר כדי לאכלו בשעת היתר אין כאן מבטל איסור:35
ו במה דברים אמורים בדבר שאין דרך )ה( תיקון עשייתו על ידי תערובת חמץ ,רק שהוא רוצה לערב
בו חמץ באקראי בעלמא ,כדי שלא יצטרך לבערו .אבל דבר שדרך עשייתו הוא על ידי תערובת
חמץ ,36כגון מורייס )פירוש שומן דגים (37שמשימין בו לחם קלוי ,38אע"פ שיש בו ס' כנגד הלחם,
מכל מקום כיון שדרך תיקון המורייס הוא על ידי לחם ,הרי הוא חשוב ואינו בטל במורייס אפילו
באלף.39
__________________
 35ואם אחר כך רוצה לאכלו בפסח .ראה לקמן סי' תמז ס"ב )כיון שאין כוותו לתקו כדי לשתותו עם בשר ,או כדי
לשתותו בפסח ,אלא כוותו לתקו כדי לשתותו לבדו קודם הפסח ,או לאחריו ,אם כן איו מבטל שום איסור כלל.
ואחר שתבטל החלב בס' בתוך היין מותר לשתותו עם בשר(.
ואפשר שכן הוא לעין פסח ,כשביטלו כדי להשהותו עד אחר הפסח ,ואחר כך רוצה לאכלו בפסח .ותבאר לקמן שם
)הערה .(381
 36ראב"ד ,מובא בשו"ת הרשב"א ח"ג סי' ריד )שאם מפי שתערב החומץ בתוך הדבש ובטל במיעוטו ,זה איו,
שהרי עקרו כך ,וכל שעקרו כך ,איו בטל במיעוטו  ...וכן דעת הראב"ד ז"ל  ...וכל שתערב דרך מקרה ,לא
החמירו בו עד שיהא בו בותן טעם ,אבל כל שדרכן לעשות כן ,אסרו ,ואיו בטל במיעוטו(.
רא "ש ע"ז פ"ה סי' ל )כותח הבבלי וחבריו השויין שם  ...שאין גופי המאכל עשה זולתי החמץ יש בהן ,וכיון
שהחמץ שיש בהן הוא מכשיר המאכל הרי הן חשובין כאילו הכל חמץ( .ופסחים פ"ב סוס"י א )המורייס שעושין
האידא שקורין אלמר"י ,שמשימין בו לחם קלוי  ...אן חזין לרבוותא דאסרין ליה לאחר הפסח ,דלא שרי ר בי
שמעון אלא כגון דעריב שלא בכווה ,אבל לערובי ולשהויי לא( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ה )וזהו גם כן כוות
הרא"ש  ...שכתב גבי אלמור"י אבל לעירובי ולשהויי לא  ...דהטעם הוא משום שדרך תיקון עשייתו(.
רביו ירוחם תיב ה ח"ה מה ,ד – מו ,א )ואלמורי שקורין ,שמו מוריאס בלשון חכמים ,ומשימין בו לחם חרוך ...
רוב הפוסקים אסרוהו ,דלא שרי תערובת אלא כשתערב שלא בכוה ,אבל לערובי בידים ולהשהותו לא  ...כגון
שצריך לעשותו ולתקו עם חמץ ,כגון אלמורי שכתבתי למעלה ,אסור אפילו אחר הפסח וצריך לבערו קודם
הפסח( .שגם כאן הכווה היא כ"ל ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ה )וזהו גם כן כוות הרא"ש רבו )שממו
הוציא רביו ירוחם דבריו(] ,ב[מה שכתב גבי אלמור"י אבל לעירובי ולשהויי לא(.
טור )ואלמאור"י שעושין קודם הפסח מפת שרוף ,אסור לאוכלו אחר הפסח(.
פר"ח )דטריאקה לפי שאיו מאכל כל אדם מותר לקיימו ,אבל אי איכא משהו מחמץ במידי דחזי למאכל כל אדם
מיחייב לבעורי .ועיין במה שכתבתי בסימן תמ"ז( .ושם ס"ד ד"ה ולעין )ויראה שדעת המחבר לחלק בין חמץ
שתערב ממילא ,לחמץ שערבוהו במזיד ,דומיא דטיריאקה .וחילוק זה הזכירו בב"י בשם רביו ירוחם .וכן ראה
]ב[דעת הטור ,שהזכיר דין הטיריאקה ודין האלמורי בסימן תמ"ב ,ובסימן זה כתב דאיו חוזר ועור(.
פוסקים ראשוים ה"ל הובאו ותבארו במ"א סוף ס"ק א )דכל שעיקרו כך איו בטל  ...ומשמע שם דאפילו לא
עירבו בכווה אדעתא לשהותו אסור .וכן כתבו הרא"ש וטור( .ובס"ק יד )כתב הרא"ש  ...אבל לערובי ולשהויי לא
)עיין מה שכתבתי ס"א(( .ותפרש בקוטרס אחרון ס"ק ה )וכתב על זה עיין מה שכתבתי סעיף א' ,רוצה לומר
שבסעיף א' הביא דעת הרשב"א ורביו ירוחם ,ומדבריהם למוד טעם למה אסור לעירובי  ...דהטעם הוא משום
שדרך תיקון עשייתו כו' ,כמ"ש הרשב"א(.
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לו ס"ק ט .שו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קצ .שערי תורה ח"ד ב ,א .שו"ת תפארת שמואל סי' יז
ס"ו .אהלי שם ח"ז ע' קסו.
וראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' סז אות ב ,לחלק בין זה לדם שמערבין בסוכר להצלילו.
 37רש"י דרים א ,ב ד"ה ובציר )במורייס שאין עושין אותו אלא משומן של דגים( .ובע"ז כט ,ב )המורייס ,שמן של
דגים( .וכן הוא לקמן סי' תריב סי"ד )מורייס )פירוש ציר של דגים((.
וראה לעיל סי' שכא ס"ג )ב' שלישי מלח ושליש מים או שאר משקים  ...שראה כעושה מורייס לכבוש בו דגים,
שדרכו של מורייס לעשותו כך( .ובמאירי ע"ז לד ,א )מורייס הוא ציר של דגים ,והוא שהיו לוקחים דגים קטים
ושוחטין אותם בכלי ,ואותה זיעה היוצאת מהם מערבין בה מים ומלח ושאר דברים ,ועושין ממו כותח ,וקורין
אותה מורייס(.
 38רא"ש פסחים שם )שמשימין בו לחם קלוי( .רביו ירוחם שם )ומשימין בו לחם חרוך( .מ"א שם )ומשימין בו לחם
קלוי(.
 39רשב"א שם )כל שדרכן לעשות כן ,אסרו ,ואיו בטל במיעוטו(.
וכן הוא לקמן סכ"ב )אסור לאכול מזה התערובת בפסח ,ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא ,אם דרך עשייתו הוא על
ידי תערובת חמץ ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו ,איו בטל בתוכו כמו שתבאר למעלה(.
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ולפיכך חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח .40ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור אפילו
בהנאה .41אלא אם כן פודה את החמץ שבתוכו ,או מוכר לנכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כדין חמץ
שנתערב בפחות מס' ועבר עליו הפסח:42
תערובת טעמו ולא ממשו

ז וכל זה כשיש בתערובת ממשות החמץ ,אלא שנבלל יפה יפה ואינו ניכר ,אבל אם אין ממשות
החמץ כלום בתוך התערובת אלא טעמו בלבד ,כגון תבשיל שנתבשל בכלי אחד עם חמץ וקיבל טעם
החמץ ואין בו כלום מממשו ,אע"פ שאסור לאכלו מן התורה ,43אין צריך לבערו מן התורה ,44שהרי
נאמר לא יראה לך ,וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל )ו( אינו נראה לך.45
__________________
אלא שלקמן שם איו מאכל אדם ,ולכן מותר עכ"פ להשהותו ,כדלקמן שם )התריאק"ה שאיו מאכל אלא לחולים
מותר לקיימו בפסח ,ואפילו יש בתערובת הזה חמץ הרבה יותר מכזית בכדי אכילת פרס ,מכל מקום כיון שאיו
ראוי לאכילה הרי פסדה צורת החמץ שבתוכו(.
 40רביו ירוחם שם )מו ,א( .הובא במ"א סוף ס"ק א )אלמור"י שכתבתי למעלה אסור  ...וצריך לבערו קודם פסח(.
 41רא"ש שם )חזין לרבוותא דאסרין ליה לאחר הפסח( .רביו ירוחם שם )אסור אפילו אחר הפסח( ,לפירוש המ"א
ס"ק יד )והוה ליה כשאר חמץ שעבר עליו הפסח ,שאסור בהאה .כן ראה לי ברור בפירוש הרא"ש(.
והטעם תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט )וכיון שחייב לבערו בערב פסח מדברי סופרים  ...לפיכך גם לאחר הפסח
הוא אסור בהאה  ...כיון שעבר על מצות חז"ל שצוו לבערו ועבר בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים(.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 42שתבאר לעיל ס"ג )ואפילו יש בתערובת הרבה חמץ יותר מכזית ,שהוא חייב לבער מן התורה ,ועבר עליו הפסח
ולא ביערו ,הרי הוא מותר בהאה על ידי שיפדה את החמץ שבו  ...וכן יכול למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי
איסור(.
והייו דוקא בדרך תיקון עשייתו הוא על ידי חמץ ,משא"כ במעמיד ,תבארו לקמן ב' דעות אם מועלת פדיית החמץ.
וראה הערות וביאורים ח"י ע' רעז.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לקמן סי' תמז )הערה .(19
 43לכל השיטות ,חוץ משיטת הרמב"ם וסיעתו ,שיתבארו בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 44ח"י ס"ק א )והיכא דליכא שום ממשות חמץ ,רק טעם חמץ בלבד ,כתב בעולת שבת גם כן דעובר בבל יראה ובל
ימצא ,ולדעתי ראוי להסתפק בדין זה מאוד ,דמשמעות הפוסקים איו כן(.
ודעת העולת שבת תובא לקמן בהמשך הסעיף.
 45מ"א רס"י תא )בלוע בכלי איו ראה ומצוי( ,בשם הראב"ן פסחים קס ,א )וכלי חרס אין מוטהר לפסח  ...יכול
להציען עד לאחר הפסח  ...כיון דהאיסור בלוע בו ואיו ראה ואיו מצוי איו עובר בהצעתו בבל יראה ובבל
ימצא(.
וכדלקמן סי' תמז ס"ג )שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שהרי איו מצוי לך ,לפיכך
מותר להשהותן עד לאחר הפסח(.
אלא שכל זה מיירי בטעם הבלוע בכלי .ומזה למדים גם לעין טעם הבלוע במאכל ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ו
)כיון דעכשיו בשעה שאתה מחייבו לבערו ,אין ממשות החמץ מצוי בעולם ,אלא בלוע בכלי ,אין צריך לבערו ,וכל
שכן בטעם הבלוע שאין שם מממשות החמץ כלל שאין צריך לבערו מן התורה( .וכך מפרש רביו את מ"ש ח"י ס"ק
א )והיכא דליכא שום ממשות חמץ ,רק טעם חמץ בלבד ] ...לא[ לעבור בבל יראה ,כיון שאין כאן צורת חמץ כלל(.
עוד אופן תבאר לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א ,והוא טעם וסף לזה שהביעור מצד עצמו אין בו מצוה ,כיון
שלדעת רוב הפוסקים אין לוקין על אכילת תבשיל שבלוע בו טעם איסור .ואם כן יש לו דין פחות מכזית המבואר
שם בפים ,שיש פוסקים שאיו צריך ביעור ,ולכן אין צריך לברך על ביעורו.
*
וכל זה בתערובת טעמו ולא ממשו ,משא"כ תערובת ממשו ,צריך בודאי לברך על ביעורו )אף שגם בזה יש מחלוקת
הפוסקים ה"ל אם לוקין עליו( ,מהטעם שתבאר לעיל שם ס"א )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 .ואם
שכח ולא ביערו בערב פסח וזכר בתוך הפסח ,חייב לבערו מן העולם לגמרי ,אע"פ שכבר ביטל את החמץ הזה
קודם הפסח ,ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ(.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל ס"ב ) והערה .(15
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]מה שאין כן כשיש ממשות החמץ בתוך התערובת ,הרי גוף החמץ נראה לעין ,אלא שאין מכירין אותו,46
מחמת שנשתנית צורתו על ידי התערובת[.

ומכל מקום מדברי סופרים אסור לקיימו בפסח ,47אפילו יצניענו בחדר מיוחד שאינו רגיל לילך
לשם ,48גזירה שמא ישכח על איסור חמץ שהרי רגיל בו כל השנה וילך ויאכלנו.49
ואם שכח ולא ביערו בערב פסח ,ונזכר בתוך הפסח ,צריך לבערו מן העולם לגמרי.50
אבל לא יברך על ביעור זה ,כיון שאין צריך לבערו )ז( רק משום חשש תקלה שמא יאכל ממנו ,אבל
הביעור מצד עצמו אין בו מצוה 51לא שייך לברך על מצות ביעור.52
ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא מותר בהנאה ,דכיון שלא עבר על איסור של תורה 53במה
שהשהה אותו עד לאחר הפסח ,לא קנסוהו חכמים לאסרו בהנאה .54ואף באכילה יש להתיר אם הוא
בענין שיש הפסד מרובה ,55אף אם לא נאסור אותו אלא באכילה .56ואם אין בו הפסד מרובה אף אם
__________________
 46ראב"ן שם )ולא דמי לחמץ שתערב דאסור ,דהתם ראה הוא ,אלא שאיו יכר ,אבל בלוע איו ראה ומצוי(.
הועתק במ"א שם.
ודין תערב ממשו תבאר לעיל ס"א )חמץ דגן גמור שתערב במין מאכל אחר ,אם יש בתערובת הזה טעם חמץ חייב
לבערו בערב פסח מן התורה .ואם לא ביערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא(.
 47ח"י שם )ראה לי דעכ"פ אסור להשהותו מדרבן(.
 48כדלעיל סי' תמ בקוטרס אחרון ס"ק יא בסוף ההג"ה )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( .וכן מועיל בכלים,
כדלקמן רס"י תא )כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח  ...יציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי
הפסח ,כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח( .וכן מועיל בתבשיל שתבשל קודם הפסח בכלי חמץ ,כדלקמן סעיף
הבא.
 49כטעם הב' דלעיל סי' תלא ס"ד.
 50ח"י ס"א )טעמו ולא ממשו ראה לי דעכ"פ אסור להשהותו מדרבן ,וצריך ביעור במצא תוך פסח(.
וכן הוא בשאר המקומות שאין בו איסור בל יראה ותשביתו ,רק חשש תקלה שמא יאכל ממו ,כדלקמן סי"ג וסי"ח
וס"כ.
 51והייו כיון שחכמים לא הצריכו לבערו אלא כדי שלא יבוא לאכלו ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה.
 52כדלעיל סי' תלה ס"ד )ומה שהוא מצווה ומחוייב לבער חמץ זה  ...איו אלא משום חשש תקלה שלא יבא לאכלו,
אבל הביעור הזה מצד עצמו אין בו מצוה כלל  ...ולכך אין לברך על ביעור זה(.
וכן הוא לקמן סי"ג )אבל לא יברך מטעם שתבאר למעלה( ,וס"כ )אבל לא יברך מטעם שתבאר למעלה(.
ובקוטרס אחרון ס"ק ז" :עי' במ"ש סי' תמ"ו בעז"ה" .והייו מה שתבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק א" :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".
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 53ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה ולפיכך )וקשה  ...מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו,
לאחר הפסח מותר בהאה( .שו"ת הריב"ש סי' ג )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח ,שהרי
לא עבר עליו מן התורה בבל יראה ובל ימצא ,כיון שאיו חמץ מן התורה( .שו"ע סי' תמז סי"ב )חמץ וקשה אפילו
בעיי איו אסור בהאה אחר הפסח( .מ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה ,וליכא
למקסיה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט ,דהייו שאין לו עיקר מן התורה ,שחכמים לא הצריכו לבערו אלא כדי שלא יבוא
לאכלו ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה ,ולכן לא קסוהו.
 54ח"י שם )אבל אם עבר ושהה אין לאסור ,ועכ"פ יש להתירו בהאה ,ואיסור אכילה בזה איו אלא חומרא בעלמא(.
וראה לקמן סי"ג )ואם עבר הפסח ולא ביער הרי הן מותרין אפילו באכילה ,דכיון שבשהייה זו לא עבר על איסור של
תורה לא קסוהו חכמים(.
והטעם שכאן אסרו באכילה )במקום שאין הפסד מרובה( ,יתבאר בסמוך.
 55תבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ו )לפיכך העיקר בדין זה להקל במקום הפסד מרובה ,ולהחמיר במקום שאין
הפסד מרובה(.
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נאסור אותו בהנאה ,טוב להחמיר ולאסור אף בהנאה ,כדי לחוש לדברי האומרים 57שכל תערובת
שיש בו טעם חמץ ,כשם שאסור מן התורה לאכלו בתוך הפסח כך הוא חייב לבערו מן התורה,
ולפיכך אם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא אסור בהנאה ,כי אם על ידי פדיון או שימכרנו לנכרי
חוץ מדמי טעם חמץ שבו ,58דכיון שעבר על איסור של תורה קנסוהו חכמים:
ח וכל זה בתבשיל שקיבל טעם החמץ עצמו ,אבל תבשיל שנתבשל קודם הפסח בקדירה 59שבישל
בה החמץ בו ביום ,60אע"פ שאין בתבשיל ס' כנגד חמץ שנפלט לתוכו מן הקדירה ,מותר להשהותו
עד לאחר הפסח ,לפי שיש מתירין אפילו לאכלו בפסח 61מטעם שיתבאר בסימן תמ"ז .62ואע"פ שאין
לסמוך על דבריהם להתירו באכילה מטעם שיתבאר שם ,מכל מקום יש לסמוך על דבריהם להשהותו
עד לאחר הפסח.63

__________________
 56ראה כעין זה לקמן סי' תסז סס"ד )כל מקום שמקילין מחמת הפסד מרובה ,אם יכול להשהות עד לאחר הפסח,
או למכור לכרי בפסח ,ולא יהיה שם הפסד מרובה ,אין להקל(.
 57עולת שבת ס"א )ומיהו צ"ע אם אין שם ממשות האיסור כי אם הטעם בעלמא ,אם עובר עליו ב"י וב"י ,לפי הא
דקיי"ל בכל התורה דטעם כעיקר אוסר מדאורייתא  ...ראה דמאכל דייסא ששאר ממו שומן אסור להשהותו
בפסח ועובר עליו בל יראה( .אליה זוטא ס"ק א )וכתב בעולת תמיד דשומן מדייסא עובר עליו דטעם כעיקר
מדאורייתא וצריך לבערו(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו )כן הוא האמת בודאי לשיטת ר"ת וסיעתו ,דכל היכא דאיכא טעם האיסור ,אף
שאין בו כלום מממשו ,לוקה וחייב כרת על כזית ממו כמו על האיסור עצמו ,שההיתר תהפך להיות כגוף האיסור
 ...אם כן פשיטא דעובר בבל יראה ובל ימצא על כזית ממו(.
וכעין זה תבאר לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א )דהטור אזיל לשיטתיה  ...כרביו תם ,דכל שיש בו טעם
איסור תהפך כולו להיות כגוף האיסור ,ועל כזית ממו חייב כרת ועובר בבל יראה ובל ימצא(.
והייו שכיון שההיתר תהפך לאיסור ,הרי הוא עובר על בל יראה ,הן לפי הטעם הראשון ה"ל הערה  – 45שהטעם
איו ראה לך ,והן לפי הטעם השי ה"ל – שיש לו דין פחות מכזית.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 58כדלעיל ס"ג )אף בתערב ממשות החמץ( .ואף שלדעת ר"ת תהפך ההיתר לאיסור ,מכל מקום כשמוכר חוץ טעם
חמץ שבו ,הרי לא הה מהחמץ .וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לו ס"ק ז .הערות לשו"ע אדה"ז הל' פסח.
 59ח"י ס"ק א )וגדולה מזו כתב בעולת שבת דגם בתבשל בכלי בן יומו יש להחמיר שלא להשהותה .ולא ידעתי מאין
יצא לו חומרא זו .ואדרבא האגודה ריש פסחים כתב בפירוש דמשום פליטת כלים אין צריך ביעור(.
והייו מ"ש באגודה ריש פסחים" :באילו שלא עירבו בו חמץ ,אך מחמת כליהם אין אוכלין אותן בפסח ,מכל מקום
אין צריך לבערם".
 60משמעות הטור ורמ"א סי' תמז ס"א )מיהו הכלים שתבשל בהם מותרים לאחר הפסח ,ואין צריכין שבירה או
הגעלה( ,ומ"א שם ס"ק א )ומותר לכתחלה להשהותם עד לאחר הפסח(.
וכדלקמן שם ס"ג )כלים שתבשל בהן חמץ בפסח משפשפן ומדיחן היטב שלא יהא חמץ ראה בהן בעין שהחמץ
הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא שהרי איו מצוי לך לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח(.
ומזה למדים גם לתבשיל שתבשל בכלי חמץ ,שמותר להשהותו ,כמו הכלי שתבשל בו.
 61ח"י שם )וגם יש אומרים דקודם פסח שהוא שעת היתר מקרי ותן טעם בר ותן טעם לעין פליטת כלים  ...ואם
כן אף אי ימא בטעמו ולא ממשו דעובר בבל יראה ובל ימצא ,מכל מקום בפליטת כלים אין להחמיר כלל ומותר
להשהותו(.
 62סעיף מה )התיכו בתוך קדירה של חמץ בת יומה ,מותר לאכלו בפסח ,שהרי אין בו אלא ותן טעם בר ותן טעם
של היתר  ...ויש חולקין על זה(.
 63הרי תבארו כאן )ובח"י שם( שי טעמים להתיר להשהות תבשיל זה עד אחר הפסח) :א( כיון שגם את הכלי עצמו
מותר להשהות) .ב( כיון שיש מתירים את התבשיל אפילו באכילה מטעם ותן טעם בר ותן טעם.
והה לפי טעם הא' ,הי' מותר להשהות אפילו את התבשיל שתבשל בכלי חמץ בתוך הפסח .משא"כ לפי טעם הב',
אין להתיר אלא כשתבשל קודם הפסח.
רביו איו סומך על הטעם הראשון בלבד ,אלא על הטעם השי .ולכן מתיר רק "תבשיל שתבשל קודם הפסח
בקדירה שבישל בה החמץ בו ביום" .וראה מה שהאריך בזה בזכרון יוסף סי' רסב -ג.
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ויזהר להצניעו בחדר שאינו רגיל לילך לשם 64כמו שיתבאר בסי' תנ"א:65
יי"ש מי דבש ושכר
67

ט זיעה 66היוצאת מחמץ הרי היא כעצמו של חמץ .
__________________
 64כסת הגדולה בהגה"ט ,בשם שו"ת מהר"י ווייל סי' קצג )יציע אותו ויעשה היכר דלא אתי למיכל מייה(.
 65סעיף א )כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח  ...יציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח כדי
שלא ישכח וישתמש בהן בפסח(.
 66תוכן הלכות יי"ש ושכר ,שתבארו לפיו סעיפים ט -י:
)א( מאל "ץ )לתת .(MALT ,הוא השלב הראשון של תהליך יצירת יי"ש ושכר ,על ידי הבטת התבואה ,שאז התבואה
היא חמץ גמור )תג ,ט( .ויוצאים מהם הסוכרים ,שהם קראים כאן הזיעה ,שהיא כעצמו של חמץ.
)ב( יי"ש שמייצרים ממאל "ץ .השלב השי הוא התססת המאל"ץ במים ,עד שהפכו הסוכרים ה"ל לאלכוהול
המעורב במים .וכדי להגדיל את מדת האלכוהול של היי"ש ,מזקקים את האלכוהול מהמים על ידי הרתחתם.
יי"ש זה איו חשב כתערובת ,אלא כממשו של חמץ עצמו ,שהרי הוא הסוכר שבחטים המחומצות שהפך
לאלכוהול.
)ג( שכר .גם ייצור השכר )בירה( מהמאל"ץ הוא על ידי התססתו במים .וכיון שהמאל"ץ הוא יותר מכזית בכדי
אכילת פרס מהמים שבו ,קיי"ל שההיתר תהפך לאיסור .כך שגם השכר חשב כולו חמץ.
)ד( שמרי שכר .עם סיום יצירת השכר ,צוללים שמרי השכר ,שהוא חלק מהמאל"ץ ,שהפך את הסוכר שבו
לאלכוהול .שמרים אלו עדיין כחם אתם ,להפוך מיי סוכר אחרים לאלכוהול .גם מקור השמרים הוא מהמאל"ץ,
לכן הם יותר חמץ מאשר השכר עצמו.
)ה( יי"ש העשה משמרי שכר .לאחר שמוציאים את השמרים מהשכר ,אפשר לעשות יי"ש מהבלוע בתוך השמרים,
וגם יי"ש זה דיו כעצמו של חמץ.
)ו( יי"ש שמעמידים בשמרי שכר .כשרוצים לייצר יי"ש משמרי השכר ,מכיסים את השמרים למים יחד עם עוד
מיי תבואה שאיה חמוצה )תפוחי אדמה ,דבש ,וכיו"ב( ,עד שהשמרים מתסיסים את הסוכר שבו והופכים אותו
לאלכוהול .כיון שמקור הסוכר הזה איו חמץ ,אין האלכוהול הוצר ממו כעצמו של חמץ .אבל כיון שהשמרים,
שהם חמץ גמור ,הפכוהו לאלכוהול ,הרי כל המעמיד חשוב כאילו הוא בעין ממש.
)ז( מורייס וכותח .כל זה הוא בשמרי שכר שמעמידים בו את היי"ש וכיו"ב .אמם מורייס ,שמשימים לחם בשומן
דגים להחמיצם )תמב ,ו( ,או כותח ,שמשימים פירורי לחם בסיובא דחלבא להחמיצם )מין המצות שלפי סי'
תכט( ,איו חשב מעמיד ,אלא תית קיוהא בעלמא .ולכן אם אין בו כזית בכדי אכילת פרס ,לא אסר אלא
מדברי סופרים ,כיון שדרך תיקון עשייתו על ידי תערובת חמץ )תמב ,ו(.
)ח( מעמיד וקיוהא שעבר עליהם הפסח .החילוק להלכה למעשה בין קיוהא למעמיד ,אם עבר עליהם הפסח ורוצה
לפדותו ,שבקיוהא יכול לפדות את החמץ שבו )תמב ,ו( ,משא"כ במעמיד יש מחלוקת אם מועלת פדייתו )תמב ,י.
תמז ,סב(.
)ט( קיוהא ביי"ש העשה ממאל"ץ .כל זה הוא לפי המבואר כאן בפים .אמם וספה כאן הגהת אחיו מהרי"ל,
ששמע מרביו ,שאם עבר עליו הפסח ויש הפסד גדול מאד ,יש מקום לומר ,שגם תערובת אלכוהול במים איה
תית טעם אלא קיוהא וחמיצות .וכן יש מקום לומר ,שיי"ש דיו כפחות מכזית בכדי אכילת פרס .ולכן איסור
שהייתו רק מדברי סופרים ,ואם עבר עליו הפסח מותר למכרו לכרי.
 67ברכות לח ,א )האי דובשא דתמרי מברכין עלויה שהכל היה בדברו ,מאי טעמא זיעה בעלמא הוא( ,פסחים כד ,ב
)דזיעה בעלמא הוא( .חולין קכ ,ב )תן דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתוויות ושאר מיי פירות של תרומה
רבי אליעזר מחייב  ...משקין היוצא מהן כמותן  ...ורבי יהושע סבר  ...מה משקין דקדשים בתרומה תירוש ויצהר
אין מידי אחריא לא ,אף משקין היוצאין מהן כמותן תירוש ויצהר אין מידי אחריא לא(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"י הכ"ב )הטבל והחדש וההקדש וספיחי שביעית והכלאים והערלה משקין היוצאין
מפירותיהן אסורים כמותן .ואין לוקין עליהן .חוץ מיין ושמן של ערלה ויין של כלאי הכרם שלוקין עליהן ,כדרך
שלוקין על הזיתים ועל העבים שלהן( .והייו שבכל הפירות המשקין כמותן ,אלא שאין לוקין עליהם ,רק ביין
ושמן.
ח"י ס"ק ד )זיעה היוצא מן המשקה כמשקה ,כדמוכח מכמה משיות ,דפ"ב ופרק ה' דמכשירין ,ופרק כל הבשר.
וכמבואר בתשובת הרא"ש כלל כ' סי' כו ובריב"ש בסימן ר]"[ה ,יעו"ש( .וסי' תפט סקכ"ב )והוא הדין משקין
היוצא מהן ,כדאיתא בפרק העור והרוטב דף ק"ך ,הטבל והחדש משקין היוצא מהן כמותן .והוא הסכמת
הפוסקים ראשוים לאסור מהאי טעמא השכר שעשה מחדש .וכן כתב הרמב"ם להדיא פרק י' מהלכות מאכלות
אסורות דין כ"ב ,והרוקח סי' רצ"ד ,ושאר כל הפוסקים  ...דלא כמו שכתב הש"ך ביורה דעה סימן רצ"ג )ס"ק ו(
בשם הלחם משה בפירוש משיות ,שמדחיק לומר דקיימא לן דמשקה היוצא מהן מותר .ואין לדבריו יסוד ועיקר
לפי ההסכמת ההלכה בש"ס ופוסקים ראשוים ,וכן כתב הש"ך עצמו שם(.
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לפיכך יי"ש הנעשית מתבואה חמוצה שקורין מאל"ץ 68אין דינו כתערובת חמץ ,אלא כממשו של
חמץ עצמו.69
וכן יי"ש הנעשה משמרי שכר של שעורים או של חטים ,דינו כממשו של חמץ עצמו.70
__________________
והייו מ"ש בלחם משה למשיות ,למוהר"מ ליפשיץ )סוף תרומות( ,והובא בש"ך )יו"ד סי' רצג סק"ו(" :ובס' לחם
משה סוף מסכת תרומות האריך למצוא היתר על שכר שעורים העשה מחדש ,מטעם שהמשקה היוצא מהן
מותר".
וכן פסק רביו לעין חדש ,כדלקמן סי' תפט סוף ס"ל )שהזהר מחדש יש לו ליזהר גם מיי"ש וממי דבש שהעמידוהו
בשמרי שכר(.
 68המאל"ץ הוא לתת ) ,(MALTשהיא התבואה אחרי ביטתה .שאז התבואה היא חמץ גמור ,כדלקמן סי' תג ס"ט
)חטים שצמחו  ...הן חמץ גמור( .ויוצאים מהם הסוכרים ,שהם קראים כאן הזיעה ,שהיא כעצמו של חמץ.
וזכר גם לקמן סי' ת סי"ז )תבואה מחומצת שקורין מאל"ץ( ,וסי' תג סכ"ט )שעורים חמוצים שקורין מאל"ץ(.
 69ממאל"ץ זה מייצרים יי"ש ושכר ,על ידי ששורים אותם במים ,עד שהשמרים מתסיסים את הסוכר שבו ,והופכים
אותו לאלכוהול המעורב במים.
וכדי להגדיל את מדת האלכוהול של היי"ש ,מזקקים את האלכוהול מהמים על ידי הרתחתם )אשר בתחלה עולים
אדי האלכוהול – לכלי אחד ,ורק אחר כך מתחילים לעלות אדי המים – לכלי שי(.
יוצא אם כן ,שהיי"ש עיקרו הסוכר שבמאל"ץ ה"ל )שהוא חמץ גמור( ,אחרי שהפך לאלכוהול ,ואחרי שזיקקו
אותו מהמים .ולכן אין דיו כתערובת חמץ ,אלא כממשו של חמץ עצמו.
אחרוים .שו"ת משאת בימין סי' ח )יין שרף הוא חמץ גמור בלי שום תערובת ,כי הוא עשה מעשן האידי ומזיעת
ההבל מתבואה המחומצת ,שקורין מל"ץ ,והעשן הוא עיקר המאכל ,ולא כדאמרי אישי דיין שרף אין בו ממש
ואיו אלא זעה בעלמא(.
שו"ת מחם דוד מטיקטין ,בריש הרי"ף סדר שים ,קראקא שז ,שעם הגהותיו )כל היכא דאמרין זיעה בעלמא
הוא ,הייו דבטיל שם פירי מייה ,אי לאו דלהכי קאי כיין ותירוש ,אבל לעולם במלתיה קמייתא קאי לעין
טעמא(.
ח"י ס"ק ד )וכן כתב בפשיטות בתשובת משאת בימין סי' "ח דיין שרף שעשה מחמץ הוי חמץ ממש ולא תערובת
חמץ ,עיי"ש .וכן כתב בתשובת מהר"ם מטיקטין דקחשיב כאיסור בעייה(.
שו"ת חכם צבי סי' כ )שהמשקה העשה מחמץ הרי הוא כמוהו ,ולא שייך ביה זיעה כלל ,ממילא המאלי"ץ שהיין
שרף עשה ממו הוא אסור דבר תורה ,בין שיהיה סחיטת החמץ או מי בישולו ,וכבר לימדו הריב"ש ז"ל בתשו'
ר"ה שהיי"ש הלז דיו כיין שעשה ממו ,שכל זיעה העולה מן החמין דיה כחמין עצמן(.
וראה חי' צמח צדק )ז ,ד( שהביא מדברי החכם צבי ה"ל ,ומסיק" :לעין חדש ,וכל שכן לעין חמץ ,יש לומר דחשוב
משקין היוצאין מהן כמותן .וכן משמע בשו"ע שלו הל' פסח סי' תמ"ב סעיף ט".
*
ואף שגם אחר הזיקוק שאר רובו מים ,שהרי היי"ש הוא בדרך כלל כ 40 -אחוז אלכוהול ,וכ 60 -אחוז מים .מכל
מקום חשב כממשו של חמץ עצמו .ויתבאר לקמן בהגהת מהרי"ל )ובהערות שם(.
 70ח"י.
עיקר ביאור דין יי"ש שמעמידים בשמרי שכר ,יתבאר לקמן ריש ס"י )והערה .(100
ואילו כאן )ובסוף הסעיף שלפיו( מיירי ביי"ש העשה משמרי שכר ,דהייו שאחר שמוציאים את השמרים מהשכר,
עושים יי"ש מהבלוע בתוך השמרים .ובזה טה להקל השואל בח"י ס"ק ד )וראה לי לחלק בין היין שרף העשה
מתבואה ,ובין היין שרף העשה מן השמרים  ...לפי מה דאיתא בגמרא דבבא בתרא דף צ"ו ע"ב  ...מי סברת
חמרא הוא ,קיוהא בעלמא הוא  ...אם כן הוא הדין גבי חמץ דיש להקל כיון שהוא רק קיוהא בעלמא .ואין לומר
דיש להחמיר בשמרים יותר מבתבואה משום דהוי ליה דבר המעמיד ומחמיץ אפילו באלף לא בטיל .זה איו ,הי
מילי אם ותן השמרים בעין לתוך העיסה או לתוך הדבש לעשות משקה מע"ד להחמיר הוא דאסור  ...לאפוקי
הכא דלא העמידו בהשמרים שום דבר ,רק קיוהא בעלמא שיצא מהשמרים ,והוא ממש רק זיעה בעלמא(.
והייו שבשלמא היי"ש העשה מתבואה חמוצה ,כבר תבאר לעיל שהוא כעצמו של חמץ .ובשלמא מי דבש שהעמידו
בשמרי שכר ,יתבאר לקמן ס"י שהוא כחמץ מטעם מעמיד .משא"כ כאן ביי"ש שעושים משכר הבלוע בתוך
השמרים ,דומה ליין היוצא מהשמרים ,דהוי קיוהא בעלמא ,וכדלעיל סי' רד ס"י )שמרי יין שבמשמרת שתן
עליהם מים ג' מדות  ...אם יצא פחות מד' ,אע"פ שיש בהם טעם יין ,קיוהא בעלמא הוא ,ואין מברכין עליו אלא
שהכל(.
ועל זה השיב בח"י שם" :מה שהעלה מעלת כבוד תורתו לחלק ולומר דדוקא אותו יין שרף העשה מתבואה חמוצה
יש חשש איסור ,משא"כ העשה משמרים ,לפי הששמרים עצמם קיוהא בעלמא הם  ...מאין יצא לו לדמות שמרי
שכר לשמרי יין ,שאין עין זה לזה כלל  ...בשמרי השכר  ...הן הן עיקר החמץ והקמח(.
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לפי ששכר הנעשה משעורים או מחטים יש בו כזית חמץ בכדי שתיית פרס מהשכר ,71והלכה למשה
מסיני 72הוא בכל איסורין שבתורה ,שכל כזית איסור שנתערב באכילת פרס מהיתר ,הרי כל הפרס של
היתר )ח( נתהפך 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 נעשה
__________________
ולכן מבאר רביו תחלה את דין השכר עצמו ,ואחר כך יבאר את דין השמרים ,ואת דין היי"ש העשה ממו .ויתבאר
לקמן )הערה .(76
 71שהאלכוהול שבשכר )שכבר תבאר לעיל הערה  ,69שהוא כממשו של חמץ עצמו( ,מעורב במים כזית בפחות מכדי
שתיית פרס.
סמ"ג ל"ת עט )ואומר רביו יעקב ד]ב[שכר שלו איכא בל יראה לכו"ע ,שיש שותין בו שעורים כל כך עד שיש בו
כזית בכדי אכילת פרס ,דבהכי מודו כולי עלמא(.
רא "ש פ"ג סי' א )ושכר של שעורין ושל חטין שעושין באשכז ובצרפת ,היה אומר רביו תם דאסור להשהותו בפסח,
דדוקא בשכר המדי הוא דשרו דעיקרו עשוי מתמרים או מדברים אחרים ולא היו ותין בו אלא מעט שעורין
להחמיצו ,כדמשמע בגמרא דרמו בי' שערי .אבל שכר שלו שעקרו משעורין  ...איכא הרבה יותר מכזית בכדי
אכילת פרס(.
טור )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 .ומיירי 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(.
ושו"ע ס"ה )שכר שעושין מחטים ושעורים חייבים לבערו(.
והייו שאף שלדעת רביו תם ,שאין עוברים על הכותח ושכר המדי בבל יראה ,כמבואר בתוס' מב ,א ד"ה ואלו
)וראה לר"ת דאלו עוברין פירושו האוכלין ,ועוברין הייו מעל השולחן ,דלאו בי מיכל יהו ,אבל בל יראה
ליכא( .מכל מקום מודה בשכר שעוברים עליו ,משי טעמים:
)א( שהשכר ותן טעם במים )ולא רק קיוהא( ,ור"ת סובר שטעם כעיקר דאורייתא ,כמובא ברא"ש חולין פ"ז סי' לא
)ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאיו מיו דאורייתא( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו ,שכן סובר גם הטור.
)ב( שאפילו בקיוהא גרידא" ,אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה .ועל כן השכר שעושין באשכז מחיטין
ושעורים חייבים לבערו".
]ומכל מקום יש הפרש בין מ"ש הרא"ש לבין מ"ש הטור .ותבארו דבריהם לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א
)ד"ה והה לתוספות([.
ואף שגם בפחות מכזית בכדי אכילת פרס עובר עליו ,כדלעיל ס"א )כזית חמץ דגן גמור שתערב במין מאכל אחר,
אם יש בתערובת הזה טעם חמץ חייב לבערו בערב פסח מן התורה ,ואם לא ביערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא,
אף על פי שיש בזה התערובת יותר מכדי אכילת פרס(.
מכל מקום הוצרך רביו כאן לומר שהוא כזית בפחות מכדי אכילת פרס ,שעל ידי זה תהפך כולו לאיסור ,כדלקמן.
*
והה כבר תבאר לעיל )הערה  ,(6דכזית בכדי אכילת פרס הייו אחד מששה ,או בשים עשר.
ואף שכאן מדובר ב"כזית חמץ בכדי שתיית פרס מהשכר" ,אשר בזה יש שתי דעות בשיעורה ,כדלקמן סי' תריב
סט"ו )שתיות מצטרפות זו עם זו  ...במה דברים אמורים כשלא שהא מתחלת שתיה ראשוה עד סוף שתיה
אחרוה יותר מכדי שתיית רביעית הלוג  ...ויש אומרים שלעולם הן מצטרפין אלא אם כן שהא מתחלת שתיה
ראשוה עד סוף שתיה אחרוה יותר מכדי אכילת פרס ,כמו בצירוף שתי אכילות( .וראה שיעורי הלכה למעשה
)ח"א ע' תכט(.
יוצא אם כן שלדעה הא' צריך להיות כזית בכדי שתיית רביעית .וכיון שהרביעית היא ביצה ומחצה ,הרי הכזית הוא
אחד משלושה )או אחד מארבעה וחצי( ברביעית.
מכל מקום תפרש כאן ,שהשיעור הוא דוקא כזית בכדי שתיית פרס מהשכר ,דהייו כאמור לעיל אחד מששה )או
אחד משים עשר( בשתיית פרס מהשכר.
אמם הבירות הרגילות בזמיו הן  5או  6אחוזי אלכוהול .יוצא אם כן שהוא פחות מכדי שתיית פרס.
ואולי היו עושים לפעמים בירה של  8או  9אחוזי אלכוהול ,וכמובא לעיל מסמ"ג )שיש שותין בו שעורים כל כך ,עד
שיש בו כזית בכדי אכילת פרס(.
או שמכאן ראה ,שאין החשבון תלוי באחוזי האלכוהול שבשכר ,אלא במדת החטים החמוצות ששורים בתוך
המים ,שהוא יותר מחלק אחד בשים עשר.
 72כדלעיל ס"א )והערה .(9
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איסור.73
וכיון ששכר הזה שיש בו חמץ כזית בכדי שתיית פרס נעשה כולו חמץ ,74והשותה כזית ממנו חייב
כרת 75כמו על עצמו של חמץ .לפיכך גם יי"ש הנעשה משמרים של שכר זה דינו כעצמו של חמץ,76
שהרי השמרים יש בהן יותר חמיצות מבשכר עצמו ,לפי שגוף קמח השעורים או החטים חמוצים הוא
נצלל למטה בשמרים:77
])הגהה מאחיו מהרי"ל:(78
__________________
 73רא"ש חולין פ"ז סוס"י לא ) ורביו חיים ז"ל פירש  ...טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס דאז הוי כמו
ממשו של איסור  ...עשה כולו איסור ,והאוכל ממו כזית לוקה( .טור יו"ד סי' צח )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(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ח דהכי קיי"ל.
וראה פס"ד צמח צדק שמז ,ד )ופשיטא שזה איו אלא היכא שיש ותן טעם גמור( .משא"כ בקיוהא אין אומרים כן,
אף אם הוא יותר מכזית בכדי אכילת פרס.
 74ולפיכך אסר גם מה שמעמידים בשמרים אלו ,כדלקמן )הערה .(107
 75שו"ת מהרי"ל סי' צג )דשיכרא שבאשכז כתב הרא"ש דיש בו כזית בכדי אכילת פרס ,וחמץ גמור הוא ,וחייבים
עליו כרת לדברי הכל( .ח"י ס"ק טו )שכר שעושין מחטים ושעורים חייבים לבערו ,ואית ביה כרת ובל יראה(.
והייו שאף שבכותח וכיו"ב ,שותים החמץ לקיוהא ,איו חייב עליו כרת אפילו בכזית בכדי אכילת פרס ,מכל
מקום בותן טעם חייבים עליו כרת ,כדלעיל במין המצות שקודם סי' תכט )תערובת חמץ שיש בו כזית בכדי
אכילת פרס מהתערובת  ...ואין ותים בתוכו את החמץ אלא לקיוהא בעלמא  ...בחמץ בפסח החמירה תורה
ואמרה כל מחמצת לא תאכלו ,אפילו תערובתו .אבל כרת איו חייב .אלא אם כן יש בתערובתו טעם חמץ(.
 76הרי שבודאי גם השמרים יש בהם חמץ כזית בכדי אכילת פרס ,ועשה כולו חמץ.
וכבר תבאר לעיל )הערה  ,(70דהכא מיירי ביי"ש העשה משמרי שכר ,דהייו שאחר שמוציאים את השמרים
מהשכר ,עושים יי"ש מהשכר שבלוע בתוך השמרים .וכמו שעושים בשמרי יין ,כדלעיל סי' רד ס"י )שמרי יין
שבמשמרת שתן עליהם מים ג' מדות  ...אם יצא פחות מד' ,אע"פ שיש בהם טעם יין ,קיוהא בעלמא הוא(.
ועל זה מבאר ,שכיון שהשכר עשה כולו חמץ ,ומכל שכן שהשמרים עשים כולו חמץ ,לכן גם היי"ש היוצא מהם
דיו כעצמו של חמץ ,אע"פ שהוא רק קיוהא )תן עליהם מים ג' מדות ויצא פחות מד'(.
 77ח"י ס"ק ד )בשמרי שכר ,שמיד שקבלו טעם החמץ הם צלולין ,והשמרים הם באים על ידי הכישות והחטים
והשעורים שטחו וצללו למטה ,והם הם עיקר החמץ בטעם ומראה ,ומחמיצין בהם רוב העיסות ,ואין בהם רק
קיוהא של השכר ,אבל הן הן עיקר החמץ והקמח( .ודלא כדעת השואל שם )וראה לי לחלק בין היין שרף העשה
מתבואה ובין היין שרף העשה מן השמרים(.
 78תבאר בפס"ד צמח צדק שמז ,סע"ג )הגהת הרי"ל אחי רביו סי' תמ"ב סעיף ט'( .ובחידושי צמח צדק ז ,ד )שאמר
שכן פסק רביו הגדול מר אחיו אאזמו"ר הגאון ז"ל( .ושם סז ,ד )וזו ההג"ה היא כת"י אחיו דודי זקי הרה"ק
בעל שארית יהודא ,שאמר ששמע כן מפיו הלכה למעשה(.
ותוכה:
כבר תבאר בפים )ראה לעיל הערה  ,(2אשר תערובת טעמו וממשו ,אם הוא כזית באכילת פרס ,תהפך כולו
לאיסור ,וחייבים על אכילת כזית ממו )ס"ט( ,ואם הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס ,אפילו אכל כולו איו
חייב ,אבל עובר עליו בבל יראה )ס"א(.
משא"כ תערובות שותים לקיוהא ,אם הוא כזית בכדי אכילת פרס ,אסור באכילה ולהשהותו מהתורה )מין
המצות שלפי סי' תכט ,ובהערות שם מכת"י( .ואם הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס ,או שיש בו ששים ,אסור
באכילה ולהשהותו מדברי סופרים )ס"ו(.
והה כל מה שתבאר בפים ,שהשכר והיי"ש הם כחמץ ממש ,הייו דוקא בתערובת טעמו וממשו ,כזית בכדי אכילת
פרס ,שתהפך כולו לאיסור.
משא"כ במקום הפסד מרובה מאד ,יש לסמוך ולומר שהיי"ש הוא רק תערובת אלכוהול במים ,שותים לקיוהא,
ואשר איו חשוב כזית בכדי אכילת פרס .אשר לפי זה יהי' איסור אכילתו ושהייתו רק מדברי סופרים.
ואף שעכ"פ חייב לבערו מדברי סופרים ,ואם לא ביערו אסור בהאה אחר הפסח )ס"ו(.
מכל מקום יש לסמוך בהפסד מרובה מאד על הפוסקים ,שאם עבר עליו הפסח לא אסר בהאה ,ומותר למכרו
לכרי )ראה אבי זר או"ח סי' תקמב ס"י(.
*
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וצריך לבערו מן התורה .79ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי זה אסור אפילו בהנאה.80
ומכל מקום אם יש בזה הפסד גדול מאוד יש לסמוך על האומרים) 81תוס' 82רי"ף 83רא"ש 84ר"ן ,(85שאפילו
אם יש בתערובת כזית חמץ בכדי אכילת או שתיית פרס ,אלא שהוא דבר חריף וחזק ,שאי אפשר לאכול או
לשתות פרס מהתערובת אם לא שישהה בינתיים ,ונמצא שאינו אוכל או שותה כזית מהחמץ בכדי שיעור
אכילת או שתיית פרס מהתערובת 86מותר להשהותו בפסח מן התורה .אם אין החמץ נותן טעם בתערובת,
ואין נותנין בו את החמץ אלא לקיוהא בעלמא )טור ,(87דהיינו לחריפות ולחמיצות .88ואין צריך לבערו קודם

__________________
ואפשר שזהו גם הטעם שרביו התיר )בשו"ת סי' כ( איסור חדש ביי"ש ,מטעם תערובת .והייו מטעם שאיו ותן
טעם אלא קיוהא ,שמותר בשאר איסורים מהתורה ,כדלעיל במין המצות שלפי סי' תכט.
 79סמ"ג ל"ת עט )ואומר רביו יעקב ד]ב[שכר שלו איכא בל יראה לכו"ע( .עולת שבת ס"ה )שכר  ...אם איו מבער,
דעובר ב"י וב"י .וכן כתב הסמ"ג בהדיא( .ח"י ס"ק טו )שכר שעושין מחטים ושעורים חייבים לבערו ,ואית ביה
כרת ובל יראה(.
 80ואפילו במורייס וכיו"ב ,שאין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,תבאר לעיל ס"ו )חייב לבערו מדברי סופרים
קודם הפסח ,ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור אפילו בהאה( .וכן שכן כאן ,שצריך לבערו מן התורה.
 81כלומר ,יש לסמוך ולומר שהיי"ש הוא רק תערובת אלכוהול במים ,שותים לקיוהא ,ואשר איו חשוב כזית בכדי
אכילת פרס .אשר לפי זה יהי' איסור אכילתו ושהייתו רק מדברי סופרים.
ומוה כאן את דעת התוס' והרי"ף והרא"ש ור"ן ,הסוברים שכותח שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס איו עובר
עליו בבל יראה.
וכן הוא לדעת הרמב"ם לפירוש המ"מ ופר"ח ,כמבואר בפסקי דיים צמח צדק שמח ,ד )שהרי גם להרמב"ם אליבא
דמ"מ ופר"ח דיא הכי ,כיון שאין כאן ותן טעם ,וגם לית בי' כזית בכדי אכילת פרס דרך אכילתו ,הוה ליה ממש
ככותח שפטרו בו חכמים .והרי כן דעת רביו(.
והייו מה שתבאר לעיל במין המצות שלפי סי' תכט )שלא לאכול כל שבעה תערובת חמץ ,שיש בו כזית בכדי
אכילת פרס מהתערובת  ...לקיוהא בעלמא( .משא"כ פחות מכזית בכדי אכילת פרס ,איו עובר עליו מן התורה,
אלא מדברי סופרים.
 82מב ,א ד"ה ואלו )וראה לר"ת דאלו עוברין פירושו האוכלין ,ועוברין הייו מעל השולחן ,דלאו בי מיכל יהו,
אבל בל יראה ליכא( .הרי שאם ותים אותו רק לקיוהא ,ואין בו כזית בכדי אכילת פרס ,אין איסור להשהותו.
ואף שהובא לעיל מהסמ"ג והרא"ש והטור בשם ר"ת ,שאפילו אם ותים אותו לקיוהא ,אם יש בו כזית בכדי
אכילת פרס עובר בבל יראה .מכל מקום כאן שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס אין איסור להשהותו.
ואף שתבאר בתוס' ב ,א ד"ה אור )דהחמירו חכמים בכל חמץ ,אפילו בחמץ וקשה ועל ידי תערובת ,אף על גב
דליכא בל יראה לפר"ת בריש אלו עוברין )דף מב ... (.אסור להשהותו(.
מכל מקום אם עבר עליו הפסח לא אסר בהאה ,כדלקמן ס"כ )חכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,והצריכו גם כן
לבערו בערב פסח גזירה שמא ישכח ויאכל ממה בפסח ,שעל ידי הדחק הוא ראוי לאכילה  ...ואם עבר עליו הפסח
ולא ביערו הרי הוא מותר בהאה ,דכיון שלא עבר עליו על איסור של תורה לא קסוהו חכמים( .ויתבאר לקמן
)הערה .(91
 83פ"ג יג ,א )וחכמים אומרים על חמץ דגן גמור עוש כרת ועל עירובו בלא כלום  ...היכא דליכא כזית בכדי אכילת
פרס ,כגון כותח הבבלי וכיוצא בו(.
 84פ"ג סי' א )ופירש רביו תם אלו עוברין בפסח האוכלין ,פירוש עוברין מעל השולחן ,דאין אכלין  ...ומדפירש רב
אלפס דברי חכמים מכלל דאית ליה הלכה כחכמים( .ראה מדבריו שפוסק כדעת תוס' ה"ל וכדעת רי"ף ה"ל.
 85פ"ג יג ,א ד"ה ולפיכך )מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו לאחר הפסח,
מותר בהאה(.
 86כדאמרין בגמרא מד ,א )הח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס ,אי בעייה דקשריף וקאכיל ליה
בטלה דעתיה אצל כל אדם ,ואי משטר קשטר ואכיל ,לית ביה כזית בכדי אכילת פרס( .ורש"י שם ד"ה ואי משטר
קא שטר )ושכר המדי מי ,אף על גב דשתי ליה בעייה ,מיהו אין לך שותה ב' וג' כוסות שלא יפסיק וישהה
ביתיים ,הלכך בכדי שהיית אכילת פרס לא שתי כזית מן החמץ ,לבד מן המים ושאר התערובת(.
" 87שאין בתערובות טעם חמץ ,כגון כל אלו שאין ותין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא".
 88וכדלעיל במין המצות שלפי סי' תכט )שבאכילת התערובת אין טועמים כלל החמץ שבתוכו ,ואין ותים בתוכו
את החמץ אלא לקיוהא בעלמא ,כגון כותח )פירוש סיובא דחלבא( הבבלי שמפררין בתוכו פירורי לחם חמץ
להחמיצו ,שאין בכותח טעם הלחם אלא חמיצות הלחם החמיץ את הכותח(.
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הפסח אלא מדברי סופרים )תוס' ר"ן מ"א .(89ולפיכך אם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי זה מותר בהנאה
)ר"ן .(90כמו שיתבאר בסוף סימן תמ"ז.91
ולדבריהם אף יי"ש זה 92שנעשה מתבואה חמוצה או משמרי שכר ,אף על פי שיש כזית חמץ בכדי שתיית
פרס מהתערובת ,93מכל מקום כיון שהיי"ש הוא דבר חריף וחזק שאי אפשר לשתות פרס ממנו בלי הפסק
שהייה בינתיים ,ואין החמץ נותן טעם בתערובת ,שהרי היי"ש הנעשה ממיני קטניות שקורין גריקע 94או ממי
דבש טעמו שוה ליי"ש הנעשה מתבואה חמוצה ,95ואין ביי"ש זה אלא כח החמץ שנעשה על ידי כן חריף
וחזק ,שהוא רק קיוהא בעלמא .ולפיכך אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,ואם עבר עליו הפסח ולא
ביערו מותר בהנאה.
ויש לסמוך עליהם במקום הפסד גדול מאד ,כיון שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא מדברי סופרים
לדברי הכל ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ח .96ויש להתיר בהנאה דהיינו שימכרנו לנכרי .97רק שיזהר שיהא
בענין שלא יחזור הנכרי וימכרנו לישראל וישתה ממנו .98ובשתייה אסור לכל ישראל ,אפילו למי שאין החמץ

__________________
 89ס"ק א )וכתב הטור ודוקא שאין בתערובות טעם חמץ ,כגון כל אלו שאין ותין אותו בו אלא לקיוהא בעלמא
)ולכן בעין כזית בכדי אכילת פרס((.
 90פ"ג יג ,א ד"ה ולפיכך )מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו לאחר הפסח
מותר בהאה(.
 91בשו"ע סי"ב )חמץ וקשה ,אפילו בעייה ,איו אסור בהאה אחר הפסח( .וכן פסק לקמן ס"כ )חמץ וקשה  ...אם
עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא מותר בהאה ,דכיון שלא עבר עליו על איסור של תורה לא קסוהו חכמים(.
ואף דקיי"ל לאסור גם המורייס שעבר עליו הפסח ,כדלעיל ס"ו )כיון שדרך תיקון המורייס הוא על ידי לחם הרי
הוא חשוב ואיו בטל במורייס אפילו באלף ,ולפיכך חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח ,ואם לא ביערו ועבר
עליו הפסח אסור אפילו בהאה(.
וטעם החילוק בים תבאר בקוטרס אחרון 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
 ...וכיוצא באלו ,אבל דבר שהצריכוהו לבער משום מצות ביעור בעצמה ,כגון  ...דבר המעמיד  ...כיון שמדברי
סופרים איו בטל ,הרי עבר על ביעור דרבן ובל יראה ובל ימצא דרבן(.
מכל מקום יש להקל במקום הפסד גדול מאד ,לסמוך על דברי הר"ן ה"ל ,ולהתיר גם ביי"ש שעבר עליו הפסח ,כמו
בחמץ וקשה.
וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' ח אות א ד"ה והה עייתי.
 92ראה חידושי צמח צדק ז ,ד )לא הקיל אף בהפסד גדול רק ביי"ש ,לפי שאי אפשר לשתות פרס מהתערובת אם לא
שישהא ביתיים( .משא"כ בשכר שמובא בפים.
 93תבאר בחידושי צמח צדק סז ,ד ד"ה בטלה )דלא יהא כדבריו  ...שהמשקה היוצא מהמאלץ הוא כחמץ גמור ,זהו
אילו שתה אותו בפי עצמו ,אבל עכשיו שמשקה זו מעורב במים הרבה ,אם כן אין לדון על זה אלא על דרך
תערובות חמץ ,ואם כן לא עדיף מדין כותח הבבלי(.
ואם מדובר כאן ביי"ש הרגיל ,שהוא לערך  40אחוז אלכוהול ,הרי עכ"פ רובו מים.
 94כוסמת ,שקרא בספרות הרבית "טטרקי"" ,היידין"" ,גריקע"" ,רעצקי" )ראה לקמן סי' תג ס"ג(.
 95ראה פסקי דיים צמח צדק שמח ,א )צריך לעיין אי מקרי קיוהא ,כיון שהתערובת זיעת החמץ הוא במים  ...כיון
שהמים אין להם טעם בעצמו  ...אם כן כל דבר שמתערב בו מקבל טעמו  ...ויש לומר דמכל מקום הא חזיא,
שהיי"ש שמדגן עם אותו אותו שמקטיות שוין( .עי בן פחמא סי' כג ד"ה הה על גוף.
 96סעיף א )שקסוהו חכמים לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא(.
 97ואף שגם בתערובת טעמו וממשו ,שעבר עליו הפסח ,אפשר למכור לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כדלעיל ס"ג
)ואפילו יש בתערובת הרבה חמץ יותר מכזית ,שהוא חייב לבער מן התורה ,ועבר עליו הפסח ולא ביערו  ...יכול
למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי איסור ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת הוא שוה בלא
החמץ שבתוכו ,דמצא שאיו הה כלל מהחמץ(.
מכל מקום ,כאן בתערובת האלכוהול במים ,שהמים אים שוים כלום בלי האלכוהול ,אין להתיר את מכירתו לכרי
אלא במקום הפסד גדול מאד.
וכן הוא בשו"ת רבו סי' ד )היי"ש כולו  ...יש להתירו למכרו לערל(.
 98כדלקמן ס"י ) יכול למכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו
לישראל ויאכלו( ,וסי"ט )רק שיזהר לתקן בעין שלא יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר(.
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שלו .99אבל אם אין שם הפסד גדול מאד ,אין להתיר אפילו בהנאה[.

י וכן יי"ש הנעשה אפילו מתבואה שאינה חמוצה אלא שהעמיד אותה בשמרי שכר.100
וכן גבינה שהעמיד אותה בשכר ,או בחומץ של שכר ,101או ביי"ש 102הנעשה מתבואה שהעמידוה
בשמרי שכר .אף על פי שיש ביי"ש וגבינה ס' כנגד דבר המעמידו ,103אף על פי כן חייב לבערו בערב
פסח מדברי סופרים .104ואם עבר עליהם הפסח ולא ביערם אסורין 105אפילו בהנאה .לפי שכל דבר
המעמיד אפילו באלף לא בטל .106ולא עוד אלא שכל דבר המעמיד הרי הוא חשוב כאילו הוא בעין
ממש.107
__________________
וכן הוא בשו"ת רביו סי' ד )היי"ש כולו  ...יש להתירו למכרו לערל על שיי"ק ]כוסות לשתיה בבית מרזח[ ,ולא על
הור"ט ]סיטואות[ ,פן ישתה ממו איזה בר ישראל(.
 99כדלקמן סי' תמח ס"א )ולא רצו חכמים לחלוק בגזירתם ,ואסרוהו על כל אדם(.
 100לעיל בסעיף הקודם דן בדין היי"ש העשה משמרי שכר ,ותבאר לעיל )הערה  ,(70דהייו שאחר שמוציאים את
השמרים מהשכר ,עושים יי"ש מהבלוע בתוך השמרים.
וכאן בא לדון בדין היי"ש שמעמידים בשמרי שכר ,דהייו שלתוך המים המעורבים עם תבואה שאיה חמוצה,
מכיסים שמרי שכר ,עד שמתסיסים את הסוכר שבו והופכים אותו לאלכוהול.
כיון שמקור הסוכר הזה איו חמץ ,אין האלכוהול הוצר ממו כעצמו של חמץ .אבל כיון שהשמרים ,שהם חמץ
גמור ,הפכוהו לאלכוהול ,הרי כל המעמיד חשוב כאילו הוא בעין ממש.
בפוסקים תבאר בעיקר דין מי דבש שהעמיד בשמרי שכר ,ויתבאר לקמן בהמשך הסעיף .אמם כאן מוסיף גם דין
היי"ש העשה "מתבואה שאיה חמוצה" שהעמיד בשמרי שכר .שאפשר הכווה ליי"ש העשה מתפוחי אדמה
וכיו"ב ,שהעמיד בשמרי שכר .ודיו מובן מדין מי דבש שתבאר בפוסקים.
ובזה מיירי גם לקמן בסמוך )בגביה שהעמידוה( "ביי"ש העשה מתבואה שהעמידוה בשמרי שכר" .וכן לקמן סי'
תמז סוף סמ"ו )זהר מלהחמיצו בשמרים של שכר( ,וסמ"ח )והן חמץ גמור ,שתחמצו בשמרי שכר( ,וסס" ב
)שתחמצה  ...בשמרי שכר(.
ח"י )ראה לקמן הערות .(105 – 102
 101מרדכי ע"ז רמז תתכז )מעשה שהעמידו גביה בחלא דשיכרא ,ואסר אותה זקי ראב"ן לשהותה בפסח .וכן
מוכיח סוגיא דחשוב כאיסורא בעייה כיון דאוקומי איסורא הוא עכ"ל( .והייו כדאמרין בע"ז לה ,א )כיון
דאוקמיה קא מוקים ,חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסוריה בעייה(.
טור )מעשה באחד שהעמיד גביות בחלא דשכרא ,ואסר רביו אב"ן להשהותם בפסח ,כיון דאוקומי מוקים חשיב
כמו בעיייהו( ושו"ע ס"ה )אם העמיד גביות בחלא משכר שעורים או חטים ,חייב לבערם(.
 102שו"ת חלת שבעה סי' לה )אסרתי לאחד חצי ככר גביה ,ששפך לתוכו יין שרף כדי שיהיה הגביה חריף וחזק,
ולא מכר אותו קודם פסח( .ח"י ס"ק טז )והוא הדין אם שופכין לתוכו חומץ ,או שכר ,או יין שרף ,כדי להעמידו,
הוי גם כן דבר המעמיד( .אליה רבה ס"ק יא )והוא הדין אם שפכו לתוכו חומץ או שכר או יין שרף ,כדי שיהא
חריף(.
אלא שבכל ה"ל אפשר לפרש דמיירי ביין שרף שעשו ממאל"ץ ,שהוא חמץ גמור )כמבואר בסעיף הקודם( ,ואילו
כאן מיירי ביי"ש העשה מתבואה שאיה חמוצה ,שהעמידוה בשמרי שכר )ראה לעיל הערה .(100
 103מ"א ס"ק ט )אפילו יש בהם ס' גד החלא לא בטיל ,דדבר המעמיד אפילו באלף לא בטיל(.
 104מ"א שם )וכתוב באו"ה כלל כ"ה דמדאורייתא בטיל ,אלא מדרבן אסור( .פר"ח ס"ה )ומשמע לי ודאי דהא
דאמרין דחשיב כמאן דאיתיה לאיסוריה בעייה ,וכן בדבר המעמיד לא בטיל ,הייו מדרבן( .ח"י ס"ק טז )דדבר
המעמיד ,ומילתא דלטעמיה עבידי ,דלא בטיל ,הוא רק מדרבן(.
 105ח"י שם )כיון דדבר המעמיד הוה כמו בעין ,לכן אסר אפילו בדיעבד ,אם השהא אותו עד לאחר פסח( .אליה רבה
ס"ק יא )ואפילו שהה עד אחר הפסח( .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט.
 106שו"ע ורמ"א יו"ד סי' פז סי"א )המעמיד בעור קיבת בלה וטריפה ובהמה טמאה ,אוסר בכל שהוא .הגה ,משום
דדבר האסור בעצמו ,ומעמיד ,אפילו באלף לא בטיל(.
 107גמרא ע"ז לה ,א )כיון דאוקמיה קא מוקים ,חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסוריה בעייה( .ראב"ן ומרדכי וטור
שם.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"ב )וכל דבר המעמיד הרי הוא כאלו הוא עומד בעין(.
ואף שתבאר לקמן סי' תמז סמ"ו בהג"ה )ולא אמרו דבר המעמיד אפילו באלף לא בטל ,אלא כשהדבר המעמיד
הוא אסור מחמת עצמו ,אבל אם איו אסור אלא מחמת שבלע בו איסור  ...הרי הוא מתבטל בס' כמו שתבאר
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ולפיכך 108מי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר ,ובשמרי מי דבש זה העמידו מי דבש שני ,ובשמרי מי
הדבש השני העמידו מי דבש שלישי ,וכן לעולם ,הרי הוא חייב לבער אפילו מי דבש האחרון .דכיון
שמי דבש הראשון הועמד בשמרי שכר הרי הוא נעשה כולו חמץ ,וגם שמרים ]של מי דבש השני[109
נעשה כולו חמץ ,מחמת שהועמד בשמרי מי דבש הראשון ,וכן לעולם.110
ולפיכך אם לא ביער את כולם עד לאחר הפסח הרי הן אסורין בהנאה ,אפילו אם רוצה לפדות את דבר
המעמיד ,דהיינו להשליך דמי השמרים לים המלח .111לפי שאין פדיון מועיל אלא להתיר איסורי
הנאה שנתערבו ואינן עומדין בעינן ,112אבל כל דבר המעמיד ,כיון שהוא חשוב כאילו הוא עומד
__________________
ביו"ד סי' פ"ז ,שהרי איסור הבלוע איו מעמיד כלל( .וכאן הרי שמרי השכר אים חמץ מחמת עצמם ,אלא מחמת
תערובת החמץ שבו ,כדלעיל ס"ט.
מכל מקום גם שמרי השכר חשבים אסור מחמת עצמו ,כדלעיל ס"ט )ששכר הזה שיש בו חמץ כזית בכדי שתיית
פרס עשה כולו חמץ ,והשותה כזית ממו חייב כרת כמו על עצמו של חמץ ,לפיכך גם יי"ש העשה משמרים של
שכר זה דיו כעצמו של חמץ( .ולכן גם הוא חשב אסור מחמת עצמו ,ואוסר את הגביה על ידי מעמיד.
ואף שתבאר לקמן סי' תמז סמ"ו בהגהה )לא אמרו דבר המעמיד אפילו באלף לא בטל ,אלא כשהדבר המעמיד הוא
אסור מחמת עצמו ,אבל אם איו אסור אלא מחמת שבלע בו איסור ,כגון טעם חמץ הבלוע בחלב הקיבה ,הרי
הוא מתבטל בס'  ...שהרי איסור הבלוע איו מעמיד כלל( .וכאן הרי מיירי בגביה ,שהעמיד אותה ביי"ש )העשה
מתבואה שאיה חמוצה( ,שהעמידוה בשמרי שכר ,והרי היי"ש איו אסור מחמת עצמו ,אלא מחמת שמרי השכר
שהעמידו אותו בהם.
הייו דוקא כשאסר בטעם חמץ ,משא"כ כאן שאסר על ידי מעמיד של חמץ ,הרי "כל דבר המעמיד ,כיון שהוא
חשוב כאילו הוא עומד בעיו" ,לפיכך גם היי"ש הזה שהעמידוהו בשמרי שכר ,גם הוא חשב אסור מחמת עצמו.
ולפיכך גם יי"ש זה אוסר את הגביה על ידי מעמיד )ראה גם הערה הבאה(.
ואף שהכלל הזה של מעמיד אמר בגמרא )ע"ז לה ,ב( ובפוסקים )ה"ל( לעין העמדת גביה ,שהמעמיד הפך אותה
מוזל לגוש .משא"כ יי"ש ,שהשמרים רק הכיסו בו חריפות ,ולא הפכוהו לגוש.
מכל מקום גם זה קרא מעמיד ,כמבואר בט"ז ס"ק ד )כיון דהוא מעמידו ,ודבר המעמידו הוא כאלו הוא בעין,
ומטעם זה אם העמיד המי דבש שקורין מע"ד בשמרים של שכר ,אסור כל המע"ד בפסח( .שהיא ההלכה שתתבאר
לקמן בסמוך ,שאיו עושה עושה אותו גוש ,רק זאת ששמרי השכר הופכים אותו לאלכוהול ,וגם זה חשב מעמיד
)ראה הערות ובאורים ח"י ע' עדר(.
ואפילו במקום שאיו מעמיד ,אלא מחמץ ,כמו "חומץ שתחמץ בשמרי שכר" דלקמן סי"ב ,גם בזה אמרין לקמן
שם "שכל דבר המחמץ ,כיון שפעולתו יכרת בגוף דבר המחומץ ,הרי הוא חשוב כאילו הוא עומד בעיו".
 108כיון שהמעמיד חשוב כאילו הוא בעין ממש ,לכן גם המעמיד השי והשלישי חשב אסור מחמת עצמו ,ולפיכך גם
הוא יכול לאסור על ידי מעמיד .וכ"ל בהערה הקודמת.
 109כן תוקן בדפוס זיטאמיר.
 110ראב"ן פסחים קס ,א )אירע מעשה בוורמשא ,ביהודי אחד שבישל דבש והחמיצו בשמרי דבש שבישל כל השה,
ודבש הראשון שבישל היה מחומץ בשמרים של שכר ,וזה שבישל עתה היה רביעי לו או חמישי ,והתיר לו רביו
יעקב בן רביו ר' יצחק להיחו עד לאחר הפסח ולמוכרו .וחלקו עליו חכמי דורו  ...דהכא כיון דשמרים דחמץ
הוו ,והעמיד בהן את הדבש ,כאלו בעייה הוא החמץ  ...אמרי התם כיון דאוקמי איסורא הוא דקא מוקמי ליה
חשוב איסורא כמאן דאיתיה בעייה ,אלמא הקיבה שמעמיד בה הוי כאלו הוא בעין ,הכי מי השמרים שמחמיץ
בהן הוו כאלו הן בעין( .מ "א ס"ק ט )שהעתיק דברי הראב"ן( .ח"י ס"ק טז )אפילו אם העמיד מי דבש בשמרי מי
דבש ,שכבר הועמד בשמרי שכר(.
 111ח"י סט"ז בשם אחרוים )ראה דאפשר דכל הי דאמרין מידי דלטעמיה עבידי לא בטילי ,או משום דבר
המעמיד ,לא גרעו מתערב פחות מששים שעבר עליו הפסח ,דסגי בהשלכת האת האיסור לים המלח  ...אכן
מדברי קצת אחרוים שהבאתי מבואר דכולו אוסר ,דהוי כמו בעייה(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"ב )אם הוא רוצה למכרה לכרי ולא יקבל ממו רק כמו שהיתה העיסה שוה קודם שתן
לתוכה השמרים ,אין זה מועיל כלום ,כיון שאו רואים כל העיסה כאלו היא שמרים .וכן אם הוא רוצה לפדות את
השמרים אין מועיל כלום ,שאין פדיון מועיל לדבר שהוא בעין .וכן הדין אם העמיד גביות בחומץ של שכר שעבר
עליו הפסח ,או שהעמיד מי דבש בשמרי שכר שעבר עליו הפסח וכן כל כיוצא בזה(.
וכן הוא לעין מחמץ ,כדלקמן סי"ב )חומץ שתחמץ בשמרי שכר  ...עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא אסור
בהאה ,ואין פדיון מועיל להתירו בהאה ,לפי שכל דבר המחמץ כיון שפעולתו יכרת בגוף דבר המחומץ הרי הוא
חשוב כאילו הוא עומד בעיו ,ואין פדיון מועיל לדבר שהוא בעין(.
 112שהרי אף שאסור לפדות תערובת ממשות חמץ לח בלח )או למכרו חוץ מדמי איסור שבו( ,כדלקמן סי' תמז ס"א;
ואף שמהגיו לאסור אפילו בתערובת טעמו ולא ממשו ,כדלקמן סי' תמז ס"ב.
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בעינו ,אין פדיון מועיל לו.
ויש חולקין 113על זה ואומרים דפדיון מועיל לדבר המעמיד להתירו בהנאה כמו בשאר תערובות .וכן
יכול למכרו לנכרי חוץ מדמי איסור שבו ,114אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הנכרי וימכרנו
לישראל ויאכלנו ,115כגון גבינה וכיוצא בה ,שאם היא של נכרי אסור לאכלה .116ויש לסמוך על
דבריהם במקום שיש הפסד מרובה.117
ויש מי שאומר 118שמי דבש )ט( הרביעי שהועמד בשמרי מי דבש השלישי הוא מותר אפילו בשתייה
__________________
מכל מקום אחר הפסח התירו לפדות תערובת חמץ ,כדלעיל ס"ג ,וכן לפדות דבר שדרך עשייתו על ידי חמץ לקיוהא,
כדלעיל ס"ו.
משא"כ כאן בדבר המעמיד ,וכן בדבר המחמץ דלקמן סי"ב ,אסרו לפדות אפילו אחר הפסח.
סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,או בהשלכת דמי האה לים ,לקמן סי' תמז
ס"א -ג )ושם הערה .(19
 113ח"י שם מדעת עצמו )ראה דאפשר  ...דסגי בהשלכת האת האיסור לים המלח(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"ב )ויש חולקין על זה ואומרים שפדיון מועיל לדבר המעמיד ,וכן יכול למכרו לכרי ולא
יקבל ממו דמי דבר המעמיד ,ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דבריהם(.
וכן הוא לעין מחמץ ,כדלקמן סי"ב )ויש חולקין על זה ואומרים דפדיון מועיל אף לדבר המחמץ ,ובמקום הפסד
מרובה יש לסמוך על דבריהם(.
 114כמו בתערובת חמץ שעבר עליו הפסח ,שתבאר לעיל ס"ג )וכן יכול למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי איסור,
דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת הוא שוה בלא החמץ שבתוכו ,דמצא שאיו הה כלל מהחמץ(.
 115כדלקמן סי"ט )רק שיזהר לתקן בעין שלא יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר( .סי' תמה ס"ט )רק שיזהר לפרר
הפת קודם שימכרו לכרי ,אם הוא מקום שוהגין היתר בפת של עכו"ם( .סי' תמז ס"א )אם הוא דבר שאין לחוש
שמא יחזור הכרי וימכור התערובת לישראל אחר ,שאיו יודע שיש בו תערובת חמץ ויאכלה בפסח( .סי' תסז
ס"ב )גזירה שמא יחזור הכרי וימכרו או יתו לישראל אחר(.
וראה גם לעיל סי' תמ סי"ז )ואע"פ שיש לחוש שמא ימכור הכרי את החמץ הזה לאחר הפסח לישראל אחר ,שאיו
יודע שעבר עליו ישראל בבל יראה ועל ידי כן אסור באכילה ובהאה ,ויאכל ויהה ממו(.
 116טור ושו"ע יו"ד סי' קטו ס"ב )גביות העובדי כוכבים אסרום(.
 117ח"י שם )ומכל מקום במקום הפסד מרובה אפשר להתירו בהאה ,על ידי השלכת האת המעמיד לים המלח(.
 118תוספתא פסחים רפ"ב ,וירושלמי ערלה פ"ב ה"ו )אימתי חמיצן של כותיים מותר לאחר הפסח ,של בעלי בתים
אחר שלש שבתות של אפיה ,ושל חתומים בכרכים לאחר שלשה ימים ,ושל חתומים בכפרים לאחר שלשה
תורים( .ותפרש בקוטרס אחרון ס"ק ט בהגהה )פירוש של כותים ,בזמן שהיה חמצן כחמצו של ישראל ,שעבר
עליו הפסח(.
וכן פסק בעיטור ח"ב הל' ביעור חמץ קכו ,ב )שחמץ של איו יהודי אחר הפסח מותר מיד  ...אבל חמצן של כותיים
אסור עד לאחר ג' אפיות ,כדקתי התם של חתומין לאחר ג' שבתות ,מפי שבטל הוא( .הובא ברביו ירוחם תיב
ה ח"ה )מה ,ד(.
וכן פסק לקמן סי' תמז סס"ג )אם לקח שאור מעיסה שתחמצה בשאור שעבר עליו הפסח ]וחימץ בה עיסה שיה[,
ומעיסה זו השיה לקח שאור וחימץ בו עיסה שלישית ,ומעיסה זו השלישית לקח שאור וחימץ בו עיסה רביעית,
הרי עיסה זו הרביעית מותרת אפילו באכילה 118בלא שום פדיון .אבל עיסה הב' והג' דין כעיסה הראשוה .וכן אם
לקח שמרים ממי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר שעבר עליו הפסח ,והעמיד בהם מי דבש ב' ,וממי דבש הב' לקח
שמרים והעמיד בהם מי דבש ג' ,וממי דבש הג' לקח שמרים והעמיד בהם מי דבש ד' ,הרי מי דבש הד' מותר אפילו
בשתיה לדברי הכל(
ומדין זה למד ב"י ביו"ד סוס"י קטו )ויש ללמוד מכאן למי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של גוים ,ולקח חלב זה
והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח מחלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ואוכלו ,דלאחר שלש פעמים
כבר כלה חלב של גוים( .וכן פסק בט"ז שם ס"ק יד )כתב ב"י בסוף סי' זה ,מי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של
עובד כוכבים ,ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח חלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב
ולאוכלו ,דלאחר )זה( ג' פעמים כבר כלה חלב של עובד כוכבים(.
ולעין פסח כתב שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' טז )אחר העיון ראה לי ברור דאין לסמוך על זה באיסורים החמורים
כמו חמץ  ...מה שלא מצא בפירוש בש"ס דידן ופוסקים ראשוים  ...אך אם עבר ושהה יש להתירו בהאה אחר
פסח(.
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בלא פדיון ,119לפי שכבר כלה כח שמרי השכר בג' מי דבש הראשונים .ויש לסמוך על דבריו אם הוא
בענין שיש הפסד מרובה אם נאסור אותו בשתיה:
יא וכל זה כשמי דבש הראשון הועמד בשמרי שכר בלבד) 120וכן מי דבש הב' בשמרי מי דבש הא'
בלבד וכן כולם( .אבל אם בשמרי שכר בלבד לא היה די להעמידו ,וערבו בו גם דבר אחר המעמיד
שאינו חמץ ,ובהצטרפותם הועמד ,הרי הוא מותר אף בשתיה ,אם יש בו ס' כנגד שמרי השכר ,דכל
זה וזה )פירוש איסור והיתר( גורם להעמידו הרי זה מותר ,אם אין כח באיסור בלבד להעמידו ,כמו
שיתבאר ביורה דעה סי' פ"ז:121
יב חומץ שנתחמץ בשמרי שכר ,אף על פי שיש בו ששים כנגד השמרים ,חייב לבערו מדברי
סופרים ,122שכל דבר המחמץ אפילו באלף לא בטל.123
__________________
ויתירה מזו למד מכאן פים מאירות ח"א סי' קז )אם כן הוא הדין כאן ,דאם אותו דבש הוא רביעי לדבש שתחמץ
בשמרי שכר מותר ,הן לעין חדש הן לעין פסח .מכל מקום לא מלאי לבי להתיר לשתותו בפסח ,אבל לשהותו
ראה דמותר( .והייו שלמד מכאן אף לעין מעמיד רביעי שלפי הפסח ,שמותר להשהותו בפסח.
ויתירה מזו למד מכאן שיירי כסת הגדולה סי' תמח הגה"ט אות ב )ומכאן התרתי בתשובה חאו"ח סי' צח לעשות
חלב הקפא הקרא יוגורט בחלב שתחלב בשאור קודם פסח ,ומאותו חלב עשה עוד פעם אחר פעם ג' ,שמותר
לאכול בפסח החלב שקפא בו( .והייו שלמד מכאן לא רק לעין להשהותו ,אלא אף לעין לאכול ממו בפסח.
וכן פסק פר"ח סי' תמז סי"א ד"ה שמרים )אם לקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומאחר אחר ,שמותר ליקח מחלב
שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ולאכלו ,דלאחר שלש פעמים כבר כלה חלב של איסור(.
אמם יש פוסקים החולקים על היתר זה בתערב קודם הפסח ,כמבואר במ"א ס"ק ט ,בשם הראב"ן פסחים קס ,א
)אירע מעשה בוורמשא ,ביהודי אחד שבישל דבש והחמיצו בשמרי דבש שבישל כל השה ,ודבש הראשון שבישל
היה מחומץ בשמרים של שכר ,וזה שבישל עתה היה רביעי לו או חמישי  ...השמרים שמחמיץ בהן הוו כאלו הן
בעין ועובר(.
ולכן לא פסק להיתר )לקמן סי' תמז סס"ג( אלא בתערב אחרי הפסח ,שבזה מיירי בתוספתא ובירושלמי .משא" כ
לעין העמידו קודם הפסח ,פסק כאן )מי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר ,ובשמרי מי דבש זה העמידו מי דבש שי,
ובשמרי מי הדבש השי העמידו מי דבש שלישי ,וכן לעולם ,הרי הוא חייב לבער אפילו מי דבש האחרון ...אם לא
ביער את כולם עד לאחר הפסח הרי הן אסורין בהאה  ...ויש מי שאומר שמי דבש הרביעי שהועמד בשמרי מי
דבש השלישי הוא מותר אפילו בשתייה בלא פדיון ,לפי שכבר כלה כח שמרי השכר בג' מי דבש הראשוים .ויש
לסמוך על דבריו אם הוא בעין שיש הפסד מרובה אם אסור אותו בשתיה(.
והייו שלא סמך במי דבש הרביעי ,על דברי הפים מאירות ושיירי כסת הגדולה ופר"ח ,אלא בדיעבד שכבר עליו
עליו הפסח ,וגם בזה לא התיר אלא בהפסד מרובה.
וטעם החילוק בין העמידו אחרי הפסח ,שתפרש להיתר במי דבש הרביעי ,לבין העמידו קודם הפסח ועבר עליו
הפסח ,תבאר לעיל בקוטרס אחרון ס"ק ט.
 119שתבאר לעיל שיש אומרים שהפדיון מועיל אחר הפסח ,אף למעמיד הראשון; ואילו במעמיד רביעי ,מתירה דעה
זו בשתיה אחר הפסח ,אפילו בלא פדיון.
 120ט"ז ס"ק ד )ואם העמידו גם בשמרים שאים חמץ ,הוה ליה זה וזה גורם ומותר ,כפי הדין שזכר בי"ד סי' פ"ז
לעין קיבה ,וכפי שבארו שם( .מ"א ס"ק ט )וצריך לומר דאין שם מעמיד אחר רק החמץ ,דאם היה שם גם כן
שמרי דבש היתר ,הוה ליה זה וזה גורם ושרי ,כמ"ש ביו"ד סוס"י פ"ז(.
וכן הוא לקמן סי' תמה ס"י )וכל זה  ...שיש בהיסק זה בלבד ,בלא הצטרפות עצים ,כדי לאפות הפת שאפה בו ...
אבל אם אין בהיסק החמץ כדי לאפות ולבשל אלא בהצטרפות העצים ,אף על פי שגם בהעצים בעצמם אין לאפות
ולבשל אלא בהצטרפות היסק החמץ ,מכל מקום כיון שהיתר ואיסור גורמין לאפות או לבשל הרי פת ותבשיל זה
מותרין אפילו באכילה(.
 121ט"ז יו"ד סי' פז ס"ק יג )אם יש באיסור לבד לחמץ ,לא מהי מה שמסייע לו ההיתר ,ואין זה בכלל זה וזה גורם(.
ש"ך שם ס"ק לו )דדוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא ההיתר הא לאו הכי אסור( .פר"ח ביו"ד סי' פז
ס"ק לא )והייו דוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא היתר ,דהשתא הוה ליה זה וזה גורם ומותר(.
וכן הוא בקוטרס אחרון סי' תמה ס"ק ו )כמו שהסכימו האחרוים ביו"ד סוף סי' פ"ז ,עיי"ש בט"ז וש"ך ופר"ח(.
 122תשובת מהר"ם מרוטברג ,בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תתן )על חומץ שתחמץ בשמרי שכר יש למכרו לגוים קודם
הפסח( .הובא בעולת שבת ס"ה ,ובמ"א ס"ק ט )וגם בתשובות הרשב"א סי' תת"ן מביא בשם מהר"מ ,חומץ
שתחמץ בשמרי שכר אסור להשהותו(.
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ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא אסור בהנאה ,ואין פדיון מועיל להתירו בהנאה .לפי שכל
דבר המחמץ ,כיון שפעולתו ניכרת בגוף דבר המחומץ ,הרי הוא חשוב כאילו הוא עומד בעינו,124
ואין פדיון מועיל לדבר שהוא בעין .125ויש חולקין 126על זה ואומרים ,דפדיון מועיל אף לדבר
המחמץ .ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דבריהם:
תערובת מין במיו ויבש ביבש

יג חמץ שנתערב ונבלל מין במינו ,כגון קמח מתבואה חמוצה שנתערב ונבלל תוך קמח הרבה
מתבואה שלא נתחמצה ,כיון שאף לאכלה בתוך הפסח אין אסור אלא מדברי סופרים ,שמן התורה
מין במינו בטל ברוב ,127כיון שאינו נותן בו טעם ,128שהרי טעמם שוה ,129כל שכן שאין צריך לבערם
מן התורה.
אלא כיון שמדברי סופרים אסור לאכלם בתוך הפסח ,130חייב גם כן לבערם בערב פסח ,גזירה שמא
ישכח ויאכל מהם בפסח .131ואם שכח ולא ביער בערב פסח ונזכר בתוך הפסח צריך לבערם מן
__________________
 123ערלה פ"ב משה ד )כל המחמץ והמתבל והמדמע בתרומה ובערלה ובכלאי הכרם אסור( .רמב"ם הל' מאכלות
אסורות פט"ז ה"א )אם היה מחמץ או מתבל  ...אוסר בכל שהוא(.
 124פר"ח סי' צח ס"ק ז ד"ה וקודם )צריך לברר אי מאי דאסרין מחמץ ,טעם האיסור הוא לפי שהשאור ותן טעם
בעיסה ,או לפי שפעולת האיסור דהייו השאור וחמוצו יכר בעיסה .ומדברי הרמב"ם  ...כיון שתפרסמה פעולתו
חוש לו  ...מוכח בהדיא מדבריו שטעם האיסור מפי פרסום הפעולה של חימוץ  ...וזה ברור ומבואר מעצמו ...
שפע ולת החימוץ אף שהוא דבר מועט יכרת פעילותו אפילו באלף ויותר ,והוה ליה כאיתיה לאיסורין בעין(.
 125כדעה הא' דלעיל ס"י במעמיד.
 126ח"י ס"ק טז )לעין מעמיד(.
 127מ"א ס"ק א )וראה לי דאם תערב מין במיו ,כגון קמח בקמח ,אז אם תבטל ברוב איו עובר עליו ,דהא
מדאורייתא מותר לאכלו לכתחלה כמ"ש ביו"ד סי' צ"ח ,ומכל שכן דשרי לשהותו מדאורייתא( .ח"י ס"ק א )אבל
מין במיו דמדאורייתא ברובא בטל ומותר לאכלו ,מכל שכן שמותר לשהותו מדאורייתא(.
והייו כמבואר בטור ושו"ע יו"ד סי' צח ס"ב )אם תערב מין במיו ושפך ,בעין שאין יכולין לעמוד עליו לשערו,
אם ודע שהיה רובו היתר ,מותר( .ש"ך שם ס"ק ו )הטעם  ...מין במיו כיון שאיו ותן בו טעם ,בטל מן התורה
ברוב ,כדכתיב אחרי רבים להטות ,אלא שחכמים הצריכוהו ס' ,והלכך כיון שודע שהיה רובו היתר ,ולא סתפק
אלא אם יש שם ס' או לאו ,הוה ליה ספיקא דרבן ולקולא( .והובא גם לקמן סי' תפט ס"ל )שמין במיו אין צריך
ששים אלא מדברי סופרים(.
 128בכת"י :ולא קיוהא ,ולכן אפילו יש בו כזית בכדי אכילת פרס שרי.
 129ש"ך שם )דהכל אזלין בתר טעמא ,דאם איו שוה בטעמא ,אף על גב דשוה בשמא  ...ואם שוה בטעמא ,אף על גב
דלא שוה בשמא(.
וכן הוא לקמן סי' תמז ס"א )בין שתערב במיו ,דהייו ששיהן שוין בטעמן(.
 130כמובא לעיל ,שמין במיו ,לח בלח ,הצריכו חכמים ששים .וכאן מיירי שאין ששים בקמח הכשר גד קמח החמץ.
ואם יש בהם ששים גד קמח החמץ ,תבאר לקמן סט"ז )שיתערב קמח החמץ בקמח הכשר ויתבטל בתוכו בששים,
שהן בללין זה בזה ושוב איו חוזר ויעור בפסח ,ומותרין אפילו באכילה(.
ואף שתבאר לקמן סי' תג ס"ט )ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת יבש
ביבש  ...הוא חוזר ויעור בפסח ,כדין יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח ,שהוא חוזר ויעור בפסח ואוסר
התערובת  ...וכל בעל פש יחמיר לעצמו לכתחלה לחוש לסברא זו( .הייו רק להחמיר ולאפות קמח זה קודם
הפסח ,וכדלקמן סט"ז )וטוב שיאפה המצות קודם הפסח( .אבל לא החמירו להצריכו לבער קמח זה בערב פסח.
 131ח"י ס"ק א )אך מדרבן מכל מקום אסור להשהותו ,דלמא יבא לאכול ממו בפסח ,וצריך לבערו  ...וצריך ביעור
במצא תוך פסח( ,וכן הוא בכל מקום שאסור באכילה בפסח ,כדלעיל ס"ז .לקמן סי"ג וס"כ.
ואף שלקמן סי' תמז ס"א הובאו שתי דעות ,אם קמח בקמח יש לו דין לח בלח או יבש ביבש )תערובת לח בלח שהן
בללין יפה שאי אפשר להפרידן זה מזה ,כגון קמח מתבואה חמוצה שתערב ובלל עם קמח של תבואה שאיה
חמוצה ,שהקמח הוא ימוח ובלל בכל הקמח של היתר ,ואי אפשר למעט קמח מן התערובת שלא יהיה בו משהו
מן קמח של איסור  ...ויש אומרים דקמח שתערב אין לו דין תערובת לח בלח  ...אלא יש לו דין תערובת יבש
ביבש  ...ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה(.
הה העיקר הוא כדעת הסוברים שדיו לח בלח ,כדלקמן סי' תג סי"ג )שעיקר כדברי האומרים שקמח בקמח
מתערב ובלל יפה(.
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העולם לגמרי )אבל לא יברך מטעם שנתבאר למעלה.(132
ואם עבר הפסח ולא ביער הרי הן מותרין 133אפילו באכילה ,134דכיון שבשהייה זו לא עבר על איסור
של תורה לא קנסוהו חכמים:135
יד חמץ 136שנתערב מין במינו יבש ביבש ,שאין נבללים זה בתוך זה ,137כגון שנפלו חטים שנפלו
__________________
וגם לפי הדעה שהוא יבש ביבש ,הרי דיו כמו תערובת חטים חמוצים בחטים שאים חמוצים ,שבשאר איסורים
מותרים אפילו באכילה .ולעין פסח יתבאר לקמן )סעיפים יד -יח( ,שבהפסד מרובה יש לסמוך על המתירים
להשהותם ,בכמה אופים.
וכאן בקמח בקמח ,שהעיקר כדעת הסוברים שדיו כלח בלח ,אשר גם בשאר איסורים אסורים באכילה ,בודאי חייב
לבערם בערב פסח ,גזירה שמא ישכח ויאכל מהם בפסח.
 132סעיף ז )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 סמן )הערה .(52
 133ח"י שם )מכל מקום אם עבר ושהה מותר לאחר הפסח ,כיון דלא עבר על בל יראה ובל ימצא(.
ומכל שכן בתערובת חטים בחטים ,שאף לדעת האוסרים להשהותם בפסח ,יתבאר לקמן סט"ו )ומכל מקום אם
שכח או עבר והשהה אותם עד לאחר הפסח מותרין באכילה .דכיון שבשהייה זו לא עבר על איסור של תורה ,לא
קסוהו חכמים(.
 134בכת"י :ויש אוסרין באכילה אלא בהאה מותר .אליה רבה סי' תמז ס"ק מו )אבל באכילה אסור  ...ולפי זה הוא
הדין מין במיו כגון קמח בקמח שתבטל ברוב קודם פסח ,דמותר לאחר הפסח בהאה אבל באכילה אסורין(.
והייו שכמו חמץ וקשה שעבר עליו הפסח אסור באכילה ,כדלקמן ס"כ )ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא
מותר בהאה( ,כך גם כאן בתערובת מין במיו אסרו באכילה.
אמם רביו מחלק בים ,מטעם שיתבאר לקמן שם )כיון שיש עליו שם חמץ שעבר עליו הפסח( ,שמטעם זה אסרו
באכילה רק בחמץ וקשה ,ולא בתערובת מין במיו.
ואף שלעין תערובת טעמו ולא ממשו ,תבאר לעיל ס"ז )לא קסוהו חכמים לאסרו בהאה( .הייו דוקא כמבואר
לעיל שם )לחוש לדברי האומרים שכל תערובת שיש בו טעם חמץ ,כשם שאסור מן התורה לאכלו בתוך הפסח כך
הוא חייב לבערו מן התורה ,ולפיכך אם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא אסור בהאה(.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 135ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה ולפיכך )וקשה  ...מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו,
לאחר הפסח מותר בהאה( .שו"ת הריב"ש סי' ג )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח ,שהרי
לא עבר עליו מן התורה בבל יראה ובל ימצא ,כיון שאיו חמץ מן התורה( .שו"ע סי' תמז סי"ב )חמץ וקשה אפילו
בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח( .מ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה ,וליכא
למקסיה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט ,דהייו שאין לו עיקר מן התורה ,שחכמים לא הצריכו לבערו אלא כדי שלא יבוא
לאכלו ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה ,ולכן לא קסוהו .וכך גם במין במיו ,שלא הצריכו לבער אלא משום
חשש תקלה.
 136סיכום הלכות תערב יבש ביבש מין במיו קודם הפסח ,שתבארו לפיו סי"ג -ח ,ובקוטרס אחרון ס"ק י,
ולקמן סי' תמז סכ"ב .סי' תג סי"ב:
)א( כיון שהחמץ עומד בפי עצמו בתוך התערובת ,כשמגיע הפסח הוא חוזר ויעור ,ואסור לאכול וליהות ממו
)תמז ,כב( .ויש אוסרים אף להשהותם )תמב ,יח .תמז כב .תג יב( .ואפילו חטה אחת של חמץ שפלה לכלי גדול
)תג ,יב( .ואפילו ביער כל התערובת ושתייר משהו )תמב קו"א סוף י(.
)ב( ויש מתירים להשהותן ,אם הוא באופן שבשאר איסורים מותרים אפילו באכילתן ,והייו כשאין כל התערובת
אצל אדם אחד ,אלא ביער או מכר חלקם לפי הפסח )תמב ,יז( .ובהפסד מרובה ושעת הדחק אפשר לסמוך עליהם
)תמב ,יח .קו"א סוף י .תמז ,כב(.
)ג( גם אם כל התערובת היא אצל אדם אחד יש מתירין להשהות בפסח ,כיון שלדעתם גם בשאר איסורים מותר
לאכול כל התערובת יחד )תמב ,יד( .אמם יש אוסרים בשאר האיסורים ,ולדעתם אסור להשהותם ,אפילו אם
הכשרים הם יותר מאלף כגד החמוצים .ויש לסמוך על המתירים רק במקום הפסד מרובה )תמד טו(.
)ד( יוצא אם כן שאם אין הפסד מרובה יבערו )תמב ,יח( .ואם יש הפסד מרובה בביעורו ימכור חלקו )תמב ,יז( ,ואם
גם בזה יש הפסד מרובה ,יש לסמוך על המתירים להשהות כולו )תמב ,טו(.
)ה( וכן הוא גם בלח בלח שתבטל קודם הפסח ,אשר גם לדעת הסוברים שחוזר ויעור בפסח ,לא אסר אלא
באכילה ,אבל מותר להשהותו )תמב קו"א י .תסו ,יא(.
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עליהם מים ונתבקעו ונתנגבו 138ונתייבשו ואין ביקוען ניכר ,ונתערבו בחטים יבישים כשרים 139הרבה
מהם ,140מותר להשהותם עד לאחר הפסח ,141לפי דברי האומרים 142שכל איסור שנתערב ברוב היתר
__________________
 137כדלקמן סי' תמז ס"א )לח בלח שהן בללין יפה שאי אפשר להפרידן זה מזה  ...יבש ביבש  ...שהאיסור וההיתר
אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו ,רק שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו מכירין
אותו היה אפשר להפרידו משם(.
 138חטים ששרו במים ,יש בהם כמה שלבים:
)א( שרו במים שיעור מיל ,ולא תרככו .תבאר לקמן סי' תסז ס"ב )אם הן שוהין במים שיעור מיל יכולין הן לבא
לידי חימוץ גמור בלא ביקוע ,ולפיכך הן אסורות מן התורה מספק שמא כבר החמיצו  ...אם שהה לחלוחית המים
עליו שיעור מיל ,אף על פי שלא תרכך במים אלא הוא קשה כמו שהיה(.
)ב( תרככו במים ולא תבקעו .תבאר לקמן שם ס"ז )דגן שטבע בהר ,ושהה שם שיעור מיל או יותר ,אף על פי
שתרכך במים וקרוב להתבקע ,איו חמץ ודאי אלא ספקספק  ...ויש חולקין על זה( .ותפרש שם סכ"ה )אם איה
מבוקעת ממש ,אע"פ שתרככה והיא קרובה להתבקע  ...עדיין איה חמץ ודאי אלא ספק  ...ויש חולקין על זה
ואומרים שכל דגן שתרכך במים כל כך עד שהוא ראוי להתבקע ,הרי זה חמץ ודאי מן התורה ,אע"פ שלא תבקע
עדיין ,לפי שבודאי יבא לידי חימוץ תיכף ומיד(.
)ג( תבקעו מהמים .תבאר לקמן שם ס"א )שהביקוע הוא סימן שהן קרובות להחמיץ ,ובודאי יחמיצו תיכף ומיד
חימוץ גמור שחייבין עליו כרת( .והייו בשעת לתיתה .וכן הוא בדגן ששרה במים ותבקע ,כדלקמן שם סל"ה
)שהחטה שתבקעה איה חמץ גמור מיד שתבקעה ,אלא היא קרובה להחמיץ ,ותיכף ומיד תבא לידי חימוץ
גמור(.
)ד( צמחו .תבאר לקמן סי' תג ס"ט )חטים שצמחו )שקורין אוי"ס גיוואקסין( והן חמץ גמור( ,וסי"א )שאף
שתערב בחטים כשרים יכרין הן בתוכן ,ולכך אים מתבטלים בתוכם ברוב( .והוא גם המאלץ )שהיא התבואה
אחרי ביטתה( ,שזכר לעיל ס"ט )מאל"ץ  ...ממשו של חמץ עצמו( ,ובכמה מקומות.
 139כל ההלכה שלפיו סי"ד -יט ,מיירי רק באופן זה )סוג השלישי דלעיל הערה הקודמת( ,שתבקעו ותייבשו ,ואין
ביקוען יכר ,ותעברו בחטים כשרות.
משא"כ אם צמחו )סוג הרביעי דלעיל הערה הקודמת( ,הרי הם יכרים ,ואין שייך שיתערבו בחטים כשרות ולא יהיו
יכרים ,כדלקמן סי' תג סי"א )שאף שתערב בחטים כשרים יכרין הן בתוכן ,ולכך אים מתבטלים בתוכם
ברוב(.
ואם לא תבקעו ,רק שרו שיעור מיל ,או תרככו )סוג הראשון והשי דלעיל הערה הקודמת( ,ותערבו בחטים
כשרות ,יש מתירים אפילו באכילה ,כדלקמן סי' תסז ס"ז )דגן שטבע בהר ,ושהה שם שיעור מיל או יותר ,אף על
פי שתרכך במים וקרוב להתבקע ,איו חמץ ודאי אלא ספק .לפיכך אם תגב ותייבש ותערב בדגן אחר הרבה
ממו ,אפילו תערב בתוך הפסח ,יש מתירין התערובת אפילו באכילה  ...ויש חולקין על זה ואוסרין ,אם כבר היה
מרוכך קודם שתערב(.
 140אפילו איו חד בתרי ,כמבואר במ"א סי' תה ס"ק טו )חד בתרי ,משמע דבבציר מהכי לא בטיל )ב"י( ,אבל
בסמ"ג והגהות מיימויות כתוב דבטיל ברוב(.
וכן הוא בש"ך יו"ד סי' קט ס"ק ו )בתרי בטיל ,כלומר ברוב( .ובפרמ"ג שם )כלומר דחד בתרי לאו דוקא אלא משהו
יותר סגי(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"א )ואם אין בתערובת רוב כגד חמץ זה ,כגון שתערב אחד באחד או שים בשים(;
משא"כ שים בשלושה הוי רוב.
סי' תג סי"א )ותערב בדגן כשר הרבה ממו ,הרי תבטל בתוכו ברוב(.
סי' תה סכ"ח )אם תערב ברוב(.
סי' תסז ס"ז )ותערב בדגן אחר הרבה ממו(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קט ס"א אות א.
 141כל בו סי' מח ח ,ג )החטים שפל עליהן הדלף מעורבין בכל הכרי ,בטלין הן ברוב ,ואין צריך לבערם בפסח( .ב"ח
סי' תסז ס"ה ד"ה עוד במרדכי )להשהות החטין בעים שרי דכבר תבטל ביבש  ...על ידי ביטול שרי להשהות
כדברי הכל בו( .מ"א סי' תסז ס"ק ד ד"ה כתב הב"ח )והכל בו כתב שמותר להשהות החטים שתערבו דיבש ביבש
בטל .וכן פסק הב"ח לדיא( .וסי' תסו ס"ק ט )כיון שיש פירורין בעין חוזר ויעור  ...ואם כן אסור לאוכלו ומותר
להשהותו( .וסי' תמז ס"ק יא )כדלקמן הערה הבאה(.
ודעה הב' – לקמן סי"ח.
 142מ"א סי' תמז ס"ק יא )לדעת הרא"ש שכתב בי"ד סי' ק"ט ,דיבש ביבש שתערב עשה היתר גמור ומותר אחר כך
לבשלן ביחד ,אם כן הכא מי מותר לקיימו ,דעשה היתר גמור(.
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יבש ביבש מותר לבשל כל התערובת בקדירה אחת ולאכלם ביחד בבת אחת ,לפי שהאיסור שנתבטל
ברוב נתהפך להיות היתר גמור אף מדברי סופרים ,כמ"ש ביורה דעה סי' ק"ט ,143אם כן גם כאן
נתהפכו החטים החמוצים להיות כמו חטים כשרים ממש ,ולפיכך אין איסור כלל להשהותם בפסח.
ואע"פ שאסור לאכלם ,לפי שהאיסור שנתבטל קודם הפסח חוזר וניעור בפסח ,כיון שלא נבלל בתוך
ההיתר קודם הפסח .144מכל מקום כיון שאיסור אכילה זו אינו אלא חומרא שהחמירו בחמץ בפסח
שאינו מתבטל לעולם ,145אבל בשאר כל האיסורים כיון שנתבטל האיסור ברוב מותר לאכלו ,לפיכך
__________________
והייו דעת הרא"ש ,שביאר בחולין פ"ז סי' לז )דבר יבש חד בתרי הוא דבטל ברוב ,לאו משום ספיקא מותר ,אלא
דגזירת הכתוב הוא ,הילכך מותר לאוכלן כולן כאחד  ...אמרה תורה אחרי רבים להטות ,ועשה המיעוט כרוב,
ולא שאר בו שום איסור ,ומותר לאוכלם כאחד ולבשלם בקדירה(.
הובא ברמ"א יו"ד סי' קט ס"ב )ויש אומרים דאם ודע התערובות קודם שתבשלו ביחד ,הכל שרי ,דאין חוזרין
ואסרין מאחר שתבטל ביבש(.
משא"כ לדעת הרשב"א שאסור לאכלן כולן כאחד ,כמבואר בתורת הבית הקצר בית ד שער א יב ,ב )אין אוכלין
כאחד ואין מבשלין כאחד( .וכן פסק בשו"ע יו"ד סי' קט ס"א )לא יאכל שלשתם יחד( ,וס"ב )אם בשלן כולן
כאחד אפילו לאכול כל אחד בפי עצמו ,אסור(.
לפי דעה זו ביאר המ"א שם )יבש ביבש אסור ,דעכ"פ החמץ בביתו(.
והייו כמבואר לקמן סט"ו )שאיסור השהייה הוא דומה לאיסור אכילה בבת אחת( ,ולכן לדעת הפוסקים שיבש
ביבש מין במיו מותר לאכלם כולם כאחד ,אין בזה איסור שהייה כולם כאחד .ולדעת הפוסקים שאסור לאכלם
כולו כאחד ,יש בזה איסור שהייה כולם כאחד.
*
ועוד מוסיף המ"א שם ומבאר תוכו של כלל זה )וכמו שכתבתי ריש סימן תמ"ב( .והייו מה שכתב בסי' תמב ס"ק א
)אף על גב דכי ליכא כזית בכדי אכילת פרס לא לקי על אכילתו ,הייו משום שאין מצטרף הכזית ,כיון שאיו אוכל
אותו בבת אחת ,אבל חייב לבערו שהוא מצורף ממילא(.
וכן תבאר לעיל רס"י תמב )לעין בל יראה ובל ימצא עובר עליו ,אף שכזית החמץ הוא מפוזר בכל התערובת שיש בו
יותר מפרס ,אף על פי כן 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(.
והייו שכשם שלעין בל יראה מהתורה ,מצטרפין כולם לכזית ,אף שאי אפשר לאכול כל הכזית יחד ,כיון שהוא
מפוזר ביותר מפרס .כך גם לעין איסור שהייה מדברי סופרים ,שתלוי באיסור אכילת כולו בבת אחת ,אף אם אי
אפשר לאכול כולו בבת אחת ,כיון שהוא מפוזר ביותר מכדי אכילת פרס ,מצטרפים כולם יחד לאיסור שהייה בבת
אחת.
יוצא אם כן לסיכום :אם מותר לאכלו כולו בבת אחת ,אין בו איסור שהיה .ואם אסור מן התורה לאכלו ,יש בו
איסור בל יראה מן התורה .ואם אסור לאכלו מדברי סופרים ,יש בו איסור שהייה מדברי סופרים .ואם אסור
לאכלו כולו בבת אחת מדברי סופרים ,אזי יש איסור מדברי סופרים בשהיית כולו בבת אחת.
ולפי זה יוצא שבתערובת מין במיו לח בלח אסור לשהותו מדברי סופרים ,כדלעיל סי"ג )חמץ שתערב ובלל מין
במיו ,כגון קמח מתבואה חמוצה שתערב ובלל תוך קמח הרבה מתבואה שלא תחמצה ,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 .אלא כיון שמדברי סופרים אסור לאכלם בתוך הפסח ,חייב גם כן
לבערם בערב פסח(.
ובתערובת חטים בחטים ,לדעת הפוסקים שמותר לאכלם כולם ביחד ,מותר להשהותם ביחד ,כמבואר כאן )לפי
שהאיסור שתבטל ברוב תהפך להיות היתר גמור אף מדברי סופרים  ...לפיכך אין איסור כלל להשהותם בפסח(.
ולדעת האוסרים לאכלם כולם ביחד ,אסור להשהותם ביחד ,כמבואר לקמן סט"ו )שכל איסור שתערב ברוב היתר
יבש ביבש אסור לאכול כל התערובת ביחד בבת אחת  ...אסור להשהותם בפסח(.
ואם אים כולם יחד בביתו מותר להשהותם ,כדלקמן סי"ז )יטול כל כך חטים מהתערובת ויבערם מביתו ,דהייו
שימכרם קודם הפסח או לכרי או אפילו לישראל אחר קודם הפסח ,והשאר מותר לו להשהותם עד לאחר הפסח(.
 143בטור ורמ"א יו"ד סי' קט ס"ב )יבש ביבש שתבטל חד בתרי ,אם בשלן כולן כאחד  ...יש אומרים דאם ודע
התערובות קודם שתבשלו ביחד ,הכל שרי ,דאין חוזרין ואסרין מאחר שתבטל ביבש .ובמקום הפסד יש לסמוך
אדברי המקילין ולהתיר(.
 144כדלקמן סי' תמז סכ"ב )כיון שאין גוף האיסור בלל בגוף ההיתר ,אלא הוא עומד בפי עצמו בתוך התערובת,
לפיכך כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ,ואוסר את כל התערובת כאלו תערב עכשיו בפסח(.
 145כדלקמן סי' תמז ס"א )החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו  ...בין שתערב יבש ביבש  ...כגון פרוסת פת
של תבואה מחומצת שתערב באלף פרוסות של מצה( ,וקוטרס אחרון שם ס"ק א )הוכיח דהכי קיי"ל(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

33

לא החמירו בו כל כך לאסור אף להשהותו ,כיון שנעשה התערובת קודם הפסח ,146שאז הוא מתבטל
ברוב כמו שאר איסורים ,לענין שמותר לאכלו בערב פסח 147משעה ה' עד הלילה כמו שיתבאר בסימן
תמ"ז:148
טו אבל להאומרים 149שכל איסור שנתערב ברוב היתר יבש ביבש אסור לאכול כל התערובת ביחד
בבת אחת ,לפי שהאיסור שנתבטל ברוב לא נתהפך להיות היתר גמור מדברי סופרים ,ואינו מותר
אלא לאכלם בזה אחר זה ,שכשאוכל כל אחד ואחד יש לומר שזהו ההיתר ,וכשאוכל האחרון יש
לומר גם כן שזהו היתר גמור והאיסור כבר אכלו ,ולכך הקילו חכמים בדבר זה ,לפי שמן התורה כבר
נתבטל האיסור ונעשה היתר גמור .אבל כשאוכלם בבת אחת יש באכילה זו איסור ברור למראית
עין ,150גזרו עליו חכמים 151גזירה משום תערובת מין בשאינו מינו ,שיש איסור מן התורה אם אין שם
ס'.152
אם כן גם חטים חמוצים הללו שנתערבו בחטים כשרים ,לא נתהפכו להיות היתר גמור מדברי
סופרים ,אף שיש בכשרים יותר מאלף כנגד החמוצים .153ולפיכך אסור להשהותם בפסח) 154שאיסור
__________________
 146הייו שאף אשר גם איסור תערובת משהו בתוך הפסח ,איו אלא חומרא שהחמירו בחמץ בפסח )כמובא לעיל
מסי' תמז ס"א( ,ואסרו אף להשהותו ,כדלקמן שם )שאסור להשהותו בפסח  ...שמא ישכח ויאכלו(.
מכל מקום כאן שתערב קודם הפסח והתבטל ,ואחר כך חזר ויעור בפסח ,בזה לא החמירו לאסרו להשהותו.
 147הייו אף שקודם הפסח הוא עדיין מותר באכילה ,ובתוך הפסח אסר על ידי חוזר ויעור ,ואם כן לאיזו הלכה
אמרין שהוא תבטל ברוב.
על זה מבאר שהביטול הועיל להתיר אכילתו בערב פסח.
 148סעיף יח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה ,מכל מקום כיון שאין
בו כרת ,לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר איסורי תורה ,ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין אם תערב
לח בלח ,ואם תערב יבש ביבש תבטל ברוב כמו בשאר איסורין(.
 149תורת הבית הקצר בית ד שער א יב ,ב )תערב יבש ביבש בטלין אפילו אחד בתוך שים ,ואפילו איסור של
דבריהם אין כאן ,והקילו בדבר זה לפי שכל אחד עומד ]בעצמו ואוכל כל אחד[ בפי עצמו ,וכיון שתבטל ברוב
דבר תורה ואין כאן איסור של תורה ,כשאוכל האחד אי אומר זהו של היתר ,וכן בכולם ,ואפילו באחרון אי
אומר מה שאכל ראשון הוא היה של איסור וכבר הלך לו וזה של היתר הוא  ...ולפיכך אין אוכלין כאחד ואין
מבשלין כאחד( .שו"ע יו"ד סי' קט ס"א )ומותר לאכלן אדם אחד ,כל אחת בפי עצמה .אבל לא יאכל שלשתם
יחד( ,וס"ב )אם בשלן כולן כאחד אפילו לאכול כל אחד בפי עצמו ,אסור(.
 150אין הכווה לאיסור "מראית העין"; אלא לומר ,שכיון שראה בבירור לעין האדם שאוכלו בבת אחת ,לכן גזרו
עליו משום מין בשאיו מיו.
 151כמבואר בט"ז יו"ד סי' קט ס"ק א )שהחמירו שלא יאכל שלשתן כאחת ,דהא ממה פשך אוכל האיסור באותה
אכילה( ,דהייו שהיא גזירת חכמים.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קט ס"א אות ד.
 152רמ"א יו"ד סי' קט ס"א )שלא במיו ואיו מכירו ,אפילו יבש ביבש צריך ששים(.
והה בש"ך שם ס"ק י מביא מחלוקת הפוסקים אם מין בשאיו מיו יבש ביבש אסור מהתורה או מדברי סופרים.
ובפרמ"ג שם )וכן הלכה שבאיו מיו ביבש הוה דרבן  ...ולמאן דאמר מין באיו מיו דאורייתא  ...קשה ,אם כן
ס' מה מהי(.
וכאן פסק "שיש איסור מן התורה אם אין שם ס'" .וראה מה שדן בזה בפסקי אדמו"ר הזקן לסי' קט ס"א אות ז.
 153ואף שכל האיסור בא ממה שאסור לאכלם בבת אחת ,והרי כל זמן שיש בו יותר מכדי אכילת פרס אי אפשר
לאכלם בבת אחת )בשיעור זמן אכילת פרס(.
מכל מקום כבר תבאר לעיל )הערה  ,(142שאף במקום שלמעשה אי אפשר לאכלם יחד ,מצטרפים הם לעין איסור
שהייתו ,כל זמן שכולם מצאים אצל אדם אחד )כדלקמן סי"ז(.
*
ואף שתבאר לעיל בסמוך שאיסור האכילה הוא "משום תערובת מין בשאיו מיו ,שיש איסור מן התורה אם אין
שם ס'" .וכאן "יש בכשרים יותר מאלף כגד החמוצים".
וכן הוא לקמן סי' תג סי"ב )ואפילו חטה אחת שפלו עליה מים ותבקעה ואחר כך תייבשה ופלה לתוך כרי גדול
של חטים  ...אסור להשהותם ,כדין יבש ביבש שתבטל קודם הפסח כמו שתבאר בסי' תמ"ב(.
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השהייה הוא דומה לאיסור אכילה בבת אחת כמו שנתבאר למעלה.(155
ומכל מקום אם שכח או עבר והשהה אותם עד לאחר הפסח מותרין באכילה .156דכיון שבשהייה זו
לא עבר על איסור של תורה ,לא קנסוהו חכמים.157
אבל אם נזכר בתוך הפסח צריך לבערם מן העולם לגמרי )או ימכרם לנכרי חוץ מדמי איסור שבהם
כמו שיתבאר בסי' תמ"ז 158עיי"ש(.
ואם אי אפשר למכרם לנכרי ויש הפסד מרובה בדבר ,יש לסמוך על סברא הראשונה ,159ואין צריך
לבערם .160אבל אם אין הפסד מרובה יש להחמיר כסברא האחרונה ,כמ"ש ביורה דעה שם:161
טז וקודם הפסח מותר לו לטחון כל החטים ביחד ,כדי שיתערב קמח החמץ בקמח הכשר ויתבטל
__________________
ובאמת שם אפשר לפרש שהוא מטעם חוזר ויעור )לדעה האוסרת לקמן סי"ח( .משא"כ כאן מבאר שטעם האיסור
הוא כיון שאסור לאכלם בבת אחת ,ומכל מקום כותב דהייו "אף שיש בכשרים יותר מאלף כגד החמוצים".
 154מ"א שם סי' תמז ס"ק יא )וראה לי אע"פ דלח בלח מותר לקיימו לכולי עלמא ,יבש ביבש אסור ,דעכ"פ החמץ
בביתו ,וכמו שכתבתי רס"י תמ"ב .מיהו לדעת הרא"ש  ...הכא מי מותר לקיימו ,דעשה היתר גמור( .הרי שלדעת
הרשב"א שאסור לאכלם יחד ,אסור להשהותם יחד.
 155סי"ד )מותר להשהותם  ...לפי דברי האומרים  ...מותר לבשל כל התערובת בקדירה אחת ולאכלם ביחד בבת
אחת( ,וס"א )כיון שכל חלקיו הן מוחין בכלי אחד ,ומעורבין במין מאכל אחד ,הרי הן מצטרפין זה עם זה לשיעור
כזית( .ותבאר לעיל )הערה .(142
 156ראה לעיל )הערה .(134
 157ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה ולפיכך )וקשה  ...מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו,
לאחר הפסח מותר בהאה( .שו"ת הריב"ש סי' ג )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח ,שהרי
לא עבר עליו מן התורה בבל יראה ובל ימצא ,כיון שאיו חמץ מן התורה( .שו"ע סי' תמז סי"ב )חמץ וקשה אפילו
בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח( .מ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה ,וליכא
למקסיה( .וכאן ס"ק א )חמץ וקשה אסור להשהותו אלא שאם השהא אותו אין אסור בהאה כיון שלא עבר עליו
בבל יראה( .ח"י ס"ק א )אם עבר ושהה מותר לאחר הפסח ,כיון דלא עבר על בל יראה ובל ימצא(.
ולעין תערובת יבש ביבש ,תבאר בט"ז סי' תמז ס"ק יח )וביבש ביבש ראה  ...כאן לאחר הפסח שרי  ...דהא כאן
לא עבר על בל יראה ,כיון דמן התורה חד בתרי בטיל ,ואפילו מדרבן האיסור איו אלא מצד חומרא דמשהו ,ולא
שייך למיקסי'(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט ,דהייו שאין לו עיקר מן התורה ,כי חכמים לא גזרו עליו איסור בל יראה ,אלא
אסרוהו באכילה ובהאה ,ולא הצריכוהו לבער אלא משום חשש תקלה ,ולכן לא קסוהו.
ואף שאסרו כאן להשהותו משום "שאיסור השהייה הוא דומה לאיסור אכילה בבת אחת" ,שלפום ריהטא הוא
משום גזירת איסור בל יראה מדברי סופרים )ראה מראי מקומות וציוים(.
מכל מקום כבר תבאר לעיל בסמוך ,שאיסור אכילתו הוא מטעם "גזרו עליו חכמים גזירה משום תערובת מין
בשאיו מיו ,שיש איסור מן התורה אם אין שם ס'" ,דהייו משום אכילת טעם איסור בפחות מששים ,ולא
הצריכו לבער אלא משום חשש תקלה.
 158סעיף ב )בחמץ שתערב יבש ביבש  ...שהאיסור וההיתר אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו,
רק שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו מכירין אותו היה אפשר להפרידו משם .ולפיכך כשמוכרו לכרי חוץ
מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד האיסור הרי זה כאלו מפרידו מן ההיתר(.
 159מ"א סי' תמז ס"ק יא )מיהו לדעת הרא"ש  ...מותר לקיימו דעשה היתר גמור .מיהו לא קי"ל הכי אלא במקום
הפסד(.
וראה לקמן סי"ח ,שלמעשה יש להחמיר כשאין שם הפסד מרובה ,גם במקום שמתרת הסברא האחרוה .אלא שכאן
מיירי שיש הפסד מרובה אף אם ימכור חלקו )ראה לעיל הערה .(136
 160ב"ח סי' תסז ס"ה ד"ה עוד במרדכי )להשהות החטין בעים שרי דכבר תבטל ביבש  ...על ידי ביטול שרי
להשהות כדברי הכל בו( .מ"א סי' תסז )והכל בו כתב שמותר להשהות החטים שתערבו דיבש ביבש בטל .וכן פסק
הב"ח לדיא( .כל בו סי' מח ח ,ג )החטים שפל עליהן הדלף מעורבין בכל הכרי ,בטלין הן ברוב ,ואין צריך לבערם
בפסח(.
 161רמ"א ס"ב )ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין ולהתיר(.
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בתוכו בששים ,שהן נבללין זה בזה ושוב אינו חוזר וניעור בפסח ,162ומותרין 163אפילו באכילה.164
וטוב שיאפה המצות קודם הפסח ,כמו שיתבאר בסימן תנ"ג 165עיין שם )ואם אין בחטים הכשרים
ששים כנגד החמוצים )י( יכול להוסיף עליהם עוד חטים כשרים עד שיהיה ס' כנגד החמוצים,166
ויטחון הכל ביחד ,כדי שיתבטל קמח החמץ בס' ויהיו מותרין באכילה בפסח(.
ואין זה מבטל איסור בידים ,167כיון שכבר נתבטל האיסור ברוב היתר מאליו .וכיוצא בזה בשאר
איסורים אין איסור אלא לאכול כל התערובת בבת אחת ,אבל לאכלו כולו בזה אחר זה הוא היתר
__________________
 162כדלקמן סי' תמז סכ"ב )כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ,ואוסר את כל התערובת כאלו תערב עכשיו בפסח
 ...אבל חמץ שתערב בהיתר לח בלח  ...מותר לאכלו בתוך הפסח ,דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל
בתוכו ,הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור בפסח(.
ולכן גם כאן ,כל זמן שהם תערובת חטים ,חוזר ויעור בפסח ,ואוסר במשהו )לדעה הב' דלעיל סט"ו( ,משא"כ אם
טחו יחד ,יש להם דין לח בלח ,שאיו חוזר ויעור בפסח.
 163מ"א שם סי' תמז ס"ק יא )מיהו ראה לי דהכא אם יכול לבשלו עד שיהא ימוח ויתערב קודם פסח בס' ,אז
מותר לאכלו בפסח ,ואין זה מבטל איסור לכתחלה(.
ואף שבכל אופן מותר לטחון קודם הפסח תערובת חטי חמץ בחטים הכשרים ,אף במקום שהחטים החמוצים
יכרים ואים בטלים ,כדלקמן סי' תג ס"ח )טוחן הכל ביחד ,ועל ידי כן מתערב קמח השוכים בקמח השלמים
ותבטל בתוכו בס' קודם הפסח ,ושוב איו חוזר ויער אף אם יאפה ממה מצות בתוך הפסח  ...ואין זה כמבטל
איסור בידים ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל אלא טוחן כדי לאכול ומאליו הוא מתבטל(.
מכל מקום היתר זה הוא דוקא כשטוחן כדי לאכול ,ולא כדי לבטל .משא"כ כאן התירו אף לטחון כדי לבטל,
כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק י )מיירי בטוחן כדי לבטל ,ואפילו הכי שרי ,כיון שכבר תבטל ברוב יבש ביבש(.
סיכום הלכות ביטול חמץ בידים – לעיל הערה .29
 164מ"א שם )אז מותר לאכלו בפסח(.
והייו שביטול וטחיה זו קודם הפסח היא לשתי מטרות:
)א( כפי שתבאר לעיל סט"ו ,שלדעת האוסרים בשאר איסורים לאכול כל התערובת בבת אחת ,גם כאן אסור
להשהותו את התערובת הזאת בפסח .ומועלת הוספה וטחיה זו להתירו להשהותו בפסח.
)ב( גם לדעת הפוסקים שמותר להשהותו בפסח ,תבאר לעיל סי"ד )ואע"פ שאסור לאכלם ,לפי שהאיסור שתבטל
קודם הפסח חוזר ויעור בפסח ,כיון שלא בלל בתוך ההיתר קודם הפסח .מכל מקום  ...לא החמירו בו כל כך
לאסור אף להשהותו( .ומועלת הוספת וטחיה זו להתירו גם באכילה.
וראה פס"ד צמח צדק )יט ,ג(.
 165סעיף ט )ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת יבש ביבש כמו שתבאר סימן
תמ"ז ,אסור לאפות בתוך הפסח ,לפי שקמח החמץ שתבטל בקמח הכשר קודם הפסח הוא חוזר ויעור בפסח,
כדין יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח שהוא חוזר ויעור בפסח ואוסר התערובת כמו שתבאר בסימן
תמ"ז ,אבל כשאופה קודם הפסח ,הרי עשה כל הקמח שבכל מצה ומצה חתיכה אחת ממש על ידי האפיה ,ולכך
איו חוזר ויער בפסח .וכל בעל פש יחמיר לעצמו לכתחלה לחוש לסברא זו(.
ואף שעיקר מחלוקת הפוסקים אם קמח בקמח יש לו דין יבש ביבש ,היא דוקא לעין שלא טחן ביחד ,כדלקמן סי'
תמז ס"א )ויש אומרים דקמח שתערב  ...יש לו דין תערובת יבש ביבש .אלא אם כן 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(.
מכל מקום חיישין לדעת הפוסקים שגם קמח שטחן ביחד יש לו דין יבש ביבש ,ולכן טוב שיאפה המצות קודם
הפסח.
 166מ"א שם סי' תמז ס"ק יא )ואין זה מבטל איסור לכתחלה ,כמ"ש שם ביו"ד( .והייו כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קט
ס"ב )יבש ביבש שתבטל חד בתרי  ...אם רוצה לבשלן יחד ואין שם ס' ,מותר להרבות עליהם כדי שיעור ששים
ולבשלן(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק י )מדמי דין זה לתערובת יבש ביבש כשאר איסורין לעין איסור אכילה ,דמותר
להוסיף כמ"ש בשו"ע יו"ד סי' ק"ט ,ולכן גם כאן התיר המ"א לבשל עד שיהא ימוח ,והוא הדין דמותר להוסיף,
דמאי שא ,אידי ואידי מבטל בידים הוא(.
 167שתבאר לעיל ס"ה )אסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח ,מפי שהוא כמבטל
איסור בידים(.
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גמור אף מדברי סופרים .168אם כן אין זה מבטל איסור ,אלא מבטל היתר הוא ,169שהרי מבטלו בשעה
שדין ביטול החמץ הוא כדין ביטול שאר איסורים ,דהיינו קודם הפסח:170
יז ואם 171אין לו עוד חטים כשרים ,ישער באומד דעתו כמה היו החטים החמוצים ,ויטול כל כך חטים
מהתערובת ויבערם מביתו ,דהיינו שימכרם קודם הפסח או לנכרי או אפילו לישראל אחר קודם
הפסח ,והשאר מותר לו להשהותם עד לאחר הפסח .וכן אותו הישראל שלקח ממנו החטים מותר לו
להשהותם עד לאחר הפסח .שהרי איסור השהייה דומה לאיסור אכילה בבת אחת לשאר איסורין,
ובשאר איסורין אין איסור לאכול בבת אחת אלא לאדם אחד ,אבל שני בני אדם מותרין לאכול כל
התערובת אפילו ברגע אחד ,כמו שנתבאר ביורה דעה שם:172
__________________
 168והייו לומר ,שאף דעה הב' )דלעיל סט"ו( ,האוסרת בשאר איסורים לאכול כל התערובת בבת אחת ,עכ"פ מודה
שלעין זה יש לו דין היתר גמור ,כיון שעכ"פ מותר לאכלו כולו בזה אחר זה.
 169ר"ן חולין פ"ז )לו ,א( ד"ה גרסי' בגמ' )מיהו כתב הרב רביו אהרן הלוי ז"ל דכל שתבטל חד בתרי כיון שלאכול
כל אחד ואחד בפי עצמו מותר ,אם בא לבשלן כאחד מרבה עליהן כדי שיעור ששים ומבשלן לכתחלה ,ומשום
מבטל איסור לכתחלה ליכא ,שכיון שכל אחד בפי עצמו מותר אין כאן איסור( .ט"ז יו"ד סי' קט ס"ק ג )ואין בו
משום מבטל איסור ,כיון שכל אחד בפי עצמו מותר אין כאן איסור( .ש"ך שם ס"ק יג )ואין בו משום מבטל
איסור ,כיון שכל אחד מותר בפי עצמן ,ר"ן שם(.
 170הייו בערב פסח אחר חצות ,שהחמץ בטל בששים ,וביבש ביבש מין במיו – בטל ברוב .וכדלעיל סי"ד )מתבטל
ברוב כמו שאר איסורים ,לעין שמותר לאכלו בערב פסח משעה ה' עד הלילה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק י )והערה .(520
ובכת"י :ואיו מוסיף עליו אלא כדי שלא יהא חוזר ויעור אחר כך כשיגיע הפסח .וכיוצא בו גם בשאר איסורין
לעין איסור אכילה מותר להוסיף על יבש ביבש שתבטל ברוב עד ס' ,כדי לבשלו בקדרה אחת ולאכול אדם אחד
את כולם בבת אחת ,אפילו לסברת הרשב"א דלעיל ,ואין בזה משם מבטל איסור בידים ,כמ"ש ביו"ד סי' קט
עיי "ש.
וראה גם לקמן סי' תג סי"א )הרי תבטל בתוכו ברוב ,וכיוצא בזה בשאר איסורין עשה הכל היתר גמור ואין כאן
איסור כלל ,לפיכך מותר להוסיף עליו עוד דגן כשר הרבה עד שיהיה ס' כגדו ,ואז יטחון הכל ביחד ,כדי שיתבטל
קמח החמץ בס' בקמח הכשר קודם הפסח ,ויהא מותר לאכול הכל בתוך הפסח ,ואין זה מבטל איסור בידים כמו
שתבאר בסי' תמ"ב(.
 171בסעיף זה מבואר האופן ,שדעה הב' )ה"ל סט"ו( ,האוסרת להשהות החטים ,מודה לדעה הא' )ה"ל סי"ד(,
המתרת להשהות החטים .אמם דעה הג' )דלקמן סי"ח( ,אוסרת גם בזה להשהות החטים.
 172ברמ"א סי' קט ס"א )ומותר לאכלן אדם אחד כל אחת בפי עצמה( .משא"כ שי בי אדם מותרין לאכול אפילו
ברגע אחד.
וראה גם בקוטרס אחרון ס"ק י )והערה .(518
ובאמת מוצאים או )לעין ספק ספיקא בדברים שאים בטלים( ,שיש אוסרים אפילו בשי בי אדם ,כמבואר
ברמ"א בסי' קי ס"ז )אסור לאדם אחד לאכול את כולם ,ואפילו שי בי אדם אין לאכלם כולם בבת אחת( .וחלק
עליו הש"ך שם ס"ק מט )פשטא דמילתא דהתוס' והרא"ש משמע ,דבשים שים מותר לאכלן לאדם אחד ,רק
שלא יאכל כולן כאחד ,ומשי בי אדם לא הזכירו דבר( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן שם )אות ג( ,שמדברי רביו
ראה שפוסק כהש"ך.
וידון דידן הוא קל יותר מידון ספק ספיקא בדברים שאים בטלים ,כמבואר בש"ך שם ס"ק מח )ואף על גב
דבחתיכה שאיה ראויה להתכבד יש מתירים לאכלה לאדם אחד לעיל רס"י ק"ט ,שאי התם כיון דתבטל מן
התורה וגם מדרבן ברוב בלא ספק ספיקא ,משא"כ הכא דלא שרי אלא מטעם ספק ספיקא(.
וכיון שאפילו בספק ספיקא ,קיי"ל ששי בי אדם מותרין לאכול כל התערובת אפילו ברגע אחד ,מכל שכן בידון
דידן.
*
אמם אחר כך הובאה שם ברמ"א דעה וספת )ויש מחמירין להשליך אחד או ליתן לאיו יהודי .ואיו אלא חומרא
בעלמא( .והייו דלא סגי במה שותן אותו לאדם שי לאכול ,אלא צריך להשליכו לגמרי ,או ליתו לכרי.
חומרא זו הובאה גם לקמן סי' תמז סט"ז )ויסיר חתיכה אחת לפי המהג שתבאר ביו"ד סי' ק"ט( ,וסי"ז )ויסיר
כלי אחת לפי המהג שתבאר ביו"ד סי' ק"ט( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קט ס"א אות ה .ולקמן שם )הערה
.(137
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יח ויש חולקין על זה 173ואומרים ,כיון שאסור לאכול בפסח כלום מזה התערובת ,ואפילו מכר כל
התערובת לנכרי קודם הפסח ולא שייר ממנו אלא משהו אסור לאכלו בפסח ,174אסור 175גם כן
להשהותן ,176גזירה שמא יבא לאכלו.
__________________
אמם כאן לא הובאה חומרה זו ,שהרי לדעה הא' )דלעיל סי"ד( מותר בכל אופן ,וכאן או דים לדעה הב' )דלעיל
סט"ו( ,למצוא היתר להשהות החטים במקום הפסד מרובה .בזה לא החמיר כחומרת המהג ה"ל להסיר חתיכה
אחת ,וסגי במה שמוכרה לישראל אחר.
ובפרט שכאן לא מדובר בהיתר אכילה בפסח ,כי אם להשהותם ,ובזה לא החמיר כחומרת המהג ה"ל.
 173ט"ז סוס"י תמז ס"ק יח )וביבש ביבש  ...לאחר הפסח שרי  ...דהא כאן לא עבר על בל יראה ,כיון דמן התורה חד
בתרי בטיל ,ואפילו מדרבן האיסור איו אלא מצד חומרא דמשהו ,ולא שייך למיקסי'(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק י )ודאי כוות הט"ז אף לדעת הרא"ש שם ,אסור מצד חומרא דמשהו דחוזר ויעור
אף לעין להשהותו( .דאף לדעת הרא"ש המובא לעיל סי"ד ,שמתיר בשאר איסורים לאכול כולו בבת אחת ,מכל
מקום מודה שבפסח אסור אפילו להשהותו ,מצד חומרא דמשהו .אלא שאם עבר עליו הפסח אין קוסים אותו
עבור זאת.
והייו שלא רק בדין שבסי"ד )שבזה מותר רק לדעה הא' דלעיל סי"ד( ,אלא אפילו בדין שבסי"ז )שמותר גם לדעה
הב' דלעיל סט"ו( ,מכל מקום אסור להשהותו.
*
גם הפר"ח אוסר בזה ,אף לעין לח בלח ,ואף לעין טעמו ולא ממשו ,ויתבאר בקוטרס אחרון שם .ולא קיי"ל
כוותיה בזה.
וכאן או חוששים רק לדעת הט"ז ,שעכ"פ ביבש ביבש חוזר ויעור ,אף שלא להשהותו בפסח.
 174כדלעיל סי"ד ,שבכל אופן יבש ביבש חוזר ויעור לאסור האכילה בפסח.
*
ובאמת הובאה עצה וספת להתירו אפילו באכילה ,כדלקמן סי' תמז סי"ד )חמץ בפסח שתערב יבש ביבש ,כגון
חתיכת חמץ באלף חתיכות מצה ,ואבדה אחת מהחתיכות מן העולם לגמרי ,כגון שאכלה בשוגג או ששרפה ,הרי
כל התערובת מותר אפילו באכילה ,שאו תולין לומר אותה החתיכה של חמץ היא שאבדה מן העולם( .והייו
אפילו תערבה ,ואבדה מן העולם ,בתוך הפסח.
ומכל שכן אם תערב קודם הפסח ,כדלקמן סי' תג סי"ב )חטה אחת שפלו עליה מים ותבקעה ,ואחר כך תייבשה
ופלה לתוך כרי גדול של חטים  ...יסיר חטה אחת מהכרי ויאכלה או ישליכה לאיבוד קודם הפסח ,והשאר
מותר לו אפילו לטחם בתוך הפסח ולאכול .לפי שיש כאן ב' ספיקות להקל( .והייו שכיון שהוא עדיין קודם
הפסח ,מותר אפילו לאכלה או לאבדה בידים ,והשאר יהי' מותר לאכילה בתוך הפסח.
אמם כאן אין עצה זו מועלת ,כדלקמן שם )אסור לו לאכול חתיכה חתיכה לבדה ,אלא צריך שיאכל שתים ביחד
בבת אחת ,דהייו שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה אחרת ויבלעם ביחד בבת אחת ,כדי שבבליעה זו
יהיה בה בודאי היתר ברור ...אף בחתיכה אחת שהוא בולע יש בה בודאי גם מההיתר ,שהרי לא תערב בכרי אלא
חטה אחת מחומצת .לפיכך אם תערבו בכרי כל כך חטים מחומצות ,עד שבחתיכת מצה שהוא בולע אין בה פי
שים כגד החטים המחומצות ,כדי שיהיה בחתיכה זו היתר ברור כל כך כמו החשש איסור  ...אין לו לכרי זה
תקה ,אפילו להשהותו עד לאחר הפסח(.
והייו שכל המציאות "שבבליעה זו יהיה בה בודאי היתר ברור" ,שייכת באחת משי אופים) :א( בחתיכת חמץ
שתערבה בחתימות מצה" ,דהייו שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה אחרת ויבלעם ביחד בבת אחת".
)ב( בחטה אחת מחומצת שתערבה בחטים כשרות ,כיון ש"בחתיכה אחת שהוא בולע יש בה בודאי גם מההיתר".
משא"כ בחטים מחומצות רבות שתערבו ,לא שייכת מציאות זאת ,כי כל מה שיוכל להכיס לפיו בפעם אחת,
אפשר שהוא מהחטים המחומצות לבד .וכיון שאין לכרי זה תקה להתירו באכילה ,שוב גזרו שלא להשהותו שמא
יבא לאכלו .ותבאר לקמן סי' תמז שם )והערה .(119
 175כן תוקן בהגהת מהרי"ל .ובכת"י :הרי אסור.
 176שו"ת הרשב"א סי' תפה בשם הגאוים )ולהציעו עד לאחר הפסח מסתברא גם כן שהוא אסור(.
הגהות מיימויות סוף הל' חמץ ומצה )אם תערבו חטי חמץ בחטי כשר ולא ודע עד לאחר הפסח ,אף על פי דקסא
קיס רבי שמעון הואיל ועבר עליו בל יראה ובל ימצא ,מכל מקום די לו בזה דיוליך האה לים המלח(.
מרדכי רמז תקסט בהג"ה )ועוד כתב ראבי"ה על תבואה שירד עליה דלף  ...תערב קצת מן החטין שתבקעו בשאר
הכרי אחר התערובת קודם הפסח ומחמת שתייבשו החטין אין המבוקעין יכרין  ...אף על גב דאיו יכר הוי
כמוח בבור ואסור להשהותו( ,בשם ראבי"ה סי' תיב )התבואה שירד עליה הדלף  ...תערבו מהן בשאר החיטים
מעט בשלשה ]ק[מצים מאותן שתבקעו  ...אף על גב דלא ידע להכירו ,והוה ליה כאילו חמצו מוח בבור ועבר
עליה ,ואסור להשהותן(.
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ואם שכח ולא ביערו קודם הפסח ונזכר בתוך הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי .177ויש לחוש
לדבריהם ,אם אין שם הפסד מרובה:178
__________________
עיין סי' תג סי"ב )ואפילו חטה אחת שפלו עליה מים ותבקעה ,ואחר כך תייבשה ,ופלה לתוך כרי גדול של
חטים ,אם איו רוצה לטחם קודם הפסח אסור להשהותם ,כדין יבש ביבש שתבטל קודם הפסח ,כמו שתבאר
בסי' תמ"ב(.
 177ח"י ס"א )דעכ"פ אסור להשהותו מדרבן ,וצריך ביעור במצא תוך פסח( .וכן הוא לעיל ס"ז וסי"ג ,ולקמן ס"כ.
אמם גם לדעה זו האוסרת להשהותן; ואפילו תערב בפסח ,שלדברי הכל אסור להשהותן ,מכל מקום לא גזרו על
האתו ,ומותר למכרן לכרי ,כדלקמן סי' תמז ס"א )התירו חכמים  ...בחמץ שתערב יבש ביבש ,דהייו ככר של
חמץ שתערב עם שי ככרות של מצה ,שהאיסור וההיתר אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו,
רק שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו מכירין אותו היה אפשר להפרידו משם ,ולפיכך כשמוכרו לכרי חוץ
מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד האיסור הרי זה כאלו מפרידו מן ההיתר(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סט"ז )ואפילו תערבה חתיכה זו באלף חתיכות יבש ביבש ,כולן אסורות באכילה ,אלא
ימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהן ,כמו שתבאר למעלה(.
ולפי דעה זו שאסור להשהותן בפסח ,יהי' דיו כדלקמן שם )רק שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו
החמץ ,שאסור להשהותו בפסח(.
 178וכן הוא לקמן סי' תמז סכ"ב ,במוסגר )ויש חולקין ,ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק(.
ותבאר לעיל )הערה  ,(136דהייו שאם אין הפסד מרובה יבערו .ואם יש הפסד מרובה בביעורו ימכור חלקו ,ואם גם
בזה יש הפסד מרובה ,יש לסמוך על המתירים להשהות כולו ,כדלעיל סט"ו.
*
אבל ראה לקמן שם שפסק בתחלה לאסור בסתם ,ואחר וסף בחצאי עיגול )ויש חולקין ,ויש לסמוך על דבריהם
בשעת הדחק(.
ויתירה מזו לקמן סי' תג סי"ב )ואפילו חטה אחת שפלו עליה מים ותבקעה ,ואחר כך תייבשה ,ופלה לתוך כרי
גדול של חטים ,אם איו רוצה לטחם קודם הפסח אסור להשהותם ,כדין יבש ביבש שתבטל קודם הפסח ,כמו
שתבאר בסי' תמ"ב( .והייו שסתם לאסור כדעה שלפיו ,וציין לכאן.
וכן ראים הדברים לכאורה לקמן סי' תסז ס"ז )דגן שטבע בהר ,ושהה שם שיעור מיל או יותר ,אף על פי שתרכך
במים וקרוב להתבקע ,איו חמץ ודאי אלא ספק .לפיכך אם תגב ותייבש ותערב בדגן אחר  ...יש מתירין  ...ויש
חולקין על זה  ...ומכל מקום במקום הפסד מרובה  ...יש לסמוך על סברא הראשוה להתיר להשהות התערובת עד
לאחר הפסח  ...אבל אם אין שם הפסד מרובה אין להקל ,אפילו עשה קודם הפסח ,אלא יעשה כמו שתבאר בסי'
תמ"ב( .והייו שלא התיר שם מטעם זה אלא כשלא תבקע עדיין ,וגם זה לא התיר אלא במקום הפסד מרובה.
משא"כ בתבקע לא התיר להשהות התערובת עד לאחר הפסח ,אפילו בהפסד מרובה.
]ואף שתבאר לקמן סי' תסו סי"א )לדברי הכל מותר להשהות הקמח לאחר שריקדו עד לאחר הפסח ,שהרי אף
להאומרים שתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח חוזר ויער בפסח ואסור לאכלו ,אף על פי כן מותר
להשהותו( ,הרי שלומד מדין תערובת לח בלח גם לדין יבש ,שמותר להשהותו.
מכל מקום איו מסתפק בזה שם ,ומוסיף עוד טעם להיתר )כיון שאיסור שהייה זו איה אלא מדברי סופרים )שהרי
אין שם פירור כזית( ,וגם אין כאן חמץ ודאי ,אלא ספק שמא יצא פירור דרך קבי הפה .לכך יש לסמוך על
האומרים שיבש בלח מתבטל ,וכבר תבטלו הפרורים בתוך הקמח קודם הפסח ,ולפיכך מותר להשהותו([.
וגם כאן ,בוסח כתב היד ,סתם כדעה זו) :הרי אסור גם כן להשהותם(.
ומצויין בכת"י :משמעות הרמב"ם פ"ד הי"ב )דבר שתערב בו חמץ ואיו מאכל לאדם כלל ,או שאיו מאכל כל
אדם כגון התריא"ק וכיוצא בו ,אע"פ שמותר לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח() ,והה"מ( שם )שאפילו תערב
כמה זמן קודם הפסח אסור לאכלו בפסח שחוזר ויעור( ,והייו שאם היה מאכל אדם היה אסור גם להשהותו.
וריש פ"א.
והטור רס"י תמב )ולדבריו אסור להשהותן בפסח  ...היכא שאיסורו בעין כמו שהיה מעיקרא חמיר טפי( ,לפירוש
הב"ח שם ס"ב ד"ה ומ"ש הי מילי )יראה לעיות דעתי דהכי פירושו  ...היכא שאיסורו בעין אף לאחר שתערב
כמו שהיה מעיקרא ,כהך דמתיתין דהפירורין והשעורין הן שארין בעין בתערובתן ,ואכל אותו חמץ מעורב עם
דברים אחרים אלא שאיו יכר ,חמיר טפי  ...ומשום הכי מי לעין איסור שהייה יש להחמיר  ...וכך מצאתי
להדיא במרדכי הארוך )סי' תקסט בהג"ה( ,בדברי ראבי"ה )סי' תיב( ,אחיטין שירד עליהם דלף ,ומחמת
שתייבשו החיטין אין המבוקעין יכרים ,וכתב וז"ל  ...הכא אף על גב דאיו יכר הוי כמוח בכד ואסור להשהותו
וכו' עכ"ל(.
ורשב"א ,ומרדכי ,והגהות מיימויות ,וט"ז סוס"י תמ"ז .דלא כמ"א סי' תמ"ז ס"ק יא )כמצויין לעיל(.
*
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יט וכל זה כשיש בחטים הכשרים רוב כנגד החמוצים .179אבל אם היה שוה בשוה לדברי הכל אסור
להשהותם בפסח.
]ואסור להוסיף עליהם עוד חטים כשרים ולטחנן ,כדי שיתבטל החמץ בס' ויהיה מותר באכילה בפסח .דכיון

שלא נתבטל החמץ ברוב מאיליו ,הרי זה מבטל איסור בידים .180אבל מותר להוסיף עליהם ולטחנן כדי
להשהותם עד לאחר הפסח ,ואין זה מבטל איסור כמו שנתבאר למעלה.[181

ואם )לא הוסיף עליהם כלום ו(שכח והשהה אותם עד לאחר הפסח הרי הן אסורין בהנאה .אלא אם כן
פודה את האיסור שבהן ,182או שימכרם לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן ,כמו שנתבאר למעלה.183
רק שיזהר לתקן בענין שלא יחזור הנכרי וימכרם לישראל אחר ,184דהיינו שיטחנם ויעשה מהם פת
__________________
אלא שמכל מקום מסיק כאן לסמוך בהפסד מרובה על דעת המ"א .ותבאר הטעם בקוטרס אחרון סוף ס"ק י
)ומכל מקום בהפסד מרובה וכהאי גווא יש להקל ,שהרי דעת השו"ע בסי' תס"ו ס"ד ,דלא אמרין חוזר ויעור
לעין להשהותו ,עיי"ש במ"א ,ובמה שכתבתי שם(.
והייו מה שתבאר בשו"ע שם )אם תייבש הלחלוחית לא מהי ריקוד ,דמיפרך ומתערב עם השאר ,ואסור לאכלו
בפסח ,אלא ירקדו וישמרו עד אחר הפסח(.
ופירש במ"א שם ס"ק ט )חוזר ויעור  ...ואם כן אסור לאוכלו ומותר להשהותו(.
ותבאר לקמן שם סי"א )שהרי אף להאומרים שתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח חוזר ויער בפסח ואסור
לאכלו ,אף על פי כן מותר להשהותו( .דהייו שמדין תערובת לח בלח שמותר להשהותו ,למדים לדין תערובת יבש
ביבש ,וכמבואר בקוטרס אחרון ס"ק י )דעת המ"א דסבירא ליה דמשום חוזר ויעור לחוד אין איסור להשהות.
וראייתו אפשר מהסוברים דאף לח בלח חוזר ויעור ,ואפילו הכי מותר לקיימו(.
ויתבאר בהערות לקמן שם )הערה  ,(523ובסי' תסו סי"א.
*
ומכל זה רואים או ,שאף שהלכות פסח כתבו על ידי רביו בשת תקל"א ,בהיותו יושב בשבת תחכמוי אצל הרב
המגיד במעזריטש )ראה "תולדות חב"ד ברוסיא הצארית" פרק טו( .מכל מקום הי' רביו מוסיף ומתקן בהם מזמן
לזמן.
וכן הוא לקמן סי' תמח סי"ב ,שאחרי הדפסת הסדור על ידי רביו ,הוסיף בוסח השלחן ערוך שלו" :אך כל איש
אשר יראת ה' גע בלבו לצאת ידי כל הדעות במכירת חמץ ,שתהי' מכירה גמורה לדברי הכל ,יכתוב השטר מכירה
כוסח הכתוב בסידור".
ופשוט שלא מדובר במהדורא קמא ומהדורא בתרא )ראה קובץ יגדיל תורה .י .חוב' י ע'  .8עבודת הקודש ע' יג(.
אלא שמזמן לזמן הי' מוסיף ומתקן בו )כדלקמן הערה .(688
 179כדלעיל סי"ד )ותערבו בחטים יבישים כשרים הרבה מהם ,מותר להשהותם עד לאחר הפסח  ...לפי שהאיסור
שתבטל ברוב תהפך להיות היתר( ואילך.
 180כדלעיל ס"ה )אסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח ,מפי שהוא כמבטל איסור
בידים(.
 181סעיף ה )אבל מותר לבטל החמץ בס' קודם הפסח כדי להשהותו עד אחר הפסח( .ובכת"י :בשם הב"ח כאן ס"ו
ד"ה ומ"ש דמותר )מותר בתחלה לערבן ולהשהותן  ...וכך מבואר בדברי הרא"ש בריש פרק כל שעה )סוס"י א( גבי
אלמורי"א ,דכל היכא שמערב חמץ בכווה דיו כאילו מערבו בתחלה כדי להשהותו .ומכאן למד רביו מה שפסק
לקמן בסוף סימן תמ"ז דכל היכא שאיו עובר על תערובתו מותר לערבו בתחלה ולהשהותו( ,ושם ריש ס"ו ד"ה
ומ"ש אלא )דכל שתבטל בששים חשבין ליה כאילו לא היה שם חמץ כלל .ודוקא להשהותו ,אבל לאכלו בפסח
אסור( .והפר"ח סי' תסז ס"א ד"ה וא"ת )כל שעירבם מיקמי פסח  ...יהא מותר להשהותן בפסח(.
 182ט"ז סוס"י תמז ס"ק יח )וביבש ביבש ראה דלא מבעיא דחד בתרי  ...אלא אפילו חד בחד מותר ,עכ"פ על ידי
פדיון(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"א )ואם אין בתערובת רוב כגד חמץ זה ,כגון שתערב אחד באחד או שים בשים ,צריך
לפדות את החמץ ואחר כך יאכל את כל התערובת ,או שימכור הכל לכרי ולא יקבל ממו רק מחצית הדמים,
דהייו דמי היתר בלבד(.
 183סעיף ג )וכן יכול למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי איסור ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת
הוא שוה בלא החמץ שבתוכו ,דמצא שאיו הה כלל מהחמץ(.
 184הגהות מיימויות סוף הל' חמץ ומצה )ויזהר שלא יחזור הכרי וימכרו לישראל אחר( .הובא בב"י סוס"י תמז.
מ"א סי' תמז ס"ק מה )ויזהר שלא יחזור העכו"ם וימכרו לישראל(.
וראה גם לעיל ס"י )אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו לישראל ויאכלו( ,ובסמן שם )הערה .(115
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וימכור הפת לנכרי חוץ מדמי איסור שבו ,אם הוא מקום שנוהגין איסור בפת של נכרי .ובמקומות
שנוהגין היתר 185צריך לחתוך כל הפת לחתיכות ,ואחר כך ימכרם לנכרי 186חוץ מדמי איסור שבהם,
שאסור ליקח מנכרי חתיכות פת כמו שנתבאר ביורה דעה סי' קי"ב.187
וכן בכל מקום שנתבאר שלאחר הפסח הוא אסור באכילה ומותר בהנאה ,צריך ליזהר כשמוכרו
לנכרי ,שימכרנו לו בענין שאין לחוש שמא יחזור הנכרי וימכרנו לישראל אחר ויאכלנו .עיין סי'
תס"ז:188
חמץ וקשה
189

כ אין אסור מן התורה אלא חמץ גמור שהוא ראוי לאכילה  .אבל עיסה שהתחילה להתחמץ ולא
הגיעה לחימוץ 190שיתבאר בסי' תנ"ט ,191אף כשיאפו אותה לא תהא ראויה לאכילה 192מחמת
חמיצותה שלא גמרה כל צרכה.
195
194
193
וכן אותו בצק שהסופרים מדבקין בו ניירותיהם  ,שעושין אותו מעפר הרחיים שאינו ראוי
__________________
 185כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קיב ס"ב )יש מקומות שמקילין בדבר ולוקחים פת מחתום העובד כוכבים ,במקום
שאין שם חתום ישראל( .לעיל סי' שכה ס"ו )במקומות שוהגים לאכול פת של פלטר כרי( .לקמן סי' תמח ס"א
)במקום שוהגין היתר בפת של כרי(.
 186מרדכי ע"ז רמז תתל )ליתן לפועליו מותר ,כגון לכתת הלחם לשי חלקים ,דבעין זה ליכא למיחש דילמא אתי
לזבוי לישראל ,דאיכא הכירא טובא( .שו"ע שם סי"א )ואם פיתת הלחם לשים ,מותר לזבוי לעובד כוכבים(.
וראה גם לקמן סי' תמה ס"ט )רק שיזהר לפרר הפת קודם שימכרו לכרי ,אם הוא מקום שוהגין היתר בפת של
עכו"ם ,מטעם שתבאר בסי' תמ"ב(.
 187רמ"א שם סי"א )ולכן הגו שלא לקות חתיכות פת מן העובד כוכבים ,דחיישין שמא הוא פת איסור ומכרה לו
ישראל כך(.
 188סעיף ב )לא ימכור ממו הרבה לכרי אחד ,גזירה שמא יחזור הכרי וימכרו או יתו לישראל אחר ,שאיו יודע
שפלו עליו מים ,ויאכלו הישראל בפסח(.
 189גמרא דף 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  ...רב יהודה  ...אמר  ..עד כאן לא קאמר רבי אליעזר התם אלא חמץ דגן
גמור על ידי תערובת ,אבל וקשה בעייה לא אמר( .ר"ן יג ,סע"א )וחכמים אומרים  ...על עירובו בלא כלום,
פירוש וכל שכן וקשה בעייה דפטור(.
רי"ף יג ,א )אף על גב דאמור רבן על עירובו בלא כלום ,מילקא הוא לקי אבל איסורא איכא( ,לפירוש הרא"ש פ"ג
סוס"י א )ומדפירש רב אלפס דברי חכמים ,מכלל דאית ליה הלכה כחכמים( ,וטור )ורי"ף פסק כחכמים שאין לאו,
לא בתערובת חמץ ולא בחמץ וקשה ,אלא איסור דרבן( ,ור"ן שם )קי"ל  ...כרבן דפליגי עליה דר' אליעזר  ...וכל
שכן דקי"ל דוקשה בעייה בלא כלום  ...וזהו דעת הרב אלפסי ז"ל שפסק בסמוך כרבן(.
שו"ע סוס"י תמז )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח( ,ומ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו
בבל יראה מן התורה( ,וסי' תמב ס"ק א )פסק בסוס"י תמ"ז דחמץ וקשה וכו' לא עבר עליו בבל יראה מן התורה,
אם כן סבירא ליה שאין לאו גם כן באכילתו(.
 190משה מח ,ב )שיאור ישרף והאוכלו פטור( ,ופרש"י שם )שיאור ,שלא החמיץ כל צרכו(.
 191סעיף יג )בצק  ...שהכסיפו פיו )פירוש מראה לובן הוטה לשחרות שקורין בלייכלי"ך בל"א( ,כאדם שעמדו
שערותיו מתוך פחד ורתת ,שפיו מכסיפין ,דהייו ששתית צורתו ,הרי זה אסור באכילה ובהאה מדברי סופרים
כחמץ גמור ,והוא קרא חמץ וקשה ,שאיו ראוי לאכילה מחמת חמיצותו שלא גמר כל צרכו(.
 192רש"י מג ,א ד"ה שיאור )שיאור דוקשה הוא דאיו ראוי לאכילה ,הואיל והחמיץ קצת ולא גמר( ,וד"ה מאן תא
)וקשה הוא דאיו ראוי לאכילה( .ר"ן פ"ג יג ,א ד"ה זומא )וקשה בעייה ,כלומר חמץ שאיו ראוי לאכילה(.
סמ"]ג[ ל"ת עט ל ,ד )וקשה פירושו רע וקשה לאוכלו( .מ"א ס"ק א ד"ה וחמץ וקשה )ורש"י ור"ן פירשו חמץ רע
שאיו ראוי לאכילה .וכ"כ הסמ"ג(.
אלא שלפום ריהטא איו מובן ,שהרי כל עיסה איה ראויה לאכילה ,גם אם הגיעה לחימוץ .על כן מבאר רביו,
שהכווה היא "אף כשיאפו אותה לא תהא ראויה לאכילה" .וכן לקמן בסמוך )כשיאפו אותה( .משא"כ עיסה
שהגיעה לחימוץ עוברים עליה מן התורה ,אף שכפי שהיא עתה איה ראויה לאכילה.
 193משה דף מ]ב[ ,א )קולן של סופרים( .גמרא שם סע"ב )דסופרים מי מדבקין בהו יירותיהן(.
 194בכת"י :מאבק.
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לאכילה 196כשיאפו אותו ,וכן כל כיוצא בזה ,הרי זה נקרא חמץ נוקשה ,ומותר לאכלו בפסח מן
התורה ,שאין זה חמץ כלל.
אבל חכמים אסרוהו באכילה ובהנאה ,והצריכו גם כן לבערו בערב פסח ,197גזירה שמא ישכח ויאכל
ממנה בפסח ,198שעל ידי הדחק הוא ראוי לאכילה.199
ואם שכח ולא ביערו בערב פסח ונזכר בתוך הפסח צריך לבערו מן העולם לגמרי ,200אבל לא יברך
מטעם שנתבאר למעלה.201
ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא מותר בהנאה ,דכיון שלא עבר עליו על איסור של תורה לא
קנסוהו חכמים .202אבל אסור לאכלו ,203כיון שיש עליו שם חמץ שעבר עליו הפסח:204
__________________
 195פירוש המשיות להרמב"ם שם )בצק שעושין אותו כורכי הספרים מאבק בית הריחים ,ומדבקים בו כל מה
שרוצים לדבק(.
 196רש"י דף מג ,א ד"ה כותח ושכר )וקולן דוקשה הוא ובעייה  ...ולאו בי אכילה יהו( .ר"ן שם )וקולן של
סופרים  ...וקשה בעייה ,כלומר חמץ שאיו ראוי לאכילה(.
ומוסיף רביו ומבאר ,דהייו "כשיאפו אותו" לא יהי' ראוי לאכילה )כדלעיל הערה .(192
 197משה מח ,ב )שיאור ישרף ,והאוכלו פטור( .גמרא מג ,א )שיאור ישרף ,אלמא אסור בהאה(.
 198ר"ן יג ,א )כיון דאיסורא דרבן מיהא איכא צריך ביעור  ...הצריכו לבער הכל אפילו וקשה ,דילמא אתי למיכל
מייה(.
 199מ"א ס"ק א )וצריך לומר דעכ"פ ראוי לאכילה קצת ,דהא כתב הר"ן דגזרין דלמא אתי למיכל מייה( .ח"י ס"ק
ה )בחמץ וקשה דאסור ליה להשהותה לכתחלה ,אע"פ שאיו מאכל אדם ,מכל מקום ראוי לאכילה על ידי הדחק.
אחרוים בשם הפוסקים(.
וכאן לכאורה בהכרח לומר ,שעל ידי הדחק הוא ראוי לאכילה אפילו בלא אפיה ,שהרי אין רגילים לאפותה כך )ראה
לעיל הערה .(192
 200ח"י ס"ק א )דעכ"פ אסור להשהותו מדרבן ,וצריך ביעור במצא תוך פסח( .וכן הוא לעיל ס"ז וסי"ג וסי"ח.
 201סעיף ז )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( .והייו כיון שחכמים לא הצריכו לבערו אלא משום חשש תקלה
שמא יבוא לאכלו ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה.
ותבאר לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )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 לעין חמץ וקשה ,ומדבריו
שמע דעל ביעור חמץ וקשה אין לברך ,וכמ"ש בפים בסי' תמ"ב(.
והייו כמובא בהערה הבאה ,ממ"א סי' תמז ס"ק מו.
 202ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה ולפיכך )וקשה  ...מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו,
לאחר הפסח מותר בהאה( .שו"ת הריב"ש סי' ג )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח ,שהרי
לא עבר עליו מן התורה בבל יראה ובל ימצא ,כיון שאיו חמץ מן התורה( .שו"ע סוס"י תמז סי"ב )חמץ וקשה
אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח( .מ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה ,וליכא
למקסיה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ט ,דהייו שאין לו עיקר מן התורה ,שחכמים לא הצריכו לבערו אלא כדי שלא יבוא
לאכלו ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה ,ולכן לא קסוהו.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל הערה .15
 203ריב"ש שם )וכיון שלא עבר בבל יראה וב"י אלא מדרבן ראה שמותר בהאה ,ואסור באכילה( .פר"ח סוס"י
תמז )דכיון דביעורא מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביעור לאחר הפסח מותר בהאה( .ח"י שם ס"ק ג
)אבל באכילה אסור אם הוא בעייה ,כן הוא במוצא הדין שבב"י בשם הריב"ש סי' ג' להדיא( .אליה רבה שם ס"ק
מו )אבל באכילה אסור(.
 204בזה בא לבאר טעם החילוק בין חמץ וקשה שאסרו באכילה ,לבין תערובת מין במיו ,שהתירו אף באכילה,
כדלעיל סי"ג )ואם עבר הפסח ולא ביער הרי הן מותרין אפילו באכילה(.
ואף שכתב האליה רבה שם )ולפי זה הוא הדין מין במיו כגון קמח בקמח שתבטל ברוב קודם פסח ,דמותר לאחר
הפסח בהאה ,אבל באכילה אסורין( ,כמובא לעיל )הערה  .(134מחלק רביו בים ,כיון שחמץ וקשה "יש עליו שם
חמץ שעבר עליו הפסח".
ואם הוא וקשה וגם מעורב ,יתבאר לקמן סכ"ב שמותר לקיימו בפסח.
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כא ואינו נקרא חמץ נוקשה ,אלא אם כן שמשעה שנתחמץ לא היה ראוי לאכילה מעולם 205כי אם על
ידי הדחק.206
אבל אם היה ראוי לאכילה משנתחמץ ואחר כך נפסל מאכילת אדם ,כגון הפת של חמץ 207או של
שאור 208שעיפשה ,ומלוגמא) 209פירוש מלא לוגמא שלועס חטים ונותנם על גבי מכתו (210שנסרחו
ונתקלקלו מאכילת אדם ,חייב לבערם מן התורה.211
אלא אם כן נפסלו מאכילת כלב 212קודם שעת הביעור ,213דהיינו קודם שעה ששית ,דכשיגיע זמן
הביעור אין עליהם תורת אוכל שיתחייב לבערם ,214והרי הן כעפר בעלמא.215
אבל אם נפסלו מאכילת כלב אחר שעת הביעור ,בין שנתחמצו אחר שעת הביעור בין מקודם ,חייב
__________________
 205מ"א ס"ק א ד"ה וחמץ וקשה )וצריך לומר דמעולם לא היה ראוי לאכילה ,דאם היה חמץ גמור ראוי לאכילה
אסורה עד שיפסל מלאכול לכלב(.
 206כדלעיל )הערה .(199
 207ברייתא דף מה ,ב )ת"ר הפת שעיפשה ,ופסלה מלאכול לאדם ,והכלב יכול לאוכלה  ...שרפת עם הטמאה
בפסח(.
 208רמב"ם פ"א ה"ב )איסור החמץ ואיסור השאור שבו מחמיצין אחד הוא( .מ"מ שם )ואין דעת רביו לחלק בייהם
וכן ראה עיקר( .מ"א ס"ק יד )ואין חילוק בין חמץ לשאור(.
 209תוספתא פ"ג ה"ב )מלוגמא שסרחה אין צריך לבער( .שו"ע ס"ב )פסלה מלאכול לכלב ,ומלוגמא שסרחה ,איו
חייב לבער(.
 210פירוש המשיות להרמב"ם שביעית פ"א מ"א )מלוגמא ,מלה מורכבת ,מלא לוגמא ,ולוגמא שם כל צד מצדדי
הפה ,רוצה לומר לעיסת אוכל ,לפי שדרך ללעוס לעיסה אחת חטים או תאים או זולתם ,ושמים על הפחים
והפצעים שבגוף( .ח"י ס"ק ז )ומלוגמא פירוש תחבושת עשויה מקמח ותאים וכיוצא בהם ,שאדם לועס וותן על
גבי המכה(.
והייו כדתן לט ,ב )לא ילעוס אדם חיטין וייח על מכתו מפי שהן מחמיצות( .לקמן סי' תסו ס"ג.
 211ברייתא שם )שרפת( .ר"ן יד ,רע"א )שאור לא חזי לאכילה ואפילו הכי אסריה רחמא( .פרי מגדים א"א ס"ק ג
)הא ראוי לכלב ,בכל עין מן התורה אסור  ...משמע מן התורה אסור(.
 212ברייתא מה ,ב )הפת שעיפשה  ...והכלב יכול לאוכלה  ...שרפת עם הטמאה בפסח  ...עד שיפסל מלאכול לכלב(.
רי"ף יג ,ב )הא אם פסלה מלאכול לכלב איה צריכה שריפה .ותן מי כל המיוחד למאכל אדם טמא עד שיפסל
מלאכול לכלב ,הא אם פסל מלאכול לכלב פיק ליה מתורת אוכל והוה לי' עפרא בעלמא( .שו"ע ס"ב )הפת עצמה
שעיפשה ופסלה מלאכול הכלב  ...איו חייב לבער( ,וס"ט )חמץ שתעפש קודם זמן איסורו ופסל מאכילת הכלב
 ...מותר לקיימו בפסח(.
וכן הוא לעיל סי' תלג סכ"ה )תעפש באורך הזמן או מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל ,כמ"ש
בסי' תמ"ב(.
 213ראב"ד פ"ד הי"א )בירושלמי מפרש בשסרחה ולבסוף תחמצה( ,לפירוש המ "מ שם )דברי הירושלמי הם
בתחמצה בפסח ובכה"ג בעין סרחה ולבסוף תחמצה ,ודברי התוספתא הם בסרחה קודם הפסח ,דכי אתא
פסח לא חל עליה איסור חמץ ,דהא הות סרוחה והוה לה כפת שעפשה ופסלה מלאכול לכלב ,דודאי תחמצה
ולבסוף עפשה( .ר"ן יד ,א )מלוגמא שסרחה איו חייב לבער ,פירוש שסרחה קודם הפסח ]ואף על פי שהחמיצה
ולבסוף סרחה[ ,דהוה ליה כחרכו קודם לזמו )דף כא ב( ,שמותר בהאתו אחר זמו ,אבל סרחה בפסח ]אם
תחמצה ולבסוף סרחה ,חייב בביעור ,דכיון דחל עליה איסורא לא פקע ,אבל[ אם סרחה ולבסוף החמיצה ,הוי
כחרכו קודם זמו ,דהא לא חל עלה איסורא ,הילכך איו חייב לבער .והכי איתא בירושלמי( .טור ושו"ע ס"ט
)חמץ שתעפש קודם זמן איסורו ופסל מאכילת הכלב  ...מותר לקיימו בפסח( .מ"א ס"ק ג )ואם תעפש וסרח
אחר זמן איסורו חייב לבער(.
 214ומותר אף ליהות מהם בפסח ,כדלקמן סי' תמה סי"א )ואפילו לאחר שהגיעה שעה ששית מותר ליהות ממו,
אם כבר תחרך ופסל מאכילת כלב קודם שעה ששית(.
אבל לא לאכלו ,כדלקמן סל"ב )חמץ שתעפש ופסל מאכילת כלב ,או ששרפו באש קודם זמן הביעור וחרך עד
שאיו ראוי לכלב ,אע"פ שמותר לקיימו בפסח ,אסור לאכלו בפסח(.
 215רי"ף שם )פיק ליה מתורת אוכל והוה לי' עפרא בעלמא( .פר"ח ס"ב )הטעם מכיון שפסל מאכילת כלב לא הוי
אלא עפרא בעלמא(.
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לבערו 216מן העולם לגמרי 217מן התורה .דכיון שהיה עליהם שעה אחת שם חמץ לאחר זמן איסורו
אינו נפקע מהם לעולם ,עד שיעשה להם כתורת חמץ:218
כב וכל זה בחמץ שהוא עומד בעינו שאינו מעורב בדבר אחר .אבל חמץ 219גמור שהיה ראוי
לאכילה ,220שעירב אותו בדבר שאינו מאכל אדם כלל ,221או שאינו מאכל כל אדם ,כגון התריאק"ה
שאינו מאכל אלא לחולים ,222מותר לקיימו בפסח.
ואפילו יש בתערובת הזה חמץ הרבה יותר מכזית בכדי אכילת פרס .223מכל מקום כיון שאינו ראוי
__________________
 216ירושלמי פ"ב ה"ו )מלוגמה שסרחה ,אית תיי תי זקוק לבער ,ואית תיי תי אין זקוק לבער ,מאן דאמר זקוק
לבער בשתחמצה ואחר כך סרחה ,ומאן דאמר איו זקוק לבער בשסרחה ואחר כך תחמצה( ,לפירוש מ"מ ור"ן
שהועתקו לעיל.
 217ר"ן רפ"ב )ה ,ב( ד"ה חרכו )אבל לאחר זמו לא פקע אסוריה עד דשריף ליה לגמרי(.
וכן הוא לקמן 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((.
וכן אסור ליהות ממו ,כדלקמן סל"ד )כיון שלא פסל עד לאחר זמן הביעור ,כבר אסר בהאה קודם שפסל ,ואין
איסור זה פקע ממו לעולם(.
וגם אחרי ששרף לגמרי ועשה פחמים או אפר ,עדיין אסור ליהות בו ,כדלקמן סי' תמה ס"ח )ואף הפחמים והאפר
של החמץ אסורים בהאה(.
וראה דברי אליהו פסחים סי' יד אות ג.
 218דלקמן סי' תמה ס"ד -ה )כיצד מבער ,שורפו עד שעשה פחמים  ...או פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח ,או
פורר וזורק להר  ...ואם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי(.
 219רמב"ם פ"ד הי"ב )דבר שתערב בו חמץ ואיו מאכל לאדם כלל ,או שאיו מאכל כל אדם ,כגון התריא"ק וכיוצא
בו ,אע"פ שמותר לקיימו אסור לאכלו עד אחר הפסח ,ואע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא הרי זה אסור
לאכלו( .טור ושו"ע ס"ד.
 220מ"א ס"ק ו )פירוש ,חמץ גמור בעודו משובח( .פר"ח.
ואף שתבאר לעיל ס"כ )אם היה ראוי לאכילה משתחמץ ואחר כך פסל מאכילת אדם  ...חייב לבערם מן התורה(.
מכל מקום הותר כאן כשתערב בדבר שבתחלה לא היה ראוי למאכל אדם.
וכן לקמן סכ"ג )הרי זה מותר לקיימן בפסח ,שכשהגיע זמן הביעור כבר  ...פסל מאכילת אדם ועשה כחמץ וקשה.
וכיון שהוא מעורב בדברים אחרים שבעריבה ,אין צריך לבערו ,שכבר פסדה צורתו על ידי התערובות( .הרי
שהותר אף שבתחלה הי' ראוי לאכילה משהחמיץ.
והייו שכל מקום שפסדה צורתו ,דיו כפסל מאכילת כלב ,שמותר להשהותו ,אף אם היה ראוי בתחלה ,כל זמן
שפסלה צורתו קודם זמן איסורו.
וראה ח"י ס"ק ה )לא גזרין דלמא אתי למיכל ,כיון שאיו ראוי לאכילה כלל ,משא"כ בחמץ וקשה דאסור ליה
להשהותה לכתחלה ,אע"פ שאיו מאכל אדם ,מכל מקום ראוי לאכילה על ידי הדחק(.
והה על טעם ההיתר להשהותו שכתב הרמב"ם פ"ד ה"י -יא )שהרי פסדה צורת החמץ( ,חלק עליו הראב"ד שם
)מטעם אחר ולא מטעמו  ...אין זה טעם אלא שכבר פסל מן אכילת הכלב(.
אמם גם הרמב"ם סובר שיש לו דין פסל מאכילת כלב ,וכ"ל.
 221אבל חמץ וקשה שתערב במאכל אדם ,יתבאר לקמן סי' תמז סי"ח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ
אסור אז באכילה ובהאה מן התורה ,מכל מקום  ...מתבטל בששים כשאר איסורין  ...וכן הדין בחמץ וקשה
אפילו בתוך הפסח  ...דיו כחמץ גמור בערב פסח משש ולמעלה(.
והייו שאם תבטל בו מותר אפילו באכילה ,ואם לא תבטל בו )מטעם שאין בו ששים ,או מטעם מטעם שדרך
עשייתו כך ,כדלקמן בסמוך( ,דיו כחמץ וקשה בעייה.
 222לבוש ס"ד )כגון הטריא"ק וכיוצא בו שאיו מאכל אלא לחולים(.
והייו שמותר להשהות בבית ,תרופות שיש בהם תערובת חמץ .ומותר אף למכרן לכרי ,כדלקמן סכ"ד.
 223שתבאר לעיל ס"ט )שכל כזית איסור שתערב באכילת פרס מהיתר ,הרי כל הפרס של היתר תהפך להיות כגופו
של איסור עצמו(.
מכל מקום כאן שמדובר בדבר שאיו מאכל אדם ,הרי הוא חמץ וקשה שפסדה צורתו ,שמותר להשהותו.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

44

לאכילה ,הרי נפסדה צורת החמץ שבתוכו 224ואין עליו תורת חמץ כלל.
אבל אסור לאכול מזה התערובת בפסח ,ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא ,225אם דרך עשייתו הוא
על ידי תערובת חמץ ,כגון התריאק"ה )יא( וכיוצא בו ,אינו בטל בתוכו כמו שנתבאר למעלה:226
כג עריבת העבדנין שנתן לתוכן קמח ועורות ,אפילו נתן שעה אחת קודם הביעור ,הרי זה מותר
לקיימן בפסח ,227שכשהגיע זמן הביעור כבר הסריח הקמח מחמת העורות שבתוכו ונפסל מאכילת
אדם ונעשה כחמץ נוקשה .וכיון שהוא מעורב בדברים אחרים שבעריבה ,אין צריך לבערו ,שכבר
נפסדה צורתו על ידי התערובות .228אבל אם נתנן בפחות משעה לשעת הביעור ,חייב לבער.229
ואם לא נתן העורות לתוך העריבה ,ונתן הקמח בתוכה ,קודם ג' ימים לשעת הביעור מותר לקיימן
בפסח ,שכבר נבאש ונפסד ,אבל אם נתן הקמח תוך ג' ימים לשעת הביעור ,חייב לבער:230
כד כל דבר )יב( שמותר לקיימו ,מותר להנות ממנו בפסח ,231כגון למוכרו לנכרי או שאר מיני הנאות:
__________________
 224רמב"ם פ"ד ה"י )התריא"ק שתן לתוכן חמץ מותר לקיימן בפסח ,שהרי פסדה צורת החמץ( .שו"ע סוף ס"א.
 225רמב"ם פ"ד הי"ב )ואע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו( .טור ושו"ע ס"ד.
 226סעיף ו )דבר שדרך עשייתו הוא על ידי תערובת חמץ  ...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(.
אלא ששם מיירי במאכל אדם ,ולכן אסור אף להשהותו .וכאן מיירי בדבר שאיו מאכל אדם ,לכן מותר להשהותו,
ואסור לאכלו(.
וראה קוטרס אחרון ס"ק יא ולעיל ס"ק ה.
 227ברייתא דף מה ,ב )תו רבן עריבת העבדין שתן לתוכה קמח ,תוך שלשה ימים חייב לבער ,קודם שלשה ימים
איו חייב לבער .אמר ר' תן במה דברים אמורים שלא תן לתוכה עורות ,אבל תן לתוכה עורות ,אפילו תוך
שלשה אין חייב לבער .אמר רבא הלכה כר' תן אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת( .טור ושו"ע ס"א )עריבת
העבדין שתן לתוכו קמח ועורות ,אפילו תן שעה אחת קודם זמן הביעור הרי זה מותר לקיימו .ואם לא תן
העורות ,ותן הקמח קודם ג' ימים לשעת הביעור ,מותר לקיימו שהרי פס ד והבאיש .תוך שלשה ימים ,חייב
לבער(.
 228רמב "ם פ"ד ה"ח )דבר שיש בו תערובת חמץ ,ואיו ראוי לאכילה ,הרי זה מותר לקיימו בפסח( ,וה"י )מותר
לקיימן בפסח ,שהרי פסדה צורת החמץ( .טור ושו"ע שם .מ"א ס"ק ב )דהוה ליה כוקשה על ידי תערובות(.
ואף שתבאר לעיל ס"כ )אם היה ראוי לאכילה משתחמץ ואחר כך פסל מאכילת אדם  ...חייב לבערם מן התורה(.
מכל מקום כיון שפסדה צורתו ,דיו כפסל מאכילת כלב ,שמותר להשהותו ,אף אם היה ראוי בתחלה ,כל זמן
שפסלה צורתו קודם זמן איסורו )כדלעיל הערה .(220
 229פר"ח סוף ס"א ד"ה ומ"ש אפילו )לשון הגמרא בפרק אלו עוברין אפילו יום אחד ואפילו שעה אחת ,ומשמע דלאו
דוקא אלא אפילו בפחות משעה מי  ...ומיהו ראה להחמיר דשעה אחת דוקא בעין  ...דבפחות משעה צריך
לבער(.
 230ברייתא שם )עריבת העבדין שתן לתוכה קמח ,תוך שלשה ימים חייב לבער ,קודם שלשה ימים איו חייב לבער.
אמר ר' תן במה דברים אמורים שלא תן לתוכה עורות( .טור ושו"ע ס"א )עריבת העבדין  ...לא תן העורות,
ותן הקמח קודם ג' ימים לשעת הביעור ,מותר לקיימו שהרי פסד והבאיש .תוך שלשה ימים ,חייב לבער(.
 231תרומת הדשן סי' קיג )קטיות  ...שרי להשהות בפסח  ...דכל הי חששות לא חיישין אלא לאסור באכילה אבל
לא לשהות .וראה גם כן דמותר ליהות באותו תבואה בפסח( .וכן פסק לקמן סי' תג ס"ה )במיי קטיות לא
הגו אלא איסור אכילה  ...אבל מותר ליהות מהם בפסח  ...וכן מותר להשהותם עמו בבית(.
וסי' קכט )אחד מהגדולים העתיק בשם רא"ם :דיו המבושל בשכר מותר להשהותו בפסח ,ע"כ .אין להוכיח מזה
לאסור לכתוב בו ,מדלא כתב להתיר רק השהה .דרמב"ם דלעיל כתב מי על הטרייק"א ,ואף על גב דמסתמא שרי
ליה בהאה דגרע טפי מפת שעיפשה(.
מ"א ס"ק ז )הטריאק וכיוצא בו ,אף על פי שמותר לקיימו אסור לאכלו ,אבל בהאה מותר ,דלא עדיף מפת שעיפשה
)תרומת הדשן((.
וכן הסעיף שלפיו משך גם למה שתבאר לעיל סכ"ב "התריאק"ה  ...מותר לקיימו בפסח" ,וכשם "שמותר
לקיימו ,מותר להות ממו בפסח".
ח"י סי' תמז ס"ק יח )פת שפל ליין אע"פ שטלו משם אסור בפסח ,דהייו לשתותו ,אבל מותר בהאה ,מכל שכן
שמותר לקיימו  ...ובתרומת הדשן סי' קי"ג כתב גם כן ,כל מה שמותר להשהות מותר ליהות ממו(.
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כה בגדים המכובסים בחלב חטה ,אף על פי שנראה בהן ממשות החמץ ,מותר לקיימן בפסח ,שכבר
נפסדה צורתו .וכן ניירות שדבקו אותן בבצק ,שממשות החמץ נראה מבחוץ ,אין צריך לגררו ולבערו,
שכבר נפסדה צורתו.232
__________________
וכן פסק לקמן סי' תמז סכ"ד )פרוסת פת שפל ליין צון  ...שטלה משם קודם הפסח  ...מותר להשהותו עד לאחר
הפסח ,וכן מותר ליהות ממו בכל מיי האות בתוך הפסח(.
וכן לעין חליטה ,הובא בח"י סי' תד ס"ק ד )ומו"ח הגאון מה"ר וואלף ר"ו הכריע להקל בתערובת משהו ,להתיר
בהאה ,או לקיימו עד אחר פסח(.
וכן פסק לקמן שם ס"ז )אסור באכילה ,אבל מותר בהאה ,או להשהות עד לאחר הפסח ,אם יש שם ס' כגד
העיסה ,שאין או מחמירין כל כך בחליטה לאסור במשהו אפילו בהאה או להשהותו ,ודי שאוסרין באכילה(.
וכן לעין עוד כמה הלכות ,כדלקמן סי' תה סכ"ז )אבל בהאה או להשהות עד לאחר הפסח מותר( ,וסל"ד )איה
אסורה אלא באכילה ,אבל לא בהאה ,וכן מותר להשהותם עד לאחר הפסח( ,וסי' תסב ס"ג )אסורה באכילה .אבל
מותרת בהאה ,או להשהותה עד לאחר הפסח( וסי' תסז סי"ט )הצוקר העשוי ככובע )שקורין הוט צוקר( ,אין בו
חשש חמץ ,ומותר להשהותו בפסח .ואף על פי כן והגין למכרו לכרי קודם הפסח  ...ואם זכר בתוך הפסח יכול
למכרו לכרי( ,וסכ"ה )להתיר התערובת בהאה ,או להשהותו עד אחר הפסח( ,וס"א )יכול להשהותו  ...או
למוכרו לכרי( ,וס"ד )אבל מותר להשהותן או למוכרן לכרי( ,וס"ו )להתיר להשהותן או למוכרן לכרי( ,וס"ס
)למכור לכרי או להשהות(.
*
ואף שאו מוציאים לפעמים שמותר למכרם לכרי בפסח ,ומכל מקום אסור להשהותם ,כדלקמן סי' תמז ס"א )רק
שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו החמץ ,שאסור להשהותו בפסח( ,ותבאר לקמן שם )הערה .(24
וכן הוא לקמן סי' תסז סכ"ז )כשרוצה למכרו ,צריך למכרו תיכף ומיד שודע התערובת ,שהרי אסור להשהותו
בפסח(.
באמת גם שם אסור ליהות מהחמץ ,ואין מוכרים אלא מה שאיו חמץ בתערובת זו ,וכמו בתערובת יבש ביבש
שתבאר לקמן שם ס"א )חמץ שתערב יבש ביבש ,דהייו ככר של חמץ שתערב עם שי ככרות של מצה ,שהאיסור
וההיתר אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו ,רק שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו
מכירין אותו היה אפשר להפרידו משם ,ולפיכך כשמוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד
האיסור הרי זה כאלו מפרידו מן ההיתר(.
*
לפי המובן מקוטרס אחרון ס"ק יב ,תוכן כלל זה הוא ,שכשם שמותר להשהותו בפסח ,ואין חוששים שמא יבא
לאכלו ,כך מותר ליהות ממו בפסח ,ואין חוששים שמא יבא לאכלו.
וכמו כאן בחמץ וקשה שפסדה צורת החמץ שבו שמותר לקיימו ,וחמץ שפסל מאכילת כלב קודם שעת הביעור
שמותר לקיימו ,שבכל אלו מותר ליהות מהם ולמכרם לכרי ,ואין חוששים שיבא לאכלו.
וכן הוא לקמן סי' תמז ס"ג )כלים שתבשל בהן חמץ בפסח  ...מותר להשהותן עד לאחר הפסח  ...וכן מותר למכרן
אפילו בתוך הפסח(.
ובקוטרס אחרון שם ס"ק ג )וכ"כ בחק יעקב ס"ק י"ח בשם תרומת הדשן ,שכל שמותר להשהותו מותר להות
ממו בפסח ,וכלי חמץ מותר להשהותו ,אם כן מותר ליהות מהן ,דהייו למכרן לכרי(.
וכן הוא לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק ב )ועיין בחק יעקב סי' תמ"ז סק]י["ח בשם תרומת הדשן ,שכל שמותר
להשהותו מותר ליהות ממו בפסח ,ואם כן כלי חמץ שמותר להשהותם מותר גם כן למכרם(.
אמם יש דברים שאסור ליהות מהם מדיא ,אף שמותר להשהותם.
כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק יב )דשם מיירי  ...דאסור לאכלו מן התורה בפסח  ...ואף למאן דאמר דאיו אסור
אלא מדברי סופרים ,מכל מקום כשם שאסרוהו באכילה אף כשאין בו כזית בכדי אכילת פרס ,גזרה משום יש בו,
כך אסרוהו בהאה מגזרה זו עצמה ,דאיסור האה ביש בו הוא מן התורה( .וכל זה איו סותר הכלל שלפיו.
וכן תבאר לקמן סי' תמה ס"ד )כיצד מבער שורפו עד שעשה פחמים  ...אם לא עשה פחם ,אע"פ שחרך ופסל
מאכילת כלב ,אסור להשהותו בפסח( ,וס"ח )ואף הפחמים והאפר של החמץ אסורים בהאה( .הרי אף שמותר
להשהות הפחמים ,אסור ליהות מהם מהתורה .שגם זה איו סותר הכלל שלפיו )ראה הוספות למחת פתים
או"ח סי' תמה .קובץ יגדיל תורה ג עו רלו(.
 232רמב"ם פ"ד הי"א )בגדים שכבסו אותן בחלב חטה ,וכן יירות שדבקו אותן בחמץ וכל כיוצא בזה ,מותר לקיימן
בפסח ,ואין בהן משום לא יראה ולא ימצא ,שאין צורת החמץ עומדת( .רא"ש פ"ג ס"ה )וכן העיד רביו משולם
ז"ל על רביו אליעזר הגדול ז"ל ,שהיו בגדיו מכובסין במים וקמח בפסח .וכן הג אחריו רביו יצחק ב"ר יהודה
ז"ל .וזקיי אב"ן ז"ל כתב ספק בידי על הכרים והכסתות שטחין אותן במי סובין אם צריך לבער .וראה דאין
צריך לבער ,דאין שם אוכל עליו ,ומאוס ופסול מלאכול לכלב( .טור ושו"ע ס"ג.
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במה דברים אמורים )יג( כשנכבסו הבגדים ונדבקו הניירות קודם שלשים יום לפני הפסח,233
שכשהגיע זמן הביעור כבר נתקשה החמץ שבהן ונפסדה צורתו .אבל אם נכבסו ונדבקו תוך שלשים
יום ,אם נראה בהן ממשות החמץ צריך לגרור מה שנראה.234
אם יש ממנו כזית בבגד אחד או בנייר אחד ,אף על פי שהוא מפוזר על פני כל הנייר ואין ממנו כזית
במקום אחד ,הרי הנייר מצרפן .ואם דיבק ניירות הרבה בחלון אחד ,ואין מן החמץ כזית במקום אחד
)יד( ,אין החלון מצרפן ,235דכיון שהוא מחובר לבית הרי הוא כבית ,236ואין הבית מצרף את חצאי
זיתים המדובקים בכתליו כמו שיתבאר.
__________________
 233סמ"ק סי' רכב )והבצק אשר בשולי החבית ,אם תו ל' יום קודם הפסח מותר ,שכבר תיבש ל' יום קודם
הפסח(.
תרומת הדשן סי' קיז )כשרוצים לדבק או לטוח איזה דבר בבצק כגון קרמים לפי החלוות ,זהרים שלא לעשות זה
תוך ל' יום שלפי הפסח  ...ובסמ"ק כתב דדוקא תן תוך ל' יום אסור(.
רמ"א ס"ג )תוך שלשים יום לפסח(.
ואף שבעריבת העבדים )בלי עורות( פסדה צורתו בשלושה ימים ,מכל מקום כאן בבגדים ויירות וחלוות לא
פסדה צורתו עד שלשים יום )ולדעה הב' דלקמן סוף הסעיף ,גם כאן סגי בפחות משלשים יום(.
ואפילו בחמץ ממש חוששים לזה בשלשים יום ,כדלעיל סי' תלג סכ"ה )כל חמץ שפל לתוכו זמן רב קודם פסח,
דהייו קודם ל' יום  ...שמא תעפש באורך הזמן או מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל(.
אמם לעין דיבוק בחבית ,שהובא לעיל מהסמ"ק ,תבאר לקמן סי' תמז ס"ד )ואם בצק זה דבק ב' חדשים קודם
הפסח ,בודאי כבר תקשה כשהגיע הפסח  ...ומכל מקום אם יש מבצק זה כזית במקום אחד מסדקי החבית ,חייב
לבערו כשמגיע הפסח( .וראה מ"א ס"ק ה .ובסמן לקמן שם )הערה .(394
 234טור בשם ראבי"ה סי' תפז )או שמדבקין הקלף לספרים ,רק אל הטבלא של עץ ,ואיו יכר ,שרי( .הרי שכל
האיסור הוא רק אם יכר.
תרומת הדשן סי' קיז )העולם רגילים כשרוצים לדבק או לטוח איזה דבר בבצק כגון קרמים לפי החלוות ,זהרים
שלא לעשות זה תוך ל' יום שלפי הפסח  ...ראה דיש להחמיר בידון דידן ,אם בא לדבק תוך ל' יום  ...שלא
יבצבץ לחוץ .ואיכא למימר דכהאי גווא שרי הרמב"ם דווקא ,דאז אין צורת החמץ עומדת( ,ובפסקים סי' קמט.
מהר"י ווייל סי' קצג )והחלוות שדבקו בו ייר בקמח צריך להסירם ,כיון שהחמץ ראה בעין(.
רמ"א ס"ג )מותר לדבק יירות בחלון תוך שלשים לפסח .ויש מחמירים אם ראה מבחוץ(.
מ"א ס"ק ה )ובימי חורפי ראיתי גאוים מחמירים לעשות גם כן צעיפי שים קודם שלשים יום .וצריך לומר
דסבירא להו דמקרי ראה מבחוץ(.
ח"י ס"ק י )והט"ז ס"ק ב כתב וז"ל ,ולע"ד תמוה חילוק של הראבי"ה ,דאם יש כאן איסור חמץ מה מועיל מה
שמכסין אותו בייר ,והלא איסור בל יראה שייך אפילו מטמיו בבור שאיו רואה  ...ולע"ד אין כאן אפילו קצת
תימא  ...כיון שאיו יכר החמץ תו ליכא למיחש שיבא לאכלו ממו ,כיון דליכא איסור בבל יראה ,וזה פשוט
כוות הראבי"ה(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק יג ,שראה מדברי הפוסקים ,שאין לחלק בזה בין יירות שדבקו בבצק לבין בגדים
המכובסים בחלב חטה ,והעיקר תלוי אם ראה מבחוץ.
 235מ"א שם )ראה לי דאם יש בחלון פחות מכזית ,אין צריך לבער לכו"ע ,כמ"ש סוף ס"ח וסי' תמ"ז ס"ה(.
ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק יד ,שהמ"א מיירי בבצק העשוי לחזק ,שאף הכלי איו מצרפו לכזית ,כדלקמן סכ"ז
)בצק המוח בסדקי עריבה  ...אם אין ממו כזית במקום אחד  ...אם הן עשויים לחזק שברי העריבה  ...אין
העריבה מצרפתן לכזית(.
ואילו הכא מיירי בבצק שאין עשוי לחזק ,ובזה הייר מצרפן ,אבל לא החלון ,כמבואר לקמן סעיף כח )אם הן
מדובקים בעריבה הרי העריבה מצרפתן לכזית( וסכ"ט )אבל בצק הדבוק לכותל הבית או לקרקעיתו או לקורותיו,
אם אין ממו כזית במקום אחד אין הבית מצרפן(.
יוצא אם כן לפי דעה זו ,שכדי שיהי' אסור לקיימן בפסח יש שלושה תאים:
)א( שדבקו תוך ל' ,ועדיין לא פסדה צורתן.
)ב( שראה לחוץ ,ויש חשש שיבוא לאכלן.
)ג( שבכל הבגד או הייר מפוזר כזית חלב חטה ,והכלי מצרפן לכזית.
 236כדלעיל סי' מ ס"ה )כיון שהיא מחוברת לכותל הרי היא ככותל( ,וסי' שיג סי"ז )שכל דבר המחובר בקרקע יש בו
בין וסתירה ,לפיכך  ...ליטול החלוות  ...יש חיוב חטאת(.
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ויש אומרים 237שאפילו נכבסו ונדבקו תוך ל' ונראה בהן ממשות החמץ אין צריך לבערו ,מפני שכבר
נפסלו מאכילת הכלב ,238והרי הוא כעפר בעלמא .וטוב לחוש לסברא הראשונה:
כו בגדים המכובסים בחלב חטה ,אע"פ שאין נראה בהן ממשות החמץ) ,239טו( אסור להניח בתוכן
קמח של פסח .240דלפעמים יש בהן קצת ממשות מקמח חלב חטה ואינו נראה ,ויש לחוש שמא יפרך
מהן לתוך הקמח של פסח )עיין סי' תס"]ו[ .(241וכן אסור להציע אותן הבגדים בפסח על השולחן
שאוכלין עליו ,שמא יפרך קצת מהן לתוך המאכל .וגם צעיפי נשים הרגילים לתקנן עם קמח עד

__________________
 237טור ,עפ"י פירוש הב"י ד"ה וכתב עוד בגדים )דברי רביו הם אחר שדיבקו בו היירות ,והוה ליה כעריבה שתן
לתוכה עורות ,וזהו שכתב רביו שאין צורת החמץ עומדת עכ"ל .ובזה אין או צריכין לדברי אבי העזרי ,שכתב
רביו לעיל ,שמחלק בין כשיכר החמץ לאיו יכר ,דלטעם זה אפילו ביכר החמץ שרי( .דעה הא' ברמ"א שם )ולכן
מותר לדבק יירות בחלון תוך שלשים לפסח(.
 238השגות הראב"ד שם )אין זה טעם אלא שכבר פסל מן אכילת הכלב( .רא"ש שם בשם ראב"ן )וזקיי אב"ן ז"ל
כתב ספק בידי על הכרים והכסתות שטחין אותן במי סובין אם צריך לבער .וראה דאין צריך לבער ,דאין שם
אוכל עליו ,ומאוס ופסול מלאכול לכלב( .הובא בטור .לבוש ס"ג )בגדים שכבסו אותם בחלב חטה ,וכן יירות
שדבקו אותם בחמץ ,וכל כיוצא בזה ,מותר לקיימן בפסח ,שאין צורת החמץ עומדת ,ואין ראוין לאכילה אפילו
לכלב ,והוי כעפרא בעלמא ,ואין איסור חמץ חל עליהם(.
והייו שלפי הטעם של פסדה צורתו קודם זמן איסורו )שאין צריך לבער ,כדלעיל סעיפים כב -ג( ,צריך שיעברו ל'
יום .אבל לפי הטעם של פסל מאכילת כלב קודם זמן איסורו )שאין צריך לבער ,כדלעיל סכ"א( ,זהו אפילו תוך ל'
יום.
 239שאז מותר להשהותן ,כדלעיל סעיף הקודם )והערה  .(234ואפילו אין בו כזית ,שמותר להשהותן ,כדלעיל שם.
מכל מקום אסור מחשש תערובתו במאכל שאוכלים בפסח.
 240מ"א ס"ק ד )ראה לי דמכל מקום אסור להציע אותן הבגדים על השלחן ,דחיישין שיפרך קצת מהן לתוך
המאכל ,דלפעמים יש בהם קצת ממשות מקמח חלב חטה .וכל שכן שאסור ליתן קמח בפסח לתוך בגדים
המכובסים בחלב חטה .וגם צעיפי שים הרגילים לתקן עם קמח יש להסירן בשעת אכילה ,דשמא יפרך קצת מהם
לתוך המאכל(.
ומפרש רביו שמ"ש המ"א "קמח בפסח" הוא לאו דוקא ,אלא אף קודם הפסח "אסור להיח בתוכן קמח של פסח".
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק טו )בחק יעקב העתיק בשמו קמחא דפסחא ,משמע אפילו קודם הפסח(.
*
ואם תו בהם פעם אחת קמח של פסח ,יש להמע מלכבס אותם ,אפילו בלא חלב חטה ,כדלקמן סי' תג סכ"ד
)שהקמח שבתוך התפירות איו יוצא על ידי כיבוס ,ואפילו שקים חדשים שתן בהם פעם אחת קמח של פסח ,אם
רוצה לכבסם צריך להתיר כל התפירות שבהם קודם הכיבוס(.
 241סעיף ט )שיש לחוש על הקמח שתייבש שמא פרך ועשה ממו פירורין דקים ,והן יוצאין דרך קבי הפה
ומתערבין בשאר הקמח ,ואין בטלים בתוכה בששים ,לפי שזהו דומה לתערובת יבש בלח  ...ואין זה קרא
תערובת ולפיכך איו מתבטל שם(.
וגם שם מיירי בקמח מלוחלח שתייבש ,שהוא חמץ וקשה ,כמבואר שם ס"י )יש לחוש להאומרים שיבש בלח איו
מתבטל כלל ,ואם כן הפירור ,שהוא יבש וקשה ,איו מתבטל בקמח(.
ואף שקודם הפסח בטל החמץ בששים ,ואף שחמץ וקשה בטל בששים אף בתוך הפסח ,כדלקמן סי' תמז סי"ח
)בערב פסח משעה ששית עד הלילה  ...מתבטל בששים כשאר איסורין ,אם תערב לח בלח ,ואם תערב יבש ביבש
תבטל ברוב כמו בשאר איסורין  ...וכן הדין בחמץ וקשה אפילו בתוך הפסח ,דכיון שאין חייבין עליו כרת הרי
דיו כחמץ גמור בערב פסח משש ולמעלה(.
מכל מקום תבאר בקוטרס אחרון ס"ק טו )כיון שדין כיבש בלח שאין בללין זה בזה ,שוב אין לחלק בין תוך
הפסח לקודם הפסח ,ובין חמץ גמור לוקשה ,דלא מקילין בוקשה כי אם על ידי תערובות ,אבל בעייה לא(.
והייו כיון שהוא תערובת יבש בלח ,חשב כמו וקשה בעייה שאסור.
ואף שתבאר לקמן סל"ג )במה דברים אמורים כשהוא מתכוין לאכלו ,אבל אם הוא מתכוין לאכול מאכל אחר ,אף
על פי שתערב בתוכו חמץ זה שפסל מאכילת כלב קודם זמן הביעור ,אם יש במאכל זה רוב כגד חמץ זה מותר
לאכלו ,ואיו חושש לחמץ זה שבתוכו ,כיון שאין מתכוין כדי לאכלו ,שהרי לא עירבו בתוכו בכווה אלא מאליו
פל שמה(.
הייו דוקא בחמץ שפסל מאכילת כלב ,משא"כ כאן דמיירי בחמץ וקשה .וראה פעמי יעקב חט"ז ע' כז.

48

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

שנעשין עבין קצת ,242שדרך ליפרך מהן ,יש להסירן בשעת אכילה.
)וגם יש למנוע מלשחוק בפסח בקלפין הנקראין קארטין על השלחן שאוכלין עליו ,שמא יפרך מחמץ
נוקשה שבהן לתוך המאכל:(243
בצק שבסדקי העריבה והדבוק לכותל
245

246

כז בצק 244המונח בסדקי עריבה ,אם יש ממנו כזית במקום אחד  ,אע"פ שמודבק שם בחוזק,
ועשוי לחזק שברי העריבה ,247או לסתום נקב ,248חייב לבערו ולגרדו ,אף על פי שביטלו ,249או יטיחנו
בטיט .250דכיון שיש בו כזית הרי הוא חשוב ואינו בטל 251לגבי העריבה ,להיות נחשב מכלל דפנותיה,
__________________
 242ח"י ס"ק יא )ווהגין באותן בגדים שמכבסין בחלב חטה ללבשן בשעת אכילה ,ואין קפידא ,כי אין דרך לפרוך
מהן שום דבר .והמ"א מיירי בעין שמתקין אותם עם קמח עד שהא עב קצת ,שדרך לפרוך ,כמבואר בלשוו(.
 243תרומת הדשן פסקים סי' קפו )שזכורי בלי ספק שמעו מקצת בי אדם בארץ מולדתי לשחוק עם הקרטי"ן
בפסח  ...יש לומר דהטעם הוא משום דמשחקים בהן על השלחן שאוכלין עליו ,ודילמא מקלף אקלופי ותרי
פירורי חמץ מיייהו ,ואתו לאיערובי תוך המאכל( .רמ"א סוס"י תמז )יש מעין לשחוק על השלחן עם קלפים
הקראין קרטין בפסח ,דחוששין שמא יפול מחמץ וקשה שבהן לתוך מאכל(.
 244סיכום הלכות בצק שבכלי ושבכתלי הבית ,שתבארו לפיו סכ"ז -לא .קוטרס אחרון ס"ק טז .לעיל ס"ג .לקמן
סי' תמד סי"ט .סי' תמו ס"ג -ד .סי' תמז ס"ד .סי' תט סכ"א .סי' תס ס"ה .בסדר מכירת חמץ:
)א( קיי"ל שפחות מכזית איו דבוק ,חייב לבער מדברי סופרים )תמב ,ג .תמב ,כח .קו"א טז .תמד ,יט .תמו ,ג -ד.
תס ,ה(.
)ב( דבוק בכלי או בכותל ,או שהוא מטוף ,פחות מכזית איו חייב לבער )תמב ,כז -ט .קו"א טז .תמז ,ד(.
)ג( דבוק בכלי עשוי לחזק ,איו מצרף לכזית .ואין חייב לבער אלא כשיש כזית שלם במקום אחד )תמב ,כז .קו"א
טז(.
)ד( דבוק בכלי ואיו עשוי לחזק ,מצרף לכזית .ופחות מכזית אין חייב לבער )תמב ,כח .תמב ,לא .קו"א טז .תט,
כא(.
)ה( דבוק בבית ,אפילו אין עשוי לחזק ,איו מצרף לכזית ,ואין חייב לבער )תמב ,כט .קו"א טז(.
)ו( אם יכול להתקבץ על ידי כיבוד הבית ,מצטרפים ב' חצאי זיתים הדבוקים על הכותל )תמב ,כט(.
)ז( כשאי אפשר לגרד ,יטיחו בטיט )תמב ,כז .תמב ,ל -לא .תמז ,ד .תא ,מח; א(.
)ח( ישראל קדושים ,ומגררים אפילו משהו הדבוק בבית או בכלי ,ואפילו רק גע בהם )תמב ,ל .קו"א סוף טז(.
)ט( והגים לכלול במכירת חמץ "כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין" ,ולא לבערם )תמב ,לא .סדר מכירת חמץ(.
 245משה דף ]מ[ה ,א )בצק שבסידקי עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לבער( .טור ושו"ע ס"ז )בצק שבסדקי
עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לבער(.
ושיעור כזית לעין זה תבאר לקמן סי' תפו סוף ס"א )שיעורו יש אומרים שהוא כחצי ביצה ויש אומרים שהוא
פחות מעט משליש  ...ליזהר לדקדק בשאר דבר ששיעור גדול הוא קולא ושיעור קטן הוא חומרא ,כגון ביעור חמץ,
עיין סי' תמ"ב ותמ"ד( .הייו שלעין ביעור חמץ יש ליזהר גם בפחות מעט משליש ביצה.
 246שכל ההיתר של מודבק ,הוא רק לעין פחות מכזית ,כדלקמן סכ"ח -ט.
 247גמרא שם )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום שאין עשויין לחזק ,אבל במקום שעשויין לחזק איו
חייב לבער ,מכלל דפחות מכזית אפילו במקום שאין עשוי לחזק איו חייב לבער .איכא דמתי לה אסיפא ,ואם
לאו בטל במיעוטו ,אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק ,אבל במקום שאין עשוי לחזק
חייב לבער ,מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער  ...אמר רב הוא סמי קילתא מקמי חמירתא(.
רי"ף שם יג ,ב )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק ,אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב
לבער .מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער(.
טור ושו"ע שם )אם יש כזית במקום אחד חייב לבער(.
 248רמב"ם פ"ב הט"ו )או לסתום בו קב( .שו"ע שם.
והייו דוקא לסתום קב ,משא"כ בלא קב ,תבאר בקוטרס אחרון ס"ק טז ,שאין הפרש בין דבוק סתם לבין דבוק
בגומא )ד"ה ולפי זה( ,וכן אין הפרש בין דבוק סתם לדבוק בסדק )ד"ה ואם הוא דבוק(.
 249רש"י סע"א )ואע"ג דודאי מבטיל ליה ,אפילו הכי כיון דחשיב לא בטיל(.
וכדלעיל סי' תלא ס"ג )חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ  ...אלא הוא צריך לחפש אחריו
במחבואות ובחורים  ...ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו(.
 250גמרא שם ע"ב )אמר רב יצחק בר אשי אמר רב אם טח פיה בטיט בטלה(.
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אלא אם כן טחאו בטיט.
אבל אם אין ממנו כזית במקום אחד ,אע"פ שיש בעריבה הרבה חצאי זיתים בהרבה סדקים .אם הן
עשויים לחזק שברי העריבה או לסתום נקבים ,הרי הן בטלין לגבי העריבה ונחשבין מכלל דפנותיה,
253
ולפיכך אין העריבה מצרפתן לכזית ,252בין שהן מדובקין בה בחוזק בין שהן מונחין בה ברפיון
)ואינו צריך לבערו אם כבר בטלו ,254או שהוא רוצה עדיין לבטלו ,כגון שהוא קודם שעה ששית
בערב פסח.(255
ואם יש בה סדק ארוך ומונחין בו שני חצאי זיתים 256בצק ,לחזק שבריה 257או לסתום נקביה ,וחוט
__________________
טור ושו"ע ס"ו )יטיח עליו מעט טיט( ,וס"ט )וטח אותו בטיט( ,וסי"א )או לטוחן בטיט(.
וכן הוא לקמן ס"ל )יטיח עליו מעט טיט( ,וסל"א )מעיקר הדין צריך לטוחה בטיט( .סי' תמז ס"ד )או שיטיח עליו
טיט( .סי' תא סמ"ח )טוב לטוחם בטיט( ,וס"א )או יטוחם בטיט(.
 251גמרא שם )כל כזית אע"ג דמבטל לא בטיל( .רש"י שם סע"א )דכזית  ...כיון דחשיב לא בטיל(.
והייו אף אם מדובר בבצק ישן ,שהיח בסדקי העריבה יותר מב' חדשים קודם הפסח ,כדלקמן סי' תמז ס"ד )ואם
בצק זה דבק ב' חדשים קודם הפסח ,בודאי כבר תקשה כשהגיע הפסח  ...ומכל מקום אם יש מבצק זה כזית
במקום אחד מסדקי החבית ,חייב לבערו כשמגיע הפסח ,או שיטיח עליו טיט ,כמו שתבאר בסי' תמ"ב ,עיין שם
כל פרטי דין זה(.
ואף שיש לו דין חמץ וקשה ,כדלקמן שם ס"ג )אע"פ שבצק זה הוא חמץ וקשה(.
מכל מקום כבר תבאר לעיל ס"כ )חמץ וקשה  ...חכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,והצריכו גם כן לבערו בערב
פסח(.
 252משה שם )בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם )לא( בטל במיעוטו( .ובגמרא )אמר רב
יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק( .והייו אף שיש בכולו כזית ,אלא שאים במקום אחד ,בטל
במיעוטו.
טור ושו"ע ס"ז )ואם לאו  ...בטל במיעוטו(.
 253גמרא שם ע"ב )אמר רב חמן אמר שמואל שי חצאי זיתים וחוט של בצק בייהן ,רואין כל שאילו יטל החוט
ויטלין עמו חייב לבער ,ואם לאו איו חייב לבער(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק טז )כל שאילו יטל החוט יטלו עמו כו' אלמא דאיו דבוק( .ומכל מקום ,כיון שעשוי
לחזק אין מצטרפות לכזית )אלא אם כן יטלין עמו(.
 254מ"א ס"ק יב )ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור(.
וכן לעין פחות מכזית הדבוק לכלי או לכותל ,תבאר לקמן סכ"ח -ט ,דהא דאמרין שאיו צריך לבער הייו "אלא
די לו בביטול".
וכן הוא לקמן סי' תט סכ"א )די לו בביטול  ...אין צריך להעבירו ולבערו אם בכל כלי וכלי בפי עצמו אין בו כזית
בצק דבוק(.
וכן לעין מחלוקת הפוסקים אם פחות מכזית צריך ביעור ,תבאר לקמן סי' תמו ס"ג -ד )לפי שיש אומרים שפחות
מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל ,אם כבר ביטלו(.
אמם תבאר בקוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,שמוכח מדברי הפוסקים
שלא כדברי המ"א ,אלא שפחות מכזית חמץ הדבוק לכותל ,או לכלי ,איו צריך ביעור ,אפילו אם לא ביטל.
וכן לקמן סי' תמו ס"ג -ד ,לדעת הפוסקים שאפילו פחות מכזית שאיו דבוק אין צריך לבער ,הייו אפילו לא ביטל.
ומה שהצריכו ביטול הוא רק לעין האמור לקמן סכ"ט )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(.
והטעם לזה הוא ,כמבואר בקוטרס אחרון שם )דדוקא התם הצריכו ביטול ,משום דהיא בעיא דלא איפשיטא
בגמרא ,וקטין לקולא כשביטל דוקא(.
 255שאז מועיל ביטול ,כדלעיל סי' תלא ס"ב )קודם שהגיע זמן איסור האתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו(.
 256גמרא שם )אמר רב חמן אמר שמואל שי חצאי זיתים וחוט של בצק בייהן ,רואין כל שאילו יטל החוט ויטלין
עמו חייב לבער ,ואם לאו איו חייב לבער( .רש"י שם )שי חצאי זיתים ,בסידקי העריבה ,חייב לבער ,דחוט
מצרפן ,והוי כזית במקום אחד( .טור ושו"ע ס"ח )היו בו שי חצאי זתים בב' מקומות וחוט של בצק בייהם,
רואים כל שאלו יטל החוט יטלין עמו ,חייב לבער ,ואם לאו ,איו צריך לבער(.
 257מ"א ס"ק יא )ודוקא במקום העשוי לחזק( .שאז אין חצאי זיתים מצטרפים ,כמובא לעיל.
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של בצק הולך בתוך הסדק מחצי זית זה לחצי זית זה ,רואין אנו כל שאלו ינטל החוט ביד ינטלו עמו
גם ב' חצאי זיתים ,258הרי הן חשובים כמחוברין יחד על ידי חוט זה המחברן ,וחייב לבערן ולגורדן
אע"פ שביטלן .ואם אינן ניטלין עם זה החוט ,אין מצטרפין זה עם זה לכזית:
260
כח אבל אם אינן עשוין לחזק שבריה 259ולא לסתום נקביה) ,טז( אם הן מדובקים בעריבה הרי
העריבה מצרפתן לכזית 261וחייב לגורדן ולבערן.
ואם אף כשנצרף כל הבצק שבעריבה שאינו עשוי לחזק ולסתום לא יהיה בו כזית ,אין צריך לבערו,262
אלא די לו בביטול ,263דכיון שאין בו כזית אינו חשוב ,והוא בטל לגבי העריבה אם הוא מודבק בה.
אבל אם אינו דבוק בה ,אלא הוא מונח בסדקים ברפיון ,ואין צריך לומר אם אינו מונח בסדק ,חייב
לבערו 264אף על פי שכבר ביטל.
__________________
 258תבאר בהגהות רעק"א )ואף אם הוא יבש ,דעל ידי זה איו יטל דמפריך ,מכל מקום מאחר דאלו היה לח היה
קלף כולו כאחד ,אפילו יבש חייב לבער ,ירושלמי( .שו"ת תורת שלום סי' יב )כשהוא לח ,הגהות רעק"א(.
והוא מירושלמי פ"ג ה"ב )עד כדון לח ,יבש ,מאחר שאילו היה לח היה קלף כולו כאחת ,ואפילו יבש(.
 259גמרא שם )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק ,אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב
לבער(.
טור ושו"ע שם )אם היה עשוי לחזק בו שברי העריבה או לסתום בו קב ,בטל במיעוטו ,ואם לאו ,חייב לבער(.
והובאו שי פירושים במ"א ס"ק י )ודוקא כשיש בין הכל כזית ,דאז הכלי מצרפו ,אבל כשלא שאר בין הכל כזית
אין צריך לבער ,אפילו אין עשוי לחזק  ...אבל דעת הרבה פוסקים ,דאם אין עשוי לחזק ,ואפילו פחות מכזית,
חייב לבער(.
ותבאר בארוכה בקוטרס אחרון ס"ק טז ,ששי הלכות אלו כוים ,אם הבצק דבוק לכלי אין חייב לבער אלא אם
כן הכלי מצרפו לכזית .ואם הבצק איו דבוק לכלי ,חייב לבער אפילו פחות כזית ,וכמבואר כאן בהמשך הסעיף.
ואשר הפירוש הכון בשו"ע הוא שאיו דבוק לכלי ,ולכן אם איו עשוי לחזק והוא פחות מכזית חייב לבער.
 260ירושלמי פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף ,בתוך הכלי הכלי מצרף .והא תין פחות מיכן
בטל במיעוטו .כאן בתלוש וכאן במחובר( .פר"ח סי"א )ודין זה הוציאו מן הירושלמי ,והכי גרסין התם ,ר' ירמיה
בשם ר' זעירא שי ]חצאי[ זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף ,בתוך הכלי הכלי מצרף .ופרכין והא תין פחות
מכאן בטל במעוטו ,ומשי כאן בתלוש כאן במחובר(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק טז ,שאף שלא קיי"ל בכל הפרטים כהירושלמי וכהפר"ח .מכל מקום למדו
מהירושלמי דין זה ,שאם הוא מדובק ,העריבה מצרפתן לכזית .ואם איו מדובק ,חייב לבער אפילו פחות מכזית.
 261טור )וה"ר יחיאל מפרי"ש כתב ,עריבות  ...אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי מצרפו( ,ושו " ע
סי"א )אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי מצרפו( .הגהות סמ"ק סי' צח ע' עד אות כב )אומר
מורי ר' יחיאל ז"ל  ...כיון שאין עשוי לחזק ,לפי שכלי מצרף ,ולכך אף על גב דליכא כזית במקום אחד ,כיון
דאיכא כזית בין הכל הכלי מצרפו ,כאילו היה כזית במקום אחד ,וחייב לבער(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק טז ,דכל זה הוא במדובקים בעריבה ,כמובן ממה שכתבו "אי אפשר לקרן".
 262הגהות מהרל"ח ס"ק ח )וראה לי דסבירא ליה לרביו יחיאל ,דלעולם פחות מכזית אין צריך לבער ,אפילו
במקום שאיו עשוי לחזק .והא דאמר רב יהודה אמר שמואל דבמקום שאיו עשוי לחזק אפילו פחות מכזית חייב
לבער ,הייו שיש פחות מכזית במקום אחד ,אבל לעולם בעין שיהא בין הכל כזית .וטעמא משום שהכלי מצרפו(.
וכן הוא לקמן סי' תט סכ"א )הבצק הדבוק בכלים  ...אין צריך להעבירו ולבערו ,אם בכל כלי וכלי בפי עצמו אין
בו כזית בצק דבוק(.
 263מ"א ס"ק יב )ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור(.
אמם תבאר בקוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,שמוכח מדברי הפוסקים
שלא כדברי המ"א ,אלא שפחות מכזית חמץ הדבוק לכותל ,או לכלי ,איו צריך ביעור אפילו אם לא ביטל.
ותבאר לעיל )הערה .(254
 264רמב"ם פ"ב הט"ז )הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא
מבטל בלבו ודיו( ,לפירוש מ"מ שם )ופירש רביו דוקא בדבוקים בכותלים או בקורות ,הא לאו הכי חייב לבער,
ודבר ברור הוא( ,וכ"מ שם )דדוקא קט ,שאם אים דבוקים  ...דאפילו פחות מכזית חייב לבער ,לפי פסק רביו,
וכן פירש ה"ה ז"ל ,וכן כתב הרמ"ך( .שו"ע ס"ח )הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או
בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו(.
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ואע"פ שמן התורה אפילו אם לא ביטלו אינו חייב לבערו אלא אם כן יש בו כזית ,265שנאמר 266לא
תאכל עליו חמץ וגו' ולא יראה לך שאור וגו' ,מה אכילה בכזית )יז( אף ראיה בכזית.267
מכל מקום )יח( מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ ,שהוא עומד בעינו ואינו מודבק לדבר אחר,
חייב לבערו ,גזרה משום כזית.268
__________________
והכי קיי"ל ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק טז )דעת התוס' ורא"ש ,ורמב"ן במלחמות כתב שהיא שיטת רוב
ראשוים ז"ל ,להקל בפחות מכזית אפילו איו דבוק ,וכך כתב מהרא"י סי' קס"ד הביאו הב"י סי' תס"ז ,ופסק כן
הפרי חדש .אלא דאו אין לו אלא כמ"ש הרב ב"י בשו"ע(.
שזה הפירוש העקרי במה שתבאר בשו"ע ס"ז )אם עשוי לחזק בו שברי העריבה  ...בטל במיעוטו ,ואם לאו חייב
לבער( ,כפירוש השי במ"א ס"ק י )דאם אין עשוי לחזק אפילו פחות מכזית חייב לבער( .ותבאר בקוטרס אחרון
ס"ק טז ,דהייו באיו דבוק לעריבה.
וכן פסק לעיל ס"ג )אפילו פחות מכזית חמץ שתערב  ...חייב לבערו( .ולקמן סי' תמד סי"ט )אם אין שם אלא פחות
מכזית ,שאיו עובר עליו מן התורה ,אלא מדברי סופרים(.
אמם לעין ברכה על ביעורו קיי"ל שספק ברכה להקל ,כדלקמן סי' תמו ס"ג )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(.
*
עוד מאריך בזה בקוטרס אחרון ס"ק יח ,שכראה היא מהדורא בתרא לגבי האמור כאן בפים ,ומסקתו:
)א( פירורים המושלכים ,או בצק הדבוק ,או עשוי לחזק ,או מטוף קצת ,אין צריך לבער לדברי הכל.
)ב( דבר חשוב כמו גלוסקא או מלוגמא ,צריך לבער לדברי הכל.
)ג( בצק המושלך לארץ ,או חטה שמצאה בתבשיל ,מחלוקת הפוסקים ,וקיי"ל שצריך לבער.
 265משה ריש ביצה )בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ,ובית הלל אומרים זה וזה בכזית( ,כבית
הלל.
וכן הוא לקמן סי' תמד סי"ט )כזית חמץ  ...כל זמן שאיו מבערו מן העולם לגמרי הוא עובר על מצות עשה של
תורה .אבל אם אין שם אלא פחות מכזית ,שאיו עובר עליו מן התורה אלא מדברי סופרים(.
 266ראה טז ,ג -ד.
 267גמרא שם ז ,ב )ובית הלל סברי ילפין ביעור מאכילה(.
ובפסחים ה ,א )איתקש  ...השבתת שאור לאכילת חמץ ,דכתיב שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל
מחמצת וכרתה(.
וראה מראי מקומות וציוים.
 268עתה בא לבאר שי הטעמים שאמרו על זה:
)א( גזרה משום כזית ,שעוברים עליו בבל יראה .וכן הוא לעיל ס"ג )חייב לבערו בערב פסח ,גזירה משום כזית שלם(,
ולקמן סכ"ט )חייב לבערו מן העולם לגמרי גזירה משום כזית ,שהוא עובר עליו מן התורה( .וסי' תמו ס"ד )אע"פ
שאין בה כזית חייב לבערו לדברי הכל ,גזירה משום כזית שלם שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה(.
)ב( שמא ישכח ויאכלו .וכן הוא בקוטרס אחרון ס"ק טז בהג"ה הא' )דהא דפחות מכזית צריך ביעור ,הייו
מדרבן ,שמא יבא לאכלו ,כמו שכתבתי בפים( .ואף שכאן מדובר בפחות מכזית ,מכל מקום גם בזה גזרין שמא
יאכלו ,שהרי אכילת פחות מכזית אסורה מהתורה.
ועל זה מסיים כאן ,שכיון שכל הגזירה היא שמא יאכלו" ,לפיכך אם הוא מטוף קצת ,שאיו ראוי לאכילה ,אין
צריך לבערו" .וכן הוא בקוטרס אחרון שם "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".
ומטעם זה מועלת גם השלכתו לארץ ודריסת הרגלים ,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( .סי' תס
ס"ו )שמיד שהפירורין ופלין לארץ קודם שיתחמצו ידרסם ברגליו בעפר כדי שיתבערו מיד ולא יצטרך לשורפם
אחר כך( .סי' תסו ס"ח )שכשמסיר  ...ומשליכו ארצה ,הוא מתבער מאיליו על ידי דריסת הרגלים(.
וכעין זה הוא לעיל סי' תלג סי"ט )שהרי עיקר תקת בדיקת החמץ אחר שביטלו איה אלא משום גזירה שמא יבוא
לאוכלו בפסח ,וזה החמץ  ...בודאי לא יאכלו בפסח( ,וס"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
 ...אין לחוש בו שמא יבוא אדם לאכול ממו בפסח( .ותבאר לעיל סי' תלא ס"ד ,ובהערות שם .וראה גם לקמן סי'
תמו )הערה .(6
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ואפילו נתערב בדבר אחר ויש בתערובות טעם חמץ ,חייב לבערו ,269אע"פ שביטלו ,גזירה שמא
ישכח ויאכל ממנו בפסח .270ויש כאן איסור מן התורה .271שבכל איסורי מאכלות 272אפילו פחות
מכזית אסור מן התורה ,שנאמר 273כל חלב וגו' ,כל לרבות חצי שיעור.274
לפיכך אם הוא מטונף קצת ,שאינו ראוי לאכילה ,275אין צריך לבערו אפילו הוא עומד בעינו ,כיון
שאין בו כזית וכבר ביטלו:
כט וכל זה בבצק שבעריבה או שבשאר כלים ,אבל בצק הדבוק לכותל הבית ,או לקרקעיתו ,או
לקורותיו ,אם אין ממנו כזית במקום אחד אין הבית מצרפן ,276אלא די לו בביטול ,277מן התורה.278
ומכל מקום מדברי סופרים ,אם ב' חצאי זתים דבוקים בבית אחד ,אפילו הם בב' כתלים הרחוקים זה

__________________
 269ב"ח סוס"י תמז )אם אין שם אלא משהו חמץ  ...ועבר ואשהיה( .מ"א סוס"י תמז ס"ק מב )ואם תערב פחות
מכזית חמץ בתבשיל  ...ועבר ואשהיה( .הרי שחייב לבערו .וכדלעיל סי' תמב ס"ג )ומדברי סופרים אפילו פחות
מכזית חמץ שתערב ויש בהתערובת טעם חמץ ,חייב לבערו בערב פסח ,גזירה משום כזית שלם(.
 270ט"ז ס"ק ה )לטעם התוס' דרפ"ק משום שמא יאכלו ,וחצי שיעור אסור מן התורה אף שאין בו מלקות ,אם כן
אפילו בפחות מכזית בכל גווי חייב לבער מטעם זה(.
 271אם ישכח ויאכל ,משא"כ כשאיו מבערו איו עובר אלא מדברי סופרים.
ובקוטרס אחרון ס"ק יז ,הביא כמה הוכחות לזה.
 272שדוקא באיסורי מאכלות אסרה תורה חצי שיעור ,משא"כ באיסור בל יראה.
והוא כטעם הראשון שתבאר בשו"ת חכם צבי סי' פו )יש לומר דשאי איסורי אכילה דאית לן קרא דכל חלב ...
ולפי זה בכל שאר איסורי תורה ,כגון התולש שער אחד בזיר או בשבת ,או מוציא פחות מכשיעור ,אין בו איסור
תורה כלל ,דטעמא דחזי לאצטרופי לחוד לא מהי(.
אבל ראה לעיל סי' שמ ס"א וס"ד וסי' שב קוטרס אחרון ס"ק א )ד"ה והה( לעין מלאכות שבת ,ולקמן הל' גזילה
וגיבה ס"א ,שגם בשאר האיסורים אסרה תורה חצי שיעור .ורק בשהיית חמץ לא אסרה תורה חצי שיעור.
והוא כטעם השי שתבאר בשו"ת חכם צבי שם )אי מי יש לומר דאף דבכל האסורין פחות מכשיעור מי אסור מן
התורה ,הייו דוקא בעושה מעשה ,שמחשיבו לאותו פחות מחצי שיעור ,אבל בחמץ פחות מכזית ,שאיו עושה
מעשה אלא מיחו בביתו ואיו מבערו ,כיון שאיו עושה דבר שמראה בו שמחשיבו לא אמרין ביה חזי
לאיצטרופי(.
ולמעשה ,אם זו באמת חזרה ,כבר תבאר ב"שעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' רג -ד( ,שבכמה מקומות ראה ,שהלכות
שבת היא מהדורה בתרא לגבי הלכות פסח .וראה גם לעיל סי' תלב ס"ט )ובשולי הגליון שם( .לקמן סי' תמד ס"ט
)והערה  ,(51וסי"ג )והערה  .(75סי' תמה קוטרס אחרון ריש ס"ק א )והערה  .(108סי' תמו ס"ה )והערה .(56
וראה שו"ת צמח צדק יו"ד סי' טז אות י .וסי' רב אות ו .לקו"ש ח"ז ע'  110הערה  .36שלחן המלך ח"ב ע' מד.
כיוס תורה א ע' ו .כללי הפוסקים וההוראה כלל כ.
 273צו ז ,כג.
 274יומא עד ,א )אין לי אלא כל שישו בעוש ישו באזהרה ,כוי וחצי שיעור הואיל ואיו בעוש יכול איו באזהרה,
ת"ל כל חלב(.
 275הגהות מיימויות פ"ב הט"ו אות ת )כתב רבי אליעזר ממיץ והוא שראוי לאכילה קצת ,אבל אם הוא פחות
מכזית והוא מטוף קצת ,כיון דאיכא תרתי לריעותא איו חייב לבער( .והוא ביראים השלם סי' שא )והוא שראוי
ליאכל קצת ,אבל אם הוא פחות מכזית והוא מטוף קצת ,כיון דאיכא תרתי לריעותא איו חייב לבער(.
הובא במ"א ס"ק י .ותבאר לעיל )הערה .(268
 276ירושלמי פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף ,בתוך הכלי הכלי מצרף(.
 277מ"א ס"ק יב )ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור(.
אמם תבאר בקוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,שמוכח מדברי הפוסקים
שלא כדברי המ"א ,אלא שפחות מכזית חמץ הדבוק לכותל ,או לכלי ,איו צריך ביעור אפילו אם לא ביטל.
ותבאר לעיל )הערה .(254
 278והייו שאף שבכל חמץ סגי בביטול מן התורה ,ואף שאם אין ממו כזית במקום אחד ,אף בלא ביטול איו עובר
מן התורה" ,מכל מקום מדברי סופרים אם  ...חייב לבערן" .וראה תהלה לדוד ח"ג סי' מא.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

53

מזה ,חייב לבערן .מפני שלפעמים הן מתקבצין ביחד 279על ידי כיבוד הבית ,280ונדבקין זה בזה.
אבל אם היו כחצי זית בצק דבוק בבית זה ,וכחצי זית אחר דבוק בבית שלפנים הימנו ,או באכסדרה
שלפניו ,או בעליה שעל גביו ,281כיון שב' החצאי זיתים אינם דבוקים בחדר אחד ,אין חוששין שמא
יתקבצו ביחד ,ולפיכך די לו בביטול ,282כמו לחצי זית בלבד המדובק בבית או בכלים.
אבל אם לא ביטלן ,283וכבר הגיע שעה ששית שאין בידו לבטלן ,אפילו אם אין שם אלא פחות
מכזית ,והוא דבוק בבית או בכלי ,חייב לבערו מן העולם לגמרי ,284גזירה משום כזית ,שהוא עובר
עליו מן התורה אם לא ביטלו:
ל וכל זה מעיקר הדין .אבל ישראל קדושים הם ונוהגין להחמיר על עצמן ,וגוררים כל החמץ הנמצא
אפילו משהו והוא דבוק בבית או בכלי.285
ומחמירין עוד לגרור הספסלים והכסאות והכתלים שנגע בהן חמץ.
286
ואם יש חמץ בסדק שאינו יכול לחטט אחריו ,יטיח עליו מעט טיט :
לא ועריבה שלשין בה חמץ כל השנה ,אפילו מעיקר הדין צריך לטוחה בטיט ,או ליתנה לנכרי קודם
__________________
 279גמרא מה ,ב )אמר עולא לא אמרן אלא בעריבה ,אבל בבית חייב לבער ,מאי טעמא דזימין דכיש להו ופלי גבי
הדדי( .טור ושו"ע ס"ח )במה דברים אמורים ,בעריבה ,אבל בבית  ...חייב לבער מפי שפעמים מקבץ אותם(.
 280רש"י שם ד"ה זימין )מכבד הבית(.
 281בעיא דלא איפשטא בגמרא שם )אמר עולא בעו במערבא בית ועלייה מהו ,בית ואכסדרא מהו ,שי בתים זה
לפים מזה מהו ,תיקו(.
 282רמב "ם פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה ,חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה ,חצי זית בבית זה
וחצי זית בבית שלפים ממו ,הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב
לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .הועתק בשו"ע ס"ח.
 283והייו שעכ"פ צריך לבטלן .ואף שהוא "חצי זית בלבד המדובק בבית" ,איו בטל מאליו.
והטעם הוא כמבואר לקמן סי' תס ס"ה )ואף שתבאר בסי' תל"ד שהפרורים 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(.
ואף שכאן מיירי שאין חוששים שיתקבצו ויתדבקו ,כמבואר לעיל בתחלת הסעיף )אם ב' חצאי זתים דבוקים בבית
אחד ,אפילו הם בב' כתלים הרחוקים זה מזה  ...לפעמים הן מתקבצין ביחד ,על ידי כיבוד הבית ,ודבקין זה
בזה( ,משא"כ כאן ש"אים דבוקים בחדר אחד ,אין חוששין שמא יתקבצו ביחד" .ובפרט אם הוא "חצי זית בלבד
המדובק בבית".
מכל מקום ,מה 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 ,וכמבואר 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( .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(.
ולכן גם כאן אים בטלים מאליהם ,אלא צריך לבטלם.
 284מ"א ס"ק יב )ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור(.
ותבאר לעיל )הערה .(254
 285רא "ש פ"ג סי' ב )לפי שישראל קדושים הם וגוררין ומבערין כל חמץ המצא ,אפילו כל שהוא ,ואפילו אם דבק
בכותלי הבית( .טור ושו"ע ס"ו )הגו לגרר הכתלים והכסאות שגע בהם חמץ ,ויש להם על מה שיסמוכו(.
וראה גם קוטרס אחרון סוף ס"ק טז )וכל זה להלכה ,אבל ישראל קדושים הן כו'(.
 286שו"ע ס"ו )ואם יש חמץ בסדק שאיו יכול לחטט אחריו ,יטיח עליו מעט טיט( .וכדלעיל סכ"ז )והערה .(250
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הפסח ,287אם היא מנסרים רבים שיש חריצין בין נסר לנסר ,288ואי אפשר לנקר היטיב כל הבצק
שבחריצים שלא ישתייר ממנו כזית ,289אם נצרף מה שיש ממנו בכל העריבה ,שהעריבה מצרפת
לכזית.290
אבל עריבות העשויות מחתיכה אחת ,שאין בהן סדקים וחריצים ,יוכל לנקר החמץ מהם 291ולרחצם
היטיב ,ויטמינם בחדר שאינו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח 292כמו שיתבאר בסי' תנ"א.293
וכן יעשה בעצי מגלגלין ושאר הכלים ששימשו בעיסה 294ואין בהם סדקים וחריצין.
אבל סלי נצרים שמניחין בהם חמץ כל השנה ,295כיון שאי אפשר לנקרם היטיב ,טוב להחמיר וליתנם
__________________
 287סמ"ק סי' רכב ע' רכז )ובתיבות שלשין בהן חמץ ,אפילו יקרו אותן בטוב לגמרי  ...כון לטוחן בטיט ,או ליתן
לגוי ,משום דרוב פעמים אי אפשר לקרם שלא ישאר כזית בין הכל( .הגהת סמ"ק סי' צח ע' עד )אומר מורי ר'
יחיאל ז"ל  ...אותם עריבות שלשים בהם חמץ כל השה  ...אי אפשר לקר שלא ישאר בהם חמץ לצרף להיות חמץ
כזית בין הכל ,והכלי מצרף כדפרישית ,אלא צריך ליתם לגוי במתה עד לאחר הפסח ,או לטוחן בטיט( .טור
)וה"ר יחיאל מפרי"ש כתב ,עריבות שלשין בהן כל השה  ...אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי
מצרפו ,וצריך ליתן במתה לעכו"ם עד לאחר הפסח ,או לטוחן בטיט( .ושו"ע סי"א )עריבות שלשין בהן חמץ ...
אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי מצרפו ,וצריך ליתן במתה לגוי עד לאחר הפסח ,או לטוחן
בטיט(.
וכן הוא לקמן סי' תא סמ"ח )עריבות של כל השה  ...אי אפשר לקרן היטב  ...טוב לטוחם בטיט או או למכרם
לכרי קודם הפסח(.
ומטעם זה תיקן רביו ,למכור לכרי גם את הכלים שדבק עליהם חמץ בעין ,כמבואר בשטר שבסדר מכירת חמץ
שלו )וכן כלים מחומצים שיש עליהם חמץ בעין(.
ולא רק הכלים שיש עליהם כזית חמץ ,כמבואר כאן ,אלא אפילו אין עליהם עליהם אלא חמץ משהו בעין ,שגם בזה
מחמירים ,כדלעיל בסעיף הקודם )ישראל קדושים הם ווהגין להחמיר על עצמן  ...כל החמץ המצא אפילו משהו
והוא דבוק בבית או בכלי( .לכן כלל גם זה במכירת החמץ לכרי.
 288מ "א ס"ק טז )ורדב"ז  ...כתב חומרא יתירא היא זו ,ולא הגו בה אבותיו ,דהי שי דידן מקרין אותן היטב
עכ"ל .ולי ראה דהכא מיירי בעריבות העשוים מסרים גדולים שלשין בהם פת ,שיש חריצים בין סר לסר ,אבל
עריבות קטות העשויות מחתיכה אחת ואין בהם שום סדק ,פשיטא דיכול לקרן(.
והכווה למ"ש רדב"ז ח"א סי' תפח )ולעין מה שכתבו בשם הר"ר יחיאל מפרי"ש ז"ל העריבות שלשין בהן כל
השה אין לסמוך על מה שרוחצין אותן בחמין ומקרין החמץ מהן ,כי אי איפשר לקרן שלא ישאר בהם בין הכל
כזית ,והכלי מצרפן ע"כ .זו חומרא יתירה ,ולא הגו בה אבותיו ולא אחו אחריהם ,דהי דידן זהירי ובקיאי,
ומקין שלא ישאר בהם רושם כלל(.
 289במקורות ה"ל זכר גם "אין לסמוך על מה שרוחצים אותן בחמין" .פרטי הלכה זו יתבארו לקמן סי' תא
סמ"ח -א.
 290כדלעיל ריש סכ"ח )אם הן מדובקים בעריבה הרי העריבה מצרפתן לכזית( ,וש".
 291מ"א שם.
ויש בזה הפרש בלי כלי עץ מחתיכה אחת לבין כלי מתכת ,כדלקמן סי' תא ס") כבר הגו במדיות אלו שלא
להשתמש בכלי עץ שהיה בו קמח תמיד אפילו על ידי הדחה ושפשוף והגעלה ,שחוששין שמא שאר משהו קמח
דבוק בכלי  ...אבל אם הוא כלי חושת או בדיל או שאר מיי מתכות ,והגין להשתמש בהם על ידי הגעלה  ...לפי
שהוא יכול להעביר החמץ מהם על ידי הדחה ושפשוף(.
 292שו"ת מהר"י ווייל רס"י קצג )והעריבות שלשים בהן  ...וראה לי להטמים בחדר שאין רגיל בו ושאין בו דבר
שצריך בפסח( .מ"א ס"ק יח )וכתב מהרי"ו וראה לי להטמים בחדר שאין רגיל בו(.
 293סעיף א )כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח  ...צריך לשפשפן ...ולהדיחן מעט ,בעין שלא יהא חמץ יכר בהן,
ויציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח ,כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח(.
 294מהרי"ל הל' ל' יום קודם לפסח ע' יב )וכן המהג לעשות לדפי מולייתות ,ועצי מגלגלין ,וכל כלי ששימשו בהן
בעיסה מהאי טעמא דפרישית  ...שאין יכול לחטט אחריו( .הובא בח"י ס"ק כ.
ועל זה כותב כאן ,שגם בזה יואיל מה שאין בהם סדקים וחריצין ,כמו עריבה העשויה מחתיכה אחת.
 295רוקח סי' רמז )חמץ בין סלי צרים ואין יכול להוציא ,ידבק טיט על הבצק( .מהרי"ל שם )וכן הסל ששימשו ביה
הלחם כל השה בעין ,יטחו בטיט גם כן( .רמ"א סי"א )וכן בכלים שמיחים בהם פת כל השה( .מ"א שם )הייו
בסלים של צרים(.
וכאן מיירי בסלים כאלו שהם רכים ואי אפשר לטוח עליהם טיט ,לכן יתם לכרי.
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לנכרי במתנה גמורה 296קודם הפסח ,ויחזור ויטלם ממנו אחר הפסח.297
וכן טוב לעשות בכלים שמניחין בהן קמח כל השנה ,298אף על פי שאינו רוצה להשתמש בהן בפסח.
ודין העריבה ושאר כלי הלישה וכן הסלים וכלי הקמח ,שרוצה להשתמש בהן בפסח ,יתבאר בסי'
תנ"א 299ותנ"ג:300
חמץ שפסל מאכילת כלב
301

לב חמץ שנתעפש ונפסל מאכילת כלב ,או ששרפו באש קודם זמן הביעור ונחרך עד שאינו ראוי
לכלב ,302אע"פ שמותר לקיימו בפסח ,אסור לאכלו בפסח .303ואף על פי שאינו נחשב לאוכל כלל
מכל מקום כיון שהוא רוצה לאוכלו הרי הוא מחשיבו לאכילה 304והרי הוא נחשב לו מדברי
סופרים 305כאוכל גמור על ידי מחשבתו שהוא מחשב לאכול ממנו:
לג במה דברים אמורים כשהוא מתכוין לאכלו ,אבל אם הוא מתכוין לאכול מאכל אחר ,אף על פי
__________________
וראה גם לקמן סי' תא ס"א )וכן והגין שלא להשתמש בסלים ארוגים שהיה מוח בהם פת  ...לפי שחוששין שמא
שאר פירור חמץ בין קבי האריגה( ,וש".
 296מהרי"ל שם ע' יא )הרוצה לצאת ידי חובתו צריך ליתן אותם לגוי במתה גמורה שלא להחזירה( .מ"א ס"ק יז
)יתם לו במתה גמורה ,ואחר הפסח יחזור ויטלם ממו(.
 297טור ושו"ע שם )עד לאחר הפסח( .מ"א שם.
ותבאר לקמן סי' תמח ס"ו )ליתו לו במתה ,אע"פ שהוא יודע בהכרי שלא יגע בחמצו כלל אלא ישמרו לו עד
לאחר הפסח ואז יחזירו לו ,הרי זה מותר .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(.
 298שו"ת מהר"י ווייל שם )וכן כלים שהיה בהן קמח( .רמ"א שם )וטוב לעשות כן בכלים שמיחים בהם קמח כל
השה(.
וראה לקמן סי' תא ס") כבר הגו במדיות אלו שלא להשתמש בכלי עץ שהיה בו קמח תמיד ,אפילו על ידי הדחה
ושפשוף והגעלה ,שחוששין שמא שאר משהו קמח דבוק בכלי(.
 299סעיף מז ואילך.
 300סעיף כג.
 301גמרא כא ,ב )אמר רבא חרכו קודם זמו ,מותר בהאה אפילו לאחר זמו(.
 302תוס' שם ד"ה חרכו )וכגון שפסל מלאכול לכלב( .רא"ש פ"ב סי' א )וכגון שפסל מלאכול לכלב ,דומיא דפת
שעיפשה( .ר"ן רפ"ב ה ,ב )חרכו קודם זמו מותר בהאתו אחר זמו ,פירוש כגון שחרכו עד שאין הכלב יכול
לאוכלו( .טור ושו"ע ס"ט )חמץ שתעפש קודם זמן איסורו ופסל מאכילת הכלב ,או ששרפו באש )קודם זמו(
וחרך עד שאיו ראוי לכלב  ...מותר לקיימו בפסח(.
והייו שבגמרא וראשוים ה"ל תבאר ,שאם פסל מאכילת כלב קודם זמן איסורו מותר בהאה .וכן הוא לקמן סי'
תמה סי"א )ואפילו לאחר שהגיעה שעה ששית מותר ליהות ממו ,אם כבר תחרך ופסל מאכילת כלב קודם שעה
ששית(.
ובטור ושו"ע ה"ל תבאר שמותר לקיימו בפסח .וכן הוא לעיל סכ"א )פסלו מאכילת כלב קודם שעת הביעור,
דהייו קודם שעה ששית ,דכשיגיע זמן הביעור אין עליהם תורת אוכל שיתחייב לבערם( .ושם סמן המקורות
מהגמרא ופוסקים ,להלכה זו השית.
 303רא"ש שם )יש שרוצים לומר לאו דוקא האה ,דהוא הדין מי אכילה ,דעפרא בעלמא הוא .ולא מסתבר ,דאע"פ
דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם ,מכל מקום כיון דאיהו קאכיל ליה אסור .וכ"כ הרב הברצלוי ז"ל וז"ל והי
מילי דמותר בהאה לאחר זמו ,אבל באכילה לא( .טור וט"ז ס"ק ח )אבל באכילה אסור(.
 304רא"ש שם )דאע"פ דבטלה דעת האוכל אצל כל אדם ,מכל מקום כיון דאיהו קאכיל ליה אסור( .תרומת הדשן סי'
קכט )משום דכיון דמחשבין ובעי למיכליה לא איפסיל לדידיה מאכילת אדם ,וכל שכן מאכילת כלב( .ט"ז שם
)אף על גב דאיו ראוי לאכילה ,מכל מקום איהו אחשביה ליה לאכילה ,כ"כ הרא"ש(.
 305ט"ז שם )וראה לדידיה דודאי אין חיוב דאורייתא בזה ,דהא ביום כיפור כי אכל אכילה שאיה ראוי' פטור(.
וכדלקמן סי' תריב ס"ה )האוכל ביום הכיפורים אכילה גסה  ...ואיו הה כלל מאכילה גסה זו והיא מזקת לגופו
לפיכך הוא פטור מכרת(.
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שנתערב בתוכו חמץ זה שנפסל מאכילת כלב קודם זמן הביעור ,אם יש במאכל זה רוב כנגד חמץ זה
מותר לאכלו ,ואינו חושש לחמץ זה שבתוכו .כיון שאין מתכוין כדי לאכלו ,שהרי לא עירבו בתוכו
בכוונה ,אלא מאליו נפל שמה ,או שנתערב שם בשוגג ,הרי לא נחשב לו חמץ זה כאוכל גמור ,והרי
זה כאוכל עפר ,שהרי אין עליו תורת אוכל כלל ,אלא על ידי מחשבתו שמחשב עליו לאכילה:306
לד דיו שבשלו נכרי 307בשכר בתוך הפסח ,308אסור לכתוב בו במועד ,גזירה שמא יתן קולמוסו לתוך
פיו .309ואף על פי שהשכר שבדיו זה נפסל מאכילת כלב ,מכל מקום כיון שלא נפסל עד לאחר זמן
הביעור ,כבר נאסר בהנאה קודם שנפסל ,ואין איסור זה נפקע ממנו 310לעולם.311
__________________
 306ח"י ס"ק יט )וראה לי לפי זה ]=לפי האמור לקמן סוף סעיף הבא[ פשוט ,דאם פל דיו או שאר חמץ שפסל
מאכילת כלב לתוך המאכל ,אפילו ברובא בעלמא בטל ,כיון דעפרא בעלמא הוא ,ולא אחשביה באכילתו בזה ,כי
אין כוותו רק לאכול המאכל ,וזו פגום לגמרא הוא מעיקרו(.
 307שכיון שהוא של כרי ,איו עובר עליו בבל יראה .ומכל מקום אסור בהאה ,כדלעיל סי' תמג ס"ג )ואפילו חמצו
של כרי אסור בהאה(.
 308שאסור בהאה כמו החמץ עצמו ,כדלעיל ס"ט )ששכר העשה משעורים או מחטים יש בו כזית חמץ בכדי שתיית
פרס מהשכר ,והלכה למשה מסיי הוא בכל איסורין שבתורה ,שכל כזית איסור שתערב באכילת פרס מהיתר,
הרי כל הפרס של היתר תהפך להיות כגופו של איסור עצמו(.
 309אבל איו עובר על עצם האת הכתיבה ,כמבואר במ"א סי' תסו ס"ק ב )ז"ל הרמב"ם פ"ה מיסודי התורה ,במה
דברים אמורים שאין מתרפאין באיסורין ,בזמן שהן דרך האתן ,כגון שמאכילין אותו  ...חמץ בפסח ,אבל שלא
כדרך האתן ,כגון שעושין לו רטיה  ...שהרי אין בהם האה לחיך ,מותר לחולה עכ"ל  ...וז"ל הכ"מ כתוב בארחות
חיים על מ"ש רביו מותר לעשות רטיה מחמץ בפסח כיון שיש לו מכה ,יש אומרים דלא התיר אלא מחמץ דעכו"ם
והשאילו לישראל  ...עכ"ל .ואם כן צריך לומר דהא דאמרין לא ילעוס כו' ,דוקא בשל ישראל ,ומשום דעבר בבל
יראה(.
ואף שהכתיבה בדיו היא דרך האת הדיו ,מכל מקום אין זו דרך האת החמץ ,ובלשון הרמב"ם "חמץ בפסח  ...שלא
כדרך האתן  ...שהרי אין בהם האה לחיך" .משא"כ כשותן קולמסו לתוך פיו.
וכן פסק לקמן סי' תסו ס"ג -ד )לא ילעוס אדם חטים וייח על גבי מכתו ,מפי שהן מתחמצות על ידי הרוק שבפיו
כששוהין על גבי המכה שיעור מיל ,ועובר עליהן בבל יראה ובל ימצא  ...ואף על פי שהוא הה ומתרפא מחמץ
בפסח ,אין בכך כלום ,כיון שהוא שלא כדרך האתו ,אין בו איסור אלא מדברי סופרים ,ובמקום רפואה לא גזרו
חכמים(.
והייו שאיו עובר על האה מחמץ ,כיון שאיה דרך האתו ,אבל עובר על בל יראה ,כיון שהוא חמצו של ישראל.
משא"כ כאן שהוא "דיו שבשלו כרי בשכר" ,כיון שהוא של כרי איו עובר גם על בל יראה .ועיקר האיסור הוא
מטעם "שמא יתן קולמוסו לתוך פיו".
וראה תהלה לדוד ח"ג סי' מב .שו"ת חלת יהושע )קאדקאווסקא( או"ח סי' יז .שערי תורה ח"ה חוב' ג ע'  .49יגדיל
תורה ).י (.חוב' ט ע' כג .חוב' ג ע' רלה .הערות וביאורים ).י (.קל ע' ח .שערי שלום סי' כט.
 310תרומת הדשן סוף סי' קכט )דיו שהוא מבושל בשכר שעורים  ...יראה דשרי לכתוב בו ,וראיה מהא דגרסין פ' כל
שעה וכדרבא ,דאמר רבא חרכו קודם זמו מותר בהאה לאחר זמו ,וכתב אשירי והוא שפסל מלאכול לכלב ...
ואף על גב דכתבו תוס'  ...כון להחמיר משום דלפעמים ותן הקולמוס בפיו בעוד שיש עליו דיו  ...דאסור באכילה
 ...הייו משום דכיון דמחשבין ובעי למיכליה לא איפסיל לדידיה מאכילת אדם ,וכל שכן מאכילת כלב  ...אבל
במה שותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה ,ואגב זה טועם מן הדיו בלא כווה ,לא מחשבין בהא מידי ] ...והא[ דדיו
של יי" אסור אפילו בכה"ג בלא מחשבין  ...היי" כבר חל עליו האיסור ,בעוד שהיה ראוי לשתייה ,ותו לא פקע
מייה איסור שתייתה ואיסור האה למאן דאסר בהאה  ...לא קאמר רבא חרכו לאחר זמו דמותר בהאה ,אלא
דוקא קודם זמו ,משום דתו לא חל עליו האיסור(.
ח"י ס"ק יט )וכתב שם בתרומת הדשן די' ק]כ[ט ,ולא חיישין שיתן קולמסו לתוך פיו וחמץ שפסל מאכילת כלב
אסור באכילה עכ"פ ,כיון שותן שלא בכווה ליכא קפידא ,דדוקא לאכלו בכווה אסור דאחשביה לאכילה ,עכ"ל
 ...ודיו שבישל עכו"ם בפסח אסור לכתוב בו ,כיון שלא פסל מאכילת כלב קודם זמו ,כן כתב בתרומת הדשן
שם(.
 311הייו שאם הוא של כרי ,לא פקע איסורו כשפסל מאכילת כלב .ואם הוא של ישראל ,לא פקע ממו אפילו אם
שרפו ושאר רק אפר ,כדלקמן סי' תמה ס"ח )ואף הפחמים והאפר של החמץ אסורים בהאה  ...ואין הפחמין
והאפר של החמץ בטלין אפילו באלף של היתר ,שהרי יש להם היתר האה בלא ביטול ,דהייו להשהותן עד לאחר
הפסח ,וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל(.
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אבל אם נתבשל בשכר קודם זמן הביעור מותר 312לכתוב בו במועד .313דאף אם ישכח ויתן קולמוסו
לתוך פיו אין בכך כלום ,כיון שאין מתכוין לאכלו:314

קוטרס אחרון
315

316

317

318

319

ולבוש  ,וכן משמע

)א( ואפי' יש כו' .כן דעת העולת שבת  ,והאלי' זוטא  ,בשם רמ"א
בט"ז ,320וחק יעקב בסוף סי' תמ"ז ,321וכן הוא בפרי חדש שם.322
ואף המ"א 323לא הסכים בהדיא עם הב"ח ,אלא שהעתיק דעתו בשמו ,והרוצה לחלוק יחלוק .ואם
היה מסכים עמו היה כותב דעתו בסתם ,ואחר כך היה רושם בשני חצאי לבנה מבטן מי יצאו הדברים,
כדרכו בכל מקום כשמסכים לדברי הפוסקים שמעתיק ,324אבל כאן לא עשה כן לפי שאינו מסכים
__________________
 312אפילו אם הוא של ישראל ,כדלקמן סי' תמה סי"א )ואפילו לאחר שהגיעה שעה ששית מותר ליהות ממו ,אם
כבר תחרך ופסל מאכילת כלב קודם שעה ששית(.
 313תרומת הדשן שם )דיו שהוא מבושל בשכר שעורים  ...יראה דשרי לכתוב בו( .שו"ע ס"י )דיו שהוא מבושל בשכר
שעורים ,מותר לכתוב בו(.
 314תרומת הדשן שם )במה שותן הקולמוס בפיו כדי להחזיקה ,ואגב זה טועם מן הדיו בלא כווה ,לא מחשבין
בהא מידי( .מ"א ס"ק טו )ולא חיישין שיתן קולמסו לתוך פיו ,וחמץ שפסל מאכילת כלב אסור באכילה ,דכיון
שותן שלא בכווה ליכא קפידא ,דדוקא לאכלו בכוה אסור דאחשביה )תרומת הדשן((.
 315תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ג הובא פסק הרמ"א ,שתערובת חמץ שעבר עליו הפסח "סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח".
אלא שיש בזה ב' דעות :דעת הב"ח דהייו דוקא כשיש בתערובת פחות מכזית חמץ ,ושאר הפוסקים מתירים אפילו
יש בתערובת יותר מכזית חמץ.
ואף שהמ"א העתיק את דברי הב"ח ,ראה שאיו מסכים עמו בבירור.
ובא לבאר כאן הטעם שפסק בפים בפשיטות כפוסקים המתירים.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' א ואילך.
 316סי' תמז סי"א )ובב"ח רוצה לחלק בין תערובת יבש ביבש ו]בי[ן תערובת לח בלח ,וכתב דהא דהתיר הרב הכא
בהשלכת האה וכו' מיירי בדליכא כזית בתערובת ,אבל איכא כזית לא סגי בהשלכת האה וכו' .ואיו מוכרח.
וכיון דתערובת חמץ לאחר הפסח איו אלא משום קסא ,להקל שומעים ולא להחמיר(.
 317שם ס"ק כא )הב"ח מחלק דבדבר לח לא מהי הולכת האה לים המלח ,ואפילו ביבש ,כשתערב כזית .ומרמ"א
ולבוש משמע דלעולם בתערובת מותר בהאה על ידי פדיון הולכת האה וכו' ,וכן דעת עולת תמיד ,וכן ראה לי(.
 318ממשמעות דבריו שהתיר בסתם ,שם סעיף יא )עבר הפסח על החמץ  ...בפחות מששים סגי ליה בהשלכת האת
האיסור לים המלח(.
 319שם סעיף יא )עבר עליו הפסח אסורים  ...אים אוסרים  ...ויוליך האה לים המלח בפחות מששים(.
 320שם ס"ק יח )בעבר עליו הפסח ,דאין באיסור אלא משום קס ,דעבר על בל יראה ,וכאן כיון שהשליך האה לים
המלח תו ליכא קס  ...וביבש ביבש ראה דלא מבעיא דחד בתרי  ...אלא אפילו חד בחד מותר ,עכ"פ על ידי
פדיון( .הרי מיירי בכזית )שהרי כתב "דעבר על בל יראה"( ,ומיירי אפילו ביבש ביבש חד בחד ,שאיו בטל כלל.
וכן הוא בפים סי"ט )אם היה שוה בשוה לדברי הכל אסור להשהותם בפסח  ...שכח והשהה אותם עד לאחר הפסח
הרי הן אסורין בהאה .אלא אם כן פודה את האיסור שבהן ,או שימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהן(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סס"א )ואם אין בתערובת רוב כגד חמץ זה ,כגון שתערב אחד באחד או שים בשים ,צריך
לפדות את החמץ ואחר כך יאכל את כל התערובת ,או שימכור הכל לכרי ולא יקבל ממו רק מחצית הדמים,
דהייו דמי היתר בלבד(.
 321ס"ק א )בהשלכת האת האיסור  ...בתערב קודם פסח דאסור באכילה( ,ולא הביא חילוק הב"ח.
 322סי"א )וראיתי בספר ב"ח שכתב  ...דמור"ם ז"ל מיירי בדליכא כזית ,והאריך בעייים אלו ,ולא הירא(.
 323שם ס"ק מב )וכתב הב"ח  ...אם תערב פחות מכזית חמץ בתבשיל  ...סגי ליה בפדיון ,ולזה תכוין רמ"א בהג"ה
ע "כ (.
 324וכדלעיל סי' תלג בקוטרס אחרון ס"ק יא )בסוף סי' תל"ח העתיק המ"א לשון המגיד משה ,מכלל דהכי סבירא
ליה( .והייו שמעתיק שם את דברי המגיד משה ,ומוסיף בחצעי עיגול) :מגיד משה(.
ותבאר בכללי הפוסקים וההוראה כללים ט .שכח .של.
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עמו בבירור .ובס"ק מ"ה חלק עליו בהדיא ,325וכתב שאין להקל נגד כו' ,מכלל שלא הסכים עמו במה
שהעתיק דבריו.
ובלאו הכי בדברי סופרים הלך אחר המיקל .326ובפרט שהמה רבים:
)ב( וכן יכול כו' .הנה 327פרי חדש 328פסק כן אף בתוך הפסח ,לפי שכל איסורין לסתם יינן מדמינן
להו ,כמ"ש הר"ן בפרק ]ג[ דע"ז 329שכך כתבו הראשונים ז"ל עכ"ל בסי' תס"ז סעיף ]י[.
אבל אנן לא קיי"ל הכי ,330אלא כמ"ש רמ"א שם ,331והוא מדברי הר"מ שהובא במרדכי פרק כל
שעה ,332והעתיקו במ"א סי' תמ"ה ,333שכל שגוף איסור דאורייתא מעורב בו לא מהני תקנה זו,
דמדמינן ליין נסך ודאי שנתערב יין ביין עיי"ש.
ואם כן באיסור דרבנן כולי עלמא מודו דלסתם יינן מדמינן להו ,דאף יין ביין שרי .וכל שכן בדין חמץ
שעבר עליו הפסח ,דקיל טפי מסתם יינם ,שהרי הוא בטל בס' לכולי עלמא ,ולרוב הפוסקים ברובא
בעלמא ,334וסתם יינם אוסר במשהו מדינא דגמרא .335וכ"מ בהדיא במ"א 336וחק יעקב סי' תמ"ה,337
__________________
 325המ"א שם חלק בהדיא על פרט אחר שבדברי הב"ח האלו )שלא הועתק כאן(.
 326ע"ז ז ,א .והייו אפילו יחיד גד רבים בשעת הדחק ,כדלעיל סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ח )דבדרבן הלך אחר
המיקל בשעת הדחק אפילו ביחיד גד רבים ,עיין בכללי ההוראה( .והוא בש"ך יו"ד סוס"י רמב סוף אות ב )ואם
הרבים מחמירים ,סומכים על היחיד באיסור דרבן ושעת הדחק(.
 327תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ג הובא פסק הרמ"א ,שתערובת חמץ שעבר עליו הפסח "סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח".
ווסף בפים ,שבזה מועלת גם התקה השית" ,למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי איסור" ,שלא זכרה
ברמ"א.
ומבאר הטעם לפסק זה ,שהרי יש מתירים למכור חוץ מדמי איסור גם בתוך הפסח .אלא דלא קיי"ל כותייהו כשגוף
איסור דאורייתא מעורב בו .משא"כ בסתם יים ,ושאר איסור מדברי סופרים ,מועלת תקה זו .וכל שכן בחמץ
שעבר עליו הפסח דקיל טפי .וכן ראה מדברי כמה פוסקים.
ומה שהרמ"א הזכיר רק התקה הראשוה ,של פדיון החמץ שבו ,הייו כדי להתיר על ידי תקה זו גם את אכילת
התבשיל אחר הפסח )ולא רק מכירתו(.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' ה ואילך.
 328סי' תסז ס"י )כתב הר"ן בסוף פרק כל הצלמים שדעת הראשוים ז"ל דכל איסורים שבתורה כסתם יין מדמין
להו ,הילכך בכל האיסורים ,אפילו דומיא דיין ביין ,אמרין דימכר חוץ מדמי איסור שבו(.
 329כב ,ב )יש לספק שאר איסורין שבתורה למי דומין ,ודעת הראשוים ז"ל דלסתם יין מדמין להו  ...הלכך בכל
האיסורין אפילו דומיא דיין ביין אמרין דימכר חוץ מדמי איסור שבו(.
וראה לקמן סי' תמז קוטרס אחרון ס"ק ב ,שכ"ה גם דעת הרשב"ם והראבי"ה שהובאו במרדכי ובהגהות
מיימויות.
 330וכן הוא לקמן סי' תמז קוטרס אחרון ס"ק ב )אלא דאן לא קיי"ל הכי בלח בלח ,אלא כמ"ש המרדכי בפרק כל
שעה דליין סך מדמין לה(.
 331סי' תסז ס"י )ובמדיות אלו והגין לשרוף הכל(.
 332רמז תקס )ראה לי תשובה לדבריו ,דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ ,וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז הלכה
כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא(.
 333ס"ק ו )שאין לו תקה כלל ,והטעם כמ"ש המרדכי פ"ב וז"ל דטפה לחלוחית שסביב החטה היא חמץ ,וקי"ל דיין
סך כיון שהיא דאורייתא אוסר תערובתו לח בלח ,ולא מהי מכירה חוץ מדמי יין סך שבו ,והוא הדין גבי חמץ
עכ"ל(.
 334כשתי הדעות דלקמן סי' תמז סס"א )כשתערב אחר הפסח( ,וש".
 335טור )סתם יין שתערב ביין של היתר ,כתב ר"ת שבטל בששים כמו שאר איסורין ,ואין דעת שאר המפרשים כן,
אלא אוסר בכל שהוא כיין סך גמור( ,ושו"ע סי' קלד ס"ב )יין שאיו אסור אלא בשתייה  ...תערב סתם יים ביין
מותר ,הרי זה אוסר בכל שהוא בשתייה( .ש"ך שם ס"ק טו )דמדיא סתם יים איו בטל בס'(.
 336סי' תמה ס"ק ו )אסור מדאורייתא ,ואם כן לא מהי תקה למוכרו לעכו"ם(.
 337סוף ס"ק ז )דהוא רק איסור דרבן(.
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דכל היכא דליכא איסורא דאורייתא לסתם יינן מדמינן להו אף בתוך הפסח.
ומה שהזכיר רמ"א בסוף סימן תמ"ז 338תקנתא דפדיון ,ולא הזכיר תקנתא דמכירה לנכרי ,היינו משום
דכוונתו למצוא היתר אף באכילה ,כמ"ש המ"א 339שכן משמע מלשון רמ"א:
)ג( במתכוין כדי כו' .כן 340כתבו הב"ח ,341והמ"א בסי' תמ"ז ,342ועולת שבת בסימן תס"ז ,343וצמח
צדק בסי' פ)ו( .344והחק יעקב עצמו הסכים לדבריו.345
__________________
המ"א וח"י הובאו גם לקמן סי' תמה קוטרס אחרון ס"ק ה.
 338סעיף יא )ובפחות מששים מה סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח(.
 339שם ריש ס"ק מה )ומסתימת לשוו משמע דאפי' באכילה שרי( .וכן הוא לקמן שם סס"א )ואפילו הוא עצמו מותר
לאכול כל התערובת ,על ידי שיפדה את החמץ שבתוכו ,דהייו שיטול ממעותיו סכום דמי החמץ זה וישליכם
לאיבוד ,דמצא שאיו הה כלל במה שעבר הפסח על חמץ זה ,ושוב אין לו לקוסו שלא יאכלו ,כיון שכבר
תערב בהיתר(.
והייו כיון שתערב אחר הפסח .משא"כ אם תערב קודם הפסח ,אין הפדיון מתיר אותו אלא להיתר האה,
כמבואר כאן בפים )אסור באכילה ,מפי שיש בו טעם חמץ שעבר עליו הפסח .אבל מותר ליהות מכל התערובת.
רק שיפדה את האיסור שבו(.
 340תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה ושלאחריו:
בעין איסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח ,שהוא זמן היתר ,יש ג' דעות:
)א( שמותר לבטל אף כדי לאכלו בתוך הפסח.
)ב( שאסור לבטל כדי לאכלו בתוך הפסח ,אבל מותר לבטל כדי להשהותו עד אחר הפסח.
)ג( שאסור לבטל אף כדי להשהותו עד אחר הפסח.
ורביו מכריע בפים ס"ה כדעה האמצעית ,שאסור לבטל כדי לאכלו בתוך הפסח ,אבל מותר לבטל כדי להשהותו עד
אחר הפסח.
ומבאר בקוטרס אחרון זה את טעם ההכרעה שאסור לבטל כדי לאכלו בתוך הפסח ,שכן היא דעת רוב הפוסקים.
וגם יש להוכיח כן ממה שפסק בהלכות אחרות.
ובקוטרס אחרון שלאחריו מבאר את טעם ההכרעה שמותר לבטל כדי להשהותו עד אחר הפסח ,שכן היא דעת רוב
הפוסקים ,ובפרט שיש פוסקים המתירים אפילו כדי לאכלו בתוך הפסח .ובדברי סופרים הלך אחר המיקל.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' י ואילך.
 341סוס"י תמז ריש ס"ו )לכתחלה אסור לערבו בששים קודם פסח ולאכלו בפסח(.
 342ס"ק מב )וכתב הב"ח דאסור לערב חמץ לכתחלה כדי לאכלו בפסח(.
 343סעיף א ד"ה ואם )חמץ כיון דשמו עליו ,הרי הוא כמבטל איסור לכתחלה(.
והייו שאף שעכ"פ עתה הוא שעת היתר )ראה לעיל הערה  ,(32מכל מקום תבאר לקמן סי' תמז סמ"ה )מתחלה ...
היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ ,אלא שעד עכשיו לא אסרו הכתוב(.
" 344שאלתי על יין לבן ,שרובו אין מראיתו לבן ממש וצלול בשה הזאת  ...שמערבין מעט חלב בהמה ומעט חלב
חטה ומשימין לתוך היין ,ועל ידי כן ראה היין לבן וצלול  ...דהוה מבטל איסור לכתחלה ,וקיימא לן דאין מבטלין
איסור לכתחלה אפילו דרבן ,ואפילו איסור מועט".
הובא במ"א סי' תמז ס"ק מה .פר"ח סי' תסז ס"ח .ח"י סי' תמז ס"ק לד.
 345כי המ"א שם הקשה על הצמח צדק )כיון שאין כותו לערבו כדי לשתותו בפסח ,או לשתותו עם בשר ,אם כן לא
הוה ליה מבטל איסור ,דאין כוותו אלא לתקן היין(.
וכן פסק לקמן סי' תמז סכ"ב )יין לבן שהוכהה מראיתו ורוצים לתקו על ידי שמשימין לתוכו מעט חלב בהמה
ומעט חלב חטה  ...כשיש בו ס' אין כאן חשש איסור .ואע"פ שאסור לבטל איסור בידים בס' ,מכל מקום כיון שאין
כוותו לתקו כדי לשתותו עם בשר ,או כדי לשתותו בפסח ,אלא כוותו לתקו כדי לשתותו לבדו קודם הפסח או
לאחריו ,אם כן איו מבטל שום איסור כלל(.
אלא שבח"י סי' תמז ס"ק לד השיב לדברי המ"א ה"ל )כבר ישבתי קושיא זו בספרי מחת יעקב כלל ס' ס"א א'(,
ושם ביאר )יש לומר דשאי התם ,דבשעה שמחמם הדבש או כשעושה היין שרף וכדומה איו חפץ כלל בתולעים
וטעמו  ...משא"כ כאן כשותן החלב לתוך היין הוא חפץ בחלב עצמו להשים תוך היין ,אם כן שפיר מקרי מבטל
איסור לכתחלה(.
וראה מדבריו שאוסר מטעם זה אפילו אם אין כוותו לתקו כדי לשתותו בפסח .ומכל שכן שאוסר לבטל קודם
הפסח כדי לאכלו בתוך הפסח.
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וכן הוא דעת הטור סי' תנ"ג ,346שכתב ואין כאן מבטל איסור כיון שאינו מתכוין כדי לבטל ,משמע
דבמתכוין אסור.
וכ"כ בדרכי משה שם בשם תשובת הר"ן ,347הביאה הב"י סי' תס"ז .348וכ"כ הרשב"א בתשובה,349
הביאה המ"א בסי' תמ"ז.350
וכן הוא דעת מהר"מ) 351אף דלא קי"ל כותיה במה שמחמיר בשאינו מתכוין( ,הובאו דבריו בתשובת
הרשב"א סי' תתל"א.
וכ"כ הפרי חדש בפשיטות בסימן תנ"ג 352ע"ש.
והנה לפי ראיות הט"ז 353יהיה מותר לערבו בידים כמו בסוכה ,354וזה ודאי אינו.355
__________________
וכן הוכיח רביו לקמן בסוף הקוטרס אחרון ,ממה שכתב בסי' תב ס"ק יח )וכתב באיסור והיתר כלל "ח דין ע]ה[,
שאין להשתמש במי הגעלה של איסור לכתחלה ,אף שיש ששים גד הכלי ,משום דהוי כמבטל איסור לכתחלה,
כיון שרוצה להשתמש במים( .הרי שסובר כדעת האוסרים.
ובאמת יובא לקמן בהמשך )ובהערה  ,(370שהח"י מתיר אפילו לבטל קודם הפסח כדי לאכלו בתוך הפסח .ולקמן
בקוטרס אחרון הבא צירף רביו את דעתו להתיר ,עכ"פ אם הוא כדי להשהותו.
ולפום ריהטא לא ראה שרביו יסה לתרץ סתירה זו.
אך מכל מקום צירף דבריו אלה לדעת האוסרים "לבטל חמץ בששים קודם הפסח במתכוין כדי לאכלו בתוך
הפסח" .וכן הוא לקמן בסוף הקוטרס אחרון )ופשיטא שאין לסמוך  ...גד  ...וצמח צדק וחק יעקב ופרי חדש(,
שהם אסרו לבטל כדי לאכלו בתוך הפסח.
" 346אפילו אם יש בהן שוכין איו אחד מאלף ומתבטלין הן כשיטחן ,ואין כאן מבטלין איסור לכתחלה ,שאיו טוחן
כדי לבטלה".
וכדלקמן שם ס"ח )טוחן הכל ביחד ועל ידי כן מתערב קמח השוכים בקמח השלמים ותבטל בתוכו בס' קודם
הפסח  ...ואין זה כמבטל איסור בידים ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ,ומאליו הוא
מתבטל(.
 347סי' ז וסי' ט )ולעין אם מותר לטחון כאחת החטים המבוקעות עם אותן שאין מבוקעות ,אם יש לחוש לזה
מפי שאין מבטלין איסור לכתחלה  ...ראה לי להלכה שכיון שאין באותן חטים המבוקעות אחד מששים ,שמותר
לטחון הכל קודם ארבעה עשר ולאכול ,אבל למעשה לא מלאי לבי להקל בכך(.
ואף דלא קיי"ל בזה כהר"ן ,כמובא לעיל ממה שפסק לקמן סי' תג ס"ח )ואין זה כמבטל איסור בידים ,כיון שאין
כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ,ומאליו הוא מתבטל( .מכל מקום מחמיר הר"ן גם בזה .ומזה
למדו עכ"פ שדעתו לאסור לבטל בששים כדי לאכלו בתוך הפסח.
 348ד"ה כתב הר"ן.
 349ח"א סי' תפה )אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח מכמה טעמים ,חדא דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן
בפסח הרי הוא כמבטל איסור בתוך הפסח(.
 350ס"ק מה.
 351בשו"ת מהר"ם מרוטבורג לבוב סי' שלב )על התבואה שמצאו בה חיטים שתבקעו שטחו קודם הפסח  ...יש
לאסור ,כיון שאין מבטלין איסור לכתחלה(.
 352סעיף ג )וממה שכתב הרשב"א בתשובה בסימן תפ"ה ,על חטים מוגבים שתערבו בתוך חטים מרובים ולא היה
בהם ששים ,שאסור להוסיף עליהם כדי לאוכלן בפסח משום מבטל איסור לכתחלה ,פשיטא דלא פליג אסברת
הטור ,דשאי התם שלא היה בהם ששים מקודם טחיה ,והרי מוסיף בידים כדי לבטל איסור ,אעפ"י שהוא קודם
פסח(.
והייו שאף שכבר הובא לעיל מהטור ,שכיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ,ומאליו הוא
מתבטל ,מותר .באמת גם הרשב"א סובר כן ,אלא שמכל מקום אסור להוסיף עליהם כדי לטחם ,שהרי מה
שמוסיף הוא כדי לבטל.
הרי שגם הפר"ח כותב בפשיטות לאסור לבטל בששים כדי לאכלו בתוך הפסח.
 353סי' תמז ס"ק ה )ראה לי דאם תערב לח בלח בפחות מס' קודם הפסח ,דיכול להרבות עליו קודם הפסח עד
שיהא ס' כדי שיהא מותר בפסח ,ואין בזה משום אין מבטלין איסור לכתחילה .וראיה לזה כתבתי בהלכות סוכה
סי' תרכ"ו ס"א עיי"ש( ,ושם בסי' תרכו ס"ק ב )ומזה למדו בתערובות חמץ קודם פסח בלח בלח ואין שם ס',
שיכול להרבות עליו ,ואפילו לכתחלה ,כיון שהוא קודם האיסור(.
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וכ"מ בהדיא בשו"ע וכל האחרונים בסי' תנ"ג 356דנהגו לנקר הרחיים מקמח חמץ הנדבק בהם,
ובודאי יש ס' בקמח הנטחן נגד קמח הנדבק ברחיים .ואם מעיקר הדין היה מותר לערבו בידים לא
היה מקום להחמיר לנקרו .357ואם חששו להאומרים 358דקמח בקמח נקרא יבש ביבש ,כבר נהגו
מחשש זה לאפות הכל קודם הפסח 359כמבואר בחק יעקב שם.360
וכ"מ בשו"ע סי' תנ"ב ,361עיין במ"ש שם בפנים ,ובחק יעקב שם ס"ק י"ח ,362ופרי חדש שם.363
__________________
 354הייו שלא רק כשמעורב חמץ ,מותר להוסיף הכשרות עד שיתבטל בששים ,אלא אפילו לערב מעט חמץ בתוך
הכשרות יהי' מותר ,כמו בסוכה ,שתבאר בשו"ע סי' תרכו )צריך שישפיל העפים ויערבם עם הסכך בעין שלא
יהיו יכרים ,ויהא סכך רבה עליהם ומבטלן(.
וכדלקמן סי' תרכו ס"ט בהג"ה )מותר לערב ולבטל סכך פסול בכשר לכתחילה(.
 355אלא ודאי התם שאי ,כדלקמן בסוף הקוטרס אחרון.
וכ"כ בביאור דברי הט"ז ,בפרי מגדים לקמן שם משב"ז ס"ק ה )ומשמע להוסיף שרי בזמן היתר ,הא לערב בעין
בששים אסור בזמן היתר  ...ובסימן תרכ"ו בסכך ,משמע לערב בידים שרי ,ושם יש תירוצים אחרים(.
וראה שו"ת ציוי ח"ב סי' ד -ה .שדי חמד כללים מערכת א ס"ב.
 356ס"ח )והגים לקר הריחים ,משום דזמין תו בהם תבואה לתותה לסולת(.
וכן הוא לקמן שם סכ"ט )הגו כל ישראל לקר הרחיים קודם שיטחו בהם קמח של פסח ,לפי שלפעמים טחו בהם
תבואה לתותה לסולת ,וכל שכן במדיות אלו שכל השה טוחין בהם שעורים חמוצים )שקורין מאל"ץ( בעודם
לחים קצת ודבקים מאוד ברחיים(.
 357כלומר ,אף שאין משם הוכחה ברורה ,שהרי בכל אופן מותר לטחון מטעם המבואר לקמן שם ס"ח )ואין זה
כמבטל איסור בידים כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל ,אלא טוחן כדי לאכול ומאליו הוא מתבטל( ,מכל מקום
יש להוכיח משם ,כי "אם מעיקר הדין היה מותר לערבו בידים לא היה מקום להחמיר לקרו".
 358כדלקמן סי' תג ס"ט )ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת יבש ביבש כמו
שתבאר סימן תמ"ז ,אסור לאפות בתוך הפסח ,לפי שקמח החמץ שתבטל בקמח הכשר קודם הפסח הוא חוזר
ויעור בפסח ,כדין יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח שהוא חוזר ויעור בפסח ואוסר התערובת(.
 359שאז לדברי הכל איו חוזר ויעור ,כדלקמן סי' תג ס"ט )אבל כשאופה קודם הפסח הרי עשה כל הקמח שבכל
מצה ומצה חתיכה אחת ממש על ידי האפיה ,ולכך איו חוזר ויער בפסח .וכל בעל פש יחמיר לעצמו לכתחלה
לחוש לסברא זו .ומפי כך תפשט המהג במדיות אלו לאפות כל המצות קודם הפסח( ,וסל"א )טוב ליזהר לאפות
כל המצות קודם הפסח ,מטעם שתבאר למעלה(.
 360ס"ק יג )והסכמת האחרוים דעיקר כדעת הפוסקים דקמח בקמח מיקרי לח בלח ,ומתערב ומתבטל קודם פסח,
ומותר לאפות אפילו תוך הפסח  ...ובעל פש יחמיר לעצמו לאלפות הכל קודם פסח(.
ועד"ז בטור סוס"י תח ,ומ"א שם ס"ק א )כתב הטור ,המדקדקים והגים לאפות הכל קודם פסח ,שאם יתערב עמו
משהו חמץ יתבטל(.
 361כלומר ,אף שלא תפרשה הלכה זו בשו"ע המחבר שם ,מכל מקום עיין במה שכתבתי שם בפים ס"ו )ולאחר גמר
הגעלת הכלים ישפוך הרותחין שביורה החוצה  ...כיון שהמגעיל מכיס הכלי בידים לתוך הרותחים כדי להפליט
האיסור מן הכלי לתוך הרותחין ,הרי זה כמבטל איסור בתוך ההיתר בידים ,אם יהה מהרותחין שהאיסור
תבטל בהם(.
ובציוים שם:
מרדכי ע"ז רמז תתכב )כתב רבי אבי העזרי ,דמי העירוי אסורין בשתיה ,דכיון שעושה כן לכתחלה ,אם היה שותה
המים היה עובר על אין מבטלין איסור לכתחלה .והוא הדין דלכתחלן אין לשומן בתבשיל(.
איסור והיתר כלל ח דין עה )כשיש ס' במים גד כל הכלי הגעלת ,מדיא היו המים מותרים אפילו באכילה ,דהא
אין כאן ותן טעם של איסור כלל .מכל מקום אין והגין אפילו להדיח בהן קערות ,דאין דרך בעלי בתים להגעיל
על ידי ששים ואתי לאיחלופי .ועוד דהא אין מבטלין איסור לכתחילה ,דדוקא להפליט הכלי מאיסורו מותר ,אבל
לא להשתמש במים שבטל בו ,דאם כן היה מבטל האיסור לכתחילה(.
ח"י ס"ק יח )וכתב באיסור והיתר כלל "ח דין ע]ה[ ,שאין להשתמש במי הגעלה של איסור לכתחלה ,אף שיש ששים
גד הכלי ,משום דהוי כמבטל איסור לכתחלה ,כיון שרוצה להשתמש במים(.
רמ"א ביו"ד סי' קכא ס"ב )ואין להשתמש במי הגעלה( .ובסי' קלה סי"ב ,לעין מילוי ועירוי )ויש אוסרים המים(.
 362ראה לעיל )הערה .(345
 363סעיף א ד"ה ואכתי )קשה היכי שרין להגעיל בכלי כשר ,כיון שיש במים ששים לבטל פליטת הכלי ,הא הוה ליה
מבטל איסור ,וקיימא לן דאין מבטלים איסור לכתחילה .ומצאתי להר"ן בפרק אין מעמידין שכתב שלא אמרו אין
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וכן מסתבר באמת ,364דאם לא כן יהא מותר לערב חלב בתוך קדירה שמרתיחין בה מים לבשל שם
בשר במים אלו ,365עם מעט החלב שנתבטל בס' במים קודם שנתן שם הבשר ,כיון שאין כאן איסור
עדיין ,366וח"ו ישתקע הדבר ולא יאמר.
ועיקר ראייתו של הט"ז היא מסי' תרכ"ו ,367כבר תירץ שם המ"א 368בשם הר"ן 369בטוב טעם ודעת.
ופשיטא שאין לסמוך על הט"ז וחק יעקב ,370נגד מהר"ם ורשב"א ור"ן וטור וב"י ורמ"א בדרכי משה
וב"ח ומ"א ועולת שבת וצמח צדק וחק יעקב 371ופרי חדש:
)ד( כדי להשהותו כו' .כן 372דעת הטור 373והב"ח סוף סי' תמ"ז ,374וכ"מ בפרי חדש סי' תס"ז סעיף
א' ,375לדברי האומרים 376דאינו חוזר וניער עיי"ש.
__________________
מבטלין איסור אלא במתכוין לערב איסור בהיתר כדי ליהות ממו ,אבל במתכוין להכשיר הכלי דאיו הה מן
האיסור שרי( .משא"כ כשמתכוין להשתמש במים אסור.
 364שאסור לבטל בידים אפילו בזמן ההיתר.
 365כדלעיל )הערה  ,(354שלפי הוכחת הט"ז ראית דעתו שאפילו לכתחלה יהי' מותר לערב בידים קודם זמן איסורו.
 366כדלקמן סי' תמז ס"ב )יין לבן שהוכהה מראיתו ,ורוצים לתקו על ידי שמשימין לתוכו מעט חלב בהמה  ...אין
כאן חשש איסור ,ואע"פ שאסור לבטל איסור בידים בס' ,מכל מקום כיון שאין כוותו לתקו כדי לשתותו עם
בשר  ...אם כן איו מבטל שום איסור כלל( ,הרי שמותר דוקא כשאין כוותו לשתות עם בשר.
אלא שאם ביטל בס' במים ,שלא על מת לאכלו עם בשר ,מותר לאכלו אחר כך עם בשר ,כדלקמן שם )ואחר
שתבטל החלב בס' בתוך היין ,מותר לשתותו עם בשר(.
 367בשו"ע שם )צריך שישפיל העפים ויערבם עם הסכך בעין שלא יהיו יכרים ,ויהא סכך רבה עליהם ומבטלן(.
 368ס"ק ג )אף על גב דאין מבטלין איסור לכתחלה ,יש לומר  ...והר"ן כתב  ...הכי אגמרי' רחמא למשה  ...כיון שהן
מעורבין בעי רובא עכ"ל ,ואם כן אין כאן מבטל איסור(.
ותבאר לקמן שם ס"ט בהג"ה )כאן הלכה למשה מסיי הוא ,שאין צריך להיות כל הסכך הצריך לסוכה שיהא סכך
כשר ,אלא שיהיה הרוב כשר ,והשאר אע"פ שהוא פסול אעפ"כ הסוכה מתכשרת בו ,ואם כן אין על המיעוט שם
סכך פסול ,אלא גם הוא חוזר להיות סכך כשר על ידי רוב הכשר שעמו .ולפיכך מותר לערב ולבטל סכך פסול
בכשר לכתחילה ,משא"כ בשאר איסורין שאין מבטלין איסור לכתחילה ,לפי שאין שם איסור כלל על המיעוט
הפסול המעורב בכשר(.
 369פ"ק דסוכה ה ,א )ובודאי שאין בטול זה כבטול שאר איסורין ,שאין לך איסור שאדם יכול להתירו ולעמוד עליו
שיהא בטל .אלא כיון דאגמריה רחמא למשה דבפלגא סגי ,והכא לא סגי ליה בפלגא לפי שתמעט חשיבותו של
מתיר מפי שתערב ,אפילו הכי כל שיש רוב מן הכשר לא גרע מפלגא דכשר עומד בפי עצמו ,לפי שאין המיעוט
מבטל חשיבות הרוב ,כך ראה לי(.
 370סי' תמז ס"ק טז )וכתבו האחרוים ,דאפילו לכתחלה מותר להרבות עליו ולבטלו קודם פסח ,כיון שאז שעת
היתר(.
וראה לקמן בסמוך ,ולעיל בתחלת הקוטרס אחרון )והערה  ,(345שבס"ק לד מסיק לאיסור בכיו"ב.
 371כדלעיל בתחלת הקוטרס אחרון )והערה .(345
 372תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה )ראה לעיל הערה :(340
לבאר טעם ההכרעה שמותר לבטל כדי להשהותו עד אחר הפסח ,שכן היא דעת רוב הפוסקים ,ובפרט שיש פוסקים
המתירים אפילו כדי לאכלו בתוך הפסח .ובדברי סופרים הלך אחר המיקל.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' טז ואילך.
 373כאן )מותר לערבו בתחלה לפי הפסח ,ולהשהותו עד לאחר הפסח( ,ובסוס"י תמז )כללא דמילתא כל דבר שאין
עוברין על תערובתו ,יכול לערבו לכתחילה ולשהותו(.
 374ריש ס"ו ד"ה ומ"ש אלא )דכל שתבטל בששים חשבין ליה כאילו לא היה שם חמץ כלל .ודוקא להשהותו ,אבל
לאכלו בפסח אסור( .וכאן ס"ו ד"ה ומ"ש דמותר )מותר בתחלה לערבן ולהשהותן  ...וכך מבואר בדברי הרא"ש
בריש פרק כל שעה )סוס"י א( גבי אלמורי"א ,דכל היכא שמערב חמץ בכווה דיו כאילו מערבו בתחלה כדי
להשהותו .ומכאן למד רביו מה שפסק לקמן בסוף סימן תמ"ז דכל היכא שאיו עובר על תערובתו מותר לערבו
בתחלה ולהשהותו(.
 375ד"ה וא"ת )כל שעירבם מיקמי פסח  ...יהא מותר להשהותן בפסח  ...דלדידן דקיימא לן דחוזר ועור ,כי היכי
דאסור לאוכלו ,הכא מי מחייב מדרבן לבעורי(.
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ואף המ"א בסי' תמ"ז ס"ק מ"ה כתב שכן עיקר ,אלא שמסיים שאין להקל נגד הרשב"א .377והיינו
משום שלא היה לפניו אלא דברי הב"ח ,שהכריע כהטור נגד הר"ר יונה ,378ולא רצה המ"א לסמוך על
הכרעתו ,כיון שהרשב"א מסכים עם הר"ר יונה .אבל אנן שיש לפנינו דברי הט"ז וחק יעקב 379שפסקו
כראבי"ה 380ומרדכי 381להקל אפילו כדי לאכול בפסח ,אף שבזה דבריהם דחוים מהסכמת רוב
ראשונים ואחרונים) 382ומראבי"ה אין ראיה כמו שיתבאר ,(383מכל מקום לענין להשהותו לא נדחו
דבריהם ,והטור והב"ח והפרי חדש מסכימים עמהם להקל ,וגם המ"א כתב שכן עיקר.
והדרינן לכללין ,שבדברי סופרים הלך אחר המיקל:384
__________________
 376ב' הדעות אם אומרים חוזר ויעור בלח בלח ,תבארו לקמן סי' תמז סכ"ב )ואע"פ שכבר תבטל האיסור ברוב
קודם הפסח  ...כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ואוסר את כל התערובת כאלו תערב עכשיו בפסח  ...אבל
חמץ שתערב בהיתר לח בלח שהן בללין ,ותבטל קודם הפסח בס'  ...מותר לאכלו בתוך הפסח  ...ואיו חוזר
ויעור בפסח .ויש חולקין על זה ואומרים כיון שיש משהו ממשות החמץ בתוך התערובת ,אע"פ שהוא בלול בגוף
ההיתר ,הוא חוזר ויעור בפסח ואוסר את התערובת  ...והלכה כסברא הראשוה( .ובאופן זה מתיר כאן בפים אף
לכתחלה ,לבטלו כדי להשהותו.
ולעין תערובת חטים ,דמיירי ביה הפר"ח שם ,הובאו ב' הדעות בפים סי"ד )חמץ שתערב מין במיו יבש ביבש
שאין בללים זה בתוך זה ,כגון שפלו חטים שפלו עליהם מים ותבקעו ותגבו ותייבשו ואין ביקוען יכר,
ותערבו בחטים יבישים כשרים הרבה מהם ,מותר להשהותם עד לאחר הפסח  ...ואע"פ שאסור לאכלם ,לפי
שהאיסור שתבטל קודם הפסח חוזר ויעור בפסח ,כיון שלא בלל בתוך ההיתר קודם הפסח ,מכל מקום כיון
שאיסור אכילה זו איו אלא חומרא שהחמירו בחמץ בפסח  ...לפיכך לא החמירו בו כל כך לאסור אף להשהותו,
כיון שעשה התערובת קודם הפסח( .וסי"ח )ויש חולקין על זה ואומרים ,כיון שאסור לאכול בפסח כלום מזה
התערובת  ...אסור גם כן להשהותן(.
וזהו שמסיים בפר"ח שם )דלדידן דקיימא לן דחוזר ועור ,כי היכי דאסור לאוכלו ,הכא מי מחייב מדרבן לבעורי(,
הן לעין יבש ביבש ,והן לעין לח בלח ,כדלקמן בקוטרס אחרון ס"ק י )והערות .(531-527
 377במ"א שם )ולשהותו מי אסור דכל שהאיסור יכר בעין איו בטל ) ...רשב"א סי' תפ"ה(  ...אין להקל גד
הרשב"א(.
והייו מ"ש בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תפה )ולהציעו עד לאחר הפסח מסתברא גם כן שהוא אסור(.
והה עיקר דבר המ"א שאין להקל גד הרשב"א קאי על האיסור לבטל איסור בידים .ויתבאר לקמן בקוטרס אחרון
ס"ק י )ואף שאסר המ"א בס"ק מ"ה להוסיף ,הרי פירש הטעם שאין להקל גד הרשב"א  ...הרי זה מבטל איסור
בידים(.
אמם רביו מפרש דקאי גם על זה שאין להשהותו.
 378בטור סוס"י תמז )כתב עוד ה"ר יוה  ...אם ביטלו מזיד אדעתא דלשהייה אחר הפסח אסור  ...כללא דמילתא כל
דבר שאין עוברין על תערובתו יכול לערבו לכתחילה ולשהותו(.
 379שתבארה דעתם לעיל קוטרס אחרון ס"ק ג )והערה .(370
 380סי' תיב )תבואה שירד עליה הדלף ולא עביד ]טיף טיף להדי[ טיף טיף ,וראה בקוע בחטים באותו ]צ[ד שירד
עליהם הדלף  ...ראה לי  ...שקיל ואכול מיייהו קודם הפסח ואשתרי איך ,כדפרישית טעמא .ואין כאן משום
אין מבטלין איסור לכתחילה ,דאכתי לאו איסור יהו עד שיגיע הפסח(.
 381רמז תקסט בהג"ה ,וב"ח סי' תסז ס"ג ד"ה כתב במרדכי ,שהעתיקו דברי ראבי"ה.
 382ולכן קיי"ל שאין להתירו באופן זה אלא כדי להשהותו ,כפסק בפים סי"ז )ישער באומד דעתו כמה היו החטים
החמוצים ,ויטול כל כך חטים מהתערובת ויבערם מביתו  ...והשאר מותר לו להשהותם עד לאחר הפסח(.
 383בפים סט"ז )וכיוצא בזה בשאר איסורים אין איסור אלא לאכול כל התערובת בבת אחת ,אבל לאכלו כולו בזה
אחר זה הוא היתר גמור אף מדברי סופרים ,אם כן אין זה מבטל איסור אלא מבטל היתר הוא ,שהרי מבטלו
בשעה שדין ביטול החמץ הוא כדין ביטול שאר איסורים דהייו קודם הפסח( ,וקוטרס אחרון ס"ק י.
 384ע"ז ז ,א .והייו כיון שאיסור ביטול איסור בידים לפי הפסח הוא רק מדברי סופרים.
ואף שיש בזה מחלוקת הפוסקים ,כמבואר בר"ן חולין לה ,ב )בתוס'  ...דכל איסורין שבתורה מדאורייתא מבטלין
אותן לכתחלה  ...אבל הראב"ד ז"ל כתב באיסור משהו שלו  ...דמאי דאמרין אין מבטלין איסור לכתחלה
דאורייתא הוא( .ב"י סי' צט )והא דאין מבטלין איסור לכתחלה כתב הר"ן בפרק גיד השה גבי זרוע בשלה מן
האיל ,שדעת התוספות שאיו אלא מדרבן ,אבל מדאורייתא שרי ,אבל הראב"ד )איסור משהו פ"ב( כתב
דמדאורייתא הוא( .ש"ך יו"ד סי' צט ס"ק ז )כתב הרשב"א בתוה"א בית ד' ריש שער ג' ,והר"ן פרק גיד השה,
דהייו מדרבן לדעת התוס' ,אבל לדעת הראב"ד אסור מדאורייתא(.
מכל מקום עכ"פ כאן ,שמבטל בשעת היתר ,לדברי הכל איו אסור מהתורה.
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)ה( תיקון עשייתו כו' .כן 385כתב הרשב"א בתשובה 386בשם הראב"ד .הביאה המ"א כאן 387בקוצר.
והובאה באורך בב"י יו"ד סי' קל"ד בלי שום חולק עיי"ש .388ופסק כן בש"ע שם .389וכ"כ הרא"ש
בשם הראב"ד בפרק ה' דע"ז סי' ל' .390וכ"כ רבינו ירוחם ,391הובא במ"א.392
וזהו גם כן כוונת הרא"ש 393רבו )שממנו הוציא רבינו ירוחם דבריו( ]ב[מה שכתב גבי אלמור"י אבל
לעירובי ולשהויי לא .והובא במ"א ס"ק י"ד ,וכתב על זה עיין מה שכתבתי סעיף א' .רוצה לומר
שבסעיף א' הביא דעת הרשב"א ורבינו ירוחם ,ומדבריהם נלמוד טעם למה אסור לעירובי כו' ,הרי
הטור בסוף סי' תמ"ז מתיר לעירובי ולשהויי ,394וכך פסק הב"ח ומ"א 395ושאר אחרונים ,אלא ודאי
דהטעם הוא משום שדרך תיקון עשייתו כו' ,כמ"ש הרשב"א.
והחק יעקב ,396מפני שאין דברי המ"א חשובים בעיניו לדקדק בלשונו ,לא השגיח על מ"ש עיין
__________________
 385תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים )ס"ו וסכ"ב( מבאר רביו שדבר שדרך עשיית על ידי תערובת חמץ ,אפילו באלף לא בטל ,ואם עבר עליו הפסח
אסור בהאה .והמקור לזה הוא במ"א )ס"ק א וס"ק יד( שמביא הלכה זאת מהפוסקים הראשוים.
ובטעם האיסור כתב הרא"ש )פ"ב סי' א( "לערובי ולשהויי לא" ,ומפרש הח"י )ס"ק יח( דהייו מטעם שאסור לבטל
חמץ קודם הפסח כדי לשהותו עד אחר הפסח .ובזה קיי"ל )בפים ס"ה( שמותר.
אמם מוכח בדברי הפוסקים ,שהפירוש הוא כדברי המ"א ,שהאיסור הוא אפילו עירבו כדי לאכלו קודם הפסח,
וטעם האיסור הוא כיון שדרך תיקון עשייתו על ידי תערובת חמץ.
ואף שבשו"ע )ס"ד( אוסר לאכול הטריאק"ה בפסח ,והי' אפשר לפרש שהוא מטעם שאיסור שבו חוזר ויעור בפסח.
והרמ"א )שם( חולק עליו מטעם דקיי"ל דלא אמרין חוזר ויעור בפסח .מכל מקום אין זה טעם איסור
הטריאק"ה בשו"ע ,אלא מטעם שכן דרך עשייתו ,והכי קיי"ל.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' כא ואילך.
 386ח"ג סי' ריד )שאם מפי שתערב החומץ בתוך הדבש ובטל במיעוטו ,זה איו ,שהרי עקרו כך ,וכל שעקרו כך,
איו בטל במיעוטו  ...וכן דעת הראב"ד ז"ל  ...וכל שתערב דרך מקרה ,לא החמירו בו עד שיהא בו בותן טעם,
אבל כל שדרכן לעשות כן ,אסרו ,ואיו בטל במיעוטו(.
 387ס"ק א.
 388הייו שבב"י שם לא הביא את דעת החולקים )ראה הערות וביאורים ח"י ע' כה(.
 389סעיף יג )כל המשקים של עובדי כוכבים שדרכם לערב בהם יין או חומץ ,אסורים(.
" 390כותח הבבלי וחבריו השויין שם  ...שאין גופי המאכל עשה זולתי החמץ יש בהן ,וכיון שהחמץ שיש בהן הוא
מכשיר המאכל הרי הן חשובין כאילו הכל חמץ".
 391תיב ה ח"ה מה ,ד – מו ,א )ואלמורי שקורין ,שמו מוריאס בלשון חכמים ,ומשימין בו לחם חרוך  ...רוב
הפוסקים אסרוהו ,דלא שרי תערובת אלא כשתערב שלא בכוה ,אבל לערובי בידים ולהשהותו לא  ...כגון שצריך
לעשותו ולתקו עם חמץ ,כגון אלמורי שכתבתי למעלה ,אסור אפילו אחר הפסח וצריך לבערו קודם הפסח(.
 392סוף ס"ק א ,וס"ק יד.
 393פ"ב סוס"י א )המורייס שעושין האידא שקורין אלמר"י ,שמשימין בו לחם קלוי  ...אן חזין לרבוותא דאסרין
ליה לאחר הפסח ,דלא שרי רבי שמעון אלא כגון דעריב שלא בכווה ,אבל לערובי ולשהויי לא(.
" 394כללא דמילתא כל דבר שאין עוברין על תערובתו יכול לערבו לכתחילה ולשהותו" .וכן הוא גם בטור כאן )מותר
לערבו בתחלה לפי הפסח ולהשהותו עד לאחר הפסח ,ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל( .וכדלעיל בפים ס"ה )מותר
לבטל החמץ בס' קודם הפסח כדי להשהותו עד אחר הפסח ,דכיון שהוא מבטלו בשעת היתר כדי לאכלו בשעת
היתר אין כאן מבטל איסור(.
 395סי' תמז ס"ק מה )מותר להוסיף עליהם עד ששים ולטחן ולהשהותן ,וכן ראה עיקר ,דהא עדיין היתר הוא ולא
מקרי מבטל איסור  ...מיהו אין להקל גד הרשב"א( .ותבאר לעיל בקוטרס אחרון ס"ק ד )ואף המ"א בסי' תמ"ז
ס"ק מ"ה כתב שכן עיקר ,אלא שמסיים שאין להקל גד הרשב"א(.
 396ס"ק יח )מתמיה המ"א על הטור ,שמשמע מדבריו שפסק כדעת היש אומרים  ...ולמה פסק הטור דאסור
באכילה ,והיח בתימא .ולי יותר תימא לדעתיה בכוות הטור דפסק כיש אומרים דאסור לערובי ולשהויי ,דהרי
הטור דפסק להדיא להיפך  ...מותר לערבו לכתחלה לפי פסח ולהשהותה(.
והייו שהח"י פירש בדעת האוסרים ,שהוא מטעם שאסור לערב בששים קודם הפסח כדי להשהותה עד אחר הפסח(.
ובזה קיי"ל להיתר .אבל באמת מוכח בפוסקים שהוא מטעם שכן דרך עשייתו על ידי תערובת חמץ .ובזה קיי"ל
לאיסור.
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במ"ש בסעיף א' ,והשיג עליו שלא כדת .ודברי המ"א ברורים.
וזהו גם כן כוונת הב"י בשו"ע ,שבשו"ע סי' תמ"ז 397נראה שמסכים להאומרים דאינו חוזר וניעור,
וכאן 398אסר התריאק"ה בפסח ,לפי שנמשך אחר דברי רבינו ירוחם הנ"ל ,שהעתיק בב"י בסי'
תמ"ז.399
ואף רמ"א 400לא הגיה עליו ,אלא משום דהעתיק לשון רמב"ם סוף פרק ד' ,401דמלשונו משמע אף
דבר שאין דרך תיקון עשייתו כך אסור באכילה .402אבל בתריאק"ה אפשר דמודה ליה ,שהרי
הרא"ש 403וטור 404העתיקו דברי הרמב"ם בדין התריאק"ה ,ובדין חוזר וניעור פליגי עליה ,כמבואר
בסי' תמ"ב ,עיי"ש בטור 405וב"י .406וכ"כ שם הפרי חדש ,407שזהו דעת השו"ע.
ואף אם נאמר דאין כן כוונת רמ"א בהג"ה ,408מכל מקום לענין הלכה יש לנו לפסוק כרשב"א וראב"ד
ורא"ש ורבינו ירוחם וטוש"ע ומ"א ופרי חדש .ובפרט שביו"ד 409הסכימו הכל לדברי הרשב"א .וגם
__________________
 397ס"ד )אם תערב החמץ קודם הפסח ותבטל בס' ,איו חוזר ועור בפסח לאסור במשהו ,ויש חולקים( .והכלל
בשו"ע ,שהעיקר כדעה הא' בסתם.
וכן פסק לקמן שם סכ"ב )חמץ שתערב בהיתר לח בלח ,שהן בללין ,ותבטל קודם הפסח  ...מותר לאכלו בתוך
הפסח ,דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור
בפסח .ויש חולקין(.
 398סעיף ד )דבר שתערב בו חמץ  ...כגון התריאק"ה וכיוצא בו  ...אף ע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה
אסור לאכלו(.
וכן פסק לקמן סכ"ב )אסור לאכול מזה התערובת בפסח ,ואפילו אין בו אלא חמץ כל שהוא ,אם דרך עשייתו הוא
על ידי תערובת חמץ ,כגון התריאק"ה וכיוצא בו ,איו בטל בתוכו ,כמו שתבאר למעלה( .וראה גם לקמן
בקוטרס אחרון ס"ק יא.
 399ד"ה ודוקא בתוך הפסח )רביו ירוחם  ...כתב דהייו דוקא שלא עירבו במזיד ,אבל עירבו במזיד ,כגון שצריך
לעשותו ולתקו עם חמץ ,כגון אלמור"י ,אסור אפילו אחר הפסח ,וצריך לבערו קודם הפסח( .והייו שטעם
האיסור בזה הוא ,כפי שכתב רביו ירוחם )כגון שצריך לעשותו ולתקו עם חמץ(.
 400כאן ס"ד )ולקמן סימן תמ"ז סעיף ד' בהגה יתבאר דיש חולקים ומתירים אם תבטל קודם הפסח ,והכי קיימא
לן(.
ולפום ריהטא ראית כוותו לומר שמתירים התריאק"ה שתבטלה קודם הפסח )דלא כפסק השלחן ערוך( ,מטעם
שדבר שתבטל איו חוזר ויעור בפסח.
והייו שמפרש טעם האיסור שבשו"ע ,מטעם חוזר ויעור.
" 401דבר שתערב בו חמץ  ...כגון התריא"ק וכיוצא בו  ...אסור לאכלו עד אחר הפסח .ואע"פ שאין בו מן החמץ
אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו".
 402שלכן תבאר לקמן סי' תמז סכ"ב ,ובציוים שם ,שדעת הרמב"ם היא ,שאף שתבטל חוזר ויעור בפסח .ועל זה
חולק הרמ"א ,דקיי"ל שאיו חוזר ויעור.
 403פ"ג ס"ד )כתב הרמב"ם ז"ל ,דבר שתערב בו חמץ  ...כגון הטריאק"א וכיוצא בו  ...אסור לאוכלו עד לאחר
הפסח ,אף על פי שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא(.
 404סי' תמב )וכ"כ הרמב"ם ז"ל ,דבר שתערב בו חמץ  ...כגון הטריאק"ה וכיוצא בו  ...אסור לאכלו עד לאחר
הפסח ,אף על פי שאין בו חמץ אלא כל שהוא(.
" 405ואי תמה למה אסרו היכא שתערב קודם הפסח ,שהרי כבר תבטל בס'".
 406ד"ה )ומה שכתב רביו ואי תמה למה אסרו היכא שתערב קודם הפסח ,שהרי כבר תבטל בששים .לטעמיה
אזיל רביו שכתב סתם בסימן תמ"ז שחמץ שתערב קודם הפסח ותבטל בששים מותר ,ולא אמרין דחוזר
ויעור ,ולא כתב שום חולק בדבר .אבל דעת הרמב"ם בפרק ד' )הי"ב( שחוזר ויעור(.
 407סי' תמז ס"ד ד"ה ולעין )ותימא על המחבר ז"ל ,שבכאן סתם כדברי האומרים דאיו חוזר ועור ,אלמא הכי
סבירא ליה ,ובסימן תמ"ב סעיף ד' העתיק דברי הרמב"ם ,שהוא דין הטיריאקה שאסור לאוכלו בפסח ,אף על פי
שתבטלה מקודם הפסח .וכבר השיגו שם בהגה .ויראה שדעת המחבר לחלק בין חמץ שתערב ממילא ,לחמץ
שערבוהו במזיד ,דומיא דטיריאקה .וחילוק זה הזכירו בב"י בשם רביו ירוחם .וכן ראה ]ב[דעת הטור ,שהזכיר
דין הטיריאקה ודין האלמורי בסימן תמ"ב ,ובסימן זה כתב דאיו חוזר ועור(.
 408אלא שלדעת האומרים שאיו חוזר ויעור מותר אף התריאק"ה.
 409סי' קלד סי"ג )כל המשקים של עובדי כוכבים שדרכם לערב בהם יין או חומץ ,אסורים(.
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הט"ז כאן 410אוסר התריאק"ה באכילה .ואף החק יעקב 411לא התירו ,אלא משום דאשתמיטתיה כל
דברי פוסקים הללו ,שהרי לא הביאן כלל ,ואלו ראה דבריהם לא היה משיג על המ"א כמ"ש.
ולכך השמטתי מתני' דכותח כו' ,412שזהו נכלל במה שכתבתי שדרך תיקון עשייתו כו' ,כמבואר
ברשב"א .413והעתקתיה במקומה קודם סי' תכ"ט:
)ו( אינו נראה לך כו' .כן משמע 414במ"א ריש סי' תנ"א בשם הראב"ן ,415שכתב דתערובת חמץ אסור
__________________
 410ס"ק ג )ולעד" דאפילו להחולקים ,יש לאסור באכילה בזה הטריאק"ה ,דשמא החמץ שבתוכה הוא מעמידו,
וכעין העמדת גביות דבסמוך ,דלא מהי הביטול קודם הפסח(.
 411ס"ק יח ,שהובא לעיל )הערה .(396
 412הייו שיש מחלוקת במשה אם איסור אכילתו הוא מן התורה )ראה במין המצות שקודם סי' תכט דקיי"ל
כחכמים ,שרק ביש כזית בכדי אכילת פרס יש איסור אכילה מן התורה( ,ויש מחלוקת אם יש בזה גם איסור בל
יראה )ראה לעיל שם בשוה"ג מכת"י ,דקיי"ל כהרמב"ם ,שבמקום שיש איסור אכילה מהתורה יש בזה גם איסור
בל יראה( ,ואם יש חיוב לבערו עכ"פ מדברי סופרים )ראה לקמן קוטרס אחרון ס"ק יב שאפשר שאף הסוברים
שאין חיוב לבערו ,מכל מקום אסור להשהותו מגזירה שמא יאכלו בפסח( ,מכל מקום שמטו הלכות אלו כאן
בפים ,שאין מזה פקא מיה למעשה ,כיון שדרך תיקון עשייתו על ידי תערובת חמץ ,ולכן אסור להשהותו ,ואם
עבר עליו הפסח אסור בהאה.
 413בשו"ת שם ,לפירוש המ"א ס"ק א )דכל שעיקרו כך איו בטל ,כעין ד' מיי מדיה )והייו כותח הבבלי כו'(,
דדוקא כל שתערב דרך מקרה לא החמירו בו עד שיהא ותן טעם ,אבל כל שדעתו לעשות כן אסרו ואיו בטל
במיעוטו(.
 414תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
מסקת רוב הפוסקים )כדעה הא' שפסקה בפים ס"ז( ,שתבשיל שתערב בו טעם חמץ ולא ממשו ,אין בו חיוב
ביעור מצד עצמו ,אלא משום חשש תקלה ,ולכן אין לברך על ביעורו ,ואם עבר עליו הפסח לא אסר.
הטעם שאין בו חיוב ביעור מצד עצמו ,לא תפרש די הצורך בפוסקים ,ומבאר כאן המשמעות מהפוסקים ,שהטעם
הוא כאמור בפים )שהרי אמר לא יראה לך ,וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל איו ראה לך(.
וכמו לעין הבלוע בדפות כלים ,דלקמן סי' תמז ס"ג )שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא,
שהרי איו מצוי לך ,לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח(.
]טעם וסף תבאר לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א ,כיון שלדעת רוב הפוסקים אין לוקין על אכילת תבשיל
שבלוע בו טעם איסור .ואם כן יש לו דין פחות מכזית המבואר שם ,שיש פוסקים שאיו צריך ביעור[.
*
לפי שי האופים ה"ל ,תלוי הדין בשיטות הפוסקים בטעם כעיקר ,שבכללות הן ד' שיטות:
)א( שיטת רש"י ורמב"ם וסייעתם ,שאיסורו רק מדרבן ,ולכן בטעמו ולא ממשו אין עוברים עליו בבל יראה.
)ב( שיטת הראב"ד והרשב"א ור"ן וסייעתם ,שאיסור טעמו מדאורייתא אבל אין חייבים עליו ,וכבר תבאר שטעמו
איו ראה ואין עוברים על טעמו בבל יראה.
)ג( שיטת רביו חיים שבתוס' וסייעתו ,שבכזית בכדי אכילת פרס תהפך היתר לאיסור ,וכיון שטעמו ולא ממשו אין
בו כזית בכדי אכילת פרס ,אם כן אין עוברים על טעמו בבל יראה.
)ד( שיטת ר"ת וסיעתו ,שטעם כעיקר מהתורה וההיתר תהפך לאיסור ,ולכן עוברים על כזית ממו בבל יראה.
וקיי"ל כשיטת רביו חיים .אבל במקום שאין הפסד מרובה חוששים לשיטת ר"ת.
ולכן תבאר כאן בפים )ואם אין בו הפסד מרובה אף אם אסור אותו בהאה ,טוב להחמיר ולאסור אף בהאה ,כדי
לחוש לדברי האומרים שכל תערובת שיש בו טעם חמץ ,כשם שאסור מן התורה לאכלו בתוך הפסח כך הוא חייב
לבערו מן התורה(
*
כל זה הוא בתערובת טעמו ולא ממשו ,משא"כ תערובת טעמו וממשו ,גם הרמב"ם וסיעתו מודים שעוברים עליו
בבל יראה ,מהטעם שתבאר לעיל ס"א )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(.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' כח ואילך.
 415ס"ק א )קדרות  ...מותר להשותן ,ולא דמי לחמץ שתערב שאסור לשהותו ,דהתם ראה הוא אלא שאיו יכר,
אבל בלוע בכלי איו ראה ומצוי )ראב"ן.((...
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להשהותו משום דנראה הוא אלא שאינו ניכר ,משמע דהטעם שאינו נראה שרי מדאורייתא.
ואין לומר דנקרא מצוי לך ,דאם יאכלנו ירגיש טעם החמץ .דאם כן אף בכלים שנבלע בהם חמץ
הרבה ,ונותנים טעם בהמתבשל בתוכם ,יאסר להשהותן ,דנקרא מצוי לך אם יבשל בהם ויאכל
התבשיל ירגיש טעם החמץ .אלא על כרחך צריך לומר כיון דעכשיו בשעה שאתה מחייבו לבערו אין
ממשות החמץ מצוי בעולם ,אלא בלוע בכלי ,אין צריך לבערו .וכ"ש בטעם הבלוע שאין שם
מממשות החמץ כלל ,שאין צריך לבערו מן התורה ,כמ"ש החק יעקב.416
]אך אין טעם נכון מבואר בדבריו 417לחלק בין אכילה לביעור ,לשיטת הרמב"ם 418ושו"ע 419דזה תלוי בזה,
כמבואר במ"א ,420וכדמשמע בפרק קמא דביצה 421שהן למידין זה מזה .כבר תמה עליו בסי' צ"ה.[422

__________________
והוא בראב"ן פסחים קס ,א )וכלי חרס  ...יכול להציען עד לאחר הפסח  ...כיון דהאיסור בלוע בו ואיו ראה ואיו
מצוי ,איו עובר בהצעתו בבל יראה ובבל ימצא .ולא דמי לחמץ שתערב דאסור ,דהתם ראה הוא ,אלא שאיו
יכר ,אבל בלוע איו ראה ומצוי(.
וכן הוא לקמן סי' תמז ס"ג )כלים שתבשל בהן חמץ בפסח  ...איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,שהרי איו מצוי
לך ,לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח(.
וכל זה מיירי בכלים שבלוע בהם טעם חמץ ,ומזה למדים אף לעין תערובת טעמו ולא ממשו ,כדלקמן.
 416ס"ק א )וגדולה מזו כתב בעולת שבת ,דגם בתבשל בכלי בן יומו יש להחמיר שלא להשהותה ,ולא ידעתי מאין
יצא לו חומרא זו(.
וכן הוא בפים ס"ח )תבשיל שתבשל קודם הפסח בקדירה שבישל בה החמץ בו ביום ,אע"פ שאין בתבשיל ס' כגד
חמץ שפלט לתוכו מן הקדירה ,מותר להשהותו עד לאחר הפסח(.
ושם מיירי "שתבשל קודם הפסח  ...שיש מתירין אפילו לאכלו בפסח  ...יש לסמוך על דבריהם להשהותו עד לאחר
הפסח".
וכן הוא בח"י שם )וגם יש אומרים דקודם פסח ,שהוא שעת היתר ,מקרי ותן טעם בר ותן טעם ,לעין פליטת
כלים(.
וכאן מיירי ,כראה ,אפילו בתבשל בהם בפסח ,דעכ"פ תבשיל זה לא גרע מהכלי עצמו.
ועוד כתב בח"י שם )דלדעת רש"י ותוס' דפרק כל שעה ,בפליטת כלים לא מקרי רק אסור משהו(.
והייו האמור ברש"י ל ,א ד"ה וליעבד )והאי משהו חשיב להו( ,ותוס' שם ד"ה לישהיהו )דטעמא דחמץ בקדירה
חשיב משהו ,שאין רגילין להשתמש הרבה ביחד( .ואם כן בודאי לא גרע מהכלי עצמו.
וראה מה שהאריך בביאור שורה זו ,בהערות וביאורים ח"י ע' כט -לב.
*
אמם מפשטות המשך הדברים כאן ראה דמיירי בהלכה שתבארה כאן בפים "כגון תבשיל שתבשל בכלי אחד עם
חמץ וקיבל טעם החמץ ואין בו כלום מממשו" .ועל זה לא שייך כל כך לומר "בלוע בכלי אין צריך לבערו ,וכ"ש
בטעם הבלוע שאין שם מממשות החמץ כלל".
ואולי הוא טה"ד ,וצ"ל "וכן הוא בטעם הבלוע שאין שם מממשות החמץ כלל".
 417בח"י שם )וראה לי דאף למאן דאמר דטעם כעיקר אף בלא ממשות דאורייתא ,הייו דוקא לעין אכילה דילפין
ממשרת ,אבל ]לא[ לעבור בבל יראה ,כיון שאין כאן צורת חמץ כלל .ואע"ג דבית הילל יליף ביעור מאכילה בריש
ביצה דף ז' ע"ב ,מכל מקום לאו לכל מילי הושווה(.
אך לא ביאר טעם כון לחלק בזה בין אכילה לביעור .על כן מבאר רביו אשר תלוי הוא בשיטות הפוסקים בטעם
כעיקר.
 418פ"ד ה"ח )תערובת חמץ עוברין עליה משום בל יראה ובל ימצא(.
 419סעיף א )תערובת חמץ עוברים עליה משום בל יראה ובל ימצא(.
והייו אשר לשיטתם תלוי חובת ביעור באיסור אכילה ,דלא כשיטת ר"ת בתוס' מב ,א ד"ה ואלו עוברין בפסח
)פירש הקוטרס לעבור עליהן בבל יראה ובבל ימצא  ...ואין ראה לר"ת  ...ומהיכי תיתי בל יראה ובל ימצא.
וראה לר"ת דאלו עוברין  ...הייו מעל השולחן(.
 420ס"ק א )וראה לי דאם תערב  ...איו עובר עליו ,דהא מדאורייא מותר לאכלו  ...ומכל שכן דשרי לשהותו
מדאורייתא(.
 421ז ,ב )בית שמאי סברי לא ילפין ביעור מאכילה ,ובית הלל סברי ילפין ביעור מאכילה(.
 422כראה חסר סיום ההג"ה.
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איברא דבמ"א סימן זה סק"ח 423משמע קצת כמ"ש העולת שבת 424ואלי' זוטא.425
וכן הוא האמת בודאי לשיטת ר"ת וסיעתו ,דכל היכא דאיכא טעם האיסור ,אף שאין בו כלום
מממשו ,לוקה וחייב כרת על כזית ממנו כמו על האיסור עצמו ,שההיתר נתהפך להיות כגוף האיסור,
כמ"ש התוס' 426והרא"ש 427סוף פרק גיד הנשה .וההיא דפרק בתרא דע"ז 428טעמו ולא ממשו אין
לוקין עליו ,מוקי לה במין במינו כמבואר שם ,429אם כן פשיטא דעובר בבל יראה ובל ימצא על כזית
ממנו ,430כיון שחייב עליו כרת ,לפי שגוף ההיתר נעשה איסור ,אם כן החמץ נראה ומצוי.
והנה הטור בסי' תנ"ג 431פסק כרבינו תם ,שלא הצריך כזית בכדי אכילת פרס ,אף בשאר מינים דלא
שייך טעמא דגרירא .432וכ"כ הש"ך ביו"ד סי' שכ"ד ס"ק י"ז ,433דלרא"ש וטור אין צריך כזית בכדי
אכילת פרס ,משום דטעם כעיקר דאורייתא ,והיינו משום שגוף ההיתר נתהפך לאיסור ,כמבואר
__________________
" 423שכר שעושין מחטים ושעורים חייבים לבערו ,דטעם כעיקר דאורייתא".
 424סעיף א )ומיהו צ"ע אם אין שם ממשות האיסור כי אם הטעם בעלמא ,אם עובר עליו ב"י וב"י ,לפי הא דקיי"ל
בכל התורה דטעם כעיקר אוסר מדאורייתא  ...ראה דמאכל דייסא ששאר ממו שומן אסור להשהותו בפסח
ועובר עליו בל יראה(.
 425ס"ק א )וכתב בעולת תמיד דשומן מדייסא עובר עליו ,דטעם כעיקר מדאורייתא ,וצריך לבערו(.
 426חולין צח ,ב ד"ה רבא )וראה לפרש  ...דמשרת אתא לטעם כעיקר ,ודרשה גמורה היא ,ולא אסמכתא ... ,טעם
כעיקר מי לקי( .הייו שלוקה כשאכל כזית מהתערובת .ע"ז סז ,רע"ב )ראה לר"ת  ...במין בשאיו מיו הוי טעם
גרידא דאורייתא ולוקין עליו(.
 427חולין פ"ז סוס"י לא )ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאיו מיו דאורייתא ,דכיון שתן האיסור טעם בהיתר
הפך כולו להיות איסור ,ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור(.
 428סז ,רע"ב )טעמו ולא ממשו אסור ,ואין לוקין עליו(.
 429בתוס' שם )ובפרק בתרא דמסכת ע"ז )דף סז (.דאמר רבי יוחן טעמו ולא ממשו אסור ואין לוקין עליו ,והייו
במיו דמדאורייתא ברובא בטל( .וברא"ש שם )וההיא דרבי יוחן כל שטעמו ולא ממשו אין לוקין עליו ,מיירי
במין במיו(.
 430וכן הוא לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א )דהטור אזיל לשיטתיה  ...כרביו תם ,דכל שיש בו טעם איסור
תהפך כולו להיות כגוף האיסור ,ועל כזית ממו חייב כרת ועובר בבל יראה ובל ימצא(.
והייו לדעת ההולכים בשיטת ר"ת לעין טעם כעיקר דאורייתא ,שההיתר מתהפך לאיסור .וסוברים שאיסור בל
יראה תלוי באיסור אכילה )כדלעיל הערה .(419
אמם ר"ת עצמו סובר שאיסור בל יראה איו תלוי באיסור אכילה ,כמבואר בתוס' מב ,א ד"ה ואלו עוברין בפסח
)פירש הקוטרס לעבור עליהן בבל יראה ובבל ימצא  ...ואין ראה לר"ת  ...ומהיכי תיתי בל יראה ובל ימצא.
וראה לר"ת דאלו עוברין  ...הייו מעל השולחן(.
וראה מכירת חמץ כהלכתו ע' שד.
" 431ואם עירב אורז עם אחד מאלו המיים ]דגן[ ועשה מהן עיסה ,אם יש בה טעם דגן יוצאים בה ]חובת מצה[,
וחייבת בחלה ,אע"פ שרובה אורז".
וגם כאן בסי' תמב יש משמעות בטור שסובר כר"ת ,כמבואר לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק א )ובטור סי' תמ"ב
משמע דלדידן דקיי"ל טעם כעיקר דאורייתא ,אף אם לא היה בשכר כזית בכדי אכילת פרס צריך לבערו(.
והייו מ"ש בטור" :אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר דאורייתא .ומיירי 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".
ותפרשו דבריו בב"י )כל שיש בו טעם חמץ חייבין עליו ,ואפילו פחות טובא מכזית בכדי אכילת פרס( .ומה שמוסיף
"אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה" ,ראה מה שדן בזה בב"י ,ובהערות ובאורים ח"י ע' קמז.
 432כדלקמן שם ס"ז )אם עירב קמח חטים עם קמח אורז ועשה מהם מצה ,אם יש בה טעם חטים הרי היא כאלו
היתה כולה מחטים  ...לפי שטבע האורז להגרר אחר החטים ושתה טעמו לטעם חטים כשהן מעורבים עמו ,אבל
 ...אם עירב קמח של אחד משאר ד' מיי דגן עם קמח אורז ועשה מהן מצה  ...איו יוצא בה ידי חובתו ,אלא אם
כן יש בה קמח דגן כזית בכדי אכילת פרס ממה( .ואילו הטור סובר שגם בשאר מיים אין צריך כזית בכדי אכילת
פרס ,משום דטעם כעיקר דאורייתא.
" 433אבל מהטור משמע להדיא דהוא הדין לכל ה' מיי דגן ,וכן משמע באשר"י ,דתלה הטעם דכיון דטעם כעיקר
דאורייתא".
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בהדיא ברא"ש סוף הלכות חלה 434עיי"ש .ומה שבסימן צ"ח בטור יו"ד העתיק דעת רבינו חיים,435
כבר עמד בזה הפרי חדש ריש סי' זה 436עיי"ש.
ולפי זה היה נראה לפסוק כהעולת שבת.437
אך דעת השו"ע ומ"א בסי' ר"ח ס"ט 438מבואר בהדיא דלא חששו לסברת ר"ת ,אף להחמיר בשל
תורה אם אכל ושבע .439שהרי מבואר שם במ"א דדין חלה וברכת המזון שוין לגמרי בין להקל בין
להחמיר עיי"ש ,וכיון שפחות מכזית בכדי אכילת פרס אינו מברך ברכת המזון אפילו אכל הרבה ,הוא
הדין דאינו חייב בחלה .דלא כמ"ש הש"ך ביו"ד.440
ובלאו הכי דעת הרמב"ם 441ורש"י 442דטעמו ולא ממשו לאו דאורייתא.
וגם דעת הראב"ד ורשב"א 443ור"ן 444דאינו חייב אלא אם כן אוכל פרס שלם .דלא כר"ת ודלא כרבינו
__________________
" 434דטעם כעיקר בשאין מיו דאורייתא ,וכיון שתו החיטין טעם באורז הפך הטעם את האורז להיותו כמו חיטה,
וקרין ביה טעמו וממשו חיטה  ...טעם כעיקר דאורייתא  ...הטעם עושה אותו כממש".
" 435שאין 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".
 436ד"ה האמם ואילך )בכאן כתב דעל טעם כעיקר מיחייב מלקות ,אף על גב דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס ,ולפי
אותו פירוש שהזכיר ביו"ד ליכא מלקות אלא בכזית בכדי אכילת פרס .וכן מוכח בהדיא דלא סבירא ליה כאותו
פירוש שהזכיר ביו"ד ,ממה שכתב בסימן ת"ג שאם עירב אורז עם אחד מחמשת המיים ועשה מהם עיסה ,אם יש
בה טעם דגן יוצאין בה וחייבת בחלה אעפ"י שרובה אורז ,ולא הצריך כזית דגן בכדי אכילת פרס(.
 437שהובא לעיל )הערה  ,(424שהולך בשיטת הטור כרביו תם ,דטעם כעיקר דאורייתא ,ועוברים עליו בבל יראה ובל
ימצא.
 438בשו"ע שם )עירב קמח דוחן ושאר מיי קטיות עם קמח של חמשת מיי דגן  ...מברך המוציא וברכת המזון.
ודוקא שיש באותו קמח מחמשת מיים כדי שיאכל ממו כזית דגן בכדי אכילת פרס( ,ובמ"א שם ס"ק טו )וידוע
שדין חלה והמוציא שוין בזה לכולי עלמא(.
וכן הוא סדר ברה" פ"ח ה"ד )אם תערובות קמח הדגן הוא פחות משיעור זה ]כזית בכדי אכילת פרס מהתערובות[,
מברך המוציא ואיו מברך ברכת המזון ,אפילו אכל הרבה(.
וראה גם לקמן קוטרס אחרון ס"ק ח ) והערה .(457
 439כמבואר בסדר ברה" פ"ב ה"א )ברכת המזון מן התורה איה אלא כשאכל פת כדי שביעה כמ"ש ואכלת ושבעת
וברכת( ,ושם הי"ב )אם אוכל כדי שביעה שהוא ספק של תורה  ...ראוי להחמיר בספיקה כעין ספק של תורה(.
ומכל מקום פסק שם פ"ח ה"ד ,שאם הוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס "איו מברך ברכת המזון ,אפילו אכל
הרבה" .יוצא אם כן שאין חוששים לדעת ר"ת ,בפחות מכזית בכדי אכילת פרס ,אפילו להחמיר בשל תורה.
ובאמת אין הוספה זו קיימת לפי מה שתבאר לעיל סי' קסח ס"ח )שמן התורה היה די בברכה אחת מעין ג'  ...אלא
שחכמים תקו לברך על כל אחד בפי עצמו( ,וסי"ב )יש להקל בדברי סופרים  ...כי אין כאן ספק של תורה אף אם
אכל כדי שביעה ,שהוא חייב בברכת המזון מן התורה ,שהרי מן התורה די לעולם בברכה אחת מעין ג'(; אלא לפי
מה שחזר בו בסדר ברה" ,שאם אכל כדי שביעה ראוי להחמיר בספיקה כעין ספק של תורה ,וכמבואר לעיל.
 440כמובא לעיל )הערה .(434
 441הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ב )חלב הכליות שפל לתוך הגריסין ומוח הכל ,טועמין את הגריסין  ...מצא בהן
טעמו ולא היה בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים .כיצד  ...אם לא היה בתערובת כזית בכל שלש ביצים,
אע"פ שיש בהן טעם חלב ואכל כל הקדירה ,איו לוקה אלא מכת מרדות(.
 442חולין צח ,ב ד"ה לטעם כעיקר )והא דילפין ליה בפסחים )מד ,א( מזיר ומשרת ליתן טעם כעיקר ,סבירא להו
אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא(.
 443בחידושיו חולין שם ,ובתורת הבית בית ד שער א ע' ) 22ראה שזו היא סברתו של הראב"ד ז"ל באיסור משהו
שלו ,וכן מקצת רבותיו הצרפתים ז"ל  ...דטעם כעיקר דאורייתא  ...כל שאוכל כזית מן האיסור לוקה לדברי
הכל ,פחות מיכן אסור ואין לוקין עליו לדברי הכל( .והייו מ"ש הראב"ד באיסור משהו פ"ב )דכיון דלא כתוב
בהדיא ,אלא מזיר או מגעולי גוים גמרין לה בביין אב ,אין מלקין על בין אב ולא מקל וחומר(.
 444פ"ג )יג ,א( ד"ה הרי )כל חמץ דגן גמור על ידי תערובות שלא תבטל ,איכא איסורא דאורייתא דחצי שיעור מן
התורה( .ע"ז )לב ,ב( ד"ה כל שטעמו )שאם יש בשיעור פרס של תבשיל כזית מן האיסור לוקין עליו ,ואף על פי
שאין כזית של איסור אכל בבת אחת ,כיון שאין שוהה באכילתו משהתחיל לאוכלו עד שגמרו אלא כדי אכילת
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חיים .וכך פסק הפר"ח.445
לפיכך העיקר בדין זה להקל במקום הפסד מרובה ,ולהחמיר במקום שאין הפסד מרובה:446
)ז( רק משום חשש כו' .עי' במ"ש סי' תמ"ו 447בעז"ה:
)ח( נתהפך כו' .זהו 448שיטת רבינו חיים .שנראה מדברי התוספות 449והרא"ש 450שהסכימו לזה .וכן
כתב הטור יו"ד סי' צ"ח.451
ואף שהראב"ד ורשב"א 452חולקין על זה ,כמ"ש לעיל .453מכל מקום נראה להחמיר כרבינו חיים.
__________________
פרס מצטרפת אכילתו ולוקין עליו ,אבל אם אין בכדי אכילת פרס של תבשיל כזית אסור ,הואיל ושוהה באכילת
כזית יותר מכדי אכילת פרס הוו להו כשתי אכילות של שי ימים ואין לוקין עליו(.
 445סעיף א )והראב"ד והרשב"א ורבים עמהם סבירא להו  ...פטרי ממלקות ,אבל איסורא דאורייתא איכא ,ואי
איכא כזית בכדי אכילת פרס ואכל פרס מן התערובת מחייבי  ...וזו היא השיטה יותר מחוורת והכי קטין( .וסי'
תג ס"ב )שכתבתי לעיל בסימן תמ"ב שהעיקר כדעת הראב"ד ,דטעם כעיקר דאורייתא לאיסורא אבל לא
למלקות(.
 446כמבואר בפים ס"ז )ואם אין בו הפסד מרובה אף אם אסור אותו בהאה ,טוב להחמיר ולאסור אף בהאה ,כדי
לחוש לדברי האומרים שכל תערובת שיש בו טעם חמץ ,כשם שאסור מן התורה לאכלו בתוך הפסח כך הוא חייב
לבערו מן התורה(.
 447בקוטרס אחרון ס"ק א )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( .וראה הערות וביאורים ח"י ע' מב.
 448תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בקוטרס אחרון הקודם תבאר ,שהעיקר כשיטת רביו חיים ,שבפחות מכזית בכדי אכילת פרס לא אמרין שתהפך
היתר לאיסור )דלא כדעת ר"ת ,שאף בפחות מכדי אכילת פרס ההיתר תהפך לאיסור( ,כדמוכח בשו"ע סי' רח
ס"ט .ולכן אמרין בטעמו ולא ממשו ,שאין חיוב ביעור עליו מהתורה.
ובקוטרס אחרון שלפיו מבאר ,שהעיקר כשיטת רביו חיים ,שבכזית בכדי אכילת פרס אמרין שתהפך היתר
לאיסור )דלא כדעת הראב"ד וסיעתו ,שאף בכזית בכדי אכילת פרס ,איו חייב אלא אם כן אוכל פרס שלם(,
כדמוכח בפוסקים בסי' תג .ולכן אמרין בשכר ,שכולו תהפך לאיסור.
ואחד הטעמים לזה ,כי לעין פחות מכזית בכדי אכילת פרס ,גם הרמב"ם וסייעתו ,וגם הראב"ד וסייעתו ,מסכימים
עם רביו חיים ,שאין אומרים בזה שכולו תהפך לאיסור .ולעין כזית בכדי אכילת פרס ,גם ר"ת וסייעתו
מסכימים עם רביו חיים ,שאומרים בזה שכולו תהפך לאיסור.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' מג ואילך.
 449ע"ז סז ,רע"ב )ראה לר"ת  ...במין בשאיו מיו הוי טעם גרידא דאורייתא ולוקין עליו .ועוד א"ר אליהו  ...הכי
פירושו טעמו ולא ממשו ,כגון שאין כזית איסור בתוך כדי אכילת פרס אין לוקין עליו ,וטעמו וממשו דלוקין עליו
מיירי דאיכא כזית דאיסור בכדי אכילת פרס מן ההיתר ,ואז לוקין עליו( .חולין צח ,ב ד"ה רבא )וראה לפרש ...
דמשרת אתא לטעם כעיקר ,ודרשה גמורה היא ,ולא אסמכתא ... ,טעם כעיקר מי לקי  ...ועוד י"ל דהתם איירי
בשלא במיו ,והיכא דאיכא כזית בכדי אכילת פרס קרי ליה טעמו וממשו ,והיכא דליכא כזית בכדי אכילת פרס
קרי ליה טעמו ולא ממשו(.
ואף שלדעת ר"ת גם בפחות מכזית מכדי אכילת פרס תהפך ההיתר לאיסור )כדלעיל הערה  ,(426הרי עכ"פ יודה
לרביו חיים ,שבכזית בכדי אכילת פרס תהפך ההיתר לאיסור.
 450חולין פ"ז סוס"י לא )ורביו חיים ז"ל פירש דאיירי  ...כשיש כזית בכדי אכ ילת פרס דאז הוי כמו ממשו של
איסור ,כיון דיש כל כך מן האיסור ,שבתוך אכילת פרס אוכל כזית ,עשה כולו איסור ,והאוכל ממו כזית לוקה.
כדחזין גבי עיסת אורז ,דבכזית ממו יוצא ידי חובתו אף להקל( ,והלכות חלה סוס"י טו )והר"ר חיים ז"ל פירש
 ...כשיש כזית חטין כדי אכילת פרס דאורז ,ואז הפך כולו חטים ,ויוצא בה ידי חובה בכזית(.
" 451ומיהו פירש ר"ת דמין  ...שלא במיו אסור מן התורה עד ס' ,אלא 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".
וראה לעיל בקוטרס אחרון ס"ק ו )והה הטור בסי' ת"ג פסק כרביו תם ,שלא הצריך כזית בכדי אכילת פרס ...
ומה שבסימן צ"ח בטור יו"ד העתיק דעת רביו חיים ,כבר עמד בזה הפרי חדש ריש סי' זה עיי"ש(.
 452בחידושיו חולין שם ,ובתורת הבית בית ד שער א ע' ) 22ראה שזו היא סברתו של הראב"ד ז"ל באיסור משהו
שלו ,וכן מקצת רבותיו הצרפתים ז"ל  ...דטעם כעיקר דאורייתא  ...כל שאוכל כזית מן האיסור לוקה לדברי
הכל ,פחות מיכן אסור ואין לוקין עליו לדברי הכל( .והייו מ"ש הראב"ד באיסור משהו פ"ב )דכיון דלא כתוב
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ודלא כפרי חדש.454
כי כן מבואר במ"א וחק יעקב ושאר אחרונים בסי' תנ"ג ,455דעל ידי כזית בכדי אכילת פרס נתהפך
456
ההיתר לאיסור ,דאם לא כן לא היה יוצא ידי חובתו בכזית מצה עד שיאכל פרס ,כמ"ש הפרי חדש
לשיטתו.
וכן לענין ברכת המזון לא היה ראוי לברך עד שיאכל פרס כמו באכילת מצה ,ולא כתבו כך השו"ע
והאחרונים בסי' ר"ח סעיף ט'.457
__________________
בהדיא ,אלא מזיר או מגעולי גוים גמרין לה בביין אב ,אין מלקין על בין אב ולא מקל וחומר( .הרי שלדעתם
איו חייב אלא אם כן אוכל כל הפרס ,שבו כזית מהאיסור.
 453בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 454סעיף א )והראב"ד והרשב"א ורבים עמהם סבירא להו  ...פטרי ממלקות ,אבל איסורא דאורייתא איכא ,ואי
איכא כזית בכדי אכילת פרס ואכל פרס מן התערובת מחייבי  ...וזו היא השיטה יותר מחוורת והכי קטין( .וסי'
תג ס"ב )שכתבתי לעיל בסימן תמ"ב שהעיקר כדעת הראב"ד ,דטעם כעיקר דאורייתא לאיסורא אבל לא
למלקות(.
 455לקמן שם יתבאר דין תערובת חטים ואורז ,שהאורז גרר אחר החטים ולכן יוצאים בה ידי חובתו בפסח .משא"כ
בשאר המיים איו גרר ולכן אין יוצאים בה; אלא שיש בזה ב' דעות:
)א( דמיירי בפחות מכזית בכדי אכילת פרס ,שבתערובת חטים באורז יוצאים בה ,ובשאר מיים אין יוצאים בה ,עד
שיהי' בו כזית בכדי אכילת פרס.
)ב( דמיירי בכזית בכדי אכילת פרס ,שבתערובת חטים באורז יוצאים בה ,ובשאר מיים אין יוצאים בה ,עד שיהי'
בו רוב.
ושתי הדעות יתבארו לקמן שם לפי שיטת רביו חיים ,שבכזית בכדי אכילת פרס מתהפך כולו לטעם דגן ,וסגי
באכילת כזית מהתערובת .וכדלקמן בהערות שם.
וזה בא להוכיח כאן מדברי המ"א שם ס"ק ד )ודוקא שיש בו כזית בכדי אכילת פרס( .דהייו כדעה הב' ה"ל.
ומשמע מדבריו דסגי באכילת כזית בלבד של התערובת הזאת ,שהיא כזית בכדי אכילת פרס .והוא כשיטת רביו
חיים שכל התערובת תהפך לטעם דגן.
ומדברי הח"י שם ס"ק י )בשאר מיים סגי בכזית כדי אכילת פרס( .וכן הובא לקמן שם מעולת שבת שם ס"ב )אבל
אם עשה עיסה משאר מיים ,בעין דוקא כזית דגן בכדי אכילת פרס( .שהיא כדעה הא' ה"ל .ומשמע מדבריהם
דסגי באכילת כזית בלבד של התערובת הזאת ,שהיא כזית בכדי אכילת פרס .והוא כשיטת רביו חיים שכל
התערובת תהפך לטעם דגן.
 456שם ס"ב )הראב"ד  ...צריך שיהא בתערובת דכל אכילת פרס ממו כזית דגן ,ושיאכל אכילת פרס ומצא שבזה
אכל כזית מן הדגן ,הא לאו הכי איו יוצא בה ידי חובתו בפסח .וזה דעת הרשב"א גם כן  ...ולשיטת רביו חיים
דסבירא ליה דאם יש בכדי אכילת פרס לוקה על כל כזית וכזית שאוכל מן התערובת ,מתוקמא מי מתיתין
בדאיכא כזית דגן בכדי אכילת פרס ,ומיהו אין צריך שיאכל בכדי אכילת פרס מן התערובת ,אלא כיון שאכל כזית
מן התערובת יצא ידי חובתו  ...לפי מה שכתבתי לעיל בסימן תמ"ב שהעיקר כדעת הראב"ד ,דטעם כעיקר
דאורייתא לאיסורא אבל לא למלקות ,צריך שיהא בתערובת זה כזית בכדי אכילת פרס ושיאכל אכילת פרס ממו,
הא לאו הכי איו יוצא ידי חובתו(.
 457בשו"ע שם )עירב קמח דוחן ושאר מיי קטיות עם קמח של חמשת מיי דגן  ...עשה ממו פת ,מברך המוציא
וברכת המזון .ודוקא שיש באותו קמח מחמשת מיים ,כדי שיאכל ממו כזית דגן בכדי אכילת פרס(.
ובמאמר מרדכי שם ס"ק טו )ראה מדברי הרב מ"א ז"ל ס"ק טו  ...משמע הכי מסתמיות דברי הר"ד אבודרהם
והשו"ע  ...דכל שיש בו כזית בכדי אכילת פרס הרי הוא כפת גמור ,ורואין כאילו אין שם אלא מה' מיים בלבד,
דהא מציו לעין תערובת איסור דכל שיש כזית בכדי אכילת פרס הוי ממשו ממש  ...ולכן כל שאכל כזית מפת זה
מברך ג' ברכות כמו שמברך על כזית פת דעלמא(.
אבל ראה סדר ברה" פ"ח ה"ג )קמח של אחד מחמשת מיי דגן שעירב עם קמח של מיי קטיות ועשה ממו פת ...
איו מברך לאחריו ברכת המזון אלא אם כן יש בקמח הדגן כזית בכדי אכילת פרס מהתערובות ,ואז צריך לברך
ברכת המזון על כזית מהתערובות .ויש אומרים שאיו מברך ברכת המזון עד שיאכל כל הפרס .ויש לחוש
לדבריהם להקל בספק ברכות(.
הרי שהביא גם את דעת הראב"ד ורשב"א ,ומסיק שיש לחוש לדבריהם להקל בספק ברכות .ולפי זה יהי' כן גם כאן,
ולעין מצה דלקמן סי' תג ס"ז ,ולעין חלה ,שעכ"פ יש לחשוש גם לדעת הראב"ד והרשב"א .וראה גם לעיל
קוטרס אחרון ס"ק ו )והערה  .(438תהלה לדוד סי' רח ס"ק ה .הערות וביאורים תשח ע'  .24דובר שלום ע' קפט.
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וכן לענין חלה ,דלהראב"ד וסיעתו ,אם עירב אורז עם שאר מיני דגן אינה חייבת ,אלא אם כן רובה
דגן ויש בדגן שיעור חלה ,כמבואר ברשב"ץ חלק ב' סי' רצ"]א[ פ"ה .458עי' בפרי חדש סי' תנ"ג,
ובאלי' זוטא 459וחק יעקב שם .460אבל אנן לא קיי"ל הכי ,עיין ביו"ד:461
)ט( הרביעי כו' .בשו"ת 462פנים מאירות 463הביא ראיה לזה ממ"ש הב"י ביו"ד סס"י קט"ו בשם בעל
העיטור ,464ושם מוזכר גם כן חמץ שעבר עליו הפסח.465
__________________
" 458העושה עיסה מהן ,אם יש כשיעור חלה במין המחוייב ,ויש בו רוב ,וטעמו דגן ,חייב בחלה .ואם אין בו רוב דגן,
איו לחם ופטור מן החלה".
 459סי' תג ס"ק ג )וביורה דעה סימן שכ"ד כתב כשמודדין זה דווקא בחטים ,ולפי זה בשאר מיים דוקא רוב דגן
בעין(.
 460ס"ק י )וכתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא  ...ולפי זה בשאר מיים בעין דוקא רוב דגן  ...לדעת הרשב"א דבריו
כוים .וכן ראיתי בדברי הרשב"א להדיא בפסקי חלה שלו(.
וכן הוא לקמן שם ס"ז ,בדעה הב' )ואם עשית מקמח חטים עם שאר מיי קטיות ,או מקמח אורז עם שאר מיי
דגן ,אף על פי שיש בה כזית דגן בכדי אכילת פרס איו יוצא בה ידי חובה  ...אלא אם כן היה רובה דגן(.
 461סי' שכד ס"ט )העושה עיסה מהחטים ומהאורז ,אם יש בה טעם דגן ,חייבת בחלה אף על פי שרובה אורז( .ט"ז
שם ס"ק ט )משמע אע"ג דלית שיעור חלה בדגן לחוד( .ש"ך שם ס"ק יז )הוא הדין לכל ה' מיי דגן ,וכן משמע
באשר"י דתלה הטעם דכיון דטעם כעיקר דאורייתא(.
 462תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
לקמן סי' תמז סס"ג פסק ,שעיסה שהחמיצו אחר הפסח בשאור שעבר עליו הפסח ,או מי דבש שהעמידו בשמרי
שכר שעברו עליהם הפסח ,יש להתיר את העיסה ומי הדבש הד' .והיא הלכה שתפרשה בתוספתא וירושלמי
ועיטור ורביו ירוחם ,בלי חולק.
ויש פוסקים שלמדו מכך אף לעין מי דבש הד' שלפי הפסח .ויש חולקים האוסרים בתערובת קודם הפסח.
ופסק כאן בפים ס"י ,שהיי"ש והגביה ומי הדבש שהועמדו בשמרי שכר ,אם עבר עליהם הפסח אסורין בהאה,
אף במי דבש הרביעי והחמישי .ורק בהפסד מרובה התירוהו בשתיה אחר הפסח.
ועל זה בא לבאר כאן את טעם החילוק בין תערובת שלאחר הפסח ,שמתירים בפשיטות ,לבין תערובת שקודם הפסח
שעבר עליו הפסח ,שלדעת כמה פוסקים אין להתיר:
הכלל הוא ,שכל מקום שיש לו עיקר מהתורה ,וחייב לבערו מדברי סופרים )כמו פחות מכזית ,או דבר המעמיד ,אף
במעמיד הרביעי או החמישי( ,ועבר עליו הפסח ,אסר בהאה ,כיון שעבר על מצות תשביתו ובל יראה מדברי
סופרים.
משא"כ במקום שאין בו עיקר מהתורה ,ואיו חייב לבערו מדברי סופרים אלא מחשש תקלה שמא ישכח ויאכלו
)כמו חמץ וקשה ,או משהו בפסח( ,ועבר עליו הפסח ,לא אסר ,כיון שלא עבר על מצות תשביתו ובל יראה מדברי
סופרים.
יוצא אם כן ,שאם העמיד לפי הפסח ,שיש לו עיקר מהתורה )דהייו חמץ גמור להשהותו( ,אסור להשהות גם
מעמיד הרביעי ,ולכן אם עבר עליו הפסח אסר .ואין להתיר בזה אלא בהפסד מרובה.
משא"כ אם העמידו אחר הפסח ,כיון שאף שאור הא' אין לו עיקר מן התורה ,התירו במעמיד הרביעי והחמישי.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' מח ואילך.
 463ח"א סי' קז )דכתב הב"י בטור י"ד ס"ס קט"ו וז"ל כתב רביו ירוחם בתיב ה ח"ה ,בעל העיטור פירש  ...חמצן
של כותיים אסור עד לאחר שלשה אפיות ,כדקתי התם )תוספתא פסחים פ"ב ה"א( של חתומין לאחר ג' שבתות
מפי שמבטל הוא עכ"ל .ויש ללמוד מכאן למי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של גוים ולקח חלב זה והעמיד בו
אחר ומהאחר אחר שמותר ליקח מחלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ואוכלו דלאחר שלש פעמים כבר כלה חלב
של גוים  ...אם כן הוא הדין כאן ,דאם אותו דבש הוא רביעי לדבש שתחמץ בשמרי שכר מותר ,הן לעין חדש הן
לעין פסח .מכל מקום לא מלאי לבי להתיר לשתותו בפסח ,אבל לשהותו ראה דמותר .כלפע"ד( .וח"ב סי' עה
)שמע מזה אף בדבר המעמיד לאחר ג' פעמים בטל כח המעמיד ראשון(.
 464ח"ב הל' ביעור חמץ קכו ,ב )שחמץ של איו יהודי אחר הפסח מותר מיד  ...אבל חמצן של כותיים אסור עד לאחר
ג' אפיות ,כדקתי התם של חתומין לאחר ג' שבתות ,מפי שבטל הוא(.
 465שלמדו הלכה זאת מהאמור בתוספתא פסחים רפ"ב ,ובירושלמי ערלה פ"ב ה"ו )אימתי חמיצן של כותיים מותר
לאחר הפסח ,של בעלי בתים אחר שלש שבתות של אפיה ,ושל חתומים בכרכים לאחר שלשה ימים ,ושל חתומים
בכפרים לאחר שלשה תורים(.
ותפרש לקמן בהגהה )פירוש של כותים ,בזמן שהיה חמצן כחמצו של ישראל ,שעבר עליו הפסח(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

73

אבל בחמץ לפני הפסח יש לומר דאפשר לא מקילינן כולי האי )דלא כשיורי כנסת הגדולה ,(466לפי
שיש לו עיקר מן התורה ,דהיינו חמץ גמור להשהותו .467וכיון שחייב לבערו בערב פסח מדברי
סופרים ,כמו מי דבש הראשון ,לפיכך גם לאחר הפסח הוא אסור בהנאה ,כמו מי דבש הראשון ,כיון
שעבר על מצות חז"ל שצוו לבערו ,ועבר בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים .והרי זה דומה לפחות
מכזית חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה.468
ולא אמרינן דהיכא דלא עבר אדאורייתא ליכא למיקנסיה ,469אלא בדבר שלא הצריכוהו לבער משום
מצות ביעור עצמה אלא משום חשש תקלה שלא יאכלנו ,470כגון חמץ נוקשה 471ומשהו חמץ 472בתוך
__________________
וכן פסק לקמן סי' תמז סס"ג )אם לקח שאור מעיסה שתחמצה בשאור שעבר עליו הפסח ,ומעיסה זו השיה לקח
שאור וחימץ בו עיסה שלישית ,ומעיסה זו השלישית לקח שאור וחימץ בו עיסה רביעית ,הרי עיסה זו הרביעית
מותרת אפילו באכילה(.
 466סי' תמח הגה"ט אות ב )ומכאן התרתי בתשובה חאו"ח סי' צח לעשות חלב הקפא הקרא יוגורט בחלב שתחלב
בשאור קודם פסח ,ומאותו חלב עשה עוד פעם אחר פעם ג' ,שמותר לאכול בפסח החלב שקפא בו( .וכן הוא
בכסת הגדולה יו"ד סי' קטו הגב"י אות ט )בתשובה חלק או"ח סי' צ"ח התרתי למוכרי החלב קפוי הקרא
יגורטי  ...שמותר לאכול בפסח החלב שקפא בו(.
 467דהייו כיון חמץ גמור עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא מהתורה ,ומי דבש הראשון עוברים עליו בבל יראה
מדברי סופרים ,וגם מי דבש הרביעי אסור להשהותו מדברי סופרים אטו מי דבש הראשון .יוצא אם כן שגם
באיסור שהיית מי דבש הרביעי יש עיקר מהתורה .והכלל הוא שכל שיש עיקר מהתורה בשהייתו ,ועבר עליו
הפסח ,אסור בהאה אחרי הפסח.
וכדי להוכיח זאת ,מבאר את כללי חמץ האסור מדברי סופרים שעברו עליהם הפסח ,שכל מקום שיש לו עיקר
מהתורה ,וצריך לבערו כדי לא לעבור עליו בבל יראה מדברי סופרים ,אסר אחר הפסח .וכל מקום שאין לו עיקר
מהתורה ,וצריך לבערו רק מחשש תקלה ,לא אסר אחר הפסח.
והוא כעין החילוק לעין ברכה על הביעור ,שיתבאר לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א )אבל אם אין בתערובת
טעם חמץ ,אע"פ שתערב בפסח דחייב לבערו מדרבן ,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 .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(.
סיכום פרטי הלכה זו ,מתי יש בזה איסור בל יראה מדרבן ,ולכן מברכים על ביעורו ואסר בהאה אחר הפסח,
ומתי אין צריך לבערו אלא מחשש תקלה ,ולכן אין מברכים על ביעורו ואיו אסר אחר הפסח .ראה לעיל )הערה
.(15
 468כמבואר בפים סכ"ח )מכל מקום מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר
אחר חייב לבערו ,גזרה משום כזית( .ובסכ"ט )חייב לבערו מן העולם לגמרי גזירה משום כזית ,שהוא עובר עליו
מן התורה( .ובסי' תמו ס"ד )אע"פ שאין בה כזית חייב לבערו לדברי הכל ,גזירה משום כזית שלם שעובר עליו בבל
יראה ובל ימצא מן התורה( .והייו שמן התורה עוברים על בל יראה רק בכזית ,ומדרבן עוברים על בל יראה אף
בפחות מכזית.
לכן אסר אם עבר עליו הפסח ,כמבואר בפים ס"ג )ומדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שתערב ויש
בהתערובת טעם חמץ ,חייב לבערו בערב פסח ,גזירה משום כזית שלם  ...ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי כל
התערובת הזה אסור באכילה(.
 469ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה ולפיכך )וקשה  ...מסתברא דכיון דביעורו מדרבן בעלמא הוא ,אם השהה אותו ולא ביערו,
לאחר הפסח מותר בהאה( .שו"ת הריב"ש סי' ג )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה אחר הפסח ,שהרי
לא עבר עליו מן התורה בבל יראה ובל ימצא ,כיון שאיו חמץ מן התורה( .שו"ע סי' תמז סי"ב )חמץ וקשה אפילו
בעיי איו אסור בהאה אחר הפסח( .מ"א שם ס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה ,וליכא
למקסיה(.
 470שאין שייך שם הטעם הא' דלעיל סי' תלא ס"ד )ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם ולא יוציאו מלבו
לגמרי ,לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום( ,אלא הטעם הב' המבואר שם )ומחמת רגילותו קרוב הוא
לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו(.
 471כמבואר בפים ס"כ )חמץ וקשה  ...הצריכו גם כן לבערו בערב פסח ,גזירה שמא ישכח ויאכל ממה בפסח ...
ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא מותר בהאה דכיון שלא עבר עליו על איסור של תורה לא קסוהו
חכמים( .והייו כיון שחכמים חששו שמא יאכל בפסח ,אבל לא גזרו עליו איסור בבל יראה.
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הפסח 473וכיוצא באלו.
אבל דבר שהצריכוהו לבער משום מצות ביעור בעצמה ,כגון פחות מכזית גזירה משום כזית ,וכן דבר
המעמיד אף שיש ס' לבטלו מן התורה לרוב הפוסקים ,כמ"ש הפרי חדש 474והחק יעקב ,475מכל מקום
כיון שמדברי סופרים אינו בטל ,הרי עבר על ביעור דרבנן ובל יראה ובל ימצא דרבנן .476דאם לא כן,
אף שהוא כבעין ,מכל מקום כיון שאינו אלא מדברי סופרים ,להוי כחמץ נוקשה בעינו שמותר לאחר
הפסח ,אלא ודאי הדבר ברור כמו שכתבתי.
וזהו טעמו של )הרשב"א( ]הראב"ן[ שהביאו המ"א 477לפסק הלכה ,דאף מי דבש הרביעי והחמישי
אסור לאחר הפסח ,כיון דעבר על בל יראה ובל ימצא דרבנן.
וכ"מ בהדיא ברא"ש 478וברבינו ירוחם 479וטור 480ומ"א 481בשם הרשב"א 482גבי אלמור"י ,483עיין שם.
__________________
 472שאם עבר עליו הפסח אין קוסים אותו ,כמבואר בשו"ע סי' תמז סי"א )חמץ  ...שתערב בפסח ועבר עליו כל
הפסח  ...בטל בששים( ,ובמ"א שם ס"ק מג )פירוש שתערב בפסח בס' ,ועבר ושהה אפילו במזיד ,שרי ,דהא לא
עבר מן התורה( .והייו כדלקמן סי' תמז ס"א )החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו ,בין באכילה בין
בהאה  ...צריך לבער כל התערובות מן העולם מיד( .ובקוטרס אחרון סי' תמו ס"ק א )אם אין בתערובת טעם
חמץ ,אע"פ שתערב בפסח דחייב לבערו מדרבן  ...אין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה( .ושם
ס"ק ב )דכל שמן התורה מותר באכילה איו עובר עליו ,ואיו צריך לבערו אלא משום חשש תקלה ,ואפילו מדרבן
לא עבר בבל יראה ובל ימצא( .ותבאר לקמן שם )הערה  ,(129שכראה מיירי אפילו בתערובת טעמו וממשו משהו.
וכן הוא בתערובת טעמו ולא ממשו ,כמבואר בפים ס"ז )ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא מותר בהאה,
דכיון שלא עבר על איסור של תורה במה שהשהה אותו עד לאחר הפסח ,לא קסוהו חכמים(.
וכן הוא בתערובת מין במיו ,כמבואר בפים סי"ג )ואם עבר הפסח ולא ביער הרי הן מותרין אפילו באכילה ,דכיון
שבשהייה זו לא עבר על איסור של תורה לא קסוהו חכמים(.
כיון שבכל אלו חששו חכמים שמא יאכל בפסח ,אבל לא גזרו עליהם איסור בל יראה.
 473משא"כ אם תערב במשהו קודם הפסח ,ראה בפים ס"ד שמותר אף לאכלו בפסח ,ומכל שכן להשהותו.
 474סעיף ה )ומשמע לי ודאי דהא דאמרין דחשיב כמאן דאיתיה לאיסוריה בעייה ,וכן בדבר המעמיד לא בטיל,
הייו מדרבן(.
 475ס"ק טז )דדבר המעמיד ,ומילתא דלטעמיה עבידי ,דלא בטיל ,הוא רק מדרבן(.
 476והייו שכיון שהוא חשוב כאילו הוא בעין ממש ,עוברים עליו מדרבן אף על בל יראה )ולא רק על אכילה והאה(.
 477הראב"ן פסחים קס ,א )אירע מעשה בוורמשא ,ביהודי אחד שבישל דבש והחמיצו בשמרי דבש שבישל כל השה,
ודבש הראשון שבישל היה מחומץ בשמרים של שכר ,וזה שבישל עתה היה רביעי לו או חמישי ,והתיר לו רביו
יעקב בן רביו ר' יצחק להיחו עד לאחר הפסח ולמוכרו .וחלקו עליו חכמי דורו  ...דהכא כיון דשמרים דחמץ
הוו ,והעמיד בהן את הדבש ,כאלו בעייה הוא החמץ  ...אמרי התם כיון דאוקמי איסורא הוא דקא מוקמי ליה
חשוב איסורא כמאן דאיתיה בעייה ,אלמא הקיבה שמעמיד בה הוי כאלו הוא בעין ,הכי מי השמרים שמחמיץ
בהן הוו כאלו הן בעין ועובר .ו]הא ד[אמרין מי לר' שמעון דלא קיס כי מערב ,הייו בעבר ושהה חמץ ולאחר
הפסח תערב ,אבל תערב לפי הפסח מי שרי( .שהועתק במ"א ס"ק ט.
הרי מפורש בדבריו ,שאם העמיד לפי הפסח ,ועבר עליו הפסח ,יש לאסור גם המעמיד הרביעי והחמישי.
 478פ"ב סוס"י א )המורייס שעושין האידא שקורין אלמר"י ,שמשימין בו לחם קלוי  ...אן חזין לרבוותא דאסרין
ליה לאחר הפסח(.
 479תיב ה ח"ה מה ,ד – מו ,א )ואלמורי שקורין ,שמו מוריאס בלשון חכמים ,ומשימין בו לחם חרוך  ...רוב
הפוסקים אסרוהו  ...כגון אלמורי שכתבתי למעלה ,אסור אפילו אחר הפסח(.
" 480ואלמאור"י שעושין קודם הפסח מפת שרוף ,אסור לאוכלו אחר הפסח".
 481ס"ק א וס"ק יד )והוה ליה כשאר חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהאה(.
 482שו"ת ח"ג סי' ריד.
 483שהוא המורייס ,שתבאר בפים סוף ס"ז )ואם לא ביערו ועבר עליו הפסח אסור אפילו בהאה(.
והכא במעמיד חמור מדין מורייס שהוא רק לקיוהא ,ששם לעין קיוהא תבאר )אלא אם כן פודה את החמץ
שבתוכו ,או מוכר לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כדין חמץ שתערב בפחות מס' ועבר עליו הפסח( ,ואילו כאן
במעמיד תבאר )אפילו אם רוצה לפדות את דבר המעמיד  ...כל דבר המעמיד ,כיון שהוא חשוב כאילו הוא עומד
בעיו ,אין פדיון מועיל לו .ויש חולקין על זה ואומרים דפדיון מועיל לדבר המעמיד  ...ויש לסמוך על דבריהם
במקום שיש הפסד מרובה(.
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]פירוש של כותים בזמן שהיה חמצן כחמצו של ישראל 485שעבר עליו הפסח[,

והא דשרינן שאור הד'
היינו בתערובת שלאחר הפסח ,שאף שאור הא' אין לו עיקר מן התורה  ,דומיא דחלב של עכו"ם .
וכהאי גוונא כתב הרשב"א בתורת הבית הארוך ,488הביאו הב"י בי"ד סי' קכ"א ,489על הא דכלי חרס
מגעילו ג' פעמים ,490דהיינו בדבר שאין לו עיקר מן התורה ,כמו בתרומה דרבנן עיי"ש .וחמץ שעבר
עליו הפסח נמי דמי לתרומה דרבנן ,לענין ביטול ברוב ,491לרוב הפוסקים ,כמ"ש המ"א בסי' תמ"ז.492
לפיכך אין לסמוך על שו"ת הנ"ל 493אלא בהפסד מרובה .494ועיין באלי' זוטא סוף סי' תמ"ז,495
__________________
486

487

 484לקמן סי' תמז סס"ג )לקח שאור מעיסה שתחמצה בשאור שעבר עליו הפסח ]וחימץ בו עיסה שיה[ ומעיסה זו
השיה לקח שאור וחימץ בו עיסה שלישית ומעיסה זו השלישית לקח שאור וחימץ בו עיסה רביעית הרי עיסה זו
הרביעית מותרת אפילו באכילה(.
ומקורו בתוספתא פסחים רפ"ב ,וירושלמי ערלה פ"ב ה"ו )אימתי חמיצן של כותיים מותר לאחר הפסח ,של בעלי
בתים אחר שלש שבתות של אפיה ,ושל חתומים בכרכים לאחר שלשה ימים ,ושל חתומים בכפרים לאחר שלשה
תורים(.
 485לפי שגזרו עליהם שיהיו כשאר כרים ,חולין ו ,א )דמות יוה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה(,
ופרש"י )ועשו מומרים לעבודת כוכבים(.
וכדלעיל סי' קצט ס"ב )כותי בזמן הזה  ...כבר מו עליהם ועשאום ככרים גמורים לכל דבריהם( .וסי' רטו ס"ב
)וכותים עשאום ככרים לכל דבריהם( .וביו"ד סי' ב בקוטרס אחרון ס"ק יד )כותי הוא מהאומות שהושיב
סחריב בערי שומרון ותגיירו .ומתחלה היו גרי אמת ,ואחר כך תקלקלו וכפרו בהרבה תורה שבעל פה  ...ואחר
כך בימי חכמי הגמרא מו עליהם חכמים ועשאום ככרים גמורים לכל דבריהם ,לפי שתקלקלו הרבה ,וגם מצאו
להם דמות יוה בראש הר גריזי]ם[ שהיו עובדין אותה(.
וראה חי' צמח צדק יו"ד קצא ,ב .רסו ,ד )אם עשאום ככרים גמורים גם לקולא( .הערות וביאורים ח"י ע' ה.
 486כדלקמן סי' תמח ס"א )שקסוהו חכמים לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא ,ולא רצו חכמים
לחלוק בגזירתם ואסרוהו על כל אדם(.
 487שגם בזה התירו בשאור הד' ,בב"י יו"ד סוס"י קטו )ויש ללמוד מכאן למי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של
גוים ,ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח מחלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ואוכלו,
דלאחר שלש פעמים כבר כלה חלב של גוים( ,ובט"ז שם ס"ק יד )כתב ב"י בסוף סי' זה ,מי שעבר והעמיד חלב
בחלב חמוץ של עובד כוכבים ,ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח חלב שלישי זה ולהעמיד
בו חלב ולאוכלו ,דלאחר )זה( ג' פעמים כבר כלה חלב של עובד כוכבים(.
והייו כיון שחלב עכו"ם אין לו עיקר מהתורה ,ולכן התירו במעמיד רביעי וחמישי.
 488בית ד שער ד לז ,א )גרסין בירושלמי במסכת תרומות  ...קדירה שבשל בה תרומה מגעילה שלשה פעמים בחמין
ודיו .אמר ר' בא ואין למדין ממה לעין בילה  ...פירוש קדירה של חרס אף על פי שהתורה העידה על כלי חרס
שאיו יוצא מידי דופו לעולם ,בתרומה היקילו לפי שאיה אלא מדבריהם בזמן הזה  ...ואפשר שלא הקילו אלא
בתרומה בזמן הזה שאין לה עיקר בדאורייתא  ...והוא הדין לכל שאר איסורין של דבריהם שאין להן עיקר
בדאורייתא ,אבל שאר איסורין אפילו של דבריהם אם יש בהן עיקר בדאורייתא אין מקילין בהן כבתרומה(.
 489ד"ה כתב בעל העיטור.
 490שבירושלמי תרומות פי"א ה"ד.
 491בכורות כז ,א )אמר שמואל תרומת חוצה לארץ בטילה ברוב .רבה מבטלה ברוב ואוכל לה( .רמב"ם הל' תרומות
פי"ג הי"א )תרומת חוצה לארץ מותר לבטלה ברוב(.
 492ס"ק מד )כל הפוסקים כתבו דלא בעין ששים(.
והיא דעה הא' דלקמן שם סס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...ותערב לאחר הפסח  ...הרי הוא
בטל ברוב ,ומותר אפילו באכילה ,דכיון שחמץ שעבר עליו הפסח איו אסור אלא משום קס שקסוהו חכמים על
שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא ,לפיכך איו אסור אלא כשהוא עומד בעיו כמו שהיה בשעה שעבר עליו ,אבל אם
תערב אחר כך ברוב היתר ,כיון ששתה מכמו שהיה בשעה שעבר עליו הפסח לא קסוהו חכמים(.
 493שו"ת פים מאירות ,שהובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון.
והייו כי אין לדמות דין מעמיד רביעי בדבר שאין לו עיקר מהתורה )כמו חמץ שעבר עליו הפסח ,וחלב עכו"ם( ,לדין
מעמיד רביעי בדבר שיש לו עיקר מהתורה )כמו מעמיד רביעי שמשהה ועבר עליו הפסח(.
 494וכן פסק בפים ס"י )ויש לסמוך על דבריו ,אם הוא בעין שיש הפסד מרובה אם אסור אותו בשתיה(.
ואף בהפסד מרובה אין להתיר לשתותו בפסח )כדעת שיורי כסת הגדולה ה"ל( ,ולא להשהותו בפסח )כדעת פים
מאירות ה"ל( ,אלא שאם עבר עליו הפסח ויש הפסד מרובה יש להתיר אותו בשתיה.
וממשיך ומבאר הטעם שאין סומכים עליהם בזה :ועיין באלי' זוטא  ...בית לחם יהודה )שחלקו עליהם בהיתר זה(.
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ובשו"ת שבסוף ספר בית לחם יהודה בסוס"י רצ"ג:496
)י( יכול להוסיף כו' .זהו 497פשוט 498לפי דעת המ"א ,499דמדמי דין זה לתערובת יבש ביבש כשאר
איסורין לענין איסור אכילה 500דמותר להוסיף כמ"ש בש"ע יו"ד סי' ק"ט ,501ולכן גם כאן התיר המ"א
לבשל עד שיהא נימוח ,והוא הדין דמותר להוסיף דמאי שנא ,אידי ואידי מבטל בידים הוא .עיין
__________________
 495ס"ק כב )כתב בשיירי כסת הגדולה ומכאן התרתי לעשות כן בחלב הקפה מחמץ ע"כ .ולי צ"ע רב ,דמצאתי
בראב"ן דף ע"ב במעשה בדבש שבישל משמרי חמץ שפסקו כל חכמי הדור דאסור אפילו להשהותו ,ושם מיירי
בדבש רביעי או חמישי  ...גם ראיתי ברביו ירוחם תיב ה' וסיים שזה איו מן הספק .גם הראיה שהביא מדקתי
ושל חתומין וכו' ,עייתי ולא מצאתי בש"ס דילן ,רק מצאתיה בתוספתא(.
 496ס"ק א )כתב בתשובת פים מאירות סי' ק"ז מי שוהג איסור חדש יכול לשתות דבש שקורין מע"ד שהחמיץ
הדבש בשמרי שכר ,והייו אם אותו דבש הוא רביעי לדבש שתחמץ בשמרי שכר .ולי ראה לאסור .עיין בשו"ת
שלי בקוטרס אחרון(.
 497תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סט"ז תבאר דין חטים חמוצים שתבטלו בששים בחטים כשרות ,מותר לטחן יחד כדי ששוב לא יהיו חוזר
ויעור בפסח .ומקורו במ"א.
אחר כך מוסיף במוסגר שם" :ואם אין בחטים הכשרים ששים כגד החמוצים ,יכול להוסיף עליהם עוד חטים
כשרים עד שיהיה ס' כגד החמוצים ,ויטחון הכל ביחד ,כדי שיתבטל קמח החמץ בס' ויהיו מותרין באכילה
בפסח".
את ההלכה זו ומקורותיה בא לבאר בקוטרס אחרון זה:
)א( אף שהמ"א כתב )סי' תמז ס"ק יא(" :יכול לבשלו עד שיהא ימוח ויתערב קודם פסח בס'" .מכל מקום מוכח
שלפי זה יכול גם להוסיף עליהם עד ששים ולטחם.
)ב( אף שבמקום וסף כתב )סי' תסז ס"ק ד(" :מותר לטחן קודם פסח ולבטלן בס'" .מכל מקום מוכח שלפי זה יכול
גם להוסיף עליהם עד ששים ולטחם.
)ג( אף שבמקום וסף כתב )סי' תמז ס"ק מה(" :והיכא שפלו חטים בתוך המים ותחמצו ותגבו ותערבו בתוך
חטים מרובים אסור להוסיף עליהן עד ס' כדי לאכלן בפסח דהוי כמבטל איסור לכתחלה  ...והכא מי אפשר
לבדקן דילמא אית בהו גרגרים שתבקעו )רשב"א סי' תפ"ה(  ...אין להקל גד הרשב"א" .הייו דוקא ,כמפורש
בדבריו שם דמיירי שהחטים החמוצים יכרים ,ולכן אים בטלים ,ואסור להוסיף עליהם .משא"כ כשאים יכרים
ובטלים ברוב ,יכול להוסיף עליהם עד ששים ולטחם.
)ד( וזהו שכתב )סי' תסז ס"ק ד(" :ולפי מה שכתבתי סי' תמ"ז ס"ט דקודם פסח בטל ברוב ,אם כן מותר לטחן
קודם פסח ולבטלן בס'" .שהכווה למה שכתב בסי' תמז ס"ק יא" :לדעת הרא"ש שכתב בי"ד סי' ק"ט ,דיבש
ביבש שתערב עשה היתר גמור ומותר אחר כך לבשלן ביחד ,אם כן הכא מי מותר לקיימו ,דעשה היתר גמור".
והייו שכל ההיתר להוסיף ולטחון בוי על ההיתר להשהות התערובת בפסח.
*
אחר כך מבאר ,שאף שהעיקר הוא כדעת האוסרים להשהות התערובת בפסח )כמבואר בפים סי"ח ,ותבארו
המקורות לזה בהמשך הקוטרס אחרון( .ואם כן הי' לו לכאורה לאסור גם להוסיף חטים כשרות ולטחן יחד.
מכל מקום מתירים או להוסיף ולטחון יחד ,כי זה שפוסק שאוסר להשהותם בפסח ,הוא הט"ז )סי' תמז ס"ק יח(,
והוא מתיר )שם ס"ק ה( בכל אופן לבטל את החמץ בששים לפי הפסח ,ובדברי סופרים אין לקוט חומרי דמר
וחומרי דמר.
כל זה הוא לפי ביאור דברי המ"א ה"ל .אמם למעשה ביאר בפים )סי"ד וסט"ז( שגם לעין אכילה בערב פסח
חשבת תערובת זו היתר ,ולכן מותר להוסיף עד ששים ולטחם יחד .ויתבאר לקמן )הערה .(520
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' ס ואילך.
 498זה שכתב בפים סט"ז )יכול להוסיף עליהם עוד חטים כשרים עד שיהיה ס' כגד החמוצים ,ויטחון הכל ביחד,
כדי שיתבטל קמח החמץ בס' ויהיו מותרין באכילה בפסח(.
 499סי' תמז ס"ק יא )ראה לי דהכא אם יכול לבשלו עד שיהא ימוח ויתערב קודם פסח בס' ,אז מותר לאכלו בפסח,
ואין זה מבטל איסור לכתחלה ,כמ"ש שם ביו"ד(.
 500שמה שכאן מותר להוסיף הוא מחמת שהוא היתר לעין להשהותו )כדלקמן הערה  ,(520מדמים למה שמותר
להוסיף בשאר איסורין מחמת שהוא היתר לעין איסור אכילה.
ומזה מובן שכשם שבשאר איסורין ,התירו אף להוסיף ,כך גם כאן באיסור חמץ ,התירו אף להוסיף.
 501סעיף ב )יבש ביבש שתבטל חד בתרי  ...אם רוצה לבשלן יחד ואין שם ס' ,מותר להרבות עליהם כדי שיעור
ששים ולבשלן(.
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ביו"ד סי' ק"א ס"ו.502
וכ"מ עוד במ"א סי' תס"ז ס"ק ד' שכתב ,ולפי מה שכתבתי בסי' תמ"ז דיבש ביבש קודם הפסח בטל
ברוב ,אם כן מותר לטוחנן ולבטלן בס' ,וכן הוא ביו"ד סי' ק"ט עכ"ל .וכוונתו כמו שכתבתי .503ואם
יש ס' בכרי נגד החטים החמוצים בלאו הכי נמי שרי ,כמ"ש בסי' תנ"ג 504דאינו טוחן כדי לבטל,
וכמ"ש המ"א בסי' תמ"ז ס"ק מ"ה .505אלא מיירי אף אם אין ס' ,מותר להוסיף עד ס' .אי נמי 506מיירי
בטוחן כדי לבטל ,ואפילו הכי שרי כיון שכבר נתבטל ברוב יבש ביבש ,והוא הדין דמותר להוסיף
מהאי טעמא.
508
507
ואף שאסר המ"א בס"ק מ"ה להוסיף  ,הרי פירש הטעם שאין להקל נגד הרשב"א  ,והרשב"א
ביאר הטעם דילמא אית בהו גרגרים שנתבקעו כו' ,כלומר דלא נתבטלו ברוב קודם הטחינה ,509הלכך
הרי זה מבטל איסור בידים ]אם מוסיף עליהם ,דלא כפר"ח סימן תנ"ג .[510אבל אנן איירינן דליכא בהו
גרגיר שנתבקע] 511ואי אית בהו ,יתבאר בסי' תנ"ג .[512וכן דעת העולת שבת 513להתיר להוסיף אי לית
__________________
" 502הא דבריה וחתיכה הראויה להתכבד לא בטלי ,דוקא בעודם שלמים ,אבל אם חתכו או תרסקו עד שאבדה
צורתן בטלי ,דתו לא חשיבי  ...והוא שתרסקו שלא במתכוין לבטל האיסור ,אבל אם תכוין לכך אסור".
הרי שבמקום שאוסר להוסיף ולבטל אסור גם לרסק .וכאן שהמ"א מתיר לבשל עד שיהא ימוח ,בודאי מתיר אף
להוסיף.
 503שמה שכתב לטוחן ולבטלן בס' ,הייו להוסיף עד ס' ולטוחן; שאם אמר שיש כבר ס' בכרי כו'
 504לקמן שם ס"ח )ואין זה כמבטל איסור בידים ,כיון שאין כוותו לטחון כדי לבטל אלא טוחן כדי לאכול ומאליו
הוא מתבטל( .ומטעם זה מותר לטחן אפילו במקום שלא תבטלו ברוב ההיתר ,כגון שהם יכרים ,כמבואר לקמן
שם )טוחן הכל ביחד ,ועל ידי כן מתערב קמח השוכים בקמח השלמים ,ותבטל בתוכו בס' קודם הפסח ,ושוב
איו חוזר ויער(.
" 505כיון שאיו טוחן כדי לבטלם ,לא הוי מבטל איסור".
 506אפילו אם פרש שהמ"א שם מיירי שיש כבר ס' אלא שטוחן כדי לבטל )כמבואר כאן בפים בתחלת הסעיף( ,מכל
מקום יש להוכיח מכך ,שמטעם זה מותר גם להוסיף.
 507עתה בא לבאר ,שכל זה איו סותר את מה שראה במ"א לאסור להוסיף ולבטל ,בסי' תמז ס"ק מה )והיכא
שפלו חטים בתוך המים ותחמצו ותגבו ותערבו בתוך חטים מרובים אסור להוסיף עליהן עד ס' כדי לאכלן
בפסח דהוי כמבטל איסור לכתחלה  ...והכא מי אפשר לבדקן דילמא אית בהו גרגרים שתבקעו )רשב"א סי'
תפ"ה(  ...אין להקל גד הרשב"א(.
]ראה גם לעיל קוטרס אחרון ס"ק ד :ואף המ"א בסי' תמ"ז ס"ק מ"ה כתב שכן עיקר ,אלא שמסיים שאין להקל
גד הרשב"א[.
 508בשו"ת סי' תפה )אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח  ...דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן בפסח הרי הוא
כמבטל איסור בתוך הפסח  ...ועוד  ...חטים הללו הרי אפשר לבדקן ,דדילמא אית בהו גרגרים שתבקעו דאסורין
לכולי עלמא(.
 509כמבואר בשו"ת הרשב"א שם )דכל איסור יכר ,ושהוא בעין ,אפילו דבר מועט בתוך היתר מרובה ואפילו באלף
לא בטיל  ...שהרי יכרת היא וצריך לחפש אחריה ולסלקה(.
וכן תבאר חילוק זה לקמן סי' תג סי"א )במה דברים אמורים בחטים שצמחו ,שאף שתערב בחטים כשרים יכרין
הן בתוכן ולכך אים מתבטלים בתוכם ברוב ,כדין יבש ביבש שהוא בטל ברוב בכל איסורי תורה ,וכן שעורין
השוכין מאכילת עכבר יכרין הם בתוך השלמים ,ולכך אים מתבטלין בתוכם ברוב ,אבל דגן שתחמץ ואין
חימוצו יכר ,כגון שפלו עליו מים ותבקע  ...ואחר כך תייבש ואין בקועו יכר ,ותערב בדגן כשר הרבה ממו,
הרי תבטל בתוכו ברוב(.
 510ס"ג )והה מהר"ם בתשובה ,הובאה בתשובת הרשב"א בסימן תתל"א ,פליג על הטור וסבירא ליה דאף שאיו
מכוין לבטלם ,שלא טחן אותם אדעתא דהכי ,דאע"פ כן מיקרי מבטל איסור  ...כתב בט"ז ביו"ד סימן קל"ז סעיף
ב' ]ס"ק ד[ דהא דאמרין דכיון שאין כוותו לבטל האיסור דלא מיקרי מבטל לכתחילה ,הייו היכא דלא אפשר,
אבל היכא דאפשר בעין אחר מקרי מבטל לכתחילה(.
 511ובזה יוכל גם הרשב"א לסבור שאפשר להוסיף ולטחון.
 512סעיפים ח -י )חטים שאכלו מהם עכברים ושארו בתוכן הרבה חטים שוכין מאכילת העכבר  ...חטים שצמחו
)שקורין אוי"ס גיוואקסין( והן חמץ גמור והרי הן מעורבין בתוך חטים כשרים  ...אין לו להוסיף עליהם קודם
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בהו גרגיר שנתבקע .אלא שדעתו לחלק בין כדי לאכול ובין כדי להשהות ,ולא קיי"ל הכי כמ"ש
לעיל.514
ואף שמשמעות הרשב"א דלהוסיף כדי לאכול אסור אף אי לית בהו גרגיר שנתבקע .515היינו משום
דהרשב"א הוא בר פלוגתיה דהרא"ה ,516המתיר להוסיף על תערובת יבש ביבש בשאר איסורין
)כמ"ש הר"ן בשמו( ,שעל היתר זה סמך המ"א ,517דהכי קיי"ל בי"ד שם.
ולפי זה כל שכן דב' בני אדם מותרים להשהות ,518דבכהאי גוונא בשאר איסורים אף הרשב"א
מודה ,519כמבואר ביו"ד שם.
*

וכל זה 520לדעת המ"א 521דסבירא ליה דמשום חוזר וניעור לחוד אין איסור להשהות ,וראייתו אפשר
__________________
הפסח עוד חטים כשרים ולטחון הכל ביחד ,כדי שיתבטל קמח החמץ בס' בקמח הכשר ,שאסור לבטל איסור
לכתחלה(.
 513סי' תסז ס"א ד"ה ואם )וכ"כ בתשובת הרשב"א סימן תפ"ה ,וביאר שם בתשובה דאפילו תערבו בשוגג בתוך
חטים מרובים מהם ,אבל לא היה בהם ששים ,שאסור להוסיף עליהם כדי לבטלם ,ואפילו להוסיף עליהם
ולהציעם עד לאחר הפסח אוסר שם  ...וראה דאם אי אפשר לברר החטים החמוצים שאים יכרים ,כגון שלא
תבקעו ותערבו בשוגג בחטים מרובים מהם ,מותר להוסיף עליהם כדי לבטלם בששים ולקיימם עד לאחר הפסח,
דהא מדאורייתא חד בתרי בטל(.
 514שגם הוא מפרש שדברי הרשב"א מיירי דוקא ביכרים; אלא שהוא איו מתיר בשאים יכרים ,אלא להוסיף על
מת להשהות .ולא קיי"ל הכי ,אלא כמבואר בפים ס"ה )ובקוטרס אחרון ס"ק ד( ,שמותר להוסיף כדי לאכלו
בתוך הפסח ,ואפילו אם איו בטל ברוב מותר להוסיף ולבטלו כדי להשהותו.
 515שהרי בתחלה כתב )אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח  ...דכיון שהוא מערבן לבטלן כדי לאכלן בפסח הרי
הוא כמבטל איסור בתוך הפסח( .ובזה לא הזכיר שהם יכרים .ואחר כך הוסיף טעם וסף שאסור לבטל )ועוד
ראה לומר טעמא רבה ,דכל איסור יכר  ...חטים הללו הרי אפשר לבדקן ,דדילמא אית בהו גרגרים שתבקעו
דאסורין לכולי עלמא(.
ראית מכך דעתו ,שאף בלא יכרים אסור להוסיף עליהם כדי לאכלן בפסח.
 516הייו כיון שהוא חולק גם על ההלכה שהובאה לעיל משו"ע יו"ד סי' קט ס"ב )יבש ביבש שתבטל חד בתרי  ...אם
רוצה לבשלן יחד ואין שם ס' ,מותר להרבות עליהם כדי שיעור ששים ולבשלן(.
ומקורו תבאר בר"ן חולין פ"ז )לו ,א( ד"ה גרסי' בגמ' )מיהו כתב הרב רביו אהרן הלוי ז"ל ,דכל שתבטל חד בתרי,
כיון שלאכול כל אחד ואחד בפי עצמו מותר ,אם בא לבשלן כאחד ,מרבה עליהן כדי שיעור ששים ומבשלן
לכתחלה ,ומשום מבטל איסור לכתחלה ליכא ,שכיון שכל אחד בפי עצמו מותר אין כאן איסור(.
והרי הרא"ה הוא מחבר ספר בדק הבית ,שהן השגות הרא"ה לפסקי תורת הבית להרשב"א .וגם כאן חולק הרשב"א
על פסק הרא"ה ה"ל ,שהרי בשו"ת ה"ל אסר הרשב"א להוסיף עליהם.
והעיר על זה בפסקי דיים צמח צדק יט ,ג )ומ"ש שהרשב"א חלוק על הרא"ה שבר"ן סוף פרק יד השה ,לא ידעו
מא ליה הא ,דדברי הר"ן לא משמע הכי(.
הייו שמדברי הר"ן ראה שגם הרשב"א יודה בזה .ומכל מקום למד זאת רביו ממשמעות דברי הרשב"א בשו"ת
ה"ל.
 517כמובא לעיל מהמ"א סי' תמז ס"ק יא ,וסי' תסז ס"ק ד ,שלמד היתר זה מההלכה שביו"ד שם ,שהוא הפסק ה"ל
של הרא"ה .הייו שפסק כדעת הרא"ה ,שאם תבטל ברוב מותר להוסיף עליו עד ששים ולטחון הכל.
ומה שחושש לדעת הרשב"א הייו דוקא ביכרים ,כיון שעדיין לא בטל.
 518לפי ה"ל מובן גם המקור למה שפסק בפים סי"ז )ויטול כל כך חטים מהתערובת ויבערם מביתו ,דהייו
שימכרם  ...והשאר מותר לו להשהותם עד לאחר הפסח .וכן אותו הישראל שלקח ממו החטים מותר לו
להשהותם עד לאחר הפסח .שהרי איסור השהייה דומה לאיסור אכילה בבת אחת לשאר איסורין ,ובשאר איסורין
אין איסור לאכול בבת אחת אלא לאדם אחד ,אבל שי בי אדם מותרין לאכול כל התערובת אפילו ברגע אחד(.
והייו שבזה מודה גם הרשב"א ,כמבואר ביו"ד רס"י קט )ולא רק הרא"ה(.
והטעם שזכרה הלכה זו כאן ,ראה לקמן בסמוך.
 519אשר "שי בי אדם מותרין לאכול כל התערובת אפילו ברגע אחד" .וראה לעיל )הערה .(172
 520כבר הובא לעיל )הערה  ,(497שכל ההלכה הזאת שמותר להוסיף חטים כשרות ולטחם יחד ,למד המ"א מההלכה
שמותר להשהות את התערובת הזאת בפסח ,כמבואר בדבריו )סי' תסז ס"ק ד(" :ולפי מה שכתבתי סי' תמ"ז ס"ט
דקודם פסח בטל ברוב ,אם כן מותר לטחן קודם פסח ולבטלן בס'" .שהכווה למה שכתב בסי' תמז ס"ק יא
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מהסוברים דאף לח בלח חוזר וניעור ,522ואפילו הכי מותר לקיימו.523
__________________
)לדעת הרא"ש שכתב בי"ד סי' ק"ט ,דיבש ביבש שתערב עשה היתר גמור ומותר אחר כך לבשלן ביחד ,אם כן
הכא מי מותר לקיימו ,דעשה היתר גמור( .והייו שכל ההיתר להוסיף ולטחון בוי על ההיתר להשהות התערובת
בפסח.
ועל זה מקשה רביו ,שהרי העיקר הוא כדעת האוסרים להשהות התערובת בפסח )וממשיך ומבאר כל המקורות
לזה( .ואם כן הי' לו לכאורה לאסור גם להוסיף חטים כשרות ולטחן יחד.
ועל זה בא לבאר הטעם שמתירים או להוסיף ולטחון יחד ,כי זה שפוסק שאוסר להשהותם בפסח ,הוא הט"ז )סי'
תמז ס"ק יח( ,והוא מתיר )שם ס"ק ה( בכל אופן לבטל את החמץ בששים לפי הפסח ,ובדברי סופרים אין לו
לקוט חומרי דמר וחומרי דמר.
*
והה על עצם קביעה זו ,שכל ההיתר להוסיף ולטחון בוי על ההיתר להשהות התערובת בפסח ,מקשה בפסקי דיים
צמח צדק יט ,ג )צריך לעיין ,שהרי מבטל איסור הוא ,דהא אילו בעי לאכול כל אחד ואחד בפי עצמו אסור בפסח.
ולא דמי לשאר איסורים שמותר לאכול כל אחד ואחד בפי עצמו ,וכשמבטלו לאוכלו בפסח אין זה מבטל היתר(.
ובאמת תבאר בפים ,שהטעם שחשבים היתר ,הוא לא רק מטעם שמותר להשהותם ,אלא כמבואר בפים סט"ז
)כיון שכבר תבטל האיסור ברוב היתר מאליו .וכיוצא בזה בשאר איסורים אין איסור אלא לאכול כל התערובת
בבת אחת ,אבל לאכלו כולו בזה אחר זה הוא היתר גמור אף מדברי סופרים .אם כן אין זה מבטל איסור ,אלא
מבטל היתר הוא ,שהרי מבטלו בשעה שדין ביטול החמץ הוא כדין ביטול שאר איסורים ,דהייו קודם הפסח(.
והייו כפי שתבאר בפים סי"ד )כיון שעשה התערובת קודם הפסח ,שאז הוא מתבטל ברוב כמו שאר איסורים,
לעין שמותר לאכלו בערב פסח משעה ה' עד הלילה(.
ומסיים )וכיוצא בזה בשאר איסורים אין איסור אלא לאכול כל התערובת בבת אחת ,אבל לאכלו כולו בזה אחר זה
הוא היתר גמור אף מדברי סופרים .אם כן אין זה מבטל איסור ,אלא מבטל היתר הוא(.
וכן תפרש בכת"י )כיון שהאיסור כבר תבטל ברוב מאליו ,ואיו מוסיף עליו אלא כדי שלא יהא חוזר ויעור אחר
כך כשיגיע הפסח .וכיוצא בזה גם בשאר איסורין ,לעין איסור אכילה ,מותר להוסיף על יבש ביבש שתבטל ברוב
עד ס' כדי לבשלו בקדרה אחת(.
ולפי זה הרי הוא ממש כמו ההיתר שתבאר בשו"ע יו"ד סי' קט ס"ב )יבש ביבש שתבטל חד בתרי  ...אם רוצה
לבשלן יחד ואין שם ס' ,מותר להרבות עליהם כדי שיעור ששים ולבשלן( .ובט"ז שם ס"ק ג )ואין בו משום מבטל
איסור ,כיון שכל אחד בפי עצמו מותר אין כאן איסור( .ובש"ך שם ס"ק יג )ואין בו משום מבטל איסור ,כיון שכל
אחד מותר בפי עצמן(.
והייו כיון שבערב פסח הוא חשב היתר אף לעין אכילה ,שמותר לאכלו בערב פסח )לדעת הרא"ש אפילו בבת
אחת ,ולדעת הרשב"א בזה אחר זה( ,אם כן חשב היתר לעין שיכול להוסיף עליו ולטחו כדי לאכלו בפסח.
שלפי ביאור זה אולי לא הקשה הצמח צדק כלום .ואפשר קיים ביאור זה גם לפי שיטת הט"ז ,שאסור להשהות
תערובת החטים בפסח .ואפשר ששוב לא יהי' צורך לבאר הלכה זו על פי הכלל של "בדברי סופרים אין לו לקוט
חומרי דמר וחומרי דמר".
 521סי' תמז ס"ק יב )מיהו לדעת הרא"ש שכתב בי"ד סי' ק"ט דיבש ביבש שתערב עשה היתר גמור ומותר אחר כך
לבשלן ביחד ,אם כן הכא מי מותר לקיימו ,דעשה היתר גמור( .וסי' תסו ס"ק ט )כיון שיש פירורין בעין חוזר
ויעור  ...ואם כן אסור לאוכלו ומותר להשהותו( .וסי' תסז ס"ק ד ד"ה כתב הב"ח )והכל בו כתב שמותר להשהות
החטים שתערבו דיבש ביבש בטל .וכן פסק הב"ח לדיא( .שהיא הדעה הא' שבפים סי"ד וסי"ז.
 522דעה הב' בשו"ע סי' תמז ס"ד )אם תערב החמץ קודם הפסח ותבטל בס' ,איו חוזר ועור בפסח לאסור במשהו,
ויש חולקים(.
ולקמן שם סכ"ב )חמץ שתערב בהיתר לח בלח  ...ויש חולקין על זה ואומרים ,כיון שיש משהו ממשות החמץ בתוך
התערובת ,אע"פ שהוא בלול בגוף ההיתר ,הוא חוזר ויעור בפסח ואוסר את התערובת(.
 523כדלקמן שם )חמץ שתערב בהיתר לח בלח  ...מותר לאכלו בפסח  ...ויש חולקין  ...ויש מחמירין  ...חוזר ויעור
בפסח  ...אסור לאוכלה בתוך הפסח( .והייו שעכ"פ מותר לקיימו.
וכמובא בהערות לקמן שם מתשובת הגאוים ,בשערי שמחה למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פד )למשתייה בפסח לא
קמיבעיא לן( ,ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' ג ,וסי' תפה )ורביו האיי גאון אסר  ...לשתותו בפסח( ,ובטור סי' תמב
)רב טרואי שהשיב  ...ודאי אסור לשתותו בפסח( .רמב"ם פ"ד הי"ב )אסור לאכלו עד אחר הפסח( ,לפירוש המ"מ
שם )והרבה מהגאוים כדעת רביו ,שאפילו תערב כמה זמן קודם הפסח אסור לאכלו בפסח ,שחוזר ויעור(.
והייו שעכ"פ להשהותם .ומיירי בתערובת טעמו בלבד ,שלדעת פוסקים ה"ל אסור באכילה ושתיה ומותר
להשהותו.
ומזה למד המ"א אף לתערובת יבש ביבש ,שמותר לקיימו ,כדלקמן סי' תסו סי"א )שהרי אף להאומרים שתערובת
לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח חוזר ויער בפסח ואסור לאכלו ,אף על פי כן מותר להשהותו(.
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אבל בט"ז לא משמע הכי ,524שהרי כתב בסי' תמ"ז ס"ק י"ח 525אפילו מדרבנן אין האיסור אלא מצד
חומרא דמשהו כו' עיי"ש .ולהמ"א 526מעיקר הדין ראוי לאסור לדעת הרשב"א שביו"ד סי' ק"ט ולא
מצד חומרא דמשהו .אלא ודאי כוונת הט"ז אף לדעת הרא"ש שם אסור ,מצד חומרא דמשהו ,דחוזר
וניעור אף לענין להשהותו.
528
527
וכ"כ הפר"ח בסימן תס"ז סוף ס"א  ,ובסי' תמ"]ב[ סוף ס"א בשם תשובת הרשב"א ]אף לענין לח
בלח .529וכן כתב בסי' תמ"ז ס"ד 530אף לענין טעמא בעלמא .531והמ"א 532לא העתיק מתשובת הרשב"א אלא
מאי דנפקא מינה לדידן[.

__________________
ויתבאר בהערות לקמן שם.
 524שהיא הדעה הב' שבפים סי"ח )כיון שאסור לאכול בפסח כלום מזה התערובת  ...אסור גם כן להשהותן(.
" 525וביבש ביבש ראה  ...דמותר ,אפילו לדיעה הראשוה דסעי' ט' דמחמיר תוך הפסח ,כאן לאחר הפסח שרי ...
דהא כאן לא עבר על בל יראה ,כיון דמן התורה חד בתרי בטיל .ואפילו מדרבן האיסור איו אלא מצד חומרא
דמשהו ,ולא שייך למיקסיה" .הרי שאסר להשהותו בפסח ,מצד חומרא ,ואם עבר עליו הפסח מותר.
 526ואין לפרש הכווה שהאיסור להשהותו בפסח "מצד חומרא דמשהו" ,הוא כפי שביאר המ"א ,לדעת הרשב"א
שבשאר איסורים אסור לאכלו בבת אחת; שאם כן אין זו חומרא דמשהו ,כי אם מדיא.
אלא על כרחך כוותו שבכל אופן אסור להשהותו מצד החומרא.
*
ולפי זה יש לעיין כוות הט"ז ,במה שכתב בהמשך דבריו )ואם כן כאן ביבש ביבש ,אם הוא חד בתרי יש להרבות
עליו חיטים כשרים ולטוחן  ...ויכול לאוכלו אפילו בפסח ,ואם בא להשהותו אחר הפסח ,אין צריך לזה ,ומותר
אפילו בלא פדיון לים המלח(.
ואין לפרש דבריו שמותר להשהותו ,שהרי:
)א( כבר הועתק קודם מתחלת דבריו "לאחר הפסח שרי  ...דהא כאן לא עבר על בל יראה ,כיון דמן התורה חד בתרי
בטיל  ...ולא שייך למיקסיה" .הרי שעכ"פ אסור להשהותו.
)ב( מה שכותב כאן "אחר הפסח  ...מותר אפילו בלא פדיון" מורה שאסור להשהותו.
וראה שגם כאן עיקר כוותו ,שאם עבר עליו הפסח איו צריך פדין.
" 527דלדידן דקיימא לן דחוזר ועור ,כי היכי דאסור לאוכלו ,הכא מי מחייב מדרבן לבעורי .ועיין בתשובות
הרשב"א סימן תתל"א ,ובמה שכתבתי בסימן תמ"ב סוף סעיף א' ,יע"ש".
" 528דאעפ"י שתבטל מן התורה ,מדרבן מיחייב לבעורי".
 529שו"ת הרשב"א ח"א סי' ג וסי' תפה )דלפי דעת הגאוים ז"ל אפילו חמץ מועט שתערב בתוך מרובה אפילו
באלף קודם הפסח אסור לאכלו בפסח .ורביו האיי גאון אסר יין שמצאו בתוכו קודם הפסח שי גרגירים של
חטים לשתותו בפסח(.
וסי' קעג )מי שמצא בשעת הגתות חתיכת מחמצת בכלי מלא יין והוציאה משם ,ולזמן לקח מאותו יין ותן בחביות
אחרות שהיו חסרות מעט  ...הגאוים ז"ל כולם אסרוה בשתיה בפסח וראוי לחוש לדבריהם(.
והיא דעה הב' דלקמן סי' תמז סכ"ב )ויש חולקין על זה ואומרים כיון שיש משהו ממשות החמץ בתוך התערובת,
אע"פ שהוא בלול בגוף ההיתר ,הוא חוזר ויעור בפסח ואוסר את התערובת  ...והלכה כסברא הראשוה .ומי
שרוצה להחמיר  ...יחמיר לעצמו ,אבל לא יורה כן לאחרים(.
ומוסיף הפר"ח ,שהאיסור הוא )לא רק לאכלו ולשתותו ,אלא( גם "מיחייב לבעורי" .ולא קיי"ל כוותיה בזה.
" 530וכתב בספר שיירי כסת הגדולה ]הגב"י אות ד[ דלא אמרין חוזר ועור אלא בדאיכא ממשו של איסור ולא
הוחם ,אבל בטעם גרידא לכולי עלמא איו חוזר ועור  ...ולא הירא".
 531כדעה הג' דלקמן שם )ויש מחמירין עוד דאפילו אם אין בתוך התערובת כלום מממשות החמץ אפילו משהו ,אלא
שפלט לשם טעם משהו חמץ ,ותבטל בתוכו קודם הפסח ,הרי הוא חוזר ויעור בפסח  ...והלכה כסברא
הראשוה .ומי שרוצה להחמיר כאחת משתי סברות האחרוות יחמיר לעצמו ,אבל לא יורה כן לאחרים(.
אלא שהוא סובר כן אף להשהותו ,ולא קיי"ל כוותיה בזה.
 532סי' תמז ס"ק מה )והיכא שפלו חטים בתוך המים  ...רשב"א סי' תפ"ה(.
אף שהעתיק מהרשב"א לעין שאסור להוסיף ולבטל החמץ בס' קודם הפסח ,לא העתיק ממו לעין חוזר ויעור
בלח בלח ובטעם ,דלא קיי"ל כוותיה בזה.
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וגם הגהות מיימוניות 533ומרדכי הארוך 534דאסרי להשהות תערובת יבש ביבש ,מסתמא 535סבירא להו
כהרא"ש בשאר איסורים ,שהרי המסדרים הגהות מיימוניות ומרדכי הם תלמידי מהר"ם ,536ומהר"ם
סבירא ליה כהרא"ש ,הובאו דבריו בתשובת הרשב"א סי' תש"ל ,537ובמנחת יעקב כלל ל"ט .538וגם
הסמ"ק סבירא ליה כהרא"ש ,כמבואר בתורת חטאת שם .539ודרך הגהות מיימוניות לימשך אחר
דבריו בכל מקום.540
ומכל מקום לענין להוסיף ,541כיון שהט"ז 542עצמו מתיר לבטל חמץ קודם הפסח .וכן המרדכי
הארוך 543מתיר לבטל עכ"פ היכא דכבר נתבטל ברוב .ואפשר דגם הגהת מיימוני סבירא ליה הכי.
לפיכך יש להקל בזה כדעת המ"א .544דבדברי סופרים אין לנו לנקוט חומרי דמר וחומרי דמר ,545רוצה
לומר חומרת הט"ז דיבש ביבש חוזר וניעור גם להשהותו ,ואם כן כל אחד ואחד בפני עצמו נמי אסור
__________________
 533סוף הל' חמץ ומצה )אם תערבו חטי חמץ בחטי כשר ולא ודע עד לאחר הפסח  ...די לו בזה דיוליך האה לים
המלח( .הרי דעכ"פ אסור להשהותו.
 534רמז תקסט בהג"ה )ועוד כתב ראבי"ה על תבואה שירד עליה דלף  ...תערב קצת מן החטין שתבקעו בשאר הכרי
אחר התערובת קודם הפסח ומחמת שתייבשו החטין אין המבוקעין יכרין  ...אף על גב דאיו יכר הוי כמוח
בבור ואסור להשהותו( ,בשם ראבי"ה סי' תיב )התבואה שירד עליה הדלף  ...תערבו מהן בשאר החיטים מעט
בשלשה ]ק[מצים מאותן שתבקעו  ...אף על גב דלא ידע להכירו ,והוה ליה כאילו חמצו מוח בבור ועבר עליה,
ואסור להשהותן(.
 535אין לומר שטעם הדבר שאסרו ,שהם סוברים כהרשב"א בשאר איסורים ,שחד בתרי יבש ביבש לא עשה היתר,
ולכן אסור להשהותו כדלעיל סט"ו ,כי מסתמא כו'
 536ראה כללי הפוסקים וההוראה כללים רכט; רלז.
" 537דין יבש ביבש שתערב ברוב ,לרב רבי מאיר דרוטבורק ז"ל ,חתיכה שאיה ראויה להתכבד שתבטלה ברוב
דהיתר יראה דמותר לאוכלן שלשתן כאחד".
 538אות יב )מהר"ם מרוטבר"ג שסובר דעה זו ,כמעתיק בשמו גם כן בתשובת הרשב"א סי' תש"ל(.
 539כלל לט דין ה )והרא"ש פרק גיד השה ,והטור יו"ד סי' ק"ט ,דמותר אדם אחד לאכלן כולם ביחד ,אעפ"י שאוכל
בודאי האסור ,וכן מותר לאכול אחת אחת ,עכ"ל .וכן דעת הסמ"ק(.
 540ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רל.
 541יוצא אם כן מכל ה"ל שרוב הפוסקים סבירא להו כדעת הט"ז לאסור להשהות בפסח ,חטי חמץ שתערבו ברוב
חטים כשרים .ואם כן אים חשבים היתר ,אלא איסור .והרי אין מבטלים איסור בידים.
ומדוע אם כן פסק בפשיטות )בפים סט"ז( ,שיכול להוסיף עליהם עוד חטים כשרים עד ששים ולטחון אותם כדי
לבטל את החמץ שבו )ראה לעיל הערה .(520
ועל זה מתרץ ,שהטעם הוא ,כיון שהט"ז עצמו מתיר כו'.
 542סי' תמז ס"ק ה )ראה לי דאם תערב לח בלח בפחות מס' קודם הפסח ,דיכול להרבות עליו קודם הפסח עד
שיהא ס' כדי שיהא מותר בפסח ,ואין בזה משום אין מבטלין איסור לכתחילה .וראיה לזה כתבתי בהלכות סוכה
סי' תרכ"ו ס"א עיי"ש( ,ושם בסי' תרכו ס"ק ב )ומזה למדו בתערובות חמץ קודם פסח בלח בלח ואין שם ס',
שיכול להרבות עליו ,ואפילו לכתחלה ,כיון שהוא קודם האיסור(.
הובא ותבאר לעיל בקוטרס אחרון ס"ק ג -ד ,דלא קיי"ל כוותיה בזה; אבל עכ"פ בידון דידן אין לאסור לפי שיטת
הט"ז לאסור להשהות התערובת ,שהרי הט"ז עצמו מתיר לערב בידים בכל אופן.
 543שם ,בשם ראבי"ה שם )תבואה שירד עליה הדלף  ...ראה לי  ...שקיל ואכול מיייהו קודם הפסח ואשתרי איך,
כדפרישית טעמא .ואין כאן משום אין מבטלין איסור לכתחילה ,דאכתי לאו איסור יהו עד שיגיע הפסח(.
הובאו גם לעיל קוטרס אחרון ס"ק ד.
 544סי' תמז ס"ק יא )מיהו ראה לי דהכא אם יכול לבשלו עד שיהא ימוח ויתערב קודם פסח בס' ,אז מותר לאכלו
בפסח ,ואין זה מבטל איסור לכתחלה(.
וכפסק בפים סט"ז )ואם אין בחטים הכשרים ששים כגד החמוצים ,יכול להוסיף עליהם עוד חטים כשרים עד
שיהיה ס' כגד החמוצים ,ויטחון הכל ביחד ,כדי שיתבטל קמח החמץ בס' ויהיו מותרין באכילה בפסח(.
 545ש"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( ,וכן
כתב בקיצור בההגת הוראות אות ז.
הובא לעיל סי' תמ קוטרס אחרון ס"ק ו ,בשם כללי ההוראה .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל לז.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

82

להשהות ,וחומרת המ"א מאי דמשמע מלשונו דלא שרי לבטל בידים אלא מטעם המבואר ביו"ד סי'
ק"ט ,דהיינו שכל אחד ואחד בפני עצמו הוא מותר עיי"ש.
אבל אם לא הוסיף יש להחמיר שלא להשהות ,ואפילו כל אחד בפני עצמו ,דהיינו אפילו ביער כל
התערובות 546ולא נשתייר אלא משהו לא ישהנו ,כדי לחוש לדעת הרשב"א והמרדכי והגהות
מיימוניות וט"ז ופרי חדש ,שהרי לדעתם כשם שאסור לאכלו משום שחוזר וניעור כך אסור להשהותו
מהאי טעמא.
ומכל מקום בהפסד מרובה וכהאי גוונא יש להקל ,שהרי דעת השו"ע בסי' תס"ו ס"ד 547דלא אמרינן
חוזר וניעור לענין להשהותו ,ע"ש במ"א 548ובמה שכתבתי שם:549
)יא( התריאק"ה כו' .עיין במה שכתבתי לעיל .550ועיין בתשובת הרשב"א 551שהביא הב"י ביו"ד סוף
סימן קל"ד ,מבואר שם שכל מאכלי הרופאים שנותנים לחולים נקרא דרך עשייתו ואינו מתבטל
עיי"ש:
)יב( כל דבר כו' מותר ליהנות כו' .עיין 552בתוס' ריש פרק כל שעה ד"ה ר' יהודה אומר כו') ,553ועיין
__________________
 546כמבואר בפים סי"ח )ואפילו מכר כל התערובת לכרי קודם הפסח ולא שייר ממו אלא משהו ,אסור לאכלו
בפסח ,אסור גם כן להשהותן ,גזירה שמא יבא לאכלו(.
ואפילו אם תבאר חלקו לגמרי מן העולם ,קודם הפסח ,לא יועיל להתירו ,כמבואר לעיל )הערה .(174
" 547אם תייבש הלחלוחית לא מהי ריקוד ,דמיפרך ומתערב עם השאר ,ואסור לאכלו בפסח ,אלא ירקדו וישמרו
עד אחר הפסח".
 548ס"ק ט )חוזר ויעור  ...ואם כן אסור לאוכלו ומותר להשהותו(.
 549סעיף יא )שהרי אף להאומרים שתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח חוזר ויער בפסח ואסור לאכלו ,אף
על פי כן מותר להשהותו( .ומזה למדים אף לעין תערובת יבש ביבש.
ויתבאר לקמן שם ,ובהערות שם .ולעיל )הערה .(178
 550קוטרס אחרון ס"ק ה.
 551ח"ג סי' ריד )ראיתי שערוריה שותין לחולים אותן המשקים העשים ביד העובדי כוכבים מחומץ שלהם ,ודבש
או חומץ ופג  ...לא ידעתי להם מקום שיסמכו בו ,שאם מפי שתערב החומץ בתוך הדבש ובטל במיעוטו ,זה
איו ,שהרי עקרו כך ,וכל שעקרו כך ,איו בטל במיעוטו  ...וכן דעת הראב"ד ז"ל  ...וכל שתערב דרך מקרה ,לא
החמירו בו עד שיהא בו בותן טעם ,אבל כל שדרכן לעשות כן ,אסרו ,ואיו בטל במיעוטו(.
 552תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ד הביא הכלל" :כל דבר שמותר לקיימו ,מותר להות ממו בפסח ,כגון למוכרו לכרי או שאר מיי
האות".
אמם בברייתא )כא ,רע"ב( אוסר רבי יהודה בן בתירה למכור כותח לכרי שלושים יום קודם הפסח ,ותבאר בתוס'
)כא ,רע"ב(" :אור"י בשם ר"ת  ...אסר בכותח  ...יסברו שבפסח מכרו ישראל לכרי  ...ואתי שפיר אף לר"ת ...
דמותר להשהות כותח בפסח" .יוצא אם כן ,שלדברי ר"י בדעת ר"ת ,מותר להשהות הכותח בפסח ,אבל אסור
למכרו לכרי .ומכאן מוכיח בשו"ת חכם צבי סי' פו )שמע מיה דאף מה שהוא אסור בהאה בפסח מותר
להשהותו( ,שלא ככלל האמור כאן.
ותוכן הביאור הוא ,שבמקום שמותר לקיימו ,ולא חששו שמא ישכח ויאכל ,מותר גם ליהות ממו ולמכרו לכרי,
ולא חששו שמא יבא לאכלו .אמם יש דברים שאסור ליהות מהם מדיא ,אף שמותר להשהותם.
ולפי זה מבאר את דברי התוס' בכמה אופים:
)א( בברייתא )מג ,א( יש מחלוקת תאים אם יש איסור מהתורה לאכול כותח ,שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס.
ואם אמר שרבי יהודה בן בתירה סובר שאיסור אכילתו וההאתו מהתורה ,ומותר להשהותו; אין זה סותר כלל
דידן.
)ב( גם אם אמר שהוא סובר ,שאיסורו מדרבן ,הייו איסור מדיא ,שגזרו אטו יש בו כזית בכדי אכילת פרס,
שאיסור אכילתו וההאתו מהתורה .ולכן אין זה סותר כלל דידן.
)ג( אפשר שר"י מודה שאסור להשהות הכותח בפסח מדברי סופרים ,ואילו האתו ומכירתו אסורים מהתורה.ואם
כן איו סותר כלל דידן.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' פד ואילך .ולעיל )הערה .(231
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במ"ש לקמן (554ובמהרש"א שם ,555דסותר כלל זה לכאורה .וכן כתב בתשובת חכם צבי סי' פ"ו.556
ויש ליישב דשם מיירי בכותח דאסור לאכלו מן התורה בפסח ,כמבואר בתוס' ריש פרק ג'.557
ואף למאן דאמר דאינו אסור אלא מדברי סופרים .558מכל מקום כשם שאסרוהו באכילה אף כשאין בו
כזית בכדי אכילת פרס ,גזרה משום יש בו ,כך אסרוהו בהנאה מגזרה זו עצמה ,דאיסור הנאה ביש בו
הוא מן התורה .559שהרי חייב עליו כרת בכזית ,560כמ"ש הב"י 561והפרי חדש.562
__________________
 553בברייתא שם כא ,ב )ר' יהודה בן בתירא אומר כותח וכל מיי כותח אסור למכור שלשים יום קודם לפסח(.
ובתוס' שם )אסר בכותח משום  ...יסברו שבפסח מכרו ישראל לכרי ,ולכן אוסר ר' יהודה למכור כותח לכרי.
ואתי שפיר אף לר"ת דמפרש בריש אלו עוברים דמותר להשהות כותח בפסח(.
והייו הא דתן מב ,א )ואלו עוברין בפסח כותח הבבלי( .ובתוס' שם )וראה לר"ת דאלו עוברין  ...הייו מעל
השולחן ,דלאו בי מיכל יהו ,אבל בל יראה ליכא(.
ומכל מקום סובר רבי יהודה בן בתירא ,שאסור למכרו אפילו קודם הפסח ,כי "יסברו שבפסח מכרו ישראל לכרי".
יוצא אם כן ,שלדעת ר"ת ,מותר להשהות הכותח בפסח ,אבל אסור למכרו לכרי בפסח.
 554בהמשך הקוטרס אחרון )ובאמת כותח אסור להשהותו מדברי סופרים אף לר"ת ,גזירה שמא יאכלו בפסח(.
" 555דאע"ג דאיו עובר עליה בבל יראה ,מכל מקום אסור למוכרו לעובד כוכבים ,דבהאה אסורה".
 556סד"ה ובמרדכי )מדכתבו התוס'  ...אף לר"ת שפירש בריש פרק אלו עוברין דמותר להשהותו ,מכל מקום אסור
למוכרו בפסח משום דאסור בהאה ,וכמ"ש מהרש"א ז"ל שם בחידושי הלכות ,שמע מיה דאף מה שהוא אסור
בהאה בפסח מותר להשהותו(.
 557מב ,א ד"ה ואלו )מרבין מכל מחמצת לא תאכלו ,ואפילו באכילה לא הוה מיחייב אי לאו דרבייא קרא(.
והייו כדאמרין בגמרא שם מג ,א )מאן תא דחמץ דגן גמור על ידי תערובות  ...בלאו  ...רבי אליעזר היא ,דתיא
על חמץ דגן גמור עוש כרת על עירובו בלאו דברי ר' אליעזר  ...כל מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי(.
וכדלקמן )בסוף הקוטרס אחרון( דסבירא ליה דהלכה כרבי אליעזר.
וכיון שאסור באכילה מהתורה ,אסור אף בהאה; אף שאין עוברים בו על בל יראה.
ואם כן אין זה סותר את הכלל האמור לעיל ,שבמקום שמותר לקיימו ,ולא חששו שמא ישכח ויאכל ,לא אסרו גם
על מכירתו לכרי ,ולא חששו שמא יבא לאכלו.
 558כדאמרין ברייתא 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( .ומיירי בכותח שהוא פחות מכזית בכדי אכילת פרס,
כאמור בגמרא מד ,א )הח לכותח הבבלי דלית ביה כזית בכדי אכילת פרס(.
והייו שהמחלוקת היא בפחות מכזית בכדי אכילת פרס .ואילו בכזית כולם מודים שעובר בלאו.
ואפשר שגם רבי יהודה בן בתירא סובר כחכמים שבפחות מכזית בכדי אכילת פרס איסורו רק מדברי סופרים.
ואם כן יהי' מוכח מדברי התוס' ,שגם בדברי סופרים התירו להשהותו ואסרו למכרו בפסח לכרי.
 559וכיון שגזרו אטו יש בו כזית בכדי אכילת פרס ,לכן אסרוהו מדיא באכילה ובהאה ,אף אם אין איסור
להשהותו.
יוצא אם כן שגם לפי זה אין זה סותר את הכלל האמור לעיל ,שבמקום שמותר לקיימו ,ולא חששו שמא ישכח
ויאכל ,לא אסרו גם על מכירתו לכרי ,ולא חששו שמא יבא לאכלו.
 560באמת לא תפרש בפוסקים ,שאם יש בכותח כזית בכדי אכילת פרס אסור בהאה מהתורה .אבל כן ראה ממה
שכתבו הפוסקים שחייב עליו כרת ,שדיו כמו חמץ בעיו לעין זה ,ואם כן מסתבר שכן הוא אף לעין איסור
האה.
 561ד"ה והשתא )והשתא היכא דאפילו כי אכל ליה בדרך טיבול יש בו כזית בכדי אכילת פרס ,חייב עליו כרת אם
אכל שיעור פרס ,לכולי עלמא(.
 562ס"א ד"ה ורביו חיים )ולשיטה זו  ...אי איכא כזית בכדי אכילת פרס ,אף רבן דלא דרשי כל ,מיחייבי מלקות
וכרת(.
ואף דקיי"ל ,שאף בכותח שיש בו כזית בכדי אכילת פרס אין בו כרת ,כדלעיל במין המצות שם )תערובת חמץ שיש
בו כזית בכדי אכילת פרס מהתערובת  ...כגון כותח  ...הבבלי  ...בחמץ בפסח החמירה תורה ואמרה כל מחמצת
לא תאכלו ,אפילו תערובתו .אבל כרת איו חייב( ,וש".
אבל כאן איירין בדעת התוס' ,לעין כותח כזית בכדי אכילת פרס ,שחייב כרת על אכילתו ,ואסור בהאה מן
התורה .ואיו עובר עליו בבל יראה ,כמובא לעיל מהתוס'.
ולכן גם בפחות מכזית מאכילת פרס גזרו עליו שיהי' דיו כמו כזית בכדי אכילת פרס ,שאסור בהאה ,למכור
לכרי; אף שמותר להשהותו.
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ובאמת 563כותח אסור להשהותו מדברי סופרים אף לר"ת ,גזירה שמא יאכלנו בפסח ,כמ"ש הרא"ש
ריש פרק ג' ,לחד שינוייא שבתוס' ריש פרק קמא ,564בשם רשב"א .565וכן קיי"ל כמ"ש כל
האחרונים .566ור"י בתוס' ריש פרק כל שעה 567סבירא ליה כאידך שינויא ,568שהוא מסתם תוספות
שהוא ר"י.569
אי נמי סבירא ליה לר"י ,570כיון דלא אסור להשהותו אלא מדברי סופרים ,לא היה לנו לגזור שמא
יסברו שנשתהה אצלו בפסח ]אי לאו משום שמא יאמרו שבפסח מכרו כדמסיק .[571אבל בהנאה
סבירא ליה כמאן דאמר דאסור מדאורייתא .וכמ"ש הרמב"ם דהלכה כרבי אליעזר .עיין בב"י:572
__________________
 563כל האמור עד כאן הוא לפי פשטות דברי התוס' )כא ,רע"ב(" :אור"י  ...לר"ת  ...דמותר להשהות כותח בפסח".
אבל באמת ראה שאף לר"ת אסור להשהות הכותח בפסח ,גזירה שמא יאכלו בפסח.
 564ברא"ש פ"ג סי' א )להך טעמא דמפרש לעיל בריש מכילתין דמה שצריך לבער את החמץ מן הבית ולא סגי ליה
בביטול ,משום דחמץ לא בדילי אישי מייה ,אסור להשהות בבית כל הי דמתיתין ,אף לפירוש רביו תם שאיו
עובר עליהן בבל יראה ,דחיישין דילמא אתי למיכל מיייהו .אבל לאידך טעמא דפרשין משום דהחמירה תורה
לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,היכא דלא ביטלו החמירו חכמים לבדוק ולהוציא מן הבית אף על פי שבטלו,
היה מותר להשהות כל אלו בבית ,כיון דאין עובר עליהן בבל יראה לפירוש רביו תם(.
והן ב' הדעות שהובאו בתוס' ב ,א ד"ה אור )וראה לר"י דאע"ג דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים לבדוק חמץ
ולבערו שלא יבא לאכלו  ...אי מי ,שאי חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא ,החמירו חכמים
לבדוק ולבערו אפילו היכא דביטלו(.
הרי שעכ"פ לפי התירוץ הראשון שבתוס' ,אסרו להשהות גם הכותח בפסח ,גזירה שמא יאכלו בפסח; אף שלא
החמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא.
 565אוצ"ל :ואף למ"ש התוס' שם בשם הרשב"א )וראה לרשב"א דאפילו לפי טעם האחרון צריך לומר דהחמירו
חכמים בכל חמץ ,אפילו בחמץ וקשה ועל ידי תערובת ,אף על גב דליכא בל יראה לפר"ת(.
 566כדלעיל סי' תלא ס"ד )ומפי ב' דברים זקקו חכמים לכך ,הא' לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם
שיפקירו בלב שלם ויוציאו מלבו לגמרי ,ולפי שאין דעת כל בי אדם שוין ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו
בלב שלם ולא יוציאו מלבו לגמרי ,לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום ,עד שיוציא את החמץ מכל גבולו
 ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את איסורו ויאכל ממו(.
וראה בהערות שם הטעם שזקוקים לשי הטעמים ,ולא סגי בחד מהם.
ולכן קיי"ל שאסור להשהותם בפסח )הכותח והמורייס( ,כמבואר בפים ס"ו )שדרך תיקון המורייס הוא על ידי
לחם ,הרי הוא חשוב ואיו בטל במורייס אפילו באלף .ולפיכך חייב לבערו מדברי סופרים קודם הפסח(.
 567שם ,שכותב שלדעת ר"ת מותר להשהות כותח בפסח.
 568מה שכתב ר"י בדף כא ,רע"ב )לר"ת  ...דמותר להשהות כותח בפסח( .קאי לפי אידך שיויא שבתוס' ב ,א )אי
מי ,שאי חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא ,החמירו חכמים לבדוק ולבערו אפילו היכא
דביטלו( .שלפי זה לא גזרו בכותח שלא להשהותו בפסח.
ואף שר"י בתוס' כתבו השיויא קמא בתוס' שם )וראה לר"י דאע"ג דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים לבדוק
חמץ ולבערו שלא יבא לאכלו( .ואילו אידך שיויא )אי מי ה"ל( הוא סתם תוספות.
מכל מקום גם אלו הם דברי הר"י )שסתם תוספות הוא ר"י( ,וכאן )בדף כא ,רע"ב( מבאר לפי אידך שיויא זה,
שמותר להשהות הכותח בפסח.
 569ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רכא.
 570שגם ר"י )בתוס' כא ,רע"ב( מודה שאסור להשהות כותח בפסח מדברי סופרים .ומ"ש שם "לר"ת  ...דמותר
להשהות כותח בפסח" .הייו דמותר להשהותו מן התורה )וחכמים אסרו להשהותו שמא ישכח ויאכלו(.
וכוותו לומר בזה ,שכיון שאיסורו רק מדברי סופרים ,לא היה לו לגזור על מכירת כותח ל' יום קודם הפסח ,שמא
יסברו ששתהה אצלו בפסח.
אלא ודאי הגזירה היא שיסברו שמכרו בפסח ,וסובר כרבי אליעזר שהאתו ומכירתו בפסח אסורה מהתורה.
 571בתוס' כא ,רע"ב )יסברו שבפסח מכרו ישראל לכרי ולכן אוסר ר' יהודה למכור כותח לכרי(.
 572והייו שר"י סובר כדעת הרמב"ם ,לפירוש הב"י ,שכתב )וזהו שכתב רביו ופסק הרמב"ם כרבי אליעזר שכתב
)פ"ד ה"ח( תערובת חמץ וכו' ,כלומר מדכתב סתם דתערובת חמץ כגון מורייס וכותח הבבלי ושכר המדי עוברין
עליו בבל יראה ,ולא חילק בין יש בו כזית בכדי אכילת פרס לאין בו ,למדו שהוא פוסק כרבי אליעזר ,דכל היכא
דהוי דומיא דכותח הבבלי  ...עובר בבל יראה( ,וכן ההאה אסורה מהתורה לפי דעה זו.
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)יג( כשנכבסו כו' קודם ל' יום .כן 573כתב המ"א ,574שראה גאונים מחמירים לעשות צעיפי נשים קודם
שלשים יום .ומבואר בדבריו דטעם המקילים הוא משום דזה לא מיקרי נראה מבחוץ .575משמע
בהדיא דאם באמת נראה ממשות החמץ אסור להשהותו אלא אם כן נעשה קודם ל' יום .וכ"כ בהדיא
הט"ז סק"ב ,576דלראבי"ה יש להחמיר אף בבגדים אם נראה בהם ממשות החמץ.
אלא שהוקשה לו מנהג העולם שאין מדקדקין בכך ,והאריך לחלוק על ראבי"ה .577וכבר סתר החק
יעקב 578את דבריו והסכים לפסוק כראבי"ה .וכ"פ מהרא"י בתרומת הדשן .579וכ"מ במ"א שיש
לפסוק כראבי"ה .וכן פסק רמ"א בדרכי משה 580בשם מהרי"ו:
)יד( אין החלון מצרפן כו' .עיין 581מה שכתבתי לקמן 582גבי עריבה ,שם נתבארו כל הדברים הללו.
__________________
אבל ראה לעיל במין המצות שלפי סי' תכט ,דקיי"ל כהרמב"ם לפירוש הפר"ח שם ד"ה ומאחר ,דהלכה כחכמים
)מד ,א( ,שאם אין בו כזית בכדי אכילת פרס מותר אף באכילה מן התורה.
 573תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ה מביא רביו את דעת המחמירים )בגדים המכובסים בחלב חטה  ...וכן יירות שדבקו אותן בב צק ...
אם כבסו ודבקו תוך שלשים יום ,אם ראה בהן ממשות החמץ ,צריך לגרור מה שראה( .ומסיק שטוב לחוש
לסברא זו.
והיא דעת ראבי"ה ותרומת הדשן ומהר"י ווייל ורמ"א שהחמירו בזה.
אמם הם כתבו חומרא זאת רק לעין יירות שדבקו בהן "שממשות החמץ ראה מבחוץ" ,ולא הזכירו את הבגדים
המכובסים "שראה בהן ממשות החמץ".
חומרא זאת לעין הבגדים מקורה במ"א ,שכתב שראה גאוים מחמירים גם בזה .ומדבריו ראה שיש מקום לחלק
בין יירות ,שהחלב חטה ראה מבחוץ ,לבין הבגדים דלא ראה כל כך מבחוץ.
ועל זה בא לבאר כאן ,שעכ"פ ראה מדברי המ"א ,ומדברי הט"ז ,שאם באמת ראה בבגדים ממשות החמץ ,דיו
כמו יירות .וכיון שביירות או חוששים לדעת המחמירים ,עליו להחמיר גם בבגדים ,אם ראה בהן ממשות
החמץ.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' צ.
 574ס"ק ה )ובימי חורפי ראיתי גאוים מחמירים לעשות גם כן צעיפי שים קודם שלשים יום .וצריך לומר דסבירא
להו דמקרי ראה מבחוץ(.
 575והייו שמטעם זה לא הוזכרה חומרא זו ברמ"א ס"ג ובשאר הפוסקים ,אלא לעין יירות בחלון שראה מבחוץ,
ולא לעין בגדים.
והטעם שהובאה חומרא זו בפים הן לגבי יירות והן לגבי בגדים ,כי משמע בדבריו ,שאם באמת ראה ממשות
החמץ ,דין הבגדים הוא כדין היירות.
" 576יש מחמירין שמביא רמ"א כאן ,והייו כדעת ראבי"ה  ...קשה לי ,דגם בבגדים מכובסים במי קמח הרבה פעמים
ראה על הבגד מחוץ קצת ממשות של המי קמח".
והייו שמקשה מהמהג לעין בגדים ,על דברי הראבי"ה שכתב בסי' תפז ,הובא בטור )או שמדבקין הקלף לספרים,
רק אל הטבלא של עץ ,ואיו יכר ,שרי(.
" 577ולעיות דעתי תמוה חילוק של ראבי"ה ,דאם יש כאן איסור חמץ מה מועיל מה שמכסין אותו בייר ,והלא
איסור בל יראה הוא שייך אפילו אם הוא מטמיו בבור שאין רואהו  ...על כן ראה לי דהרוצה להחמיר יסיר גם
מה שהייר מכסהו ,דאין חילוק בזה(.
 578ס"ק י )כיון שאיו יכר החמץ תו ליכא למיחש שיבא לאכלו ממו ,כיון דליכא איסור בבל יראה(.
 579סי' קיז )העולם רגילים כשרוצים לדבק או לטוח איזה דבר בבצק כגון קרמים לפי החלוות ,זהרים שלא
לעשות זה תוך ל' יום שלפי הפסח  ...ראה דיש להחמיר בידון דידן ,אם בא לדבק תוך ל' יום  ...שלא יבצבץ
לחוץ .ואיכא למימר דכהאי גווא שרי הרמב"ם דווקא ,דאז אין צורת החמץ עומדת( ,ובפסקים סי' קמט.
 580ס"ק ז )ומהר"י ווייל כתב בדרשה שלו )ריש סי' קצג( ,ייר הדבוק בחלוות בקמח צריך להסירן הואיל וראה
החמץ בעין(.
 581תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
דין חמץ הדבוק על הייר או על החלון ,תבאר בפים סכ"ה )אם יש ממו כזית  ...שהוא מפוזר על פי כל הייר ...
הייר מצרפן .ואם דיבק יירות הרבה בחלון אחד  ...אין החלון מצרפן(.
ומקורו במ"א סוף ס"ק ה )ראה לי דאם יש בחלון פחות מכזית אין צריך לבער לכו"ע ,כמ"ש סוף ס"ח וסי' תמ"ז
ס " ה (.
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והנה המגן אברהם 583מיירי שהבצק כולו הוא עשוי לחזק ,584כדמשמע ממה שכתב בסימן תמ"ז סעיף
ה' .וכוונתו להביא ממ"ש רמ"א שם בסוף ההג"ה ,585דכשאין מן הבצק כזית במקום אחד אין צריך
לבער ,אם הוא עשוי לחזק.
והנה רמ"א שם מיירי בחבית שהוא כלי .אבל בחלון המחובר לבית ,אפילו יש במקום אחד בצק
הרבה שאין עשוי לחזק ,וכן בהרבה מקומות )רק שהוא פחות מכזית במקום אחד( אין החלון מצרפן,
שכל המחובר לקרקע הרי הוא כקרקע .שהרי הנוטל החלון מהבית בשבת חייב משום סותר בנין
קבוע כאלו סתר הבית עצמו .586והבית אינו מצרף ,כמו שיתבאר לקמן 587בשם הירושלמי.588
אלא לפי שסתם בצק שבבית כולו לחזק ,לפיכך קיצר המ"א בביאור טעם דין זה ,589כדרכו שאוחז
דרך קצרה:590
)טו( אסור להניח בתוכן קמח של פסח כו' .הנה 591המ"א 592כתב קמח בפסח ,משמע דקודם פסח
שרי .593אבל בחק יעקב 594העתיק בשמו קמחא דפסחא ,משמע אפילו קודם הפסח.
__________________
אלא שהמ"א מיירי בבצק העשוי לחזק ,שאף הכלי איו מצרפו לכזית ,כדלקמן סכ"ז )בצק המוח בסדקי עריבה ...
אם אין ממו כזית במקום אחד  ...אם הן עשויים לחזק שברי העריבה  ...אין העריבה מצרפתן לכזית(.
ואילו הכא מיירי בבצק שאין עשוי לחזק ,ובזה הייר מצרפן ,אבל לא החלון ,כמבואר לקמן סעיף כח )אם הן
מדובקים בעריבה הרי העריבה מצרפתן לכזית( וסכ"ט )אבל בצק הדבוק לכותל הבית או לקרקעיתו או לקורותיו,
אם אין ממו כזית במקום אחד אין הבית מצרפן(.
ואף שהמ"א מיירי בחלון שדבוק בו חמץ כדי לחזק ,שיש בו שי טעמים שלא לצרפן .מכל מקום ,המ"א אוחז דרך
קצרה ,ולכן הסתפק בציון לרמ"א ,שבו זכר הטעם השי בלבד.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' צג.
 582סכ"ז -ט .וקוטרס אחרון ס"ק טז .שם תבארו כל דיי צירוף לכזית בחמץ הדבוק בכלי או בבית.
 583סוף ס"ק ה )ראה לי דאם יש בחלון פחות מכזית אין צריך לבער לכו"ע ,כמ"ש סוף ס"ח וסי' תמ"ז ס"ה(.
 584ולכן אף הבגד והייר איו מצרפן ,משא"כ כאן בפים מיירי בבצק שאיו עשוי לחזקן.
" 585חבית יין שדבקו סריו בבצק  ...אם יש כזית בצק במקום אחד ,חייב לבערו ,אף על פי שעשו לחזק" .והייו
שאם אין כזית בצק במקום אחד ,אין החבית מצרפתן ,כיון שהוא עשוי לחזק.
 586כדלעיל סי' שיג סי"ז )שכל דבר המחובר בקרקע יש בו בין וסתירה ,לפיכך  ...ליטול החלוות  ...יש חיוב
חטאת( .וראה גם לעיל סי' מ ס"ה )כיון שהיא מחוברת לכותל הרי היא ככותל(.
 587סכ"ט וקוטרס אחרון ס"ק טז.
 588פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף ,בתוך הכלי הכלי מצרף(.
 589והייו שהמ"א מיירי בחלון שדבוק בו חמץ כדי לחזק ,שיש בו שי טעמים שלא לצרפן .אלא שלסגוו הקצר של
המ"א ,הסתפק בציון לרמ"א ,שבו זכר הטעם השי בלבד .וראה תהלה לדוד ח"ג סי' לט.
 590ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל שלא.
 591תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ו תבאר )בגדים המכובסים בחלב חטה  ...אסור להיח בתוכן קמח של פסח ,דלפעמים יש בהן קצת
ממשות מקמח חלב חטה ואיו ראה ,ויש לחוש שמא יפרך מהן לתוך הקמח של פסח(.
ואף שקודם הפסח בטל החמץ בששים ,ואף שחמץ וקשה בטל בששים אף בתוך הפסח .מכל מקום תערובת זו דיה
כיבש בלח שאין בללין זה בזה ,וחשב חמץ וקשה בעייה ,ושוב אין לחלק בין תוך הפסח לקודם הפסח ,ובין
חמץ גמור לוקשה.
ומטעם זה פסק לקמן סי' תמז סכ"ד -ה )פרוסת פת שפל ליין צון  ...יש לחוש שמא תפררו ממו פירורין דקין
ושארו בתוך היין  ...שמא היה בו פירור דק מאד שאיו רגש בראות העין מחמת שהוא מעורב בלחלוחית יין ...
צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת שלא יוכל שום פירור דק לעבור תוך קבי הבגד(.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' צו ואילך.
 592ס"ק ד )שאסור ליתן קמח בפסח לתוך בגדים המכובסים בחלב חטה  ...דשמא יפרך קצת מהם(.
 593שאז יבטל בס' ,ושוב איו חוזר ויעור.
 594ס"ק יא )וכתב המ"א ומכל מקום אסור  ...או לשים בתוכם קמחא דפסחא(.
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ואף שמותר ליתן כד של חומץ אצל כד של כותח ,משום דאף אם יפול מהכותח לתוך החומץ יתבטל
בס' כמ"ש ביו"ד סי' צ"ה ,595והכא נמי יתבטלו הפירורין בס' קודם הפסח שהוא שעת היתר.
זה אינו ,דפרורין אינן בטלין בקמח דאינן מתערבין יפה ,כמ"ש החק יעקב סי' תס"ו ס"ק י"ג.596
והוה כמו יבש בלח ואי אפשר לסננו ,כגון שנפל ברוטב עבה ,597דאע"פ שאי אפשר לברר האיסור
משם בידים מחמת דקותו ,אעפ"כ כיון שבמקומו מובדל הוא מההיתר ,ויש הפרש בין זה לזה שזה
לח וזה יבש ,ואין נבללין זה בזה ,לכך אינו מתבטל בתוכו ]ועיין בב"י ביו"ד סי' קט"ו 598שנחלקו בזה
603
הרשב"א 599עם הרמב"ם 600עיי"ש[ ,לדעת הט"ז ביו"ד סי' ק"ד .601והסכימו עמו המנחת כהן 602ופר"ח
__________________
וכן כתב רביו בפים )אסור להיח בתוכן קמח של פסח(.
 595שו"ע ס"ה )כלי שיש בו כותח  ...מותר להיחו אצל כלי שיש בו חומץ( .וש"ך ס"ק כב )בחומץ ליתא לאיסורא
בעייה ובטיל בס'( ,וט"ז ס"ק טז )כותח הופל בחומץ ליתא בעייה ובטל בששים(.
" 596אע"ג דקמח בקמח מקרי לח בלח ,ולא אמרין דחוזר ויעור ,מכל מקום פירורין שאי דאים מתערבין יפה".
וכן פסק לקמן שם ס"ט )שיש לחוש על הקמח שתייבש שמא פרך ועשה ממו פירורין דקים ,והן יוצאין דרך קבי
הפה ומתערבין בשאר הקמח ,ואין בטלים בתוכה בששים ,לפי שזהו דומה לתערובת יבש בלח  ...ואין זה קרא
תערובת ולפיכך איו מתבטל שם(.
 597כדלקמן סי' תמז סכ"ה )אם פל פת לתוך מי דבש ,אם הוא עב קצת שלא יוכל לעבור ]דרך[ בגד שהוא עב קצת,
אין לו תקה לשתותו בפסח ,אע"פ שהסיר ממו את הפת שפל לתוכו ,שמא שארו שם פירורין דקין(.
 598ד"ה והרשב"א )ולי ראה דלדעת הרמב"ם יש לומר דלא דמי לחטים או גרוגרות של תרומה שתערבו בחולין,
דהתם אע"פ שזה עומד בפי עצמו וזה עומד בפי עצמו ,מכל מקום אין האיסור יכר כלל ,אבל בחמאה הוי
האיסור יכר ,דהייו הקום ,אלא שאי אפשר לברור אותו ולסלקו מן החמאה ,ולפיכך איו בטל(.
 599תורת הבית בית ג שער ו ,צ ע"ד )החמאה של כרים כו' מפי שהקום שבחמאה איו מעורב עם החמאה שיבטל
במיעוטו ,איו מחוור כלל ,שהביטול ברוב דעלמא איו מצד שהמיעוט מתערב בתוך הרוב כו' ,וגדולה מזו אמרו
בשתי קופות בשתי עיירות שמצטרפות ומעלות את האיסור ,כל שכן בקום שבחמאה שאי אתה יכול לברור אותו
מתוך החמאה ולסלקו(.
 600הל' מאכלות אסורות פ"ג הט"ו )החמאה של עכו"ם מקצת הגאוים התירוה ,שהרי לא גזרו על החמאה ,וחלב
הטמאה איו עומד ,ומקצת הגאוים אסרוה מפי צחצוחי חלב שישאר בה ,שהרי הקום שבחמאה איו מעורב עם
החמאה כדי שיבטל במיעוטו(.
ותבאר בשו"ת רביו סי' יח )ולשיטתיה אזיל ]=הרשב"א[ ,כמ"ש גבי חמאה דלא בעין תערובות ממש ,אלא כל
שאין אתה יכול לברר האיסור מתוך ההיתר ,אע"פ שזה עומד בפי עצמו וזה עומד בפי עצמו כו' .עיין בית יוסף
סי' קט"ו .אבל להרמב"ם שם ,לפי מה שהבין הרשב"א בדעתו ,שהקום איו יכר לעין בחמאה  ...ואפילו הכי
סבירא ליה להרמב"ם דלא בטיל הייו כמו שתבאר  ...ודיו של הרמב"ם אמת וברור  ...אין להקל  ...ביבש בלח(.
 601ס"ק א )אין כאן לח בלח ולא יבש ביבש ,דכל ביטול הוא מצד שאיו יכר ,משא"כ כאן דיכר ,אלא דאי אפשר
לבררו ,ממילא לא מהי כאן אפילו ששים ,דלא מהי ששים אלא אם עשה האיסור לח וימוח לגמרי ,משא"כ כאן
דשם איסור לא עקר ממו ,ולא תבטל כלל לא בששים בתורת לח בלח ולא ביבש ביבש(.
מחלוקת זו הובאה גם לקמן סי' תסו סי"א )שיש להחמיר כהאומרים שיבש בלח איו מתבטל(.
ובשו"ת רביו סי' ו )משהו קמח בעין שעל פי המצה למעלה שמתחמץ במרק ,כשמפררים את המצה לתוך המרק
כהוג בשבת ,יש בזה חשש איסור דאורייתא ,כי אין כאן תערובות כלל  ...ותלוי באשלי רברבי ,מחלוקת הפוסקים
ביו"ד סי' ק"ד ,גבי תערובת יבש בלח ,עיי"ש בפרי חדש(.
ובשו"ת רביו סי' יח )יש לומר שגם יבש בלח איו מתבטל לעולם ,אף אם אין האיסור יכר כלל אפילו על ידי
משמוש ידים  ...הט"ז ופרי חדש סי' ק"ד(.
 602ס' התערובות ח"ב פ"ג )עכבר שפל לשכר כו' חתך לחתיכות דקות כו' ואפילו פחות מכעדשה איסורא איכא כו'
למה לא יבטל בס' כו' מאחר שאין האיסור יכר כו' .בעל ט"ז כו' כתב שהטעם שאין העכבר בטל בתוך החומץ
הוא משום שהוא יבש בלח כו' .וראה לי שכוות הרב לומר כו' מפי שהחתיכות יכרות וראות בתוך המאכל
אלא שמפי קטותם ודקותם אי אפשר להפרישן כו' .וראה לי שאפשר לתרץ זאת הקושיא בדרך אחרת ,והוא
שאף שלא תהייה חתיכות העכבר יכרות בתוך המאכל אין שם בטול( .והייו שלאופן הא' הייו דוקא כשהן
יכרות על ידי מישוש בידים .ולאופן השי הייו אפילו אין יכרות כלל ,אפילו על ידי מישוש.
 603יו"ד סי' קד ס"ק ג )איסור היכר אין לו ביטול כו' ,שהרי על ידי מישוש בידים בתבשיל ירגיש בממשו של
איסור(.
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ומנחת יעקב כלל פ"ה ס"ק נ"ז.604
והוא הדין בפירור המעורב בקמח ,שהפירור יש לו דין יבש אף שהוא דק מאד ]כמו שכתב במנחת יעקב
כלל ל"ט סק"ג 605בשם המנחת כהן[ ,כיון שיש בו ממשות קצת .מה שאין כן בקמח שהוא נימוח ביד כלח
ממש )ולכן קמח בקמח מקרי לח בלח .(606וזה שכתב החק יעקב 607שאינן מתערבין יפה.
וכיון שדינן כיבש בלח שאין נבללין זה בזה ,שוב אין לחלק בין תוך הפסח לקודם הפסח ,608ובין
חמץ גמור לנוקשה ]דלא מקילינן בנוקשה 609כי אם על ידי תערובות ,אבל בעיניה לא.[610
ומתוך זה יתבאר לך שיפה כתב הט"ז בסי' תמ"ז סק"]ו[ ,611דפירורים דקים הנשארים ביין אחר
הסינון אינן בטילין .דלא כחק יעקב 612שכתב שדינם כלח בלח ,וזה אינו ,דמאי שנא מפירורים
שבקמח ]ולפי מה שכתבתי לעיל דעיקר הטעם הוא כיון שבמקומו הוא מובדל כו'.[613
__________________
" 604וכן הוא הסכמת הט"ז באורך בסי' ק"ד ס"ק א' ...גם במחת כהן  ...הביא ראיות לדברי הט"ז עיי"ש  ...וכמ"ש
לעיל כלל וסי' כ"ב ס"ק כ"ג עיי"ש .ועיין לעיל כלל ל"ט ס"ק ד".
והייו מ"ש שם כלל כב ס"ק כג )משום דיכר האיסור אלא שאי אפשר לברר לכך לא מהי ביטול .כ"כ הט"ז בסי'
ק"ד לפרש דעת הטור ,וכן עיקר ,וכ"כ המחת כהן כו' .ומ"ש עוד שם דרך אחר לפרש כוות הטור ,אין ראה כלל(.
והם שי האופים שהובאו לעיל ממחת כהן )מפי שהחתיכות יכרות וראות בתוך המאכל אלא שמפי קטותם
ודקותם אי אפשר להפרישן  ...בדרך אחרת ,והוא שאף שלא תהייה חתיכות העכבר יכרות בתוך המאכל אין שם
בטול( .ועל זה כותב המחת שראה לו כאופן הראשון "מפי שהחתיכות יכרות" ,משא"כ אם אין יכרות הרי הן
בטלות.
אמם רביו מסיק כאופן השי שהובא לעיל מהמחת כהן שם )שאף שלא תהייה חתיכות העכבר יכרות בתוך
המאכל אין שם בטול( ,כמבואר בשו"ת רביו סי' יח )יש לומר שגם יבש בלח איו מתבטל לעולם ,אף אם אין
האיסור יכר כלל אפילו על ידי משמוש ידים ,וכמ"ש במחת כהן ספר התערובת ח"ב בפ"ג בתירוץ השי ,ודלא
כמחת יעקב שחלק עליו ,והסכים למ"ש הט"ז ופרי חדש סי' ק"ד ,כתירוץ הראשון שבמחת כהן שם דהאיסור
יכר על ידי משמוש ידים(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' ק ס"ג ,שגם בקוטרס אחרון שלפיו ראה כשיטה זו.
וכן ראה ממ"ש לקמן סי' תסו ס"י )הפירור שהוא יבש וקשה איו מתבטל בקמח אף לאחר הלישה והאפייה( ,אף
שבודאי אחר האפייה לא יכר הפירור על ידי משמוש בידים.
" 605הסכמת בעל מחת כהן חלק שי דתערובות פ"א דף פ"ד ע"א  ...בשם הפוסקים דדוקא קמח בקמח מקרי לח
בלח ,אבל שאר דברים אפילו הם דקים מאד  ...מקרי יבש".
וראה גם לקמן סי' תא ס"ד )הרי הפירור חוזר ויעור )עיין במחת יעקב כלל לט ס"ק ג((.
 606לדעה הא' דלקמן סי' תמז ס"א )קמח מתבואה חמוצה שתערב ובלל עם קמח של תבואה שאיה חמוצה,
שהקמח הוא ימוח ובלל בכל הקמח של היתר  ...ויש אומרים דקמח שתערב אין לו דין תערובת לח בלח(.
 607שהובא לעיל ,מסי' תסו ס"ק יג )אע"ג דקמח בקמח מקרי לח בלח ,ולא אמרין דחוזר ויעור ,מכל מקום פירורין
שאי דאים מתערבין יפה( .שאין כוותו לומר שכיון שהפירורין אים מתערבין יפה הרי הוא חוזר ויעור בפסח
)כדלקמן סי' תמז סכ"ב ,ביבש ביבש( ,אלא כיון שיבש בלח איו מתבטל כלל.
 608שהרי) :א( יבש בלח איו בטל אף בשאר איסורים )כ"ל מיו"ד סי' קד וסי' קטו( ,ובמילא אסור אף בערב פסח
)ראה לקמן סי' תמז סי"ח() .ב( אפילו יבש ביבש חוזר ויעור בפסח )כדלקמן סי' תמז סכ"ב(.
 609לקמן סי' תמז סוף סי"ח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה  ...מתבטל בששים כשאר איסורין ,אם תערב לח
בלח ,ואם תערב יבש ביבש תבטל ברוב כמו בשאר איסורין  ...וכן הדין בחמץ וקשה אפילו בתוך הפסח ,דכיון
שאין חייבין עליו כרת הרי דיו כחמץ גמור בערב פסח משש ולמעלה(.
 610כיון שהוא תערובת יבש בלח ,חשב כמו וקשה בעייה שאסור.
" 611וסיון לא מהי בזה ,דשמא יש דקין מאוד ,ויוצאין דרך קבי המסת".
וכן הוא לקמן שם סכ"ה )צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת ,שלא יוכל שום פירור דק לעבור תוך קבי הבגד .לפיכך
אם פל פת לתוך מי דבש ,אם הוא עב קצת ,שלא יוכל לעבור בגד שהוא עב קצת ,אין לו תקה לשתותו בפסח,
אע"פ שהסיר ממו את הפת שפל לתוכו ,שמא שארו שם פירורין דקין(.
 612ס"ק יז )כיון שהוא דק כל כך ומתערב ,אם כן הוה לח בלח דאיו חוזר ויעור(.
 613כמובא לעיל )אעפ"כ כיון שבמקומו מובדל הוא מההיתר ,ויש הפרש בין זה לזה שזה לח וזה יבש ,ואין בללין זה
בזה ,לכך איו מתבטל בתוכו(.
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ולפי זה על כרחך צריך לומר דלדידן דמהני סינון ביין ,היינו משום דקים לן דעל ידי הסינון לא נשאר
בו שום פירור אפילו דק מאד ,ולכך צריך ליזהר לסננו בבגד עב קצת ,כמו שכתבתי שם בפנים:614
)טז( אם הן מדובקין כו' אם הוא מודבק כו' .הנה 615המ"א 616הביא מחלוקת הפוסקים על פחות מכזית
בלבד אם צריך לבערו.
והנה המחמירים הם הרי"ף 617והרמב"ם 618הסוברים )כרב הונא 619דאמר( סמי קילתא מקמי חמירתא.
והנה הרב ב"י בשו"ע ודאי נתכוין לפסוק כרי"ף ורמב"ם כדרכו ,שהרי העתיק בשו"ע 620לשון
__________________
וכן הוא לקמן סי' תסו ס"ט )והפירור אף שהוא דק כקמח דיו כיבש ,לפי שהוא גוש אחד ואיו ימוח ומתפשט,
ולכך איו בלל בתוך הקמח אלא הוא עומד שם בפי עצמו ,ואין זה קרא תערובת(
 614סעיף כה )צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת שלא יוכל שום פירור דק לעבור תוך קבי הבגד( .ומקורו בבאר היטב
שם ס"ק יד )וט"ז כתב דסיון לא מהי ,דשמא יוצאין דרך קבי המסת .ואם סין על ידי בגד עב ראה לי
להתיר(.
 615תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ח -ט תבארו הלכות פחות מכזית חמץ ,שאם איו דבוק )לכותל או לכלי( צריך לבערו ,ואם הוא דבוק,
אין צריך לבער מדיא ,אלא אם כן הכלי מצרפו לכזית.
וכן פסק לעיל ס"ג ,ולקמן סי' תמו ס"ג -ד )שהעיקר כדעת הפוסקים שגם פחות מכזית צריך לבער( ,ולקמן סי' תט
סכ"א )שדבוק בכלי שאין בו כזית אין צריך לבער(.
ובאמת הובאה במ"א מחלוקת הפוסקים בפחות מכזית ,אם צריך לבער או לאו ,ולא חילק בין דבוק לבין איו
דבוק.
ועל זה בא להוכיח חילוק זה מדברי הפוסקים ,ומדברי הירושלמי פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים  ...בתוך הכלי הכלי
מצרף  ...כאן בתלוש וכאן במחובר(.
ואף שלא קיי"ל בכל הפרטים כירושלמי זה; מכל מקום למדו ממו דין האמור לעיל ,שאם הוא מדובק ,העריבה
מצרפתן לכזית .ואם איו מדובק ,חייב לבער אפילו פחות מכזית.
ואף אם יבואו לחלוק על מסקא זו ,לאמר שיש פוסקים המחייבים לבער אף פחות מכזית הדבוק.
מכל מקום הרי רבו הפוסקים להתיר אפילו פחות מכזית שאיו דבוק ,ואם כן אין לו להחמיר בדברי סופרים יותר
ממה שהחמיר בשו"ע.
עוד מעיר בסוף הקוטרס אחרון ,שאין הפרש בין דבוק סתם לבין דבוק בגומא )ד"ה ולפי זה( ,וכן אין הפרש בין
דבוק סתם לדבוק בסדק )ד"ה ואם הוא דבוק(.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קד ואילך.
 616ס"ק י )ודוקא כשיש בין הכל כזית ,דאז הכלי מצרפו ,אבל כשלא שאר בין הכל כזית אין צריך לבער  ...אבל דעת
הרבה פוסקים  ...אפילו פחות מכזית ,חייב לבער(.
ולא זכר כאן החילוק בפחות מכזית ,בין דבוק )לכותל או לכלי( לבין תלוש.
 617פ"ג יג ,ב )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק ,אבל במקום שאין עשוי לחזק חייב
לבער .מכלל דכזית אפילו במקום העשוי לחזק חייב לבער(.
והייו שבגמרא )מה ,א( יש ב' לשוות :הא' )כקילתא( שפחות מכזית אין צריך לבער ,אפילו איו עשוי לחזק ,והב'
)כחמירתא( ,שפחות מכזית ,אם איו עשוי לחזק צריך לבער .והרי"ף פסק כחמירתא.
 618פ"ב הט"ו )בצק שבסדקי העריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער .ואם לאו ,אם היה עשוי לחזק בו שברי
העריבה או לסתום בו קב ,בטל במיעוטו ,ואם לאו חייב לבער(.
 619מה ,ב )אמר רב הוא סמי קילתא מקמי חמירתא(.
 620סעיף ז )בצק שבסדקי עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ,ואם לאו ,אם היה עשוי לחזק בו שברי
העריבה או לסתום בו קב ,בטל במיעוטו ,ואם לאו ,חייב לבער(.
*
והה ממה שפסק בס"ז "ואם לאו ,חייב לבער" ,לכאורה עדיין אין הוכחה שגם פחות מכזית חייב לבער ,כפי
שרואים במ"א )ס"ק י( שהביא על זה ב' פירושים )כמובא לעיל הערה  ,(616והפירוש הראשון הוא" :דוקא כשיש
בין הכל כזית ,דאז הכלי מצרפו ,אבל כשלא שאר בין הכל כזית אין צריך לבער".
וכך ראה לפום ריהטא גם במשה )מה ,א(" :כזית במקום אחד" .וכן הוא הלשון ברמב"ם ובשו"ע "כזית במקום
אחד" .שעל זה קאי "ואם לאו חייב לבער" ,דהייו שאם הכזית איו במקום אחד )ואיו עשוי לחזק( ,אזי הכלי
מצרפם לכזית וחייב לבער .אבל פחות מכזית ,עדיין הי' אפשר לפרש לדעתם שאיו חייב לבער.
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הרמב"ם אות באות .ואעפ"כ ב]סי"[א פסק דבעי צירוף כלי .621ויותר תמוה ,דבסעיף ח' 622העתיק
623
לשון הרמב"ם הואיל ואלו חצאי הזתים דבוקים בכתלים כו' ,ופירש הוא ז"ל עצמו בכסף משנה
625
דדבוקין דוקא ,וכמו שכתב המ"א בשמו ,624הא לאו הכי אפילו פחות מכזית בלבד צריך ביעור .
ועל כרחך צריך לומר ]דבסעיף י"א[ דצריך צירוף כלי ,היינו משום דמיירי גם כן בדבוקין.626
כדמשמע 627בהדיא בלשונו כי אי אפשר לנקרן כו' .ובודאי הבצק שאי אפשר לנקרו הוא דבוק בסדקי
העריבה.
__________________
ואף שעדיין לא זכר בשו"ע דין צירוף הכלי; הרי הוא זכר מיד אחר זה בסי"א )והכלי מצרפו( .ואם כן יש לפרש
שזאת הכווה גם לפי זה בס"ז.
משא"כ ברי"ף ורמב"ם ,שלא לא זכרת בהם כלל ההלכה הזאת של צירוף כלי .אם כן בודאי הפירוש בדבריהם הוא
כפשוטו ,שאם איו עשוי לחזק "חייב לבער" אפילו פחות מכזית.
]וראה שמפרשים כן את האמור בגמרא שם ,שללישא דקילתא אמרין" :מכלל דפחות מכזית  ...איו חייב לבער".
משא"כ ללישא דחמירתא ,גם פחות מכזית חייב לבער[.
ועל זה כותב רביו ,שכיון שהב"י בשו"ע העתיק את לשון הרמב"ם אות באות ,בודאי גם הוא מתכוין )לא לדין
צירוף כלי ,אלא( לדין חובת ביעור בפחות מכזית .וכפירוש השי שבמ"א שם )ואפילו פחות מכזית חייב לבער(.
ויתירה מזו מוכיח לקמן )ד"ה אבל איו( ,שגם מלשון השו"ע עצמו ראה דמיירי בפחות מכזית שאיו דבוק .שהרי
בהמשך לזה תבאר בס"ח )היו בו שי חצאי זתים בב' מקומות וחוט של בצק בייהם ,רואים כל שאלו יטל החוט
יטלין עמו ,חייב לבער ,ואם לאו איו צריך לבער(" ,אלמא דאיו דבוק הוא" .וממה שכתב בהמשך לס"ז ראה
ששיהם מיירי בעשוי לחזק ואיו דבוק .ועל זה כותב בס"ז )אם היה עשוי לחזק בו שברי העריבה או לסתום בו
קב ,בטל במיעוטו ,ואם לא חייב לבער( .דהייו שאם איו דבוק ואיו עשוי לחזק חייב לבער אפילו פחות מכזית.
" 621אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי מצרפו".
והייו שאם אין כזית בצירוף הכלי איו חייב לבער ,וזה תמוה ,שהרי כבר פסק בס"ז שגם פחות מכזית צריך לבער.
אלא ודאי הכא מיירי שהוא דבוק לכלי ,שבלי צירוף לכזית אין צריך לבער ,כדלקמן.
" 622חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה ,חצי זית בבית זה וחצי זית בבית שלפים ממו ,הואיל ואלו החצאי זתים
דבוקים בכתלים או בקורות או בקרקעות ,איו חייב לבער".
 623שם הט"ז )ולי ראה דדוקא קט ,שאם אים דבוקים בגומות הכתלים  ...הא אמרין דאפילו פחות מכזית חייב
לבער לפי פסק רביו(.
 624ס"ק יב )כתב הרא"ש דלאו דוקא קט ,דאפילו אין דבוקים אין צריך לבער ,כיון דהוי פחות מכזית .והמ"מ
והרמ"ך והכ"מ כתבו דוקא כשדבוקים(.
 625ואם כן איך פסק בסי"א ,שבלא צירוף הכלי לכזית אין צריך לבער.
*
וסתירה זו רמז לה המ"א עצמו )ס"ק י( ,שעל הפירוש הראשון )שאין חייב לבער אלא כשמצטרף לכזית( הוסיף:
"וכמו שכתוב סעיף י"א" .ואילו על הפירוש השי )שחייב לבער גם פחות מכזית( הוסיף "ועיין סעיף ח".
והייו שלפי הפירוש הראשון שבמ"א ,יוקשה על זה מס"ח ,ולפי הפירוש השי שבמ"א יוקשה על זה מסי"א.
ולא הובא במ"א שום יישוב לסתירה זו.
 626ואף שהלכה זו של "דבוקין" תפרשה )ברמב"ם ושו"ע( רק בקשר לכותל ,ולא בקשר לכלי .הה על ידי העיון
במקור הדברים ראה שעיקר הלכה זו אמרה בכלי )ומשם למדה הרמב"ם גם לכותל(.
וכן תירץ סתירה זו בפרי מגדים א"א ס"ק י )יש לומר דבוק בכלי בטל הוא ,כל שאין כזית בין הכל(.
 627עתה מביא כמה הוכחות ,שהלכה זו בסי"א מיירי בדבוק ,שדוקא בזה אין חייב לבער אלא כשהכלי מצרפו לכזית
)ובזה יתיישבו הסתירות ה"ל בפסקי השו"ע(:
)א( הלשון "אי אפשר לקרן" פירושו שהוא דבוק בסדקי העריבה.
)ב( הדין ותן אשר פחות מכזית הדבוק ,אין לחשוש בו שמא יבא לאכלו ,ולכן אין צריך לבער אא"כ הכלי מצרף
לכזית.
)ג( תפרש ברמב"ם שדוקא בדבוק לכותל אין צריך לבער ,משא"כ כשאיו דבוק צריך לבער אפילו פחות מכזית,
ובזה אין חילוק בין כותל לכלי.
)ד( בתלוש אין סברה שהכלי יצרפו ,כמבואר בפר"ח .ואם כן מובן שכל ההלכה הזאת ,שבלי צירוף כלי אין צריך
לבער ,היא דוקא בדבוק.
)ה( בירושלמי תפרש החילוק בין דבוק לאיו דבוק בכלים .ועל פי מסקת הגמרא שלו מוכח שהחילוק בזה הוא,
שבדבוק זקוקים לצירוף כלי ,ובלא דבוק חייבים לבער פחות מכזית.
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]והדין נותן כך ,דהא דפחות מכזית צריך ביעור היינו מדרבנן שמא ,יבא לאכלו ,כמו שכתבתי בפנים ,628והיינו דוקא
כשהוא בעין ,מה שאין כן כשהוא דבוק .וכל שכן כשהוא דבוק כל כך עד שאי אפשר לנקרן .ולא גרע מאילו היה
מטונף קצת שאינו ראוי לאכילה[.

דכהאי גוונא 629בבית אין צריך לבער היכא דליכא למיחש דכניש להו גבי הדדי ,כמו בבית והעליה,630
כדאיתא בהדיא בירושלמי 631שהביא הפרי חדש) 632שממנו הוציאו הטוש"ע דין צירוף כלי( ,הכלי
מצרף ואין הבית מצרף כו' .וכך פסק הרמב"ם ושו"ע .633והיינו בדבוקין כמבואר בלשונם ,אבל
כשאינם דבוקין סבירא להו להרמב"ם ושו"ע כמ"ש בכסף משנה ,634דאפילו פחות מכזית בלבד צריך
לבער ,אף בכלי.635
דבכהאי גוונא 636לא שייך כלל צירוף כלי לדעת הפרי חדש בירושלמי ,637שמקשה על דין צירוף כלי,
ממתני' דפחות מכן בטל במיעוטו ,ומתרץ כאן בתלוש כאן במחובר ,ופירש הפר"ח דמתניתין מיירי
בתלוש ,ולכן אין הכלי מצרף.
638
אלא שדברי הפרי חדש תמוהים מאד  .דהא גבי כותלי הבית והקורות כתב השו"ע דדבוקין עדיף
__________________
 628סכ"ח )מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר אחר 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 לעיל )הערה  .(268והייו שבפחות מכזית המטוף קצת,
או הדבוק ,אין חוששים בו שמא יבא לאכלו ,ואין צריך לבערו.
 629היא הוכחה וספת שסי"א מיירי בדבוק דוקא .ותוכן המשך קטע זה לכאורה:
דכהאי גווא ]בדבוק[ בבית אין צריך לבער )היכא דליכא למיחש דכיש להו גבי הדדי ,כמו בבית והעליה( ,אבל
כשאים דבוקין סבירא להו להרמב"ם ושו"ע )כמ"ש בכסף משה( ,דאפילו פחות מכזית בלבד צריך לבער] .וכן
הדין[ אף בכלי ,כדאיתא בהדיא בירושלמי שהביא הפרי חדש )שממו הוציאו הטוש"ע דין צירוף כלי( ,הכלי מצרף
ואין הבית מצרף כו' .וכך פסק הרמב"ם ושו"ע ]שהבית איו מצרף[ .והייו בדבוקין כמבואר בלשום ]ומזה מובן
שגם מה שכלי מצרף הוא דוקא בדבוקין[..
 630כמבואר בפים סכ"ט )בצק הדבוק לכותל הבית ,או לקרקעיתו ,או לקורותיו ,אם אין ממו כזית במקום אחד
אין הבית מצרפן  ...אם ב' חצאי זתים דבוקים בבית אחד  ...חייב לבערן ,מפי שלפעמים הן מתקבצין ביחד על
ידי כיבוד הבית(.
הרי שבמקום שאים מתקבצים ביחד לכזית אין צריך לבער.
 631פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים בתוך הבית ,אין הבית מצרף .בתוך הכלי ,הכלי מצרף(.
 632סעיף יא )דהכלי מצרפן .ודין זה הוציאו מן הירושלמי ,והכי גרסין התם ,ר' ירמיה בשם ר' זעירא שי ]חצאי[
זיתים בתוך הבית אין הבית מצרף ,בתוך הכלי הכלי מצרף(.
 633ס"ח )הואיל ואלו החצאי זתים דבוקים בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב לבער(.
 634פ"ג הט"ז )שאם אים דבוקים  ...הא אמרין דאפילו פחות מכזית חייב לבער(.
 635שהחילוק בייהם הוא רק לעין צירוף ,משא"כ לעין פחות מכזית שאיו דבוק ,אין הפרש בין מוח בכלי לבין
מוח אצל הכותל.
 636כשאים דבוקים.
והיא הוכחה וספת שסי"א מיירי בדבוק דוקא ,שהרי בתלוש אין סברה שהכלי יצרפו ,כמבואר בפר"ח.
 637שאחר שאמרו בירושלמי "הכלי מצרף" ,שואל הירושלמי "והא תין פחות מיכן בטל במיעוטו" ,דתן )מה ,א(:
"בצק שבסידקי עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ,ואם )לא( בטל במיעוטו" .והייו שאם אין "כזית
במקום אחד  ...בטל במיעוטו" ואין הכלי מצרפן.
ומתרץ הירושלמי "כאן בתלוש וכאן במחובר" .ומפרש הפר"ח )כלומר דאי הבצק דבוק ומחובר בעריבה הכלי
מצרפו .ומתיתין דקתי דאי ליכא כזית במקום אחד אף על גב דאיכא ב' חצאי זיתים בטלי ,מיירי בתלושים
ואים דבקים בעריבה(.
למדו מכאן ,שבדבוק הכלי מצרף ,ובאיו דבוק אין שייך צירוף ,ופטור מלבער.
אלא שדברים אלו תמוהים; ולכן פשוט שלפי מסקת גמרא דידן ,באיו דבוק אין שייך צירוף ,וחייב לבער.
 638אף שפשוט כדברי הפר"ח ,שבדבוק לכלי הכלי מצרף .מכל מקום מה שכתב שדין תלוש קיל טפי )שאין הכלי
מצרף( ,דבריו אלו תמוהים מאד .אלא ההיפך הוא הכון ,שדין תלוש חמיר טפי )שגם פחות מכזית צריך לבער(.
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טפי .639וגם מ"ש 640דמתניתין מיירי בתלוש הוא דחוק ,דבצק שבסדקים אינו תלוש .ועוד שבתלוש
אין צריך צירוף לפי דעת השו"ע סעיף ]ח[ .641אלא ודאי דהירושלמי איפכא קאמר ,642דבתלוש הכלי
מצרף ובמחובר אינו מצרף ,והיינו כקילתא .אבל לחמירתא ,אם אינו עשוי לחזק אף במחובר מצטרף,
אבל בלא צירוף אין צריך לבער .וזהו דעת ר' יחיאל מפרי"ש בהגהת סמ"ק) 643שהעתיק בשו"ע
]סעיף י"א[( .עיי"ש ובב"ח.644
ולפי זה 645הבית אינו מצרף במחובר ודבוק בו ,אף שאינו עשוי לחזק .ומשום הכי סתם השו"ע סוף
סעיף ח' וכתב הואיל ודבוקים .ולא פירש דדוקא דבוקים בגומא ,כמו שכתב בכסף משנה ,646והוה
ליה עשוי לחזק .647והיינו לפי שבחיבור ההוא לא בא אלא ליישב דברי הרמב"ם ,648אבל בשו"ע
שירד לפסוק הלכה בכל דין ודין ,649פסק כסמ"ק וטור ,650דצירוף כלי מהני לבצק הדבוק בסדקי
__________________
 639ס"ח )הואיל ואלו החצאי זתים דבוקים בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב לבער( .משא"כ באים
דבוקים חייב לבער אפילו פחות מכזית.
 640הפר"ח שם )ומתיתין דקתי דאי ליכא כזית במקום אחד ,אף על גב דאיכא ב' חצאי זיתים בטלי ,מיירי
בתלושים(.
והייו האמור במשה מה ,א )בצק שבסידקי עריבה  ...בטל במיעוטו(.
" 641הואיל ואלו החצאי זתים דבוקים בכתלים או בקורות או בקרקעות ,איו חייב לבער".
 642שמה שאמרו בירושלמי "כאן בתלוש וכאן במחובר" ,הייו שהמשה מיירי במחובר ,ולכן איו מצרף .משא" כ
בתלוש אמרין "הכלי מצרף".
והייו "כקילתא" שבגמרא דידן )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום שאין עשויין לחזק( ,כי המשה
מיירי במחובר ואיו עשוי לחזק ,ולכן אין הכלי מצרף.
אבל לחמירתא שבגמרא דידן )אמר רב יהודה אמר שמואל לא שו אלא במקום העשוי לחזק( ,המשה מיירי בעשוי
לחזק ,ולכן אין הכלי מצרף .משא"כ באיו עשוי לחזק ,במחובר הכלי מצרף לכזית ,ובתלוש צריך לבער גם בלי
צירוף לכזית.
 643סי' צח ע' עד אות כב )אומר מורי ר' יחיאל ז"ל ,דאיכא חילוק בין כלי לבית ,מדקאמר בירושלמי דכלי מצרף
ובית אין מצרף  ...כיון שאין עשוי לחזק  ...הכלי מצרפו כאילו היה כזית במקום אחד וחייב לבער .ולכך אותם
עריבות שלשים בהם חמץ כל השה  ...אי אפשר לקר שלא ישאר בהם חמץ לצרף להיות חמץ כזית בין הכל,
והכלי מצרף(.
ולכאורה איך למד מהירושלמי שהכלי מצרף ,הרי הירושלמי מפרש שהכלי מצרף באיו מחובר ,ורבי יחיאל מפרי"ש
למד ממו שהכלי מצרף במחובר.
אלא ודאי למד רבי יחיאל את דין צירוף הכלי מהירושלמי; אלא שהירושלמי סבירא ליה כקילתא ,ודין צירוף כלי
הוא בתלוש ,ואילו רביו יחיאל מפרי"ש סבירא ליה כחמירתא ,ודין צירוף כלי הוא במחובר.
וממו העתיק דין זה בשו"ע סי"א.
" 644הביא מי דברי ה"ר יחיאל מפרי"ש ,שלא להקל כגד דבריו משום חומרא דחמץ ,אף שהוא שלא מן הדין".
 645עד כאן סיים להוכיח מסקת הלכה זו ,עתה בא לבאר דיוקי לשוות הפוסקים בזה ,והמסקא להלכה:
)א( עשוי לחזק בכלי )בין דבוק ובין איו דבוק( ,איו מצרף לכזית.
)ב( דבוק בכלי )ואיו עשוי לחזק( ,מצרף לכזית .ואין הפרש בין דבוק סתם לבין דבוק בגומא וסדק.
)ג( איו דבוק בכלי )ואיו עשוי לחזק( ,חייב לבער אף פחות מכזית.
)ד( דבוק לכותל ,או עשוי לחזק בכותל ,איו מצרף לכזית.
)ה( איו דבוק לכותל )ואיו עשוי לחזק( ,חייב לבער אף פחות מכזית.
 646פ"ב הט"ז )שאם אים דבוקים בגומות הכתלים  ...הא אמרין דאפילו פחות מכזית חייב לבער לפי פסק רביו(.
 647שדבוקים בגומא יכול להתפרש שהבצק עשוי לחזק )כעין המבואר בפים סכ"ז" :עשוי לחזק שברי העריבה ,או
לסתום קב"( ,אבל בכותל אין חילוק בין עשוי לחזק או לאו ,שבכל אופן איו מצרף לכזית.
 648שהרי הרמב"ם לא הזכיר דין דבוק בכלי ,רק בכותל ,ובכותל הרי אין הפרש בין דבוק לבין עשוי לחזק ,שבשיהם
איו מצרף לכזית .לא פירש שמיירי בדבוקים בגומות הכתלים.
 649ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רעח.
" 650וה"ר יחיאל מפרי"ש כתב עריבות שלשין בהן כל השה  ...אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי
מצרפו ".
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העריבה ,אם כן אי אפשר לומר כלל דהדבוק בגומות הוה ליה כאלו עשוי לחזק ממש ,שהרי בעשוי
לחזק אין צירוף כלי מועיל ,651כמ"ש במשנה בהדיא ,פחות מכן בטל במיעוטו ,ופירש המ"א
653
לשיטת הסמ"ק וטוש"ע דהיינו כשיש כזית על ידי צירוף כלי .וכך כתב רמ"א בסי' תמ"ז סעיף ה'
דבעשוי לחזק אין הכלי מצרף .ואם כן אפשר 654דדברי הרמב"ם ושו"ע הן כפשטן ,דבדבוקין בבית
אין צריך לבער ,אף שאינו בגומא .שאף שהוא בגומא אינו נקרא עשוי לחזק ממש ,אם כן אין הגומא
מועלת כלום ,ועיקר ההיתר הוא משום דדבוק לבית הוי ליה כמו עשוי לחזק דעריבה שאינו דבוק.655
אבל 656אינו עשוי לחזק דעריבה ,אם אינו דבוק ,אפילו אין שם אלא פחות מכזית בלבד חייב לבער.
ובהכי מיירי ברמב"ם ושו"ע ס"ח וס"ז ,657כמ"ש כל שאילו ינטל החוט ינטלו עמו כו' אלמא דאינו
דבוק הוא.
658
ואם הוא דבוק חייב לבער לדעת הסמ"ק והר"י מפרי"ז והטור ,ובהכי מיירי בש"ע סעיף ]י[א .
ולפי 659מה שכתב שם רדב"ז 660ושיירי כנסת הגדולה וטור ופר"ח ,מוכח בהדיא מדבריהם ,דאף
652

__________________
והייו שהביא דין צירוף הכלי לכזית ,והייו בשעה שדבוק ואיו עשוי לחזק )שבעשוי לחזק איו מצרף( .לכן הוכרח
לפרש )גם אצל כותל( דמיירי בדבוק ואיו עשוי לחזק ,דהייו שאיו בגומא.
 651וכאן בעריבה שכתבו שאי אפשר לקרה ,ושהכלי מצרף ,בודאי איו חשוב עשוי לחזק.
 652ס"ק י )ודוקא כשיש בין הכל כזית ,דאז הכלי מצרפו ,אבל כשלא שאר בין הכל כזית אין צריך לבער ,אפילו אין
עשוי לחזק(.
" 653מיהו אם יש כזית בצק במקום אחד ,חייב לבערו ,אף על פי שעשו לחזק".
 654אחרי שהב"י פוסק כן בשו"ע ,שהכותל איו מצרף אפילו בלי גומא ,אם כן יוכל עתה לפרש כן גם בדעת הרמב"ם.
 655שאיו מצרף ,כמבואר בפים סכ"ז )אם הן עשויים לחזק שברי העריבה או לסתום קבים  ...אין העריבה
מצרפתן לכזית ,בין שהן מדובקין בה בחוזק בין שהן מוחין בה ברפיון(.
 656עתה בא להוכיח מה שהזכיר בתחלת הקוטרס אחרון ,שמה שכתבו הרמב"ם ושו"ע "ואם לאו חייב לבער",
פירושו שפחות מכזית שאיו דבוק חייב לבער ,שהרי ברמב"ם )פ"ב הט"ו( ובשו"ע )ס"ז -ח( מיירי באיו דבוק,
ובזה מחלקים בין עשוי לחזק שבטל במיעוטו ,לבין איו עשוי לחזק שחייב לבערו )אפילו פחות מכזית(.
 657בס"ח )היו בו שי חצאי זתים בב' מקומות וחוט של בצק בייהם ,רואים כל שאלו יטל החוט יטלין עמו ,חייב
לבער ,ואם לאו איו צריך לבער( .דמיירי בעשוי לחזק ואיו דבוק.
והרי ס"ח בא בהמשך לס"ז ,ששיהם מיירי בעשוי לחזק ואיו דבוק .ועל זה כותב בס"ז )אם היה עשוי לחזק בו
שברי העריבה או לסתום בו קב ,בטל במיעוטו ,ואם לא חייב לבער( .דהייו שאם איו דבוק ואיו עשוי לחזק
חייב לבער אפילו פחות מכזית .וכמובא לעיל בתחלת הקוטרס אחרון )והערה  ,(620שזהו הפירוש הכון בסעיף
זה.
" 658אי אפשר לקרן שלא ישאר בהן בין הכל כזית ,והכלי מצרפו" .דמיירי בדבוק ואיו עשוי לחזק ,ולכן אם הוא
מצטרף לכזית חייב לבער ,ואם איו מצטרף לכזית איו חייב לבער.
 659גם מדברי הרדב"ז וסיעתו החולקים על הר"י מפרי"ז מוכח כן ,שפחות מכזית שדבוק לכלי אין צריך לבערו.
 660רדב"ז ח"א סי' תפח )ולעין מה שכתבו בשם הר"ר יחיאל מפרי"ש ז"ל העריבות שלשין בהן כל השה  ...אי
איפשר לקרן שלא ישאר בהם בין הכל כזית והכלי מצרפן ע"כ  ...הטעם שלו לא תיישב אצלי כלל ,דאי איתא
שהכלי מצרפן היכי אמרין בצק שבס]יד[קי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ,מאי איריא במקום אחד
אפילו בשים וג' מקומות ,דהא הכלי מצרפן ,אלא ודאי משמע שאין הכלי מצרף ,אם לא היה חוט של בצק
בייהם(.
הרי שמפרש בדברי הטור ושו"ע לדעתו ,שאם אין הכלי מצרף לכזית אין צריך לבער ,כיון שהוא דבוק .ואילו הוא
סובר שאפילו יש כזית בכל הכלי יחד ,איו מצטרף.
ואין לומר שכוותו כיון שהוא עשוי לחזק ,שהרי מיירי אף בעריבה מחתיכה אחת שאין בה גומא או סדק.
*
דברי הרדב"ז הובא בכסת הגדולה הגה"ט ,ובשיירי כסת הגדולה הגה"ט אות ד )ואין כן מהגיו אלא שגוררין
אותו מהבצק שבו ומציעין אותו במקום צוע( ,ובמ"א ס"ק טז ,ובפר"ח סי"א )כבר כתב בספר כסת הגדולה
בשם רדב"ז ]ח"א סימן תפח[ דזו חומרא יתירא ולא הגו בה אבותיו ולא אחו אחריהם ,דהי שי דידן זהירין
ובקיאי ומבקרין שלא ישאר בהם רושם כלל(.
ודברי רביו יחיאל מפרי"ש הובאו בטור.
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עריבה העשויה מחתיכה אחת ,והבצק שבה אינו בגומא ולא בסדק ,אף על פי כן צריך צירוף כלי,
לדעת הטור ושולחן ערוך ]דאם לא כן הוי ליה לפלוגי בין שיש בה גומות וסדקים לשאין בה ,כמ"ש המ"א
לתרץ קושייתם[ .ואף המ"א לא חלק עליהם בזה ,אלא שתירץ קושייתם על הטוש"ע .662וכ"מ בהדיא
במ"א סי' תנ"ט סקי"ג .663עיין במ"ש בפנים .664והיינו משום שהוא דבוק.
משא"כ בסעיף ח' דמיירי בשאינו דבוק .665ובאינן דבוקין אין צריך צירוף ,בין בכלי בין בבית,
לחמירתא ,והירושלמי אתי כקילתא .ובעשוי לחזק לא מהני צירוף .כן דעת השו"ע בבירור .דלא כפרי
חדש.666
וכיון שלכל הני רבוותא מבואר דעת הטוש"ע להקל ,כשאין כזית אפילו על ידי צירוף כלי ,אם הוא
דבוק בכלי ,אפילו אינו דבוק בגומא 667וסדק ,668הכי נקטינן להקל בדברי סופרים.
דבלאו הכי דעת התוס' 669ורא"ש ,670ורמב"ן במלחמות 671כתב שהיא שיטת רוב ראשונים ז"ל ,להקל
בפחות מכזית אפילו אינו דבוק .וכך כתב מהרא"י 672סי' קס"ד ,הביאו הב"י סי' תס"ז .673ופסק כן
הפרי חדש .674אלא דאנו אין לנו אלא כמ"ש הרב ב"י בשו"ע .675אבל להחמיר בדברי סופרים יותר
ממה שהחמיר בשו"ע ,676זו מנין לנו.

661

__________________
 661ס"ק טז )ורדב"ז  ...כתב חומרא יתירא היא זו ולא הגו בה אבותיו ,דהי שי דידן מקרין אותן היטב עכ"ל,
ולי ראה דהכא מיירי בעריבות העשוים מסרים גדולים שלשין בהם פת ,שיש חריצים בין סר לסר .אבל עריבות
קטות העשויות מחתיכה אחת ,ואין בהם שום סדק ,פשיטא דיכול לקרן(.
והרדב"ז למד שהטור ושו"ע מיירי אפילו כשאין בה גומות וסדקים ,ולכן כתב שהיא חומרא יתירה.
 662דמיירי בעריבות שיש חריצין בין סר לסר .אבל גם הוא יודה להרדב"ז ,שאם אין בו חריצין ,והבצק מודבק
לעריבה ,ואין בה כזית ,אין צריך לבער.
 663על מ"ש ברמ"א שם "והכלים שמתקים בהם המצות" ,כתב המ"א שם" :וראה לי שיבטל החמץ קודם
שיחמיץ" ,והייו שאין צריך לבער החמץ הדבוק בכלים ,כיון שהוא פחות מכזית.
 664שם סכ"א )הבצק הדבוק בכלים  ...אין צריך להעבירו ולבערו ,אם בכל כלי וכלי בפי עצמו אין בו כזית בצק
דבוק(.
 665כדלעיל )כמ"ש כל שאילו יטל החוט יטלו עמו כו' ,אלמא דאיו דבוק הוא( .דמיירי שעשוי לחזק ,ולכן לא מהי
צירוף.
 666שהובא לעיל ,אשר בתלוש אין מועיל צירוף ,ואשר לכן אין צריך לבער.
 667כדלעיל ד"ה ולפי זה.
 668כדלעיל ד"ה ואם הוא דבוק.
 669מה ,א ד"ה כאן )וראה לר"י  ...פחות מכזית  ...מותר(.
 670פ"ג סי' ב )חצאי זיתים דבוקים בכותלים או בקורות או בקרקעות אין חייב לבער ,אלא מבטלו בלבו ודיו .ולאו
דוקא דבוקים ,אלא אורחא דמילתא קט( .והייו שאף באים דבוקים לכותל ,אם אין בו כזית אין צריך לבער.
 671פ"ג יד ,א )והוי יודע שאין דעת רביו חאל שהזכרו ,ולא דעת הגאוים ,בפירוש השמועה כדברי רש"י  ...אלא
כך פירשו ראשוים  ...פחות מכזית  ...איו עובר(.
 672תרומת הדשן ח"ב )חטה בתרגולת  ...דפחות מכזית אין צריך ביעור(.
 673בסוף הסימן ד"ה כתוב בכתבי.
 674ס"ז )ולעין הלכה שיטת ר"י היא יותר מחוורת בסוגיא ,וכתב הרמב"ן שזו היא שיטת הראשוים ,וכן דעת הר"ן,
וכן עיקר ,דכל חצי זית בעלמא אין צריך לבער(.
 675להחמיר בפחות מכזית בעיו .וכפי שהוכח בהמשך הקוטרס אחרון ,שכן הוא הפירוש הכון בשו"ע ס"ז )כפירוש
השי במ"א ס"ק י( ,שאם איו דבוק ואיו עשוי לחזק "אפילו פחות מכזית חייב לבער".
אלא שמכל מקום חוששים גם לשיטת הראשוים הפוסקים להקל בפחות מכזית אפילו איו דבוק ,ולכן אין לברך
על ביעורו מספק ,כדלקמן סי' תמו ס"ג )יש אומרים שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל  ...ויש לחוש
לדבריהם שלא לברך על ביעור פחות מכזית חמץ ,שכל ספק ברכות להקל(.
 676ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רעט.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

95

וכל זה להלכה אבל ישראל קדושים הן כו':677
)יז( אף ראיה בכזית כו' .עיין 678בתשובת חכם צבי סי' פ"ו טעם נכון 679למה אין חצי שיעור אסור מן
התורה בבל יראה ובל ימצא ,כמו שאסור לאכלו.
ואף שמשמע שם מדבריו 680דלהרמב"ם 681שהעתיק לשונו בשו"ע 682אסור מן התורה .מכל מקום הרי
דעת המ"א 683והחק יעקב 684בסי' תמ"ד דאינו אלא מדברי סופרים ,שאם היה מן התורה בודאי היה
צריך לחזור כיון שיצא לדבר הרשות ,דהאיך נדחה איסור של תורה מפני דבר הרשות ,אלא ודאי אינו
אלא מדרבנן ,וכיון שכבר יצא לא אטרחוהו רבנן לחזור.
ובפרט לדעת התוספות ,685שהביא המ"א בסי' תמ"ו ,686דהמשהה חמצו ודעתו לבערו אינו עובר
עליו ,ועיין במה שכתב]תי[ שם:687
)יח( מכל מקום מדברי סופרים אפילו פחות מכזית כו' .הנה 688המ"א ,689אחר שהביא המחלוקת שבין
__________________
 677כמבואר בפים ס"ל.
 678תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים סכ"ח תבאר שמן התורה איו חייב לבער פחות מכזית ,ואפילו לא ביטל; רק מדברי סופרים.
ואף שחצי שיעור אסור מן התורה ,הייו דוקא רק לעין אכילת חמץ ,ולא לעין ביעורו.
ומביא כאן ראיות מכמה פוסקים ,שחיוב ביעור פחות מכזית הוא רק מדברי סופרים.
ולכן גם היוצא מביתו לדבר הרשות ,והשאיר בביתו פחות מכזית חמץ ,שלא ביטל ,לא הטריחוהו לחזור ולבערו.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קכד.
 679הובאו שם שי טעמים .ותבארו לעיל )הערה .(272
 680בשו"ת חכם צבי שם )מ"ש הרמב"ם ז"ל הואיל והוא דבוק בכתלים ,הוא בדוקא ,ולכן אין צריך לבערו ,אבל
בשאיו דבוק בכתלים אפילו בפחות מכזית צריך לבערו  ...וזה ודאי מסתייע ממאי דקיי"ל חצי שיעור אסור מן
התורה משום דחזי לאיצטרופי ,והכא מי חצי זית חזי לאיצטרופי(.
 681פ"ב הט"ז )הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או בקרקעות ,איו חייב לבער(.
 682סעיף ח.
וכן פסק כאן בפים סכ"ח )שאם איו דבוק צריך לבער אפילו פחות מכזית ואפילו ביטל( .ותבאר לעיל בקוטרס
אחרון ס"ק טז.
 683ס"ק יד )אבל אם הוא פחות מכזית ,אפילול הוא לאחר זמן אסורו ,דלא מצי לבטולי ,אפילו הכי אין צריך
לחזור(.
וכן הוא לקמן שם סי"ט )אבל אם אין שם אלא פחות מכזית ,שאיו עובר עליו מן התורה אלא מדברי סופרים ,לא
הטריחוהו חכמים לחזור ,אף על פי שאיו יכול לבטלו ,אלא ילך לדרכו וכשיחזור לביתו יבערו מיד בבואו(.
 684ס"ק טו )ופחות מכזית אין חוזר(.
 685כט ,ב סד"ה רב אשי )דלא יראה יתק לעשה ,ולכך איו עובר כשמבערו לבסוף(.
ומטעם זה אפילו יותר מכזית איו עובר מן התורה .ומכל שכן בפחות מכזית.
 686ס"ק ב )והטעם ראה לי כמ"ש התו' דף כ"ט ,שהמשהה חמצו ודעתו לבערו איו עובר באותו שהי' וכו' ,וטעמא
משום דלא יראה יתק לעשה ,ולכן איו עובר כשמבערו לבסוף(.
 687קוטרס אחרון ס"ק ב )המגן אברהם תן עוד טעם אחר ,משום דהמשהה חמצו ודעתו לבערו איו עובר בלאו דבל
יראה ובל ימצא ,משום דהלאו דבל יראה יתק לעשה כו' .ולא העתקתיו ,משום  ...ובלאו הכי הרי הרמב"ם חולק
על זה(.
וכן מסיק לעיל סי' תלג בקוטרס אחרון ס"ק ג )דמיד שימצאו ,אם ישהה מעט קודם שיבערו עובר עליו מן
התורה ,לדעת הרמב"ם ורוב המפרשים ,כמ"ש הפרי חדש סימן תל"א ,וכמו שיתבאר בסימן תמ"ו(.
וגם בסי' תמד מוכח לכאורה מפוסקים ה"ל שלא כדברי התוס' ,שהרי לדברי התוס' גם ביותר מכזית איו עובר מן
התורה ,שהוא לאו היתק לעשה.
וכאן לא הביא דעה זו אלא לרווחא דמילתא ,שיש עוד טעם וסף שאיו חייב לבער מן התורה ,אלא מדברי סופרים.
 688לפי הראה ,קוטרס אחרון זה היא מהדורא בתרא ,אשר בה חוזר ממה שסמך עצמו על דעת המ"א ,כאן בפים
סכ"ז -ט ,ולקמן סי' תמו ס"ד ,וקוטרס אחרון שם ס"ק א.
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והוא כעין המהדורא בתרא הארוכה שכתב רביו לסי' רמג ,בהלכות אמירה לכרי ,שבה חזר ממה שסמך עצמו
בשלחן ערוך שלו על דעת המ"א.
והייו כמבואר בהקדמת "בי הגאון המחבר" לשלחן ערוך שלו )זה החיבור  ...הלכות בטעמיהן ופסקי דיים
העולים אחר הפלפול בראשוים ואחרוים וטעמיהן  ...מיוסד על פי דעת כל הפוסקים ראשוים ואחרוים,
ובראשם הרב בעל מגן אברהם ,לא הפריז על המדה לחלוק עליהם ,רק להכריע בייהם בראיות צודקות יתו
עידיהן ויגידו(.
ואילו במהדורא בתרא חזר עצמו מזה ,כמבואר בדברי חמי' או"ח סי' כא )שידוע שבשלחן ערוך דחק הרבה שלא
לדחות כל דברי האחרוים ז"ל )בפרט דברי המגן אברהם( ,משא"כ בסוף ימיו שהוסיף חכמה ,העמיד על דעתו
הקדושה לחלוק עליהם ,אפילו להקל בכל מה שלא ראה ליה )וכידוע שבפירוש שמעו ממו ז"ל שחוזר בו במה
שתן אמות להמגן אברהם יותר מדאי((".
וכן תבאר בשו"ת צמח צדק או"ח סי' יח ס"ד )ששמעתי ממו בעצמו ,שיש כמה דברים שחוזר בו ממ"ש שם ,מפי
שסמך אז יותר מדאי על המגן אברהם(.
ורמז גם בפתיחה הקצרה שכתב רביו לסדר ברכת ההין שבסדור שלו )ואלה מוסיף על הראשוים ,קצת חדושי
הלכות ברורות מלוקטות מספרי הקדמוים ,שלא קבעו בלוח הראשון המיוסד ומשוכלל על פי דעת האחרוים(.
וראה גם לעיל )הערה .(178
וכך גם כאן ראה ,שקוטרס אחרון זה הוא מה שכתב רביו בתקופה מאוחרת יותר ,להוכיח שלא כדעת המ"א
)משום דבאמת דבריו תמוהים( .וראה גם לקמן סי' תמג )הערה .(39
*
והייו ששיטת המ"א היא ,דהא דאמרין שפחות מכזית חמץ הדבוק לכותל ,או לכלי ,איו צריך ביעור ,וכן זה שיש
פוסקים שפחות מכזית בכל אופן אין צריך לבערו ,הייו דוקא אם מבטלם ,משא"כ אם לא ביטלם צריך ביעור.
ועל זה מוכיח כאן ,שבכל ה"ל איו צריך לבער אפילו איו יכול לבטל )ורק במקום שיש איבעיא ותיקו בגמרא ,בזה
אמרין שאם ביטל הוי ספק דרבן ולקולא(.
ועוד הוכיח כן בקוטרס אחרון )מהדורא בתרא( לסי' תמז ,שלא הגיע לידיו.
ולפי זה רצה רביו לתקן בפים ,לכתוב שבשלשת הדיים ה"ל אין צריך ביטול.
ועל זה כתב כאן בקוטרס אחרון "ולא כתבתי כן בפים  ...עיין במה שכתבתי בסי' תמ"ז" .הייו לפי התיקוים
וההוספות שלא הגיעו לידיו.
גם לקמן סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א ,ביאר דעת המ"א בזה )שכן פסק בפים שם ס"ד( ,אלא שוספה שם
שורה" :כמ"ש המ"א סימן תמ"ב ס"ק י"ב .ועיין במה שכתבתי שם" .ואפשר שהערה זו הוספה לאחר זמן ,אחרי
כתיבת קוטרס אחרון שלפיו ,שמציין למסקתו כאן.
*
ומהו אם כן הטעם שפחות מכזית אין צריך ביעור לדעת הרא"ש ,אף אם לא ביטל ,ומדוע לא גזרו בזה שמא ישכח
ויאכלו.
על זה מאריך ומבאר כמה פרטים:
)א( משום דלא חשיב ובטיל ממילא ,כמו פירורים שאין צריכים ביעור .משא"כ פחות מכזית חשוב ,כמו מלוגמא ,או
גלוסקא ,צריך ביעור אף לדעת הרא"ש וסיעתו.
)ב( מטעם זה גם חטים שפלו למים ,או עיסה שילושה במי פירות ,אף לסוברים שאיו חיבור ואיו מצטרף לכזית,
כיון שהוא חשוב בעיי האדם מצטרף לכזית ,וחייב בביעור מהתורה.
)ג( מטעם זה אפשר יודו הרא"ש וסיעתו ,שפחות מכזית בצק בעריבה צריך לבער ,ולא התיר אלא בבצק המושלך
לארץ ,דלא חשוב כלל ,והוא בכלל פירורין.
)ד( לאידך ,גם המצריכים ביעור בפחות מכזית ,הייו דוקא בפירורי בצק המושלכים לארץ ,משא"כ פירורי פת
המושלכים ,או חמץ המטוף קצת ,או דבוק או עשוי לחזק ,יודו שאים חשובים ואין צריכים ביעור.
)ה( ויתירה מזו ,שאף אם הפירורים הם בגודל כזית ,לא יצאו מכלל פירורים ,ואים צריכים ביעור מהתורה.
)ו( מכל מקום יש פוסקים ,שאף הפירורים השלכים לארץ צריך לבערם ,כשהן ראין לעין.
*
סיכום פרטי הלכות חמץ פחות מכזית ,שתבארו במסקתו בהמשך הקוטרס אחרון:
)א( פירורים המושלכים ,או בצק הדבוק ,או עשוי לחזק ,או מטוף קצת ,אפשר אין צריך לבער לדברי הכל ,אפילו
לא ביטל .שאים חשובים ובטלים ממילא ,והן בכלל פירורין.
)ב( דבר חשוב כמו גלוסקא או מלוגמא ,ואפשר אף בצק שבעריבה ,צריך לבער לדברי הכל ,שחשובים ואים בטלים.
)ג( בצק המושלך לארץ ,או חטה שמצאה בתבשיל ,מחלוקת הפוסקים ,וקיי"ל שצריך לבער.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קכו ואילך.
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הרא"ש 690להרמ"ך ומגיד משנה וכסף משנה ,691סיים בזה הלשון ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך
ביטול ,ואם לא ביטלו צריך ביעור עכ"ל .משמע מדבריו דאפילו אם הוא דבוק לבית ,הוי ליה כעשוי
לחזק להרמ"ך וסיעתו ,אעפ"כ צריך ביטול ,אפילו אין שם אלא פחות מכזית בלבד.
693
ולא כתבתי כן בפנים ,692משום דבאמת דבריו תמוהים .עיין במה שכתבתי בסי' תמ"ז בפירוש דברי
מהרא"י 694סי' קס"ד .וממוצא דברי מהרא"י ודברי במה שכתבתי שם ,נשמע ,דלמאן דאמר פחות
מכזית אין צריך ביעור היינו אפילו לא ביטלו .וכדעת הט"ז כאן סק"ה 695למלקות כו' רגע אחד כו',
וה]פ[ר"ח סי' תמ"ד 696ותס"ו 697ותס"ז 698שהסכים למהרא"י.699
__________________
 689ס"ק יב )כתב הרא"ש דלאו דוקא קט ,דאפילו אין דבוקים אין צריך לבער ,כיון דהוי פחות מכזית .והמ"מ
והרמ"ך והכ"מ כתבו דוקא כשדבוקים ,דהוה ליה כמו עשוי לחזק .ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם
לא ביטלם צריכים ביעור(.
וממה שכתב "דבוקים דהוה ליה כמו עשוי לחזק" ,ועל זה כתב "ופשוט  ...צריך ביטול" .ראה מכך שבכל אלו צריך
ביטול ,לדעת המ"א ,הייו הן בדבוק ,והן בעשוי לחזק ,ואף לדעת הרא"ש וסיעתו שכל פחות מכזית אין צריך
לבער.
וכן פסק בפים סכ"ז )עשויים לחזק  ...איו צריך לבערו אם כבר בטלו( ,וסכ"ח )די לו בביטול  ...שאין בו כזית ...
אם הוא מודבק בה( ,וסכ"ט )די לו בביטול  ...לחצי זית בלבד המדובק בבית או בכלים( .וסי' תמו ס"ד )במה
דברים אמורים כשמצא חמץ שתחמץ קודם הפסח ,שכבר ביטלו כשאמר כל חמיעא כו' .אבל אם תחמצה לו
עיסה בתוך הפסח שאין בידו לבטלו עכשיו ,אע"פ שאין בה כזית חייב לבערו ,לדברי הכל( .ותבאר בקוטרס
אחרון שם ריש ס"ק א.
ועל זה בא להוכיח כאן ,שאיו כן ,אלא אף בלא ביטול אין צריך לבער בכל אלו.
 690בגמרא שם מה ,ב )אמר עולא לא אמרן אלא בעריבה ,אבל בבית חייב לבער ,מאי טעמא דזימין דכיש להו ופלי
גבי הדדי( .ופסק הרמב"ם פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה  ...הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקים
בכתלים או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .ורא"ש פ"ג סי' ב הביא את דברי הרמב"ם וסיים
)ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא קט( .הרי שפחות מכזית שאיו דבוק לכותל אין צריך ביעור.
 691במ"מ שם )ופירש רביו דוקא בדבוקים בכותלים או בקורות ,הא לאו הכי חייב לבער ,ודבר ברור הוא( .ובכ"מ
שם )ולי ראה דדוקא קט ,שאם אים דבוקים בגומות הכתלים  ...הא אמרין דאפילו פחות מכזית חייב לבער
לפי פסק רביו .וכן פירש ה"ה ז"ל .וכן כתב הרמ"ך(.
יוצא אם כן שפחות מכזית ,שאיו דבוק לכותל ,לדעת הרא"ש אין צריך לבער ,ולדעת הרמב"ם והרמ"ך והמ"מ
והב"י צריך לבער.
 692הייו שבעת עריכת מהדורא בתרא שלפיו ,תיקן גם בפים ,שהשמיט מה שכתב בתחלה בארבעה מקומות אלו,
דהייו דוקא אם ביטל )ולא הגיע לידיו וסח מתוקן זה(.
 693כראה ביאר שם הלכה זו בקוטרס אחרון )מהדורא בתרא ,שלא הגיע לידיו( ,על מה שפסק בפים שם ס"א:
"אם אין ממשות החמץ כלום בתערובת אפילו משהו" ,שהיא ההלכה שביאר מהרא"י )דלקמן בסמוך( ,בעין חטה
שמצאת בפתח בתרגולת ,אם צריך לבער החטה ,שהיא פחות מכזית.
 694תרומת הדשן ח"ב סי' קסד )חטה שמצאת בתרגולת בפסח  ...כתב מרדכי  ...צריך כפיית כלי כדי לשורפה בחו ל
המועד ,ואין ראה דאחטה גופא קאי ,דפחות מכזית אין צריך ביעור( .הרי מיירי שתבשלה התרגולת והחטה
בפסח ,ומכל מקום אין צריך לבער פחות מכזית.
" 695וקשה לי בכל הי דסי' זה ,שדים שאין חייב לבער אא"כ יש שם כזית  ...לטעם התוס' דרפ"ק משום שמא
יאכלו ,וחצי שיעור אסור מן התורה ,אף שאין בו מלקות ,אם כן אפילו בפחות מכזית בכל גווי חייב לבער מטעם
זה  ...ויש לומר דמיירי מעין שמוח במקום שיהיה דרס ברגלי אדם ,אלא דמכל מקום בכזית חייב לבער משום
דבל יראה ,אפילו רגע אחד קודם שיהיה דרסת עובר".
הרי מפרש את כל ההלכות האלו באופן שלא ביטל ,עד שבכזית חייב מהתורה לבער משום בל יראה ,ומכל מקום
בפחות מכזית אין צריך לבער.
 696סעיף ד )פירורים  ...אפילו רואה אותם אין צריך לבער  ...ולאפוקי מסברת  ...דלכתחילה צריך לבערן וליתא ,וכן
כתוב בפסקים וכתבים סימן קס"ד  ...והי מילי בדליכא כזית(.
 697סעיף א )לדעת פסקים וכתבים בסימן ]ק[סד דסבירא ליה דפירורין לא בעו ביעור ,אף לכתחילה אם רואה אותן,
וכן עיקר(.
 698סעיף ט רד"ה והשבתי )לדעת פסקים וכתבים בסימן קס"ד ,דסבירא ליה דחטה כיון שהיא פחותה מכזית איה
צריכה ביעור ,אף לכתחילה אם רואה אותה(.
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]ועיין שם בפר"ח סימן תס"ו 700דמיירי באינו מבטלו ,דחפץ בו ליתנו על מכתו )ואם כן אסור לכולי עלמא ,701דהא
דפחות מכזית אין צריך ביעור הוא משום דלא חשיב ובטיל ממילא כמו פירורין .(702והריא"ז 703סבירא ליה כמאן
דאמר דפחות מכזית צריך ביעור .וכן הר"ן 704לפי דעת הפר"ח .705אבל באמת 706מלבד שיש לומר דלא נחית הר"ן
הכא לאשמועינן דין הביעור לכתחילה מדברי סופרים ,אלא מה שעובר מן התורה ,דלהכי תיקנו הביטול שלא יעבור,
ומשום הכי כתב ואפילו אם ימצאם כו' .אף גם זאת יש לומר ,דמיירי אף בפירורין שיש בהם כזית ,707דדוקא גלוסקא

__________________
 699וכיון שהסכים למהרא"י ,אם כן מובן שגם הוא סובר כדעת הט"ז ה"ל ,שגם בלא ביטל אין צריך לבער בכל הי,
דלא כהמ"א ה"ל.
 700הראיה שהובאה כאן מפר"ח סי' תס"ו ,היא לא ממה "שהסכים למהרא"י" שהתיר אף בלא ביטל ,אלא גם מעצם
ההלכה שכותב הפר"ח שם.
שהפר"ח דן שם בהלכה שהובאה לקמן סי' תסו ס"ג -ד )לא ילעוס אדם חטים וייח על גבי מכתו ,מפי שהן
מתחמצות על ידי הרוק שבפיו כששוהין על גבי המכה שיעור מיל ,ועובר עליהן בבל יראה ובל ימצא  ...ואף על פי
שהוא הה ומתרפא מחמץ בפסח ,אין בכך כלום ,כיון שהוא שלא כדרך האתו ,אין בו איסור אלא מדברי
סופרים ,ובמקום רפואה לא גזרו חכמים(.
ועל זה כותב הפר"ח שם ס"א ,שחיוב ביעור זה הוא גם כשהמלוגמא היא פחות מכזית )אפילו ימא דחצי זית לא
מחייב לבעורי אלא מדרבן ,אכתי איכא למימר דאסור לעשות מלוגמא ממו ,שהרי חייב לבערו מדרבן  ...ואל
תטעה במאי דאמרין בפ"ק דפסחים דפירורין לא בעי ביטול .ולא מיבעי לסברת ריא"ז בפ' אלו עוברים ,והכי
משמע מדברי הר"ן בפ"ק דפסחים בההיא דהבודק צריך שיבטל ,דסבירא להו דאף פירורין צריכים ביעור
לכתחילה .אלא אף לדעת פסקים וכתבים בסי' ]ק[סד ,דפירורין לא בעי ביעור אף לכתחילה אם רואה אותן ,וכן
עיקר ,אעפ"כ התם הייו טעמא כדאמרין התם משום דלא חשיבי ,אבל חצי זית דחשיב כמו הכא בידון דידן,
פשיטא דבעי ביטול וביעור(.
הרי שגם במלוגמא פחות מכזית ,לא הצריך לבער אלא מטעם דמלוגמא חשובה ,משא"כ בלאו הכי אין צריך לבער,
אף שאיו מבטלו ,שהרי רוצה ליתו על מכתו.
 701להלן בהמשך הקוטרס אחרון יתבאר ,שלכל דעות הפוסקים ,אם חייבים לבער פחות מכזית ,תלוי הדבר אם
החמץ הוא חשוב או לאו.
ועל זה כותב כאן ,שגם הפרי חדש סובר כן ,שלכן מלוגמא שרוצה ליתן על מכתו אסור לכולי עלמא ,דהייו שאפילו
הרא"ש ומהרא"י מודים שצריך ביעור.
ולקמן בסוף ההגהה יתבאר ,שכן הוא גם בגלוסקא פחות מכזית ,שכיון שהיא חשובה חייבים לבערה לכל הדעות.
 702שבגמרא ו ,ב )אי ימא משום פירורין הוא לא חשיבי(.
וכדלעיל סי' תלד ס"ו )פירורים חמץ  ...הרי הם בטלים מאליהם(.
 703אמם מ"ש בפר"ח שם "לסברת ריא"ז בפ' אלו עוברים ,והכי משמע מדברי הר"ן בפ"ק דפסחים בההיא דהבודק
צריך שיבטל ,דסבירא להו דאף פירורין צריכים ביעור לכתחילה".
הה אף שדעת ריא"ז היא ודאי כפירוש הפר"ח ,מכל מקום ראה לפרש את דברי הר"ן ,באופן אחר ממה שפירש
הפר"ח ,כדלקמן בסמוך.
דהה כתב בפסקי ריא"ז פ"ג הלכה ב אות ב .והועתק בשלטי הגבורים יד ,רע"א )ואי אומר שאף פירורין של פת
מבערין אותן לכתחילה כשהן ראין לעין(.
והייו דהא דאמרין בגמרא )ו ,ב(" :אי ימא משום פירורין הא לא חשיבי" ,הייו שאין צריך לחשוש שימצאוהו
ולא יבערם ,אבל אם הם ראים לעין צריך לבערם ,אף אם פחות מכזית.
 704פ"א )ג ,א( ד"ה אמר )פירורין חמץ בביתו הא לא חשיבי ובטלים ממילא ,ואפילו ימצאם לאחר מכן איו עובר
עליהם(.
ומה שהוכיח כאן הפר"ח שהר"ן סבירא ליה שצריך ביעור ,הה באמת כו'.
 705שם )דסבירא להו דאף פירורין צריכים ביעור לכתחילה(.
והייו שלכן כתב הר"ן "ואפילו ימצאם לאחר מכן איו עובר עליהם" ,כי עכ"פ "צריכים ביעור לכתחלה".
 706כבר הובא לקמן סי' תמו קוטרס אחרון ריש ס"ק א ,מ"ש הר"ן פ"ג )יג ,ב( ד"ה ל"ש )הראה יותר מסוגיית
הגמרא  ...שלא במקום לישה איו חייב לבער(.
ומה שהביא הפר"ח את המשמעות מהר"ן ,שאף פחות מכזית צריך ביעור ,אין משם ראי' ,ויש לבאר דבריו בשי
אופים.
 707ובזה בודאי יודה הר"ן שעכ"פ מדרבן צריך לבער לכתחלה.
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יפיפיה חשובה דדעתיה עלויה ולא פירורין שבארץ ,שאין דעתו עליהם אף על פי שיש בהם כזית .708ואף שכתב
הר"ן 709דגלוסקא לאו דוקא אלא כל שיצא מכלל פירורין כו' ,מכל מקום משכחת לה פירורין ,שאף שיש בהם כזית
לא יצאו מכלל פירורין ,כדתניא בפ"ח דברכות 710נוטל את הפירורין שיש בהן כזית כו' ,וכן משמע מסתימת לשון
הר"ן שלא פירש דגלוסקא היינו שיש בה כזית ופירורין אין בהם כזית ,אלא ודאי דלאו בכזית תליא מילתא .ואפילו
גלוסקא פחותה מכזית צריכה ביעור ,עכ"פ מדברי סופרים ,כמ"ש לעיל בשם הפר"ח.[711

וכ"מ בהדיא מלשון הרמב"ם 712ושו"ע סוף ס"ח ,713דדוקא התם הצריכו ביטול משום דהיא בעיא
דלא איפשיטא בגמרא ,714ונקטינן לקולא כשביטל דוקא ,כמ"ש המ"א שם .715וצ"ע דדבריו סותרים
זה את זה.716
וההיא ארבא דטבעא בחישתא) 717אע"ג דכל הכרי הוה כמו פחות מכזית ,כיון שהם מפוזרים חטי
חטי( ,והכלי אינו מצרף 718לדעת הפוסקים כקילתא ,719דהיינו ר"י בעל תוספות 720וסיעתו הפוסקים
__________________
 708ובכל אופן מסתבר שבזה מיירי הא דאמרין בגמרא שם )הבודק צריך שיבטל ,מאי טעמא ,אי ימא משום
פירורין ,הא לא חשיבי( ,כמבואר בשפת אמת שם )ראה לי דאף בפירורין כזית קאמר ,דאם לא כן אין צריך לבער
 ...לדעת הרא"ש  ...אין צריך לבדוק אחריהם  ...וכן כתב בשו"ע הרב ז"ל )סי' תמ"ב( בקוטרס אחרון )סי"ח( דגם
פירורין שיש בהם כזית לא יצאו מכלל פירורין(.
אמם ראה שרביו מסתפק בסברא זו ,שלכן כתב לעיל סי' תלד סי"א ,במוסגר )שכזית איו דומה לפירורין לפי
שאין חשובים ,אבל כזית חשוב הוא ואיו בטל מאליו( .ותבאר בהערות שם.
 709פ"א )ג ,א( ד"ה אמר )וגלוסקא יפיפיה לאו דוקא ,אלא כל שיצא מכלל פירורין גלוסקא יפיפיה קרי לה ,וכיון
דלא בטלה ממילא לכשימצאה חייב לבערה מיד(.
 710ב ,ב.
 711כמובא לעיל בתחלת ההגהה ,מ"ש הפר"ח ברס"י תסו ,לעין מלוגמא פחותה מכזית )דאסור לעשות מלוגמא ...
דפירורין לא בעי ביעור  ...כדאמרין התם משום דלא חשיבי ,אבל חצי זית דחשיב כמו הכא בידון דידן ,פשיטא
דבעי ביטול וביעור(.
ומזה מובן שכן הוא גם בגלוסקא פחותה מכזית; שאף שאיה צריכה ביעור מהתורה ,שהרי היא פחותה מכזית,
עכ"פ היא צריכה ביעור מדברי סופרים לדברי הכל ,כיון שהיא חשובה.
 712פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה ,חצי זית בבית וחצי זית באכסדרה ,חצי זית בבית זה וחצי זית
בבית שלפים ממו ,הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא
מבטל בלבו ודיו( .משא"כ בשאר ההלכות ,כמו פחות מכזית הדבוק לכלי או לכותל ,לא הצריך ביטול.
 713כלשון הרמב"ם ה"ל.
 714מה ,ב )בעו במערבא בית ועלייה מהו ,בית ואכסדרא מהו ,שי בתים זה לפים מזה מהו ,תיקו(.
 715ס"ק יג )כיון דזה היא איבעיא בגמרא אם מצטרפין ,ולכן כיון שביטל הוה ליה אחר כך ספיקא דרבן ,ואין צריך
לבדוק(.
 716שבס"ק יב כתב שבכל אופן צריך ביטול ,ובס"ק יג – רק במקום דאיבעיא בגמרא ולא איפשטא.
 717בגמרא מ ,ב )ההוא ארבא דחיטי דטבעא )קודם הפסח והיו בה חיטין( בחישתא )שם ההר( שריא רבא לזבוי
לכרים(.
וכן פסק לקמן סי' תסז ס"ב )כל דגן שפלו עליו מים  ...אפילו להשהותו עד לאחר הפסח  ...אלא מוכרו מעט מעט
לכרים(.
ומדוע אם כן אסור להשהותו ,לדעת הפוסקים שאין צריך לבער פחות מכזית חמץ ,והרי כל חטה היא פחות מכזית.
הא יחא לדעת המ"א ,שכל זמן שאיו מבטלו חייב לבער אף פחות מכזית .אמם לפי מה שתבאר לעיל שאף בלא
ביטול אין צריך לבער פחות מכזית ,מדוע אסור להשהותו.
 718אף שהחטים הם בארבא )סירה( ,שהיא כלי ,מכל מקום גם הכלי איו מצרף אותם להחשב כזית ,לדעת כמה
פוסקים .ואם כן מדוע אסור להשהותו.
עתה ממשיך ומבאר דעת הפוסקים שהכלי איו מצרף לכזית .ואחר כך יבאר מדוע חשב לכזית ואסור להשהותו.
 719דאמרין בגמרא שם מה ,א "מכלל דפחות מכזית  ...איו חייב לבער".
פוסקים אלו כבר סמו לעיל )קוטרס אחרון סוף ס"ק טז(" :דעת התוס' ורא"ש ,ורמב"ן במלחמות כתב שהיא
שיטת רוב ראשוים ז"ל ,להקל בפחות מכזית אפילו איו דבוק .וכך כתב מהרא"י סי' קס"ד ,הביאו הב"י סי'
תס"ז .ופסק כן הפרי חדש" .וכן סמו לקמן סי' תמו ס"ג.
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כאביי 721דלא סבירא להו לחלק בין כלי לבית ,מדהקשו על פירש"י .עי' הגהת סמ"ק .722ואף את"ל
דמיירי במחובר ,אבל בתלוש סבירא להו כהירושלמי דהכלי מצרף) 723עיין במה שנתבאר לעיל.(724
מכל מקום הוה לן למשת]ר[י להוציאם מההוא ארבא )שהיא כמו כלי( ולהכניסם לאוצר שהוא כבית
ולהשהותם.725
זה אינו .דאם כן אף להמ"א לא אתי שפיר ,דיבטל וישהה עד אחר הפסח 726ולא יצטרך למכור קבא
קבא כו' .כמ"ש 727לעיל בשם הפרי חדש 728דבחשיבותא תליא מילתא ,לענין פחות מכזית דרבנן.
והוא הדין לענין כזית דאורייתא ,תליא הכל בחשיבותא .כמשמעות לשון המשנה 729פחות מכאן בטל
במיעוטו ,דמשמע שביטולו הוא מפני מיעוטו שאינו נחשב לכלום .ואם כן כרי של חטים מחומצות
שהן חשובין ,ודאי עובר אליהן מדאורייתא ,והוא הדין אפילו אין כזית מהן במקום אחד ,שאף שאינן
במקום אחד ממש כבצק ,שהכזית הוא דבוק ומחובר על ידי המים המחברים הקמח ,אלא שהחטים
הם נוגעות זו בזו ,מיקרי נמי מקום אחד וחשיבי ולא בטילי .ולא גריעי מכזית בצק במקום אחד השנוי
במשנה סתם ,ומשמע אפילו נילוש במי פירות עם מעט מים שממהרים להחמיץ ,730ועיקר חיבור
__________________
אלא שהם כותבים כן רק לעין פחות מכזית בלבד .ואפשר שיודו שהכלי מצרף שי חצאי זיתים לכזית .ואם כן לא
יוקשה עליהם מדין "ארבא דטבעא בחישתא" ,שהרי שם מצרפת הסירה את החטים לכזית.
אמם מדברי ר"י בעל התוס' ראה שסובר ,שאף הכלי איו מצרף את החטים לכזית .ואם כן יוקשה לשיטתו ,מדוע
אסור להשהות החטים עד אחר הפסח.
 720מה ,א ד"ה כאן )פירוש הקוטרס דשלא במקום לישה עובר בפחות מכזית ,וקשה דאמר לקמן לא אמרן אלא
בעריבה אבל בבית חייב לבער משום דזימין דמיכף ופלי אהדדי ,ולפירוש הקוטרס תיפוק ליה דפחות מכזית
חייב לבער שלא במקום לישה .וראה לר"י  ...אבל פחות מכזית  ...מותר(.
וכיון שלומד מבצק בבית לדין בצק בעריבה ,ואיו מחלק בייהם .הרי תפרש בדין בית שגם איו מצרף ב' חצאי זית
)וכפסק בפים סכ"ט" :אם היו כחצי זית בצק דבוק בבית זה ,וכחצי זית אחר דבוק בבית שלפים הימו ,או
באכסדרה שלפיו ,או בעליה שעל גביו  ...די לו בביטול ,כמו לחצי זית בלבד המדובק בבית או בכלים" .וילמד מזה
שגם הכלי איו מצרף לכזית.
ואף שפסק בפים סכ"ח שהכלי מצרף )אם הן מדובקים בעריבה הרי העריבה מצרפתן לכזית וחייב לגוררן ולבערן(.
ומקורו בירושלמי פ"ג ה"ב )שי חצאי זיתים בתוך הבית ,אין הבית מצרף .בתוך הכלי ,הכלי מצרף(.
הרי בעל כרחך הר"י איו פוסק כהירושלמי בזה .ואם כן שוב יוקשה לשיטתו ,מדוע אסור להשהות החטים.
 721מה ,ב )אמר ליה אביי  ...הא במקום לישה הא שלא במקום לישה( .שבפירוש דבריו חולקים רש"י ותוס' ,כ"ל.
 722סי' צח )ע' עד( ,שהביא מרביו יחיאל מפרי"ש ,שהוכיח מהירושלמי )פ"ג ה"ב( שהכלי מצרף.
אמם הר"י בעל התוס' לא סבירא ליה לחלק בזה כדעת הירושלמי ,וכ"ל.
 723ואם כן לא קשה מהגמ' דארבא דטבעא בחישתא ,שהרי הארבא היא כלי והחטים אים מחוברים לכלי ,ואם כן
הארבא מצרפת את כל החטים לכזית.
 724בקוטרס אחרון ס"ק טז ,שהירושלמי סבירא ליה כקילתא ,והכלי איו מצרף במחובר אבל בתלוש מצרף .ואם
כן יש לומר שגם ר"י יסבור כן ,והוכחתו ה"ל מהגמרא היא רק בדבוק לכלי שאיו מצרף ,משא"כ בתלוש.
 725אלא ודאי רואים לכאורה מהלכה זו ,שאם איו רוצה לבטל )כמו בסירה עם חטים שטבעה בהר( ,חייב לבער
אפילו פחות מכזית .וכדברי המ"א ה"ל.
 726ראה לקמן סי' תמה ס"ב ,שאם הוא מבטלו ובדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח איו הפקר גמור והרי הוא
כשלו.
 727אלא ודאי לדברי הכל צריך לתרץ ,שהטעם שהחטים שבעריבה חשובים כמו כזית וצריך לבערם ,הוא כמו
שתבאר לעיל כו'.
 728סי' תסו ס"א ,שהובא לעיל בתחלת ובסוף ההגהה ,שכולם מודים שבדבר חשוב חייב לבער.
אלא ששם מיירי בפחות מכזית ,וכיון שהמלוגמא והגלוסקא חשובים חייב לבערם .ומזה למדים גם כאן לעין חטים
שהם ביחד יותר מכזית ,שהוא "חשוב חיבור לעין ביעור ,הואיל והוא חשוב חיבור בעיי בי אדם".
 729מה ,א )לעין פחות מכזית(.
 730כדלקמן סי' תסב ס"ג )מי פירות שתערב בהם מים אפילו כל שהוא ,הרי אלו מחמיצים על ידי המים שבהם
חימוץ גמור שחייבים עליו כרת(.
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הקמח הוא במי פירות שאינו חשוב חיבור לענין טומאה וחלה כדאיתא בירושלמי פרק ]ב[ דחלה,731
הובא ברא"ש הלכות חלה .732ואפילו הכי חשוב חיבור לענין ביעור ,הואיל והוא חשוב חיבור בעיני
בני אדם ,אף שאינו חשוב חיבור על פי התורה .והוא הדין והוא הטעם בכזית חטים הנוגעות זו בזו.
אבל אם אינן נוגעות הרי הן כב' מקומות ]ואפשר נמי שהן בכלל מפרר וזורה ,733לפי דעת חק יעקב כמ"ש בסי'
תמ"ה ,734דבחטי נמי אמרינן הכי בגמרא ,[735וכל חד בטל במיעוטו מדאורייתא לכולי עלמא ,736ומדרבנן
איכא פלוגתא דקילתא וחמירתא ,וכן מחלוקת הפוסקים.
והשתא 737אתי שפיר מ"ש הרא"ש ,738דמ"ש הרמב"ם 739דבוקין הוא לאו דווקא ,אע"ג דהרמב"ם
סבירא ליה כחמירתא דפחות מכזית צריך לבער .740אלא דסבירא ליה להרא"ש דהיינו דוקא בצק
שבעריבה ,דחשוב עכ"פ מדרבנן ,אבל המושלך לארץ לא חשוב כלל ,והוא בכלל פירורין דאמרינן
בפרק קמא 741דלא חשיבי כלל ובטלי ממילא ,ואין צריך ביטול ולא ביעור ,742שהרי גבי ביעור גם כן
שנינו 743פחות מכן בטל במיעוטו ,אלמא דכל מאי דבטיל ולא חשוב אין צריך ביעור ,והוא הדין
לפירורין דלא חשיבי ]וכעין תירוץ הב"ח 744בשם הר"א ממי"ץ ,745הובא ב"י 746ושו"ע ,747אם הוא מטונף קצת
__________________
 731הלכה א )עיסה שילושה במי פירות חייבת בחלה ואכלת בידים מסואבות  ...רבי בא רבי חייה בשם רבי יהושע
בן לוי אין לך מחוור אלא שבעת המשקין בלבד  ...לחלה כל שכן לטומאה(.
 732סי' ג )וראה  ...כיון דאמוראי סברי דמי פירות אין מחברין לחלה  ...לכן יש ליזהר שלא ללוש עיסה במי ביצים
לבד בלא תערובת מים( .וכן הוא בפירושו לחלה פ"ב מ"ב .הובא בש"ך יו"ד סי' שכט ס"ק ט.
 733דלקמן סי' תמה ס"ד )כיצד מבער  ...או פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח( .דהייו כיון שבכל מקום שאר
רק פירור אחד שהוא בטל.
 734ס"ק ב )והוא הדין אם היו חטין בשק ,מפזרן מן השק וזורקם לים(.
שהיא דעה הא' דלקמן שם )אם היה החמץ פירורין פירורין ,כגון חטים וכיוצא בהן ,אין צריך לפררן עוד ,אלא
משליכן מן השק לתוך המים ,והן מתפזרים מאליהם על פי המים(.
 735כח ,א )היה מהלך במדבר מפרר וזורה לרוח ,היה מהלך בספיה מפרר ומטיל לים  ...הא בחיטי הא בהמא(.
 736כמבואר בפים סכ"ח ,ובקוטרס אחרון ס"ק יז ,שלדברי הכל אין חצי שיעור אסור מן התורה בבל יראה ובל
ימצא.
 737אחרי שתבאר שגם הסוברים שאין צריך לבער פחות מכזית ,מודים שאם הוא חשוב צריך לבער .יש לומר שכן
הוא גם לעין בצק בעריבה ,שגם הם מודים שהוא חשוב וצריך לבער .ולא התירו אלא בבצק המושלך לארץ.
 738פ"ג סוס"י ב )חצאי זיתים דבוקים בכותלים או בקורות או בקרקעות אין חייב לבער  ...ולאו דוקא דבוקים ,אלא
אורחא דמילתא קט( .והייו שאף באים דבוקים לכותל ,אם אין בו כזית אין צריך לבער.
 739פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה  ...הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או
בקרקעות איו חייב לבער(.
 740פ"ב הט"ו )בצק שבסדקי העריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער .ואם לאו ,אם היה עשוי לחזק בו שברי
העריבה או לסתום בו קב ,בטל במיעוטו ,ואם לאו חייב לבער( .והייו )כמבואר לעיל קוטרס אחרון ס"ק טז(,
שפחות מכזית שבעריבה חייב לבער.
 741ו ,ב )אי ימא משום פירורין הוא לא חשיבי(.
 742כמו שהוא בטל לעין שאין צריך לבטל ,כן הוא בטל לעין שאף שרואים אותו אין צריך לבערו )כמבואר לעיל
בהגהה הראשוה ,לדעת הר"ן(.
 743מה ,א )ואם לאו ]שאין בו כזית[ בטל במיעוטו(.
 744סוף סי"ד )וה"ר אליעזר ממיץ בספר יראים  ...דההיא דשי חצאי זיתים בעריבה דרואין וכו' ,מיירי שמצאן
במקום מטוף מעט ,שדרך העולם שלא ליטלן ,אבל במקום אחר ,אפילו פחות מכזית חייב לבער(.
וראה גם ט"ז ס"ק ה )וקשה לי בכל הי דסי' זה ,שדים שאין חייב לבער אא"כ יש שם כזית  ...לטעם התוס' דרפ"ק
משום שמא יאכלו ,וחצי שיעור אסור מן התורה ,אף שאין בו מלקות ,אם כן אפילו בפחות מכזית בכל גווי חייב
לבער מטעם זה  ...ויש לומר דמיירי מעין שמוח במקום שיהיה דרס ברגלי אדם(.
 745ביראים השלם סי' שא )והוא שראוי ליאכל קצת אבל אם הוא פחות מכזית והוא מטוף קצת כיון דאיכא תרתי
לריעותא איו חייב לבער(.
 746ד"ה כתבו ההגהות.
 747אוצ"ל :ומ"א ]ס"ק י[.
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והמגיד משנה והשו"ע 748דסבירא להו דבוקים דוקא ,על כרחך סבירא להו לחלק בין פירורי פת
לפירורי בצק ,כמ"ש ריא"ז בשלטי גבורים בשם מז"ה .749וכ"כ במטה משה ,750ושיירי כנסת הגדולה
סי' ת"ס ,751בשם ר"ז רונקי"ל )במהרי"ל .(752ולזה נתכוין המ"א שם .753דלא כמ"ש הב"ח 754והט"ז
שם 755בשם מהרי"ל דחיישינן כו'.756
דאין לומר שדעת המ"מ ושו"ע שלא לחלק בין פת לבצק ,אלא בין ביטול לביעור כדעת ריא"ז.757
דאם כן אמאי צריך לבטל בדבוקים ,758כיון שאפילו בלא דבוקים דחמיר טפי אין צריך לבטל ,ואיך
אפשר שבדבוקים צריכים ביטול ולא ביעור ,ובמונחים על גבי קרקע צריכים ביעור ולא ביטול ,זהו
דבר שאין לו שחר:
__________________
וכן פסק בפים סוף סכ"ח )לפיכך אם הוא מטוף קצת ,שאיו ראוי לאכילה ,אין צריך לבערו אפילו הוא עומד
בעיו(.
 748הייו הרמב"ם פ"ב הט"ז )הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או בקורות או בקרקעות איו חייב לבער,
אלא מבטל בלבו ודיו( ,לפירוש מ"מ שם )ופירש רביו דוקא בדבוקים בכותלים או בקורות ,הא לאו הכי חייב
לבער ,ודבר ברור הוא( ,וכ"מ שם )דדוקא קט ,שאם אים דבוקים  ...דאפילו פחות מכזית חייב לבער ,לפי פסק
רביו ,וכן פירש ה"ה ז"ל ,וכן כתב הרמ"ך( .וכן פסק בשו"ע ס"ח )הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקין בכתלים או
בקורות או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .והייו שאם איו דבוק חייב לבער אפילו פחות
מכזית .וכן פסק בפים סכ"ח )אם איו דבוק בה  ...חייב לבערו(.
 749פסקי ריא"ז פ"ג ה"ב ,בשלטי הגבורים יד ,רע"א ,בשם מורו זקו הרי"ד )ומז"ה אומר שאף בבית אין צריך לבער
אלא פירורין של עיסה ,אבל פירורין של פת אין חשבין לכלום(.
 750סי' תקעט )ובמהרי"ל כתב דשאי הכא דחיישין שמא לאחר האפייה מכבדים הבית ויקבצו יחד וראוי להיחשב(.
 751הגה"ט אות ג )ומהרי"ל ז"ל כתב דחיישין שמא לאחר אפיה דמכבין הבית יתכסו פירורי הבצק ,וראויין לדבק
עד שיהיו בהם כזית .ומהר"ז ריקיל ז"ל חילק בין פירורי פת לפירורי בצק(.
 752הל' אפיית מצות אות ח ע' סה )מהר"ז רוקיל ז"ל חילק ,הא דאמרין בעלמא פירורין הפקר הייו פירורי פת ,אך
פירורי בצק ,מאחר דעדיין ראוי לידבק יחד ,חשיבי ולא בטילי(.
 753סי' תס ס"ק ב )דפרורי בצק מתכבדין יחד ודבקין וחשיבי ,משא"כ פירורי לחם דלא חשיבי )מהרי"ל((.
וכן הוא לקמן סי' תס ס"ה )ואף שתבאר בסי' תל"ד שהפרורים 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(.
 754שם 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 ,ולפיכך צריך לבטל בשעת לישה בפירוש אף הפירורין ,אבל בפירורי
לחם קאמר תלמודא ממילא בטלי כיון דלא מידבק ביחד(.
 755ס"ק ג )אבל העיסה אפשר שיתדבקו בכזית ויעבור על בל יראה ובל ימצא(.
 756והייו שמפרשים שהחשש שידבקו לפועל לכזית )ולא כמובא לעיל ,שמעצם העובדה שיכולים להתדבק הם
חשובים ולא בטלים(.
 757מה שכתב שם )פסקי ריא"ז פ"ג ה"ב ,בשלטי הגבורים יד ,רע"א( בשם עצמו )ואי אומר שאף פירורין של פת
מבערין אותן לכתחילה כשהן ראין לעין( .וכמובא לעיל )בהג"ה הא'(.
ואמר אם כן שזוהי גם דעת המ"מ ושו"ע שהצריכו לבער בצק המושלך לארץ ,כמו פירורי לחם שצריך לבער כשהן
ראים לעין.
 758ברמב"ם שם הט"ז ושו"ע ס"ח )ומ"א ס"ק יג( ,בחצי כזית דבוק בבית וחצי כזית בעליה ,צריך לבטל ותו לא.
והטעם שאין צריך לבער תבאר בפים סכ"ח )דכיון שאין בו כזית איו חשוב ,והוא בטל לגבי העריבה אם הוא
מודבק בה(.
אמם אם אמר שאפילו פירורים המושלכים לארץ צריך לבער ,אם הם ראים לעין ,אם כן מהו הטעם שדבוקים
צריכים ביטול ולא ביעור.
אלא ודאי דעתם כדברי הפוסקים ה"ל ,שפירורי פת המושלכים אין צריך לבער אפילו אם ראים לעין ,כיון שאים
חשובים .וכן בצק הדבוק אין צריך לבערו ,כיון שאיו חשוב.

תמג דין חמץ בערב פסח לאחר שש
ובו י"ג סעיפים:

זמן אכילת והאת חמץ בערב פסח
2

א אף על פי 1שמן התורה אין חמץ אסור באכילה ביום י"ד אלא מסוף שעה ששית ולמעלה  ,כמו
שנתבאר בסי' תל"א .3מכל מקום כדי שלא יבואו לטעות ביום המעונן ,4אסרוהו חכמים ב' שעות
קודם חצות היום ,דהיינו חמישית וששית.5
אלא שכל שעה ה' לא אסרוהו אלא באכילה .6ואפילו דבר שאיסור אכילתו בתוך הפסח אינו אלא
מדברי סופרים אסור לאכלו משעה ה' ואילך .7אבל מותר להנות ממנו כל מיני הנאות בשעה ה',
אפילו הוא חמץ גמור האסור בהנאה מן התורה מחצות היום ואילך ,אף על פי כן לא רצו חכמים
לגזור עליו איסור הנאה בשעה ה' ,ולפיכך יכול למכרו לנכרי אפילו הרבה ביחד ,אע"פ שבודאי לא
יאכלנו הנכרי קודם הפסח:8

__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( זמן אכילת והאת חמץ בערב פסח )ס"א -ד(.
)ב( קבורה בערב פסח )ס"ה(.
)ג( חמץ המופקד בערב פסח )ס"ו -ח(.
)ד( מעות וחליפי חמץ בפסח )ס"ט -יג(.
 2טור ושו"ע ס"א )חמץ מו' שעות ולמעלה ביום י"ד אסור בהאה ,ואסרוהו חכמים שתי שעות קודם ,דהייו
מתחלת שעה חמישית(.
 3סעיף ב )זמן איסור אכילתו והאתו מן התורה  ...מחצות היום י"ד ולמעלה(.
 4רבא בגמרא דף יב ע"ב )גזירה משום יום המעון( .ט"ז ס"ק א )הטעם משום יום המעון דאדם עשוי לטעות ב'
שעות כיון שאין שמש זורחת( .מ"א ס"ק ב )דחיישין שביום המעון יטעו ב' שעות( .וראה חי' צמח צדק רח ,ב.
 5משה דף יא ע"ב )רבי יהודה אומר אוכלין כל ארבע ,ותולין כל חמש ,ושורפין בתחלת שש( .טור ושו"ע שם.
 6משה כא ,א )כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות ומוכר לכרי ומותר בהאתו( .גמרא שם
)מתיתין דלא כר' יהודה ,דאי ר' יהודה הא איכא חמש דאיו אוכל ומאכיל ,דתן  ...רבי יהודה אומר אוכלין כל
ארבע ותולין כל חמש ושורפין בתחלת שש( .טור ושו"ע שם )ומיהו כל שעה חמישית מותר בהאה(.
 7עולת שבת ס"א )ומשמע דאין חילוק ,דאפילו חמץ וקשה ותערובת חמץ מי אסור מד' ואילך( .ח"י ס"ק ג )אפילו
חמץ דרבן ,כגון חמץ וקשה אסור גם כן ,וכל שכן חמץ על ידי תערובת .וכן כתב בעולת שבת(.
 8גמרא דף כא ,סע"א )ומוכרו לכרי ,פשיטא ,לאפוקי מהאי תא דתיא ב"ש אומרים לא ימכור אדם חמצו לכרי
אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח ,וב"ה אומרים כל שעה שמותר לאכול מותר למכור( .טור ושו"ע שם )ורשאי
למוכרו לגוים אפילו הרבה ביחד ,שוודאי לא יאכלו קודם פסח(.
וכן הוא לקמן סי' תמה ס"א )ואפילו אם כשמגיע זמן הביעור דהייו שעה ששית עדיין הכרי מחזיק חמצו(.
והייו דוקא לכרי סתם ,משא"כ לעבדו ושפחתו שהוא חייב במזוותיו ,כדלקמן סוף ס"ד )חמץ השאר ביום י"ד
אסור ליתו לעבדו ושפחתו הכרים ,אם החמץ רב שאי אפשר שיאכלוהו קודם זמן איסורו בהאה ,דכיון שהוא
חייב במזוותיהם הרי זה כפורע חובו מאיסורי האה(.
והייו דוקא בחול ,משא"כ בשבת ,לא ימכור לו אלא דבר מועט ,כדלקמן סי' תמד ס"ט )צריך ליזהר שלא יתן לו
אלא דבר מועט ,דהייו מזון סעודה אחת ,שאם היה הכרי רוצה היה יכול לאכלה כולה בבית הישראל(.
והייו דוקא בחמץ היכר ,משא"כ אם איו יכר ,אזי אפילו לפי זמן איסורו לא ימכרו אלא מעט מעט ,כדלקמן
סי' תסז ס"א )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(.
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ב וכן יכול להאכילן כל שעה ה' לבהמה חיה ועוף.9
ובלבד שיזהר לעמוד עליהם עד שיגמרו לאכול קודם שעה ששית ,ויראה שלא יצניעו ממה שהן
אוכלין בחצירו ,10וישאר מוצנע שם לאחר זמן הביעור ויעבור עליו בב"י ,11ומה שישתייר מאכילתם
יבערנו כשתגיע שעת הביעור .12ואף אם מאכילם קודם שעה ה' צריך ליזהר בזה כמו שנתבאר בסי'
תל"ג 13ע"ש:
ג אבל מתחלת שעה ששית ולמעלה ,אסרוהו גם בהנאה.14
ולפיכך אינו יכול למכרו לנכרי ,15ולא ליתנו לו במתנה ולא להפקירו ,16ולא להאכילו לבהמה חיה
ועוף ,17אפילו אינן שלו אלא של הפקר.18
__________________
 9משה וגמרא כא ,א )כל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות  ...מתיתין רבן גמליאל היא ,דתן רבן
גמליאל אומר חולין אכלין כל ארבע ,תרומה כל חמש ,ושורפין בתחלת שש ,והכי קאמר כל שעה שמותר לאכול
כהן בתרומה ישראל מאכיל חולין לבהמה לחיה ולעופות( .טור ושו"ע ס"א )ויכול להאכילו לבהמה חיה ועוף(.
 10טור ושו"ע ס"א )ובלבד שיעמוד עליהם לראות שלא יציעו ממו ,ויבער מה ששיירו ממו( .רא"ש פ"ב ס"א
)והפירוש הכון ראה לי ,ומאכיל לבהמה ולחיה ולעוף ,והוא עומד עליהם עד שיאכלום ,ולא יעלים עייו מהם עד
שיאכלום ,ויבער המשוייר(.
 11אף בחמץ שאיו ידוע )כשלא בדק שם( ,כדלעיל סי' תלג סי"ב )ועובר עליו בבל ימצא מן התורה אע"פ שאיו ראה
לו( ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ג )אלא ודאי דאף שלא מצאו עובר עליו אם ישו ברשותו(.
וכן הוא לעיל סי' תלג 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(.
ואף שכתבו התוס' )שם ד"ה ואי(" :חיה משום דמצעא לה  ...ואין זה מצוי ,כיון שאין ידוע היכן הוא" ,הייו שאיו
עובר על חמץ זה .לא קיי"ל כתוס' בזה ,כדלעיל סי' תלג קוטרס אחרון ס"ק ג )מאי דמשמע שם מהמ"א  ...דאף
בבית שאיו בדוק איו עובר למפרע על חמץ שמצא בתוכו ,ואין צריך לומר אם עדיין לא מצאו ,שאיו עובר עליו
אף אם ישו שם ,כיון שאיו ידוע לו היכן הוא לא קרין ביה לא ימצא ,וכמ"ש התוספות ריש פרק כל שעה .לא
קיימא לן הכי(.
ושם סוף ס"ק ז )והתוס' ר"פ כל שעה חולקין עם הרא"ש  ...ואן קי"ל כהרא"ש ,שכן פסקו הטוש"ע סי' תמ"ג(.
 12דהייו מן התורה – בתחלת שעה שביעית ,ומדברי סופרים – בתחלת שעה ששית ,כדלקמן רס"י תמה .ולפי המהג
– בסוף שעה חמישית ,כדלעיל סי' תלד סי"ב.
 13סעיף כז ,וקוטרס אחרון ס"ק ז.
 14משה כא ,א )עבר זמו אסור בהאתו( .גמרא שם ע"ב )לא צריכא לשעות דרבן )שעה ששית שאין איסורו אלא
מדרבן הוי אסור אף בהאה ,רש"י( ,דאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף א"ר יוחן המקדש משש שעות ולמעלה
 ...אין חוששין לקדושין( .טור ושו"ע ס"א )ומתחלת שעה ששית ומעלה אסרוהו גם בהאה(.
 15משה שם )כל שעה שמותר  ...מוכר לכרי  ...עבר זמו אסור( .רמב"ם הל' זקי ממון פי"א ה"ט )מכרו איו מכור
 ...שחטו בשרו אסור בהאה( .וכדלעיל סי' תלא ס"ב )וכיון שאסור לו להות ממו ,הרי אין לו שום זכות בו ואיו
שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו(.
ומכל מקום תבאר לקמן )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.
והייו שאף שהישראל עצמו איו יכול להקותו לכרי; מכל מקום 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.
ועל פי זה תבאר לעיל סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק ב )ומה שלא מציו דמים לחמץ בפסח ,הייו משום דלכתחלה
אסור למוכרו( .ותבאר לקמן )הערה .(71
 16כדלעיל שם וסי' תלא ס"ב ,וש".
 17משה שם )כל שעה שמותר  ...מאכיל לבהמה לחיה ולעופות  ...עבר זמו אסור( .טור ושו"ע שם )כל שעה חמישית
 ...יכול להאכילו לבהמה חיה ועוף  ...ומתחלת שעה ששית ומעלה אסרוהו(.
 18ירושלמי פ"ב ה"א )לא יאכל חמץ  ...אפילו לכלב אחרים .זאת אומרת שאסור להאכילן לבהמת הבקר( .הובא
בהגהות מיימויות פ"ג אות כ .טור ושו"ע סי' תמח ס"ו )אסור להאכיל חמצו בפסח אפילו לבהמת אחרים או של
הפקר(.
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ואפילו חמצו של נכרי אסור בהנאה) 19לפיכך אסור להריח פת חמץ של נכרי משעה ששית ואילך:(20
ד שעות הללו משערין אותן לפי ענין היום ,כגון בשנת העיבור שהיום ארוך 21נחשב כל שעה משעות
הללו שעה ורביע משעות בינונית ,שהן כ"ד למעת לעת .22לפי שהיום דהיינו מנץ החמה עד שקיעת
__________________
וכן הוא לקמן סי' תמה ס"ה )שאסור להאכיל לבהמה אפילו היא של כרי או של הפקר ,כמו שתבאר בסי' תמ"ג(.
ואפילו לאחר הפסח אסור ,כדלקמן סי' תמח סל"א )חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ,אסור להאכילו אפילו
לבהמות כרים או של הפקר ,כמו שתבאר בסי' תמ"ג לעין חמץ בפסח עיין שם(.
אבל אם משליכו לאיבוד ,לא איכפת לי מה שיאכלוהו ,כדלקמן סי' תמה ס"ג )שישליכו לאיבוד בעין ששום אדם
לא יוכל ליהות ממו ,ואע"פ שבריות אחרות יכולות ליהות ממו(.
 19ירושלמי פ"ב ה"ב )עכו"ם  ...חמיצו לאחר הפסח מותר בהאה  ...בתוך הפסח מהו  ...ר' יוסה אמר אסור( .והכי
קיי"ל התם .מרדכי רמז תקפז )דאפילו חמצו של כרים בפסח אסור לישראל ליהות ממו ,אף על גב דלעין בל
יראה ובל ימצא איו עובר עליו בשל אחרים ,מכל מקום בפסח אסור ליהות ,דלא יאכל כתיב ,דמשמע אחד
איסור אכילה ואחד איסור האה( .שו"ת ריב"ש סי' ת )חמץ של איו יהודי אסור הוא בהאה בתוך הפסח מן
התורה ,דחמץ האסור בפסח בין באכילה בין בהאה ,אין חלוק בין של ישראל לשל איו יהודי ,דהא באורייתא לא
כתיב חמצך ,אלא חמץ סתמא ,בין דישראל בין דאיו יהודי( .טור סי' ת) ואפילו חמצו של עכו"ם אסור ליהות
ממו בפסח( .רמ"א ס"א )אפילו חמצו של כותי אסור להות ממו( .ח"י ס"ק ב )כן מסקת הש"ס והפוסקים(,
שהוכיחו כן מהגמרא.
וכן הוא לקמן סי' ת סי"ח )ליתן בהמתו לכרי להאכילה בימי הפסח  ...הרי זה אסור ,אע"פ שהחמץ הוא של כרי(.
ועוד יתבארו דיי איסור האה מחמץ של כרי בפסח ,לקמן שם סי"ב וסי"ד .וסי' תסו ס"ד.
ולא רק האה מגוף החמץ של הכרי ,אלא אף להשתכר מחמץ של כרי בפסח אסור ,כדלקמן סי' ת ס"ח )אסור
להשכיר לכרי חמור להוליך עליו חמץ בפסח ,או חדר לשום בתוכו חמץ בפסח ,מפי שאסור להשתכר באיסורי
האה( ,ושם סמן .ויתבארו דייו לקמן שם ס"ה -יז.
ויתירה מזו ,אפילו בא הכרי לשלם לו אחר הפסח ,אסור לקבל לכתחלה ,כדלקמן שם ס"ה )ישראל שיש לו תור,
ואפה בו כרי חמץ בפסח שלא מדעת הישראל ,אסור לו לקבל מעות מן הכרי בעד שכר התור ,אפילו לאחר
הפסח .ואם עבר וקבל מעות מן הכרי אפילו בתוך הפסח מותר לו להות מהם(.
ומכל מקום יש חילוק בים ,שאיסור ההאה מחמץ של כרי הוא מהתורה )כמובא לעיל מהפוסקים( ,ואילו האיסור
להשתכר מחמץ של כרי הוא מדברי סופרים ,כדלקמן שם )שהכרי ותן לו מעות אלו בעד אפיית החמץ שאפה
בתורו בפסח בשעה שהחמץ אסור בהאה ,ומצא שהוא הה מאיסורי האה .מכל מקום כיון  ...שחמץ גורם
למעות שיבאו ליד הישראל ,לפיכך אין כאן איסור מן התורה ,אלא מדברי סופרים ,שאסור להשתכר באיסורי
האה לכתחלה(.
וכן האיסור ליהות מחליפי חמץ הוא רק מדברי סופרים ,כדלקמן ס"ט -י )אם עבר ומכרו או החליפו אין איסורו
תופס את דמיו וחילופיו שיהיו אסורין בהאה כמוהו ,אלא מותר ליהות מדמי החמץ או מחליפיו  ...מן התורה,
אבל מדברי סופרים אסור לו ליהות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או שהחליפו מתחלת שעה ששית ואילך,
דכיון שאלו הדמים או אלו החליפין באו לידו על ידי החמץ הרי זה משתכר באיסורי האה(.
 20ח"י סי' תמז סוף ס"ק י )וכתב בגליון הג"ה באיסור והיתר כלל ל"ט ]דין לג[ ,דאין להריח ללחם חם בפסח ,אפילו
בשל עכו"ם יש להסתפק אי חמצו אסור בהאה תוך הפסח ,עכ"ל .וכבר תבאר לעיל סימן תמ"ג דקיימא לן
דאסור בהאה תוך הפסח ,כמו בשל ישראל( .הובא גם בשיירי כסת הגדולה סי' תמח הגה"ט אות א .ובפר"ח
רס"י תמח )ומסיק לאיסור(.
ועיין ביו"ד סי' ק"ח בש"ך ס"ק כז )שדן אם גם דבר העומד לאכילה אסר ריחו ,ומסיק :ראה דאין חילוק דסוף
סוף הה הוא מהריח ,ובתוס' בעבודת כוכבים שם מסקי גם כן דבעבודת כוכבים אין חילוק  ...הלכך בעבודת
כוכבים עכ"פ אין להקל( .והייו מה שכתבו בתוס' ע"ז יב ,ב ד"ה אלא )דשאי וורד והדס דעיקרייהו לריחא קיימי
 ...ושמא בעבודת כוכבים אפילו ללקות מי לקי  ...אף שלא כדרך האתן משום דלא כתיבא בהו אכילה ...
באורייתא( .ובפרי חדש שם ס"ק כ"א )שמסיק :וראוי לחוש לדבריהם באיסור עכו"ם ,אבל בשאר איסורי האה
יש להתיר הריח במידי דעיקרו לאכול קאי ,ובדברים העשויין להריח ,ריחן כטעמיהן ואסור להריח בהן( ,ובמחת
יעקב כלל ל"ו ס"ק ל"ט )שמסיק :כיון שכתבו התוס' תירוץ זה תחלה דיש חילוק בין מידי לעביד לריחי או לא
הכי קטין( וצ"ע )שלפי זה מותר להריח בפת חמץ של כרי ,וכאן אוסר הח"י(.
וראה שדי חמד מערכת חמץ ומצה סי' א אות א .פאת השדה שם סי' א .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קח ס"ז.
 21בהגהות על שו"ע הל' פסח הגיה :ארוך ט"ו שעות ]שעל זה קאי כל חשבון השעות דלקמן[.
 22רמב"ם בפירוש המשיות לברכות פ"א מ"ב )ודע כי כל השעות הזכרות בכל המשה הם השעות הזמיות ,ועין
הזמיות הם השעות שיש מהם י"ב שעות ביום וי"ב שעות בלילה( .דעה הא' ברמ "א ס"א )ומותר לאכול חמץ עד
שליש היום(.
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החמה 23הוא נחשב לעולם לי"ב שעות ,בין שהוא ארוך בין שהוא קצר.
ולפיכך אין לאכול חמץ אלא עד שליש היום ,24דהיינו ב' שעות ומחצה קודם חצות בשנת העיבור.25
ואין למכרו לנכרי אלא עד שעה ורביע קודם חצות היום.
ואם לא מכרו עדיין 26ויש הפסד מרובה ,יש לו שהות למכרו עד שעה קודם חצות .לפי שיש מי
__________________
 23שלטי הגבורים למרדכי ברכות רמז פט אות ג )דכולהו הי שעות דאיירי בהו ,התחלתן מתחלת הזריחה עד סוף
השקיעה ,והשעות הן בשעות הזמיות( .לבוש סי' רלג ס"א )שעות זמיות  ...י"ב שעות מעת זריחת השמש עד עת
השקיעה( .מעדי יום טוב ברכות פ"א ס"י אות ט )ראה שדעת הרמב"ם שהי"ב שעות מתחשבים רק מהץ עד
השקיעה(.
אמם לעין זמן קריאת שמע תבאר לעיל )סי' ח ס"ג(" :ומשך זמה עד סוף ג' שעות מעלות השחר  ...ושעות אלו
הם זמיות" ,דהייו שהשעות זמיות הן מעלות השחר עד צאת הכוכבים.
וכן לעין זמן תפלה פסק לעיל )סי' פט ס"א(" :ומשך זמה עד סוף שליש היום  ...אם היום ארוך י"ח שעות מעלות
השחר עד צאת הכוכבים ,שליש היום הוא ו' שעות משעלה עמוד השחר".
וגם לעין פלג מחה פסק לעיל )סי' רסא ס"ה(" :דהייו שעה ורביע זמיות קודם הלילה" )ולא קודם שקיעת
החמה( .וכן פסק לעיל )סי' רסג ס"ו(" :שהוא שעה ורביע זמיות קודם הלילה".
וכתב על זה באבי שהם )סי' ט ס"ז .הובא בהערות בשו"ע אדמו"ר הזקן סי' ח ס"ג(" :וכל לתרץ גם כן ,שמפי
שזמן קריאת שמע הוא מדאורייתא החמיר כדעת התרומת הדשן ,כפי הכלל אשר בידיו דכל ספק בשל תורה
לחומרא כ"ל .והזמן של אכילת חמץ בערב פסח הוא רק שעות דרבן ,הקיל בהן לחשוב מהץ החמה עד השקיעה,
כמו כל ספק דרבן דלקולא".
והה כל זה הוא בשוע"ר ,אבל אחר כך חזר בו רביו אף לעין קריאת שמע )פסקי הסדור ,הלכות קריאת שמע(:
"זמן קריאת שמע של שחרית שהוא רביע היום  ...שבמדיות אלו ץ החמה בקיץ הוא בערך ג' שעות ומחצה אחר
חצות לילה ,ורביע היום ארבע שעות ורביע ,מצא כלה הזמן בג' רביעי שעה שמיית" .הרי שגם לעין קריאת שמע
מחשבין את השעות זמיות מץ החמה עד שקיעת החמה .ומזה מובן שכן הוא מכל שכן לעין פלג המחה,
שמחשבין את השעות הזמיות מץ החמה עד שקיעת החמה.
ולכן העיר ב"פסקי הסדור" )סעיף קכו(" :זהו ]האמור כאן שפלג מחה הוא "שעה ורביע זמיות קודם הלילה"[ לפי
פסק אדמו"ר בשו"ע סי' "ח דחשבין היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים ,אבל לפי מ"ש בסידור דחשבין היום
מץ החמה עד השקיעה ,ממילא הוי פלג המחה שעה ורביע זמיות קודם השקיעה".
וטעם חזרתו מובן ,על פי מה שתבאר ב"שיעורי ציון" )סי' לח(" :דשיטה זו לחשוב היום מעלות השחר עד צאת
הכוכבים ,אפשר רק לשיטת ר״ת דג׳ מילין ורביע אחר שקיעת החמה הוי עדיין יום גמור ,ולילה הוא ד׳ מילין אחר
שקיעת החמה ,כשיעור שישו מעלות השחר עד הץ החמה .אבל לשיטת הגאוים דבין השמשות מתחיל תיכף
ומיד אחר השקיעה ומשך זמן מועט ,ואחר שליש שעה בערך הוי לילה גמור ,אי אפשר לחשוב היום מעלות השחר
עד צאת כל הכוכבים ,שאז כבר כשעה שלימה מן הלילה".
והייו שאם חשוב לשיטת הגאוים השעות הזמיות מעלות השחר עד צאת שלושה כוכבים ,לא יהי' "חצות" בחצי
היום ,וזה אי אפשר ,שהרי "חצות" הוא כאשר החמה היא בראש האדם ,כמבואר בפסחים )יב ,ב(" :שית יומא בי
קרתא קאי" ,וכן הוא בכ"מ בש"ס ופוסקים .ואין לחשוב את השעות הזמיות מעלות השחר עד צאת כל
הכוכבים ,שהרי לשיטת הגאוים זמן זה הוא כשעה שלימה מן הלילה )וכעין זה תבאר בכמה ספרים ,לקטו
ב"הזמים בהלכה" ע' קיד -ט .וב"זמים כהלכתם" ע' עח -פ(.
ולכן כתב בשו"ת ארץ צבי )סי' קיג(" :לפמ״ש הרב ז״ל בסידור ,דעיקר הלכה הוא כהגאוים ז״ל  ...לפי זה על כרחך
צריך לומר כדעת הלבוש ,דזמן פלג המחה הוא שעה ורביע קודם שקיעת החמה".
אלא שלפום ריהטא ראה ,שלפי מסקת רביו בסדר הכסת שבת ,מחשבים את  12השעות זמיות של היום מעת ץ
החמה האמיתי )כשהשמש מתחלת לזרוח בראשי ההרים( עד השקיעה האמיתית )בעת סילוק זריחת השמש
מראשי ההרים(.
ראה מ"ש בכל זה ב"סדר הכסת שבת" עם ביאור )הערה .(113
 24מהרי"ל הל' ערב פסח )ע' מז( בשם מהר"ש )הלכות ומהגי מהר"ש סי' שצח אות ב(" :אמר מהר"ש ,הד' שעות
בערב פסח לביעור החמץ הם שליש היום" .רמ"א שם )ומותר לאכול חמץ עד שליש היום(.
 25כדלעיל שבשת העיבור ,בערב פסח ,היום ארוך ט"ו שעות ,ועד חצות הם שבע שעות ומחצה ,ושליש היום הם
חמש שעות ,דהייו ב' ומחצה שעות קודם חצות.
 26מ"א ס"ק ג )וראה לי דאם שכח ולא מכר חמצו ,יש לסמוך אדעת יש אומרים ,ואם היא יותר משעה עד חצות
מותר למכרו( .אליה זוטא סי' תלא ס"ק ב )ומכל מקום בדיעבד לעין מכירה לעכו"ם יש להקל עד שעה אחת
קודם חצות(.
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שאומר 27דב' שעות הללו שאמרו לענין חמץ ,דהיינו חמישית וששית ,משערין אותן בשעות בינוניות,
שהן כ"ד למעת לעת ,ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דבריו.28
)חמץ הנשאר ביום י"ד אסור ליתנו לעבדו ושפחתו הנכרים ,אם החמץ רב שאי אפשר שיאכלוהו
קודם זמן איסורו בהנאה ,דכיון שהוא חייב במזונותיהם הרי זה כפורע חובו מאיסורי הנאה:(29
קבורה בערב פסח

ה אם יש מת בערב פסח ,ואחר הקבורה לא יהיה שהות לאכול חמץ ,מוציאין אותו לבית הקברות
קודם האכילה ,ומלוין אותו כל העם ,וחוזרין לבתיהם לאכול חמץ ,ואחר כך מקברין אותו כראוי.30
ואף על פי שאין לאכול סעודת קבע בעוד שלא נקבר המת .31מכל מקום )א( כיון שכבר הוציאוהו
לבית הקברות כדי לקברו ,יש להקל .ובפרט בשעת הדחק כזה שצריכין רבים ללותו ,ואחר כך לא
יהיה להם שהות לאכול.32
ואף על פי שאם התחילו בהוצאת המת אין מפסיקין אפילו לקריאת שמע 33כמו שנתבאר בסי' ע"ב.34
__________________
 27תרומת הדשן סי' קכא )בשת העיבור שהיום מאריך בגבוליו ,שבסוף ארבע עדיין כמו ג' שעות עד חצות  ...יראה
מתוך ההלכה ,דלעולם שרי לאכול עד ב' שעות קודם חצות( .דעה הב' ברמ"א שם )ויש אומרים עד שתי שעות
קודם חצות(.
 28ראה חי' צמח צדק רח ,ב.
 29שו"ת ב"ח סוס"י קמג )ולפי זה ראה דאסור ליתן לעבדו ושפחתו השאר ביום י"ד ,אם הוא כל כך שאי אפשר
לאכלן קודם זמן איסורו ,דמאחר דמזוותיו עליו הוה ליה כאלו פורע חובו באיסור האה( .הובא בח"י סי' תמה
ס"ק ד.
עיין סי' ת סכ"ג )שאם הוא חייב ליתן לעבדו מזוות של חמץ ,ואיו יכול לפטור את עצמו במה שיתן לו מזוות
אחרים שאין חמץ בעל כרחו של העבד ,אסור לו לומר לחוי כרי פטרי ממזוות עבדי ותן לו חמץ בפסח ואי
אפרע לך לאחר הפסח( ,וצ"ע.
וכעין זה הקשה בחמד משה סי' תמה ס"ב ס"ק ה )לא ידעתי איזה איסור יש בדבר זה ,והרי זה דומה למי שהי' חייב
איזה פירעון לעכו"ם וזמו בפסח והוא ותן לו קודם פסח חמץ בעד מעותיו ,וכי איו רשאי לעשות כן ,והכא מי
כן הוא ממש  ...ומה לי שותן לו מעות בפסח וקוה לעצמו חמץ ואוכל ,או שיש לו חמץ משעת היתר ,וחמץ זה
שלו הוא  ...שכבר תן לו החמץ והוציאו מרשותו ,וצ"ע(.
וראה הגהות על שו"ע לסי' ת סי"ט ,שכן היא גם כוות רביו.
 30מהרי"ל הל' ערב פסח )ע' ב( ,בשם מהר"ש )הלכות ומהגי מהר"ש סי' דש(" :פעם אחת היה בר מין בערב פסח,
ואמר מהר"ש שאסורים כל העם לסעוד עד שהוציאו המת לבית הקברות .ואחר שהוציאוהו שם ,חזר מהר"ש וכל
העם וסעדו ,ויותר מג' שעות אחר כך קברוהו" .הובא במ"א ס"ק ב .ח"י ס"ק ד
ועד"ז לקמן סי' תקכו סכ"ב )כשמת  ...יום טוב שי  ...אם המת הוא אדם חשוב שצריכים רבים ללוותו ,יוציאוהו
לבית הקברות אחר יציאה מבית הכסת ,כדי שילווהו רבים ,וחוזרים המלוין לבתיהם לאכול סעודת יום טוב,
ואחר האכילה מקברים אותו כראוי .עיין סי' תמ"ג הטעם לכל זה(.
*
וכל זה הוא לעין אכילה לפי הקבורה ,כמבואר כאן הטעם "שאין לאכול סעודת קבע בעוד שלא קבר המת".
משא"כ לעין קריאת שמע לפי הקבורה ,דוחין את הוצאת המת ,כדלעיל סי' עב ס"ב )אין מוציאין את המת סמוך
להתחלת זמן קריאת שמע ,בעין שאין שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע זמן קריאת שמע ,שמא יתעכבו
בקבורתו עד שיעבור זמה( .שכיון שעדיין לא התחילו בהוצאת המת ,עדיף לקרוא קריאת שמע קודם.
 31ים של שלמה ביצה פ"א סוס"י י )דאיתא במדרש ,לא תאכלו על הדם )ויקרא יט ,כו( שאין לאכול סעודות קבע
קודם שקבר המת ,אם כן למה עבור על המדרש ,אלא קוברין אותו מיד אחר יציאת בית הכסת ,אם הוא אדם
חשוב( .הובא במ"א סי' תקכו ס"ק כא.
 32מ "א ס"ק ב )ועמ"ש ססי' תקכ"ו דיש אומרים דאסור לאכול קודם קבורת המת .והכא שאי דהשעה עוברת ,וגם
התחילו בהוצאתו( .ח"י ס"ק ד )ועלם ממו מהג אשכז ,שכן והגים אף בשאר ימים ,להוציא את המת לבית
הקברות ,וחוזרים לביתם עד שחפרו החופרים ושאר צרכי המת ,ואחר כך חוזרים וקורין לקבורת המת ,ואם כן
ליתא כאן הפסקה כלל(.
 33מ"א שם )ומכל מקום תמי' לי ,דהא גבי קריאת שמע קי"ל אין מוציאין המת סמוך לקריאת שמע ,ואם התחילו
אין מפסיקין ,כמ"ש סי' ע"ב סעיף ב' ,ואם כן היאך יפסיקו לאכילה(.
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היינו שאין מפסיקין באמצע הליכה לבית הקברות ,וכן אם הביאוהו לבית הקברות והקבר הוא מוכן
צריך לקוברו מיד ,אבל כשעדיין לא הכינו הקבר או שאר כל צרכי קבורה ,מותר בין הבאת המת לבית
הקברות להכנת הקבר ושאר צרכי קבורה ,שכל אחד ואחד הוא דבר בפני עצמו ,ואין זו הפסקה
באמצע עסק המצוה:35
חמץ המופקד בערב פסח
36

37

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 ויקחנו ממנו.38
ואם הוא דבר שלא ימצא לו קונים בריוח בשעה ה' ויצטרך למוכרו בזול ,מותר לו למוכרו קודם
לכן.39
__________________
 34סעיף ב )אין מוציאין את המת סמוך להתחלת זמן קריאת שמע ,בעין שאין שהות להוציאו ולקברו קודם שיגיע
זמן קריאת שמע ,שמא יתעכבו בקבורתו עד שיעבור זמה .ואם התחילו להוציאו  ...אין מפסיקין כדי לקרות(.
 35ח"י שם )והגים  ...להוציא את המת לבית הקברות ,וחוזרים לביתם עד שחפרו החופרים ושאר צרכי המת ,ואחר
כך חוזרים וקורין לקבורת המת ,ואם כן ליתא כאן הפסקה כלל( .וראה קוטרס אחרון סוף ס"ק א ,הטעם
שמסיק כאן כדברי הח"י.
 36גמרא דף יג ,א )מעשה באדם אחד שהפקיד דיסקיא מלאה חמץ אצל יוחן חקוקאה ,וקבוה עכברים ,והיה חמץ
מבצבץ ויוצא ,ובא לפי רבי ,שעה ראשוה אמר לו המתן ,שיה אמר לו המתן ,שלישית אמר לו המתן ,רביעית
אמר לו המתן ,חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק( .טור ושו"ע ס"ב )ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל אחר
בפקדון ,יעכבו עד שעה חמישית ,ואם לא בא בעליו ימכרו(.
 37מ"א ס"ק ה )אם היה משכון בידו  ...דהוה ליה למוכרו( .ח"י ס"ק ח )ועיין בדברי אחרוים דהוא הדין אם משכן
ישראל משכון אצל חבירו גם כן דיו לעין זה כמו גבי שומר(.
ותבאר לעיל סי' תמא ס"א )ישראל שהלוה לישראל חבירו ותן לו הלוה משכון של חמץ  ...כשיגיע הפסח חייב
לבער משכוו מן התורה ,ואם איו מבערו עובר עליו בבל יראה  ...כיון שכל זמן שהמשכון הוא ביד המלוה הוא
קוי לו והרי הוא כשלו לכל דבר  ...שישראל מישראל קוה משכון מגזירת הכתוב ,לפיכך הוא עובר עליו כאלו
היה שלו ממש(.
 38רש"י שם ד"ה המתן )שמא יבא ויאכל בעליו(.
 39מ"א ס"ק ד )וראה לי דאם הוא דבר שלא ימצא בריוח קוים בשעה ה' ,מותר למכרו קודם לכן(.
אמם לקמן הל' מציאה ופקדון סכ"ד )וכדרך שאמרו באבדה כך אמרו בפקדון שהלכו בעליו למדית הים ,שחייב
הפקד להתעסק בתקת הפקדון כדרך שמתעסק באבדה )אך שאיו רשאי למכרו מפי הפסד העתיד לבא ,כגון
חמץ לפי הפסח ,שאם ימתין למכרו עד שעה חמישית בערב פסח ימכרו בזול מאד ,ובאבדה בעין זה מוכרה
מתחלה כדי שימכור ביוקר ,אבל בפקדון ימתין עד שעה חמישית שמא יבא בעליו ויקחו ,וכן כל כיוצא בזה((.
והייו שפוסק שם כחכמים במשה ב"מ לח ,א )המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן( .וכפסק
בשו"ע חו"מ סי' רצב סט"ו )אף על פי שחסרים ומתמעטים והולכים ,לא יגע בהם .במה דברים אמורים כשחסרו
חסרון הראוי להם בכל שה ,אבל אם חסרו יותר מכדי חסרון ,אם בעל הפקדון בעיר ,יודיעו .ואם איו בעיר,
מוכרן בב"ד(.
וגם גבי חמץ אמר לו המתן כו' ,מטעם המבואר ברש"י ד"ה המתן )שמא יבא ויאכל בעליו( .ומה שבשעה החמישית
אמר לו למכור ,הוא מטעם המבואר ברש"י ד"ה חמישית )דמהשתא תו לא אכיל ליה(.
ורק "באבידה בעין זה מוכרה בתחלה כדי שימכור ביוקר" ,שכך פסק ברמב"ם הל' גזלה ואבדה פי"ג הט"ז )מצא
 ...פירות שהתחילו להרקיב וכיוצא בהן ,מוכרן בבית דין(.
והטעם תבאר במ"מ שם )יצא לו לרב ז"ל מהמשה דהמפקיד )ב"מ לח (.דעד כאן לא חלק רבן שמעון בן גמליאל
וחכמים ,שאומרים חכמים בפירות המרקיבים לא יגע בהם ,אלא בפקדון שהבעלים מיחין אותו מדעת ,אבל
באבידה לא(.
וכתב על זה בפס"ד צמח צדק )שלב ,ד(" :ועיין מ"ש רביו זקי מ"כ ,הל' פקדון סעיף ]כד[ .ראה שחזר בו ממ"ש
בסי' תמ"ג".
והייו שכאן פסק כמ"א ,ולקמן שם חזר בו מזה .וראה גם לעיל סי' תמב )הערה .(688
ומוהרא"ד מ"ץ דעזין כתב )קובץ יגדיל תורה חוברת ט ע' רכג(" :לכאורה סותר למ"ש בהלכות מציאה ופקדון –
כתבתי זאת בחלק חושן משפט" .והכווה למה שדפס שם )חוברת ס ע' שז(.
*
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ומכל מקום אם הוא בענין שיוכל למכרו לנכרי המכירו ,שיודע בו שיחזיר לו אחר הפסח ,40אסור
למכרו מכירה חלוטה:41
ז ואם לא מכרו כלל עד שהגיעה שעה ששית ,חייב לבערו מן העולם לגמרי ,אפילו הוא בענין שאין
עובר עליו בבל יראה ,42כגון שאין אחריות החמץ עליו 43אפילו מגניבה ואבידה הבאים על ידי
פשיעה .44מכל מקום צריך הוא לבערו ,כדי שלא יעבור עליו בעל החמץ בבל ימצא ,45שכל ישראל
__________________
בכל אופן ראה כאן שמכירת חמץ של חבירו מועלת .והטעם לזה ביאר מוה"ר ישכר בער הורביץ מ"ץ דליובאוויטש
)קובץ יגדיל תורה חוב' ט ע' יט(" :מפי שראיתי בערב פסח העבר שכמה לא באו על החתום על שטר כח ולא
הספיקה השעה להודיעם שיבואו על החתום ,לזאת על דעת לעיין בדבר ,כתבתי בסוף שטר מכירת החמץ ,שבכלל
כל אופי מכירת החמץ המבואר בשטר מכירה  ...מכרתי להערל מוכ"ז גם כל מיי חמץ של אשי עיריו שלא באו
על החתום בשטר כח ה"ל  ...אם יש להתיר חמצם של האשים ה"ל באכילה אחר הפסח ,ועכ"פ בהאה .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  ...מכל מקום אם הי' רוצה לערער על המכירה שמכרה בלא
דעתו ורשותו הי' יכול שלא למסור החמץ מביתו ורשותו להערל הקוה ,דאמר לי' לאו בעל דברים דידי את ,אם כן
אין זה מכירה גמורה".
אמם לקמן )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" .הרי שגם מי שהחמץ איו פקדון אצלו ,יכול
למכרו מטעם מצוות השבת אבידה.
ואפשר שמטעם זה יכול המ"ץ להוסיף על שטר ההרשאה את שמותיהם של אלו מאשי קהלתו ששכחו למכור את
חמצם.
והארכתי בזה ב"סדר מכירת חמץ" עם ביאור )הערה .(239
 40כדלקמן סי' תמח ס"ו )ישראל שיש לו חמץ הרבה בערב פסח ,ורוצה למכרו לכרי המכירו ומיודעו ,או ליתו לו
במתה ,אע"פ שהוא יודע בהכרי שלא יגע בחמצו כלל ,אלא ישמרו לו עד לאחר הפסח ואז יחזירו לו ,הרי זה
מותר(.
 41מ"א שם )מיהו אם הוא מקום דיוכל למכרו לעכו"ם שיודע שיחזיר לו אחר הפסח ,אסור למוכרו מכירה חלוטה(.
 42זה קאי רק על פקדון ,משא"כ במשכון )הזכר לעיל סעיף הקודם במוסגר( ,עובר עליו בכל אופן ,כדלעיל סי' תמא
ס"א )ישראל שהלוה לישראל חבירו ,ותן לו הלוה משכון של חמץ  ...כשיגיע הפסח חייב לבער משכוו מן התורה,
ואם איו מבערו עובר עליו בבל יראה ,אע"פ שהתה עם הלוה שאם יגב ממו המשכון או יאבד קודם שיגיע זמן
פרעון לא יתחייב באחריותו ,ויפרע לו כל חובו משלם ,מכל מקום כיון שכל זמן שהמשכון הוא ביד המלוה הוא
קוי לו  ...שישראל מישראל קוה משכון מגזירת הכתוב ,לפיכך הוא עובר עליו כאלו היה שלו ממש(.
 43טור ושו "ע ס"ב )ואם לא מכרו ,חייב לבערו בזמן איסורו ,אפילו אם איו חייב באחריותו(.
משא"כ אם אחריותו עליו ,עובר עליו גם הפקד ,כדלעיל שם ס"א )הפקידו  ...ביד ישראל  ...אם הפקד קיבל עליו
אחריות  ...הפקד עובר עליו בבל יראה(.
 44כדלעיל סי' תמ סי"ג ,שבזה לדברי הכל אין הפקד עובר עליו.
 45ב"ח ס"ה ד"ה ומ"ש ואם לא )וראה בעיי דהא דכתב רביו דצריך לבערו ,לא משום שיהא שום איסור על הפקד
אם לא ביערו ,דהא ודאי ליתא ,אלא כדי להציל למפקיד שלא יעבור עליו( .מ"א ס"ק ה )אף על גב דהוא איו עובר
עליו ,מכל מקום יבערו שלא יעבור עליו המפקיד(.
ואף שלפום ריהטא מיירי הכא אף אם המפקיד איו בעיר הזאת ,שיש אומרים שאין המפקיד עובר עליו מן התורה,
כדלעיל סי' תלו ס"ו )]היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח[ חל עליו מצות תשביתו מן התורה  ...ויש חולקין על
זה ואומרים  ...שמן התורה איו עובר כלל בבל יראה ובל ימצא על החמץ שבביתו ,כיון שאין מצוי אצלו בימות
הפסח ,והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי בידך(.
מכל מקום תבאר לעיל סי' תלו קוטרס אחרון ס"ק ו )שדעת הטוש"ע בסימן תמ"ג סעיף ב' ,ראה כמסכים לדעת
הב"ח ומ"א וסיעתם ,שהרי לשיטת הר"ן מי שיש לו חמץ בפסח בעיר אחרת איו עובר עליו מן התורה שהוא
כמבוער אצלו(.
]ומה שאף לדעת המתירים שם הצריכוהו כאן )בסעיף הקודם( למכרו בזול ,תבאר בקוטרס אחרון לעיל שם
)ולהר"ן יש לומר  ...הצריכו למכרו ,כדי שלא יאסר בהאה ,דלאחר הפסח ודאי אסור ,אף שלא עבר עליו כלום
אפילו מדברי סופרים([.
*
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ערבים זה בזה.46
ואף על פי שאפשר שבעל החמץ מכר חמץ זה לנכרי במקום שהוא ,והקנה אותו לו באחד מדרכי
הקניות שיתבאר בסי' תמ"ח .47כיון שיש כאן ודאי חמץ ,וספק מכרו בעליו לנכרי וספק לא מכרוהו,
אין ספק מכירה מוציא מידי ודאי חמץ:48
ח אם בא בעל החמץ אחר הפסח ותובעו בדין על שלא מכר את החמץ לנכרי קודם זמן הביעור ,אינו
חייב לשלם לו ,49לפי שלא קיבל עליו אלא לשמור את החמץ שיהא שמור לבעליו ,ולא יחסר ממנו
מאומה עד שיחזירנו בשלימות לבעליו ,אבל לא קיבל עליו למכרו בערב פסח ,שאין זו בכלל
שמירה) ,50ב( שהרי במכירה זו מוציאה מרשות בעליו ,ואינו חייב כלל למוכרו בערב פסח 51מחמת
שקיבל עליו לשומרו ,אלא מחמת מצות השבת אבידה לבעלים ,52דכיון שהגיעה שעה ה' שהוא קרוב
__________________
יוצא אם כן לכאורה ,שגם ממה שתבאר כאן בפים "צריך הוא לבערו ,כדי שלא יעבור עליו בעל החמץ בבל ימצא",
"ראה כמסכים לדעת הב"ח ומ"א וסיעתם" ,שגם ביוצא לעיר אחרת עובר עליו מן התורה .אף שתבאר לעיל )שם
סוף ס"ו(" :יש לחוש לכתחלה לסברא הראשוה .אבל בדיעבד  ...יש לסמוך על סברא האחרוה".
וראה שגם כאן הוא מטעם שלאחר הפסח יהי' בכל אופן אסור בהאה )כמבוער לעיל לדעת הר"ן( ,ולכן חששו כאן
לדעת האוסרים גם בדיעבד ,שאין בזה שום הפסד.
 46שבועות לט ,א )מלמד שכל ישראל ערבים זה בזה( .וכן הוא לעיל סי' תלו ס"ג )ואם שכח ויצא מביתו ולא צוה
לאחד מהם שיבדוק  ...חייבין השארים בביתו לפוטרו מחיובו ,שכל ישראל ערבים זה בזה(.
 47סעיף יא )אם אין החמץ כאן אצל הישראל שיוכל הכרי למשכו ,כגון שהוא בעיר אחרת או על הדרך ,צריך
להקותו להכרי באחד משאר דרכי הקיה ,שהן קין גמור המועיל שלא יוכל אחד מהן לחזור בו ,כגון.(...
 48ב"ח שם )דאף על פי דאפשר שזהר מזה למכרו לגוי בקין גמור ,בעין שלא יעבור עליו ,מכל מקום אין ספק
מוציא מידי ודאי ,ושמא לא זכר עליו ,או לא זדמן לידו שימכרו בעין שלא יהא עובר עליו ,הלכך צריך הפקד
לבערו( .מ"א שם )ואף על גב דאפשר שהמפקיד מכרו לעכו"ם ,בעין שלא יעבור עליו ,מכל מקום אין ספק מוציא
מידי ודאי ,ושמא לא מכרו ,לפיכך חייב לבער(.
 49אבן העוזר ס"ב )מג"א ]ס"ק ה[ אחד הפקיד חמץ אצל חבירו ,ולא מכר הפקד החמץ בשעה חמישית בערב פסח,
חייב הפקד לשלם להמפקיד את חמצו  ...ואין ראין לי דבריו ,דמוכח להדיא בש"ס ופוסקים דאין חייב למכור
החמץ אלא מפי השבת אבידה לבעלים  ...אם לא מכרו אין חייב לשלם(; אלא שהוא פוטר אותו מטעם שלא עשה
מעשה ,ובקוטרס אחרון ס"ק ב יתבאר שאין לפטור אותו מטעם זה ,אלא מהטעם המבואר לקמן בפים.
ח"י ס"ק ה )בעיקר הדין שכתב המ"א  ...דחייב הפקד לשלם  ...אין דבריו כוים  ...ובתשובה לחכם אחד הארכתי
יותר ]היא שאלת אבן העוזר ה"ל מאתו ,שהועתקה בח"י שם ,ומסיק[ לדעת הרמב"ם לכאורה יש לחייבו מדין
שומר שכר באותו שעה על שלא מכר  ...מכל מקום פשיעה ודאי לא הוי(; והייו שהוא מחלק בין שומר חם
שפטור ,לבין שומר שכר שחייב ,ובקוטרס אחרון יתבאר שאין לחלק בזה בין שומר חם לבין שומר שכר ,אלא
בכל אופן פטור מטעם המבואר לקמן בפים.
משמעות הט "ז ס"ק ד ,שכתב לעין משכון )ואם הלוה ישראל לחבירו על חמץ ,ראה לכאורה דעל המלוה לבער ...
אם אירע איזה עין שלא ביערוהו והגיע זמן איסורו ,ראה דחייב הלוה לשלם מה שהלוה לו ,וההיזק של החמץ על
הלוה ,כיון שהגוף שלו(; אלא שלקמן יתבאר ,דהייו רק על היותר מכדי חובו ,משא"כ מה שכגד חובו הפסיד
המלוה את חובו.
ויתבאר בקוטרס אחרון ,שכן הדין גם בשומר שכר ,שאיו חייב לשלם לו ,לפי שלא קיבל עליו למכרו בערב פסח,
שאין זו בכלל שמירה.
 50בית מאיר ד"ה ואולם בעיקר )כשיכול להציל הפיקדון על ידי רועים ומקלות שלא יתאבד הוי פושע ,משא"כ לטפל
במכירה ולהשיג מעות בעד הדבר שהופקד בידו ,זה מראשית לא קיבל עליו ,ובמה תחייב בטורח זה ,הא מעות
מעולם לא בא לידו ,ואיך יקרא פושע אם לא עשה .ומה שאבד ואסר בהאה ,הרי אוס הוא(.
 51גמרא יג ,א )חמישית אמר לו צא ומוכרה בשוק( .רמב"ם הל' שאלה ופקדון פ"ז ה"ג )המפקיד חמץ אצל חבירו
והגיע הפסח הרי זה לא יגע בו עד שעה חמישית מיום י"ד ,מכאן ואילך יוצא ומוכרו בשוק לשעתו ,משום השב
אבידה לבעלים(.
 52משמעות הגמרא שם )צא ומוכרה בשוק  ...כרשב"ג דתן המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן
רשב"ג אומר מוכרן בבית דין מפי השבת אבידה( .ורמב"ם שם )יוצא ומוכרו בשוק לשעתו משום השב אבידה
לבעלים( .וטור ושו"ע חו"מ סימן רצ]ב[ סי"ז )מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק לשעתו ,מפי השבת אבידה
לבעלים(.
הוכחות אלו הביא אבן העוזר שם ושם .והובאו בקוטרס אחרון ס"ק ב.
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לאסור בהנאה הרי הוא כאבוד מבעליו ,וחייב כל אדם הרואה אותו נאבד למכרו לנכרי ,53כדי לקיים
מצות השבת אבידה.
)ואם חמץ זה שביערו מן העולם לגמרי היה ממושכן אצלו ,בין שכבר הגיע זמן הפירעון קודם הפסח
ולא פרע לו ,בין שלא הגיע עד לאחר הפסח ,אם היה המשכון שוה יותר מכדי חובו הרי יש למלוה
דין שומר על זה המותר ,כמ"ש בחו"מ סי' ע"ב ,(54ולפיכך אינו חייב לשלם ללוה על מה שלא מכר
מותר הזה לנכרי קודם הפסח ,כמו שהשומר אינו חייב מטעם שנתבאר .אבל מכל מקום הפסיד חובו,
ואין הלוה חייב לשלם לו כלום.55
אף על פי שגם על מה שכנגד חובו אין למלוה אלא דין שומר ,ואם נאנס ממנו לא הפסיד חובו .מכל
מקום ודאי דעת כל ממשכן הוא שעל מנת כן ממשכן לו ,56שכל זמן שלא יחזיר לו המלוה משכונו לא
יוכל לתבוע ממנו חובו ,אלא אם כן יהיה המלוה אנוס באבידת המשכון ,כגון שיגזלנו ממנו לסטים
מזויין וכיוצא בו משאר האונסים )שנתבאר בחושן משפט סי' ש"ג (57שאין כח ביד המלוה להנצל
מהם .אבל כאן שהיה אפשר להמלוה למכרו קודם הפסח ולא מכרו ,הרי עצלותו גרמה הפסד
המשכון שנאסר בהנאה ונתחייב בביעור ,ובודאי לא היה דעת הלוה כשמשכנו אצלו שישלם לו חובו,
אם לא יחזיר לו משכונו מחמת שנפסד ,ולא היה המלוה אנוס מלהצילו מאותו הפסד.
__________________
וראה גם לקמן הל' מציאה ופקדון )וכדרך שאמרו באבדה כך אמרו בפקדון שהלכו בעליו למדית הים ,שחייב
הפקד להתעסק בתקת הפקדון כדרך שמתעסק באבדה(.
 53והייו שגם אם החמץ הזה איו פקדון אצלו ,מועלת מכירתו כדי לקיים מצות השבת אבידה .וכדלעיל )הערה .(39
 54שו"ע ורמ"א שם סעיף ב )המלוה את חבירו על המשכון  ...הרי זה שומר שכר .הגה :ויש אומרים דמלוה על
המשכון לא הוי אלא שומר חם ,לעין זה שאם דמי המשכון יתרים על החוב ,אין המלוה ותן ללוה היתרון אלא
אבד מעותיו ,ולא יותר  ...ומספיקא לא מפקין ממוא .ואם אבד או גב בפשיעה ,חייב לשלם לדברי הכל(.
והייו שהוא שומר שכר על המשכון שכגד חובו ,והוא שומר חם על מה שיותר מכדי חובו )וראה לקמן הערה
הבאה(.
 55כמ]ובאר[ בח"י ס"ק ח ) וכמובא לעיל הערה  ,(49שאם הוא שומר שכר חייב לשלם על מה שלא מכר ,ואם הוא
שומר חם איו חייב .ולפי זה כן הוא כן במשכון )כמובא לעיל הערה הקודמת( ,שהמלוה הוא שומר שכר על מה
שכגד חובו ,והוא שומר חם על מה שיותר מכדי חובו.
ואף שלדעת הח"י הוא שומר אבידה גם על המותר מכדי חובו ,והרי יש פוסקים ששומר אבידה הוא שומר שכר .מכל
מקום יהי' כן הדין לדעת הח"י ,כמבואר בקוטרס אחרון )ס"ק ב(" :במשכון מה שכגד חובו ,כיון דבזה עשה
עליו כשומר שכר ,אם כן אף להחק יעקב חייב .ועל המותר יש לפוטרו אף להחק יעקב ,דיכול לומר קים לי כמאן
דאמר דשומר אבידה כשומר חם".
*
אלא שכל זה הוא כדי לבאר ,שכן היא ההלכה גם לדעת הח"י .אמם רביו הוכיח בקוטרס אחרון ,שאין בזה הפרש
בין שומר חם לבין שומר שכר ,כיון שמעולם לא קיבל על עצמו למכור הפקדון בעת הצורך.
ומה שבמשכון הוא מפסיד חובו ,הוא מטעם האמור לקמן )ודאי דעת כל ממשכן הוא שעל מת כן ממשכן לו ,שכל
זמן שלא יחזיר לו המלוה משכוו לא יוכל לתבוע ממו חובו ,אלא אם כן יהיה המלוה אוס באבידת המשכון(.
ולכן דייק רביו וכתב" :יש למלוה דין שומר על זה המותר  ...שגם על מה שכגד חובו אין למלוה אלא דין שומר",
מבלי לפרט אם הכווה לדין שומר שכר או שומר חם ,כי לכל הדעות יהי' כאמור כאן ,מהטעם המבואר כאן.
*
גם במ"א ס"ק ה תבאר דין משכון )מיהו אם היה משכון בידו  ...כיון שהוא פשע ,דהוה ליה למוכרו הפסיד
מעותיו(.
אלא שהמ"א לשיטתו שגם בפקדון חייב על שלא מכר .ורביו פוטר בפקדון .אלא שכאן מפסיד מעותיו ,מהטעם
שיתבאר לקמן בסמוך.
 56ש"ך בחו"מ סי' עב ס"ק ]כ[) :אבד מעותיו ,דהוה ליה כאילו פירש שאם יאבד המשכון או יגב יפסיד חובו .מיהו
באס פטור(.
 57סעיף ג )שומר שכר פטור מאוסים .איזהו אוס ,בא עליו לסטים מזויין(.
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ואם לא ביערו המלוה לאחר זמן הביעור ,58והשהה אותו עד לאחר הפסח ,59אע"פ שכבר נאסר
בהנאה כדין חמץ שעבר עליו הפסח ,מכל מקום אם הוא מחזירו ללוה ,חייב הלוה לקבלו מידו
ולפרוע לו חובו ,מפני שהמלוה יכול לומר לו הרי שלך לפניך שלם כמו שנתת לי )ואע"פ שעכשיו
הוא אסור בהנאה ,חסרון שאינו ניכר הוא:(60
מעות וחליפי חמץ בפסח

ט חמץ בפסח ,אף על פי שהוא אסור מן התורה בכל מיני הנאות ואסור למכרו או להחליפו ,מכל
מקום אם עבר ומכרו או החליפו אין איסורו תופס את דמיו וחילופיו שיהיו אסורין בהנאה כמוהו,
אלא מותר ליהנות מדמי החמץ או מחליפיו ,61אע"פ שמכרו או החליפו בתוך הפסח.62
מפני שעבודה זרה היא גם כן מאיסורי הנאה ,והיא תופסת את דמיה וחילופיה ,שהן אסורין בהנאה
כמוה ,שנאמר 63והיית חרם כמוהו ,ודרשו חכמים 64כל מה שאתה מהוה ממנה ,דהיינו דמיה
וחילופיה ,הרי הן חרם כמוהו .ואמרה תורה באיסור עבודה זרה כי חרם הוא ,ודרשו חכמים 65הוא
חרם ותופס את דמו וחילופיו ,אבל שאר איסורי הנאה ,כגון ערלה וכלאי הכרם ובשר בחלב 66וחמץ
בפסח ,אינן תופסין את דמיהן וחלופיהן:
__________________
 58מ"א ס"ק ה )ומיהו אם החמץ עדיין בעין אומר לו הרי שלך לפיך ,וכן משמע בבבא קמא דף מה( .והייו הא
דאמרין התם )מה ,א(" :אומרין באיסורי האה הרי שלך לפיך".
ותבאר בח"י ריש ס"ק ח ,דהייו לא רק בגזל ,אלא אף בשומר.
 59משא"כ בתוך הפסח ,כמבואר בח"י ס"ק ח )אם היה תובעו תוך הפסח ,דאז לא היה יכול לומר לו הרי שלך לפיך,
לפי שהכל מצווין עליו לבערו באותו פעם ,וכאלו שרוף ועומד דמי ,מצא שאיו מחזיר לו כלום .ומהאי טעמא
קטו הש"ס והפוסקים חמץ ועבר עליו פסח אומר הרי שלך לפיך ,מה שאין כן תוך הפסח(.
וכל זה בחמץ של ישראל ,אבל בחמץ של כרי ,שמופקד אצל ישראל ואחריותו עליו ,שאסר בהאה ,יכול להחזירו
אפילו תוך הפסח ,כדלעיל 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(.
 60תוס' ב"ק מה ,א ד"ה השתא )חמץ ועבר עליו הפסח ,שהוא היזק שאיו יכר ,הלכך יכול לומר שם הרי שלך
לפיך( .ח"י שם.
 61תוס' כא ,א ד"ה כל )ואסור למכור ,ואם מכר דמיו מותרין ,דאין תופס את דמיו( .טור בשם ר"ת ,ושו"ע ס"ג )אם
קו שום דבר בחמץ אחר שש שעות מותר ,מפי שחמץ איו תופס דמיו(.
ותבאר לקמן סי"א )והערה  ,(70שיש מפרשים בטור ור"ת ,דהייו דוקא כשמכרו והחליפו אדם אחר שלא מדעת
הבעלים.
 62לבוש ס"ג )חמץ אף על פי שהוא אסור בהאה ,איו תופס דמיו דימא שיחול האיסור על החליפין ,זה לא אמרין
אפילו תוך הפסח .הילכך אם החליפו בדבר אחר אפילו אחר זמן איסורו ,מה שהחליף בו הוא מותר בהאה( .עולת
שבת ס"ג )ואפילו תוך הפסח איו תופס דמיו( .פר"ח סוף ס"ג )ודע דלאו דוקא אחר ו' שעות עד הלילה ,אלא הוא
הדין בחול המועד של פסח ,דזיל בתר טעמא(.
ומכל שכן אם מחליפו אחר הפסח ,שבזה מיירי בחולין ד ,סע"א )חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפי
שהן מחליפין( ,ופירש"י )מפי שהן מחליפין בשל עובדי כוכבים ,דכיון דמצי לאכול התירא דחמץ של עובד כוכבים
שעבר עליו הפסח מותר לא אכיל דידיה  ...דאין לך איסור האה תופס חליפין חוץ מעבודת כוכבים והקדש
ושביעית(.
וראה גם לקמן סי' תמח סכ"ו )והחליפין או המעות מותרין לישראל ,כמו שתבאר בסימן תמ"ג ,עיי"ש(.
 63עקב ז ,כו.
 64קידושין דף ח ,א )מכרן וקידש בדמיהן מקודשת .מלן מדגלי רחמא בעבודת כוכבים והיית חרם כמוהו ,כל
שאתה מהייה הימה הרי הוא כמוהו ,מכלל דכל איסורים שבתורה שרו(.
 65גמרא שם )כתיב הכא כי חרם הוא  ...מידי אחריא לא( .וע"ז ד ,ב )למעוטי ערלה וכלאי הכרם שאם מכרן וקידש
בדמיהן מקודשת( .וראה מראי מקומות וציוים.
 66משה קידושין ו ,ב )המקדש בערלה בכלאי הכרם בשור הסקל ובעגלה ערופה בצפורי מצורע ובשער זיר ופטר
חמור ובשר בחלב וחולין ששחטו בעזרה איה מקודשת ,מכרן וקידש בדמיהן מקודשת(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

113

י וכל זה מן התורה )ג( ,אבל מדברי סופרים אסור לו ליהנות מדמי החמץ או מחליפיו שמכרו או
שהחליפו מתחלת שעה ששית ואילך ,67דכיון שאלו הדמים או אלו החליפין באו לידו על ידי החמץ
הרי זה משתכר באיסורי הנאה.68
אבל אחרים מותרין ליהנות מדמים וחילופין אלו ,כיון שהנאה זו אינה באה להם על ידי החמץ ,שהרי
לא היה שלהם ,הרי אינן משתכרין באיסורי הנאה:69
יא וכל זה כשמכרו והחליפו ישראל בעל החמץ בעצמו ,או על ידי שלוחו ,בין שהוא ישראל בין
שהוא נכרי ,אבל אם מכרו והחליפו אדם אחר שלא מדעת בעל החמץ ,הרי דמים וחליפין אלו מותרין
אפילו לבעל החמץ עצמו ,70אבל אסורין הן לאותו האיש שמכר או שהחליף:
יב ואם משך הנכרי הלוקח תחלה את החמץ לרשותו ואחר כך נתן דמיו או חליפיו ,הרי הן מותרין,
אפילו מכר והחליף הוא בעצמו .דכיון שמשך הנכרי את החמץ לרשותו ,נקנה לו החמץ מיד על ידי
__________________
 67רש"י ע"ז ד ,ב ד"ה למעוטי )ודוקא קידושי אשה ,אבל איתהויי מיייהו מדרבן אסור( .חולין ד ,רע"ב ד"ה
מפי )ויש אומרים שאף לעצמו מותר וטעות הוא בידם( .תוס' ע"ז שם ד"ה מכרן )פי' רש"י ודוקא קדושי אשה,
אבל איתהויי אסור מדרבן( .חולין שם ד"ה מותר )דבחליפין לא אסור אלא מדרבן כמו שפירש בקוטרס בע"ז(.
רא"ש קידושין פ"ב סי' לא )פרש"י דאיהו אסור לאיתהויי מהך דמים ,לפי שהן דמי ערלה בידו( .ב"ח ס"ו ד"ה
מעשה )דלדידיה אסור מדרבן מיהא( .ט"ז ס"ק ה )ופרש"י שם דלעצמן של עוברי עבירה אסור  ...גם התוס'
האריכו שם דאסור מדרבן(.
והייו אף אם החליפו אחר הפסח ,שבזה מיירי בחולין שם )חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפי שהן
מחליפין( ,ופירש"י )מפי שהן מחליפין בשל עובדי כוכבים ,דכיון דמצי לאכול התירא דחמץ של עובד כוכבים
שעבר עליו הפסח מותר לא אכיל דידיה ,דחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח אסור .ואע"ג דהשתא מי איסור הוא
לגביה  ...ויש אומרים שאף לעצמו מותר ,וטעות הוא בידם( .וכן הוא לקמן סי' ת ס"א )ואסור ליהות מחליפי
חמץ בפסח אפילו לאחר הפסח כמו שתבאר בסי' תמ"ג( .וראה גם לקמן שם ס"ה )שמעות אלו אין לא דמי החמץ
ולא חליפי החמץ( ,ולכן מותרים.
ודעה הב' )להתיר גם לבעל החמץ שהחליף בעצמו( ,תתבאר לקמן סי"ב.
 68שתבאר איסורו לקמן סי' ת ס"ה וס"ח ,ובהערות שם.
 69רש"י ע"ז שם )אע"ג דאיהו ]המקדש בדמי ערלה[ אסור לאתהויי מיייהו ,מיהו ההיא האה מטיא ליה על ידי ערלה,
אבל איהי ]המתקדשת בדמי ערלה[ לא מערלה קא מטיא ליה( ,וחולין שם )ולדידן מיהא שרי( .רא"ש קידושין שם
)אבל לאשה שרי לאיתהויי ,שאין דמי ערלה לגבי דידה( .ב"ח שם )דדוקא לאחריי שרי ,אבל לא לעצמן של
עוברי עבירה(.
 70ר"ן בדרים דף מז ,א ד"ה בעי רמי בר אבא קום פירות האלו על פלוי מהו בחלופיהן )דפשיטא ליה לרמי דודר,
אפילו החליפן אחר אסור בחלופיהן ,דכיון שפרט ואמר אלו שויהו עליו כהקדש( .משא"כ כשלא שויהו כהקדש,
גם הבעלים מותרים בהם.
טור )מעשה וקתה שפחה כרית ירקות בחמץ אחר שש ,והתירם ר"ת ,לפי שאיו תופס דמיו( .ב"ח ס"ו ד"ה מעשה
)דמאחר שהשפחה קתה הירקות בלי ידיעתו של בעל החמץ כלאחריי דמי( .ט"ז ס"ק ה )היתר של ר"ת היא כיון
שעכו"ם קתה בלי שליחות ישראל( .מ"א ס"ק ו )והב"ח כתב דוקא אם שפחתו קאה בלי ידיעתו ,אז מותר הבעל
הבית ליהות ממו(.
ש"ך ביו"ד סי' רטז ס"ק א )אם החליפם אחר מותרים להודר  ...כתב הר"ן דמותר בהחליפן אחר(.
*
והה בטור וב"ח מיירי בשפחה כרית שמכרה בלי ידיעתו ,ולפי זה תפרש בט"ז "ואפילו בלא ידיעת ישראל ,אלא
שישראל אחר עביד איסורא וקה ירקות אלו ,יש לאסור" .וביאר דבריו בפרי מגדים )משב"ז ס"ק ה(" :ישראל
אחר קה בחמצו של ראובן אפילו שלא בידיעתו של ראובן יש לצדד לאסור ,ושאי שפחה עכו"ם דלא עבדה
איסור ,ושלא בידיעת ישראל .ומיה ,הא ישראל שלא בידיעת בעליו אסור".
ואף שסתם וכתב בשו"ע )ס"ג(" :אם קו שום דבר בחמץ אחר שש שעות מותר ,מפי שחמץ איו תופס דמיו" ,ולא
חילק בין ישראל לכרי .כתב על זה הט"ז" :ולפי זה לא הוי ליה לכתוב כאן אם קו ,דמשמע אפילו ישראל".
אמם רביו פסק כאן" :בין שהוא ישראל בין שהוא כרי" .ולזה הביא מהר"ן והש"ך ,דמיירו בישראל ,ומכל מקום
התירו .ולכן מסיק" :אבל אסורין הן לאותו האיש שמכר או שהחליף".
*
וראה לעיל ס"ט )והערה  ,(61שיש מפרשים בטור ור"ת ,שבכל אופן מותרים המעות לבעל החמץ.
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משיכה זו ,והרי הן כשלו ממש ,71ומה שנותן אחר כך דמיו או חליפיו הרי הן כמתנה בעלמא ,ואינן
נקראין דמי החמץ וחליפיו.73(*) 72
ויש חולקין 74על כל זה ואומרים ,דאפילו מכרו והחליפו בעל החמץ בעצמו ,ונטל דמיו או חליפיו
__________________
 71הייו שמועלת מכירת החמץ לכרי גם בפסח.
ותפרש יותר לעיל )סי' תלה קוטרס אחרון 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.
וכן הוא לדעת רש"י שמובא לעיל שם )אלא שלדעת רש"י ,אסור למוכר להשתמש במעות שקיבל מדרבן ,כדי שלא
יהה ממכירת החמץ בפסח(.
והה 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 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".
ואע"פ שמבואר לעיל )סי' תלא ס"ב(" :אם רוצה לבטלו ולהפקירו אין זה מועיל כלום  ...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 להפקיר ,אבל כשהכרי זוכה בו ,איו עובר יותר בבל
יראה ובל ימצא.
ואף שגם לעין מכירה לכרי מבואר לעיל )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 משיכת הכרי
שלא יעבור עליו בבל יראה ובן ימצא.
וכן הוא בפרי מגדים א"א ס"ק ו)והוי יודע דמשמע דאם עבר ומכר חמץ בפסח לעכו"ם ,ממכירה ואילך אין עובר בל
יראה ,דקה הכרי .אף על פי שאיסורי האה ,מכל מקום כשיש ידים זוכים קוה ומקה ,שפיר הוה מכירה(.
 72מ"א ס"ק ו )וכתוב בי"ד סי' קל"ב דאפילו ביין סך דתופס דמיו ,אם לקח העכו"ם היין אצלו ואחר כך תן לו
המעות שרי ,מאחר שקה העכו"ם היין במשיכה לא הוי דמי יין סך .מיהו לבעל היין אסורים לעולם  ...וראה לי
דבחמץ שרי אף לדידיה לכולי עלמא(.
והייו מה שפסק בשו"ע שם ס"א" :מכרו הישראל לעובד כוכבים אחר ,אם תן לו המעות קודם שיתן לו הישראל
היין ,המעות אסורים בהאה .ואם לקח העובד כוכבים היין תחלה ,ואחר כך תן המעות לישראל ,יש מי שאומר
שאף על פי שלבעל היין שמכרו אסורים בהאה ,לאחרים מותרים".
 73בדפוס ראשון בא כאן קוטרס אחרון ,בדיבור המתחיל "לא קהו כו'" ,וכראה קאי על קטע וסף שהיה בפים
סי"ב ,ששמט בוסח השו"ע הדפס .ואולי הי' תוכו:
אבל אם מכר את החמץ לישראל לא קהו הלוקח ,אפילו אם משך את החמץ לרשותו ,ולכן חשבים הם דמי החמץ
וחליפיו ,ואסור לו ליהות מהם.
 74דעת יש אומרים שברש"י חולין ד ,רע"ב )ויש אומרים שאף לעצמו מותר( ,ובתוס' שם ד"ה מותר )דאפילו יהיו
הדמים מותרין כשמכרן(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ז )כל מאכל שהוא אסור בהאה ,אם הה ולא אכל ,כגון שמכר או תן
לעכו"ם או לכלבים  ...הדמים מותרין( .מ"מ שם )ויש מן המפרשים ז"ל מי שסובר שהמוכרן עצמו אסור ליהות
לו מדמיהן ,אבל לאחרים הוא שמותר .אבל דעת הרמב"ן ז"ל כדעת רביו ,שאפילו הוא עצמו מותר בהן ואיסורא
דעבד עבד ,וכן עיקר( .וראה קוטרס אחרון סוף ס"ק ג ,שיש לכאורה סתירה בדברי הרמב"ם בזה.
רמב"ן חולין שם סד"ה והא דאמרין )אבל בירושלמי מצאתי  ...זאת אומרת שמקדשין בגזלה  ...ראה שאף מוכר
עצמו מותר באותן דמים  ...וכן כתב ה"ר משה ב"ר מימון הספרדי ז"ל שהדמים מותרין(.
רשב"א שם סברוה )שאם מכרן שהוא מותר בדמיהן ,כטעם המפורש בירושלמי שאין תופסין דמיהם ,וכ"כ הרמב"ם
ז"ל( ,ובדרים מז ,ב ד"ה מכרן )לעין פסק הלכה משמע  ...אפילו עבר והחליף ,החליפין עצמן מותרין(.
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ואחר כך משך הנכרי את החמץ לרשותו ,מותר לו ליהנות מדמים וחליפין אלו.75
ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה .76אבל במקום שאין הפסד מרובה יש להחמיר ,אפילו
לא מכרו והחליפו עד לאחר הפסח ,שאינו אסור בהנאה אלא מדברי סופרים:77
יג וכל זה בדמי החמץ וחליפיו אבל החמץ עצמו לעולם הוא עומד באיסורו ,שאסור לכל אדם ליקח
אותו מהנכרי ,אפילו לא מכרו לו הישראל עד לאחר הפסח .ואם נתנו הנכרי במתנה לאחר הפסח חייב
לבערו מן העולם ,כדין חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח 78שנתבאר בסימן תל"ה:79

קוטרס אחרון
80

)א( כיון שכבר הוציאוהו כו' .אף שבמ"א כתב עוד תירוץ אחר .מכל מקום תירוץ זה הוא עיקר
להלכה ,לפי מה שכתב המ"א בסוף סי' תקכ"ו 81כדעת מהרי"ל שבכאן .ואין שם שעת הדחק .וגם
__________________
ר"ן דרים מז ,ב )מסתברא דלקולא קיטין ,דכיון דבכי האי גווא גבי אסורי האה דעלמא ,ליכא למימר דחלופיהן
כגדוליהן דמי ,אלא מדרבן בעלמא וכדפרישית לעיל ,הוה ליה ספיקא דרבן ולקולא ,ואפילו עבר והחליפן חליפין
מותרין.
שו"ע ס"ג )אם קו שום דבר בחמץ אחר שש שעות מותר( ,לפירוש הט"ז ס"ק ה )דמשמע אפילו לעצמו של הקוה
מותר( .וראה גם לעיל )הערה  ,(61שגם רביו מפרש כן בדעת השו"ע .אמם בעטרת זקים )מדלא קאמר אם קה,
וקאמר אם קו ,משמע אדלעיל קאי ]אמי[ שהופקד אצלם(.
פר"ח ס"ג )ראה לי שר"ת קאי בשיטת הסוברים דאף לדידיה שרי ,ולכך התיר הירקות לגמרי  ...וכן עיקר ,דאף
לדידיה שרי ,וכן דעת המחבר שכתב סתם אם קו שום דבר כו' מותר ,משמע דאף לקוים מותר(.
 75ולשתי הדעות האלו עדיין מציו שהחמץ אין לו דמים ,ותבאר לעיל )סי' תלה קוטרס אחרון ס"ק ב(" :ומה שלא
מציו דמים לחמץ בפסח ,הייו משום דלכתחלה אסור למוכרו ,כמו שכתבו התוס' ריש פ"ק דחולין .ולשיטת רש"י
שם ,משום דמדרבן אסור למוכר עצמו ,אם כן לאו מידי חסריה".
 76משמעות המ"א ס"ק ו )ורביו ירוחם ח"ה כתב מחלוקת הפוסקים בזה ,ודעת הש"ע להתיר ,דהא לא כתב
שקאה שפחתו( ,והח"י ס"ק ט )וקצת מאחרוים מקילין בזה ,וכן ראה דעת השו"ע כאן( .וראה קוטרס אחרון
ס"ק ג )כיון דאיבעיא זו היא בדרבן ,יש לסמוך בהפסד מרובה על המקילין(.
והייו בחליפי חמץ ממש ,אבל כשאים חליפי חמץ ,אלא שמשתכר מחמץ של כרי בפסח ,בזה כולם מודים שאין
איסורו אלא לכתחלה ,כדלקמן סי' ת ס"ה )אע"פ שהכרי ותן לו מעות אלו בעד אפיית החמץ שאפה בתורו
בפסח בשעה שהחמץ אסור בהאה  ...מכל מקום כיון שמעות אלו אין לא דמי החמץ ולא חליפי החמץ ,אלא
שחמץ גורם למעות שיבאו ליד הישראל  ...שאסור להשתכר באיסורי האה לכתחלה ,ולכך אסרו לקבל המעות
לכתחלה .אבל אם כבר קבלם לא קסוהו להפסיד מעותיו(.
 77רש"י חולין ד ,ב ד"ה מפי )דהשתא מי איסור הוא לגביה ,דהא מתהי מחמץ שעבר עליו הפסח ,דאי לא דיהיב
ליה לעובד כוכבים לא הוה יהיב ליה דידיה( .תוס' שם ד"ה מותר )מחלפי בבצק של עובדי כוכבים שלשו אחר
הפסח  ...דדוקא לדידיה אסור ,שבא לו מחמת חמץ בפסח(.
 78ח"י ס"ק ט )וכל זה דוקא חליפי החמץ מותרין ,אבל החמץ עצמו ,אף שחלף וחזר ויתן לישראל ,מכל מקום
באיסור הראשון קיימא ,כמשמעות הש"ס ופוסקים ,דחמץ של ישראל שעבר עליו פסח דאסור בהאה(.
וכדלקמן סי' תמח ס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...הרי הוא אסור בהאה לכל אדם מישראל(
וס"כ )חמץ זה לאחר הפסח אסור בהאה ,ואסור לכל אדם מישראל לקותו מן הכרי(.
ומטעם זה ,הה במקום שמותר למכור החמץ לכרי אחר הפסח )חוץ מדמי איסור שבו( ,תבאר לקמן )סי' תמב
סי"ט(" :שיזהר לתקן בעין שלא יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר  ...צריך לחתוך כל הפת לחתיכות ,ואחר כך
ימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהם ,שאסור ליקח מכרי חתיכות פת כמו שתבאר ביורה דעה סי' קי"ב .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".
 79סעיף ד )עבר כל הרגל ולא בדק ,חייב לבדוק לאחר הרגל לאור הר ,כדי לבער )מן העולם לגמרי ע"ד שיתבאר בסי'
תמ"ה( כל חמץ שימצא בבדיקתו ,שהוא אסור בהאה ,משום שעבר עליו הפסח(.
 80ס"ק ב )והכא שאי דהשעה עוברת וגם התחילו בהוצאתו  ...ראה לי דמוטב לאכול קודם ואחר כך יוציאו המת(.
 81ס"ק כא )וראה לי דאם הוא אדם חשוב שצריכים רבים ללוותו יוציאהו לבית הקברות אחר יציאת בית הכסת,
ויאכלו ,ואחר כך יקברוהו כראוי כמ"ש סי' תמ"ג( ,וכדלקמן שם סכ"ב.
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משום שמחת יום טוב לא שייך להקל שם ,שהרי כתב המ"א בשם רש"ל 82דאין זו שמחה לאכול
ולילך אחר כך לבית הקברות עיי"ש.
ומה שהקשה כאן המ"א ]מ[סימן ע"ב .83לפי מ"ש המ"א שם ,84צריך לתרץ כמ"ש החק יעקב.85
ואם נפרש שכוונת החק יעקב דכיון שנשארו בבית הקברות עוסקים בחפירה אין זו הפסקה ,אין
תירוץ זה עולה יפה לפי מ"ש המ"א בהלכות יום טוב ,86דמפשט לשונו משמע ששום אדם לא נשאר
בבית הקברות אלא כולם הולכים לאכול סעודת יום טוב .וכן משמע פשט דברי מהרי"ל שבכאן.87
ועל כרחך צריך לומר כמ"ש בפנים .ואפשר שזהו כוונת החק יעקב 88גם כן:
)ב( שהרי במכירה זו כו' .עיין 89בחק יעקב 90שדעתו דשומר חנם אין צריך לטרוח במכירה זו ,אבל
שומר שכר חייב לטרוח עיי"ש .ודבריו תמוהים ,שהרי אף שומר חנם הרואה שקרובה לבא לידי
גניבה או אונס חייב לטרוח ברועים ומקלות ,שהיא טרחא יותר גדולה מהמכירה ,שהיה יכול למכור
לנכרי בזול .ואין שום חילוק בשמירה בין שומר חנם לשומר שכר ,אלא שזה חייב לקדם ברועים
ומקלות אפילו בשכר ,וזה אינו חייב אלא כשמוצא בחנם.91
__________________
 82ים של שלמה ביצה פ"א סוס"י י )וכי זה הוא שמחת יום טוב ,לאכול ולילך אחר כך לבית הקברות ,אין זו שמחה,
אלא תוגה(.
" 83ומכל מקום תמיה לי ,דהא גבי קריאת שמע קי"ל אין מוציאין המת סמוך לקריאת שמע ,ואם התחילו אין
מפסיקין ,כמ"ש סי' ע"ב סעיף ב' ,ואם כן היאך יפסיקו לאכילה".
" 84יוציאהו לבית הקברות אחר יציאת בית הכסת ,ויאכלו ,ואחר כך יקברוהו כראוי ,כמ"ש סי' תמ"ג".
 85כאן ס"ק ד )והגים  ...להוציא את המת לבית הקברות ,וחוזרים לביתם עד שחפרו החופרים ושאר צרכי המת,
ואחר כך חוזרים וקורין לקבורת המת ,ואם כן ליתא כאן הפסקה כלל( ,וכמבואר כאן בפים )מותר בין הבאת
המת לבית הקברות להכת הקבר ושאר צרכי קבורה ,שכל אחד ואחד הוא דבר בפי עצמו ,ואין זו הפסקה באמצע
עסק המצוה(.
 86בסי' תקכו ס"ק כא )יוציאהו לבית הקברות אחר יציאת בית הכסת ,ויאכלו ,ואחר כך יקברוהו כראוי(.
 87הל' ערב פסח )ע' ב( ,בשם מהר"ש )הלכות ומהגי מהר"ש סי' דש(" :פעם אחת היה בר מין בערב פסח ,ואמר
מהר"ש שאסורים כל העם לסעוד עד שהוציאו המת לבית הקברות .ואחר שהוציאוהו שם חזר מהר"ש וכל העם
וסעדו ,ויותר מג' שעות אחר כך קברוהו".
 88במה שכתב "ואם כן ליתא כאן הפסקה כלל".
 89תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
אם הפקד לא מכר החמץ בזמו ואסר בהאה ,יש כמה דעות בפוסקים:
)א( דעת המ"א ,שחייב .ורביו מוכיח שאין לחייבו על שלא מכר החמץ ,כי איו מחוייב למכור מטעם חיוב שמירה,
אלא מטעם השבת אבידה.
)ב( דעת הח"י ,שתלוי אם שומר אבידה שומר שכר )שאז חייב( או שומר חם )שאז פטור( .ורביו מוכיח )א( שאין
לפטור מטעם זה שהוא שומר חם) .ב( שאף שומר שכר איו מחוייב למכור ,אלא מטעם השבת אבידה) .ג( שבכל
אופן איו שומר אבידה עדיין.
)ג( דעת אבן העוזר ודברי ריבות ,שפטור כיון שלא עשה מעשה .ורביו מוכיח שאין לפטור שומרים מטעם שלא עשו
מעשה.
אבל באפוטרופוס חייב בכל אופן .ובמשכון מפסיד את מה שהוא כגד חובו.
 90ס"ק ח )דלדעת הרמב"ם מהלכות אבידה ]פי"ג ה"י[ דשומר אבידה הוא שומר שכר  ...ולהחולקים הוי שומר חם,
והוי ספיקא דדיא בב"י ]חו"מ[ סימן ע"ב .ואם כן הוא הדין הכא בידון דידן  ...אבל מכל מקום פשיעה ודאי לא
הוי(.
והייו שכיון שהפקד צריך למכור את החמץ מטעם השבת אבידה ,עשה הפקד שומר אבידה ,ותלוי במחלוקת
הפוסקים אם שומר אבידה דיו כשומר שכר )אמם יתבאר לקמן בסוף הקוטרס אחרון ,שבכל אופן עדיין איו
שומר אבידה ,ואם כן עדיין איו שומר שכר ,אלא שומר חם(.
 91ב"מ צג ,ב )שומר חם שהיה לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם חייב .שומר חם בחם שומר שכר בשכר( .טור
ושו"ע חו"מ סי' רצא ס"ח )רועה שהיה לו להציל הטריפה או השבוייה ברועים אחרים ובמקלות ,ולא קרא רועים
אחרים ולא הביא מקלות להציל ,הרי זה חייב .אחד שומר חם ואחד שומר שכר .אלא ששומר חם קורא רועים
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וגם מה שכתב בדברי ריבות 92דאף כשהיה לו למכור ופשע ולא מכר אינו אלא גרמא בניזקין ,ומביא
ראיה מתשובת הרשב"א 93עיי"ש .מאד תמוהים דבריו ,שהרי אם לא נעל בפניה כראוי מיקרי פשיעה,
וחייב אף בשומר חנם ,94והוא הדין לאפוטרופוס אי הוה כשומר חנם ,95ואין לך גרמא גדולה מזו,
שהרי אף הפורץ גדר בפני בהמת חבירו וגנבוה לסטים או שיצאה מאליה ונאבדה פטור ,משום דאינו
אלא גרמא בעלמא.96
אלא על כרחך צריך לומר ,דמה ששומר חנם חייב על הפשיעה אין חיובו בא מחמת הפשיעה
עצמה ,97אלא משעה שנמסר לו הפקדון נשתעבד ונתחייב להחזיר לו בשלימות כשיגיע הזמן .אלא
שאם בתוך הזמן נאבדה ממנו שלא על ידי פשיעתו בשמירתו חסה עליו התורה ופטרתו ,דמה היה לו
לעשות ,ובשומר שכר החמירה יותר ,ובשואל יותר ,ובלוה יותר.
__________________
ומביא מקלות בחם ,ואם לא מצא ,פטור ,אבל שומר שכר חייב לשכור הרועים והמקלות( .וסי' שג ס"ח )באו עליו
גבים וגבו הפקדון ,ואלו צווח היו באים בי אדם להציל ,חייב ,דכיון שלא צווח פשע  ...ודווקא בחם ,אבל אם
לא היה מוצא מי שיבא לעזרו אלא בשכר ,פטור(.
 92סי' קכג )הובא באבן העוזר ובח"י שם(" :לעין המטלטלין שמסרו לידי ]אפוטרופוס[ ,ואמרו לו שימכרם מיד,
ותרשל בעין ולא מכרם ושרפו ,אם קרא פושע  ...אין זו פשיעה כי אם גרמא בזקין דפטור ,וזה כי זה לא עשה
שום מעשה בגוף הדבר לשאמר שהוא מזיק ,כי אם שב ואל תעשה ,והוי גרמא ופטור".
 93תשובת מהר"ם מרוטבורג ,שבשו"ת הרשב"א ח"א סי' א'קו )אמת שאפטרופא חייב בפשיעה  ...מיהו מה אתם
קורים פשיעה ,אם טוען ראובן אם הי]ית[ טוען בדבר הזה משתבעא ושקילא או משתבעא ולא משלמא,
והשתא לפי דבריך משתבע שכגדו או שקיל בלא שבועה ,כל כי האי גווא לאו פשיעה היא  ...ולא קי"ל כרבי
שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי( .רמ"א חו"מ סי' רצ ס"כ )אפוטרופוס שטען בבית דין מה שלא היה לו
לטעון ,ועל ידי זה בא לזה שלכגד היתומים השבועה ,ואילו טען כהוגן היה מגיע ליתומים השבועה ,לא מקרי
פשיעה(.
והייו שהדברי ריבות מפרש בשו"ת הרשב"א שם ,שפטרוהו מטעם שלא עשה מעשה.
ועל זה משיב רביו) :א( בפקד )ואפוטרופוס( אין לפטור מטעם שלא עשה מעשה) .ב( הטעם שפטרוהו בשו"ת
הרשב"א הוא כי אין לחייבו על שלא טען כהוגן בדין תורה) .ג( בפקד יש לפטרו מטעם שלא קיבל עליו למכרו) .ד(
באפוטרופוס יש לחייבו על שלא מכר.
 94ב"מ לו ,ב )פשע בה )שלא על בפיה כראוי ,רש"י( ויצאת לאגם )מקום שאיה משתמרת שם אצל זאבים ולא אצל
גבים ,רש"י(  ...איגבה  ...חייב( .חו"מ סי' רצא ס"א )שומר חם  ...איו חייב לשלם כי אם בפשיעה( ,וס"ט )פשע
השומר ולא שמר הבהמה כראוי ,ויצאה לאגם  ...טרפה זאב או גבה משם  ...חייב( .ובסמ"ע שם ס"ק ב ,וש" ך
שם ס"ק ג )ואם גבה או אבדה מחמת שפשע בשמירתו  ...חייב(.
 95כדעת הטור ושו"ע סי' רצ ס"כ )אפוטרופוס  ...פטור מגיבה ואבידה וחייב בפשיעה(.
 96ברייתא ב"ק ה ,סע"ב )או שפרצוה לסטים ויצאה והזיקה פטור( ,כפירוש רש"י שם ד"ה אי בכותל )אבהמה ליכא
למימר דמחייב ]לסטים[ דהא תן פרצוה לסטים פטור( ,ותוס' שם ד"ה או שפרצוה )ואצטריך לאשמועין דאפילו
הלסטים פטורים כשלא הוציאוה( .טור ורמ"א חו"מ סי' שצו ס"ד )הפורץ גדר לפי בהמת חבירו  ...על הבהמה
עצמה איו חייב ,אם אבדה( .סמ"ע שם ס"ק ח )הטעם ,דהוה ליה גרמא ביזקין ,דהא לא עביד מעשה בגוף
הבהמה(.
 97ואף שתבאר לעיל סי' תמ ס"י בהג"ה" :ואם יפשע ולא ישמרו יפה חייב לשלם לו ,שהפושע הוא כמזיק בידים";
אין זה אלא מטעם המבואר לעיל שם" :כיון שקיבל עליו לשמור כדרך השומרים והמפקיד סמך עליו ולא שמרו
בעצמו" .שהרי בלאו הכי יוקשה כאמור כאן" :הרי אף הפורץ גדר בפי בהמת חבירו וגבוה לסטים או שיצאה
מאליה ואבדה פטור ,משום דאיו אלא גרמא בעלמא" ,אף שבודאי הוא מזיק בידים יותר מלא על כראוי.
אלא ודאי כאן החיוב הוא מטעם האמור כאן )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 כאן )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 מבית חייו ג' ע'  .285קוטרס עיה של תורת החסידות הערה  .103שלחן המלך ח"ב ע' מו.
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אבל בנידון הרשב"א שהאפוטרופוס השיב כל מה שהיה לו להשיב ,וגם מה שמסר לאחרים עשה
ברשות ,רק שטען שלא כהוגן ,אם כן אין לנו לחייבו אלא מחמת טענה זו בלבד ,ומחמת טענה זו אי
אפשר לחייבו ,דגרמא בעלמא הוא .אבל כשלא מכר מה שהיה לו למכור ,אם זה נקרא פשיעה ,98אם
כן אי נשרף אחר כך ,חייב על מה שלא החזיר לו בשלימות כל מה שנמסר לידו.
101
100
והנה 99מה שאינו חייב למכור החמץ אלא מחמת השבת אבידה ,כמשמעות הגמרא ורמב"ם
וטוש"ע חושן משפט ,102על כרחך הטעם הוא כמה שכתבתי בפנים .103ואם כן אף בשומר שכר יש
לפטור מהאי טעמא .אבל באפוטרופוס לא שייך האי טעמא ,104ולכן יש לחייבו .דלא כחק יעקב.105
אבל במשכון מה שכנגד חובו ,106כיון דבזה נעשה עליו כשומר שכר ,אם כן אף להחק יעקב חייב.107
ועל המותר יש לפוטרו אף להחק יעקב ,דיכול לומר קים לי 108כמאן דאמר דשומר אבידה כשומר
חנם.109
ומה גם שדברי החק יעקב בזה תמוהין הן מאוד מאוד ,דכיון שלא מכר החמץ איזה שומר הוא
להאבידה ,110וכי מי שראה את האבידה בשדה ועבר ונתעלם ממנה ,ואחר כך נגנבה משם ,הוא חייב
__________________
 98הייו אילו הי' מקבל עליו הפקד להתעסק גם במכירה ,ומה שלא מכר קרא פשיעה ,כפי שתבאר לעיל אשר "אף
שומר חם הרואה שקרובה לבא לידי גיבה או אוס חייב לטרוח ברועים ומקלות ,שהיא טרחא יותר גדולה
מהמכירה ,שהיה יכול למכור לכרי בזול" ,אם כן "חייב על מה שלא החזיר לו בשלימות".
 99מכל מקום אין לומר שאם לא מכר החמץ הוא חייב )כדעת המ"א( ,מהטעם שתבאר באבן העוזר" :דמוכח
להדיא בש"ס ופוסקים דאין חייב למכור החמץ אלא מפי השבת אבידה לבעלים  ...אם לא מכרו אין חייב
לשלם".
 100יג ,א )צא ומוכרה בשוק  ...כרשב"ג דתן המפקיד פירות אצל חבירו אפילו הן אבודין לא יגע בהן רשב"ג אומר
מוכרן בב"ד מפי השבת אבידה(.
 101הל' שאלה ופקדון פ"ז ה"ג )יוצא ומוכרו בשוק לשעתו משום השב אבידה לבעלים(.
 102סי' רצב סי"ז )מכאן ואילך יוצא ומוכר בשוק לשעתו ,מפי השבת אבידה לבעלים(.
" 103לא קיבל עליו למכרו בערב פסח ,שאין זו בכלל שמירה ,שהרי במכירה זו מוציאה מרשות בעליו" .וכמבואר
בבית מאיר ד"ה ואולם בעיקר )כשיכול להציל הפיקדון על ידי רועים ומקלות שלא יתאבד הוי פושע ,משא" כ
לטפל במכירה ולהשיג מעות בעד הדבר שהופקד בידו ,זה מראשית לא קיבל עליו ,ובמה תחייב בטורח זה ,הא
מעות מעולם לא בא לידו ,ואיך יקרא פושע אם לא עשה .ומה שאבד ואסר בהאה ,הרי אוס הוא(.
 104שהרי קיבל על עצמו גם זאת ,כמבואר בחו"מ סי' רצ ס"ז )כשמעמידים בית דין אפוטרופוס ליתומים מוסרים לו
כל כסי הקטן ,הקרקע והמטלטלים שלא מכרו ,והוא מוציא ומכיס ובוה וסותר ושוכר ווטע וזורע ,ועושה כפי
מה שיראה שזה טוב ליתומים(.
 105סוף ס"ק ח )ואפוטרופטוס שלא מכר החמץ ודאי דאין לחייבו ,כיון שאיו חייב אלא בפשיעה ,כמבואר בחו"מ
סי' רצ( ,והייו האמור שם ס"כ )אפוטרופוס  ...פטור מגיבה ואבידה וחייב בפשיעה( .ובפים לא תבאר דין
אפוטרופוס.
 106מפסיד המלוה ,מהטעם שתבאר בפים )ובהערה .(55
ומכל מקום מוסיף כאן ,שגם הח"י יודה לזה ,כיון דבזה כו'.
 107כדלעיל )הערה  ,(90שלדעת הח"י כל מקום שהפקד שומר שכר חייב על מה שלא מכר את החמץ.
 108כמבואר 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(.
וראה גם לעיל סי' תלז ס"ק ד )דכיון שיש חלוקי דיעות יכול המוחזק לומר קים לי( .סי' תמא קוטרס אחרון ס"ק א
)דהמוחזק יכול לומר קים לי(.
 109כמבואר ברמ"א חו"מ סי' רסז סט"ז )ויש אומרים דשומר אבידה איו אלא שומר חם( ,ולעין מותר דמי
המשכון היתירים על החוב ,בסי' עב סוף ס"ב )ויש אומרים דמלוה על המשכון לא הוי אלא שומר חם ,לעין זה
שאם דמי המשכון יתרים על החוב ,אין המלוה ותן ללוה היתרון אלא אבד מעותיו ,ולא יותר  ...ומספיקא לא
מפקין ממוא(.
 110שאילו הי' מקיים מצות השבת אבידה והי' מוכרו ,אזי יש לו דין שומר אבידה על מעות המכירה .אבל כל זמן
שלא מכר ,יש לו דין רואה את האבידה ותעלם ממה ,ואין לו דין שומר אבידה.
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בגניבתה לפי דעת הרמב"ם 111וסיעתו .וחס ושלום ישתקע הדבר ולא יאמר ,שזהו הפך התלמוד
והפוסקים במקומות אין מספר:112
)ג( אבל מדברי סופרים כו' .עיין 113בחק יעקב 114שחילק בין מעות לכסות וכלים ,עפ"י מ"ש
התוספות ריש פרק קמא דחולין ,115והוא מדברי רש"י פרק ד' דע"ז.116
ואשתמיטתיה מ"ש הרא"ש סוף פרק ]ב'[ דקידושין 117ע"ש ,מבואר מדבריו דחליפין אפילו הן מעות
אסורין ,וחליפי חליפין אפילו הן כסות וכלים מותרין .ודעת רש"י ותוס' לאסור אפילו בחליפי
חליפין ,אם לא משום ביטול פריה ורביה ,או משום שאינו דבר הניכר כמו כסות וכלים ,כמו שביאר
דבריהם במשנה ]למלך[ פ"ה מהלכות אישות 118ופרק ]טז[ מהלכות מכירה .119וכן הוא בתוס'
__________________
 111הלכות גזילה ואבידה פי"ג ה"י )ובכל זמן שהאבדה אצלו אם גבה או אבדה חייב באחריותה ,ואם אסה פטור,
ששומר אבדה כשומר שכר הוא ,מפי שהוא עוסק במצוה ופטר מכמה מצות עשה כל זמן שהוא עוסק בשמירתה(.
 112וכן כתב בבית מאיר ס"ב ד"ה ואולם בעיקר )ואי משום מה שחייב במכירה מטעם מצות השבת אבידה ,אטו
בהשבת אבידה גופה ,אם העלים עייו ולא שב ,ועל ידי זה אבד האבידה ,מי איכא למאן דאמר דמחייב לשלם
משום פשיעתו(.
 113תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"י וסי"ב ,הביא ב' דעות אם מותר לו ליהות מדמי וחליפי חמץ ,ומסיק לסמוך על המתירים רק בהפסד
מרובה.
ולא חילק בכל זה בין האה מדמי החמץ שמכר ,לבין חליפי כסות וכלים שהחליף החמץ בהם.
וכל זה במעות וחליפין ,אבל לא הזכיר כלל איסור ליהות מחליפי חליפין ,והייו שאם מכר החמץ ,וקה במעות אלו
כסות או כלים ,אין איסור ליהות בהם.
ואף שבח"י התיר ליהות מדמי החמץ שמכר .ולא אסר אלא ליהות מחליפי כסות וכלים שהחליף החמץ בהם.
הייו לפי פירושו בדברי התוס' .אבל לא זאת היא כוות התוס' ,כי אם ,שהם אוסרים ליהות בין מהדמים ובין
מהחליפין .וגם בחליפי חליפיו אוסרים ליהות מכסות וכלים ,ואין מתירים אלא ליהות מהאשה שקידש בדמים
או בחליפין אלו.
וגם בזה לא קיי"ל כדעת התוס' ,אלא כדעת הרא"ש שמתיר ליהות בכל אופן מחליפי חליפיו.
וגם מה שהכריע הפר"ח כדעת המקילין ,ליהות מדמי וחליפי החמץ ,לא קיי"ל הכי .ולכן אין לסמוך על דעת
המקילין אלא בהפסד מרובה.
 114ס"ק ט )ולי ראה דאף המחמיר לדידיה בחליפין תוך הפסח ,הייו דוקא כסות פירות וכלים ,שהוא דבר היכר
וראה .וכן כתוב תוספות פרק קמא דחולין דף ד' ע"ב .ומבואר שם בפסקי תוספות שתירוץ זה עיקר להלכה ,אבל
דמיו מותרין אפילו לכתחלה(.
 115ד ,ב ד"ה מותר )ומיהו אע"ג דבשאר חליפין אסור ,באשה שרי ,משום פריה ורביה ,אי מי לא אסרו אלא כגון
פירות וכלים שהוא דבר היכר וראה(.
 116ד ,ב ד"ה למעוטי )ואם מכרה וקידש בדמיהן מקודשת  ...ודוקא קידושי אשה ,אבל איתהויי מיייהו מדרבן
אסור(.
ומפרשים התוס' בדברי רש"י ,לחלק בין קידוש אשה לבין שאר האות ,בשי אופים ה"ל.
ומפרש הח"י בדברי התוס' ,שמותר לקדש האשה בדמי החמץ ,והאיסור ליהות הוא רק מפירות או כלים שהחליפו
בחמץ זה.
 117סי' לא )פרש"י דאיהו אסור לאיתהויי מהך דמים  ...ואף על פי שהה במה שמתקדשת לו בו ,גבי קדושי אשה
לא החמירו כל כך ,ולא אסרו ליקח מהך דמים אלא כגון כלים ופירות שהוא דבר היכר וראה ,אי מי גבי
קדושי אשה התירו משום ביטול פריה ורביה  ...ומה שחילק רש"י בין כלים ופירות ובין קדושי אשה ,משום
דכלים ופירות הוא דבר היכר וראה או שהקילו בקדושי אשה משום מצות פריה ורביה .ראה לי שלא היה צריך
לזה ,דקדושי אשה מי לא שרי לכתחלה לקדושי בדמי ערלה ,אלא אם בדיעבד קידש בדמיהן מקודשת ,וכן פירות
וכלים מי אסור לקות מדרבן מדמי ערלה ,דאע"פ דאיסורי האה לא תפסי דמיהן גזרו רבן שלא יהה
מחליפיהן גזירה אטו הן עצמם ,אבל אם בדיעבד לקח מדמי איסורי האה פירות וכלים על חליפין לא גזור רבן(.
הרי שלא פירש בדברי רש"י ותוס' לחלק בין מעות החמץ לבין חליפי החמץ ,אלא פירש בדבריהם לחלק בין כלים
ופירות שקו במעות אלו ,שהם חליפי חליפין של החמץ )שאסור ליהות מהם( ,לבין האשה שקידש במעות אלו
)שמותר ליהות ממה( .והרא"ש עצמו חלק עליהם ,ומתיר בכל אופן ליהות מחליפי חליפין של החמץ.
 118ה"א ד"ה והראה )וראיתי להתוספות שם ]דרים מז ,ב ד"ה ה"ג[ שכתבו  ...ואע"ג דעל ידי הקידושין הוא הה
ממה לכתחילה ,דוקא בקידושין הוא שלא תקו חכמים להפקיע הקידושין ,דכיון שהוא אשתו הוא חייב ליהות
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דנדרים ,120עיי"ש פירוש הסוגיא לפי שיטה זו.121
אבל אנן לא קיי"ל הכי ,כמ"ש הש"ך ביו"ד סי' רי"ו .122והוא הדין לכל איסורי הנאה ,123כמבואר
בר"ן 124ובחידושי הרשב"א 125בנדרים ,דאיבעיא זו היא בכל איסורי הנאה שאין תופסין את דמיהן,
אם הדמים מותרים למחליף עצמו ,וכך מוכחת שם כל הסוגיא.
אלא שהרשב"א 126ור"ן 127פסקו איבעיא זו לקולא ,אבל אנן לא קיי"ל הכי ,אלא כמ"ש הש"ע
ואחרונים שם 128להחמיר בלי שום חולק.
עיין שם היטב בגמרא ור"ן ויתברר לך ביטול דברי הפרי חדש כאן 129שהכריע כהמקילין .שהרי טעם
__________________
ממה ,אבל שאר האות אם לקח מן המעות כלי אסור ליהות ממו ,דאסור בחילופיהן קרין ביה  ...ואם כן אף
או אמר לדעת רש"י ז"ל דמה שחילק בין קידושין לשאר האות איו אלא להאה המשכת אחר הקידושין
מחמת הקידושין ,דבעלמא דאם עבר ומכר חליפי איסורי האה אסור ליהות מחליפי חליפין ,והכא גבי קידושי
אשה אם עבר וקידש שרי ליהות ממה ,או משום פריה ורביה ,או משום דדוקא אם לקח כלי בדמי חליפים אסור
ליהות מן הכלי לפי שהוא דבר היכר וראה ,אבל האה המשכת מהקידושין איו יכר וראה .אבל לעולם
דלכתחילה אסור לקדש בחליפי איסורי האה ,לפי שבאותה שעה שמקדשה הרי הה מהחליפין(.
 119הלכה יד )כבר הארכתי  ...וכתבתי דלהרא"ש והר"ן חליפי חליפין מותרים ,ואליבא דתוס' ורש"י חליפי חליפין
מי אסורים יעו"ש(.
 120מז ,ב ד"ה ה"ג הא לכתחלה )ואע"ג דעל ידי הקידושין הוא הה ממה לכתחילה ,דוקא בקידושין ,שלא תקו
חכמים להפקיע הקידושין ,דכיון שהיא אשתו הוא חייב ליהות ממה ,אבל משאר האות אם אסור למוכרם ,אם
לקח מן המעות כלי אסור ליהות ממו ,דאסור בחילופיהן קרין ביה .מפירוש רביו שמעון מקוצי(.
 121שם מז ,א -ב )בעי רמי בר חמא אמר קום פירות האלו על פלוי מהו בחילופיהן  ...ת"ש המקדש בערלה איה
מקודשת ,מכרן וקידש בדמיהן הרי זו מקודשת .הכא מי לכתחילה הוא דלא ,ואי עבד עבד( .ופירשו התוס'
)כלומר אכתי איבעיא ליה אי מותר לכתחלה הוא ,או דוקא דיעבד ,אבל לכתחלה לא ,ואע"ג דעל ידי הקידושין
הה ממה לכתחלה ,דוקא בקידושין  ...אבל משאר האות  ...אם לקח מן המעות כלי אסור ליהות ממו".
 122שבשו"ע שם )ס"א(" :קום פירות האלו עלי ,אסור בחילופיהם" ,ובש"ך שם )ס"ק א(" :הייו שהחליפן בדבר
אחר ,אסור אותו הדבר אחר".
ובשו"ע שם )ס"ב(" :וכן אם אמר קום פירות האלו על פלוי ,אסור בחילופיהם" .ובש"ך שם )ס"ק ז(" :בכל אופן
שתבאר כמו שאסר על עצמו".
ובקודת הכסף שם" :דהאיך אפשר לומר דחלופי חלופי אסורין ,והרי בש"ס פרק השותפין דף מו ע"ב מוכח להדיא
דשרי ,וכן מוכח להדיא באשר"י סוף פרק האיש מקדש".
 123כי אף שהאיבעיא בדרים שם )מז ,א( היא בודר בקום פירות האלו על פלוי ,ובזה פסק שחילופים אסורים
וחלופי חלופים מותרים .ומה אם כן הראי' מזה לשאר אסורי האה?
מכל מקום ,שם מז ,ב רוצה הגמרא לפשוט האיבעיא מדין חליפי אסורי האה .ומזה מוכיחים הר"ן ורשב"א שכן
הדין גם בכל איסורי האה.
 124שם מז ,א רד"ה בעי רמי )לאו בקומות בלחוד קא מבעיא ליה ,אלא בכולהו איסורי האה דעלמא מי מספקא
ליה ,והייו דמייתי לקמן תא שמע מהמקדש בערלה .ולאו להחליפן לכתחלה מיבעיא ליה ,דודאי כל שהוא אסור
בהאה אסור למוכרו ולהחליפו  ...אלא מספקא ליה אי מיתסרי למחליף מדרבן בעלמא או לא(.
 125שם רד"ה הא דאיבעיא )לאו דוקא בקומות קא מבעיא ליה ,ומשום חומרא דקומות ,אלא בחליפי כל אסורי
האה קא מבעיא ליה ,חלופין אי כגדולים דמו או לא .ותדע לך דהא קא מייתי ליה ראיה מן המקדש בערלה  ...וכי
קא מיבעיא לי' מי לאו להחליפן לכתחלה קא מיבעיא ליה ,דהא ודאי אסור  ...בשעבר והחליפן קא מיבעיא ליה(.
 126שם מז ,ב ד"ה אמר רבא )ומיהו לעין פסק הלכה משמע ,דכיון דלא איפשיטא ,אפילו עבר והחליף החליפין עצמן
מותרין ,דהא בעיא היא בשל דבריהם  ...והלכך לקולא אזלין(.
 127שם ד"ה ולעין הלכה )ולעין הלכה  ...מסתברא דלקולא קיטין ,דכיון דבכי האי גווא גבי אסורי האה דעלמא
ליכא למימר דחלופיהן כגדוליהן דמי אלא מדרבן בעלמא ,וכדפרישית לעיל ,הוה ליה ספיקא דרבן ולקולא,
ואפילו עבר והחליפן חליפין מותרין(.
 128יו"ד סי' רטז ס"ב )וכן אם אמר קום פירות האלו על פלוי ,אסור בחילופיהם(.
 129סעיף ג )וכן עיקר ,דאף לדידיה שרי ,וכן דעת המחבר שכתב סתם אם קו שום דבר כו' מותר ,משמע דאף לקוים
מותר(.
והייו האמור בשו"ע )ס"ג(" :אם קו שום דבר בחמץ אחר שש שעות ,מותר מפי שחמץ איו תופס דמיו".
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המקילין משום דפוסקין האיבעיא לקולא ,ואנן לא קיי"ל הכי .130ומ"ש הפרי חדש 131וסוגיא דנדרים
כבר יישבה הרשב"א בחידושיו ריש פרק קמא דחולין ,132ועל זה סמך להקל .הוא דלא כהלכתא,
שהרי הרשב"א שם מפרש סוגיא דנדרים דאיבעיא להו אם מותר להחליף לכתחלה ,והוא כעין פירוש
הרא"ש שם בנדרים ,133וכבר תמה עליו במשנה למלך פ"ה מהלכות אישות ,134והניחו בצ"ע .וגם
הרשב"א בחידושיו לנדרים 135חזר בו ,ופירש כפירוש הר"ן ושאר פוסקים .ובלאו הכי לא קי"ל הכי
אלא כמ"ש בשו"ע ואחרונים ביו"ד שם ,דמפרשים האיבעיא בדיעבד .136וכיון דלא ]איפשטא[ אזלינן
לחומרא ,כהסכמת רוב אחרונים וגדולי הראשונים ז"ל.
אלא כיון דאיבעיא זו היא בדרבנן ,יש לסמוך בהפסד מרובה על המקילין ,שהם הרמב"ם] 137כמ"ש
בעל התרומ]ות[ שער ]מ["ו 138בשמו .וצ"ע שהרמב"ם עצמו פסק 139האיבעיא דנדרים לחומרא ,כמבואר
ביורה דעה שם ,ובגמרא משמע בהדיא דכל איסורי הנאה שוין לנדרים בזה ,עיי"ש דפשיט ממתניתין מכרן
וקידש כו' ,וצ"ע ,[140והרשב"א ריש פרק קמא דחולין 141בשם הרמב"ן ,142והר"ן בנדרים:143

)*( לא קנהו 144כו' .כל זה מתבאר למעיין היטב במשנה למלך פרק י"ו מהלכות מכירה ,145בשם בעל
__________________
 130כמובא לעיל מיו"ד סי' רטז ס"ב )וכן אם אמר קום פירות האלו על פלוי ,אסור בחילופיהם(.
" 131ומאי דקשה לסברא זו מההיא דפרק השותפין דדרים ]מז ,א[ כבר ישבו הרשב"א בחידושיו בחולין".
 132ד ,ב ד"ה סברוה )והכי פירושה ,מהו בחילופיהן ,כלומר מהו להחליפן וליהות בחילופיהן(.
 133מז ,ב ד"ה דילמא )הא דמיבעיא ליה אי חליפין אסורים ,הייו אם לכתחלה אסור להחליפן וליהות מן הדמים,
אבל אם החליפן בדיעבד הדמים מותרים  ...אלמא חלופי אסורי שרי(.
 134ה"א ד"ה וראיתי להרא"ש ז"ל שם בדרים )והדבר הוא תמוה בעיי ,דהא פשיטא דכל איסורי האה אסור
להחליפן וליהות בדמיהם ,ולא הוה צריך תלמודא ללמוד דין זה ממאי דתן מכרן וקידש בדמיהן הרי זו
מקודשת ,דהא מדאיצטריך רחמא למישרי בבלה מכירה שמע מיה דבשאר איסורין אסור לכתחילה ]פסחים
כא ,ב[ .ועוד דאי שרי אם כן מציו דמים לחמץ בפסח ,ואמאי תן ]ראה פסחים לב ,א[ שהגוזל פטור מהתשלומין(.
 135מז ,א )וכי קא מיבעיא לי' מי לאו להחליפן לכתחלה קא מיבעיא ליה ,דהא ודאי אסור ,דכל שהוא אסור בהאה
אסור למוכרו ולהחליפו ,וכדאיתא בהדיא בפרק כל שעה דאמרין התם כל מקום שאמר לא תאכל לא תאכלו
אחד איסור אכילה ואחד איסור האה במשמע ,ואקשין עליה מבלה ,ופריק שאי בלה דגלי בה קרא דכתיב או
מכור לכרי ,דאלמא אי לא שריא רחמא בהדיא לזבוה אסור משום איסורי האה .אלא בשעבר והחליפן קא
מיבעיא ליה(
 136שלכן פסק שם )כמובא לעיל( שגם בדיעבד אסורים חלופיהם.
 137הל' מאכלות אסורות פ"ח הט"ז )כל מאכל שהוא אסור בהאה ,אם הה ולא אכל ,כגון שמכר  ...הדמים
מותרין(.
 138ח"ו ס"ב )אם מכרן וקדש בדמיהן מקודשת ,שאיו תופס את דמיו  ...הדמים מותרין לו ולאחרים  ...וכן ראה
לדעת הר"מ ז"ל(.
 139הל' דרים פ"ה הט"ז )האוסר פירותיו על חבירו  ...הרי  ...חלופיהן ספק .לפיכך חבירו אסור  ...בחלופיהן(.
 140וראה פס"ד צמח צדק כ ,ג )עי' כ"מ פ"ה מהל' דרים תירץ  ...וצ"ע  ...ועי' לחם משה שם שהיח דברי הרמב"ם
בדרים בצריך עיון ,מחמת קושיא זו שבהג"ה .ואם כן דברי רביו בקוטרס אחרון כוים על פי מ"ש הרמב"ם
פ"ח מהל' מאכלות אסורות(.
הייו מה שכתב בקוטרס אחרון לסמוך בהפסד מרובה על הרמב"ם וסיעתו ,הוא לפי מה שהתיר הרמב"ם בהל'
מאכלות אסורות.
) 141כדלעיל הערה .(126
 142חולין שם )ראה שאף מוכר עצמו מותר באותן דמים  ...שאם מכרן אין בהם כח לתפוס דמים באיסור  ...וכן
כתב ה"ר משה ב"ר מימון הספרדי ז"ל שהדמים מותרין(.
 143כדלעיל )הערה .(127
 144כ"ה בדפוס ראשון ,וכראה קאי על קטע וסף שהיה בפים סי"ב ,ששמט בוסח השו"ע הדפס .ואולי הי'
תוכו:
אבל אם מכר את החמץ לישראל לא קהו הלוקח ,אפילו אם משך את החמץ לרשותו ,ולכן חשבים הם דמי החמץ
וחליפיו ,ואסור לו ליהות מהם.
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התרומות ,146כפי מה שפירש דבריו במסקנתו.
ועיין 147בחו"מ סי' קצ"]ח[ 148דכל שלא קנה הלוקח באחד מדרכי הקניות ,יש למוכר על המעות דין
לוה ,דהוה ליה כהלואה גמורה ,עיי"ש בב"י בשם הרי"ף 149ורמב"ם 150ורמב"ן:151

__________________
וזאת מוכיח מדברי בעל התרומות ,שמי שלוה איסורי האה איו חייב להחזירם למלוה .ודן בדבריו במשה למלך,
ומפרש דבריו במסקתו ,שהטעם הוא כיון שבשעה שותן המעות חשיב כאילו באותה שעה מחליף .ומזה לומד
המשה למלך ,שכך גם הלוקח איו חייב לשלם למוכר ,כי בשעה שמוכר לו לא קהו הלוקח ,כי אם בשעה שותן
המעות .ומזה לומד רביו ,שגם אם שילם לו ,המעות אסורות למוכר ,כיון שהם דמי וחליפי אסורי האה.
ועוד מבאר הטעם למה שתבאר בפים ,שדוקא אם משך הכרי הלוקח תחלה את החמץ לרשותו ,אזי חשבים
המעות והחליפין כמתה בעלמא ומותרים .משא"כ אם תן הכרי את דמיו תחלה ואחר כך משך את החמץ ,אין
אומרים שהמעות הרי הן כמתה בעלמא.
 145הלכה יד )סתפקתי במוכר לחבירו איסורי האה כגון ערלה וכלאי הכרם ,ותחייב הלוקח לתת לו המעות ,אי
מצי המוכר להוציא ממו המעות אי לא  ...וראיתי להרב בעל התרומות ז"ל בשער מ"ו ח"ו שכתב  ...עדיין ]א[יכא
לעיוי טובא בדברי הרב בעל התרומות הללו  ...אם אמר דטעמיה דבעל התרומות הוא משום דסבירא ליה ,דכל
זמן שלא לקח המעות לא חשיב כאילו כבר החליפן ,ואף שכבר תחייב הלוה בפרעון זה ,מכל מקום בשעה שהוא
פורע לו חשיב כאילו באותה שעה מחליפן  ...וראיתי להרב בעל התרומות דכתב בסוף דבריו  ...ערלה וכלאי הכרם
עצמן וכיוצא בהם שהלוה לו מפירות בעין  ...אין הלוה מתחייב בהן כלל ,שאין זה קרא ממוו שהרי הוא אסר
עליו ,ולמה כוף את זה להחזירו לו ע"כ .והה מדברים אלו מוכח דאית ליה דאף שכבר תחייב הלוה ,מכל מקום
בשעה שותן המעות חשיב כאילו באותה שעה מחליף ,ומשום הכי כתב דהיכא דהלוה לו הדברים האסורים
בהאה עצמן ,דלכו"ע איו חייב ליתן לו כלום ,משום דחשיב כאילו באותה שעה מוכר לו איסורי האה דאסור
לכו"ע  ...ולפי זה בידון דידן לכו"ע איו חייב הלוקח ליתן לו כלום ,לפי שאסור למוכר ליהות מאיסורי האה(.
 146שער מו ח"ו ס"ב )ערלה וכלאי הכרם עצמו וכיוצא בהן שהלוה לו מפירותיהם בעין  ...אין הלוה מתחייב בהן
כלל ,שאין זה קרא ממוו ,שהרי הוא אסר עליו ,ולמה כוף את זה להחזירו לו(.
 147עתה בא לבאר הטעם למה שתבאר בפים ,שדוקא אם משך הכרי הלוקח תחלה את החמץ לרשותו ,אזי
חשבים המעות והחליפין כמתה בעלמא ומותרים .משא"כ אם תן הכרי את דמיו תחלה ואחר כך משך את
החמץ ,אין אומרים שהמעות הרי הן כמתה בעלמא.
כי בשעה שקיבל הישראל את המעות ,לא יתו לו כמתה ,אלא כהלואה גמורה ,עד שימשוך הכרי את החמץ
לרשותו ,ולכן הרי הם חשבים כדמי וחליפי החמץ ,שאסור לו ליהות מהם.
 148סעיף טו )הותן דמי המטלטלים או מקצתן  ...אם חזר בו המוכר ואמר ללוקח בא וטול את שלך ,הרי המעות
ברשותו וחייב באחריותו ,אפילו מאוסים גדולים(.
ולפום ריהטא הי' אפשר לפרש שיש למוכר דין שואל על המעות ,אמם תבאר בב"י שם שמקורו מהרי"ף כו',
שמפורש בהם שכל זמן שהלוקח איו קוה את החפץ ,יש למוכר דין לוה על המעות.
 149ב"מ פ"ד ל ,א )מעשה דיהבו ליה זוזי אשומשמי ,וקא הדר ביה ,ואמר ליה לחבריה תא שקול זוזך דליכא
שומשמי  ...חזין לרביו האי גאון זצ"ל דכתב דאי בתורת דמים שקליון לאפוקיון ולמעבד בהו מאי דבעי
מיחייב באחריותהון ,דהוו להו כהלואה גביה ,אפילו אמר ליה למרייהו תא שקול זוזך ולא אתי ואיתיסו מיחייב
בהו(.
 150הל' מכירה פ"ז ה"ג )הותן דמי המטלטלין או מקצת הדמים וחזר בו  ...המוכר ,הרי המעות ברשותו וחייב
באחריותן ,ואע"פ שחזר בו ואמר ללוקח בוא וטול את שלך( ,לפירוש המ"מ שם )אחריות זה לפי דברי ההלכות
הוא אפילו מאוסין גמורין ,דהוה ליה גביה כהלואה גמורה .וכן דעת הרמב"ן ז"ל(.
 151ב"מ מט ,א ד"ה ההוא גברא )ואסכימו רביו האיי גאון ז"ל ורביו הגדול ז"ל  ...דבכי ההוא מעשה מוכר מחייב
באחריותן דכהלואה יהו גביה ,דהא להכי יהביהו יהליה  ...ולי ראה כדברי הגאוים ז"ל דודאי בתורת דמים
הם בידו ומותר להשתמש בהם ,וכיון דשיהם על דעת כן עשו חייב הוא באוסין מעתה(.

תמד דין ערב פסח שחל להיות בשבת
ובו כ' סעיפים:

בדיקת וביטול החמץ לפי שבת שחל בערב פסח
3

א י"ד 1בניסן שחל להיות בשבת ,2כיון שאי אפשר לבדוק בליל שבת ,שהרי אסור לטלטל את הנר
לבדוק לאורו ,וגם ביום אי אפשר לבדוק 4כמו שנתבאר בסי' תל"ג .5לפיכך מקדימין הכל לבדוק בליל
ששי ,שהוא ליל י"ג.
ומברכין על ביעור חמץ .6ומבטלין כל חמץ שנשאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה זו .7ונזהרין בחמץ
הנמצא בבדיקה ובחמץ שמשיירין לאכילה להניחו במקום מוצנע ,8שלא יגררו ממנו קטנים או
שרצים ,כמו שנתבאר בסי' תל"ד:9
סעודות שבת בערב פסח
10

ב וביום ערב שבת צריך לבער כל החמץ שברשותו ולא ישייר ממנו רק מזון ב' סעודות לשבת .
__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( בדיקת וביטול החמץ לפי שבת שחל בערב פסח )ס"א(.
)ב( סעודות שבת בערב פסח )ס"ב -ד(.
)ג( ביעור החמץ לפי שבת שחל בערב פסח )ס"ה -ו(.
)ד( זריזות התפלות בשבת )ס"ז(.
)ה( ביעור וביטול חמץ השאר בשבת )ס"ח -יד(.
)ו( זכר שהשאיר חמץ בביתו בערב פסח )סט"ו -כ(.
 2גמרא .רמב"ם פ"ג ה"ג )חל ארבעה עשר להיות בשבת בודקין את החמץ בלילי ערב שבת שהוא ליל שלשה עשר(.
טור ושו"ע ס"א )י"ד שחל להיות בשבת ,בודקין ליל שלשה עשר(.
 3ב"י ד"ה ומ"ש רבו שבודקין )ופשוט הוא  ...שהרי בליל שבת אים יכולים לטלטל הר כדי לבדוק( .לבוש ס"א )אי
אפשר לבדוק בליל שבת ,שהרי אסור לטלטל את הר לבדוק לאורו(.
וכדלעיל סי' רעט ס"א )כשהיה הר דולק היה אסור בטלטול אפילו לצורך גופו ומקומו ,מפי שהיה בסיס לשלהבת
הדולקת בו ,שהיא מוקצה ,ועשה הר מוקצה כמוה(.
 4לבוש שם )וגם ביום לאור החמה אין בודקין כמו שתבאר למעלה(.
 5סעיף ו )לפי שאין אור הר מבהיק יפה ביום( .ובסי' תלא ס"ה )ואין הר מאיר ומבהיק יפה ביום כי אם בלילה(.
ולכן גם היוצא מביתו לעיר אחרת קודם הפסח ,צריך לבדוק בלילה דוקא ,כדלעיל סי' תלו ס"א )חייב הוא לבדוק
כל חדריו בלילה שלפי יציאתו לאור הר(.
 6ט"ז ס"ק ז ) צריך לבטל בליל י"ג ולברך על הבדיקה  ...כדין ביעור ביום י"ד( .חמד משה ס"א )ומברכין על ביעור
חמץ כדין(.
ואף שתבאר לעיל 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( .הייו מטעם שאין זה זמן הבדיקה לרוב העולם ,כדלעיל
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( .משא"כ כאן שהוא זמן הביעור לכל העולם ,לכן יברך.
 7אחרוים .ט"ז ס"ק ז )צריך לבטל בליל י"ג  ...כדין ביעור ביום י"ד( .חמד משה ס"א )ואחר הבדיקה מבטלין מיד,
כמו שוהגים בשאר שים(.
וכדלעיל סי' תלג סי"ג )שביטול זה שלאחר הבדיקה הוא תקת חכמי הגמרא שתקוהו מיד לאחר הבדיקה ,כדי
שיהיה לו זמן קבוע( .תלו ס"א )שתקו לבטל תיכף ומיד אחר הבדיקה( ,ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק ב.
 8רמב"ם שם ) ומיח מן החמץ כדי לאכול ממו עד ארבע שעות ביום השבת ,ומיחו במקום מוצע(.
 9סעיף א -ב )וצריך הוא להזהר בו לשומרו שלא יתגרר ממו מאומה על ידי קטים או עכברים  ...וכן החמץ המוכן
 ...לאכול ממה  ...צריך הוא להציע(.
 10גמרא יג ,א )תיא ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפי השבת ,ושורפין תרומות טמאות תלויות
וטהורות ,ומשיירין מן הטהורות מזון שתי סעודות כדי לאכול עד ד' שעות ,דברי רבי אלעזר בן יהודה איש
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אבל סעודה שלישית ,כיון שזמנה הוא אחר חצות היום ,11אי אפשר לאכלה רק מצה עשירה ,12דהיינו
מצה שנילושה ביין או שמן או דבש או חלב או שאר משקין ומי פירות .13שכל אלו אינן נקראין לחם
עוני ,ואין אדם יוצא בהן ידי חובת אכילת מצה בפסח ,14ולפיכך מותר לאכלו בערב פסח .אבל כל
מצה שאדם יוצא בה ידי חובתו בפסח אסור לאכלה בערב פסח ,כמ"ש בסי' תע"א:15
ג ובמדינות אלו שאין נוהגין כלל לאכול מצה עשירה בערב פסח משעה ה' ואילך ,מטעם שיתבאר
בסי' תס"ב ,16יקיימו סעודה שלישית בבשר ודגים 17וכיוצא בהן בשאר מיני לפתן ,שהרי יש אומרים
שבדברים אלו אדם יוצא ידי חובת סעודה שלישית בכל שבתות השנה כמו שנתבאר בסי' רצ"א:18
ד ואם אין לו מיני לפתן 19יקיימנה במיני פירות 20שהרי יש אומרים שגם בזה יוצא ידי חובת סעודה
__________________
ברתותא שאמר משום ר' יהושע  ...אמרו לא זזו משם עד שקבעו הלכה כרבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא שאמר
משום רבי יהושע(.
רי"ף ה ,א )תו רבן ארבעה עשר שחל להיות בשבת מבערין את הכל מלפי השבת  ...ומשיירין מזון שתי סעודות מן
הטהורות כדי לאכול עד ארבע שעות ,דברי ר' אלעזר איש ברתותא שאמר משום ר' יהושע ,וכן הלכה( ,לפי פירוש
ב"י בריש הסימן )ראה לי דהא דאמר רבי אלעזר איש ברתותא מבערין את הכל מלפי השבת ,אחולין מי קאי,
ומשיירין מהם מזון שתי סעודות  ...ומצא לפי זה דלהרי"ף מבערין חולין מערב שבת ומשיירין מהם מזון שתי
סעודות לאכול בשבת(.
רמב"ם פ"ג ה"ג )חל ארבעה עשר להיות בשבת  ...מיח מן החמץ כדי לאכול ממו עד ארבע שעות ביום השבת( ,לפי
פירש המ"מ שם )מפרש רביו מבערין את הכל אף החולין בכלל  ...ואע"ג דפליגי חכמים התם באומרים בזמה,
כיון דסתמא הכין ,ובברייתא אמרו שקבעו הלכה כר"א ,קיי"ל הכין  ...זה דעת רביו ,וכן פסקו הרבה מהגאוים(.
טור )ומבערין הכל לפי השבת ומשיירין מזון ב' סעודות לצורך השבת  ...וכן הורה רש"י לבער הכל לפי השבת
ולשייר מזון ב' סעודות( ,ושו"ע ס"א )ומבערים הכל לפי השבת ,ומשיירין מזון שתי סעודות לצורך השבת(.
 11כדלעיל סי' רצא ס"ב )זמן סעודה ג' הוא משיגיע זמן מחה גדולה עד הערב ,דהייו משש שעות ומחצה ואילך.
ואם עשאה קודם לכן לא קיים מצות סעודה שלישית(.
 12רא"ש פ"י סי' א )מצה עשירה דמצי אכיל ,דהא דאמרין דאסור לאכול מצה בערב פסח ,הייו במצה שראויה
לצאת בה ידי חובתו בלילה .וכן והג ר"ת בערב הפסח שחל להיות בשבת ,שהיה עושה סעודה שלישית במצה
עשירה( .טור ושו"ע שם )דסעודה שלישית זמה אחר המחה ,ואז איו יכול לעשותה לא במצה ולא בחמץ ,אלא
במצה עשירה(.
 13ואף שפת שילושה במי פירות אין מברכים עליה המוציא ,אלא בורא מיי מזוות ,כדלעיל סי' קסח סי"א )ויש
מפרשים שפת הבאה בכיסין היא פת שילושה בדבש או בחלב וחמאה או בשומן או בשמן או במי ביצים או במי
פירות ויין ,או בשאר משקין חוץ ממים  ...מברכין עליו בורא מיי מזוות וברכה אחת מעין ג'(.
מכל מקום גם בזה סגי לסעודה שלישית ,כדלעיל סי' רצא ס"ז )יש מקילין  ...שיכול לקיים סעודה ג' בכל מאכל
העשוי מחמשת המיים שמברכים עליו בורא מיי מזוות ,שהוא קרא מזון(.
ואפילו להמחמירים ,יוכל לעשות כשיעור קביעות סעודה ,כדלעיל סי' קפח ס"י )בשבתות וימים טובים של שלש
רגלים שהוא חייב לאכול פת שמברכין עליו ברכת המזון  ...מיי לחמים שאין קובעין עליהם סעודה ,צריך לאכול
מהם כשיעור קביעות סעודה( .ובשוה"ג שם )שמעתי ממו בסוף ימיו שחזר בו ,ולא הצריך לאכול כשיעור קביעות
סעודה( .הרי שיוצאים בזה גם שתי סעודות שבת ,ומכל שכן סעודה שלישית.
 14כדלקמן סי' תסב ס"א )עיסה שילושה במי פירות  ...איו יוצא בה ידי חובתו בין בלילה הראשון בין בליל יום
טוב שי של גליות ,מפי שהיא מצה עשירה ,והתורה אמרה לחם עוי(.
 15סעיף ד )איו יכול לאכול אלא מצה עשירה ,דהייו שעירב בה מי פירות ,שלא אסרו חכמים לאכול בערב פסח
אלא מצה שאדם יכול לצאת בה ידי חובתו בלילה ,אבל מצה עשירה אין יוצאין בה(.
וראה שערי שלום סי' כח.
 16סעיף ג )מי פירות שתערב בהם מים אפילו כל שהוא ,הרי אלו מחמיצים על ידי המים שבהם חימוץ גמור
שחייבים עליו כרת ,ולא עוד אלא שהם ממהרים להחמיץ העיסה יותר ממים לבדם  ...לפיכך אסרו חכמים ללוש
בהם עיסה לפסח ,שקשה לשמרה מחימוץ( וס"ז )כבר הגו במדיות אלו להחמיר שלא ללוש אפילו במי פירות
בלבד ,לפי שחוששין שמא תערב בהם מים כל שהוא .ואם עבר ולש ,אפילו אפאה מיד ,אין אוכלין אותה בפסח ...
ואין לשות המהג(.
 17רמ"א ס"א )ובמדיות אלו שאין והגין לאכול מצה עשירה  ...יקיים סעודה שלישית במיי פירות או בשר ודגים(.
 18סעיף ז )ויש מקילין עוד שיכול לקיימה גם כן בדברים שדרך ללפת בהן את הפת ,כגון בשר ודגים וכיוצא בהם(.
 19מ"א ס"ק ב )אם יש לו בשר ודגים הוא עדיף ממיי פירות(.
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שלישית כמו שנתבאר שם.21
והיה ראוי לקיימה במצה מבושלת שלא נימוחה לגמרי בבישולה אלא פרוסותיה קיימין ,דהיינו שיש
בכל אחד מהן כזית ,בענין שמברכין עליהן המוציא וברכת המזון ,22ויכול לקיים בה סעודה ג' לדברי
הכל ,שהרי מותר לאכלה בערב פסח ,23כיון שאין אדם יוצא ידי חובתו בפסח במצה מבושלת )כמו
שיתבאר בסי' תס"א .(24אלא שאין נוהגין לעשות כן.25
ומי שנוהג כן ,וכן במקומות שנוהגין לאכול מצה עשירה ,צריכין ליזהר שיאכל סעודה ג' זו קודם
שעה עשירית ,26שמכאן ואילך אסור לאכול פת עד הערב ,כמו שיתבאר בסי' תע"א:27
ביעור החמץ לפי שבת שחל בערב פסח

ה כשמבער החמץ בערב שבת ,אע"פ שמן הדין יכול לבערו סמוך לחשיכה ,ואין צריך לבערו קודם
חצות היום כמו בשאר כל השנים ,שהרי מותר לאכלו עד למחר בשעה ה' ,מכל מקום טוב ליזהר
לבערו בערב שבת קודם חצות היום ,כדי שלא יבואו לטעות בשאר שנים לבער גם כן אחר חצות היום
בערב פסח:28
ו אבל אין צריך לבטל בערב שבת בשעת הביעור כמו בשאר השנים ,29שהרי כבר ביטל בליל ו' כל
החמץ שברשותו שלא מצאו ואינו יודע ממנו ,30ומה שיש ברשותו מן החמץ הידוע לו אי אפשר לו
__________________
 20תשב"ץ קטן סי' כג )כשחל י"ד ביסן להיות בשבת ,היה מהר"ם אוכל סעודה ג' על שולחו בבקר ,ולערב אוכל
פירות( .מהרי"ל הל' שבת הגדול וערב פסח ע' ח -ט )וכן הג מהר"י סג"ל שעשה סעודה שלישית בפירות ,כשחל
ערב פסח בשבת( .רמ"א ס"א ) יקיים סעודה שלישית במיי פירות(.
 21סי' רצא ס"ז )ויש מקילין עוד שאפילו בפירות יכול לקיימה(.
 22כדלעיל סי' קסח סי"ח )לחם גמור שתבשל לא תבטל מתורת לחם על ידי בישול  ...ומברכים עליה המוציא
וברכת המזון ,אפילו בלא קביעות סעודה ,ואפילו אם ימוח בבישול ולא שאר מכל פרוסה אלא כזית(.
 23כדלקמן סי' תעא ס"ח )מצה שאפית כתקוה ,ואחר כך תפררה בין במים בין בשאר משקים ומי פירות
ותבשלה ,אע"פ שהפרוסות קיימות בעין שמברכין עליהם המוציא וברכת המזון ,אף על פי כן מותר לאכלה בערב
פסח קודם שעה עשירית ,שהרי אין אדם יכול לצאת בה ידי חובתו בלילה(.
 24סעיף יד )אין יוצאין במצה המבושלת לאחר אפייתה  ...לפי שהבישול מבטל את טעם(.
 25מהרי"ל שם )ואם היה אדם בעל פש וראוי ליטול את השם ,היה לו לעשות מצה מפוררת מבושלת ,דהוי מעשה
קדירה וימוח וברכתה מיי מזוות ,ופיק במיי תרגימא .אבל לא ראיתי והגין כן( .מ"א ס"ק ב )וכתב מהרי"ל,
והי' ראוי לעשות במצה מבושלת ,אך לא ראיתי והגין כן( .ח"י ס"ק ב.
ולדידן גם זה אי אפשר ,שהרי זהרים ממצה שרויה בפסח .וראה לקמן סי' תסג ס"ג )מצה אפויה שחזר וטחה
מותר לבשל הקמח שלה ולעשות ממה כל מה שירצה( .שו"ת רבו סי' ו )אודות איסור בישול מצה שתפררה,
באמת כי גם שאיו איסור גמור וברור מדיא ,מכל מקום המחמיר תבא עליו ברכה ,ואיו מן המתמיהין לאמר כי
היא חומרא בלא טעם ,אלא טעמא רבא איכא במלתא ,ליזהר מחשש איסור דאורייתא(.
 26ב"י ד"ה ואם עושה )ואם עושה הסעודה שלישית במצה עשירה צריך לעשותה קודם שעה עשירית דמשם ואילך
אסור לאכול פת( .שו"ע שם )וצריך לעשותה קודם שעה עשירית( .ט"ז ס"ק ג )דמשם ואילך אסור לאכול פת(.
 27סעיף א )כל אדם אף שאיו איסטיס אסור לו לאכול פת דהייו מצה עשירה  ...מתחלת שעה עשירית בערב פסח
עד הלילה( וס"ח )מצה שאפית כתקוה ואחר כך תפררה  ...ותבשלה  ...מותר לאכלה בערב פסח קודם שעה
עשירית(.
 28מרדכי רמז תקמג )וההיג רש"י כשחל י"ד להיות בשבת ,לשרוף חמץ בי"ג ביום ששי בערב שבת קודם חצות,
גזירה שמא ישהה לשה הבאה לאחר חצות( .טור ושו"ע ס"ב )טוב לבער בערב שבת קודם חצות ,כדי שלא יבואו
לטעות בשאר שים לבער אחר חצות(.
 29רמ"א שם )וביום השבת יבטלו( .מ"א ס"ק ג )וראה לי דביום ו' בשעת הביעור אין צריך לבטל .וכן משמע מלשון
רמ"א(.
 30כדלעיל ס"א )ומבטלין כל חמץ ששאר ברשותו שלא מצאו בבדיקה זו(.
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לבטלו בערב שבת ,שהרי צריך הוא לאכול ממנו בשבת:31
זריזות התפלות בשבת
32

ז יש להזהיר לש"ץ שלא יאריך בתפלה בשבת שחרית ,משום אכילת חמץ שלא יבואו לידי איסור :
ביעור וביטול חמץ השאר בשבת
33

ח אין לבשל לשבת זה מיני הריפות  ,או מיני קמחים ,או שאר כל מיני תבשילין שדרכן לידבק
בקדרה או בקערה ,כדי שלא יצטרך להדיחן בשבת אחר גמר האכילה להסיר את החמץ הדבוק בהן.34
שהרי הדחה זו אינה לצורך השבת ,ואסור להדיח כלים שלא לצורך השבת כמו שנתבאר בסי'
שכ"ג.35
ואם עבר ובישל מינים אלו ונדבקו בכלים ,בענין שאי אפשר לקנחם היטיב שלא ישאר בהם מאומה,36
מותר להדיחם בשבת ,37כיון שיש בהדחה זו צורך מצוה להעביר החמץ מהכלי כדי לבערו.38
__________________
 31ב"י ד"ה ומ"ש וביום השבת יבטל )פשוט הוא ,מהטעם שתבאר בסימן תל"ד דלא סגי בביטול דלילה ,לפי שחוזר
וזוכה בפת ששייר למאכלו(.
וכדלעיל 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,
שעיקר הביטול הוא בלב שיסיח דעתו ממו לגמרי ,וחמץ זה ששייר למאכלו הרי לבו ודעתו עליו לאכול ממו ואיו
מופקר אצלו(.
 32ס' חסידים סי' שיד )כשחל ערב הפסח להיות בשבת אל יאריכו בשבחות ,שמא יבא עת איסור חמץ( .פר"ח ס" ב
)יש להזהיר למזמר ולחזן שלא יאריכו בתפילה ושיאמרו אותה קצת במרוצה  ...כדי שלא יבאו לידי חשש איסור
חמץ( .ח"י ס"ק ט )וכתב בספר חסידים דלא יאריכו בתפלה לאמרו אותה בחת בשבת זו ,משום אכילת חמץ ,וכן
והגין(.
וראה גם לעיל סי' תכט סט"ז )בערב פסח שחרית משכימין לבהכ" ,כדי שיגמור סעודתו קודם שעה ד'(.
 33ראה לקמן סי' תג ס"ח )מיי הריפות הכתשין במכתשת  ...מיי הריפות של ה' מיי דגן( .סי' תצט סי"ב )לכתוש
בו הריפות( .סי' תקד ס"ז )הריפות  ...שכותשין חטים ושעורים להסיר קליפתן( .סי' תקכז סי"א )בריפות וכיוצא
בהן( .הל' זקי ממון סי"ז )לא יכתוש ריפות( .סדר ברכת ההין פ"א ה"ח )הוסרה קליפתו ודרכו להאכל כך
מבושל ,כגון הריפות של שעורים( .פי"א הט"ו )הריפות שעושין מדגן(.
 34שבלי הלקט סוס"י רו )מצאתי בשם רביו האיי גאון זצ"ל ,ארבעה עשר שחל להיות בשבת כך או עושין וכך או
והגין ,מבערין את הכל מלפי השבת ואין משירין אלא מזון שתי סעודות ,ואין או מבשלין לא מיי חטים ולא
מיי קמח ,שלא יצטרך להדיח קערה בשביל חמץ ,וכיון שאין צריך לאכול בהן במחה אסור להדיחן ,וכן מצאתי
לגאוים אחרים ז"ל( .כל בו סי' מח ח ,ג )והגאון רב האי ז"ל כתב מהגא דחזי לא ,דאין מבשלין דייסא ולא כל
דבר שמבשלין בכלי שיצטרך בו הדחה בי"ד שחל להיות בשבת( .שו"ע ס"ג )אין מבשלין לשבת זה דייסא וכיוצא
בזה( .ט"ז ס"ק ד )כי יצטרך הדחה אחר האכילה בשבת( .לבוש ס"ג )כדי שלא יצטרך להדיחו בשבת מן החמץ.
הג"ה דהוי לה הדחה שלא לצורך שבת(.
 35סעיף ו )מדיחים כלים לצורך היום  ...אבל לאחר סעודה שלישית אסור להדיח כלי אכילה מפי שטורח ומכין
משבת לחול(.
אלא ששם מיירי שאיו צריך להדיחם אלא לצורך חול .וכאן תבאר שאפילו לצורך מצוה יש ליזהר לכתחלה שלא
יצטרך להדיחם.
 36ראה לקמן סי' תא ס"א )בעין שלא יהא חמץ יכר בהן(.
 37שו"ת מהר"י ווייל סוס"י קצג )ואם אי איפשר לקחם בטוב באצבע ,אז ראה לי שיוכל להדיחם ,כיון דצורך
מצוה הוא( .רמ"א ס"ג )ואם עבר ובשל והמאכל דבוק בקדירה ואי אפשר לקחו ,יש להדיחו מעט להעביר החמץ(.
*
והייו דוקא קודם שהגיע זמן איסורו .משא"כ אחר שהגיע זמן איסורו ,אסור לקחו ולהדיחו מטעם מוקצה,
כדלקמן סי' תא ס"ג )אם שכח בערב פסח ולא שפשף את הכלים מחמץ הדבוק בהן וזכר בתוך הפסח  ...בשבת
ויום טוב אסור ליגע בהחמץ אפילו כדי לבערו כמו שתבאר בסימן תמ"ו(.
והייו כמבואר בסי' תמו ס"ה )ואם מצא חתיכת חמץ בביתו ביום טוב או בשבת ,אפילו יש בה כזית ,לא יבערה בו
ביום  ...דכיון שהחמץ אסור בהאה בפסח הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו ביום טוב שהרי איו ראוי לכלום(.
 38מהר"י ווייל שם .פר"ח ס"ג )כיון דאיכא קצת צורך מצוה צורך היום מיקרי(.
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וטוב להדיחם אפילו אין בהם אלא מעט חמץ ,39בענין שאין צריך לבערו מעיקר הדין ,כמו שנתבאר
בסימן תמ"ב.40
אבל אם אפשר לו לקנחם היטיב ,אסור להדיחם בשבת:41
ט אחר שגמר מלאכול סעודת שחרית בשבת זה קודם שעה חמישית ,ינער היטיב המפה 42שאכלו
עליה מן הפרורין הדקין שנשארו בה ,והקדירות והקערות והכפות ושאר הכלים שנשתמש בהן חמץ
יקנחם היטיב באצבעו ,שלא ישאר בהם חמץ בעין) 43ויטמין המפה עם שאר כלי החמץ בחדר שאינו
רגיל לילך לשם כל ימי הפסח 44כמו שיתבאר בסימן תנ"א ,(45וישליך הקינוח והפרורין הדקים במקום
דריסת הרגלים ,אפילו בתוך ביתו ,דכשתגיע שעה ששית כבר הן מבוערין על ידי דריסת הרגלים.46
אבל 47אם נשארו לו פירורין גדולים צריך ליתנם לנכרי 48במתנה גמורה .ואף על פי שאסור ליתן
__________________
וטעם ההדחה ,ראה לקמן רס"י תא ,ובהערות שם.
 39רמ"א .וראה מראי מקומות וציוים ,שאפשר למד כן ממ"ש ברמ"א "להדיחו מעט".
 40סעיף כח )ואם אף כשצרף כל הבצק שבעריבה  ...לא יהיה בו כזית ,אין צריך לבערו ,אלא די לו בביטול( וס"ל
)אבל ישראל קדושים הם ווהגין להחמיר על עצמן וגוררים כל החמץ המצא אפילו משהו והוא דבוק בבית או
בכלי(.
 41מהר"י ווייל שם )והכלים יקח באצבע בטוב  ...ואם אי אפשר לקחם בטוב באצבע ,אז ראה לי שיוכל להדיחם(.
ח"י ס"ק ה )והיכי דאפשר לקחם אסור להדיחם( .אליה רבה ס"ק ג )אבל באפשר ,אסור להדיחו(.
וכדלקמן סי' תמו ס"ה )אין אומרים שמתוך שהותרה לצורך אכילה הותרה לצורך מצוה .כיון שמן התורה אפשר
לקיים המצוה בלא חילול יום טוב( ,וסי' תט סכ"ב )ואע"פ שלצורך מצות ביעור חמץ מותר להדיח כלים אפילו
בשבת ,כמו שתבאר בסימן תמ"ד .מכל מקום כאן כיון שיש תקה שלא יבא לידי חימוץ כלל ,לא התירו להדיח
כלים שאין בהן עוד צורך ביום טוב(.
 42במקום דריסת הרגלים ,כדלקמן.
 43שו"ת הרא"ש כלל כד סי' א )יער המפה ,והקערות יקחם באצבעו ,וטומם מן העין עם שאר כלי החמץ( .טור
ושו"ע ס"ד )יער המפה שאכלו בה ,ויקח הקערות באצבעו ,ויטמם מן העין עם שאר כלי החמץ(.
דיי קיוח הכלים כבר תבאר בסעיף הקודם.
 44רא"ש וטור ושו"ע שם.
 45סעיף א )צריך לשפשפן )עיין סימן תמ"ד( היטיב קודם שעה ששית בערב פסח ,ולהדיחן מעט ,בעין שלא יהא חמץ
יכר בהן ,ויציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח ,כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח(.
 46ב"י ד"ה תשובה בביאור דברי הרא"ש שם )וראה דביש במפה פירורי לחם דקים מיירי ,ומשום הכי קאמר שיער
המפה ,ושוב איו עובר עליהם שאין בהם שיעור ,וגם הם דרסים ברגלים והם מתבערים מאליהן( .מ"א ס"ק ו
)שהפירורין דרסין ברגלים .וגם אין בהם שיעור ובטלים( .ח"י ס"ק ו )דדרסין ומתבערין מאליהן(.
והייו שלפי שאסר מועלת דריסת הרגלים ,כדלקמן סי' תס ס"ו )שמיד שהפירורין ופלין לארץ ,קודם שיתחמצו,
ידרסם ברגליו בעפר כדי שיתבערו מיד( .וסי' תסו ס"ח )שכשמסיר  ...ומשליכו ארצה ,הוא מתבער מאיליו על ידי
דריסת הרגלים( .משא"כ אחר שאסר ,אין דריסת הרגלים מועלת ,כדלקמן שם סי' תס ס"ו )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(.
והטעם שמועלת דריסת הרגל ,אף שלא פסל בזה מאכילת כלב ,תבאר לעיל סי' תמב סכ"ח )אפילו פחות מכזית
חמץ  ...חייב לבערו ,אע"פ שביטלו ,גזירה שמא ישכח ויאכל ממו בפסח  ...לפיכך אם הוא מטוף קצת ,שאיו
ראוי לאכילה ,אין צריך לבערו אפילו הוא עומד בעיו ,כיון שאין בו כזית וכבר ביטלו(.
ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק טז ,בהג"ה ד"ה והדין )דהא דפחות מכזית צריך ביעור הייו מדרבן ,שמא יבא
לאכלו  ...משא"כ כשהוא  ...מטוף קצת שאיו ראוי לאכילה(.
 47בקטעים הבאים בא לבאר דיי תית החמץ לכרי בערב פסח ,באופן שלא יהי' בזה:
)א( איסור מקח וממכר בשבת .כיון שמותר ליתן מתה בשבת במקום מצוה.
)ב( איסור אמירה לכרי להוציאו לרשות הרבים ,שמותר רק אם) :א( איו אומר לו בפירוש שיוציאו לרשות
הרבים) .ב( ואיו ותן לו יותר מסעודה אחת ,באופן שיכול לאכלה בבית הישראל) .ג( או שאיו מוציאו לרשות
הרבים ,אלא לכרמלית.
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בשבת מתנה שאין בה צורך השבת ,כמו שנתבאר בסימן ש"ו 49עיין שם ,מכל מקום כיון שהוא עושה
כן כדי לבער החמץ מרשותו שלא יעבור עליו בפסח בבל יראה ,הרי יש בנתינה זו צורך מצוה ,ומותר
ליתן מתנה לצורך מצוה 50כמו שנתבאר שם.51
__________________
)ג( ועוד יש חשש וסף ,שלא זכר כאן ,אלא לעיל )סי' שכה ס"ב(" :ומכל מקום לא יתן הוא לידו ממש ,כדי שלא
יעשה הוא העקירה מרשות היחיד ,אלא הכרי יטול מידו ,שאז הכרי הוא העושה העקירה .ואין צריך לומר
שמותר אם מיח על גבי קרקע או על גבי שלחן ,והכרי וטל משם" .ואפילו בכרמלית במקום מצוה תבאר לעיל
שם )ס"ד(" :ומכל מקום צריך ליזהר שלא יתן ליד הכרי ממש ,כיון שאפשר בלא זה".
 48הגהות מיימויות פ"ג אות ג )הרגיל לתת פת השאר לכרי( .שו"ע ס"ד )ואם שאר פת יכול ליתו לגוי(.
 49סט"ו )מה שוהגים קצת כשהחתן דורש בשבת שהם מחייבים עצמם ליתן כך וכך )מעות( אחר השבת  ...וכן
הוהגים ליתן כלים במתה לחתן הדורש לא יפה הם עושים ,שאסור ליתן שום דבר במתה לחבירו בשבת ויום
טוב(.
 50מרדכי ביצה רמז תרעו )ובה"ג התירו להקות ביום טוב משום מצוה ,וכן לולב ואתרוג יוצאין בהן כל העם על ידי
מתה על מת להחזיר  ...ואפילו בשבת( .הובא בב"י סוס"י תקכז ,ובמ"א סי' שו ס"ק טו .ובקוטרס אחרון ס"ק
ב )התירו ליתן מתה בשבת ,שאסור אם לא לדבר מצוה ,כמ"ש הב"י סוס"י תקכ"ז בשם המרדכי ,ופסק כן המ"א
בסי' ש"ו(.
ואף שאסרו מקח וממכר בשבת אף במקום מצוה ,מכל מקום התירו עכ"פ מתה במקום מצוה ,כמבואר לקמן סי'
תמח סט"ז )ערב פסח שחל בשבת ושכח ולא מכר חמצו לכרי בערב שבת ,לא ימכרו לכרי בשבת  ...שמקח
וממכר גמור לא התירו אפילו לצורך מצוה  ...אלא כיצד יעשה יתו במתה גמורה לכרי  ...ואע"פ שאסור ליתן
מתה בשבת ,מכל מקום לצורך מצוה התירו(.
וטעם החילוק בים ,כי שלושה טעמים אמרו לאיסור מקח וממכר בשבת:
)א( ממצוא חפצך .כמבואר לעיל סי' שא קוטרס אחרון ס"ק ב )ממצוא חפצך ,דמהתם פקא לן גם כן איסור מקח
וממכר כמ"ש התוס' ורא"ש פט"ו( .והייו מה שתבאר בתוס' )שבת קיג ,ב ד"ה שלא(" :מקח וממכר  ...ראה
לר"ת  ...פקא ממצוא חפצך" .ובפירוש ראשון שברש"י )ביצה לז ,א ד"ה משום מקח וממכר(" :ומקח וממכר
אסור מן המקרא ,דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר".
איסור זה הותר במקום מצוה ,כדלעיל סי' שו ס"ה )התירו לצורך מצוה ,שאמר חפצך חפציך אסורים חפצי שמים
מותרים(.
)ב( גזירה שמא יכתוב .כפירוש השי ברש"י )שם(" :אי מי מקח וממכר אתי לידי כתיבת שטרי מכירה" .וכן פסק
לעיל )סי' שו ס"ד(" :אסור לקות או למכור ,וכן לשכור או להשכיר בשבת ,גזירה שמא יכתוב".
איסור זה לא הותר במקום מצוה ,כדלעיל סי' שו סט"ז )מקח וממכר שהוא שבות גמור ,ולא הותר לדבר מצוה(.
)ג( איסורו מפורש בחמי' .כמבואר ברש"י )ביצה כז ,ב(" :אין פוסקין דמים – דמקח וממכר בשבת וביום טוב
אסור ,בספר עזרא" .והייו כאמור בחמי' )יג ,טו -יז(" :בימים ההם ראיתי ביהודה  ...ומוכרים בשבת  ...ואומרה
להם מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת".
גם איסור זה לא הותר במקום מצוה ,כדלעיל סי' רסא ,ס"א -ב "לא התירו לקות קין אפילו  ...לצורך מצוה ...
שאיסורו מפורש בדברי קבלה בחמיה סי' יג(".
אמם תית מתה בשבת ,איה כללת בהאמור בחמיה "מוכרים בשבת  ...ומחללים את יום השבת" .וגם אין
לגזור בזה "שמא יכתוב" )שהרי הכתיבה היא לרשום את מה שהוא חייב לו עבור קיה זו ,משא"כ במתה( .ושאר
רק הטעם הראשון של "ממצוא חפצך" ,והוא הותר לצורך מצוה.
 51הייו לעיל סי' שו.
וכן הוא לקמן סי' תמח סט"ז )יתו במתה גמורה לכרי  ...ואע"פ שאסור ליתן מתה בשבת ,מכל מקום לצורך
מצוה התירו ,כמו שתבאר בסימן ש"ו עיין שם(.
ועד"ז לקמן סי' תסו ס"ח )ואם הוא יום טוב  ...יכול הוא ליתן כל הקמח שבשק במתה גמורה לכרי(.
אמם לעיל בסי' שו תבאר רק שמותר ליתן מיי מאכל ומשקה שלצורך היום )ולא לצורך מצוה( ,כדלעיל שם סט"ו
)הוהגים ליתן כלים במתה לחתן הדורש לא יפה הם עושים ,שאסור ליתן שום דבר במתה לחבירו בשבת ויום
טוב ,אלא מיי מאכל ומשקה שלצורך היום ,כמ"ש בסי' שכ"ג ותקי"ז ,שהרי אפילו להקדיש לגבוה אסרו" .והיינו
אף שהקדש לגבוה היא מצוה רבה.
וכן תבאר לעיל שם סי"ד )כשמקדיש חפץ לבית הכסת יש לו חלק וזכות בו ,בתוך כל אשי העיר שיש להם זכות
בהקדשות של בית הכסת למכרם כשיצטרכו  ...ואיו דומה למקח וממכר שיוצא המקח לגמרי מרשות מוכר
לרשות לוקח( .הרי שבלאו הכי היה אסור להקדיש חפץ לבהכ"ס ,אף דהקדש דומה למתה ,ואף דהוי מצוה רבה.
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ומכל מקום צריך ליזהר שלא יאמר לו להוציאן מביתו למקום שאסור לטלטל בו בשבת מן התורה.52
ואף על פי שהוא יודע שהנכרי יוציאנו ,ועל מנת כן הוא נותן ,53מכל מקום )א( כיון שאינו אומר לו
בפירוש שיוציאנו ,הרי הנכרי עושה כן מדעת עצמו ואינו שלוחו של ישראל.54
__________________
וכן תבאר לעיל סי' שכג ס"ח )ויתן הכלי לכרי במתה ,ויחזור וישאלו ממו ,ואז אין צריך טבילה כלל ,שמותר
ליתן מתה בשבת כשהיא לצורך השבת ,כמ"ש בסי' ש"ו( .הרי התירו רק מטעם שהיא לצורך השבת ,ולא כשהיא
לצורך מצוה.
וכן תבאר לעיל סי' שלט ס"ז )אין מעריכין ולא מקדישין ולא מחרימין שום דבר לגבוה מפי שדומה למקח וממכר
כמ"ש בסי' ש"ו( .והייו אף שהקדש דומה למתה ,ואף שהקדש לגבוה היא מצוה רבה.
וכן תבאר לעיל סי' שפ ס"א )אחד מבי החצר ששכח ולא עירב עמהם אוסר עליהם ,מה תקתם ,יבטל להם רשות
שיש לו בחצר  ...ואף ע"פ שאין קוין קין בשבת ,מכל מקום כאן אין צריך שיקו הם רשותו ,אלא שהוא יסלק
עצמו מרשותו ,וממילא אין מי שיאסר עליהם ,ולסלק עצמו מרשותו מותר אף בשבת( .והייו אף שביטול חצר הוי
כמו מתה לצורך מצוה ,מכל מקום לא התירו לעשות קין ,אלא אם כן הוא בדרך סילוק.
ומה שהתירו כאן מתה בשבת לצורך מצוה ,אפשר דהייו כיון שביעור חמץ היא מצוה עוברת ,שדיה כמו לצורך
שבת ,כעין המבואר לקמן סי' תצה ס"ג )מלאכות אוכל פש  ...הותרו לגמרי אפילו שלא לצורך אכילת יום טוב,
ובלבד שיהא בהן קצת צורך יום טוב  ...האת הגוף או צורך מצוה עוברת שזמה בו ביום( .וראה דובר שלום )ע'
קי -קיב(.
ולמעשה ,אם זו באמת חזרה ,כבר תבאר ב"שעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' רג -ד( ,שבכמה מקומות ראה ,שהלכות
שבת היא מהדורה בתרא לגבי הלכות פסח .וראה גם סי' תלב ס"ט )ובשולי הגליון שם( .סי' תמב סכ"ח ) והערה
 .(272לקמן סי"ג )והערה  .(75סי' תמה )הערה  .(108סי' תמו ס"ה )והערה .(56
 52הגהות מיימויות פ"ג אות ג )אבל לתת לו על מת לצאת בו אסור( .שו"ע ס"ד )יכול ליתו לגוי על מת שלא
לצאת בו לרשות הרבים(.
ואף שמותר לומר לכרי לעשות מלאכה בשביל עצמו ,כדלעיל סי' שז סל"ה )לא אסרו אמירה לכרי אלא לעשות
בשביל ישראל ,אבל מותר לומר לו שיעשה מלאכה לצורך עצמו(.
הייו דוקא בחפצים של כרי ,משא"כ כאן דמיירי בחפצים שהישראל מקה לכרי ,וכמבואר לעיל שם )אסור
לישראל לומר לו טול כלים אלו או חפץ זה ועשה בו מלאכתך בשבת ,ואפילו אם הוא מקה לו לגמרי את החפץ
הזה שהמלאכה עשית בו ,כגון שאומר לו טול בשר זה ובשל אותו לצרכך בשבת  ...אעפ"כ כיון שאומר לו לעשות
מלאכה בשלו ,הרי זה ראה כשלוחו ,אף שהוא מתכוין במלאכתו להאת עצמו(.
וכן תבאר לעיל סי' שכה ס"ב )ואף שמוציא להאתו ולא בשביל ישראל ,מכל מקום כיון שדבר זה שהוא מוציא
ותו לו הישראל משלו אסור(.
וכן תבאר לקמן סי' ת ס"כ )לא יאמר אדם בפסח לכרי  ...הילך דיר זה וקה לך חמץ מן החוי ואכול  ...ואע"פ
שהכרי קוה אותו לעצמו ולא בשביל הישראל ,מכל מקום כיון שהישראל ותן דיר להכרי ואומר לו שיקה בו
חמץ ,והכרי קוה אותו בדיבורו של ישראל ,הרי זה ראה כשלוחו(.
וכן תבאר לקמן הל' שאלה ושכירות וחסימה סכ"ט )אסור לומר לכרי חסום פרתי ודוש בה דישה שלך ,או מלאכה
אחרת של כרי ,אף על פי שאין הישראל הה בזה ,הואיל ועשה איסור במה שהישראל מוסר לו משלו ,שהיא
פרתו .וכמו שבשבת אסור לומר לכרי הילך בשר זה ובשלהו היום לעצמך(.
וכן הוא גם כאן ,כשהישראל מקה לכרי את החמץ שלו ,ואומר לו להוציאו לצורך עצמו לרשות הרבים.
 53מרדכי שבת רמז רב )כשי"ד ביסן חל בשבת יש מפרשים שאסור ליתן לכרי מותר החמץ ,הואיל ויודע שיוליכו
לחוץ ,ויש מפרשים דלהשים לפיו והוא יקח מותר( .הרי שלי"א הב' מותר אפילו "יודע שיוליכו לחוץ" .הגהות
מיימויות פ"ג אות ג )אבל לתת לו על מת לצאת בו אסור( .שו"ע ס"ד )ואם שאר פת יכול ליתו לגוי ,על מת
שלא לצאת בו לרשות הרבים ,דרך הערמה(.
 54מ "א ס"ק ז )על מת שלא לצאת ,פירוש שתן לו סתמא ,ולא יאמר לו להוציאם לרשות הרבים( .פר"ח ס"ד )מאי
דכתב המחבר על מת שלא לצאת בו לרשות הרבים ,לאו למימרא שצריך שיתה עמו בכך ,אלא כיון דהוי דבר
מועט ואיו אומר לו בפירוש שיוציאו ,אף על פי שהדבר ידוע שמוציאו שפיר דמי .והכי משמע מדברי ההגהות,
יעו"ש( .דלא כח"י ס"ק ז )על מת שלא לצאת בו ,משמע אבל בסתם אסור בחמץ  ...וזה ראה לי פשוט כוות לשון
המחבר ,ודלא כמ"א( .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק א.
וכן הוא לעיל סי' שכה ס"ב )ומותר ליתן לפיו מזוות בחצר ,אע"פ שיודע שיוציאן לחוץ(.
ומצויין שם שכן משמע במ"מ הל' שבת פ"ו הכ"א )דוקא לאוכלן אבל לא על מת להוליך ,דהכי תיא בירושלמי אין
ותין מזוות לכרי על מת לצאת וכו'( .והוא בירושלמי שבת פ"א ה"ח )אין ותין לעכו"ם על מת לצאת ,טל
ויצא אין את זקוק לו(.
וכן מצוין שם לב"י סי' שכה ד"ה ומ"ש מותר )לפי שבמפרש להוציא אסור(.
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וכן צריך ליזהר שלא יתן לו אלא דבר מועט ,55דהיינו מזון סעודה אחת ,56שאם היה הנכרי רוצה היה
יכול לאכלה כולה בבית הישראל .57ואם הוציאו הנכרי וחזר ובא לבית הישראל יכול לחזור וליתן לו
מזון סעודה אחת ,וכן אפילו מאה פעמים .58אבל אסור ליתן לו בפעם אחת יותר ממזון סעודה אחת.
דכיון שאינו יכול לאכול כולו עכשיו בבית הישראל ,הרי ניכר הדבר שנותן לו על מנת להוציאו ,והרי
כאלו אמר לו בפירוש להוציאו:59
י וכל זה כשהנכרי מוציאו דרך רשות הרבים שאסור לטלטל בו מן התורה ,אבל אם הוא מוציאו )ב(
דרך כרמלית שאין איסורו אלא מדברי סופרים ,מותר ליתן לו הרבה בבת אחת ולומר לו בפירוש
שיוציאנו ,60שבמקום מצוה התירו לומר לנכרי לעשות בשבת דבר שאין איסורו אלא מדברי סופרים,
__________________
 55הגהות מיימויות שם )דרך הערמה ודבר מועט( .שו"ע שם )דרך הערמה ודברי מועט(.
 56פר"ח סוף ס"ד )ומסתברא דכל שאיו יותר מסעודה אחת דבר מועט מיקרי ,משום דאיכא למיתלי שיאכלו בבית
ולא יוציאו חוצה(.
 57והייו שהישראל מרשה לו לאכלה בביתו ,וכדלעיל סי' שכה ס"ב )והוא שיהיה לו רשות לאכלן שם אם ירצה(.
 58מ"א ס"ק ח )פירוש ,בכל פעם ותן לו מעט(.
 59מ"א שם )אבל הרבה בבת אחת אסור ,דמוכחא מלתא שותן לו להוציאם(.
וכן תבאר לעיל שם )אבל אם אין הרשות בידו לאכלן שם ,או שהם מזוות מרובים שאי אפשר לו לאכלן שם ,ויכר
הדבר שיוציאן לחוץ ,וכן אם הכרי עומד בחוץ ופשט ידו לפים ,שידוע ויכר הוא שיוציא ,אסור ליתן לפיו ,מפי
שראה כותן לו על מת להוציא(.
 60הגהות מיימויות הל' שבת פ"ו אות ת )וכתב באור זרוע דהיכא דאיכא משום דרכי שלום ,כגון בכרי אלם,
שמותר לתת לו ,או לשלוח לו על ידי אחר ,לדידן השתא דלית לן רשות הרבים דאורייתא( .ומזה למדים שכן הוא
במקום מצוה של חמץ בערב פסח ,כדלקמן.
מרדכי שבת רמז רב )כתוב באור זרוע ,כשי"ד ביסן חל בשבת  ...וראה דלדידן דלית לן רשות הרבים דאורייתא,
מותר ליתן להם אפילו ביד ,ואפילו ידוע שיוליך חוץ( .הרי שהתיר גם בחמץ שהוא במקום מצוה.
אור זרוע ח"ב סי' ג )וכדפירש ריב"א ,הלכך י"ד שחל להיות בשבת אסור ליתן מותרי לחם חמץ לעכו"ם  ...ומיהו
יש לומר דהי מילי בימי חכמים שהי' להם רשות הרבים דאורייתא אחמור רבן ,אבל השתא דלית לן רה"ר
דאורייתא מסתבר דשרי  ...אבל איי סומך על זו הסברא ,דמי מזקיקי לפרש קולא זאת בלא שום הוכחה ...
וכבר הי' מעשה כשהייתי דר בריגשבורק  ...והתרתי אי לשלוח לו משום דרכי שלום( .הרי התיר בפשיטות מפי
דרכי שלום ,והסתפק במקום מצוה בחמץ בערב פסח.
ט"ז ס"ק ה )ממילא לדידן דאין לו רשות הרבים שרי ליתן לו אפילו הרבה( .ומיירי הכא בחמץ בערב פסח.
מ"א ס"ק ז )ועסי' שכ"ה ס"ב דלדידן דלית לן רשות הרבים מותר לצוות לו להוציאם( .והייו מה שהתיר הרמ"א
שם גם לעין חמץ בערב פסח ,כדלקמן.
ב"י סי' שכה )ועד כאן לא שרי לדידן דלית לן רשות הרבים דאורייתא ,אלא במקום מצוה ,כגון לבער חמץ מהבית,
או מפי דרכי שלום  ...אבל היכא דליכא מצוה ולא דרכי שלום ,מודה אור זרוע דאפילו לדידן מי אסור( .הרי
השוה במקום מצוה לדרכי שלום ,שבשיהם התיר בכרמלית.
רמ"א סי' שכה ס"ב )והוא הדין לצורך מצוה ,כגון להוציא חמץ מביתו בפסח(.
וכן פסק לעיל שם סי' שכה ס"ד )אלא אם כן שהכרי הוא אלם  ...וכן במקום שיש בו משום דרכי שלום  ...והוא
הדין לצורך מצוה ,כגון להוציא חמץ מביתו בפסח כמו שיתבאר בסי' תמ"ד ,מפי שהשליחות על ידי כרי הוא
שבות ,ועכשיו שיש אומרים שאין לו רשות הרבים אלא כרמלית כמ"ש בסי' שמ"ה ,הוא שבות דשבות ,והתירוהו
לצורך מצוה כמו שתבאר בסי' ש"ז ,והוא הדין מפי דרכי שלום ,והוא הדין בכרי אלם( .הרי דימה דין שלשתם,
שהתיר בהם בכרמלית.
דלא כח"י ס"ק ז )ואף דלעיל סימן שכ"ה סעיף ב' בהג"ה כתב דמותר לשלוח אפילו על ידי עכו"ם לצורך מצוה ,כגון
להוציא החמץ מביתו בפסח ,אפילו הכי סתם כאן כדברי המחבר לאיסור ,משום דכאן מיירי שיש לו עוד תקה על
החמץ  ...ואם כן ליכא צורך מצוה  ...משא"כ לעיל מיירי דאי אפשר בעין אחר ,דאז הוי צורך מצוה( .והייו
שמפרש שלא התירו בסי' שכה אלא בתוך הפסח .ויתבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב.
ופר"ח ס"ד )בב"י בסימן הזכר הביא בשם ההגהות עצמם ,דהיכא דאיכא משום דרכי שלום או בגוי אלם מותר
לתת לו ,או לשלחו לו על ידי גוי אחר ,לדידן דלית לן רשות הרבים ,ע"כ .ומשמע דדוקא מפי דרכי שלום שרין אף
על פי שהדבר ידוע שיוצאו לחוץ ,אבל בעין חמץ ,דוקא דבר מועט שרין .אבל הב"י שהבין שם דהוא הדין
להוציא חמץ מביתו בפסח ,ופסקו ההגה בסימן הזכר ,משמע ודאי אפילו טובא ,דומיא דגוי אלם .והכא לא קשרי
אלא דבר מועט  ...ולעין דיא ראה עיקר להחמיר כמו שכתב בכאן המחבר ,ודלא כדמשמע מההגה בסימן
שכ"ה(.
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כמו שנתבאר בסי' ש"ז:61
יא ואם אין נכרי ליתן לו ,62או שכבר הגיע שעה ששית שאסור ליתנה לנכרי ,63יכפה עליו כלי עד
מוצאי יום טוב ויבערנו ,64כמו שנתבאר בסי' תמ"ו ,65עיין שם כל פרטי דין זה:
יב אם שכח להפריש חלה בערב שבת מלחם חמץ שאפה לשבת זה ,ולא נזכר עד שחשכה ליל שבת.
אע"פ שאם אירע כן בשאר שבתות השנה יש תקנה ללחם זה ,אם הוא בחוץ לארץ שמותר לאכול
בלא הפרשת חלה ,רק שישייר ממנו שיעור חלה ועוד משהו ,כדי שלאחר השבת יפריש חלה מן
המשוייר הזה גם על הלחם שאכל בשבת ,שהקילו חכמים בחלת חוץ לארץ להיות אוכל והולך ואחר
כך מפריש .66אבל בשבת זה אי אפשר לעשות כן ,שהרי צריך ליתן המשוייר הזה לנכרי במתנה גמורה
__________________
 61סעיף יב )דבר שאיו מלאכה ,ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות ,מותר לישראל לומר לכרי לעשותו
בשבת .והוא שיהיה  ...לצורך מצוה .אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא משם שופר לתקוע
בו(.
וכן הוא לקמן סי' תקפו סכ"ד )על ידי כרי מותר לעשות כל דבר שאיסורו איו אלא מדברי סופרים ,כגון לעלות
באילן ולהביאו מחוץ לתחום וכל כיוצא בזה ,אבל אסור לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה בשבילו(.
וכן פסק רביו במקומות רבים בשו"ע שלו )ראה "הלכות אמירה לכרי" פ"ז(.
ובקשר לביעור חמץ ,הובא לקמן סי' תמו ס"ו )ומכל מקום יכול לומר לכרי שישליכה להר או לבית הכסא ,ואפילו
בשבת יכול לומר כן ,רק שלא יעבירה במקום שאסור לטלטל מן התורה  ...וכבר תבאר בסי' ש"ז שכל דבר
שאסור לעשותו בשבת מדברי סופרים ,מותר לכרי לעשותו אם יש בו צורך מצוה( ,וסי' תט ס"כ )ואם הוא יום
טוב שאסור להדיח כלים שאין לו צורך להשתמש בהם עוד בו ביום ,ידיחם על ידי כרי ,שההדחה שלא לצורך יום
טוב היא שבות ,והאמירה לכרי הוא שבות דשבות ,ושבות דשבות לא גזרו במקום מצוה ,דהייו לבער ולהעביר
החמץ הדבוק בכלים( ,וסי' תסו ס"ח )אם פלו מים על קמח  ...ירקד כל הקמח  ...ואם הוא יום טוב ,שאסור
לישראל לרקד כל הקמח  ...ירקדו על ידי כרי  ...אין כאן מלאכה גמורה ,אלא שבות מדברי סופרים  ...והאמירה
לכרי הוא שבות דשבות ,והתירוהו לצורך מצות ביעור חמץ(.
 62ט"ז ס"ק ו )וכופה עליו כלי ,פירוש אם אין לו עכו"ם שיקבל הימו( .מ"א סוס"י תמו סוף ס"ק ג )ברמב"ם ספ"ג
מחמץ שכתב ,חמץ אחר ד' שעות כופה עליו כלי  ...מיירי דליכא עכו"ם או כלב ליתן לו(.
 63כדלעיל סי' תמג ס"ג )מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהאה ,ולפיכך איו יכול למכרו לכרי ,ולא ליתו
לו במתה(.
וגם איו יכול למסרו לכרי כדי לבערו ,כדלקמן סי' תמו ס"ו בהגהה )ואפילו תחמצה בתוך הפסח ,שיש כאן מצות
ביעור מן התורה ,אף על פי כן חכמים העמידו דבריהם ,ולא התירו לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה לצורך שום
מצוה ממצות התורה(.
וגם איו יכול למסרו לכרי כדי להוציאו מחוץ לביתו ,כמבואר בקוטרס אחרון כאן ס"ק ב )והוצאה בלא ביעור
בודאי איה כלום לאחר זמן איסורו( .וכדלקמן סי' תמה ס"ג )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(.
ואף שתבאר לקמן סי' תמו ס"ו )ומכל מקום יכול לומר לכרי שישליכה להר או לבית הכסא ,ואפילו בשבת יכול
לומר כן ,רק שלא יעבירה במקום שאסור לטלטל מן התורה( .הכא מיירי שאין לו בית הכסא בביתו ,ואיו יכול
לומר לכרי להוציאו דרך רשות הרבים.
 64רמב"ם פ"ג ה"ג )ואם שאר מן החמץ ביום השבת אחר ארבע שעות ,מבטלו ,וכופה עליו כלי עד מוצאי יום טוב
הראשון ,ומבערו( .שו "ע ס"ה )אם שאר חמץ אחר שאכלו ,מבטלו ,וכופה עליו כלי עד מוצאי יום טוב ,ומבערו(.
 65סעיף 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(.
וכן הוא לעיל סי' תלה ס"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(.
 66ביצה ט ,א )חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש( .טוש"ע יו"ד סי' שכג )חלת חוצה לארץ  ...אם רצה
לאכול תחלה ואחר כך יפריש החלה ,בחוץ לארץ מותר ,מפי שאין עיקרה אלא מדבריהם( .וברמ"א שם )וצריך
לשייר מעט יותר משיעור חלה שמפריש ,כדי שיהא שיריים בשעה שמפריש(.
וכן הוא לעיל סי' רס ס"ה )שחלת חוץ לארץ אוכל והולך ומשייר מעט ואחר כך מפרישה( .רסא ס"ב )יכול לאכול
בלא הפרשת חלה ,ולשייר מעט עד אחר השבת ,ולהפריש מן המשוייר( .לקמן סי' תז ס"ט )שהקילו חכמים בחלת
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קודם שתגיע שעה ששית ,67ואסור לו להזהיר את הנכרי שלא יאכלנו ושיחזירנו לו לאחר הפסח כמו
שיתבאר בסימן תמ"ח ,68ואם לא יחזירנו לו הנכרי לאחר הפסח להפריש ממנו חלה נמצא שלמפרע
אכל טבל בשבת זה .לפיכך אין לטבל זה תקנה ,אלא צריך ליתנה כולה במתנה גמורה לנכרי קודם
שעה ששית:69
יג מותר לטלטל חמץ בשעה חמישית בשבת זה ,אע"פ שאינו ראוי לו ,שהרי הוא אסור באכילה ,מכל
מקום הרי הוא יכול להאכילו לבהמה חיה ועוף ,או ליתנו לנכרי ,והרי דינו כבשר נבילה וטריפה,
שאינו ראוי אלא להאכילו לכלבים או ליתנו לנכרי ,ומותר לטלטלו בשבת 70כמו שנתבאר בסימן
שכ"ד 71עיין שם.
אבל משעה ששית ואילך שהוא אסור בהנאה הרי הוא מוקצה כעצים ואבנים ,כיון שאינו ראוי לו
לכלום ,ולפיכך אסור לטלטלו ,72אפילו על ידי דבר אחר ,כגון לדוחפו בקנה ,73אלא אם כן הוא צריך
למקומו ,74שאז מותר לדוחפו בקנה כמו שנתבאר בסי' שי"א.75
__________________
חוצה לארץ להיות אוכל והולך ואחר כך מפריש( .תקו ס"ו )שהקילו בחלת חוץ לארץ להיות אוכל והולך ואחר
כך מפריש חלה מהמשוייר(.

 67כדלעיל ס"ט.
 68סעיף יח )אף על פי שבכל התורה כולה הותן מתה על מת שיחזירה לו לאחר זמן הרי היא מתה גמורה ,והרי
היא כשלו ממש בתוך הזמן ,מכל מקום לעין חמץ בפסח החמירו חכמים ואסרו ליתן החמץ במתה לכרי על מת
שיחזירו לו לאחר הפסח(.
 69מ "א סי' תקו ס"ק ח )ולמחר מפריש ,וממילא בערב פסח שחל בשבת ,ושכח להפריש חלה בערב שבת מלחם חמץ
שאפה לשבת ,אסור לאכול ממו ,דהא יצטרך לבער החמץ ,ואם כן מצא אכיל טבלים למפרע  ...לכן ראה לי
דאין להם תקה( .הובא בבאר היטב כאן ס"ק א.
 70מ"א סוס"י תמו ס"ק ג )מי גרע מבילה שתבלה בשבת דשרי לטלטל דחזי' להשליכה לכלבים  ...חמץ דעתיה
למשדיה לכלבים(.
 71סעיף ה )מחתכין בילה לפי הכלבים  ...ואין בה משום מוקצה(.
והכלל האמור בזה תבאר לעיל סי' שח ס"ט )מאכלות האסורות באכילה ומותרות בהאה שיכול להאכילן לכלבים,
אם הן מוכין ועומדים להאכילן לכלבים ,כגון בלות וטרפות וכיוצא בהן ,מותר לטלטלן כשאר מאכלי בהמה,
ואם אין עומדים לכלבים מחמת איסורן ,מפי שאין איסורן אלא בשבת ,כגון משקין שזבו מן הפירות מאליהן
בשבת שאסורים בשתיה בו ביום בלבד ,וכן ביצה שולדה בשבת שאסורה באכילה בו ביום בלבד ,וכן חלב שחלב
בשבת שאסור בו ביום בלבד ,וכן כל כיוצא בהם ,אע"פ שיכול להאכילם לכלבים ,מכל מקום כיון שאין עומדים
לכך ,אלא לאכילת אדם במוצאי שבת ,אסור לטלטלן אפילו לצורך גופן ומקומן(.
ולכן כאן שאיסור החמץ הוא איסור עולם ,ואפשר רק להאכילו לכלבים או ליתו לכרי בשעה החמישית ,מותר
לטלטלן.
 72תוס' כתובות ז ,א ד"ה מתוך )דכופה עליו כלי  ...משום מוקצה ,דאסור לטלטלו( .שו"ת הריב"ש סי' תא )חמצו
של איו יהודי ,שאסור אפילו בהאה ,דהוי מוקצה טפי ,ואסור לטלטלו( .רמ"א סי' תמו ס"ג )כופה עליו כלי,
דאסור לטלטלו ביום טוב ושבת(.
וכן הוא לקמן סי' תמו ס"ה )דכיון שהחמץ אסור בהאה בפסח ,הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו ביום טוב ,שהרי
איו ראוי לכלום(.
וכן הוא לעיל סי' שח ס"ט )ובכלל מוקצה זה הוא כל מאכלות האסורות בהאה ,שאיו יכול להאכילן אפילו
לכלבים  ...הוא מוקצה מחמת גופו ,ואסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו(.
 73שו"ת הריב"ש שם )ואסור לטלטלו ,אפילו אגב דבר אחר( .ט"ז סי' תמו ס"ק ו )דאסור לטלטלו כו' ,פירוש על ידי
דחיפה בקה ,דהוי כמטלטל מן הצד ושמיה טלטול( .ח"י שם ס"ק ח )דאסור לטלטלו ,אף על ידי דחיפת קה( .וכן
הוא בט"ז סי' שיא ס"ק ב )ראה דאסור לדחוף על ידי קה דבר שהוא מוקצה ,וראיה ממ"ש בסימן תמ"ו ס"ג(.
וכן תבאר לקמן סי' תמו סוף ס"ז )לא ידחפו בקה ,שהרי מטלטל מוקצה ,שאסור לטלטל מוקצה אפילו על ידי
דבר אחר(.
וכך גם בקליפות שהן מוקצה שרוצה להסירן מהשלחן ,כמבואר לעיל סי' שח ס"ס )כשמגררן בסכין אין מיטלטלין
מאליהן ,אלא הוא מטלטלן על ידי הסכין ,שעשה לו כיד ארוכה(.
 74בזה בא רביו ליישב הסתירה בדברי הט"ז ,שהובא לעיל מדבריו שאסור לדחוף המוקצה בקה ,ולאידך מציו
שהתיר להעביר מוקצה מעל השלחן על ידי סכין ,כמבואר בדבריו בסי' שח ס"ק יח )ראה דהוא הדין אם מעבירן
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אבל ליגע בו בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות החול ,אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן
__________________
על ידי דבר אחר ,כגון שהוא מגרר אותם על ידי סכין מן המפה דמותר ,כיון דלא גע בהם הוה לי' טלטול מן הצד,
ומותר(.
והקשה על זה בבאר היטב )סי' שח ס"ק לד(" :וקשה דבסי' שיא ס"ק ב אוסר הט"ז לדחוף דבר שהוא מוקצה על
ידי קה".
וכדי לתרץ סתירה זו בט"ז ,מבאר כאן רביו" :אלא אם כן הוא צריך למקומו ,שאז מותר לדוחפו בקה" .דהייו
שאם דוחפו בקה מחמת איסור חמץ בפסח ,אין זה חשוב לצורך מקומו ואסור ,אבל אם דוחפו בקה כדי להסירו
מהשלחן ,חשוב לצורך מקומו ומותר.
 75סעיף יד )כל שי דברים אחד אסור לטלטלו ואחד מותר לטלטלו והם סמוכים זה לזה או זה בזה או זה על זה ...
ובזמן שמטלטל אחד מהם מיטלטל עמו השי  ...אם איו צריך כלל לגוף האיסור ואיו מטלטלו על ידי ההיתר
אלא בשביל דבר המותר ,כגון לפות מקומו ,זהו טילטול מן הצד שהתירו חכמים(.
ומזה למד רביו שכן הוא בכל מקום שצריך למקום המוקצה ,מותר לדוחפו בקה.
*
אמם תבאר לעיל סי' שח ס"ס )אסור להעבירן מעל השלחן בין בידיו בין בדבר אחר שבידיו ,כגון לגררן בסכין
וכיוצא בו  ...כשמגררן בסכין אין מיטלטלין מאליהן אלא הוא מטלטלן על ידי הסכין שעשה לו כיד ארוכה( .אף
שגם שם הוא לצורך מקומו ,שרוצה להעביר המוקצה מעל השלחן.
ותבאר יותר לעיל סי' רט קוטרס אחרון ס"ק ג )ומה שכתב הט"ז סי' ש"ח סקי"ח צע"ג  ...עיקר טלטולו הוא דבר
האסור ,ואיו מטלטל מן הצד של היתר אלא מטלטלו כדרכו על ידי ההיתר ,שההיתר עשה לו כידא אריכתא,
דלקיחה על ידי דבר אחר שמה לקיחה בסי' תר"א(.
והייו כמבואר לקמן סי' תרא ס"י )אע"פ שאיו וטל ההדס והערבה בידו אין בכך כלום ,דלקיחה על ידי דבר אחר
שמה לקיחה(.
וכן פסק בשו"ע סי' שיא ס"ט )פירות הטמוין בתבן או בקש המוקצים ,יכול לתחוב בהם מחט או כוש ווטלם,
והקש ער מאליו(.
ותבאר בקוטרס אחרון לעיל שם )משמע בהדיא דאסור לער התבן בכוש וליטול הפגה בידים ,דאם לא כן למה ליה
כוש וכרכר שראשן חד ,ידחפו בקה או בדבר אחר ,אלא ודאי דדוקא קתי והן ערות מאליהן ,אבל לא
שיטלטלם הוא על ידי דבר אחר(.
הרי שלא התירו "לער התבן בכוש" ,אף שהוא צריך למקומו ,כדי שיוכל ליטול את הפירות שתחת התבן והקש.
ומה שהובא לעיל מסי' שיא שלצורך מקומו מותר ,ביאר לעיל סי' שח ס"ס )ולא התירו טלטול על ידי דבר אחר,
אלא כשדבר האסור כבר הוא מוח על דבר המותר ,והוא מטלטל בידיו הדבר המותר ,והדבר האסור מיטלטל עמו
מאליו ,כגון שמער בידיו את הטבלא או את המפה שהקליפות מוחות עליה כבר ,והן ערות גם כן וופלות
מעליה מאליהן(.
וכן הוא בסי' רט ס"ב )כשטמן בדבר שאסור לטלטלו ,ובא ליטול מהם הקדרה בשבת ,כיצד הוא עושה ,אם כיסוי
הקדרה מגולה מקצתו מההטמה אוחז במקצת המגולה ומסירו  ...ואוחז בראשי דופי הקדרה שתגלו מתחת
הכיסוי ומוציא את הקדרה כולה מההטמה .ואם אין הכיסוי מגולה כלל ,אם יכול לתחוב כוש או סכין בתוך
הכיסוי ולהגביהו ולהסירו מהקדרה הרי זה מותר .ואף שמטלטל ההטמה על ידי הכיסוי אין בכך כלום ,שטלטול
מן הצד הוא ואיו טלטול ,כמו שיתבאר בסי' שי"א(.
ושם בסי' שיא סי"ד )כגון צון תלוש הטמון בארץ ומקצת עליו מגולין ,וטלו בהם ומוציאו ,אע"פ שבטילתו מזיז
עפר ממקומו  ...ואם אין מקצת עליו מגולין יש מתירין לתחוב כוש או סכין לתוך הצון ולהוציאו בהם והעפר
שעל גביו ער מאליו ,ואף שבתחלת הגבהתו את הצון מגביה גם העפר שעליו אין בכך כלום כיון שבשביל דבר
המותר הוא(.
משא"כ אם "מטלטלו כדרכו על ידי ההיתר ,שההיתר עשה לו כידא אריכתא ,דלקיחה על ידי דבר אחר שמה
לקיחה" .בזה אסר אף אם הוא לצורך מקומו.
*
וכבר הקשו )ראה זכרון יוסף סי' קמג וקמט .מראי מקומות וציוים( ,איך יתאים האמור כאן "אלא אם כן הוא
צריך למקומו" ,עם האמור לעיל )סי' שח ס"ס( "אסור להעבירן מעל השלחן בין בידיו בין בדבר אחר שבידיו ,כגון
לגררן בסכין וכיוצא בו" ,אף שגם שם הוא לצורך מקומו.
וכבר תבאר ב"שעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' רג -ד( ,שבכמה מקומות ראה ,שהלכות שבת היא מהדורה בתרא
לגבי הלכות פסח .וראה גם לעיל סי' תלב ס"ט )ובשולי הגליון שם( .סי' תמב סכ"ח )והערה  .(272לעיל ס"ט
)והערה  .(51לקמן סי' תמה )הערה  .(108סי' תמו ס"ה )והערה .(56
וכך ראה גם בידון דידן ,שהרי לעיל בסי' רט וסי' שח מוכיח ,דלא קיי"ל בזה כהט"ז ,אף לא לפי הפירוש בדבריו
שתבאר כאן.
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העולם ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ו 76עיין שם הטעם:
יד אפילו לא נשאר לו שום חמץ ברשותו אחר סעודת שחרית שבת זה ,אף על פי כן כשתגיע סוף
שעה חמישית צריך לחזור ולבטל כל חמצו ,77כדרך שמבטל בשאר ערבי פסחים ,שאומר כל חמירא
וחמיעא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה כו' ,כמו שנתבאר בסימן תל"ד:78
זכר שהשאיר חמץ בביתו בערב פסח
80

81

טו מי שהלך מביתו 79בארבעה עשר שחרית ,בין שחל בחול בין שחל בשבת  ,וקודם שהגיע זמן
הביעור 82נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו שלא ביערו ,ואין דעתו לחזור לביתו עד לאחר שיגיע זמן
הביעור.
83
אם הוא הולך לדבר מצוה שזמנה כל היום ,כגון למול את בנו  ,או שהלך לסעודת מצוה ,כגון סעודת
מילה 84ופדיון הבן 85וסעודת אירוסין ונשואין 86של בת תלמיד חכם לתלמיד חכם 87ובת עם הארץ
לעם הארץ ,88אבל בת תלמיד חכם לעם הארץ או בת כהן לישראל ,כיון שאין זיווגן עולה יפה אינה
__________________
 76סעיף ז )אבל לא יטלטלו בידיו להחזירו לגגו של כרי  ...יבא לאכול ממו עכשיו בשעה שמחזירו לגגו של כרי.
ומטעם זה אסור ליגע בחמץ של כרי כל ימי הפסח .אבל מותר ליגע בחמץ של ישראל בשעה שמתעסק לבערו מן
העולם בערב פסח או בחול המועד ,ואין לחוש שמא ישכח ויאכלה ,כיון שכל עצמו איו מתעסק בו אלא כדי
לבערו מן העולם היאך ישכח ויאכלה( ,וש".
 77טור )וביום השבת יבטל( .ב"י )ויש לחוש שמא ישאר ממו בבית ויעבור עליו( .שו "ע ס"ו )אעפ"י שלא ישאר החמץ
בבית אחר סעודת שחרית ,צריך לבטל החמץ כדרך שהוא מבטל בשאר שים( .רמ"א ס"ב )וביום השבת יבטלו(.
ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ב )דהא דשרי לבטל החמץ ולהפקירו בשבת ,משום דהוה דבר מצוה(.
 78סעיף יב )ובביטול זה שבשעת הביעור יאמר כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה דבערתיה ודלא
בערתיה וכו' ,שהרי מבטל הכל ואיו משייר כלום לעצמו(.
 79משה סוף פ"ג דף מט ,א )ההולך לשחוט את פסחו ולמול את בו ולאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ,וזכר שיש
לו חמץ בתוך ביתו ,אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער ,ואם לאו מבטלו בלבו( .טור ושו"ע ס"ז
)ההולך ביום ארבעה עשר לדבר מצוה ,כגון למול את בו או לאכול סעודת אירוסין בבית חמיו ,וזכר שיש לו חמץ
בביתו ,אם יכול לחזור לביתו ולבער ולחזור למצותו ,יחזור ויבער ,ואם לאו ,יבטלו בלבו(.
 80רש"י שם )ההולך ,בארבעה עשר( .טוש"ע שם.
 81שעכ"פ יכול לבערה באופן שתבאר לעיל ס"ט.
 82רמב"ם פ"ג ה"ט )קודם שעת הביעור( .ויתבאר לקמן סעיף הבא.
 83משה שם .טור ושו"ע שם.
 84שהיא סעודת מצוה ,כדלעיל סי' רמט ס"ו )סעודת מצוה  ...זמה היום כגון סעודת מילה( .וראה מראי מקומות
וציוים.
 85בזמו ,שהיא סעודת מצוה ,כדלעיל שם ס"ח )סעודת פדיון הבן בזמו ,דהייו ביום ל"א ללידתו ,דיה כסעודת
מילה(.
 86משה שם )סעודת אירוסין בבית חמיו( .רמב"ם פ"ג ה"ט )לאכול סעודה של מצוה כגון סעודת ארוסין ושואין(.
וכן הוא בהל' דעות פ"ה ה"ב )בסעודה של מצוה בלבד כגון סעודת אירוסין וישואין( מ"א ס"ק י )והרמב"ם כתב
 ...סעודה של מצוה ,כגון סעודת אירוסין ושואין וכו' ,משמע דלא סבירא ליה לחלק בין מצוה שאפשר לעשות על
ידי אחרים או אי אפשר לעשות על ידי אחרים( .והייו שלא רק החתן עצמו איו צריך לחזור ,אלא גם שאר
המשתתפים בסעודת מצוה זו.
וכל זה הוא דוקא כשארס בו ביום ,משא"כ כשעושין סעודה למה שארס ביום הקודם ,כדלעיל סי' רמט ס"ח )מי
שארס קודם  ...שכבר דחית מזמה ,דהייו יום האירוסין ,ידחה גם כן מפי  ...אבל בשואין משכת מצות
הסעודה ]ז'[ ימים אחר החופה(.
 87רמב"ם הל' דעות פ"ה ה"ב )והוא שיהיה תלמיד חכם ששא בת תלמיד חכם(.
 88כסף משה שם )בסוף אלו עוברין לא אמרו אלא  ...כגון בת כהן לישראל ובת ת"ח לעם הארץ ,דמשמע דוקא הי,
לפי שיורדים מגדולתם ,אבל שוים שרי( .ח"י ס"ק י )והכסף משה שם כתבו  ...משא"כ היכי דשיהם שוים ,אף
שהם עמי הארצים ,מקרי סעודת מצוה(.
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נקראת סעודת מצוה ,89ואפילו הסעודה שעושין כשהחתן משלח סבלונות לכלתו 90שקורין אותה
סעודת קנין גם היא נקראת סעודת מצוה ,91אין צריך לחזור לביתו ולבער החמץ ,אלא אם כן יש
שהות ביום 92שיחזור לביתו ויבער החמץ ויוכל לחזור לילך ולקיים המצוה ,אבל אם אין שהות ביום
כל כך יבטלנו במקום שהוא ,93שהרי אחר הביטול אין צריך לבערו אלא מדברי סופרים ,94ובמקום
מצוה העמידו חכמים על דברי תורה:95
טז אבל אם לאחר שהגיע זמן הביעור נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ,שאז אינו יכול לבטלו ,כמו
שנתבאר בסי' תל"ד ,96חייב לחזור לביתו מיד כדי לבער החמץ מן העולם לגמרי ,אם הוא חול.97
ואע"פ שאחר כך לא יהיה לו שהות לילך ולקיים המצוה ,מכל מקום אין שום מצות עשה דוחה מצות
עשה דהשבתת חמץ ,שהרי כל רגע ורגע שאינו מבער החמץ הוא עובר על מצות עשה של תשביתו
שאור מבתיכם ,98מה שאין כן בשאר כל מצות עשה.99
__________________
 89ר' יוחן שם )סעודה שאיה של מצוה  ...א"ר יוחן כגון בת כהן לישראל ובת תלמיד חכם לעם הארץ .דא"ר יוחן
בת כהן לישראל אין זווגן עולה יפה( .כ"מ וח"י שם.
 90גמרא שם )תיא אמר רבי יהודה אי לא שמעתי אלא סעודת אירוסין אבל לא סבלוות ,אמר לו ר' יוסי אי
שמעתי סעודת אירוסין וסבלוות( .רש"י שם )סבלוות ,דורוות כלים אים(.
 91מ"א סוף ס"ק ט )ובמדיות אלו ששולחין סבלוות זמן רב קודם החתוה ,ועושין סעודה שקורין סעודת קין,
צריך עיון אי מקרי סעודת מצוה ,וראה לי דמקרי סעודת מצוה( .ח "י שם )והוא הדין  ...סעודת קין שעושין
עכשיו בשעת שידוכין ,גם כן מקרי סעודת מצוה( .וראה גם לקמן סי' תצג ס"א )לעשות סעודה לאחר השידוכין(.
והייו מה שכבר בתקופת ימי הראשוים הוהג ,אשר מיד כשתרצו להשא זה לזו ,בעת השידוכים ,רגילים היו
לפעמים לעשות קין התחייבות בייהם ,שישאו זה לזו .כמובא בתרומת הדשן )סוס"י רז(" :קבלו קין סודר
שישאו יחד".
ואפשר שהכווה לסעודת ה"תאים" ,שאז היו עושין הקין והשידוכין ,ואז הי' החתן משלח סבלוות לכלתו .ראה
הוספות לס' "בקדש פימה" ע' .99
 92משה שם )אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו( .רש"י שם ד"ה אם יכול )שיש שהות ביום( .טור ושו"ע שם )אם
יכול לחזור לביתו ולבער ולחזור למצותו(.
 93משה שם )ואם לאו מבטלו בלבו( .טור ושו"ע שם )ואם לאו יבטלו בלבו(.
 94רש"י שם ד"ה יבטל בלבו )דמדאורייתא סגי ליה בביטול בעלמא( .וכדלעיל סי' תלא ס"ג )חכמים גזרו שאין ביטול
והפקר מועיל כלום לחמץ אף קודם שהגיע זמן איסור האתו(.
 95ב"י ד"ה ההולך )דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה  ...ובמקום ביטול מצוה אוקמוה אדאורייתא( .מ"א ס"ק
יא )דבמקום מצוה אוקמוה אדאורייתא(.
 96סעיף יב )שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו ,כמו שתבאר בסי' תל"ג( .והייו בסי' 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( .ובסי' תלא ס"ב )וכיון
שאסור לו להות ממו ,הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל ,ולפיכך איו יכול לבטלו ולהפקירו(.
 97משא"כ אם הוא שבת ,שצריך לכפות עליו כלי )כדלעיל סי"א ,ולקמן סי"ט( .לזה אין מצריכים אותו לחזור לביתו
מיד.
 98מ"א ס"ק יא )ומשמע דאם הוא מתחלת שעה ו' ולמעלה ,דאיו ברשותו לבטל ,יחזור מיד .וכ"מ ברמב"ם .משום
דהאי עשה והאי עשה ,ועשה דתשביתו חמיר טפי ,שכל שעתא עובר עליו( .וכדלעיל סי' תלא ס"א )עובר על מצות
עשה מחצות יום י"ד ואילך ,בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם( ,ותבאר בשוה"ג שם.
 99מ"א שם )משא"כ במילה ואיך(.
והקשה במחצית השקל "לא הבתי ,הא גם מילה ,אפילו שלא בזמה ,כל שעתא עובר" .וכדלעיל סי' רמט ס"ו
)המילה אף אם איה בשמיי ללידתו אי אפשר לדחותה ליום אחר ,שאסור להיחו ערל אפילו יום אחד( ,ולקמן
יו"ד סי' ב ס"ק יז )שבכל יום עובר באיסור כרת(.
וכן הקשה לעיל סי' רמח קוטרס אחרון סוף ס"ק א )דבהדיא מבואר במ"א סימן תמ"ד סקי"א משא"כ במילה כו'.
ומיהו צ"ע ממ"ש בסי' רמ"ט ותקס"ח( .והייו מה שהובא לעיל מסי' רמט ,ומ"ש במ"א סי' תקסח ס"ק י )מילה
אף על פי שעבר זמה כל שעתא ושעתה זמה הוא ,דאסור לעמוד ערל(.
ובאמת עדיין יש חילוק בייהם ,שבחמץ עובר על כל רגע ורגע שאיו מבער ,משא"כ במילה איו עובר אלא כשדוחה
אותה ליום אחר )ראה מראי מקומות וציוים( .אמם סיים כאן "ואע"פ שאחר כך לא יהיה לו שהות לילך ולקיים
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חוץ ממת מצוה שאין לו קוברין והוא מוטל על פני השדה בבזיון ,100שכל הפוגע בו חייב לקוברו
מיד ,אע"פ שנזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ,101והוא בתוך הפסח שאינו יכול לבטלו והוא עובר עליו
בבל יראה ובל ימצא ,102ואפילו יש שהות ביום שיוכל לחזור לביתו ולבער החמץ ולחזור ולילך
ולקברו בו ביום ,אף על פי כן אסור לו לזוז ממנו עד שיקברנו ,103שגדול כבוד הבריות שדוחה את כל
מצות שבתורה 104בשב ואל תעשה) 105כלומר שאינו עובר על לא תעשה בידים ,אלא מאליה היא
מתבטלת 106על ידי שהוא מתעסק בקבורת המת(:
יז היה הולך להציל מן הנהר או מן הדליקה או מן המפולת או מן הלסטים ,וקודם שהגיע זמן הביעור
נזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ,107אע"פ שיש שהות ביום שיוכל לחזור לביתו ולבער החמץ ולחזור
ולילך ולהציל ,אף על פי כן לא יחזור לביתו ,אלא יבטל החמץ במקום שהוא ,דכיון שהוא הולך
להצלת נפשות העמידו חכמים על דין תורה שדי לו בביטול בלבד .108אבל אם נזכר אחר שהגיע שעה
ששית שאינו יכול לבטלו ,צריך לחזור לביתו לבערו ,אם יש שהות ביום שיוכל לחזור ולילך
ולהציל.109
והוא שברי לו שיוכל להציל כל כך כשילך אחר כך כמו שיציל כשילך עכשיו .אבל אם יש להסתפק
__________________
המצוה" .וכדאמרין בגמרא שם )ההולך  ...למול את בו  ...אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצותו יחזור ויבער,
ואם לאו מבטלו בלבו( .הרי שאחרי זמן איסורו ,שאיו יכול לבטלו ,דחית מילת בו.
וראה מחה יוסף פסחים סי' א.
 100מ"א סי' תרפז ס"ק ד )הייו דוקא במת שאין לו קוברין  ...כשהוא בשדה שהוא מוטל בבזיון( .וכאן ס"ק יא )ועי'
סי' תרפ"ז איזה קרא מת מצוה(.
וראה גם לקמן סי' תקכו סי"ז )מת מוטל על פי השדה בבזיון( .לעיל סי' רמח קוטרס אחרון ס"ק א ד"ה וע"כ
)שהמת מצוה מוטל בבזיון(.
 101מ"א ס"ק יא )ומכל מקום ראה לי דמת מצוה עדיף מהשבתת חמץ ,דהא דחי אפילו פסח שיש בו כרת(.
 102מ"א לקמן שם )וראה לי דאפילו יש חמץ בביתו בפסח ,שעובר בלאו ,אפילו הכי מת מצוה עדיף( .והייו לא רק
בערב פסח שעובר במצות עשה של תשביתו ,אלא אפילו הוא בתוך הפסח שעובר בלאו של בל יראה ובל ימצא.
) 103ר(מ"א לקמן שם ס"ק ו )דהא פסח ומילה דחיה לגמרי משום כבוד הבריות ,אף על פי שאפשר לקוברו אחר כך(.
 104ברכות יט ,ב )גדול כבוד הבריות שדוחה ]את[ לא תעשה שבתורה( .וכן הוא לעיל סי' יג ס"ד )גדול כבוד הבריות
ודוחה את איסור של תורה בשב ואל תעשה( .סי' שיא ס"ב )שגדול כבוד הבריות שדוחה מצות לא תעשה שבתורה(.
לקמן הל' זקי גוף ופש סט"ז )ואל יהי קל בעייהם כבוד הבריות ,שהרי דוחה לא תעשה שבתורה(.
 105ברכות דף כ ,רע"א )הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בו  ...מטמא הוא למת מצוה  ...שב ואל תעשה
שאי( .מ"א ס"ק יא )כדאיתא פ"ג דברכות דשב ואל תעשה עדיף(.
 106רש"י שם ד"ה שב )דברים רבים התירו לעקור דבר תורה מפי  ...כבוד הבריות ,היכא דאיו עוקר דבר במעשה
ידים ,אלא יושב במקומו ודבר תורה עקר מאליו( .יבמות צ ,סע"א ד"ה שב )לאו עקירה בידים הוא אלא ממילא
היא מיעקרא(.
וכן הוא לעיל סי"ג ס"ד )כיון שהוא איו עושה מעשה בידים אלא העשה היא דחית ממילא גדול כבוד הבריות
ודוחה את איסור של תורה בשב ואל תעשה( .לקמן סי' תמו ס"ה )שיש כח ביד החכמים לעקור דבר מן התורה
בשב ואל תעשה ,כלומר שאיו עובר מצות התורה בידים ,אלא הוא יושב ובטל והיא מתבטלת מאליה(.
 107משה שם מט ,א )ההולך  ...להציל מן הכרים ומן ההר ומן הלסטים ומן הדליקה ומן המפולת ,יבטל בלבו(.
טור ושו"ע ס"ז )ואם היה הולך להציל מן ההר ומן הדליקה ומהמפולת ומיד האס ,יבטלו בלבו ולא יחזור(.
 108רש "י שם ד"ה יבטל בלבו )לא יחזור ואפילו יש שהות ,דמדאורייתא סגי ליה בביטול בעלמא( .ר"ן טז ,א ד"ה
ובטל )ולא יחזור אפילו יש שהות ביום ,דכיון דמילתא דסכתא היא סמכין אביטול דסגי מדאורייתא( .מ"מ פ"ג
ה"ט )ולא יחזור ,ואפילו יש שם שהות ,והטעם דמדאורייתא בבטול בעלמא סגי ליה( .מ "א ס"ק יב )אפילו יש
שהות ,והטעם דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי(.
דלא כח"י ס"ק יג )ואפילו לאחר זמן הביעור שאין יכול לבטל ויש שהות עדיין להציל ,אפילו הכי לא יחזור,
דחיישין שמא יטריד בבעורו ומתבטל מהצלת פשות ,כן כתב הכ"מ פ"ג מהל' חמץ ומצה ,דלא כמ"א שכתב
להיפך( .ובכ"מ שם )ולי ראה דמשום חומר סכת פשות אפילו אי לא הוה סגי בביטול ,ואפילו שיש שהות ,לא
היו מצריכין אותו חכמים לחזור ולבער ,שמא יטרד בביעורו ויתבטל מהצלת פשות(.
 109מ"א שם )ואם כן משמע דבשעה ו' יחזור ,דלא מועיל בטול(.
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שמא כשילך עכשיו יוכל להציל יותר ממה שיוכל להציל אחר כך ,לא יחזור לביתו ,אפילו הוא בתוך
הפסח שהוא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ,לפי שכל ספק נפשות דוחה אפילו שבת החמורה:110
יח ואם הולך לדבר הרשות ונזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ,אפילו לא הגיע עדיין זמן הביעור שהוא
יכול עדיין לבטלו ,אף על פי כן חייב הוא לחזור לביתו מיד ולבער כמצות חכמים ,שאין דוחין מצות
חכמים מפני דבר הרשות.111
ואפילו הוא הולך ללמוד תורה אצל רבו ,הרי זה כדבר הרשות אצל ביעור חמץ ,שהיא מצוה מדברי
סופרים ,לפי שמעשה המצות הוא גדול מהתלמוד 112כשאי אפשר לקיים המצוה על ידי אחרים.113
ואף על פי שמצות הלימוד הוא בכל רגע ורגע ,114ונמצא שבעשיית מצוה מדברי סופרים הוא מבטל
מצות עשה של תלמוד תורה .ואפילו אם גם המצוה היא של תורה הרי שניהם שקולין ואיזה שירצה
יעשה ,שכל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת.115
מכל מקום כיון שהמצוה היא עוברת ,שאם יעסוק בתורה ולא יקיימנה תתבטל המצוה לגמרי,
ובעשיית המצוה לא תתבטל מצות עשה של תורה לגמרי ,שהרי יכול ללמוד אחר כך ,116לפיכך
__________________
 110מ "א שם )וראה לי דוקא כשברי לו שיכול להציל אחר כך ,אבל מספיקא לא יחזור ,דספק פשות דוחה אפילו
שבת החמורה( .וכדלעיל סי' שכח ס"ב )ואפילו ספק פשות דוחה את השבת( ,וש".
 111משה שם מט ,א )ולשבות שביתת הרשות יחזור מיד( .טור ושו"ע ס"ז )ואם יצא לצורך עצמו ,יחזור מיד(.
 112ירושלמי פ"ג ה"ז )שאין שביתת הרשות אצל רבו ,או אצל מי שהוא גדול ממו בחכמה ,כך שה רבי המעשה
קודם לתלמוד( .הובא ברא"ש פ"ג סי' ח )ובירושלמי מפרש מהו שביתת הרשות ,ההולך אצל רבו או אצל מי שגדול
ממו בחכמה ,כאן שה רבי המעשה גדול מן התלמוד ,דקרי ליה רשות גבי שחיטת פסחו ומל בו וסעודת
אירוסין( .טור )ואפילו הולך  ...ללמוד לפי רבו חשוב דברי הרשות( .ט"ז ס"ק ט )ואיי יודע למה לא העתיק זה
בשו"ע ,ומשמע פשוט דבהולך שלא לצורך מצוה כלל הוה דיו שוה כמו הולך ללמוד( .ח"י ס"ק יד )ראה דעיקר
כדעת הטור והרא"ש ,וכן ראה דעת האחרוים( .אחרוים .וראה מראי מקומות וציוים.
 113מו"ק ט ,רע"ב )יתבי וקא מבעי להו כתיב יקרה היא מפיים וכל חפציך לא ישוו בה הא חפצי שמים ישוו בה
)כלומר שאם יש לך לעסוק במצוה תבטל תלמוד תורה ועסוק במצוה ,רש"י( ,וכתיב כל חפצים לא ישוו בה דאפילו
חפצי שמים לא ישוו בה )דמבטל מצוה ועוסק בתלמוד תורה ,רש"י( ,כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים
כאן במצוה שאי אפשר לעשותה(.
ירושלמי פ"ג ה"ז )רבין דקיסרין אמרין הדא דתימר בשיש שם מי שיעשה ,אבל אם אין שם מי שיעשה המעשה
קודם(.
טוש"ע יו"ד סי' רמו סי"ח )תלמוד תורה שקול כגד כל המצות .היה לפיו עשיית מצוה ותלמוד תורה ,אם אפשר
למצוה להעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם לאו ,יעשה המצוה ויחזור לתורתו(.
וכן הוא לקמן הל' תלמוד תורה פ"ד ה"ג )היה לפיו עשיית מצוה ותלמוד תורה ,אם אפשר למצוה להעשות על ידי
אחרים לא יפסיק תלמודו  ...ואם אי אפשר למצוה להעשות על ידי אחרים  ...יפסיק תלמודו ויעשה המצוה ויחזור
לתלמודו .ואין צריך לומר למצות שהן חובה מדברי סופרים כמו תפלה וכיוצא בה ,שחייב להפסיק תלמודו כדי
לקיימן כהלכתן(.
וכך גם כאן שמצות ביעור חמץ שלו ,אי אפשר לקיימה על ידי אחרים ,ולכן היא גדולה מהתלמוד ,ודוחה תלמוד
תורה.
 114כדלעיל סי' קו ס"א )חייב לקיים והגית בו יומם ולילה כמשמעו( .הל' תלמוד תורה פ"ג ס"ה )חייב לעסוק
בתורה יומם ולילה(.
 115סוכה כה ,א )העוסק במצוה פטור מן המצוה( .סוטה מד ,ב )עוסק במצוה שפטור מן המצוה( .וכדלעיל סי' לח
ס"ז )כל העוסק במצוה פטור ממצוה אחרת  ...לפי שכל שעוסק במלאכתו של מקום לא חייבתו תורה לטרוח
ולקיים מצות אחרות  ...ולכן המשמר את המת פטור מתפילין ומקריאת שמע ומתפלה ומכל המצות(.
יוצא אם כן ,שהעוסק במצוה פטור אפילו מן המצוה שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים ,כמו תפילין וקריאת שמע
ותפלה .ואם כן מדוע לא תדחה מצות תלמוד תורה את ביעור חמץ ,אף שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים.
 116מ"א ס"ק יג )שאי הכא שיכול לחזור לביתו ולילך אחר כך לרבו ללמוד(.
ועוד טעם לחלק בייהם תבאר לקמן הל' תלמוד תורה פ"ד ה"ג )ואם אי אפשר למצוה להעשות על ידי אחרים ...
יפסיק תלמודו ויעשה המצוה ויחזור לתלמודו  ...כי זה כל האדם ,כמו שאמרו חכמים תכלית חכמה תשובה
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תלמוד תורה נדחה מפני כל המצות אפילו הן מדברי סופרים ,כשאי אפשר לעשותן על ידי אחרים,
כמו שנתבאר ביו"ד סי' רמ"ו:117
יט ואפילו הולך לדבר הרשות ממש ,אין צריך לחזור אלא אם כן יש בתוך ביתו כביצה חמץ ,118אבל
אם אין שם כביצה לא הטריחוהו חכמים לחזור מיד ,אלא די לו בביטול ,119אם לא הגיעה שעה
ששית.
אבל אם הגיעה שעה ששית ,שאינו יכול לבטל ,צריך לחזור מיד ,אפילו אין שם אלא כזית חמץ,120
שהרי כל זמן שאינו מבערו מן העולם לגמרי הוא עובר על מצות עשה של תורה .אבל אם אין שם
אלא פחות מכזית ,שאינו עובר עליו מן התורה אלא מדברי סופרים ,121לא הטריחוהו חכמים לחזור,
אף על פי שאינו יכול לבטלו ,122אלא ילך לדרכו וכשיחזור לביתו יבערו מיד בבואו.
ואם הוא יום טוב או שבת יכפה עליו את הכלי עד הערב כמו שיתבאר בסימן תמ"ו:123
__________________
ומעשים טובים ,ואם איו עושה כן מצא שלמד שלא לעשות ,ווח לו שהפכה שלייתו על פיו ולא יצא לאויר
העולם(.
*
אמם במקום אחד דוחה תלמוד תורה גם מצות תפלין ,אף שאי אפשר לקיימה על ידי אחרים ,והטעם לזה תבאר
לעיל סי' לח ס"ט )הקורא בתורה פטור מהחת תפילין כל היום ,דהייו שאין צריך להפסיק מלימודו להיחם,
)זולת( בשעת קריאת שמע ותפלה כדי לקבל עליו עול מלכות שמים שלימה .ואע"פ שכל מצוה שאי אפשר לעשותה
על ידי אחרים חייב להפסיק כדי לעשותה  ...מכל מקום בתפילין אמר בהן לאות על ידך ולזכרון בין עייך למען
תהיה תורת ה' בפיך ,וזה שכבר יש תורת ה' בפיהו איו צריך לאות(.
ותבאר ב"דובר שלום" )ע' לו -ח(.
 117שו"ע שם סי"ח )תלמוד תורה שקול כגד כל המצות .היה לפיו עשיית מצוה ותלמוד תורה ,אם אפשר למצוה
להעשות על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם לאו ,יעשה המצוה ויחזור לתורתו(.
 118משה שם מט ,א כחכמים )שביתת הרשות יחזור מיד  ...בכביצה( .טור ושו"ע ס"ז )ואם יצא לצורך עצמו ,יחזור
מיד .עד כמה הוא חוזר ,עד כביצה( .ט"ז ס"ק ט )ומשמע פשוט ,דבהולך שלא לצורך מצוה כלל הוה דיו שוה כמו
הולך ללמוד ,דאין חוזר אלא עד כביצה(.
אבל אם שאר כביצה חמץ בתוך ביתו ,הטריחוהו לחזור מיד לביתו ולבערו .ותבאר לעיל )סי' תלו ס"ז( דהייו אף:
"אם שכח ויצא מביתו  ...וזכר כשהפליג בדרך מהלך כמה ימים ,שיש טורח גדול והפסד מרובה לחזור לביתו ,אף
על פי כן אם ידוע לו בבירור שיש כביצה חמץ בביתו ,חייב הוא לחזור לביתו ,או לשלוח שליח לביתו ,שיבער החמץ
ממו".
 119והייו שאף שעוברים על בל יראה ובל ימצא גם בכזית )כדלקמן בסמוך( ,מכל מקום אחרי שמבטל את החמץ,
שאר עליו רק חובת הביעור מדברי סופרים ,והוא מהטעמים האמורים לעיל סי' תלא ס"ד )הא' לפי שהביטול
וההפקר תלוי במחשבתו של אדם  ...ולא יפקירו בלב שלם ולא יוציאו מלבו לגמרי  ...הב' לפי שהאדם רגיל בכל
השה בחמץ ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה ,שישכח את איסורו ויאכל ממו אם יהיה מוח בגבולו בפסח(,
ולא חששו להצריכו לחזור לביתו מטעמים אלו ,אלא כששאר בביתו כביצה.
 120ויש להחמיר בזה לשיעור הקטן של כזית )פחות מעט משליש ביצה( ,כדלקמן סי' תפו סוף ס"א )צריך ליזהר
לדקדק בשאר דבר ששיעור גדול הוא קולא ,ושיעור קטן הוא חומרא ,כגון ביעור חמץ עיין סי' תמ"ב ותמ"ד(.
 121כדלעיל סי' תמב סכ"ח )מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ  ...חייב לבערו ,גזרה משום כזית(.
ותבאר לעיל שם בקוטרס אחרון ס"ק יז ,דהכי קיי"ל ,דלא כמי שרצה לפרש שהוא חייב לבער מן התורה ,מטעם
חצי שיעור אסור מהתורה.
 122מ"א ס"ק יד )אבל אם הוא פחות מכזית ,אפילו הוא לאחר זמן אסורו דלא מצי לבטולי ,אפילו הכי אין צריך
לחזור( .ח"י ס"ק טו )ופחות מכאן אין חוזר(.
 123סעיף 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( .וכדלעיל סי"א )יכפה עליו כלי עד מוצאי
יום טוב ,ויבערו ,כמו שתבאר בסי' תמ"ו( ,ולעיל סי' תלה ס"ג )יכפה עליו כלי עד הערב כדי שיהיה מכוסה מן
העין ולא יבוא לאכול ממו ולערב יבערו כמו שיתבאר בסי' תמ"ו(.
והייו שבזה אין הפרש אם הוא כביצה או כזית או פחות מכזית .ובכל אופן איו חייב לחזור לביתו אלא בחול,
כדלעיל סט"ז )חייב לחזור לביתו מיד כדי לבער החמץ מן העולם לגמרי ,אם הוא חול(.
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כ כבר נתבאר בכמה מקומות 124שמשהגיעה שעה ששית בערב פסח אין אדם יכול לבטל חמצו לפי
שאינו שלו ,כיון שנאסר בהנאה .במה דברים אמורים כשכבר נתחמץ החמץ ,אבל קודם שנתחמץ
יכול לבטלו ,125כדי שלא יעבור בבל יראה ובל ימצא מן התורה לאחר שנתחמץ.
לפיכך מי שיש לו עיסה של מצה בתוך ביתו משעה ששית ולמעלה ,והוא טרוד במקום אחר ,126ואי
אפשר לו לבא לביתו מיד לאפותה ,127ומתיירא שמא תחמיץ עד שיחזור לביתו ,יבטלנה קודם
שתחמיץ ,128שמשתחמיץ אין בידו לבטלה ועובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה:129

קוטרס אחרון
130

131

)א( כיון שאינו אומר לו בפירוש כו' .כ"כ המ"א ופרי חדש  .והוא מוכרח בדברי השו"ע כאן
שפסק ליתן לו דבר מועט .ולפי מה שכתב החק יעקב 132דחמץ דמי לשאר חפצים דאפילו דבר מועט
אסור ,ועיקר ההיתר דאמר לו בפירוש על מנת שלא יוציאנו ,דשרי אפילו בשאר חפצים לשטת החק
יעקב ,אע"פ שבודאי יוציאנו .133אם כן אפילו הרבה נמי שרי .134אלא ודאי שדעת הש"ע לפסוק כי"א
__________________
אמם יש הפרש בין כזית לפחות מכזית ,לעין כפיית כלי על החמץ ביום טוב שי ,כדלקמן סי' תמו ס"ו )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( .והייו שאם יש בה כזית ותחמצה בתוך הפסח יבער את החמץ ביום טוב
שי ,ואם אין בו כזית ,או שכבר ביטל ,יכפה עליה כלי.
 124לעיל סי' תלא ס"ב ,וש".
 125ט"ז ס"ק י )אפילו אחר זמן איסורו די בביטול ,כיון שבאותה שעה עדיין לא החמיץ ,הוה דיו כמו קודם זמן
איסורו(.
 126גמרא ז ,א )תיא היה יושב בבית המדרש וזכר שיש חמץ בתוך ביתו מבטלו בלבו  ...הכא בתלמיד יושב לפי רבו
עסקין וזכר שיש עיסה מגולגלת בתוך ביתו ומתיירא שמא תחמיץ ,קדים ומבטיל ליה מיקמי דתחמיץ( .טור
ושו"ע ס"ח )היתה לו עיסה בביתו ,והוא טרוד במקום אחר ,וירא שמא תחמיץ ,מבטלה בלבו קודם שתחמיץ(.
 127רש"י שם ד"ה עיסה מגולגלת )ומפי אימת כבוד רבו אין יכול לקום ולילך ולאפותה( ,וד"ה דיקא מי )שאין יכול
לקום ולילך משם(.
 128וכן הוא לקמן סי' תס ס"ה )שכבר ביטלם קודם שתחמצו שאז הם עדיין ברשותו לבטלן ולהפקירן כמו שתבאר
בסי' תמ"ד(.
וכן יכול למכרו אז לכרי ,כדלקמן סי' תסז ס"ה ) יכול למכרו כולו לכרי אחד ,קודם שישהה שיעור מיל ,שעדיין לא
תחמץ ומותר בהאה(.
 129הייו משיגיע הלילה .או עכ"פ עובר על תשביתו ,משעה ששית עד הערב ,כדלעיל סי' תלא ס"א )שאין אדם עובר
על חמצו בבל יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך ...מכל מקום עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד
ואילך(.
 130ס"ק ז )על מת שלא לצאת ,פירוש שתן לו סתמא ,ולא יאמר לו להוציאם לרשות הרבים(.
 131סעיף ד )מאי דכתב המחבר על מת שלא לצאת בו לרשות הרבים ,לאו למימרא שצריך שיתה עמו בכך ,אלא
כיון דהוי דבר מועט ואיו אומר לו בפירוש שיוציאו ,אף על פי שהדבר ידוע שמוציאו שפיר דמי .והכי משמע
מדברי ההגהות ,יעו"ש(.
 132ס"ק ז )על מת שלא לצאת בו ,משמע אבל בסתם אסור בחמץ ,דדמי לשאר חפצים שתבארו לעיל סימן שכ"ה,
לפי שאין דרך לאכול החמץ בבית ישראל  ...וזה ראה לי פשוט כוות לשון המחבר ,ודלא כמ"א(.
והייו שכיון שאין דרך לאכול החמץ בבית הישראל ,אם כן דיו כשאר חפצים ,שתבאר לעיל סי' שכה ס"ג )ואפילו
כשעומד בפים לא התירו ליתן לפיו אלא מזוות ,שיתכן לאכלם בחצר ,אבל לא שאר חפצים שדרך להוציאן,
מפי שראה כותן לו על מת להוציא(.
 133והייו שלדעתו זהו פירוש "על מת שלא לצאת בו לרה"ר ,דרך הערמה" )שבהגהות מיימויות פ"ג אות ג ובשו"ע
ס"ד(.
והוא כעין ההיתר האמור לעיל סי' רמח ס"א )לכתחלה יפסוק עם הכרי המוליך הספיה שישבות ולא יוליכה
בשבת ,ואם אחר כך איו שובת אין בכך כלום( ,וס"ז )לכתחלה יפסוק עם הכרי שישבות ולא ילך בשבת כשלא
יהיה אז חשש סכה בדבר ,ואם אחר כך לא ישבות וילך אף שאין חשש סכה בדבר אין בכך כלום(.
 134ומדוע אם כן התה בשו"ע כאן "דרך הערמה ודבר מועט"?!
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הב' שבמרדכי פ"ק דשבת.135
וכן 136פסקו רש"ל ורמ"א וט"ז ומ"א .וכן הוא בהדיא בב"י סי' שכ"ה.
ודברי החק יעקב צ"ע:137
)ב( דרך כרמלית כו' .כן 138הוא הסכמת רוב האחרונים.139
והחק יעקב 140רוצה לחלוק עליהם בדברים תמוהים ,שמפרש מ"ש ב"י ורמ"א סימן שכ"ה 141להוציא
חמץ בפסח ,היינו בפסח ממש לאחר זמן איסורו ,דאיכא מצוה.142
ודבריו סותרים זה את זה ,שהוא ז"ל עצמו בסי' תמ"ו 143פסק דיכפה עליו כלי ,ולא יבערנו אפילו על
ידי נכרי .והוצאה בלא ביעור בודאי אינה כלום לאחר זמן איסורו ,144שאין בידו למכרו וליתנו במתנה
ולהפקירו ,145דאם לא כן הוה ליה למימר תקנה זו בסי' תמ"ו ,ולמה פסק לכפות עליו כלי.
גם מ"ש החק יעקב דקודם זמן איסורו ליכא מצוה ,דבריו תמוהין ,דאם כן למה התירו ליתן מתנה
__________________
 135רמז רב )כשי"ד ביסן חל בשבת יש מפרשים שאסור ליתן לכרי מותר החמץ ,הואיל ויודע שיוליכו לחוץ ,ויש
מפרשים דלהשים לפיו והוא יקח מותר( .הייו שמועיל מה שותן לו בסתם ,אף ש"יודע שיוליכו לחוץ".
 136לפום ריהטא מובים ציוים אלה לתוכן הקוטרס אחרון הבא ,וכמצויין לעיל )הערה .(60
 137ראה הגהות על שו"ע הל' פסח )יגדיל תורה ירושלים ט ע' .(51
 138תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים תבאר שמותר לתת החמץ לכרי ולומר לו בפירוש שיוציאו דרך כרמלית ,כי במקום מצוה התירו שבות
דשבות .וכן היא הסכמת האחרוים.
והח"י פירש ,שמה שהתירו הפוסקים לתת החמץ לכרי שיוציאו דרך כרמלית ,הייו דוקא בתוך הפסח .והייו
שמפרש דבריהם ,שיוציאו הכרי דרך כרמלית ויזרוק לים ,שהרי בפסח אין ההוצאה מרשותו מועלת כלום .ואם
כן סותר דברי עצמו מה שפסק בסי' תמו ,שבתוך הפסח לא יאמר לכרי שיזרוק לים ,אלא יכפה עליו כלי.
ומה שכתב שבערב פסח שחל בשבת ליכא מצוה ,דבריו תמוהים ,שהרי לעין תית החמץ במתה לכרי תפרש
בפוסקים שהיא מצוה.
יוצא מכל זה ,שמה שהתירו הפוסקים ליתן לכרי להוציא דרך כרמלית ,מיירי דוקא בערב פסח שחל בשבת.
 139שצויו לעיל )הערה  .(60וראה לעיל )הערה .(136
 140ס"ק ז )ואף דלעיל סימן שכ"ה סעיף ב' בהג"ה כתב דמותר לשלוח אפילו על ידי עכו"ם לצורך מצוה ,כגון להוציא
החמץ מביתו בפסח ,אפילו הכי סתם כאן כדברי המחבר לאיסור ,משום דכאן מיירי שיש לו עוד תקה על החמץ,
כגון ליתן לפי כלבו ובהמתו  ...ואם כן ליכא צורך מצוה  ...משא"כ לעיל מיירי דאי אפשר בעין אחר ,דאז הוי
צורך מצוה(.
 141סעיף ב )והוא הדין לצורך מצוה ,כגון להוציא חמץ מביתו בפסח(.
 142שאז אסור ליתן החמץ לפי כלבו ובהמתו ,ולכן יתו לכרי להוציאו מביתו.
ואף שהוצאה בלא ביעור איה מועלת כלום בפסח )כדלקמן בסמוך( ,בודאי מפרש דברי הרמ"א ,דהייו ליתן החמץ
לכרי שיוציאו מביתו כדי לזרקו לים.
וכן אמם פסק לקמן סי' תמו ס"ו )ומכל מקום יכול לומר לכרי שישליכה להר או לבית הכסא ,ואפילו בשבת
יכול לומר כן ,רק שלא יעבירה במקום שאסור לטלטל מן התורה  ...שכל דבר שאסור לעשותו בשבת מדברי
סופרים מותר לכרי לעשותו אם יש בו צורך מצוה(.
 143ס"ק ג )הסכמת רוב האחרוים כמשמעות הפסק בשו"ע דאין לו שום תקה אלא בכפיית כלי  ...ואפילו על ידי
אמירה לעכו"ם לזרוק לים גם כן לא התירו(.
 144יוצא אם כן ,שמה שהובא לעיל מהרמ"א סי' שכה ס"ב )לצורך מצוה ,כגון להוציא חמץ מביתו בפסח( ,ופירש
הח"י בדבריו דמיירי בתוך הפסח ,בודאי הפירוש הוא ,שהכרי יוציאו ויבערו על ידי זריקה לים.
ואם כן סותר דברי עצמו מה שכתב בסי' תמו )ואפילו על ידי אמירה לעכו"ם לזרוק לים גם כן לא התירו(.
 145וכמו שההפקר איו מועיל ,כך גם ההוצאה מרשות איה מועלת ,כדלקמן סי' תמה ס"ג )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(.
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בשבת ,146שאסור אם לא לדבר מצוה כמ"ש הב"י סס"י תקכ"ז בשם המרדכי ,147ופסק כן המ"א בסי'
ש"ו .148וכ"כ הפרי חדש ,149דהא דשרי לבטל החמץ ולהפקירו בשבת משום דהוה דבר מצוה .ודברי
החק יעקב צ"ע:

__________________
 146כמבואר בפים ס"ט )כיון שהוא עושה כן כדי לבער החמץ מרשותו ,שלא יעבור עליו בפסח בבל יראה ,הרי יש
בתיה זו צורך מצוה ,ומותר ליתן מתה לצורך מצוה(.
 147ביצה רמז תרעו )ובה"ג התירו להקנות ביום טוב משום מצוה  ...ואפילו בשבת(.
 148ס"ק טו )כתב ב"י סימן תקכ"ז דהמרדכי סובר דאסור ליתן דבר במתה לחבירו ביום טוב ושבת ,אלא אם כן
לצורך מצוה עכ"ל(.
 149ראה מ"ש בס"ב )וביום השבת יבטלו ,אף על גב דביטול מתורת הפקר געו בו ,ותן בביצה ]לו ,ב[ אין מקדישין
ואין מחרימין כו' ,ומשמע דהוא הדין להפקר ,הפקר דהכא קיל ,דבגילוי כל דהוא דלא יחא ליה סגי ,ולהכי שרי
אפילו בשבת( .ובסי' תלד ס"ב )דהא ביום טוב משמע ודאי דאסור להפקיר ,וכההיא דתן אין מקדישין ואין
מחרימים ולא מעריכין ביום טוב ,וטעמא משום גזרת מקח וממכר ,ואילו הכא קתי מבטלו בלבו אחד שבת ואחד
יום טוב  ...אלא על כרחך הפקר דעלמא שאי ,משום דאיכא זוכה הוי כמו מקח וממכר ואסיר בשבת  ...אבל הכא
סגי בביטול בעלמא ואפילו בלב ,משום שאין כאן זוכה( .וראה מראי מקומות לקוטרס אחרון .כיוס תורה ה ע'
עו.

תמה דין ביעור חמץ
ובו י"ב סעיפים:

הוצאה מרשות והפקר קודם זמן איסור

א כשם 1שמן התורה ,אע"פ שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע ורגע
שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה של תורה ,2אף על פי כן אינו
מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת ז' ,3אלא מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב
לבערו.
כך מדברי סופרים ,אע"פ שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו ,וכל רגע
ורגע שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה מדברי סופרים ,אף על פי
כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית ,אלא
מתחילת שעה ששית ואילך הוא שמחוייב לבערו) 4ומכל מקום טוב לנהוג לבערו בסוף ה' כמו
__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( הוצאה מרשות והפקר קודם זמן איסור )ס"א -ב(.
)ב( ביעורו בזמן איסור )ס"ג -ז(.
)ג( האה מחמץ ועצים השרפים )ס"ח(.
)ד( אפה בתור שהוסק בחמץ )ס"ט -י(.
)ה( האה מחמץ ששרף קודם זמן איסור )סי"א(.
)ו( שריפת חמץ בהושעות )סי"ב(.
 2כדלעיל סי' תלא ס"א )עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך ,בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם(,
ותבאר בשוה"ג שם.
 3תוס' ד ,ב ד"ה מדאורייתא )דתשביתו אמרין לקמן מאך חלק ,שהוא משש שעות ולמעלה( .רא"ש פ"ק ס"י )אומר
אי דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא פיק מתשביתו  ...לא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר
אסר  ...אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפו .ומה שמוציאין אותו מן הבית ,הייו שלא יעבור עליו בבל
יראה ,ואין מפורש בו מצות עשה מן התורה( .וראה כבוד מלכים ע' צב.
ובאמת דעת הרא"ש שמחצות ואילך עובר עליו בבל יראה ובל ימצא )ולא רק חיוב תשביתו( ,ולכן צריך לבערו לפי
זמן איסורו כדי שלא יעבור עליו; אלא שאין חיוב זה מן התורה ,וכדלעיל סי' תלב בקוטרס אחרון ס"ק א )וכן
כתב הרא"ש בהדיא .אלא דסבירא ליה דמשהגיע שבע עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה ,ומשהגיע שש
עובר בבל יראה מדרבן ,ואם כן מן הדין צריך לבערו בסוף ה' כדי שלא יעבור כשתגיע שעה ו'  ...לפי מה שכתב
הרא"ש דמשהגיע ז' איכא בל יראה דאורייתא ]ודוק היטב בלשוו בסימן ט' ובסימן י' ותשכח דהכי הוא .ועיין
בכסף משה ספ"]א[[ ,ואם כן קודם ו' צריך לבער שלא יעבור בבל יראה דרבן(.
 4משה יא ,ב )ושורפין בתחלת שש( .רמב"ם פ"א ה"ט )עד שתגיע שעה ששית ,ושורפין הכל( .כ"מ שם )לא חייבוהו
להוציאו מביתו קודם אותה שעה( .רמב"ם פ"ג ה"א )ומיחו במקום אחד עד תחלת שעה ששית ביום ומבערו(.
פר"ח סי' תמג ס"א ד"ה ומ"ש ומתחלת )ומיהו כיון שכסה שעה ו'  ...תן ושורפין בתחילת ו'(.
ומשמעות האחרוים בסי' ת "ל.
אוצ"ל :בסי' תלד ,והייו מ"ש 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( .וכן הוא לעיל
שם סי"ב )וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור  ...צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית( .הרי
שמעיקר הצריך אין צריך לבער אלא בתחלת שעה ששית.
ואוצ"ל :בסי' תלב ,וכמו שתבאר לעיל שם ס"ה ,ובקוטרס אחרון ס"ק א ,שאם לא בירך בעת הבדיקה איו צריך
לברך בעת שריפת החמץ לפי זמן איסורו )מעיקר הדין דשורפין בתחלת שש ,ושייך לברך וצוו שיש כאן מצוה
מדבריהם ,אבל למהגו ששורפין בסוף חמש כמו ש]י[תבאר בסי' תל"ד ,איך יברך על ביעור כיון שאיו מצווה
עדיין לבער ,והרי זה כמברך באמצע השה(.
וראה דבר שמואל פסחים יב ,ב .רשימות שיעורים פסחים סי' יג הערה .13

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

143

שנתבאר בסימן תל"ד.(5
ואם 6רוצה לבער קודם שעה ששית אינו צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אלא די לו במה שמבערו
מרשותו ,דהיינו שימכרנו לנכרי או יתננו לו במתנה 7גמורה .ואפילו אם כשמגיע זמן הביעור ,דהיינו
שעה ששית ,עדיין הנכרי מחזיק חמצו 8בבית הישראל ,9אין בכך כלום ,ועל דרך שנתבאר בסימן
ת"מ.10
וכן אם קודם שהגיע זמן הביעור הוציא החמץ מרשותו והפקירו ,11והניחו במקום שהוא מופקר
__________________
 5סי"ב )וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור )מטעם שתבאר( ,צריך הוא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית,
שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו(.
 6תוכן האמור בקטעים שלפיו ,שיש שי אופים לביעור החמץ קודם זמו:
)א( מכירתו או תיתו לכרי.
)ב( הפקרתו.
ויש חילוק גדול בים ,כי מכירתו לכרי מועלת אפילו אם החמץ שאר בבית הישראל.
ואילו על ההפקר גזרו חכמים שאיו מועיל ,אלא אם כן הוציאו מכל גבולו ,והיחו במקום המופקר לכל ,וגם
הפקירו לגמרי ,ולא הי' בדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח.
פרטי אופן השי יתבארו לקמן ס"ב )והערה .(14
 7משה כא ,א )כל שעה שמותר לאכול  ...מוכר לכרי( .וגמרא ]ברייתא[ שם )ב"ה אומרים כל שעה שמותר לאכול
מותר למכור( .שו"ע ס"ב )ואם תו לאיו יהודי קודם שעה ששית ,איו צריך לבער(.
 8גמרא וברייתא שם )ומוכרו לכרי ,פשיטא ,לאפוקי מהאי תא דתיא ב"ש אומרים לא ימכור אדם חמצו לכרי
אלא אם כן יודע בו שיכלה קודם פסח ,וב"ה אומרים כל שעה שמותר לאכול מותר למכור( .טור ושו"ע שם )ורשאי
למוכרו לגוים אפילו הרבה ביחד ,שוודאי לא יאכלו קודם פסח(.
וכן הוא לעיל סי' תמג ס"א )יכול למכרו לכרי אפילו הרבה ביחד ,אע"פ שבודאי לא יאכלו הכרי קודם הפסח(.
ויש לפעמים שאיו יכול למכור אלא מעט ,כדלעיל שם )הערה .(8
 9פסקי ריא"ז פ"ב ה"ג אות א .שלטי הגבורים ט ,סע"ב )לשון ריא"ז  ...וראה בעיי שאם  ...הקהו לכרי  ...אע"פ
שלא מסרו לכרי עד אחר הפסח ,הרי הוא קוי לו מתחלה ,ואיו אלא כמו פקדון ביד ישראל( .מ"א סי' תמא 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(.
אלא שלכתחלה 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(.
 10סוף ס"א )חייב לבערו או למכרו לאיו יהודי בערב פסח קודם שעה ששית(.
ובכתי"ק מהרי"ל תוקן :תמ"א סעיף 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(.
 11כ"מ פ"ג הי"א )ואותן בי אדם המשימים חמץ בצדי רשות הרבים בשעה ששית או שביעית ,שלא כדין הם עושים,
שמשהגיעה שעה ששית צריך לבערו מן העולם ,וכן משמע בהגהות מימויות( .מ "א ס"ק ז )וז"ל הכ"מ ואותן בי
אדם המשימין חמץ בצידי רשות הרבים בשעה ו' שלא כדין הם עושים ,דמשהגיע שעה ו' צריך לבערו מן העולם,
וכן משמע בהגהות מימויות עכ"ל ,משמע דקודם שעה ו' שרי( .פר"ח ס"א )וכתב בכסף משה בפרק ג' דדוקא
מתחילת שש ולמעלה שהוא זמן איסורו בעין זריקה לים ,אבל קודם שש בהוצאה מרשותו סגי ,ואותם בי אדם
המשימים חמץ בצידי רשות הרבים בשעה ששית ושביעית שלא כדין הם עושים ,שמשיגיע שעה ששית צריך לבערו
מהעולם(.
והייו שקודם זמן הביעור סגי מן התורה באחד משי אופים אלה:
)א( כשמפקירו ,כדלעיל סי' תלא ס"ב -ג )קודם שהגיע זמן איסור האתו יכול הוא לבטלו ולהפקירו ומותר לו מן
התורה  ...אבל חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום לחמץ ,אף קודם שהגיע זמן איסור האתו ,אלא הוא
צריך לחפש אחריו  ...ולהוציאו מכל גבולו( .והוא מהטעמים שתבארו שם ס"ד.
)ב( כשמוציאו מרשותו ,כדלעיל סי' תמ ס"א )מי שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו  ...איו עובר עליו מן
התורה ,כיון שאיו מוח לא בביתו ולא ברשותו של בעל החמץ .ומכל מקום מדברי סופרים חייב לבערו(.
ובקוטרס אחרון שם ס"ק ב ,מוכיח כן מכמה פוסקים.
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לכל ,12כגון בדרכים וברחובות שרשות לכל אדם לעבור שם וליטול החמץ ,אפילו אם לא נטלו שום
אדם ,והרי הוא מונח שם כל ימי הפסח ,ובעליו רואין אותו מונח שם ,אין צריך לבערו ,כיון שאינו
שלו ,שכבר הפקירו ,וגם מונח במקום שאינו שלו ,והתורה אמרה בכל גבולך ,וגבול זה אינו שלו אלא
הפקר לכל .עיין סימן תל"א:13
ב אבל 14אם הפקירו והניחו במקום שאינו מופקר לכל ,כגון שהניחו בחצר שהיא מיוחדת לאנשי
החצר הדרים שם בלבד ,ואין שום אדם יכול לעבור שלא ברשותם .15אף על פי שמן התורה אינו עובר
__________________
מכל מקום כשעושה שיהם יחד ,שמוציאו מרשותו וגם מפקירו ,קודם זמן איסורו ,מועיל אף מדברי סופרים,
כמובא כאן )על פי כ"מ ומ"א ופר"ח(.
במה דברים אמורים קודם זמן איסורו ,משא"כ אחר זמן איסורו איו מועיל מן התורה אפילו אם עושה שיהם
יחד ,שהוציאו מרשותו וגם הפקירו ,כדלקמן ס"ג )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( ,ומצויין גם שם למקורות ה"ל
)בכ"מ ומ"א(.
וכן הוא לעיל סי' תמד קוטרס אחרון ס"ק ב )והוצאה בלא ביעור בודאי איה כלום לאחר זמן איסורו ,שאין בידו
למכרו וליתו במתה ולהפקירו(.
 12והייו שאם מיחו שם ומפקירו ,הרי הוא הפקר מאליו .ויתבאר לקמן ס"ב )והערה  .(15וראה מראי מקומות
וציוים.
 13ס"ג -ד )חכמים גזרו שאין ביטול והפקר מועיל  ...אלא הוא צריך  ...להוציאו מכל גבולו(.
ובכתי"ק מהרי"ל תוקן :ת"מ סעיף א )שהטמין חמצו בחצירו של חבירו שלא מדעתו  ...מדברי סופרים חייב
לבערו(.
 14תוכן האמור כאן )ולעיל סי' תלא ס"ג ,וסי' תלו ס"כ(:
כבר תבאר בסעיף הקודם ,שגזרו חכמים שכל זמן שהחמץ בביתו אין ההפקר מועיל.
ויתירה מזו ,שאפילו הוציאו מביתו והשאירו בחצירו ,עדיין גזרו חכמים שאיו מועיל.
ויתירה מזו ,שאפילו השאירו בחצר המשותפת לכל הדרים בה ,עדיין גזרו חכמים שאיו מועיל.
ויתירה מזו ,שאפילו הוציאו מכל גבולו והיחו בחצר המיוחד לישראלים אחרים ,עדיין גזרו שאין ההפקר מועיל
)תלו ,כ .ויתבאר לקמן הערה הבאה(.
ויתירה מזו שאפילו היחו בחצר של כרי ,שלא בידיעתו ושאיו שם ,עדיין גזרו שאין ההפקר מועיל )תלו ,כ(.
שכך היא גזירת חכמים ,שאין ההפקר מועיל עד שיוציאו מכל גבולו )תלא ,ג( ,וייחו במקום שהוא מופקר לכל
)תמה ,א( ,באופן שמופקר מאליו )תלו ,כ(.
 15ט"ז סוף ס"ק ה )ומו"ח ז"ל פירש  ...לחלק בין חצר המשותפין להרבה בי אדם ,דקרוי הפקר ,ובין חצר המיוחד
לאחד .ואיו מתישב בזה ,דשותפין חייבים ממש כמו אדם אחד לכל מילי( .ח"י ס"ק יא )ויפה השיג עליו הט"ז
וז"ל ,דשותפים חייבים ממש כמו אדם אחד לכל מילי ,עכ"ל(.
והייו שזה כבר ידעו ,שדין חצר הוא כמו בית ,כמבואר לעיל סי' תמ ס"א )אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל
גבולך ,כל מקום שהוא גבולו אע"פ שאיו ביתו שהוא דר בו(.
וכאן מוסיפים ,שכן הוא גם בחצר השותפים ,שדים כמו אחד לכל מילי .ולכן גם בזה עובר מן התורה – כשלא
הפקיר ,ועובר מדברי סופרים – אף אם הפקיר קודם זמן ביעורו.
ועל זה ממשיך ומבאר ,שכל מקום שבלי הפקר עוברים עליו מן התורה ,גזרו חכמים שההפקר איו מועיל.
*
ויתירה מזו ,שאפילו במקום שהוצאה מרשות מועלת מהתורה ,וגם הפקיר ,עדיין גזרו חכמים שאין ההפקר מועיל,
כדלעיל סי' תלו ס"כ )ולא גזרו חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ ,אלא 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(.
אלא אם כן היחו במקום שהוא הפקר מאליו ,כמבואר לעיל שם ס"כ -כב )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  ...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(.
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עליו בבל יראה ובל ימצא ,שהרי כבר הפקירו ואינו שלו כשמגיע זמן הביעור ,מכל מקום מדברי
סופרים חייב לבערו.
דכיון שאם לא היה מפקירו קודם שהגיע זמן הביעור היה מחוייב מן התורה לבערו כשיגיע זמן
הביעור ,שהרי הוא מונח במקום שאינו מופקר לכל ,והרי זה כאלו היה מונח במקום שהוא שלו
ממש ,מטעם שנתבאר בסי' ת"מ .16לפיכך גם עתה שהפקירו לא נפטר מגזירת חכמים ,שהרי גזרו
חכמים שאין ביטול והפקר מועיל לחמץ הידוע כמו שנתבאר בסי' תל"א.17
ואפילו הניחו במקום המופקר לכל ,צריך שיפקירנו לגמרי בפיו ובלבו) ,18א( ולא יהיה בדעתו בשעת
הפקר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח אם לא יקדמנו אחר .19שאם יש בדעתו כן אינו הפקר גמור ,והרי
הוא כשלו ממש 20כל זמן שלא זכה בו אחר ,21כיון שהוא יושב ומצפה שמא לא יזכה אחר ויזכה בו
__________________
ואף שאם היח את החמץ "בגבול המיוחד לישראלים אחרים" ,וכן אם היחו "בגבול המיוחד לכרי אלא שאין
הכרי יודע שהפקירו הישראל" ,איו עובר עליו מן התורה ,כמבואר בסי' תמ ס"א )אבל 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(.
מכל מקום גזרו חכמים שגם כאן אין ההפקר מועיל ,אלא כשהפקירו והיחו במקום המופקר לכל ,שהוא הפקר
שממילא.וראה הגהות על שו"ע הל' פסח.
*
ובאמת הגו שלא לסמוך גם על שלשתם ביחד )ביטול ,עם הוצאה מרשותו ,לרשות הרבים שהוא מופקר מאליו
לכל( ,אלא הצריכו שריפת החמץ קודם זמן איסורו .והוא מהטעם שתבאר לעיל )סי' תלד סי"ב -ג ,ולקמן ס"ז(.
 16סעיף א )ואע"פ שאמר לא ימצא בבתיכם ,וחמץ זה איו בביתו  ...שהרי אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל
גבולך ,כל מקום שהוא גבולו אע"פ שאיו ביתו שהוא דר בו(.
 17ס"ג -ד.
 18ראה לעיל סי' תלא ס"ד )שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירו בלב שלם ויוציאו מלבו לגמרי(.
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( ,וסוף ס"ח )עיקר הביטול וההפקר הוא בלב ,שאם איו מפקירו בלבו ,אף על
פי שהוא אומר שמפקירו אין זה כלום ,שכל הפקר צריך להיות פיו ולבו שוין(.
 19וכן גם אם ותו או מוכרו לכרי ,על מת שיחזיר לו אחר הפסח .ויתבאר לקמן סי' תמח סי"ח -כה.
 20דרכי משה ס"ק א )כתב באור זרוע )ח"ב סי' רמו( דמותר להפקיר חמצו קודם זמן איסורו על מת לזכות בו אחר
הפסח ,ובלבד שבשעת הפקר יפקירו לגמרי בלא תאי  ...וראה דאין לסמוך אהוראה זו  ...מדלא כתבו שאר
הפוסקים ,שמע מיה דסבירא להו דלאו הלכתא הוא( .פר"ח בסוף הסימן )צריך שיבער חמץ על מת שלא לזכות
בו ,וכמו שכתבתי לקמן בסימן תס"ז סוף סעיף ט' בס"ד( ,ושם כתב בד"ה והשבתי )צריך לבאר אי סגי בשמיחה
במקום הפקר אעפ"י שדעתו לזכות בה אחר הפסח ,ויראה ודאי דלאו שפיר למעבד הכי ,דאע"ג דקודם שש
בהוצאה מרשותו סגי ,מכל מקום צריך שיגמור בדעתו שלא לזכות בו עוד  ...וראיה ממה שכתב הרשב"א בתשובה
סימן ע'(.
והוא מ"ש בשו"ת הרשב"א ח"א סי' ע' )דהרי זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח(.
וכן הוא לעיל סי' תלו סי"ח )והרי זה דומה למבער את החמץ ומכוין לחזור ולזכות בו אחר הפסח ,שאין זה ביעור
גמור כמו שיתבאר בסי' תמ"ה(.
ועוד הובא כן מכמה פוסקים ,בקוטרס אחרון ריש ס"ק א.
ואף שלעין שבת תבאר לעיל סי' רמו ס"ט )להשכיר או להשאיל בהמתו לכרי  ...יפקירה הישראל ביו לבין עצמו
קודם השבת ,שאז איו מצווה על שביתתה כיון שאיה שלו שכבר הפקירה  ...איו מפקירה אלא ליום השבת
בלבד  ...שהפקר ליום אחד או אפילו לשעה אחת הרי הוא הפקר גמור לאותו יום ואותה שעה כמ"ש בחו"מ סי'
רע"ג ,ובמוצאי שבת מיד היא חוזרת להיות שלו(.
אין סומכים על זה אלא בדיעבד ,כמבואר בקוטרס אחרון כאן ס"ק א )דהתם לא התירו אלא כשהוא כבר בידי
כרי שאי אפשר בעין אחר  ...דעיקר הטעם הוא משום דאי אפשר בעין אחר לא גזרו חכמים ואוקמוה
אדאורייתא(.
ובאמת כאן בחמץ אסר בכל אופן בדיעבד אחר הפסח ,כדלקמן 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 ,כמו
שתבאר בסי' תמ"ה שמותר לעשות כן לכתחלה ,מכל מקום לאחר הפסח אסור לכל אדם מישראל ליהות ממו(.
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הוא:
ביעורו בזמן איסור
22

ג ואם הוא מבער חמץ בזמן הביעור ,דהיינו מתחילת שעה ששית עד כלות ימי הפסח ,צריך לבערו
מן העולם לגמרי ,ולא די במה שמוציאו מרשותו ומניחו במקום הפקר.23
שהרי משהגיע שעה ששית כבר נאסר בהנאה ואינו שלו כלל ,24ואף על פי כן התורה עשאה אותו
כאלו הוא שלו שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,25ולפיכך אף כשמוציאו מרשותו הרי הוא עובר
עליו בבל יראה ובל ימצא ,שעשאתו התורה כאלו הוא מונח ברשותו ממש.26
ואין לו תקנה אלא שיבערנו מן העולם לגמרי ,דהיינו )ב( שישליכנו לאיבוד בענין ששום אדם לא
יוכל ליהנות ממנו .ואע"פ שבריות אחרות יכולות ליהנות ממנו ,27מכל מקום כיון ששום אדם לא
__________________
ואף שיש פוסקים הסוברים שמדאורייתא אין הפקר זה מעיל ,מכל מקום לא קיי"ל הכי ,כמבואר בקוטרס אחרון
ס"ק א )דסמ"ק סבירא ליה ,כמשמעות פירוש רש"י ותוס' ,דמדאורייתא הוה הפקר גמור מיד ,אלא שחכמים
חששו לערמה ,כיון שאיו מפקירה לחלוטין כדרך המפקירים(.
ואף שבסדר מכירת חמץ ראית לכאורה מסקת רביו ,שאף מדאורייתא איו מועיל ,אין זה מוכרח שכך היא דעתו,
ויתבאר בהערות לקמן שם.
 21דרים מד ,א )אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד ,לשבת אחת ,לחדש אחד ,לשה אחת ,לשבוע אחת ,עד שלא
זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו ,משזכה בה בין הוא בין אחר אין יכול לחזור בו( .טוש"ע חו"מ סי' רעג
ס"י )האומר שדה זו מופקרת ליום אחד ,לחדש אחד ,לשה אחת ,לשבוע אחד ,עד שלא זכה בה הוא או אחר יכול
לחזור בו .ומשזכה בה ,בין הוא בין אחר ,איו יכול לחזור בו(.
ולכן גם כאן ,אף שהפקיר החמץ בלא תאי ,ואם מישהו יזכה בו לא יוכל המפקיר לחזור בו ,מכל מקום ,כל זמן
שלא זכה בו אחר הרי הוא כשלו ממש.
 22ברייתא יב ,ב )בשעת ביעורו( ,לפירוש ר"ת בתוס' שם ד"ה אימתי )בשעת ביעורו דהייו בשש( .הובא ברא"ש פ"ב
סי' ג )ולפירוש ר"ת ז"ל דמפרש בשעת ביעורו  ...הייו בשעה ששית ,דאז רגילין העולם לבערו(.
ותבארה שם ושם המחלוקת ,אם בשעה ששית השבתתו בכל דבר או דוקא בשריפה )כדלקמן ס"ז( ,אבל לכל הדעות
לא סגי בשעה ששית בהוצאה מרשותו והחתו במקום הפקר.
 23כ"מ פ"ג הי"א )ואותן בי אדם המשימים חמץ בצדי רשות הרבים בשעה ששית או שביעית ,שלא כדין הם עושים,
שמשהגיעה שעה ששית צריך לבערו מן העולם .וכן משמע בהגהות מיימויות( .הובא במ"א ס"ק ז .והוא בהגהות
מיימויות פ"ג אות כ )ואם ימצא חמץ בחצר אחר זמן איסורו ,אסור להיחו שם כדי שיקחוהו העורבים ,דעיקר
ביעור חמץ שריפה(.
וראה גם ב"י סי' תמו ד"ה ומ"ש אם הוא בחול המועד )דבהוצאה מרשותו לחוד משמע דלא סגי ,עד שיבערהו מן
העולם( .לעיל סי' תמד קוטרס אחרון ס"ק ב )והוצאה בלא ביעור בודאי איה כלום לאחר זמן איסורו ,שאין בידו
למכרו וליתו במתה ולהפקירו(.
 24כדלעיל סי' תלא ס"ב )כיון שאסור לו להות ממו ,הרי אין לו שום זכות בו ואיו שלו כלל( ,וש".
 25כדלעיל סי' תלד ס"ז )איו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות בו ,שהרי אסור לו ליהות ממו ,אלא שהכתוב עשאו
כשלו שיהא שמו קרא עליו שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא( ,וש".
 26ט"ז סי' תמו ס"ק א )דהא חמץ גם כשהוא איו ברשותו כברשותו ,כדאמרין בגמ' פ"ק אמר רבי ישמעאל ב'
דברים אין ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאלו הם ברשותו ,ואלו הן חמץ בפסח ובור ברשות הרבים ,ואם כן
מה תועלת יש בהוצאה מרשותו ,אלא חייב לבער מן העולם(.
וראה מחת חוך מצוה יא ס"ק א .אבי זר סי' שטז אות ו; ט .סי' שמא אות ג .ארץ צבי סי' פא ד"ה אך מה .שו"ת
פרי יצחק ח"ב סי' טז .רשימות שיעורים סי' כד ס"ג.
 27מ"א ס"ק ב )וליכא למיחש שיאכלו כלב או חזיר  ...יאכלו אותם הדגים ,אלא לא חיישין ,כיון שהוא איו ותן
לפיו לאכול(.
וכן הוא לקמן ס"ה )אע"פ שסופו לאכול ממו ,אין בכך כלום ,כיון שאיו ותן לפיו לאכול(.
ומה שאסור ליתן לפי בריות אחרות לאכול ,אין זה מטעם שאיו קרא ביעור ,אלא מטעם שהחמץ אסור בהאה.
וכדלעיל סי' תמג ס"ג )מתחלת שעה ששית ולמעלה אסרוהו גם בהאה .ולפיכך איו יכול  ...להאכילו לבהמה חיה
ועוף ,אפילו אין שלו אלא של הפקר( ,ובהערות לעיל שם )הערה .(18
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יוכל ליהנות ממנו הרי זה נקרא ביעור מן העולם:28
ד כיצד מבער ,שורפו 29עד שנעשה פחמים )אבל אם לא נעשה פחם ,אע"פ שנחרך ונפסל מאכילת
כלב ,אסור להשהותו בפסח ,כיון שלא נפסל מאכילת כלב עד לאחר זמן הביעור ,30כמו שנתבאר בסי'
תמ"ב.(31
או פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח ,או פורר וזורק לנהר ,32אם הוא פת 33וכיוצא בו ,שאם לא
יפררנו ויזרקנו לנהר או לים הרי הוא שט על פני המים ויוכל אדם המהלך בספינה ליהנות ]ממנו[,34
__________________
 28וכן הוא לקמן ס"ד )ויוכל אדם המהלך בספיה ליהות ]ממו[  ...ולא יהה מהן שום אדם( ,וס"ה )כיון ששום
אדם לא יוכל עוד ליהות ממו(.
והייו שעיקר עין ביעור חמץ הוא שיבערם באופן שלא יהה מהם שום אדם .וכמבואר ברש"י כח ,א ד"ה בחיטי
)בעי פירור  ...שלא יוכל אדם ללקטן מעל פי המים(.
אלא שמדברי רש"י ראה שמעיקר הדין סגי במה שזורקו לאיבוד )אפילו אם יוכל אדם ליהות בו( ,ומה שהצריכו
לפרר את החמץ )לפי שזורקו לים( הוא רק מחשש תקלה .אבל משמעות הפוסקים היא כאמור לעיל ,שעיקר
ביעור חמץ הוא שיבערם באופן שלא יהה מהם שום אדם.
ותבאר כל זה בקוטרס אחרון ס"ק ב .וראה דברי אליהו פסחים סי' יט ס"ב.
 29משה רפ"ב דף כא ,א )רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה ,וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או
מטיל לים( .הרי ששריפה מועלת לכל הדעות .טור ושו"ע ס"א )כיצד ביעור חמץ ,שורפו(.
 30גמרא כא ,ב )אמר רבא חרכו קודם זמו מותר בהאה אפילו לאחר זמו( ,ובתוס' שם ד"ה חרכו )וכגון שפסל
מלאכול לכלב( .ובר"ן ה ,ב )חרכו קודם זמו מותר בהאתו אחר זמו ,פירוש כגון שחרכו עד שאין הכלב יכול
לאוכלו  ...ודוקא שחרכו קודם זמו אבל לאחר זמו לא פקע אסוריה עד דשריף ליה לגמרי( .טוש"ע סי' תמב ס"ט
)חמץ  ...ששרפו באש )קודם זמו( וחרך עד שאיו ראוי לכלב  ...מותר לקיימו בפסח( .משא"כ כששורפו אחר
זמו.
ואף שתבאר לעיל )ס"ג( שאם משליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יוכל לאכלו יוצא ידי חובת ביעור ,וכן יתבאר
לקמן בסמוך ,שאם פוררו וזורה לרוח או להר שלא יהה בהם שום אדם יוצא ידי חובת ביעור .כל זה הוא
כשמבער את החמץ עצמו באופן זה )על ידי שריפתו עד שעשה פחם או על ידי פירור וכו'( ,משא"כ כשמבער רק
את טעם החמץ )עד שפסל מאכילת כלב( ,איו יוצא ידי חובת ביעור .וכעין האמור בפירש"י שם כא ,ב ד"ה לא
צריכא )שחרכו באור  ...שבטל טעמו ומראיתו(.
וראה חי' צמח צדק רח ,ג .לקוטי שיחות ח"ז ע'  .189דברי אליהו פסחים סי' יד ס"ד .הערות וביאורים קל ע' ז.
*
וכל זה "אם לא עשה פחם" ,אבל אם עשה פחם ,מותר להשהות את הפחמים עד אחר הפסח ,כדלקמן ס"ח
)הפחמין והאפר של החמץ  ...יש להם היתר האה  ...להשהותן עד לאחר הפסח(.
ומכל מקום אסור בהאה בפסח ,אפילו עשה פחם או אפר ,כדלקמן ס"ח )כששורף החמץ לאחר שהגיע שעה ששית
שהוא אסור בהאה  ...אף הפחמים והאפר של החמץ אסורים בהאה(.
וגם זה למדים מגמרא זו )לפירוש הרמב"ם( ,כדלקמן שם )והערה .(66
 31סעיף כא )אבל אם פסלו מאכילת כלב אחר שעת הביעור  ...חייב לבערו מן העולם לגמרי מן התורה ,דכיון שהיה
עליהם שעה אחת שם חמץ לאחר זמן איסורו איו פקע מהם לעולם עד שיעשה להם כתורת חמץ(.
 32משה שם )ר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה ,וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים(,
ופסקו הגאוים כחכמים ,כמובא ברא"ש פ"ב סי' ג )והגאוים פסקו כחכמים ,וכן כתב בעל העיטור ז"ל ,וכן כתב
ה"ר יוה ז"ל ( ,ורמב "ם פ"ג הי"א )כיצד ביעור חמץ שורפו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים( ,ורי"ף ה ,ב
)שהעתיק את המשה בריש פ"ב( ,ותבאר בב"י סד"ה ולפי זה )והרי"ף כתב המשה כצורתה ,ומשמע דסבירא ליה
דהלכה כחכמים( ,ושו"ע שם )כיצד ביעור חמץ ,שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים(.
 33גמרא כח ,א )הא בחיטי הא בהמא( לרב יוסף .והטעם שצריך להחמיר כאן כדעת רב יוסף )גד רבה( ,תבאר
בקוטרס אחרון ס"ק ב )כיון דלמר איכא קולא וחומרא ולמר איכא קולא וחומרא  ...קטיא כחומרי דמר
וחומרי דמר(.
אלא שבתירוץ זה יש שי פירושים ,שרש"י מפרש )בחיטי שהחמיצו בעי פירור( ,משא"כ בפת אין צריך פירור כיון
שהוא רך ומאס במים ,ואילו בכ"מ מפרש בדברי הרמב"ם )המא בעי פירור שאין המים מחתכין אותו( .ומסיק
במ"א ס"ק ב )וראה לי דיש להחמיר ולעשות פירור בשיהם(.
 34רש"י כח ,א ד"ה בעי פירור )שמא תפגע בו ספיה ותטלו ולאו אדעתייהו( ,וד"ה בחיטי )שלא יוכל אדם ללקטן
מעל פי המים(.
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אבל כשמפררו לפירורין דקים וזורקו למים הרי הן נימוסין ונימוחין בתוך המים.35
אבל אם היה החמץ פירורין פירורין ,כגון חטים וכיוצא בהן ,אין צריך לפררן עוד ,אלא משליכן מן
השק לתוך המים והן מתפזרים מאליהם 36על פני המים ,ולא יהנה מהן שום אדם.
ויש מחמירין )ג( בחטים 37או שאר מיני תבואה לחתוך כל אחד ואחד לב' או לג' חתיכות ואחר כך
ישליכם למים ,כיון שהם קשות ואינן נימוסין בתוך המים.
וטוב לחוש לדבריהם 38במקום שאפשר ,כגון שאין שם אלא מעט חטים שיוכל לחתכן בשעה מועטת.
אבל אם הן הרבה שיצטרך לשהות הרבה בחתיכתן ,או עד שיטחנם ,אין להשהות החמץ בשביל כך
)ובפרט אם נתחמצו לאחר זמן הביעור ,שלא היו בכלל הביטול שמבטל כל אדם את חמצו בסוף
שעה חמישית כמו שנתבאר בסימן תל"ד ,39ואם כן יש איסור מן התורה 40להשהותם ,(41ויש לסמוך
על סברא הראשונה:42
ה ואם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ,כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהנות
ממנו ,ואין צריך לפררו קודם שמשליכו אפילו הוא פת וכיוצא בו .43ובלבד שלא ישליכנו שם לפני
חזיר ,שאסור להאכיל לבהמה אפילו היא של נכרי או של הפקר ,כמו שנתבאר בסי' תמ"ג .44אבל
כשאינו משליכו שם לפני חזיר ,אע"פ שסופו לאכול ממנו ,אין בכך כלום ,כיון שאינו נותן לפניו
לאכול:45
__________________
ובטעם הדבר יש שתי שיטות בפוסקים ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב )עיין רש"י  ...מבואר מדבריו דהא דבעי
פירור בחמץ ,ושחיקה בע"ז ,הייו משום חשש תקלה שלא יהה מזה ישראל ,ואם כן לכאורה הוא מדברי סופרים.
אבל הרמב"ם  ...משמע קצת דמדאורייתא קאמר  ...ומכל מקום כיון שלא ראיתי לאחד מן האחרוים שהכריע
בזה בפירוש גד דברי רש"י ,לכך סתמתי הדברים בפים(.
 35רב יוסף שם )חמץ דממיס(.
 36שכ"ה לב' הפירושים שבגמרא ,כמבואר ברש"י ד"ה בחיטי )שהחמיצו בעי פירור ,כלומר פיזור ,שלא יתם בשק
ויזרקם ,אלא יפזרם על פי המים ,שלא יוכל אדם ללקטן מעל פי המים( ,הרי שסגי במה שמשליכן מן השק
ומפתפזרין .וכן הוא בכ"מ שם לדעת הרמב"ם )דחיטי שהחמיצו לא בעי פירור ,אלא זורקן לתוך המים ,ואפילו
מכוסין ,מפי שהמים מפזרים אותם(.
 37רמב"ם שם )ואם היה החמץ קשה ואין הים מחתכו במהרה הרי זה מפררו ואחר כך זורקו לים( ,לפירוש המ"מ
שם )תירצו רב יוסף הא בחיטי הא בהמא ,ופסק רביו כמותו משום דמסתבר טעמיה( ,לפירוש המ"א ס"ק ב
)כגון חטים בעי פירור ,כן כתב המ"מ לדעת הרמב"ם ,וצריך לומר דסבירא ליה שיחתוך כל חטה לב' או ג'
חלקים( .פר"ח ס"א )ור' יוסף סבירא ליה דכיון דממאיס לא בעי פירור ,לאפוקי חיטי או חמץ קשה שאין המים
ממיסין אותו(.
 38מ"א שם )ולי ראה דיש להחמיר ולעשות פירור בשיהם(.
 39שם ס"ו ואילך תבארו כל דיי ביטול .ובעין חמץ שתחמץ בפסח ,ראה לקמן סי' תמו ס"ד -ה.
 40תבאר לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק יח )כרי של חטים מחומצות שהן חשובין ,ודאי עובר אליהן
מדאורייתא  ...שאף שאין במקום אחד ממש כבצק ,שהכזית הוא דבוק ומחובר על ידי המים המחברים הקמח,
אלא שהחטים הם וגעות זו בזו ,מיקרי מי מקום אחד וחשיבי ולא בטילי(.
 41וכדלעיל סי' תלד ס"ו )ואע"פ שמיד שימצאה יבערה מן העולם לגמרי ,יש לחוש שמא ישהה מעט קודם שיתעסק
בביעור ,ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא( ,וש" .ולכן גם כאן ,אף שטוחם כדי לפזרם ולזרקם לים ,מכל
מקום עובר על מה ששוהה בעת חתיכתם וטחיתם.
 42ב"י )שכאמור לעיל ,פירש אף בדעת הרמב"ם ,שבחטי אין צריך לחתכם( .ח"י ס"ק ב )ובמ"א כתב דמשמעות
המגיד משה לדעת הרמב"ם דגם החטים עצמן צריך לפרר ,ואין דבריו מוכרחים כלל ,גם לא ראיתי והגין כן(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג.
 43מ"א ס"ק ב )מיהו אם השליכו לבית הכסא אין צריך פירור( .הובא בח"י ס"ק ב.
 44סעיף ג )אסרוהו גם בהאה  ...ולא להאכילו לבהמה חיה ועוף ,אפילו אין שלו אלא של הפקר( ,וש".
 45מ"א שם )וליכא למיחש שיאכלו כלב או חזיר  ...כיון שהוא איו ותן לפיו לאכול( ,וכדלעיל ס"ג )ואע"פ שבריות
אחרות יכולות ליהות ממו(.
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ו מי שיש לו מים מכונסין ובהם דגים לא ישליך לשם החמץ שצריך לבערו ,אפילו הוא מפררו קודם
שמשליכו ,שהרי הוא נהנה במה שהדגים יאכלוהו:46
ז ויש חולקין 47על כל זה ואומרים ,שהחמץ שצריך לבערו מן העולם לגמרי אין ביעורו אלא בשריפה,
שאנו למידין מנותר ,מה נותר ישנו בבל תותירו וטעון שריפה אף חמץ שישנו בבל תותר) 48פירוש בל
יראה ובל ימצא (49טעון שריפה.
והלכה כסברא הראשונה ,50שהרי נאמר 51ושרפת את הנותר באש ,ודרשו חכמים 52הנותר טעון
שריפה ואין כל איסורי הנאה שבתורה טעונין שריפה .ואף על פי כן המנהג במדינות אלו כסברא
האחרונה.53
ולפיכך נוהגין שהחמץ שמוצאין בבדיקת ליל י"ד אין שורפין אותו מיד בלילה ,אלא מצניעין אותו
לשורפו למחר ביום ,כדי לדמותו לנותר 54שמצותו לשורפו ביום ,שנאמר 55והנותר מבשר הזבח ביום
__________________
 46מ"א ס"ק ב )ולי ראה דאם יש לו מים מכוסין שיש בהם דגים אסור להשליך לתוכו ,דהוא הה ממו( .הובא
ב ח" י ס" ק ב.
 47משה כא ,א )רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה( .רש"י במחזור ויטרי ע' ) 254ואע״ג דאיתותב רבי
יהודה במאי דאמר דחמץ בפסח בשריפה ,אפילו הכי עכדין כוותיה ,משום דסתם לן תא כוותיה בפרק בתרא
דתמורה ,דתן ואילו הן השרפין כו' ,וקחשיב חמץ בפסח( .הובא ברא"ש פ"ב סי' ג )רש"י פסק כרבי יהודה ,משום
דסתם לן תא כוותיה בפרק בתרא דתמורה )לג ,ב( ,דחשיב חמץ בכלל כל השרפין( .ותוס' כז ,ב ד"ה אין ביעור
)ראה דהלכה כרבי יהודה ,דסתם לן תא כותיה בפרק בתרא דתמורה( .סמ"ג עשין לט קיז ,ג )קיימא לן כרבי
יהודה דאמר בפרק כל שעה אין ביעור חמץ אלא שריפה ,דסתם לן תא בפרק בתרא דתמורה כותיה ,דתן אלו הן
השרפים תרומה טמאה וחמץ בפסח(.
 48גמרא ]ברייתא[ כח ,רע"א )ותר ישו בבל תותירו וחמץ בבל תותירו ,מה ותר בשריפה אף חמץ בשריפה(.
 49רש"י שם ד"ה חמץ )חמץ ישו בבל תותירו ,לא יראה ולא ימצא(.
 50שו"ע ס"א )כיצד ביעור חמץ ,שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים(.
 51תצוה כט ,לד.
 52ברייתא כד ,א )אמר קרא ושרפת את הותר ,ותר בשריפה ואין כל איסורין שבתורה בשריפה( .ואף ששם לא
מיירי בחמץ ,תבאר בתוס' כח ,א ד"ה אמרו )דמשמע להו הותר בשריפה ולא כל איסורין שבתורה בשריפה,
ואפילו חמץ(.
 53רמ"א ס"א )והמהג לשורפו(.
ומטעם זה והגים לשרוף החמץ קודם הביטול השי של היום ,כדלעיל סי' תלד סי"ד )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(.
ומטעם זה ,גם אם 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(.
 54דרכי משה סי' תלד ס"ק א )שלא ישרוף החמץ מיד בלילה  ...משום דלמדים שריפת חמץ מותר )עי' פסחים כח,
א( וותר איו שרף אלא ביום( .רמ"א שם )וטוב לשרפו ביום דומיא דותר שהיה שרף ביום(.
ואף שכל ההלכה הזאת של ביעור חמץ )בשריפה ,או בשאר אופי ביעור מן העולם( ,הוא רק כששורף בזמו ,כדלעיל
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 המהג הוא ,שגם כשמבערים את החמץ קודם זמן איסורו ,מקיימים את מצות ביעור חמץ על ידי
שריפה" ,כדי לדמותו לותר" ,כדלעיל סי' תלד 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( ,וסי"ד )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(.
ויתירה מזו ,שאפילו אם לא מצא חמץ בבדיקה ,והגים לבער הכלי בשריפה דוקא ,כדלקמן בסמוך" :ואם לא מצא
שום חמץ בבדיקתו טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה".
 55צו ז ,יז.
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השלישי באש ישרף ולא בלילה.56
אך אם ירצה לשרוף החמץ מיד אחר הבדיקה ,כדי שלא יגררוהו קטנים או חולדה ועכברים ,57הרשות
בידו.58
60
ואם לא מצא שום חמץ בבדיקתו ,טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה ,59כדי שלא ישכח חובת הביעור
לשנה הבאה .61וגם כדי שלא ישכח לבטל 62ביטול השני שנתבאר בסי' תל"ד:63
האה מחמץ ועצים השרפים

ח כששורף החמץ לאחר שהגיע שעה ששית שהוא אסור בהנאה ,צריך לעשות לו מדורה בפני עצמו,
ולא ישליכנו לתוך התנור שמסיקו לאפות או לבשל בתוכו ,לפי שאסור ליהנות מהחמץ אף בשעת
ביעורו ,לאפות 64או לבשל עליו או להשתמש לאורו או להתחמם כנגדו 65וכיוצא בהן משאר מיני
__________________
 56ברייתא ג ,א )תלמוד לומר והותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ,ביום אתה )שורפו( ואי אתה שורפו
בלילה(.
 57כדלעיל סי' תלד ס"א ואילך )וצריך הוא להזהר בו לשומרו שלא יתגרר ממו מאומה על ידי קטים או עכברים(.
 58הגהות מיימויות פ"ג אות א )מה שמשייר ייחו בצעה .מכאן היה מדקדק רביו יהודה משפיר"א ,והיה והג
לשרוף את החמץ בליל י"ד מיד אחר הבדיקה( .כל בו סי' מח ו ,ג )ואם בערו לאלתר הרשות בידו ,שמא ימצאו
חסר למחר ויהיה צריך לבדוק פעם אחרת( .רמ"א ס"א )אך אם רוצה לשרפו מיד אחר הבדיקה כדי שלא יגררו
חולדה הרשות בידו(.
 59כבר תבאר לעיל סי' תלב סי"א )הוהגים להיח פתיתי חמץ בבית בכמה מקומות קודם בדיקת הבודק  ...ומעיקר
הדין אין צריך כלל להיח פתיתים הללו  ...אבל כבר תפשט המהג להיחן( .ואם כן לא ישכח חובת הביעור .וכאן
מיירי שלא היחו פתיתים הללו.
אבל או והגים בכל אופן לעשות שיהם ,כמבואר בלקוטי טעמים ומהגים )מהג בית הרב ,מיחים במקומות
שוים בבית עשרה פתיתי חמץ קשה  ...בגמר הבדיקה מיח שק זה הוצה ושירי הר – אם ישם – בקערורית כף-
עץ ,מעטף הכל בייר( .הרי ששורף גם את הפתיתים וגם את הכלי שלקח לבדיקה.
 60מהרי"ל הל' בדיקת חמץ ע' מ )ומהאי טעמא ראה לשרוף הכלי לכל הפחות כדי לזכר ביעור ,אם לא מצא שום
חמץ בבדיקה( .רמ"א ס"ג )ואם לא מצא חמץ כשבדק ,ישרוף הכלי שלקח לבדיקה ,כדי שלא ישכח חובת ביעור(.
 61לבוש ס"ג )כדי שלא תשתכח תורת ביעור לשה הבאה ,שהיא שריפה(.
 62מהרי"ל שם )ישמור עד למחר לבערו  ...משום שצריך לבטלו שית למחר בשעת הביעור  ...ומהאי טעמא ראה
לשרוף הכלי לכל הפחות כדי לזכור ביעור ,אם לא מצא שום חמץ בבדיקה( .מ"א ס"ק ג )ומהרי"ל כתב לשרוף
דוקא ביום כדי שיזכור לבטל(.
הייו שהם כתבו שמטעם זה ישרוף את החמץ ביום )ולא בלילה( .ורביו הוסיף ,שזהו טעם וסף שצריך לשרוף
הכלי .וראה הערות וביאורים תשעג ע' .18
 63סעיף יא ואילך.
 64משה כא ,א )עבר זמו אסור בהאתו ולא יסיק בו תור וכירים( .רמב"ם פ"ג הי"א )אם שרפו משעה ששית
ולמעלה ,הואיל והוא אסור בהייה ,הרי זה לא יסיק בו תור וכירים ,ולא יאפה בו ולא יבשל( .טור ושו"ע ס"ב
)אם שרפו משעה ששית ולמעלה ,הואיל והוא אסור בהאה ,הרי זה לא יסיק בו תור וכיריים ולא יבשל(.
ואף בדיעבד אסור ,כדלקמן סעיף הבא )ואם הוסק התור בחמץ ואפה בו  ...הרי פת ותבשיל זה אסורין בהאה(.
ואם שורף אותו קודם שעה ששית ,יתבאר לקמן סי"א.
 65והייו שלא רק כשמסיק התור לאפות או לבשל בו ,דאמרין בגמרא כו ,ב )אפה בו את הפת רבי אומר הפת
אסורה  ...משום דיש שבח עצים בפת( .וכמבואר לקמן סי' תצה ס"ב )וגוף האש זו שהוציא או שהרבה ,היא
המתקת ומבשלת את האוכל(.
אלא אף אם משתמש לאורו או מתחמם כגדו ,שלכאורה הי' מקום להתיר על פי הא דאמרין בביצה לט ,א )גחלת
של ע"ז אסורה ,ושלהבת מותרת(.
מכל מקום חמץ גרע בזה מע"ז ,כדאמרין התם )מאי שא שלהבת ע"ז דשריא ,ומאי שא דהקדש דאסירא ,ע"ז
דמאיסה ובדילי אישי מיה לא גזרו בה רבן ,הקדש דלא מאיס ולא בדילי אישי מייה גזרו ביה רבן( .ותבאר
בח"י ס"ק ו )וכל שכן חמץ דלא בדילי מייה כלל ,וכדאיתא להדיא בריש פסחים דף י"א ,מכל שכן דשלהבתו
אסורה( .והייו כדאמרין בפסחים יא ,א )חדש בדיל מייה ,חמץ לא בדיל מייה(.
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הנאות.
ואף הפחמים 66והאפר 67של החמץ אסורים בהנאה.
אבל הפחמים והאפר של העצים ששרפו בהן החמץ מותרים בהנאה ,68אם הוא מכירן ,שיודע בבירור
שהן מהעצים ולא מהחמץ.
אבל אם נתערבו אלו באלו שאינו מכירן ,הרי כולן אסורים בהנאה .ואין הפחמין והאפר של החמץ
בטלין 69אפילו באלף של היתר ,שהרי יש להם היתר הנאה בלא ביטול ,70דהיינו להשהותן עד לאחר
__________________
ועוד תבאר לעיל סי' רחצ ס"ח )ואע"פ  ...שלהבת אין בה ממש ,ואין איסור עבודה זרה חל עליה בפי עצמה ,מכל
מקום כל זמן שהשלהבת קשורה בגחלת של עבודה זרה אסור ליהות ממה מחמת איסור הגחלת שהיא קשורה
בה( .וכך גם כאן בחום ואור שיוצא מהגחלת הקשורה בהם.
וראה לעיל שם קוטרס אחרון ס"ק א.
 66רמב"ם ושו"ע שם )וכן הפחמים שלו אסורים בהאה ,הואיל ושרפו אחר שאסר בהאה( .וכדלעיל סי' תמב סל"ד
)דיו שבשלו כרי בשכר בתוך הפסח אסור לכתוב בו במועד גזירה שמא יתן קולמוסו לתוך פיו ,ואף על פי שהשכר
שבדיו זה פסל מאכילת כלב ,מכל מקום כיון שלא פסל עד לאחר זמן הביעור כבר אסר בהאה קודם שפסל,
ואין איסור זה פקע ממו לעולם(.
וביאר הלכה זו במ"מ שם )ואיסור הפחמין מבואר הוא כיון שחרכו אחר זמו( .והייו שלמדים זאת מהאמור
בגמרא כא ,ב )אמר רבא חרכו קודם זמו מותר בהאה אפילו לאחר זמו( ,משא"כ אם חרכו אחר זמו אסור
בהאה .ומפרשים שמה שאמרו "חרכו" הייו אפילו שרפו לגמרי עד ששארו פחמים.
ואף שתבאר לעיל ס"ד )אם לא עשה פחם ,אע"פ שחרך ופסל מאכילת כלב ,אסור להשהותו בפסח ,כיון שלא
פסל מאכילת כלב עד לאחר זמן הביעור( ,ותפרש לעיל )הערה  ,(31שלמדים זאת מגמרא ה"ל לפי פירוש התוס'
שם ד"ה חרכו )וכגון שפסל מלאכול לכלב( .ובר"ן ה ,ב )חרכו קודם זמו מותר בהאתו אחר זמו ,פירוש כגון
שחרכו עד שאין הכלב יכול לאוכלו  ...ודוקא שחרכו קודם זמו אבל לאחר זמו לא פקע אסוריה עד דשריף ליה
לגמרי(.
מכל מקום אוסרים מספק כשי הפירושים בגמרא ה"ל:
)א( שאין יוצא ידי חובת ביעור חמץ אפילו אם חרכו עד שאין הכלב יכול לאכלו ,כפירוש התוס' ור"ן.
)ב( שאסור בהאה אפילו אם חרכו עד שעשו גחלים )או אפילו שרף לגמרי עד שעשה אפר( ,כפירוש הרמב"ם.
 67רא"ש פ"ב סוס"י ב )וקי"ל כל השרפין אפרן מותר ,אבל בחמץ בפסח קי"ל כרבן דאמר מפרר וזורה לרוח ,והוו
בכלל כל הקברים שאפרן אסור וכל שכן הגחלים .ה"ר יוה ז"ל( .וכמבואר בתמורה לד ,א )קברין אפרן אסור,
ושרפין אפרן מותר(.
ואף שהובאה לעיל )סעיף הקודם( דעת רש"י דקיי"ל אין ביעור חמץ אלא בשריפה ,ולפי זה מפרש )בתמורה שם(:
"כל השרפין ,כגון חמץ ותרומה וערלה וכלאי הכרם אפרן מותר לכיבוס בגדים" .כתב על זה בשו"ת הרש"ל )סי'
פז(" :ואף שקיי"ל כל השרפין אפרן מותר  ...מכל מקום מחמירין או מספיקא ,דהגאוים פסקו כחכמים ,והם
סוברים מאחר דדיו בפירור וזורה לרוח או בפירור וזורק לים ,דהייו כמו קבורה ,וכל הקברין אפרן אסור".
טור וט"ז ס"ק ד )וכתב בטור  ...לדעת הרמב"ם דסבירא ליה בבעור חמץ ,דכל דבר הוא בכלל מ"ש כל הקברין
אפרן אסור ,ואם כן אפילו אין כאן פחמין של חמץ כלל ,אלא עפר בעלמא ,אסור להרמב"ם .ופחמים דקט הכא
לאו דוקא( .מ"א ס"ק א )אם רצו לשרפו שלא ליהות באפרו שרי ,ולא גזרין שמא יהה באפרו .וכ"כ מהרי"ל
שורפו וקובר הפחמין( .וראה יגדיל תורה כד ע' תשלז.
ואף בדיעבד אסור ליהות ממה שתבשל בגחלים ,כדלקמן סעיף הבא" :אפה ובישל על גבי הגחלים  ...הרי פת
ותבשיל זה אסורין בהאה" )ויתבאר לקמן הערה (76
*
וכל זה הוא דוקא בתוך הפסח ,אבל מותר להשהות הפחמים והאפר אלו עד אחר הפסח ,כדלעיל ס"ד )אם לא עשה
פחם  ...אסור להשהותו בפסח( ,וכדלקמן בסמוך )הפחמין והאפר של חמץ  ...יש להם היתר  ...להשהותן עד אחר
הפסח(.
ואחר הפסח מותר ליהות מהם ,כדלקמן בסמוך "שהרי יש להם היתר האה בלא ביטול  ...לאחר הפסח".
ואיו סותר את הכלל האמור לעיל סי תמב סכ"ד )כל דבר שמותר לקיימו מותר להות ממו בפסח( ,מהטעם
שתבאר לעיל שם )הערה .(231
 68ט"ז שם )הפחמין  ...מן החמץ עצמו ,ולא מן העצים(.
 69מהרי"ל הל' ערב פסח ע' מט )ואפילו על ידי ביטול אסורה הגחלת( .הובא במ"א סוף ס"ק ה.
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הפסח ,71וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל.72
אבל מותר לכסות דם חיה ועוף באפר שריפת החמץ ,שמצות לאו ליהנות ניתנו ,73כלומר שלא נתנו
המצות לישראל להיות קיומם הנאה להם ,אלא לעול על צוארם ניתנו:74
אפה בתור שהוסק בחמץ
75

ט ואם הוסק התנור בחמץ ואפה בו את הפת או שבישל בו תבשיל  ,בין שאפה ובישל על גבי
הגחלים ,76בין שאפה ובישל בחומו של תנור 77לאחר שגרף את הגחלים ,78הרי פת ותבשיל זה אסורין
__________________
 70כי אף שתבאר לעיל ש"הפחמים והאפר של החמץ אסורים בהאה" ,הייו דוקא בתוך הפסח ,שאיסור ההאה
הוא מהתורה .משא"כ חמץ שעבר עליו הפסח ,הקילו בו.
 71וכדלעיל ס"ד )אם לא עשה פחם ,אע"פ שחרך ופסל מאכילת כלב ,אסור להשהותו בפסח ,כיון שלא פסל
מאכילת כלב עד לאחר זמן הביעור( .משא"כ אם עשה פחם מותר להשהותן עד לאחר הפסח.
יוצא אם כן שמותר להשהותן עד אחר הפסח ,ואז ליהות ממו.
 72במהרי"ל שם תבארה הלכה זו )אף על גב דעצים ששרו ביום טוב מן הדקל מרבה עליהן עצים ומבטלן ,הייו,
דוקא עצים  ...מה שאין כן בחמץ(.
והייו האמור בגמרא ביצה ד ,ב )אמר רב מתה עצים ששרו מן הדקל לתוך התור ביום טוב מרבה עליהם עצים
מוכים ומסיקן  ...ולרב אשי דאמר כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבן לא בטיל מאי איכא למימר ,הי מילי
היכא דאיתיה לאיסורא בעייה הכא מקלא קלי איסורא(.
ותבאר לקמן סי' תקז ס"ג )אף על פי שעצים ששרו מן האילן ביום טוב אסור להסיקן ביום טוב  ...מכל מקום ...
אם יש בתור עצים אחרים של היתר  ...מסיקן  ...ואף על פי  ...הוא דבר שיש לו מתירין ,שהרי לאחר יום טוב הן
מותרים בלא ביטול ,וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף איו בטל ,מכל מקום כיון שאיסורן איו אלא מדברי
סופרים ,וגם איו הה מהם עד אחר ששרפו ,שאז אופה את הפת ,ואז אין האיסור בעין ,לכך הקילו חכמים
לבטלן אע"פ שהוא דבר שיש לו מתירין(.
מכל מקום החמירו כאן בחמץ ,שכיון שיש לו מתירין איו בטל.
ואף שתבאר לקמן סי' תמז סי"ח )קודם הפסח  ...מתבטל בששים  ...ברוב כמו בשאר איסורין )ואיו קרא דבר
שיש לו מתירין דהייו לאחר הפסח ,כיון שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא על ידי שתבטל ברוב ,שהרי החמץ
שהוא עומד בעיו שעבר עליו הפסח אסור בהאה((.
מכל מקום כאן שמותר "להשהותן עד לאחר הפסח" ,ואחרי הפסח "יש להם היתר האה בלא ביטול" לכן אמרין
בו "כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל".
וזאת היא כוות מהרי"ל במה שהובא לעיל מדבריו )אלא שהוא ביאר את טעם החילוק בין מוקצה ביום טוב לבין
חמץ באופן אחר ,וכאן תבאר על פי מה שהובא מלקמן סי' תמז וסי' תקז(.
 73שיירי כסת הגדולה הגה"ט אות ד )שוחט אשכזי ששרף את החמץ בערב פסח עד אשר דק לעפר  ...והביאו לו
עופות לשחוט  ...וכסה אותם בעפר החמץ השרוף  ...יצא ידי מצות כיסוי ,משום דמצות לאו ליהות יתו ,כדאמר
רבא בפרק כיסוי הדם( .ח"י ס"ק ט )ומכל מקום מותר לכסות בו דם שחיטה ,משום דמצות לאו ליהות תו(.
וכדאמרין בחולין פט ,א )מכסין בעפר עיר הדחת  ...מצות לאו ליהות יתו(.
וכן הוא לקמן סי' תרמט סי"ב )ואפילו אם לא ביטל הכרי אשירה זו והרי היא אסורה בהאה מכל מקום  ...אין זו
חשובה האה מה שיוצא בה ידי חובתו ,דמצות לאו ליהות תו(.
וראה גם לעיל סי' קכח ס"ס ,וש".
 74רש"י ר"ה כח ,א )לא ליהות יתו לישראל להיות קיומם להם האה ,אלא לעול על צואריהם יתו(.
 75גמרא כו ,ב )אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה  ...משום דיש שבח עצים בפת( .רמב "ם פ"ג הי"א .שו"ע ס"ב
)הרי זה לא יסיק בו תור וכיריים ולא יבשל .ואם בישל או אפה ,אותה הפת ואותו התבשיל אסורים בהאה(.
 76הייו שלא רק "כשאבוקה כגדו" ,אלא אף אם "בישלה על גבי גחלים" אסרה בהאה.
ואף דאמרין בברייתא כו ,ב )הסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם  ...אפה בו את הפת רבי אומר הפת
אסורה  ...בישלה על גבי גחלים דברי הכל מותר" .ובגמרא כז ,סע"א )פת דאסר  ...כשאבוקה כגדו(.
תבאר ברא"ש )פ"ב ס"ב(" :והא דשרי  ...דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם  ...אבל בחמץ בפסח  ...הוו
בכלל כל הקברים שאפרן אסור ,וכל שכן הגחלים .ה"ר יוה ז"ל".
ואף שפסק בשו"ע יו"ד )סי' קמב ס"ו(" :פת שבשלה על גבי גחלים של עצי עבודת כוכבים מותרת ,כיון שעשו
גחלים הלך איסורן".
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בהנאה.
ואם נתערבו באחרים כולן אסורין בהנאה .79ואין להם תקנה על ידי פדיון דמי הנאת החמץ שישליך
הדמים לאיבוד ,80מטעם שנתבאר ביו"ד סי' ק"י .81אבל מותר למכרן לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן,82
__________________
לא קיי"ל כן ,אלא כמבואר במ"א ס"ק ה )מיהו ראה לי עיקר כדעת הט"ז וש"ך שם ,דדעת הרמב"ם והפוסקים,
דבעבודת אלילים אפילו בישל על גבי גחלים  ...אסור( ,ובח"י ס"ק ז )הסכמת אחרוים ששם וכאן ,לאסור אף
בבישלה או אפה אצל גחלים(.
וכן הוא בקוטרס אחרון ס"ק ה )הט"ז וש"ך שם חלקו עליו בזה ,משום דהקברין ,דאפילו אפרן אסור ,גחלתן
אסורה מן התורה ,ואפילו דיעבד ,כמ"ש הרא"ש בשם הרב רבו יוה ,עיי"ש(.
 77מ"א שם )הוי זה וזה גורם ,דתור הוא גם כן גורם שיאפה  ...מיהו ראה לי עיקר כדעת הט"ז וש"ך שם ,דדעת
הרמב"ם והפוסקים ,דבעבודת אלילים אפילו בישל על גבי גחלים או בחומו של תור אסור( .ח"י ס"ק ז )הסכמת
אחרוים ששם וכאן ,לאסור אף בבישלה או אפה  ...בחומו של תור(.
והייו מטעם המבואר בט"ז יו"ד סי' קמב ס"ק ה )ראה לי דבעבודת כוכבים פסק לחומרא כסתם מתיתין דאסור
בזה וזה גורם( ,וס"ק י )דבעבודת כוכבים באמת זה וזה גורם אסור( .והיא דעה הא' דלקמן סוף ס"י )כיון שחמץ
בתוך הפסח אוסר במשהו  ...לפיכך אף על פי שהיתר עם איסור גורמין לאפות ולבשל הרי הפת והתבשיל אסורין
בהאה(.
או מהטעם שתבאר בש"ך שם ס"ק י )דכל היכא דיש שבח עצים בפת אסור אפילו למ"ד זה וזה גורם מותר( .והייו
שכיון שיש שבח עצים בפת ,לא איכפת לו במה שגם התור המותר מסייע לאפייתו ובישולו.
ואיך שיהי' הטעם ,פוסק המ"א למעשה כדעת הט"ז והש"ך ,לאסור אף באפה על גבי גחלים ואף באפה בחום
התור.
 78גמרא עה ,א )תור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו ואפה בו את הפת  ...מהו ,אמר ליה הפת מותרת( .והייו דוקא
בקליפי ערלה ,אבל בעצי אשרה ובחמץ תבאר בש"ך יו"ד סי' קמב ס"ק י )ואפילו אפה בחום של תור שאפה
בעצי איסור שגרפו התור ולא שארו בו גחלים ואפר אסור ,משום דחום התור אוסר יותר מגחלים עוממות ...
חום התור שגרפו מחמת חום השלהבת האבוקה בא שהוא איסור גמור  ...הי דפשט התם להיתרא ,הייו משום
דלא גרע מגחלים ,אבל באליל דאפילו אפרה אסור ,פשיטא דאפילו בחומו של תור אסור(.
וכמובא בהערה הקודמת ממ"ש מ"א ,דקיי"ל כדברי הש"ך בזה.
 79משה ע"ז מט ,רע"ב )טל ממה עצים אסורין בהאה ,הסיק בהן את התור אם חדש יותץ ואם ישן יוצן ,אפה בו
את הפת אסורה בהאה ,תערבה באחרות כולן אסורות בהאה( .וכן הוא כאן באיסור חמץ.
 80כדתן במשה ה"ל )רבי אליעזר אומר יוליך האה לים המלח( .ובתוס' יבמות פא ,רע"ב )האה לים המלח ...
ראה דדוקא גבי עבודת כוכבים אית ליה הכי ,משום דתופסת את דמיה ,וכשמוליך האה ראה כאילו הוליך
האיסור( .ש "ך ביו"ד סי' קי ס"ק ב )דעת התוס' והפוסקים ה"ל  ...דדוקא בעבודת כוכבים שתופסת דמי' סגי
ליה בפדיון הולכת האה לים המלח ,ולא בשאר איסורים( .מ"א ס"ק ו )דאין לו תקה בהולכת האה לים המלח,
דדוקא בעבודת אלילים מהי ,שתופסת דמיה ויש לה פדיון( .ח"י ס"ק ז )גם מבואר מדברי אחרוים אלו ,דאין לו
תקה בהולכת האה לים המלח(.
וכדלעיל סי' תמג ס"ט )חמץ בפסח  ...אם עבר ומכרו או החליפו אין איסורו תופס את דמיו וחילופיו שיהיו אסורין
בהאה כמוהו  ...עבודה זרה היא גם כן מאיסורי האה ,והיא תופסת את דמיה וחילופיה ,שהן אסורין בהאה(.
וכן הוא לקמן סי' תמז סוף ס"ב )אסור לו ליטול מהכרי דמי כל התערובת עם החמץ שבתוכו ולהשליך דמי החמץ
שבו לים ,שאין תקה זו מועלת אלא בעבודה זרה ,אבל לא בשאר איסורי האה ,כמו שתבאר ביו"ד סימן ק"י
ע"ש הטעם(.
*
וכל זה הוא בתוך הפסח ,אבל אם עבר עליו הפסח סגי בהולכה לים המלח ,כדלעיל סי' תמב ס"ג )ואם עבר עליו
הפסח ולא ביערו  ...יפדה את האיסור שבו ,דהייו שישער את החמץ שתערב כמה דמים הוא שוה ,ויטול סכום
דמים אלו וישליכם לאיבוד ,כגון לים או להר עמוק שלא ימצאו שום אדם(.
סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,או בהשלכת דמי האה לים ,לקמן סי' תמז
ס"א -ג )ושם הערה .(19
 81ש"ך שם ס"ק ב ,שהובא בהערה הקודמת.
 82משה ע"ז עד ,א )יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין סך
שבו( .וגמרא שם )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין ביין
מותר( .ולכן גם כאן בתערובת יבש ביבש מועלת מכירה חוץ מדמי איסור.
ש"ך יו"ד סי' קי ס"ק ב )דמותר למכרן לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבהן( .מ"א ס"ק ו )וכתב הש"ך שמות ר
למוכרו לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו(.
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דהיינו שינכה דמי הנאת החמץ שהסיק בו התנור מדמי הפת והתבשיל ,שנוטל מהנכרי ,דנמצא שאינו
נהנה כלל מהחמץ שהסיק בו.83
רק שיזהר לפרר הפת קודם שימכרנו לנכרי ,אם הוא מקום שנוהגין היתר בפת של עכו"ם ,84מטעם
שנתבאר בסי' תמ"ב.85
ואפילו לא נתערבו פת ותבשיל זה באחרים מותר למכרם כך) .86ד( ויש מי שאוסר 87אם לא נתערבו.
__________________
וכן הוא לקמן סי' תמז ס"ב )התירו חכמים לעשות כן  ...בחמץ שתערב יבש ביבש ,דהייו ככר של חמץ שתערב עם
שי ככרות של מצה  ...כשמוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד האיסור הרי זה כאלו
מפרידו מן ההיתר( ,ובקוטרס אחרון שם ס"ק ג )לעין דיא פשיטא דאין להחמיר בכל זה .שהרי אף להמ"א אין
זה אלא חומרא בעלמא כמ"ש לעיל .ובפרט שבמ"א איו מפורש לאיסור ,ובשאר אחרוים מפורש ]ל[היתר ...
מכירת יבש ביבש(.
 83וכן הוא לקמן סי' תמז ס"א )שהאיסור וההיתר אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו ,רק
שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו מכירין אותו היה אפשר להפרידו משם ,ולפיכך כשמוכרו לכרי חוץ
מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד האיסור הרי זה כאלו מפרידו מן ההיתר(.
 84ירושלמי ערלה פ"ג סוף ה"א )תין רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לגוי חוץ מדמי יין סך שבו  ...תמן אין
דרך בי אדם ליקח יין מן הגוי ,ברם הכא דרך בי אדם ליקח בגד מן הגוי( .תוס' יבמות פא ,רע"ב )בירושלמי פריך
לה ,ומשי דחיישין בכולהו אם ימכור לעובד כוכבים ,שמא יחזור וימכור לישראל ,וכן בפת( .ש"ך שם )אם הוא
בעין שאין לחוש שהעובד כוכבים ימכרו אחר כך לישראל(.
מרדכי ע"ז רמז תתל )ליתן לפועליו מותר ,כגון לכתת הלחם לשי חלקים ,דבעין זה ליכא למיחש דילמא אתי
לזבוי לישראל ,דאיכא הכירא טובא( .שו"ע ורמ"א יו"ד סי' קיב סי"א )ואם פיתת הלחם לשים ,מותר לזבוי
לעובד כוכבים .הגה  ...ולכן הגו שלא לקות חתיכות פת מן העובד כוכבים ,דחיישין שמא הוא פת איסור ומכרה
לו ישראל כך(.
 85ס"י )אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו לישראל ויאכלו( ,וסי"ט )רק שיזהר לתקן בעין שלא
יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר ,דהייו שיטחם ויעשה מהם פת וימכור הפת לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,אם
הוא מקום שוהגין איסור בפת של כרי .ובמקומות שוהגין היתר ,צריך לחתוך כל הפת לחתיכות ואחר כך
ימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהם( .וש".
 86רשב"ם וראבי"ה סי' תיד )ובפסקות דרביו שמואל כתב  ...פת האפויה בעצי ערלה ,דשבח עצים בפת ,יוליך האה
לים המלח ומותרת .וחמץ בפסח שאסור במיו במשהו ,או תן טעם שלא במיו ,ואסור אף בהאה יש לו פדיון
להוליך דמי האה שלו לאיבוד  ...ורביו יעב"ץ הלוי פליג ,ואמר דגבי חתיכה שבלע בו החמץ עשה כולו איסור,
ולא סגי ליה פדיון בשיעור האיסור הבלע ,מדלא פליג רבי אליעזר באפה בו את הפת ברישא אלא בסיפא היכא
שתערבו באחרות ,שמע מיה דדוקא תערבו באחרות  ...ולי ראה כפסק רביו שמואל גבי חמץ בפסח אפילו
בחדא חתיכה  ...ודבר זה אי למד מירושלמי דפרק בתרא דערלה ,דגרסין אמר רבי חגי כד ח]ת[ית מן אילפא
שמעית קלא דרבי יעקב יתיב ומתי ,בגד שצבעו בקלפי ערלה ידלק ,ותין טל הימה כרכר אסור בהאה ,ארג בו
את הבגד הבגד אסור בהאה ,יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,ותין רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכור
כולו לגוים חוץ מדמי יין סך שבו( .הובא במרדכי ע"ז רמז תתמא .הגהות מיימויות סוף הל' חמץ.
ש"ך יו"ד סי' קמב ס"ק ח )מיהו ראה לי  ...קערות וכוסות שבשלן בעצי ערלה ,דיכול למכור הבגד והפת לעובד
כוכבים חוץ מדמי איסור שבו  ...דודאי יין סך שתערב ביין לא מהי כשמכרו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין סך
שבו  ...אבל פת ובגד לא מיכר ביה איסור ממש .ואף על גב דאמרין יש שבח עצים בפת ,הייו לומר שהוא חמור
יותר מזה וזה גורם ,לפי שתועלת האיסור יכר בו ,אבל לא שיהא כתערובת ממש( .הובא בח"י ס"ק ז .מירושלמי
ערלה פ"ג סוף ה"א ,וע"ז פ"ג הי"ג )טל הימה כרכר אסור בהייה ,ארג בו את הבגד אסור בהייה ,ותין ימכר
כולו לכרי חוץ מדמי יין סך שבו( .הרי שגם בלי תערובת סומכים על מכירה לכרי חוץ מדמי איסור שבו.
 87יעב"ץ שבראבי"ה סי' תיד )ורביו יעב"ץ הלוי פליג ,ואמר דגבי חתיכה שבלע בו החמץ עשה כולו איסור ,ולא
סגי ליה פדיון בשיעור האיסור הבלע ,מדלא פליג רבי אליעזר באפה בו את הפת ברישא ,אלא בסיפא היכא
שתערבו באחרות ,שמע מיה דדוקא תערבו באחרות(.
מ"א ס"ק ו )וכתב הש"ך שמותר למוכרו לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו ,וכ"כ בי"ד סי' קמ"ב .אבל מלשון המ"מ
שכתב אין לו תקה ,משמע שאין לו תקה כלל .והטעם  ...כיון שהיא דאורייתא  ...לא מהי מכירה חוץ מדמי יין
סך שבו ,והוא הדין גבי חמץ  ...משמע דכשאבוקה כגדו אסור מדאורייתא ,ואם כן לא מהי תקה למוכרו
לעכו"ם  ...ואפשר דבהפסד מרובה יש להקל(.
פר"ח סי' תמז ס"א )הא דשרין בהולכת האה לים המלח דוקא כשתערב ,אבל הפת כולו כשלא תערב אסור ,והכי
משמע במתיתין דפרק כל הצלמים ]ע"ז מט ,ב[ דלא קאי ר' אליעזר אלא אתערב דוקא  ...ויחא מי דלא פליג ר'
אליעזר ברישא דמתיתין דקתי חדש יותץ  ...דדוקא בשלא תערב לית ליה תקה ,דאי בתערב הי דתקתא דר'
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)ה( וטוב לחוש לדבריו ,אם אין שם הפסד מרובה 88ולא שעת הדחק:
י וכל זה כשהוסק חמץ הרבה בתוך התנור ,שיש בהיסק זה בלבד ,בלא הצטרפות עצים ,כדי לאפות
הפת שאפה בו ,או כדי לבשל התבשיל שבישל בו .אף על פי שהסיק בו עצים הרבה כדי שתאחוז בו
האור יפה ,89מכל מקום כיון שלאחר שאחזה בו האור )ו( יש בהסיקו כדי לאפות הפת או כדי לבשל
התבשיל ,90הרי הן אסורין בהנאה.
אבל אם אין בהיסק החמץ כדי לאפות ולבשל אלא בהצטרפות העצים ,אף על פי שגם בהעצים
בעצמם אין לאפות ולבשל אלא בהצטרפות היסק החמץ ,מכל מקום כיון שהיתר ואיסור גורמין
לאפות או לבשל הרי פת ותבשיל זה מותרין 91אפילו באכילה.92
__________________
אליעזר דיוליך האה לא מהיא אלא באיסור עכו"ם ,אבל תקתא דרשב"ג דפרק בתרא דעכו"ם ]ע"ז עד ,א[
דימכר כולו לגוי חוץ מדמי איסור שבו ,ודאי איתא בכל איסורין שבתורה(.
והייו הא דתן )ע"ז עד ,א(" :יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ
מדמי יי" שבו" .שתקה זו איה מועלת אלא בתערובת.
וכך גם הא דתן )ע"ז מט ,ב(" :טל ממה עצים אסורין בהאה הסיק בהן את התור ,אם חדש יותץ ואם ישן יוצן,
אפה בו את הפת אסורה בהאה ,תערבה באחרות כולן אסורות בהאה ,רבי אליעזר אומר יוליך האה לים
המלח" ,גם בתקה זו לא קאי אלא אסיפא )תערבה באחרות( ולא ארישא )הסיק בהן את התור  ...אפה בו את
הפת(.
וכן הא דתיא )פסחים כו ,ב(" :תור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם ,חדש יותץ ישן יוצן ,אפה בו
את הפת רבי אומר הפת אסורה" ,לא אמרה כאן תקת "ימכר לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו" ,כיון
שתקה זו איה מועלת אלא כשתערב ,וכאן מיירי בלא בתערובת.
ותסז ס"י .עד"ז כתב רביו בקוטרס אחרון סוף ס"ק ה )ועי' בפרי חדש סימן תמ"ז סעיף א' וסימן תס"ז סעיף י',
שראה כחולק על הש"ך בסימן ק]מ["ב סעיף קטן ח'( .ולא תבררה הכווה בציון השי )כדלקמן הערה .(226
 88מ"א שם )ואפשר דבהפסד מרובה יש להקל(.
סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,או בהשלכת דמי האה לים ,לקמן סי' תמז
ס"א -ג )ושם הערה .(19
 89כקושיית המ"א ס"ק ה )שהלכה זו מובת רק בעצי ערלה ואשירה ,משא"כ בחמץ( "דהא אי אפשר להדליק חמץ
לבדו אם לא על ידי עצים" .ואף אם הובער בזה גם החמץ ,הרי זה וזה גורם ומותר .ואם כן איך אסרו כאן בשו"ע
כשאפה או בישל בחמץ.
 90כמבואר בט"ז יו"ד סי' פז ס"ק יג )אם יש באיסור לבד לחמץ ,לא מהי מה שמסייע לו ההיתר ,ואין זה בכלל זה
וזה גורם( .ש"ך שם ס"ק לו )דדוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא ההיתר הא לאו הכי אסור( .פר"ח שם
ס"ק לא )והייו דוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא היתר ,דהשתא הוה ליה זה וזה גורם ומותר(.
וכן הוא לעיל סי' תמב סי"א )דכל זה וזה )פירוש איסור והיתר( גורם להעמידו הרי זה מותר אם אין כח באיסור
בלבד להעמידו(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו.
 91רמב"ם הל' ע"ז פ"ז הי"ג )קדרה שבישל אותה בקליפי ערלה או בכלאי הכרם ובעצי היתר ,הרי התבשיל אסור,
ואף על פי שזה וזה גורם ,שבשעה שתבשלה מחמת עצי איסור עדיין לא באו עצי ההיתר ,ומצא מקצת הבשול
בעצי היתר ומקצתו באיסור(.
שו"ע יו"ד סימן קמב ס"ז )קדרה שבישלה בעצי עבודת כוכבים ובעצי היתר ,הרי התבשיל אסור ,ואף על פי שזה
וזה גורם ,שבשעה שתבשלה מחמת עצי האיסור עדיין לא באו עצי ההיתר ,ומצא מקצת הבישול בעצי היתר
ומקצתו באיסור(.
ש"ך שם ס"ק יג )עיין בכ"מ שכתב שם ב' פירושים לדעת הרמב"ם ,והפירוש האחרון דחוק כדמשמע מדבריו עצמו,
והפירוש הראשון אמת(.
והייו מ"ש בכ"מ שם בפירוש הראשון )הכי קאמר אם בישל תבשיל בקדרה ותן תחתיה עצי איסור תחלה ,ואחר
שתבשל קצת בעצי איסור ,תן תחתיה עצי היתר וגמר ,בישול התבשיל אסור( .משא"כ אם תן בתחלה עצי
ההיתר והאיסור ותבשל בהם ,מותר מטעם זה וזה גורם.
*
עצם הדין של זה וזה גורם מותר תבאר בגמרא כו ,ב )תור שהסיקו בקליפי ערלה או בקשין של כלאי הכרם ,חדש
 ...זה וזה גורם( ,ופרש"י )תור חדש  ...הוא עצמו אין אכל ,אלא להיסק אחר עומד ,ויאפו בו ,ומצאת פת האפת
בו גמרת על ידי איסור והיתר ,עצי איסור שגמרו את התור ועצי היתר שגמרו את הפת(.
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במה דברים אמורים כשאפה או בישל מתחלת שעה ששית עד הלילה .אבל אם אפה או בישל מליל
ט"ו ואילך ,כיון שחמץ בתוך הפסח אוסר במשהו כמ"ש בסי' תמ"ז ,93לפיכך אף על פי שהיתר עם
איסור גורמין לאפות ולבשל ,הרי הפת והתבשיל אסורין בהנאה) 94אלא אם כן מוכרן לנכרי חוץ
מדמי איסור שבהם כמו שנתבאר ,(95שהרי על כל פנים יש הנאת משהו מהחמץ תוך הפת ותבשיל.
ויש חולקין 96על זה ואומרים דאין חילוק בין אפה ובישל תוך הפסח לאפה ובישל קודם הפסח משעה
ששית ואילך .ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה ,97או בשעת הדחק ,כגון לצורך שמחת
יום טוב שאין לו מאכלים אחרים:98
האה מחמץ ששרף קודם זמן איסור
99

יא וכל זה כשמבער החמץ אחר שהגיעה שעה ששית  .אבל כשמבערו קודם שעה ששית שהוא
מותר בהנאה ,אין צריך לעשות לו מדורה בפני עצמו ,אלא מותר להסיק בו התנור ולבשל עליו וכל
__________________
אבל כאן מביא מהפוסקים ,שמזה מובן גם לעין אפה על ידי עצי איסור ועצי היתר ,דהוי זה וזה גורם ומותר.
 92ואין צורך למכרו חוץ מדמי האת איסור שבו ,כדלקמן סי' ת סי"ח )שמותר לשחטה ולאכלה בפסח ,ואין צריך
להשליך דמי האת החמץ לאיבוד(.
 93סעיף א )חמץ שתערב בתוך הפסח ,דהייו מליל ט"ו עד מוצאי יום טוב האחרון של פסח ,כיון שהחמירה בו תורה
לעוש כרת ,ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה הן קרובין לשכחה ,לפיכך
החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו( וסי"ח )וכל זה בתוך הפסח ,אבל קודם הפסח ,אפילו בערב פסח
משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה ,מכל מקום כיון שאין בו כרת לא החמירו
בו חכמים יותר מבשאר איסורי תורה ,ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין(.
 94טור יו"ד סי' קמב בשם הרמ"ה )והרמ"ה כתב אפילו למאן דאמר זה וזה גורם מותר ,הכא גבי אליל הפת שאפה
בעצי איסור והבגד שארג בכרכר של אליל אסורים( .לפירוש מ"א ס"ק ה )וזהו דעת הטור  ...דכתב ביורה דעה
בשם הרמ"ה ,דכיון דעבודת אלילים לא בטלה ,אפילו זה וזה גורם אסור ,והוא הדין בחמץ ,דהאה כל שהוא מיהו
הוי ,ואם כן אפילו היו מוחים עצים אחרים על האש והיח החמץ גם כן עליהם ,דהוה ליה זה וזה גורם אפילו
הכי אסור .וכ"מ דהא אי אפשר להדליק חמץ לבדו אם לא על ידי עצים ,ואפילו הכי כתב שהפת אסור( .ט"ז יו"ד
שם ס"ק ד )כתב הטור דקי"ל כמאן דאמר זה וזה גורם מותר ,והרמ"ה כתב אפילו למ"ד זה וזה גורם מותר הכא
באליל בפת שאפה בעצי איסור ובבגד שארג בכרכור של אליל אסורים  ...וכן ראה לע"ד ברור כשמש ,שיש
להחמיר בזה וזה גורם הללו גבי עבודת כוכבים ,דמי ירים ראש להקל גד מה שכתב הרא"ש בפירוש וכן הרמ"ה
והרמב"ם( ,וס"ק י )דבעבודת כוכבים באמת זה וזה גורם אסור כהרמ"ה והרא"ש  ...דכאן בעבודת כוכבים זה וזה
גורם באמת אסור(.
 95סעיף ט )ואפילו לא תערבו פת ותבשיל זה באחרים מותר למכרם כך .ויש מי שאוסר אם לא תערבו .וטוב לחוש
לדבריו ,אם אין שם הפסד מרובה ולא שעת הדחק(.
ואפשר שכאן ,בזה וזה גורם ,מתיר אף בלא הפסד מרובה.
 96רמב"ם שו"ע ש"ך .ציון זה תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו )עיין היטב בש"ך יו"ד סי' קמ"ב ,ותמצא שדעתו
להקל בזה וזה גורם אף שהע"ז אוסרת במשהו  ...והוא הדין לחמץ בפסח דדמיין להדדי כמבואר מדבריו שם .וכן
הוא דעת הרמב"ם בפ"ז מהלכות ע"ז  ...וכך פסק בשו"ע שם סעיף ד' וסעיף ז  ...משום דסבירא ליה דאף בע"ז יש
להתיר אם בישלה בעצי איסור והיתר בבת אחת( .ושם יצויין.
וראה גם לקמן סי' ת סי"ח.
 97וכן תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ו )כיון שהרמב"ם ושו"ע מסכימים להקל בזה וזה גורם אף באיסורין שאוסרין
במשהו ,יש לסמוך עליהם בהפסד מרובה(.
וראה לקמן סי' ת סי"ח )שאם עבר הישראל והאכילה בעצמו חמץ בפסח ,שמותר לשחטה ולאכלה בפסח( .וראה
בהערות שבשוה"ג שם ,שהוא מטעם זה וזה גורם מותר.
והטעם שהתירו שם אף בלא הפסד מרובה ,ראה מראי מקומות וציוים שם ,פסקי אדמו"ר הזקן לסי' ס.
 98ועד"ז לקמן סי' תמז ס"י )ובמקום הפסד מרובה ,או בשעת הדחק כגון לצורך שמחת יום טוב שאין לו מאכלים
אחרים יש לסמוך על דבריהם( ,וס"ח )ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה ,או בשעת הדחק כגון לצורך
שמחת יום טוב שאין לו מאכלים אחרים כל צרכו( .וראה לקמן סי' תסז ס"א וסס"ה.
 99שדוקא בזה צריך לעשות לו מדורה בפי עצמה מדיא ,כדלעיל ס"ח )כששורף החמץ לאחר שהגיע שעה ששית
שהוא אסור בהאה ,צריך לעשות לו מדורה בפי עצמו ,ולא ישליכו לתוך התור שמסיקו לאפות או לבשל בתוכו,
לפי שאסור ליהות מהחמץ אף בשעת ביעורו( ,וש".
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שאר מיני הנאות .ואפילו לאחר שהגיעה שעה ששית מותר ליהנות ממנו ,100אם כבר נתחרך 101ונפסל
מאכילת כלב 102קודם שעה ששית.103
ומכל מקום נוהגין לעשות לו מדורה בפני עצמו אפילו כששורפין אותו קודם שהגיעה שעה
ששית:104
שריפת חמץ בהושעות
105

יב יש נוהגין לשרוף את החמץ בערבה שחבטו אותה בהושענא רבה  ,לפי שכל דבר שנעשה בו
מצוה אחת נכון לעשות בה מצוה אחרת.106
ויש נוהגין לעשות היסק מערבות הלולב בפי התנור בשעת אפיית המצות:107

קוטרס אחרון
)א( ולא יהיה בדעתו כו' לחזור ולזכות כו' .כך
__________________

108

כתב הדרכי משה

109

ממשמעות הפוסקים .והפרי

 100שו"ע ס"ב )ואם שרפו קודם שעה ששית ,הרי זה מותר ליהות בפחמין שלו בתוך הפסח(.
 101גמרא כא ,ב )אמר רבא חרכו קודם זמו מותר בהאה אפילו לאחר זמו(.
 102תוס' שם ד"ה חרכו )וכגון שפסל מלאכול לכלב( .ר"ן ה ,ב )חרכו קודם זמו מותר בהאתו אחר זמו ,פירוש
כגון שחרכו עד שאין הכלב יכול לאוכלו(.
 103ואז מותר להשהותו בפסח ,כדלעיל סי' תמב סכ"א )פסלו מאכילת כלב קודם שעת הביעור ,דהייו קודם שעה
ששית ,דכשיגיע זמן הביעור אין עליהם תורת אוכל שיתחייב לבערם( .וכן ליהות ממו )כמבואר כאן(.
אבל לא לאכלו ,כדלעיל שם סל"ב )חמץ שתעפש ופסל מאכילת כלב ,או ששרפו באש קודם זמן הביעור וחרך עד
שאיו ראוי לכלב ,אע"פ שמותר לקיימו בפסח ,אסור לאכלו בפסח(.
 104טור )טוב לעשות לו מדורה ולשורפו בפי עצמו( ,לפירוש ב"י ד"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( ,ומ "א ס"ק ד )בטור
משמע שאפילו שרפו קודם שעה ו' טוב לעשות לו מדורה בפי עצמה( .מהרי"ל הל' ערב פסח ע' מט )וגם קודם שש
דעדיין שעת היתר  ...כל השורף חמצו יעשה לו מדורה בפי עצמו ,ולא במדורת בישולי הקדירות( .שו"ת מהרש"ל
סי' פז )אף בשעה חמישית  ...והגין לעולם לעשות מדורה בפי עצמו( .וכן הוא בסידור )ביום י"ד בשעה ה' יעשה
לו מדורה בפי עצמו וישרפו(.
 105דרשות מהר"ח אור זרוע הל' פסח ע' ) 84כתב רק"ח זקיי רביו אלעזר ב"ר קלוימוס הזקן ,שהיה שורף חמיצו
בעצי לולבים ובעפי הושעות( .והוא במעשה רוקח סי' יט )רביו אליעזר בן רביו קלומס הזקן הי׳ שורף חמצו
בעצי לולבין ובעצי הושעות( .מהרי"ל הל' ערב פסח ע' מח )ואמר מהרי"ל יש מרבותיו בי אדם ששורפין החמץ
עם עצי לולב וההושעות ,הואיל ואיתעביד ביה מצוה אחת כו'( .שו"ת מהרש"ל סי' פז )וראיתי מאמ"ז שהיה
מקובל מרבותיו לשרוף החמץ בהושעות( .הובא בכסת הגדולה הגה"ט ,ובח"י ס"ק ג.
 106ברכות לט ,ב )אמרי הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא עביד ביה מצוה אחריתי( .שבת קיז ,סע"ב .מהרי"ל שם.
וכן הוא לעין ציצית ,כלעיל סי' כא ס"א )ויש בעלי הפש שמחמירין לגוזן או להיחן תוך ספר אחד לסימן הואיל
ועשה בהם מצוה אחת יעשו בהן מצוה אחרת(.
וכן הוא בהדסים ,כלעיל סי' רצז ס"ו )י"א שמצוה לברך במוצאי שבת על הדס של מצוה שהואיל שעשה בו מצוה
אחת יש לעשות בו מצוה אחרת(.
וכן הוא בעירובי חצרות ,כדעיל סי' שצג ס"ג )ויש לבצוע עליו בשבת  ...דהואיל ועשית בו מצוה אחת יש לעשות בו
גם כן מצוה אחרת(.
וכן הוא בעירוב תבשילין ,כדלקמן סי' תקכז סכ"ה )מצוה מן המובחר להמתין מלאכול הפת של עירוב תבשילין עד
אחד משלש סעודות השבת ,כדי לבצוע עליו ,אם הוא ככר שלם ,שכל דבר שעשה בו מצוה אחת ראוי לעשות בו
מצוה אחרת(.
 107מהרי"ל שם )ויש אופין בו הג' המצות( ,ובהל' אפיית מצות ע' עד )והגין להסיק התור למצות בעצי ערבה של
לולבין שהיו לו בסוכה ,ויש מכבדין עמהם התור ,הואיל ואתעביד בהו מצוה זימא חדא .ועמא דבר כמו מהר"י
סג"ל שהיה מסיק עמהן התור לג' המצות .וכ"כ גם כן בדרשות של מה"ר חיים אור זרוע ,וכן על עצי הושעות(.
שו"ת מהרש"ל שם )ויש זורקין בתור בעת אפית המצות( .שו"ת מהר"י ווייל סי' קצא וסי' קצג )להסיק התור
בלולב ,כיון דאיתעביד ביה מצוה חדא יתעביד ביה מצוה אחריתי .ומהר"י ז"ל היה רגיל לעשות ממו היסק בפי
התור בשעת אפיית המצות( .הובא בח"י שם ,ובכסת הגדולה ופר"ח רס"י תסא.
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חדש 110הוציא זה מתשובת הרשב"א ,111שהעתיקו המ"א
__________________

112

והאלי' זוטא

113

והחק יעקב

114

בסי'

 108תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בא להוכיח מה שתבאר בפים ,דקיי"ל שהמפקיר ודעתו לחזור ולזכות בו איו הפקר גמור.
הלכה זו היא הן לעין המפקיר חמץ קודם הפסח ודעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח ,והן לעין השכרת בהמה
לכרי ,שעושה בה מלאכה בשבת ,ורוצה הישראל להפקירה קודם השבת ,כדי שלא יהא מצווה על שביתתה,
ולחזור ולזכות בה אחר השבת.
ואף דהתם קיי"ל שיכול להפקירה ליום השבת ,גם אם דעתו לחזור ולזכות בה אחר השבת .הייו כי מה שאיו
הפקר גמור ,אין זה אלא מגזירת חכמים ,ובמקום שהוא כבר בידי הכרי ,דאי אפשר בעין אחר ,התירו חכמים
ואוקמוה אדאורייתא )ד"ה ולא דמי וד"ה דמהאי טעמא(.
ולכתחלה אין לסמוך על הפקר זה ,משי טעמים) :א( שההפקר איו בפי שלושה )ד"ה הא'() .ב( שדעתו לחזור
ולזכות בה לאחר השבת )ד"ה הב'( .אשר בשיהם גזרו חכמים שאיו הפקר גמור ,וכשאי אפשר בעין אחר
אוקמוה אדאורייתא.
והטעם שגזרו חכמים שלא יועיל ההפקר אם דעתו לחזור ולזכות בו ,מבאר בתחלה )ד"ה ולהכי מי( שיש לו דין
הפקר לזמן ,שאיו הפקר גמור מדרבן .ואחר כך מבאר )ד"ה הב'( שיותר ראה שיש בזה דין הפקר הרמאים,
שאיו הפקר גמור מדרבן.
ואף שיש פוסקים ,שבשבת ופסח לא גזרו חכמים על ההפקר שיהי' בפי שלושה )ד"ה דמהאי טעמא( ,וכן לא גזרו על
ההפקר כשדעתו לחזור ולזכות בהם )ד"ה אלא דסמ"ק( ,כיון דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו
איסור שבת וחמץ בפסח .ומה שאסרו לכתחלה בהשכרת בהמה לכרי איו אלא מחשש מראית העין )ד"ה הא'(.
לא קיי"ל כפוסקים אלו )שם ,וד"ה והכי קיי"ל(.
ואף שיש פוסקים ,שאם דעתו לחזור ולזכות בהם איו הפקר אף מדאורייתא )ד"ה ולהכי מי וד"ה ולדעת הרא"ם,
ובסמן בהערה  .(188לא קיי"ל כפוסקים אלו ,אלא כאמור לעיל ,שחכמים גזרו שאיו הפקר גמור ,ובמקום שאי
אפשר אוקמוה אדאורייתא.
*
אמם לעיל סי' רמו ס"ט -יא ,לעין השכרת בהמה לכרי ,תבאר שהעיקר הוא כדעת הפוסקים שהוא הפקר גמור,
כיון דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור שבת ,ולא אסרו לכתחלה אלא מחשש מראית העין
)ראה פסקי דיים צמח צדק כ ,ג(.
והרי הטעם של מראית העין שייך רק בהשכרת בהמה בשבת ולא בהפקר חמץ .ואם כן יהי' מותר להפקיר חמץ
ובדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח.
וכיון שהסכמת הפוסקים לאסור גם בהפקר חמץ )תחלת וסוף הקוטרס אחרון( ,לכן מסיק כאן שטעם האיסור
הוא ,שגזרו חכמים שאין זה הפקר גמור )ד"ה הב' וד"ה והוי ליה(.
ולמעשה ,אם זו באמת חזרה ,כבר תבאר ב"שעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' רג -ד( ,שבכמה מקומות ראה ,שהלכות
שבת היא מהדורה בתרא לגבי הלכות פסח .וראה גם לעיל סי' תלב ס"ט )ובשולי הגליון שם( .סי' תמב סכ"ח
)והערה  .(272סי' תמד ס"ט )והערה  ,(51וסי"ג )והערה  .(75לקמן סי' תמו ס"ה ) והערה .(56
 109ס"ק א )כתב באור זרוע )ח"ב סי' רמו( דמותר להפקיר חמצו קודם זמן איסורו על מת לזכות בו אחר הפסח,
ובלבד שבשעת הפקר יפקירו לגמרי בלא תאי  ...וראה דאין לסמוך אהוראה זו  ...מדלא כתבו שאר הפוסקים,
שמע מיה דסבירא להו דלאו הלכתא הוא(.
וכן הובא לקמן ד"ה הב' ,ובסוף הקוטרס אחרון.
 110בסוף הסימן )צריך שיבער חמץ על מת שלא לזכות בו ,וכמו שכתבתי לקמן בסימן תס"ז סוף סעיף ט' בס"ד(,
ושם כתב בד"ה והשבתי )צריך לבאר אי סגי בשמיחה במקום הפקר אעפ"י שדעתו לזכות בה אחר הפסח ,ויראה
ודאי דלאו שפיר למעבד הכי ,דאע"ג דקודם שש בהוצאה מרשותו סגי ,מכל מקום צריך שיגמור בדעתו שלא
לזכות בו עוד  ...וראיה ממה שכתב הרשב"א בתשובה סימן ע'(.
וכן הובא לקמן ד"ה הב' ,ובסוף הקוטרס אחרון.
 111ח"א סי' ע )ישראלים שיש להם בורות מלאים חטים ובקרקעית הבור וקירותיו יש מן החטה שתבקעה מלחות
הארץ  ...אילו היה ברור שיש שם חטים מבוקעות ותיר אותו בביטול ,לכשיפה אפשר שהיה צריך לבער  ...דהרי
זה כמבטל ומתכוין לחזור ולמכרו לאחר הפסח  ...מחלוקת היא בירושלמי  ...חושש על הערמה  ...שהגאון רב
האיי ז"ל אסר  ...כאן שדעתו לפות בורו ,ולמכור המצא בקרקעיתו ובקירותיו(.
וכן הוא לקמן בסדר מכירת חמץ בתחלתו )כמבואר בתשובת הרשב"א ,בשם ירושלמי(.
והייו האמור בירושלמי פ"ב ה"ב )הפקיר חמצו משלושה עשר ,לאחר הפסח מהו ,רבי יוחן אמר אסור  ...חושש על
הערמה(.
ומפרש הרשב"א תוכן הערמה זו ,שמא בשעת ההפקר יחשוב שאחר הפסח יחזור ויזכה בו ,שאז עובר עליו מדיא.
וכן ביאר בשו"ת פי יהושע סי' יד )וראה ברור דהרשב"א מפרש  ...הערמה שיכוין לחזור ולזכות בו אחר פסח(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

159

תל"]ו[ )הועתק ג"כ בפנים שם .(115וכן כתב הט"ז בסי' תל"ג) 116הועתק שם ג"כ בפנים .(117וכך כתב
בעל חק יעקב בספרו תורת השלמים שאלה וא"ו .118דלא כר"מ מראקנטי 119שהביא העולת שבת
בסוס"י תמ"ז.120
ולא דמי להפקיר בהמתו בשבת בלבד ,שאף שדעתו לחזור ולזכות בה שרי .121דהתם לא התירו אלא
כשהוא כבר בידי נכרי ,שאי אפשר בענין אחר.122
דמהאי טעמא מועיל הפקר שלא בפני ג' .123דלא כסמ"ק 124שמתיר לכתחלה על ידי הפקר שלא בפני
__________________
וכן פירשו רבו מוח וכסף משה )פ"ג הי"א(" :דבטליה מדעתיה שלא בהערמה ,שאין דעתו לחזור עליו וליהות
ממו לעולם".
וכן פירש בשו"ת צמח צדק או"ח סי' מה סוף אות ב )והערמה שזכרת גבי חמץ בירושלמי במפקיר חמצו ,זהו
הערמה גמורה שאיו מפקירה בלב שלם ,כי אם רוצה לחזור לזכות בו לאחר הפסח(.
ודלא כפי שפירש באור זרוע ח"ב סי' רמו )אין לפרש דהערמה דר' יוחן חייש לה דהייו שיפקיר על מת לזכות בו,
אלא דחייש שמא לא יפקיר כלל ,ויאמר הפקרתי קודם הפסח וחזרתי וזכיתי בו אחר הפסח ,אבל אם הפקיר
קודם הפסח על מת לזכות בו אחר הפסח ההיא שרי(.
ליקוט דברי הפוסקים כאחת משתי הדעות והפירושים בירושלמי ,ראה שדי חמד )מערכת חמץ ומצוה סי' ח אות יז,
ע'  2098ואילך( .לקוטי שיחות )חט"ז ע'  ,131-132הערות .(20-24
ולפום ריהטא ראה מדברי הרשב"א וסיעתו ,שאם מפקיר ודעתו לחזור ולזכות בו ,איו הפקר מן התורה .אבל עיין
לקמן )הערה .(188
 112סי' תלו ס"ק ט )אבל כאן דעתו לפות בורו )הרשב"א((.
 113שם ס"ק יא )דדעתו בתחלה לפות ולמכור אחר פסח מה שבקרקעית ,וכן מבואר בתשובת רשב"א סימן ע(.
 114שם ס"ק ח )בתשובת הרשב"א  ...דהרי זה כמבטל ומכווין לחזור ולזכות בהם אחר פסח(.
 115סעיף יח )והרי זה דומה למבער את החמץ ומכוין לחזור ולזכות בו אחר הפסח ,שאין זה ביעור גמור כמו
שיתבאר בסי' תמ"ה(.
 116ס"ק ח )דאם היה תחלה כותל שם ופל ,אז ודאי יפה המפולת לתקן הכותל ,ודומה קצת למטמין בבורות(.
 117סעיף לד )ועי' בסי' תל"ו שאם בשעה שפלה עליו המפולת על החמץ היה בדעתו לפות הגל לאחר הפסח ולזכות
בחמץ שתחתיו ,הרי זה אסור בהאה( ,ובקוטרס אחרון שם ס"ק טו )ומה שחילק הט"ז בזה ,כעין זה חילק
בתשובת הרשב"א ,הביאוהו האלי' זוטא והמ"א בסי' תל"ו ,ושם כתבתיה בפים(.
" 118תשובת משאת בימין  ...לא הוי ביטולו ביטול כיון שהיה דעתו לזכות בו ,וביטול גמור לא הוי אלא אם כן שאין
דעת ו לזכות בו .וכהאי גווא כתב בתשובת הרשב"א סי' ע בשם רב האי גאון".
הובא גם בח"י סי' תלג ס"כ )ובספרי תורת השלמים שאלה וי"ו הארכתי בזה  ...מה שכתב הרשב"א סימן ע' בשם
רב האי דאוסר(.
וכן הובא לקמן ד"ה הב' ,ובסוף הקוטרס אחרון.
 119סי' קז )מותר להפקיר חמץ קודם שעה שביעית על מת לזכות בו אחר הפסח ושרי אפילו באכילה( .והייו שפסק
כדעת האור זרוע סי' רמו שהובא לעיל.
" 120כתב בפסקי מהר"ם מראקטי בסי' ק"ז ,מותר להפקיר חמץ קודם שעה ששית על מת לזכות בו אחר הפסח,
ושרי אף באכילה ,עיי"ש".
 121כדאמרין לעיל סי' רמו ס"ט )להשכיר או להשאיל בהמתו לכרי  ...יפקירה הישראל ביו לבין עצמו קודם
השבת ,שאז איו מצווה על שביתתה כיון שאיה שלו שכבר הפקירה  ...איו מפקירה אלא ליום השבת בלבד ...
שהפקר ליום אחד או אפילו לשעה אחת הרי הוא הפקר גמור לאותו יום ואותה שעה  ...ובמוצאי שבת מיד היא
חוזרת להיות שלו(.
 122כדלעיל שם )מותר להשכיר או להשאיל בהמתו לכרי ,ולהתות עמו שיחזירה לו קודם השבת .ואם עבר הכרי
על תאו ועיכבה ולא החזירה קודם השבת ,יפקירה הישראל ביו לבין עצמו קודם השבת(.
ומבאר הטעם כיון "שהוא כבר בידי כרי שאי אפשר בעין אחר" .ותפרש יותר לקמן )לכתחלה גזרו חכמים גם
לעין שבת וחמץ ב' גזרות המוזכרות בדרים ,הא' אם מפקיר שלא בפי ג'  ...הב' היכא שדעתו לחזור ולזכות בה
לאחר זמן ] ...אלא אם כן[ כבר השכירה לו ,דלא גזרו עליו חכמים להפסיד ממוו( .וכדלקמן בסמוך )משום דאי
אפשר בעין אחר לא גזרו חכמים ואוקמוה אדאורייתא(.
 123כדאמרין בדרים מה ,א )דאמר ר' יוחן משום רבי שמעון בן יהוצדק כל המפקיר בפי שלשה הוי הפקר בפי
שים לא הוי הפקר ,ור' יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ,ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא
אחד זוכה ושים מעידין( .ויתבאר לקמן ד"ה הא'.
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ג' ,דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור שבת ,כמה שכתבו התוס' בשבת דף י"ח
ע"ב .125ולסברא זו גם בחמץ מועיל לכתחלה הפקר שלא בפני ג' ,דלא חיישינן לערמה ,כמ"ש העולת
שבת שם .126אבל אנן לא סמכינן אסברא זו אלא היכי דאי אפשר בענין אחר 127כמ"ש התוס' שם,
וכ"כ הרא"ש שם ,128וכן היא הסכמת הב"י וכל האחרונים בסימן רמ"ו .129ולכך השמיט הרא"ש
סברא זו לגמרי ,130משום דעיקר הטעם הוא משום דאי אפשר בענין אחר לא גזרו חכמים ואוקמוה
__________________
וקשה לפי זה הא דאמרין בשבת יח ,ב )דמפקר להו אפקורי( .ומיירי שמפקיר ביו לבין עצמו.
ויתבאר לפיו שיש שתי דעות בפוסקים ,מדוע מועיל הפקר זה:
א( הריב"ש וסייעתו סוברים שהתירו מטעם דאי אפשר בעין אחר ואוקמוה אדאורייתא.
ב( הסמ"ק וסייעתו סוברים שהתירו מטעם דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור שבת.
כאן מבאר דקיי"ל כדעה הראשוה ה"ל ,ולכן כותב "דלא כסמ"ק".
ואילו לעיל סי' רמו ס"ט -יא מבאר דקיי"ל כדעה השית ה"ל ,ולכן מציין רביו בשוה"ג שם "דלא כריב"ש".
 124סי' רפב ,ע' שא )וגבי בהמה מי מותר  ...אך שצריך להפקיר הבהמה כל זמן שעושה מלאכה בשבת להפקיע
איסור דשביתת בהמה דהוי דאורייתא( .הרי שמתיר אף לכתחלה.
הובא בטור סי' רמו )ובספר המצות התיר להשכירה  ...על ידי הפקר ,שצריך להפקירה להפקיע איסור שביתת
בהמה(.
ומבאר בב"י שם )וראה מדברי רביו דאפילו בהפקר דביו לבין עצמו קא שרי בספר המצות ,דכיון שהופקע איסור
שבת שרי(.
וכך מבאר דבריו כאן )דמסתמא מפקירה בלי ערמה ,כדי להפקיע מעליו איסור שבת(.
 125ד"ה דמפקרא )אע"ג דאמר בדרים דבעין הפקר בפי ג' ,הכא לא בעין דמסתמא מפקיר להו .ואין לסמוך על זה
להשכיר סוס לכרי ולהפקיר ,דהכא שאי משום דלא אפשר בעין אחר(.
והייו שהתוס' הם מקור הטעם ה"ל "דמסתמא מפקיר להו"" ,כדי להפקיע מעליו איסור שבת" .אלא שהתוס'
אים סומכים על טעם זה לחוד ,ולא התירו במקום "דלא אפשר בעין אחר" .ואילו הסמ"ק סומך על טעם זה
לחוד ,ולכן מתיר מטעם זה אף לכתחלה.
וכן הוא בתוס' ב"מ ל ,ב ד"ה אפקרה )אע"ג דליכא שלשה ,התם אן סהדי דמפקר להו בלבו ,שלא יעשה איסור
שביתת כלים( .הייו שכתבו רק הטעם דמסתמא מפקיר.
 126סוס"י תמז )וראה דהאי הפקר אין צריך לא לפי בית דין ולא לפי שלשה ,וכמו שכתב המחבר לעיל סי' רמ"ו
ס"ג יפקירה ביו לבין עצמו וכו' .וקל וחומר דהכא לעין חמץ דמועיל ,וכמו שכתבתי לעיל בסוס"י תלד בשם
הר"ן(.
 127ומה שמועיל ביטול חמץ ביו לבין עצמו ,ואפילו בטל בלבו בלבד ,תבאר לעיל סי' תלד ס"ז )כיון שזה החמץ
בשעה שעובר עליו בבל יראה איו שלו כלל ואין לו שום חלק וזכות בו ,שהרי אסור לו ליהות ממו ,אלא שהכתוב
עשאו כשלו שיהא שמו קרא עליו שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצא ,לפיכך אין צריך להפקירו בלשון הפקר
גמור ,אלא כשהוא מסיח דעתו ומבטל בלבו( .ותבאר בהערות לעיל שם.
 128שבת פ"א סי' לג )ואף על גב דהפקר דוקא בפי ג' ,הייו מדרבן ,כדי שיתפרסם הדבר ,אבל מדאורייתא אפילו
ביו לבין עצמו הפקר .ויש שמקילין להשכיר ולהשאיל בהמתן לכרי ומפקירין אותן ,ולאו שפיר עבדי ,דהי דוקא
דלא סגי ליה בלאו הכי(.
 129ד"ה ומ"ש ואפילו )התוספות והרא"ש כתבו בפ"ק דשבת  ...דהכא שאי דאי אפשר בעין אחר  ...וגם רביו
ירוחם הביאו בחי"ב )תיב יב פב ,ג( ,וכתב שכן הסכימו רוב חכמי ישראל(.
 130הייו שכתב רק הטעם "דלא סגי ליה בלאו הכי" ,ולא הזכיר הטעם שבתוס' "דמסתמא מפקיר להו".
*
אמם לעיל שם ס"ט תבאר" :אע"פ שמפקיר ביו לבין עצמו ,בודאי מפקיר בלב שבל כדי שיצל מאיסור של
תורה" .וציין רביו שם" :וכן משמע ברא"ש סוף פ"ד דדרים" .והייו מ"ש בפירושו שם )הלכך בשבת יכול
להפקיר כליו שלא יעבור על שביתת כליו ,וכן בהמתו ,אם השאילה לעובד כוכבים ולא החזירה לו קודם השבת,
אפילו ביו לבין עצמו( .ובפסקיו שם פ"ד סי"א )הלכך הוי הפקר מן התורה אפילו באחד ,והוא הדין אפילו ביו
לבין עצמו ,הלכך הא דאמרין בפ"ק דשבת )דף יח ב( גיגית שפוד ר וקדרה אפקורי מפקר להו שלא יעבור על
שביתת כלים ,וכן בהמתו אם השאילה לעובד כוכבים ולא החזירה לו קודם השבת ,יכול להפקירה ביו ולבין
עצמו(.
וכן ציין שם" :ר"ן בפ"ק דשבת במשה אין שורין לבית שמאי עיי"ש" ,והייו מ"ש שם )ו ,א( ד"ה וב"ה מתירין )ואף
על גב דקיימא לן דבעי הפקר בפי שלשה ,כדאיתא בדרים בסוף פרק אין בין המודר )דף מה א( ,הכא לא בעין,
דכיון דלאפרושי מאיסורא הוא מסתמא מפקיר להו בגמר דעתו(.
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אדאורייתא.131
ולהכי נמי 132לא גזרו על מה שאינו מפקירה אלא ליום אחד ,כמ"ש הב"י שם .133דבעלמא גזרו דלא
הוה הפקר גמור עד שיזכה בה אחר ,כמבואר בש"ע חו"מ סי' רע"ג סעיף י' .134ואף במטלטלין גזרו
היכא דשייך למיגזר ,דזיל בתר טעמא 135דפירש"י בנדרים דף מ"ד ע"א ,136והרא"ש 137בשם רא"ם
עיי"ש .והרמב"ם 138ושו"ע 139נקטי קרקע כלשון הברייתא ,140דאיכא נפקא מינה למעשרות .והוא
הדין במטלטלין לענין איסור שבת וחמץ שייך נמי גזירה דרא"ם ורש"י .141וכל שכן לפירוש
הרא"ש 142ור"ן 143דאפשר דמדאורייתא לא הוה הפקר גמור ,144פשיטא דהוא הדין במטלטלין.
אלא דסמ"ק 145סבירא ליה כמשמעות פירוש רש"י 146ותוס' 147דמדאורייתא הוה הפקר גמור מיד,
אלא שחכמים חששו לערמה כיון שאינו מפקירה לחלוטין כדרך המפקירים ,וכאן לענין שבת לא
__________________
 131כמבואר בשו"ת הריב"ש סי' כה )ומיהו ,אם השכירה או השאילה לכותי ,והתה עמו להחזירה קודם השבת,
והכותי מעכבה בשבת ,טוב להפקירה ביו לבין עצמו קודם השבת ,כדי שיצל מאסורא דאורייתא .דהא דאסיקא
בדרים ,סוף פ' אין בין המודר ,דהפקר בעין בפי שלשה ,והכא בפי שלשה לא אפשר ,שהרי אותם שהפקיר
בפיהם יזכו בה אם ירצו ,או הכותי אם ישמע שהפקירה ,דהא לפרסומי מילתא בעין בפי שלשה ,והייו מדרבן,
אבל מדאורייתא ,אפילו ביו לבין עצמו מהי ,הלכך בהא פיק מאיסורא דאורייתא(.
*
אמם לעיל שם סי"א תבאר הטעם שמועיל גם ביו לבין עצמו ,ש"בודאי מפקיר בלב שלם כדי שיצל מאיסור של
תורה" .ולכן ציין רביו שם" :דלא כריב"ש".
 132כמו שלעין הפקר שלא בפי שלושה ,אמרין שלא התירו בשבת אלא במקום דאי אפשר בעין אחר )כמובא לעיל
מהפוסקים( ,כך גם לעין דעתו לחזור ולזכות בו לאחר זמן ,לא התירו בשבת אלא במקום דאי אפשר בעין אחר.
 133על מ"ש הטור שם "ובספר המצות ]סמ"ק[ התיר להשכירה  ...על ידי הפקר שצריך להפקירה להפקיע איסור
שביתת בהמה  ...ואף על פי שאיו מפקירה לגמרי הוי הפקר" ,פירש הב"י" :כלומר אף על פי שאיו מפקירה אלא
ליום השבת שפיר הוי הפקר".
" 134האומר שדה זו מופקרת ליום אחד ,לחדש אחד ,לשה אחת ,לשבוע אחד ,עד שלא זכה בה הוא או אחר יכול
לחזור בו".
 135ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רמט.
 136אהא דאמרין התם )אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד ,לשבת אחת ,לחדש אחד ,לשה אחת ,לשבוע אחת,
עד שלא זכה בה בין הוא בין אחר יכול לחזור בו( ,פירש"י ד"ה אמר עולא )סיפא דאמר עד שלא זכה בה לא הוי
הפקר ,דמשמע עד דאתי לרשות זוכה ,הייו טעמא דשאי חדש ושה ושבוע דלא שכיחן ,דאין דרכן של בי אדם
להפקיר לזמן ,וכיון דזה שיה לכך אמרו חכמים דלא ליהוי הפקר לאפקועי ממעשר ,כל זמן דלא אתי לרשות
זוכה(.
 137שם מה ,א )וה"ר אליעזר ממי"ץ פירש שמועה זו  ...שאי הפקר לזמן דלא שכיח ,ויטעו העולם לומר שאיו
הפקר ,ואי פטרת ליה ממעשר יאמרו שטבל הוא אוכל ,לכך חייבוהו במעשר עד שיזכה בו אחר(.
 138הלכות דרים פ"ב הי"ח )האומר שדה זו מופקרת ליום אחד  ...עד שלא זכה בה הוא או אחר יכול לחזור בו(.
 139שם )האומר שדה זו מופקרת ליום אחד ...עד שלא זכה בה הוא או אחר יכול לחזור בו(.
 140מד ,א )אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד(.
 141אלא שלא סגי בטעם זה לחודיה ,שהרי כאן לא שיה כלום בדיבורו .לכן יתבאר לקמן )ד"ה הב'( טעם אחר,
שבדעתו לחזור ולזכות בהם יש לזה דין הפקר הרמאים ,שאיו הפקר בג' ימים הראשוים.
 142שם מד ,א )ושאי הפקר לזמן  ...הפקר גרוע ,כיון שלא הפקירו לעולם  ...שלא גמר בדעתו שיהיה הפקר עד
שיזכה בו אדם ,כי הוא מצפה שמא לא יזכה בו אדם בתוך זמן זה ויחזור אליו(.
 143שם סע"א )אמדין לדעתיה דכיון שלא רצה להפקירו הפקר עולם ואכתי אגיד גביה אפילו באותו זמן שהפקירו
לא יחא ליה דליפוק מרשותיה עד דזכי ביה אידך(.
 144אלא שאן קיי"ל שאין זה אלא מדרבן ,ולכן לא גזרו חכמים היכי דאי אפשר בעין אחר ,כמבואר לעיל.
 145שמתיר לכתחלה מטעם דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור שבת ,כמובא לעיל )הערה ,(124
וכשם שאיו חושש למה שהפקיר שלא בפי שלושה ,כך איו חושש למה שדעתו לחזור ולזכות בה.
 146דרים מד ,א ד"ה משזכה בה )אפילו תוך שעה משהפקירו זכה בה(.
 147שם ד"ה אמר עולא )אבל כשזכה פטור מן המעשר אפילו תוך שלשה  ...הטעם כדפירשתי( ,והייו מה שכתבו שם
מג ,סע"ב )גזרו מפי הרמאים  ...עד שלשה ימים  ...אבל לאחר שלשה לא גזרו(.
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חששו לערמה כמ"ש התוס' ,148והוא הדין לענין חמץ .149אבל אנן לא סבירא לן כסמ"ק ,אלא היכי
דאי אפשר בענין אחר ,שלא גזרו עליו חכמים להפסיד ממונו ,אבל לכתחלה גזרו חכמים גם לענין
שבת וחמץ ב' גזרות המוזכרות בנדרים.
151
150
הא' אם מפקיר שלא בפני ג' ,דכיון שאין אחד זוכה ושנים מעידים אף אם מפקירה לחלוטין יש
כאן חשש הערמה .152ואפילו אם ברי ל]ן[ שמפקירה בלב שלם ,153וגם אין שם חשש מראית עין ,כגון
שהוא דר מחוץ לתחום ואין שום אדם יודע שמשכיר בהמתו לנכרי ,154אף על פי כן אסור לכתחלה,
כמשמעות דיחויא קמא דתוס' ורא"ש דשבת ,155וכן משמע באחרונים )דלא כמשמע לכאורה מלשון
הטור (156דלא פלוג רבנן.157
הב' היכא שדעתו לחזור ולזכות בה לאחר זמן ,דכיון ששינה משאר הפקר גזרו חכמים לענין מעשר
ושבת וחמץ דלא הוה הפקר גמור .158ואף דבגמרא 159אתמר היכא דאמר כן בפירוש ,וכפירוש
הרא"ם 160פן יטעו העולם כו' .סבירא להו להדרכי משה ופרי חדש ותורת השלמים 161דלאו דוקא
הוא ,162דלא פלוג רבנן בגזרה זו .והכי קיי"ל לדינא ,163דאם לא כן למה אסרו להשכיר לכתחלה אם
__________________
 148שבת יח ,ב ד"ה דמפקרא )כדלעיל הערה .(125
 149דמסתמא מפקיר להו ולא חששו לערמה.
 150כדאמרין בדרים מה ,א )ר' יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי
שיהא אחד זוכה ושים מעידין( .טור ושו"ע חו"מ סי' רעג ס"ז )דין תורה ,אפילו הפקיר בפי אחד הרי זה הפקר
ופטר מהמעשרות ,אבל בדברי סופרים איו הפקר עד שיפקיר בפי ג' ,כדי שיהיה אחד זוכה ,אם רצה ,והשים
מעידים(.
וכבר תבאר לעיל )ד"ה דמהאי טעמא( ,שבמקום דאי אפשר בעין אחר ,אוקמוה חכמים אדאורייתא .וכאן בא
להוכיח ,שבמקום שאיו מוכרח ,קיי"ל לחוש להערמה ,אפילו בשבת וחמץ בפסח.
 151הייו אפילו אין דעתו לחזור ולזכות בה לאחר זמן.
 152תוס' שם ד"ה הא )איכא למיחש לרמאי( .סמ"ע שם ס"ק י )ומהאי טעמא גופו אמרו חז"ל דלא יהא הפקר אלא
אם כן יפקירו בפי ג' ,דאי לאו הכי יכול המפקיר לכפור לומר לא הפקרתיה מעולם(.
 153מהטעם שתבאר לעיל ד"ה דמהאי טעמא )דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור שבת(.
 154כדלעיל סי' רמד ס"ג )כשעושה המלאכה חוץ לתחום ,וגם אין עיר אחרת שישראל דרים בה תוך תחומיו(.
 155שהובאו לעיל )הערות  ,(128 ;125שהתירו מטעם דאי אפשר בעין אחר.
ודלא כדיחויא בתרא בתוס' שם" :ועוד שאין הדבר מפורסם" ,וברא"ש שם" :ועוד שאין ההפקר ידוע ומפורסם,
ושכירת בהמה ידוע .דהייו שאסרו רק מטעם מראית העין.
 156בסי' רמו )ואפילו אם יפקירה ביו לבין עצמו אסור ,שהכל יודעין שהיא בהמתו של ישראל ואין הכל יודעין
שהפקירה ,ואומרים בהמתו של ישראל עושה מלאכה בשבת( .דהייו שאסר לכתחילה רק מטעם מראית העין.
*
אמם לעיל שם לא אסר לכתחילה אלא מטעם מראית העין )כדלעיל הערה  .(108שהוא כדעת הטור שם ,וכדיחויא
בתרא שבתוס' ורא"ש )שהובא בהערה הקודמת(.
 157שחוששים להערמה גם בשבת ופסח .ולא התירו אלא במקום דאי אפשר בלאו הכי )כדלעיל ד"ה דמהאי טעמא(.
 158כדלעיל )ד"ה ולהכי מי( .אלא שלא סגי בטעם זה לחוד ,שהרי כאן לא שיה כלום בדיבור .ולכן יבאר כאן טעם
וסף שגזרו כאן דלא הוה הפקר גמור עד שיזכה אחר.
 159שם מד ,א )אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד(.
 160שכתב בשמו הרא"ש שם מה ,א )שאי הפקר לזמן דלא שכיח ,ויטעו העולם לומר שאיו הפקר( .וכן הובא לעיל
)ד"ה ולהכי מי( מרש"י.
משא"כ כאן בחמץ ,שלא אמר בפיו שהוא הפקר לזמן ,רק שבדעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח .וכן לעין השכרת
בהמה ,תבאר לעיל )סי' רמו ס"ט(" :יפקירה הישראל ביו לבין עצמו קודם השבת  ...מן הסתם איו מפקירה
אלא ליום השבת בלבד" ,הרי שלא שיה בדיבור לומר שהוא מפקירה רק ליום השבת .ואם כן לא שייך טעם זה
לגזור.
 161שסמו לעיל בתחלת הקוטרס אחרון )הערות  .(118 ;110 ;109וראה גם לקמן בסוף הקוטרס אחרון.
 162אלא אפילו היה רק בדעתו לחזור ולזכות בו מי גזרו חכמים שאיו מועיל.
 163שאף מטעם זה גרידא אסור בשבת ,אם לא במקום דאי אפשר בעין אחר.
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מפקיר בפני ג' שהוא הפקר גמור ,164אלא ודאי משום שדעתו בשעת ההפקר לחזור ולזכות בה לאחר
השבת.
והוי ליה 165כהפקר הרמאים המבואר בגמרא ,166שגזרו 167עליו חכמים אף במטלטלין דליכא הפקעת
מעשר ,כדפירש הרא"ש דף מ"ג סוף ע"ב 168ואגב זה תקנו בכל מקום כו' .ודעתו שם כפירוש הראשון
שכתב שם תחלה ,169דמפקיר ליום אחד יש לו דין הפקר תוך ג' קודם שזכה בו אחר ,דלא הוה הפקר
מפני הרמאין .ופשוט דכל ח' ימי הפסח דינם כיום אחד לענין רמאות ההפקר ,שגזרו עליו אטו
רמאות הפקר קרקע שמפקיע ממעשר .ואף אם אין הדבר כן ,מכל מקום כל ג' ימים הראשונים של
פסח הוא עובר עליו בבל יראה מדברי סופרים לדעת הרא"ש.
ולדעת הרא"ם ,170שפירש דלמסקנא דרב]ה[ תוך ג' אינו הפקר מדאורייתא ,אם כן עובר עליו בבל
יראה מן התורה ,שכל ענייני הפקר מסר הכתוב לחכמים 171והם אמרו שהרמאים שדעתם לחזור
ולזכות בו אינו הפקר כלל .והוא הדין אם הפקיר ליום אחד ,דדמי לתוך שלשה ,כדמוכח בפירוש
הרא"ם.

__________________
 164שאף שתבאר לעיל שם סי"א )ויש מתירין להשכיר או להשאיל לכתחלה על סמך שכשיגיע השבת יפקירה או
יקה אותה להכרי בפי שלשה ישראלים שעל ידי השלשה ישראלים יתפרסם הדבר לכל מי שיודע שהיא בהמת
ישראל .ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק(.
מכל מקום תבאר לקמן בסוף הקוטרס אחרון דלא קיי"ל כן )לכתחלה לא סמכין אסברא זו לעין שבת ,כהסכמת
הב"י וט"ז ולבוש וצמח צדק ועולת שבת והחלת צבי והאלי' זוטא( ,שלא הביאו היתר זה לסמוך לכתחלה על מה
שיפקירה בפי שלשה ישראלים.
 165והטעם שגזרו גם בדעתו לחזור ולזכות בהם ,אף שלא שיה בדיבור ,יש לומר דהוי כהפקר הרמאים )ודלא כמו
שתבאר לעיל ד"ה ולהכי מי ,שיש בזה דין הפקר לזמן(.
 166אהא דתיא התם מג ,ב )תיא המפקיר את שדהו כל שלשה ימים יכול לחזור בו מכאן ואילך אין יכול לחזור בו(,
אמרין בגמרא שם מד ,א )מיום הראשון מי ליהוי הפקר ,אמר רבה מפי הרמאין דמפקירין והדרין בהון(.
 167ואף שהטעם של מפי הרמאים שייך רק לעין הפקעת מעשר ,משא"כ לעין שבת וחמץ בפסח .מכל מקום גזרו
עליו חכמים אף במטלטלין.
" 168מפי תקת הרמאין ,שרגילין להפקיר פירותיהן ולחזור ולזכות בהם כדי לפטרן מן המעשר ,לכך תקו חכמים
דלא הוי הפקר עד אחר שלשה לפטרו מן המעשר ,אגב זה תקו בכל הפקר ,שיוכל לחזור תוך שלשה כל זמן שלא
זכה בו אחר".
 169ואף שכל הטעם האמור לעיל ,שכשדעתו לחזור ולזכות בהם לאחר זמן יש לחוש בו מפי הרמאים ,איו שייך לפי
הפירוש השי שברא"ש שם )אי מי בהפקר בלא זמן תקו חכמים  ...בתוך שלשה ימים מפי הרמאין  ...אבל
בהפקר ליום אחד עקרו תקת חשש רמאין ,כדי שלא לבטל ההפקר לגמרי( .וכך גם כאן בשבת וחמץ בפסח ,שהוא
לזמן מסויים ,לא שייך בו חשש רמאין.
מכל מקום שייך טעם זה לפירוש הראשון שכתב שם תחלה )מוכח בסיפא גבי הפקר לזמן דקתי זכה בה בין הוא בין
אחר אין יכול לחזור בו ,וקאי מי אהפקר ליום אחד ,אלמא אף על גב שלא עברו ג' ימים ,כיון שזכה בתורת הפקר
אין בו חזרה( .הרי שגם מפקיר ליום אחד יש לו דין הפקר תוך ג' קודם שזכה בו אחר ,דלא הוה הפקר מפי
הרמאים.
יוצא אם כן שגם בהפקיר לשבת או לפסח ,ודעתו לחזור ולזכות בו אחר כך ,לא הוה הפקר מפי הרמאים ,כמו בתוך
שלשה.
 170שברא"ש מה ,א )וה"ר אליעזר ממי"ץ פירש שמועה זו  ...אמר רבה מפי הרמאים  ...בתוך ג' ימים לא הוי הפקר
מדאורייתא מפי הרמאין ,שלא מסר הדבר אלא לחכמים  ...והיכא דאיכא למיחש לרמאות כגון בתוך שלשה לא
הוי הפקר( .וראה לקו"ש חט"ז ע'  132הערה .23
והעיר על זה בפסקי דיים צמח צדק כ ,ד )צ"ע ,דזה איו אלא לר' יוסי ,אבל רבן על כרחך לית להו הך סברא(.
ובכל אופן יתבאר לקמן )ד"ה והכי קיי"ל( ,דלא קיי"ל בזה כדעת הרא"ם.
 171ראה עד"ז לקמן סי' תריא ס"ג )ואיסור דברים אלו מסר הכתוב לחכמים ,והם הקילו בהם כמה קולות ,כמו
שהיה ראה בעייהם להקל(.
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וגם לדעת הר"ן 172שמחלק ביניהם .מכל מקום כשאינו אומר כן בפיו 173הוא יותר גרוע לדעתו,
דכשאומר בפיו ליום אחד אין כאן חשש הערמה מטעם המבואר שם ,משא"כ כשאינו אומר בפיו הוא
דומה וקרוב להפקר הרמאין ,דאף משזכה יכול לחזור מדאורייתא לדעתו .174ועכ"פ קודם שזכה,175
משום דאמדינן לדעתיה דכיון כו' 176עיי"ש.
ועיין בתוספות 177שדעת ר"ת כרא"ם ,ודעת ר"י כרא"ש.
והכי קיי"ל 178לענין שבת אם כבר השכירה לו ,דלא גזרו עליו חכמים להפסיד ממונו .בשגם שיש
181
לומר סברת התוספות וסמ"ק .179אבל לכתחלה לא סמכינן אסברא זו לענין שבת ,180כהסכמת הב"י
__________________
 172מד ,א ד"ה רישא )דאם אמר תהא שדה זו מופקרת ליום אחד בכה"ג ליכא למיחש לרמאין ,דאי דעתיה בעידא
דאפקריה דליהדר וליזכי ביה לאלתר למה ליה להפקירו לזמן ידוע ,לאפקריה לגמרי ,דכיון דדעתיה למהדר
ולמזכי ביה לא פקא ליה מידי ,אלא ודאי לאותו זמן שהפקירו גמר והפקיר בלא הערמה כלל(.
יוצא אם כן שבהפקיר ודעתו לחזור ולזכות בו אחר השבת או אחר הפסח ,אין בו דין הפקר הרמאים )וכמו לפירוש
השי שברא"ש ,שהובא לעיל הערה .(169
וכיון שתבאר לעיל שבדעתו לחזור ולזכות בו אין בו דין הפקר לזמן ,אם כן מה טעם איו הפקר גמור מדרבן.
 173אלא שבדעתו לחזור ולזכות בו אחר השבת או אחר הפסח ,הוא יותר גרוע וקרוב להפקר הרמאים )ואפשר שכן
הוא גם לפירוש השי שברא"ש ,דלעיל הערה .(169
 174שם מג ,סע"ב )ולפיכך ראוי לומר דאפילו זכה בו אחר ,יכול מפקיר לחזור בו ,שעדיין לא גמר הפקירו(.
 175דהכי קיי"ל להלכה בחו"מ סי' רעג ס"ט )המפקיר את שדהו ,ולא זכה בה אדם ,כל שלשה ימים יכול לחזור בו(.
שהוא כדעת הרא"ש שהובאה לעיל )ד"ה והוי ליה(.
" 176דאמדין לדעתיה דכיון שלא רצה להפקירו הפקר עולם כו' לא יחא ליה דליפוק מרשותיה עד דזכי ביה אידך"
)ר"ן מד ,סע"א(.
 177מד ,ב ד"ה המפקיר )ולפר"ת יחא דהשתא מן התורה לעולא אמר דלא הוי הפקר  ...אבל לפר"י  ...מדאורייתא
הוי הפקר(.
 178כדעת הרא"ש ,שהפקר לזמן איו הפקר רק מדרבן מחשש הערמה ,ולכן התירו לעין שבת כשאי אפשר בעין
אחר ,כפסק לעיל סי' רמו.
 179שהובאו לעיל )ד"ה דמהאי טעמא ,והערות  ,(125-124דמסתמא מפקירה בלי ערמה כדי להפקיע מעליו איסור
שבת )ופסח(.
 180שאין מתירים להפקיר אלא כשהוא כבר ביד כרי ואי אפשר בעין אחר.
אלא שיש בזה שתי שיטות בפוסקים:
)א( כמבואר כאן )לכתחלה גזרו חכמים גם לעין שבת וחמץ ב' גזרות המוזכרות בדרים .הא' אם מפקיר שלא בפי
ג'  ...הב' היכא שדעתו לחזור ולזכות בה לאחר זמן  ...אם כבר השכירה לו  ...לא גזרו עליו חכמים להפסיד
ממוו( .והוא פירוש הראשון שבתוס' שבת יח ,ב ד"ה דמפקרה )אע"ג דאמר בדרים דבעין הפקר בפי ג' ,הכא לא
בעין ,דמסתמא מפקיר להו  ...דלא אפשר בעין אחר(.
)ב( כמבואר לעיל סי' רמו ס"ט -יא )ואע"פ שמדברי סופרים כל הפקר שאיו בפי שלשה איו הפקר כלל  ...מכל
מקום אע"פ שמפקיר ביו לבין עצמו בודאי מפקיר בלב שלם כדי שיצל מאיסור של תורה  ...וכל זה בדיעבד ...
אבל לכתחלה אסור להשכירה או להשאילה סתם על סמך שכשיגיע השבת יפקירה או יקה אותה להכרי  ...יש
כאן חשש מראית העין( .והוא כפירוש השי שבתוס' שם )ועוד שאין הדבר מפורסם(.
ופקא מיה בין שי שיטות אלו הוא במקום שאין לחוש למראית העין ,כמבואר לעיל שם סי"א )ויש מתירין
להשכיר או להשאיל לכתחלה ,על סמך שכשיגיע השבת יפקירה או יקה אותה להכרי בפי שלשה ישראלים,
שעל ידי השלשה ישראלים יתפרסם הדבר לכל מי שיודע שהיא בהמת ישראל .ויש לסמוך על דבריהם בשעת
הדחק(.
ועל זה מביא כאן מדברי הפוסקים ,שלא התירו לכתחלה אפילו על מת להפקיר בפי שלשה .ואם כן יש לומר
שחכמים גזרו שאיו הפקר גמור ,כמבואר לעיל.
 181ד"ה ומ"ש ואפילו )התוספות והרא"ש כתבו בפ"ק דשבת  ...דהכא שאי דאי אפשר בעין אחר  ...כל שמפקיר
הבהמה בפי שלשה אפשר דשרי להשכירה לכתחלה ,דכל בפי שלשה מיפרסמא מילתא  ...אבל המרדכי בפ"ק
דשבת והגהות בפ"ו כתבו ,שאם השאיל בהמתו לגוי דיעבד צריך להפקירה בפי שלשה ,אלמא דסבירא להו
דלכתחלה אפילו מפקיר בפי שלשה אסור( .וראה גם לעיל )ד"ה ומהאי טעמא(" :וכן היא הסכמת הב"י וכל
האחרוים בסימן רמ"ו".
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וט"ז 182ולבוש 183וצמח צדק 184ועולת שבת 185והנחלת צבי 186והאלי' זוטא.187
וכן לענין חמץ ,כהסכמת הדרכי משה ותורת השלמים והפרי חדש:188
)ב( שישליכנו לאיבוד כו' .עיין 189רש"י דף כ"ח ע"א ד"ה בעי פירור ,190ובע"ז דף מ"ג ע"ב ד"ה
__________________
 182סי' רמו ס"ק ד )אסור להשכיר כו' ,פירוש אפילו אם סומך עצמו שיפקירה אחר כך אפילו בפי ג'(.
 183סעיף ג )מיהו בכי האי גווא דוקא התירו לו לזה שיפקירה להפקיע איסור שבת ,כיון שהתה עם הגוי בתחלה
להחזירה לו והגוי עובר על תאו ,אבל להשכירה לכתחלה בלא תאי ולהפקירה בפי שלשה  ...לא התירו(.
 184סי' לה )לא כתב בש"ע שלו אלא המוסכם מכל הפוסקים ,והייו בדיעבד ,שכבר השאיל או השכיר לגוי והתה
עמו להחזירה לו קודם שבת והגוי עכבה בשבת ,אז מהי הפקר ואפילו הפקר ביו לבין עצמו מהי .אבל להשכיר
לגוי או להשאיל על ידי הפקר לא כתב שיהא מהי אפילו על ידי הפקר בפי שלשה(.
 185סעיף ג )ראה מדברי המחבר ,דוקא בדיעבד יש לעשות תקה זו ,אבל אין לסמוך לכתחלה על תקה הזאת ,משום
דאין הכל יודעים שהפקיר בהמתו ויאמרו דבהמת ישראל עושה מלאכה ביום השבת(.
 186ס"ק ג )מ"ו ז"ל ]הב"ח[ פסק דמותר לכתחלה על ידי הפקר ג' ,ואי אומר שאין להקל בזה ,מאחר שאיו מפורש
בשום פוסק בהדיא היתר זה(.
 187ס"ק ח )והב"ח מתיר אף לכתחילה ,אפילו לפי אחד ,אם הדבר מפורסם לרבים .מיהו בחלת צבי פסק כלבוש,
וכן בתשובת צמח צדק סימן ל"ה ,ולא הביא כלל דברי הב"ח(.
 188שסמו לעיל בתחלת הקוטרס אחרון )הערות  ,(118 ;110 ;109שאם דעתו לחזור ולזכות בו אחר הפסח ,איו
הפקר גמור.
וכן תבאר לקמן בסדר מכירת חמץ בתחלתו )חמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר ,מאחר שדעתו עליו לחזור
ולזכות בו אחר הפסח ,כמבואר בתשובת הרשב"א בשם ירושלמי ,וכן פסק הרמ"א בדרכי משה ,ובפרי חדש(.
אלא שלפום ריהטא ראה מדבריו שם שאיו מועיל כלל ביטול והפקר זה ,אף מן התורה .וכן ראה לפום ריהטא
ברשב"א ,ובשאר הפוסקים שמפרשים כן בירושלמי )שסמו לעיל הערה  ,(111שחמץ שהפקיר וחזר וזכה בו ,אחר
הפסח הוא אסור בהאה ,מטעם דחיישין שמא יבואו להערים ולהפקיר על מת לחזור ולזכות אחר הפסח.
ובפשטות ראית הכווה שאז יעבור עליו מן התורה ,ולכן גזרו בכל חמץ שהופקר וחזרו וזכו בו.
והוא כדעת הפוסקים שהובאו לעיל )ד"ה ולהכי מי וד"ה ולדעת הרא"ם( שהפקר לזמן או הפקר הרמאים איו
הפקר מן התורה.
ולפי זה לא יועיל ההפקר בשבת ,אף אם הוא בדיעבד ואי אפשר בעין אחר.
אמם ממה שהתירו הפוסקים בשבת בדיעבד וכשאי אפשר בעין אחר ,מוכח דקיי"ל שמן התורה מועיל הפקר זה
)ד"ה ולדעת הרא"ם וד"ה והכי קיי"ל( ,וכשאי אפשר בעין אחר לא גזרו חכמים ואוקמוה אדאורייתא )ד"ה
דמהאי טעמא(.
ומה שהובא מסדר מכירת חמץ ,שחמץ המכר איו בכלל ביטול והפקר ,הכווה בעיקר להפקר שעל ידי ביטול,
שאומרים בו "ליבטל ולהוי הפקר כעפרא דארעא" ,משא"כ אם מפקיר בפירוש )בלי ביטול( ,ודעתו שאחר הפסח
יחזור ויזכה בו ,אפשר שמועיל מן התורה .ויתבאר לקמן שם.
 189תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
תבאר בפים ס"ג שעיקר מצות ביעור חמץ הוא "שישליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יוכל ליהות ממו  ...כיון
ששום אדם לא יוכל ליהות ממו הרי זה קרא ביעור מן העולם" .וכן הוא בס"ד )ויוכל אדם המהלך בספיה
ליהות  ...ולא יהה מהן שום אדם( .וכן הוא ס"ה )כיון ששום אדם לא יוכל עוד ליהות ממו( .והייו שעיקר עין
ביעור חמץ הוא שיבערם באופן שלא יהה מהם שום אדם.
ואף שמדברי רש"י ראה שעיקר ביעור חמץ סגי במה שזורקו לאיבוד )אפילו אם יוכל אדם ליהות בו( ,ומה שצריך
לפרר את החמץ )לפי שזורקו לים( הוא רק מחשש תקלה .מכל מקום משמעות הפוסקים היא כאמור לעיל,
שעיקר ביעור חמץ הוא שיבערם באופן שלא יהה מהם שום אדם.
ואף "שלא ראיתי לאחד מן האחרוים שהכריע בזה בפירוש גד דברי רש"י" ,מכל מקום "סוגיא דע"ז מוכחת
לכאורה ,דאף לפירש"י הוא דאורייתא".
*
והייו שלפי משמעות רש"י ,חשב ביעור בכל אופן שזורקים הפת במטרה לאבדו מן העולם .ואף שלא סגי מן
התורה במה שמוציאו מרשותו ומיחו במקום הפקר ,מכל מקום כאן שזורקו לאיבוד קרא ביעור.
משא"כ לפי משמעות הפוסקים ה"ל ,לא קרא ביעור אלא אם כן "ישליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יוכל
ליהות ממו".
 190והייו שעצם ההגדרה הזכרת לעיל ,שביעור חמץ הוא דוקא כשמבערם באופן שלא יהה מהם שום אדם ,תבאר
ברש"י שם ד"ה בחיטי )בעי פירור  ...שלא יוכל אדם ללקטן מעל פי המים(.
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וזורה לרוח ,191מבואר מדבריו דהא דבעי פירור בחמץ ,ושחיקה בע"ז ,היינו משום חשש תקלה שלא
יהנה מזה ישראל ,ואם כן לכאורה הוא מדברי סופרים.
אבל הרמב"ם בריש פ"]ז[ מהלכות ע"ז כתב מצות עשה היא לאבד ע"ז ומשמשיה כו' ,ובפ' ח' ה"ו
כתב כיצד מאבד ע"ז ומשמשיה כו' שוחק כו' ,משמע קצת דמדאורייתא קאמר .וכן משמע בטור
שו"ע יו"ד סי' קמ"ו סעיף ]י["ד ,192וכן משמע מלשונו הלכות חמץ ומצה ,193וכ"מ במ"א סי' תמ"ו
ס"ק ב' שכתב דחיישינן שמא לא יפררנו כדינו ,194ואי לא בעי פירור אלא משום חשש תקלה ,לא הוה
חיישינן כל כך להשהות החמץ בשביל כך.
ומכל מקום כיון שלא ראיתי לאחד מן האחרונים שהכריע בזה בפירוש נגד דברי רש"י ,לכך סתמתי
הדברים בפנים 195כלשון השו"ע.
ומהרז"ה 196ורבינו אפרים שפסקו לחומרא אין ראיה ,כיון דלמר איכא קולא וחומרא ולמר איכא
קולא וחומרא ,197וכ"כ הכסף משנה בשם הרמ"ך בפ"ח מהלכות ע"ז ,198וכהאי גוונא אף בדרבנן
נקטינן כחומרי דמר וחומרי דמר ,כמה שכתבו התוס' סוף פ"ק דביצה ,199וכן הוא בר"ן שם 200לדעת
הרז"ה.
איברא דסוגיא דע"ז 201מוכחת לכאורה דאף לפירש"י הוא דאורייתא:
)ג( ויש מחמירין בחטים כו' .איברא 202שכן משמע לכאורה בהדיא בע"ז דף ס"ב ע"ב ,203דלא אמרינן
__________________
אמם ממה שכתב רש"י )שם ד"ה בעי פירור(" :שמא תפגע בו ספיה ותטלו ולאו אדעתייהו" ,ראית דעתו דהייו
רק מחשש תקלה ,שלא יהה מזה ישראל.
" 191שלא יכשל בה ישראל ליהות ממה".
" 192וכיצד מבערה ,שוחק וזורה לרוח או מטיל לים".
 193פ"ג הי"א )כיצד ביעור חמץ  ...פורר וזורה לרוח או זורקו לים( .וכן הוא בשו"ע ס"א.
" 194כל הפוסקים כתבו לכפות עליו כלי  ...דחיישין שהעכו"ם לא יפררו כדיו".
 195והייו בס"ג )שישליכו לאיבוד בעין ששום אדם לא יכול ליהות ממו( ,ובס"ד )כיצד מבער  ...פוררו לפירורין ...
וזורק להר  ...שאם לא יפררו ויזקו להר או לים הרי הוא שט על פי המים ויוכל אדם המהלך בספיה ליהות
ממו( .ולא פירש אם הוא מטעם שבלאו הכי איו חשוב ביעור ,או מטעם שבלאו הכי יש לחוש לתקלה.
 196בעל המאור פ"ב ז ,א )איבעיא להו מפרר וזורה לרוח וכו' ,כיון דפליגי עלה רבה ורב יוסף ולא איפסיקא הלכתא
כחד מיייהו ,קיטין הכא והכא לחומרא  ...וכן כתב ה"ר אפרים ז"ל(.
ולפום ריהטא ראה ,שמה שפסקו לחומרא הוא כיון שהחיוב לפרר כו' הוא מן התורה.
 197כמבואר בגמרא שם" :לרבה  ...הא לים המלח הא לשאר הרות  ...לרב יוסף  ...הא בחיטי הא בהמא" .הרי
שלרבה יש קולא בים המלח ,ולרב יוסף יש קולא בהמא .ובמקום שלכל אחד יש קולא וחומרא ,יש להחמיר
כשיהם.
 198על מה שכתב הרמב"ם שם ה"ו )כיצד מאבד  ...שוחק וזורה לרוח או שורף ומטיל לים המלח( ,כתב הכ"מ )וכתב
הרמ"ך תימה היכי פסק כרב יוסף לגבי רבה( .הרי מפרש שרב יוסף מחמיר בים המלח.
 199יד ,א ד"ה איכא )אע"ג דבשל סופרים הלך אחר המיקל ,הואיל ולכל אחד ואחד יש קולא וחומרא מכל צד עבדין
לחומרא( .וראה חידושי צמח צדק עד ,א .כללי הפוסקים וההוראה כלל מא.
 200ו ,ב )וכתבו בתוספות ,וכן הר"ז הלוי ז"ל ,דכיון דבכל חד מהי לישא איכא קולא וחומרא ,קטין חומרי דכל
חד ,דליכא למימר הלך אחר המיקל ,כיון דכל חד מיייהו מיקל ומחמיר(.
וכדלעיל )הערה  (196בדעת הרז"ה.
 201מג ,סע"ב – מד ,א )כבר אמר  ...ואכות אותו טחון היטב עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו אל החל היורד מן
ההר  ...כבר אמר  ...וידק וישרף בחל קדרון  ...כבר אמר וכתת חש חשת אשר עשה(.
הרי שלמדים דין זה מהפסוקים ,ואין זה רק מחשש תקלה.
 202תוכן המשך דברי הקוטרס אחרון ,לבאר ההכרעה בפים ס"ד )ויש מחמירין  ...וטוב לחוש לדבריהם במקום
שאפשר ,כגון שאין שם אלא מעט חטים שיוכל לחתכן בשעה מועטת .אבל אם הן הרבה שיצטרך לשהות הרבה
בחתיכתן  ...יש לסמוך על סברא הראשוה(.
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ליה שדינהו לנהרא בעינייהו ,אלא ודאי דבעי פירור טרחא יתירה .והא דלא אמרינן ליה קלינהו
ושדינהו בנהרא .204היינו משום דחיישינן למאן דאמר זה וזה גורם אסור ,205כמה שכתבו התוספות,206
ואם כן בנהר נמי לא פלטינן מחששא זו ,כמה שכתבו התוספות שם דף מ"ג סוף ע"ב.207
מכל מקום כיון שהב"י 208מיקל בחטים ,וכן הוא ברש"י 209אליבא דרב יוסף ,וכ"מ ברא"ש ור"ן
וטוש"ע ,וכן המנהג כמ"ש החק יעקב ,210פשיטא דאין להחמיר נגד הנך רבוותא ,ונגד המנהג,
בחומרא דאתי לידי קולא .211דעיקר טעם החומרא היא חששא רחוקה שההולך בספינה ילקט החטים,
וכשישהה אותם איכא למיחש גם כן לתקלה ,שמחשש זה הצריכוהו לבער החמץ אחר הביטול,212
ואם לא ביערו והשהה אותו אפילו מקצת הפסח אפילו אחר הביטול קנסוהו לאסרו בהנאה לאחר
הפסח .213וגם חשש תקלה זו אם לא יפררנו לפי שיטת רש"י שכתבתי לעיל 214אינו אלא לאחר הפסח,
דבודאי שום אדם מישראל לא יאכל בפסח חטים השרויים במים שהן חמץ גמור כמו שיתבאר בסימן
תס"ז:215
)ד( ויש מי שאוסר כו' .עי' במה שכתבתי בסי' תמ"ז:216
)ה( וטוב לחוש כו' .הנה 217במ"א 218משמע קצת ,וכך כתב החק יעקב ,219דבאין אבוקה כנגדו לא
__________________
שאף שמשמע בגמרא כדעת המחמירים ,מכל מקום רבו המקילין ,וכן המהג להקל ,וגם היא חומרא דאתי לידי
קולא.
" 203ההוא גברא דאגר ארביה לסתם יין ,יהבו ליה חיטי באגרא ,אתא לקמיה דרב חסדא ,אמר ליה זיל קליהו
וקבריהו .ולימא ליה בדריהו )יפזרם כמות שהם ,למה ליה לשרפן ,רש"י( ,אתו בהו לידי תקלה )דהדרי ומלקטי
להו ,רש"י(" ,ולא אמרין כו'.
 204דאמרין התם" :וליקליהו וליבדריהו ,דלמא מזבלי בהו" ,ומדוע לא ישרפם ויפזרם בים.
 205שם מט ,א.
 206שם ד"ה אתי לזבולי )ואם תאמר ומה בכך הא פסקין לעיל כר' יוסי דאמר זה וזה גורם מותר ,דהוי זבל דאיסור
וקרקע דהיתר .ויש לומר שלכתחלה יש לחוש לדברי רבן שחולקין עליו(.
" 207שכן דרך הרות שמתגרשים מימיהם רפש וטיט על גדותיהם ושם עושה זבל".
 208בריש הסימן) ,שפירש אף בדעת הרמב"ם" :דחיטי שהחמיצו לא בעי פירור ,אלא זורקן לתוך המים ,ואפילו
מכוסין ,מפי שהמים מפזרים אותם".
 209כח ,א ד"ה בחיטי )שלא יתם בשק ויזרקם ,אלא יפזרם על פי המים ,שלא יוכל אדם ללקטן מעל פי המים(.
 210ס"ק ב )ובמ"א כתב דמשמעות המגיד משה לדעת הרמב"ם דגם החטים עצמן צריך לפרר ,ואין דבריו מוכרחים
כלל ,גם לא ראיתי והגין כן(.
 211כמבואר בפים )במוסגר(.
 212לעיל סי' תלד ס"ו )ואחר הבדיקה מיד יבטל  ...לפי שחששו שמא שארה גלוסקא יפה  ...ויעבור עליה בבל יראה
ובבל ימצא  ...ואע"פ שמיד שימצאה יבערה מן העולם לגמרי .יש לחוש שמא ישהה מעט קודם שיתעסק בביעור,
ועל שהייה זו עובר בבל יראה ובל ימצא( ,וש".
 213כדלקמן 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(.
 214שההולך בספיה ילקט החטים.
 215סעיף ז ואילך.
 216ראה לקמן קוטרס אחרון ס"ק ה בסופו.
 217תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים הובאה דעת המ"א לאסור מכירת הפת שאפתה בחמץ חוץ מדמי חמץ שבה.
אלא שמדברי המ"א ראה שלא אסר אלא כשהאבוקה כגדו ,שאז אסור מדאורייתא.
ואילו כאן בפים סתם שיש אוסרים בכל אופן )שהרי קאי על מה שתבאר בתחלת הסעיף – כשאפה או תבשל על
גבי גחלים ,או שאפה ותבשל בחומו של תור לאחר שגרף את הגחלים ,שבשיהם אין האבוקה כגדו(.
ומבאר הטעם לזה ,כי הט"ז והש"ך סוברים שגם גחלת אסורה מהתורה ,אף שאין האבוקה כגדו .יוצא אם כן שלפי
דעת המ"א גם בזה לא תועיל המכירה לכרי חוץ מדמי איסור שבה.
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מיתסר אלא מדרבנן.
וזהו לדעת הב"י ביו"ד סימן קמ"ב .220אבל הט"ז 221וש"ך שם 222חלקו עליו בזה ,משום דהנקברין
דאפילו אפרן אסור 223גחלתן אסורה מן התורה ,ואפילו דיעבד כמ"ש הרא"ש 224בשם הרב רבנו יונה,
ע"ש בש"ך.
ועי' בפרי חדש סימן תמ"ז סעיף א' 225וסימן תס"ז סעיף י' ,226שנראה כחולק על הש"ך בסימן
__________________
ואף שהש"ך סובר להתיר המכירה חוץ מדמי איסור שבה אף בדאורייתא .מכל מקום או חוששים לדעת המ"א
בזה.
גם הפרי חדש אוסר בלא תערובת ,ואיו מחלק בין אבוקה כגדו או לאו.
 218ס"ק ו )ובתוספות פסחים דף ע"ה משמע דכשאבוקה כגדו אסור מדאורייתא ,ואם כן לא מהי תקה למוכרו
לעכו"ם(.
 219ס"ק ז )ואין צריך לומר באין אבוקה כגדו דהוא רק איסור דרבן(.
 220ד"ה ומ"ש ואע"ג )וקשה לי דכיון דגחלת של עבודה זרה אסורה כמו שתבאר בסימן זה ,אמאי שרין בבישלה על
גבי גחלים .וצריך לומר דכי אמרין אסורה הייו לכתחלה דוקא( .ולכן פסק בשו"ע שם ס"ד )ואם לא צו ואפה
בו את הפת )בעוד שהאבוקה כגדו( הרי זה אסור בהאה( ,ובס"ו )פת שבשלה על גבי גחלים של עצי עבודת כוכבים
מותרת(.
 221שם ס"ק ד )אסור ליהות בגחלתה ,ראה לי אפילו דיעבד אסור  ...ברור דאיסור דאורייתא יש בגחלת  ...ואם כן
אפילו דיעבד אסור .והב"י כתב מכח קושיא בסי' זה דדוקא לכתחלה אסור בגחלת ,וכתב עליו מו"ח ז"ל שכן הוא
פשוט ,ולע"ד לא דקו בזה כלל( ,וס"ק ח )וכבר הוכחו בתחילת הסימן דאיו כן אלא איסור גמור יש בגחלת של
עבודת כוכבים ואפילו דיעבד(.
 222ס"ק י ד"ה ומ"ש גרף )שהרא"ש כתב שם והא דשרין  ...דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם ,משום
דדין בשריפה ,וקי"ל כל השרפין אפרן מותר ,אבל בחמץ קי"ל כרבן דאמרי מפרר וזורה לרוח ,והוה בכלל כל
הקברים שאפרן אסור ,וכל שכן בגחלים ,הר"ר יוה ז"ל עכ"ל ,ואם כן באליל מי  ...אפרן מי אסור  ...דדוקא
בקליפי ערלה וכיוצא בו שהגחלים מותרים  ...אבל לא בחמץ(.
 223תמורה לד ,א.
 224פ"ב סוס"י ב )והא דשרי  ...דוקא בקליפי ערלה ובקשין של כלאי הכרם  ...אבל בחמץ בפסח  ...הוו בכלל כל
הקברים שאפרן אסור ,וכל שכן הגחלים .ה"ר יוה ז"ל(.
" 225הא דשרין בהולכת האה לים המלח דוקא כשתערב ,אבל הפת כולו כשלא תערב אסור ,והכי משמע
במתיתין דפרק כל הצלמים ]ע"ז מט ,ב[ דלא קאי ר' אליעזר אלא אתערב דוקא  ...ויחא מי דלא פליג ר'
אליעזר ברישא דמתיתין דקתי חדש יותץ  ...דדוקא בשלא תערב לית ליה תקה ,דאי בתערב הי דתקתא דר'
אליעזר דיוליך האה לא מהיא אלא באיסור עכו"ם ,אבל תקתא דרשב"ג דפרק בתרא דעכו"ם ]ע"ז עד ,א[
דימכר כולו לגוי חוץ מדמי איסור שבו ,ודאי איתא בכל איסורין שבתורה".
והייו דהא דתן )ע"ז עד ,א(" :יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ
מדמי יי" שבו" .תקה זו איה מועלת אלא בתערובת .וכך גם הא דתן )ע"ז מט ,ב(" :טל ממה עצים אסורין
בהאה הסיק בהן את התור ,אם חדש יותץ ואם ישן יוצן ,אפה בו את הפת אסורה בהאה ,תערבה באחרות כולן
אסורות בהאה ,רבי אליעזר אומר יוליך האה לים המלח" ,גם בתקה זו לא קאי אלא אסיפא )תערבה באחרות(
ולא ארישא )הסיק בהן את התור  ...אפה בו את הפת( .וכן הא דתיא )פסחים כו ,ב(" :תור שהסיקו בקליפי
ערלה או בקשין של כלאי הכרם ,חדש יותץ ישן יוצן ,אפה בו את הפת רבי אומר הפת אסורה" ,לא אמרה כאן
תקת "ימכר לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו" ,כיון שתקה זו איה מועלת אלא כשתערב ,וכאן מיירי בלא
בתערובת.
וכן היא דעת היעב"ץ שבראבי"ה סי' תיד )ורביו יעב"ץ הלוי פליג ,ואמר דגבי חתיכה שבלע בו החמץ עשה כולו
איסור ,ולא סגי ליה פדיון בשיעור האיסור הבלע ,מדלא פליג רבי אליעזר באפה בו את הפת ברישא ,אלא בסיפא
היכא שתערבו באחרות ,שמע מיה דדוקא תערבו באחרות(.
" 226מה שכתב דהלכה כרשב"ג חבית בחבית ולא יין ביין ליתא ,שהרי כתב הר"ן בסוף פרק כל הצלמים ]ע"ז כב ,א
סוף ד"ה רבי[ שדעת הראשוים ז"ל דכל איסורים שבתורה כסתם יין מדמין להו ,הילכך בכל האיסורים אפילו
דומיא דיין ביין אמרין דימכר חוץ מדמי איסור שבו".
דברים אלו הובאו לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ריש ס"ק ב )הה פרי חדש פסק  ...שכל איסורין לסתם יין מדמין
להו כמ"ש הר"ן בפרק ]ג[ דע"ז שכך כתבו הראשוים ז"ל עכ"ל בסי' תס"ז סעיף ]י[ .אבל אן לא קיי"ל הכי ,אלא
 ...שכל שגוף איסור דאורייתא מעורב בו לא מהי תקה זו ,דמדמין ליין סך ודאי שתערב יין ביין עיי"ש(.
ולא תברר מהו הקשר לידון דידן ,שהרי כל זה מיירי בתערובת חמץ בפסח לח בלח ,טעמו וממשו ,אם מועלת בזה
תקת מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,שדעת הפר"ח שמועלת ,ולא קיי"ל כוותיה בזה.
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ק]מ["ב סעיף קטן ח'.227
ועיין במה שכתבתי בסי' תמ"ז:228
)ו( יש בהסיקו כו' .עיין 229היטב בש"ך יו"ד סי' קמ"ב ,230ותמצא שדעתו להקל בזה וזה גורם אף
שהע"ז אוסרת במשהו) 231דלא כבאר היטב 232שם( ,והוא הדין לחמץ בפסח דדמיין להדדי כמבואר
מדבריו שם .233וכן הוא דעת הרמב"ם בפ"ז מהלכות ע"ז ,234שלא כתב חדש יותץ ,וכמ"ש הכ"מ
שם .235וכך פסק בשו"ע שם סעיף ד' ,236וסעיף ז' ,237ולכך העתיק דברי הרמב"ם בהלכות מאכלות
__________________
וגם על מה שכתב בפים ס"ט )ויש מי שאוסר אם לא תערבו( ,סמן על הגליון" :מ"א .פר"ח סי' תמז ותסז" .שי
הציוים הראשוים תבארו כאן ,ואילו הציון השלישי לא תבררה לע"ע כוותו.
" 227מיהו ראה לי  ...קערות וכוסות שבשלן בעצי ערלה ,דיכול למכור הבגד והפת לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור
שבו  ...דודאי יין סך שתערב ביין לא מהי כשמכרו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין סך שבו  ...אבל פת ובגד לא
מיכר ביה איסור ממש .ואף על גב דאמרין יש שבח עצים בפת ,הייו לומר שהוא חמור יותר מזה וזה גורם ,לפי
שתועלת האיסור יכר בו ,אבל לא שיהא כתערובת ממש".
 228שם ס"א -ב ,וקוטרס אחרון ס"ק ב -ג ,תבארו דעות הפוסקים בתערובת יבש ביבש ,לח בלח ,וטעם בלא ממשות.
אבל איו דן שם בדין "אם לא תערבו" המבואר כאן )אלא שסיום קוטרס אחרון ס"ק ג חסר שם ,ואולי הי' שם
גם הוגע לעייו(.
 229תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ט פסק שאם אפה בו פת או בישל בו תבשיל אסורין בהאה .ומקשה על זה המ"א ס"ק ה ,שאף שהלכה זו
מובת בעצי ערלה ואשירה ,משא"כ בחמץ "דהא אי אפשר להדליק חמץ לבדו אם לא על ידי עצים" .ואף אם
הובער בזה גם החמץ ,הרי זה וזה גורם מותר.
ומתרץ לפי דעת הט"ז ,שבאיסורי משהו גם זה וזה גורם אסור )שהיא דעה הא' שבפים סוף ס"י( .אמם הש"ך
הרבה לחלוק על הט"ז ,ודעתו מוכחת מדבריו שזה וזה גורם מותר אפילו באיסורי משהו )שהיא דעה הב' שבפים
סוף ס"י(.
ולכן תבאר כאן בפים ריש ס"י ,דמיירי הכא "שלאחר שאחזה בו האור יש בהסיקו כדי לאפות הפת או כדי לבשל
התבשיל" .ועל זה מביא מכמה הלכות ,שבאופן זה אוסרים גם בזה וזה גורם.
ואף לפי דעת המ"א ,שבחמץ האוסר במשהו גם זה וזה גורם אסור ,הייו דוקא מליל ט"ו ואילך שהחמץ אוסר
במשהו .אמם זה לא יועיל לבאר את מה שפסק )בשו"ע ס"ב(" :אבל אם שרפו משעה ששית ולמעלה  ...אותה
הפת ואותו התבשיל אסורים" ,שהרי מששה ששית ולמעלה אין החמץ אוסר אלא בס'.
ובהכרח לומר ,שגם לדעת המ"א מיירי בשו"ע באופן ה"ל "שלאחר שאחזה בו האור יש בהסיקו כדי לאפות הפת או
כדי לבשל התבשיל".
ומה שהמ"א לא כתב זאת בפירוש ,כי הוא מיירי בדעת הרמב"ם ,שגם משעה ששית ולמעלה אוסר החמץ במשהו,
מטעם דבר שיש לו מתירין.
 230ס"ק י )ודאי הא מודה הרמ"ה ,דהיכא דהסיק בעצי אליל תור חדש דמותר לאפות שוב בו כשיוצן ,דהא אין כאן
לא אפר ולא חום של עצי איסור ,אלא התור הוא שאסור ,וקי"ל זה וזה גורם מותר(.
 231שלכן התיר בתור חדש מטעם זה וזה גורם )עצי ע"ז שגמרו את התור ,ועצי ההיתר שגמרו את הפת( .ועל גבי
גחלים או בחום התור לא הוי זה וזה גורם בע"ז וחמץ ,כי אף האפר אסור בהם )כדלעיל ס"ח(.
 232של הר"י מטיקטין ,שם ס"ק ה ,שפירש גם בדעת הש"ך שזה וזה גורם אסור בע"ז שאסור במשהו.
" 233דדוקא בקליפי ערלה וכיוצא בו  ...אבל לא בחמץ ואליל".
 234הלכה יג )הסיק בהן את התור יוצן ,ואחר כך יסיק בעצים אחרים של היתר ויאפה בו(.
" 235ואיכא למידק בדברי רביו דמדכתב יוצן סתם ,משמע דאפילו בחדש קאמר ,והייו כמאן דאמר זה וזה גורם
מותר".
וכן תבאר בש"ך שם )שכתב פ"ז מהל' עבודת כוכבים  ...הסיק בהם התור יוצן ואחר כך יסיק בעצים אחרים של
היתר ויאפה בו  ...ומדכתב יוצן סתם משמע דאפילו בחדש קאמר ,והייו כמאן דאמר זה וזה גורם מותר .וכן פסק
בכמה דוכתי דזה וזה גורם מותר(.
" 236הסיק בהם את התור ,בין חדש בין ישן ,יוצן ,ואחר כך יחם אותו בעצי היתר".
" 237קדרה שבישלה בעצי עבודת כוכבים ובעצי היתר ,הרי התבשיל אסור ,ואף על פי שזה וזה גורם ,שבשעה
שתבשלה מחמת עצי האיסור עדיין לא באו עצי ההיתר ,ומצא מקצת הבישול בעצי היתר ומקצתו באיסור" .הרי
שזה וזה גורם מותר ,ורק במקום שמקצת הבישול בעצי איסור אסר התבשיל.
והלכה זו היא מה שהעתיק דברי הרמב"ם כו'.
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אסורות 238גבי קדירה שבישלה ואע"פ שזה וזה גורם כו' לענין ע"ז ,239משום דסבירא ליה דאף בע"ז
יש להתיר אם בישלה בעצי איסור והיתר בבת אחת ,כמ"ש הט"ז 240והש"ך.241
והוא הדין בחמץ ,דמן הסתם אי אפשר להסיק בחמץ בלבד בלי עצים כמ"ש המ"א ,242ואם כן הוי
ליה זה וזה גורם .ועל כרחך צריך לומר דמה שכתב הרמב"ם ושו"ע כאן לאיסור ,היינו כשאחר
שאחזה האור בהחמץ יש בו לבדו כדי להסיק התנור ,243כדמשמע לישנא ולא יסיק בו 244כו'.
ובכהאי גוונא לא שרי משום זה וזה גורם ,כמו שהסכימו האחרונים ביו"ד סוף סי' פ"ז ,עיי"ש
בט"ז 245וש"ך 246ופר"ח ,247וכן הוא בהדיא במשנה פרק ב' דערלה ,248וברמב"ם פ' ]ט["ז מהלכות
249
מאכלות אסורות הלכה ט"ז ]דעיסה שכבר נתחמצה ,ואחר כך נפל לתוכה שאור שיש בו כדי לחמץ הרי
זו אסורה[.
והמ"א 250בכאן נמשך אחר שיטת הט"ז ביו"ד שם .251ולדבריהם צריך לחלק בין גינתא דאיזבלא
__________________
 238פט"ז הכ"ד )קדרה שבישל אותה בקליפי ערלה או בכלאי הכרם ובעצי היתר הרי התבשיל אסור .ואף על פי שזה
וזה גורם ,שבשעה שתבשלה מחמת עצי איסור עדיין לא באו עצי ההיתר ,ומצא מקצת הבשול בעצי היתר
ומקצתו באיסור(.
 239שהרמב"ם שם כתבה לעין עצי ערלה וכלאי הכרם ,והשו"ע שם כתבה לעין עצי ע"ז.
 240שם ס"ק י ,בדעת השו"ע )הרמב"ם כתב סעיף זה בהלכות מאכלות אסורות ,כגון ערלה וכלאי הכרם ,ושם שייך
להקשות שפיר האי ואף על פי וכו' ,אבל בעבודת כוכבים לא זכר כלל דין זה דקדירה ,הייו כמ"ש בסמוך
דבעבודת כוכבים באמת זה וזה גורם אסור ,כהרמ"ה והרא"ש .והמחבר כאן אזיל לשיטתו דלא מחלק בין עבודת
כוכבים לשאר איסורים(.
 241שם ס"ק יג )עיין בכ"מ שכתב שם ב' פירושים לדעת הרמב"ם ,והפירוש האחרון דחוק כדמשמע מדבריו עצמו,
והפירוש הראשון אמת(.
והייו מ"ש בכ"מ שם בפירוש הראשון )הכי קאמר ,אם בישל תבשיל בקדרה ותן תחתיה עצי איסור תחלה ,ואחר
שתבשל קצת בעצי איסור תן תחתיה עצי היתר וגמר בישול ,התבשיל אסור( .משא"כ אם תן בתחלה עצי
ההיתר והאיסור ותבשל בהם ,הוי זה וזה גורם מותר.
 242ס"ק ה )דהא אי אפשר להדליק חמץ לבדו ,אם לא על ידי עצים ,ואפילו הכי כתב שהפת אסור(.
 243כמבואר כאן בפים )כיון שלאחר שאחזה בו האור יש בהסיקו כדי לאפות הפת או כדי לבשל התבשיל ,הרי הן
אסורין בהאה(.
 244בו – ולא בצירוף עצי ההיתר.
 245ס"ק יג )אם יש באיסור לבד לחמץ ,לא מהי מה שמסייע לו ההיתר ,ואין זה בכלל זה וזה גורם(.
 246ס"ק לו )דדוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא ההיתר ,הא לאו הכי אסור(.
 247ס"ק לא )והייו דוקא כשאין האיסור יכול להעמיד לבדו בלא היתר ,דהשתא הוה ליה זה וזה גורם ומותר(.
וכן הוא לעיל סי' תמב סי"א )דכל זה וזה )פירוש איסור והיתר( גורם להעמידו ,הרי זה מותר ,אם אין כח באיסור
בלבד להעמידו(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' פז סי"א.
 248משה ט )שאור של חולין שפל לתוך עיסה וחמצה ,ואחר כך פל שאור של תרומה או שאור של כלאי הכרם ,ויש
בו כדי לחמץ ,אסור(.
וכך גם כאן ,אף שהתחיל ההיסק בהיתר ,ואחר כך וסף גם ההיסק של האיסור ,כיון שעתה יש באיסור כדי להסיק
בעצמו ,אסר.
" 249עיסה מחומצת שפל לתוכה שאור של תרומה או שאור של כלאי הכרם .וכן קדרה מתובלת שפלו לתוכה תבלין
של תרומה או של ערלה ושל כלאי הכרם .אם יש בשאור כדי לחמץ ,אילו היתה העיסה מצה ,ובתבלין כדי לתבל
הקדרה ,אילו היתה תפילה ,הרי הכל אסור".
 250כל האמור לעיל הוא לשיטת הש"ך שתבארה לעיל ,שגם בע"ז וחמץ אמרין זה וזה גורם מותר ,ומה שאסרו כאן
הפת שאפית על ידי החמץ ,הייו כיון שיש בחמץ עצמו כדי להסיק ,שלכן לא חשב זה וזה גורם.
אמם המ"א כתב בסק"ה )זהו דעת הטור  ...דכתב ביורה דעה בשם הרמ"ה ,דכיון דעבודת אלילים לא בטלה ,אפילו
זה וזה גורם אסור ,והוא הדין בחמץ ,דהאה כל שהוא מיהו הוי ,ואם כן אפילו היו מוחים עצים אחרים על האש
והיח החמץ גם כן עליהם ,דהוה ליה זה וזה גורם ,אפילו הכי אסור .וכ"מ דהא אי אפשר להדליק חמץ לבדו אם
לא על ידי עצים ,ואפילו הכי כתב שהפת אסור(.
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בזבל ע"ז דשרינן משום זה וזה גורם ,252ובין כרכר שארג בה בגד או אפה הפת בעצי אשירה וחמץ.253
וכבר השיג על חילוק זה הש"ך בנקודות הכסף שם .254ואיך שיהיה כיון שהרמב"ם ושו"ע מסכימים
להקל בזה וזה גורם אף באיסורין שאוסרין במשהו ,255יש לסמוך עליהם בהפסד מרובה.256
ואף 257להמ"א וט"ז אין לאסור אלא בתוך הפסח ,258אבל לא משש ואילך ,שבטל בס'.259
והמ"א שסתם דבריו ,260אפשר שהוא משום שיסד דבריו על הרמ"ך וכסף משנה ,261והם מפרשים
דעת הרמב"ם ,ולהרמב"ם 262אפילו משש ואילך אסור במשהו ,משום דהוה דבר שיש לו מתירין,
__________________
והייו שמפרש מ"ש הטור ביו"ד סי' קמב )והרמ"ה כתב אפילו למאן דאמר זה וזה גורם מותר ,הכא גבי אליל הפת
שאפה בעצי איסור והבגד שארג בכרכר של אליל אסורים( ,דהייו כיון שע"ז וחמץ אוסרים במשהו.
 251ס"ק ד )כתב הטור דקי"ל כמאן דאמר זה וזה גורם מותר ,והרמ"ה כתב אפילו למ"ד זה וזה גורם מותר ,הכא
באליל בפת שאפה בעצי איסור ובבגד שארג בכרכור של אליל אסורים  ...וכן ראה לע"ד ברור כשמש ,שיש
להחמיר בזה וזה גורם הללו גבי עבודת כוכבים ,דמי ירים ראש להקל גד מה שכתב הרא"ש בפירוש וכן הרמ"ה
והרמב"ם( ,וס"ק י )דבעבודת כוכבים באמת זה וזה גורם אסור כהרמ"ה והרא"ש  ...דכאן בעבודת כוכבים זה וזה
.
גורם באמת אסור(
 252ע"ז מט ,א )ההוא גיתא דאיזדבל בזבלא דעבודת כוכבים ,שלח רב עמרם קמיה דרב יוסף ,אמר ליה הכי אמר רב
יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי( ,ופרש"י )דזה וזה גורם מותר( .הרי דגם בע"ז מתירים זה וזה גורם.
וכתב על זה הט"ז שם ס"ק ד )ותמה ב"י דהא בגיתא דאזדבל בזבל דעבודת כוכבים אמרין בגמרא זה וזה גורם
מותר  ...לא קשה מידי ,דחילוק רב בייהם ,דכל מה שיש הכרח אל האיסור ואי אפשר זולתו ,אז אף על פי שיש
גם כן גורם דהיתר אסור בעבודת כוכבים  ...משא"כ בגיתא דאזדבל בזבל דעבודת כוכבים ,דהזבל משביח
הקרקע  ...אלו דברים עושים שבח לחוד ,אבל מכל מקום אפשר להיות זולתם ,אלא שלא היה טוב כל כך ,על כן
מותר בזה וזה גורם(.
 253משה שם מט ,ב )טל ממה עצים אסורין בהאה  ...אפה בו את הפת אסורה בהאה  ...טל הימה כרכור אסור
בהאה ,ארג בו את הבגד אסור בהאה(.
 254על הט"ז ס"ק ד )גם מה שחילק בין גתא דאזדבל ואין זורעים ,שאפשר זולתם ,אלא שלא היה טוב כל כך ,הוא
דוחק גדול ,כמו שראה מדברי עצמו .גם כולה סוגיא דפרק כל הצלמים דף מט ע"א לא משמע הכי עיי"ש(.
 255כמבואר לעיל בתחלת הקוטרס אחרון.
 256כפסק בפים ס"י )ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה ,או בשעת הדחק ,כגון לצורך שמחת יום טוב
שאין לו מאכלים אחרים(.
 257בא לבאר מדוע הובא כאן בפים ס"י טעם זה )שיש בהיסק זה בלבד ,בלא הצטרפות עצים ,כדי לאפות הפת
שאפה בו( ,לדברי הכל ,גם לדעת המ"א והט"ז שבאיסורי משהו גם זה וזה גורם אסור.
והייו כי ביאור המ"א ,שבחמץ האוסר במשהו גם זה וזה גורם אסור ,הייו דוקא מליל ט"ו ואילך שהחמץ אוסר
במשהו .אמם זה לא יועיל לבאר את מה שפסק )בשו"ע ס"ב(" :אבל אם שרפו משעה ששית ולמעלה  ...אותה
הפת ואותו התבשיל אסורים" ,שהרי מששה ששית ולמעלה אין החמץ אוסר אלא בס'.
ובהכרח לומר ,שגם לדעת המ"א מיירי בשו"ע באופן ה"ל "שלאחר שאחזה בו האור ,יש בהסיקו כדי לאפות הפת
או כדי לבשל התבשיל".
 258כמבואר לקמן סי' תמז סעיף א )חמץ שתערב בתוך הפסח ,דהייו מליל ט"ו עד מוצאי יום טוב האחרון של פסח,
כיון שהחמירה בו תורה לעוש כרת ,ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה
הן קרובין לשכחה ,לפיכך החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו(.
 259כמבואר לקמן סי' תמז סי"ח )וכל זה בתוך הפסח ,אבל קודם הפסח ,אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה,
שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה ,מכל מקום כיון שאין בו כרת לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר
איסורי תורה ,ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין(.
 260משמע אם כן ,שהטעם שכתב הוא לבאר את ההלכה בשלחן ערוך ,מועיל גם משעה ששית ואילך.
 261שבתחלת דבריו )בס"ק ה( הביא את מה שכתב הכ"מ פ"ג סוף הי"א )ואם בישל או אפה אותה הפת וכו' ,ודוקא
שהאבוקה כגדו ,הרב רבי משה( ,שהוא רבי משה הכהן )הרמ"ך( .ובדפוסים החדשים :ה"ר מוח.
ומבאר המ"א הטעם ,שאם אין אבוקה כגדו" ,הוי זה וזה גורם ,דתור הוא גם כן גורם שיאפה ושרי".
ואחר כך מסיק" :מיהו ראה לי עיקר כדעת הט"ז  ...דכיון דעבודת אלילים לא בטלה ,אפילו זה וזה גורם אסור,
והוא הדין בחמץ ,דהאה כל שהוא מיהו הוי".
 262הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ט )חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה איו בכללות אלו ,לפי שאין
התערובת אסורה לעולם ,שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארו ,לפיכך אוסר בכל שהוא(.
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כמ"ש הב"י בסי' תמ"ז 263בשם המ"מ 264עיי"ש:

__________________
 263בתחלתו ,ד"ה ודוקא בתוך הפסח )והרב המגיד כתב בפרק א' ,שיש מי שכתב ,דלפי מה שכתב הרמב"ם שהטעם
שחמץ בפסח במשהו משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,הוא הדין בתערב ערב פסח משש שעות ולמעלה שהוא
במשהו(.
 264פ"א ה"ה )ויש מי שכתב דלפי טעם זה הוא הדין בתערב משש שעות ולמעלה בערב הפסח שהוא במשהו(.
אלא דאן לא קיי"ל כן ,כדלקמן סי' תמז סי"ח )וכל זה בתוך הפסח ,אבל קודם הפסח ,אפילו בערב פסח משעה
ששית עד הלילה  ...מתבטל בששים כשאר איסורין  ...ואיו קרא דבר שיש לו מתירין דהייו לאחר הפסח ,כיון
שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא על ידי שתבטל ברוב ,שהרי החמץ שהוא עומד בעיו שעבר עליו הפסח אסור
בהאה(.

תמו מי שמוצא חמץ בתוך המועד
ובו ח' סעיפים

המוצא חמץ בערב פסח

א המוצא 1בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד ,בין שמצאה בביתו בין שמצאה בכל
מקום שהוא ברשותו ,2אם הוא חול המועד 3חייב לבערו מן העולם מיד שיראנה.4
ויברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ ,אע"פ שכבר ביטל כל חמצו בליל י"ד ,מכל מקום
חייב לבערו מדברי סופרים 5שמא ישכח ויאכלנה ,6וחייב לברך כמו שמברכין על כל מצות מדברי
__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( המוצא חמץ בערב פסח )ס"א -ב(.
)ב( המוצא חמץ פחות מכזית )ס"ג-ד(.
)ג( המוצא חמץ ביום טוב או בשבת )ס"ה -ו(.
)ד( תגלגל מגגו של כרי )ס"ז(.
)ה( מצא פת ספק חמץ בביתו )ס"ח(.
 2ולפי האמור בשטר שבסדר מכירת חמץ )ובכלל סך הכל העולה מכל החמץ ה"ל כללו גם כן במכירה זו חתיכות
חמץ שימצאו בחדרים ה"ל( ,ויתבאר בהערות שם ,שבזמיו הוג שמוכרים את כל החמץ המצא ברשות
הישראל ,ואחר שכל אחד מפרט בשטר ההרשאה את הכתובת שלו והארוות והחדרים שהחמץ המכר מוח בהם,
מוסיפים "ובכל מקום שהוא" .או "במקומות מיוחדים ובשאר כל המקומות" ,לפי זה יוצא לכאורה ,שכל החמץ
שמוצאים אחר כך הוא כבר מכור לכרי ,ואין צריך לבערו ]ולכל היותר יכיסום לחדר המכר לכרי )שאליו שייך
חמץ זה( ,כדי שלא יבואו לאכלו[.
 3משא"כ אם הוא יום טוב ,יתבאר לקמן ס"ה )ואם מצא חתיכת חמץ בביתו ביום טוב  ...לא יבערה בו ביום ,אלא
יכפה עליה כלי עד הערב לכסותה מן העין ,שלא ישכח ויאכלה ,ובערב יבערה(.
 4טור ושו"ע ס"א )המוצא חמץ בביתו ,אם הוא בחול המועד יוציאו ויבערו מיד(.
והטעם שצריך לבערו מיד ,יתבאר לקמן 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( ,ובהערות שם )הערה .(24
*
אמם יש בים חילוק גדול ,שלקמן שם )בתערובת משהו חמץ( אין צורך לבערם מיד אלא מחשש תקלה שמא ישכח
ויאכלה ,משא"כ כאן )שהוא חמץ בעין( חייב לבערו מדברי סופרים )כדלקמן הערה  ,(6ואם איו מבערו מיד עובר
עליו כל רגע מדברי סופרים ,כדלעיל רס"י תמה )וכל רגע ורגע שמצא חמץ ברשותו ואיו מתעסק לבערו הוא עובר
על מצות עשה מדברי סופרים( ,ולכן חייב לבערו מיד שיראה .ותבאר לעיל רס"י תלא ,ובהערות שם.
 5מ"א ס"ק א )ראה לי דיברך על ביעור חמץ ,אף על פי שכבר ביטל ,מכל מקום מברך על תקת חכמים( .ח"י ס"ק א
)אף על גב דמדאורייתא כבר יצא בביטול ,מכל מקום צריך לברך כמו בשאר מצות דרבן( ,ובסי' תלה ס"ק ה )ואף
על פי שביטל גם כן ,דאז שוב איו עובר בבל יראה ובל ימצא ,אפילו הכי צריך לברך על כל פים ,כיון שמצוה עליו
לבערו ,אף שאיו עובר בבל יראה ובל ימצא  ...ודלא כט"ז שמסתפק בזה( .והביא לזה כמה הוכחות.
וכן הוא לעיל סי' תלה ס"ב )וקודם הבדיקה חייב לברך על ביעור חמץ ,אפילו אם כבר ביטל כל חמצו קודם הפסח,
שאיו מצווה לבערו מן התורה ,מכל מקום מדברי סופרים חייב הוא לבדוק ולחפש אחריו ולבערו מן העולם
לגמרי(.
והייו דקיי"ל כמ"א וח"י ,כמבואר בקוטרס אחרון לעיל שם ס"ק א )אף שהט"ז מסתפק בזה ,אין ספיקו מוציא
מידי ודאי של המ"א והחק יעקב(.
ומכל מקום יש חילוק בין שתי הלכות אלו ,ששם מיירי שעדיין לא בדק ולא בירך ,ואילו כאן מיירי שכבר בדק
ובירך ,וכדלקמן בסמוך )ואע"פ שכבר בירך על ביעור חמץ בליל י"ד ,ובברכה זו פטר מלברך על ביעור ביום י"ד(.
ובזה מסתפק גם המ"א לעיל שם ס"ק ב )ואם מצא חמץ בביתו צ"ע אם יברך עליו ,כיון שבטלו קודם פסח ,וכבר
קיום תקת חכמים בבדיקה( .אך מכל מקום קיי"ל כמסקת המ"א כאן ס"ק א )ראה לי דיברך על ביעור חמץ,
אף על פי שכבר ביטל מכל מקום מברך על תקת חכמים( .וכדלעיל סי' תלא קוטרס אחרון ס"ק א )דאן קיימא
לן בסי' תמ"ו המוצא חמץ בפסח ומבערו מברך על ביעורו ,אף על פי שבירך על הבדיקה(.
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סופרים.7
)ואע"פ שכבר בירך על ביעור חמץ בליל י"ד ,ובברכה זו נפטר מלברך על ביעור ביום י"ד כמו
שנתבאר בסי' תל"ב.(8
מכל מקום לא נפטר אלא כשמבער את החמץ שמצא בבדיקה ,או את החמץ שקנה לאכילת י"ד ,לפי
שכל זמן שלא ביער את החמץ שמצא בבדיקה הרי עדיין לא נגמרה הבדיקה שבירך עליה ,9שבדיקה
בלא ביעור אינה שוה כלום .ולפיכך כל חמץ שמבער קודם שגמר לבער את החמץ שמצא בבדיקה
אין צריך לברך עליו ,לפי שעדיין לא נגמרה מצות הבדיקה שבירך עליה .ואפילו לא מצא שום חמץ
בבדיקה אין צריך לברך כשמבער ביום י"ד את החמץ ,שהיה ידוע לו בשעת הבדיקה שיצטרך למחר
לבערו ,שגמר הבדיקה הוא זה.
ואפילו כשמבער חמץ אחר שלא היה ידוע לו בשעת הבדיקה ,כגון שהיה טמון בחור בשעת הבדיקה
ובדק ולא מצאו ,ואחר כך נתגלגל משם ומצאו ,או שנמלך למחר וקנה חמץ ,או שנמלך לאפות לחם
חמץ ,אין צריך לברך על ביעורו ,אם מבערו קודם שגמר לבער את החמץ שהיה ידוע לו בשעת
הבדיקה שיצטרך לבערו ,כיון שעדיין לא נגמרה מצות הבדיקה ,10שהרי בירך עליה על מצות ביעור
__________________
וכל זה בתוך הפסח ,משא"כ אחר הפסח יבדוק בלא ברכה .וטעם החילוק בים תבאר לעיל שם ס"ד.
וראה הערות וביאורים תשלא ע' .71
 6טעם זה איו מספיק להצריכו ברכה ,כמבואר לעיל סוס"י תלה )ומה שהוא מצווה ומחוייב לבער  ...איו אלא
משום חשש תקלה שלא יבא לאכלו  ...ולכך אין לברך על ביעור זה( .וכן תבאר כאן בקוטרס אחרון ס"ק א
)פשיטא דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה(.
ומה שתפרש טעם זה ,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( .וסי' תמב
סכ"ח )חייב לבערו אע"פ שביטלו ,גזירה שמא ישכח ויאכל ממו בפסח  ...לפיכך אם הוא מטוף קצת ,שאיו ראוי
לאכילה ,6אין צריך לבערו אפילו הוא עומד בעיו ,כיון שאין בו כזית וכבר ביטלו( .והייו שבמקום שלא הצריכוהו
מדברי סופרים לבער אלא במקום שיש לחשוש שמא ישכח ויאכלה )ראה לעיל שם הערה .(268
ומכל מקום אחרי שהצריכו חכמים לבדוק מטעם שמא יבא לאכלו ,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( .וכן הוא בקוטרס אחרון כאן ס"ק א )ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך
הפסח ,אע"פ שביטלו ואיו צריך לבער אלא שלא יאכל ממו  ...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(.
וטעם זה סגי להצריכו לברך וצוו על ביעור חמץ .ותבאר לעיל סי' תלא ס"ד ,ובהערות שם .וראה גם לעיל סי' תמב
)הערה .(268
 7כדלעיל 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(.
 8סעיף א )וביעור זה שביום י"ד ,וביטול זה שבליל י"ד ,אין מברכין עליהם כלום ,והן פטרין בברכה שבירך על
הבדיקה שהיא תחילת הביעור .לפיכך מברכין עליהם על ביעור חמץ(.
 9רא "ש פ"א ס"י )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(.
 10כעין המבואר לעיל סי' ח סכ"א )אם הביאו לו עוד בגדים ללבוש ,כשעדיין היה מוח לפיו מאותן הבגדים שהיה
דעתו עליהן בשעת הברכה ,ולא לבשן עדיין בשעה שמלך ללבוש גם אלו הבגדים שהביאו לו עכשיו ,אזי לא יחזור
ויברך על אלו הבגדים שהביאו לו עכשיו ,כיון שלא גמר עדיין לבישת בגדים הראשוים שכבר בירך עליהם ,הרי זה
דומה ]למי[ שלא גמר סעודתו והביאו לו עוד לאכול דאין צריך לחזור ולברך(.
והייו כמבואר לעיל סי' רו ס"ט )מי שבירך על פירות שלפיו ואחר כך הביאו לו יותר  ...אם יש עדיין לפיו ממין
הראשון כשהביאו לפיו מין אחר הדומה להראשון  ...אין צריך לחזור ולברך עליו ,שכל זמן שהוא עוסק באכילת
או שתיית הראשון איו עושה היסח הדעת(.
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ועדיין לא גמר לבער את החמץ שהיה ידוע לו בשעת הבדיקה שיצטרך לבערו.
אבל כשמבער החמץ שמצא לאחר שגמר לבער את החמץ הידוע לו בשעת הבדיקה שיצטרך לבערו,
חייב לברך עליו ,שהרי כבר נגמרה מצות הבדיקה שבירך עליה:
ב 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 .11לפי שכל זמן
שלא הגיעה שעה ששית עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה ,שהרי אינו בודק אלא כדי לבערו מן העולם,
וכל זמן שלא הגיעה שעה ששית אין צריך לבערו ,12ונמצא שלא עשה כלל מצוה בבדיקתו ובביעורו
עד שהגיע שעה ששית ואין חמץ נמצא ברשותו ,אזי למפרע עשה מצוה בבדיקתו ובביעורו.
ואפשר שאף כשמבער משעה ששית ואילך עד הלילה אין צריך לברך עליו ,אלא אם כן מבערו בתוך
הפסח .דכל שלא הגיע הפסח עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה והביעור ,שהרי אינו 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 כמו שנתבאר בסי' תל"ב ,13ונמצא דכשמגיע
הפסח נגמרה למפרע מצוה מן התורה במה שבדק וביער את החמץ מרשותו .וספק ברכות להקל:14
המוצא חמץ פחות מכזית
15

ג )וכל זה( כשיש כזית בחתיכת חמץ זו שמצא בתוך הפסח ,אבל אם אין בה כזית לא יברך על
__________________
 11הייו שלעיל ס"א דן אם מצא החמץ לפי שביער את החמץ שמצא בבדיקה ,שאיו מברך שוב.
כעת דן אם מצא החמץ אחרי שביער את החמץ שמצא בבדיקה ,אבל לפי שעה ששית ,שאיו מברך שוב )וראה לעיל
סי' תלב ס"ה ,ובקוטרס אחרון שם ס"ק א ,שאף אם שכח לברך קודם הבדיקה בלילה ,אם מבערו קודם שעה
ששית לא יברך בשם ומלכות(.
ולהלן דן אם מצא החמץ אחרי שהגיע שעה ששית ,שרביו מסתפק בזה אם צריך לברך .ומסיק שספק ברכות להקל.
 12כדלעיל בקוטרס אחרון שם ,וסי' תלד סי"ג ,וסי' תמה ס"א ,שמה שמבערים בסוף חמישית הוא רק מהג.
 13בקוטרס אחרון ס"ק א )לדידן דאיו עובר בבל יראה עד הלילה( ,ובסי' תלא ס"א )שאין אדם עובר על חמצו בבל
יראה ובל ימצא אלא מליל ט"ו ביסן ואילך(.
 14כדלעיל סי' קסז סי"ב וש".
 15תוכן האמור כאן סעיפים ג -ד ,לעין פחות מכזית ,וקוטרס אחרון ס"ק א ,ולעיל סי' תמב ס"ג וסכ"ח ,וקוטרס
אחרון שם ס"ק טז וס"ק יח:
קיי"ל שאף פחות מכזית חמץ חייבים לבערו מדברי סופרים ,ולא סגי בביטול ,כדלעיל סי' תמב סכ"ח )ואע"פ שמן
התורה אפילו אם לא ביטלו איו חייב לבערו אלא אם כן יש בו כזית  ...מכל מקום מדברי סופרים אפילו פחות
מכזית חמץ  ...חייב לבערו ,גזרה משום כזית  ...אע"פ שביטלו(.
ואף שיש אומרים שפחות מכזית סגי בביטול ,מכל מקום קיי"ל כדעת המצריכים ביעור ,כמבואר בקוטרס אחרון
לעיל שם סוף ס"ק טז )דעת התוס' ורא"ש ורמב"ן  ...להקל בפחות מכזית אפילו איו דבוק ...אלא דאו אין לו
אלא כמ"ש הרב ב"י בשו"ע(.
והייו כמבואר בשו"ע סי' תמב ס"ח )דבוקים בכתלים או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .משא"כ
כשאים דבוקים לא סגי בביטול.
ואף שלפי דעה זו מברך על ביעורו ,מכל מקום לעין ברכה ,חיישין לדעת הפוסקים שפחות מכזית סגי בביטול ואין
צריך לבערו כלל ,שכל ספק ברכות להקל )ס"ג(.
*
וכל זה כשיכול לבטלו ,משא"כ אם תחמצה בתוך הפסח שאין בידו לבטלו ,קיי"ל כהמ"א ,שלדברי הכל חייב לבערו
מדברי סופרים ,ולפיכך חייב לברך על ביעורו )ס"ד(.
ואף שתבאר לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ריש ס"ק יח )וממוצא דברי מהרא"י  ...שמע ,דלמאן דאמר פחות
מכזית אין צריך ביעור ,הייו אפילו לא ביטלו( .מכל מקום פירש כאן רביו שמהרא"י מיירי בחטה שתבקעה
שאיה חמץ גמור ,ולכן לדעתו איו צריך לבערה אפילו לא ביטל .משא"כ פחות מכזית חמץ ממש לא סגי בביטול
לדברי הכל.
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ביעורה) ,א( לפי שיש אומרים 16שפחות מכזית חמץ אין צריך לבערו כלל אם כבר ביטלו 17קודם
הפסח ,כמו שיתבאר בסי' תנ"ט ,18ויש לחוש לדבריהם שלא לברך על ביעור פחות מכזית חמץ,19
שכל ספק ברכות להקל:20
__________________
ואף שבמקום שחיוב הביעור הוא מדברי סופרים ,כדי שלא יבוא לאכלו ,אין לברך עליו ,כמבואר לעיל סי' תמב ס"ז
)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( ,וסי"ג )צריך לבערם מן העולם לגמרי )אבל לא יברך מטעם שתבאר
למעלה(( ,וס"כ )צריך לבערו מן העולם לגמרי ,אבל לא יברך מטעם שתבאר למעלה(.
הייו דוקא במקום שחיוב הביעור הוא רק משום חשש תקלה ,משא"כ כאן שחיוב הביעור הוא גזרה משום כזית,
אם כן עובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי סופרים ,ולכן חייב לברך על ביעורו ,כמבואר בקוטרס אחרון כאן
ס"ק א )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( .וראה לקמן )הערה
.(22
*
ולא רק חמץ בעין ,אלא אפילו פחות מכזית שתערב בדבר אחר ויש בתערובת טעם חמץ חייב לבערו ,אע"פ שביטלו
)תמב ,ג; כח(.
ולעין הברכה ,גם בזה תלוי אם כבר ביטל את החמץ או לאו ,כמו שתבאר לעיל לעין חמץ בעין פחות מכזית(.
 16המקורות לדעה הראשוה ,שחייבים לבער אפילו פחות מכזית ואפילו ביטלו ,סמו לעיל סי' תמב סכ"ח )הערה
 .(264וכאן יצוייו המקורות לדעה המתרת:
במשה מה ,א )בצק שבסידקי עריבה אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם )לא( בטל במיעוטו( .ובגמרא יש שם
מחלוקת תאים ,ובסוף שם ע"ב )אמר ליה אביי  ...לא קשיא הא במקום לישה הא שלא במקום לישה( .ופירש"י
)שלא במקום לישה  ...אפילו פחות מכזית לא בטיל ביה( .ובתוס' שם ע"א ד"ה כאן )פירוש הקוטרס דשלא
במקום לישה עובר בפחות מכזית  ...וראה לר"י  ...במקום לישה יש להחמיר יותר שיש לחוש שידבק מאותה
עיסה לעיסה אחרת על ידי לישה  ...אבל פחות מכזית ושלא במקום לישה  ...מותר(.
ועוד בגמרא שם מה ,ב )אמר עולא לא אמרן אלא בעריבה ,אבל בבית חייב לבער ,מאי טעמא דזימין דכיש להו
ופלי גבי הדדי( .ופסק הרמב"ם פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה  ...הואיל ואלו החצאי זיתים
דבוקים בכתלים או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .ורא"ש פ"ג סי' ב הביא את דברי הרמב"ם
וסיים )ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא קט( .טור סוף סי' תמב )ודוקא בעריבה ,אבל בבית ...
שמתחברין יחד כשמכבדין הבית( .ועל פי דברי אביו הרא"ש לא הזכיר "דבוקים" .והייו שפחות מכזית אין צריך
לבער )אלא אם כן לפעמים מתקבצים יחד לכזית שלם(.
אמם ראה לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,ושם מסיק
)דסבירא ליה להרא"ש דהייו דוקא בצק שבעריבה ,דחשוב עכ"פ מדרבן ,אבל המושלך לארץ לא חשוב כלל ,והוא
בכלל פירורין דאמרין בפרק קמא דלא חשיבי כלל ובטלי ממילא ,ואין צריך ביטול ולא ביעור  ...והמגיד משה
והשו"ע דסבירא להו דבוקים דוקא ,על כרחך סבירא להו לחלק בין פירורי פת לפירורי בצק( .והייו שגם הרא"ש
וסייעתו מודים ,שפחות מכזית בצק שבעריבה צריך ביעור .אלא שאם פחות מכזית ב צק מושלך לארץ ,לדעתם
דיו כמו הדבוק לכותל ,שאיו צריך ביעור.
ופר"ח סי' תמב ס"ז ד"ה ולעין הלכה )ולעין הלכה שיטת ר"י היא יותר מחוורת בסוגיא ,וכתב הרמב"ן שזו היא
שיטת הראשוים ,וכן דעת הר"ן ,וכן עיקר ,דכל חצי זית בעלמא אין צריך לבער  ...ודלא כפסק המחבר ז"ל(.
מה שהביא מהרמב"ן ,הובא גם בקוטרס אחרון ס"ק א ,ולעיל סי' תמב קוטרס אחרון סוף ס"ק טז )ורמב"ן
במלחמות כתב שהיא שיטת רוב ראשוים ז"ל( ,והייו מה שכתב שם פ"ג יד ,א )והוי יודע שאין דעת רביו חאל
שהזכרו ,ולא דעת הגאוים ,בפירוש השמועה כדברי רש"י  ...אלא כך פירשו ראשוים  ...פחות מכזית  ...במקום
לישה עובר ואם לאו איו עובר(.
וכן הובאה שם ושם דעת הר"ן יג ,ב )הראה יותר מסוגיית הגמרא  ...שלא במקום לישה איו חייב לבער( .וראה
לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יח בהג"ה הא' )שהביא ממשמעות הר"ן ,שחייב לבער גם פחות מכזית(.
וכן הובאה שם ושם דעת מהרא"י )ובפרט שכן הסכים גדול שבאחרוים מהר"י איסרלן ז"ל בכתביו סימן קס"ד(.
והייו מה שכתב שם )חטה שמצאת בתרגולת בפסח אם צריך לשורפה  ...דפחות מכזית אין צריך ביעור(.
 17כדלקמן ס"ד )אבל אם תחמצה לו עיסה בתוך הפסח שאין בידו לבטלו עכשיו ,אע"פ שאין בה כזית חייב לבערו
לדברי הכל( ,וש".
 18סעיף כא .בשוע"ר שם לא זכר דין פחות מכזית בעיו ,רק דין פחות מכזית הדבוק על הכלי ,שאיו צריך לבערו
לדברי הכל )כדלעיל סי' תמב סכ"ח( .וראה הגהות על שו"ע הל' פסח.
 19סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל סי' תמב ס"ב )והערה .(15
 20כדלעיל סי' קסז סי"ב וש".
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ד במה דברים אמורים כשמצא חמץ שנתחמץ קודם הפסח ,שכבר ביטלו כשאמר כל חמיעא כו'.21
אבל אם נתחמצה לו עיסה בתוך הפסח שאין בידו לבטלו עכשיו ,אע"פ שאין בה כזית חייב לבערו
לדברי הכל ,22גזירה משום כזית שלם שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה ,ולפיכך חייב
לברך על ביעורה.
23
במה דברים אמורים כשנתחמצה חימוץ גמור שיתבאר בסימן תנ"ט  .אבל אם לא נתחמצה חימוץ
27
גמור ,24וכן חטה הנמצאת בתבשיל ,25או שנשרת במים ,26שאף על פי שנתבקעה אינה חמץ גמור
כמו שיתבאר בסי' תס"ז ,28לא יברך על ביעורה 29אע"פ שנתחמצה בתוך הפסח:
המוצא חמץ ביום טוב או בשבת

ה ואם מצא 30חתיכת חמץ 31בביתו ביום טוב או בשבת ,אפילו יש בה כזית ,לא יבערנה בו ביום ,אלא
__________________
 21כדלעיל סי' תלד ס"ז.
 22מ"א סי' תמב ס"ק יב )כתב הרא"ש דלאו דוקא קט ,דאפילו אין דבוקים אין צריך לבער ,כיון דהוי פחות מכזית
 ...ופשוט דאפילו פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור(" ,ולפיכך חייב לברך על ביעורה".
וכן הוא לעיל סי' תמב ס"ג )לא יברך על ביעור זה  ...אם כבר ביטל את החמץ הזה קודם הפסח(.
*
אמם ראה לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור בפים )כאן ,ולעיל סי'
תמב ס"ג( .ושם מוכיח מדברי הפוסקים שלא כדברי המ"א ,אלא שלדעת הפוסקים שפחות מכזית בכל אופן אין
צריך לבערו ,כן הוא אפילו אם לא ביטל.
ולפי זה יוצא ,שגם פחות מכזית שתחמץ בתוך הפסח ,אף שאין בידו לבטלו ,מכל מקום אין לברך על ביעורה,
דספק ברכות להקל.
ותבאר לעיל סי' תמב סכ"ז ) והערה .(254
 23סעיף יג )בצק שהחמיץ עד שיש בו סדקים ,אפילו לא תערבו הסדקים זה בזה אלא אחד הולך הה ואחד הולך
הה ,הרי זה חמץ גמור והאוכלו חייב כרת(.
 24מ"א סי' תלה ס"ק ב )אבל דבר שאיו חמץ גמור אין מברך עליו(.
 25שצריך לבערה ,כדלקמן סי' תסז סכ"ה )חטה או שעורה שמצאת בתבשיל בפסח  ...לאחר שיסיר משם את החטה
ויבערה( .מכל מקום לא יברך על ביעורה ,כמבואר במ"א ס"ק א )ודוקא בחמץ גמור ,אבל חטה שמצאת בתבשיל
דאיה חמץ גמור ,ראה לי דלא יברך עליה( .ותאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק א )ומדכתב דאיה כו' ביעורה כו'
)בלשון קיבה( משמע בהדיא דאחטה קאי .ומדסתם ולא פירש דמיירי בשלא תבקעה משמע דאפילו תבקעה
איה חמץ גמור בבירור ,וכדעת הרא"ש והטור בסי' תס"ז גבי חטה שמצאת בעיסה  ...מכל מקום אין לברך על
כך דספק ברכות להקל(.
 26ראה לקמן סי' תסז ס"א -ב וס"ז.
 27רא"ש פ"ב סי' כה )ואפילו אם תבקעו ראה לי דשרי ,דתבקע לאו חמץ גמור הוא אלא קרוב להחמיץ( .טור סי'
תסז )כתב א"א ז"ל  ...שאפילו תבקעה איו חמץ גמור אלא קרוב להחמיץ( ,ודעה הא' בשו"ע סי' תסז סי"א )אם
מצאת חטה בקועה בעיסה או במצה אפויה ,יסיר ממה כדי טילת מקום ,והשאר מותר .ויש מי שאוסר כל
העיסה או אותה מצה .וראוי לחוש לדבריו אם לא במקום הפסד מרובה או בשעת הדחק(.
 28סעיף א )שהביקוע הוא סימן שהן קרובות להחמיץ( ,וסל"ה )חטה בקועה שמצאת בפסח בעיסה או במצה
אפוייה ,יש רוצים להקל להתיר כל המצה והעיסה ,לפי שהחטה שתבקעה איה חמץ גמור מיד שתבקעה ,אלא
היא קרובה להחמיץ( .וראה קוטרס אחרון סוף ס"ק א )ומדסתם ולא פירש דמיירי בשלא תבקעה ,משמע
דאפילו תבקעה איה חמץ גמור בבירור ,וכדעת הרא"ש והטור בסי' תס"ז גבי חטה שמצאת בעיסה(.
 29אף שחייבים לבערה ,כדלקמן סי' תסז סכ"ה )חטה או שעורה שמצאת בתבשיל בפסח  ...תרככה  ...שיסיר משם
את החטה ויבערה( ,וסס"ב )ואותה החטה  ...צריך לשורפה ,אפילו לא תבקעה ,אלא שתרככה(.
ומקורו ברמב"ם פ"ה ה"ח )מוציאין אותן ושורפין אותן ,ואוכלין שאר התבשיל( .שו"ע סי' תסז ס"ט )ואותם חטים
או שעורים שורפים אותם(.
 30סיכום ההלכות שתבארו לפיו ס"ה -ו ,בעין מצא חמץ בשבת ויום טוב ,ובקוטרס אחרון ס"ק ב -ג ,ולקמן סי'
תסז סכ"ו -ח ,ולעיל סי' תמד סי"ט:
)א( כזית חמץ בלא ביטול ,שעובר עליו מהתורה ,ומצא ביום טוב ,יש מחלוקת אם יבערו או יכפה עליו כלי עד
הערב )תמו ,ה( ,ובמקום שאין מהג אין לבער )תמו ,ו( .ואפילו בשביעי של פסח לא יבערו )תמו קו"א ב ד"ה
איברא(.
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יכפה עליה כלי 32עד הערב לכסותה מן העין שלא ישכח ויאכלנה ,33ובערב יבערנה.34
במה דברים אמורים בחמץ שנתחמץ קודם שביטל חמצו בי"ד ,שאינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא
מן התורה .אבל בחמץ שנתחמץ בפסח ,הרי זה מבערו אפילו ביום טוב ,כדי שלא יעבור עליו בבל
יראה ובל ימצא.35
וכיצד מבערו ,אם יש לפניו נהר יפררנו וישליכנו לנהר 36ואל ישרפנו ,כדי למעט בחילול יום טוב.37
ואם אין לפניו נהר ,ישרפנו ,או יפררנו ויזרה לרוח.38
ואע"פ ששביתת יום טוב יש בה מצות עשה ולא תעשה 39כמו שיתבאר בסי' תצ"ה ,40וביעור חמץ
__________________
)ב( וביום טוב שי של גלויות ,שאיסור בל יראה מהתורה ,ואילו איסור ביעור איו אלא מדברי סופרים ,יכול לבערו
)תמו ,ו(.
)ג( משא"כ אם ביטל חמצו ,או שהוא פחות מכזית ,שאיו עובר בבל יראה מהתורה ,לא יבער החמץ ,לא ביום ראשון
ולא ביום טוב שי )תמד ,יט .תמו ,ה -ו( .ואחר הפסח אסור בהאה )תמב ,ג .תמב קו"א ט( .ויבערו )תלה ,ד(.
)ד( אמם בכל אופן יכול לבער ביום טוב על ידי כרי )כשאין חשש שיאמר הכרי כשפים הוא עושה לי( ,באופן שהוא
שבות דשבות במקום מצוה )תמו ,ו(.
)ה( ראים הדברים שכן הוא גם בפחות מכזית באחרון של פסח ,שאם יכול לבערו על ידי כרי ,אסור להשהותו
)משמעות תסז ,כח(.
)ו( תבשיל שמצאה בו חטה מבוקעת ,אם הוא בחול המועד ,והגין לשרוף כל התערובת מיד .ואם יש בה הפסד גדול
מאד מוכרן לכרי )תמז ,ב .תסז ,כו(.
)ז( ואם מצא בשבת או יום טוב לדעת המתירים למכור לכרי ,יתו לכרי )תסז ,כז( .ולדעת האוסרים ,או שאין שם
כרי ,יכפה עליו כלי עד הערב .ואפילו בשביעי של פסח )תמו קו"א ב ד"ה איברא(.
)ח( ובאחרון של פסח ,ישהו עד אחר החג )תסז ,כח( .ואחר הפסח יאכלו )תמב קו"א ט ד"ה וכיון .תמו קו"א ב ד"ה
איברא(.
 31בעיה .ואם מצא חטה בתבשיל ,תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב )ד"ה איברא( ,ולקמן סי' תסז סכ"ז.
 32גמרא דף ו ע"א )אמר רב יהודה אמר רב המוצא חמץ בביתו ביום טוב כופה עליו את הכלי( .טור ושו"ע ס"א
)המוצא חמץ בביתו ,אם הוא  ...יום טוב ,יכפה עליו כלי עד הלילה ,ואז יבערו( .וראה גם לעיל סי' תמ ס"ה )ואם
הוא שבת או יום טוב  ...יכפה עליו את הכלי עד הערב( .לקמן ס"ז )ואם מצא בשבת או ביום טוב  ...יכפה עליו כלי
עד הערב(.
 33רש"י שם ד"ה כופה )משום שלא ישכח ויאכלו צריך כפיית כלי(.
 34רש"י שם ד"ה עושה )ובלילה יבערו( .שו"ע שם )ואז יבערו(.
וראה קוטרס אחרון ס"ק ב שכן הוא גם אם מצאה בשביעי של פסח .וראה לעיל סי' תלה ס"ד ,שגם אחר הפסח
צריך לבערה.
 35רש"י שם ד"ה כופה )ומיהו בבל יראה לא עבר ,דהא בטליה בליביה מאתמול ,כדאמרין לקמן הבודק צריך
שיבטל בלבו ,אלא משום שלא ישכח ויאכלו צריך כפיית כלי( ,לפירוש הב"י סד"ה המוצא )דדוקא בביטלו מיירי,
אבל אם לא ביטלו ישרפו .וכן כתבו הגהות מיימויות .וכן ראה מדברי רש"י והר"ן( .סמ"ג עשין לט קיז ,ג
)המוצא חמץ ביום טוב בפסח כופה עליו כלי ,פירוש בביטלו מיירי ,דאי לא בטלו היה יכול לשרפו ביום טוב(.
הגהות מיימויות פ"ג אות ט )הכא מיירי שביטלו ,ולא עבר עליו משום בל יראה ובל ימצא אף אם לא יבערו( .ר"ן
שם )ב ,ב( ד"ה המוצא )ומיהו בבל יראה לא עבר ,דהא בטליה בלביה מאתמול ,דאמרין לקמן הבודק צריך שיבטל
בלבו ,אלא משום שלא ישכח ויאכלו כופה עליו את הכלי( .טור בשם אחיו רביו יחיאל )ואחי ה"ר יחיאל ז"ל ...
אם לא ביטלו יוציאו וישרפו(.
 36כדעה הא' דלעיל סי' תמה ס"ד )או פורר וזורק להר( ,שכן ההלכה ,כדלעיל שם ס"ז )והלכה כסברא הראשוה(.
 37ב"ח סוף הסימן )קמח שירדו עליו גשמים ביום טוב ותחמץ ,צריך לשרפו  ...ולחכמים משליכו בהר ,וכן והגין
העולם( .אליה זוטא ס"ק ב )וצריך לשרפו ,וכן פסק הב"ח ,רק שכתב שישליכו להר(.
וכן הוא לדעה הב' עכ"פ ביום טוב שי ,כדלקמן ס"ו )ומכל מקום אם אפשר לו להשליכה לבית הכסא או להר ,לא
ישרפה ולא יזרה לרוח ,כדי למעט בחילול יום טוב(.
 38דגרע מלהשליכו לים ,שיש אומרים שיש בזרייה זו מלאכה מהתורה ,כדלקמן ס"ו בהג"ה .וכן הוא לדעה הב' ביום
טוב שי ,כדלקמן ס"ו )ולא יזרה לרוח ,כדי למעט בחילול יום טוב(.
 39שבת כה ,רע"א )והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה(.
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בפסח אין בו גם כן אלא מצות עשה תשביתו שאור וגו' ולא תעשה בל יראה ובל ימצא ,41ואין דוחין
עשה ולא תעשה מפני עשה ולא תעשה .42מכל מקום כיון שמלאכת ההבערה והזרייה לרוח הותרה
ביום טוב מן התורה לצורך אכילה הותרה לגמרי אפילו שלא לצורך אכילה ,ובלבד שיהיה בהן צורך
יום טוב ,כגון לצורך מצוה עוברת שזמנה בו ביום כמו שיתבאר בסי' תצ"ה ,43וביעור חמץ גם כן היא
מצוה עוברת ,שהרי כל רגע ורגע שמשהה אותו ואינו מבערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא.44
ויש חולקין) 45ב( על זה ואומרים דאפילו נתחמצה בפסח לא יבערנה ביום טוב .ואפילו יש לפניו נהר
לא ישליכנה לשם ,46דכיון שהחמץ אסור בהנאה בפסח הרי הוא מוקצה ואסור לטלטלו ביום טוב,
שהרי אינו ראוי לכלום.47
ואע"פ שאיסור טלטול המוקצה אינו אלא מדברי סופרים ,וביעור חמץ שלא ביטלו קודם הפסח הוא
מן התורה ,שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא .מכל מקום חכמים העמידו דבריהם במקום עשה ולא
תעשה ,48שיש כח ביד החכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ,49כלומר שאינו עובר מצות
__________________
 40סעיף א )וכל העושה מלאכת עבודה באחד מהן הרי זה לוקה מן התורה ,שאמר כל מלאכת עבודה לא תעשו .וכל
השובת בהן ממלאכת עבודה הרי זה קיים מצות עשה ,שהרי אמר בהן שבתון ,כלומר שבות(.
 41כדלעיל במין המצות שלפי סי' תכט ,ובסי' תלא ס"א )לבער חמץ מן העולם מחצות היום ולמעלה .שלא יראה
חמץ כל שבעה(.
 42מ"א ס"ק ב )חמץ מי עשה ול"ת הוא ,ולידחי עשה ול"ת דיום טוב .מיהו יש לומר כמ"ש רש"י והרי"ף פ"ב דב"מ
דלעין לדחות לא מצרפין לל"ת עיי"ש( ,והכווה לרש"י ב"מ ל ,סע"א )ואע"ג דלא תעשה מי איכא ,אין לא
תעשה מועיל לדחות לא תעשה ,אלא עשה הוא דקא דחי ליה( ורי"ף שם טז ,ב )ומסתברא לן דלא חשיב גבי השבת
אבידה ללא תעשה דאית בה ,דלא צריך ליה ,דלאו איהו דחי ,אלא עשה לחודיה הוא דדחי(.
 43סעיף ג )וקבלו חכמים שכל מלאכות אוכל פש ,מתוך שהתירה התורה לעשותן לצורך אכילת יום טוב הותרו
לגמרי ,אפילו שלא לצורך אכילת יום טוב ,ובלבד שיהא בהן קצת צורך יום טוב  ...או צורך מצוה עוברת שזמה
בו ביום( ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ג )דלא אמרין מתוך שהותרה  ...משום דאפשר למולו אחר יום טוב( .וקוטרס
אחרון כאן ס"ק ג )דלא דחי משום דאפשר לשורפן במוצאי יום טוב(.
 44כדלעיל סי' תלא ס"א )עובר על מצות עשה מחצות יום י"ד ואילך בכל רגע ורגע שאיו מבער החמץ מן העולם(.
 45תוס' פ"ב דשבת כד ,ב ד"ה לפי )הבערה זו איה לצורך האתו ,אלא לשם מצות שריפה  ...ולהכי לא דחיא יום
טוב( .ואף דלא קיי"ל הכי ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ג )וכל זה איו עולה יפה להלכה לדידן  ...דלצורך מצוה
הוה כהאת הגוף( .מכל מקום למדו מכאן ,שדעת התוס' שאפילו תחמצה בפסח לא יבערה ביום טוב.
רמב"ם פ"ג ה"ח )אם לא בטל קודם שש ומשש שעות ולמעלה  ...חייב לבערו בכל עת שימצאו .ואם מצאו ביום טוב
כופה עליו כלי עד לערב ומבערו( ,לפירוש מ"מ שם )ודעת רביו לפי הראה לפרשה אפילו בלא בטול ,ואעפ"כ איו
יכול לשרפו ביום טוב ולא לפררו ולזרותו לרוח(.
טור )ולא מיבעיא אם ביטלו  ...אלא אפילו לא ביטלו ,שיש בו איסור דאורייתא ,אפילו הכי לא יוציאו ,כיון שאיו
יכול לבערו כדיו( .ושו"ע ס"א )ואם הוא יום טוב ,יכפה עליו כלי עד הלילה ואז יבערו( ,ומסתימת השו"ע ראה
דהייו אפילו אם לא ביטל ,כמבואר בח"י ס"ק ג )דעת הטור אפילו לא בטלו גם כן אסור לבערו ,וכן ראה
משמעות הרמב"ם פ"ג מהלכות חמץ  ...כמשמעות הפסק בשו"ע דאין לו שום תקה אלא בכפיית כלי(.
 46מ"א ס"ק ב ד"ה ובשל"ה )להשליכו לים ,דליכא אלא איסור דרבן(.
 47תוס' פ"ק דכתובות ז ,א ד"ה מתוך ) ומוצא חמץ בתוך ביתו ,דאמרין בפ"ק דפסחים דכופה עליו כלי ,ולא שרין
לשורפו משום מתוך ,הייו משום דאסור לשורפו מדרבן משום מוקצה ,דאסור לטלטלו( .טור )ביום טוב איו יכול
לטלטלו כדי להוציאו( ,ורמ"א ס"א )לפי שלא יוכל לטלטלו ביום טוב( .מ"א ריש ס"ק ב )דמוקצה הוא ,דהא אסור
בהאה( .וכדלעיל סי' תמד סי"ג )משעה ששית ואילך שהוא אסור בהאה הרי הוא מוקצה כעצים ואבים ,כיון
שאיו ראוי לו לכלום ,ולפיכך אסור לטלטלו(.
 48שו"ת מהר"ם מלובלין סי' כ ד"ה ועתה )דזה מקרי שב ואל תעשה ,וחכמים העמידו דבריהם בשב ואל תעשה,
ואפילו לעקור דבר מן התורה  ...ואף על גב דהכא בחמץ בפסח יש כאן לאו דבל יראה ובל ימצא ,מכל מקום איו
עושה מעשה כשאיו מבערו ,ושב ואל תעשה הוא ,ואין לוקה עליו( .מ "א ריש ס"ק ב )ואף על גב שלא הי' בכלל
הביטול ,כגון שתחמץ ביום טוב ועובר על בל יראה דאורייתא ,ומוקצא הוי דרבן .כיון דשב ואל תעשה הוא
אסרוהו( .פר"ח ס"א )דאסור לשורפו מדרבן משום מוקצה דאסור לטלטלו .ואף על גב דלא ביטל וקעבר אבל
יראה ,הא אמרין בהאשה רבה דבית דין מתין לעקור דבר מן התורה בשב ולא תעשה(.
 49גמרא יבמות צ ,סע"א )שב ואל תעשה שאי( ,ורש"י שם )אמור רבן שב ואל תאכל לאו עקירה בידים הוא ,אלא
ממילא היא מיעקרא( .וכדלעיל סי' קכח ס"ג )שיש כח ביד החכמים לעקור דבר תורה בשב ואל תעשה( ,וש".
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התורה בידים אלא הוא יושב ובטל והיא מתבטלת מאליה.50
ואפילו )ג( לשרפה במקומה אסור ,51אע"פ שאינו מטלטלו ,52ומלאכת השריפה הותרה לצורך אכילה,
אין אומרים שמתוך שהותרה לצורך אכילה הותרה לצורך מצוה .כיון שמן התורה אפשר לקיים
המצוה בלא חילול יום טוב ,53דהיינו שישליכנו לנהר או לבית הכסא ,54שהרי טלטול המוקצה אינו
אסור אלא מדברי סופרים .וכן יכול מן התורה לפרר ולזרות לרוח .55ולא אמרו שהזורה הוא מאבות
מלאכות ,אלא בזורה תבואה כדי להפריש ממנה את המוץ שהוא בורר) 56אוכל מתוך הפסולת(
)פסולת מתוך האוכל ,(57אבל כשזורה כל האוכל לרוח אין כאן איסור מן התורה .ולפיכך אסור
__________________
 50רש"י שם .ועד"ז לעיל סי' תמד סט"ז )כלומר שאיו עובר על לא תעשה בידים ,אלא מאליה היא מתבטלת(.
 51ארחות חיים הל' חמץ ומצה סכ"ח )וגם לא לשרפו בפי עצמו שיבעיר שלא לצורך( .רמ "א ס"א )גם לשרפו
במקומו אסור(.
 52ואף שגם באופן זה אסרו במוקצה ,כדלקמן סי' תקט סט"ז )כשעושה מעשה בגוף המוקצה ,כגון שמטלטל את
האבן לסמוך בה הקדירה ,או שמסיק בעצים המוקצים אף על פי שאיו מזיזם ממקומם ,מכל מקום כיון שותן
תחתיהם אש ומבעיר אותם הרי עושה מעשה בגוף המוקצה(.
הייו דוקא כשמבעיר על מת להשתמש בו ,כמבואר בקוטרס אחרון שם ס"ק ג )לא אסרו אלא לטלטל או לאכלו
או להשתמש בו בידים ,אע"פ שאיו מזיזו ,כגון הדלקה  ...משום דכשמדליק עושה מעשה בגוף הפתילה שמאחיז
בה האור ,והרי זה משתמש בגוף המוקצה( .משא"כ כאן שאיו משתמש בו בהבערה זו.
 53טעם זה חידש רביו ,ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג )שריפת קדשים ביום טוב הייו טעמא דלא דחי משום
דאפשר לשורפן במוצאי יום טוב  ...ואם כן כל שכן וקל וחומר היכא דאפשר לקיים המצוה בו ביום בלא חילול יום
טוב ,כגון להשליך החמץ להר ,דלא דחין יום טוב( .וכעין זה בב"ח ריש הסי' )מיהו לשרוף ביום טוב אסור
לרש"י ,דהבערה שלא לצורך היא ,דאזיל לטעמיה דמתחלת שבע השבתתו בכל דבר(.
וראה ארץ צבי סי' סו ד"ה והה מתחלה )וקשה דהרי הרב ז"ל עצמו )בסי׳ תק"י( בקוטרס אחרון )סוף סק"ב(
דאוכל פש הותרה ,ואפילו היכא דאפשר בהיתר לא מהדרין ,וכן הלכה רווחת בפוסקים .ועל כרחך כדבריו,
דהייו דוקא גוף אוכל פש ,אבל מה דשרי מצד מתוך ,הוי רק דחוי׳ ולא הותרה(.
והייו מ"ש לקמן בקוטרס אחרון שם )דודאי מלאכת אוכל פש הותרה לגמרי ביום טוב  ...ואין אומרים יום טוב
דחוי אצל מלאכת אוכל פש ,שהרי האכילה איה כל כך מצוה גדולה שתדחה עשה ולא תעשה דיום טוב ,אלא על
כרחך יום טוב הותרה לגמרי לצורך אכילה ,ואם כן לא מהדרין כלל אהתירא(.
וכן דן בזה בחידושיו לביצה יב ,א ד"ה וי"ל בזה .ראשית בכורים )כה ,ד ד"ה ועי' דוגמה( .כיוס תורה יח ע' סב.
 54כדלעיל סי' תמה ס"ד )או פורר וזורק להר( וס"ה )ואם משליכו לבית הכסא הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי(.
 55כדלעיל שם )או פוררו לפירורין דקים וזורה אותו לרוח(.
 56רז "ה פ"ג )טו ,ב( ד"ה י"ד )מפרר וזורה לרוח ומטיל לים ,ואין בזה אב מלאכה שידחה שבת ,ומשום מצות
השבתת שאור שהיא בזמה התירו לו אף בשבת להיות מפרר וזורה לרוח ומטיל לים( .ב"ח סי' תמד ס"ג ד"ה
תשובה להרא"ש )בעל המאור כתב אמאי דאמרו חכמים )מט א( בזמן ,דשפיר דמי לפרר ולזרות לרוח או להטיל
לים בשבת ואין בזה אב מלאכה( .ותבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ג )לפום גמרא דילן בשבת )דף ע"ג( הייו זורה
הייו בורר(.
וכל זה מבאר רביו לפי דעה זו ,שמטעם זה אסור לשרוף החמץ ,כי אפשר לקיים המצוה בלא חילול יום טוב ,לפרר
ולזרות לרוח .אבל מכל מקום חוששים גם בזה לדעת הסוברים שהוא אסור מהתורה ,כדלקמן ס"ו בהגהה )לא
יאמר לכרי לפרר ולזרות לרוח ,אפילו ביום טוב ,כיון שיש אומרים שיש בזרייה זו מלאכה גמורה מן התורה ,כמו
שתבאר בסימן שי"ט( .והייו כמבואר לעיל סי' שיט סכ"ט )הרוקק ברוח והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה(.
וראה בדי השלחן סי' קמו ס"ק יג.
וגם לדעה הב' ,שמפרר וזורה לרוח היא מלאכה גמורה ,עדיין מיושבת ההלכה שתבארה כאן" ,כיון שמן התורה
אפשר לקיים המצוה בלא חילול יום טוב ,דהייו שישליכו להר או לבית הכסא".
ולמעשה ,אם זו באמת חזרה ,כבר תבאר ב"שעורי הלכה למעשה" )ח"א ע' רג -ד( ,שבכמה מקומות ראה ,שהלכות
שבת היא מהדורה בתרא לגבי הלכות פסח .וראה גם לעיל סי' תלב ס"ט )ובשולי הגליון שם( .סי' תמב סכ"ח
)והערה  .(272סי' תמד ס"ט )והערה  ,(51וסי"ג )והערה  .(75סי' תמה קוטרס אחרון ריש ס"ק א )והערה .(108
 57מי ששופך מהכלי שאוחז בידיו ,יש חלוקי דעות אם הוא קרא בורר אוכל מתוך הפסולת או בורר פסולת מתוך
האוכל .ובזה תלוי' גם מלאכת הזורה ,שהוא זורה את התבואה ברחת לרוח כדי להפריש ממה את המוץ ,אם
חשב בורר אוכל מתוך הפסולת על ידי הרחת ,או בורר פסולת מתוך האוכל )ראה מראי מקומות וציוים(.
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לשרוף החמץ ביום טוב מן התורה ,ואי אפשר לחכמים להתיר דבר האסור מן התורה .58אלא כופה
עליו כלי עד הערב.
ועל שהייה זו שמשהה את החמץ עד הערב אינו עובר בבל יראה ובל ימצא ,כיון שהוא רוצה לבערו,
אלא שחכמים מונעים אותו ,הרי הוא אנוס ,ולא הזהירה תורה בל יראה ובל ימצא אלא למי שיש בידו
לבער:59
ו ולענין הלכה במקום שנוהגין כסברא הראשונה אין למחות בידם ,אבל במקום שאין מנהג ,יש
להחמיר כסברא האחרונה.60
ומכל מקום יכול לומר לנכרי שישליכנה לנהר או לבית הכסא ,61ואפילו בשבת יכול לומר כן ,רק שלא
יעבירנה במקום שאסור לטלטל מן התורה .ואפילו נתחמצה קודם שביטל חמצו בי"ד שאינו עובר
עליו מן התורה ,62מכל מקום מדברי סופרים מצוה לבערה ,וכבר נתבאר בסי' ש"ז 63שכל דבר שאסור
__________________
ובדעת רביו תבאר לעיל סי' שיט סי"ט )וכשמערה השומן שאיו רוצה לאכלו הרי זה בורר פסולת מתוך אוכל(,
ובסדור ,בהלכתא רבתא לשבתא )שכיון שפילת הפסולת לחוץ הוא על ידי שאוחז בידו הכוס עם המשקה שבתוכו
ומטהו בידו ,הרי זה קרא בורר אוכל מתוך פסולת( .וראה דובר שלום ע' קיח ,מה שאפשר ליישב ולבאר בזה.
 58תבאר בקוטרס אחרון סוף ס"ק ג )ואף דעכשיו דאסרו חכמים לטלטלו להטילו להר ,הוה ליה למשרי לשרפו,
מכל מקום אין כח ביד החכמים להתיר דבר אסור מן התורה בקום ועשה(.
 59כ"מ פ"ג ה"ח )ורצוו 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( .מ"א ריש ס"ק ב )וכיון דרצוו
הי' לבערו אלא שחכמים אסרוהו איו עובר עליו דאוס הוא( .וכן הוא במשה למלך פ"א ה"ג )כיון דלא אסיר
אלא מדרבן ,לא קרין ביה שבטל העשה ,דזה אוס הוא ,שאסרו חכמים את הדבר(.
והוא המשך למה שתבאר לעיל "שיש כח ביד החכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה ,כלומר שאיו עובר
מצות התורה בידים אלא הוא יושב ובטל והיא מתבטלת מאליה"; וכיון שכן ,איו עובר.
 60על הגליון דפס :כ"מ.
ואולי שייך לכאן הציון דלקמן :שו"ת מהר"ם לובלין סוס"י כ )על כן אי והג להורות בכל פעם שמזדמן לידי עין
חמץ ביום טוב של פסח ,כאשר הוא מצוי ושכיח בקהלות גדולות בכל יום טוב של פסח ,אי מורה תמיד שיכפו
עליו כלי עד חול המועד ,ואז ישרפו( .מ"א ס"ק ב ד"ה כתב הב"ח )כל הפוסקים כתבו לכפות עליו כלי ,וכ"כ
מור"ם לובלין ,שכן מהגו( .אליה זוטא ס"ק ב )זקיי הגאון מה"ר שמעון ]אב"ד פראג[ ז"ל הג במעשה כסתימת
השו"ע ,דאף בלא בטלו לא מתירין ,אפילו בחמץ גמור ,דהעמידו חכמים את דבריהם בשב ואל תעשה אפילו לעקור
דברי תורה .וכן פסק מהר"ם מלובלין סימן כ'( .ח"י סוף ס"ק ג )הסכמת רוב האחרוים כמשמעות הפסק בשו"ע,
דאין לו שום תקה אלא בכפיית כלי .וכן הג מורי ורבי חמי זקיי הגאון זצ"ל ]=ה"ל[ ,וכן מסיק המ"א ,מכל
מקום היכא דהג היתר הוג ,ויש להם על מה שיסמכו(.
 61מ"א ס"ק ב ד"ה ובשל"ה )ובשל"ה כתב דיוציא החמץ על ידי עכו"ם( .ר"מ לובלין ]אפשר דשייך לציון הקודם,
וכדלעיל[ .של"ה ריש מסכת פסחים )קמא ,א( ד"ה ערב )וראה לע"ד ,דזה מיירי בדליכא כאן גוי ,אבל בדאיכא
גוי ,יאמר לגוי שיוציא החמץ(.
וכדלעיל סי' תמד ס"י )אם הוא מוציאו דרך כרמלית שאין איסורו אלא מדברי סופרים ,מותר ליתן לו הרבה בבת
אחת ולומר לו בפירוש שיוציאו ,שבמקום מצוה התירו לומר לכרי לעשות בשבת דבר שאין איסורו אלא מדברי
סופרים( .והייו בערב פסח שחל בשבת.
ואילו כאן שמיירי בתוך הפסח ,הייו דוקא באופן "שישליכה להר או לבית הכסא" .וכדלעיל סי' תמד בקוטרס
אחרון ס"ק ב )והוצאה בלא ביעור בודאי איה כלום לאחר זמן איסורו ,שאין בידו למכרו וליתו במתה
ולהפקירו(.
 62של"ה שם )ולא מבעיא אם לא בטלו ,דאז עובר בדאורייתא ,דמותר על ידי גוי ,אלא אפילו בטלו ,דאיו אלא
מדרבן(.
 63סעיף יב )דבר שאיו מלאכה ,ואיו אסור לעשותו בשבת אלא משום שבות ,מותר לישראל לומר לכרי לעשותו
בשבת ,והוא שיהיה  ...לצורך מצוה ,אומר ישראל לכרי לעלות באילן בראש השה כדי להביא משם שופר לתקוע
בו(.
ובקשר לביעור חמץ ,הובא גם לעיל סי' תמד ס"ט -י )אחר שגמר מלאכול סעודת שחרית בשבת  ...אם שארו לו
פירורין גדולים צריך ליתם לכרי  ...מוציאו דרך כרמלית שאין איסורו אלא מדברי סופרים  ...שבמקום מצוה
התירו לומר לכרי לעשות בשבת דבר שאין איסורו אלא מדברי סופרים ,כמו שתבאר בסי' ש"ז( ,ושם סמן.
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לעשותו בשבת מדברי סופרים מותר לנכרי לעשותו אם יש בו צורך מצוה.
]אבל לא יאמר לנכרי לפרר ולזרות לרוח ,אפילו ביום טוב ,כיון שיש אומרים 64שיש בזרייה זו מלאכה

גמורה מן התורה ,כמו שנתבאר בסימן שי"ט 65עיין שם .ואפילו נתחמצה בתוך הפסח שיש כאן מצות ביעור
מן התורה ,אף על פי כן חכמים העמידו דבריהם ולא התירו לומר לנכרי לעשות מלאכה גמורה לצורך שום
מצוה 66ממצות התורה ,חוץ ממצות מילה כמו שנתבאר בסימן של"א.[67

במה דברים אמורים ביום טוב ראשון שהוא מן התורה ,68אבל ביום טוב שני של גליות 69שאינו אלא
מדברי סופרים ,יש לסמוך על סברא הראשונה ,כשנתחמצה בתוך הפסח 70ויש בה כזית ,71שעובר
__________________
ולקמן סי' תט ס"כ )ואם הוא יום טוב ,שאסור להדיח כלים שאין לו צורך להשתמש בהם עוד בו ביום ,ידיחם על
ידי כרי ,שההדחה שלא לצורך יום טוב היא שבות ,והאמירה לכרי הוא שבות דשבות ,ושבות דשבות לא גזרו
במקום מצוה ,דהייו לבער ולהעביר החמץ הדבוק בכלים( ,וסי' תסו ס"ח )אם פלו מים על קמח  ...ירקד כל
הקמח  ...ואם הוא יום טוב ,שאסור לישראל לרקד כל הקמח  ...ירקדו על ידי כרי  ...אין כאן מלאכה גמורה,
אלא שבות מדברי סופרים  ...והאמירה לכרי הוא שבות דשבות ,והתירוהו לצורך מצות ביעור חמץ(.
 64ירושלמי שבת פ"ז ה"ב מט ,סע"א )רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה( .אור זרוע סי' ט )ירושלמי רק
והפריחתו הרוח חייב משום זורה( .מהרי"ל הל' שבת אות כו ,ע' רטז )אמר מהר"י סג"ל שכתוב בספר אור זרוע
והרוקק בשבת בתוך הרוח והרוח מפזר את הרוק חייב משום זורה( .רמ"א סי' שיט סי"ז )הרוקק ברוח בשבת
והרוח מפזר הרוק ,חייב משום זורה( .מ"א ס"ק ב ד"ה ו"ל )אבל לזרות לרוח אפשר דהוי מלאכה דאורייתא
כמ"ש סוס"י שי"ט(.
 65סעיף כט )הרוקק ברוח והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה( .וראה לעיל ס"ה )והערה .(56
" 66אפילו ביום טוב" ,כדלקמן סי' תקפו סכ"ד )על ידי כרי מותר לעשות כל דבר שאיסורו איו אלא מדברי סופרים
כגון לעלות באילן ולהביאו מחוץ לתחום וכל כיוצא בזה ,אבל אסור לומר לכרי לעשות מלאכה גמורה בשבילו(.
וראה גם לעיל סי' שו ס"ה וסי"ב וסכ"ד.
 67סעיף ז )אם הוא דבר שאם עשהו ישראל אין בו איסור אלא מדברי סופרים ,אומר לכרי ועושהו ,שלא גזרו על
שבות דשבות במקום מצוה כמ"ש בסי' ש"ז .ואם הוא דבר שאסור לישראל לעשותו מן התורה ,כגון לתקן האיזמל
או להביאו דרך רשות הרבים גמורה ,לא יאמר לכרי לעשותו .ויש מתירים אמירה לכרי במקום מצוה אפילו
בדבר האסור מן התורה כמ"ש בסי' רע"ו .ואף שאין לסמוך על דבריהם בשאר מצוה כמ"ש שם ,מכל מקום במילה
שהיא עצמה דוחה שבת יש לסמוך על דבריהם אף לעין מכשיריה ,אם אי אפשר למול היום בעין אחר(.
 68סיכום הלכות ביעור חמץ ביום טוב ב' של גלויות ,בשביעי של פסח ובאחרון של פסח ,שתבארו כאן ,ובקוטרס
אחרון ס"ק ב ,ולעיל סי' תלה ס"ג ,וסי' תמד סי"ט ,ולקמן סי' תמח ס"א וס"ג ,וסי' תסז סכ"ח:
)א( גם אם תחמץ בסוף אחרון של פסח )תמח ,א( ,או שתו לו אז כרי במתה ,עובר עליו )תמח ,ג( ,ואסר בהאה
)תמח ,א( .ואפילו הוא פחות מכזית אסור להשהותו )תסז ,כח( .ומכל שכן אם בדק ומצא חמץ בביתו באחרון של
פסח )תלה ,ג( ,שהרי הי' בביתו בפסח.
)ב( מצא חמץ בביתו ביום טוב ,והגים כדעת האוסרים בכל אופן לבערו ,אלא יכפה עליו כלי ,ולערב יבערו )תלה ,ג.
תמו ,ה -ו(.
)ג( מצאו בשביעי של פסח ,דיו כמו מצאו בראשון של פסח )תלה ,ג .תמו קוטרס אחרון ב(.
)ד( מצאו ביום טוב שי של גלויות ,אם לא תבטל ויש בו כזית יכול לשרפו )משמעות תמד ,יט .תמו ,ו(.
)ה( מצאו באחרון של פסח ,איו עובר עליו מן התורה ,ולא ישרפו ,אלא יכפה עליו כלי ,ולערב יבערו )תלה ,ג.
משמעות תמו ,ו(.
)ו( בכל אופן מותר לבערו על ידי כרי על ידי מלאכה מדברי סופרים ,מטעם שבות דשבות במקום מצוה )תמו ,ו( .וכן
יעשה אף בתחמץ באחרון של פסח )משמעות תסז ,כח(.
)ז( אסר על ידי טעם משהו והשהה אותו עד אחרון של פסח ,יכול להשהותו עד אחר הפסח )תסז ,כח( ,ויהי' מותר
באכילה )תמב קוטרס אחרון ט .תמו קוטרס אחרון ב(.
 69ארחות חיים הל' חמץ ומצה סכ"ח )והאי יום טוב דוקא ביום טוב ראשון קאמר ,אבל ביום טוב שי שהוא
מדרבן ,מותר לטלטלו ולזורקו או לשורפו( .שו"ע ס"ב )יש מי שאומר דיום טוב שי דיו כחול המועד לעין זה(.
 70שיירי כסת הגדולה הגה"ט אות א ד"ה ויראה לי )במוצא חמץ ביום טוב אין לחלק בין ראשון לאחרון ,דאם לא
ביטל ישרפו מיד ,ואם ביטל ,כמו שוהגין האידא שהכל מבטלין ,יכפה עליו כלי( .ח"י סוף ס"ק ה )אכן בלא
ביטל ,או תחמץ תוך הפסח דאיו בכלל ביטול  ...עכ"פ אפשר לסמוך עליהם ביום טוב שי  ...ואפשר דגם
הארחות חיים עצמו לא מיירי אלא בלא ביטול .וכן כתב בשיירי כסת הגדולה(.
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בבל יראה ובל ימצא מן התורה.72
ומכל מקום אם אפשר לו להשליכה לבית הכסא או לנהר ,לא ישרפנה ולא יזרנה לרוח ,כדי למעט
בחילול יום טוב .73וכן אם אפשר על ידי נכרי לא יעשה על ידי ישראל.74
וכשהוא מבער על ידי נכרי לא יברך ,כיון שהוא בעצמו אינו מקיים המצוה.75
ועכשיו אין נוהגין לבער על ידי נכרי ,אפילו לומר לו להשליכו לנהר ,ואפילו ביום טוב שני של
גליות .לפי שחוששין לסכנה שלא יאמר הנכרי כשפים הוא עושה לי:76
תגלגל מגגו של כרי

ז גגו של נכרי שהיה סמוך לגגו של ישראל ,ונתגלגל החמץ מגגו של נכרי לגגו של ישראל ,אם הוא
חול המועד או ערב פסח משעה ששית ואילך ,הרי זה דוחפו בקנה 77לגגו של נכרי או לרשות הרבים,
גזירה שמא יבא לאכול ממנו כשיעלה על גגו להשתמש שם ,אבל לא יטלטלנו בידיו להחזירו לגגו
של נכרי ,כדי שיהיה לו היכר על ידי דחיפת הקנה ,ולא ישכח על איסור חמץ ,ולא יבא לאכול ממנו
עכשיו בשעה שמחזירו לגגו של נכרי .78ומטעם זה אסור ליגע בחמץ של נכרי כל ימי הפסח.79
אבל מותר ליגע בחמץ של ישראל בשעה שמתעסק לבערו מן העולם בערב פסח או בחול המועד,
__________________
 71משא"כ פחות מכזית ,דיו כמו יש בו כזית וביטל ,ששיהם אים אסורים אסור אלא מדרבן )כדלעיל ס"ד ,וסי'
תמב סכ"ח( ,ולכן אף ביום טוב שי לא ישרפו.
ולכן סתם לעיל סי' תמד סי"ט )אם אין שם אלא פחות מכזית ,שאיו עובר עליו מן התורה אלא מדברי סופרים ...
אף על פי שאיו יכול לבטלו  ...אם הוא יום טוב או שבת יכפה עליו את הכלי עד הערב כמו שיתבאר בסימן תמ"ו(.
ולא חילק בין יום טוב ראשון לשי.
ומה שתבאר לקמן סי' תסז סכ"ח )החמץ משהו עצמו אסור להשהותו אפילו ביום שמיני אלא יעשה כמשפט
שנתבאר בסימן תמ"ו עיי"ש( ,היינו באופן שיכול לבערו על ידי נכרי ,ולכן אסור להשהותו .ונתבאר בדובר שלום
ע' רטו.
וכן דים שוה לעין הולך לדבר הרשות וזכר שיש לו חמץ בתוך ביתו ,שבשיהם איו צריך לחזור מיד ,כדלעיל סי'
תמד סי"ט )די לו בביטול  ...אבל אם אין שם אלא פחות מכזית ,שאיו עובר עליו מן התורה אלא מדברי סופרים,
לא הטריחוהו חכמים לחזור ,אף על פי שאיו יכול לבטלו .אלא ילך לדרכו ,וכשיחזור לביתו יבערו מיד בבואו(.
 72משא"כ באחרון של פסח ,שאיו עובר עליו מן התורה ,יכפה עליו כלי עד הערב ולערב יבערו ,וכדלעיל סי' תלה
ס"ג )וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב עצמו  ...אפילו ביום טוב האחרון של גליות ,ומצא חמץ
בבדיקתו ,לא יגע בו אלא יכפה עליו כלי עד הערב  ...ולערב יבערו ,כמו שיתבאר בסי' תמ"ו(.
 73מ"א ס"ק ד )ומכל מקום כון שלא לשורפו רק יטילו לים( .ח"י שם )עכ"פ אפשר לסמוך עליהם ביום טוב שי,
ועל ידי טלטול לים או לרוח או לבית הכסא( .וכן הוא לעיל ס"ה )לדעה הא'(.
 74ח"י שם )ואם אפשר יעשה על ידי עכו"ם(.
 75ט"ז ביו"ד סי' ]ק[כ ס"ק יז )היאך יברך על מה שיטביל העובד כוכבים והישראל איו עושה כלום( .ותבאר לעיל
סי' רסג קוטרס אחרון ס"ק ג ד"ה ואין )וכן משמע במחות )דף מ"]ב[ ע"ב( ,דקאמר בישראל צריך לברך ,משמע
אבל לא על ידי כרי(.
 76מ"א ס"ק ב סד"ה ו"ל )דהעכו"ם יאמר כשפים הוא עושה ,כדאיתא סי' תל"ג ס"ז( .והייו כדלעיל סי' תלג סכ"ב
)שכשיראה הכרי את הישראל שהוא ממשמש בחור לאור הר יאמר כשפים הוא עושה לי(.
 77ירושלמי פ"ב ה"ב )גגו של עכו"ם שהיה סמוך לגגו של ישראל ,ותגלגל חמץ מגגו של עכו"ם לגגו של ישראל ,ה רי
זה דוחפו בקה( .שו"ת הריב"ש סי' תא )כתב הרב רבי יצחק בן גיאת ז"ל בהלכותיו וז"ל ,גג של כותי ,שהיה סמוך
לגגו של ישראל ,ותגלגל חמץ מגגו של כותי לגגו של ישראל; הרי זה דוחפו בקה( .שו"ע ס"ג )גגו של גוי שהיה
סמוך לגגו של ישראל ותגלגל החמץ מגגו של גוי לגגו של ישראל ,הרי זה דוחפו בקה(.
 78ריב"ש שם )לא התיר לטלטלו להדיא ,דלמא אתי למיכל מייה( .תרומת הדשן סי' קלה )משום דלא בדילין מייה
אסור ליגע בו ,דילמא אתי למיכל מייה( .ט"ז ס"ק ה )אבל לא יטלטלו אפילו בחול המועד ,דלמא אתי למיכל(.
ומ"א ס"ק ה )אבל אסור ליגע בו ,דחיישין שמא יאכלו(.
 79ראה גם לקמן סי' ת סכ"ה )גזירה שמא ישכח הגדול על איסור חמץ ויסתפק ממו ,שהרי אפילו ליגע בחמץ
אסור מחמת גזירה זו כמו שתבאר בסימן תמ"ו( .סי' תריא ס"ט )חמץ שאסור ליגע בו בפסח ,לפי שבפסח הוא
אוכל שאר דברים חוששין שמא ישכח איסור חמץ בפסח ויאכל גם את זה שוגע(.
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ואין לחוש שמא ישכח ויאכלנה ,כיון שכל עצמו אינו מתעסק בו אלא כדי לבערו מן העולם היאך
ישכח ויאכלנה.80
ואם מצא בשבת או ביום טוב חמצו של נכרי שנתגלגל לגגו ,לא ידחפנו בקנה ,שהרי מטלטל מוקצה,
שאסור לטלטל מוקצה 81אפילו על ידי דבר אחר 82כמו שנתבאר בסי' שי"א .83אלא יכפה עליו כלי עד
הערב ,84ואז ידחפנו בקנה לגגו של נכרי או לרשות הרבים:
מצא פת ספק חמץ בביתו
85

ח מצא פת בביתו בפסח ואינו יודע אם חמץ או מצה ,הרי הוא מותר אפילו באכילה ,שבודאי מצה
היא ,86שהרי בדק כל הבית קודם הפסח וביער כל החמץ שהיה בו .87ואפילו מצא פת זו בגומא או
88
בחור ,אין חוששין שמא לא ראה אותה בשעת הבדיקה ,שמן הסתם בדק כדינו בחורין ובסדקים
כמו שנתבאר בסי' תל"ג 89עיי"ש.
במה דברים אמורים כשהגומא היא מגולה ,שבודאי ראה אותה כשבדק ומן הסתם בדק בתוכה .אבל
אם מצא פת בגומא שאינו נראית לכל ,כגון שמצא בחריץ שבשולי התיבה ,והיא מכוסה בקרשי שולי
התיבה ,ואין נראה לכל שיש שם חריץ ,יש לחוש שמא פת זו היא חמץ ,90וחייב לבערו מן העולם
מיד.
ואפילו מצא פת באמצע הבית אלא שהיא מעופשת ,אם היא בענין שאי אפשר לה להתעפש משנכנס
הפסח )או משעה שאפה מצות בזמן הזה שאופין קודם הפסח( ,הרי ניכר הדבר שבודאי היא של חמץ
וחייב לבערה מיד .אבל אם עברו כל כך מימי הפסח )או משעה שאפה המצות( בענין שיש לתלות
__________________
 80גמרא יא ,א )הוא עצמו מחזר עליו לשורפו מיכל קאכיל מייה( ,ופרש"י )בתמיה( .תרומת הדשן שם )ואם רוצה
לבערו לא חיישין דילמא אתי למיכל מייה( .מ"א שם )אבל בחמץ שלו לא חיישין לזה ,כיון שהוא עצמו מחזיר
עליו לשרפו( .וראה גם לעיל סי' תלה ס"ב )אבל בשעה שהוא מחפש אחריו ,אף אם ימצאו לא ישכח ויאכלו,
שהרי כל עצמו איו מחזר אחריו אלא כדי לבערו מן העולם ,ואיך ישכח איסורו ויאכלו( .סי' תמד סי"ג )ליגע בו
בידיו אסור אפילו חל ערב פסח בימות החול ,אלא בשעה שמתעסק בו לבערו מן העולם( .לקמן סי' תא ס"ג )ואין
חוששין שמא ישכח ויאכל מהחמץ בשעה שוגע בו  ...מטעם שתבאר בסי' תל"ה(.
 81ריב"ש שם )אבל בשבת או ביום טוב ,שיש בו אסור טלטול מצד אחר ,אסור לטלטלו כלל ,ואף על ידי שוי( .רמ"א
ס"ג )דאסור לטלטלו ביום טוב ושבת(.
 82ט"ז ס"ק ו )על ידי דחיפה בקה ,דהוי כמטלטל מן הצד ,ושמיה טלטול(.
 83סעיף יד .וראה גם לעיל סי' תמד סי"ג )משעה ששית ואילך שהוא אסור בהאה הרי הוא מוקצה כעצים ואבים,
כיון שאיו ראוי לו לכלום ,ולפיכך אסור לטלטלו ,אפילו על ידי דבר אחר ,כגון לדוחפו בקה(.
ותבאר לעיל שם )הערה .(75
 84ירושלמי שם )אם היתה שבת או יום טוב ,רב אמר כופה עליה כלי( .ריב"ש שם )אבל כופה עליו כלי ,כדי שלא
יכשל בו( .שו"ע שם )ואם היה בשבת או ביום טוב ,כופה עליו כלי( .וכדלעיל ריש ס"ה )יכפה עליה כלי עד הערב
לכסותה מן העין ,שלא ישכח ויאכלה(.
 85ואם מצא בביתו לאחר הפסח תבאר לקמן סי' תמח ס"ל.
 86גמרא דף ז ,א )מצה מי יזיל בתר בתרא  ...קמא קמא אזיל והאי דהאידא הוא( .טור ושו"ע ס"ד )מצא פת
בפסח בביתו ואיו יודע אם הוא חמץ או מצה ,מותר אפילו באכילה ,דאזלין בתר בתרא(.
 87רש"י שם סד"ה בהר הבית )דמסתמא בדקה זה אור לארבעה עשר והאי דבתרא היא ומצה היא( .מ"א ס"ק ו
)דהא מסתמא בדקה בי"ד(.
 88מ"א שם )ראה לי דאפילו משתכח בגומא שרי ,דהא מסתמא בדקה בי"ד כמ"ש רש"י ,ומאן דבדיק בגומא מי
בדק( .ח"י ס"ק י )אפילו משתכח בגומא שאיה מכוסה בקשים מי שרי ,דמאן דבדיק בגומא מי בדיק ,כן כתב
המ"א(.
 89סעיף א )וחיפוש במחבואות בחורים ובסדקים( ,וסי"ח )החורים וסדקים שבקרקעית הבית צריכין בדיקה(.
 90תוס' דה ו ,ב ד"ה בגומא )הא דאמר בפ"ק דפסחים )דף ז (.דגומא איה בדקת  ...התם בחריץ המכוסה בקרשי
התיבה ,דההיא גומא איה בדקת( .מ"א שם )אם לא שיש חריץ המכוסה בקרשי התיבה )תוספות שם((.
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שנתעפשה בשהייתה משנכנס הפסח )או משעה שאפה המצות( עד עתה ,תולין להקל ומותרת אפילו
באכילה ,91כיון שבדק את הבית קודם הפסח.92
ואם נוהגין באותו בית לאפות בפסח פת חמה בכל יום ,תולין להקל אפילו אם פת זו שמצא היא
מעופשת הרבה ,שאנו אומרים פת חמה אפה בכל יום ויום ,והניח פת החמה על פת זו שמצא ,ולכך
הרבתה להתעפש:93

__________________
 91גמרא שם )אמר רבה בר רב הוא אמר רב הפת שעיפשה  ...כיון דעיפושה מרובה איגליא מילתא דודאי חמץ
מעליא הוא  ...שרבו ימי מצה עילויה( .ופרש"י )ראוי להיות מעופש משכס הפסח( .טור ושו"ע שם )ואם הוא
מעופש הרבה ,שאי אפשר לו להתעפש כל כך משכס הפסח ,אז ודאי הוא חמץ(.
 92רש"י שם ד"ה אי הכי )דמסתמא ודאי בדקה והא מצה היא(.
 93גמרא שם )כיון שרבו ימי מצה עילויה ,אמרין כל יומא ויומא המא חמימא אפה ושדא עילויה ועפשא טפי( .טור
ושו"ע שם )ואם עברו מימי הפסח שוכל לתלות שתעפש משכס הפסח עד עתה ,אם או והגים לאפות בפסח פת
חם בכל יום ,תולין להקל אפילו הוא מעופש הרבה ,שאו תולים לומר בכל יום אפה פת חם ותו עליו ,ולפיכך
הרבה להתעפש(.
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קוטרס אחרון
94

95

96

97

98

)א( לפי שיש אומרים שפחות מכזית כו' .זהו פשוט ,כיון שדעת התוספות ורא"ש ור"ן וטור
ופרי חדש סי' תמ"ב 99שפחות מכזית אין צריך ביעור ,פשיטא שיש לחוש לדבריהם שלא לברך ברכה
לבטלה ,ובפרט שכן הסכים גדול שבאחרונים 100מהר"י איסרלן ז"ל בכתביו סימן קס"ד ,101שהביא
הב"י בסימן תס"ז) 102ורמב"ן במלחמות 103כתב שהיא שיטת רוב ראשונים ז"ל(.
__________________

 94תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
כבר תבאר לעיל סי' תמב סכ"ח ,דקיי"ל כדעת הפוסקים שאף פחות מכזית חמץ חייבים לבערו מדברי סופרים,
ולא סגי בביטול.
ולפי דעה זו יש לברך על ביעורו ,אף שהוא פחות מכזית וכבר ביטל ,כיון שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדברי
סופרים.
אמם זה פשוט שאו חוששים גם לדעת הפוסקים ,שבפחות מכזית סגי בביטול ,ואם כן מספק אין לברך על ביעורו.
משא"כ החמץ שלא הי' בכלל ביטול ,דעת המ"א שלדברי הכל צריך לבער אפילו פחות מכזית ,ואם כן יש לברך על
ביעורו.
]וכן פסק כאן בפים – כמ"א; אמם בקוטרס אחרון דלעיל סי' תמב ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי
האמור כאן ,מוכיח מדברי הפוסקים שלא כדברי המ"א ,אלא שכן הוא אפילו לא הי' בכלל ביטול[.
*
ועוד מבאר:
)א( ככל האמור בפחות מכזית ,כן הוא גם בתערובת טעם חמץ ולא ממשו ,שאף שיש בזה כמה שיטות ,קיי"ל כדעת
הפוסקים שיש לו דין חצי שיעור .ומבאר הלכה זו באופן אחר ממה שתבאר לעיל סי' תמב ס"ז )ויתבאר לקמן
הערה .(110
)ב( בזה יש עכ"פ מחלוקת הפוסקים ,משא"כ באיסור משהו חמץ ,שודאי אין בו חיוב ביעור ,אלא משום חשש
תקלה ,שמא ישכח ויאכל ,בזה לכל הדעות אין לברך על ביעורו )ויתבאר לקמן הערה .(129
)ג( במה דברים אמורים בחמץ ממש ,משא"כ חטה בקועה שמצאה בתבשיל בפסח ,יש פוסקים שאיה חמץ גמור,
ומספק אין לברך על ביעורה )כפסק בפים ס"ד(.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קמב ואילך.
 95במשה מה ,א )בצק שבסידקי עריבה ,אם יש כזית במקום אחד חייב לבער ואם )לא( בטל במיעוטו( .ובגמרא שם
יש מחלוקת תאים ,ומסיק בגמרא שם ע"ב )אמר ליה אביי  ...לא קשיא הא במקום לישה הא שלא במקום לישה(.
ופירש"י )שלא במקום לישה  ...אפילו פחות מכזית לא בטיל ביה( .אבל בתוס' שם ע"א ד"ה כאן )פירוש הקוטרס
דשלא במקום לישה עובר בפחות מכזית  ...וראה לר"י  ...במקום לישה יש להחמיר יותר ,שיש לחוש שידבק
מאותה עיסה לעיסה אחרת על ידי לישה  ...אבל פחות מכזית ושלא במקום לישה אפילו  ...מותר(.
 96בגמרא שם מה ,ב )אמר עולא לא אמרן אלא בעריבה ,אבל בבית חייב לבער ,מאי טעמא דזימין דכיש להו ופלי
גבי הדדי( .ופסק הרמב"ם פ"ב הט"ז )היה חצי זית בבית וחצי זית בעליה  ...הואיל ואלו החצאי זיתים דבוקים
בכתלים או בקרקעות איו חייב לבער ,אלא מבטל בלבו ודיו( .ורא"ש פ"ג סי' ב הביא את דברי הרמב"ם וסיים
)ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא קט( .הרי דחצי זית איו חייב לבער.
 97פ"ג )יג ,ב( ד"ה ל"ש )הראה יותר מסוגיית הגמרא  ...שלא במקום לישה איו חייב לבער(.
ומה שהביא הפר"ח ברס"י תסו ,משמעות מהר"ן שאף פחות מכזית צריך ביעור .כבר תבאר לעיל סי' תמב קוטרס
אחרון ס"ק יח בהג"ה הא' ,שאין משם ראי' ,ושיש לבאר דבריו בשי אופים.
 98סוף סי' תמב )ודוקא בעריבה ,אבל בבית  ...שמתחברין יחד כשמכבדין הבית( .ועל פי דברי אביו הרא"ש ה"ל לא
הזכיר "דבוקים" .והייו שפחות מכזית אין צריך לבער )במקום שאין חוששים שיתקבצו יחד לכזית שלם(.
 99ס"ז ד"ה ולעין הלכה )ולעין הלכה שיטת ר"י היא יותר מחוורת בסוגיא ,וכתב הרמב"ן שזו היא שיטת
הראשוים ,וכן דעת הר"ן ,וכן עיקר ,דכל חצי זית בעלמא אין צריך לבער  ...ודלא כפסק המחבר ז"ל(.
 100ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל רסח.
" 101חטה שמצאת בתרגולת בפסח אם צריך לשורפה  ...דפחות מכזית אין צריך ביעור".
 102בסוף הסימן.
 103פ"ג יד ,א )והוי יודע שאין דעת רביו חאל שהזכרו ,ולא דעת הגאוים ,בפירוש השמועה כדברי רש"י  ...אלא
כך פירשו ראשוים  ...פחות מכזית  ...במקום לישה עובר ,ואם לאו איו עובר( .הרי שאיו עובר על פחות מכזית
אלא במקום לישה שיכול להצטרף לכזית.
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ומ"ש החק יעקב סי' תמ"ז 104דעל כל פנים מדרבנן צריך ביעור .אם כוונתו דאף להרא"ש וסיעתו נמי,
זה אינו ,ואי אפשר להלום כלל בדברי הרא"ש ,105שכתב גבי חצי זית בבית וחצי זית בעליה מבטלו
ולא הוה אלא ספיקא דרבנן כו' ,ומיירי בב' חצאי זתים שאינן דבוקין לבית כמבואר שם ,משמע
להדיא דאי לא הוי אלא חצי זית אחד אף מדרבנן אין צריך ביעור.
והמ"א שסתם כאן ,106ומשמע מדבריו דחטה הנמצאת בתבשיל ,אלו היתה חמץ גמור היה צריך
לברך .היינו משום דנתחמצה בפסח ולא היתה בכלל הביטול ,107ולטעמיה אזיל דסבירא ליה דלכולי
עלמא צריך עכ"פ ביטול ואם לא ביטל חייב לבער ,כמ"ש המ"א סימן תמ"ב סעיף קטן י"ב.108
ועיין במה שכתבתי שם.109
והנה 110לתוספות ורא"ש וסייעתם דפחות מכזית בעין ,אף שהוא אסור באכילה מן התורה ,111אף על
__________________
 104ס"ק ב )שכתב המרדכי שם פרק קמא ]רמז תקלג[ חטה שמצאת בתרגולת ביום טוב צריך כפיית כלי כדי
לשרפה בחול המועד  ...ראה להדיא דהמרדכי לא קאי התם רק אדין החטה עצמה לבערה  ...דעת גדולי פוסקים
דגם פחות מכזית צריך ביעור ,ועכ"פ מדרבן צריך לבערו( .ולפום ריהטא ראית כוותו ,שאף הרא"ש )הסובר
שפחות מכזית אין צריך ביעור( ,יודה שעכ"פ מדרבן צריך לבערו.
 105פ"ג סי' ב )שי חצאי זיתים חמץ  ...בבית חייב לבער ,מאי טעמא זימי דמיכשי ופלי אהדדי  ...בעו במערבא
בית ועלייה בית ואכסדרה שתי בתים זה לפים מזה מהו תיקו .כתב בעל העיטור מבטלן ואין צריך לבער כיון
דביטלן הוי דרבן ואזלין לקולא  ...והרמב"ם ז"ל כתב הואיל ואלו חצאי זיתים דבוקים בכותלים או בקורות או
בקרקעות אין חייב לבער ,אלא מבטלו בלבו ודיו .ולאו דוקא דבוקים אלא אורחא דמילתא קט(.
אמם לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,מבאר את דברי
הרא"ש באופן אחר )והשתא אתי שפיר מ"ש הרא"ש ,דמ"ש הרמב"ם דבוקין הוא לאו דווקא ,אע"ג דהרמב"ם
סבירא ליה כחמירתא דפחות מכזית צריך לבער .אלא דסבירא ליה להרא"ש דהייו דוקא בצק שבעריבה ,דחשוב
עכ"פ מדרבן ,אבל המושלך לארץ לא חשוב כלל ,והוא בכלל פירורין ,דאמרין בפרק קמא דלא חשיבי כלל ובטלי
ממילא(.
אשר לפי זה אין לו בירור אם דעת הרא"ש היא שאין חיוב לבער פחות מכזית.
 106ס"ק א )ודוקא בחמץ גמור ,אבל חטה שמצאת בתבשיל דאיה חמץ גמור ,ראה לי דלא יברך עליה(.
 107כמבואר בפים ס"ד )חייב לברך על ביעורה  ...כשתחמצה חימוץ גמור  ...חטה המצאת בתבשיל  ...איה חמץ
גמור  ...לא יברך על ביעורה ,אע"פ שתחמצה בתוך הפסח( .והייו )א( שאם איה חמץ גמור לא יברך ,בין תחמצה
בתוך הפסח ובין תחמצה קודם הפסח) .ב( ואם היא חמץ גמור ,ותחמצה קודם הפסח ,שתבטלה באמירת כל
חמירא ,לא יברך) .ג( אבל אם תחמצה תוך הפסח ,ולא היתה בכלל ביטול שקודם הפסח ,אזי יברך.
ועוד יתבאר לקמן בסוף הקוטרס אחרון.
 108אחרי שהביא מחלוקת הפוסקים ,אם צריך לבער פחות מכזית חמץ שאיו דבוק לכותל ,כתב" :ופשוט דאפילו
פחות מכזית צריך ביטול ,ואם לא ביטלם צריכים ביעור" .והייו שבין הא דאמרין שפחות מכזית חמץ הדבוק
לכותל ,וכן פחות מכזית הדבוק לכלי ,איו צריך ביעור ,ובין זה שיש פוסקים שפחות מכזית בכל אופן אין צריך
לבערו ,הייו דוקא אם מבטלם ,ואם לא ביטלו צריך ביעור.
ולכן סתם וכתב כאן ,שחטה שהיא חמץ גמור צריך לבער על ביעורה ,כיון שבלא ביטול חייבים בביעורה לדברי הכל.
 109בקוטרס אחרון שם ס"ק יח ,שהיא כראה מהדורא בתרא לגבי האמור כאן ,מוכיח מדברי הפוסקים שלא
כדברי מ"א אלו ,אלא שבין הא דאמרין שפחות מכזית חמץ הדבוק לכותל ,או הדבוק לכלי ,איו צריך ביעור ,ובין
זה שיש פוסקים שפחות מכזית בכל אופן אין צריך לבערו ,כל זה הוא אפילו אם לא ביטל )ודלא כפי שפסק כאן
בפים ס"ד ,ולעיל שם בפים סכ"ז -ט(.
ואפשר ששורה זו היא הוספה לאחר זמן ,אחרי כתיבת קוטרס אחרון ה"ל.
 110עתה בא לבאר דין ביעור תערובת טעם חמץ )ולא ממשו( ,שהובא לעיל סי' תמב ס"ז )אם אין ממשות החמץ כלום
בתוך התערובת אלא טעמו בלבד ,כגון תבשיל שתבשל בכלי אחד עם חמץ וקיבל טעם החמץ ואין בו כלום
מממשו  ...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(.
והטעם שהביעור מצד עצמו אין בו מצוה ,ביאר לעיל שם )שהרי אמר לא יראה לך ,וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל
איו ראה לך(.
וכמו לעין הבלוע בדפות כלים ,דלקמן סי' תמז ס"ג )שהחמץ הבלוע בדפות איו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא,
שהרי איו מצוי לך ,לפיכך מותר להשהותן עד לאחר הפסח(.
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פי כן אין צריך ביעור ,אם כן כל שכן וקל וחומר לדבר שיש בו טעם חמץ ולא ממשו] ,דיש
אומרים [113דאיסור אכילתו אינה אלא מדברי סופרים ,פשיטא דאין צריך ביעור ,אם ביטלו .114ואף
להתוס' 115ורא"ש 116דסבירא להו דטעם כעיקר דאורייתא ,אין לוקין עליו לשיטת רבינו חיים כהן,117
משום דהוה כחצי שיעור ,118כיון שאין שם כזית בכדי אכילת פרס .ועיין במה שכתבתי בסימן
תמ"ב ,119דהסכמת השו"ע ומגן אברהם בסימן ר"ח 120כרבינו חיים ,לפיכך אין לברך על ביעור טעמו
ולא ממשו ,וכמה שכתבתי בסי' תמ"ב בפנים.121
__________________

והייו שרביו לומד דין טעם הבלוע בתבשיל מדין טעם הבלוע בדפות הכלי ,כמבואר לעיל סי' תמב בקוטרס
אחרון ס"ק ו )כיון דעכשיו בשעה שאתה מחייבו לבערו אין ממשות החמץ מצוי בעולם אלא בלוע בכלי ,אין צריך
לבערו ,וכל שכן בטעם הבלוע שאין שם מממשות החמץ כלל שאין צריך לבערו מן התורה(.
אמם כאן מבאר טעם וסף לזה שהביעור מצד עצמו אין בו מצוה ,כיון שלדעת רוב הפוסקים אין לוקין על אכילת
תבשיל שבלוע בו טעם איסור .ואם כן יש לו דין פחות מכזית המבואר כאן בפים ,שיש פוסקים שאיו צריך
ביעור ,ולכן אין צריך לברך על ביעורו.
ואף שדעת התוס' והטור שעל ידי טעם כעיקר תהפך ההיתר לאיסור ,ואם כן אין לפטרו מחיוב ביעור ,לא לפי
הטעם הראשון ה"ל )שהטעם איו ראה לך( ,ולא לפי הטעם השי ה"ל )שיש לו דין פחות מכזית( .מכל מקום
כיון שלשאר הפוסקים אין בו חיוב ביעור ,ספק ברכות להקל.
*
וכל זה בתערובת טעמו ולא ממשו ,משא"כ תערובת ממשו ,צריך בודאי לברך על ביעורו )אף שגם בזה יש מחלוקת
הפוסקים ה"ל אם לוקין עליו( ,מהטעם שתבאר לעיל שם ס"א )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 .ואם
שכח ולא ביערו בערב פסח וזכר בתוך הפסח ,חייב לבערו מן העולם לגמרי ,אע"פ שכבר ביטל את החמץ הזה
קודם הפסח ,ויברך אשר קדשו במצותיו וצוו על ביעור חמץ(.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל סי' תמב ס"ב )והערה .(15
 111כדלעיל סי' תמב סכ"ח )שבכל איסורי מאכלות אפילו פחות מכזית אסור מן התורה ,שאמר כל חלב וגו' כל
לרבות חצי שיעור( ,וכמבואר ביומא עד ,א )חצי שיעור רבי יוחן אמר אסור מן התורה(.
 112בדפוס ראשון פלה תיבה זו לסוף השורה )אחר תיבות צריך ביעור( ,והוא טה"ד דמוכח.
 113רש"י חולין צח ,ב ד"ה לטעם )והא דילפין ליה בפסחים )מד ,א( מזיר ומשרת ליתן טעם כעיקר ,סבירא להו
אמוראי בתראי דאסמכתא בעלמא הוא(.
רמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ב -ג )חלב הכליות שפל לתוך הגריסין ומוח הכל ,טועמין את הגריסין ...
מצא בהן טעמו ולא היה בהן ממשו הרי אלו אסורין מדברי סופרים .כיצד  ...אם לא היה בתערובת כזית בכל
שלש ביצים ,אע"פ שיש בהן טעם חלב ואכל כל הקדירה ,איו לוקה אלא מכת מרדות(.
 114לפי מה שתבאר לעיל ,ובפים ס"ד ,שגם לדעת תוס' ורא"ש ,אם איו יכול לבטלו חייב לבערו.
 115חולין שם ד"ה רבא )וראה לפרש  ...דמשרת אתא לטעם כעיקר ודרשה גמורה היא ולא אסמכתא  ...טעם כעיקר
מי לקי(.
 116חולין פ"ז סי' לא )ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאיו מיו דאורייתא(.
 117שהובא ברא"ש שם )ורביו חיים ז"ל פירש  ...טעמו וממשו קרי כשיש כזית בכדי אכילת פרס דאז הוי כמו ממשו
של איסור  ...עשה כולו איסור ,והאוכל ממו כזית לוקה  ...טעמו ולא ממשו הייו היכא דליכא כזית בכדי אכילת
פרס ,ואף על פי שתן האיסור טעם בהיתר אין לוקין עליו(.
והייו שכבר תבאר לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ו ,שיש ד' שיטות בפוסקים בדין תערובת) :א( שדיו כטעמו
ולא ממשו ,שאיסור אכילתו מדברי סופרים .ואם כן איו צריך ביעור) .ב( שאיסור אכילתו מהתורה ,אלא שאין
לוקין עליו) .ג( שאם יש בו כזית בכדי אכילת פרס תהפך ההיתר לאיסור וחייבים על כל כזית ממו) .ד( שכיון
שיש בו טעם איסור תהפך כולו לאיסור .ותבאר לעיל שם ס"ק ח ,דקיי"ל כדעה ג' ה"ל ,שהיא שיטת רביו חיים
כהן.
 118ר"ן פ"ג )יג ,א( ד"ה הרי )כל חמץ דגן גמור על ידי תערובות שלא תבטל איכא איסורא דאורייתא ,דחצי שיעור
מן התורה(.
 119בקוטרס אחרון ס"ק ו וס"ק ח.
 120ס"ק טו )והוא שיש שם כזית בכדי אכילת פרס( .ותבאר לעיל בקוטרס אחרון שם.
 121ס"ז )אם אין ממשות החמץ כלום בתוך התערובת אלא טעמו בלבד ,כגון תבשיל שתבשל בכלי אחד עם חמץ
וקיבל טעם החמץ ואין בו כלום מממשו ,אע"פ שאסור לאכלו מן התורה ,אין צריך לבערו מן התורה ,שהרי אמר
לא יראה לך ,וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל איו ראה לך(.
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ועיין ברא"ש ריש פ' אלו עוברין ,122דמשמע שם דאלו לא היה בשכר כזית בכדי אכילת פרס לא היה
צריך לבערו ,והיינו אם ביטלו ,וכמו שנתבאר.
ובטור סי' תמ"ב 123משמע דלדידן דקיי"ל טעם כעיקר דאורייתא ,אף אם לא היה בשכר כזית בכדי
אכילת פרס צריך לבערו ,והיינו משום דהטור אזיל לשיטתיה 124דלא סבירא ליה כרבינו חיים ,אלא
כרבינו תם ,125דכל שיש בו טעם איסור נתהפך כולו להיות כגוף האיסור ,ועל כזית ממנו חייב כרת
ועובר בבל יראה ובל ימצא .אבל אנן לא קיימא לן הכי ,כמו שכתבתי בסי' תמ"ב עיי"ש באורך.126
אבל אם אין בתערובת טעם חמץ ,אע"פ שנתערב בפסח דחייב לבערו מדרבנן ,127פשיטא דאין צריך
לברך ,128כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום חשש תקלה ,129והרי זה דומה לממית
__________________
וכאן מבאר טעם וסף לזה שהביעור מצד עצמו אין בו מצוה ,כיון שלדעת רוב הפוסקים אין לוקין על אכילת תבשיל
שבלוע בו טעם איסור .ואם כן יש לו דין פחות מכזית המבואר כאן בפים ,שיש פוסקים שאיו צריך ביעור ,ולכן
אין צריך לברך על ביעורו.
" 122ושכר של שעורין ושל חטין שעושין באשכז ובצרפת  ...דאסור להשהותו בפסח  ...איכא הרבה יותר מכזית
בכדי אכילת פרס".
והייו כדעת הפוסקים שהובאו ברס"י תמב )הערה  ,(5שתערובת כזית חמץ ביותר מכדי אכילת פרס אין עוברים
עליו בבל יראה ובל ימצא.
ותבאר לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק ו ,שאפשר גם הרא"ש סובר כדעת הטור ור"ת דלקמן בסמוך .וראה
דובר שלום ע' קפד -ו.
" 123אם יש בו טעם חמץ מחייבים עליו דטעם כעיקר דאורייתא .ומיירי 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".
וכאמור בב"י שם )כל שיש בו טעם חמץ חייבין עליו ,ואפילו פחות טובא מכזית בכדי אכילת פרס( .ומה שמוסיף
"אם יש בו כזית בכדי אכילת פרס חייבים עליה" ,ראה מה שדן בזה בב"י שם ,ובהערות ובאורים ח"י ע' קמז.
ולעיל סי' תמב )הערה .(71
 124בסי' תג )ואם עירב אורז עם אחד מאלו המיים ועשה מהן עיסה אם יש בה טעם דגן יוצאין בה וחייבת בחלה(.
ותבאר לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ו.
 125ברא"ש חולין שם )ופירש ר"ת דטעם כעיקר במין בשאיו מיו דאורייתא ,דכיון שתן האיסור טעם בהיתר הפך
כולו להיות איסור ,ולוקין עליו בכזית כאילו הוה כולו איסור(.
 126בקוטרס אחרון ס"ק ו וס"ק ח )דקיי"ל כרביו חיים(.
אלא שמכל מקום ,אם עבר עליו הפסח חוששים לדעת הטור ,כמבואר בפים שם ס"ז )ואם עבר עליו הפסח ולא
ביערו  ...טוב להחמיר ולאסור אף בהאה ,כדי לחוש לדברי האומרים ,שכל תערובת שיש בו טעם חמץ ,כשם
שאסור מן התורה לאכלו בתוך הפסח כך הוא חייב לבערו מן התורה(.
 127כדלקמן סי' תמז ס"א )החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו ,בין באכילה בין בהאה  ...צריך לבער כל
התערובות מן העולם מיד(.
משא"כ אם תערב קודם הפסח ,כדלעיל סי' תמב ס"ד )אם יש בו ששים ,שבודאי אין החמץ ותן טעם בששים
פעמים כמותו ,אם בלל החמץ בהתערובת יפה יפה שלא שאר בו חמץ משהו עומד בעיו בתוך התערובת ,מותר
אפילו לאכול כל התערובת בתוך הפסח( .ויש בזה חלוקי דעות ,כדלקמן סכ"ב.
 128והוא כעין החילוק לעין עבר עליו הפסח ,שתבאר לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון 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 ,כגון פחות מכזית גזירה משום כזית  ...כיון שמדברי סופרים איו בטל ,הרי עבר על
ביעור דרבן ובל יראה ובל ימצא דרבן(.
 129הראב"ד בתמים דעים סי' לג )חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח  ...מוכרו לעובד אלילים אפילו בפסח ...
אלא שחשו לידי תקלה ,הלכך אסור להשהותו( .שו"ת חכם צבי סי' פו ד"ה ובמרדכי )וכן מצאתי להראב"ד בס'
תמים דעים סי' ל"ג שטעם איסור השהייה הוא משום תקלה( .ח"י ס' תמז ס"ק א )דלא עבר על בל יראה ובל
ימצא  ...היכא דאיכא ששים(.
ולפום ריהטא מיירי גם כאן בטעמו ולא ממשו )כמו עד כאן( .אשר דיו תבאר לקמן סי' תמז ס"א -ב )החמירו בו
חכמים שאוסר תערובתו במשהו  ...אם אין ממשות החמץ כלום בתערובת אפילו משהו ,יש מתירין למכור לכרי
כל התערובת  ...שאסור להשהותו בפסח  ...שמא ישכח ויאכלו  ...יש חולקין על כל זה ואומרים ,דאפילו אין
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עופות הנדרסים שאסור למוכרן ולהשהותן משום תקלה כמ"ש ביו"ד סוף סי' נ"ז ,130ופשיטא שאין
לברך על זה .131וכ"מ בהדיא במ"מ ,132שהעתיקו האחרונים לפסק הלכה בסי' תל"ה.133
ומה שמברך על בדיקה וביעור חמץ שבתוך הפסח אע"פ שביטלו ,134ואינו צריך לבער אלא שלא
יאכל ממנו ,כמ"ש התוס' ריש פרק קמא ,135היינו כיון שחמץ זה חייב בביעור מן התורה וחכמים גזרו
שביטול אינו כלום ,136אם כן אם אינו מבערו הרי הוא עובר בבל יראה ובל ימצא מדרבנן .137והוא
הדין לפחות מכזית שלא ביטלו ,138שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא מדרבנן גזירה משום כזית.139
__________________
בתערובת כלום ממשות החמץ אלא שפלט לשם טעם חמץ משהו אסור למכרו לכרי ,אלא שורפין כל התערובת
מיד .וכן והגין במדיות אלו( .ועל זה מבאר כאן ,שגם לפי מהגיו לשרוף כל התערובת לא יברך על ביעורו.
אלא שבזה פשוט שלא יברך ,שהרי העיקר הוא כהסוברים שאין צריך לבער ,ורק מהגיו לבער ,ואם כן בודאי לא
יברך על ביעור זה.
ומסתבר יותר שכאן מיירי אפילו בתערובת ממשו ,שבזה ודאי צריך לבער ,כדלקמן שם )אבל אם יש בתערובות
משהו ממשות חמץ ,והוא מעורב בו כעין תערובות לח בלח שהן בללין יפה שאי אפשר להפרידן זה מזה  ...צריך
לבער כל התערובות מן העולם מיד( .ועל זה מבאר כאן שמכל מקום אין צריך לברך על ביעורו.
וכן ראה לקמן ס"ק ב )דכל שמן התורה מותר באכילה איו עובר עליו ,ואיו צריך לבערו אלא משום חשש תקלה,
ואפילו מדרבן לא עבר בבל יראה ובל ימצא  ...תערובת משהו( .והייו אפילו בתערובת ממשו משהו.
וכן ראה לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ט )בדבר שלא הצריכוהו לבער משום מצות ביעור עצמה ,אלא משום
חשש תקלה שלא יאכלו ,כגון  ...משהו חמץ בתוך הפסח( .ולא חילק בין טעמו לבין ממשו.
וכ"פ בח"י סי' תמב ס"ק א )מותר לשהותו מדאורייתא ,אך מדרבן מכל מקום אסור לשהותו ,דלמא יבא לאכול
ממו בפסח ,וצריך לבערו ,מכל מקום אם עבר ושהה מותר לאחר הפסח ,כיון דלא עבר על בל יראה ובל ימצא ...
היכא דאיכא ששים(.
ומיירי בתערובת ממשו ,שמיד אחר זה ממשיך וכותב" :והיכא דליכא שום ממשות חמץ ,רק טעם חמץ בלבד".
 130ראה שו"ע שם סעיף כ )אם רבים הם הדרסים ,אסור להשהותם י"ב חדש ,כדי שלא יבא לידי תקלה(.
וראה לקמן סי' תמז ס"א )שמכל מקום יש הפרש בין חשש תקלה בפסח לחשש תקלה בשאר איסורים(.
 131כדלעיל לעיל סי' תלה ס"ד )אם לא הייו חוששין שיבא לידי מכשול אין בשהייה זו מצד עצמה איסור כלל ,ולכך
אין לברך על ביעור זה )כמו שהממית עופות שדרסו ,שאסור להשהותן משום חשש תקלה כמו שתבאר ביורה
דעה סי' "ז ,ואין מברך על ביעורן מביתו(( .וש".
 132פ"ג ה"ו )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(.
 133כסף 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".
ומדברי רביו כאן ראה שמפרש כן גם בדברי המ"מ.
 134כמבואר בפים 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(.
 135ב ,א ד"ה אור )והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי האה שלא הצריכו לבערם ,משום דחמץ מותר כל
השה ולא אסר רק בפסח ,ולא בדילי מייה(.
 136כדלעיל סי' תלא ס"ד בטעם הא' )לפי שהביטול וההפקר תלוי במחשבתו של אדם שיפקירו בלב שלם ויוציאו
מלבו לגמרי ,ולפי שאין דעת כל בי אדם שוין ואפשר מי שיקל בדבר ולא יפקירו בלב שלם ולא יוציאו מלבו
לגמרי ,לפיכך גזרו שאין ביטול והפקר מועיל כלום( .ותבאר בהערות שם.
 137כדלעיל סי' תלה 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 ,ולכך מברך וצוו על ביעור חמץ(.
 138שבזה מברך ,כמבואר בפים ס"ד )אע"פ שאין בה כזית חייב לבערו לדברי הכל ,גזירה משום כזית שלם שעובר
עליו בבל יראה ובל ימצא מן התורה ,ולפיכך חייב לברך על ביעורה(.
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מה שאין כן בחמץ שאין צריך לבערו אלא משום תקלה ,אינו עובר עליו בבל יראה מדברי סופרים,
כמ"ש המ"א סוף סי' תמ"ז .140עיין שם חילוק זה מבואר מדבריו להדיא לענין חמץ נוקשה,141
ומדבריו נשמע דעל ביעור חמץ נוקשה אין לברך ,וכמ"ש בפנים בסי' תמ"ב.142
וזהו 143גם כן ביאור דבריו בכאן 144שכתב בזה הלשון ,ודוקא בחמץ גמור אבל חטה הנמצאת
בתבשיל דאינה חמץ גמור נראה לי דלא יברך על ביעורה עכ"ל ,ומדכתב דאינה כו' ביעורה כו'
)בלשון נקיבה( משמע בהדיא דאחטה קאי .145ומדסתם ולא פירש דמיירי בשלא נתבקעה משמע
דאפילו נתבקעה אינה חמץ גמור בבירור ,וכדעת הרא"ש 146והטור בסי' תס"ז 147גבי חטה שנמצאת
בעיסה ,ופסק שם הב"י 148דבהפסד מרובה יש לסמוך על דבריהם ,ואף שאנו מחמירין שם ,149מכל
מקום אין לברך על כך דספק ברכות להקל:
151
)ב( ויש חולקין כו' חכמים העמידו כו' .150המגן אברהם נתן עוד טעם אחר ,משום דהמשהה חמצו
__________________
 139כדלעיל סי' תמב סכ"ח )מדברי סופרים אפילו פחות מכזית חמץ ,שהוא עומד בעיו ואיו מודבק לדבר אחר,
חייב לבערו ,גזרה משום כזית( .והייו שמן התורה עוברים על בל יראה רק בכזית ,ומדרבן עוברים על בל יראה
אף בפחות מכזית.
 140לעין חמץ וקשה ,בס"ק מו )שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה  ...שאי התם כיון דזה החמץ צריך ביעור
מדאורייתא ,וחכמים תקו שזה לא מקרי ביעור ,אם כן הוי ליה כאלו עבר אדאורייתא ,דומיא דמי שביטל חמצו
ולא ביערו(.
 141והייו כיון שחכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,אבל לא גזרו עליו איסור בל יראה.
 142סעיף כ )חמץ וקשה  ...חכמים אסרוהו באכילה ובהאה ,והצריכו גם כן לבערו בערב פסח ,גזירה שמא ישכח
ויאכל ממה בפסח  ...אבל לא יברך מטעם שתבאר למעלה(.
סיכום פרטי הלכה זו ,ראה לעיל סי' תמב ס"ב )והערה .(15
 143עתה חוזר לדין ביעור החטה שמצאת בתרגולת ,שדן בה לעיל )אלא שביתיים תבאר כאן דין ביעור תערובת.
ועתה חוזר לדין ביעור החטה( .ומבאר מה שפסק בפים ס"ד )וכן חטה המצאת בתבשיל ,או ששרת במים ,שאף
על פי שתבקעה איה חמץ גמור  ...לא יברך על ביעורה אע"פ שתחמצה בתוך הפסח(.
 144הייו שרק על ביעור החטה צריך לברך אם היא חמץ גמור ,משא"כ התרגולת ,שאסרה במשהו" ,פשיטא דאין
צריך לברך".
 145הוסח במ"א ס"ק א" :חטה שמצאת בתבשיל דאיה חמץ גמור ,ראה לי דלא יברך עליה" .שהוא לשון קיבה,
משמע דקאי על ביעור החטה ,שכיון שאיה חמץ גמור אין לברך עליה.
 146פ"ב סי' כה )ואפילו אם תבקעו ראה לי דשרי ,דתבקע לאו חמץ גמור הוא אלא קרוב להחמיץ(.
" 147כתב א"א ז"ל שמותר אפילו היא בקועה ,שאפילו תבקעה איו חמץ גמור אלא קרוב להחמיץ".
שהיא דעה הא' דלקמן שם סל"ה )יש רוצים להקל להתיר כל המצה והעיסה לפי שהחטה שתבקעה איה חמץ גמור
מיד שתבקעה אלא היא קרובה להחמיץ(.
 148ד"ה כתב הרשב"א )במקום הפסד מרובה או שעת הדחק כדאי הוא הרא"ש לסמוך עליו( .וראה שו"ע שם סי"א
)וראוי לחוש לדבריו אם לא במקום הפסד מרובה או בשעת הדחק(.
 149ראה לקמן שם סוף סל"ו )ולעין הלכה יש להחמיר כסברא האחרוה ,וכן והגין ,ומכל מקום בהפסד מרובה או
שעת הדחק יש לסמוך על סברא השייה(.
 150תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
)א( בפים ס"ה תבאר ,שחכמים העמידו דבריהם במקום שב ואל תעשה ,שלא לבער החמץ ביום טוב על ידי טלטול
מוקצה .וכיון שהחכמים מועים אותו הרי הוא אוס ואיו עובר .אשר טעם זה מקורו בכ"מ )פ"ג ה"ח( ,והובא
במ"א )ריש ס"ק ב(.
אמם אחר כך הוסיף במ"א עוד טעם ,שכיון שדעתו לבער הוי לאו היתק לעשה ,ואיו עובר.
טעם זה השי לא הועתק כאן בפים ,כי איו שייך בשביעי של פסח .ובדברי הפוסקים ראה שגם בשביעי של פסח
כופה עליו כלי .לכן הוצרך לטעם הא' ,שמועיל גם בשביעי של פסח.
ובכל אופן דעת הרמב"ם שאיו לאו היתק לעשה ,כי אין אומרים כן בב' לאוין ועשה אחד.
)ב( ויתירה מזו תבאר במ"א שם ,שגם בתרגולת שמצאת בה חטה ,יש לבערה בשביעי של פסח .וחלקו עליו
הפוסקים .והרי גם לדעתו שביעור חמץ הוא לאו היתק לעשה ,מכל מקום תערובת משהו אין בו אלא חשש
תקלה ,ובזה אין הפרש בין ז' של פסח ליום א'.
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ודעתו לבערו אינו עובר בלאו דבל יראה ובל ימצא ,משום דהלאו דבל יראה ניתק לעשה כו' .ולא
העתקתיו .משום דטעם זה אינו עולה יפה לשביעי של פסח ,דאם לא יבערנו בו ביום לא יקיים עוד
העשה ,אף אם יבערנו אחר הפסח ,כיון שבשעה ההיא מותר אפילו באכילה ,152ולא זו הדרך
153
מוציאתו מידי לאו דבל יראה שעבר בתוך הפסח ,כמו שהאריך בזה בשו"ת חכם צבי סי' מ"ב
עיי"ש.
155
154
]ובלאו הכי הרי הרמב"ם חולק על זה  ,כמבואר בהדיא בדבריו פרק י"ט מהלכות סנהדרין ,
שמנה כל חייבי לאוין הלוקים ,וכשהגיע לכל לאו הניתק לעשה התנה אם לא קיים העשה ולא נתנו
לעני כו' 156ולא שילח את האם כו' .157וגבי המקיים חמץ בפסח התנה גם כן כגון שחימץ עיסה ,158כדי
שיהיה בו מעשה ,159ולא התנה גם כן אם לא ביערו בתוך הפסח ,כמ"ש החכם צבי .אלא ודאי דהעיקר
בזה כמ"ש המשנה למלך ריש פרק קמא ,160דהרמב"ם סבירא ליה דבל יראה לא ניתק לעשה .וכן הוא
__________________
)ג( גם הח"י )ס"ק ו( סובר כהמ"א ,שבשביעי של פסח צריך לבער ,אבל לאו מטעמיה ,אלא מטעם רוצה בקיומו,
שהרי אחר הפסח יאכלו .אמם אן קיי"ל שאיסור רוצה בקיומו איו חל בחמץ בפסח .וגם לדעתו שיש בחמץ
איסור רוצה בקיומו ,מכל מקום גם ביין סך לא אסר רוצה בקיומו אלא בעייה ,ולא בדבר הבלוע.
ומחמת כל ה"ל לא עתקה בפים סברה זו ,שבשביעי של פסח יצטרך לשרוף החמץ המצא ,או התרגול שמצא בה
חטה.
)ומכל מקום לא תפרש הדבר לאיסור ,אלא פסק )תסז ,כז -ח( שלדעת המתירים למכור התבשיל לכרי ,אפשר
ליתו לכרי ביום טוב ,ובאחרון של פסח יכול להשהותו(.
)ד( זה שהח"י כתב כאן ,שגם בטעם הבלוע אסרין מטעם רוצה בקיומו ,אזיל לשיטתו ממה שאסר גם את
ההשתמשות בכלי חמץ מטעם רוצה בקיומו .אמם גם לדעתו מוקשים דבריו מכל צד.
ולכן לא קיי"ל כדבריו בזה ,אלא כדעת הפוסקים המתירים את ההשתמשות באופן עראי בכלי חמץ ,כדלקמן סי'
תמז ס"ג .קוטרס אחרון שם ס"ק ג .סי' ת סי"ג .סי' תא ס"ב.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קד ואילך.
 151ס"ק ב )והטעם ראה לי כמ"ש התוס' דף כ"ט ,שהמשהה חמצו ודעתו לבערו איו עובר באותו שהיה וכו' ,וטעמא
משום דלא יראה יתק לעשה ,ולכן איו עובר כשמבערו לבסוף .וכ"כ דף צ"ה(.
והוא כמבואר בתוס' 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(.
ולא קיי"ל כאן ,אלא כמבואר בפים סעיף זה ,ולעיל סי' תלא ס"א ,שעובר על כל רגע שאיו מבער .ותבאר בהערות
שם.
והטעם שאיו חשוב לאו היתק לעשה ,יתבאר בסמוך.
 152מהתורה .ולא אסרו חכמים חמץ שעבר עליו הפסח ,אלא מטעם קס ,כדלקמן סי' תמח ס"א )שקסוהו חכמים
לבעל החמץ על שעבר עליו בבל יראה ובל ימצא(.
" 153ואף שעתה לאחר הפסח הוא משביתו ,אין זה מוציאו מידי מלקות של לא יראה לך חמץ שהוא בפסח דוקא,
ומה יתן ומה יוסיף מעשה השרפה וההשבתה שהוא עושה אחר הפסח ,בזמן שהוא מותר אפילו באכילת חמץ ,אין
דרך זו מביאתו לידי קיום העשה של ההשבתה".
 154הובא גם לעיל סי' תלג בקוטרס אחרון ס"ק ג )דמיד שימצאו אם ישהה מעט קודם שיבערו עובר עליו מן
התורה ,לדעת הרמב"ם ורוב המפרשים ,כמ"ש הפרי חדש סימן תל"א ,וכמו שיתבאר בסימן תמ"ו(.
 155הלכה ד )כל לא תעשה שבתורה שאין בהן לא כרת ולא מיתת בית דין שלוקין עליהן קס"ח ,ואלו הן(.
 156אות קטו -קיח )קטו – המעולל כרמו ולא תה לעי .קטז – המלקט לקט ולא תו לעי .קיז – פרט כרמו ולא
תו לעי .קיח – הלוקח עומר השכחה ולא תו לעי(.
 157אות קיט )הלוקח אם על בים ולא שלח האם(.
 158אות צט )המקיים חמץ ברשותו וכגון שחימץ עיסתו(.
 159וכמו שביאר בהל' חמץ ומצה פ"א ה"ג )איו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אם כן קה חמץ בפסח או
חימצו ,כדי שיעשה בו מעשה(.
 160הל' חמץ ומצה ה"ג )וסמך רביו על התוספתא דקתי המשייר חמץ בפסח והמקיים בכלאים איו לוקה ,ומשמע
דהייו טעמא דהמשייר חמץ לית ביה מעשה דומיא דהמקיים בכלאים(.
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מוכרח ודאי להאומרים דבל יראה ובל ימצא הן ב' לאוין על איסור אחד )עיין בכ"מ ריש פ"ק ,(161וכל
היכא דאיכא ב' לאוין ,אף הניתק לעשה לוקה על לאו אחד ,162כדאמרינן ריש פ"ק דתמורה .163ועיין
במהרש"א ריש פ"ק דחולין.[164
איברא דבמ"א 165גבי תרנגולת שנמצא בה חטה בשביעי של פסח לא משמע הכי .אלא דבלאו הכי
דבריו 166תמוהין וסותרין זה את זה ,שהוא ז"ל עצמו פסק בריש סי' תמ"ב 167דכל שמן התורה מותר
באכילה אינו עובר עליו ,ואינו צריך לבערו אלא משום חשש תקלה ,ואפילו מדרבנן לא עבר בבל
יראה ובל ימצא ,ולא דמי להמשהה חמצו שביטלו קודם הפסח שעובר ,וכמ"ש המ"א סוף סימן
תמ"ז 168לענין חמץ נוקשה בעיניה ,והוא הדין לתערובת משהו ,דדמיין להדדי 169לפי דעת המ"א,
כמבואר בהדיא בדבריו בסי' תמ"ב .170ועיין מה שכתבתי על זה לקמן סי' תמ"ז .171וכיון שאין צריך
__________________
 161הלכה ג )מ"ש בפ"ד עובר משום בל יראה ובל ימצא ,לאו למימרא דבכל אחד מהזכרים לעיל עובר בשיהם ,אלא
היכא דשייכי תרוייהו עובר בשיהם ,דכל היכא דעבר על לא יראה עבר מי על לא ימצא ,אבל בטמון לא עבר אלא
על לא ימצא(.
וכיון שכאן מיירי ב"מצא חתיכת חמץ בביתו" ,אם כן "עובר בשיהם".
 162ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל מג.
 163ד ,ב )הוי להו תרי לאוי וחד עשה ,ולא אתי חד עשה ועקר תרי לאוי(.
 164על התוס' ב ,א ד"ה וסופג )ולמאי דאמרין בפ"ק דתמורה  ...דהוי ליה תרי לאוי וחד עשה  ...לא לקי אלא חדא
זימא(.
 165ס"ק ב ד"ה והב"ח )ואם מצא חטה בתבשיל בז' של פסח יבערו מיד  ...כתבתי בשם התוספות דהמשהה כדי
לבערו איו עובר עליו ,אבל הכא משהה אותו כדי לקיימו ,דהא לא יבערו אחר כך ,לכן יבערו בז' על ידי עכו"ם(.
ראה אם כן ,שלדעתו כל המחלוקת שלפיו היא דוקא אם מצא ביום א' של פסח ,או בשבת חול המועד ,משא"כ
אם מצא בשביעי של פסח יבערו מיד )אלא שכיון שהתבשיל איו חמץ גמור ,ולא אסר אלא על ידי טעם חמץ
משהו ,לכן לא יבערו בעצמו אלא על ידי עכו"ם(.
אבל לא ראה כן מהפוסקים שסתמו וכתבו שלא יבערה ביום טוב.
וכן פסק לעיל סי' תלה ס"ג )וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב עצמו ,בין ביום טוב הראשון בין ביום טוב
האחרון ,אפילו ביום טוב האחרון של גליות ,ומצא חמץ בבדיקתו ,לא יגע בו אלא יכפה עליו כלי עד הערב ...
ולערב יבערו(.
 166אף אם הייו מקבלים את דבריו ,דהוי לאו היתק לעשה ,ולכן אם מצא חמץ בשביעי של פסח צריך לבערו ביום
טוב.
מכל מקום תמוהין דבריו שכתב כן לעין תרגולת שמצאה בה חטה ,שהרי אין בזה איסור בל יראה ובל ימצא,
ואיו צריך לבערה אלא משום חשש תקלה ,ובזה אין הפרש בין יום טוב ראשון לבין שביעי של פסח.
 167ס"ק א )חמץ וקשה אסור להשהותו ,אלא שאם השהא אותו אין אסור בהאה ,כיון שלא עבר עליו בבל יראה(.
וכן פסק לעיל סי' תמב ס"כ )חמץ וקשה  ...אם עבר עליו הפסח ולא ביערו הרי הוא מותר בהאה דכיון שלא עבר
עליו על איסור של תורה לא קסוהו חכמים(.
וכן לגבי תערובת טעמו ולא ממשו ,תבאר לעיל סי' תמב ס"ז )ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא מותר
בהאה ,דכיון שלא עבר על איסור של תורה במה שהשהה אותו עד לאחר הפסח ,לא קסוהו חכמים לאסרו
בהאה(.
 168ס"ק מו )חמץ וקשה אפילו בעייה איו אסור בהאה ,שהרי לא עבר עליו בבל יראה מן התורה וליכא למקסי'
 ...שאי התם 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(.
 169ששיהם לא אסרו אלא מדרבן ,ואין צריך לבערם בפסח אלא משום חשש תקלה ,וכדלעיל ס"ק א )אם אין
בתערובת טעם חמץ ,אע"פ שתערב בפסח דחייב לבערו מדרבן  ...שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום
חשש תקלה( ,וכן הוא לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ט )בדבר שלא הצריכוהו לבער משום מצות ביעור עצמה,
אלא משום חשש תקלה שלא יאכלו ,כגון חמץ וקשה ומשהו חמץ בתוך הפסח(.
 170עצם ההלכה ,שחמץ וקשה אין איסורן אלא משום חשש תקלה ,ולכן אין לקסו אם עבר עליו הפסח – כבר הובא
לעיל ממ"א רס"י תמב.
ומה שהובא שכן הוא גם לעין תערובת משהו ,תבאר בשו"ע סי' תמז סי"א )חמץ  ...שתערב בפסח ועבר עליו כל
הפסח  ...בטל בששים( ,ובמ"א שם ס"ק מג )פירוש שתערב בפסח בס' ,ועבר ושהה אפילו במזיד ,שרי ,דהא לא
עבר מן התורה(.
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לבערו אלא משום חשש תקלה ,מה הפרש יש בין ז' של פסח ליום א'.
וכבר השיגו בשו"ת חכם צבי סי' פ"ו ,וחלק על דין זה לגמרי ,172וכ"כ באלי' זוטא ,173שהגאון
מהר"ש לא נהג בזה כהב"ח ,174וכמדומה שכן נוהגין עכשיו .175ולכן לא העתקתי כלל דין זה ,176כי
שב ואל תעשה 177עדיף במקום שיש מחלוקת בין אחרונים ,ובפרט שהמחמירים אין בדבריהם טעם
כלל לחלל יום טוב על דבר שאין לו שורש כלל בדברי הגמרא והפוסקים .כי מ"ש הב"ח בזה 178כבר
חלקו עליו כל הבאים אחריו ,עיין במ"א 179וחכם צבי) 180וכן הוא באלי' זוטא דמה בכך כו' .(181ודברי
המ"א בזה 182תמוהין ,וסותרין זה את זה ממ"ש בסי' תמ"ב )כמ"ש לעיל( ,ששם עיקר ,שכן הסכמת
__________________
וכן תפרש בתמים דעים להראב"ד סי' לג )וחטה שמצא במאכל או בתבשיל בפסח ותבקעה  ...משהה אותו ואוכלו
אחר הפסח ,אלא שחשו לידי תקלה ,הלכך אסור לשהותו ,ואם עבר ושהה מותר(.
ומ"ש כאן "דדמיין להדדי לפי דעת המ"א ,כמבואר בהדיא בדבריו בסי' תמ"ב( ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קט.
 171בכמה מקומות מציין רביו לקוטרס אחרון בסי' תמז ,שלא הגיע לידיו.
 172ומסיק שם )העולה מכל מה שכתבו שהמוצא חטה בתרגולת בשביעי של פסח כופה עליהן את הכלי עד מוצאי
יום טוב ,ואז שורף החטה ואוכל התרגולת ,כיון דאן קיי"ל בכל חמץ שמצא בפסח ביום טוב כופה עליו את
הכלי כפשטא דתלמודא .ודלא כמו שדחקו האחרוים ז"ל להחמיר ולשורפה על ידי כרי  ...ומ"ש הב"ח שאם
ישהו עד שכס יום האחרון יהיה מותר להשהותו ,ומצא שהאיסור חוזר להתירו ע"כ ,לא ידעא מה בכך
שהאיסור חוזר להתירו ,והיכן מציו שיהא זה אסור  ...ומ"ש בספר מגן אברהם וז"ל וראה לי טעם אחר ,דהא
כתבתי בשם התוס' דהמשהא את החמץ כדי לבערו איו עובר עליו ,אבל הכא משהא אותו כדי לקיימו עכ"ל .אין
זה כלום ,שכבר הוכחו דאין כאן ב"י וב"י כלל ,ואפילו בחול המועד אין בו משום בל יראה ובל ימצא ,אלא שהגו
לשורפו בחול המועד משום תקלה ,ובז' של פסח מותר לכפות עליו את הכלי(.
וכעין זה כתב באליה רבה ס"ק ג )שוב דפס מג"א וראיתי שהקשה מי על ב"ח ,וכתב טעם אחר דהא המשהא כדי
לבערו איו עובר ,אבל בשביעי דאין עושה כדי לבערו עובר עליו ,ולכך פסק שיבערו בשביעי על ידי כותי  ...ולא
הירא דבמשהו ודאי איו עובר ,אלא הא דוהגין לשרפו שלא לבא לידי תקלה ,וכיון דמוקצה הוא אין לעשות כן(.
 173ס"ק ב )כתב הב"ח חטה שמצאת בתבשיל בשביעי של פסח ישליכו להר ,דאם ישהו עד יום אחרון הרי הוא
מותר ומצא איסור חוזר להתירו ע"כ .והקשיתי לזקיי הגאון ז"ל הא מוקצה הוא .ומה בכך שיחזור להיתרו ...
והשיב לי שגם הוא איו והג לפסוק כוותיה בזה(.
ובאליה רבה ס"ק ג חלק על המ"א מטעם האמור בחכם צבי שם.
 174סוס"י תמו )פסק  ...ותבשיל שמצא בו חיטה בשבת או ביום טוב ישהו עד חולו של מועד ,ואיו מבערו אפילו
ביום טוב שי .וחטה שמצאת בתבשיל בשביעי של פסח  ...ישליכו להר ועל ידי פירור ,מאי דאפשר ,דאם ישהו
עד שכס יום האחרון הרי הוא מותר ,ומצא שהאיסור חוזר להיתרו(.
 175כמובא לעיל מהחכם צבי )שהמוצא חטה בתרגולת בשביעי של פסח כופה עליהן את הכלי עד מוצאי יום טוב,
ואז שורף החטה ,ואוכל התרגולת(.
וראה לקמן סי' תסז סכ"ז )ואם הוא שבת או יום טוב יוכל ליתו לכרי במתה ,לדברי המתירין למוכרו בחולו של
מועד( .וכיון שמהגיו כדעת האוסרים ,או כשאין שם כרי ,אזי כופה עליהן את הכלי עד מוצאי יום טוב ,ואז
יאכל התרגולת ,וישרוף החטה.
סיכום פרטי הלכה זו בפים ס"ה -ו )והערה .(30
 176שבב"ח ומ"א ,לשרוף התרגולת בשביעי של פסח.
וכן תפרש לעיל סי' תלה ס"ג )וכשהוא בודק ומחפש אחר החמץ ביום טוב עצמו ,בין ביום טוב הראשון בין ביום
טוב האחרון  ...ומצא חמץ בבדיקתו  ...יכפה עליו כלי עד הערב( .והייו בשביעי של פסח ,כמבואר בהערות לעיל
שם.
 177עירובין ק ,א .וראה כללי הפוסקים וההוראה כלל מד.
 178סוס"י תמו )דאם ישהו עד שכס יום האחרון הרי הוא מותר ,ומצא שהאיסור חוזר להיתרו(.
 179ס"ק ב )ראה לי שהוא סברא רחוקה ,שיעשה איסור ויבערו ביום טוב ,משום שלא יחזור להתירו".
 180סי' פו )לא ידעא מה בכך שהאיסור חוזר להתירו ,והיכן מציו שיהא זה אסור(.
 181ס"ק ב )ומה בכך שיחזור להיתרו הא דיא הכי בסי' תמז סי"א( .והייו מ"ש בשו"ע שם )חמץ  ...שתערב בפסח
ועבר עליו כל הפסח  ...בטל בששים(.
 182שיבערו בשביעי של פסח על ידי כרי ,שאם יקיימו אחר הפסח לא יקיים את חובת הביעור שבו.
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האחרונים ,עיין שם בחק יעקב.183
ומ"ש החק יעקב 184בזה הוא נגד תלמוד ערוך בע"ז דף ל"ב ע"א ,185ע"ש בתוס' ,186דכל היכא דליתא
לאיסורי' בעיניה לא מיתסר משום רוצה בקיומו על ידי דבר אחר .ודוחק גדול לחלק בין בלוע בכלי
לבלוע במאכל .187ומסוף סי' ת"נ אין ראיה ,188דהתם החמץ הוא בעין .ועיין במה שכתב שם.189
והחק יעקב אזיל לשיטתו 190שבספרו מנחת יעקב כלל פ"ה ס"ק ט"ו ,פירש דעת הטור בסוף סימן
ת"נ ,191דסבירא ליה דחמץ שאוסר בהנאה במשהו ,אסור להיות רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אפילו
__________________
 183סי' תמב ס"ק א )מדרבן מכל מקום אסור להשהותו ,דלמא יבא לאכול ממו בפסח ,וצריך לבערו ,מכל מקום
אם עבר ושהה מותר לאחר הפסח ,כיון דלא עבר על בל יראה ובל ימצא  ...היכא דאיכא ששים  ...דיא הכי(.
 184ס"ק ו )ולי ראה טעם הדבר פשוט כיון שחוזר להיתרו  ...אם כן הוי כרוצה בקיומו של איסור ביום הז' ,דאסור
לגבי חמץ כמבואר לקמן סוס"י ת.(
והכווה למה שתבאר בטור סוס"י ת) אסור להשכיר כלים לגוי בפסח שיבשל בהם חמץ ,מפי שרוצה בקיומו של
איסור על ידי דבר אחר ,שלא יבקע הכלי(.
והייו שהסכים לדעת הב"ח והמ"א ה"ל ,שתבשיל שמצא בו חטה בשביעי של פסח צריך לבערו .אבל לא מטעמייהו
אלא מטעם וסף שכתב הוא.
ועל זה מבאר )כאן ,ולקמן סי' ת סי"ב( שי פרטים:
)א( קיי"ל שאיסור רוצה בקיומו איו חל בחמץ בפסח .ומה שאסר הטור "מפי שרוצה בקיומו של איסור  ...שלא
יבקע הכלי" ,פירש המ"א שם ס"ק יא )וראה לי דהכי פירושו ,שהוא רוצה שישאר ויתקיים החמץ בתוכו ,שאם
יטול החמץ מהקדירה בעודו על גבי האור יבקע הכלי אצל האור ,ואם כן הה מחמץ(.
וכן פסק לקמן שם סי"ב )לפי שאם יבשל בו חמץ בפסח יגיע להישראל האה מהחמץ .שהרי אם הכרי היה מערה
מן הכלי את החמץ שמתבשל בתוכו על גבי האור ,והיה הכלי שאר ריקן על גבי האור ,היה הכלי מתבקע מחמת
האור ,ועכשיו שהחמץ מתבשל בתוכו על גבי האור אין הכלי מתבקע ,מצא שמגיע לישראל קצת האה מהחמץ
בפסח(.
והייו כיון שחמץ אסור בהאה אף אם החמץ הוא של הכרי ,כדלעיל סי' תמג ס"ג )ואפילו חמצו של כרי אסור
בהאה(.
והטעם שאיו מפרש דברי הטור כפשוטו )שגם בחמץ יש איסור רוצה בקיומו( ,תבאר כאן בסוף הקוטרס אחרון
)קשה לחלק בין זה לדורון שבסי' תמ"ח .עיין במה שכתבתי סוס"י ת" .(ויתבאר בהערות לקמן שם.
)ב( גם לדעתו שיש בחמץ איסור רוצה בקיומו ,מכל מקום גם ביין סך לא אסר רוצה בקיומו ,אלא בעייה ,ולא
בדבר הבלוע.
" 185ולמ"ד רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור ,מאי שא קקים דשרו .אמר לך התם ליתיה לאיסוריה בעייה
הכא איתיה לאיסוריה בעייה".
 186סד"ה והא )מכאן פסק ר"ת דקדירות הבלועות מבשר בחלב על ידי שתבשל בהם ,שמותר להשים בתוכן דבר יבש
כגון תבואה ,וכן קדירות האסורות משום חמץ בפסח מותר לתת לתוכן דבר יבש(.
 187לעין זה )וראה לקמן סי' תמז ס"ב -ג ,שעכ"פ יש הפרש בים לעין מכירה לכרי חוץ מדמי איסור שבו(.
 188כמובא לעיל מטור שם )אסור להשכיר כלים לגוי בפסח שיבשל בהם חמץ ,מפי שרוצה בקיומו של איסור על ידי
דבר אחר ,שלא יבקע הכלי( .ואפילו אם פרש כפשוטו ,שטעם האיסור הוא מפי שרוצה בקיומו .מכל מקום התם
החמץ שהכרי מבשל בפסח בכלים אלו הוא בעין .משא"כ כאן מיירי בבלוע בלבד.
אבל למעשה קיי"ל שאין הפירוש שם כפשוטו ,אלא מטעם האה מאסורי האה )כדלעיל הערה  ,184ולקמן הערה
.(218
 189כראה כתב רביו "במ"ש שם" ,והכווה "במה שכתבתי שם" )ראה לקמן בסוף הקוטרס אחרון ,ובהערה .(219
והכווה למ"ש שם סי"ב טעם האיסור )כביאור המ"א שם בדברי הטור( ,שעי"ז הה הישראל מהחמץ של הכרי
)ולא מטעם רוצה בקיומו( .שלפי זה אין איסור רוצה בקיומו אפילו בחמץ בעין.
 190זה שהח"י כתב כאן ,שגם בטעם הבלוע אסרין מטעם רוצה בקיומו ,אזיל לשיטתו ממה שאסר גם את
ההשתמשות בכלי חמץ מטעם רוצה בקיומו .וביאר ,שאף שתפרש בש"ס ופוסקים להתיר ההשתמשות בכלי סתם
יים ,מכל מקום חמץ בפסח גרע שאוסר בהאה במשהו.
" 191אסור להשכיר כלי לגוי בפסח  ...כיון שהכלי עצמו אסור בהאה ,אסור להשכירו לכתחלה".
ובמחת יעקב שם פסק כהטור ,מטעם שכלי חמץ חמור יותר מכלי סתם יים )דשאי חמץ בפסח דחמיר ,דאפילו
משהו אסור בהאה  ...אסר מטעם דרוצה בקיומו .משא"כ בשר וחלב ,וכן סתם יים ,דאיו אסור בהאה
במשהו ,על כן תפס הטור עיקר כגרסא הש"ס דפרק אין מעמידין ,דהיכא דליתא לאיסורא בעיא ואין הה מגוף
האיסור דמותר להשתמש בכלים  ...אף דתוס' פרק אין מעמידין ומרדכי שם כתבו ההיתר זה גם בחמץ בפסח כמו
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היכא דליתא לאיסורא בעיניה ,מה שאין כן ביין כו' ,והתוס' 192והמרדכי 193פרק אין מעמידין סבירא
להו דחמץ אינו אוסר בהנאה במשהו כו' ,194עד כאן תוכן דבריו.
וכד ניים ושכיב כתבינהו להני מילי ,195דמדינא דגמ' 196גם סתם יינן אוסר בהנאה במשהו ,ואפילו הכי
שרי.197
ואם כוונתו 198דבסתם יינם מותר למכור לנכרי חוץ מדמי איסור 199מה שאין כן בחמץ .זה אינו ,דגם
ביין נסך מותר להיות רוצה בקיומו על ידי דבר אחר כשאין האיסור בעין ,שהרי מותר ליתן שכר
ושאר משקים בכלים הבלועים מיין נסך ,200ויין נסך אסור למכרו לנכרי כשנתערב יין ביין.201
__________________
בבשר וחלב ,הייו משום דאיהו סברי כהפוסקים דמשהו איו אסור בהאה .אבל לפי דעת הטור שפסק כדעת
הרי"ף והרא"ש ,על כן פסק בסי' ת"ן ,וכן בשו"ע שם ,לאסור להשכיר כלים לעובד כוכבים(.
והייו שאף שלעין סתם יים התירו בגמרא ע"ז לב ,א )ולמאן דאמר רוצה בקיומו על ידי דבר אחר אסור ,מאי שא
קקים דשרו .אמר לך התם ליתיה לאיסוריה בעייה( .ולעין כלי בשר בחלב התירו בטוש"ע יו"ד סי' צח )בלועה
מבשר בחלב  ...מותר לתת לתוכה פירות או צון ,כיון שאיו הה מגוף האיסור( .מכל מקום לעין כלי חמץ אסר
הטור ,מטעם שלדעת הטור כלי חמץ חמור יותר מכלי סתם יים ,שהחמץ אוסר בהאה במשהו.
 192ע"ז לב ,א סד"ה והא )פסק ר"ת דקדירות הבלועות מבשר בחלב על ידי שתבשל בהם ,שמותר להשים בתוכן דבר
יבש כגון תבואה ,וכן קדירות האסורות משום חמץ בפסח(.
 193שם רמז תקס )מחממין לו חמין ביורות אסורות בפסח ,ורוחצין בהן וכל צרכי האה ,או הין מכלים ישים
בפסח(.
 194ולכן סוברים הם שדין כלי חמץ כדין כלי סתם יים שמותר להשתמש בהם.
 195עפ"י יבמות כד ,ב )אמר רב ששת אמיא כי יים ושכיב רב אמר להאי שמעתתא(.
 196אעפ"י שבזמן הזה סתם יים איו אוסר במשהו ,כמבואר בתוס' ע"ז עג ,א ד"ה יין )אומר ר"י דאפילו אם פשך
לומר דסתם יים במשהו ,אפילו הכי הוי סתם יים בזמן הזה בששים ,ודוקא בימי התאים והאמוראים שהיו
בקיאים העובדי כוכבים בטיב עבודת כוכבים ,דאז שייכא יסוך ,החמירו בסתם יים לאוסרו כמו יין סך ממש(.
רמ"א יו"ד סי' קלד ס"ב )ויש אומרים דכל סתם יים בזמן הזה בטל בששים ,וכן והגין להקל(.
ואעפ"י שבזמן הזה סתם יים איו אסור בהאה ,כמבואר בתוס' ע"ז ז ,ב ד"ה לאפוקי )כתוב בתשובת הגאוים כי
בזמן הזה אין איסור האה במגע עובד כוכבים ביין ,כי עובדי כוכבים של עכשיו אין רגילין לסך לעבודת כוכבים,
וחשובין כאין יודעין בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה( .רמ"א סי' קכד ס"א )ובזמן הזה ,שאיו שכיח שהאומות
מסכים לעבודת כוכבים ,יש אומרים דמגע עובדי כוכבים ביין שלו איו אוסר בהאה ,רק בשתייה .וכן סתם יין
שלהם ,איו אסור ליהות ממו(.
הייו דוקא בזמן הזה ,משא"כ מדיא דגמרא קיי"ל ,שגם סתם יין אוסר בהאה ובמשהו.
 197להשתמש בקקים שלהם ,כמובא לעיל מהגמרא .ולמה יגרעו קדרות חמץ בפסח.
 198ואם כוותו לומר ,שעכ"פ לעין מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,קיי"ל שחמץ הבלוע בכלי גרע מסתם יים הבלוע
בכלי.
ומה שכתב שסתם יים איו אוסר בהאה במשהו ,פירושו ,שהוא יכול למכרו לכרי חוץ מדמי איסור ,משא"כ חמץ
אוסר בהאה במשהו ,שאיו יכול למכרו לכרי חוץ מדמי איסור.
וכיון שאסור למכור כלי החמץ לכרי לכן אסור גם להשתמש בהם בפסח.
 199במשה ע"ז עד ,א )יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין
סך שבו( .וגמרא שם )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין
ביין מותר(.
משא"כ בחמץ בפסח דאורייתא ,קיי"ל שמדמין ליה ליין סך ,ואסור למכרו לכרי ,כדלקמן סי' תמז ס"א )אסור
למכור לכרי כל התערובות אפילו חוץ מדמי איסור שבו ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת היה
שוה קודם שתערב החמץ בתוכו  ...כל שהאיסור מעורב בהיתר כעין תערובות לח בלח שאי אפשר להפרידן זה
מזה ,לא התירו חכמים לעשות כן ,אלא צריך לבער כל התערובות מן העולם מיד(.
ולעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק ב )קיי"ל  ...שכל שגוף איסור דאורייתא מעורב בו לא מהי תקה זו ,דמדמין
ליין סך ודאי שתערב יין ביין(.
 200ע"ז לג ,ב )רביא שרא ליה לרב חייא בריה דרב יצחק למירמא ביה שכרא  ...רב יצחק בר ביסא הוה ליה ההו
מאי דפקוסא מליהו מיא( .טור ושו"ע יו"ד סי' קלז ס"ד )כלים האסורים מחמת יין של עובד כוכבים ,מותר
ליתן לתוכם בין מים בין שכר בין שאר משקים ,ובלבד שידיח בתחלה לחלוחי היין שעל פי הכלים(.
 201כדאמרין בע"ז עד ,א )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך ,יין ביין אסור(.
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וכשנתערב בשאינו מינו ,202אף בחמץ מותר היכא דליכא למיגזר אטו מינו ,כגון הבלוע בכלי דמיירי
ביה הטור .203עיין במה שכתב]תי[ בסי' תמ"ז.204
ועיין 205בחק יעקב סי' תמ"ז סק]י["ח בשם תרומת הדשן 206שכל שמותר להשהותו מותר ליהנות
ממנו בפסח ,ואם כן כלי חמץ שמותר להשהותם 207מותר גם כן למכרם ,208כמ"ש האלי' זוטא סוף סי'
ת"נ 209בשם האחרונים ,וכך כתב הפרי חדש שם.210
ובר מן כל דין אין הלשון שבמנחת יעקב משמע כלל הכי 211עיי"ש וצ"ע.
213
גם מה שכתב דהמרדכי סבירא ליה דחמץ אינו אוסר בהנאה במשהו ,כדעת הראב"ד 212שברא"ש
__________________
וכיון שהתירו להשתמש בכלי יין סך )אף שאסור למכור תערובת יין סך חוץ מדמי איסור( ,בודאי יש להתיר
להשתמש אף בקדרות של חמץ.
 202ואם כוותו לומר שמכירת כלי חמץ חמור אף מכלי יין סך ,שהרי יין סך מותר למכור חוץ מדמי איסור באיו
מיו ,כמבואר ברמ"א יו"ד סי' קלד ס"ה )ואם אין במים כשיעור הזה ]ששה חלקים כגד היין[ ,מוכר הכל לעובד
כוכבים חוץ מדמי יין סך שבו(.
ואילו בחמץ בפסח או מחמירין לשרוף התרגולת שמצא בה חטה )כדלקמן סי' תמז ס"ב ,וסי' תסז סכ"ו( .יוצא
אם כן שהחמץ חמור יותר מיין סך.
וכמו כן אמר שאסור למכור כלי החמץ לכרי בפסח .ולכן אסור להשתמש בכלים אלו בפסח.
גם זה אי אפשר לומר .שהרי מה שאסרו למכור תערובת חמץ ,הוא דוקא בתבשיל ,שגוזרים תערובת איו מיו אטו
מיו .משא"כ בבלוע בכלי ,דליכא למיגזר אטו מיו ,בודאי מותר למכרו לכרי .ואם כן עדיין בודאי מותר
להשתמש בו בפסח.
 203מה שכתב בסוס"י ת) אסור להשכיר כלי לגוי בפסח  ...כיון שהכלי עצמו אסור בהאה ,אסור להשכירו
לכתחלה( ,והח"י בא לפרש דבריו ולפסוק כדבריו ,כמובא לעיל )הערה .(191
 204קוטרס אחרון ס"ק ג )ואף דבשאר איסורי האה מועלת בה תקה זו ]מכירה חוץ מדמי איסור[ גם בלח בלח ,אם
תערב בשאיו מיו ,כגון יין סך במים .ואו מחמירין לשרוף התרגולת שמצא בה חטה .הייו  ...גזירה משום
במיו  ...משא"כ ביין סך דלא גזרין(.
 205וההוכחה שמותר למכור כלי חמץ בפסח ,ומותר גם להשתמש בכלי חמץ בפסח ,היא מזה דקיי"ל שמותר
להשהותו.
 206סי' קיג .וכדלעיל סי' תמב סכ"ד )כל דבר שמותר לקיימו מותר להות ממו בפסח ,כגון למוכרו לכרי ,או שאר
מיי האות(.
 207כמבואר בפוסקים ,ופסק לקמן סי' תמז ס"ג )כלים שתבשל בהן חמץ בפסח  ...מותר להשהותן עד לאחר
הפסח( ,וסי' תא ס"א )כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח על ידי הגעלה או ליבון  ...אם הוא רוצה להשהותן
עד לאחר הפסח צריך לשפשפן(.
 208כדלקמן סי' תמז ס"ג )וכן מותר למכרן אפילו בתוך הפסח(.
וכן מותר להשכירן ,כדלקמן סי' ת סי"ב )מותר להשכיר לו אפילו בתוך הפסח ,אע"פ שהכלי לא הוכשר לשם פסח,
והרי הוא בלוע מחמץ הרבה שאסור בהאה ,מכל מקום גוף הכלי לא אסר בהאה ,ואין הכרי שוכר ממו וותן
לו דמים בעד החמץ הבלוע בכלי ,אלא בעד גוף הכלי המותר בהאה(.
וכן הוכיח בקוטרס אחרון לקמן שם ס"ק ג )וכ"כ בחק יעקב ס"ק י"ח בשם תרומת הדשן ,שכל שמותר להשהותו
מותר להות ממו בפסח ,וכלי חמץ מותר להשהותו ,אם כן מותר ליהות מהן ,דהייו למכרן לכרי(.
 209ס"ק ו )ודרך מכירה או תיה שרי אף לכתחלה לעולם(.
 210סעיף ז ד"ה גם מ"ש )ומעתה ראה גם כן להתיר למכור בחול המועד של פסח קדירות אסורות של חמץ ,והוא
הדין להשכירן(.
ומכל ה"ל רואים דקיי"ל כהי פוסקים ,שמותר למכור ולהשכיר ולהשתמש בכלי חמץ בפסח.
 211לומר שטעם האיסור להשתמש בכלים הוא מחמת האיסור למכרם חוץ מדמי איסור שבהם; לא משמע כן בדברי
המחת יעקב שם ,אלא כדבריו שם ,שהוא מטעם שחמץ אוסר בהאה במשהו .וכבר תבאר שגם סתם יים אוסר
בהאה במשהו.
 212בפירושו לע"ז עד ,א ד"ה הלכה )חמץ בפסח  ...לעין אסור האה דיו קל מיין ,שאיו אוסר את תערוכתו
בהאה( .איסור משהו פ"ב )איו אוסר ערובו בהאה ,כגון חמץ בפסח(.
 213ע"ז פ"ה סי' ל )והראב"ד ז"ל תמה על רב אלפס ,דמין לו דחמץ בפסח אוסר את התערובת בהאה במשהו ,וזה
לא זכר בשום מקום(.
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וטור ,214הוא תמוה מאד ,דבהדיא מסיק המרדכי בפרק כל שעה 215דטפה לחלוחית כו' אוסר כו'
עיי"ש ,ואף ר' יחיאל מפרי"ש לא נחלק עליו בזה אלא דלא סבירא ליה דטפה לחלוחית 216כו'.
ובר מן כל דין 217קשה לחלק בין זה לדורון שבסי' תמ"ח .218עיין במה שכתבתי סוס"י ת"נ:219
)ג( ואפילו לשרפה במקומה כו' .הנה 220המגן אברהם 221כתב שני טעמים .אחד בשם מהר"ם
223
לובלין 222משום דעצים אין תורת כלי עליהם אפילו ביום טוב .והיינו כדעת הר"ן בפרק ד' דביצה
__________________
 214רס"י תמז )וכתב הראב"ד דבמשהו איו אוסר בהאה אלא באכילה(.
 215רמז תקס )דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ  ...וטיפת עכבת יין אוסר כלי מלא בהאה( .וכדלקמן סי' תמז
ס"ב וקוטרס אחרון שם ס"ק ב.
 216דלא מיקרי ממשות חמץ רק טעם )אחרי שמוציאים החטה( ,ולכן מותר למכור התרגולת )דעה הא' דלקמן שם
ס"א ,ותבאר בקוטרס אחרון שם(.
 217מה שהח"י רוצה לאסור בכל אלו מטעם רוצה בקיומו.
 218שתבאר לקמן שם 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 ברגע זו שעד הלילה( .משא"כ כשאיו מקבל מידו ,לא קה לו ,ויוכל להשאר שם עד מוצאי החג ,שאז
יקחו .ואיו חוששים לאיסור רוצה בקיומו.
 219סי"ב ,באיסור השכרת הכלי לכרי כדי לבשל בו )שלא אסר מטעם רוצה בקיומו ,אלא מטעם האה מחמץ של
כרי(.
וכראה ביאר דברים אלו בקוטרס אחרון שם; אלא שלא הגיע לידיו קוטרס להלכות פסח – רק עד תחלת סי'
תמז.
*
ומטעם כל האמור לעיל לא קיי"ל בזה כדברי הח"י ,אלא כדעת הפוסקים המתירים את ההשתמשות באופן עראי
בכלי חמץ ,כדלקמן סי' תמז ס"ג .קוטרס אחרון שם ס"ק ג .סי' ת סי"ג .סי' תא ס"ב.
 220תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ה הובאה דעת הפוסקים ,שהמוצא חמץ ביום טוב לא יבערה ,אפילו אם רוצה לשרפה במקומה ,באופן
שאיו וגע בחמץ שהוא מוקצה .ומבאר הטעם לאיסור זה.
ואף שבמ"א הבאו שי ביאורים אחרים להלכה זו ,מכל מקום לא קיי"ל כשי ביאורים אלו ,אלא כטעם ה"ל:
)א( כדי להבעיר החמץ זקוק לעצים ,שאין תורת כלי עליהם ,ולא הותר טלטולם אלא לצורך אוכל פש ,ולא לצורך
ביעור חמץ .אמם יש פוסקים שיש תורת כלי על עצים ביום טוב ,ולדידם לא יועיל ביאור זה.
)ב( לא אמרין מתוך שהותרה לצורך הותרה מי שלא לצורך ,רק לעין האת הגוף ,ולא לעין מצוה .אמם קיי"ל
דלצורך מצוה הוה כהאת הגוף.
ואחרי שלילת שי טעמים אלו ,מבאר המקור לטעם ה"ל שתבאר בפים:
)ג( מלאכת השריפה לא הותרה לצורך מצות ביעור חמץ ,כי מן התורה אפשר לקיימה על ידי טלטול המוקצה כדי
להשליכו להר או לבית הכסא.
ואף שטעם זה לא תפרש בפוסקים ,יש ללמוד אותו מדין שריפת קדשים ומילה שלא בזמה ,שהטעם שאין דוחות
יום טוב תבאר ברש"י משום דאפשר לשרפן ולמולו למחר .ואם כן כל שכן היכא דאפשר לקיים המצוה בו ביום
בלא חילול יום טוב מהתורה.
 221ס"ק ג )ומהר"ם לובלין כתב הטעם ,אף על גב דקי"ל כלי יטל לצורך דבר שאיו יטל ,הייו דבר שיש תורת כלי
עליו ,אבל עצים ואש שאין תורת כלי עליהם ,אין טלין לצורך חמץ עכ"ל .עיין סי' תק"ב(.
 222בשו"ת סי' כ ד"ה ומה שכתבת )יש לומר דסבירא ליה כר' יצחק דאמר פרק כירה אין כלי יטל אלא לדבר היטל,
ולכך כיון דהחמץ בעצמו אסור לטלטל ,ואסור גם כן לטלטל האש והעצים בשבילו כדי לבערו במקומו .ואף על גב
 ...דכלי יטל אפילו לדבר שאיו יטל  ...מכל מקום יש לומר הייו בדבר שיש תורת כלי עליו ,אבל עצים ואש
שאין עליהם תורת כלי ,לכולא עלמא אין יטל לצורך דבר שאיו יטל(.
והייו אף שפסק לעיל סי' שח סע"ב )שהכלי יטל אף בשביל דבר שאיו יטל בשבת( ,מכל מקום העצים שאים
כלי ,לא הותר טלטולם אלא לצורך הסקת אוכל פש ,ולא לצורך ביעור חמץ.
 223יח ,רע"ב )שכיון שאין מיוחדין אלא להסקה בלבד ,אין תורת כלי עליהם ,יש להם דין מוקצה לגבי שאר
מלאכות(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

199

שהביא הבית יוסף סימן תק"ב.224
אבל התוספות 225והרא"ש 226חולקין על זה ,וכן פסק הטור 227ורש"ל 228וט"ז 229דיש תורת כלי על
עצים ביום טוב ומותר לטלטלן ,כדין כלים שמלאכתן להיתר שמותר לטלטלן אפילו לצורך דבר
שאינו ניטל.230
טעם הב' כתב 231בשם הכ"מ ,232וכך כתב הפרי חדש ,233דאין כאן צורך היום ולא הנאת הגוף ,ואע"ג
דאיכא מצוה אין זה כלום ,מידי דהוה אשריפת קדשים ביום טוב עיי"ש ,וסיים הפרי חדש כמ"ש
הר"ן בפרק קמא דביצה 234עיי"ש.
וכל זה אינו עולה יפה להלכה לדידן הנמשכין אחר פסקי הש"ע דפסק בסי' תקכ"ו 235דלא כהר"ן,

__________________
 224וכן ראה מפשטות דבריו בשו"ע שם ס"ג )אין סומכין את הקדרה ולא את הדלת ,בבקעת(.
והיא דעה הא' דלקמן שם ס"ח )אין סומכין את הקדרה ולא שום דבר אחר בבקעת של עץ ,ולא התירו לטלטל עצים
אלא להסקה בלבד ,לפי שהן עומדין ומיוחדין לכך ,אבל שלא לצורך הסקה אסור לטלטלן אפילו לצורך גופן
ומקומן ,מפי שאין עליהם תורת כלי כלל ,והרי הן כאבים שאסור לטלטלן(.
 225ביצה לג ,א ד"ה והלכתא )שתו עצים שלא להסקה  ...בדבר הראוי להסקה(.
 226ביצה פ"ד סי' יב )היכא דחזו להסקה שרו(.
 227סי' תקב )יבישה שראויה להסקה מותרת לכל דבר(.
 228ים של שלמה ביצה פ"ד סי' טז )היכא דחזי להסקה שרו(.
 229סי' תקב ס"ק ד )יבשה שראויה להסקה מותרת לכל דבר .כן כתב הטור וכן כתב רש"ל(.
 230וכיון שטעם זה לא יועיל אלא לדעת הר"ן ,אין להסתפק בטעם זה גרידא.
ותבאר בשו"ת בית אב ח"א סי' סד אות ב )ולע"ד דבטעם הא' המ"א לטעמו אזיל דסבירא ליה בסי' תק"ב כר"ן ...
וזה כוות המ"א שאחרי דברי מהר"ם לובלין כתב עיין סי' תק"ב ,רוצה לומר דשם ראה בשו"ע דקיי"ל להלכה
כהמחמירין בזה ,ואם כן שפיר יש לומר דגם לשרוף במקומו אסור .וזה פשוט דהמ"א לטעמו ,והרב רש"ז לטעמו(.
והייו מה שפסק המ"א בסי' תקב ס"ק יא )דעצים הן מוקצים ביום טוב  ...ולא שרי להשתמש בהם אלא לצורך
הסקה(.
ואילו לקמן שם ס"ח )אין סומכין את הקדרה ולא שום דבר אחר בבקעת של עץ  ...מפי שאין עליהם תורת כלי כלל,
והרי הן כאבים שאסור לטלטלן  ...ויש אומרים דעצים יבשים כיון שהן ראויים להסקה הרי הן מוכים ליום טוב
ואין עליהם דין מוקצה ,ומותר לטלטלן אפילו שלא לצורך הסקה  ...ולעין הלכה לכתחלה יש לחוש לסברא
הראשוה ,אבל אם הוא שעת הדחק כגון שצרך לו מאד להשתמש בעץ יבש ,יש לסמוך על סברא האחרוה(.
 231במ"א ס"ק ג )וכתב הכ"מ כיון דלית ביה צורך היום כלל לא אמרין מתוך(.
 232פ"ג ה"ח )שכשהתירו הבערה שלא לצורך ,הי מילי בשיש צורך היום קצת .וכי תימא הא איכא צורך היום ,כיון
דאיכא מצוה .ליתא ,דהא שריפת קדשים מצות עשה ואיו דוחה יום טוב(.
 233סעיף א )דאע"ג דאיכא מצוה בשריפה ,מיקרי הבערה שלא לצורך ,דהא קיימא לן דאין שורפין קדשים ביום טוב
אף על גב דאיכא מצוה בשריפתה  ...וכן כתב הר"ן בפרק קמא דביצה לעין הוצאת המת ביום טוב ראשון(.
 234ג ,ב ד"ה ודאמרין )כתב הרמב"ן ז"ל דהוצאת המת לקבורה כהוצאת אבים לבין ,שאין לומר בו מתוך ,כיון
שאין בו צורך היום כלל .וכי תימא הא איכא צורך היום כיון דאיכא מצוה .ליתא ,דהא שריפת קדשים מצות
עשה ,ואפילו הכי איה דוחה יום טוב(.
והייו מ"ש הרמב"ן בשבת קלט ,א )ולפי דעתי הוצאת המת לקבורה כהוצאת אבים לבין ,שאין לומר בו מתוך,
משום דלא שייך בו צורך היום .ואם תאמר שהוא מצוה ,הרי שריפת קדשים מצות עשה ואיו דוחה ,וכל שכן זה(.
 235סעיף א )להלבישו ולחמם לו מים לטהרו ולהוציאו ולשומו בקבר ,מותר על ידי ישראל( .מ"א שם ס"ק ד )כיון
דאית ביה צורך מצוה שרי(.
וכן פסק לקמן שם ס"ג )מותר להחם לו מים על ידי ישראל כדי לטהרו ,וכן מותר להוציאו על ידי ישראל אפילו
דרך רשות הרבים ,דמתוך שהותרה הבערה והוצאה לצורך אכילה מותר אפילו שלא לצורך אכילה ,אם יש בהם
צורך היום ,כגון לצורך קבורת המת ,שהיא מצוה שזמה בו ביום( ,ובסי' תצה ס"ג )וקבלו חכמים שכל מלאכות
אוכל פש ,מתוך שהתירה התורה לעשותן לצורך אכילת יום טוב הותרו לגמרי אפילו שלא לצורך אכילת יום טוב,
ובלבד שיהא בהן קצת צורך יום טוב ,אף על פי שאיו צורך אכילה אלא  ...צורך מצוה עוברת שזמה בו ביום(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

200

אלא כהרא"ש 236ור"י ,237דלצורך מצוה הוה כהנאת הגוף כמ"ש הטור בסי' תקי"ח.238
ולפי זה 239שריפת קדשים ביום טוב היינו טעמא דלא דחי ,משום דאפשר לשורפן במוצאי יום טוב,
כדפירש"י בשבת דף כ"ד ,240והוא הדין למילה שלא בזמנה ,241דאע"ג דאיכא למימר בה מתוך
שהותרה חבורה לצורך אכילה ,דהיינו שחיטה ,הותרה נמי לצורך מצוה ,כדאמרינן בפרק קמא
דכתובות 242גבי בעילת מצוה ,אפילו הכי לא דחי ,משום דאפשר לקיים המצוה למחר כדפירש"י שם.
ואם כן כל שכן וקל וחומר היכא דאפשר לקיים המצוה בו ביום בלא חילול יום טוב ,כגון להשליך
החמץ לנהר ,דלא דחינן יום טוב.243
דהא 244אי לא הוי יום טוב עשה ולא תעשה ,245ולא הוי ליה קרא למעט שריפת קדשים ,246הוי אמינא
__________________
 236ביצה פ"ק סי' ה )טלטול והוצאת המת עושה ישראל ,דמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה מי שלא לצורך,
והוא דאיכא מת מצוה( .שו"ת כלל כג סי' ב )וגם ביום טוב ראשון ישראל מכתפין אותו עד הקבר ומשימין אותו
בקבר ,דמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה מי שלא לצורך .ובלבד שיהא לצורך מצוה(.
 237הובא בתשב"ץ סי' תכח )ורביו יואל הלוי פסק שמותר ליהודים לשאת את המת לבית הקברות ואפילו ביום טוב
ראשון ,שמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה מי שלא לצורך ,רק שיהא צורך קצת .וכאן יש צורך מצוה( .ובטור
סי' תקכו )כתב ה"ר יחיאל הלוי שישראל יכולין להוליכו ,דמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה מי שלא לצורך,
וכ"כ א"א הרא"ש ז"ל(.
" 238כל הוצאה שיש בה קצת צורך ,אפילו איה לצורכו אלא לצורך מצוה ,כגון קטן למולו וספר תורה לקרות בו
ולולב לצאת בו מותר".
ולקמן שם ס"ה )כבר ביארו בסי' תצ"ה דמתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל פש הותרה אפילו שלא לצורך אוכל
פש ,ובלבד שיהא בה צורך יום טוב קצת ,אפילו איה לצורך האת הגוף אלא לצורך מצוה ,כגון קטן למולו וספר
תורה לקרות בו(.
 239אחרי שביאר דלא קיי"ל כב' הטעמים שבמ"א ,בא לבאר ההוכחות לטעם האמור כאן בפים ,והוא:
שלפי מאי דקיי"ל שמלאכת יום טוב הותרה לצורך מצוה ,אם כן יוקשה מה טעם אסרו שריפת קדשים ביום טוב,
כדאמרין בשבת כד ,ב )שאין שורפין קדשים ביום טוב(.
וכן הוא לקמן סי' תז סי"ז )שאין שורפין קדשים ביום טוב(.
 240סע"ב ד"ה לבדו )מילה שלא בזמה  ...דמצוה שאין זמה קבוע ויכול לעשותה למחר איה דוחה יום טוב ,והוא
הדין לשריפת קדשים טמאים(.
 241וכן תבאר לקמן סי' תצה בקוטרס אחרון ס"ק ג )כן הוא בגמרא דשבת דף כ"ד ע"ב גבי מילה שלא בזמה ,דלא
אמרין מתוך שהותרה חבורה לצורך אוכל פש כו'  ...על כרחך צריך לומר משום דאפשר למולו אחר יום טוב
כדפירש רש"י שם .ואע"ג דקיימא לן בסימן תקכ"ו דמותר להוציא המת לקבורה ולהחם לו חמין במתוך שהותרה
הוצאה והבערה לצורך אוכל פש כו' ,לא קשיא מידי ,דהתם הוי מצוה עוברת ,דמצוה לקברו קודם שקיעת החמה
כדכתיב כי קבור תקברו ביום ההוא(.
וכן הוא לעיל סי' שלא ס"ד )מילה שלא בזמה  ...איה דוחה את השבת ,שאפשר למולו אחר השבת ולא יהיה שום
חיסור מצוה בזה ,שהרי בלא זה איה בזמה(.
וראה לעיל סי' רמח קוטרס אחרון סוף ס"ק א.
 242ז ,א )למיבעל בתחלה ביום טוב  ...שרי בשבת אסור  ...מתוך שהותרה חבורה לצורך הותרה מי שלא לצורך(.
 243כמבואר בפים ס"ה )אין אומרים שמתוך שהותרה לצורך אכילה הותרה לצורך מצוה ,כיון שמן התורה אפשר
לקיים המצוה בלא חילול יום טוב ,דהייו שישליכו להר או לבית הכסא ,שהרי טלטול המוקצה איו אסור אלא
מדברי סופרים(.
 244בא להוכיח ,שזה שאפשר לקיימה בו ביום בלא חילול ,עדיף מזה שאפשר לקיימה במוצאי יום טוב.
שהרי הגמרא שואלת מדוע מצות עשה של שריפת הקדשים איה דוחה לא תעשה של יום טוב ,ומתרצת כמה
תירוצים .ולפי שאלת הגמרא היתה מצות עשה של שריפת קדשים דוחה יום טוב ,אף שאפשר לקיימה במוצאי יום
טוב .ואף דקיי"ל שכל היכא דאפשר לקיים שיהם איה דוחה ,הייו דוקא כשאפשר לקיים שיהם בו ביום.
למדים מכך ,שמה שאפשר לקיים המצוה בו ביום בלא חילול ,עדיף מזה שאפשר לקיימה במוצאי יום טוב.
יוצא אם כן לפי המסקא ,ששריפת קדשים איה דוחה יום טוב ,כיון שאפשר לקיימה במוצאי יום טוב .מכל שכן
מצוה שאפשר לקיימה בו ביום בלא חילול ,איה דוחה יום טוב.
 245כדאמרין שבת כד ,סע"ב )רב אשי אמר )שבת( שבתון עשה ,והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה ,ואין עשה דוחה
את לא תעשה ועשה ביום טוב(.
 246כטעמייהו של חזקיה ואביי ורבא שם.
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דאתי עשה דשריפת קדשים ודחי לא תעשה דיום טוב ,247אף דאפשר לקיים המצוה במוצאי יום טוב,
וכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים שתיהן מוטב כו' .248ומדאורייתא
קאמר ,249כדמשמע בתוס' פסחים דף מ"ז ,250דלא כמ"ש התוס' במנחות דף מ' ,251אלא כמ"ש הטור
וב"י בהלכות ציצית סי' י"א ,252עיי"ש דהכי קיי"ל .ועל כרחך צריך לומר דהא דסלקא דעתך דשריפת
קדשים דחי יום טוב ,היינו כמ"ש הרשב"א שם בחידושיו 253בשם הרמב"ן 254ז"ל ,דכל שלא אפשר
לקיים המצוה בו ביום ,אין זה נקרא אפשר לקיים שתיהן עיי"ש.
ואפילו הכי למסקנא דיום טוב עשה ולא תעשה ,אין מצוה זו דוחה יום טוב אף דאיכא למימר מתוך,
וכל שכן היכא דאפשר לקיים המצוה בו ביום בלא חילול ,דאף למאי דהוה סלקא דעתא לא מחללינן,
פשיטא דלמסקנא לא מחללינן אף דאיכא למימר מתוך.
ואף דעכשיו דאסרו חכמים לטלטלו להטילו לנהר הוה ליה למשרי לשרפו .מכל מקום אין כח ביד
החכמים להתיר דבר אסור מן התורה בקום ועשה.255
*

ועיין 256במה שכתב 257בסי' שי"ט דמפרר וזורה לרוח אינו חייב מן התורה לפום גמרא דילן בשבת
__________________
 247כשאלת הגמ' ורש"י שם ד"ה מהי מילי.
 248שבת קלג ,א )דאמר ר"ש בן לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה ,אם אתה יכול לקיים שיהם מוטב,
ואם לאו יבא עשה וידחה לא תעשה(.
 249ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל ז.
 250ע"ב ד"ה אחרישה )מיירי שאין יכול לקפלו וליטלו ,דאם לא כן לא שייך כאן דלידחי עשה לא תעשה(.
 251ע"א ד"ה כיון )מדאורייתא )דרחמא( שרייה ,ורבן הוא דגזור ,דכיון דאפשר לקיים שיהם(.
 252בטור שם )ועתה שאין לו תכלת אין לעשותה מכלאים ,אלא צמר לצמר ופשתים לפשתים( ,וב"י ד"ה ועתה שאין
לו )ופריך בגמרא  ...ומשי כיון דאפשר במיו לא ,כדריש לקיש דאמר ריש לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא
תעשה אם אתה יכול לקיים את שיהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא תעשה(.
 253שבת כד ,ב ד"ה הא דאיבעי )ואיכא דקשיא ליה  ...והא אפשר להמתין למחר ולקיים עשה ,כדריש לקיש דאמר
כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אם אתה יכול לקיים את שיהם מוטב ואם לאו יבא עשה וידחה את לא
תעשה ,ותירץ הרמב"ן ז"ל דלא אמר ריש לקיש הכי אלא היכא דאפשר לקיים את שיהם בלא דחיית העשה ...
אבל היכא דלא אפשר לקיים עשה היום ,אלא בדחיית לא תעשה ,אי אפשר לקיים את שיהם מיקרי שהרי אי
אפשר לקיימן עכשיו(.
 254שם ד"ה מא הי מילי )ואיכא דקשיא ליה  ...הרי אפשר לעשה זה להתקיים  ...ולדידי הא לא קשיא לי  ...מצות
עשה שאין לקיימה היום אלא בדחיית לא תעשה אי אפשר לקיים שיהם מיקרי ,אף על פי שאפשר לקיימן למחר(.
 255וכן הוא בפים ס"ה )ולפיכך אסור לשרוף החמץ ביום טוב מן התורה ,ואי אפשר לחכמים להתיר דבר האסור מן
התורה(.
 256בסוף הקוטרס אחרון בא להוכיח מה שתבאר בפים ס"ה )ולא אמרו שהזורה הוא מאבות מלאכות ,אלא
בזורה תבואה כדי להפריש ממה את המוץ שהוא בורר  ...אבל כשזורה כל האוכל לרוח אין כאן איסור מן
התורה( .והייו כמבואר בשבת עג ,ב )הייו זורה הייו בורר( ,ופירש"י )כולן מלאכה אחת הן ,דמפריש אוכל מן
הפסולת(.
ובס"ו בהגהה )שיש אומרים שיש בזרייה זו מלאכה גמורה מן התורה ,כמו שתבאר בסימן שי"ט עיין שם( .והייו
כפסק לעיל סי' שיט סכ"ט )הרוקק ברוח והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה( .והייו כמבואר בירושלמי שבת
פ"ז ה"ב )רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה(.
ודעת הירושלמי היא ,שרק שתים הן מלאכות הקשורות לבורר ,משא"כ זורה היא מלאכה בפי עצמה ,גם כשאיה
קשורה לבורר .וכמבואר בירושלמי שבת פ"ז ה"ב )הבורר והמשמר והמרקד כולהן משום מעביר פסולת ,כל אחד
ואחד חיובו בפי עצמו( ,הרי שלא הזכיר כאן את מלאכת הזורה ,רק את מלאכות הבורר והמשמר והמרקד בלבד.
אמם בקרבן העדה )שם(" :ה"ג הבורר והזורה והמרקד כולהון כו'" .והייו שהוא סובר שהירושלמי איו חולק על
הבבלי בזה ,כי גם לדעת הירושלמי הזורה הוא חלק ממלאכות בורר .אלא שמכל מקום למדים או ממה ,שגם
אם רוקק ברוח ,או אם זורה כל האוכל לרוח ,גם אלו הן תולדות מלאכת הזורה ,אף שאיו מפריד בזה האוכל
מהפסולת .וכיון שלדעתם אין הירושלמי חולק על הבבלי ,לכן פוסקים בזה כהירושלמי.
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)דף ע"ג( היינו זורה היינו בורר כו' וכך כתב הרמב"ם בפרק כ"ה 258מהלכות שבת:

__________________
ורביו חושש לחומרא לדעת הסוברים ש"יכול מן התורה לפרר ולזרות לרוח" ,ומטעם זה אוסר שריפת החמץ ביום
טוב .ומכל מקום חושש גם לדעת האוסרים מן התורה לזרות לרוח ,כמבואר בהג"ה )אבל לא יאמר לכרי לפרר
ולזרות לרוח אפילו ביום טוב ,כיון שיש אומרים שיש בזרייה זו מלאכה גמורה מן התורה(.
 257לא תפרש מיהו זה שכתב כן בסי' שיט .ולעיל שם סי' שיט סכ"ט )הרוקק ברוח והרוח מפזר הרוק חייב משום
זורה( .והייו כדעת היש אומרים דלקמן ס"ו בהג"ה.
ואולי צ"ל "שכתבתי בסי' שי"ט" ,והכווה לקטע שכתב שם )בקו"א( ולא הגיע לידיו .ואולי חסרות כאן איזה
תיבות .וראה בפים ס"ה )והערה .(56
 258אוצ"ל :פ"ח הי"א )שהזורה והבורר והמרקד דומין עייהם זה לזה(.

תמז דין תערובות חמץ בתוך הפסח
ובו ס"ג סעיפים

תערובת משהו ,מכירתו חוץ מדמי איסור שבו

א אף על פי 1שכל איסורין 2שבתורה שנתערבו אינן אוסרין תערובתן אלא כדי ליתן טעם בתערובות,
דהיינו עד ששים ,3אבל חמץ שנתערב בתוך הפסח ,4דהיינו מליל ט"ו 5עד מוצאי יום טוב האחרון של
__________________
 1עיקרי ההלכות שתבארו בסימן זה:
)א( תערובת משהו ,מכירתו חוץ מדמי איסור שבו )ס"א -ב(.
)ב( שהיית והשתמשות כלי חמץ בפסח )ס"ג(.
)ג( טעם חמץ שלא תפשט בכולו )ס"ד -ז(.
)ד( טעם מהחמץ לפגם )ס"ח(.
)ה( ריח חמץ במאכלי פסח )ס"ט -יג(.
)ו( היתר ספק ספיקא בתערובת )סי"ד -יז(.
)ז( תערובת חמץ קודם זמן איסורו )סי"ח -כא(.
)ח( חוזר ויעור בפסח )סכ"ב -ג(.
)ט( פת ששרה בצון קודם הפסח )סכ"ד -כה(.
)י( מלח או שרה בכלי חמץ )סכ"ו -לה(.
)יא( חומרת מלוחים בפסח )סל"ו -מב(.
)יב( שומן שהתיכוהו קודם הפסח )סמ"ג -מה(.
)יג( יין שתבשל ושרה קודם הפסח )סמ"ו -ד(.
)יד( מאכלים שידוכו במדוכה של חמץ )ס"ה -ז(.
)טו( מאכלים שחתכו בסכין של חמץ )ס"ח -ס(.
)טז( תערובת חמץ שעבר עליו הפסח )סס"א -סג(.
*
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 בהערות וביאורים תתלח ע'  .117עיקרי
השיויים וכן מראי המקומות וציוים יועתקו לקמן בשולי הגליון )באותיות מודגשות ,כשאר מראי המקומות
שבדפוס ראשון(.
בשו"ת תורת שלום סי' יג ,בא "קיצור פסקי דיים משו"ע רביו "ע סי' תמז" ,עם איזה הגהות על הגליון ]בין חצאי
רבוע[.
 2סיכום דברי רביו בסעיפים א-ב שלפיו:
)א( חמץ בפסח אוסר במשהו באכילה בהאה ולהשהותו ,בין יבש ביבש בין לח בלח ,ממשו או טעמו ,במיו או שלא
במיו.
)ב( לעין מכירתו חוץ מדמי איסור ,ביבש מותר ,בלח אסור ,ובטעמו יש מתירין ,והגו להחמיר ,אלא אם כן יש
הפסד גדול מאד.
)ג( קמח בקמח יש אומרים שהוא לח בלח ואסור ,ויש אומרים שהוא יבש ביבש ומותר ,ויש להקל בהפסד מרובה.
וחטים שטחו יחד חשבים לח בלח לעין זה.
 3פסחים כט ,ב )רבי יוחן וריש לקיש דאמרי תרוייהו ,כל איסורין שבתורה ,בין במין בין שלא במין ,בותן טעם(.
ע"ז סט ,א )והלכתא אידי ואידי בשיתין ,וכן כל איסורין שבתורה( .חולין צז ,א-ב )אמר רבא אמור רבן בטעמא
ואמור רבן בקפילא ואמור רבן בששים ,הלכך מין בשאיו מיו ,דהיתרא בטעמא ,דאיסורא בקפילא ,ומין במיו
דליכא למיקם אטעמא ,אי מי מין בשאיו מיו דאיסורא דליכא קפילא ,בששים( .טור ושו"ע יו"ד סי' צח ס"א
)איסור שתערב בהיתר מין בשאיו מיו  ...יטעמו כרי  ...ואם אין שם עובד כוכבים לטועמו ,משערין בס' .וכן
אם הוא מין במיו ,כיון דליכא למיקם אטעמא ,משערים בס' .הג"ה ,ואין והגים עכשיו לסמוך על עו"ג ,ומשערין
הכל בס'(.
 4רבא ל ,רע"א )אמר רבא הלכתא חמץ בזמו ,בין במיו בין שלא במיו ,אסור במשהו( .טור ושו"ע ס"א )חמץ בפסח
אוסר תערובתו ,בין במיו בין שלא במיו ,במשהו(.
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פסח ,6כיון שהחמירה בו תורה לענוש כרת ,7ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,8ובני אדם מחמת
שהן רגילין בו כל השנה הן קרובין לשכחה ,9לפיכך החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו,10
__________________
 5תוס' ע"ז סו ,ב סד"ה רבא )אפילו אחר ו' שעות מותרות האחרות ,משום דלא הוי חמץ בזמו ,וחמץ שלא בזמו
איו במשהו ,עד זמו ממש ,דהייו בז' ימים של הפסח( .רא"ש פסחים פ"ב סי' ה )וחמץ משש שעות ולמעלה ,אף
על פי שלוקין עליו מן התורה ,כיון שאין בו כרת ,הרי הוא כשאר איסורין ,ובטל בששים( .טור ושו"ע ס"ב )חמץ
שתערב משש שעות )ולמעלה( עד הלילה ,איו אוסר במשהו ,אלא דיו כשאר איסורין(.
וראה גם לקמן סי"ח )משעה ששית עד הלילה שהחמץ  ...מתבטל בששים כשאר איסורין( .סי' תב סי"ט )מליל ט"ו
שהחמץ אסור במשהו( ,ובהערות שם.
 6שעד אז אוסר החמץ את תערובתו במשהו.
אלא שמכל מקום הקילו ביום זה להשהות תערובת חמץ ,כדלקמן סי' תסז סכ"ח )אם עשה התערובות ביום שמיי
של פסח ,שרשאי להשהותו  ...דכיון שיום שמיי איו אלא מדברי סופרים לא החמירו בו כל כך ,לאסור להשהות
תערובת חמץ משהו(.
וכן הקילו לאכול ביום זה דברים שגזרו לחשוש בהם חששות רחוקות ,משום חומרת חמץ בפסח ,כדלקמן סל"ו
)ובהסמן שם הערה .(268
 7בא יב ,טו )כי כל אוכל חמץ ,וכרתה הפש ההיא מישראל ,מיום הראשון עד יום השביעי( .רמב"ם פ"א ה"א )כל
האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה עשר עד סוף יום אחד ועשרים ביסן במזיד חייב כרת שאמר כי כל
אוכל חמץ וכרתה(.
 8בא יב ,יט )שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם( יג ,ז )ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך( .ותבאר
לעיל סי' תמ ס"א.
 9כדלעיל סי' תלא ס"ד )לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את איסורו
ויאכל ממו( ,וש".
 10סמ"ג ל"ת עח כט ,רע"ד )ודווקא ]ב[חמץ יש להחמיר ,לפי שחמור מאד ,שחייבין עליו כרת ,ועוברין עליו בבל
יראה ובל ימצא ,ואין בי אדם רגילין להיות בדילין ממו בשאר ימות השה( .עולת שבת ס"א ) משום דלא בדילי
אישי מייה כל השה ,ועוד דיש בו איסור כרת ,וגם משום דהחמיר תורה באיסור חמץ יותר מבשאר איסורין
לעבור עליו בל יראה ובל ימצא ,ועל כן החמירו בו חכמים ז"ל )בו( לאסור אפילו במשהו(.
טעם הא' והג' גם ברש"י כט ,ב ד"ה שלא במיו )רב גזר בחמץ בזמו הואיל ובכרת הוא  ...חמץ לא בדילי מייה
הואיל ואוכלו כל ימות השה( .לבוש ס"א )כיון דלא בדילי אישי מייה כולי שתא ,וגם יש בו איסור כרת( ,ומ"א
בריש הסימן )חכמים החמירו בו כיון דאית ביה כרת ,ולא בדילי מייה כולי שתא(.
טעם הב' והג' גם בתוס' חולין צז ,א ד"ה אמר )שאי חמץ דחמיר טפי דעובר בבל יראה ,ולא בדילי מייה( ,ובשו"ת
הרשב"א סוס"י ל )שהחמירו בו מדבריהם ,מפי שהחמיר בו הכתוב ואסרו בבל יראה ובבל ימצא(.
ומטעם זה אין החמץ אוסר אלא "מליל ט"ו" – כאמור כאן ,ולקמן סי"ח )וכל זה בתוך הפסח ,אבל קודם הפסח
אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ אסור אז באכילה ובהאה מן התורה ,מכל מקום כיון שאין בו
כרת לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר איסורי תורה ,ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין(.
*
וכל זה הוא לפי שיטה זו .אמם יש מבארים הטעם מפי שהוא דבר שיש לו מתירין ,כמבואר ברמב"ם הל' מאכלות
אסורות פט"ו ה"ט )חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה איו בכללות אלו ,לפי שאין התערובת אסורה
לעולם ,שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו שביארו ,לפיכך אוסר בכל שהוא(.
ותבאר בר"ן ז ,ב )בחמץ אוסר במשהו מפי דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ,שהוא מותר לאחר הפסח  ...דעל ידי
תערובות שרי ,ומצא שתערובת זה דבר שיש לו מתירין(.
ולפי זה אוסר החמץ במשהו גם בערב פסח משעה ששית ואילך ,כמבואר לעיל בקוטרס אחרון סי' תמה ס"ק ו
)ולהרמב"ם אפילו משש ואילך אסור במשהו ,משום דהוה דבר שיש לו מתירין ,כמ"ש הב"י בסי' תמ"ז בשם
המ"מ עיי"ש(.
והייו מ"ש המ"מ פ"א ה"ה )ויש מי שכתב דלפי טעם זה הוא הדין בתערב משש שעות ולמעלה בערב הפסח שהוא
במשהו(.
ובב"י רס"י תמז ,ד"ה ודוקא בתוך הפסח )והרב המגיד כתב בפרק א' ,שיש מי שכתב ,דלפי מה שכתב הרמב"ם
שהטעם שחמץ בפסח במשהו משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,הוא הדין בתערב ערב פסח משש שעות ולמעלה
שהוא במשהו(.
אבל שאר הפוסקים סוברים שחמץ לא מקרי דבר שיש לו מתירין ,כמבואר ברמ"א יו"ד סי' קב ס"ד )דבר שיש לו
היתר וחוזר ואסר ,כגון חמץ בפסח ,לא מקרי דבר שיש לו מתירין .ויש חולקין בזה(.
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בין באכילה בין בהנאה,11
בין )א( שנתערב יבש ביבש) 12פירוש שנתערב צונן בצונן או חם בחם בלא רוטב ,אבל אם הן מונחין
ברוטב רותח היינו לח בלח ,שהרי נפלט טעם האיסור בתוך ההיתר כמו שיתבאר ,(13כגון פרוסת 14פת
של תבואה מחומצת שנתערב באלף פרוסות של מצה ,ובין שנתערב לח בלח ,כגון שכר מתבואה
מחומצת 15שנפל לתוך מי דבש של פסח,
בין שנתערב בשאינו מינו ובין שנתערב במינו ,16דהיינו ששניהן שוין בטעמן ,17כגון חתיכת פת
__________________
וקיי"ל דלא מקרי דבר שיש לו מתירים ,כדלקמן סי"ח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה  ...מתבטל בששים כשאר
איסורין  ...ואיו קרא דבר שיש לו מתירין ,דהייו לאחר הפסח ,כיון שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא על ידי
שתבטל ברוב ,שהרי החמץ שהוא עומד בעיו שעבר עליו הפסח אסור בהאה(.
 11רי"ף ע"ז פ"ה לז ,א )ואלו אסורין ואוסרין כל שהן  ...וליתיה להאי כללא דקיי"ל דחמץ בפסח אסור ואוסר בכל
שהוא( ,לפירוש הר"ן שם ד"ה וגרסין )בהאה איו אוסר במשהו  ...ראה שאין כן דעת הרי"ף ז"ל  ...וכבר תפש
עליו הראב"ד ז"ל דאמר וכי מין לו לרב ז"ל דחמץ בפסח אוסר תערובתו במשהו בהאה  ...דרכם ז"ל איו ברור
בעיי לומר שאיסור האה  ...יאסור תערובתו באכילה ולא בהאה ,וכי איסור זה תבטל או לא תבטל ,אם תאמר
לא תבטל יאסר בהאה ,ואם תאמר תבטל עד שהותר איסור האה שבו ,היאך שתייר בו איסור אכילה(.
רא"ש שם פ"ה סי' ל )והראב"ד ז"ל תמה על רב אלפס דמין לו דחמץ בפסח אוסר את התערובת בהאה במשהו ...
ולי ראה  ...כי היכי דבשאר איסור האה שתו טעם בהיתר אסר אף בהאה ,דטעם כעיקר דאורייתא בין
לאכילה בין להאה ,והוא הדין חמץ בפסח אפילו במשהו אסור בהאה(.
טור ושו"ע שם )חמץ בפסח אוסר תערובתו  ...במשהו ,אפילו בהאה(.
וראה גם לעיל סי' תמו קוטרס אחרון סוף ס"ק ב )מה שכתב דהמרדכי סבירא ליה דחמץ איו אוסר בהאה
במשהו ,כדעת הראב"ד שברא"ש וטור ,הוא תמוה מאד ,דבהדיא מסיק המרדכי בפרק כל שעה דטפה לחלוחית כו'
אוסר כו' עיי"ש ,ואף ר' יחיאל מפרי"ש לא חלק עליו בזה(.
והייו דוקא בחמץ האסור מדיא ,משא"כ יש דברים שאסרו מחומרא יתירה ,ותבאר לעיל סי' תמב סכ"ד )והערה
 ,(231שהתירום בהאה ולהשהותם.
 12רי"ף שם ,לפירוש הטור יו"ד סי' קט )אם האיסור איסור האה כגון חמץ בפסח  ...יבש ביבש  ...רב אלפס אוסר
הכל ואפילו בהאה( .הרשב"א בתורת הבית בית ד שער ראשון )יז ,ב( ,ובשו"ת ח"א סוס"י ג )וחמץ בפסח  ...מאי
שא יבש ומאי שא לח או בלול הכל אחד  ...הרב אלפסי ז"ל( .דעה הא' בשו"ע ס"ט )יבש ביבש ,אף על גב דבשאר
איסורים חד בתרי בטיל ,חמץ במצה אפילו באלף לא בטיל( .ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק א ,דקיי"ל כדעה זו.
 13סעיף ד ואילך.
 14ב"ח ס"ד ד"ה חמץ שתערב )וראה דכל זה מיירי בפרוסות ,אבל ככר שלם הראוי להתכבד ,אפילו באלף לא
בטל( .מ"א ס"ק מ )ככר חמץ שתערב במצה לא בטיל לכו"ע דהוי דבר שבמין( .וכדלקמן ס"כ )ככר שלם של חמץ
שתערב אפילו באלף ככרות של מצה איו מתבטל בתוכם ,ואסור לאכול מהתערובת בערב פסח משעה חמישית
ואילך ,לפי שככר שלם הוא דבר שבמין  ...וכל דבר שבמין אפילו באלף לא בטל(.
 15כדלעיל סי' תמב ס"ט )שכר העשה משעורים או מחטים  ...שיש בו חמץ כזית בכדי שתיית פרס עשה כולו חמץ,
והשותה כזית ממו חייב כרת כמו על עצמו של חמץ(.
 16רבא ל ,רע"א )אמר רבא הלכתא חמץ בזמו בין במיו בין שלא במיו אסור במשהו( .טור ושו"ע ס"א )חמץ בפסח
אוסר תערובתו ,בין במיו בין שלא במיו ,במשהו(.
וראה קוטרס אחרון ס"ק ג )שבגמרא דף ל' ע"א ,בין במיו בין שלא במיו במשהו כרב  ...אפילו תערב בשאיו
מיו ,גזירה משום במיו  ...משהו שלא במיו איו אסור לרב אלא מחמת גזירה זו(.
*
ולא רק לח בלח מין בשאיו מיו ,אלא אף ביבש ביבש מין בשאיו מיו ,כמבואר במ"א סי' תסז ס"ק יג )ובספר
קודת הכסף ]סי' צב לט"ז ס"ק טז[ כתוב  ...דיבש ביבש לא בטיל בפסח משום דבר שיש לו מתירין ,ושלא במיה
בטל בס' ,לא עיין במרדכי שכתב בהדיא שהטעם כי היכי דלח במשהו הוא הדין ביבש  ...ואם כן אפילו שלא
במיה לא בטיל(.
והייו כמבואר במרדכי רמז תקג )ואף על גב דיבש ביבש חד בתרי בטיל  ...אין דברים אלו אמורים אלא באיסורי
ותי טעמים  ...אבל באיסורין שהחמירו בהן לאוסרן למעלה מתית טעם ,דהייו למעלה מששים ,אין הפרש בין
יבש לבלול ,שהרי לא מחמת טעמן בלבד אסרום ,אלא חומר הוא שהחמירו באיסורין(.
 17ש"ך יו"ד סי' צח ס"ק ו )דהכל אזלין בתר טעמא ,דאם איו שוה בטעמא ,אף על גב דשוה בשמא  ...ואם שוה
בטעמא ,אף על גב דלא שוה בשמא(.
וראה גם לעיל סי' תמב סי"ג )מין במיו  ...כיון שאיו ותן בו טעם ,שהרי טעמם שוה(.
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שנילושה מקמח של תבואה מחומצת שנפלה לקדירה מצה מבושלת,
ואפילו אין בתערובת כלום ממשות החמץ ,כגון שהוא מכיר את חתיכת חמץ שנפלה לקדירה והסירה
מן הקדירה מיד ,אף על פי כן טעם משהו שנפלט ממנה לתוך הקדירה אוסר 18בהנאה ,אפילו את
המצה ששוה לה בטעם.
ומכל מקום 19אם אין ממשות החמץ 20כלום בתערובת אפילו משהו ,יש מתירין 21למכור לנכרי כל
__________________
 18שו"ת הרשב "א ח"א סי' ל )ולא שמעו מי שחלק בין ממשו שימוח לטעמו ,אלא זה וזה שוה( ,וסי' ג .פר"ח ריש
ס"א )מוכיח דהכי קיי"ל(.
מקורות וספים להלכה זו ,שגם טעם אוסר במשהו ,ראה לקמן בסמוך )והערה  (21וס"ב )והערה .(42
 19סיכום ההלכות שתבארו לפיו ס"א -ג ,בעין מכירה לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,והולכת האה לים .ובקוטרס
אחרון ס"ק ב -ג .לקמן סס"א -ב .סי' תסז סכ"ו וסל"ג .לעיל סי' תמב ס"ג ,ס"ו -ז ,ס"י ,סי"ב וסי"ט .קוטרס
אחרון שם ס"ק ב .סי' תמה ס"ט .קוטרס אחרון שם ס"ק ד -ה .סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב:
)א( תערובת חמץ לח לח ,ויש בתוכו ממשות החמץ ,קיי"ל שאסור למכרו לכרי חוץ מדמי איסור ,כמו שאסרו
בתערובת יין סך ביין )תמז ,א .קו"א שם ב .תמב ,קו"א ב(.
)ב( אם אין בתוכו ממשות ,רק טעם חמץ ,המהג לאסור ,ובמקום הפסד גדול מאד יש לסמוך על המתירים
)תמז ,א -ב .קו"א שם ב .תסז ,כו( .וכן אפשר להקל במקום שיש טעם וסף להקל )תסז ,לג(.
)ג( תערובת יבש ביבש ,יכול למכרו לכרי חוץ מדמי איסור )תמז ,א -ב .קו"א שם ג .תמה ,ט(.
)ד( כלי שבלוע בו חמץ יכול למכרו בתוך הפסח )תמז ,ג .קו"א שם ג( ,כיון שמותר גם להשהותו )תמו קו"א ב(.
)ה( הסיק תור בחמץ ואפה בו פת ,יש אוסרין למכרו ,וטוב לחוש לדבריו אם אין שם הפסד מרובה )תמה ,ט
קו"א שם ה(.
)ו( תערובת לח בלח מין בשאיו מיו ,בשאר איסורים ויין סך הותר למכור חוץ מדמי איסור ,אבל לא בחמץ
)תמז קו"א ג( .או אפילו גם בחמץ ,במקום שאין לגזור משום מין במיו ,כמו בכלי חמץ )תמו קו"א ב(.
)ז( הולכה לים איה מועלת אפילו ביבש ויבש ,אלא בעבודה זרה )תמה ,ט .תמז ,ב(.
)ח( אפילו לדעת המתירים הולכה לים בשאר איסורים ,או אפילו ביין סך ,לא התירו הולכה לים בלח בלח
שיש בו ממשות )תמז קו"א ב(.
)ט( תערובת חמץ שעבר עליו הפסח ,פחות מששים ,אפילו לח בלח וממשות ,דיו כתערובת סתם יים ,שיכול
להוליך האתו לים ,או למכור חוץ מדמי איסור )תמב ,ג-ד; ו -ז( .וכן אם תערב אחר הפסח )תמז ,סא(.
ואפילו אין בו רוב גד החמץ )תמב ,יט .תמז ,סא(.
)י( ואם החמץ הוא מעמיד שעבר עליו הפסח ,וכן אם החמץ הוא מחמץ ,יש אוסרים הולכה לים או למכור חוץ
מדמי איסור ,ובמקום הפסד מרובה יש להקל )תמב ,י .תמב ,יב .תמז ,סב(.
 20יסוד הלכה זו במשה ע"ז עד ,א )יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים
חוץ מדמי יין סך שבו( .וגמרא שם )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם
יין אפילו יין ביין מותר( .והייו שתערובת לח בלח אסור למכור חוץ מדמי איסור שבו ,ותערובת יבש ביבש מותר.
וכן פסק כאן בשו"ע ורמ"א )חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במיו בין שלא במיו במשהו ,אפילו בהאה .הגה:
וצריך לשרוף הכל( .ותפרש לקמן בסמוך )אם יש בתערובות משהו ממשות חמץ ,והוא מעורב בו כעין תערובות לח
בלח שהן בללין יפה שאי אפשר להפרידן זה מזה  ...אסור למכור לכרי כל התערובות אפילו חוץ מדמי איסור
שבו ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת היה שוה קודם שתערב החמץ בתוכו(.
ואף שיש מתירים בשאר איסורים )חוץ מיין סך( גם בלח בלח ,לא קיי"ל כוותייהו ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ב
)דאן לא קיי"ל הכי בלח בלח ,אלא כמ"ש המרדכי בפרק כל שעה ,דליין סך מדמין לה( .והייו כמבואר במרדכי
רמז תקס )וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז הלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ,ולא יין ביין דאורייתא( .וכן
תבאר בקוטרס אחרון סי' תמב ס"ק ב )אן לא קיי"ל הכי ,אלא  ...שכל שגוף איסור דאורייתא מעורב בו לא
מהי תקה זו ,דמדמין ליין סך ודאי שתערב יין ביין עיי"ש(.
*
ומכל מקום יש חילוק בין תערובת חמץ ,שאסור למכור לכרי תערובת לח בלח "בין שתערב בשאיו מיו ובין
שתערב במיו" ,לבין שאר איסורים )אפילו יין סך( ,שאם הוא מין בשאיו מיו מותר ,כמבואר בקוטרס אחרון
ס"ק ב )ואעפ"כ מותר למכרן לכרי חוץ מדמי איסור שבהן ,כגון יין סך שתערב בשאיו מיו( ,וס"ק ג )דבשאר
איסורי האה מועלת בה תקה זו גם בלח בלח ,אם תערב בשאיו מיו ,כגון יין סך במים .ואו מחמירין לשרוף
התרגולת שמצא בה חטה .הייו משום דסבירא לן כוסחאות שלפיו שבגמרא דף ל' ע"א בין במיו בין שלא
במיו במשהו כרב ,ולרב ודאי דאסור למכור לכרי חמץ חוץ מדמי איסור אפילו תערב בשאיו מיו ,גזירה משום
במיו דאסור מן הדין(.
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התערובת )אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הנכרי וימכור התערובת לישראל אחר שאינו יודע
שיש בו תערובת חמץ ויאכלנה בפסח 22כמו שנתבאר בסי' תמ"ב ,(23שהרי אין הנכרי מוסיף לו דמים
בעד טעם החמץ משהו שבתוכו ,ונמצא שאינו נהנה כלל מהחמץ.
__________________
ולפעמים יש מקום להקל גם בחמץ ,כמבואר לעיל סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב )ויין סך אסור למכרו לכרי
כשתערב יין ביין .וכשתערב בשאיו מיו אף בחמץ מותר ,היכא דליכא למיגזר אטו מיו ,כגון הבלוע בכלי(.
והייו כמבואר לקמן ס"ג )כלים שתבשל בהן חמץ בפסח  ...מותר למכרן אפילו בתוך הפסח(.
אלא שבכלי חמץ בפסח יש טעם וסף להתיר מכירתו ,כדלעיל בקוטרס אחרון שם )כל שמותר להשהותו מותר
ליהות ממו בפסח ,ואם כן כלי חמץ שמותר להשהותם מותר גם כן למכרם(.
*
וכל זה בתוך הפסח ,אבל אם עבר עליו הפסח ,יכול להוליך האתו לים ,כדלעיל סי' תמב ס"ג )יכול למכור כל
התערובות לכרי חוץ מדמי איסור ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת הוא שוה בלא החמץ שבתוכו,
דמצא שאיו הה כלל מהחמץ .ולא התירו לעשות כן אלא לאחר הפסח ,שאף החמץ עצמו שהוא בעין שעבר עליו
הפסח איו אסור אלא מדברי סופרים ,אבל בפסח אסור(.
והייו שדין חמץ שעבר עליו הפסח כדין סתם יים ,שהובא לעיל מהגמרא שמותר אף לח בלח.
 21מרדכי רמז תקח )שאל לרביו יחיאל מפרי"ש על תרגולת שמצא בה חטה בבישול  ...אם מותר למוכרה לכרי,
והשיב דמותר למכור התרגולת לכרי מיד ,ואין צריך להשהותה עד לאחר הפסח ,לפי שאיה מכרת יותר בשביל
החטה שמצאת בתוכה ביוקר משלא מצאת ,מצא שאין לו האה כלל מן החטה( .הראב"ד בתמים דעים סי' לג
)חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח ותבקעה ,אסור התבשיל באכילה ,אפילו בפחות מכשעורה ,שאין
למשהו שיעור ,אבל מוכרו לעובד אלילים ואפילו בפסח( .שו"ע סי' תסז ס"י )תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח
חטה מבוקעת ,מותר למוכרה לאיו יהודי ,שאיה מכרת יותר ביוקר בשביל החטה שמצאת בתוכה(.
והיא דעה הא' דלקמן סי' תסז סכ"ו )חטה מבוקעת שמצאת בתבשיל ,שהתבשיל אסור אפילו בהאה לדברי הכל,
מכל מקום יכול למוכרה לכרי לאחר שהסיר החטה ממו(.
והטעם שמקילין בזה הוא כיון שאין ממשות החמץ בתערובת רק הטעם ,כפי שמוכיח זאת בקוטרס אחרון ס"ק ב
)ר"י מפרי"ז  ...מיקל משום שאין ממשות החטה כלום בתרגולת  ...אבל בשו"ע כאן בסי' תמ"ז מיירי בלח בלח
ממש ,דאף ר"י מפרי"ז מודה בזה ,כדמשמע מלשון המרדכי שחידש דטיפה לחלוחית כו' ,מכלל דר"י מפרי"ז לא
סבירא ליה הכי ,ולכן הוא מתיר ,דו"ק ותשכח דהכי סבירא(.
והייו מה שמבואר במרדכי שם רמז תקס )ראה לי תשובה לדבריו ,דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ,
וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז הלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא(.
הרי שמחמת טעם החטה שבתרגול מודה המרדכי שאפשר למכור חוץ מדמי איסורו ,ואיו אוסר אלא מטעם שיש
בזה גם "טפה לחלוחית דסביב החטה" ,שלדעתו הוי תערובת ממשות החמץ ,ובזה לא הותרה המכירה ,כדאמרין
"ולא יין ביין".
ואילו רביו יחיאל מפאריש סובר ,שגם זה איו חשב כממשות כי אם טעם בלבד ,ולכן התירו מכירתו חוץ מדמי
איסור שבו .וראה פעמי יעקב לו ע' כג.
וכן תבאר לעיל סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב )דבהדיא מסיק המרדכי בפרק כל שעה דטפה לחלוחית כו' אוסר כו'
עיי"ש ,ואף ר' יחיאל מפרי"ש לא חלק עליו בזה ,אלא דלא סבירא ליה דטפה לחלוחית כו'(.
*
וכעין חילוק זה הוא בש"ך יו"ד סי' קמב ס"ק ח )מיהו ראה לי  ...קערות וכוסות שבשלן בעצי ערלה ,דיכול למכור
הבגד והפת לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו  ...דודאי יין סך שתערב ביין לא מהי כשמכרו לעובד כוכבים
חוץ מדמי יין סך שבו  ...אבל פת ובגד לא מיכר ביה איסור ממש(.
אלא שהש"ך איו דן שם בטעמו ולא ממשו ,כי אם בשבח ע צים בפת ,ובזה הובאו ב' דעות לעיל סי' תמה ס"ט.
ובקוטרס אחרון שם ס"ק ה.
 22ירושלמי ערלה פ"ג סוף ה"א )תין רבן שמעון בן גמליאל אומר ימכר כולו לגוי חוץ מדמי יין סך שבו  ...תמן אין
דרך בי אדם ליקח יין מן הגוי ,ברם הכא דרך בי אדם ליקח בגד מן הגוי( .תוס' יבמות פא ,רע"ב )בירושלמי פריך
לה ,ומשי דחיישין בכולהו אם ימכור לעובד כוכבים ,שמא יחזור וימכור לישראל( .ש"ך שם )בעין שאי אפשר
שימכרו שוב לישראל אחר( ,ובסי' קי ס"ק ב )אם הוא בעין שאין לחוש שהעובד כוכבים ימכרו אחר כך
לישראל(.
 23ס"י )אם הוא דבר שאין לחוש שמא יחזור הכרי וימכרו לישראל ויאכלו( ,וסי"ט )רק שיזהר לתקן בעין שלא
יחזור הכרי וימכרם לישראל אחר ,דהייו שיטחם ויעשה מהם פת וימכור הפת לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,אם
הוא מקום שוהגין איסור בפת של כרי .ובמקומות שוהגין היתר ,צריך לחתוך כל הפת לחתיכות ואחר כך
ימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהם( .וש".
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רק שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד 24שנתערב בו החמץ ,שאסור להשהותו בפסח )אלא אם כן
הוא יום שמיני של פסח 25כמו שיתבאר בסי' תס"ז ,(26שמא ישכח ויאכלנו.27
__________________
 24תשובת רביו יחיאל מפריש במרדכי שם )דמותר למכור התרגולת לכרי מיד ,ואין צריך להשהותה עד לאחר
הפסח( .והי' אפשר לפרש הכווה שיכול למכרו מיד ,אבל יכול גם להשהותו אם ירצה .אמם תפרש יותר בראב"ד
שם )חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח  ...מוכרו לעובד אלילים אפילו בפסח  ...אלא שחשו לידי תקלה,
הלכך אסור להשהותו( .וראה גם לקמן הערה הבאה )מה שתבאר בפוסקים ,שלא התירו להשהותו אלא באחרון
של פסח(.
וכן הוא לקמן סי' תסז סכ"ז )כשרוצה למכרו צריך למכרו תיכף ומיד שודע התערובת שהרי אסור להשהותו בפסח,
מטעם שתבאר שם( .וראה לעיל סי' תמב סכ"ד )והערה .(231
וכן הוא במקום שצריך לשרפו ,כדלקמן ס"ב )שורפין כל התערובת מיד(.
*
אמם יש חילוק גדול בים ,שבמקום )ולדעת הסוברים( שאסור למכרו לכרי ,וצריך לשרפו ,אין שורפין אותו מיד
אלא בחול המועד ,כמבואר לעיל רס"י תמו )אם הוא חול המועד חייב לבערו מן העולם מיד שיראה(.
ואילו כשמוצאו בחג )לדעת הסוברים שאסור לשרפו ביום טוב( ,כופה עליה כלי עד אחר החג ,כדלעיל סי' תמו ס"ה
)ואם מצא חתיכת חמץ בביתו ביום טוב  ...לא יבערה בו ביום ,אלא יכפה עליה כלי עד הערב לכסותה מן העין,
שלא ישכח ויאכלה ,ובערב יבערה(.
משא"כ במקום )ולדעת הסוברים( שיכול למכרו לכרי ,אזי גם ביום טוב אסור להשהותו ,כמבואר כאן ,ולקמן סי'
תסז סכ"ז )כשרוצה למכרו ,צריך למכרו תיכף ומיד שודע התערובת ,שהרי אסור להשהותו בפסח מטעם שתבאר
שם .ואם הוא שבת או יום טוב יוכל ליתו לכרי במתה ,לדברי המתירין למוכרו בחולו של מועד ,שהרי מותר
ליתן מזוות לכרי בשבת ויום טוב(.
והייו דוקא בימים הראשוים של פסח ,ובשביעי של פסח ,משא"כ באחרון של פסח יכול להשהותו ,כמבואר כאן
)אלא אם כן הוא יום שמיי של פסח ,כמו שיתבאר בסי' תס"ז( ,ולקמן שם סכ"ח )ואם עבר והשהה אותם עד
שמיי של פסח  ...ואין צריך לומר אם עשה התערובות ביום שמיי של פסח  ...אין צריך ליתו לכרי לדברי
המתירין ,דכיון שיום שמיי איו אלא מדברי סופרים לא החמירו בו כל כך לאסור להשהות תערובת חמץ משהו(.
משא"כ בחמץ בעיו ,שאסור למכור לכרי ,צריך לכפות עליה כלי גם בשביעי של פסח ,כמבואר בארוכה בסי' תמו
קוטרס אחרון ס"ק ב )ד"ה איברא(.
וראה מ"ש בדובר שלום ע' ריג -רטו.
 25מחזור ויטרי הל' פסח סמ"ה ע' ) 269חטה אחת מצאת בתרגולת ביום אחרון של פסח ,והמתין רביו עד מוצאי
פסח ואכלה( .הגהות מיימויות סוף הל' חמץ ומצה )בתשובת רש"י כתוב מצא חטה בתרגולת יום אחרון של פסח
שוהא אותה עד הלילה ואוכלה ,וטעמא משום דיום טוב שי דרבן( .מרדכי סוף רמז תק) חטה מבושלת
בתרגולת אין להשהותה ,אלא אם כן מצאת ביום אחרון של פסח ,דאין בו איסור כי אם מדרבן( .רא"ש פ"ב סי'
כה )כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ ואם מצאת חטה על בשר  ...אם ביום טוב אחרון של פסח מותר להשהותו עד אחר
הפסח ,שהרי הוא ספק יום טוב ספק חול( .טור ושו"ע ס"י )ואם מצאת ביום שמיי של פסח ,מותר להשהותה עד
אחר הפסח(.
ותבאר לעיל הערה הקודמת.
 26סעיף כח )ואם עבר והשהה אותם עד שמיי של פסח  ...יכול להשהותו עד לאחר הפסח .ואין צריך לומר אם עשה
התערובות ביום שמיי של פסח שרשאי להשהותו ,ואין צריך ליתו לכרי  ...דכיון שיום שמיי איו אלא מדברי
סופרים לא החמירו בו כל כך לאסור להשהות תערובת חמץ משהו .אבל החמץ משהו עצמו אסור להשהותו אפילו
ביום שמיי(.
 27ראב"ד סי' לג )חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח  ...מוכרו לעובד אלילים אפילו בפסח  ...אלא שחשו לידי
תקלה ,הלכך אסור להשהותו( .שו"ת חכם צבי סי' פו ד"ה ובמרדכי )וכן מצאתי להראב"ד בס' תמים דעים סי'
ל"ג שטעם איסור השהייה הוא משום תקלה(.
*
והה תבאר בכמה מקומות בסימים הקודמים )ראה לעיל סי' תלד ס"ו ובהערות שם( ,שכל מקום שחייב לבער
משום בל יראה ובל ימצא או מחיוב תשביתו ,מן התורה או מדברי סופרים ,הרי הוא עובר בכל רגע ורגע שאיו
מבער החמץ מן העולם .משא"כ כאן בתערובת משהו ,אין בזה חיוב תשביתו כלל ,רק חשש שמא ישכח ויאכלו.
והם שי הטעמים שהצריכו חכמים שלא להשהות החמץ בבית ,כדלעיל סי' תלא ס"ד.
והחילוק בייהם לדיא תבאר לעיל סי' תלה ס"ד ,וסי' תמב ס"ז וס"כ ,וקוטרס אחרון שם ס"ק ט )ד"ה וכיון(,
וסי' תמו קו"א ס"ק א )ד"ה אבל( ,וס"ק ב )ד"ה איברא( ,שכל מקום שאין בו חיוב תשביתו )מן התורה או מדברי
סופרים( ,אלא החשש שמא ישכח ויאכלו ,אין לברך על ביעורו ,ואם עבר עליו הפסח אין קוסים אותו לאסרו
בהאה.
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ואע"פ שכל מאכלות אסורות מותר להשהותן 28זמן מועט כמו חודש או שני חדשים ,ואין חוששין
שמא ישכח ויאכלנו ,כמו שנתבאר ביו"ד סי' נ"ז ,29מכל מקום חמץ כיון שהוא רגיל בו כל השנה יש
לחוש יותר לשכחה ,30ולפיכך החמירו בו חומרות הרבה ,וגדרו כמה גדרים כדי להתרחק ממנו ,ולכך
אין ללמוד ממנו לשאר איסורי תורה.
31
אבל אם יש בתערובות משהו ממשות חמץ  ,והוא מעורב בו כעין תערובות לח בלח שהן נבללין
יפה שאי אפשר להפרידן זה מזה ,כגון קמח מתבואה חמוצה שנתערב ונבלל עם קמח של תבואה
שאינה חמוצה ,32שהקמח הוא נימוח ונבלל בכל הקמח של היתר ,ואי אפשר למעט קמח מן
התערובת שלא יהיה בו משהו מן קמח של איסור ,אסור למכור לנכרי כל התערובות אפילו חוץ מדמי
איסור שבו ,דהיינו שלא יטול ממנו דמים רק מה שהתערובת היה שוה קודם שנתערב החמץ בתוכו.
__________________
 28תוס' ב ,א ד"ה אור )והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי האה שלא הצריכו לבערם ,משום דחמץ מותר כל
השה ולא אסר רק בפסח ולא בדילי מייה(.
 29ראה ש"ך שם ס"ק מז )היכא דאין צריך לשהות רק כ"א יום לא חיישין לתקלה בזמן מועט כזה(.
וכן הוא לקמן יו"ד סי' כג ס"ק כד )אם אין צריך להשהותו אלא כ"א יום שתתעבר ותלד מותר ,כדלקמן סימן "ז
)ש"ך((.
והייו האמור בש"ך סי' כג ס"ק יט )אם אין צריך להשהותו אלא כ"א יום שתתעבר ותלד ,דטרפה איה יולדת,
מותר ,כדלקמן סי' "ז סעיף י"ח( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' פד ס"ה.
*
כאן תבאר החילוק בין עופות שדרסו שאסור להשהותם זמן מרובה ,לבין תערובת חמץ בפסח שאסור להשהותם
אפילו זמן מועט.
ובאמת יש חילוק גדול יותר בין עופות שדרסו שאין בהם אלא חשש תקלה ,לבין חמץ בעין בפסח ,שמלבד זאת
עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ומצות תשביתו ,כמבואר לעיל סוס"י תלה )שהממית עופות שדרסו ,שאסור
להשהותן משום חשש תקלה כמו שתבאר ביורה דעה סי' "ז ,ואין מברך על ביעורן מביתו  ...מה שאין כן כשהוא
בודק ומבער בתוך הפסח ,שאז יש בביעור מצוה מצד עצמו שאמר תשביתו שאור מבתיכם ,ואם איו מבערו עובר
עליו בבל יראה ובל ימצא  ...ולכך מברך וצוו על ביעור חמץ(.
אלא שכאן מיירי בטעם חמץ משהו ,שאין עוברים בו משום בל יראה ותשביתו ,רק מחשש שמא יבא לאכלו )כדלעיל
הערה  .(27ועל זה מבאר ,שמכל מקום איו דומה לחשש תקלה שבעופות שדרסו.
 30כדלעיל בתחלת הסעיף )חמץ שתערב בתוך הפסח  ...ובי אדם מחמת שהן רגילין בו כל השה הן קרובין לשכחה,
לפיכך החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו(.
ולעיל סי' תלא ס"ד )לפי שהאדם רגיל בכל השה בחמץ ,ומחמת רגילותו קרוב הוא לשכחה שישכח את איסורו
ויאכל ממו ,אם יהיה מוח בגבולו בפסח ,לפיכך הצריכו לחפש אחריו ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו קודם שיגיע
זמן איסור אכילתו(.
ולקמן סי' תא ס"א )ואע"פ שכל הכלים הבלועים משאר איסורין מותר להשהותן עמו בבית ,ואין חוששין לשכחה.
מכל מקום חמץ ,כיון שהוא רגיל בו כל השה ,יש לחוש בו יותר לשכחה(.
 31מרדכי רמז תקס )ראה לי תשובה לדבריו ,דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ ,וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז
הלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא( .הובא במ"א סי' תמה ס"ק ו.
ותבאר לעיל )הערה  (21טעם המחלוקת בזה ,במכירת תרגולת שתבשלה עם חטה מבוקעת ,חוץ מדמי איסור
שבה ,שהר"י מפאריש התיר מטעם שיש בזה רק טעם )ולא ממשות( ,והמרדכי אסר מטעם שלדעתו יש בזה גם
מעט ממשות.
 32תוס' זבחים עג ,א ד"ה ר"י )בקמח מיירי דהוי דבר המתערב( .שו"ת רשב"א ח"א סי' רפג )הכוה ביבש ,לאפוקי
בלול כקמח בתוך קמח ,ויין ושמן בתוך יין ושמן וכיוצא בזה( .הובאו בפר"ח ס"ט )בתשובה בסימן רפ"ג
ובחידושיו  ...סבור דקמח בקמח מתערב יפה ,ויש לו דין לח בלח .וכן דעת התוספות( .ש"ך יו"ד סי' קט ס"ק ג
)דקמח בקמח ,כיון דבלל מיקרי לח בלח( .תרומת הדשן סי' קיד )דסמכין אסמ"ג דכתב במצות חלב ,דקמח
בקמח מתערב יפה ,דמיקרי עירוב לח בלח( ,והוא בסמ"ג ל"ת קלח  ,א )שהרי קמח בקמח הוא ומתערב יפה(.
מ"א סי' תל )קמח בקמח מקרי לח בלח(.
*
והייו קמח ממש ,משא"כ פירור ,אף שהוא דק מאד ,כדלעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק טו )דפרורין אין בטלין
בקמח ,דאין מתערבין יפה  ...והוה כמו יבש בלח(.
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לפי שלא התירו חכמים לעשות כן אלא בחמץ שנתערב יבש ביבש ,33דהיינו ככר של חמץ שנתערב
עם שני ככרות של מצה ,34שהאיסור וההיתר אינן נבללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפני
עצמו ,רק שאין אנו מכירין את האיסור ,ואילו היינו מכירין אותו היה אפשר להפרידו משם ,ולפיכך
כשמוכרו לנכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כיון שאינו נוטל דמים בעד האיסור הרי זה כאלו מפרידו מן
ההיתר .35אבל כל שהאיסור מעורב בהיתר כעין תערובות לח בלח שאי אפשר להפרידן זה מזה ,לא
התירו חכמים לעשות כן ,אלא צריך לבער כל התערובות מן העולם מיד .36אלא אם כן אין בתערובות
כלום ממשות החמץ ,אלא טעם משהו שנפלט ממנו לתוך התערובת.
ויש אומרים 37דקמח שנתערב אין לו דין תערובת לח בלח ,שאסור למכור התערובת לנכרי חוץ מדמי
__________________
 33משה ע"ז עד ,א )יין סך שפל לבור כולו אסור בהאה ,רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יין סך
שבו( .וגמרא שם )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין ביין
מותר( .טוש"ע יו"ד סי' קלד ס"ב )תערבה חבית של יין סך בין החביות  ...יוליך דמי אותה חבית לים המלח
כשימכור הכל לעובד כוכבים( .ש"ך שם ס"ק ט )הוא הדין כשמוכר לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו מותר(.
וסי' קי ס"ק ב )דברים החשובים האסורים בהאה אם תערבו אפילו באלף כולן אסורות בהאה  ...מותר למכרן
לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבהן( .והייו יבש ביבש.
ח"י סק"ג )עיין בש"ך ביו"ד סי' קל]ד[ דאסור למכור לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו ,כל שגוף האיסור דאורייתא
עצמו בלח מעורב בתוכו ,וכדאמרין סוף עכו"ם ]ע"ז עד ,א[ הלכה כרבן שמעון בן גמליאל חביות בחביות ,אבל לא
יין ביין( .הרי שרק ביבש ביבש התירו לעשות כן.
וכן הוא לקמן ס"ב )אבל בתערובת יבש ביבש לדברי הכל יכול למוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו( .לעיל סי' תמה
ס"ט )תערבו באחרים כולן אסורין בהאה  ...מותר למכרן לכרי חוץ מדמי איסור שבהן(.
*
ואף שהי' אפשר למצוא טעם להחמיר .מכל מקום התירוהו בפירוש ,כמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ג )דמשמע
לכאורה  ...משום דאסור להות לכרי ,אם כן הוא הדין ליבש ביבש אין למכור לכרי חוץ מדמי איסור שבו ...
מפורש ]ל[היתר  ...מכירת יבש ביבש(.
 34הייו אפילו איו בטל בששים רק ברוב ,ואפילו ככר )ולא רק פרוסה כדלעיל( שהוא דבר שבמין )כדלקמן ס"כ(
שאיו בטל ברוב ולא באלף )כמו חבית בחביות דלעיל(.
 35ר"ן ע"ז )לז ,ב( ד"ה הלכה למעשה )דכיון דמוכרה חוץ מדמיה ,חשבין ליה כאילו הוכרה וטלה( .פרישה יו"ד סי'
קלד ס"ק יג )והטעם הואיל והאיסור מובדל ומוח בפי עצמו ,לא אסר השאר בהאה ,משא"כ כשהאיסור מעורב
בו ,שכולה תערובת יין סך(.
וכן הוא לקמן סט"ז )ואפילו תערבה חתיכה זו באלף חתיכות יבש ביבש ,כולן אסורות באכילה ,אלא ימכרם לכרי
חוץ מדמי איסור שבהן כמו שתבאר למעלה(.
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )הגם שאסור בהאה כ"ל ,מותר למוכרו לגוי בתוך הפסח(.
*
ובאמת תבאר לעיל סי' תמב סי"ד -יח ,שאפילו תערב יבש ביבש לפי הפסח אסור להשהותו בפסח )ולא התירו
אלא במקום הפסד מרובה( ,ומכל שכן אם תערב בפסח ,שאסור להשהותו.
אך מכל מקום מותר למכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו .והייו כמבואר לעיל ,לעין טעמו ולא ממשו )רק שיזהר
למכור כל התערובת תיכף ומיד ,שתערב בו החמץ ,שאסור להשהותו בפסח(.
 36אף שאין בזה איסור בל יראה ,כדלעיל סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק א )אבל אם אין בתערובת טעם חמץ ,אע"פ
שתערב בפסח דחייב לבערו מדרבן ,פשיטא דאין צריך לברך ,כיון שאין מצוה בביעור זה מצד עצמו אלא משום
חשש תקלה(.
והייו בתערב בתוך הפסח ,משא"כ אם תערב קודם הפסח ,כדלעיל סי' תמב ס"ד )אם יש בו ששים ,שבודאי אין
החמץ ותן טעם בששים פעמים כמותו ,אם בלל החמץ בהתערובת יפה יפה שלא שאר בו חמץ משהו עומד בעיו
בתוך התערובת ,מותר אפילו לאכול כל התערובת בתוך הפסח( .ויש בזה חלוקי דעות ,כדלקמן סכ"ב.
 37רמב"ם פי"ג מהל' תרומות ה"ד )בדבר שאין דרכו להבלל כגון חטים לחטים או קמח לקמח(.
פר"ח ס"ט ד"ה ודע שהרשב"א )התוספות בפרק הערל ]יבמות[ בתחילת דף פ"ב כתבו לחד שויא דקמח בקמח לא
הוי כלח בלח  ...וראה שזהו דעת הרמב"ם שכתב בפרק י"ג מהלכות תרומות  ...במה דברים אמורים בדבר שאין
דרכו להבלל כגון חיטים בחיטים וקמח בקמח ,אבל בדבר שדרכו להבלל כגון שמן או יין כו'( .והוא בתוס' יבמות
שם )ועוד ראה דאפילו קמח ,כיון שצון הוא ואין טעם מתפשט(.
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איסור שבו ,אלא יש לו דין תערובת יבש ביבש .אלא אם כן נתערב תבואה מחומצת בתבואה שאינה
מחומצת וטחן את התערובת ,אזי יש להקמח היוצא ממנו דין תערובות לח בלח ,שעל ידי הטחינה
מתערבין ונבללין יפה הקמח של איסור עם הקמח של היתר.38
ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה:39
ב אבל יש חולקין על כל זה 40ואומרים ,דאפילו אין בתערובת כלום ממשות החמץ אלא שנפלט לשם
טעם חמץ משהו אסור למכרו לנכרי ,אלא שורפין כל התערובת מיד .41וכן נוהגין במדינות אלו.42
__________________
ט"ז סימן תג ס"ק ב )הגהות סמ"ק שכתב וז"ל  ...ואף על גב דהוי יבש ביבש ,מכל מקום יהיב טעמא בשעת אפיה
 ...עכ"ל .הרי שסובר דאין הקמח מתערב עם הקמח לשויה כחד ממש כלח בלח ,אלא אחר האפיה ,שאז עשה
חתיכה אחת ממש( ,ממשמעות הסמ "ק סי' רכג )ע' רלא(.
 38ט"ז שם בדעת השו"ע )וצריך לחלק דסבירא ליה דקמח בקמח איו מתערב שיהי' חשב כחתיכה אחת ,אלא אם
יטחון אותם ביחד ,כמו שהוא לשון הטור שכתב ומתבטלים הן כשיטחון כו' ,דמשמע הטחיה עושה תערובות
כאלו הם חתיכה אחת(.
*
מחלוקת זו היא גם לעין הא דקיי"ל שאין אומרים חוזר ויעור אלא ביבש ביבש ,כדלקמן סכ"ב )ואע"פ שכבר
תבטל האיסור ברוב קודם הפסח ,כיון שאין גוף האיסור בלל בגוף ההיתר אלא הוא עומד בפי עצמו בתוך
התערובת ,לפיכך כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ואוסר את כל התערובת כאלו תערב עכשיו בפסח  ...אבל
חמץ שתערב בהיתר לח בלח ,שהן בללין ותבטל קודם הפסח בס'  ...מותר לאכלו בתוך הפסח ,דכיון שגוף
האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור בפסח(.
ועל זה הובאו שתי דעות אלו לקמן סי' תג ס"ט )ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין
תערובת יבש ביבש כמו שתבאר סימן תמ"ז ,אסור לאפות בתוך הפסח ,לפי שקמח החמץ שתבטל בקמח הכשר
קודם הפסח הוא חוזר ויעור בפסח ,כדין יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח שהוא חוזר ויעור בפסח,
ואוסר התערובת כמו שתבאר בסימן תמ"ז .אבל כשאופה קודם הפסח הרי עשה כל הקמח שבכל מצה ומצה
חתיכה אחת ממש על ידי האפיה ,ולכך איו חוזר ויער בפסח .וכל בעל פש יחמיר לעצמו לכתחלה לחוש לסברא
זו .ומפי כך תפשט המהג במדיות אלו לאפות כל המצות קודם הפסח ,לפי שרוב החטים יש בהם תערובות מעט
מחטים שצמחו(.
והייו שלעין חוזר ויעור ,יש מי שסובר שגם טחו ביחד חשב יבש ביבש ,ובעל פש חושש לו .משא"כ כאן ,גם
במקום הפסד מרובה ,אין מקילים לומר שהם יבש ביבש ,אלא כשלא טחו יחד.
וראה הערות לשו"ע אדה"ז .הוספות לפלח הרמון בראשית .פסקי אדמו"ר הזקן סי' קט ס"א אות ב.
*
גם יש פקא במחלוקת זו לעין דין יבש ביבש בטל ברוב קודם הפסח ,שבזה הובאו כמה דעות וכמה אופים להקל
בתערובת חטים חמוצות בחטים הכשרות לפסח ,עכ"פ בהפסד מרובה )לעיל סי' תמב סי"ד -יח(.
אמם בתערובת קמח חמץ בקמח הכשר לפסח ,כתב בפשיטות )לעיל שם סי"ג( שיש לו דין לח בלח ,שאיו בטל
ברוב.
והייו כיון שכל ההיתר בתערובת חטים הוא רק בהפסד מרובה ,אין סומכים להקל בזה כדעת הסוברים ,שגם קמח
בקמח חשב יבש ביבש.
 39פר"ח שם )ולעין דיא יש להחמיר כדברי רוב הפוסקים דקמח בקמח  ...כדין לח בלח ,ומיהו בהפסד מרובה
כדאי הוא הרמב"ם(.
 40מרדכי רמז תקס )ראה לי תשובה לדבריו ,דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ ,וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז
הלכה כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא( .הובא במ"א סי' תמה ס"ק ו.
ותבאר לעיל )הערה  (21טעם המחלוקת בזה ,במכירת תרגולת שתבשלה עם חטה מבוקעת ,חוץ מדמי איסור
שבה ,שהר"י מפאריש התיר מטעם שיש בזה רק טעם )ולא ממשות( ,והמרדכי אסר מטעם שלדעתו יש בזה גם
מעט ממשות.
 41כדלעיל ס"א ,לדעה המתרת מכירה )רק שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו החמץ ,שאסור
להשהותו בפסח(.
 42תרומת הדשן ח"ב סי' קסד )אשר דרשתי חטה שמצאת בתרגולת בפסח אם צריך לשורפה  ...דע כי מהג הוא
לשורפה( .רמ"א סי' תסז ס"י )ובמדיות אלו והגין לשרוף הכל(.
והיא דעה הב' דלקמן סי' תסז סכ"ו )ויש אוסרין ,וכן המהג במדיות אלו ,ואין לשות אלא במקום הפסד מרובה
מאוד(.
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ואין לשנות המנהג אלא אם כן יש הפסד )ב( גדול )מאד( שאז יש לסמוך על סברא הראשונה.43
אבל בתערובת )ג( יבש ביבש לדברי הכל יכול למוכרו לנכרי חוץ מדמי איסור שבו כמו שנתבאר.44
אבל אסור לו ליטול מהנכרי דמי כל התערובת עם החמץ שבתוכו ולהשליך דמי החמץ שבו לים,
שאין תקנה זו מועלת אלא בעבודה זרה ,אבל לא בשאר איסורי הנאה ,45כמו שנתבאר ביו"ד סימן ק"י
עיי"ש הטעם:
שהיית והשתמשות כלי חמץ בפסח
46

47

ג כלים שנתבשל בהן חמץ בפסח משפשפן ומדיחן היטב  ,שלא יהא חמץ נראה בהן בעין,
__________________
ובמקום שיש טעם וסף להקל ,אפשר למוכרה לכרי חוץ מדמי איסור ,כדלקמן שם סל"ג )ואף לפי דבריהם מותר
למכור הבשר או התבשיל לכרי ,דכיון שיש כאן ספק ספיקא להקל כמו שתבאר ,אין מחמירין כל כך לאסור אף
המכירה לכרי(.
 43תבאר בקוטרס אחרון ס"ק ב )זה פשוט ,כיון שהשו"ע מתיר לכתחלה .ואף רמ"א לא חלק עליו אלא מחמת
המהג ,אבל מעיקר הדין הוא כפסק השו"ע(.
והטעם שלא התירו "אלא אם כן יש הפסד גדול מאד" ,כי גם בחטה שתרככה ולא תבקעה ,שאיה חמץ ודאי ,לא
התירו למוכרה לכרי אלא במקום הפסד מרובה .אם כן מובן שאם הוא חמץ ודאי ,אין להתיר למוכרה לכרי אלא
בהפסד גדול מאד ,וכדלקמן סי' תסז סכ"ו )חטה מבוקעת שמצאת בתבשיל  ...למוכרה לכרי  ...במקום הפסד
מרובה מאוד  ...אם אין החטה בקועה ,יש להתיר למכור לכרי אע"פ שאין שם הפסד מרובה מאוד( .ותבאר
בהערות לקמן שם.
 44לעיל סעיף א ,וש") הערות .(35-33
 45משה ע"ז מט ,רע"ב )רבי אליעזר אומר יוליך האה לים המלח( .ובתוס' יבמות פא ,רע"ב )האה לים המלח ...
ראה דדוקא גבי עבודת כוכבים אית ליה הכי ,משום דתופסת את דמיה ,וכשמוליך האה ראה כאילו הוליך
האיסור( .רא"ש ע"ז פ"ג סי' ט )וראה דדוקא בעבודת כוכבים ,משום דתופסת דמיה ,וכשמוליך האה לים המלח
ראה כמוליך גוף האיסור( .ר"ן שם כב ,ב )דתקתו של רבי אליעזר לא שייכא אלא באיסורי עבודת כוכבים ,לפי
שהוא תופס דמיו ,ואף על פי שהוא עצמו אסור ,מכל מקום ראה כאילו האסור טל מכאן וחל בתמורתו ,דסגי
בדרבן .אבל בשאר איסורין ,כיון שאין תופסין דמיהן ,וכי מפי שהוא רוצה ליזוק בכסיו והוליכן לים המלח יהא
היתר לדברים האסורין( .ש"ך יו"ד סי' קי ס"ק ב )דעת התוס' והפוסקים ה"ל  ...דדוקא בעבודת כוכבים
שתופסת דמיה סגי ליה בפדיון הולכת האה לים המלח ,ולא בשאר איסורים( .פר"ח ביו"ד סי' קי ס"ק ב
)ותקתא דהולכת האה לים המלח ליתא אלא דוקא באיסורי עכו"ם  ...אבל במידי אחריא לא( ,וכאן ס"א ד"ה
ואכתי )דדוקא באיסור עבודה זרה איתא להך תקתא ,משום דתופסת דמיה ,וכשמוליך האה לים המלח ראה
כמוליך גוף האיסור ,אבל בשאר איסורין לא( .מ"א סי' תמה ס"ק ו )דאין לו תקה בהולכת האה לים המלח,
דדוקא בעבודת אלילים מהי ,שתופסת דמיה ויש לה פדיון(.
והייו כמבואר לעיל סי' תמג ס"ט )חמץ בפסח  ...אם עבר ומכרו או החליפו אין איסורו תופס את דמיו וחילופיו
שיהיו אסורין בהאה כמוהו  ...עבודה זרה היא גם כן מאיסורי האה ,והיא תופסת את דמיה וחילופיה ,שהן
אסורין בהאה(.
*
ואף מי שאיו סובר חילוק זה ,או אפילו בעבודה זרה עצמה ,לא התירו בזה אלא בתערובת יבש ביבש ,משא"כ
בתערובת לח בלח ,וכמבואר בקוטרס אחרון ס"ק ג )שביו"ד סי' קל"ד פסק הב"י דתקתא  ...לא מהי ביין ביין,
וכן הוא הסכמת האחרוים שם  ...דאין פדיון מועיל(.
והייו שגם לעין הולכת האה לים דיו כמבואר בגמרא ע"ז עד ,א )אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין
אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו יין ביין מותר(.
*
וכל זה הוא בתוך הפסח ,אבל אם עבר עליו הפסח סגי בהולכה לים המלח ,כמבואר עיל סי' תמב ס"ג )ואם עבר עליו
הפסח ולא ביערו  ...יפדה את האיסור שבו ,דהייו שישער את החמץ שתערב כמה דמים הוא שוה ,ויטול סכום
דמים אלו וישליכם לאיבוד ,כגון לים או להר עמוק שלא ימצאו שום אדם(.
והייו שדין חמץ שעבר עליו הפסח כדין סתם יים ,שהובא לעיל מהגמרא שמותר אף לח בלח ,ואפילו בהולכה לים
לים המלח.
 46רמ"א ס"א )מיהו כלים שתבשל בהם ,מותרים לאחר הפסח ,ואין צריכין שבירה או הגעלה(.
והייו שמה שתבאר לקמן רס"י תא )כל הכלים שאיו רוצה להכשירן לפסח  ...אם הוא רוצה להשהותן עד לאחר
הפסח ,צריך לשפשפן( ,מיירי לא רק בכלי חמץ לפי הפסח ,אלא אף בכלים שתבשל בהם חמץ בפסח.
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שהחמץ הבלוע בדפנות אינו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא שהרי אינו מצוי לך .48לפיכך מותר
להשהותן עד לאחר הפסח ,שאז מותר לבשל בהן בלא הגעלה והכשר כלל .רק שיזהר להצניען
במקום צנוע כל ימי הפסח ,כמו שיתבאר בסי' תנ"א.49
וכן מותר למכרן אפילו בתוך הפסח .50וכן להניח בתוכן דבר צונן דרך עראי ,או להחם בהן מים חמין
לרחיצה ולכביסה דרך עראי מותר אפילו בפסח ,כדין כלי שנתבשל בו חמץ קודם הפסח כמו
ש]י[תבאר בסי' ת"נ.51
__________________
מ"א ס"ק א )ומותר לכתחלה להשהותם עד לאחר הפסח ,וכמ"ש רס"י ת"א(.
ח"י ס"ק ד )קיי"ל  ...כמבואר רס"י תא ,דמשהה להו עד לאחר זמו  ...ולא חילקו בין קיבל טעם החמץ תוך הפסח
או קודם ,וכן עיקר( ,ובסי' תמב ס"ק א )בפליטת כלים אין להחמיר כלל ומותר להשהותו(.
וכן פסק לעיל סי' תמב ס"ח )תבשיל שתבשל קודם הפסח בקדירה שבישל בה החמץ בו ביום ,אע"פ שאין בתבשיל
ס' כגד חמץ שפלט לתוכו מן הקדירה ,מותר להשהותו עד לאחר הפסח(.
וכן הכלים עצמם שמותר להשהותם.
 47וכן הוא בכלי חמץ לפי הפסח ,כדלקמן סי' תא ס"א )צריך לשפשפן הטיב  ...ולהדיחן מעט( ,וש".
וכן הוא בכלים שאין צריכים הגעלה ,כדלקמן שם סע"ב )שידיחם וישפשפם היטב במים  ...ואחר כך חוזר ושוטפן
במים בלי שפשוף(.
 48מ "א סי' ת]א[ ס"ק א )קדרות  ...מותר להשותן ,ולא דמי לחמץ שתערב שאסור לשהותו ,דהתם ראה הוא אלא
שאיו יכר ,אבל בלוע בכלי איו ראה ומצוי )ראב"ן .וכן כתב רביו ירוחם ,וכן משמע בר"ן((.
והוא בראב"ן פסחים קס ,א )וכלי חרס  ...יכול להציען עד לאחר הפסח  ...כיון דהאיסור בלוע בו ואיו ראה ואיו
מצוי ,איו עובר בהצעתו בבל יראה ובבל ימצא .ולא דמי לחמץ שתערב דאסור ,דהתם ראה הוא ,אלא שאיו
יכר ,אבל בלוע איו ראה ומצוי(.
ורביו ירוחם תיב ה' ריש ח"ב )קדרות  ...משהין אותן עד לאחר הפסח  ...ואיו אסר מטעם חמץ שעבר עליו
הפסח ,כי איו בעין(.
ור"ן פסחים ח ,א ד"ה ופרכין )והשתא ליתיה לאסוריה בעייה(.
וכן הוא בתבשיל שיש בו טעם חמץ ולא ממשו ,כדלעיל סי' תמב ס"ז )אם אין ממשות החמץ כלום בתוך התערובת
אלא טעמו בלבד ,כגון תבשיל שתבשל בכלי אחד עם חמץ וקיבל טעם החמץ ואין בו כלום מממשו ,אע"פ שאסור
לאכלו מן התורה ,אין צריך לבערו מן התורה ,שהרי אמר לא יראה לך ,וטעם חמץ זה המובלע בתבשיל איו
ראה לך( ,ותבאר בקוטרס אחרון שם ס"ק ו.
 49סעיף א )ויציעם במקום צוע שאיו רגיל לילך לשם כל ימי הפסח ,כדי שלא ישכח וישתמש בהן בפסח .ואע"פ
שכל הכלים הבלועים משאר איסורין מותר להשהותן עמו בבית ,ואין חוששין לשכחה .מכל מקום חמץ ,כיון
שהוא רגיל בו כל השה ,יש לחוש בו יותר לשכחה .וטוב לסגרם בחדר מיוחד ולהציע המפתח שלא ילך לשם כל
ימי הפסח(.
 50פר"ח סי' ת ס"ז ד"ה גם מ"ש )ומעתה ראה גם כן להתיר למכור בחול המועד של פסח קדירות אסורות של
חמץ ,והוא הדין להשכירן( .אליה זוטא סוס"י ת ס"ק ו בשם אחרוים )ודרך מכירה או תיה שרי אף לכתחילה
לעולם(.
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג )מכירת כלים התירו הפרי חדש ואליה זוטא בשם אחרוים בסוס"י ת" .וכ"כ בחק
יעקב ס"ק י"ח בשם תרומת הדשן ,שכל שמותר להשהותו מותר להות ממו בפסח ,וכלי חמץ מותר להשהותו,
אם כן מותר ליהות מהן דהייו למכרן לכרי(.
והטעמים לזה תבארו לעיל סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק ב )וכשתערב בשאיו מיו ,אף בחמץ מותר היכא דליכא
למיגזר אטו מיו ,כגון הבלוע בכלי  ...ועיין בחק יעקב סי' תמ"ז סק]י["ח בשם תרומת הדשן שכל שמותר
להשהותו מותר ליהות ממו בפסח ,ואם כן כלי חמץ שמותר להשהותם מותר גם כן למכרם ,כמ"ש האליה זוטא
סוף סי' ת" בשם האחרוים ,וכך כתב הפרי חדש שם( .ותבאר בהערות שם.
וכן מותר להשכירן ,כדלקמן סי' ת סי"ב )מותר להשכיר לו אפילו בתוך הפסח ,אע"פ שהכלי לא הוכשר לשם פסח,
והרי הוא בלוע מחמץ הרבה שאסור בהאה ,מכל מקום גוף הכלי לא אסר בהאה ,ואין הכרי שוכר ממו וותן
לו דמים בעד החמץ הבלוע בכלי ,אלא בעד גוף הכלי המותר בהאה(.
 51סעיף יג )מותר להחם חמין בפסח בכלי הבלוע מחמץ ,כדי להשתמש בחמין אלו לרחיצה ולכביסה ולחוף בהן את
הראש ,שהרי איו הה אלא מן הכלי ,ולא מן חמץ הבלוע בתוכו ,אע"פ שהוא פלט מן הכלי לתוך חמין הללו ויש
בהן טעם החמץ ,מכל מקום כיון שאיו עומד לשתיה אלא לרחיצה וכביסה ,הרי איו הה כלום מן טעם החמץ
שפלט לתוכן(.
וכן הוא לקמן סי' תא ס"ב )דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהציען ולהשתמש בהן דבר צון(.
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ולא חשו חכמים אם ישהה אותם עד לאחר הפסח שמא ישכח ויבשל בהן בתוך הפסח ,כמו שחששו
במאכל הנאסר באכילה בפסח משום חששא זו:52
טעם חמץ שלא תפשט בכולו

ד במה דברים אמורים שחמץ בפסח אוסר תערובתו בפסח במשהו ,כשנבלל ונתפשט טעם החמץ
בכל ההיתר .53כגון משהו חמץ שנפל לתוך תבשיל חם שהיד סולדת בו ,בין שנפל לתוך הרוטב ,54בין
שנפל על גבי חתיכת בשר שמונחת מקצתה בתוך הרוטב ,שהרוטב מוליך טעם החמץ משהו בכל
הקדירה ,55אלא שבשאר איסורין מתבטל טעם משהו זה בששים ,אבל חמץ בפסח אינו מתבטל אפילו
באלפי אלפים ,ולפיכך נאסר כל מה שבקדירה:56
ה אבל אם לא נתפשט טעם החמץ בכל ההיתר ,אלא במקצת ממנו ,אין אוסר אלא המקצת שנתפשט
בו ,והשאר מותר אפילו באכילה .כיצד ככר חמץ שהיד סולדת בו שנגע בככר מצה חם שהיד סולדת
בו ,אינו אוסר אלא מקום מגעו ,57דהיינו שיסיר מהמצה את המקום שנגע בו החמץ ויסיר אותה
__________________
ותבאר בקוטרס אחרון ס"ק ג )וכ"פ הרמ"א בדרכי משה סס"י ת" ,וזהו גם כן כוותו בהג"ה ,כמ"ש המ"א שם(.
והייו האמור בדרכי משה שם )דבטור משמע דאסור מאחר )שרוצה בקיומו של איסור על ידי דבר אחר( שאוסר
להשכירו לכתחלה ,כל שכן ליהות ממו בעצמו .אמם המהג כדברי המרדכי( .וברמ"א שם ס"ז )ויש מתירין
להחם חמין בכלי חמץ ולרחוץ בהן וכן שאר צרכי האה בכלי חמץ ,וכן הוא המהג( .וביאר במ"א שם ס"ק יב
)לכאורה צ"ע מה עין זה לכאן .אבל בדרכי משה כתב דלדעת הטור דאסור להשכירו ,מפי שהכלי עצמו בלוע
מחמץ ,אם כן כל שכן שאסור להחם בו חמין ליהות בו בעצמו ,אמם המהג דשרי  ...כיון דכאן מותרים לרחוץ
בהם ,אם כן ימא גם כן דתבשיל שתבשל בכלי חמץ מותר למוכרו לעכו"ם(.
ואף שהמחת יעקב רצה לפרש בדברי הרמ"א שמסכים להטור שאוסר להשתמש בכלי חמץ בפסח ,לא קיי"ל
כוותיה ,כמבואר בקוטרס אחרון שם )ודלא כמחת יעקב כלל פ"ה סקט"ו ,שכתב שדעת רמ"א להחמיר כהטור.
ואשתמיטתיה מ"ש רמ"א בדרכי משה .ובלאו הכי דבריו תמוהין שם מאד ,כמ"ש בסימן תמ"ו עיי"ש(.
והייו מה שתבאר לעיל סי' תמו בקוטרס אחרון ס"ק ב )ד"ה והח"י אזיל ,ואילך( ,שדברי הח"י בזה מוקשים מכל
צד ,ולא קיי"ל כוותיה בזה.
 52כדלעיל ס"א )שיזהר למכור כל התערובת תיכף ומיד שתערב בו החמץ ,שאסור להשהותו בפסח( ,ס"ב )שורפין כל
התערובת מיד( ,ולקמן סי' תסז סכ"ז )כשרוצה למכרו צריך למכרו תיכף ומיד שודע התערובת ,שהרי אסור
להשהותו בפסח(.
ולעין המאכל שתבשל בכלים אלו בתוך הפסח ,ראה זכרון יוסף סי' רסב -ג.
ולעין המאכל שתבשל בכלים אלו קודם הפסח ,ראה לעיל סי' תמב ס"ח.
 53הייו כמבואר לעיל ס"א )ואפילו אין בתערובת כלום ממשות החמץ ,כגון שהוא מכיר את חתיכת חמץ שפלה
לקדירה והסירה מן הקדירה מיד ,אף על פי כן טעם משהו שפלט ממה לתוך הקדירה אוסר(.
 54שאז אוסר טעם האיסור בשאר איסורים בששים ,לדברי הכל.
 55שאז אוסר טעם האיסור בשאר איסורים בששים ,עכ"פ לדעת הר"י בתוס' חולין צו ,ב ד"ה אם יש )ולר"י ראה
דכשהחתיכה שפל האיסור עליה היא מקצתה ברוטב לא בעין יער וכסה( .ק ,א ד"ה חתיכה )דמיירי כגון שיש
חתיכה של היתר כולה חוץ לרוטב ,וחתיכת בלה מוחת עליה חוץ לרוטב( .קח ,א ד"ה טיפת )כשהחתיכה כולה
חוץ לרוטב איירי  ...ולכך משערין באותה חתיכה לבטל הטיפה ,ולא בשאר חתיכות(.
שהיא דעה הב' בטור ושו"ע סי' קה ס"ד )אם פל איסור על חתיכה שבקדרה  ...אם היא ברוטב ,לרש"י )כולה,
ולר"י( אפילו מקצתה  ...הרוטב מפעפע הטעם ומערבו וכס בכולו( .ש"ך סי' צב ס"ק ד )דר"י סובר  ...אם
מקצתה ברוטב ,הרתיחה מערבת הטעם בכל הקדירה ,והכל מצטרף לבטל החלב  ...ודעת כל המחברים  ...כר"י
וכן דעת כל האחרוים( ,וס"ק יג .וראה גם פס"ד צמח צדק שם ס"ג .פסקי אדה"ז לסי' צב ס"ב )שרביו פוסק
כש"ך ,כדעת הר"י(.
ובכולה חוץ לרוטב יתבאר לקמן ס"ו.
 56ראה שו"ת תורת שלום סי' יג )והייו אפילו אין בו מהממשות חמץ כלום ,כגון שסילקו .וע' לעיל(.
 57יראים השלם סוס"י ב )אבל ביבש ,כגון שמצא על בשר מלוח או צלי או מצה רותחת ,חותך מקום פעפועו לפי
אומד הדעת(.
רא"ש פ"ב סי' כה )דהא דאמרין חמץ במשהו הייו דוקא על ידי בישול ,שמתפשט החמץ בכל הקדירה ,וכל היכא
דשאר איסורין אוסרין בתית טעם חמץ אוסר במשהו  ...אפייה לא הוי כבישול להתפשט הטעם בכל החררה,
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בעומק כרוחב אגודל ,58והשאר מותר אפילו באכילה ,שהרי לא נפלט 59לשם טעם חמץ כלל אפילו
__________________
אלא כדי קליפה או כדי טילה  ...וכן כתב ה"ר אליעזר ממי"ץ ,ואם מצאת חטה על בשר מלוח או על בשר צלי או
בתוך מצה רותחת ,חותך מקום פעפועו לפי אומד הדעת(.
מ"מ פ"ד הי"ב )אם בשאר תערובות לא היה צריך ששים ,אלא קליפה או טילת מקום  ...אף בחמץ כן ,רוצה לומר
שחם בחם בלא רוטב די בקליפה ,שאם גע ככר חמץ בככר מצה ושיהם חמין ,ואין שם דבר המפעפען ,לא אסר
אלא מקום מגעו בלבד ,לפי שאיו מבליע יותר ,וזה ברור ,כתבוהו המפרשים ז"ל(.
שו"ע ס"א )אבל אם בשאר תערובות לא היה צריך ששים אלא קליפה או טילת מקום ,אף בחמץ כן .שחם בחם
בלא רוטב די בקליפה כשאר איסורים .וכן אם גע ככר חמץ בככר מצה ושיהם חמין ואין שם דבר המפעפען ,לא
אסור אלא מקום מגעו בלבד ,לפי שאיו מבליע יותר(.
הרי כתבו באופן סתמי "מקום פעפועו לפי אומד הדעת"" ,מקום מגעו"" ,כדי קליפה או כדי טילה" .ולא פירשו
מתי סגי בכדי קליפה ומתי צריך כדי טילה.
שכן כתבו התוס' בחולין צו ,ב ד"ה עד שמגיע לגיד )דהא צריך שייח כדי קליפה  ...ואפילו כדי טילה(.
אמם מסקת הדברים תפרשה ברא"ש חולין פ"ז סי' כד )לצלי בעי טילה ,כיון שלא מציו מפורש בו קליפה .ומיהו
יראה שאין צריך להחמיר ברותח דמליחה ,ודי בקליפה(.
וכן פסק בשו"ע יו"ד סי' קה ס"ד )פל על הצלי שאצל האש איו אוסר אלא כדי טילה( ,וס"ט )מליח  ...מפליט
לאסור כדי קליפה(.
וכן הוא באפיה ,שאוסרת כדי טילה כצלי ,כמבואר בשו"ע סי' תסא ס"ה )אם אפו חמץ עם מצה לא אסרה אלא
אם כן געה בחמץ ,וטל ממקום שגעה כדי טילת מקום(.
אלא שלפעמים גם בצלי סגי בכדי קליפה ,כדלקמן סי' תסז ס"ט )אם מצאת חטה בקועה בפסח בתרגולת צלויה,
או בשאר בשר צלי ,צריך להסיר מקום פעפועה לפי אומד הדעת .ומן הסתם איה אוסרת יותר מכדי קליפה,
שהחטה היא קטה וכחושה ופליטתה מועטת( .ויתבאר לקמן בהערות שם.
 58מ"א סי' תסא ס"ק י )טילת מקום ,הייו כעובי רוחב אצבע(.
וכן פסק בשו"ע יו"ד סימן קה ס"ד )איסור ,בין חם בין קר ,שפל על הצלי שאצל האש ,איו אוסר אלא כדי טילה,
שהוא כעובי רוחב אצבע(.
ומפרש רביו דהייו "כרוחב אגדול" ,כמבואר לעיל סי' לב סס"ג )וכל אצבע סתם היא גודל( ,ולקמן סי' תקפו סי"ג
)מודדין במקום הרחב של הגודל  ...וכן הדין בכל אצבעות שבתורה(.
וכן הוא לקמן סכ"ב )צריך להסיר ממה במקום החטה כעובי רוחב גודל( ,וסי' תא ס"ו )שאם גע ככר של חמץ
בככר של מצה חם צריך ליטול מקום מגעו ,בעובי כרוחב גודל( ,וסי' תסא סט"ז )מסיר עוד מקום מגעו ,דהייו
כרוחב גודל(.
*
סיכום הלכות בליעת חמץ על ידי גיעה חם בחם ,בדבר כחוש:
אם החמץ בעין ,אוסר כדי טילה ,כמבואר כאן.
ואם החמץ איו בעין אלא בלוע בכלי ,סגי בקליפה ,כדלקמן סי' תא ס"ו )ואף על פי שאם גע ככר של חמץ בככר
של מצה חם צריך ליטול מקום מגעו בעובי כרוחב גודל .מכל מקום כאן שאין החמץ בעין אלא בלוע בתוך הרחת,
די בקליפה( ,וסס"ו )דכיון שהאיסור הוא בלוע בתור איו אוסר יותר מכדי קליפה ,אפילו בתוך הפסח( ,וסי' תצד
סט"ז )כדי קליפה כמ"ש בסימן ת"א(.
ואם הוא מאכל שבלוע בו טעם חמץ ,איו אוסר אפילו כדי קליפה ,כדלקמן סי' תסז ס"ב )אבל שאר החתיכות
שמלחו עמה ביחד ,אף על פי שהיו וגעות בה ובלע בהן הציר היוצא ממה ,אין אסרות כלל(.
ואם היא מצה שבלוע בה טעם חמץ ,מחמירים ואוסרים כדי קליפה ,כדלקמן סי' תסא סי"ח )געה במצה אחרת ...
אין צריך ליטול במקום מגעה אלא כדי קליפה בלבד(.
ואם חטה בקועה געה במאכל חם ,אף שאיסורה מחמת עצמה ,די בקליפה ,כדלקמן סי' תסז ס"ט )אם מצאת
חטה בקועה בפסח בתרגולת צלויה ,או בשאר בשר צלי ,צריך להסיר מקום פעפועה לפי אומד הדעת ,ומן הסתם
איה אוסרת יותר מכדי קליפה ,שהחטה היא קטה וכחושה ופליטתה מועטת( ,וסס"א )אם מצאה חטה או
שעורה בקועה בפסח בזפק העוף ,לאחר שהבהבו אותו באור להסיר וצת העוף ,מותר ,שהרי החטה איה אוסרת
אפילו בצלי ממש יותר מכדי קליפה וכאן הזפק הוא הקליפה שמסירין ומשליכין אותו(.
ואם מצאה החטה המחומצת בין זבות השבלים שהבהבו בהם התרגולת ,ואין יודעים באיזה מקום געה החטה,
אוסרת כולה ,כדלקמן סי' תסה ס"ו )אם ידוע לו שהיה גרגיר מחומץ בשבלים שהבהב בהם ,יש לאסור העופות
באכילה ,שחמץ בפסח במשהו(.
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משהו .60דכיון שאין שם רוטב להוליך את טעם החמץ ,אין טעם החמץ הולך מעצמו בטבעו יותר
ממקום מגעו.
ואם בישל את המצה שנגע בה חמץ ולא הסיר מקום מגעו ,אפילו אם אפשר להסירו עכשיו שהוא
מכיר את מקומו ,הרי כל מצה זו עם כל מה שנתבשל עמה בקדירה הכל אסור .לפי שטעם החמץ
שהיה בלוע במקום מגעו נתפשט עכשיו בכל התבשיל על ידי הרוטב ,ואוסר את הכל ,61שחמץ בפסח
במשהו:62
ו וכל 63זה כשההיתר שנגע בו החמץ הוא כחוש 64כמצה וכיוצא בה ,אבל אם ההיתר הוא שמן ,כגון
מצה המשוחה בשמן ,65או בשר שמן צלי ,66או מבושל והוא מונח כולו חוץ לרוטב ,67הרי השמנונית
__________________
ואם החטה תבשלה עם התרגולת לפי הפסח )ובטל הטעם בששים( ,ואחר כך שארה בחמימותה עם התרגולת
בפסח ,אוסרת כדי טילה ,כדלקמן סי' תמז סכ"ב )אם כשכס הפסח היתה התרגולת עדיין חמה בכדי שהיד
סולדת בו  ...חזרה החטה ופלטה טעם משהו לתוך התרגולת  ...ואם היא כחושה צריך להסיר ממה במקום
החטה כעובי רוחב גודל(.
 59בכת"י :לפי שלא תפשט טעם החמץ יותר ולא פלט.
 60ראה תוס' חולין צז רע"א )בכל מקום שאו אוסרין כדי קליפה ,אמאי אין אותו כדי קליפה חוזר ואוסר מה
שאצלו ,ובעין זה יאסר הכל .אלא הייו טעמא לפי שאין טעם האיסור עובר כלל יותר מכדי קליפה(.
 61מ "א סי' תסז ס"ק לג )אם תבשלה בלא קליפה אוסרת בתערובתן ,כמ"ש ביו"ד סי' ס"ט וסי' צ"ח ,עיי"ש דדוקא
בדין תתאה גבר שאיו אלא חומרא בעלמא  ...לכן אין הקליפה אוסרת החתיכה ,אבל במקום שצריך קליפה
מדיא ,אם תבשלה בלא קליפה אוסרת החתיכה .ובהכי מסולקים כל תלוות האחרוים על רמ"א(.
והייו כמבואר ברמ"א סי' סט סט"ז )בעין ששים גד קליפה( ,ובסי' צח ס"ד )על ידי רתיחת מליחה איו בלע בכלי
רק כדי קליפה ,ואין צריך לשער רק כדי קליפה( .והקשו המפרשים ממה שפסק הרמ"א בסי' צא ס"ד )ובמקום
שהבשר צריך קליפה ,אם לא קלפוהו ובשלו כך ,מותר בדיעבד( .ומיישב המ"א ,דכל מקום שצריך קליפה מדיא,
הקליפה אוסרת .ומכל שכן כאן ,שאסר כדי טילה.
וכן הוא לקמן סי' תסז ס"ד )ואם עבר ובשלם בלא קליפה ,יש לאסור כל התבשיל באכילה(.
 62אליה זוטא ס"ק ג )אם תבשל בלא קליפה ,דעת אחרוים ביו"ד בשאר איסורין דבעין ס' גד הקליפה ,ואם כן
ראה לי בפסח אוסר במשהו( .ח"י ס"ק ט )כתב גיסי הרב בספרו אליהו זוטא ,דלפי מה דקיימא לן בשאר
איסורים צריך ששים גד הקליפה ,אם כן יש לאסור בחמץ בפסח במשהו(.
וראה פס"ד צמח צדק כא ,א )ולעין להשהותו או האה ,באר היטב מתיר .ולי צ"ע ,דכאן צריך כדי קליפה מדיא ...
ולשון הרב כאן ס"ה אסור סתמא .ובסעיף ט"ז כתב אסורים באכילה ובהאה ,וקרוב לומר דהוא הדין כאן(.
 63סיכום דיי בליעת דבר שמן בכל החתיכה ,ומחתיכה לחתיכה ,ולכלי ,שתבארו כאן ,ולקמן סי' תא ס"ו -ז,
וסס"ו -ז ,וסי' תסא סי"ח ,וסי' תסז ס"א -ג ,ותסז ס"ס ,וסי' תצד סט"ז(:
)א( טעם איסור שמן מצד עצמו ,מפעפע מחתיכה לחתיכה )תסא ,יח .תסז ,ב -ג(.
)ב( כשהיתר שמן מפטם טעם האיסור שאיו שמן שבו ,הרי הוא מפעפע בכל אותה חתיכה )תמז ,ו .תא ,סו .תסז,
א .תא ,ס(.
)ג( כשהאיסור איו שמן ,והוא בלוע במאכל אחר ,אין היתר שמן מפטמו לפעפע מחתיכה לחתיכה )תסז ,ב(.
)ד( אף במקום שמחמירין לאסור כדי קליפה שבהיתר שמן ,איו מפטמו לפעפע בכל החתיכה )תסא ,יח(.
)ה( מאכל שבו שמויות אוסר את הכלי כולו )תא ,סז( ,הייו בכל ארכו )תסז ,ס( ,ובכל עביו )תצד ,טז(.
)ו( גע הכלי שאסר במאכל חם ,אוסרו כדי קליפה ,ואפילו הי' בלוע איסור שמן )תא ,ו -ז .תא ,סו .תצד ,טז(.
)ז( כל זה הוא בצלי ,ואילו במליח ,יש מחלוקת אם מפטם ,ובמקום הפסד מרובה יש להקל )תסז ,א(.
 64מ"מ פ"ד הי"ב )שאם גע ככר חמץ בככר מצה ,ושיהם חמין ,ואין שם דבר המפעפען ,לא אסר אלא מקום מגעו
בלבד( .דהייו שהוא כחוש ואיו שמן .שו"ע ס"א )אם גע ככר חמץ בככר מצה ,ושיהם חמין ,ואין שם דבר
המפעפען ,לא אסור אלא מקום מגעו בלבד(.
 65מ"א ס"ק ב )משמע שאם יש שם דבר המפעפען  ...אף על פי שהאיסור כחוש  ...מצות המשוחים בשומן(.
ואם הוא ילוש בשמן ראה לקמן ס"ט )ואפילו אם הככרות הן ילושין בשומן או בשמן ,אף על פי כן הן קראין
כחושים( .וראה פעמי יעקב לג ע' לד.
 66ט"ז ס"ק ב )והייו בבשר כחוש שאין בו חֵ לב ,אבל יש בו חֵ לב ,אמרין ביו"ד סי' ק"ה ס"ה דמפעפע בכולו(.
 67שאז דיו כמו צלי ,כיון שאיו מוח בתוך הרוטב )משא"כ אם מקצתו תוך הרוטב ,תבאר לעיל ס"ד :חתיכת בשר
שמוחת מקצתה בתוך הרוטב ,שהרוטב מוליך טעם החמץ משהו בכל הקדירה(.
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של היתר שבמקום מגעו הוא מפטם ומשמין את טעם החמץ משהו הנפלט ,68ועל ידי כן מפעפע טעם
משהו זה ומתפשט בכל ההיתר ,כמו שהוא דרך כל דבר שמן לפעפע ולהתפשט כשהוא חם 69כל כך
__________________
אלא שהוא בשר שמן שמפעפע.
 68גמרא עו ,רע"ב )בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר בילה כחוש אסור ,מאי טעמא מפטמי מהדדי( .וברש"י שם
)שהריח מן השמן כס לכחוש ומפטמו וחוזר זה ומוציא ריח גם הוא(.
וכן לעין צלי תבאר בטור ושו"ע יו"ד סי' קה ס"ה )ואפילו חתיכת האיסור כחושה וחתיכת היתר שצלית עמה
שמיה ,האיסור מפעפע בכולה( .ובש"ך שם ס"ק יד )הטעם כתב הב"י דאזיל היתר ומפטם לאיסור(.
מ"א ס"ק ב )אף על פי שהאיסור כחוש ,מכל מקום ההיתר מפטם ליה(.
*
ואף שתבאר בטור יו"ד שם )אם אין בה איסור אלא מה שבלעה ממקום אחר איה אוסרת אחרת הוגעת בו,
ואפילו אם צלו ביחד ,שאין דבר הבלוע בחתיכה יוצא ממה לבלוע באחרות אלא על ידי רוטב ,אפילו החתיכה של
היתר שמיה ושומן שבה מפעפע ,לפי שאין השומן שבה מוליך עמו האיסור אלא למקום שהאיסור יכול לילך
בטבעו(.
וכן הוא לקמן סי' תסא סי"ח )שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב ,אפילו שתיהן שמיות אלא אם
כן האיסור עצמו הוא שמן(.
וכן הוא לקמן סי' תסז ס"ב )שאף להאומרים ששמוית הבשר מפטם את הציר היוצא מהחטה ,מכל מקום אין
בציר זה כח לפעפע מחתיכה לחתיכה בלא רוטב ,כיון שאיו שמן מצד עצמו(.
הייו דוקא במקום שהאיסור מצד עצמו איו בלע כלל בההיתר ,וגם הפיטום איו מועיל שיפעפע מחתיכה
לחתיכה ,משא"כ כאן ,שגם האיסור מצד עצמו בלע כדי קליפה בבשר .ועל זה מועיל הפיטום ,שאיסור זה הבלוע
כדי קליפה ,יפעפע בכל חתיכת הבשר.
כמבואר בהגהות מהרש"ל לטור יו"ד שם ,הובא בפרישה שם ס"ק טז )וכתב רש"ל דדוקא בגוף האיסור ,אבל
בבליעת האיסור ,לא סבירא לן הכי( .וב"ח שם )כשהחתיכה אסורה מחמת עצמה אפילו היא כחושה ,מכל מקום
מאחר דבעל כרחך פולטת רוטב בלה ,הלכך אם ההיתר אצלו שמן השומן מתערב ברוטב בלה ובלע עמו
בחתיכה( .ותבאר בש"ך שם ס"ק יט )כמ"ש מהרש"ל והפרישה והב"ח ,דהיכא דהאיסור אסור מחמת עצמו ,בהא
קאמר לעיל דאפילו האיסור כחוש ההיתר שהוא שמן מוליך האיסור עמו ,מאחר דבעל כרחך בלאו הכי פולטת
רוטב של איסור ,ובלאו הכי אוסר כדי טילה ,הלכך אם ההיתר אצלו שמן מחזיק פליטתו ומבליע בכולו ,משא"כ
הכא שאין החתיכה אסורה מחמת עצמה אלא שבלעה איסור(.
וכן הוא לקמן סי' תסז ס"א )ששמוית הבשר מפטם את הציר הבלע בו ,ועשה כאלו הוא עצמו שמן ,ואזי הוא
מפעפע ומתפשט ובלע בכל אותה החתיכה( ,וס"ס )השומן מפטם את טעם משהו חמץ הבלוע בתוכו(.
וכן לקמן סי' תסא סי"ז )ואם מקום הכפל הוא משוח בשומן ,וגע במצה אחרת חמה שהיד סולדת בו ,וכן אם אותה
מצה שגעה בה היא משוחה בשומן במקום מגעה ,אע"פ שמקום הכפל איו משוח ,הרי הוא אוסר את כולה ,כדין
ככר חמץ שגע בככר מצה ואחד מהן משוח בשומן שתבאר בסימן תמ"ז(.
ולא רק באיסור מחמת עצמו ,אלא אפילו טעם חמץ הבלוע בתור ,והיחו עליו מאכל שמן ,שטעם החמץ מהתור
בלע במאכל כדי קליפה ,ואז מפטם אותו המאכל השמן ומפעפע בכולו ,כדלקמן סי' תא סס"ו )ואם שכח והיח
מצה חמה בתוך תור קטן זה ,או על גבי תור בית החורף ,בלי שום דבר המפסיק ביתים ,צריך לקלוף תחתויות
המצה שגע בגוף התור )דכיון שהאיסור הוא בלוע בתור איו אוסר יותר מכדי קליפה ,אפילו בתוך הפסח ,כמו
שתבאר למעלה(  ...ואם הוא מאכל שמן כולו אסור(.
*
ואף שתבאר לקמן סי' תסא סי"ח )אם מצה זו שתכפלה געה במצה אחרת ,שלא במקום הכפל ,אלא מקצתה השי
שלא תכפלה געה במצה אחרת ,אפילו שתיהן משוחות בשומן אין צריך ליטול במקום מגעה ,אלא כדי קליפה
בלבד ,לפי שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(.
ומדוע לא יפטם השומן גם כן את "כדי קליפה" שבלעה בו בלא השומן?
אמם כבר תבאר )הערה  ,(58שגם שם לא אסרה המצה ,אפילו כדי קליפה ,אלא מחומרא בעלמא החמירו לאסור
כדי קליפה .וכיון שכדי קליפה זו אינה אלא חומרא בפסח ,לכן אין בה ממשות חמץ כדי קליפה ,עד כדי שהשומן
יפטם אותה ויפעפע בכל אותה המצה.
ותבאר בדובר שלום )ע' קצ -קצא .וע' קצו( .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' צד ס"ח.
 69ואם הוא צון ומלוח ,ראה לקמן סי' תסז ס"א )לפי ששמוית הבשר מפטם את הציר הבלע בו ועשה כאלו הוא
עצמו שמן ,ואזי הוא מפעפע ומתפשט ובלע בכל אותה החתיכה ,שכן דרך השומן לפעפע כשהוא רותח והציר הוא
כרותח .ויש חולקין על זה ואומרים שאין כח בשמוית הבשר לפטם את הציר הבלע ,כיון שהשמוית הוא צון,
ואף שהוא מלוח והמלוח דיו כרותח ,מכל מקום איו כרותח ממש לעין זה שיהא בו כח לפטם את הציר הבלע
בו(.
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עד שהיד סולדת בו ,וכיון שנתפשט טעם חמץ משהו בכל ההיתר הרי הוא אוסר את כולו ,שחמץ
בפסח בכל מקום שישנו אינו מתבטל לעולם:
ז ובמדינות אלו נוהגין להחמיר בבשר חם שנגע בו חמץ חם לאסור את כולו ,70אפילו הוא כחוש ,לפי
שאין אנו בקיאים לחלק בין כחוש לשמן ,71שלפעמים הבשר נראה כחוש מבחוץ והוא שמן
מבפנים .72לפיכך נוהגין להחמיר בכל דבר ששייך בו שמנונית לאסור את כולו בהנאה ,אם נגע בו
חמץ ושניהם חמין ,אף על פי שאין שם רוטב.
ואין אנו מקילין אלא בחמץ שנגע במצה וכיוצא בה מדברים שאי אפשר למצוא בהם שום צד שיהיה
בהם שמנונית ,73כמו שיתבאר בסימן תס"א 74ותס"ז ,75עיי"ש כל פרטי דינים אלו:76
__________________
 70רמ"א סי' תסז סי"ד )חטה מבוקעת בתרגולת  ...אחר מליחה  ...העיקר לאסור אותה חתיכה כולה שמצאת
החטה עליה(.
 71בכת"י :וכמ"ש ביו"ד סי' קה .והייו כמבואר ברמ"א שם ס"ה )ויש אומרים דאין או בקיאין איזה מיקרי כחוש
או שמן ,ויש לאסור בכל עין( ,וס"ט )ולפי שאין או בקיאין בין בשר שמן לכחוש ,והגין לשער בכל מליחה בס'(.
ושם מיירי לעין טעם האיסור עצמו על ידי צלי או מליחה .ומזה למדים אף לעין שההיתר מפטם את החמץ.
ובט"ז שם ס"ק ז )וכתב רש"ל פרק כל הבשר סי' ע'  ...מאחר שהוא מודה בשמיה שהיא מפעפעת בכולה ,ואין או
בקיאים איזה שמיה ,דשמא היא שמיה בפים( .והוא ביש"ש שם )מאחר שהוא מודה בחתיכה שהיא שמיה
שמפעפע בכולו ,איכא מי למיחש בכל החתיכות ,דאין או בקיאין איזה היא שמיה או כחושה ,ופעמים שהיא
שמיה בפים ,וראית ככחושה(.
וכן הוא לקמן סכ"ב )ולמהג מדיות אלו שאין מחלקין בין כחושה לשמיה ,הרי כל התרגולת אסורה בכל עין(.
סי' תא סס"ו )ולמהג מדיות אלו שאין מחלקין בין כחוש לשמן ,בכל עין כולו אסור ,אלא אם כן הוא מאכל
שאין שייך בו שמוית ,כגון מצה וכיוצא בו כמו שתבאר בסי' תמ"ז( .סי' תסז ס"א )ועכשיו שאין או בקיאין
בין בשר כחוש לשמן כמו שתבאר בסי' תמ"ז ,אף אם אותה חתיכה שמצאת החטה עליה היא כחושה כולה(,
וס"ט )ועכשיו שאין או בקיאין בין כחוש לשמן ,אף אם הוא כחוש יש לאסור כולו(.
*
אמם יש הפרש בין האמור כאן ,ולקמן סכ"ב ,וסי' תא סס"ו ,לאסור בכחוש לגמרי ,לבין האמור לקמן סי' תסז
ס"א וס"ט ,להתיר בהפסד מרובה .ויתבאר לקמן שם בהערות.
 72ים של שלמה חולין פ"ח סי' ע .ט"ז יו"ד שם ס"ק ז.
 73רמ"א יו"ד סי' קה ס"ה )ודווקא באיסור חלב או שאר איסור דשייך בו שמוית ,אבל באיסור דלא שייך ביה
שמוית ,והוא בודאי כחוש ,איו אוסר רק כדי טילה( .ט"ז סי' תסא ס"ק ה )כמ"ש בי"ד סי' ק"ה בהג"ה דמידי
דודאי אין מפעפע אוסר כדי טילה  ...על כן הכא ודאי לא צריך ס'  ...וכן והגין בכל המקומות שראיתי ,שאין
מצריכין ס' גד הדיבוק( וסי' תסז ס"ק יט )דשאי התם דאין כאן שום דבר המפעפע לגמרי(.
וראה לקמן שם ס"ג )ויש חולקין על כל זה ואומרים  ..בחמץ בפסח שאיו מתבטל בס' יש להחמיר לאסור כל
חתיכות שמלחו עמה יחד אע"פ שהוא איסור כחוש  ...אם יש שם הפסד קצת  ...יש לסמוך על סברא הראשוה,
כי כן עיקר(.
 74סעיף יח )אם מצה זו שתכפלה געה במצה אחרת שלא במקום הכפל ,אלא מקצתה השי שלא תכפלה געה
במצה אחרת  ...אין צריך ליטול במקום מגעה אלא כדי קליפה בלבד ,לפי שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה
לחתיכה בלא רוטב(.
 75סעיף ג )שאין או מחמירין בשאר איסורין לשער בס' במליחה אפילו באיסור כחוש ,אלא באיסור ששייך בו קצת
שמוית ,כגון בשר טריפה כחושה שמלח עם היתר ,שיש טריפה כחושה ויש טריפה שמיה ,לפיכך או מחמירין
בכל טריפה אפילו כחושה ,כדי שלא צטרך להבחין ולחלק בין כחושה לשמיה ,שאין או בקיאין בזה .אבל איסור
שלעולם הוא כחוש ,ואין שייך בו שמוית כלל ,כגון חמץ בפסח ,אין להחמיר בו כמו באיסור שמן(.
 76סיכום דיי אין בקיאים בין כחוש לשמן ,שתבארו כאן ,ולקמן סי' תסא סי"ח ,וסי' תסב ,ס"כ -כא ,וסי' תסז
ס"א -ג וס"ט:
)א( עכשיו אין בקיאים בין כחוש לשמן ,ואין להתיר בכחוש אלא בהפסד מרובה )תמז ,ז .תסז ,א .תסז ,ט(.
)ב( חמץ שגע במצה אין בו צד שמוית ,ואיו אוסר )תמז ,ז .תסא ,יח .תסז ,ג(.
)ג( יש אומרים שחמץ במליחה וצלי אוסר מטעם אין בקיאים ,ויש להתיר גם בהפסד קצת )תסז ,ג(.
)ד( ולעין חטה במלח גרידא ,טוב להחמיר לכתחלה להשהות כל המלח עד לאחר הפסח )תסב ,כ-כא(.
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טעם מהחמץ לפגם

ח אף על פי שחמץ בפסח אוסר במשהו שאין טעם החמץ נרגש בתערובתו ,מכל מקום אם החמץ
נותן טעם לפגם בהתערובת אינו אוסר כלל ,77אפילו באכילה ,בין שנתערב ממנו הרבה בענין שיש בו
כדי ליתן טעם לפגם בהתערובת ,78בין שלא נתערב ממנו אלא מעט ,שאין טעמו פוגם התערובת לפי
שאינו נרגש כלל .לפי שכל טעם שפוגם בתערובת אינו נקרא טעם כלל ,וכאלו לא נפלט כלל לתוך
התערובת.
ויש חולקין 79על זה ואומרים ,כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו ,ואין לך ביטול טעם יותר ממשהו
באלפי אלפים ,ואף על פי כן אסור .והוא הדין לנותן טעם לפגם ,בין שיש בו כדי ליתן טעם לפגם,
בין שאין בו ,ואפילו משהו שנתערב באלפי אלפים ,אוסר הכל 80באכילה ובהנאה .81וכן נוהגין
במדינות אלו .82אבל במקום שאין שם מנהג ידוע יש להורות שהמיקל כסברא הראשונה לא הפסיד,
אבל המחמיר תבא עליו ברכה:83
ריח חמץ במאכלי פסח

ט אף על פי 84ששאר איסורין אינן אוסרין את ההיתר אלא אם כן נתנו טעם בהיתר ,אבל אם אין
__________________
 77טור בשם רש"י )וותן טעם לפגם בפסח  ...רש"י פסק להתיר .ולזה הסכים א"א ז"ל( .רא "ש ע"ז פ"ה סי' ו )הי
דהחמירה בהן תורה לאוסרם במשהו ,מכל מקום יש שם איסור עליהן ,אבל כשהוא פגום פקע  ...ותן טעם לפגם
מעיקרא שרי ,כי לא היה בו טעם( .שו"ע ס"י )ותן טעם לפגם ,מותר גם בפסח(.
 78מחת כהן ,תערובת ח"א פ"ט )ואפילו אין ששים בהיתר בטל החמץ ברוב כמו בשאר איסורין( .ח"י ס"ק מה
)ולדעה זו אפילו בפחות מששים מותר ,וכן כתב במחת כהן ספר תערובת(.
 79תוס' ע"ז סו ,א ד"ה מכלל )יש שהיו מפרשים דכל איסור דהוי במשהו לא אמרין ביה ותן טעם לפגם מותר ,דהא
אין לך טעם בטל יותר ממשהו באלף ,הוא הדין ותן טעם לפגם( .טור בשם רשב"ם והרא"ם )וותן טעם לפגם
בפסח רשב"ם אוסר ,וכן הרב ר' אליעזר ממי"ץ( ,ביראים השלם סוס"י ב )לאחר ]זמן[ איסורן אין פגימתן
מותרת ,דהא דקיי"ל בע"ז ]סח ,ב[ ותן טעם לפגם מותר ,הי מילי באיסורין שאין באסורן בכל שהוא ,אבל חמץ
בפסח שאיסורו בכל שהוא לא ,אלמא לאו בטעמא תליא מילתא ,וותן טעם לפגם אסור( .שו"ת הרשב"א ח"א סי'
תצט )לפי שכל שהו במשהו ואיו מחמת טעמו ,אין חלוק בין טעם לפגם לשאיו לפגם ,שהרי אין הולכין בו אחר
טעמו .ודבר ברור הוא לפי דעתי ,אף על פי שמקצת מרבותי ז"ל חלוקין עליו( .רמ"א ס"י )ויש מחמירין(.
 80תרומת הדשן סי' קכח )וגדול אחד סתפק במקום שהגו לאסור ,היכא דהוא משהו וגם ותן טעם לפגם ,אי
אסרין אפילו הכי ,דאיכא למימר דאפילו גאוים האוסרים מודים בהכי  ...וראה להוכיח קצת דלעין ידון דידן
אין לחלק( .רמ"א ס"י )ובמקום שיש מהג להחמיר ,אפילו משהו וותן טעם לפגם אסור(.
 81אליה רבה ס"ק מב )ופשוט דלמאי דאוסרין ותן טעם לפגם ,אוסרין אפילו בהאה(.
 82רמ"א שם )וכן והגין באלו המדיות(.
 83תרומת הדשן שם )יראה דבכל מקום שאין מהג ידוע ,שיש להורות דהמקיל לא הפסיד ,והמחמיר תבא עליו
ברכה( .הובא במ"א ס"ק מא.
וראה גם לקמן סי"ב )אבל אם הוא לפגם בהיתר ,יש להתיר בכל עין  ...כיון שיש מתירין אפילו טעם לפגם ,וכן
עיקר ,כמו שתבאר למעלה( .סי' תא סל"ג )שאז יש לסמוך על האומרים שותן טעם לפגם מותר אף בפסח ,כי כן
עיקר( ,וסס"ג )לפי מהגו שאו אוסרין ותן טעם לפגם בפסח ,כמו שתבאר בסימן תמ"ז( .סי' תב סי"ט
)שהחמץ אסור במשהו ,וגם ותן טעם לפגם אסור לפי מהגו(.
 84תוכן ההלכה המבוארת בסעיפים ט -י שלפיו:
איסור והיתר שצלו ביחד בתור ,ואחד מהם שמן ,היא מחלוקת האמוראים )פסחים עו ,ב( ,והפוסקים )הובאו
בטור יו"ד סי' צז וסי' קח( ,אם הריח אוסר .וקיי"ל שלכתחלה אסור ובדיעבד מותר )שו"ע שם ושם(.
ולעין חמץ בפסח ,יש אוסרים אף בדיעבד ,ויש מתירים ,ויש להקל בהפסד מרובה )רמ"א שם ס"א(.
ותפרשו כאן שלושה אופים )ראה הערה :(108
)א( צלו בתור קטן ופתוח מעט )ס"ט(.
)ב( צלו בתור סתום לגמרי )סוף ס"י(.
)ג( תבשלו זמן רב בשתי קדרות ,בתור קטן וסתום )ס"י(.
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בהיתר כלום מטעם האיסור ,אף על פי שנקלט בו ריח האיסור ,אין ריח זה אוסר את ההיתר ,85כמו
שנתבאר ביו"ד סי' ק"ח.86
אבל חמץ בפסח ,כיון שהוא אוסר תערובתו במשהו אף על פי שאין טועמין טעם החמץ בתערובת,
לפיכך גם ריחו אסור .87כגון ככר חמץ שנאפה בתנור ,ובעת אפייתו הוא נצלה בתנור בשר שמן ,בין
שנצלה בשפוד בין שנצלה בקדירה מגולה ,88הרי ריח השמנונית של הצלי נכנס בהככר ומפטם את
ריחו ,89וחוזר ריח השמנונית ומוליך עמו ריח הכחוש של החמץ ויבליעו בצלי.90
והוא שהתנור קטן 91שאינו מחזיק י"ב עשרונים של מצה) 92דהיינו שאין יכולין לאפות בקרקעיתו
__________________
אמם חומרה ה"ל בפסח היא בעיקר באופן הראשון ,שהרי באופן השי והשלישי ,גם בשאר איסורים לא התירו
אלא במקום הפסד )מ"א ס"ק ד .רמ"א יו"ד סי' קח ס"א -ב ,וש"ך שם ס"ק ח(.
ובתור גדול מותר גם בפסח )ס"ט(.
והייו בדיעבד )שהרי אסור שיהי' לו חמץ בביתו בפסח(.
 85גמרא עו ,רע"ב )אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר בילה כחוש אסור ,מאי טעמא מפטמי מהדדי ,ולוי
אמר אפילו בשר שחוטה כחוש שצלאו עם בשר בילה שמן מותר ,מאי טעמא ריחא בעלמא הוא וריחא לאו מילתא
היא( .רש"י שם ד"ה אמר לך )הילכתא כוותיה דלוי  ...וכן הוא בתשובת הגאוים .ואף משמו של רבי אליעזר בן
יצחק אמר לי דלא חייש לה( .רי"ף חולין לב ,א )הא מילתא פסקו בה רבואתא כלוי(.
 86ס"א )אין צולין בשר כשרה עם בשר בלה או של בהמה טמאה בתור אחד ,ואף על פי שאין וגעים זה בזה .ואם
צלאן ,הרי זה מותר .ואפילו היתה האסורה שמיה הרבה והמותרת רזה(.
 87תוס' ע"ז סו ,ב סד"ה רבא )דאע"ג דתורים שלו ריחא לאו מילתא היא ,מכל מקום הי דטעם ליכא ,מכל מקום
משהו בעלמא איכא( .רי"ף חולין פ"ז לב ,א )דכד דייקת למימריה דרב  ...כמאן אמרה לשמעתיה כרבי יהודה
דאמר מין במיו לא בטיל  ...ורבן פליגי עליה דרבי יהודה ,וקי"ל דכל איסורין שבתורה בששים  ...וכל שכן
מריחא בעלמא דלא אסרין ליה( .ר"ן שם סד"ה ואיכא )וכיון דסבירא ליה לרב דמין במיו לא בטיל כרבי יהודה,
דיא הוא דלימא דריחא מילתא היא ואסור ,דריחא משהו מיהא הוי ,ולא בטיל( .הגהת סמ"ק סי' ריט אות ב )אף
על גב דקיימא לן דריחא לאו מילתא היא  ...הי דלאו מילתא היא לחשב תית טעם ,מכל מקום משהו מיהא
איכא( .דעה הב' ברמ"א ס"א )ויש מחמירין דמשהו מיהו איכא( ,ודעה הא' ברמ"א יו"ד שם )יש אומרים דאיסור
האוסר במשהו ,כגון חמץ בפסח ,ריחא מלתא ,ואוסר אפילו בדיעבד( .מ"א ס"ק ד )התוס' בע"א מחמירין  ...וגם
דעת הרי"ף פרק ו' דחולין לאסור ,שכתב דרב דאמר ריחא מלתא היא לטעמיה משום דסבירא ליה מין במיו
במשהו ,ואן קי"ל בס' ,משמע דפסח דהוי במשהו לכו"ע מלתא היא .וגם הר"ן כתב דריחא משהו מיהא הוי ...
ואם כן אין לו מי שיתיר(.
] 88ת[ורת הבית הארוך בית ד שער א טו ,א )דוקא בצלי אבל בקדירה ליכא למיחש כלל ,וכדאמרין הכא כעין שתי
קדרות לא ,דכיון דכל אחד בקדירה בפי עצמה ליכא ריחא כולי האי( .והקצר שם י ,א )אם בא לבשלן בקדירה זו
לעצמו וזו לעצמו  ...שאין ריח המתבשלין גדול כל כך( .לפירוש הב"ח יו"ד סוס"י צז )אלמא שמעין דדוקא
בבישול בשתי קדרות לית ביה תערובת טעמים ,דאין ריח המתבשל אוסר ,אבל בצלי קדר ,אפילו בשתי קדרות
בתור אחד אית ביה משום ריחא ,לרב דסבירא ריחא מילתא היא( .מ"א ס"ק ד )ראה לי דדברי הרשב"א כוים,
דהא אף על פי שהריח איו יוצא מהצדדים ,מכל מקום יוצא מלמעלה( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קח ס" ב
אות א.
) 89מ"א( ]גמרא[ עו ,רע"ב לרב )מפטמי מהדדי( .רש"י שם )שהריח מן השמן כס לכחוש ומפטמו ,וחוזר זה ומוציא
ריח גם הוא( .ש"ך יו"ד רס"י קח )דאזיל ההיתר ומפטם לאיסור בריחיה ,והדר אזיל האיסור ואוסר להיתר( .ט"ז
שם ס"ק א )דריח הכשירה מפטם לאיסור וחוזר ואוסר את ההיתר(.
 90ש"ך יו"ד רס"י קח )ואף על גב דקי"ל בכל דוכתי דאין האסר יכול לילך ולאסור במקום שאין האיסור בעצמו
יכול לילך שם ,תירץ מהרא"י בהגהת שערי דורא סי' ל"ה דריחא שאי ,לפי שהפטום מוליך הריח וטעם הכחוש
עמו( .פר"ח שם ס"ק א )ואע"ג דקיי"ל בכל דוכתי דאין האסר יכול לילך ולאסור במקום שאין האיסור בעצמו
יכול לילך שם ,תירץ מהרא"י בהגהת שערי דורא סי' ל"ה ,דריחא שאי לפי שהפטום מוליך הריח וטעם הכחוש
עמו(.
והייו שלא פרש שריח השמן מפטם את ריח הכחוש ,שיעשה גם הוא שמן ,אלא שריח השמוית מוליך עמו ריח
הכחוש של החמץ.
 91רמ"א ביו"ד סי' קח )יש אומרים דאיסור האוסר במשהו ,כגון חמץ בפסח ,ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד,
אם התור קטן והוא סתום ,והאיסור וההיתר מגולין תוך התור( .ש"ך שם )לדידן דקי"ל ריחא לאו מילתא היא
אין לאסור כלל בתורים גדולים( .רמ"א כאן )ויש מחמירין דמשהו מיהו איכא .ודוקא במקום ששייך בו ריחא(.
ט"ז ס"ק ג )פירוש ,כגון דהתור קטן( .מ"א ס"ק ד )כגון שהתור קטן וסתום והאיסור וההיתר מגולים(.
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בבת אחת י"ב ככרות של מצה של עשרון 93עשרון ,ועובי כל ככר הוא פחות מטפח משהו ,כדין
אפיית המצות 94שיתבאר בסי' ת"ס ,(95ופי התנור הוא סתום ,96אף על פי שאינו סתום לגמרי 97אלא
פתוח קצת מן הצד ,וכן יש בתנור נקב פי פתוח למעלה במקום שהעשן יוצא ,אף על פי כן כיון
שעיקר פיו הוא סתום אין מקום להריח להתפשט לחוץ ונקלט בההיתר.98
במה דברים אמורים בצלי שמן ,אבל אם הוא כחוש ,ואין צריך לומר פת מצה שנאפית בתנור אחד עם
ככרות של חמץ ,99אפילו החמץ מרובה מהמצה ,הכל מותר ,אפילו אם התנור סתום לגמרי מכל צד
ואין בו שום נקב פתוח .ואפילו נשתהו החמץ וההיתר בתוכו כמה ימים ,כיון שהם כחושים אין ריחם
נודף כלל .ואפילו אם הככרות הן נילושין בשומן או בשמן ,אף על פי כן הן נקראין כחושים.100
ומכל מקום המקום שנאפה שם החמץ צריך היסק להכשירו לאפות שם מצה .101אבל שאר כל התנור
__________________
וראה מדברי רביו ,שבתור גדול אין לאסור ,אפילו סתום לגמרי .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קח ס"א אות ב.
 92סמ"ק סוס"י ריג ע' רטז )ודוקא בתור קטן כעין שלהם ,אבל בתורים גדולים כעין שלו אין להקפיד ,ופירשו לי
רבותי המחזיק י"ב עשרוים של מצוה זהו תור גדול( .טור יו"ד סי' צז )וכתב בס' המצות ופירשו לי רבותי
המחזיק י"ב עשרוים זהו תור גדול( .שו"ע שם סי' קח ס"א )ואם התור גדול שמחזיק י"ב עשרוים ,ופיו פתוח,
מותר לצלותם בו( .ט"ז ס"ק ג )כגון דהתור קטן ואין מחזיק י"ב עשרוין(.
 93שיעורו לקמן סי' תו ס"ב )וכמה הוא עשרון ,כמו מ"ג ביצים וחומש ביצה מביצים הביויות של ביצת תרגולת(.
 94פר"ח יו"ד בקוטרס אחרון סי' צז )רוצה לומר שקרקעית התור מחזיק י"ב עישרוין בבת אחת ,והב"י הביא
בשם סמ"ג י"ב עשרוין של מצות ,כלומר דבפת עבה בציר מטפח משהו משערין ,שהוא השיעור שיכול לעשות
המצה ,לפי שאין עושין פת עבה טפח בפסח וכמ"ש באו"ח סי' ת"ס( .מחת יעקב בסולת למחה כלל לה דין א
)דהייו שקרקעית התור מחזיק לאפות עליו י"ב עשרוים של מצה ,כדרך שעושין מצה ,שאין עושין פת עבה
טפח(.
והייו אף שבזמן התלמוד היו מדביקין הפת בדפי התור .וראה פסקי אדה"ז לסי' צז ס"ג.
 95סעיף י )אין עושין מצה עבה טפח ,שכשהיא עבה כל כך יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש בתוכה ,ותתחמץ
בתוכה בשעת אפייתה(.
 96רמ"א יו"ד שם )אם התור קטן והוא סתום( .ט"ז ס"ק ג )כגון דהתור קטן  ...והוא סתום( .מ"א ס"ק ד )כגון
שהתור קטן וסתום(.
 97ראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ראה דהייו שלא כדרך שסותמין בהטמת שבת(.
 98מ"א ס"ק ד )וראה לי דוקא בפתוח קצת במקום שהעשן יוצא ,דבסתום לגמרי אף בשאר איסורים כתב רמ"א
דאין להקל אלא במקום הפסד( .והייו כמבואר ברמ"א יו"ד שם )ובמקום הפסד אין להחמיר בדיעבד ,אפילו
סתום לגמרי(.
ומטעם זה פירש המ"א שם )לכן עכ"פ אין להקל בסתום לגמרי וקטן אפילו במקום הפסד( .וחלק עליו הח"י ס"ק
ס"ק י )ומשמע אפילו בתור צר וסתום מכל צד יש להקל .אף שבמ"א מחמיר בזה ,אין דבריו מוכרחים(.
והתיר רביו במקום הפסד מרובה אף בסתום לגמרי ,כדלקמן ס"י )ויש חולקין על זה ואומרים שריח החמץ בלבד
איו אוסר כלל  ...התור שהוא סתום לגמרי  ...בצלי  ...ובמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק ,כגון לצורך שמחת
יום טוב שאין לו מאכלים אחרים ,יש לסמוך על דבריהם(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קח ס"א אות ה.
 99רוקח סי' רצב )מתשובת רביו תם ,מצה שאפה עם חמץ  ...ריח מצה לא מציו ,לא מן התורה ולא מדברי
סופרים( .הובא במרדכי רמז תקע )מעשה אירע בפסח שכרי השליך עוגת חמץ בתור מלא מצות ,והורו להם שאם
 ...לא גע מותר ,דקי"ל ריחא לאו מילתא היא .וכן השיב ר"ת( .טור סי' תסא )מצה שאפית עם חמץ בתור ,כתב
רביו תם שמותר ,דריח כי האי לא מציו שיאסור כל הפת( .מ"א שם ס"ק ט )דריח כי האי ,שאין בו שמוית כלל,
לכו"ע איו אוסר( .ט"ז כאן ס"ק ג )והפוסקים כתבו בשם ר"ת דבפת אין שייך בו ריח כלל ,משום הכי אין אוסר
פת חמץ שאפה עם פת מצה( .וכן הוא בש"ך וט"ז יו"ד שם ס"ק א .וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קח ס"א אות א
ואות ד.
 100ח"י סי' תסא ס"ק יד )אפילו אם היא בלולה בשמן( .ורביו הוסיף "או בשומן".
וראה לקמן סי' תא ס"ו )אם יש בלכלוך זה חשש שמוית כגון שאפו  ...עוגות של חמץ עם שומן( .ולעיל ס"ו
)ההיתר הוא שמן ,כגון מצה המשוחה בשמן( .הוספות למחת פתים או"ח סי' תסא .פעמי יעקב לג ע' לד.
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )אם לא געו זה בזה(.
 101כדלקמן סי' תסא ס"א )תור שאפו בו חמץ ,כשרוצה לאפות בו מצה צריך להכשירו על ידי ליבון באור ,כדין כלי
חרס שאין לו הכשר אלא על ידי ליבון(
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אין צריך ,שאין בליעת החמץ מתפשטת בכולו בלא רוטב:102
י וכן אם בעת אפיית החמץ נתבשל בתנור בשר שמן בקדירה אינו נאסר ,103אפילו נשתהו ביחד בתוך
התנור כמה ימים ,לפי שדבר המתבשל אין ריחו נודף כל כך כמו ריח הצלי ,ואין בו כח לפטם את ריח
החמץ ולחזור ולהבליעו בתוכו.
במה דברים אמורים כשלא היה התנור סתום לגמרי .אבל אם היה סתום לגמרי ולא היה בו שום נקב
פתוח ,ונשתהה בתוכו זמן מרובה ,אפילו תבשיל של חמץ שנתבשל בתנור אחד עם תבשיל של היתר
ואחד מהם הוא שמן ,בין שהאיסור הוא שמן 104בין שההיתר שמן ,ושניהם מגולין בתוך התנור,
והתנור הוא סתום לגמרי ואין בו שום נקב פתוח ,ונשתהו התבשילין בתוכו זמן מרובה ,כמו שהוא
דרך להטמין חמין לשבת בתנור סתום ושוהין בתוכו הרבה ,הרי הכל אסור 105באכילה ובהנאה .שהרי
עינינו רואות שחמין הטמונים לשבת יש להם ריח חזק .אבל אם מבשלין בחול שעה או שתים
וסותמין התנור לגמרי לפי שעה ,אין לחוש 106שמא נקלט ריח האיסור בההיתר ,אף על פי ששניהם
__________________
 102ח"י שם )ומכל מקום אותו מקום שעמד החמץ בתור צריך היסק כדי להכשירו .אבל שאר מקומות בתור אין
צריך הכשר ,דאין מוליך ומתפשט בליעתו הכחוש בלי רוטב בכולו(.
וכדלקמן סי' תא סמ"א )שאין איסור יוצא מכלי לכלי בלא רוטב( .והייו אפילו בדופי התור ,ממקום למקום.
 103גמרא עו ,ב )אמר רב בשר שחוטה שמן שצלאו עם בשר בילה כחוש אסור  ...ולוי אמר אפילו בשר שחוטה כחוש
שצלאו עם בשר בילה שמן מותר( .לפירוש תורת הבית הארוך בית ד שער א טו ,א )דוקא בצלי אבל בקדירה ליכא
למיחש כלל( .ובקצר שם י ,א )אם בא לבשלן בקדירה זו לעצמו וזו לעצמו ,אפילו בתור במקום צר ,ואפילו פי
הקדירה מגולה מותר ,ואפילו לכתחילה ,שאין ריח המתבשלין גדול כל כך( .טור יו"ד סי' קח )ואם בא לבשלם
בקדירה כל אחד לעצמו ,אפילו בתור צר ופי הקדירה מגולה מותר ,ואפילו לכתחלה ,שאין ריח המתבשל כל כך
אוסר( .ב"ח שם סוס"י צז )כתב הרשב"א דאם בא לבשל איסור אצל היתר כל אחד בקדרה לעצמו ,דאין ריח
המתבשל כל כך אוסר ,ומביאו רביו בסימן ק"ח( .מ"א כאן ס"ק ד )הרשב"א כתב הטעם שאין הבישול אוסר
משום דאין לו ריח(.
*
ומיירי שלא יצאו אדים מהתבשילים לתקרת התור ,כדלקמן סי' תא סמ"א )שההבל העולה מהתבשיל להכיסוי,
הוא מחבר את זיעת הכיסוי עם התבשיל ,ועשה כאלו תערבה הזיעה בתבשיל ,וזיעה זו יש בה טעם חמץ( ,וסס"ה
)גגו של תור קטן זה הוא בלוע מחמץ ,שהרי כל השה מיחין בתוכו קדירות רותחות ,ועולה ההבל מהתבשיל
שבקדירות ובלע בגגו( ,וסס"ח )שגג התור הזיע תחתיו מבפים מחמת חום התבשיל שתחתיו ,ובזיעה זו יש טעם
חמץ שפלט לתוכה מגג התור ,שבלע בו טעם חמץ על ידי הזיעה ,שהזיע כשהיו תחתיו קדירות רותחות(.
 104ואף שחמץ איו איסור שמן ,מכל מקום הלכה זו מיירי אף בשאר איסורים ,כדלעיל )הערה הקודמת(.
ולעין חמץ ,אף שתבאר לקמן סי' תסא סי"ח )אפילו שתיהן משוחות בשומן אין צריך ליטול במקום מגעה אלא
כדי קליפה בלבד ,לפי שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב ,אפילו שתיהן שמיות ,אלא אם כן
האיסור עצמו הוא שמן(.
מכל מקום ,לעין ריח הובא לעיל )הערה  (90ממהרא"י וש"ך ופר"ח )ואע"ג דקיי"ל בכל דוכתי דאין האסר יכול
לילך ולאסור במקום שאין האיסור בעצמו יכול לילך שם ,תירץ מהרא"י בהגהת שערי דורא סי' ל"ה ,דריחא שאי
לפי שהפטום מוליך הריח וטעם הכחוש עמו( .וראה מראי מקומות וציוים.
 105איסור והיתר הארוך כלל לט דין טו )אם היו מגולין אסרין כולן ,דהוי כמו פשטיד"א עם פלאד"ן  ...וראה לי
דחמין חשובין כאפייה( .מהר"י ווייל סי' מד )בחמין שקורין צאל"ט בל"א  ...אסור כמו פשטיד"א ופלד"א(.
רמ"א יו"ד שם ס"ב )אם הוא סתום מכל הצדדים כדרך שמטמיים החמין לצורך שבת ,אסור .ואפילו בדיעבד יש
מחמירין ואוסרין ,אם האיסור וההיתר מגולה .ובמקום הפסד מרובה יש להקל( .ים של שלמה חולין פ"ז סוס"י
יד )היכא שהטמיו קדירה אחת שהיתה בה דבר איסור ,והיה בתוך תור שאר קדירות הרבה של היתר  ...אם
איה מכוסה יפה ,אזי כל הקדירות הפתוחות ]אסורות[ ,אפילו בדיעבד ,אף שלא היה בהן שומן ,מאחר שהתור
סתום ,וכמדומה שכן שמעתי  ...בקדירה טמוה שאין לה שום מקום לצאת ,הרי ידוע שההטמה גורמת הפיטום
ואסרו( ,הובאו במ"א שם.
 106מ "א שם )ועייו רואות דחמין הטמוים לשבת יש להם ריח חזק  ...אבל אם מבשלין בחול בשעה או בשתים
וסותמין התור לפי שעה אין להחמיר ,כי אם בהטמה של שבת( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קח ס"ב אות ב.
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שמנים .וכן אם אחד מהן מכוסה ,107אין הריח שלו יוצא ממנו ולא ריח אחר נקלט לתוכו.
ויש חולקין 108על זה ואומרים שריח החמץ בלבד אינו אוסר כלל ,כיון שלא נקלט בההיתר מטעם
החמץ כלום אפילו משהו .109ולפיכך אף על פי ששני התבשילין 110הן שמנים ,והם מגולין בתוך
התנור ,שהוא סתום לגמרי ,111ונשתהו בתוכו כמה ימים ,ונקלט ריח החמץ בתבשיל או בצלי של
היתר ,מותר לאוכלו בפסח.
ובמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק ,כגון לצורך שמחת יום טוב שאין לו מאכלים אחרים ,יש
לסמוך על דבריהם ,112וכן נוהגין .113ומכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה:
יא וכל זה כשהאיסור וההיתר שניהם אינן מדברים החריפים ,אבל אם אחד מהם הוא דבר חריף
__________________
 107איסור והיתר שם )וכן השיב מהר"ש ז"ל שראיתי מעשה בחמין שמצא טריפה בשבת ,והתירו האחרים ,לפי
שהיו מכוסין( .ומהרי"ו שם )ודווקא שהיו האחרים מכוסים ,דאם לא כן אסור ,כמו פשטיד"א ופלד"א(.
 108מפרט כאן שלושה פרטים ,שהחולקין מתירין בהם:
)א( "תבשילין  ...מגולין  ...שתהו בתוכו כמה ימים" ,באופן שהובא בתחלת הסעיף )שתהו התבשילין בתוכו זמן
מרובה ,כמו שהוא דרך להטמין חמין לשבת(.
)ב( "או בצלי" ,באופן שהובא לעיל ס"ט )יש בתור קב פי פתוח למעלה במקום שהעשן יוצא(.
)ג( "בתוך התור שהוא סתום לגמרי  ...בצלי" ,והייו שמתירים לא רק באופן שהובא לעיל ס"ט )ופי התור הוא
סתום ,אף על פי שאיו סתום לגמרי ,אלא פתוח קצת מן הצד( ,אלא גם בסתום לגמרי.
ובשלשתם מסיק לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה וכיו"ב .והמקורות לזה יצוייו לקמן.
 109מרדכי רמז תקע )מעשה אירע בפסח שכרי השליך עוגת חמץ בתור מלא מצות ,והורו להם ,שאם  ...לא גע
מותר ,דקי"ל ריחא לאו מילתא היא( .דרכי משה יו"ד רס"י קח )במרדכי פרק כל שעה משמע דאין חילוק לעין
ריחא מילתא בין חמץ בפסח לשאר איסורין( .רמ"א שם ס"א )ויש אומרים שאין לחלק( ,וכאן ס"א )ובדין ריחא
מילתא לעין תבשיל שיש בו חמץ עם שאר תבשילין יש מקילין במקום דהוה מותר בשאר איסורים(.
וראה ש"ך שם ס"ק טו )וצ"ע דבמרדכי פרק כל שעה ליתא ,אלא דלא שייך ריחא בפת חמץ שאפה עם מצה ,מטעם
דלא מציו ריח פת בפת( .פר"ח סי' תסא ס"ה )ולי לא קשה מידי ,דמלשון המרדכי שכתב שאם לא גע מותר
דקיימא לן ריחא לאו מילתא היא ,מוכח בהדיא דסבירא ליה שאין לחלק( .אליה רבה כאן ס"ק ז )מוכח דסבירא
ליה דחמץ שוה לשאר איסורין ,דאם לא כן תיפוק ליה ]דאפילו דהוי[ ריחא מילתא ,ומכל מקום מותר משום דאין
ריח בפת( .שו"ת מהרי"ל סי' קפו )כמדומה שסתפקת כיון דחמץ בפסח במשהו אי ריחא מילתא היא על ידי חמץ
דאיכא פיטום .וראה דאין חילוק ,למאן דאמר לאו מילתא היא( .הובא במ"א ס"ק ג )וכ"כ בתשובת מהרי"ל(.
 110כמצויין לעיל )הערה .(103
 111רא"ש ע"ז פ"ה ס"ח )ודוקא בתורים קטים שלהם שהיו מכסים פיהם( .טור יו"ד סי' קח )ומסקת א"א הרא"ש
ז"ל כרביו תם .ודוקא בתורים שלהם שהם מכוסים( .ב"י סי' צז )והרא"ש כתבו בפרק בתרא דע"ז על דברי רביו
תם דפסק כרב ,דדוקא בתורים קטים שלהם שהיו מכסים פיהם( .רמ"א ביו"ד סי' קח )כן ראה מהפוסקים
וכ"פ ב"י(.
כל זה הוא בשאר איסורים ,שלדעת הרא"ש וסיעתו עיקר המחלוקת ,אם ריח אוסר ,היא בתור קטן וסתום.
וסומכים על דעת המקילים במקום הפסד מרובה ,כדלקמן .וכן הוא לעין חמץ בפסח ,לדעת המתירים.
ח"י ס"ק י )ביו"ד סי' ק"ח בהג"ה פסק הרב דבהפסד מרובה יש להקל בחמץ כמו בשאר איסורים ,ומשמע אפילו
בתור צר וסתום מכל צד יש להקל .אף שבמ"א מחמיר בזה ,אין דבריו מוכרחים( .אליה רבה סוף ס"ק ז )מג"א ...
משמע דאוסר בחמץ אף בהפסד מרובה ,ואפשר להקל בזה בהפסד מרובה ושמחת יום טוב( .וראה פסקי אדמו" ר
הזקן סי' קח ס"א אות ה.
 112רמ"א יו"ד שם ס"א -ב; לעין תור קטן סתום לגמרי )ובמקום הפסד אין להחמיר בדיעבד ,אפילו סתום לגמרי(,
ולעין בישול זמן מרובה בתור קטן וסתום )לבשלם בקדרה  ...בתור קטן ופיו סתום  ...מכל הצדדים כדרך
שמטמיים החמין לצורך שבת  ...במקום הפסד מרובה יש להקל( ,ולעין חמץ )דאיסור האוסר במשהו ,כגון חמץ
בפסח ,ריחא מלתא ואוסר אפילו בדיעבד  ...ובמקום הפסד יש לסמוך אדברי המקילין(.
 113ח"י ס"ק י )וכבר כתבתי שוהגין להקל וכדעת רמ"א ,במקום הפסד מרובה או לצורך שמחת יום טוב ,כמו בשאר
איסורים(.
ומ"ש "וכן והגין" ,פירושו ,שאם קרה בדיעבד ,שצלו בתוך הפסח ,יחד עם חמץ ,בתור אחד ,והגים להתיר
בהפסד מרובה.
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ושניהם מגולין בתוך התנור ,אפילו בשאר איסורין אסור ,114אפילו אם התנור גדול ופתוח ,115כמו
שנתבאר ביו"ד סי' ק"ח .עיי"ש כל פרטי דין זה:
יב וכל זה כשריח החמץ אינו פוגם בהיתר ,אבל אם הוא לפגם בהיתר ,יש להתיר בכל ענין ,116אפילו
אין שם הפסד מרובה ,כיון שיש מתירין אפילו טעם לפגם ,וכן עיקר ,כמו שנתבאר למעלה:117
יג אם סתמו פי התנור בפסח בדף שסותמין בו התנור כל השנה ,אף על פי שלא הדיחו הדף כלל
קודם שסתמו בו ,אף על פי כן כל מה שבתנור מותר:118
היתר ספק ספיקא בתערובת
120

יד חמץ 119בפסח שנתערב יבש ביבש  ,כגון חתיכת חמץ באלף חתיכות מצה ,ונאבדה אחת
__________________
 114שו"ת רשב"א ח"א סי' תתמט )ובצל שצלאו עם בלה בתור ,אסור אפילו לרש"י ,הואיל שהוא חריף שואב
טובא( .מרדכי חולין פ"ז רמז תרסו )ובצל שצלה עם בילה בתור ,הא ודאי אסור ,לפי שהוא חריף ושואב(.
איסור והיתר כלל לט דיים כ -כא )ואיסור חריף ,או שעשה לריח ,ואפה אפילו עם הפת ובתורים גדולים ,בזה
ודאי אמרין ריחא מילתא היא ,אפילו בדיעבד ,ואפילו אם פי התור פתוח בצידו  ...והוא הדין אם ההיתר חריף(.
רמ"א יו"ד שם ס"א )ואם האיסור דבר חריף ,וכל שכן אם ההיתר דבר חריף ,ריחא מלתא היא ואפילו בדיעבד
אסור ,אם שיהם מגולים(.
 115איסור והיתר הארוך שם )ובתורים גדולים  ...ואפילו אם פי התור פתוח בצידו( .תורת חטאת כלל לו ס" ב
)וכתב בא יסור והיתר כלל ל׳׳ט ,דהכי קי״ל אם האיסור חריף ,אפילו בתור פתוח וגדול אסור( .ש"ך שם ס"ק ט
)ובתורים גדולים  ...אפילו פי התור פתוח בצידו( .ט"ז שם ס"ק ח )רש"ל פג"ה סי' ט"ו כתב על דברי המרדכי
שהייו דוקא בתור קטן או מכוסה ,אבל בתור גדול ופתוח לכו"ע שרי ,ולזה הסכים מו"ח ז"ל .ולי ראה כפסק
רמ"א( .אליה רבה כאן ס"ק ז )ומשמע אפילו בתור פתוח וגדול ,כמ"ש בתורת חטאת ]כלל לו דין ב[ .ואף שרש"ל
וב"ח השיגו ,הא הט"ז וש"ך כתבו דמסתבר לאסור( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' קח ס"א אות ג.
 116מ"א ס"ק מא )ואפשר בריח ותן טעם לפגם ומשהו יש להקל ,כיון דבלאו הכי יש מקילין(.
 117סעיף ח.
 118אליה זוטא סוף ס"ק ד )ומעשה בא לפי זקי הגאון ז"ל ,שסתמו לתור עם מאכלים בדף שסתמו בה כל השה
ולא הדיחוה ,והתירו( .ח"י ס"ק י )וגיסי הרב  ...כתב עוד שם ,מעשה שסתמו התור בדף שמשימין כל השה לפי
חמץ בלא הדחה ,והתיר הגאון חמי זקיי בדיעבד(.
והוא כמבואר ברמ"א יו"ד שם )אבל בזה אחר זה אין לחוש( .ובש"ך שם ס"ק יב )כי לא מצא ריחא ופיטום לכלי
שיחזור ויפלוט לאוכל(.
 119תוכן ההלכה של תערובת יבש ביבש שאבדה אחת מהן מן העולם ,שתבארה כאן ,ולעיל סי' תמב סי"ד -ח,
ולקמן סי' תג סי"ב:
כבר תבאר לעיל )סי' תמב סי"ד -ח( ,דין חטים שתבקעו ותייבשו ואין ביקוען יכר ,שתערבו ברוב חטים כשרים,
ובעליהם רוצים להשהותם עד אחר הפסח .שיש בזה ג' דעות ,והמסקא )שם סי"ח( ,שאם אין הפסד מרובה אסור
להשהותם ,גזירה שמא יבא לאכלם בפסח.
על זה בא לבאר כאן ,שאם מדובר בחתיכת חמץ שתערבה יבש ביבש ,ואבדה חתיכה אחת מהעולם ,מותרות השאר
אפילו באכילה )וכיון שמותרות באכילה מותר אף להשהותם ,שהרי אין לגזור שמא יבא לאכלם בפסח(.
ויתירה מזו תבאר לקמן )סי' תג סי"ב( ,שאם תערבה קודם הפסח ,דהייו שחטה שתבקעה ותייבשה ואין
ביקועה יכר ,תערבה ברוב חטים כשרים ,כיון שהוא עדיין שעת היתר ,מותר אפילו לאכלה או לאבדה בידים,
והשאר יהי' מותר לטחון )אפילו בפסח( ולאפות ולאכול מטעם ספק ספיקא.
ומה שעצה זו איה מועלת לעיל סי' תמב סי"ח ,בחטים חמוצות שתערבו בחטים כשרות קודם הפסח ,תבאר
הטעם לקמן סי' תג סי"ב )אסור לו לאכול חתיכה חתיכה לבדה ,אלא צריך שיאכל שתים ביחד בבת אחת ,דהייו
שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה אחרת ויבלעם ביחד בבת אחת ,כדי שבבליעה זו יהיה בה בודאי
היתר ברור ...אף בחתיכה אחת שהוא בולע יש בה בודאי גם מההיתר ,שהרי לא תערב בכרי אלא חטה אחת
מחומצת .לפיכך אם תערבו בכרי כל כך חטים מחומצות ,עד שבחתיכת מצה שהוא בולע אין בה פי שים כגד
החטים המחומצות ,כדי שיהיה בחתיכה זו היתר ברור כל כך כמו החשש איסור  ...אין לו לכרי זה תקה ,אפילו
להשהותו עד לאחר הפסח(.
והייו שכל המציאות "שבבליעה זו יהיה בה בודאי היתר ברור" ,שייכת באחת משי אופים:
)א( בחתיכת חמץ שתערבה בחתיכות מצה" ,דהייו שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה אחרת ויבלעם
ביחד בבת אחת".
)ב( בחטה אחת מחומצת שתערבה בחטים כשרות ,כיון ש"בחתיכה אחת שהוא בולע יש בה בודאי גם מההיתר".
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מהחתיכות מן העולם לגמרי ,כגון שנאכלה בשוגג או שנשרפה ,121הרי כל התערובת מותר ,122אפילו
באכילה .123שאנו תולין לומר אותה החתיכה של חמץ היא שנאבדה מן העולם ,כיון שמה שחמץ
בפסח אינו מתבטל ברוב אינו אלא מדברי סופרים ,124וספק דבריהם להקל ,ועל דרך שנתבאר ביו"ד
סי' ק"י ,עיי"ש הטעם ,עם כל פרטי דין זה:125
__________________
משא"כ בחטים מחומצות רבות שתערבו ,לא שייכת מציאות זאת ,כי כל מה שיוכל להכיס לפיו בפעם אחת ,אפשר
שהוא מהחטים המחומצות לבד .וכיון שאין לכרי זה תקה להתירו באכילה ,שוב גזרו שלא להשהותו שמא יבא
לאכלו .ותבאר לעיל סי' תמב שם )והערה .(174
 120שתבאר לעיל ריש ס"א ,ובקוטרס אחרון ס"ק א ,שאוסר במשהו.
 121ראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ע' סי' תמב סי"ז ,וכאן דווקא שאבדה לגמרי .ואפשר משום זה לא כתב רביו או
שפל לים .וע' סי' תמ"ה ס"ד  ...ואפשר דכמו כן שאר דברים שתבאר בסי' תמ"ה שהן כמבוער מן העולם לגמרי(.
והייו שבסי' תמב סי"ז תבאר דין מכירת חלקו ,כדי להתיר להשהות השאר .וכאן תבאר דין ביעור חלקו ,כדי
להתיר השאר אפילו באכילה.
ולכן לא הוזכרה כאן פילת חלקו לים ,אף שתבארה לעיל סי' תמה ס"ד )כיצד מבער  ...או פורר וזורק להר(.
 122מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד )ויש ללמוד דאם תערב יבש ביבש בפסח ואכל אחד מהן דשרי ,וכמ"ש ביו"ד סי' ק"י(.
והייו כמבואר בשו"ע שם ס"ז )דבר שאיו בטל מחמת חשיבותו ,כגון בעלי חיים ובריה וחתיכה הראויה להתכבד
ודבר שיש לו מתירין ,שתערב באחרים ואכל אחד מהם בשוגג  ...או פל מעצמו לים בעין שאבד מן העולם,
הותרו כל האחרים ,שאו תולין לומר האיסור הלך לו(.
ומקורו בזבחים עד ,א )אמר רבה בר אבוה אמר רב טבעת של עבודת כוכבים שתערבה במאה טבעות ופלה אחת
מהם לים הגדול הותרו כולן ,דאמרין הך דפל הייו דאיסורא( .ושם ע"ב )אמר ריש לקיש חבית של תרומה
שתערבה במאה חביות ופלה אחת מהן לים המלח הותרו כולן ,דאמרין הך דפל דאיסורא פל(.
 123וכיון שמותר באכילה ,מכל שכן שמותר להשהותו .אמם במקום שאי אפשר להתירו באכילה ,תבאר לעיל סי'
תמב סי"ד -ח ,שאסור אף להשהותו ,גזירה שמא יבא לאכלו .וראה מראי מקומות וציוים.
 124תורת הבית הארוך בית ד שער ב כו ,א )דיבש ביבש בעלמא מדיא חד בתרי בטיל  ...והילכך אפילו תאה של
ערלה או של תרומה ובריה וחתיכה הראויה להתכבד בה בפי האורחין שתערבו יבש ביבש ,אפילו חד בתרי,
ופלה אחת מהן לים הותרו כולן( .ב"י יו"ד סי' קי ד"ה דבר שאיו בטל )ופירשו טעמא משום דמדאורייתא ברובא
בטיל ,אף על פי שהוא דבר חשוב ,ורבן הוא דאסרוהו ,הילכך כשפל אחד מהם לים תלין לקולא( .ש"ך שם ס"ק
מו )הטעם לכל אלו מפי שכבר תבטל מן התורה ברוב ,הרשב"א(.
וכן הוא לקמן סי' תג סי"ב )והקילו חכמים בספק ספיקא כזה ,לפי שמן התורה כבר תבטל האיסור ברוב יבש
ביבש(.
ומכה זאת לקמן שם בשם "ספק ספיקא" ,מטעם האמור לקמן שם )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(.
*
וכל זה בחתיכת חמץ שתערבה באלף חתיכות מצה ,ואבדה אחת מהחתיכות מן העולם .משא"כ בספק איסור
שתערב באחרות ,פסק בשו"ע יו"ד סי' קי ס"ט )ספק טרפה שתערב באחרות ,כולן אסורות  ...שכיון שספק
הראשון היה בגופו ,אין להתירו מספק ספיקא( .ותבאר לעיל סי' תלט ס"ה )ובהערות שם(.
ומכל מקום התירו גם ספק חמץ שתערבה באחרות )לקמן סי' תסז ס"ז( ,או שפלה לתבשיל )לקמן שם סכ"ה(.
ויתבאר לקמן בהערות שם.
 125בשו"ע ורמ"א שם ס"ז )ודוקא כשאוכל השארות שתים שתים ביחד ,דממה פשך איכא חדא דהיתרא ,אבל
לאוכלם אחת אחת ,אסור .הגה :ואפילו לאכלם שתים שתים ,אסור לאדם אחד לאכול את כולם .ואפילו ב' בי
אדם ,אין לאכלם כולם בבת אחת(.
אבל בש"ך שם ס"ק מט )פשטא דמילתא דהתוס' והרא"ש משמע דבשים שים מותר לאכלן לאדם אחד ,רק שלא
יאכל כולן כאחד ,ומשי בי אדם לא הזכירו דבר( .וראה לעיל סי' תמב סי"ז )והערה  ,(172שמדברי רביו ראה
שפוסק כהש"ך.
וכן הוא לקמן סי' תג סי"ב )שאף שמותר לו לאכול השאר בזה אחר זה ,משום שיש בכל חתיכה שאוכל בו ב'
ספיקות להקל ,מכל מקום אסור לו לאכול חתיכה חתיכה לבדה ,אלא צריך שיאכל שתים ביחד בבת אחת ,דהייו
שיקח מעט מהחתיכה אחת ומעט מהחתיכה אחרת ויבלעם ביחד בבת אחת ,כדי שבבליעה זו יהיה בה בודאי
היתר ברור ,שאחת משתיהן היא בודאי היתר ברור ,שהרי לא תערבה אלא חתיכה אחת של איסור .אבל כשאיו
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טו ואפילו לא נאבדה שום חתיכה מהן ,אלא שנתערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה,
ומתערובת זו השניה נתערב מיעוטן ברוב חתיכות אחרות של מצה ,הרי התערובת זו השלישית
מותרת 126באכילה 127בתוך הפסח ,מטעם שנתבאר ביו"ד סי' ק"י ,עיי"ש כל פרטי דין זה:128
טז וכל זה ביבש אבל לח בלח שנתערב בתוך הפסח ,אפילו נאבד רוב התערובת מן העולם ,הרי
השאר עומד באיסורו כמו שהיה .וכן אם נתערב מקצת תערובת זה בתערובת שנית ,ומהתערובת
השנית לתערובת שלישית ,ומשלישית לרביעית וכן לעולם ,129כגון תבשיל שנאסר מחמת חמץ
משהו ,ונפל מעט רוטב מתבשיל זה לתבשיל אחר ,ומתבשיל שני לתבשיל שלישי ,ומשלישי לרביעי
וכן לעולם ,כולם אסורין 130באכילה ובהנאה .131וכן חתיכת בשר שנתבשלה באחד מתבשילין הללו
שנאסרו ,ונאסרה היא עמהם ,ואחר כך נתבשלה עם תבשיל אחר ,אף על פי שיש באותו תבשיל
ששים כנגד אותה החתיכה ,הרי היא אוסרת את הכל.132
לפי שמשהו חמץ שנבלע בתבשיל ראשון נתפשט בכל חלקי התבשיל ,ואין משהו בתבשיל שלא
יהיה בו משהו מטעם החמץ ,שמשהו אין לו שיעור ,ויכול הוא להתפשט ולהתחלק לאלפי אלפים
__________________
בולע אלא מחתיכה אחת בלבד ,יש לחוש שמא בליעה ואכילה זו היא כולה מהאיסור בלבד ואין בה מההיתר ,ולא
רצו חכמים לסמוך על ב' ספיקות להקל בזה(.
 126מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד )ואפשר גם כן דהתערובות השלישי שרי ,כמ"ש שם(.
והייו כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קי ס"ח )דבר שאיו בטל מחמת חשיבותו ,שתערב באחרים ,ופל מהתערובת הזאת
אחד לשים אחרים ,ופל מן השלשה אחד לשים אחרים ,הרי אלו האחרים מותרים .שהרי האחד של תערובת
הראשוה בטל ברוב .ואם פל אחד מהתערובת הראשוה לאלף כולם אסורים ,ולא אמר בטל ברוב אלא להתיר
ספק ספיקן ,שאם יפול מן התערובת השיה למקום אחר ,איו אוסר(.
ואף שהש"ך שם ס"ק  ,הביא פוסקים הסוברים להתיר אף בתערובת השית ,מכל מקום פסקו המ"א ורביו ,כדעת
השו"ע ,שלא להתיר אלא בתערובת השלישית .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קי ס"ח אות א.
 127וכיון שמותר באכילה ,מכל שכן שמותר להשהותו .אמם במקום שאי אפשר להתירו באכילה ,תבאר לעיל סי'
תמב סי"ד -ח ,שאסור אף להשהותו ,גזירה שמא יבא לאכלו .וראה מראי מקומות וציוים.
 128ברמ"א שם ס"ח )ומכל מקום אין לאדם אחד לאכול את כולן( .וראה לעיל )הערה .(125
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )הייו באיזה אופן מותר לאכול אותן(.
 129מ"א סי' תסז סוף ס"ק ד )אבל בלח בלח לא שייכי היתרים הללו(.
ח"י סי' תסז ס"ק ט )דדוקא יבש ביבש ,ואכל אחד מהם ,או בג' תערובת ,יש להתיר לאכול שתים ,כמבואר ביורה
דעה סימן ק"י ,משא"כ לח בלח אין לו היתר בזה ,וכן כתב המ"א(.
וכן הוא לקמן סי' תג סי"ג )צריך ליזהר שלא יטחון כל הכרי ביחד בתוך הפסח ,שלא יתערב כל הקמח ביחד ויהיה
כולו אסור מספק ,שמא שארה חטה המחומצת בתוך הכרי וטחה עמו ,ותערב קמחה ובלל בקמח כל הכרי.
שעיקר כדברי האומרים שקמח בקמח מתערב ובלל יפה ,ואין מעט קמח מקמח הכרי שלא יהיה בו משהו מקמח
החטה המחומצת ,ואין כאן עוד ב' ספיקות להקל(.
 130ט"ז ביו "ד סי' צב סוף ס"ק טז )בלח בלח שתערב בדרך זה אין להקל ,כיון שכבר אסר הלח הראשון בתערובתו
לא מהי ליה אחר כך תערובת השי ,דאותו איסור איו מתבטל לעולם(.
 131כיון שהמהג לאסור למכרו לכרי ,כדלעיל ס"ב )יש חולקין על כל זה ואומרים ,דאפילו אין בתערובת כלום
ממשות החמץ ,אלא שפלט לשם טעם חמץ משהו ,אסור למכרו לכרי ,אלא שורפין כל התערובת מיד .וכן והגין
במדיות אלו( .וכן לקמן סעיף הבא )אף על פי שיש בו ששים כגד הכף ,הכל אסור בהאה( .וראה יגדיל תורה .י.
ג ע' רלו.
משא"כ בתערבה החתיכה ברוב חתיכות אחרות ,שאף הדעה האוסרת לא אסרה אלא באכילה ,כדלקמן בסמוך
)כולן אסורות באכילה ,אלא ימכרם לכרי חוץ מדמי איסור שבהן(.
 132קודת הכסף על הט"ז שם )מה שרוצה לומר דבחמץ בפסח שתבשל עם חתיכה ,ואחר כך תבשל אותה חתיכה
עם אחרות איה אוסרת במשהו ,הוא דבר תמוה ,ושאלתי לכמה רבי קשישאי וגדולי המורים וכולם אמר פה
אחד שמעולם והגין לאסור כל התערובות  ...וכן ראה באמת ,דהא מכל מקום אותו טעם משהו שבחתיכה
הראשוה אוסרת שוב האחרות ,כיון דחמץ בפסח במשהו( .מ"א סי' תסז ס"ק יג )ובט"ז בי"ד בסי' צ"ב כתב דאם
אסרה חתיכה מחמץ משהו ופלה לקדירה אחרת איה אוסרת בפליטתה עיי"ש ,והפריז על מדותיו ,שבכל מקום
והגין לאסור( .וראה לקו"ש חכ"ט ע'  156הערה  .34פסקי אדמו"ר הזקן לסי' צב ס"ד אות ג.
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משהויין ,וכשנפל מעט רוטב מתבשיל זה לתבשיל אחר נפל עמו גם משהו מטעם החמץ ,ונתפשט
משהו זה בכל חלקי התבשיל ,וכן לעולם .וכן חתיכת בשר שנתבשלה באחד מתבשילין הנאסרים,
קבלה משהו מטעם החמץ משהו שבתבשיל ,וכשבישלה בתבשיל אחר היא פולטת מעט מטעם חמץ
משהו שבתוכה ואוסרת כל התבשיל.
134
133
ואפילו נתערבה חתיכה זו באלף חתיכות יבש ביבש ,כולן אסורות באכילה  ,אלא ימכרם לנכרי
חוץ מדמי איסור שבהן כמו שנתבאר למעלה.135
ויש מתירין 136אפילו באכילה אם נתערבה בב' חתיכות אחרות יבש ביבש ,כיון שאין בחתיכה זו אלא
טעם משהו חמץ .ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או שעת הדחק .ויסיר חתיכה אחת לפי
המנהג שנתבאר ביו"ד סי' ק"ט:137
יז וכן כף שהגיס בו אחד מהתבשילין הללו ,ואחר כך הגיס בו ביום )ולמנהג מדינות אלו שאוסרים
נותן טעם לפגם בפסח ,138אפילו הגיס בו אחר מעת לעת להגסה ראשונה הדין כן( תבשיל אחר ,אף
__________________
 133מ"א שם )ואפילו חתיכה האסרת מחמת משהו ותערבו באחרות ביבש כולן אסורות( .וכן הוא בט"ז יו"ד סי'
צב ס"ק טז )וכן חתיכה ביבש שאסרה מחמת משהו ,ואין מכירין אותה ,שארת באיסור ,ואם אמר שתיבטל
ברוב האחרות זה תלוי בפלוגתא שהביא בשו"ע סי' תמ"ז סעיף ט' ,וראוי להחמיר בזה(.
והייו כדלעיל ס"א )החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו ,בין באכילה בין בהאה ,בין שתערב יבש ביבש ...
כגון פרוסת פת של תבואה מחומצת שתערב באלף פרוסות של מצה(.
שהיא כדעה הראשוה שבשו"ע ס"ט )יבש ביבש ,אף על גב דבשאר איסורים חד בתרי בטיל ,חמץ במצה אפילו באלף
לא בטיל(.
וכיון שמה שאסרה החתיכה הראשוה מטעם חמץ ,הוא איסור ודאי ,לכן חשבת תערובת זו כתערובת חמץ יבש
ביבש.
וכן הוא לקמן סי"ז לעין כלי ,וש".
 134ולא בהאה ,כיון שיכול למכרם לכרי .ראה לעיל )הערה .(131
 135כדלעיל ס"א )בחמץ שתערב יבש ביבש ,דהייו ככר של חמץ שתערב עם שי ככרות של מצה ,שהאיסור וההיתר
אין בללין זה בזה ,אלא כל אחד ואחד עומד בפי עצמו ,רק שאין או מכירין את האיסור ,ואילו הייו מכירין
אותו היה אפשר להפרידו משם ,ולפיכך כשמוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו ,כיון שאיו וטל דמים בעד האיסור
הרי זה כאלו מפרידו מן ההיתר( ,וס"ב )בתערובת יבש ביבש לדברי הכל יכול למוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו
כמו שתבאר(.
 136לבוש יו"ד סי' צב ס"ד )אם לא אסר החתיכה אלא מאיסור האוסר במשהו ,כגון חמץ בפסח ויין סך ,ואסר
מחמת משהו שבו ,לא עשית כולה בלה ,ואם חזרה ופלה לקדרה אחרת בטלה ברוב אם איה מכירה( .אליה
זוטא ס"ק טז )דביו"ד סימן צ"ב פסק הלבוש דחתיכה שבלע משהו חמץ ותערב באחרות דבטל ברוב  ...דסבירא
ליה דבלאו הכי הרבה פוסקים דיבש ביבש מותר ,דיש לסמוך עליהם כשבלע רק איסור משהו דרבן ,וכה"ג מחלק
שיירי כסת הגדולה סעיף י"ט גבי כלי שתערב ,וכן ראה לי להורות( .ח"י סוף ס"ק מד )וכתב גיסי הרב בספרו
אליהו זוטא ,דחתיכה שאסר במשהו בטיל חד בתרי אפילו תוך הפסח( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' צב ס"ד
אות ג.
והייו שאם כן יש לו דין תערובת יבש ביבש בשאר איסורים ,שמותר לאכלה ,כמבואר ביו"ד סי' קט ס"א.
 137רמ"א שם ס"א )ויש מחמירין להשליך אחד או ליתן לגוי .ואיו אלא חומרא בעלמא( .ובש"ך שם סי' קב ס"ק ח
)מה שהחמיר הב"ח להסיר כלי אחד לחומרא בעלמא ,כמו שהג מהר"ם גבי חתיכות עכ"ל ,לא דק ,דהא כל
הפוסקים הסכימו לקמן סימן ק"ט דאין צריך להסיר אפילו בחתיכה ,ומהר"מ דעבד הכי הא כתב מהרא"י טעמא
דצדיק ותלמיד חכם היה והחמיר ,שהיה ראה דרך גאי שיזדמן אכילת איסור לפיו כו' ,ומביאו ב"י בסי' ק"ט,
וזה לא שייך בכלים .ומכל מקום כיון דליכא פסידא יש להחמיר כדברי הב"ח( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קט
ס"א אות ה.
ומה שהצריך כאן להסיר חתיכה אחת ,אפשר דהייו כיון שדעה הראשוה אוסרת לגמרי ,לכן גם כשסומכים על דעה
השית ,יש להסיר חתיכה אחת .וכן לקמן סי"ז בכלים.
ומה שלא הצריך להסיר לעיל סי' תמב סי"ז ,תבאר לעיל שם )הערה .(172
 138כדלעיל ס"ח.
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על פי שיש בו ששים כנגד הכף ,הכל אסור בהנאה .139וכן כל הכלים ששמשו באותו תבשיל כשהוא
חם שהיד סולדת בו ,צריך להצניען עד לאחר הפסח.
ואם נתערב אחד מהכלים הללו באלף כלים אחרים ,140צריך להצניען כולן עד לאחר הפסח ,שחמץ
בפסח אין לו ביטול לעולם בשום ענין.141
ויש אומרים 142שאם נתערב אחד מכלים הללו בשני כלים אחרים הרי הוא בטל ברוב ,כיון שלא נאסר
אלא מחמת משהו .143ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או שעת הדחק .ויסיר כלי אחת
לפי המנהג שנתבאר ביו"ד סי' ק"ט:144
תערובת חמץ קודם זמן איסורו
145

יח וכל זה בתוך הפסח ,אבל קודם הפסח ,אפילו בערב פסח משעה ששית עד הלילה ,שהחמץ
אסור אז באכילה ובהנאה מן התורה ,מכל מקום כיון שאין בו כרת לא החמירו בו חכמים יותר
מבשאר איסורי תורה .146ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין ,147אם נתערב לח בלח .ואם
נתערב יבש ביבש נתבטל ברוב 148כמו בשאר איסורין.
__________________
 139הייו התבשיל ,כיון שהמהג לאסור למכרו )כדלעיל הערה .(131
משא"כ הכלים ,מותר ליהות מהם ,רק שצריך להציעם ,כדלעיל ס"ג )מותר למכרן אפילו בתוך הפסח .וכן להיח
בתוכן דבר צון דרך עראי ,או להחם בהן מים חמין לרחיצה ולכביסה דרך עראי מותר אפילו בפסח(.
יוצא אם כן שהכלים מותרים והמאכל שתבשל בהם אסור .וראה זכרון יוסף סי' רסב -ג.
 140טור סי' תסז בשם הרוקח )בספר הרוקח ,חטה שמצאת בקדרה ,אסרה הכף שהגיסו בה הקדרה ,שמוה בקדרות
אחרות ,כולן אסורות( .הובא במ"א שם ס"ק יג.
ודיו כמו בחתיכה שבסעיף הקודם ,וש".
 141מ"א שם )כראה שתרבב ציון זה בדפו"ר ,מהציון הקודם(.
 142שיירי כסת הגדולה ס"ק יט )בכלי הבלע מאיסור חמץ ,כיון שאין שם ממשו אלא טעמו ,לא החמירו לאסור יבש
ביבש במשהו( .אליה זוטא ס"ק ב )כלל הראה לי לדיא ,דאם אסר הכלי מחמת משהו חמץ דבטל ,ואפילו בלוע
מחמץ גמור ,יש להקל באין בן יומא ,ומכל מקום יסיר כלי אחד ממו( ,וס"ק טז )וכה"ג מחלק שיירי כסת
הגדולה סעיף י"ט גבי כלי שתערב( .וכדלעיל סוף סט"ז לעין חתיכה.
 143משא"כ שאר כלי חמץ שתערבו ,אים מתבטלים לדברי הכל ,כדלקמן סכ"ג )כלי שהיא בלוע מחמץ ,שתערבה
בכלים אחרים ,איו מתבטל בתוכם אפילו הן אלף(.
 144רמ"א שם ס"א )ויש מחמירין להשליך אחד או ליתן לגוי .ואיו אלא חומרא בעלמא( .ב"ח יו"ד סוס"י קב )אלא
שיש להסיר כלי אחד לחומרא בעלמא ,כמו שהג מהר"ם גבי חתיכה( .וכאן ס"ד )וראה דכן הדין בכלי חמץ
שתערב( .אליה זוטא ס"ק ב )ומכל מקום יסיר כלי אחד ממו( .ותבאר לעיל )הערה .(137
 145הייו אפילו מסוף שעה ששית ומעלה .ומכל שכן בשעה ששית עצמה ,שאיסור אכילה והאה הוא רק מדברי
סופרים ,וכל שכן שעה חמישית ,שאסרה רק האכילה מדברי סופרים ,כדלעיל סי' תמג ס"א.
 146רא"ש פ"ב סי' ה )וחמץ משש שעות ולמעלה ,אף על פי שלוקין עליו מן התורה ,כיון שאין בו כרת הרי הוא כשאר
איסורין ובטל בששים( .מ"א ס"ק ה )איו אוסר במשהו ,לפי שאין בו כרת(.
וכדלעיל ס"א )כיון שהחמירה בו תורה לעוש כרת ,ולעבור עליו בבל יראה ובל ימצא ,ובי אדם מחמת שהן רגילין
בו כל השה הן קרובין לשכחה ,לפיכך החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו( .משא"כ בערב פסח ,שאף
שהטעם השלישי ה"ל קיים ,מכל מקום שי הטעמים הראשוים ה"ל אים קיימים.
ואף שלדעת הרא"ש עוברים עליו בבל יראה בערב פסח מחצות היום ואילך ,כדלעיל סי' תלב בקוטרס אחרון ס"ק
א )שכתב הרא"ש דמשהגיע ז' איכא בל יראה דאורייתא( .ואם כן קיים גם הטעם השי ה"ל .מכל מקום כותב
הרא"ש "כיון שאין בו כרת הרי הוא כשאר איסורין ובטל בששים".
 147תוס' ע"ז סו ,ב סד"ה רבא )אפילו אחר ו' שעות  ...חמץ שלא בזמו איו במשהו עד זמו ממש ,דהייו בז' ימים
של הפסח( .רא"ש שם .טור ושו"ע ס"ב )חמץ שתערב משש שעות )ולמעלה( עד הלילה ,איו אוסר במשהו ,אלא
דיו כשאר איסורין(.
 148פר"ח סוף ס"ט )וכל זה שכתבו איו אלא בתוך הפסח ,אבל בערב פסח לכולי עלמא דיו כשאר איסורין ,דחד
בתרי בטיל(.
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)ואינו נקרא דבר שיש לו מתירין דהיינו לאחר הפסח ,149כיון שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא על
ידי שנתבטל 150ברוב ,151שהרי החמץ שהוא עומד בעינו שעבר עליו הפסח אסור בהנאה.(152
__________________
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ויאכלם בערב פסח ,ובתוך הפסח חוזר ויעור לעין אכילה ,לא לעין שהי' ,וכמ"ש
בסי' תמב( .והייו כדלעיל סי' תמב סי"ד -ח ,בהפסד מרובה.
והייו שאף שתערובת לח בלח שתבטל בששים בערב פסח אחר חצות ,מותר לאכלו אף בתוך הפסח ,ואיו חוזר
ויעור ,מכל מקום בתערובת יבש ביבש שתבטל ברוב ,הוא חוזר ויעור ,כדלקמן סכ"ב ,ולכן יאכלם בערב פסח.
 149עתה בא לבאר הטעם שמשעה ששית עד הלילה מתבטל בששים ,אף שיש פוסקים שאוסר במשהו מפי שהוא דבר
שיש לו מתירין ,כמבואר ברמב"ם הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ט )חמץ בפסח אף על פי שהוא מאיסורי תורה
איו בכללות אלו ,לפי שאין התערובת אסורה לעולם ,שהרי לאחר הפסח תהיה כל התערובת מותרת כמו
שביארו ,לפיכך אוסר בכל שהוא(.
ותבארה דעתו בר"ן ז ,ב )בחמץ אוסר במשהו מפי דהוה ליה דבר שיש לו מתירין ,שהוא מותר לאחר הפסח  ...דעל
ידי תערובות שרי ,ומצא שתערובת זה דבר שיש לו מתירין(.
ולפי זה אוסר החמץ במשהו גם בערב פסח משעה ששית ואילך ,כמבואר לעיל בקוטרס אחרון סי' תמה ס"ק ו
)ולהרמב"ם אפילו משש ואילך אסור במשהו ,משום דהוה דבר שיש לו מתירין ,כמ"ש הב"י בסי' תמ"ז בשם
המ"מ עיי"ש(.
והייו מ"ש המ"מ פ"א ה"ה )ויש מי שכתב ,דלפי טעם זה ,הוא הדין בתערב משש שעות ולמעלה בערב הפסח שהוא
במשהו(.
ובב"י רס"י תמז ,ד"ה ודוקא בתוך הפסח )והרב המגיד כתב בפרק א' ,שיש מי שכתב ,דלפי מה שכתב הרמב"ם
שהטעם שחמץ בפסח במשהו משום דהוי דבר שיש לו מתירין ,הוא הדין בתערב ערב פסח משש שעות ולמעלה
שהוא במשהו(.
והן שתי הדעות שהובאו ברמ"א יו"ד סי' קב ס"ד )דבר שיש לו היתר וחוזר ואסר ,כגון חמץ בפסח ,לא מקרי דבר
שיש לו מתירין .ויש חולקין בזה(.
ועל זה מבאר כאן ,דקיי"ל דלא מקרי דבר שיש לו מתירים ,ולכן "משעה ששית עד הלילה  ...הוא מתבטל בששים
כשאר איסורין" .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קב ס"ד אות ד.
 150ר "ן פ"ב ז ,ב )ואי חוכך בטעם זה  ...ועוד שקרוב הדבר לומר ,דכיון שחומרא דדבר שיש לו מתירין מדרבן הוא,
לא החמירו בה אלא כשהמין בעצמו עתיד להיות יתר ,אבל כאן שחמץ עצמו אסור ,אף על פי שתערובתו מותר,
אפשר שהשוו מדותיהן שלא לדוו בכלל דבר שיש לו מתירין(.
וראה הערות לשו"ע אדמו"ר הזקן )ועיין לעיל תמ״ה ס״ח שהרי יש כו׳ בלא ביטול .ויש לעיין לפי זה בוקשה ,ע׳
תמ״ב ס"כ דאם עבר מותר בהאה כו'  ...וצריך לומר משום דעכ״פ אסור לאכלו(.
והייו שבמקום שהוא עצמו עתיד להיות יתר ,חשב שפיר דבר שיש לו מתירין ,כדלעיל סי' תמה ס"ח )כששורף
החמץ לאחר שהגיע שעה ששית  ...הפחמים והאפר של החמץ אסורים בהאה .אבל הפחמים והאפר של העצים
ששרפו בהן החמץ מותרים בהאה  ...אם תערבו אלו באלו שאיו מכירן ,הרי כולן אסורים בהאה .ואין הפחמין
והאפר של החמץ בטלין אפילו באלף של היתר ,שהרי יש להם היתר האה בלא ביטול ,דהייו להשהותן עד לאחר
הפסח ,וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטל(.
ולכן אף שהפחמים והאפר של החמץ אין בהם כרת ,מכל מקום אים בטלים באלף ,מטעם שהם דבר שיש לו
מתירין ,כיון שאחר הפסח הם עצמם מותרים בהאה ,בלא ביטול.
ואף שגם חמץ וקשה הוא עצמו מותר בהאה אחר הפסח ,אף בלא ביטול ,כדלעיל סי' תמב ס"כ )ואם עבר עליו
הפסח ולא ביערו הרי הוא מותר בהאה ,דכיון שלא עבר עליו על איסור של תורה לא קסוהו חכמים(.
מכל מקום גם חמץ וקשה בטל בששים ,כדלקמן בסמוך )וכן הדין בחמץ וקשה אפילו בתוך הפסח .דכיון שאין
חייבין עליו כרת ,הרי דיו כחמץ גמור בערב פסח משש ולמעלה(.
והטעם לזה הוא משום דעכ"פ אסור לאכלו אחר הפסח בלא ביטול ,כדלעיל שם )אבל אסור לאכלו ,כיון שיש עליו
שם חמץ שעבר עליו הפסח(.
*
וכן במקום שחשב דבר שיש לו מתירין מטעם הגעלה ,איו בטל בששים אפילו בערב פסח ,כדלקמן סכ"ג )כלי שהיא
בלוע מחמץ שתערבה בכלים אחרים ,איו מתבטל בתוכם אפילו הן אלף ,וצריך להגעיל את כולם אם רוצה
להשתמש בהן בחמין לצורך אכילת  ...ערב פסח משעה ה' ואילך .דכיון שעל ידי הגעלה אפשר להפריד מן הכלים
את האיסור הבלוע בכלי ,הרי זה כדבר שיש לו מתירין שאיו בטל לעולם(.
 151בפשטות הכווה שתערב ותבטל לאחר הפסח ,וכדלקמן סס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח ,בין
בשוגג בין במזיד ,ותערב לאחר הפסח  ...בין לח בלח בין יבש ביבש ,הרי הוא בטל ברוב ,ומותר אפילו באכילה ...
ויש אומרים שחמץ שעבר עליו הפסח  ...דיו כשאר איסורי דברי סופרים שאין בטלין בפחות מששים ,אם
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וכן אין ריחו אוסר לדברי הכל.153
וכן נותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל ,כמו בשאר איסורין.154
וכן הדין בחמץ נוקשה אפילו בתוך הפסח .דכיון שאין חייבין עליו כרת ,הרי דינו כחמץ גמור בערב
פסח משש ולמעלה:155
יט עיסת חמץ שנפלה למים צוננין ,אף על פי שנשרית בתוכן מעת לעת ,מותר לשתותן בערב פסח
משש ולמעלה ,156אחר שסיננן .157מפני שמן הסתם עיסה של חמץ הוא נותן טעם לפגם במים.158
__________________
התערובות הוא לח בלח  ...ואם התערובת הוא יבש ביבש הרי הוא בטל ברוב כמו בשאר איסורין ומותר אפילו
באכילה(.
וכיון שדים כאן בעין שתערב בפסח במשהו ,הה אם עבר עליו הפסח ,בטל בששים ,כמבואר בטור ושו"ע סי"א
)תערב בפסח ועבר עליו כל הפסח  ...בטל בששים(.
ואף שאסור להשהות חמץ בפסח ,מכל מקום מדובר כאן ששגג או עבר והשהה.
וראה חקרי הלכות ד עב ,ב.
 152כדלקמן סי' תמח ס"א )חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ...הרי הוא אסור בהאה(.
 153כדלעיל ס"ט )שלא אסר ריח חמץ בפסח אלא מטעם איסור משהו מליל ט"ו ואילך(.
והייו באופן שאסר הריח רק בפסח )שבזה לא אסרו בערב פסח( .ותבאר לעיל שם )ובהערה  ,(84דהייו דוקא
בתור קטן ופיו איו סתום לגמרי.
 154דרכי משה ס"ק טו )וראה לי דהוא הדין לאחר שש בערב פסח ,אם הוא לפגם שרי ,דמאחר דבטל בששים דיו
כשאר איסורים ,ומותר גם כן בתית טעם לפגם( .רמ "א סעיף ב )וותן טעם לפגם מי שרי(.
והייו אף שיש חילוקי דעות בדין ותן טעם לפגם בפסח ,כדלעיל ס"ח )אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו
אוסר  ...ויש חולקין על זה ואומרים ,כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו  ...הוא הדין לותן טעם לפגם  ...אוסר הכל
באכילה ובהאה .וכן והגין במדיות אלו(.
מכל מקום אם תערב בערב פסח מותר בו "לדברי הכל" כמו בשאר איסורין.
אלא שלכתחלה גם זה אסור ,כדלקמן סמ"ו )ומכל מקום לכתחלה אסור לבשל לשם פסח בכלי של חמץ שאיו בן
יומו ,שאסור לעשות ותן טעם לפגם לכתחלה(.
 155ליקוטי מהרי"ל ע' תרל )הא דבעי מה"ר עוזר ממה"ר אלעזר פירא מחמץ וקשה ,אי בטיל בס' או אוסר במשהו,
פשט איהו מהא דאמר בדיבור חטי קרדויתא ,דמדמה חמץ מו' שעות ולמעלה שהוא מדרבן לחמץ וקשה( .מ"א
ס"ק ה )כוותו כי היכי דחמץ גמור בערב פסח בטל בששים ,הוא הדין חמץ וקשה אפילו בפסח בטיל בששים ,כיון
דאין בו כרת .ומכל שכן לפי מה שפסק בשו"ע דאיו אסור אלא מדרבן ,כמ"ש רס"י תמ"ב ,אם כן בטל בששים(.
הובא בח"י ס"ק יא.
וראה גם לקמן ס"ג )חבית של יין שיש בה משהו בצק שדבקו בו סרים ,אע"פ שבצק זה הוא חמץ וקשה ,אסור
לשתות מיין של חבית זו בפסח ,לפי שפלט ממו טעם משהו לתוך היין בפסח ,ואיו מתבטל בס' ,כיון שהוא תן
היין בידים לתוך חבית זו שיש בה בצק דבוק ,הרי זה כמתכוין לבטל איסור בידים ,ולפיכך אין לו ביטול עולמית(.
ותבאר לקמן שם )הערה .(387
 156הייו אף ששרו גם משש ולמעלה .ואם שרו קודם הפסח מותר לשתותו גם בפסח כדלקמן סכ"ב )אבל חמץ
שתערב בהיתר לח בלח  ...שהוא ותן טעם לפגם ,מותר לאכלו בתוך הפסח ,דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר
ותבטל בתוכו ,הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ואיו חוזר ויעור בפסח(.
 157שהעיסה עשויה להתפרר ,כדלקמן סי' תסז סכ"ט )אם פלה לתוכם פרוסת לחם או עיסה ,אפילו פלה קודם
הפסח ,והסירה משם קודם הפסח ,אסור לשתותם בפסח ,אלא אם כן סים קודם הפסח ,לפי שהלחם והעיסה
עשויין להתפרר ,ויש לחוש שמא שארו פרורין בתוך המים והיין( ,וסמ"ז )ואם מצאת פרוסת לחם או עיסה
בבאר  ...אין להשתמש במי הבאר אלא על ידי סיון(.
וכיון שיש חשש ששארו שם פירורין ,יש לו דין תערובת יבש בלח ,שאיו בטל בששים אפילו בשאר איסורים ,וכן
בערב פסח ,כדלעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק טו )וכיון שדין כיבש בלח שאין בללין זה בזה ,שוב אין לחלק
בין תוך הפסח לקודם הפסח(.
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לקמן .(271
 158מרדכי רמז תקסח )ועיסה שהחמיצה שפלה לבאר ,בודאי יהבא טעמא ,ולא ידעין אם לשבח אם לפגם,
ומסתמא ותן טעם לפגם( .מ"א ס"ק ו )המרדכי פ"ב כתב  ...דעיסה חמץ שפלה לבאר ספק אם ותן טעם לשבח
או לפגם ,ומסתמא ותן טעם לפגם(.
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וכן שעורים נותנים טעם לפגם במים ,שהן מבאישין אותם:159
כ ככר שלם של חמץ שנתערב אפילו באלף ככרות של מצה ,אינו מתבטל בתוכם ,160ואסור לאכול
162
מהתערובת בערב פסח משעה חמישית ואילך .161לפי שככר שלם הוא דבר שבמנין )פירוש שצריך
למכרו במנין מחמת חשיבותו ,ואינו נמכר באומד 163כמו שדרך למכור דברים שאינן חשובין( ,וכל
דבר שבמנין אפילו באלף לא בטל ,כמו שיתבאר ביורה דעה סי' ק"י:164
כא במה דברים אמורים כשהככר הוא אסור מחמת עצמו ,שהוא חמץ .אבל ככר של מצה שנאסר
מחמת שנבלע בו איסור ,כגון שמצאו בו חטה חמוצה שנאפית בתוכו והסירה ממנה ,וצריך להסיר
ממנה עוד מצה ,165וכן מצה שנתכפלה מקצתה ,ואחר שחתך ממנה מקום הכפול שהוא חמץ צריך
להסיר ממנה עוד כדי נטילה כמו שיתבאר בסימן תס"א ,166מפני שנבלע בה טעם החמץ .ואם קודם
שהסיר ממנה כדי נטילה נתערבה באחרות כולם מותרין ,ומותר לאכלם בערב פסח עד הלילה ,167ואין
צריך להסיר מהם כלום ,שאותה מצה הבלועה מאיסור נתבטלה ברוב .אף על פי שהוא דבר שבמנין
אף לאחר שנחתך ממנו מעט ,168מכל מקום הרי היא בעצמה מותרת היא ,והאיסור שבתוכה אינו דבר
__________________
 159משה פ"י דתרומות מ"ב )שעורים שפלו לתוך הבור של מים ,אף על פי שהבאישו מימיו ,מותרין( ,ור"ש שם
)דותן טעם לפגם מותר( .מ"א שם )ובפ"י דתרומות איתא דשעורים הוי ותן טעם לפגם בבור(.
ודין חטה ששרתה במים בפסח ,תבאר לקמן סי' תסז סמ"ז )אם מצאת חטה בקועה בבאר בפסח ,אסור לשאוב
עוד מים מהבאר כל ימי הפסח(.
 160ערלה פ"ג משה ז )את שדרכו למות מקדש  ...ככרות של בעל הבית( .ש"ך יו"ד סי' קי ס"ק ו )וצריך לומר דהייו
דוקא בזמם ,אבל במקומות שגם של חתום חשובים ,פשיטא דאין בטלים( .מ"א ס"ק מ )ככר חמץ שתערב
במצה לא בטיל לכו"ע ,דהוי דבר שבמין( .וראה לעיל ס"א )והערה .(14
 161אף שבשעה חמישית וששית לא אסר החמץ אלא מדרבן ,דבר שבמין איו בטל ,כמבואר ברמ"א יו"ד סי' קא
ס"א )ואפילו איה אסורה רק מדרבן ,איה בטילה( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קא ס"א אות ב.
 162כראה צ"ל :שדרך.
 163רש"י ביצה ג ,ב ד"ה כל שדרכו )כל דבר שיש בי אדם המקפידין עליו מפי חשיבותו למוכרו במין( ,וד"ה אלא
למ"ד את שדרכו )שאין אדם מוכרו באומד(.
 164רמ"א שם ס"א )ויש אומרים דכל דבר שבמין ,דהייו שדרכו למותו תמיד ,איו בטל .וכן והגין( .וש"ך שם
ס"ק ט )אבל דבר שמוכרים לפעמים גם כן באומד ,כמו ביצים ,שלפעמים מוכרים סל מלא ביצים ,כדאיתא בש"ס
ריש מסכת ביצה ,בטל(.
והייו כדאמרין בביצה ג ,ב )וכי תימא ביצה חשובה ולא בטלה ,היחא למ"ד כל שדרכו לימות שיו ,אלא למ"ד
את שדרכו לימות שיו מאי איכא למימר( ,ופירש"י )הרי ביצה הרבה מכרת באומד בלא מין(.
וכן פסק לקמן סי' תקיג ס"ד )ואם תערבה בביצים אחרות כולן אסורות באכילה ובטלטול ואיה בטלה אפילו
באלף ביצים שהרי למחר היא מותרת בלא ביטול וכל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף איו בטל( ,כיון שהביצה
איה דבר שבמין ,רק הככר .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קי ס"א אות ג.
 165ויש בזה כמה דעות כמה צריך להסיר מהמצה ,כדלקמן סי' תסז סל"ה -ו.
 166סעיף טז )מצה שתכפלה בתור ותדבקה שם במקום הכפל ,אם הוא קודם הפסח ,אפילו בערב פסח משש שעות
ולמעלה ,מסיר מקום הכפל שיש בו חשש חימוץ  ...ומסיר עוד מקום מגעו ,דהייו כרוחב גודל סמוך למקום
הכפל(.
 167מ"א ס"ק מ )ומצה שהיה בה חטה ,או שתכפלה מצד אחד ,וחתכו הכפל ,ותערב באחרת ,איה דבר שבמין,
דאסורה מחמת הבלוע( ,ובסי' תא ס"ק לז )דלא הוי דבר שבמין ,כיון שאין איסורו מחמת עצמו(.
וראה לקמן שם ס"ו )ואם תערבו בהרבה מצות אחרות כשרות ,הרי הן בטילות ברוב ,אם תערבו בערב פסח או
קודם ,ורוצה לאכלם קודם כיסת ליל ט"ו )פירוש שרוצה לבשלם קודם שיאכלם ,שאסור לאכול בערב פסח מצה
שאין מבושלת(( .וכדלקמן סי' תעא ס"ד )שאמרו חכמים כל האוכל מצה בערב פסח כאלו בועל ארוסתו בבית
חמיו ,קודם שיכיסה לחופה לברך עליה שבע ברכות ,ומכין אותו מכת מרדות( וס"ח )מצה שאפית כתקוה
ואחר כך תפררה ,בין במים בין בשאר משקים ומי פירות ,ותבשלה ,אע"פ שהפרוסות קיימות בעין שמברכין
עליהם המוציא וברכת המזון ,אף על פי כן מותר לאכלה בערב פסח קודם שעה עשירית ,שהרי אין אדם יכול
לצאת בה ידי חובתו בלילה(.
 168להעיר מהמבואר לעיל סי' שסו ס"י )אין מערבין בפרוסה  ...ואם לא יטל ממה אלא כדי חלת חתום ,שהוא
חלק אחד ממ"ח ,מערבין בה  ...יסברו שחלתה היא שיטלה ממה(.
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שבמנין:169
חוזר ויעור בפסח

כב אפילו 170ככר שנחתך ממנו הרבה ונתבטל חשיבותו ,ואחר כך נתערב בפרוסות אחרות של מצה,
אסור לאכול וליהנות מהתערובת בתוך הפסח 171מליל ט"ו ואילך ,ואפילו להשהותם עד לאחר הפסח
אסור כמו שנתבאר בסי' תמ"ב .172ואע"פ שכבר נתבטל האיסור ברוב קודם הפסח .כיון שאין גוף
האיסור נבלל בגוף ההיתר אלא הוא עומד בפני עצמו בתוך התערובת .173לפיכך כשמגיע הפסח הרי
הוא חוזר וניעור ,ואוסר את כל התערובת ,כאלו נתערב עכשיו בפסח )ויש חולקין .174ויש לסמוך על
__________________
 169כמו שתבאר טעם זה לעין חתיכה הראויה להתכבד ,בט"ז יו"ד סי' קא ס"ק ד )דהא אין הבלוע ראוי להתכבד(.
וש"ך שם ס"ק ד )הטעם כתבו  ...משום דמכל מקום אין האיסור הבלע בה חשיב חתיכה הראויה להתכבד(.
וכן הוא לקמן סי' תא ס"ו )ואם תערבו בהרבה מצות אחרות כשרות ,הרי הן בטילות ברוב ,אם תערבו בערב
פסח או קודם(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קא ס"ב.
 170תוכן האמור בקטע שלפיו:
עד כאן תבאר דין תערובת ככר חמץ במצות ,כאשר רצוו לאכול מהתערובת בערב פסח ,שאז החמץ מתבטל ברוב.
ולכן אם הככר הוא דבר שבמין ,איו בטל אפילו באלף .ואם תבטל חשיבותו ,או שאיו אסור מחמת עצמו ,מותר
לאכלו.
עתה בא לבאר דין הככר שתבטל ברוב קודם הפסח ,ורוצה להשהותם בפסח ,ולאכול מהם.
ועל זה מבאר ,שאף שהתבטל כבר קודם הפסח ,מכל מקום חוזר ויעור בפסח ,ואוסר במשהו ,ולכן אסור לאכול
מהם ,וגם אסור להשהותם בפסח.
והייו שקיי"ל:
)א( כדעת הפוסקים שיבש ביבש אוסר במשהו בפסח ,כדלעיל ס"א )החמירו בו חכמים שאוסר תערובתו במשהו ...
שתערב יבש ביבש  ...כגון פרוסת פת של תבואה מחומצת שתערב באלף פרוסות של מצה(.
)ב( כדעת הפוסקים שיבש ביבש חוזר ויעור בפסח ,כמבואר כאן )כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ,ואוסר את
כל התערובת ,כאלו תערב עכשיו בפסח(.
)ג( כדעת הפוסקים שחוזר ויעור אף לעין להשהותם ,כדלעיל סי' תמב סי"ח )כיון שאסור לאכול בפסח כלום מזה
התערובת  ...אסור גם כן להשהותן ,גזירה שמא יבא לאכלו(.
ומכל מקום ,לעין להשהותם ,וסף במוסגר )ויש חולקין ,ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק( .וכדלעיל שם )ויש
לחוש לדבריהם ,אם אין שם הפסד מרובה(.
 171תרומת הדשן סי' קיד )ובלח מהג פשוט להתיר מה שיתבטל קודם הפסח ,ולא אמרין דחוזר ויעור בפסח(.
רמ"א ס"ד )ווהגין כסברא הראשוה ]להתיר[ בכל תערובת שהוא לח בלח .מיהו בדבר יבש שתערב  ...אסור
בפסח( .מ"א ס"ק יא )כגון שתערב חמץ במצה חד בתרי  ...צריך גם כן לאוכלו קודם פסח ,משום שהחמץ בעין(.
וכן הוא לעיל סי' תמב סי"ד )חוזר ויעור בפסח ,כיון שלא בלל בתוך ההיתר קודם הפסח( .לקמן סכ"ג )כדין יבש
ביבש שתבטל ברוב קודם הפסח ,שהוא חוזר ויעור בפסח( ,וס"ס )שכל יבש ביבש שתבטל ברוב קודם הפסח
הוא חוזר ויעור בפסח( .סי' תא ס"ד )כשהגיע הלילה הרי הפירור חוזר ויעור ואוסר במשהו( .סי' תג ס"ט
)כדין יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח ,שהוא חוזר ויעור בפסח ואוסר התערובת( .סי' תסו ס"ט
)שהפירור חוזר ויעור כשמגיע הפסח ,שחמץ במשהו ,שאיו דומה לתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח
שאיו חוזר ויעור בפסח( .ובשו"ת רביו סי' ה )והוי כיבש ביבש דחוזר ויעור ,לפי מהגיו שברמ"א סי' תמ"ז
ס"ד(.
 172סעיף יח )אסור גם כן להשהותן ,גזירה שמא יבא לאכלו(.
 173לבוש ס"ט )דשאי הכא שגוף החמץ עדיין בעין וגרוע יותר מדין משהו ,ואפילו תערב קודם הפסח אפשר
שאסור( .עולת שבת ס"ד ד"ה ומ"ש אבל )לא דמי לתערובת לח בלח ,דהתם הוי כמו אם תבשל התערובת קודם
הפסח ,כיון שמתערב יפה ואין האיסור עומד בפי עצמו ,לאפוקי ביבש ויבש שאיו מתערב ,והאיסור עומד בפי
עצמו(.
וכן תבאר טעם זה לעיל סי' תמב סי"ד )חוזר ויעור בפסח ,כיון שלא בלל בתוך ההיתר קודם הפסח( ,ולקמן סי'
תסו ס"ט )שאיו דומה לתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח שאיו חוזר ויעור בפסח ,לפי שלח בלח
בללין זה בזה יפה ועשין גוף אחד ממש ,ולכך אין המתבטל חוזר ויעור ,כיון שכבר עשה גוף אחד עם המבטל(.
 174קאי על האמור לעיל "תערב בפרוסות אחרות של מצה אסור לאכול וליהות  ...ואפילו להשהותם עד לאחר
הפסח אסור" .ועל זה כותב "ויש חולקין" ,דהייו שמתירים להשהותם" ,ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק".
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דבריהם בשעת הדחק ,כמו שיתבאר.(175
אבל חמץ שנתערב בהיתר לח בלח 176שהן נבללין ,ונתבטל קודם הפסח בס' ,177או מחמת שהוא נותן
טעם לפגם ,178מותר לאכלו בתוך הפסח .179דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ונתבטל בתוכו,
הרי הוא כמי שאינו בעולם כלל ,180ואינו חוזר וניעור בפסח.
ויש חולקין 181על זה ואומרים ,כיון שיש משהו ממשות החמץ בתוך התערובת ,182אע"פ שהוא בלול
__________________
וכ"ה לעיל סי' תמב סי"ח )ויש חולקין על זה ואומרים  ...אסור גם כן להשהותן  ...ויש לחוש לדבריהם ,אם אין שם
הפסד מרובה(.
וראה לעיל שם )הערה  ,(178שלקמן סי' תג סי"ב ,פסק בפשיטות כדעת האוסרים .וכן הוא לעיל שם בוסח כתב
היד .וכאן וסף במוסגר ,לסמוך על מתירים בשעת הדחק.
 175ראה הערות לשו"ע אדה"ז ,שאוצ"ל :שתבאר )שם סי"ח( ,שבהפסד מרובה יכול להשהותו .וראה גם לחם שלמה
סי' פב אות ב.
 176תרומת הדשן סי' קיד )ובלח מהג פשוט להתיר מה שיתבטל קודם הפסח ,ולא אמרין דחוזר ויעור בפסח(.
רמ"א ס"ד )ווהגין כסברא הראשוה ]להתיר[ בכל תערובת שהוא לח בלח(.
וכן הוא לעיל סי' תמב ס"ד )אם יש בו ששים ,שבודאי אין החמץ ותן טעם בששים פעמים כמותו ,אם בלל החמץ
בהתערובת יפה יפה שלא שאר בו חמץ משהו עומד בעיו בתוך התערובת ,מותר אפילו לאכול כל התערובת בתוך
הפסח ,כמו שיתבאר בסימן תמ"ז(.
ובמקום שיש מחלוקת אם חשוב לח בלח או יבש ביבש ,תלוי בזה גם אם אומרים בו חוזר ויעור ,כמו לעין קמח,
שתבאר לקמן סי' תג ס"ט )ולפי דברי האומרים שקמח המעורב בקמח יש לתערובות זה דין תערובת יבש ביבש,
 ...אסור לאפות בתוך הפסח ,לפי שקמח החמץ שתבטל בקמח הכשר קודם הפסח הוא חוזר ויעור בפסח ,כדין
יבש שתערב ותבטל ביבש קודם הפסח ,שהוא חוזר ויעור בפסח ואוסר התערובת( ,וסי' תסו ס"ט )שחוששין
להאומרים דקמח שתערב בקמח יש לו דין יבש ביבש שחוזר ויער בפסח(.
וכן הוא לעין בצק חמץ בבצק מצה ,כמבואר בשו"ת רבו סי' ה )ואודות תערובת בצק חמץ בבצק מצה ,תליא בהא
אם יש בילה ,כמ"ש ביו"ד סי' שכ"ד ,והוי כלח בלח ואיו חוזר ויעור ,או אין בילה והוי כיבש ביבש דחוזר ויעור,
לפי מהגיו שברמ"א סי' תמ"ז ס"ד(.
 177הייו שתבטל קודם תחלת ליל ט"ו ,שעדיין מתבטל החמץ בששים ,ואיו חוזר ויעור ,כדלעיל סי"ח )והערה
.(148
 178פר"ח ס"ה ד"ה אבל בשומן )וותן טעם לפגם שתבטל קודם פסח איו חוזר ועור( .והייו כיון שיש לו דין של
תערובת שתבטל בששים ,כדלעיל סי"ח )בערב פסח משעה ששית עד הלילה  ...הוא מתבטל בששים כשאר
איסורין  ...וכן ותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל(.
 179לפיו המקורות לדעת הפוסקים שאין אומרים חוזר ויעור בחמץ שתערב קודם הפסח .אמם לא תבאר
במקורות אלו החילוק בין יבש ביבש לבין לח בלח .שהמקור לזה הובא לעיל מתרומת הדשן ורמ"א.
רא "ש פ"ב סי' ה )וחמץ משש שעות ולמעלה  ...בטל בששים ,ומותר אף בפסח ,כיון שתבטל קודם הפסח( .דעה הא'
בטור ושו"ע ס"ד )אם תערב החמץ קודם פסח ותבטל בששים ,איו חוזר ויעור בפסח לאסור במשהו( .מרדכי
רמז תקד )כתב בספר התרומה  ...בטל בס' ,ואיו חוזר ויעור לאסור כשהגיע זמו .וכן פסק בספר המצות .וכן
מצאתי בתשובת ר"י בשם ר"ת דחמץ שתבטל קודם הפסח בס' אין חוזר ויעור בפסח לאסור במשהו( .ראב" ד
בתמים דעים סי' לו )שכבר תבטל קודם שיבא לזמן שאיסורו במשהו ,ושוב איו יער .שו"ת הר"ן סי' ז )ושמכיון
שתבטל שוב איו חוזר ועור( ,וסי' ט )ושמעין מי ,כיון שתבטל שוב איו חוזר ועור(.
 180כדלעיל )הערה .(173
 181תשובת הגאוים ,בשערי שמחה למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פד )שאל ממו ,כי עבדין חמרא בפסחא מן צמוקי ,בתר
דעבדין טירותא יתרתא ,זימן דמשתכח בעידן סחיטה תרתי תלת חטי או שערי ,והגין באיסורא ,ומבערין ליה
מקמא פסחא .למשתייה בפסח לא קמיבעיא לן( ,ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' ג ,וסי' תפה )ורביו האיי גאון אסר
יין שמצאו בתוכו קודם הפסח שי גרגירים של חטים לשתותו בפסח( ,ובטור סי' תמב )רב טרואי שהשיב על
ששאלוהו על העושים יין מצמוקין ושורין אותן במים ,ופעמים מוצאים בהם שים או ג' חטים ,אם מותר לשתותו
אם עשה קודם הפסח ,והשיב ודאי אסור לשתותו בפסח( .רמב"ם פ"ד הי"ב )דבר שתערב בו חמץ  ...אסור
לאכלו עד אחר הפסח .ואע"פ שאין בו מן החמץ אלא כל שהוא ,הרי זה אסור לאכלו( ,לפירוש המ"מ שם ) והרבה
מהגאוים כדעת רביו ,שאפילו תערב כמה זמן קודם הפסח אסור לאכלו בפסח ,שחוזר ויעור ,וכ"כ בהלכות
ה"ר יצחק ן' גיאת ז"ל( .דעה הב' בשו"ע שם )ויש חולקים(.
 182שיירי כסת הגדולה הגב"י אות ד )ומכל מקום אומר אי דדין החטה מוסכם אליבא דכולי עלמא ,דהיכא
דהסירו החטה קודם הפסח ,אעפ"י שחממוה בפסח ,אפילו הרמב"ם ז"ל מודה דאיו חוזר ויעור ,כיון שאין שם
ממשו של איסור .ולא כתב הרמב"ם ז"ל דחוזר ויעור אלא כשיש שם ממשו של איסור  ...מצא לפי זה דלא פליגי
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בגוף ההיתר ,הוא חוזר וניעור בפסח ,ואוסר את התערובת.
ויש מחמירין 183עוד ,דאפילו אם אין בתוך התערובת כלום מממשות החמץ אפילו משהו ,אלא
שנפלט לשם טעם משהו חמץ ונתבטל בתוכו קודם הפסח ,הרי הוא חוזר וניעור בפסח .כגון תרנגולת
מבושלת שמצא בה חטה מחומצת ,והסיר ממנה החטה קודם הפסח ,184אסור לאוכלה בתוך
הפסח ,185מפני שטעם משהו שנפלט מן החטה לתרנגולת חוזר וניעור ,ואוסר את כל התרנגולת.
והלכה כסברא הראשונה .186ומי שרוצה להחמיר כאחת משתי סברות האחרונות ,יחמיר לעצמו ,אבל
לא יורה כן לאחרים.
__________________
הרמב"ם וסיעתו ז"ל עם השאר הפוסקים ז"ל ,אלא כשיש שם ממשו של איסור בפסח( .מ"א ס"ק ז )ואף על גב
דבס"ד יש אומרים דחוזר ויעור ,הייו כשיש בתוכו ממשות האיסור ,כגון שכר שתערב בדבש ,אבל הכא איו
אלא טעם בעלמא( ,וס"ק יג )דהא כשסו ולא שאר אלא טעם בעלמא לכ"ע איו חוזר ויעור(.
 183פר"ח ס"ד )וכתב בספר שיירי כסת הגדולה דלא אמרין חוזר ועור אלא בדאיכא ממשו של איסור ולא הוחם,
אבל בטעם גרידא לכולי עלמא איו חוזר ועור ,ועל פי זה כתב דדין חיטה שמצאת בתרגולת שהזכיר המחבר
בדין הקודם שהוא מוסכם אליבא דכולי עלמא .ולא הירא כדמוכח בהדיא מתשובת רב טרואי שהביא הטור
סימן תמ"ב על העושים יין מצמוקים ומוצאים בהם חיטים שאסור להשהותו בפסח ,אף על פי דליכא התם אלא
טעם החיטים .וכן מתבאר מתשובת הרשב"א ]ח"א[ סימן "ג וסימן תפ"ה .וכן מדברי הב"י סוף סימן ת"א,
עיי"ש וברור הוא( .ב"י סוס"י תא )כתב המרדכי בפרק כל שעה )סי' תקה( שפוד ישן שצלו בו עופות בפסח
מותרין ,אף על גב דמקודם לכן צלו בו בשר מלוח מן המלח שלא בדק מחמץ ,לפי שטעם החמץ שהיה במלח
תבטל קודם הפסח ,עד כאן לשוו .וכבר תבאר בסימן תמ"ז שיש חולקין בדין זה וסוברים דחוזר ויעור( .ט"ז
שם ס"ק לא )וכאן פסק הש"ע לקולא כדיעה הראשוה של ס"ג לעין חוזר ויעור( .טור סי' תמב בשם רב טרואי
גאון )רב טרואי שהשיב על ששאלוהו על העושים יין מצמוקין ,ושורין אותן במים ,ופעמים מוצאים בהם שים
או ג' חטים ,אם מותר לשתותו אם עשה קודם הפסח ,והשיב ודאי אסור לשתותו בפסח(.
 184שפסק להיתר בשו"ע ס"ג )חטה שמצאת בערב פסח בתרגולת מבושלת  ...אם חממו התרגולת בפסח בעוד
שהחטה בתוכה ,חוזרת ליתן טעם בתוכה בפסח והוי במשהו( .ותפרש במ"א שם ס"ק ז )אבל אם טלו החטה
מתוכה ואחר כך חממו התרגולת מותר(.
אשר לדעת שיירי כה"ג ומ"א שם ,מותר כאן לדברי הכל ,שאיו אלא טעם .משא"כ לדעת הפר"ח ,הייו דוקא
לדעת המתירים.
 185אבל להשהותם מותר ,וכמובא לעיל )הערה  (181מתשובת הגאוים ,בשערי שמחה למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פד
)למשתייה בפסח לא קמיבעיא לן( ,ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' ג ,וסי' תפה )ורביו האיי גאון אסר  ...לשתותו
בפסח( ,ובטור סי' תמב )רב טרואי שהשיב  ...ודאי אסור לשתותו בפסח( .רמב"ם פ"ד הי"ב )אסור לאכלו עד
אחר הפסח( ,לפירוש המ"מ שם )והרבה מהגאוים כדעת רביו ,שאפילו תערב כמה זמן קודם הפסח אסור לאכלו
בפסח ,שחוזר ויעור(.
ומכאן למד שתערובת לח בלח ,או טעם חמץ בלבד ,אף לדעת הפוסקים שחוזר ויעור ואסר באכילה ,מכל מקום
מותר להשהותם .וכדלקמן סי' תסו סי"א )שהרי אף להאומרים שתערובת לח בלח שתבטל בס' קודם הפסח חוזר
ויער בפסח ואסור לאכלו ,אף על פי כן מותר להשהותו ,כמו שתבאר בסימן תמ"ז( .שהכווה להאמור כאן.
ולדעת כמה פוסקים למדים מכך אף לעין תערובת יבש ביבש ,שמותר להשהותה )כדלקמן שם(.
ובהפסד מרובה סומכים על פוסקים אלו ,כדלעיל בתחלת הסעיף )תערב בפרוסות אחרות של מצה אסור לאכול
וליהות  ...ואפילו להשהותם עד לאחר הפסח אסור  ...ויש חולקין .ויש לסמוך על דבריהם בשעת הדחק ,כמו
ש][תבאר(.
שהכווה למה שתבאר לעיל סי' תמב סי"ח )ויש חולקין על זה ואומרים ,כיון שאסור לאכול בפסח כלום מזה
התערובת  ...אסור גם כן להשהותן ,גזירה שמא יבא לאכלו  ...ויש לחוש לדבריהם ,אם אין שם הפסד מרובה(.
ותבאר לעיל שם )הערה .(178
 186שו"ע ס"ד )אם תערב החמץ קודם פסח ותבטל בששים ,איו חוזר ויעור בפסח לאסור במשהו .ויש חולקים(.
ופירש בשיירי כסת הגדולה הגב"י אות ד )פסק דחמץ שתערב קודם הפסח ותבטל בס' איו חוזר ויעור בפסח
לאסור במשהו .ואע"ג דהרב ז"ל סיים ויש חולקים  ...דעתו לתפוס כמא דשרי ,מדכתב סברתו בסתם ,וכן כתבתי
במ"א בספר הכללים בכללים בדרכי הפוסקים( .ורמ"א ס"ד )ווהגין כסברא הראשוה בכל תערובת שהוא לח
בלח(.
וראה גם לקמן סכ"ד )שאף שפלט טעם הפת לתוך היין ,הרי כבר תבטל בס' קודם הפסח ואיו חוזר ויעור( ,ושם
)הערה .(210
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אבל אם לא הסיר החטה מן התרנגולת עד שנכנס הפסח ,187אע"פ שהוציא את התרנגולת מהקדירה
קודם כניסת הפסח והניחה בקערה בלא רוטב ,188אם כשנכנס הפסח היתה התרנגולת עדיין חמה בכדי
שהיד סולדת בו ,אפילו לא היתה חמה אלא רגע אחד ,הרי באותה רגע שבתוך הפסח חזרה החטה
ופלטה טעם משהו לתוך התרנגולת ואוסרת 189את כולה ,אם התרנגולת היא שמינה .ואם היא כחושה
צריך להסיר ממנה במקום החטה כעובי רוחב גודל .190ולמנהג מדינות אלו שאין מחלקין בין כחושה
__________________
 187סמ"ק סי' רכב ע' רכז )ומיהו אם חזרו וחממו את המצה או את הצלי בעוד שיש שם החטה או השעורה משכס
יום טוב ,אסור ,דחוזר וותן טעם בזמו דהוי במשהו( .הובא בהגהות מיימויות )קושטא( פ"א ה"ח .שו"ע ס"ג
)חטה שמצאת בערב פסח בתרגולת מבושלת  ...אם חממו התרגולת בפסח בעוד שהחטה בתוכה ,חוזרת ליתן
טעם בתוכה בפסח והוי במשהו(.
 188מ"א ס"ק ט )מיירי שהוציאו התרגולת מן הקדירה סמוך לערב ,והיחוה לקערה בלא רוטב ,וכשכס הפסח
עדיין היא רותחת  ...יש להחמיר ,דכתבו הפוסקים בי"ד סי' צ"ד דבדבר עב כזה לעולם הוא ככלי ראשון ,כל זמן
שהיד סולדת בו .ועסי' שי"ח ס"ט דיש דברים שמתבשלים בכלי שי(.
והייו שזה פשוט שאם התרגולת עדיין בתוך הרוטב שבכלי ראשון ,כשכס הפסח ,היא אסרת מטעם בישול בכלי
ראשון.
ואפילו אם הוציאוה לכלי שי יש להחמיר בפסח ,כדלקמן סי' תא סל"ב )וכלים ששתמש ובלע בהן חמץ כל השה
על ידי חום כלי שי  ...הרי הן כשרין על ידי הגעלה בכלי שי( ,הרי שעכ"פ אסרת בכלי שי וצריכה הגעלה.
ואפילו הוציאוה למים צוים והגים להחמיר בפסח ,כדלקמן סי' תסז סכ"ט -ל )ויש חולקין על זה ואומרים שהצון
מפליט ומבליע משהו  ...והעיקר כסברא הראשוה .ומכל מקום במקום שהגו להחמיר אין לשות ,אלא אם כן יש
שם הפסד מרובה או שעת הדחק(.
על כן מבאר המ"א שכאן עיקר החידוש הוא "שהוציאו התרגולת מן הקדירה סמוך לערב ,והיחוה לקערה בלא
רוטב".
ואף שכשמיח את התרגולת בקערה יש לה דין כלי שי שאיו מבשל ,מכל מקום:
)א( כבר הובא לעיל שיש אוסרים בפסח גם כלי שי.
)ב( גם בשאר איסורים יש דברים שמתבשלים בכלי שי ,כדלעיל סי' שיח סי"ב )שיש דברים רכים שמתבשלים גם
בכלי שי ,ואין או בקיאין בהן ,ושמא גם הלחם קרא רך לעין זה ומתבשל גם בכלי שי שהיד סולדת בו ,וכן יש
להסתפק ספק זה גם בשאר דברים(.
)ג( יש אומרים שגוש הוא ככלי ראשון ,אף אם הוא בכלי שי ,כמובא לעיל סי' רג בקוטרס אחרון ס"ג )מ"ש רש"ל
וש"ך ביורה דעה סי' צ"]ד[ דבדבר גוש לא שייך כלי שי( .ותבאר לקמן סי' תא סוף ס"ח )ובהערות שם(.
ואף שכשמיחה בקערה בלא רוטב איה אסרת אלא כדי טילה ,כדלעיל ס"ה )ככר חמץ שהיד סולדת בו שגע בככר
מצה חם שהיד סולדת בו ,איו אוסר אלא מקום מגעו(.
מכל מקום הייו דוקא בדבר כחוש שאין בו צד שמויות ,כדלעיל שם ס"ו -ז )אם ההיתר הוא שמן ...הרי הוא אוסר
את כולו  ...ובמדיות אלו והגין להחמיר בבשר חם שגע בו חמץ חם לאסור את כולו ,אפילו הוא כחוש ,לפי שאין
או בקיאים לחלק בין כחוש לשמן  ...ואין או מקילין אלא בחמץ שגע במצה ,וכיוצא בה מדברים שאי אפשר
למצוא בהם שום צד שיהיה בהם שמוית(.
 189כיון שפליטת הטעם הזו היתה כבר בתוך הפסח ,ואוסרת במשהו.
וכן הוא לקמן סכ"ד )אם לא סיו את היין עד שכס הפסח ,הרי פלט טעם הפירורין לתוך היין בפסח  ...ואסר כל
היין אפילו בהאה ,ואסור להשהותו עד לאחר הפסח(.
ולקמן סוף ס"ב )שיש לחוש שמא  ...עומד בעיו בתוך היין בפסח ,ופלט ממו טעם משהו לתוך היין(.
 190פר "ח ס"ג )אם חממוה כך בלא מרק ,איו אוסר אלא כדי טילת המקום ,שהוא כעובי רוחב אצבע( .וכדלעיל
ס"ה )שיסיר מהמצה את המקום שגע בו החמץ ,ויסיר אותה בעומק כרוחב אגודל( .ותבאר לעיל שם )הערה .(58
ואף שתבאר לקמן סי' תסז סס"א )אם מצאה חטה או שעורה בקועה בפסח בזפק העוף ,לאחר שהבהבו אותו
באור להסיר וצת העוף ,מותר ,שהרי החטה איה אוסרת אפילו בצלי ממש יותר מכדי קליפה ,וכאן הזפק הוא
הקליפה שמסירין ומשליכין אותו( .הרי שהחטה איה אוסרת אלא כדי קליפה .ומקורו בשו"ע סי' תסז סט"ז
)חטה או שעורה שמצאת בזפק העוף לאחר שהבהבו אותו ,מותר( .ובמ"א סי' תסז ס"ק לז )דאין צלי אוסר יותר
מקליפה ,והזפק הוא הקליפה ,ולכן ישליכו אותו(.
הייו דוקא בחטה בקועה ,שאיה אוסרת אלא כדי קליפה ,כדלקמן שם ס"ט )ומן הסתם איה אוסרת יותר מכדי
קליפה ,שהחטה היא קטה וכחושה ופליטתה מועטת( .משא"כ כאן שהחטה תבשלה עם התרגולת לפי זמן
איסור ,ופליטתה מרובה יותר .ויתבאר בהערות לקמן שם.
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לשמינה ,191הרי כל התרנגולת אסורה בכל ענין:
כג כלי 192שהיא בלוע מחמץ שנתערבה בכלים אחרים ,אינו מתבטל בתוכם אפילו הן אלף .193וצריך
להגעיל את כולם ,אם רוצה להשתמש בהן בחמין לצורך אכילת הפסח ,או לצורך אכילת ערב פסח
משעה ה' ואילך .194דכיון שעל ידי הגעלה אפשר להפריד מן הכלים את האיסור הבלוע בכלי ,הרי זה
כדבר שיש לו מתירין שאינו בטל לעולם) 195ואע"ג דבשאר איסורין לא קיימא לן הכי ,כמ"ש ביו"ד
סי' ק"ב .196מכל מקום בחמץ בפסח מחמירין טפי(.
לפיכך אם היה כלי זה שנבלע בו חמץ כלי חרס שאינו נכשר בהגעלה ,הרי הוא מתבטל ברוב כלי
חרס אחרים של היתר ,197ומותר להשתמש בכל הכלים בחמין בערב פסח עד הלילה ,ומותר לאכול
חמין הללו בתוך הפסח .אבל אסור להשתמש בהן בחמין בתוך הפסח ,כדין יבש ביבש שנתבטל
ברוב קודם הפסח ,שהוא חוזר וניעור בפסח:198
פת ששרה בצון קודם הפסח

כד פרוסת

199

200

פת שנפל ליין צונן  ,אע"פ שנטלה משם קודם הפסח ,מכל מקום יש לחוש שמא

__________________
 191כדלעיל ס"ז.
 192סעיף זה בהמשך למה שתבאר בסעיף הקודם ,שתערובת יבש ביבש שתבטל קודם הפסח חוזר ויעור בפסח .וכך
גם כלי חמץ שתערב בכלים אחרים חוזר ויעור בפסח.
אלא שבכלים יש טעם וסף שאיו מתבטל אפילו באלף ,כיון שהוא דבר שיש לו מתירין ,שאפשר להגעילו .ולכן
אפילו אם רוצה להשתמש בהם בחמין בערב פסח איו בטל.
וכל ההלכה ה"ל ,שהוא חוזר ויעור בפסח ,הייו בכלי חרס שאין הגעלה מועלת בהם.
 193ב"ח ס"ד ד"ה חמץ )כלי חמץ שתערב  ...כיון דיש אומרים דחמץ מי הוה ליה דבר שיש לו מתירין ,יש להחמיר
ראה לי( .מ "א ס"ק מ )וכתב הב"ח כלי חמץ שתערב באחרים בטל ברוב ,מיהו כיון דיש אומרים דחמץ מקרי
דבר שיש לו מתירין לא בטיל עכ"ל  ...בכלי יש להחמיר דהא יש אומרים דאף בשאר אסורים לא בטיל(.
 194מ"א שם )דחמץ לא מקרי דבר שיש לו מתירין  ...דאם לא כן אף בערב פסח לא יתבטל( .אליה זוטא ס"ק ב )ולפי
זה ראה לי דאף בערב פסח אחר שש אסור ,דדין דבר שיש לו מתירין יש להחמץ אחר שש כמו בפסח עצמו(.
ולכן כאן שהכלי הוא דבר שיש לו מתירין ,איו בטל בששים אפילו בערב פסח.
 195ב"ח שם )כיון דיש אומרים דחמץ מי הוה ליה דבר שיש לו מתירין( ,לגירסת ח"י ס"ק מד )שטעות דמוכח יש
בדבריו ,במה שכתב דיש אומרים דחמץ וכו' ,צריך להיות דיש אומרים דכלים( .מ"א שם )בכלי יש להחמיר דהא
יש אומרים דאף בשאר אסורים לא בטיל(.
 196שו"ע שם ס"ג )כלי שאסר בבליעת איסור ,שתערב באחרים ואיו יכר ,בטל ברוב ואין דין אותו כדבר שיש לו
מתירין( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קב ס"ג.
 197א"ז שם )משמע דכלי חרס דלא מהי הגעלה בטלים( .ח"י שם )משא"כ בכלי חרס(.
 198כדלעיל ריש סכ"ב )כיון שאין גוף האיסור בלל בגוף ההיתר אלא הוא עומד בפי עצמו בתוך התערובת .לפיכך
כשמגיע הפסח הרי הוא חוזר ויעור ,ואוסר את כל התערובת ,כאלו תערב עכשיו בפסח(.
ואף שלעיל שם מיירי בגוף האיסור העומד בפי עצמו ,שהוא וחוזר ויעור ,משא"כ כאן שהכלי איו אסור מחמת
עצמו ,אלא מחמת הטעם הבלוע בו.
מכל מקום הכלי שבלוע בו טעם חמץ הוא בעין ,וגם בזה אמרין חוזר ויעור ,כדלקמן ס"ס )ואם חתכן בסכין של
חמץ  ...אפילו אם בס' זיתים מהן יש כדי לבטל פליטת כל הסכין בס' ,ויש כאן עוד הרבה זיתים מאד כדי לבטל
הס' זיתים ברוב ,אין זה כלום ,שכבר תבאר שכל יבש ביבש שתבטל ברוב קודם הפסח הוא חוזר ויעור בפסח(.
וראה בהערות שם )הערה .(435
וכן הוא לקמן סי' תא סוף ס"ו )ואם תערבו בהרבה מצות אחרות כשרות ,הרי הן בטילות ברוב ,אם תערבו בערב
פסח או קודם ,ורוצה לאכלם קודם כיסת ליל ט"ו( .משא"כ אם רוצה לאכלם בפסח אמרין אמרין חוזר ויעור
בפסח.
וכן מסיק בהגהות רעק"א סי' תא ,למ"א סוף ס"ק לז )כיון דהטעם דהחמץ עומד בפי עצמו במצה שאסרה ,אלא
דהמצות מעורבים במצות האחרות ,בכהאי גווא אמרין חוזר ויעור(.
 199משא"כ ככר שלם )שער הציון סי' תסז ס"ק קי( .וכן הוא לקמן סי' תסז סכ"ט )אם פלה לתוכם פרוסת לחם(,
וסמ"ז )אם מצאת פרוסת לחם(.
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נתפררו ממנו פירורין דקין ונשארו בתוך היין.201
ולפיכך אם לא סיננו את היין עד שנכנס הפסח ,הרי נפלט טעם הפירורין לתוך היין בפסח 202על ידי
שנכבשו בתוכו מעת לעת ,203דהיינו משעה שנפל לתוכו עד שעה שמסננו בתוך הפסח ,204שבסוף
המעת לעת נעשה כמבושל כמ"ש ביו"ד סי' ק"ה ,205ואז הוא פולט והולך טעמו לתוך היין ,ונאסר כל
היין אפילו בהנאה ,ואסור להשהותו עד לאחר הפסח.206
__________________
כאן תבאר דין יין שפלה אליו פרוסת חמץ וטלה משם .ולקמן סמ"ו יתבאר דין יין שתבשל או שרה בכלי חמץ.
 200תוכן ההלכות שתבארו בשי הסעיפים שלפיו:
)א( פת שפלה ליין וטלה משם ,חוששים שתפררו ממה פירורין דקין ושארו ביין.
)ב( סיו היין בבגד עב קצת ,בודאי לא שארו בו יותר פירורים.
)ג( סיו היין בפסח ולא מצאו פירורים ,אין זו הוכחה שלא היו בה פירורין בתחלה.
)ד( ספק אם שארו פירורים ,אסור בשתיה ומותר להשהותו וליהות ממו.
)ה( סיו היין בפסח ,אחרי ששרו בו מעת לעת ,פלט טעם הפירורין לפי הסיון ,ואסור אף להשהותו.
)ו( סיו היין בפסח ,אחרי ששרו בו פחות ממעת לעת ,יש להקל בספק פירורין ,או בשעת הדחק.
)ז( סיו היין קודם הפסח ,תבטל טעם הפירורין בס' ,ואיו חוזר ויעור.
 201שו"ת הרשב"א ח"א סי' קעג )מי שמצא בשעת הגיתות חתיכת מחמצת בכלי מלא יין ,והוציאה משם  ...הגאוים
ז"ל כולם אסרוה בשתיה בפסח וראוי לחוש לדבריהם(.
והכווה כראה לתשובת הגאוים ,שהובאה בשערי שמחה למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פד )שאל ממו ,כי עבדין חמרא
בפסחא מן צמוקי ,בתר דעבדין טירותא יתרתא ,זימן דמשתכח בעידן סחיטה תרתי תלת חטי או שערי ,והגין
באיסורא ,ומבערין ליה מקמא פסחא .למשתייה בפסח לא קמיבעיא לן( ,ובשו"ת הרשב"א ח"א סי' ג ,וסי' תפה
)ורביו האיי גאון אסר יין שמצאו בתוכו קודם הפסח שי גרגירים של חטים ,לשתותו בפסח( ,ובטור סי' תמב
)רב טרואי שהשיב על ששאלוהו על העושים יין מצמוקין ושורין אותן במים ,ופעמים מוצאים בהם שים או ג'
חטים ,אם מותר לשתותו אם עשה קודם הפסח ,והשיב ודאי אסור לשתותו בפסח(.
ותבאר לעיל סכ"ב )והערה  ,181והערה  ,(183שהם סוברים שהטעם שתבטל קודם הפסח חוזר ויעור בפסח .אמם
אן קיי"ל )לעיל שם( שאיו חוזר ויעור בפסח .וכאן פירש הדרכי משה ס"ק יג )וראה לי טעמו משום דחיישין
שמא שארו פירורין תוך היין בפסח ,וותים בו טעם בפסח(.
רמ"א ס"ד )פת שפל ליין ,אף על פי שטלו משם אסור בפסח ,דחיישין שארו בו פירורין ,וותין טעם בפסח(.
וכן הוא לקמן סי' תסז סכ"ט )אם פלה לתוכם פרוסת לחם או עיסה ,אפילו פלה קודם הפסח והסירה משם קודם
הפסח ,אסור לשתותם בפסח ,אלא אם כן סים קודם הפסח ,לפי שהלחם והעיסה עשויין להתפרר ,ויש לחוש
שמא שארו פרורין בתוך המים והיין( ,וסמ"ז )ואם מצאת פרוסת לחם או עיסה בבאר  ...אין להשתמש במי
הבאר אלא על ידי סיון ,אפילו מצאו קודם הפסח(.
וראה גם לעיל סי"ט )והערה .(157
 202מ "א ס"ק יג )ראה לי דרמ"א כתב שטלו משם ,אבל לא סיו עד הפסח ,ולכן אסר ,אבל סיו קודם הפסח
לכו"ע שרי(.
והייו כיון שפליטת הטעם הזו היתה כבר בתוך הפסח ,ואוסרת במשהו.
וכדלעיל סכ"ב )אם לא הסיר החטה מן התרגולת עד שכס הפסח  ...הרי באותה רגע שבתוך הפסח חזרה החטה
ופלטה טעם משהו לתוך התרגולת ואוסרת(.
וכן הוא לקמן סוף ס"ב )שיש לחוש שמא  ...עומד בעיו בתוך היין בפסח ,ופלט ממו טעם משהו לתוך היין(.
 203מ"א ס"ק יד )אסור אפילו בצון ,כיון דשורה מעת לעת הוה ליה כבוש כמבושל( .פר"ח סוף ס"ד )דמיירי ששהא
בו מעת לעת ויש לו דין כבוש ואוסר(.
וכן הוא לקמן סכ"ז )שכל הכבוש מעת לעת הרי הוא כמבושל( ,ותבאר לקמן שם )הערה .(235
 204אף שלא שהה מעת לעת בתוך הפסח.
 205ראה שו"ע שם ס"א )איסור ששרה עם היתר מעת לעת בצון ,מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל ,ואסר כולו(,
ובש"ך שם סוף ס"ק ב )דלא עשה כבוש אלא אחר מעת לעת( ,וט"ז שם ס"ק א )האיסור מחמת כבוש הוא אחר
שיעור כבישה שהוא מעת לעת ,דאז עשה מבושל(.
וכן הוא לקמן סכ"ח )לא פלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שכבש(.
 206תשובת הגאוים ה"ל ,שהובאה בשערי שמחה למהרי"ץ גיאת ח"ב ע' פד )אי בודאי ידעא מלתא דפק ליה מן
הי חטי חמץ דאי]ת[ ביה ממש  ...איכא למיעבד לחומרא כותיה ולבעורי הי צמוקים קמי פסח( ,ובטור סי' תמב
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במה דברים אמורים כשסיננו בתוך הפסח ומצא בו פירורין דקין .אבל אם עדיין לא סיננו ,מותר
להשהותו עד לאחר הפסח .207וכן מותר ליהנות ממנו בכל מיני הנאות בתוך הפסח .208כיון שכבר
הסיר ממנו קודם הפסח את הפת שנפל לתוכו ,ואין בו אלא חשש בעלמא שמא נשארו בו פירורין ,ודי
לאסור אותו בשתיה .ואם נתערב מיין זה ליין אחר גם הוא אסור בשתיה.209
ואם סינן אותו קודם הפסח מותר לשתותו בפסח בכל ענין ,אפילו יש כמה ימים משעה שנפל הפת
לתוכו עד שעה שמסננו ,שאף שנפלט טעם הפת לתוך היין ,הרי כבר נתבטל בס' קודם הפסח ואינו
חוזר וניעור:210
]ואפילו אם סיננו בתוך הפסח ולא מצא שום פירור על המסננת ,אף על פי כן יש לחוש שמא היה בו פירור
דק מאד שאינו נרגש בראות העין ,מחמת שהוא מעורב בלחלוחית יין שעל פי המסננת ,ונפלט טעמו בפסח
לתוך היין.211

__________________
)אסור לשתותו בפסח ,אבל לבערו ,אם ידוע שסחט מן חטין חמץ לתוך מי הצמוקין צריכין אתם לבערו ,ואם אין
ידוע אין צריך לבערו(.
וכדלעיל ס"א )ואפילו אין בתערובת כלום ממשות החמץ ,כגון שהוא מכיר את חתיכת חמץ שפלה לקדירה והסירה
מן הקדירה מיד ,אף על פי כן טעם משהו שפלט ממה לתוך הקדירה אוסר  ...להשהותו בפסח  ...שמא ישכח
ויאכלו(.
 207תשובת הגאוים ה"ל )ואם אין ידוע אין צריך לבערו(.
מ"א ס"ק יב )ועכ"פ מותר לקיימו(.
וכן הוכיח בפרי מגדים על מ"א ה"ל ,ממשמעות שו"ת הרשב"א שם )אסרוה בשתיה בפסח( ,משמע לשהותו שרי.
וכעין זהו הוא לקמן סי' תסו סי"א )כיון שאיסור שהייה זו איה אלא מדברי סופרים  ...וגם אין כאן חמץ ודאי
אלא ספק  ...לפיכך מותר להשהותו(.
והייו בין כשהספק הוא אם פלט ממו הטעם )כדלעיל מתשובת הגאוים( ,והן כשהספק הוא אם הפירורים עדיין
שארו ביין ,כאמור כאן.
ולקמן שם התיר להשהותו מטעם ספק דברי סופרים ,כיון שמסתמא אין בזה כזית ,שאז איו חייב לבערו אלא
מדברי סופרים .וכן גם כאן ,מסתמא אין כזית בפירורין דקין אלו ,שאפשר שארו אחרי שהסיר ממו את הפת.
 208ח"י ס"ק יח )אבל מותר בהאה ,מכל שכן דמותר לקיימו  ...ובתרומת הדשן סי' קי"ג כתב גם כן ,כל מה שמותר
להשהות מותר ליהות ממו(.
וכדלעיל סי' תמב סכ"ד )כל דבר שמותר לקיימו ,מותר להות ממו בפסח ,כגון למוכרו לכרי או שאר מיי האות(.
 209שו"ת הרשב"א שם )מי שמצא בשעת הגתות חתיכת מחמצת בכלי מלא יין והוציאה משם .ולזמן לקח מאותו יין
ותן בחביות אחרות ,שהיו חסרות מעט  ...הגאוים ז"ל כולם אסרוה בשתיה בפסח ,וראוי לחוש לדבריהם( .מ"א
ס"ק יג )וכתב הרשב"א דלקח מאותו חבית יין לאחר שהוציא הפת ממו ,ועירבו ביין אחר ,ואסר כולם עיי"ש(.
 210משמעות רמ"א ס"ד )דחיישין שארו בו פירורין ,וותין טעם בפסח( ,ומ"א ס"ק יג )אבל סיו קודם הפסח
לכו"ע שרי(.
וכדלעיל סכ"ב ,דקיי"ל שאם פלט טעם משהו חמץ ותבטל בתוכו קודם הפסח ,אין אומרים בזה חוזר ויעור.
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ולהיש מחמירים שבסכ"ב ראה שגם כאן יש להחמיר(.
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לקמן )הערה .(271
 211ראה ט"ז ס"ק ו )וסיון לא מהי בזה דשמא יש דקין מאוד ויוצאין דרך קבי המסת( ,ובאר היטב ס"ק יד )ואם
סין על ידי בגד עב ראה לי להתיר( .ופסק כן לקמן סכ"ה )צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת ,שלא יוכל שום
פירור דק לעבור תוך קבי הבגד(.
ועל זה מבאר כאן ,שלמרות זאת ,אם סין אותו בתוך הפסח ,חוששים שעד הסיון הי' הפירור בתוך היין ,ובעת
הסיון יצא הפירור מהיין .ולפי כן פלט טעם הפירור בפסח לתוך היין.
ואף שאין מוצאים פירורין על פי המסת ,ולכאורה יש להוכיח מכך שמעולם לא היו פירורין בתוך היין .מכל
מקום יש לחוש שהי' פירור בתוך היין ,ובעת הסיון יצא הפירור מהיין ,ושאר הפירור מעורב בלחלוחית היין שעל
פי המסת ,ואיו רגש בראות העין ,כיון שהוא פירור דק מאד .וראה שדי חמד מערכת חו"מ )א'מא ,ג( .אהלי שם
א ע' קיד.
ואף שלכאורה הי' מקום לומר שפירור דק כזה שאיו רגש בראות העין ,הוא עצמו בטל ביין בששים ,ואיו אוסר
בטעמו .תבארה הלכה זו לעיל סי' תמב קוטרס אחרון סוף ס"ק טו )וכיון שדין כיבש בלח שאין בללין זה בזה,
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ומכל מקום אם אין מעת לעת משעה שנפל הפת לתוך היין עד שעה שמסננו בתוך הפסח ,212אין לחוש שמא
נפלט טעם הפירורין לתוך היין כמו שהוא צונן .213ואף על פי שיש מחמירין 214בחמץ בפסח אפילו נשרה
החמץ בצונן כמו שיתבאר בסימן תס"ז ,215מכל מקום כיון שאין כאן חמץ גמור ,אלא ספק שמא נשארו בו
פרורין דקין ,יש להקל בדבר.216
ואפילו אם כשסיננו בתוך הפסח מצא פירורין על פי המסננת ,שבודאי היו בתוך היין בפסח .מכל מקום אם
הוא שעת הדחק ,217כגון שהוא צריך ליין זה לארבע כוסות או לקידוש ולהבדלה ,יש לסמוך על האומרים
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__________________
שוב אין לחלק בין תוך הפסח לקודם הפסח  ...ומתוך זה יתבאר לך שיפה כתב הט"ז בסי' תמ"ז סק"]ו[ ,דפירורים
דקים השארים ביין אחר הסיון אין בטילין  ...ולפי זה על כרחך צריך לומר דלדידן דמהי סיון ביין ,הייו
משום דקים לן דעל ידי הסיון לא שאר בו שום פירור אפילו דק מאד ,ולכך צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת ,כמו
שכתבתי שם בפים(.
והייו שאם הי' מתערב יפה קודם הפסח ,הי' מתבטל ולא הי' חוזר ויעור בפסח ,כדין לח בלח שתבאר לעיל סכ"ב
)דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו ,הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ,ואיו חוזר ויעור בפסח(.
אבל כיון שלא בלל יפה ,הרי גם לפי הפסח לא התבטל ,ואוסר בפסח במשהו )שיטות הפוסקים בזה תבארו לעיל
שם( .וראה גם לקמן סכ"ו )והערה  ,(229וסמ"ג )והערה .(312
ואף שתבאר לקמן סמ"ז )ואם לא סיו קודם הפסח צריך לסו בתוך הפסח ,ואם לא מצא שום פירור חמץ על פי
המסת מותר לשתותו ,ואין או חוששין שמא יש פירור דק שאיו ראה ,כיון שלא ראיו מעולם שפל לתוכו
חמץ( .מכל מקום כאן שראיו שפל לתוכו חמץ ,חוששים לזה.
אלא שמכל מקום אין זה אלא חשש ,ודיו כמבואר לעיל )מותר להשהותו עד לאחר הפסח  ...כיון שכבר הסיר ממו
קודם הפסח את הפת שפל לתוכו ,ואין בו אלא חשש בעלמא שמא שארו בו פירורין ,ודי לאסור אותו בשתיה(.
 212ראה פסקי הרב ע' טז.
 213רמ "א סי' תסז סי"ב )ודווקא  ...שהיו המים חמין ,אבל אם היו צוין ושרו שם תרגולים ,אין לאסור מספיקא(.
והיא דעה הא' דלקמן סי' תסז סכ"ט )שהצון איו מפליט ומבליע כלום ,ולא פלט מן החטה אפילו משהו לתוך
היין או המים(.
 214דעה הב' בשו"ע שם )אם מצאת חטה בקועה או לחם חמץ בכלי של מים ואין בו כדי ליתן טעם ,שהמים צוים
 ...מותר .ויש מי שאוסר אם הוא בתוך הפסח(.
 215סכ"ט )ויש חולקין על זה ואומרים שהצון מפליט ומבליע משהו  ...והעיקר כסברא הראשוה .ומכל מקום
במקום שהגו להחמיר אין לשות(.
 216ח"י סי' תסז ס"ק מ )מידי ספיקא לא פקא  ...גם איכא עוד לספק שמא סבירא לן כמאן דאמר דאיו ותן טעם
כלל בצון ,שהוי כמו ספק ספיקא( ,וכדלקמן שם ס"ל )אם יש שם עוד צד אחד להקל  ...הרי זה מותר(.
 217כדלקמן שם ס"ל )אלא אם כן יש שם הפסד מרובה או שעת הדחק ,שאז יש להקל(.
וראה גם לקמן סמ"ב )אם הוא שעת הדחק שאין לו בשר ליום טוב  ...מותר  ...ובלבד שלא ישרה בתוכו מעת לעת,
שבפחות ממעת לעת אין מים צוין מפליטין כלום מהכלי(.
 218טור ודעה הא' בשו"ע סי' תסז סי"ב )אם מצאת חטה בקועה או לחם חמץ בכלי של מים ,ואין בו כדי ליתן טעם,
שהמים צוים  ...מותר(.
ואף שהטור שם הביא את דברי הרא"ש בפ"ב סי' כה )אם מצאת ]חטה[ בעיסה או במצה לאחר אפייתה  ...לא
חיישין שמא היתה החטה במים ,לפי שרגילין ישראל לשמור יפה המים השמורים לשום מצה מחימוץ(.
ופירש הב"י סי' תסז ד"ה ומה שכתב הרא"ש )משמע שאם היתה מצאת במים היו אסרות המצות שילושו באותם
המים(.
חלקו עליו הפוסקים בפירוש דברי הרא"ש ,כמבואר בדרכי משה ס"ק י )לאו למימרא דאילו היתה במים היתה
אוסרת בעודה צות ,אלא משום מצה אפויה קט לה ,דאז היתה אוסרת על ידי אפייתה(.
וכן הוא בביאור מהרש"ל לטור שם )הכי קאמר ולא חיישין שמא היתה במים ,ואם כן תחמצה החטה כבר(.
שו"ת מהרש"ל סי' עט )ובודאי ידע גם הוא שאין צון בולע ,אלא על כרחך קבל שעל ידי לישה מתמצה ויהיב טעם
משהו(.
וב"ח ס"ח ד"ה ולא הירא )ומ"ש הרא"ש ולא חיישין שמא היתה במים ,איכא למימר אפילו אם תמצא לומר דגם
הרא"ש סובר דמותרים המים(.
ט"ז ס"ק יב )לא קשה מידי על הרא"ש דאם היתה חטה במים ודאי היתה אסרת  ...בלישה שהעיסה מתחממת על
ידי המלאכה קצת ,והוא ממעך החטה ביד או בכלי ,ודאי יש לחוש שסחט ממה טעם משהו ואוסרת ,וכל שכן
באפייה(.
פר"ח סי"א )וכבר השיגו בספר ב"ח וכתב עליו דלא הירא ,דצון לא בלע מחטה כל עיקר ,והכי משמע ודאי(.
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שחמץ בפסח אינו אוסר בפחות ממעת לעת.[219

כה וכשמסננו בין קודם הפסח 220בין תוך הפסח 221צריך ליזהר לסננו בבגד עב קצת ,שלא יוכל שום
פירור דק לעבור תוך נקבי הבגד.222
לפיכך אם נפל פת לתוך מי דבש ,223אם הוא עב קצת ,שלא יוכל לעבור בגד 224שהוא עב קצת ,אין לו
תקנה לשתותו בפסח ,225אע"פ שהסיר ממנו את הפת שנפל לתוכו ,שמא נשארו שם פירורין דקין:
מלח או שרה בכלי חמץ
227

כו כל 226מיני מלוחים מותר לאכלם בפסח מן הדין בלא שום שרייה והדחה כלל  ,אע"פ שלא נזהרו
בהן מחימוץ ,דהיינו שלא בדקו את המלח מפירורי חמץ שדרך להמצא בו ,228שהרי אע"פ שהיו בו
__________________
 219מ"א סי' תסז ס"ק כד )אף על פי שמצאת החטה בתוכו בעוד שהבשר היה שרוי בתוכו ,אפילו הכי הוי ספיקא
איסור דרבן ,דהא יש מתירין בצון(.
 220כדי לידע שלא שאר שום פירור ביין ,ויהי' מותר לשתותו בפסח.
 221אם אין מעת לעת משעה שפל הפת עד שעה שמסו ,ויהי' מותר לשתותו בפסח.
 222ט"ז ס"ק ו )וסיון לא מהי בזה ,דשמא יש דקין מאוד ,ויוצאין דרך קבי המסת( .באר היטב ס"ק יד )וט"ז
כתב דסיון לא מהי ,דשמא יוצאין דרך קבי המסת .ואם סין על ידי בגד עב ראה לי להתיר(.
 223אודות עשיית מי דבש לפסח ,ראה לעיל סי' תמב סי"א.
 224בכת"י תוקן :דרך בגד.
 225מ"א ס"ק יג )מיהו במי דבש ,שלפעמים הם עבים ,אין להם תקה על ידי סיון(.
 226תוכן והמשך סעיפים כו -מב שלפיו ,בדין אכילת המלוחים ,במלח שלא בדק מפירורי חמץ שדרך להמצא בו,
ושמלחו וששרו בכלי חמץ:
בתחלת הסעיף שלפיו תבאר הטעם שמעיקר הדין אין חוששים לפירורי חמץ שבמלח ,כי הם "כבר ימוסו
וימוחו ,ותבטלו בס' קודם הפסח".
המשך הלכה זו הוא לקמן סל"ו -מב ,אשר מכל מקום הגו לחשוש לפירורי חמץ בעין ,ולחשוש שמא ישכח מלהדיח,
ואשר בכרכשות אין ההדחה מועלת .ואשר בדיעבד ובשעת הדחק יש להתיר.
אלא שבאמצע הסעיף שלפיו עובר לבאר דין מלחו ושרו בכלי חמץ ,ומבאר את כל החילוקים שבזה ,בין שריה
במים לשריה בציר ,בין מלוח הרבה למלוח מעט ,בין ציר מרובה לציר מועט ,ובין שרה קודם הפסח לשרה
בפסח.
אחרי שמסיים את ביאור הלכות אלו )בסעיפים כו -לה( ,חוזר לדין מלוח במלח שלא בדק ,לקמן סל"ו.
 227מחזור ויטרי הל' פסח סי' כד )בשר יבש שלא זדהרו בו במליחתו מותר לאוכלו בפסח( .שו"ת הרא"ש כלל כד
ס"ד )וששאלת מהו לאכול בפסח דגים מלוחים  ...באשכז והגים איסור בדגים מלוחים ,אף אותן שאין שרויין
במים .ובצרפת והגין היתר באותן שלא שרו במים ,בפסח( .טור ושו"ע ס"ה )בשר יבש וגביה ודגים שמלחו
קודם הפסח ולא זהרו בהם ,מותר לאכלם בפסח(.
דין שרו בכלי חמץ )הזכר במחזור ויטרי ה"ל( יתבאר בסעיפים הבאים .וכאן מבאר דין המלוחים שלא שרו בכלי
חמץ ,אלא כל החשש שלהם הוא ,שהמלח לא בדק שמא שאר בו פירור חמץ.
 228סימי ס' התרומה סי' ה )בשר מלוח ישן או גביה או דגים מלוחים ,שלא בדק המלח מן החמץ  ...מותרין
בפסח( .סמ"ג לאוין עח ל ,ב )בשר מליח ישן או גביה או דגים מלוחים שלא בדק המלח מן החמץ ,וכן בעור אווז
שפשט ומלח קודם הפסח ולא בדק המלח ,מותרין בפסח( .הגהות סמ"ק סי' רכב ע' רכח )משום חששא שמא
יש בו עדיין חמץ משהו בעין( .שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' א )וראה לי שטעם הרא"ש ז"ל משום שחשו למלח
שלא בדק מפי חמץ שבה  ...שיש בתוך המלח חמץ ואיתיה בעייה( .הובא במ"א ס"ק יז )ורי"ט כתב גבי דגים
מלוחים  ...שמא דבק בהם חמץ( .ט"ז סוף ס"ק ז )דטעם המהג להחמיר בזה  ...אפשר שיש חמץ בעין בין
המלח(.
ותבאר יותר חשש זה לקמן סל"ו )שמא יש עליהן עדיין פירור דק של חמץ בעין שדבק בו מן המלח ,ומחמת דקותו
איו ראה לעין(.
ואף שסוף כל סוף איו ראה לעין ,מכל מקום איו מתבטל בששים ,כיון שהוא עומד בעיו ,כדלעיל סכ"ד )והערה
.(211
ואף שיש מפרשים טעם החשש בזה ,כי פירורים דקים אלו ותים טעם במלוחים בתוך הפסח .מכל מקום תבאר
בהגהת סמ"ק שם )הגו העולם שלא לאכול לא גביה ישה ולא בי מעים מלוחים בפסח ,ושמא הייו משום
שרגילות לאוכלן בלא שום הדחה  ...שמא יש בו עדיין חמץ משהו בעין( .וכן פסק לקמן סל"ו )מיי מלוחים שבכל
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פירורי חמץ כבר נימוסו ונימוחו ,ונתבטלו בס' קודם הפסח.229
ואפילו 230נמלחו בתוך כלי של חמץ בן יומו ,231דהיינו שנשתמשו בו חמץ בחמין תוך מעת לעת
למליחה ,232שעדיין לא נפגם חמץ הבלוע בכלי .אף על פי כן אין המלח מפליטו מן הכלי ומבליעו
באוכל הנמלח בתוכו ,233לפי שאין כח במלח אלא להפליט מוהל מן האוכל שהוא רך ,אבל לא מן
__________________
השה אין אכלים בלא הדחה  ...אין לחוש שמא ישכח להדיחו ומותר לאכלו בפסח( .רואים מכך שעיקר טעם
החשש הוא "שמא ישכח ויאכלה בלא הדחה" ,והייו שכאשר יאכל את המלוחים ,יאכל גם את הפירורים הדקים
האלה .וראה פס"ד צמח צדק )כא ,ג(.
 229ס' התרומה שם )כיון שתבטל טעם חמץ בששים קודם פסח איו חוזר ויער לאסור במשהו כשיבא פסח  ...וכן
בשר מלוח ישן או גביה או דגים מלוחים שלא בדק המלח מן החמץ  ...מותרין בפסח  ...מהאי טעמא( .מרדכי
רמז תקה )איו חוזר ויעור  ...לפי שטעם החמץ שהיה במלח תבטל קודם הפסח .וכן דגים שקורין הרי"ג או
בשר מלוח בחורף שלא בדק המלח מן החמץ מותרין בפסח מזה הטעם( .אגודה פ"ב סי' כו )ודבר שתבטל קודם
פסח ,כגון בשר ישן שלא בדק המלח ,איו חוזר ויעור( .מ"א ס"ק טו )שאם תמצי לומר שבלעו קצת חמץ,
תבטלו בס' קודם פסח( .ט"ז ס"ק ז )דחשש חימוץ שיש במלח שמלח הוא בטל בס' קודם הפסח ,ואיו חוזר
ויעור(.
ומבאר רביו ,שזה שכתבו הפוסקים שמתבטל בששים ,הייו כיון שפירורי החמץ כבר ימוסו וימוחו )ראה דובר
שלום ע' רא(.
והייו שכיון שהוא ימוס וימוח ,לכן הוא מתבטל ואיו חוזר ויעור בפסח ,כדין לח בלח שתבאר לעיל סכ"ב
)דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו ,הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ,ואיו חוזר ויעור בפסח(.
משא"כ אילו לא הי' ימוס וימוח ,אף שאיו יכר ,הרי גם לפי הפסח לא התבטל ,ואוסר בפסח במשהו ,כדלעיל
סכ"ד )והערה .(211
 230תוכן האמור לפיו סעיפים כו -לב ,בעין מלח וכבש בכלי חמץ ,ולעיל סכ"ד .ולקמן ס"ו .ט .וסי' תא סס"ג.
וסי' תסז סכ"ט-ל:
)א( מלח בכלי חמץ ,אין המלח מפליט מהכלי )תמז ,כו( ,וכן מלח ששהה בכלי חמץ; אלא שהמחמיר תבוא עליו
ברכה )תמז ,ו(.
)ב( מלוח הרבה שכבש בכלי חמץ ,מפליט מהכלי במעת לעת ,והחריפות מהפך טעם הפגום לשבח )תמז ,כז(.
)ג( כבוש במים או בציר אוסר כל עובי הכלי ,אבל רק מה שבתוך המים והציר )תמז ,כז .תמז ,ל(.
)ד( מלוח קצת שכבש בכלי חמץ ,ותו עליו מים ,איו מפליט אלא במעת לעת ,ואז כבר פגם הטעם )תמז ,כח.
תא ,סג(.
)ה( מלוח קצת ולא תו עליו מים ,חריפות הציר כס בדופי הכלי בשיעור בישול ,ושוב לא פגם טעם החמץ שבו,
ופלט בכבישה במים מעת לעת ואוסר )תמז ,כט .תא ,סג(.
)ו( כבשה מעת לעת בכלי חמץ בתוך הפסח ,אסר במשהו אפילו איו בן יומו )תמז ,כד .תמז ,לא(.
)ז( כבשה פחות ממעת לעת בתוך הפסח ,לכתחלה טוב לחשוש לדעת הסוברים שפלט מהכלי )תמז ,כד .תמז ,לא.
תסז ,כט -ל(.
)ח( כבשה קודם הפסח ,ויש ששים גד החמץ הבלוע ,או גד החמץ הבלוע שהפך לחריף ,בטל בששים )תמז ,ל.
תמז ,לב(.
 231רא "ש כלל כד ס"ד )דגים מלוחים השרויים בעריבת איו יהודי  ...בצרפת והגין היתר באותן שלא שרו במים(,
וס"ה ה )גביה לחה בפסח מותרת ,אף על פי שעשית בכלים של כל השה ולא זהרו בה  ...כיון שאין עשיית
הגביה בהן על ידי חמין ,איו מפליט( .טור )דגים מלוחין  ...היבשים במקום שוהגין לאכול אוכלין ,ובמקום
שוהגים שלא לאכול אין אוכלין( .דרכי משה ס"ק ו )בשר מליח מתיר ,אף על פי שהכלי שמלח בו הוא חמץ ...
דאין מליחה לכלים( .פר"ח ס"ה -ו )דכיון שהדגים יבשים ,אפילו אם ישם בכלי חמץ בפסח מותרין ,לפי שאין כח
למלח להפליט טעם מכלי  ...שהמלח אף על פי שהוא חריף ,כיון שהוא דבר יבש איו מפליט מה שבלוע בכלים(.
מ"א ס"ק טז )שאין המלח מפליט כל מה שבלוע בכלי  ...דלא שייך כבוש אלא בלח וצלול( .ח"י ס"ק יט )והא דאין
חוששין שמלחו בכלי חמץ בן יומו ,ואין במה שבתוך הכלי לבטל פליטת הכלי ,יש לומר שאין מליחה לכלים
להפליט(.
 232רא"ש ע"ז פ"ה סי' לו )חשוב ותן טעם לפגם עד שתשהא הקדירה לילה לפר"ת ,או מעת לעת לפר"י( .טור סי'
קכא )ואיזהו שאיו בן יומו ,פירש ר"ת כל שעבר עליו לילה אחת  ...ור"י פירש שצריך שישהא מעת לעת ,וכן
עיקר( .טוש"ע יו"ד סי' קג ס"ה )כל קדרה שאיה בת יומא חשיבה טעמה לפגם ,ואיה אוסרת .וקראת בת יומא
כל זמן שלא שהתה מעת לעת אחר שתבשל בה האיסור ,וכיון שעבר עליה מעת לעת אחר שתבשל בה האיסור
איה קראת בת יומא( .ובב"י שם )והכי הוי סוגיין דעלמא(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

242

הכלי שהוא קשה:234
כז במה דברים אמורים במיני מלוחים יבשים ,כגון גבינה מלוחה ,ודגים מלוחים ,שאינן שרוים במים
או בציר מעת לעת בתוך כלי חמץ .אבל אם היו שרוים במים ,או בציר ,מעת לעת ,235אפילו לא היה
__________________
 233תוס' חולין קיג ,א ד"ה טהור )ומעשים בכל יום דמלח בקערה שמשתמשין בה בשר ,לוקחים ממו לתת ממו
בחלב ,והמחמיר תבא עליו ברכה( .רא "ש חולין פ"ח סי' מב )ומעשים בכל יום דמלח התון בקערה שמשתמשין בה
בשר ,לוקחין ממו לתת בתוך חלב ,ולא חיישין שמא בלע מן הקערה( .טור שו"ע ביו "ד סי' קה סי"ב )דאין מליח
כרותח כל כך להפליט מן הכלי מה שבלע בתוכו( .ורמ"א שם סי' סט סט"ז )מלח בכלי שאיו מוקב  ...מותר
לחזור ולמלוח בה( .ש"ך שם ס"ק סז )דאין מליחה לכלי ,להפליט מה שבתוכו על ידי מליחה( .ט"ז שם ס"ק מ
)הטעם דאין מליחה לכלים(.
וכן הוא לקמן ס"ו )מלח התון בכלי של חמץ אף על פי שמן הדין מותר לאכלו בפסח  ...ואין המלח מפליט מה
שבלוע בתוך הכלי  ...מכל מקום המחמיר  ...תבוא עליו ברכה ,לפי שיש מי שאומר שהמלח יש לו כח להפליט מה
שבלוע בתוך הכלי(.
*
ואף שלקמן ס"ו מסיים "המחמיר  ...תבוא עליו ברכה" ,וכאן סתם להתיר בפשיטות.
הה כעין זה מציו גם ברמ"א ביו"ד ,שבסי' קה סי"ג כתב "והמחמיר תבא עליו ברכה" ואילו בסי' סט סט"ז סתם
וכתב "מלח בכלי שאיו מוקב  ...מותר לחזור ולמלוח בה" .וביאורי הפוסקים בזה ,ראה שיעורי הלכה למעשה
ח"ב ע' כ -כב.
 234מקור וביאור הלכה זו הוא בחולין קיג ,א )דג טהור שמלחו עם דג טמא מותר  ...כגון שהיה טהור מליח וטמא
תפל( .ופרש"י )תפל מבלי מלח ,דהשתא לא פליט טמא מידי( .ובתוס' שם )ויש ללמוד מכאן דאין צריך להגעיל
דפוסי גביות העובדי כוכבים ,ומותר לעשות בהם גביות לישראל ולמולחן בתוכן ,דהוי כמו טהור מליח וטמא
תפל ,דאין שייך מליחה בעץ ,ולא עשה עץ רותח על ידי מליחה(.
והייו שמטעם זה ,המולח מאכל בכלי ,דיו כמאכל מלוח עם מאכל תפל ,שהמלוח מבליע טעמו בתוך התפל ,ואיו
מפליט את טעם התפל .שהרי הכלי לא עשה רותח על ידי מליחה ,רק המאכל ,יוצא אם כן ,שהמלח מפליע טעם
המאכל בתוך הכלי ,אבל איו מפליט כלום מטעם הכלי.
וכך מסכם בשארית יהודה יו"ד סי' סט ס"ק צו )והא דקיי"ל דאין מליחה לכלים ,הייו שאין כח במליחה להפליט
מכלים הבלוע בהם ,אבל מכל מקום יש לו כח להבליע( ,וס"ק קכו )אן קיי"ל דיש כח במלח להבליע ,אלא שאין
כח במליחה להפליט הבלוע בהם( .וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט סט"ז אות ד.
וכן הדין בכבישה בציר ,ושאר משקאות חריפים ,שלדעת רביו מבליע בכלי בשיעור בישול ,כמו במאכל .אבל מכל
מקום איו מפליט מהכלי בשיעור בישול ,אלא במעת לעת ,כמו הכבישה במים .ויתבאר לקמן הערה הבאה.
 235שבין שרוים במים ובין שרויים בציר ,לא פלט טעם החמץ מן הכלי לתוכו ,אלא על ידי כבישה מעת לעת.
וכדלעיל הערה הקודמת ,שאף שהכבישה בציר מבליעה בכלי בכשיעור בישול ,מכל מקום איה מפליטה מהכלי אלא
במעת לעת ,כמו מים .והייו שכמו שהמליחה איה מפליטה מהכלי ,כך גם חריפות הציר איה מפליטה מהכלי,
אלא כמו כבוש במים ,שמפליטה מהכלי במעת לעת.
*
מקור הלכה זו בפסחים עו ,א )אמר שמואל  ...כבוש הרי הוא כמבושל( .ופירש רש"י" :כבוש בחומץ".
ואף שלא תבאר כאן שיעור הכבישה בחומץ שאוסרת ,ביאר הרא"ש )חולין פ"ח סי' מט( " :ושיעור כבישה הוי
כאילו תו על האור ,כדי שירתיח ויתחיל לבשל ,אם כבש בתוך הציר כשיעור זה אסר כל מה שבתוך הציר".
וכן פסק לקמן סכ"ט )שהה הציר בתוך הכלי  ...כשיעור בישול ,דהייו בכדי שאם היה ותן הכלי עם הציר שבתוכו
על גבי האור היה הציר מתחיל להרתיח( ,וש".
וכל זה בכבש בציר או חומץ החריפים ,משא"כ אם כבש בדבר שאיו חריף ,אין אומרים שהכבוש הוא כמבושל ,עד
שישרה בתוכו מעת לעת ,כמבואר בפסחים )מד ,ב(" :בשר בחלב  ...חידוש הוא  ...דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא
שרי בשיל ליה בשולי אסור".
ומזה למדים דין כבוש בצון מעת לעת ,כמבואר ברא"ש ע"ז פ"ה סי"א )שמעתי בשם ריצב"א ,דאם שהה בתוכו יום
שלם מעת לעת קרא כבוש ובולע ופולט כמבושל .וראי' מדאמר בחולין בשר בחלב דחדוש הוא דאי תרו ליה כולא
יומא בחלב שרי אי בשיל ליה אסור ,ומה חדוש הוא כל איסורין שבתורה מי דיו כך דצון בצון לא מיתסר ולא
בלע ,אלא ודאי זהו חדושו ,דכל איסור שבתורה אע"ג דצון לא בלע ,אם שראו יום שלם אסרו מטעם כבוש,
ובבשר בחלב חדוש הוא דאיו אסר אלא דרך בישול(.
וכן פסק בשו"ע יו"ד רס"י קה )איסור ששרה עם היתר מעת לעת בצון ,מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל ואסר
כולו .אבל פחות מכאן ,בהדחה סגי .ואם הוא כבוש בתוך ציר או בתוך חומץ ,אם שהה כדי שיתו על האור
וירתיח ויתחיל להתבשל ,הרי הוא כמבושל(.

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

243

__________________
דרכי משה כאן ס"ק יב )דאם שהה תוך הכלי מעת לעת הוי ככבוש וכבוש כמבושל ,כמו שיתבאר לקמן ביורה דעה
סימן ק"ה  ...וכן ראה דבדבר לח ששתהה בכלי מעת לעת אמרין ביה כבוש כמבושל כמו בשאר איסורים( .הובא
במ"א ס"ק טז ד"ה כתב בדרכי משה.
וכן הוא לעיל סכ"ד )פרוסת פת שפל ליין צון  ...שכבשו בתוכו מעת לעת( .ולקמן סכ"ח )עד סוף מעת לעת משעה
שכבש( ,וסי' תא ס"ס )ששרה וכבש בהן חמץ כ"ד שעות( ,וסע"ב )שוהה בתוכם מעת לעת ועשה כבוש
כמבושל( .וסי' תסא סי"ב )שכל השרה מעת לעת קרא כבוש והרי הוא כמבושל( .וסי' תסז ס"מ )וכל הכבוש מעת
לעת הרי הוא כמבושל( .וסי' תעג סכ"ט )אם שרה מעת לעת אפילו במים צוים(.
והייו דוקא בכ"ד שעות רצופים ,כלקמן סי' תא ס"ס )כ"ד שעות רצופים( ,וסי' תעג סכ"ט )כ"ד שעות רצופים(.
אמם יש חולקים וסוברים שכבוש איו אוסר אלא על ידי ציר או חומץ ,שהרי בגמרא ה"ל )פסחים עו ,א( פירש
רש"י" :כבוש )בחומץ( הרי הוא כמבושל" .וכן הוא בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תקיד )דלא אמרו אלא בדברים
החריפין כמלח וחומץ וכיוצא באלו ,וכדאמר שמואל מליח הרי הוא כרותח כבוש הרי הוא כמבושל( .ובמחת
יעקב כלל ג ס"ק ד )דלדעת רש״י לא אמרין כלל כבוש ,במים דאין כבוש אלא בחומץ וציר  ...דעת הרמב"ם דבכל
האיסורים כבוש מותר ,אלא דוקא דבר חריף  ...ולכן לא הביא כלל דין זה דכבוש בהלכותיו ,רק בדברים
החריפים(.
ולא קיי"ל כדעה זו ,וגם כבוש מעת לעת במים אוסר בותן טעם; אלא שמכל מקום מצרפים לפעמים דעה זו להקל,
כמבואר לקמן סי' תעג סכ"ט )יש אומרים שלא אמרו כבוש כמבושל אלא כבוש בחומץ וציר ולא במים(.
*
כל זה הוא לעין להבליע במאכל ,או להפליט מהמאכל .וכן הדין לעין להבליע בכלי ,אשר לדעת רביו אין הפרש
בין להבליע במאכל לבין להבליע בכלי ,כדלקמן סכ"ט )וכיון ששהה הציר בכלי כשיעור בישול ,הרי הוא כאלו
תבשל בתוכו ובלע חריפות הציר בתוך הכלי( ,ותבאר לקמן שם )הערה .(252
משא"כ לעין להפליט מהכלי ,הה כמו שהמלח איו מפליט מהכלי ,כדלעיל בהערה הקודמת ,כן גם חריפות הציר
איה מפליטה מהכלי .כי כל עין הפליטה מהמאכל הוא על ידי שהמלח או הציר גורמים שהמאכל יהי' מלוח
ויפליט ממו .משא"כ בכלי ,שאין מליחה בכלים ,הייו שאין הכלי עשה רותח כדי להפליט ממו ,על ידי המלח או
על ידי חריפות הציר.
יוצא אם כן שהמליחה איה מפליטה כלל מהכלי ,ואילו הכבישה בציר )אף שאיה מפליטה בשיעור בישול ,שהוא
שיעור כבוש בציר ,מכל מקום( שאר עליו דין כבוש במים ,שמפליט מהכלי במעת לעת.
ולכן מסיק כאן "אם היו שרוים במים או בציר מעת לעת" ,כי לעין להפליט מהכלי אין הפרש בין מים לציק,
ששיהם אים מפליטים מהכלי אלא במעת לעת .ומקורו בפוסקים:
ט"ז יו"ד סי' סט ס"ק מא )אין להחמיר ולומר דשיעור כבישה יהיה כאן כשיעור האמר בסי' ק"ה סעיף א' ,בכבוש
בתוך ציר ,דשיעורו כדי שיתו על האור ,דזה שייך על הבשר השרה בתוך הציר ,משא"כ כאן דהכלי לא מפליט
בזמן קצר כזה הכבישה ,אלא בשיעור סתם כבישה מכל מקום ,שהוא מעת לעת(.
ש"ך שם ס"ק סח )דדוקא לעין מלח מתחלה בכלי שאיו מוקב ,דאסר הבשר מציר גופה ,אמרין הכי ,אבל לעין
אין מליחה לכלים ,אין חילוק ,דלעולם אין כח מלח והציר מפליט כלי(.
ח"י כאן ס"ק יט )והמ"א כתב להחמיר בחמץ אף על ידי כבישה בציר כדי שירתיח ,ודלא כש"ך ,עכ"ל .ולע"ד אין
להחמיר(.
פר"ח ביו"ד שם ס"ק ז )ואף אם שהה כשיעור שיתו על האש ויתחיל להרתיח ,איו אסר … דלעולם אין כח
המלח והציר מפליט כלי(.
איסור והיתר הארוך כלל ג סי' ב )כלי שאיו מוקב שמלח בו ,מותר לכתחילה לוקבו ולמלוח בו ,דלא אסר רק
לבישול( .הייו שהמליחה איה מפליטה מהכלי.
רמ"א שם סט"ז )אבל מותר לחזור ולמלוח בה בשר(.
דלא כמ"א סוף ס"ק טז )ובמליחה יש להחמיר ,שאם שהא כדי שירתיח בציר מפליט מן הכלי ,דלא כש"ך(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט סט"ז אות ה.
וכן הוא גם בחלב קיבה ,שהוא חריף וחמוץ ,ומכל מקום איו מפליט מהכלי אלא במעת לעת ,כדלקמן סמ"ז בהגהה
)חלב  ...הקיבה ,שהוא חריף וחמוץ  ...וזה החלב היה מעת לעת בתוך כלי של חמץ( .ושם סמן )הערה .(342
וכן הדין בכבישה בחומץ חזק ,שמבליע בשיעור בישול ,כדלקמן סי' תעג סכ"ט )והכבוש הוא כמבושל ,דהייו אם
שרה בציר או בחומץ חזק ,ושהה שם בכדי שאם היו ותין הציר והחומץ על גבי האור היו מתחילין להרתיח(.
ומכל מקום איו מפליט מהכלי בשיעור בישול ,כדלקמן ס"א )יין וחומץ המוצע לפסח  ...מה שבלוע בדופי הכלי
איו פלט בצון ,אלא על ידי כבישה מעת לעת( .ושם סמן )הערה .(377
*
אלא שלמרות האמור לעיל ,שהן הציר והן המים מפליטים מהכלי במעת לעת .מכל מקום יש הפרש בים:
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הכלי בן יומו בשעה שנתנו המליח לתוכו ,אסור )ועיין ביורה דעה סי' ק"ה 236דלא נאסר אלא מה
שמונח ממנו בתוך המים והציר ,אבל המקצת שיוצא חוץ מהמים והציר לא נאסר( לאכלו ,אפילו
ביום טוב האחרון של גליות ,237אע"פ שהוציא מהכלי של חמץ קודם הפסח ,והדיחו יפה יפה ,בכלי
של פסח ,מן המלח הדבוק בו ,מכל מקום כיון שנכבש מעת לעת בתוך כלי של חמץ ,הרי נפלט טעם
החמץ מן הכלי לתוכו על ידי כבישה זו ,שכל הכבוש מעת לעת הרי הוא כמבושל.
ואע"פ שהכלי לא היה בן יומו ,ונפגם טעם החמץ שבתוכו ,מכל מקום כשהטעם הפגום נבלע לתוך
המליח ,שהוא חריף וחזק מחמת טעם המלח שנכנס בו ,הרי טעם פגום זה נהפך בו לשבח,
שהחריפות מבטל את פגימתו:238
כח במה דברים אמורים במליח שהוא מלוח הרבה מאד ,כמו שהוא דרך למלוח בשר או דגים כדי
__________________
שהרי הציר מפליט מהכלי ואוסר במעת לעת ,הן כשהכלי בן יומו והן כשאיו בן יומו ,הן כשכבש בפסח והן
כשכבש לפי הפסח ,כדלקמן בסמוך )כשהטעם הפגום בלע לתוך המליח ,שהוא חריף וחזק מחמת טעם המלח
שכס בו ,הרי טעם פגום זה הפך בו לשבח ,שהחריפות מבטל את פגימתו(.
ואילו המים איו אוסר לפי הפסח ,כדלקמן סכ"ח )אפילו אם היה הכלי בן יומו בשעה שכבשוהו לתוכו ,מותר
לאכלו בפסח ,שהרי לא פלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שכבש ,וברגע ההיא שבסוף המעת לעת
כבר יש יותר ממעת לעת משעה שבלע החמץ לתוך הכלי ,וכבר פגם טעמו(.
ומכל מקום אוסר כשכבש בתוך הפסח ,כדלקמן סל"א )לפי מהג מדיות אלו שאוסרין ותן טעם לפגם בפסח אסור
לאכלו בפסח בכל עין  ...כשהוא שרוי בתוכו בתוך הפסח(.
ובזה מיירי האמור כאן )אם היו שרוים במים  ...מעת לעת ,אפילו לא היה הכלי בן יומו בשעה שתו המליח לתוכו
אסור( .דהייו שכבש מעת לעת בתוך הפסח ,ואסר ,אף שהוא ותן טעם לפגם.
עוד הפרש בים לעין מילוי ועירוי ,ולעין כלי חרס ,כדלקמן סי' תא סס"א )ואפילו הוא כלי חרס מועיל לו מילוי
ועירוי ,או הגעלה .ולא אמרו שכלי חרס איו יוצא מידי דופיו לעולם  ...כשבלע בו האיסור על ידי חמין ,או על ידי
חריפות  ...אבל כשבלע בהן האיסור בצון על ידי כבישה מעת לעת ,הוא פלט גם כן בצון על ידי מילוי ועירוי.
ואפילו הוא כלי חרס מועלת לו הגעלה(.
 236דעה הב' ברמ"א שם ס"א )וכל מקום דאמרין כבוש כמבושל ,אפילו מה שחוץ לכבישה אסור ,דעל ידי הכבישה
שלמטה מפעפע למעלה ,כמו בבישול .ויש מקילין במה שבחוץ( .ש"ך שם ס"ק א )ומדברי הרב בתורת חטאת כלל
כ"ב דין ו ,ראה שכן עיקר( .ט"ז שם ס"ק ב )ויש מקילין במה שבחוץ ,וכן פסק בתורת חטאת כלל כ"ב( .מ"א כאן
ס"ק טז ד"ה ודע )ודע דלא מקרי כבוש אלא מה שמוח תוך הציר(.
וכן הוא לעין הבלעת הציר אל תוך הכלי ,כדלקמן סכ"ט )שהרי לא כס חריפות הציר אלא באותו מקום מן הכלי
שהיה מוח עליו( ,ותבאר לקמן שם )הערה .(252
ולקמן סי' תסז ס"ז )ואם מקצת החתיכה בתוך הציר ומקצתה למעלה מן הציר ,המקצת  ...שלמעלה מן הציר
מותר להשהותה או למוכרה  ...ואם יש שם הפסד מרובה ומיעת שמחת יום טוב יש להתירו אפילו באכילה(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קה ס"א אות ג.
 237כדלקמן סל"ו )והערה  ,(268שרק בחומרות שהגו בפסח ,משום חששות רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של
פסח ,משא"כ כאן שאסור מדיא.
 238כדלקמן ס"ט )כל דבר חריף שחתך בסכין של חמץ ,אפילו איו בן יומו ,והוא קי ומקוח יפה ,ואפילו חתך
קודם הפסח ,אסור לאכלו בפסח ,לפי שעל ידי חריפותו ,ועל ידי דוחק הסכין בחתיכתו ,פלט טעם החמץ הבלוע
בסכין ובלע בחתך ,ועל ידי חריפותו מבטל את פגימת הטעם מחמת שאיו בן יומו ,ועשה טעם לשבח( ,ותבאר
לקמן שם )הערה  .(423וכאן תבאר שכן הוא גם בציר ,כמבואר בפוסקים:
פר"ח ס"ה ד"ה ולכן ראה )וכי תימא הא קיימא לן דסתם כלי גוים אין בי יומן ,והוה ליה ותן טעם לפגם  ...יש
לומר שכבר כתב הטור בשם בעל התרומה שכל דבר חריף אפילו איו בן יומו אוסר ,משום דחורפיה ממתקת
איסור הבלוע בכלי ומשביחו והוה ליה ותן טעם לשבח( .ח"י ס"ק יט )שהמאכל שי הוא דבר מלוח הרבה ,או
שאר דבר חריף ,דמשוי ליה לשבח( .שו"ע יו"ד סי' צו דעה הב' שבס"א )צון או סילקא שחתכם בסכין של בשר ...
אסור לאכלם בחלב  ...ויש אומרים דהוא הדין לאיו בן יומו והוא מקוח( .רמ"א שם ס"ג )ויש אומרים אפילו
איו בן יומו( .ש"ך ביו "ד סי' צו ס"ק ו )דחורפיה דצון מחליא ליה ומשוי ליה לשבח ,כמו קורט של חלתית  ...וכן
דעת כל האחרוים וכן והגין( ,וס"ק יט )וכן דעת כל האחרוים וכן והגים(.
*
ויתירה מזו ,אפילו אם בשעה שהטעם בלע לתוך המליח איו חריף ,מכל מקום לפעמים שאר הטעם שבכלי חריף
ומשובח ואיו פגם לעולם ,כדלקמן סכ"ט )והערה .(251
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שיתקיימו זמן מרובה ומרבים בהם מלח ,239ולפיכך אף שהן שרוין במים אין המים מבטלין חריפותן.
אבל אם אינו מלוח כל כך ,אינו נקרא דבר חריף ,כיון שהוא שרוי במים הן מבטלין את חריפותו.240
ולפיכך אפילו אם היה הכלי בן יומו בשעה שכבשוהו לתוכו ,מותר לאכלו בפסח ,שהרי לא נפלט
החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת 241משעה שנכבש ,וברגע ההיא שבסוף המעת לעת ,כבר יש
יותר ממעת לעת משעה שנבלע החמץ לתוך הכלי ,וכבר נפגם טעמו:242
כט במה דברים אמורים כשנתן עליו המים קודם שנראה הציר בתוך הכלי של חמץ שנכבש בתוכו.
או אפילו לא נתן עליו את המים עד לאחר שנראה ציר בתוך הכלי ,אלא שלא שהה הציר בתוך הכלי
)קודם שנתן עליו מים( כשיעור בישול ,דהיינו בכדי שאם היה נותן הכלי עם הציר שבתוכו על גבי
האור היה הציר מתחיל להרתיח .243אבל אם לא נתן עליו מים עד לאחר ששהה הציר בתוך הכלי
__________________
 239פר"ח ס"ה )שהדבר ראה לעין ,שבשביל שיתקיימו הדגים ולא יפסדו ,מרבים במלח יותר מדאי ,והמים אים
יכולים לבטל חורפת המלח לפי שהוא מרובה( .מחת יעקב כלל יב ס"ק יד )כיון דמולחין הבשר לקיים ,מסמתמא
מולחין אותו היטב ,עד שהציר שזב ממו עשה דבר חריף ,ובדבר חריף קי״ל דאף לאחר מעת לעת משוי ליה
לשבח(.
וכעין זה בשו"ע יו"ד סי' צא ס"ה )מליח כעין מליח דבעי לה לארחא ,אפילו לאחר שהדיח ,הוי איו אכל מחמת
מלחו ,וכל זמן שלא שראו במים דיו כרותח( .ש"ך סי' פג ס"ק יב )עייו רואות שמי הציר עזין וחזקין ומבליעין
בודאי ,וגרע טפי מציר המעורב במים ,דלא חשיבי כרותח( ,וסי' צו ס"ק טז )וצריך לומר דהמחבר מיירי כשהם
מלוחים ביותר(.
 240מ"א ס"ק טז )דהמים מבטלין כח הציר( .ויתבאר לקמן ס"ס )והערה " ,(446בעין שיהיו ]המים[ מרובין מהציר".
משא"כ לפי שתן עליהם הציר ,גם אם איו מלוח הרבה ,ואפילו לא מלח אלא לצלי ,הציר הוא חריף ,כדלקמן
סעיף הבא )והערה .(248
וראה יגדיל תורה .י ה ע' עט .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' צו ס"ב.
 241כדלעיל סכ"ז )והערה .(235
 242ש"ך סי' קה ס"ק ב )כיון דלא עשה כבוש אלא אחר מעת לעת ,אם כן אחר מעת לעת ותן טעם לפגם( .וסי' סט
ס"ק י ) דהא לא עשה כבוש עד אחר מעת לעת ,ואז הוי ותן טעם לפגם( ,וס"ק סח )דאפילו שהה בו הבשר כשר
מעת לעת מותר ,דהי דבמעת לעת הוי כבוש כמבושל ממש ,דמפליט כלי ,וכמו שתבאר ברס"י ק"ה ,מכל מקום
בשעת פליטה הוא ותן טעם לפגם ,כיון דאיו פולט רק אחר מעת לעת שאיו בן יומו( .ט"ז שם סי' קה ס"ק א
)דאחר מעת לעת אין הכלי האסור אוסר אפילו על ידי בישול ,דותן טעם לפגם ,ולמה יאסר הכלי כאן על ידי
כבישת איסור את ההיתר אחר כך ,דבשעה שיש לו לאסור ,דהייו אחר מעת לעת ,כבר הוא ותן טעם לפגם( ,וכאן
ס"ק ט )כתבתי ביו"ד סי' ק"ה ,דאין לאסור מחמת כבוש כמבושל בכלי של איסור ,דהוה ליה ותן טעם אחר
שיעור מעת לעת שהוא שיעור כבישה( .ח"י ס"ק יט )דברגע שגמר הכבישה אז הוא ותן טעם לפגם ,כיון שותן
המאכלים תוך הכלי זה אחר זה ,דהייו החמץ ששתמש בו תחלה ,ממילא סוף מעת לעת למאכל שי כבר הוא
אחר מעת לעת למאכל חמץ ששתמשו בו(.
וכן הוא לקמן ס"ס )אפילו  ...כבש אותם במלח ומים בכלי של חמץ בן יומו ,הרי מי הכבישה מותרין בפסח ...
כבשו בכלי חמץ בן יומו ,דיו כשאר מיי מלוחים וכבושים שאין מרבים בהם מלח ,שמלחו וכבשו בכלי של חמץ
בן יומו ,כמו שתבאר למעלה(.
וכן הוא לקמן סי' תא סס"ג )שהרי בשעה זו שהמי דבש בולע טעם השכר מן החבית ,דהייו בסוף מעת לעת אחר
כיסתו לתוכה ,אזי ברגע ההוא יש יותר ממעת לעת לבליעת השכר בתוך החבית ,וכבר פגם בלוע זה(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט ס"א .פסקי הרב ע' כא.
 243פסחים עו ,א )אמר שמואל  ...כבוש הרי הוא כמבושל( .ופירש רש"י" :כבוש בחומץ".
ואף שלא תפרש כאן שיעור הכבישה בחומץ שאוסרת ,ביארו הרא"ש חולין פ"ח סי' מט )ושיעור כבישה הוי כאילו
תו על האור ,כדי שירתיח ויתחיל לבשל ,אם כבש בתוך הציר כשיעור זה אסר כל מה שבתוך הציר( .והייו
שלומד זאת מגמרא זו גופא ,שכבוש הוא כמבושל ,כלומר כשיעור בישול.
שו"ע יו"ד קה ס"א )איסור ששרה עם היתר  ...בתוך ציר או בתוך חומץ ,אם שהה כדי שיתו על האור וירתיח
ויתחיל להתבשל ,הרי הוא כמבושל( .ובכתי"ק מהרי"ל תוקן :סט סי"ח )בשר שמלח בכלי שאיו מוקב ושהה בו
כשיעור שיתו מים על האש ויתחילו להרתיח(.
והייו שלשון הרא"ש שם )כאילו תו על האור כדי שירתיח ויתחיל לבשל( ,מורה לכאורה שהכווה שהציר או
החומץ יחד עם התבשיל ירתיחו .ומ"ש כאן )דהייו בכדי שאם הי' ותן הכלי עם הציר שבתוכו על גבי האור הי'
הציר מתחיל להרתיח( ,הוא ע"פ האמור בשו"ע יו"ד סי' סט סי"ח )כשיעור שיתו מים על האש ויתחילו להרתיח(.
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כשיעור בישול ,אם היה הכלי בן יומו ,244אסור לאכול מהמליח שנכבש בתוכו אפילו ביום טוב
האחרון ,245לפי שהציר הוא דבר חריף ,246כיון שהוא יוצא מהמליח על ידי כח המלח שעליו הרי כל
כח המלח בציר ,ודינו כרותח גמור כמ"ש ביורה דעה סי' ס"ט 247וצ"א ,248וכיון ששהה הציר בכלי
כשיעור בישול הרי הוא כאלו נתבשל בתוכו ,ונבלע חריפות הציר בתוך הכלי ,249ועל ידי כן נעשה
טעם החמץ הבלוע בכלי חריף מעט על ידי חריפות הציר שנכנס בתוכו .וכיון שטעם החמץ הבלוע
בכלי נעשה חריף מעט בעודו משובח ,דהיינו בעוד שהכלי הוא בן יומו ,250אינו נפגם לעולם אפילו
__________________
וכן הוא לקמן סי' תסז ס"ו )בכדי שאם הי' ותן הציר בכלי עם האש הי' מתחיל להרתיח ולהתבשל( ,וסי' תעג
סכ"ט )אם שרה בציר או בחומץ חזק ,ושהה שם בכדי שאם היו ותין הציר והחומץ על גבי האור היו מתחילין
להרתיח( ,וסי' תרמח סכ"ה )אפילו לא שהה בתוכו אלא שעה מועטת כדי שיתן החומץ על האור וירתיח ,הרי זה
כמבושל(.
אבל לקמן בסי' תקכז סי"ב )בכדי שאם היו ותים החומץ והציר עם התבשיל שבתוכה על גבי האור היה התבשיל
מתחיל להרתיח(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט סי"ח אות א.
 244יתבאר לקמן )הערה .(250
וכן הדין בזיתים שכבשו בכלי חמץ ,כדלקמן סוף ס"ס )ואם כבשו בכלי חמץ בן יומו ,דיו כשאר מיי מלוחים
וכבושים שאין מרבים בהם מלח ,שמלחו וכבשו בכלי של חמץ בן יומו ,כמו שתבאר למעלה(.
 245כדלקמן סל"ו )והערה  ,(268שרק בחומרות שהגו בפסח ,משום חששות רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של
פסח ,משא"כ כאן שאסור מדיא.
 246אף אם איו "מלוח הרבה מאד ,כמו שהוא דרך למלוח בשר או דגים כדי שיתקיימו זמן מרובה ומרבים בהם
מלח".
 247סעיף יח )בשר שמלח בכלי שאיו מוקב ,ושהה בו כשיעור שיתו מים על האש ויתחילו להרתיח ,כל מה שממו
בציר אסור לאכלו( .ובש"ך שם ס"ק עא )משמע דעתו בב"י דהייו שאיו אכל מחמת מלחו ,והייו כעין מליחה
לקדרה ,וכדלקמן סי' צ"א ס"ה .מיהו אן קי"ל כמ"ש הר"ב( ,דהייו אפילו מלח לצלי ,כדלקמן הערה הבאה.
 248רמ"א סעיף ה )כל ציר מבשר שמלח ,אפילו לא מלח רק לצלי ,חשוב רותח .ולכן אם פלה ציר על הגביה או על
כלי ,אוסר( .ותפרש בתורת חטאת כלל ו דין ו )ואפילו בשר שלא מלח רק לצלי ,שאין הבשר חשוב רותח ,מכל
מקום ציר הוטף ממו מקרי רותח( .ופירש במחת יעקב שם ס"ק טו ,דאף שלעין הבשר עצמו שמלח לצלי פסק
ברמ"א שם )ויש אומרים דאן אין בקיאים בדבר ,ויש לו לחשב אפילו מליחת צלי כרותח .וטוב להחמיר במקום
שאין הפסד מרובה( ,מכל מקום )ציר חשיב כרותח אף בהפסד מרובה(.
וכן הוא לקמן סי' תסז ס") ודרך המלח להפליט ציר מדבר המלוח ,והציר שהפליט מהחטה בלע בבשר במקום
מגעה של החטה ,לפי שהוא כרותח(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן סי' סט סי"ח אות ב.
 249כדלעיל ריש סכ"ז )והערה  ,(234דאף שהציר איו מפליט מהכלי בפחות ממעת לעת ,מכל מקום מבליע בו בשיעור
בישול .וראה מראי מקומות וציוים .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט סט"ז אות ה.
 250דרכי משה יו"ד סי' קכב ס"ק א )וכתב באיסור והיתר הארוך כלל ל"ח ,דאם בישלו בקדרה של בשר דבר חריף,
והקדרה איה בת יומא ,ואחר כך בשלו בה חלב ,המאכל מותר ,דלא אמרין דהחריפות שבקדרה שהיא איה בת
יומא עושה שהקדרה פולטת עכשיו לשבח(.
וכן הוא בתורת חטאת כלל סא דין יב )וכתב האיסור והיתר הארוך דאם בשלו בו ]דבר חריף בקדירה של בשר
שאיו בן יומו ,אחר כך בשלו בו[ חלב ,המאכל מותר ,ולא אמרין החריפות שבקדירה עושה שמפליט לשבח(.
משא"כ כשהקדרה היא בת יומא ,אסר ,כיון שגם הטעם הבלוע בקדירה עשה חריף מעט ,ואיו פגם.
*
ואף שהש"ך חולק עליו שם ס"ק ב )והוא הדין אם בישל  ...דבר חריף בקדרה של בשר בן יומו ,אם בישלו בו אחר
מעת לעת שתבשל בו הבשר ,אף על פי שאיו מעת לעת משתבשל בו הדבר חריף ,והיה בן יומו כשתבשל בו הדבר
חריף מותר( .והייו שאף אם הקדרה היא עדיין בת יומא ,אין הטעם החריף מהפך את הטעם הבלוע בכלי שיהי'
חריף מעט ,ולא יהי' פגם .ולכן אם בישל אחר מעת לעת מבישול הבשר מותר.
וזכר גם בש"ך סי' צה ס"ק ז )ולקמן סי' קכ"ב ס"ג תבאר ,דדוקא המאכל עצמו שהוא חריף עשה לשבח ,אבל לא
משוי הקדרה לשבח( .והייו שדוקא הטעם הפגום שבלע במאכל החריף הפך לשבח .אבל הטעם הבלוע שבדופי
הכלי איו הפך לשבח.
מכל מקום חלק עליו בו הגאון בקודת הכסף בסי' קכב שם )מ"ש הגאמ"ו ז"ל וכן אם בישל דבר חריף בקדרה של
בשר בן יומו ,אם בישלו אחר מעת לעת משתבשל בו הבשר כו' מותר  ...אי חוכך בדין זה  ...דבישול שי הוי דבר
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לאחר כמה ימים:251
ל ומכל מקום אם הוא יודע שיעור המקום מן הכלי שהיה בו הציר קודם שנתן בו המים ,וברור לו
שיש ששים במליח הנכבש עם מי הכבישה כנגד אותו מקום מן הכלי בכל עוביו ,252מותר לאכול
__________________
חריף ,ומשוי למה שבתוך דופי הכלי כאילו תבשל השתא .אבל אם בישל דבר חריף אחר מעת לעת ,כיון שטעמו
פגום איו משוה לשבח(.
וכן הוא בח"י כאן ס"ק יט )דמשוי ליה לשבח מה שבלוע תוך הכלי ,וגם המלח מבליע תוך הכלי תוך מעת לעת ,ואיו
פגם הבלוע ראשון שבתוכו(.
ומקור הלכה זו בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תצז )שלא אמרו אלא בפליטת הבלוע ,הפגם המועט שתערב בדבר חחריף
שהוא בעין ,הא בליעת החריף שהיא מועטת ,שיתקן וימתק הפגם הבלוע בכלי לא( .הייו שאם בישלו דבר חריף
בכלי שאיו בן יומו ,אין החריפות הבלעת בדופי הכלי מתקת את הטעם הפגום הבלוע בו.
ותבארה דעתם ביד יהודה סי' סט ,בפירוש הארוך ס"ק עט.
 251זה למד מהאמור לקמן סוף סמ"ו )שהיי"ש הוא חריף מאד ומחמת חריפותו אין טעמו )הבלוע ביורה( פגם
אפילו לאחר כמה ימים( .ויתבאר לקמן שם )הערה .(347
וכן הוא לקמן סי' תא סס"ג )שטעם היי"ש איו פגם אפילו לאחר כמה ימים והוא ותן טעם לשבח(.
ומה שכתב הרמ"א סי' קכב ס"ג )אם היה האיסור דבר חריף ,ואחר כך שהה הקדירה מעת לעת ,ובשלו בו היתר
שאיו חריף ,מותר ,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח( .הייו דוקא במאכל חריף ,שחריפותו פגה אחר זמן,
משא"כ יי"ש ומלח וציר ,שאין חריפותן פג.
וראה שו"ת חלת יהושע )קאדקאווסקא( או"ח סי' יח .דברי טעם )כד ,ד( .הוספות למחת פתים או"ח סי' תמז
ס"ח .שערי תורה ח"ז סי' קכה .פרי החיים או"ח סי' כז .התמים חוב' ו ע' לט .הערות לשו"ע אדה"ז .יגדיל תורה
.י .ה ע' פ; פב.
 252כדלעיל סכ"ז )דלא אסר אלא מה שמוח ממו בתוך המים והציר ,אבל המקצת שיוצא חוץ מהמים והציר לא
אסר( ,ותבאר לעיל שם )הערה  .(236וכן כאן לא אסר אלא "כגד אותו מקום מן הכלי ,בכל עביו".
והייו כאמור לעיל סעיף הקודם ,אם "שהה הציר בתוך הכלי )קודם שתן עליו מים( כשיעור בישול"; משא"כ פחות
מזה ,לא כסה החריפות בדופי הכלי אלא כדי קליפה .כמבואר בטוש"ע יו"ד קה ס"א )איסור ששרה עם היתר
מעת לעת בצון ,מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל ואסר כולו  ...ואם הוא כבוש בתוך ציר או בתוך חומץ ,אם שהה
כדי שיתו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל ,הרי הוא כמבושל; ובפחות משיעור זה ,לא אסר אלא כדי קליפה(.
וכן הוא בטוש"ע שם סי' סט סי"ח )בשר שמלח בכלי שאיו מוקב ושהה בו כשיעור שיתו מים על האש ויתחילו
להרתיח ,כל מה שממו בציר אסור לאכלו( .ובש"ך שם ס"ק עב )אבל בפחות משיעור זה ,אף מה שבתוך הציר לא
אסר אלא כדי קליפה(.
ואף דהתם מיירי בדין בליעה במאכל כבוש ,וכאן מיירי בדין בליעה בדופי הכלי .כבר תבארה דעת רביו לעיל
)הערה  ,(235שכל ההפרש בין מאכל לכלי ,במליחה וכבוש ,הוא רק לעין פליטה מהכלי ,כיון שאין מליחה לכלים.
משא"כ לעין בליעה לתוך דופי הכלי ,דיו כמו בליעה לתוך המאכל ,שאם כבש בציר שיעור בישול ,או כבש
במים מעת לעת ,בלע בכל עובי הכלי ,ורק מה שמוח בתוך המים והציר.
וכמבואר באיסור והיתר הארוך כלל כד דין ט )אם היה הבשר והציר שוהה בקערה מעת לעת ,אז היה שולט גם כן
האיסור בכולו ,מטעם כבוש הוה כמבושל( .תורת חטאת כלל פה )ואם כבש דבר איסור תוך הכלי ,הוי כתבשל בו
וצריך ס' גד כל הכלי( .ש"ך יו"ד סי' צח ס"ק יג )וכתוב בתורת חטאת ריש כלל פ"ה בשם איסור והיתר הארוך ...
אם אסר על ידי כבישה צריך לשער גד כולו( ,וסי' קלה ס"ק לג )אם היה ידוע שהיה יין סך בתוכו יום שלם ,הוה
ליה כבוש ,וכבישה אוסר כל הכלי( ,וסי' קלז ס"ק ט )בידוע שעמד בו מעת לעת הרי עשה כבוש וכבר תבאר
בסימן ס"ט ס"ק ס' ובסימן צ"ח ס"ק י"ג דכבישה אוסר כל הכלי וכן בדין כיון דכבוש הרי הוא כמבושל( .והייו
גד כל עביו של אותו מקום שמוח בו הציר.
ואף דהתם מיירי בכבוש מעת לעת ,ואילו כאן מיירי בכבוש בציר שיעור בישול .כבר תבארה דעת רביו שכן הדין
בין בכבוש שיעור מעת לעת ,ובין כבוש בציר שיעור בישול ,בין בכבוש במאכל ,ובין כבוש בכלי ,תמיד בלע בכל
עביו של אותו מקום שמוח בו הציר.
וראה מראי מקומות וציוים .פסקי הרב ע' לג .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' סט סט"ז אות ב.
*
אמם תבאר לקמן סי' תא סס"ד )ואפילו לא הגעילה בתוך כלי ראשון ,אלא על ידי עירוי מכלי ראשון  ...יש
להתיר בדיעבד )במקום הפסד מרובה או שעת הדחק( ,שיש לסמוך על האומרים שאף לכתחלה די לה בעירוי מכלי
ראשון ,כיון שבליעתה היתה בצון( .והייו אף שעירוי מכלי ראשון איו מגעיל אלא כדי קליפה ,כדלעיל סי' שיח
סי"ט )שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה(.
והייו שאף שתבאר כאן שדעת רביו שכבישה )בצון( אוסרת כל עביו ,מכל מקום במקום הפסד מרובה סומכים
לפעמים על דעת הפוסקים ,שגם כבוש אוסר את הכלי רק כדי קליפה ,וסגי בהגעלה על ידי עירוי מכלי ראשון.
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מליח זה בפסח ,שהרי לא נכנס חריפות הציר אלא באותו מקום מן הכלי שהיה מונח עליו ,ושאר
החמץ הבלוע בשאר הכלי הוא נותן טעם לפגם בשעה שנפלט לתוך המליח ,דהיינו לאחר מעת לעת
משעה שנכבש המליח במים בתוך כלי זה:253
לא ומכל מקום לפי מנהג מדינות אלו שאוסרין נותן טעם לפגם בפסח ,254אסור לאכלו בפסח בכל
ענין ,אלא אם כן הוציאו קודם הפסח מן הכלי של חמץ שהיה שרוי בתוכו.255
אבל כשהוא שרוי בתוכו בתוך הפסח ,אף על פי שלא עבר עדיין מעת לעת משעה שנשרה בתוכו עד
שעה שהוא רוצה לקנותו ולאכלו בפסח ,וכל צונן שהוא שרוי בכלי אינו מפליט כלום מהכלי פחות
]מ[מעת לעת כמו שיתבאר בסי' תס"ז ,256מכל מקום לכתחלה טוב ליזהר מלקנותו אם אין שם שעת
הדחק .257אבל אם יש שעת הדחק מותר לקנותו ולאכלו בפסח ,אם עדיין לא עבר מעת לעת משעה
שנשרה בכלי של חמץ עד שעה שמוציאו מתוכו בפסח.
אבל אם כבר עבר מעת לעת אסור לאכלו בפסח אפילו על ידי שרייה והדחה ,ואפילו אם כלי זה של
חמץ זה שנכבש בתוכו לא נבלע בו מעולם כל כך חמץ שלא יהיה בדבר שנכבש בתוכו ס' כנגד
החמץ הבלוע בכלי ,מכל מקום כיון שהוא כבוש בתוכו בתוך הפסח וחמץ בפסח במשהו ,258ואין לו
__________________
ולאידך רואים או ,שבלא הפסד מרובה אוסרים לפעמים אף למעלה מאותו מקום שמוח בתוך הציר ,ותבאר לעיל
)סוף הערה .(236
 253כדלעיל סכ"ח )שהרי לא פלט החמץ מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שכבש ,וברגע ההיא שבסוף המעת
לעת ,כבר יש יותר ממעת לעת משעה שבלע החמץ לתוך הכלי ,וכבר פגם טעמו(.
 254כדלעיל ס"ח )מכל מקום אם החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר כלל  ...ויש חולקין  ...וכן והגין
במדיות אלו(.
 255מ"א סי' תא ס"ק מ )לפי מ"ש סי' תמ"ז ס"י לאסור ותן טעם לפגם בפסח ,אם כן צריך לומר דהכי קאמר ,אם
תו בו יין או דבש קודם פסח ,מותר לשתות ממו בפסח ,ובלבד שיערו אותו קודם פסח לחבית של פסח(.
וכן הוא לקמן שם סס"ג )במה דברים אמורים כשעירה היין או המי דבש מחבית זו לחבית אחרת קודם הפסח ,שכל
ותן טעם לפגם שעשה קודם הפסח איו חוזר ויער בפסח(.
 256כדעה הא' דלקמן שם סכ"ט -ל )אם מצאת חטה בקועה בפסח במים או ביין צוים הרי הם מותרין ,אם ידוע
שלא שהתה בתוכם מעת לעת ,לפי שהצון איו מפליט ומבליע כלום ,ולא פלט מן החטה אפילו משהו לתוך היין
או המים  ...ויש חולקין על זה ואומרים שהצון מפליט ומבליע משהו  ...והעיקר כסברא הראשוה .ומכל מקום
במקום שהגו להחמיר אין לשות ,אלא אם כן יש שם הפסד מרובה או שעת הדחק(.
ולעיל סכ"ד )ואף על פי שיש מחמירין בחמץ בפסח אפילו שרה החמץ בצון כמו שיתבאר בסימן תס"ז ,מכל מקום
 ...אם הוא שעת הדחק ,כגון שהוא צריך ליין זה לארבע כוסות או לקידוש ולהבדלה ,יש לסמוך על האומרים
שחמץ בפסח איו אוסר בפחות ממעת לעת( .וסמן לעיל שם )הערות .(218 ;214
 257והייו שלדעת האוסרים אסר ,לא רק כששרה עם האיסור ,אלא אף בשרה בכלי הבלוע מחמץ ,כמבואר כאן
)כשהוא שרוי בתוכו בתוך הפסח ,אף על פי שלא עבר עדיין מעת לעת  ...משעה ששרה בכלי של חמץ עד שעה
שמוציאו מתוכו בפסח(.
ואף שתבאר לקמן סי' תא ס"ב )דרך עראי ומקרה מותר להוציאן ממקום שהציען ולהשתמש בהן דבר צון ,בין
לח ובין יבש( ,וסמ"ג )בצון מותר  ...אפילו לח  ...שהצון אפילו הוא לח איו מפליט מה שבלוע בתוך הכלי אלא
אם כן שוהה בתוכו מעת לעת( .וסי' ת סי"ג )דרך עראי במקרה על ידי צון מותר ,אפילו לצורך אכילה ושתיה(.
אפשר דמיירי התם שלא שרה בו ,אלא היח בו דבר לח שאין בו רוטב הרבה ,או שהוא רק בדרך שטיפה והעברה,
כדלקמן סי' תסז סמ"ט )כיון שאין בו במקום החטה אלא קצת לחלוחית ,ולא החמירו אלא כשיש שם רוטב
הרבה ,והחמץ הוא שרה בתוך הרוטב( ,וס"ח )הדיחו בהן בשר  ...יש להתיר הבשר  ...שאף המחמירין בפסח
בצון ,לא החמירו אלא כששרה האיסור בתוך היתר צון ,או ששרה ההיתר בתוך איסור צון ,או ששרה
האיסור וההיתר בתוך רוטב צון ,אבל כאן שהאיסור עבר על ההיתר דרך העברה בעלמא ,לא אסר כלל בצון
לדברי הכל(.
 258רא"ש כלל כד ס"ד )אבל שראום במים ,אסורים בפסח .כיון דחמץ בפסח במשהו( .טוש"ע ס"ה )דגים מלוחים
השרוים במים בפסח בכלי חמץ ,יש להחמיר ליזהר מהן ,מפי שהם בולעים בפסח מפליטת הכלים ,וחמץ בפסח
במשהו(.
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ביטול לעולם ,אפילו הוא נותן טעם לפגם לפי מנהגינו:
לב אבל אם הוציאו מהכלי של חמץ קודם הפסח ,אף על פי שהוא מלוח הרבה מאוד והיה כבוש
בתוך הכלי כמה ימים ,מכל מקום אם לא נבלע מעולם כל כך חמץ בכלי זה שלא יהיה במליח זה ס'
כנגדו ,מותר לאכלו בפסח .שאף אם נפלט החמץ מהכלי לתוכו ,הרי נתבטל בס' קודם הפסח ,259ואינו
חוזר וניעור בפסח:260
לג בשר שמלחוהו בתוך כלי של חמץ ,אפילו הוא בן יומו ,ונכבש בתוכו כמה ימים בתוך הציר
שנפלט ממנו ,אף על פי שנמלח הבשר הרבה מאד ,והרי חריפותו מבטל פגימת טעם החמץ שנפלט
לתוכו .261מכל מקום אם אחר כך נתייבש הבשר ,כמו שהוא דרך לייבש בשר כדי שיתקיים לזמן
מרובה ,מותר לאכלו בפסח ,דכיון שנתייבש נתבטל טעם החמץ שבתוכו:262
לד ואם 263בשר יבש זה היה תלוי בחדר שמרקדין שם קמח ,אין שרייה והדחה מועיל לו להתירו
בפסח ,שהקמח אינו עובר על ידי הדחה ,264ואדרבה הוא מתדבק ונעשה פירורי בצק דקין מאד
ונדבקין מאד בבשר:265
לה וכן שאר אוכלין ומשקין וכלים של פסח ,צריך להזהיר לעם שלא ירקדו קמח בסמוך להם ,מקום
שאבק הקמח יכול להגיע אליהם:266
חומרת מלוחים בפסח
267

לו וכל זה מעיקר הדין  ,אבל כבר נהגו במדינות אלו להחמיר לכתחלה ,שלא לאכול בפסח עד יום
__________________
וכדלעיל ס"ח )בין שיש בו כדי ליתן טעם לפגם ,בין שאין בו ,ואפילו משהו שתערב באלפי אלפים ,אוסר הכל
באכילה ובהאה .וכן והגין במדיות אלו( .והייו אף אם הוא גם ותן טעם לפגם ,וגם בטל באלף ,מכל מקום
אסר באכילה ובהאה.
 259ח"י ס"ק יט )אם ידעו ש]שתמשו[ אלו ,תוך כלים ששתמשו בו חמץ הרבה  ...בשפע  ...אסר מה ששתמשו בו
אף בדיעבד(.
 260כדלעיל סכ"ב ,לדעה הראשוה ,שכן קיי"ל.
 261כדלעיל סכ"ז -ט ,שאסר הבשר שכבש בו.
 262ב"ח ס"א ד"ה ובבשר )ובבשר יבש וגביה יבשה ראה להתיר ,אפילו מלחו בכלי בן יומו ,וגם היה כבוש בו מעת
לעת ,דהוה ליה כמבושל .משום דכשתייבש בטל הטעם והלך לו ,וכמ"ש ספר התרומה )סי' ה( והסמ"ק והמרדכי
להתיר אפילו חמץ גמור בבצק שדבק בין הסרים כשתייבש( .מ"א ס"ק טז )והב"ח כתב בשר יבש יש להתיר,
אפילו מלח בכלי שהיה בן יומו ,ושהא בתוכו מעת לעת .דאמרין כשתייבש בטל טעמו ,כמ"ש סס"ה גבי בצק(.
והייו כדלקמן ס"ד )ואם בצק זה דבק ב' חדשים קודם הפסח ,בודאי כבר תקשה כשהגיע הפסח ,ואין פלט ממו
שום טעם ,ולכך מותר לשתות יין זה בפסח(.
 263משך למה שתבאר לעיל סכ"ו ,שכל מיי מלוחים מן הדין אין צריך שרייה והדחה .ולקמן סל"ו יתבאר שהגו
להחמיר ולשרות ולהדיח .ועל זה מבאר כאן ,דהייו דוקא בחשש פירורי חמץ שבמלח ,משא"כ בקמח שדבק על
הבשר אין שרייה והדחה מועילות.
 264ט"ז סוף ס"ק ט )וראה לי בשר יבש שהיה תלוי בחדר שמהלים שם קמח ,הוה ליה חמץ בעין ,ולא מהי הדחה(.
 265כדלקמן סי' תג סכ"ג )שהקמח הדבוק בשק עשה בצק על ידי מים צוין ,ומתדבק יותר בשק ,ואיו פרד ממו,
ואפילו יכבסו כמה פעמים בצון ,עד שיכבסו בחמין עם אפר וחביטה(.
וראה גם לקמן סי' תא ס") הגו במדיות אלו שלא להשתמש בכלי עץ שהיה בו קמח תמיד ,אפילו על ידי הדחה
ושפשוף והגעלה ,שחוששין שמא שאר משהו קמח דבוק בכלי(.
 266ח"י ס"ק כה )ויש להזהיר שלא להל קמחא דפסחא סמוך למאכלים ומשקים או כלים של פסח ,מקום שאבק
הקמח יכול להגיע(.
 267חוזר לדין מלח שלא בדק מפירורי חמץ ,דלעיל סכ"ו )כדלעיל הערה .(226
המשך תוכן הסעיפים:
)א( מלח שלא בדק ,מותר מדיא )סכ"ו(.
)ב( הגו לחשוש לפירורי חמץ ,ולפעמים סומכים על הדחה שקודם הפסח )סל"ו(.
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טוב האחרון של גליות ,268כל מיני מלוחים שלא נזהרו לבדוק המלח מפירורי חמץ הנמצאים בו.269
לפי שאנו חוששין שמא יש עליהן עדיין פירור דק של חמץ בעין שנדבק בו מן המלח ,270ומחמת
דקותו אינו נראה לעין.271
__________________
)ג( בכרכשות ,אין ההדחה מועלת )סל"ז(.
)ד( בדיעבד או שתערבה בדברים אחרים ,מותר גם בזה )סל"ח(.
)ה( וכן בשעת הדחק – במקום שאין ההדחה מועלת )סל"ט(.
)ו( ובמקום שמועלת ההדחה – ידיח עכ"פ בתוך הפסח )סמ"ב(.
*
)ז( חשש פירורי חמץ שבמלח ,גם בסלים שמולחים בהם כל השה )סי' תא סל"ה(.
)ח( חשש זה גם בצלה בשפוד שצלו בו כל השה )סי' תא סע"ו(.
 268ולא עד בכלל .ח"י ס"ק כא )חוץ מביום האחרון של פסח( .וכן בשאר החומרות שהגו בפסח ,משום חששות
רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של פסח.
סיכום פרטי הלכה זו שתבארו כאן ,בעין להקל ביום האחרון של גלויות ,ולקמן סעיפים מג .מה -ז .סי' תג ס"ג.
סי' תסז סי"ז .יט -כ .בשו"ת רביו סי' ו:
)א( מלוחים במלח שלא בדק מפירורי חמץ ,מותר לאכלם באחרון של פסח )תמז ,לו(.
)ב( מלוחים ששרו בציר בכלי חמץ ,אין לאכלם באחרון של פסח )תמז ,כז .כט(.
)ג( שום ובצל שחתכו בסכין של חמץ ,אין לאכלם באחרון של פסח )תמז ,מ(.
)ד( שומן שלא זהרו בהתכתו מפירורי חמץ ,מותר לאכלו באחרון של פסח )תמז ,מג(.
)ה( שומן מהותך בכלי חמץ ,אין לאכלו באחרון של פסח )תמז ,מה(.
)ו( יין שתבשל בכלי חמץ בן יומו ,אין לשתותו באחרון של פסח )תמז ,מו(.
)ז( דבר חריף שתבשל בכלי שאיו בן יומו ,אין לאכלו באחרון של פסח )תמז ,מו(.
)ח( יין שתבשל בסתם כלים ,מותר לשתותו באחרון של פסח )תמז ,מז(.
)ט( זיתים שחתכו בסכין של חמץ ,אין לאכלם באחרון של פסח )תמז ,ס(.
)י( בישל זיתים אלו ביחד ,מותר לאכלם באחרון של פסח )תמז ,ס(.
)יא( מי דבש בחבית של יי"ש שלא הוגעלה ,אין לשתותה באחרון של פסח )תא ,סג(.
)יב( קטיות ,אין לאכלם באחרון של פסח )תג ,ג(.
)יג( תבשיל מיי זרעוין שלא בדקו מגרעיי דגן ,מותר לאכלו באחרון של פסח )תג ,ו(.
)יד( פירות מיובשים ,שיש חשש שפיזרו עליהם קמח ,מותר לאכלם באחרון של פסח )תסז ,יז(.
)טו( סוכר מסוג הוט צוקר ,מותר לאכלו באחרון של פסח )תסז ,יט(.
)טז( סוכר מסוג צוקר קאדיל ,אין לאכלם באחרון של פסח )תסז ,כ(.
)יז( מצה שרויה ,והגים לאכלה באחרון של פסח )שו"ת סי' ו(.
וכן התירו בחלק מהם ,אם תערבו במאכל אחר בפסח ,ויתבאר לקמן )הערה .(286
 269הגהת סמ"ק סי' רכב ע' רכח )הגו העולם שלא לאכול לא גביה ישה ולא בי מעים מלוחים בפסח( .רמ"א ס"ה
)ובמדיות אלו המהג להחמיר לכתחלה שלא לאכול גביות ודגים ובשר יבש(.
ובשו"ת תורת שלום סי' יג )וראה דכמו כן ,שמלח בכלי של חמץ( .וראה לקמן ס"ס )והערה  ,(443שלמד כן
מהאמור לקמן שם )מותר לאכלם בפסח מעיקר הדין ,אפילו כבשו קודם הפסח במלח ומים בקדירה של חמץ
שלא היתה בת יומה( .ואפשר שהוא על פי האמור לקמן ס"ו )המחמיר ]שלא[ להשתמש בפסח במלח שהיה מוח
בכלי הבלוע מחמץ ,אפילו לא היה בן יומו ,והיה מודח וקי ,תבוא עליו ברכה .לפי שיש מי שאומר שהמלח יש לו
כח להפליט מה שבלוע בתוך הכלי(.
 270הגהות סמ"ק שם )משום חששא שמא יש בו עדיין חמץ משהו בעין( .שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' א )וראה לי
שטעם הרא"ש ז"ל משום שחשו למלח שלא בדק מפי חמץ שבה  ...שיש בתוך המלח חמץ ואיתיה בעייה( .מ "א
ס"ק יז )ורי"ט כתב גבי דגים מלוחים  ...שמא דבק בהם חמץ( .ט"ז סוף ס"ק ז )דטעם המהג להחמיר בזה ...
אפשר שיש חמץ בעין בין המלח(.
 271ומכל מקום איו מתבטל בששים ,כיון שהוא עומד בעיו ,כדלעיל סכ"ד )והערה .(211
והטעם שאין חוששים לזה מעיקר הדין ,תבאר לעיל סכ"ו )והערה .(229
סיכום פרטי הלכה זו של חשש פירורי חמץ ,וסיון קודם הפסח ובתוך הפסח:
)א( בצק שפל למים וטלוה משם ,חוששים לפירורים וצריך לסן )תמז ,יט .תסז ,כט .תסז ,מז(.
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ואפילו אם הוא רוצה לשרותן במים ולהדיחן יפה ,ונמצא שאף אם היה עליהם משהו חמץ בעין כבר
יעבור על ידי שרייה והדחה ,אף על פי כן אסור ,גזירה שמא ישכח ויאכלנה בלא הדחה.272
במה דברים אמורים במיני מלוחים שדרך לאכלם בכל השנה בלא הדחה ,כגון דגים לחים מלוחים
שנמלחו מזמן קרוב ,273ומיני קישואין )שקורין אוגרקעס( ולימוני"ש מלוחים וכבושים ,וגבינה
מלוחה ,וכל כיוצא בהן .אבל מיני מלוחים שבכל השנה אינן נאכלים בלא הדחה ,כגון דגים
יבישים ,274או המלוחים בחבית )שקורין הערינג( ,שהן מלוחין מזמן מרובה ואינן נאכלין בלא הדחה,
ובשר מלוח ,אפילו הוא לח ואפילו נמלח מקרוב ,אין דרכו להאכל בלא הדחה .ולפיכך אין לחוש
שמא ישכח להדיחו ,ומותר לאכלו בפסח ,275על ידי הדחה ,שישרנו שלש פעמים 276במים ]קודם
הפסח ,בתוך כלי של פסח ,וידיחנו יפה[ ,ויעבור מעליו משהו חמץ הדבוק בו] .והמחמיר בכל ענין[
__________________
)ב( פת שפל ליין וטלה משם ,חוששים לפירורים וצריך לסן קודם הפסח )תמז ,כד .תסז ,כט .תסז ,מז(.
)ג( מלוחים שמלחו במלח שלא בדק ,והגים לחשוש לפירורי חמץ המצאים בו )תמז ,לו(.
)ד( שמן שהותך ולא תכווו בהתכתו לשם פסח ,חוששים לפירורים וצריך לסן קודם הפסח )תמז ,מג(.
)ה( יין ומי דבש שבישלו ולא תכווו לשם פסח ,חוששים לפירורי חמץ ,ומועיל סיון אף בפסח )תמז ,מז(.
)ו( חומץ יין חוששים שיש בו פירורי חמץ משיירי הסעודה )תמז ,מט(.
)ז( מקומות שמערבין סוכר בחומץ יין ,צריך לסם קודם הפסח )תמז.( ,
)ח( יין לבן שמתקין על ידי חלב חטה ,צריך לסן קודם הפסח )תמז ,ב(.
 272הגהת סמ"ק שם )הגו העולם שלא לאכול לא גביה ישה ולא בי מעים מלוחים בפסח ,ושמא הייו משום
שרגילות לאוכלן בלא שום הדחה( .דרכי משה ס"ק יא )בגביה ודגים יש לחוש שמא יאכלו בלא הדחה( .הובאו
בט"ז ס"ק ט ,ומ"א ס"ק יח.
 273ט"ז ס"ק ט )דלא אסרו בדגים אלא שמזמן קרוב מלחו ,משא"כ בדגים מלוחים בחביות שאי אפשר בלא הדחה,
זה עדיף מבשר(.
 274מ"א ס"ק יח )והוא הדין דגים יבשים )מ"כ((.
 275הגהת סמ"ק שם )ועל דגים מלוחים שקורין הריג"ש ,ועל בי מעים שמלחו קודם פסח ,מותרים ,כמו בשר מליח
שמלח קודם הפסח  ...דגים מלוחים וגבי בשר מי צריך הדחה אפילו לצלי ,ליכא משום חששא שמא יש בו עדיין
חמץ משהו בעין(.
דרכי משה שם )אבל גבי בשר לא חיישין ,דאין דרכו לאכלו בלא הדחה( .הובאו בט"ז ומ"א שם.
*
ובשו"ת תורת שלום סי' יג )וראה כשיודע שלא הי' כבוש בציר לבד ,או שהי' בהמליח ס' גד מקום הכלי( .כי אם
הי' כבוש בציר לבד ולא הי' ס' גד מקום הכלי ,לא תועיל ההדחה .וכדלעיל סכ"ט -ל )אם לא תן עליו מים עד
לאחר ששהה הציר בתוך הכלי כשיעור בישול  ...אסור לאכול מהמליח  ...ומכל מקום אם הוא יודע שיעור המקום
מן הכלי שהיה בו הציר קודם שתן בו המים ,וברור לו שיש ששים במליח הכבש עם מי הכבישה כגד אותו מקום
מן הכלי בכל עוביו ,מותר לאכול מליח זה בפסח(.
 276דרכי משה שם )המהג שלא לאכול שום מלוח  ...רק בשר שהדיחו אותו שלש פעמים  ...ומיהו צריך להדיחו
קודם הפסח ,אבל תוך הפסח אסור להדיחו ,דחיישין שמא יש עליו חמץ משהו וקיבל ממו טעם( .ורמ"א שם
)אבל אם הדיחו הבשר שלשה פעמים קודם הפסח והגין לאכלו( .ב"ח סוף ס"א )ווהגים לשרותו בהר ,או בכלים
שהוכשרו לפסח במים צוין( .מ"א ס"ק יח )ולפי מה שכתבתי לעיל בשם הב"ח ,צריך שרייה .ורי"ט כתב  ...ידיחו
הכל קודם פסח עכ"ל ,משמע דהדחה עדיף משרייה( .ח"י ס"ק כג )דהייו על ידי שריה קצת ,ולא בהעברה
בעלמא(.
יוצא אם כן מכל זה ,שכדי להתיר צריך:
)א( שאין דרכו לאכול בלא הדחה ,ואם כן ודאי ידיחוהו עכ"פ בפסח קודם האכילה.
)ב( שידיחוהו קודם הפסח ,שאז לא יקבל טעם משהו בפסח.
)ג( שההדחה תהי' שלושה פעמים יחד עם שרייה ,שדוקא אז עובר מעליו משהו חמץ הדבוק בו.
ואם הוא שעת הדחק ,יתבאר לקמן סמ"ב ,ש"מותר לשרותם ולהדיחם בתוך הפסח" ,ואין חוששים שקיבל ממו
טעם.
ואם הוא שעת הדחק ואי אפשר להדיחן ,יתבאר לקמן סל"ט ,שמותר לאכלו ,ואין חוששין ששאר פירור בעין.
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הרי זה משובח:277
לז אבל כרכשות יבישות שנמלחו במלח שלא נבדק מהחמץ ,אין שרייה והדחה מועיל להן להתירן
לאכלן בפסח ,278אפילו אם המולייתא שבפנים הוא מבשר שנמלח ונכשר לשם פסח ,מכל מקום הרי
בשעה שמלחו הכרכשות להכשירן מידי דמן ,מלחו אותן בצד החיצון שלהם ,מקום שהשומן דבוק
שם ,כמו שנתבאר ביורה דעה סימן ע"ה ,279ואחר כך מהפכין אותם ,וצד החיצון שנמלח הוא
מבפנים ,והאיך תועיל לו הדחה שמבחוץ:280
__________________
 277בדפוס ראשון :ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה ,שישרו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח ,וידיחו יפה
ויעבור מעליו משהו חמץ הדבוק בו ,הרי זה משובח.
והוא טעות הדפוס דמוכח .ויתו בזה כמה תיקוים:
בלוח התיקון שבדפו"ר :ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה ג' פעמים במים .ואם ישרו בתוך כלי של פסח ,וגם
ידיחו יפה ,ויעבור ]מ[עליו משהו חמץ הדבוק בו ,הרי זה משובח .וכן תוקן בדפוסים הבאים.
ובדפוס זיטאמיר תרט"ז ואילך וספה בתחלה גם תיבת שישרו )על ידי הדחה שישרו ג' פעמים(.
ובלוח התיקון שבסוף דפוס זיטאמיר תר"ז וספה הג"ה :ובכתבים של הרב המפורסם מוה' יהודא ליב ז"ל אחיו של
הגאון הקדוש ז"ל מצא שצריך להגיה כאן וכצ"ל :על ידי הדחה ,שישרו שלשה פעמים במים בתוך כלי של פסח,
וידיחו יפה ויעבור מעליו משהו חמץ הדבוק בו ,והמחמיר בכל עין הרי זה משובח )ב"ח לבוש(.
המקור להג"ה ה"ל היא בכתי"ק מהרי"ל – מהדורה של שוע"ר )שדפסה בקובץ יגדיל תורה .י .חוב' ה ע' כג-ד(:
מותר לאכלו בפסח על ידי שישרו במים בתוך כלי של פסח )ט"ז( ,וידיחו יפה ,ויעביר מעליו משהו חמץ הדבק בו
 ...והמחמיר בכל עין הרי זה משובח )ב"ח .לבוש(".
עוד גירסה יש בשו"ת צמח צדק סי' קטז" :ולי ראה שכן צריך להיות בהג"ה ,הדחה ג' פעמים לפי הפסח ואם
ישרו לפי הפסח בתוך כלי כו' ,וראי' מדכתב בתוך כלי של פסח ,אי מיירי תוך הפסח פשיטא דבכלי פסח ידיחו".
וראה גם קוטרס השלחן .מגי אברהם לאו"ח סי' תמז.
בכתי"ק מהרי"ל עה"ג תוקן :על ידי הדחה שלשה פעמים במים .ואם ישרו בהר ,או בתוך כלי של פסח ,קודם
הפסח ,וגם ידיחו יפה ויעבור מעליו משהו חמץ הדבוק בו ,הרי זה משובח )ח"י .אליה זוטא(.
ועוד וספה בדפוס ראשון הג"ה בכתי"ק מהרי"ל :ותקה זו אין והגין אלא מדוחק קצת ,ואין עושין כן אלא בבשר
מלוח )שמערין הכל מן הכלי ושורין במים קודם הפסח( משום מיעת שמחת יום טוב ,שאין שמחה אלא בבשר
כמ"ש בסי' תקכ"ט .אבל דגים מלוחים )ובפרט דגים המלוחים בחבית שקורין העריג( אין והגין כן ,אלא אם כן
אין לו בשר כלל )לפי שצריך לערות הכל מכל החבית קודם הפסח .ולא יטול מן החבית בפסח ,שמשהו חמץ
הדבוק באחד מן הדגים הוא כבוש בציר ,ואוסר גם שאר דגים הכבושים עמו .ולערות מן החבית קודם הפסח
לשרות במים ,חוששין שמא יחוס שלא יתקלקלו הדגים .לפיכך והגין לאסור בכל עין( .ואם הוא שעת הדחק ]עי'
סמ"ב[.
והייו שאם יוציאם מהמלח לפי הפסח וידיחם ,יש חשש שיתקלקלו במשך ימי הפסח .ואם יוציאם מהמלח בתוך
הפסח וידיחם ,יש חשש שהדגים יבלעו מפירורי החמץ בתחלת הפסח .לכן לא הגו להתיר אלא בשעת הדחק,
כדלקמן סמ"ב )אם הוא שעת הדחק ,שאין לו בשר ליום טוב רק דגים מלוחים ,או בשר מלוח ,שמלחו במלח שלא
בדקו מפירורי חמץ ,ולא הדיחם קודם הפסח ,מותר לשרותם ולהדיחם בתוך הפסח(.
וזהו שכתב בפים )לפי גירסא זו(" :והמחמיר בכל עין הרי זה משובח".
 278דרכי משה ס"ק יא )ואותן כרכשות היבשים ,שקורין טבחי"א ,אסור לשרותן אף כשהם יבשים עכ"ל מהר"י
ברין( .רמ"א ס"ה )ובכרכשות אין מועיל הדחה ,לפיכך אין להשרות הטבחות היבשות(.
 279ראה שו"ע שם ס"א )אין מחזיקין דם בבי מעיים  ...אבל שומן שעליהם דיו כשאר בשר .לפיכך כשמולחים
החלחולת ושאר מעיים ,אין מולחין אותם בצד פימי מעבר המאכל ,אלא בצד החיצון ששם השומן דבוק(.
 280והייו שאת דברי מהר"י ברין והרמ"א פירש המ"א ס"ק יט )דהרי חתך בפים דק דק( .והייו שהשרייה
וההדחה אין מועילות לחשש המלח שבבשר הטחון שבפים.
ויתירה מזו ביאר לקט הקמח הל' פסח ד"ה בשר יש להתיר )דטעמו משום דמלח אותן שלמות ,וידוע הוא דצריך
למלחה מצד השומן ,ואחר כך מהפכין הצד החיצון לפים ,ומפי זה קאמר דאין מועיל להם הדחה מבפים(.
והייו ש"אפילו אם המולייתא שבפים הוא מבשר שמלח וכשר לשם פסח" ,עדיין לא תועיל הדחה לכרכשות
עצמן.
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לח וכל מנהגים אלו הן לכתחלה ,אבל בדיעבד ,281שכבר בישל אחד מדברים הללו 282בלא 283שום
הדחה ושרייה ,ואי אפשר לקיים אותם עד לאחר הפסח שלא יתקלקל ,284מעמידין על עיקר הדין,285
ומותר לאכלו בפסח.
286
ואין צריך לומר אם נתערב אחד מדברים הללו בדברים אחרים ,אפילו בפחות מס'  ,מותר לאכול כל
התערובות בתוך הפסח ,אפילו אפשר לקיימו עד לאחר הפסח:287
לט אם הוא שעת הדחק ,288שאין לו בשר אחר ליום טוב רק כרכשות הממולאים בבשר שנמלח
במלח שלא נבדק מפירורי חמץ ,289וגם נחתך דק דק בסכין של חמץ ,אע"פ שמן הסתם לא היה הסכין
__________________
וראה שערי תורה ח"ז סי' קכה )ופלא ,ומה בכך שצד החיצון הוא מבפים ,הלא גם בלאו איסור חמץ בטח הדיחוהו
לאחר מליחה ג' פעמים ,כמהגו עפ׳׳י הגהת רמ״א ז"ל יו"ד סי׳ ס״ט ס״ז ,מחמת איסור דם שבמלח שעל
הכרכשא ,ואם כן הרי שוב לא איכפת לן אם מהפכין אותה מצד חוץ לפים גם לעין איסור חמץ(.
אמם מובן שכאן לא מדבר במליחה להוציא הדם ,אלא במליחה שית ,כאמור כאן בפים "כרכשות יבישות
שמלחו" ,אשר גם מליחה זו היא מבחוץ במקום השומן ,כמו המליחה הראשוה.
 281רמ "א ס"ה )ובדיעבד אין להחמיר באלו(.
 282בין מלוחים שלא הודחו ,כדלעיל סל"ו .ובין כרכשות שאין שרייה והחדחה מועלת להן ,כדלעיל סל"ז.
 283בכת"י :אפילו בלא.
 284חק יעקב ס"ק כו )פירוש אם כבר בשל אותם ,אין להשליכם לאיבוד ,אם אי אפשר לקיימם עד אחר פסח(.
 285שתבאר לעיל סכ"ו )אע"פ שהיו בו פירורי חמץ כבר ימוסו וימוחו ,ותבטלו בס' קודם הפסח(.
 286תבאר ברמ"א ס"ה )ובדיעבד אין להחמיר באלו( .ותפרש במ "א ס"ק כ )אפילו תערב בפחות מששים( .דהייו
כיון שהרמ"א מתיר בדיעבד אפילו הכרכשות עצמן ,מכל שכן שמתיר אם תערבו במאכל אחר ,פחות מששים .וכן
תפרש בח"י ס"ק כו )פירוש ,אם כבר בישל אותם אין להשליכם לאיבוד ,אם אי אפשר לקיימם עד אחר פסח .וכל
שכן שאים אוסרין תערובתן אפילו פחות מששים ,כיון שהוא רק חשש ספק משהו דרבן(.
סיכום פרטי הלכה זו שתבארו כאן ,בדברים שאסרו מחששות רחוקות ,להתיר כשתערב במאכל אחר ,ולקמן
סמ"ג ,וסמ"ה ,וס"ח ,וסי' תג ס"ה ,וסי' תסז סט"ז ,וסי"ח ,וסכ"ג:
)א( מלוחים במלח שלא בדק מפירורי חמץ ,ותערבו במאכל אחר פחות מששים ,מותר לאכלו )תמז ,לח(.
)ב( שומן שלא זהרו בהתכתו מפירורי חמץ ,ותערב במאכל אחר ,מותר אם יש ששים כגדו ,או בהפסד מרובה
)תמז ,מג(.
)ג( שומן מהותך בכלי חמץ ,ותערב במאכל אחר ,מותר אם יש ששים כגדו ,או בהפסד מרובה )תמז ,מה(.
)ד( חתך בסכין שאיו בדוק ,ותערב במאכל אחר ,מותר אם יש ששים כגדו ,או בהפסד מרובה )תמז ,ח(.
)ה( קטיות שתערבו במאכל אחר ,בטל ברוב )תג ,ה(.
)ו( דבש שיש חשש שעירבו בו קמח ,ותערב במאכל אחר ,מותר אם יש ששים כגדו ,או בהפסד מרובה )תסז ,טז(.
)ז( פירות מיובשים ,שיש חשש שפיזרו עליהם קמח ,ותערבו במאכל אחר פחות מששים ,מותר לאכלם )תסז ,יח(.
)ח( כרכום ועגליך ,ותערבו במאכל אחר פחות מששים ,מותר לאכלם )תסז ,כג(.
וכן הקילו בחלק מהם ,להתירם באחרון של פסח ,כדלעיל סל"ו )והערה .(268
 287חק יעקב שם )כבר בשל אותם ,אין להשליכם לאיבוד אם אי אפשר לקיימם עד אחר פסח .וכל שכן שאים
אוסרין תערובתן אפילו פחות מששים ,כיון שהוא רק חשש ספק משהו דרבן( ,הרי שעל תערובת לא הצריך שלא
יהי' אפשר לקיימם עד אחר הפסח.
 288הלכות ומהגי מהר"ש סי' טו )מי שאין לו בשר בפסח ,יכול ליקח בשר יבש שמלח לפי זמן רב קודם הפסח(.
ח"י ס"ק כב )ובדיעבד או בשעת הדחק או במקום מיעת שמחת יום טוב הכל שרי )אחרוים(( ,וס"ק כו )וכן בשעת
הדחק או במקום מיעת שמחת יום טוב דהוה כדיעבד(.
והייו שבשעת הדחק התירו אפילו לא תבשל ולא תערב .אלא שיש בזה הפרש:
)א( בכרכשות שלא שייכת בהם הדחה ,כדלעיל סל"ז ,סגי אף בלא הדחה ,כמבואר כאן.
)ב( בדגים ובשר מלוחים ,שלא הדיחוהו קודם הפסח ,בשעת הדחק ידיחוהו בפסח ,כדלקמן סמ"ב )והערה .(305
 289הייו לא רק באופן שתבאר לעיל סל"ז )אין שרייה והדחה מועיל להן להתירן לאכלן בפסח ,אפילו אם
המולייתא שבפים הוא מבשר שמלח וכשר לשם פסח  ...האיך תועיל לו הדחה שמבחוץ(.
אלא אף אם הם "ממולאים בבשר שמלח במלח שלא בדק מפירורי חמץ" ,שאין ההדחה מועלת בהם ,כמבואר
במ"א ס"ק יט )דהרי חתך בפים דק דק(.
מכל מקום יש להתיר בשעת הדחק.
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מקונח יפה קודם שחתך בו הבשר ,ויש אומרים 290שכל סכין של חמץ שאינו מקונח יפה אי אפשר
שלא יהא משהו חמץ דבוק בו ,ואם כן יש לחוש שמא על ידי דוחק הסכין בבשר בחתיכתו נפרד
משהו חמץ מן הסכין ונדבק בבשר ,וכשמגיע הפסח עדיין החמץ משהו בעין בתוך הבשר
שבכרכשות .291כיון 292שהוא שעת הדחק ,יש לסמוך על דברי האומרים 293דסתם סכין שמחתכין בו
מקונח הוא מן החמץ הדבוק בו ,שהחמץ אינו דבר הנסרך ונדבק ,ובקינוח מעט הוא נפרד מהסכין:294
מ במה דברים אמורים כשאין במילוי שבתוך הכרכשות לא שום ולא בצל ולא שאר דבר חריף.295
אבל אם יש בו אחד מהדברים החריפים ,אסור לאכול כרכשות אלו ,296אפילו ביום טוב האחרון של
גליות .297ואם נפל מהם לתוך התבשיל ,298אם הוא בתוך הפסח הרי הם אוסרין את התבשיל במשהו.
שהרי הדבר החריף שבתוכו בוודאי נחתך בסכין של חמץ ]כיון שלא היתה כוונתו לאכול מהן
__________________
 290מקור הלכה זו בגמרא ,ושי הדעות בזה לעין סכין של חמץ ,תבארו לקמן ס"ח ,ובהערות שם.
אלא שלקמן שם מיירי במאכל שחתכוהו בסכין של חמץ .וכאן מיירי בבשר טחון שבכרכשות.
מ"א ס"ק לז )קי"ל סתם סכין איו קי  ...אא"כ ידעין בבירור שהדיחו ,ואם כן למה קל בחמץ  ...צ"ע למעשה,
דעכ"פ משהו איכא( .לקט הקמח הל' פסח ד"ה בשר יש להתיר )מעשה שהיה ושאלתי ועמדו למין … ואסרוה
בלי ספק ,מטעם הסכין דהוא בחזקת שאיו קי והאיסור בעין וטוח עליו(.
ואף שחתיכת הבשר בסכין הי' קודם הפסח ,הה לפי דברי לקט הקמח ה"ל ש"האיסור בעין וטוח עליו" ,ולפי
האמור כאן "עדיין החמץ משהו בעין בתוך הבשר" ,אם כן אמרין בזה חוזר ויעור ,כדלעיל סכ"ד )והערה .(211
 291ואפילו אם פרד מהסכין ודבק בבשר קודם הפסח ,כיון שהוא בעין ,חוזר ויעור בפסח.
ותבאר לקמן )הערה .(415
 292בכת"י :מכל מקום כיון.
 293רמ "א ס"ז )אם חתכו בסכין של חמץ תוך הפסח ,יש להחמיר ,דסתם סכין איו קי ויש לחוש לחמץ הדבוק עליו.
אבל אם תערב אותו דבר בתבשיל אין לחוש להחמיר לאסור מספק ,כן ראה לי(.
דרכי משה ס"ק י )יש לחוש לחמץ הדבוק על הסכיים ושומר פשו ירחק מהם .ומכל מקום בדיעבד אין להחמיר ...
בדגים שאין חריפין להפליט מה שבסכין ,ואין לחוש אלא שמא חמץ דבוק בו ,אין להחמיר בדיעבד(.
ופירש דבריו במ"א ס"ק לז )דאמרין מסתמא דבוק בו שמוית ,אבל חמץ אין דבוק בו ,מפי שאיו דבר הדבק בו
כל כך( .ולכן יש להקל בדיעבד שתערב במאכל .וכמו שהוא בכל החומרות שהגו בפסח משום חששות רחוקות,
הקילו שלא לאסור התבשיל שתערב בהם מאכל זה ,כדלעיל )הערה .(286
פר"ח )ומה שכתב ]הרמ"א[ דסתם סכין איו קי ,לא הירא ,דאפילו שהסכין קי ומקוח יפה משום חורפא דבוסר
ודוחקא דסכיא אסור( .והייו שפוסק כפירוש השי ברש"י דלקמן )הערה  ,(410ואיו חושש כלל לשמוית שעל
הסכין.
ח"י סוף ס"ק מא )דאע"ג דסתם סכין איו קי ,הייו מן השומן  ...אבל איו בחזקת מלוכלך מחמץ(.
 294מ"א .ובכת"י :ח"י.
 295ד "מ.
 296א"ז ס"ק ח )כתב בתשובת חוט השי סימן "ה ,דאף שחתכו שומין בסכין חמץ תוך המלח ושמו אותו על הבשר
מותר בהדחה ע"כ .וראה לי דבזה ודאי אסור כששרה בתוך הפסח ,ואפילו באחרון של פסח(.
ובשו"ת חוט השי שם )בשר יבש שמלח קודם הפסח ,וחתכו תוך המלח שומים בסכין  ...צון ובצל שחתכו אותו
בסכין של גוים אפילו איו בן יומו  ...אמרין חורפיה מחליא ליה והוה ליה כותן טעם לשבח  ...אלא דיש לחלק
ולומר דודאי אלו היה השומין בעצמן לפיו בפסח היו אסורין לאכלם  ...אבל מה שתו טעם בבשר איו צריך
ששים  ...לכן יפה הורה מעלת כבודו להתיר אותו בשר מלוח בפסח על ידי הדחה( .הובא בח"י ס"ק כה.
מ"א ס"ק כ )אבל אם יש שום בטבחות אוסר בדיעבד במשהו כחמץ עצמו ,דהרי חתך בסכין חמץ(.
ועל זה מבאר )כאן ובסעיף הבא( ,שטעם החמץ שבסכין ,אפילו קי ואיו בן יומו ,אוסר השום והבצל ,שהם דבר
חריף .ולכן אם השום ובצל הם בתוך המולייתא ,אסרת המולייתא .אבל אם הם רק מבחוץ ,סגי בהדחה ,ואין
חוששים לריח השום.
 297א"ז שם )ואפילו באחרון של פסח( ,וכדלעיל סל"ו )והערה  ,(268שרק בחומרות שהגו בפסח ,משום חששות
רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של פסח ,משא"כ כאן שאסור מדיא.
 298כדלעיל סל"ח )והערה  ,(286שרק בחששות רחוקות שהחמירו בפסח ,התירו כשתערב במאכל אחר.
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בפסח ,299וכל דבר חריף שנחתך בסכין של חמץ ,[300אפילו היה מקונח ונקי ולא היה בן יומו אסור
לאכלו אפילו ביום טוב האחרון ואוסר את תערובתו במשהו בתוך הפסח ,כמו שיתבאר:301
מא במה דברים אמורים בשום ובצל שבתוך המולייתא .אבל שום שחותכין אותו דק דק ומערבין
אותו במלח שמולחין בו בשר לייבש כדי שיהיה ריח השום נודף לתוך הבשר ,מותר לאכול הבשר
בפסח על ידי שרייה והדחה .302שאף שהשום נחתך בסכין של חמץ ,מכל מקום על ידי שרייה והדחה
נופל עיקר כל ממשות השום מעל גבי הבשר ,ולא נשאר בו אלא ריחו ,303וריח זה אינו אלא מהשום
בלבדו ,ואין בו כלום מריח חמץ הבלוע בסכין שנחתך בו השום:304
מב אם 305הוא שעת הדחק ,שאין לו בשר ליום טוב רק דגים מלוחים ,או בשר מלוח ,שנמלחו במלח
שלא נבדקו מפירורי חמץ ,ולא הדיחם קודם הפסח ,מותר לשרותם ולהדיחם בתוך הפסח.306
__________________
 299כדלקמן סמ"ד )ואפילו הוא אומר ברי לי שלא תערב בזה שום פירורי חמץ בשעה  ...אין זה כלום ,לפי שאין
זוכר אלא דבר שעשה במתכוין ,ודבר שתכוין זהר לעשותו ,אבל זה  ...לא היה דעתו על הפסח ולא תכוין להזהר
בו מפירורי חמץ ,אם כן אף אם תערב בו פירור משהו לא היה דעתו עליו ולא השגיח בו ,ואיו זכר מזה לאחר
זמן(.
 300הושלם עפ"י כת"י .וראה קוטרס השלחן שבוסח הדפוסים הלשון איו מובן.
 301סעיף ט )כל דבר חריף שחתך בסכין של חמץ ,אפילו איו בן יומו ,והוא קי ומקוח יפה ,ואפילו חתך קודם
הפסח ,אסור לאכלו בפסח ,לפי שעל ידי חריפותו ,ועל ידי דוחק הסכין בחתיכתו ,פלט טעם החמץ הבלוע בסכין
ובלע בחתך ,ועל ידי חריפותו מבטל את פגימת הטעם מחמת שאיו בן יומו ,ועשה טעם לשבח( ,וש".
 302מהרי"ל .ראה בסמן לעיל )הערה .(296
ובשו"ת תורת שלום סי' יג )ואפשר גם בתוך הפסח ,משום שהריח איו מאיסור עצמו ,אלא מהבלוע מאיסור(.
 303אף שהריח אוסר בדברים חריפים ,כדלעיל סי"א )אם אחד מהם הוא דבר חריף ושיהם מגולין בתוך התור,
אפילו בשאר איסורין אסור( .משא"כ כאן שהריח איו מהחמץ ,אלא מהשום ובצל.
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ואפשר גם בתוך הפסח ,משום שהריח איו מאיסור עצמו ,אלא מהבלוע מאיסור(.
 304ואף שבחוט השי שם דן גם בחשש טעם החמץ שבשום ,שפלט מהשום לכרכשות על ידי המלח .תבאר בפרי
מגדים א"א ס"ק יט )אף ]אם[ חתך שום ומלח בסכין בן יומו בלוע מחמץ ,ובלעי השומין והמלח אגב דוחקא
וחורפא ,מכל מקום בלוע אין יוצא מאוכל בלי רוטב ,אף במליחה וצליה(.
וכדלקמן סי' תסא סי"ח )שטעם הבלוע איו יוצא מחתיכה לחתיכה בלא רוטב(.
 305תוכן האמור בסעיף שלפיו:
כבר תבאר לעיל סל"ו )מיי מלוחים שבכל השה אין אכלים בלא הדחה ,כגון דגים  ...המלוחים  ...העריג ...
ובשר מלוח  ...אין דרכו להאכל בלא הדחה .ולפיכך אין לחוש שמא ישכח להדיחו ,ומותר לאכלו בפסח ,על ידי
הדחה( .ותבאר לעיל שם ,שעכ"פ צריך להדיחו דוקא קודם הפסח ,מחשש שמא קיבל ממו טעם בפסח ,שאוסר
במשהו.
וכמבואר בדרכי משה ס"ק יא )גבי בשר לא חיישין ,דאין דרכו לאכלו בלא הדחה  ...ומיהו צריך להדיחו קודם
הפסח ,אבל תוך הפסח אסור להדיחו ,דחיישין שמא יש עליו חמץ משהו וקיבל ממו טעם(.
ועל זה מבאר כאן ,שבשעת הדחק ,אם "לא הדיחם קודם הפסח מותר לשרותם ולהדיחם בתוך הפסח".
*
ואף שתבאר לעיל סל"ח" ,אם הוא שעת הדחק ,שאין לו בשר אחר ליום טוב ,רק כרכשות הממולאים בבשר שמלח
במלח שלא בדק מפירורי חמץ" ,יש להקל אף בלא הדחה; שהרי כבר תבאר לעיל סל"ז )כרכשות יבישות שמלחו
במלח שלא בדק מהחמץ ,אין שרייה והדחה מועיל להן להתירן לאכלן בפסח( ,הרי שמקילים בשעת הדחק אף
בלא הדחה.
הייו דוקא בכרכשות שאין הדחה מועלת בהן; משא"כ "דגים מלוחים או בשר מלוח" ,שאפשר להדיחם ,אף בשעת
הדחק צריך "לשרותם ולהדיחם בתוך הפסח".
 306הגהות מיימויות קושטא סוף פ"א ,הובא בב"י ד"ה כתוב בהג"מ )בשר מלוחה ישה דשריא בפסח  ...אפילו
שאר משהו חמץ בעין על הבשר מכל מקום הרי מעבירים אותו כשמדיחין אותו לבשל  ...כל זה מספר המצות
קטן(.
והוא בהגהות סמ"ק סי' רכב ע' רכח )ועל דגים מלוחים שקורין הריג"ש ,ועל בי מעים שמלחו קודם פסח,
מותרים ,כמו בשר מליח שמלח קודם הפסח  ...דגים מלוחים וגבי בשר מי צריך הדחה אפילו לצלי ,ליכא משום
חששא שמא יש בו עדיין חמץ משהו בעין(.
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ואפילו בתוך כלי של חמץ ,אם אין לו כלי של פסח ,ובלבד שלא ישרה בתוכו מעת לעת ,307שבפחות
ממעת לעת אין מים צוננין מפליטין כלום מהכלי כמו שיתבאר בסי' תס"ז:308
שומן שהתיכוהו קודם הפסח
309

מג אסור לאכול בפסח עד יום טוב האחרון מהשומן שהתיכוהו קודם הפסח ,אם לא נתכוונו
בהתכתו 310כדי לאכלו בפסח ,שבוודאי לא נזהרו בו מחימוץ בשעת התכתו ,ויש לחוש שמא נתערב
אז בתוכו פירור חמץ משהו ,311ועדיין הוא עומד בעינו בתוך השומן ,שהרי הפירור אינו מתערב
ונבלל יפה בתוך השומן ,שיתבטל בס' קודם הפסח.312
ומכל מקום אם נתערב במאכלים אחרים בתוך הפסח ,אינו אוסר תערובתו במשהו ,אלא מתבטל הוא
בס' ,כיון שאין בו אלא חשש משהו חמץ .ובמקום הפסד מרובה או בשעת הדחק יש להקל אפילו אם
נתערב בפחות מס'.313
__________________
ד"מ ס"ק יא )גבי בשר לא חיישין ,דאין דרכו לאכלו בלא הדחה(.
ראה מדבריהם דסגי בהדחה בתוך הפסח ,שהרי כתבו "שמדיחים אותו לבשל" ,דהייו בפסח.
מהרי "ל הל' מאכלות אסורות בפסח ע' קכח )ושאלו למהר"ש היאך יכשירו בשר יבש לאוכלו בפסח ,והורה להדיח
אותו בהר ולאוכלו( ,בשם מהר"ש )הלכות ומהגי מהר"ש( סי' שה )לא היה להם בשר לפי הצורך ,ואיך לעשות עם
הבשר שלא מלח לאוכלו בפסח ,ואמר מה"ר שלום להדיח הבשר בהר ולאוכלו בפסח( .הובא בח"י ס"ק כד.
רואים מדברי מהרי"ל ומהר"ש ,שבשעת הדחק סומכים גם על שרייה והדחה בתוך הפסח.
 307ח"י ס"ק כד )ואפשר אף בכלי חמץ .אם לא שכבש שם מעת לעת( .וראה לעיל סכ"ז.
 308דעה הא' שם סכ"ט )שהצון איו מפליט ומבליע כלום ,ולא פלט מן החטה אפילו משהו לתוך היין או המים(.
 309רמ"א ס"ה )שומן מהותך  ...אם לא היו זהרין בשעת עשייתו מחמץ  ...ביום טוב האחרון יש להקל בו(.
וכדעיל סל"ו )והערה  ,(268שבחומרות שהגו בפסח ,משום חששות רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של פסח.
 310רמ"א ס"ה )שומן מהותך  ...אסור מדיא ,אם לא היו זהרין בשעת עשייתו מחמוץ( .מ"א שם ס"ק כא )פירוש
אם לא כשהיו זהרים בשי דברים אלו ,אז איו אסור מדיא( .והייו שבשומן מהותך יש שתי חששות) :א(
שתערב בתוכו פירור חמץ משהו ,כמבואר בסעיף שלפיו) .ב( שהתיכו השומן בתוך כלי של חמץ ,שיתבאר לקמן
סמ"ה .ועל זה כותב הרמ"א שצריך להזהר בשעת התכת השומן בשי הדברים.
 311ב"ח סוף ס"א )בשומן מהותך אפילו יודע בודאי בשעת התכה דהמחבת איה בת יומא אסור ,שמא תערב משהו
בתוך השומן ואיו יכר( .מ"א ס"ק כב )דחיישין שמא תערב בו פירורי חמץ ,והוי בעין תוך השומן( .וכדלעיל
סל"ו במלח שלא בדק.
אלא שכאן החשש הוא קצת יותר מאשר לעין מלח ,מהטעם האמור במרדכי רמז תקה )דפעמים מטגין רושל"ש,
ושאר לאחר הטיגון מעט שומן במחבת ,ומחזירין אותו שומן בקדירה( .ותפרש בח"י ס"ק ל )בשומן שדרכם בכל
כל השה ,שמקבצין השומן מהותך מן התבשיל לימות החורף ,ולפעמים אחר הטיגון שאר שומן במחבת,
ומחזירין לשאר שומן(.
ולכן מחמירין בו יותר ממלח שאיו בדוק ,כדלקמן )הערה .(313
 312כמו בפירור שפל ליין ,שתבאר לעיל סכ"ד )והערה  .(211ולעיל סי' תמב קוטרס אחרון סוף ס"ק טו )שדין
כיבש בלח שאין בללין זה בזה ,שוב אין לחלק בין תוך הפסח לקודם הפסח(.
והייו שאם הי' מתערב יפה קודם הפסח ,הי' מתבטל ולא הי' חוזר ויעור בפסח ,כדין לח בלח שתבאר לעיל סכ"ד
)דכיון שגוף האיסור בלול בגוף ההיתר ותבטל בתוכו ,הרי הוא כמי שאיו בעולם כלל ,ואיו חוזר ויעור בפסח(.
אבל כיון שלא בלל יפה בתוך השומן ,הרי גם לפי הפסח לא התבטל ,ואוסר בפסח במשהו.
 313רמ"א שם )אם תערב משהו מדברים אלו תוך המאכל ,שאין להחמיר לאסור התערובת ,כן ראה לי( .והייו
שדוקא אם תערב משהו אין להחמיר ,משא"כ אם אין ששים כגדו .ותפרש במ"א ס"ק כו )אם תערב הרבה
שאין ס' כגדו אסור  ...צ"ע דיש לסמוך בדיעבד על סתם כלי איו בן יומו ,וותן טעם בר ותן טעם  ...ולכן ראה
לי דמ"ש רמ"א אם תערב משהו וכו' ,הייו משום  ...דיש לחוש לפרורי חמץ שהם בתוכו( .והייו שחשש פירורי
חמץ בשומן הוא גדול יותר מאשר חשש פירורים במלח ,ויותר מאשר חשש שומן מהותך בכלי חמץ ,ולכן דוקא
כאן אסר אפילו תערב במאכל אחר שאין ששים כגדו .ולא הותר אלא "אם תערב משהו מדברים אלו תוך
המאכל".
ומכל מקום יש להקל בהפסד מרובה .ח"י ס"ק לב )משמע דפחות מששים אין להקל תוך הפסח .ובמקום הפסד
מרובה וכהאי גווא יש להקל בכל עין(.
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ואם חזר והתיך שומן זה קודם הפסח וסינן אותו 314בבגד עב קצת 315כדי לאכלו בפסח ,הרי זה מותר
כמו שנתבאר למעלה.316
אבל בפסח אין סינון מועיל לו ,שהרי צריך להתיכו קודם הסינון ,317ונמצא שאם היו בתוכו פירורי
חמץ ,אף על פי שסיננו מתוכו ,הרי כבר נתבשלו בתוכו ונפלט טעמן לתוכו ,וחמץ בפסח במשהו.
וגם יש לחוש שמא היו בתוכו פירורי חמץ ונימוחו על ידי הבישול:
מד ואפילו הוא אומר ברי לי שלא נתערב בזה שום פירורי חמץ בשעה שהתיכוהו קודם הפסח ,אין
זה כלום ,לפי שאין זוכר אלא דבר שעשה במתכוין ,ודבר שנתכוין נזהר לעשותו ,אבל זה שבשעה
שהתיך את השומן לא היה דעתו על הפסח ,ולא נתכוין להזהר בו מפירורי חמץ ,אם כן אף אם נתערב
בו פירור משהו לא היה דעתו עליו ולא השגיח בו ,ואינו נזכר מזה לאחר זמן:318
מה אבל אם נתכוין בהתכתו כדי לאכול ממנו בפסח ,ונזהר בו מפירורי חמץ ,אע"פ שהתיכו בתוך
קדירה של חמץ בת יומה ,מותר לאכלו בפסח .שהרי אין בו אלא נותן טעם בן נותן טעם של היתר,
כלומר שלא נפלט לתוך השומן שום טעם מן החמץ עצמו ,אלא מן החמץ נפלט לקדירה ומקדירה
לשומן ,והרי יש כאן ]נותן טעם[ בן נותן טעם ועדיין הכל היתר ,319כיון שעדיין לא הגיע הפסח ולא
נאסר החמץ כלל ,320ולפיכך מותר לאכלו בתוך הפסח ,דכל טעם שאינו נפלט ממשות המאכל עצמו
__________________
סיכום פרטי הלכה זו לעיל סל"ח )והערה .(286
 314ח"י ס"ק לג )מועיל סיון  ...בשומן( .וכדלעיל סוף סכ"ד )ואם סין אותו קודם הפסח מותר לשתותו בפסח בכל
עין ,אפילו יש כמה ימים משעה שפל  ...לתוכו עד שעה שמסו ,שאף שפלט טעם  ...הרי כבר תבטל בס' קודם
הפסח ואיו חוזר ויעור(.
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לעיל )הערה .(271
 315כדלעיל סכ"ה )וכשמסו  ...צריך ליזהר לסו בבגד עב קצת ,שלא יוכל שום פירור דק לעבור תוך קבי הבגד(.
 316בכת"י :גבי פת שפל ליין )סכ"ד -ה(.
 317והייו אף שרק בפת שפל ליין דלעיל סכ"ד ,לא מועיל הסיון בפסח ,מטעם המבואר לעיל שם )אם לא סיו את
היין עד שכס הפסח ,הרי פלט טעם הפירורין לתוך היין בפסח על ידי שכבשו בתוכו מעת לעת( .משא"כ כאן
הרי לא פלט טעם הפירור לתוך השומן היבש )ראה מראי מקומות וציוים(.
מכל מקום ,כיון שאי אפשר לסן עד שיתיך את השומן ,הרי בעת ההתכה פלט טעם הפירור אל תוך השומן.
 318ח"י ס"ק כח )משמע דכל שלא היה זהר ,אף שעכשיו אומר ברי לי שלא בא לתוכו חמץ ,והתיכו בכלי שאיו בן
יומו ,לא מהי ,משום מילתא דלא רמיא עלה דאישי לאו אדעתיה ,כמ"ש הסמ"ק( .והייו כמבואר בסמ"ק סי'
רכב )ומיהו דוקא שבשעת התכת האווז תן דעתו לזה לשם פסח ,אבל אם התיך השומן סתמא לאכול קודם הפסח
אעפ"י שעכשיו אומר ברי לי שלא היתה בת יומא מכל מקום אסורה בפסח דמלתא דלא רמיא עליה דאיש בשעת
מעשה לאו אדעתיה( .וכדאמרין בשבועות לד ,ב )כל מילתא דלא רמיא עליה דאייש עביד לה ולאו אדעתיה(.
וכן הוא לקמן סמ"ז )דכיון שבשעה שבישלו לא היתה דעתו על הפסח ,ולא היה צריך לדקדק אם הכלי איו בן יומו,
ואף לפי דבריו שאומר שברי לי שלא היה בן יומו ,הרי הוא לא תכוין לכך ,ואין אדם זוכר מה שעשה שלא
במתכוין(.
 319דרכי משה ס"ק יא )מיהו צ"ע אהא דמחמיר בדבר שתבשל קודם פסח בסתם כלים ,ולא זהרים מחימוץ ,דהרי
אף אם היו הכלים חמוצים ,מכל מקום איו אלא ותן טעם בר ותן טעם ,ועדיין היתר ,דשרי  ...ואפשר דסבירא
להו לפוסקים ה"ל שחוששין לדברים שעשו בכלי חמץ ,דסבירא להו דחמץ שם איסור עליה אפילו קודם פסח
ולכך אין מתירין(.
וכן הובא בטור )כתב בעל העיטור דוקא חמץ דאיתיה בעייה ,אבל גיעול היוצא מדופו של כלי ,לעין דבש ושמן של
עכו"ם בפסח  ...בטל הוא( .ופירש כסת הגדולה בהגהות הטור )ראה שטעמו משום דהוי ותן טעם בר ותן טעם
להתירא .מצאתי הגהה כתיבת יד(.
דין ותן טעם בר ותן טעם דהתירא בבשר בחלב הוא בחולין קיא ,ב )איתמר דגים שעלו בקערה  ...מותר לאכלן
בכותח  ...ותן טעם בר ותן טעם הוא( .ובטוש"ע יו"ד רס"י צה )דגים שתבשלו או שצלו בקדירה של בשר ...
מותר לאכלם בכותח ,משום דהוי ותן טעם בר ותן טעם דהיתרא(.
 320הייו קודם תחלת שעה חמישית בערב פסח ,שאז החמץ עדיין מותר אפילו באכילה ,ולכן חשב עדיין בליעת
היתר ,כמבואר לקמן סי' תב סי"ג )אם מגעיל כלי החמץ קודם שעה ה'  ...שהחמץ הוא מותר עדיין באכילה ...
קודם שיבא לכלל איסור ,דהייו קודם שיגיע זמן איסורו( .משא"כ אחרי תחלת שעה חמישית ,שאז מתחיל איסור

הלכות פסח ח"ב – תמב-תמז

258

הוא קלוש מאוד ,וכשהוא נבלע בתוך מאכל אחר ,בשעה שטעם זה מותר עדיין באכילה ,אין בו כח
לאסור אחר כך כשיגיע זמן איסורו.321
ויש חולקין על זה 322ואומרים ,שלא התירו נותן טעם בן נותן טעם של היתר ,אלא כשההיתר והאיסור
הן שמות מחולקין שאין שמותיהן שוין זה לזה ,כגון בשר בחלב ,שבשר לבדו הוא היתר גמור ושמו
בשר ,ונותן טעם בן נותן טעם שלו מותר לאכלו בחלב ,דכיון שטעם הבשר נקלש כל כך ,אין בו
ממשות כל כך שיוכל לחול עליו שם חדש של איסור ,דהיינו שם בשר בחלב .אבל נותן טעם בן נותן
טעם של חמץ ,אף על פי שקודם הפסח הוא עדיין של היתר ,מכל מקום כשמגיע זמן איסורו לא חל
עליו שם חדש ,שהרי מתחלה אף על פי שהיה קלוש מאוד היה שמו חמץ ועכשיו שמו חמץ ,אלא
שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת נבילה ,323וכיון שאין כאן שם חדש אלא איסור
הבא מאליו ,יכול הוא לחול אפילו על טעם קלוש כזה ,כיון שמאליו הוא נאסר .ולפיכך אסור לאכול
משומן זה אפילו בערב פסח משעה חמישית ואילך ,ואפילו ביום טוב האחרון.324
__________________
אכילת חמץ מדברי סופרים ,שוב איו חשוב בליעת דבר היתר ,כדלקמן שם ס"ח )המגעיל כלים הבלועים מחמץ
לאחר שהגיע זמן איסור אכילתו ,דהייו בערב פסח מתחלת שעה ה' ואילך( .וכן הוא לקמן שם ס"ב .סט"ו -ז.
סי"ח .ס"כ -כב.
 321שו"ת רשב"א ח"א סי' תקטז )לפי שכל בלע היתר שחלש וקלש עד שאין בו אלא ותן טעם בר ותן טעם ,איו
ראוי לחול עליו שם איסור  ...כבר קלש טעם הבשר כל כך שאין ראוי לחול עליו שם בשר כשאוכלו בכותח( .ר"ן
חולין פ"ח מא ,א דיבור הראשון )דכיון דטעם שי אכתי היתרא הוא ,כיון דאקליש כולי האי ,לא חשיב למיסר(.
וכן לעין הגעלת כלים לפי פסח ,תבאר טעם כעין זה לקמן סי' תא סי"ג בהג"ה )אותו מועט טעם בשר הבלוע
מאד בתוכם  ...קלוש הוא מאד ,ואיו כדאי שיחול עליו שם חדש ,דהייו שם בשר בחלב(.
 322רשב"א בתורת הבית בית ד שער ד לג ,ב )דהתם לא חל שם איסור עליו ממילא ,דהיתר גמור הוא ,וכשתערב
אותו טעם המועט עכשיו עם החלב ,הרי מחמת מיעוטו איו ראוי לקבל שם חדש ,דהייו בשר בחלב .אבל חמץ
הרי הוא ושמו עליו כמו שהיה ,אם מעט ואם הרבה יהיה ,אלא שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו אסרו ,והרי
הוא עכשיו כגוף הבלה( .ר"ן פ"ב ח ,סע"ב )דהתם אין שם האיסור חל עליו ,דהייו בשר בחלב ,אבל הכא מעיקרא
חמץ והשתא חמץ( .מ"א ס"ק כד )דדוקא היתר גמור כגון בשר שתערב ,אותו טעם מועט עם החלב איו ראוי
לחול עליו שם חדש ,דהייו בשר בחלב .אבל חמץ הרי הוא שמו עליו כמו שהיה ,אם מעט אם הרבה ,אלא שעד
עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת בילה )תורת הבית בית ד שער ד ,וכ"כ הר"ן((.
*
וכן לעין הגעלת כלי חמץ קודם הפסח ,מציו כעין שתי דעות אלו לקמן סי' תא סי"ג )כלי שבלע בו החמץ על ידי
חום האש בלבד שלא על ידי משקה ,איו פלט ממו אלא על ידי חום האש בלבד ,דהייו שילבו באור יפה יפה ...
ויש חולקין על זה ואומרים ,שכל הכלים שבלעו חמץ קודם הפסח אפילו על ידי האור בלבד ,הרי הן כשרין על ידי
הגעלה ,דכיון שבשעת בליעתן בלעו דבר היתר ,ואחר כך כשמגיע זמן איסורן כבר אין האיסור בעין אלא הוא בלוע
בתוכן ,לפיכך הקילו להכשירן על ידי הגעלה בלבד( .ויתבאר בהערות לקמן שם.
*
ואף שכאן יש כאן טעם וסף שלא יועיל כאן ההיתר של ותן טעם בן ותן טעם דהתירה ,כמבואר ברמ"א יו"ד סי'
צה ס"ב )ויש מחמירין בצלייה ובישול לאסור ותן טעם בר ותן טעם .והמהג לאסור לכתחלה(.
וכעין זה הוא לקמן סי' תצד סט"ז )מרדה  ...בלע בה טעם החלב  ...כשיוציאו בה לחם ילוש בחלב  ...מותר לאכול
לחם ההוא עם בשר ,לפי שהוא ותן טעם בר ותן טעם של היתר( .אף שגם המרדה שמוציאים בה הלחם מהתור
הבוער היא חמה.
מכל מקום לא אסרו אלא בבישול וצליה ממש ,ולא בהיתוך או הוצאת המרדה.
 323רשב"א שם .מ"א שם .וראה לקו"ש חכ"ב ע'  106הערה  .21שלחן המלך ח"ב ע' מח .אהלי שם ח ע' רסט .משה
שלמה סי' לד אות ה.
 324אף שברמ"א ס"ה התיר )בשומן מהותך בכלי חמץ אסור מדיא אם לא היו זהרין  ...שלא התיכו אותו בכלי חמץ
שהם בי יומן  ...אבל ביום טוב האחרון יש להקל בו( .פירש בדבריו ט"ז ס"ק יא )כיון דסתם כלים אין בי יומן
 ...על כן הקילו ביום טוב האחרון( .וכן פירש בסי' תמב ס"ק ד )ויש מקילים לשתות ביום טוב האחרון  ...וכמ"ש
רמ"א סי' תמ"ז ס"ה ,בכל דבר שמבשלים בכלי חמץ שיש להקל ביום טוב האחרון .וראה דזהו משום דהוה ספק
אם היה בן יומו כשבשלו בו ,ואן קי"ל סתם כלים אין ב"י ,וביום טוב האחרון אמרין כן(.
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אבל אם קודם הפסח עירה שומן זה כשהוא רותח לתוך כלי אחר ,מותר להשתמש באותו כלי בפסח
בלא הכשר .דכיון שטעם חמץ שבשומן הוא קלוש מאוד ,אין בו כח להקרות שם חמץ לאותו מעט
שומן שנבלע בתוך הכלי ,כדי שיאסר כשיגיע הפסח.325
במה דברים אמורים בשומן וכיוצא בו בדברים שאינם חריפים ,אבל דבר חריף שנתבשל בכלי חמץ,
אף על פי שלא היה בן יומו ועירה אותו כשהוא רותח לתוך כלי אחר של פסח ,אסור להשתמש בו
בפסח בלא הכשר ,אפילו ביום טוב האחרון .לפי שהחריפות מוציא את עיקר וגוף הטעם הבלוע ,והרי
זה כאלו היה מקבל הדבר חריף את טעם החמץ מן ממשות החמץ עצמו ,ולא על ידי הכלי ,326ונמצא
שדבר החריף הוא נותן טעם ראשון של החמץ ,והכלי של פסח שעירוהו לתוכו הוא נותן טעם שני,
ועדיין יש עליו שם טעם חמץ ,ונאסר כשמגיע הפסח.
327
ולענין הלכה יש להחמיר לכתחלה כסברא האחרונה .
אבל אם בתוך הפסח נתערב השומן זה במאכלים אחרים ,אינו אוסר במשהו ,328כמו שאם היה בלוע
__________________
וכן הוא לקמן סמ"ז )אם לא בישלו לשם הפסח ,אע"פ שהוא אומר ברי לי שלא היה הכלי בן יומו מבליעת החמץ
בשעה שתבשל בו ,אין זה כלום ,ואין לשתות ממו עד יום טוב האחרון(.
משא"כ כאן דמיירי )שהתיכו בתוך קדירה של חמץ בת יומה( ,אסור לאכלו אפילו ביום טוב האחרון.
וכן הוא לקמן סמ"ו )וכן הדין ביין מבושל ומי דבש וכיוצא בהן ,שתבשלו בכלי חמץ בן יומו קודם הפסח ,שאסור
לשתותן בפסח אפילו ביום טוב האחרון של גלויות(.
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל סל"ו )והערה .(268
 325מ"א סי' תב ס"ק א )וקשה דהא בסי' תמ"ז ס"ה אוסר רמ"א דברים המתבשלים ,ולא התיר מטעם ותן טעם
בר ותן טעם ,ולמה מתיר כאן לכתחלה .ויש לומר דהכא כיון דאיכא הרבה טעמים ,מן המאכל לכלי ,ומן הכלי
למים ,ומן המים לכלי ,שרי( .ח"י בסי' תב ס"ק ב )גבי כלים דאיכא הרבה ותים טעם ,מן האוכל לכלים ,ומן
הכלים למים ,ומהמים לכלי ,וחוזר ויפלוט מהכלי להתבשיל תוך הפסח ,על כן מתירים כאן .וכהאי גווא כתב
הרא"ש פרק כל שעה( .והייו מ"ש הרא"ש פ"ב סי' ז )הכא טעם החמץ הפלט מן הכלי למים ,וחוזר ובלע בדופי
הכלי ,איו חשוב טעם כשיחזור ויפלוט בפסח לתוך התבשיל(.
וכן תבאר לקמן סי' תב סי"ג ובהג"ה שם )הרי יש כאן ג' ותי טעם של היתר קודם שיבא לכלל איסור ,דהייו
קודם שיגיע זמן איסורו .ולפיכך איו חוזר ואסר אף כשיגיע זמן איסורו ,כמו שתבאר בסימן תמ"ז  ...שאף
האוסרים בב' ותי טעם ,מודים בג' ותי טעם(.
וראה קובץ דברי תורה טו ע' קכה.
 326רמ"א ביו"ד סי' צה ס"ב )וכל זה כשהמאכל איו דבר חריף ,אבל אם היה דבר חריף  ...אוסר אפילו בדיעבד(.
דרכי משה שם ס"ק א )דבדבר חריף איו מועיל ותן טעם בר ותן טעם ,כמו שאיו מועיל בו ותן טעם לפגם(.
ש"ך שם ס"ק ז )דחורפיה דתבלין משוי ליה כאלו האיסור בעין ,ומשוי ליה בן יומו( .מ"א כאן ס"ק כח )בדבר
חריף אין מועיל ותן טעם בר ותן טעם(.
ומ"ש שדבר חריף אוסר "אף על פי שלא היה בן יומו" וותן טעם לפגם ,תבאר לקמן ס"ט )והערה .(423
וראה פסקי אדה"ז לסי' צה ס"ב אות ה.
 327והייו שבותן טעם השלישי כולם מודים להיתר ,ובדבר חריף כולם מודים לאיסור אפילו בטעם שלישי ,ואילו
בותן טעם השי שאיו חריף ,יש להחמיר כסברא האחרוה.
 328רמ"א ס"ה )בשומן מהותך בכלי חמץ אסור מדיא  ...אם תערב משהו מדברים אלו תוך המאכל ,שאין להחמיר
לאסור התערובת ,כן ראה לי( .והייו שגם בזה לא התיר אלא בתערובת משהו ,שבטל בששים .וכן ראה בדרכי
משה ס"ק יא )ועל כן ראה לי דאף על גב דוהגים להחמיר בדברים אלו לכתחלה ,מכל מקום אם פל ותערב
משהו דבר אחר שאין בו חשש חמץ מעצמו ,אלא מכח שתבשל בכלים חמוצים ,דאין לאסרו בפסח  ...לעין איסור
משהו(.
*
והייו דוקא כשתערב בדבר מאכל ,משא"כ מים שתערבו במים יש לאסרם ,כדלקמן סי' תסז סמ"ו )ושאב ממו
מים בפסח ,ובשל בהם תבשיל ,יש להתיר התבשיל .שבודאי יש ששים במים הללו כגד מעט מי הגעלה שתערבו
בתוכם על ידי השאיבה ,ומי הגעלה אין אוסרין במשהו ,כיון שאין בהם חשש חימוץ אלא מחמת שהורתחו ביורה
מחומצת ,והרי יש בהם ותן טעם בן ותן טעם של היתר )עיין סי' תמ"ז(( .והייו שלא התירו אלא אם בשל בהם
תבשיל .אבל המים עצמם אסור לשתותם .ויתבאר בהערות לקמן שם.
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בתוכו טעם ממשות החמץ עצמו ,אלא מתבטל הוא בס' .כיון שלפי סברא הראשונה מותר לאכלו
בלא שום ביטול .ויש אומרים 329שאפילו ס' אין צריך לבטלו ,לפי שבדיעבד סומכין לגמרי על סברא
הראשונה .ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או שעת הדחק:330
יין שתבשל ושרה קודם הפסח

מו וכן הדין ביין 331מבושל ומי דבש וכיוצא בהן ,שנתבשלו בכלי חמץ בן יומו קודם הפסח ,שאסור
לשתותן בפסח ,332אפילו ביום טוב האחרון של גלויות.333
__________________
 329ואף שבדרכי משה שם כותב זאת בהמשך למה שכתב לפי זה )מיהו צ"ע אהא דמחמיר בדבר שתבשל קודם פסח
בסתם כלים ,ולא זהרים מחימוץ ,דהרי אף אם היו הכלים חמוצים ,מכל מקום איו אלא ותן טעם בר ותן
טעם ,ועדיין היתר ,דשרי  ...ועל כן ראה לי דאף על גב דוהגים להחמיר בדברים אלו לכתחלה ,מכל מקום אם
פל ותערב משהו דבר אחר שאין בו חשש חמץ מעצמו ,אלא מכח שתבשל בכלים חמוצים ,דאין לאסרו בפסח(.
וכיון שמדיא מותר ,אם כן הי' צריך להתיר אפילו בפחות מששים.
ביאר מ"א ס"ק כו )צ"ע דיש לסמוך בדיעבד על סתם כלי איו בן יומו ,וותן טעם בר ותן טעם  ...ולכן ראה לי
דמ"ש רמ"א אם תערב משהו וכו' ,הייו  ...משום דיש לחוש לפרורי חמץ שהם בתוכו( .משא"כ אם זהרו בו
מחימוץ ,סגי אף אם תערב בפחות מששים.
וכן תפרש בוסח כתב היד של הסעיף שלפיו )קאי דוקא אשומן שיש לחוש בו לפירורי חמץ בעין ,אבל אם אין
לחוש אלא משום שתבשל בכלי חמץ ,או מלח שלא בדק מפירורי החמץ ,שהפירור איו בעין ,שבודאי ימוח
ומס ,כמו שתבאר לעיל )סכ"ו( ,אפילו תערב הרבה עד שאין ס' כגד האיסור ,אפילו הכי מותר כמו שתבאר
לעיל )מ"א((.
*
אמם מכל מקום מסיק כאן להחמיר ,שלא להתיר בפחות מששים ,אלא במקום הפסד מרובה.
ואפשר דהייו כיון שבסוף סיים בדרכי משה שם )ואפשר דסבירא להו לפוסקים ה"ל שחוששין לדברים שעשו
בכלי חמץ ,דסבירא להו דחמץ שם איסור עליה אפילו קודם פסח ,ולכך אין מתירין(.
שלפי זה יהי' דיו שוה לחשש פירורי חמץ בשומן מהותך ,שתבאר לעיל סמ"ג )אם תערב במאכלים אחרים בתוך
הפסח ,איו אוסר תערובתו במשהו ,אלא מתבטל הוא בס' ,כיון שאין בו אלא חשש משהו חמץ .ובמקום הפסד
מרובה או בשעת הדחק יש להקל אפילו אם תערב בפחות מס'(.
ואפשר שחומרה זאת היא דוקא כשהתיכו את השומן בתוך קדירה של חמץ בת יומה; משא"כ אם התיכו ב"סתם
כלים אין בי יומן" ,אלא ש"משום חומרת חמץ יש להחמיר ולחוש שמא היה הכלי בן יומו" ,בזה יש להקל אפילו
תערב ואין ששים כגדו.
וכמו לעין היתר אכילתו באחרון של פסח ,שתבאר לעיל )הערה  ,(324שאם הכלי ודאי בן יומו ,אסור לאכלו אפילו
באחרון של פסח ,ואם הוא ספק בן יומו ,אסור לאכלו רק עד אחרון של פסח ,ולא עד בכלל.
 330ח"י ס"ק לב )ובמקום הפסד מרובה וכהאי גווא יש להקל בכל עין(.
סיכום פרטי הלכה זו לעיל סל"ח )והערה .(286
 331דין יין שפלה אליו פרוסת חמץ וטלה משם ,תבאר לעיל סכ"ד .וכאן סמ"ו -ז יתבארו דיי יין שתבשל בכלי
חמץ ,ופרטי ההלכות השייכים לזה:
)א( תבשל בכלי חמץ בן יומו ,אסור לשתותן בפסח.
)ב( סתם כלים ,חוששים מחומרת חמץ שהם בי יומן.
)ג( אפילו אמר אחר כך שלא הי' בן יומו ,אין לסמוך על זכרוו.
)ד( זהר שיהי' כלי חדש לצרכי רפואה ,מותר לשתותו בפסח.
)ה( כלי שאיו בן יומו אסור לבשל בו משקה לשם הפסח.
)ו( בדיעבד מותר ,אם עירה אותו קודם הפסח מכלי החמץ.
)ז( בישל סתם ,חוששים שתערב פירור חמץ בבישול ,וצריך לסו.
)ח( דבר חריף שבישלו או שרו מעת לעת בכלי שאיו בן יומו ,אסר.
)ט( דבר שאיו חריף שבישלו בכלי יי"ש שאיו בן יומו ,אסר.
)י( העמידו בדבר שאסר בכלי חמץ ,סגי בששים גד המעמיד או גד הכלי.
 332תרומת הדשן ח"ב סי' קפז )על היין שבשלוהו בכלי חמץ קדירות וכפות ,כך והגין פה ע"פ מה"ר גרשום ז"ל
ומה"ר מרקל ז"ל ,שאין שותין ממו בפסח ,רק ביום טוב האחרון ,דאיו אלא מדרבן ,וכן אי והג אחריהם(.
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ואפילו אם אינו יודע אם נתבשלו בכלי שהוא בן יומו או בכלי שאינו בן יומו ,וסתם כלים אינן בני
יומן ,334מכל מקום משום חומרת חמץ יש להחמיר ולחוש שמא היה הכלי בן יומו ,335ואין לשתות
שום משקה שנתבשל בסתם כלי אלא אם כן בידוע שאינו בן יומו.336
והוא שלא יהיה דבר חריף .אבל אם הוא דבר חריף ,כגון מרקחת שנעשה מדבר קיוהא וחריף ,אין
לאכלו אפילו ביום טוב האחרון ,337שהחריפות מבטל את פגימות הטעם שנפלט מהכלי שאינו בן
יומו ונעשה בו טעם לשבח.338
]לפיכך אם העמיד גבינה קודם הפסח 339בחלב )צלול (340הנמצא בתוך הקיבה ,שהוא חריף וחמוץ,341
__________________
רמ"א ס"ה )וכן כל דבר שמבשלים בכלי חמץ ,כגון יין מבושל או מרקחת וכדומה ,אסור בפסח .אבל ביום טוב
האחרון יש להקל(.
 333אף שבתרומת הדשן וברמ"א סיימו "אבל ביום טוב האחרון יש להקל" ,כדלעיל הערה הקודמת .פירש בדבריהם
ט"ז ס"ק יא )כיון דסתם כלים אין בי יומן  ...על כן הקילו ביום טוב האחרון( .וכן פירש בסי' תמב ס"ק ד )ויש
מקילים לשתות ביום טוב האחרון  ...וכמ"ש רמ"א סי' תמ"ז ס"ה ,בכל דבר שמבשלים בכלי חמץ שיש להקל
ביום טוב האחרון .וראה דזהו משום דהוה ספק אם היה בן יומו כשבשלו בו ,ואן קי"ל סתם כלים אין ב"י,
וביום טוב האחרון אמרין כן(.
וכן הוא לקמן סמ"ז )אם לא בישלו לשם הפסח ,אע"פ שהוא אומר ברי לי שלא היה הכלי בן יומו מבליעת החמץ
בשעה שתבשל בו ,אין זה כלום ,ואין לשתות ממו עד יום טוב האחרון(.
משא"כ כאן דמיירי )שתבשלו בכלי חמץ בן י ומו( ,אסור לשתותן אפילו ביום טוב האחרון .וכדלעיל סמ"ה ) והערה
.(324
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל סל"ו )והערה .(268
 334טוש"ע יו"ד סי' קכב ס"ו )סתם כלי עובדי כוכבים הם בחזקת שאים בי יומן ,לפיכך אם עבר ושתמש בהם
קודם הכשר ,התבשיל מותר(.
 335ב"ח )ולכן יראה עיקר  ...דבאיסור חמץ במשהו לא אמרין סתם כלים אין בי יומן ,בין בכלים של ישראל בין
בשל גוים( .מ"א ס"ק כג )דמשום חומרא דחמץ לא אמרין סתם כלים אין בי יומן(.
 336וכבר תבאר לעיל תחלת הסעיף )והערה  ,(333ולקמן סמ"ז )והערה  ,(358שכל מקום שהוא ספק אם היה בן יומו
כשבשלו בו ,התירו ביום טוב האחרון.
אבל כאן לא תפרש אם התירו ביום טוב האחרון .ואפשר מסתפק בזה רביו ,ולכן:
)א( אם תבשל בכלי חמץ בן יומו ,אסר אף ביום טוב אחרון ,כאן בתחלת הסעיף.
)ב( אם אומר שלא הי' בן יומו ,אלא שלא בישל לשם פסח ,התיר ביום טוב אחרון ,כדלקמן סמ"ז.
)ג( כשאיו יודע אם הכלי הי' בן יומו ,אין רביו מפרש כאן ,מה דיו ביום טוב אחרון.
 337ט"ז סוף ס"ק י )וראה לי דבמרקחת שהוא דבר קיוהא וחריף ,זה אסור אפילו בשאר איסורים ,אפילו איו בן
יומו ,על כן יש להחמיר בו אפילו ביום טוב האחרון(.
 338כדלקמן ס"ט לעין סכין ,וש".
ואף לדעת המתירים ותן טעם בן ותן טעם דהתירא קודם הפסח ,כדלעיל סעיף הקודם .מכל מקום איו מועיל
בדבר חריף ,כדלעיל שם )לפי שהחריפות מוציא את עיקר וגוף הטעם הבלוע ,והרי זה כאלו היה מקבל הדבר חריף
את טעם החמץ מן ממשות החמץ עצמו ,ולא על ידי הכלי(.
 339רדב"ז ח"א סי' תפז )גביה שהעמידו אותה בקיבה שהיתה מלוחה בכלי הבלוע מחמץ  ...יש לדון דקי"ל מליח
הרי הוא כרותח ,מצא הקיבה אסרה ,ואוסרת הגביה( .כסת הגדולה הגה"ט )גביה שהעמידו אותה בקיבה
שהיתה בכלי הבלוע מחמץ ,אע"פ שאסור לאכלה מותר לשהותה ,הרדב"ז( .מ"א סי' תמ"ב ס"ק ט )וכתב רדב"ז
ח"ב סי' תפ"ז ,גביה שהעמידו בקיבה שהיתה בכלי חמץ ,אסור לאוכלה ומותר להשהותה )כסת הגדולה((.
 340ראה רמ"א יו"ד סי' פז ס"י )אם העמיד בו ,אם הוא הצלול אוסר כל הגביות עד שיהא ס'  ...ואם היה הקיבה
קרושה ,איה אוסרת כלום( .ש"ך שם ס"ק לא )והטעם דבקרוש חשיב החלב כפירשא בעלמא(.
ואף שכאן יש מקום לאסור אף בקרוש ,שבלע בו טעם החמץ מהכלי .תבאר בש"ך שם ס"ק כט )הכא הי דפירשא
הוא ,מכל מקום כיון דמלח או שהה מעת לעת בקיבה ,על כרחך קבלה טעם מעור הקיבה ,ולהכי אסור לכתחלה
להעמיד בו גביות(.
מכל מקום כתב הפרי מגדים בשפתי דעת שם )ודיעבד סמכין לומר דהבשר הבלע בה הוה פרשא( .וכך הוא גם כאן,
לעין טעם החמץ שבכלי שבלע בחלב הקרוש ,שלדעת הפרי מגדים חשב טעם זה כפרשא בעלמא ,לעין דיעבד.
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ומעמידין בו גבינות ,וזה החלב היה מעת לעת 342בתוך כלי של חמץ ,אפילו לא היה בן יומו ,אסור לאכול
גבינה זו בפסח אפילו ביום טוב האחרון.
אלא אם כן יש בחלב שהעמיד ממנו הגבינה ס' כנגד החלב של קיבה שהעמיד בו ,343או שיש בו ס' כנגד
הכלי של חמץ שחלב הקיבה היה בתוכה מעת לעת ,דנמצא שטעם חמץ שבחלב הקיבה נתבטל בס' בתוך
חלב הגבינה קודם הפסח ,ואינו חוזר וניעור בפסח .344ולא אמרו דבר המעמיד אפילו באלף לא בטל ,345אלא
כשהדבר המעמיד הוא אסור מחמת עצמו ,אבל אם אינו אסור אלא מחמת שנבלע בו איסור ,כגון טעם חמץ
הבלוע בחלב הקיבה ,הרי הוא מתבטל בס' ,כמו שנתבאר ביו"ד סי' פ"ז ,346שהרי איסור הבלוע אינו מעמיד
כלל[.

וכן מי דבש שנתבשל ביורה שבישלו בה יי"ש ,אפילו יש כמה ימים בין ב' הבישולים ,אסור לשתותו
אפילו ביום טוב האחרון .שהיי"ש הוא חריף מאד ,ומחמת חריפותו אין טעמו )הבלוע ביורה( נפגם
349
אפילו לאחר כמה ימים ,347והוא נותן טעם לשבח במי דבש .348לפיכך אין ליקח ביום טוב האחרון
__________________
אמם גם בלאו הכי אין הקרוש אסר מהכלי ,שהרי אין מליחה לכלים ,כדלעיל סכ"ו )ואפילו מלחו בתוך כלי של
חמץ  ...אין המלח מפליטו מן הכלי ומבליעו באוכל המלח בתוכו ,לפי שאין כח במלח אלא להפליט מוהל מן
האוכל שהוא רך ,אבל לא מן הכלי שהוא קשה(.
ודוקא אם החלב צלול ,וכבש בו מעת לעת ,פלט טעם החמץ שבכלי ,כדלקמן בסמוך.
 341אליה רבה סי' תמב ס"ק יא )וצ"ע דהוי ותן טעם לפגם אחר מעת לעת ,ואפשר דהוי חריף(.
 342מ"א שם )ודוקא שהיתה הקיבה מעת לעת בכלי חמץ ,וכמ"ש ביו"ד סוס"י פ"ז( .והייו כמבואר שם )חלב המצא
בקיבה  ...אין לחוש עד  ...שעמד בו יום אחד( .וכדלעיל סכ"ז וסכ"ט שגם הציר ומים מלוחים אים מפליטים
מהכלי בפחות ממעת לעת .ותבאר לעיל )הערה  .(235וראה מראי מקומות וציוים .פסקי הרב ע' מו.
 343רמ"א יו"ד שם )אוסר כל הגביות עד שיהא ס'( .ש"ך שם ס"ק ל )כלומר עד שיהא ס' בחלב שהעמיד ועשו
גביות ,גד החלב שהיה בקיבה שאסרה( .רדב"ז שם )אין האיסור הבלוע בקיבה שהוא ח]מו[ץ ,מעמיד את
הגביה( .והייו שהחלב המעמיד את הגביה איו אסור מחמת עצמו ,והחמץ הבלוע בו איו מעמיד את הגביה.
ולכן סגי בששים.
 344כדלעיל סכ"ב.
 345כדלעיל סי' תמב ס"י וש".
 346ראה רמ"א שם ס"י -יא .ש"ך שם .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' פז ס"י.
 347ט"ז סי' תמב ס"ק ד )במקומות שמבשלין המע"ד בכל השה ביורות שעושין בו יין שרף ,דהוי דבר חריף וחזק,
וותן טעם לשבח במע"ד כידוע ,ואם כן לא מהי מה שאיו בן יומו ,ואם כן אין כאן ספק כלל(.
והקשה עליו במ"א כאן ס"ק כה )ומה שכתב לאסור ביורות של יין שרף .בסי' קכ"ב ס"ג כתוב דאין החריפות
הראשון משוי ליה לשבח עיי"ש(.
והייו מה שכתב הרמ"א סי' קכב ס"ג )אם היה האיסור דבר חריף ,ואחר כך שהה הקדירה מעת לעת ,ובשלו בו
היתר שאיו חריף ,מותר ,דאין החריפות הראשון משוי ליה לשבח(.
ומתרץ במ"א שם )ואפשר דסבירא ליה דיין שרף חריף טפי( .והייו שדוקא במאכל חריף ,אמרין שחריפותו פגה
אחר זמן ,משא"כ יי"ש ,אין חריפותו פג גם אחרי כמה ימים ויותר.
ומסיק במ"א שם )וצ"ע לדיא ,דאפשר לדמות יין שרף ליין סך דלא מהי בו מה שאיו בן יומו( .והייו כמבואר
ברמ"א יו"ד סי' קלז ס"א )ואין חילוק בין בכלים האסורים משום יין סך בין שהן בי יומן או לא( .ובש"ך שם
ס"ק י )דאפילו אין בי יומן אוסרים ,דלא שייך ותן טעם לפגם אלא בתבשיל אבל לא בכלי היין ,דאדרבה כל
שמתיישים ותן טעם לשבח .כן כתבו הפוסקים(.
ועוד מוסיף המ"א ומציין למ"ש הוא עצמו בסי' תא ס"ק מ )שחבית של יי"ש ,אף על פי שאיה בת יומה אסור הכל,
דעייו רואות שותן טעם לשבח הוא ,וכמ"ש בי"ד סי' קל"ז סס"א לגבי יין עיי"ש( .וכן הוא לקמן שם סס"ג )אם
הכיסה לתוך חבית של יי"ש שלא הוגעלה כדיה  ...אף אם לא היתה החבית בת יומה מבליעת היי"ש ,שטעם
היי"ש איו פגם אפילו לאחר כמה ימים ,והוא ותן טעם לשבח במי דבש( .ותבאר בשו"ת צמח צדק סי' ג.
ומסקת רביו ,אשר כן הוא בכל דבר חריף כזה ,שאין טעמו פג לאחרי כמה ימים ,כאמור כאן לעין יי"ש ,וכדלעיל
סכ"ט לעין ציר )וכיון שטעם החמץ הבלוע בכלי ,עשה חריף מעט על ידי חריפות הציר שכס בתוכו  ...איו פגם
לעולם אפילו לאחר כמה ימים( ,ושם )הערה .(251
 348למעט הדברים הפוגמים ,כדלקמן סי' תא סס"ג )אם הכיס יין לחבית של שכר שלא הוגעלה ,אפילו היא בת
יומה ,שמותר לשתותו בפסח ,אפילו שהה בתוכה כמה ימים ,שכל שכר הוא ותן טעם לפגם ביין(.
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מי דבש של כל השנה ,אלא מישראל שיודע שלא בישלו ביורה שבישל בה יי"ש ,350וגם נזהר
מלהחמיצו בשמרים של שכר:351
מז דבר שאינו חריף שנתבשל בכלי חמץ שידוע שלא היה בן יומו ,כגון שבישלו לשם הפסח,352
וקודם הפסח עירה אותו מהכלי חמץ לתוך כלי של פסח ,353מותר לו לשתותו בפסח ,כמו שנתבאר
למעלה ,354שכל נותן טעם לפגם שנעשה קודם הפסח ,אינו חוזר וניעור בפסח.
ומכל מקום לכתחלה אסור לבשל לשם פסח בכלי של חמץ שאינו בן יומו ,שאסור לעשות נותן טעם
לפגם לכתחלה 355כמו שיתבאר ביו"ד סי' ק"ג.356
אבל אם לא בישלו לשם הפסח ,אע"פ שהוא אומר ברי לי שלא היה הכלי בן יומו מבליעת החמץ
בשעה שנתבשל בו ,אין זה כלום ,357ואין לשתות ממנו עד יום טוב האחרון .358דכיון שבשעה
__________________
 349ט"ז סי' תמב ס"ק ד )במקומות שמבשלין המע"ד בכל השה ביורות שעושין בו יין שרף ,דהוי דבר חריף וחזק ...
על כן שומר פשו ירחק מזה אפילו ביום טוב האחרון(.
 350ואפילו הגעלת היורה של יי"ש איה מועלת ,כדלקמן סי' תא סס"ב )והגו שלא להשתמש בפסח בכלים שהיה
בהן יי"ש תמיד ,כגון חביות וודות שדרך להכיס בהן יי"ש לקיום ,ואין טעם וריח יי"ש פלט מהן אפילו על ידי
הגעלה בכלי ראשון(.
והאריך בזה בשו"ת צמח צדק או"ח סי' א -ג ,וסי' קא -ד.
 351כדלעיל סי' תמב ס"י )מי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר  ...חייב לבער(.
 352סמ"ק סי' רכב ע' רכח )אם ודאי לא היתה המחבת בת יומא כשהתיכו בה את השומן ,מותר ,אפילו למאן דאסר
בפסח ותן טעם לפגם ,הואיל וזה היה תית טעמו קודם הפסח( .הגהות מיימוית )קושטא( סוף פ"א )ומיהו אם
יודע שזהר מזה ,ויודע בודאי שהמחבת לא היתה בת יומה בעת שהתיכו בו השומן ,מותר ,אפילו למאן דאסר
ותן טעם לפגם בפסח ,מכל מקום זה הפגם ,תית טעמו היה קודם הפסח( .מ"א ס"ק כג )אם בשלו אותו מתחלה
לשם פסח ,בכלי שאיו בן יומו ,מותר לאכלו בפסח(.
 353מ"א סי' תא ס"ק מ )צריך לומר דהכי קאמר ,אם תו בו יין או דבש קודם פסח ,מותר לשתות ממו בפסח,
ובלבד שיערו אותו קודם פסח לחבית של פסח(.
 354סי"ח )קודם הפסח  ...מתבטל בששים כשאר איסורין  ...וכן ותן טעם לפגם מותר בו לדברי הכל כמו בשאר
איסורין(.
ושוב איו חוזר ויעור ,כדלעיל סכ"ב )חמץ שתערב בהיתר לח בלח שהן בללין ,ותבטל קודם הפסח  ...מחמת
שהוא ותן טעם לפגם ,מותר לאכלו בתוך הפסח  ...ואיו חוזר ויעור בפסח(.
אלא שאם לא עירה אותו מהכלי קודם הפסח ,פלט טעם החמץ מהכלי בפסח ,ואוסר במשהו ,כדלעיל ס"ח )אם
החמץ ותן טעם לפגם בהתערובת איו אוסר  ...ויש חולקין על זה ואומרים ,כיון שחמץ בפסח אוסר במשהו ,ואין
לך ביטול טעם יותר ממשהו באלפי אלפים ,ואף על פי כן אסור .והוא הדין לותן טעם לפגם  ...אוסר הכל באכילה
ובהאה .וכן והגין במדיות אלו(.
 355מ"א שם )אף על גב דותן טעם לפגם אסור לכתחלה(.
 356ראה טור ושו"ע שם סי' קכב ס"ב )קדירה שאיה בת יומא ,דהייו ששהתה מעת לעת משתבשל בה האיסור,
הויא ותן טעם לפגם ,ואפילו הכי אסרו חכמים לבשל בה לכתחלה ,גזירה אטו בת יומא .בין שבלועה מאיסור ובא
לבשל בה היתר ,ובין שבלועה מחלב ובא לבשל בה בשר ,או איפכא( .שו"ת ב"ח סוס"י קכג )שו"ת ב"ח ) ישות(
סימן קכג )אסור לכתחלה למולחם בכלי חמץ ,אפילו ידוע שאיו בן יומו ,כדי להשתמש מהם בפסח עצמו( .לקמן
סי' תב ס"ו )שלא התירו ותן טעם לפגם ,אלא כשעבר ובישל בקדירה שאיה בת יומה ,שהתבשיל מותר באכילה,
אבל לכתחלה אסור לבשל בקדירה שאיה בת יומה(.
 357סמ"ק שם )ומיהו דוקא שבשעת התכת האווז תן דעתו לזה לשם פסח ,אבל אם התיך השומן סתמא לאכול
קודם הפסח ,אעפ"י שעכשיו אומר ברי לי שלא היתה בת יומא ,מכל מקום אסורה בפסח ,דמלתא דלא רמיא עליה
דאיש בשעת מעשה לאו אדעתיה( .הובא בהגהות מיימויות שם .מ"א שם )ואפילו אמר ברי לי שלא היה בן יומו
אסור ,דמלתא דלא רמיא עליה דאישי לאו אדעתיה( .ח"י ס"ק כח )וכן הוא הסכמת האחרוים(.
 358ולא עד בכלל .תרומת הדשן ח"ב סי' קפז )על היין שבשלוהו בכלי חמץ קדירות וכפות ,כך והגין פה ע"פ מה" ר
גרשום ז"ל ומה"ר מרקל ז"ל ,שאין שותין ממו בפסח ,רק ביום טוב האחרון ,דאיו אלא מדרבן ,וכן אי והג
אחריהם( .רמ"א ס"ה )וכן כל דבר שמבשלים בכלי חמץ ,כגון יין מבושל או מרקחת וכדומה ,אסור בפסח .אבל
ביום טוב האחרון יש להקל( .ט"ז ס"ק יא )כיון דסתם כלים אין בי יומן  ...על כן הקילו ביום טוב האחרון( .וסי'
תמב ס"ק ד )ויש מקילים לשתות ביום טוב האחרון  ...וכמ"ש רמ"א סי' תמ"ז ס"ה ,בכל דבר שמבשלים בכלי
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שבישלו לא היתה דעתו על הפסח ,ולא היה צריך לדקדק אם הכלי אינו בן יומו ,ואף לפי דבריו
שאומר שברי לי שלא היה בן יומו ,הרי הוא לא נתכוין לכך ,ואין אדם זוכר מה שנעשה שלא
במתכוין 359כמו שנתבאר למעלה.360
אבל אם בשעה שבישלו דקדק ונזהר שלא לבשלו בכלי שהוא בלוע מחמץ ,אע"פ שלא היתה כונתו
לשם הפסח ,אלא מחמת דבר אחר נזהר בזה ,כגון שבישלו בכלי חדש לרפואה וכיוצא בזה ,מותר
לשתותו בפסח.361
ומכל מקום מחמת חשש שמא נתערב בו פירור חמץ משהו ,צריך לסננו קודם הפסח .362ואם לא סיננו
קודם הפסח צריך לסננו בתוך הפסח ,ואם לא מצא שום פירור חמץ על פי המסננת מותר לשתותו.
ואין אנו חוששין שמא יש פירור דק שאינו נראה ,363כיון שלא ראינו מעולם שנפל לתוכו חמץ:
מח המבשל מי דבש לצורך הפסח ורוצה להחמיצו ,לא ישפכנו לתוך כלי המיוחד לכך )שקורין
קוואסניק בלשון רוסיא( ,שהוא מחמץ כל מי דבש ששופכין לתוכו ,לפי שהכח המחמץ הבלוע
מאותו כלי הוא מחמת שמחמיצין בתוכו מי דבש כל השנה ,והן חמץ גמור ,שנתחמצו בשמרי
שכר ,364וגם נתבשלו ביורה של שכר או של יי"ש:365
מט יש נוהגין להחמיר שלא להסתפק בפסח מחומץ יין שמסתפקין ממנו כל השנה ,אע"פ שנזהרו
שלא לשאוב ממנו בכלי חמץ ,מכל מקום חוששין שמא החזירו לתוכו חומץ שנשאר מסעודה,
ולפעמים יש בחומץ זה מפירורי לחם שנפלו בתוך הסעודה .366ובמקומות הללו שאין חומץ יין מצוי
אין נוהגין להחמיר בזה ,כיון שאי אפשר למצוא חומץ אחר בקל:367
__________________
חמץ שיש להקל ביום טוב האחרון .וראה דזהו משום דהוה ספק אם היה בן יומו כשבשלו בו ,ואן קי"ל סתם
כלים אין ב"י ,וביום טוב האחרון אמרין כן(.
ותבאר לעיל סמ"ה -ו )והערות .(336 .333 .324
סיכום פרטי הלכה זו – לעיל סל"ו )והערה .(268
 359שבועות לד ,ב )כל מילתא דלא רמיא עליה דאייש עביד לה ולאו אדעתיה(.
 360סעיף מד.
 361ח"י ס"ק לא ,בשם שו"ת צמח צדק סי' סה )אם התיכו השומן בכלי חדש ,או בכלי שאין בן יומא ,לשום כווה
אחרת ,ולא משום כדי שיהא ראוי לפסח  ...בהא לא אמרין מילתא דלא רמיא(.
 362ח"י ס"ק לג )מועיל סיון קודם פסח בחומץ ,וכן בשומן ויין מבושל דלעיל ,אם היה זהר מכלי בן יומו ,אך ורק
שלא היה זהר מפירורין ,היה מועיל בו סיון(.
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לעיל )הערה .(271
 363משא"כ אם ראיו שפל לתוכו חמץ ,תבאר לעיל סכ"ד בהג"ה )אם סיו בתוך הפסח ולא מצא שום פירור על
המסת ,אף על פי כן יש לחוש שמא היה בו פירור דק מאד שאיו רגש בראות העין ,מחמת שהוא מעורב
בלחלוחית יין שעל פי המסת ,ופלט טעמו בפסח לתוך היין( .ותבאר לעיל שם )הערה .(211
 364כדלעיל סי' תמב ס"י )יי"ש העשה אפילו מתבואה שאיה חמוצה אלא שהעמיד אותה בשמרי שכר  ...כל דבר
המעמיד אפילו באלף לא בטל(.
 365ט"ז סי' תמב ס"ק ד )גם אם מחמיצים אותו בכלי המיוחד לזה ,קרא בלשון רוסיא קווסי"ק ,שאותו כלי
מחמץ כל המע"ד ששופכים לתוכו ,מכל מקום הכא הבלוע המחמץ שבאותו הכלי הוא מחמת המע"ד החמץ שהיה
בו(.
 366מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח ע' קלז )חומץ המוח לאדם בחביתו בבית החורף ,אמר מהר"י סג"ל דאין
כון להשתמש ממו בפסח ,דלא זהר כל השה למלאות תוכו שיור יין הסעודה ,ומצוי בו פירורי פת( .רמ"א ס"ה
)יש מחמירין להסתפק מחומץ יין שמסתפקין ממו כל השה ,דחיישין שמא תו בו מן השאר מן הסעודה,
ולפעמים יש בו פירורי לחם(.
 367דרכי משה ס"ק ה )ואין והגים כן במדיות אלו ,ואפשר הטעם דאין חוששין לחומרות בפרט במקומות הללו
שאין היין והחומץ מצוי( .רמ"א שם )ובמקומות אלו שאין חומץ יין מצוי ,לא ראיתי מחמירין בזה(.
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נ במקומות שמערבין צוקר בחומץ יין ,אין להסתפק ממנו בפסח ,368אלא אם כן סיננו קודם הפסח
עיין סימן תס"ז:370
נא יש נזהרין כל שלשים יום לפני הפסח 371שלא לשאוב בכלי חמץ מן יין וחומץ המוצנע לפסח,372
אלא אם כן הכלי חמץ הוא מורק ושוטף שאין בו שום ליכלוך חמץ .373ואם לא נזהרו ושאבו ממנו
בכלי חמץ שאינו מורק ושוטף נזהרין שלא לשתותו בפסח.374
אבל מעיקר הדין אין כאן חשש איסור ,375שהרי סתם כלים הן נקיים ואין בהם ליכלוך בעין ,כמו
שנתבאר ביו"ד סי' צ"ה .376ומה שבלוע בדופני הכלי אינו נפלט בצונן ,אלא על ידי כבישה מעת לעת,
כמו שיתבאר ביו"ד סי' ק"ה:377
__________________

והייו כיון שבמדית רוסיא הקרה ,אין העבים יכולים לצמוח ,ועשיית היין הוא רק מצמוקים שמביאים מארצות
החמות ,ולכן אי אפשר למצוא חומץ יין בקל.
 368אליה זוטא ס"ק יב )במקומות שמערבין כל השה מי צוקיר מבושל ,אם ממלא החומץ מזה אפילו מראש השה
אסור( .ח"י ס"ק לד )אם ממלאין החומץ מיין שתערב בתוכו צוקר כמו שדרך לערב כל השה ,כתב גיסי הרב
בספרו אליהו זוטא לאסור(.
 369ח"י שם )ומכל מקום ראה לי דעל ידי סיון קודם פסח מותר(.
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לעיל )הערה .(271
 370לקמן שם סי"ט -כ ,תבארו דיי חשש חימוץ בצוקר.
 371ראה לעיל סי' תלו ס"א )כיון ששואלין ודורשין בהלכות פסח ,חל עליו להזהר ולקיים כל מצות חכמים(.
 372אגודה פ"ב סי' טז )מהאי טעמא אמרין שצריך אדם ליזהר שלא למלאות חביותיו חומץ מכלי חמץ תוך ל' יום
קודם הפסח( .מהרי"ל הל' ל' יום קודם לפסח ע' יא )אמר מהר"י סג"ל דמשום האי טעמא דחייבים לדרוש
בהלכות פסח ל' יום מקודם ,כתב בספר אגודה ,כל מי שממלא את החביות של יין מפורים עד פסח ,דאז מתחילין
השלשים יום ,צריך ליזהר למלאות עם כלים השייכים לפסח שאין בהם חמץ( .דרכי משה ס"ק ה )וכתב בתשובות
מהר"י ברין מהג פשוט בארץ הזאת שכל יין שממלאים אותו בכלי חמץ תוך שלשים והגים ליזהר לכתחלה
לשתות ממו  ...וכן שמעתי בשם מהרי"ל על חומץ שמלאוהו בכלים של חמץ ואסר ליהות ממו בפסח( .רמ"א
ס"ה )יש מחמירין לכתחלה שלא למלאות מן יין וחומץ יין תוך ל' לפסח בכלי חמץ(.
וראה גם לעיל סי' תלו סכ"ג )כל שלשים יום לפי הפסח טוב ליזהר ולעיין בכל דבר שעושה שלא ישאר דבוק בו
חמץ ,באופן שלא יוכל להסירו בקל כשיגיע ערב פסח( ,וש".
 373מהרי"ל שם )או בכלי ישן מורק ושוטף ,שלא יהא דבק בהן שום חמץ ויתערב ביין( .מ"א ס"ק כט )ואם הכלי
היה מורק ושוטף שרי )מהרי"ל((.
וכן הוא לקמן סי' תא ס"ב )רק שיזהר להדיח את הכלי היטיב קודם שמשתמש בו ,שלא יהיה שום משהו חמץ
דבוק בו בעין )ולעין דיעבד עיין סי' תמ"ז((.
 374דרכי משה שם בשם מהר"י ברין .רמ"א שם )ואם מלאוהו תוך שלשים והגין שלא לשתותו בפסח )תשובת
מהר"י ברי"ן((.
 375דרכי משה שם )ומשום חומרא בעלמא ,במקום שחומץ מצוי(.
 376ש"ך שם ס"ק א )כשתבשלה בקדרה אמרין מסתמא דלא היה שומן דבוק בהן  ...וכדמוכח להדיא מהפוסקים
בדוכתי טובא( .מחת יעקב כלל ח ס"ק יז )דדוקא גבי סכין אמרין סתם סכין איו קי ,משא"כ בשאר כלים …
וכן פסק הש"ך בסי' צ"ה ס"ק א( .וראה פסקי אדה"ז לסי' צה ס"א אות א.
וכן הוא לקמן ס"ו )סתם כלים קיים הן( ,וס"ז )סתם כלי ,שמן הסתם הוא קי ואין בו לכלוך חמץ בעין( .וסי'
תב ס"ז )סתם כלים קיים הם כמ"ש ביו"ד סי' צ"ה(.
וראה לעיל סמ"ו )סתם כלים אין בי יומן ,מכל מקום משום חומרת חמץ יש להחמיר ולחוש שמא היה הכלי בן
יומו(.
ולעין סכין ,ראה לעיל סל"ט ,ולקמן ס"ח ,ב' דעות.
 377ס"א )איסור ששרה עם היתר מעת לעת בצון ,מקרי כבוש ,והרי הוא כמבושל ואסר כולו .אבל פחות מכאן,
בהדחה סגי(.
ואף שמסיים שם )ואם הוא כבוש בתוך ציר או בתוך חומץ ,אם שהה כדי שיתו על האור וירתיח ויתחיל להתבשל,
הרי הוא כמבושל( ,והרי גם כאן מיירי גם ב"חומץ המוצע לפסח"; ואפשר שהוא כולל גם את החומץ החזק
שפולט ממאכל על ידי כבישה כדי שירתיח ,כמבואר לקמן סי' תעג סכ"ט ,וסי' תקכז סי"ב ,וסי' תרמח סכ"ה.
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נב יין לבן שהוכהה מראיתו ,ורוצים לתקנו על ידי שמשימין לתוכו מעט חלב בהמה ומעט חלב
חטה ,צריכין להזהר שיהיה בהיין ששים כנגדן ,גזירה שמא ישתה ממנו בפסח ,או שמא ישתה אותו
עם בשר ,כיון שאין החלב ניכר בו.378
אבל כשיש בו ס' אין כאן חשש איסור .ואע"פ שאסור לבטל איסור בידים בס' ,379מכל מקום כיון
שאין כוונתו לתקנו כדי לשתותו עם בשר ,או כדי לשתותו בפסח ,אלא כוונתו לתקנו כדי לשתותו
לבדו קודם הפסח ,או לאחריו ,אם כן אינו מבטל שום איסור כלל .380ואחר שנתבטל החלב בס' בתוך
__________________
מכל מקום כבר פסק לעיל ריש סכ"ז ,שגם הציר איו מפליט מהכלי בפחות ממעת לעת )ותבאר שם הערה .(235
וכן היי"ש והחומץ.
 378צמח צדק סי' פ )שאלתי על יין לבן שרובו אין מראיתו לבן ממש וצלול בשה הזאת  ...שמערבין מעט חלב
בהמה ,ומעט חלב חטה ,ומשימין לתוך היין ,ועל ידי כן ראה היין לבן וצלול  ...חיישין ביין שמא ישתו בסעודה
עם הבשר  ...ושמא יבא לשתות ממו בפסח(.
הובא במ"א סי' תמז ס"ק מה )כתוב בספר צמח צדק יין לבן שהוכהה מראיתו ,ורוצים לתקו ,שמשימים לתוכו
חלב בהמה וחלב חטה פחות מס' ,אסור ,דגזרין שמא יבא לשתות ממו עם בשר ,או שמא ישתה ממה בפסח ...
אם ותן הרבה לתוכו עד שאין ס' כגדו ,אסור מטעם שמא יבוא לשתות בפסח או ישתה עם בשר(.
פר"ח סי' תסז ס"ח )יין לבן ששתה מראיתו ,ויודעים לתקו שיחזור למראיתו ,על ידי שמשימין לתוכו חלב חטה,
אסור לתקו בכך ,שמא יבא לשתות ממו בפסח(.
ח"י סי' תמז ס"ק לד )דשמא ישתה עם בשר ,או ישתה בפסח(.
והייו אף אם דעתו לשתות יין זה דוקא לפי הפסח ,ודוקא עם חלב ,מכל מקום חיישין שישכח וישתה עם בשר או
בפסח.
 379ראה לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ג )לערב חלב בתוך קדירה שמרתיחין בה מים לבשל שם בשר במים אלו,
עם מעט החלב שתבטל בס' במים קודם שתן שם הבשר ,כיון שאין כאן איסור עדיין ,וח"ו ישתקע הדבר ולא
יאמר(.
 380בשו"ת צמח צדק שם אסר גם בזה )הכא שאיו ותן ביין אלא מעט חלב ,והוא בטל ביותר מששים  ...משום
דהוה מבטל איסור לכתחלה ,וקיימא לן דאין מבטלין איסור לכתחלה אפילו דרבן ,ואפילו איסור מועט ...
לכתחלה ליתן חמץ קודם פסח כדי שיתבטל בששים קודם פסח ודאי דאסור( .וכתב עליו מ"א שם )ולפי מה
שכתבתי לעיל אין איסור בדבר ,כיון שאין כותו לערבו כדי לשתותו בפסח ,או לשתותו עם בשר ,אם כן לא הוה
ליה מבטל איסור דאין כוותו אלא לתקן היין(.
והכווה למה שכתב המ"א ס"ק מב )מותר לערבו בס' כדי להשהותו( .וכדלעיל סי' תמב ס"ה )לכתחלה אסור לבטל
חמץ בששים קודם הפסח במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח ,מפי שהוא כמבטל איסור בידים .ואע"פ שקודם
הפסח עדיין שעת היתר ,מכל מקום כיון שהוא עושה כן כדי לאכלו בשעת איסורו ,דהייו בתוך הפסח ,הרי זה
כמבטל איסור .אבל מותר לבטל החמץ בס' קודם הפסח כדי להשהותו עד אחר הפסח ,דכיון שהוא מבטלו בשעת
היתר כדי לאכלו בשעת היתר אין כאן מבטל איסור(.
*
והה בח"י שם השיב לדברי המ"א ה"ל )כבר ישבתי קושיא זו בספרי מחת יעקב כלל ס' ס"ק א'( .ושם ביאר )יש
לומר  ...כאן כשותן החלב לתוך היין הוא חפץ בחלב עצמו להשים תוך היין ,אם כן שפיר מקרי מבטל איסור
לכתחלה( .וראה מדבריו שאוסר מטעם זה אפילו אם אין כוותו לתקו כדי לשתותו בפסח .ומכל שכן שאוסר
לבטל קודם הפסח כדי לאכלו בתוך הפסח.
אמם רביו פסק כאן ,ולעיל סי' תמב ס"ה ,שלא לאסור אלא כשדעתו לאכלו בפסח .ובקוטרס אחרון שם ס"ק ג
)כן כתבו  ...וצמח צדק בסי' פ  ...והחק יעקב עצמו הסכים לדבריו( .ועוד דן שם בדעת הח"י .ותבאר לעיל שם
)הערה  .(345וראה דברי טעם סי' ג אות ד.
*
עוד טעם לאיסור כתב במחת יעקב שם )ולפי אותו דעה שהובא באו"ח סי' תקי"ג בב"י שם ,דמידי דחזותא עבידי
לא בטיל ,אם כן פשיטא שיש לאסור היין אפילו בדיעבד מטעם דלא בטיל(.
אמם לקמן סי' תקיג ס"ז )אם תה בקדרה לתקן התבשיל כגון ללבו  ...אע"פ שיש בתערובת ששים כגדה איה
בטלה  ...כיון שהיא באה בתבשיל לתקו הרי היא חשבת מין אחד עם התבשיל ,וכבר תבאר שכל דבר שיש לו
מתירין שתערב מין במיו איו בטל אפילו באלף( .משא"כ בחמץ בפסח ,דלא חשיב דבר שיש לו מתירין )כדלעיל
סי"ח( ,לא חיישין לחזותא.
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היין מותר לשתותו עם בשר.381
אבל אסור לשתותו בפסח )אלא אם כן סיננו קודם הפסח ,(382לפי שיש לחוש שמא אין כל חלב חטה
בלול יפה יפה בתוך היין ,אלא נצלל ממנו מעט וירד למטה והוא עומד בעינו בתוך היין בפסח,383
ונפלט ממנו טעם משהו לתוך היין:384
נג חבית של יין שיש בה משהו בצק שדבקו בו נסרים ,אע"פ שבצק זה הוא חמץ נוקשה ,385אסור
לשתות מיין של חבית זו בפסח ,לפי שנפלט ממנו טעם משהו לתוך היין בפסח ,386ואינו מתבטל בס',
כיון שהוא נתן היין בידים לתוך חבית זו שיש בה בצק דבוק ,הרי זה כמתכוין לבטל איסור בידים,387
ולפיכך אין לו ביטול עולמית ,כמ"ש ביו"ד סי' צ"ט.388
ואף שאז בשעה שנתן את היין שם היתה שעת היתר אכילת חמץ ,מכל מקום אין זה מועיל אלא
__________________
 381ולפום ריהטא ראה ,שכן הדין גם אם רוצה אחר כך לשתותו בפסח – לולי החשש שפירור מהחלב חטה שאר
בעיו ,שיתבאר לקמן )ראה מראי מקומות וציוים(.
ואף שתבאר לקמן סי' תב ס"ו )ולאחר גמר הגעלת הכלים ישפוך הרותחין שביורה החוצה ,שאסור להות מהם
לכתחלה ,לפי שגיעול פליטת הכלים מעורב בהם .ואף על פי שתבטל בתוכם בס' ,מכל מקום כיון שהמגעיל מכיס
הכלי בידים לתוך הרותחים כדי להפליט האיסור מן הכלי לתוך הרותחין ,הרי זה כמבטל איסור בתוך ההיתר
בידים ,אם יהה מהרותחין שהאיסור תבטל בהם(.
הה מסתימת הלשון לקמן שם ראה ,שכל זה הוא דוקא כשמגעיל אחר שעה ה' ,שהוא זמן איסור ,וההגעלה מועלת
מטעם ביטול בס' .משא"כ כשמגעיל קודם שעה ה' ,וההגעלה מועלת מטעם ותן טעם בן ותן טעם דהתירא
)כמבואר לקמן שם סי"ג -ד( ,בזה לא תפרש החשש של ביטול איסור לכתחלה; אפילו אם רוצה אחר כך להשתמש
בהם אחר זמן איסורו.
ולפי זה יהי' כן גם לעיל סי' תמב ס"ה ,שאם ביטלו כדי לאכלו קודם הפסח ,או כדי להשהותו עד אחר הפסח ,יהי'
מותר לאכלו אחר כך גם בפסח )באופן שאיו חוזר ויעור( .ולעיל שם לא זכר היתר זה.
 382אליה רבה ס"ק ל )יש תקה על ידי סיון( .וכדלעיל סכ"ד וש".
סיכום פרטי ההלכה של חשש פירורי חמץ ,וסיון ,ראה לעיל )הערה .(271
 383צמח צדק שם )ליתן חמץ קודם פסח כדי שיתבטל בששים קודם פסח ודאי דאסור  ...אפילו בדיעבד ,משום דיש
לחוש שמא שאר מגוף חטה משהו בעין שלא תערב ,ואוסר בפסח .דאפילו אן דשרין בדיעבד הייו דוקא לח
בלח ,אבל לא במקום שיש לחוש שיש בו מחמץ בעין ,ובחלב חטה יש לחוש לחמץ מעט בעין( .מ"א שם )דיש לחוש
שמא ישאר קצת מהחלב חטה בעין  ...אם ידוע אותו יין לא ישתה ממו בפסח ,דשמא שאר קצת חלב חטה בעין(.
 384והייו שאם לא סיו קודם הפסח ,יש לומר שגם בתוך הפסח שאר פירור חלב חטה ,ופלט טעם משהו מהפירור
ליין ,ואוסר במשהו.
וכדלעיל סכ"ב )אם לא הסיר החטה מן התרגולת עד שכס הפסח  ...הרי באותה רגע שבתוך הפסח חזרה החטה
ופלטה טעם משהו לתוך התרגולת ואוסרת(.
ולעיל סכ"ד )אם לא סיו את היין עד שכס הפסח ,הרי פלט טעם הפירורין לתוך היין בפסח(.
 385כדלעיל סי' תמב ס"כ )בצק שהסופרים מדבקין בו יירותיהם ,שעושין אותו מעפר הרחיים שאיו ראוי לאכילה
כשיאפו אותו ,וכן כל כיוצא בזה ,הרי זה קרא חמץ וקשה(.
 386ס' התרומה סי' ה )בחביות כשמתקין אותן ,ותן העכו"ם עיסה בשולים בין סר לסר כדי לחברם ביחד ...
אסור לשתות מאותו יין ,שתוך שי חדשים עדיין העיסה רכה וותת טעם בתוך ימי הפסח( .סמ"ג לאוין עח ל ,ג
)בחביות פעמים ותין עיסה בשולים לדבק הסרים  ...סמוך לפסח שי חדשים ,אם תן עיסה בשולים אסור
לשתות בפסח מאותו חבית ,לפי שעדיין העיסה רכה ,וגם ]ב[תוך ימי פסח ותן טעם ביין( .מרדכי פ"ב רמז תקה
)בחביות פעמים ותין עיסה בשולים לדבק הסרים  ...סמוך לפסח ב' חדשים ,אם תן עיסה בין השולים אסור
לשתות בפסח מאותו חבית ,לפי שעדיין העיסה רכה ,וגם בימי הפסח ותת טעם תוך היין( .רמ"א ס"ה )חבית יין
שדבקו סריו בבצק ,אם הוא תוך שי חדשים קודם פסח ,עדיין רך הוא וותן טעם בפסח ,ואסור לשתותו(.
 387מ"א ס"ק ל )שאי הכא דהוא עושה לכתחלה שמיח בו היין ,ולכן אסור לשתותו(.
והייו אף שחמץ וקשה מתבטל בס' בפסח ,כדלעיל סי"ח )כיון שאין בו כרת לא החמירו בו חכמים יותר מבשאר
איסורי תורה .ולפיכך הוא מתבטל בששים כשאר איסורין  ...בחמץ וקשה ,אפילו בתוך הפסח(.
מכל מקום אסר כאן "כיון שהוא תן היין בידים לתוך חבית זו שיש בה בצק דבוק ,הרי זה כמתכוין לבטל איסור
בידים".
 388טוש"ע שם ס"ה )אין מבטלין איסור לכתחלה  ...עבר וביטלו  ...אם במזיד אסור( .וראה גם לקמן סעיף סא.
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להתערובת שנעשה בשעת היתר ,דהיינו הטעם שנפלט מהבצק לתוך היין קודם הפסח ,הוא מתבטל
בס' ,ואינו חוזר וניעור בפסח ,389כיון שכבר נתבטל בשעת היתר .אבל התערובת שנעשה בשעת
איסור ,דהיינו הטעם שנפלט מהבצק בתוך הפסח ,אינו מתבטל אפילו באלף ,כיון שתערובת זה
נעשה בידים על ידי שנתן היין בחבית זו שיש בה בצק .ואף שאז היתה שעת היתר ,מכל מקום על ידי
כן נעשה תערובת גם בשעת איסור:390
נד ואם בצק זה דבק ב' חדשים קודם הפסח ,בודאי כבר נתקשה כשהגיע הפסח ,ואין נפלט ממנו שום
טעם ,ולכך מותר לשתות יין זה בפסח.391
ומכל מקום אם יש מבצק זה כזית במקום אחד מסדקי החבית ,חייב לבערו כשמגיע הפסח ,392או
שיטיח עליו טיט ,393כמו שנתבאר בסי' תמ"ב ,394עיין שם כל פרטי דין זה:

__________________
 389כדלעיל סכ"ב )חמץ שתערב בהיתר לח בלח שהן בללין ,ותבטל קודם הפסח בס'  ...מותר לאכלו בתוך הפסח ...
ואיו חוזר ויעור בפסח  ...אם אין בתוך התערובת כלום מממשות החמץ אפילו משהו ,אלא שפלט לשם טעם
משהו חמץ ותבטל בתוכו קודם הפסח(.
 390כדלעיל סעיף הקודם ,וסי' תמב ס"ה )אסור לבטל חמץ בששים קודם הפסח במתכוין כדי לאכלו בתוך הפסח,
מפי שהוא כמבטל איסור בידים(.
וכאן לא הסתפק רביו בטעם ה"ל של תכוין לבטלו כדי לאכלו בפסח ,אלא הוסיף וביאר הטעם "שתערובת זה
עשה בידים  ...על ידי כן עשה תערובת גם בשעת איסור".
שהרי ידון דידן הוא קל יותר מידון שבסי' תמב ,שלעיל שם ,אילו הי' מבטלו בפסח הי' אסור מדיא ,שהחמץ
בפסח אוסר במשהו .משא"כ כאן ,גם אילו הי' ותו היין בחבית בתוך הפסח לא הי' אסור אלא מטעם אין
מבטלים איסור לכתחלה ,שהרי חמץ וקשה מתבטל בששים גם בתוך הפסח .ואולי בזה יודו כולם שיכול לתת
היין בחבית קודם הפסח ,על מת לשתותו בפסח.
לכן הוסיף וביאר הטעם "שתערובת זה עשה בידים  ...על ידי כן עשה תערובת גם בשעת איסור".
ועוד תבאר בהערות לשו"ע אדמו"ר הזקן )דהא דאסר בסי' תמ"ב  ...מכל מקום אין לו דין מבטל איסור לאסרו
בדיעבד ,רק דוקא בכהאי גווא דהכא ,שעל ידי התערובת בידים בזמן היתר ,על ידי כן עשה תערובת גם בשעת
איסור( .וראה גם מראי מקומות וציוים.
 391ס' התרומה שם )אם יש שי חדשים עד הפסח כשתו שם העיסה  ...בתוך ימי פסח עצמו אין החמץ ותן טעם
ביין ,דהוקשה ואין שם חמץ עליו( .סמ"ג שם )שי חדשים  ...בתוך הפסח איו ותן טעם ביין ,שהרי כבר הוקשה
החמץ( .מרדכי שם )ב' חדשים  ...שכבר הוקשה החמץ( .רמ"א שם )שי חדשים  ...קודם לכן ,כבר תייבש ואיו
ותן טעם בפסח ,ושרי( .וראה לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק יד.
 392תרומת הדשן ח"ב סי' קמט )דהתם פחות מכזית במקום אחד ,כיון דעשוי לחזק בטל במיעוט לעין ביעור( .רמ"א
שם )מיהו אם יש כזית בצק במקום אחד ,חייב לבערו ,אף על פי שעשו לחזק(.
 393תרומת הדשן שם )עוד יש לומר דהתם איירי בטיח בטיט( .דרכי משה הארוך אות ב )חייב לבערו אם לא טחו
בטיט( .מ"א ס"ק לא )אלא אם כן טחו בטיט(.
 394סכ"ז )בצק המוח בסדקי עריבה ,אם יש ממו כזית במקום אחד ,אע"פ שמודבק שם בחוזק ,ועשוי לחזק שברי
העריבה ,או לסתום קב ,חייב לבערו ולגרדו ,אף על פי שביטלו ,או יטיחו בטיט( .ותבאר כאן דהייו אפילו אם
הוא ב' חדשים קודם הפסח.
ואף שתבאר לעיל סי' תמב סכ"ה )בגדים המכובסים בחלב חטה ,אף על פי שראה בהן ממשות החמץ ,מותר
לקיימן בפסח  ...כשכבסו הבגדים ודבקו היירות קודם שלשים יום לפי הפסח ,שכשהגיע זמן הביעור כבר
תקשה החמץ שבהן ופסדה צורתו(.
ולעיל סי' תלג סכ"ה )כל חמץ שפל לתוכו זמן רב קודם פסח ,דהייו קודם ל' יום  ...שמא תעפש באורך הזמן או
מאס עד שפסל מאכילת כלב ,ואין צריך לבערו כלל ,כמ"ש בסי' תמ"ב(.
מכל מקום חייבו כאן לבער הבצק ,אם הוא כזית במקום אחד ,אפילו עברו עליו ב' חדשים .וראה פרי מגדים א"א
ס"ק לא .מקור חיים ביאורים ס"ק יד .מגן האלף ס"ק יח .ולעיל סי' תמב שם )הערה .(233
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מאכלים שידוכו במדוכה של חמץ
396

נה כל דבר שהוא חריף ,395כגון מלח או בוסר וכיוצא בהן מדברים החריפים שיתבאר ביו"ד סימן
צ"ו ,שנידוכו במדוכה של חמץ ,אפילו אינה בת יומה ,והיא מודחת ונקיה שאין בה משהו בעין ,אסור
לאכלם בפסח ,אף על פי שנידוכו קודם הפסח .397לפי שעל ידי חריפותם ,ועל ידי דוחק הדיכה ,הן
בולעין מחמץ הבלוע במדוכה.
ומכל מקום במדוכה שלנו שאין רגילין לדוך בהן חמץ ,398ואין בהם חשש אלא שמא נידך בהן משהו
חמץ בתוך התבלין החריפים שנידוכו בהם כל השנה ,ואם כן אף אם נפלט מהם טעם משהו חמץ
לתוך המלח או תבלין החריפים שנדוכו בהן כבר נתבטל טעם זה בס' קודם הפסח ,ולפיכך מותר
לאכול מלח ותבלין הללו בתוך הפסח:399
נו מלח הנתון בכלי של חמץ ,אף על פי שמן הדין מותר לאכלו בפסח אם הכלי היה נקי ,ואפילו אם
אינו יודע אם היה נקי הרי סתם כלים נקיים הן ,400ואין המלח מפליט מה שבלוע בתוך הכלי ,401אלא
אם כן נידוך בתוכו.402
מכל מקום המחמיר ]שלא[ להשתמש בפסח במלח שהיה מונח בכלי הבלוע מחמץ ,אפילו לא היה בן
__________________
 395ספר התרומה סי' ג )תבלין שדכו במדוכה של בשר ותו המלח בתבשיל מחלב או אפכא ,מלח  ...דכו במדוכה
של חלב ותוהו בתבשיל בשר  ...תבלין חזק וחריף והוי  ...כמו צון שחתכו בסכין דלא שרין  ...ואסור משום
טעם ממש הבלע שם( .והייו שדיו כמו דבר חריף שחתך בסכין של חמץ ,שיתבאר לקמן ס"ט.
שו"ע יו"ד סי' צו ס"ג )תבלין שדוכו במדוכה של בשר בן יומו ,אסור לאכלם בחלב .ויש אומרים אפילו איו בן
יומו(.
ש"ך שם ס"ק יט )דאפילו כשאיו בן יומו אוסר ,דהא מדמי ליה לצון  ...וכן דעת כל האחרוים ,וכן והגים(.
מ"א ס"ק לב )]מלח[ אלא אם כן ידוך בו דאיכא דוחקא(.
ח"י ס"ק לח )ולדוך בתוכו אף שאיו בן יומו אם הוא דבר חריף אסור(.
פר"ח ס"ו )מלח ששמו במדוכה  ...אם דוך במדוכה אסור(.
 396מ"א ס"ק לג )לדידן דקי"ל דכל דבר חריף אסור ,אם כן אף בוסר אסור  ...דאף אתרוג מקרי דבר חריף כל שכן
בוסר שהוא חריף(.
פרי חדש ס"ז )דין מלח ובוסר ותבלין וכיוצא בהם ,דברים חריפים שידוכו במדוכות מחומצות ,אפילו אין בי
יומן ,אסורין לאוכלן בפסח(.
 397כדלקמן ס"ט )אפילו איו בן יומו ,והוא קי ומקוח יפה ,ואפילו חתך קודם הפסח(
 398ראה גם לקמן ס"ו )בכלי שאין רגילין להשתמש בו חמץ בחמין ,כגון מדוכה( ,וסי' תא סמ"ו )מדוכות שלו,
שלעולם אין דכין בהם פירורי לחם ולא שאר חמץ(.
 399ח"י שם )ומכל מקום אם ידך קודם פסח במדוכות שלו ,שרוב תשמישן בתבלין ובשמים וכהאי גווא ,דליכא רק
חשש לטעם משהו ,ותבטל קודם פסח ,אפילו בכלי בן יומו יש להתיר( .הובא באליה רבה ס"ק כד.
וכאן אין לחשוש לאין מבטלין איסור לכתחלה )כמו בשי הסעיפים הקודמים( ,שהרי אין כאן אלא חשש בעלמא,
שמא ידך בהן משהו חמץ.
 400כדלעיל ס"א וש".
 401ספר התרומה סי' סד )שהמלח איו מפליט מה שבלוע בתוך העץ ובמתכת ובחרס ובאבן ,ואם כן הוי כמו טהור
מליח וטמא תפל דמותר( .מרדכי רמז תקז )מלח ששמו במדוכה של חמץ ,יכול למלוח בו בשר לצורך הפסח ,כי כן
התיר רביו תם  ...וגם בספר התרומה כתב אם עשה ישראל גביות בדפוסי הכרי מותרין ,משום דמלח איו
מפליט מה שבלוע בכלי מתכות עץ ואבן ,והוי טהור מלוח וטמא תפל( .שו"ע ס"ו )מלח ששמו במדוכה ,מותר
למלוח בו בשר בפסח(.
ומה שכתבו "שהמלח איו מפליט מה שבלוע בתוך העץ  ...כמו טהור מליח וטמא תפל דמותר" ,תבאר לעיל סכ"ו
)והערה .(234
 402ט"ז ס"ק יג )דבדבר חריף ויש דוחקא דסכין יש איסור( .מ"א ס"ק לב )דאיו מפליט בצון ,אלא אם כן ידוך בו,
דאיכא דוחקא( .פר"ח ס"ו )דוקא ששמו במדוכה ,אבל אם דוך במדוכה אסור( .וכדלעיל בסעיף הקודם.
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יומו ,והיה מודח ונקי ,תבוא עליו ברכה .403לפי שיש מי שאומר 404שהמלח יש לו כח להפליט מה
שבלוע בתוך הכלי.
ומכל מקום מלח הנתון בכלי שאין רגילין להשתמש בו חמץ בחמין ,כגון מדוכה 405וכיוצא בה ,אין
להחמיר:
נז כל דבר שאינו חריף 406שנידוך בכלי הבלוע מחמץ ,אפילו הוא בן יומו ,מותר לאכלו בפסח ,אפילו
נידוך בתוך הפסח .לפי שאין הדיכה מפלטת מה שבלוע בתוך הכלי 407כשהנידך אינו דבר חריף.
במה דברים אמורים בסתם כלי ,שמן הסתם הוא נקי ואין בו לכלוך חמץ בעין .408אבל אם נידך בכלי
שהוא מלוכלך קצת מחמץ ,אפילו נידוך קודם הפסח ,אסור לאכלו בפסח ,אפילו אם רוצה להדיחו
יפה יפה ,לפי שעל ידי דוחק הדיכה נבלע בתוכו קצת מן הלכלוך שהיה בעין על פני הכלי ,ואינו
נפלט ממנו על ידי הדחה:409
מאכלים שחתכו בסכין של חמץ

נח כל דבר שאינו חריף שנחתך בסכין של חמץ ,אפילו הוא בן יומו ,מותר לאכלו בפסח ,על ידי
שידיחנו יפה במקום החתך) 410ועיין ביורה דעה סימן צ"ו 411דבקשואים אין הדחה מועלת כלום
__________________
 403תוספות חולין קיג ,א ד"ה טהור )והמחמיר תבא עליו ברכה( .סמ"ג ל"ת קלז מח ,א )והמחמיר תבא עליו ברכה(.
רא"ש .שו "ע .רמ"א יו"ד סי' צה ס"ז )והמחמיר גם בזה ,תבא עליו ברכה ,כי יש מחמירין לכתחלה( ,וסי' קה
סי"ב )ודוקא בדיעבד ,אבל לכתחלה אסור( .מ"א שם )ועיין ביו"ד סוס"י צה שכתב ,מלח התן בקערה של בשר יש
להחמיר לכתחלה שלא ליתו בחלב(.
 404ראבי"ה חולין סי' א'קכג )והדפוסות של גביות הגוים צריך להגעיל ,ובלא הגעלה אסור להיח בהם גביות
כשירות ,דלא דמי לטהור מליח וטמא תפל( .מרדכי חולין רמז תשיח )וראבי"ה פליג ואומר דאין הדפוס קרא
טמא תפל ,כי הדפוס מחמת רוב המלח קיבל טעם של גביות העובדי כוכבים ,והוי טמא מליח ,וכשמכיס בו שוב
גביות כשרות מלוחים אסרות( .שכ "ה .איסור והיתר הארוך כלל ג סי' ז )אמם במרדכי פרק כל הבשר פסק
בשם ראבי"ה לאסור אפילו בדיעבד ,אם הדפוס בן יומו ולא געלה ,ואפילו הודח קודם יפה מאיסור בעין .וכתב
דאין הדפוס טמא קרא תפל ,כי הדפוס מחמת רוב המלח קבלה טעם של גבית האיו יהודי ,והוה ליה כטמא
מלוח ,וכשמכיסו בו שוב גביות כשירות אסרו( .מהר"מ .וראה מראי מקומות וציוים .פסקי אדמו"ר הזקן לסי'
צה ס"ז .שיעורי הלכה למעשה ח"ב ע' כ.
 405מ"א ס"ק לב )מכל מקום במדוכה אין להחמיר כלל ,וכל שכן במדוכות שלו שאין רגילים להשתמש בו חמץ(.
וראה גם לעיל סעיף הקודם.
 406בשו"ע ס"ז )בוסר שדכין קודם פסח במדוכות מחומצות מותר לאוכלו בפסח( .וברמ"א )משום דאיו מפליט
בצון ,ואפילו אם עשה בפסח איו אסור ,אם היה הכלי קי( .וכותב על זה מ "א ס"ק לג )צריך לומר דבוסר לא
הוי חריף ]לדעת המחבר[  ...אבל לדידן דקי"ל דכל דבר חריף אסור( .ח"י ס"ק לט )אם היה הכלי קי ,אף שהוא בן
יומו ,כיון דבוסר לא מקרי דבר חריף להפליט בצון ,לדעת הרב(.
וכן הוא לקמן סי' תג ס"ה )אין טעם שעורים הבלוע במכתשת פלט לתוך השמן על ידי כתישתו בתוכה ,כיון שאיו
דבר חריף(.
 407טור ושו"ע.
 408עולת שבת ס"ז )וראה דהוא הדין מן הסתם מחזיקין שהיה קי( .וכדלעיל ס"א וש".
) 409ר(מ"א ס"ק לד )דאפילו קודם הפסח אסור אם הי' הכלי מלוכלך ,דאפילו אם תמצי לומר דלא הוי דבר חריף,
מכל מקום על ידי דוחקא כס בתוכו קצת ,ואי אפשר להדיחם(.
 410חולין קיא ,ב )צון שחתכו בסכין שחתך בה בשר ,אסור לאוכלו בכותח ,והי מילי צון דאגב חורפיה בלע ,אבל
קישות גריר לבי פסקיה ואכיל ,קילחי דליפתא שרי(.
ויש בזה שי פירושים ברש"י:
א( פירוש הראשון :כל ההלכה הזאת מיירי בסתם סכין שיש עליו חשש שמוית בשר ,ולכן צון החריף אסר ,לפת
סגי בהדחה ,וקישות שהם לחים ,ואין ההדחה מועלת ,צריך לגוררם ,כמבואר ברש"י שם )סכין פעמים
שהשמוית קרוש עליו ,ואיו יכר ,וכשחותך בצון הוי ותן טעם הבא מן הממש  ...קישות ,מתוקה היא ואיו
בלע בתוכה ,אלא השמוית צף ועומד על מקום החתך ,הלכך גריר לבי פסקיה ,למקום חתך ,גורר מעט בסכין
ואכיל אף בכותח  ...לפת איו חריף אלא מתוק ואין טעם שומן יכר בו".
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וצריך לגרור מקום החתך עין שם הטעם(.
במה דברים אמורים כשנחתך בביתו שהוא אקראי בעלמא .אבל דבר שנחתך בסכין של חמץ
בקביעות ביד הנכרי ,כגון חתיכת דג )שקורין לאקסין (412שמוכרים הנכרים בפסח ,והוא נחתך בפסח
בסכינים שלהם שחותכין בהן פת ,טוב להחמיר משום חומרת חמץ שלא לאכול בפסח אפילו על ידי
הדחה.413
__________________
לפי פירוש זה ,גם בלפת שאיו חריף ,צריך עכ"פ הדחה ,כמבואר בטוש"ע יו"ד סי' צו ס"ה )חתך קישואים בסכין של
בשר מותר לאכלם בחלב בגרידה  ...ואם חתך בו לפת אפילו גרידה איו צריך ,אלא הדחה בעלמא( .ותבאר בש"ך
שם ס"ק כא )אף על פי שסתם סכין שמויתו קרוש על פיו ,דמדיא הוי סגי בהדחה כמו בלפת  ...אלא שמתוך
לחותה אי אפשר להדיח אותה  ...ולכך סגי בגרידה(.
ב( פירוש השי :כל ההלכה הזאת מיירי בסכין קי ומקוח יפה ,שאין בו חשש שמוית ,אבל כשחותך צון החריף,
חריפותו עם דוחק הסכין מפליטים את הטעם הבלוע בסכין ובלע בצון .קישות יש בו קצת חריפות שאוסרו רק
כדי גרירה .ולפת אין בו שום חריפת ואיו צריך אפילו הדחה.
דין הצון תפרש ברש"י שם )אגב דוחקא דסכיא פליט סכיא ובלע צון( .ודין הקישות תפרש בספר התרומה סי'
ס )אי חתך קישות ,גרידא למפסקיה וסגי בהדחה בהכי ,דחריף מעט ובלע הטעם בו ,אך איו מתפשט כמו בצון.
ואם חתך בהו לפתא ,שפיר דמי( .והובא בכמה פוסקים ,ובפרי מגדים שפתי דעת סי' צו ס"ק כא )פירוש ב' של
רש"י  ...כתירוץ הספר התרומה סימן ס' ,ומרדכי ,והוא הטעם איסור והיתר הארוך ,ומביאו הר"ב בתורת חטאת
 ...דקישות חריף קצת ודי בגרידה(.
וקיי"ל לחומרא כשי הפירושים:
א( סתם סכין איו קי ,כמבואר במ"א ס"ק לז )דקי"ל סתם סכין איו קי ,וכמ"ש ביו"ד שם ]רס"י צו[ ,וכ"כ
בתורת חטאת כלל ס"א( .והוא בתורת חטאת שם ס"ד )שכתב הסמ״ק דסתם סכין שמוית דבוק עליו אם לא
הדיחו בכווה קודם לכן( .והוא בסמ"ק סי' ריג ע' רטז )צון שחתכו בסכין של בשר אסור לאכול בכותח לפי
שהשמוית על הסכין( .וכן הוא בש"ך יו"ד סי' צו ס"ק ג )דסתמא השמוית קרוש על פיו( ,וס"ק כא )שסתם
סכין שמויתו קרוש על פיו(.
מ"א ס"ק לה )שחתך בסכין חמץ דבר שאיו חריף ,סגי בהדחה ,או בגרידה וכמ"ש בוי"ד סי' צ"ו(.
ובזה מיירי בסעיף שלפיו )כל דבר שאיו חריף שחתך בסכין של חמץ אפילו הוא בן יומו מותר לאכלו בפסח על
ידי שידיחו יפה במקום החתך  ...אם לא קח את הסכין יפה קודם שחתך אותו דבר ,מן הסתם היה מעט חמץ
דבוק בו  ...אמרו חכמים סתם סכין איו קי  ...מן שמוית ,שהוא דבר הדבק וסרך(.
ב( גם בסכין קי ומקוח יפה שחתכו בו ,אסר הצון ,כפסק בשו"ע יו"ד סי' צו ס"א )צון או סילקא שחתכם
בסכין של בשר  ...אסור לאכלם בחלב( .ש"ך שם ס"ק ב )אף על פי שהוא מקוח וקי בודאי ,דאגב חורפיה דצון
וסילקא ודוחקא דסכיא פלט סכין גוף הטעם שבו(.
ובזה מיירי לקמן ס"ט )כל דבר חריף שחתך בסכין של חמץ אפילו  ...קי ומקוח יפה  ...אסור לאכלו בפסח ,לפי
שעל ידי חריפותו ועל ידי דוחק הסכין בחתיכתו פלט טעם החמץ הבלוע בסכין ובלע בחתך(.
*
כל האמור כאן בחשש שמוית או חמץ ,הייו דוקא בסכין ,משא"כ בשאר כלים ,תבאר לקמן ס"א )סתם כלים הן
קיים ואין בהם ליכלוך בעין כמו שתבאר ביו"ד סי' צ"ה( ,וס"ו )סתם כלים קיים הן( ,וס"ז )סתם כלי שמן
הסתם הוא קי ואין בו לכלוך חמץ בעין( .וסי' תב ס"ז )סתם כלים קיים הם כמ"ש ביו"ד סי' צ"ה(.
אלא שמכל מקום תבאר לעיל סמ"ו )ואפילו אם איו יודע אם תבשלו בכלי שהוא בן יומו או בכלי שאיו בן יומו,
וסתם כלים אין בי יומן ,מכל מקום משום חומרת חמץ יש להחמיר ולחוש שמא היה הכלי בן יומו(.
 411סעיף ה )חתך קישואים בסכין של בשר ,מותר לאכלם בחלב בגרידה בלבד ,שיגרוד ממקום החתך( .ט"ז שם ס"ק
יד )הדחה לא סגי כיון שהוא לח( .ש"ך שם ס"ק כא )דמדיא הוי סגי בהדחה כמו בלפת ,כיון דצון בצון הוא,
אלא שמתוך לחותה אי אפשר להדיח אותה ,דאדרבה על ידי ההדחה סרך בהם יותר ,ולכך סגי בגרידה ,וכמ"ש
הר"ן .ובתורת חטאת שם דין ]ט[ מביא טעם אחר על שם האיסור והיתר הארוך עיי"ש(.
והייו האמור בתורת חטאת כלל סא דין ט )וכתב באיסור והיתר הארוך ,והטעם דקישות בעי גרירה דחריף קצת(.
וכבר תבאר לעיל )הערה הקודמת( ,ששי הטעמים האלו הם לשי הפירושים שבגמרא ,וקיי"ל להחמיר כשי
הפירושים.
 412ח"י ס"ק מא )הדג סאלמא )ולאחר שמולחין אותן קורין בלשון אשכז לאקסין(( .כלומר דג סלמון מעושן,
שחתך לפרוסות דקות ,הקרא לקס ,ומכר על ידי כרים.
 413מהרי"ל הל' מאכלות אסורות בפסח ,ע' קלה )אמר מהר"י סג"ל שאין ראה בעייו היתר גמור לאכול הדג
זאלמא בפסח ,מפי שחותכין אותו בסכיים דחותכין בו פתן( .רמ"א ס"ז )אם חתכו בסכין של חמץ תוך הפסח,
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אבל כשחתכוהו קודם הפסח אין צריך להחמיר ומותר לאכלו בפסח על ידי הדחה.414
ואם לא הדיחוהו ונפל לתוך התבשיל בפסח 415הרי כל התבשיל אסור ,אף על פי שיש בו ס' כנגד
אותו דבר שנחתך בסכין של חמץ .ואפילו נחתך בביתו באקראי בעלמא בסכין שידוע לו שלא היה בן
יומו ,מכל מקום אם לא קנח את הסכין יפה קודם שחתך אותו דבר ,מן הסתם היה מעט חמץ דבוק
בו ,416וכשנחתך בו אותו דבר על ידי דוחק הסכין ,בחתיכתו נפרד משהו חמץ מן הסכין ונדבק בדבר
שנחתך ,וכשנפל אותו דבר עם משהו חמץ הדבוק בו לתוך התבשיל נאסר כל התבשיל מחמת המשהו
חמץ.
417
ויש חולקין על זה ואומרים ,שלא אמרו חכמים סתם סכין אינו נקי אלא מן שמנונית ,שהוא דבר
__________________
יש להחמיר ,דסתם סכין איו קי ,ויש לחוש לחמץ הדבוק עליו( .כפירוש המ"א ס"ק לה )וראה לי דזהו דוקא
בדבר העשה בידי עכו"ם ,דמהרי"ל קאי על דגים שחותכין העכו"ם .אבל אם עשה באקראי בעלמא ,שחתך
בסכין חמץ דבר שאיו חריף ,סגי בהדחה או בגרידה(.
*
ואם רוצה לחתוך בו באקראי בפסח ,תבאר לקמן סי' תא ס"ב )צריך לעצו עשר פעמים בקרקע קשה קודם
שמשתמש בו צון בפסח .אבל אסור להשתמש בהן בקביעות ,משעה ה' בערב פסח ואילך ,אפילו בצון ,עד
שיכשירם לפסח על ידי הגעלה או ליבון על דרך שיתבאר ,גזירה שמא ישכח וישתמש בהן בחמין(.
 414רמ"א שם )אם חתכו בסכין של חמץ תוך הפסח ,יש להחמיר( .מ "א שם )משמע דקודם פסח שרי על ידי הדחה,
אבל תוך הפסח מחמירים(.
 415כיון שהחמץ בפסח אוסר במשהו )כדלקמן בסמוך(.
משא"כ אם פל לתבשיל קודם הפסח ,תבטל בס' ,ואיו חוזר ויעור.
וכן הוא לקמן ס"ס )חתכן בסכין של חמץ ,אפילו איו קי  ...מי הכבישה מותרין בפסח ,לפי שכבר תבטל בהן
החמץ בס' קודם הפסח(.
ואף שתבאר לעיל סל"ט )סכין של חמץ שאיו מקוח יפה ,אי אפשר שלא יהא משהו חמץ דבוק בו ,ואם כן יש
לחוש שמא על ידי דוחק הסכין בבשר בחתיכתו פרד משהו חמץ מן הסכין ודבק בבשר ,וכשמגיע הפסח עדיין
החמץ משהו בעין בתוך הבשר שבכרכשות( ,הרי שחוששים ששאר בעין וחוזר ויעור בפסח.
הייו דוקא כששאר המשהו חמץ בעין ,בתוך הבשר שבכרכשות שחתכו בסכין .משא"כ כאן )בתבשיל( ולקמן )במי
הכבישה( ימוס וימוח החמץ ותבטל בששים.
ואף שבמקום שחוששים לפירור חמץ ,איו מתבטל ביין ומים אפילו קודם הפסח ,כדלעיל סל"ו )והערה  .(271מכל
מקום כאן בחמץ שעל הסכין ,אין חוששים לפירור ממש ,אלא למשהו חמץ ,שימוח וימוס בתבשיל ובמי
הכבישה ,ולכן מתבטל בששים.
ואפילו בפירור ממש שמצא במלח שלא בדק ,גם בזה אמרין מעיקר הדין ,לעיל סכ"ו )אע"פ שהיו בו פירורי חמץ
כבר ימוסו וימוחו ותבטלו בס' קודם הפסח(.
וראה קובץ יגדיל תורה .י .ג ע' רלו .מראי מקומות וציוים לסעיף ס דלקמן.
 416מ"א ס"ק לז )קשה ,כיון דקי"ל סתם סכין איו קי  ...אלא אם כן ידעין בבירור שהדיחו ,ואם כן למה קל
בחמץ  ...צ"ע למעשה ,דעכ"פ משהו איכא(.
והייו שלמרות שמהרי"ל ורמ"א אסרו הדג שחתך על ידי סתם סכין ,מחשש חמץ הדבוק בו; מכל מקום הוסיף
הרמ"א וכתב" :אבל אם תערב אותו דבר בתבשיל אין לחוש להחמיר לאסור מספק ,כן ראה לי".
ועל זה הקשה המ"א כ"ל ,וסיים "צ"ע למעשה ,דעכ"פ משהו איכא" ,הרי שהוא עצמו וטה לחלוק על הרמ"א
ולהחמיר אפילו בפל לתבשיל.
לקט הקמח הל' פסח ד"ה בשר יש להתיר )מעשה שהיה ושאלתי ועמדו למין … ואסרוה בלי ספק ,מטעם הסכין,
דהוא בחזקת שאיו קי ,והאיסור בעין וטוח עליו(.
ואף אם חתך בסכין בלא הדחה קודם הפסח ,הה לפי דברי לקט הקמח ה"ל ש"האיסור בעין וטוח עליו" ,וכן הוא
לעיל סל"ט "עדיין החמץ משהו בעין בתוך הבשר" ,אם כן אמרין בזה חוזר ויעור ,כדלעיל סכ"ד )והערה .(211
 417רמ "א ס"ז )אם חתכו בסכין של חמץ תוך הפסח ,יש להחמיר ,דסתם סכין איו קי ויש לחוש לחמץ הדבוק עליו.
אבל אם תערב אותו דבר בתבשיל אין לחוש להחמיר לאסור מספק ,כן ראה לי(.
דרכי משה ס"ק י )יש לחוש לחמץ הדבוק על הסכיים ושומר פשו ירחק מהם .ומכל מקום בדיעבד אין להחמיר ...
בדגים שאין חריפין להפליט מה שבסכין ,ואין לחוש אלא שמא חמץ דבוק בו ,אין להחמיר בדיעבד(.
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הנדבק ונסרך .אבל חמץ שאינו דבר נדבק ונסרך לו ,בקינוח מעט הוא נפרד מהסכין ,הרי כל סתם
סכין נקי הוא ממנו ,ולפיכך כל דבר שאינו חריף שנחתך בסכין של חמץ ,אפילו נחתך בקביעות ביד
הנכרי בתוך הפסח ,וקודם שהדיחו נפל לתוך התבשיל ,הרי התבשיל מותר באכילה ,אף על פי שאין
בו ס' כנגדו.418
ויש לסמוך על דבריהם במקום הפסד מרובה או בשעת הדחק כגון לצורך שמחת יום טוב שאין לו
מאכלים אחרים כל צרכו ,419כמו שנתבאר למעלה:420
נט כל דבר חריף שנחתך בסכין של חמץ ,אפילו אינו בן יומו ,והוא נקי ומקונח יפה ,ואפילו נחתך
קודם הפסח ,421אסור לאכלו בפסח ,לפי שעל ידי חריפותו ,ועל ידי דוחק הסכין בחתיכתו ,נפלט טעם
החמץ הבלוע בסכין ונבלע בנחתך ,422ועל ידי חריפותו מבטל את פגימת הטעם מחמת שאינו בן
יומו ,ונעשה טעם לשבח:423
__________________
ופירש דבריו במ"א ס"ק לז )דאמרין מסתמא דבוק בו שמוית ,אבל חמץ אין דבוק בו ,מפי שאיו דבר הדבק בו
כל כך( .ולכן יש להקל בדיעבד שתערב במאכל .וכמו שהוא בכל החומרות שהגו בפסח משום חששות רחוקות,
הקילו שלא לאסור התבשיל שתערב בהם מאכל זה ,כדלעיל )הערה .(286
פר"ח )ומה שכתב ]הרמ"א[ דסתם סכין איו קי ,לא הירא ,דאפילו שהסכין קי ומקוח יפה משום חורפא דבוסר
ודוחקא דסכיא אסור( .והייו שפוסק כפירוש השי ברש"י ה"ל )הערה  ,(410ואיו חושש כלל לשמוית שעל
הסכין.
ח"י סוף ס"ק מא )דאע"ג דסתם סכין איו קי ,הייו מן השומן  ...אבל איו בחזקת מלוכלך מחמץ(.
בדפוסים באים ציוים אלה בריש ס"ט .וראה ששייכים לכאן .וכן צוייו לעיל סל"ט.
*
שתי הדעות ,והמסקא להקל בשעת הדחק ,הובאו גם לעיל סל"ט .אלא שלעיל שם מיירי בבשר טחון שבכרכשות,
וכאן מיירי במאכל שחתכוהו בסכין של חמץ.
 418רמ"א ס"ז )אבל אם תערב אותו דבר בתבשיל ,אין לחוש להחמיר לאסור מספק ,כן ראה לי( .ותפרש במ"א
ס"ק לו )משמע אפילו בפחות מששים( .וכן הוא בח"י ס"ק מא )אפילו פחות מששים ,מ"א(.
סיכום פרטי הלכה זו לעיל סל"ח )והערה .(286
 419והייו כיון שלדעה הראשוה אסור אפילו כשתערב בתבשיל ,ולדעה הב' מותר עכ"פ כשתערב בתבשיל ,לכן
מסיק ,שעכ"פ בשעת הדחק יש להתיר כשתערב בתבשיל.
 420סעיף לט )כיון שהוא שעת הדחק ,יש לסמוך על דברי האומרים דסתם סכין שמחתכין בו מקוח הוא מן החמץ
הדבוק בו ,שהחמץ איו דבר הסרך ודבק ,ובקיוח מעט הוא פרד מהסכין(.
אלא שלעיל שם סל"ח -ט ,מיירי בעיקר לעין חשש פירור חמץ במלח שלא בדק ,והתיר בתערב בתבשיל אחר ,או
בשעת הדחק .ואילו כאן ,שיש אוסרים סתם סכין מדיא .ורק לדעה הב' מתירים בתערב בתבשיל .לא התיר אף
בתערב בתבשיל אחר ,אלא בשעת הדחק.
סיכום פרטי הלכה זו לעיל סל"ח )והערה .(286
 421ואף שלפי הפסח מתירים כשתבטל בששים ,כדלעיל סכ"ב .מכל מקום אין להתיר כאן מטעם ביטל בששים,
כמו לעין זיתים שתבאר בסעיף הבא )ואע"פ שאם צרף כל הזיתים שחתכו בסכין זה יש בהן ס' לבטל פליטת
הסכין ,אף על פי כן כולם אסורין ,לפי שיש לחוש שמא כל זית וזית בלע משהו מפליטת הסכין ,ולא תפשט משהו
זה בכל גוף הזית שיתבטל בתוכו בס' ,אלא כל משהו זה בלע במקום החתך וסמוך לו מעט ,בעין שיש במשהו זה
כדי ליתן טעם חמץ גמור באותו מקום מהזית שהוא בלוע בתוכו .וכן יש לחוש בכל זית וזית .ולכך כולם אסורין(.
 422חולין קיא ,ב )צון שחתכו בסכין שחתך בה בשר ,אסור לאוכלו בכותח ,והי מילי צון דאגב חורפיה בלע(.
כפירוש השי ברש"י שם )אגב דוחקא דסכיא פליט סכיא ובלע צון( .שו"ע יו"ד סי' צו ס"א )צון או סילקא
שחתכם בסכין של בשר  ...אסור לאכלם בחלב( .ש"ך שם ס"ק ב )אף על פי שהוא מקוח וקי בודאי ,דאגב
חורפיה דצון וסילקא ודוחקא דסכיא פלט סכין גוף הטעם שבו(.
שי הפירושים שברש"י שם תבארו לעיל )הערה .(410
 423משה ע"ז לה ,ב )ואלו דברים של עובדי כוכבים אסורין  ...וקורט של חלתית( .גמרא שם לט ,א )מאי טעמא,
משום דמפסקי ליה בסכיא .אע"ג דאמר מר ותן טעם לפגם מותר ,אגב חורפיה דחילתיתא מחליא ליה שמויתא
והוה ליה כותן טעם לשבח ואסור(.
תוס' שם ד"ה אגב חורפיה דחילתיה )ויש מפרשים כמו כן דבצל וקפלוט שחתך בסכין של עובדי כוכבים( .תוס'
בחולין קיב ,א ד"ה אגב חורפיה בלע )וצריך עיון אם הסכין מקוח ואין בן יומו ,אי חורפא דידהו מחליא לשבח
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ס זיתים 424מחמת מרירותן הן נקראין דבר חריף.425
ואם חתכן בסכין של חמץ ,אפילו אינו נקי 426והוא בן יומו ,427ואחר כך כבש אותם במלח ומים ,בכלי
של חמץ בן יומו ,428הרי מי הכבישה מותרין בפסח ,לפי שכבר נתבטל בהן החמץ בס' קודם הפסח.
אבל הזיתים עצמן אסורין ,אפילו לא היה הסכין בן יומו ,כיון שהן חריפים.429
ואע"פ שאם נצרף כל הזיתים שנחתכו בסכין זה יש בהן ס' לבטל פליטת הסכין ,אף על פי כן כולם
אסורין .430לפי שיש לחוש שמא כל זית וזית נבלע משהו מפליטת הסכין ,ולא נתפשט משהו זה בכל
גוף הזית שיתבטל בתוכו בס' ,אלא כל משהו זה נבלע במקום החתך וסמוך לו מעט ,431בענין שיש
__________________
כדאמר גבי חלתית( .דעה הב' בטור ושו"ע שם )צון או סילקא שחתכם בסכין של בשר בן יומו  ...אסור לאכלם
בחלב  ...ויש אומרים דהוא הדין לאיו בן יומו ,והוא מקוח( .ש"ך שם ס"ק ו )הטעם דחורפיה דצון מחליא ליה
ומשוי ליה לשבח ,כמו קורט של חלתית לקמן סימן קי"ד ס"י .וכן דעת כל האחרוים ,וכן והגין( .טור כאן )לדעת
בעל התרומות שאוסר צון ובצל שחתכו אותו בסכין של עכו"ם אפילו איו בן יומו ,מפי שמדמה אותו לקורט של
חלתית דאמרין חורפיה מחליא ליה לשמויתא ,והוה ליה כותן טעם לשבח( .הובא בט"ז סוף ס"ק יד .מ"א ריש
ס"ק לח )אפילו איו בן יומו אסור ,דחריף הוא( .ח"י ריש ס"ק מב )אפילו הוא קי ואיו בן יומו אסור ,כיון שהוא
דבר חריף(.
וכן הוא לעיל סכ"ז )והערה  (238וסמ"ו )לעין בישול( וס"ה )לעין דיכה(.
 424תוכן והמשך דברי הסעיף שלפיו ,בושא חתך זיתים בסכין חמץ וכבשם בכלי חמץ:
)א( מי הכבישה מותרין בפסח ,אפילו (1) :סכין איו קי (2) .בן יומו (3) .כבש בכלי חמץ בן יומו.
)ב( הזיתים עצמן אסורין ,אפילו (1) :הסכין קי (2) .איו בן יומו (3) .לא כבש בכלי חמץ.
)ג( בישל אחר כך הזיתים ,ב' דעות ,ואפשר להקל.
)ד( חתכם בסכין של פסח ,וכבשם בכלי חמץ ,דיו כמו מלוחים שכבשו בכלי חמץ ,דלעיל סכ"ח -ל.
 425טור )חורפיה דזית עושה אותו כבן יומו( .מ"א ס"ק לח )דחריף הוא( .ט"ז ס"ק יד )הם חריפים( .ח"י ס"ק מב
)כיון שהוא דבר חריף(.
וראה עירובין יח ,ב )יהיו מזוותי מרורין כזית( .ש"ך יו"ד סי' צו ס"ק כ )יש לומר דזיתים הוי חריפים כמו צון,
כדאמרין בעירובין דאמרה יוה יהיו מזוותי מרורין כזית(.
 426שאז יש חשש האמור לעיל ס"ח )היה מעט חמץ דבוק בו ,וכשחתך בו אותו דבר על ידי דוחק הסכין ,בחתיכתו
פרד משהו חמץ מן הסכין ודבק בדבר שחתך( ,ושוב תערב במי הכבישה .ומכל מקום "מותרים בפסח ,לפי
שכבר תבטל בהן החמץ בס' קודם הפסח" .ותבאר לעיל )הערה .(415
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )ראה דהייו שלא קח אותו קודם שחתך(.
 427כי אף שהזיתים פלטו את טעם החמץ שבסכין ,מכל מקום יש במי הכבישה ששים כגד פליטת הסכין.
 428טור )וזיתים שכבשן בשאר ימות השה  ...אפילו לא זהרו לכובשן בקדירה חדשה ,אם איה בת יומא מותרין,
כיון דבשעת כבישה ותן בהן מים בטל חורפייהו ,ולא שייך תו למימר מחליא להו( ,שו"ע ס"ח )זיתים שזהרו
לחתכם בסכין חדשה ,אפילו לא זהרו לכבשם בקדירה חדשה ,אם איה בת יומא מותרת לכולי עלמא(.
אלא שבטור ושו"ע מיירי בזיתים עצמם ,שהותר לאכלם כשהכלי איו בן יומו ,כדלקמן בסוף הסעיף .משא"כ כאן
דמיירי במי הכבישה ,שמותרים בפסח אפילו בכלי בן יומו ,וכדלעיל סכ"ח )כיון שהוא שרוי במים הן מבטלין את
חריפותו .ולפיכך אפילו אם היה הכלי בן יומו בשעה שכבשוהו לתוכו ,מותר לאכלו בפסח ,שהרי לא פלט החמץ
מהכלי לתוכו עד סוף מעת לעת משעה שכבש ,וברגע ההיא שבסוף המעת לעת ,כבר יש יותר ממעת לעת משעה
שבלע החמץ לתוך הכלי ,וכבר פגם טעמו( ,ושם סמן )הערה .(242
 429טור )חורפיה דזית עושה אותו כבן יומו  ...ואם כן חזרו הזיתים כולם חמץ( .מ"א ס"ק לח )אבל אם הסכין ישן,
אפילו איו בן יומו אסור ,דחריף הוא(.
 430כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קה ס"ט )ולעין שאר חתיכות שמלחו יחד ,אם אין בכל אחת מהם בפי עצמה ששים
לבטל החלב ,אסורות ואין מצטרפין ביחד לבטל החלב( .ובט"ז שם ס"ק כא )פירוש אם החלב גע בכל אחד מהן,
ואין בכל א' ס' גד החלב ,אסור ,דשמא בלע הרבה ,ואין לו שותפות לבטל(.
וכן הוא לקמן סי' תסז ס"ד )אם יש להסתפק שמא געה ]החטה הבקועה[ גם בשאר החתיכות ,כגון שמצאת על
התרגולת מבחוץ ,או על שאר בשר ,הרי כולן צריכות קליפה מעיקר הדין( .ואין מצטרפות לבטל טעם החטה
בששים.
 431טור )ולא שייך ביה ביטול ,דבכוליה סכין משערין ,ואם כן חזרו הזיתים כולם חמץ( .מ"א שם )פירוש ,דכל אחד
בלע קצת מהסכין ,ואם כן עשה כל אחד בלוע מהחמץ ,ושוב לא פלט( .ומפרש רביו דהייו כיון שעל ידי חריפות
הזיתים ודוחקא דסכיא לא בלע אלא במקום החתך וסמוך לו מעט.
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במשהו זה כדי ליתן טעם חמץ גמור באותו מקום מהזית שהוא בלוע בתוכו .וכן יש לחוש בכל זית
וזית .ולכך כולם אסורין ,אפילו ביום טוב האחרון.432
ואפילו אם רוצה להסיר מכל זית את מקום החתך וסמוך לו מעט ולאכול המותר ,אין זה מועיל כלום,
דאפשר שבכמה זיתים נתפשטה בהן פליטת הסכין בכל גופן .433ולפי שאין אנו יודעין אותו ,לפיכך
כולם אסורין.
)ואפילו אם בס' זיתים מהן יש כדי לבטל פליטת כל הסכין בס' ,ויש כאן עוד הרבה זיתים מאד כדי
לבטל הס' זיתים ברוב ,434אין זה כלום ,שכבר נתבאר 435שכל יבש ביבש שנתבטל ברוב קודם הפסח
הוא חוזר וניעור בפסח(.
ואם חזר ובישל כל זיתים אלו יחד קודם הפסח ,מותר לאכלן בפסח .לפי שעל ידי הבישול נפלט טעם
החמץ ממקום שהיה בלוע בכל זית וזית ,ונתפשט בכל גוף הזיתים ,ונתבטל בס' קודם הפסח ,ואינו
חוזר וניער בפסח.436
__________________
והייו כדי קליפה – כדעת הרא"ש חולין פ"ח סי' לא )דאגב חורפיה בלע  ...ואוסר עד כדי קליפה( ,וטור יו"ד רס"י
צו )צון או שלקות שחתכום בסכין של בשר אסור לאכלם בחלב ,עד שיקלוף מקום החתך(.
או כדי טילה – כדעת הרשב"א בשם הראב"ד ,בתורת הבית הארוך ב"ד ש"א ד ,סע"א )וראיתי לראב"ד ז"ל שכתב
דבקליפה לא סגי ליה  ...ומכל מקום בטילת מקום סגי ליה( .ושו"ע יו"ד שם )עד שיטול ממקום החתך כדי טילת
מקום ,שהוא כעובי אצבע(.
 432ט"ז ס"ק יא ,וסי' תמב ס"ק ד )שלא התיר רמ"א שם ביום טוב אחרון רק לעין סתם כלים ,וכדלעיל סמ"ז(.
וכדלעיל סל"ו )והערה  ,(268שרק בחומרות שהגו בפסח ,משום חששות רחוקות ,התירו לאכלם באחרון של פסח,
משא"כ כאן שאסור מדיא.
 433כדעת הרשב"א עצמו ,בתורת הבית שם )ולולי שאמרה הרב ז"ל הייתי אומר דאסור לגמרי קאמר ,דמתוך
חריפותו הרבה הוא מושך ומפעפע בכולו  ...גזרו עליו לאוסרו לעולם לגמרי( ,ורמ"א יו"ד סי' צו ס"א )ויש
אומרים שאם חתך צון בסכין של איסור ,כולו אסור(.
 434פר "ח ביו"ד סי' צו ס"ק יח )והלא מעיקר דיא הוה לן למשריהו מפי שטעם הסכין בטל בזית ראשון ושי,
ושאר הזיתים הוה ליה הדין יבש ביבש דחד בתרי בטיל(.
 435לעיל סכ"ב )כיון שאין גוף האיסור בלל בגוף ההיתר אלא הוא עומד בפי עצמו בתוך התערובת ,לפיכך כשמגיע
הפסח הרי הוא חוזר ויעור ,ואוסר את כל התערובת(.
ואף שלעיל שם מיירי בגוף האיסור העומד בפי עצמו ,שהוא וחוזר ויעור ,משא"כ כאן הזיתים אים אסורים
מחמת עצמם ,אלא מחמת הטעם הבלוע בהם.
מכל מקום הזית שבלוע בו טעם חמץ הוא בעין ,וגם בזה אמרין חוזר ויעור ,כדלקמן סי' תא סוף ס"ו )ואם
תערבו בהרבה מצות אחרות כשרות ,הרי הן בטילות ברוב ,אם תערבו בערב פסח או קודם ,ורוצה לאכלם קודם
כיסת ליל ט"ו( .משא"כ אם רוצה לאכלם בפסח ,אמרין אמרין חוזר ויעור בפסח.
וכן אמרין חוזר ויעור בכלים שבלוע בהם טעם חמץ ,כדלעיל סכ"ג )כלי זה שבלע בו חמץ  ...מותר לאכול חמין
הללו בתוך הפסח ,אבל אסור להשתמש בהן בחמין בתוך הפסח ,כדין יבש ביבש שתבטל ברוב קודם הפסח ,שהוא
חוזר ויעור בפסח( .ותבאר לעיל שם )הערה .(198
ואף שתבאר לקמן סי' תסז ס"ד )אם ידוע בבירור שלא געה אלא באחת משאר החתיכות ,ואין ידוע איזו היא,
איה מתבטלת בתוכן ברוב ,כיון שהוא בתוך הפסח ,ולפיכך כולן צריכות קליפה מספק( .משא"כ קודם הפסח
מתבטלת .ואין אוסרים מטעם חוזר ויעור.
אפשר שאין אומרים חוזר ויעור בכדי קליפה.
 436ט"ז ס"ק יד )קשה לי אמאי לא משערין ס' גד הסכין ,דודאי יש בכל הזתים ס' גדו ,כדאי' ביו"ד סי' צ"ו לעין
בצלים ס]ק"ו[ ,דהא גם כאן כי בלעו הזתים מן הסכין היה עדיין היתר  ...אבל כאן בכבוש כל אחד בפי עצמו
כבש מכח החתו במים ,על כן אין צירוף מועיל(.
והייו ששואל ממה שפסק ביו"ד סי' צו ס"א )ואם לא טל מהם כדי טילת מקום  ...ובשלם בחלב ,צריך ששים
כגד מה שגע מהסכין בהם( .ופירש בט"ז שם ס"ק ו )פירוש דמשערין בס' גד מה שגע בסכין  ...לעין בישול
שמבשלים אחר כך יש חילוק ,דבשל חלב לבשר צריך ששים גד הגיעה בסכין ,דהייו הלהב  ...אבל בסכין של
איסור ,וחתך דק דק ,צריך ס' גד כל הצון(.
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אבל אם לא בישלן ,אע"פ שהן כבושין במים כמה ימים ,וכל כבוש הוא כמבושל .437מכל מקום אינו
כמבושל ממש ,ואין סומכין על הכבישה שעל ידי כן יהא איסור נפלט ממקום שנבלע בו ,כמו
שסומכין על הבישול .438שהרי הכשר כלים האסורין הוא על ידי הגעלה בחמין ,ולא על ידי כבישה
במים צוננין ,אפילו כמה ימים.439
ויש אומרים 440שאפילו בישל כל הזיתים ביחד קודם הפסח ,ואפילו בישל עמהם עוד דברים אחרים
שיש בהם ס' כנגד כל הזיתים ,אף על פי כן הזיתים עומדין באיסורן בפסח .לפי שכל זית וזית לא
נפלט ממנו טעם החמץ לגמרי על ידי הבישול ,אלא נשאר בו משהו .ואף על פי שמשהו זה נתפשט
על ידי הבישול בכל גוף הזית ונתבטל בתוכו בס' .מכל מקום כיון שקודם שבישלו היה נרגש טעם
החמץ במקצת הזית ,דהיינו במקום החתך וסמוך לו מעט ,והיה נקרא שם חמץ על אותו טעם הבלוע
באותו מקצת .כיון שלא נפלט ממנו החמץ לגמרי ,הרי טעם זה נקרא טעם חמץ כמו שהיה נקרא
קודם שבישלו ,שהיה בו כדי ליתן טעם מורגש באותו מקצת .וכיון שיש שם חמץ על טעם משהו זה
הבלוע באותו מקצת ,הרי הוא חוזר וניער בפסח ,ואוסר את המקצת הזה שהוא בלוע בתוכו ,והחמץ
בפסח אין לו ביטול לעולם כל זמן שיש שם חמץ עליו .ולפי שאין אנו יודעים כמה הוא שיעורו של
המקצת הזה שהיה נרגש בו טעם חמץ קודם שנתבשל ,לפיכך כל הזית אסור ,שאפשר שהיה נרגש
בכולו .וכן כל זית וזית יש להסתפק בו שמא היה נרגש טעם החמץ בכולו.
אבל חמץ גמור שנתערב קודם הפסח בפחות מס' לח בלח ,כגון שכר לתוך מי דבש ,ואחר כך נפל
לתוכו עוד מי דבש קודם הפסח ,בענין שיש בין הכל ס' כנגד השכר שבתוכם ,מותר לשתות הכל
בפסח ,ואין השכר חוזר וניער .אע"פ שנתערב תחלה בפחות מס' והיה טעם שכר נרגש בתערובות,
ונקרא עליו שם חמץ ,אין אומרים כיון שנקרא עליו שם חמץ שוב אינו נפקע ממנו ,מטעם שנתבאר

__________________
וכאן בתערובת קודם הפסח ,שהוא עדיין היתר ,ואין אומרים בו חתיכה עשית בלה ,סגי בס' גד הסכין .ומדוע אם
כן "חזרו הזיתים כולם חמץ"?
ומתרץ שטעם זה איו מועיל אלא בבישול ,ולא בכבוש ,כדלקמן בסמוך.
מ"א ס"ק לח )ואף על גב דפסק ביו"ד סי' ק"ו דחוזר ופולט האיסור .הי מילי בבישול ,אבל בכבוש לא פליט ,מידי
דהוה אהגעלה ,דבעין דוקא בושל(.
והוא כדעת מהר"ם מלובלין בשו"ת סי' כח )שכשחתך הבצל בסכין של בשר שהוא היתר לא שייך לומר שהבצל
עשית בלה וחתיכה דאיסורא .ולכך כשיש בקדירה של חלב ששים לבטל טעם הבשר הבלוע בבצל ,אז אף הבצל
מותר ,אף על פי שלא מחה ותמעך ,ואין צריך להפרישה( .הובא בש"ך יו"ד סי' צד ס"ק כג .וכן הוא בט"ז שם סי'
צו ס"ק ה )וראה לי פשוט דאם יש ס' ,אין צריך להסיר הבצלים ,כיון שלא היה שם איסור עליהם ,וממילא
כשהבצלים הם בתוך הקדירה עשו כשאר מילי שהם בקדירה .ולא דמי למ"ש סימן ק"ו דחתיכה שאסרה מחמת
בליעת איסור שארה אסורה לעולם ,דשאי התם דכיון שאסרה אי אפשר לה לחזור להיתירה  ...משא"כ באם לא
בלע רק היתר כמו כאן ,שפיר אמרין דכל שתבטל הוה הוא כלא היה  ...על כן הותרו הבצלים לגמרי(.
וראה פס"ד צמח צדק קפד ,ד .פסקי אדמו"ר הזקן לסי' צד ס"ו.
 437פסחים עו ,א )כבוש הרי הוא כמבושל(.
 438ט"ז שם .מ "א שם.
 439מ"א שם .וראה לקמן סי' תא ס"ס ,וש".
 440מסקת המ"א שם )ומיהו ראה לי ,דאף דמותר לקיימן מכל מקום אסור לאכלן בפסח ,דפשט השו"ע והג"ה סי'
ק"ו משמע דאין האיסור פלט ממו לגמרי ,ואם כן אף שהט"ז ומור"ם מיקל בבשר ,הייו אף אם תמצי לומר
דשאר בתוכו בשר כל שהו ,שלא חיישין ,משא"כ בחמץ דאוסר במשהו .ועוד דהא בלאו הכי יש אומרים חוזר
ויעור(.
והייו כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קו ס"א )אבל החתיכה עצמה אסורה ,לפי שאיסור שבה איו פלט ממה לגמרי(.
וראה פסקי אדמו"ר הזקן לסי' קו ס"א.
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ביו"ד סי' ק"ו 441ע"ש.
ולענין הלכה כיון שאיסור משהו בפסח מדברי סופרים ,יש להקל כסברא הראשונה .ומכל מקום
המחמיר שלא לאכלם עד יום טוב האחרון ,442תבוא עליו ברכה.
וכל זה כשנחתכו בסכין של חמץ ,אפילו הוא מקונח ונקי ואינו בן יומו .אבל אם נזהר לחתכם בסכין
חדשה ,או שלא נשתמש בה חמץ בחמין מעולם ,מותר לאכלם בפסח מעיקר הדין ,443אפילו נכבשו
קודם הפסח במלח ומים בקדירה של חמץ שלא היתה בת יומה .444לפי שהחמץ שנפלט מהקדירה
לזיתים קודם הפסח הוא נותן טעם לפגם .ואף על פי שבדבר חריף אין אומרים נותן טעם לפגם ,מכל
מקום כיון שנתן המים על הזיתים כבר הוחלש כחן ונתבטל חריפותן) 445על ידי המים שנבלעו בהם
על ידי כבישה זו( .והוא שהמים הן הרבה מהזיתים ,446כמו שנתבאר ביו"ד סימן קי"ד.447
ואם נכבשו בכלי חמץ בן יומו ,דינו כשאר מיני מלוחים וכבושים שאין מרבים בהם מלח ,שנמלחו
ונכבשו בכלי של חמץ בן יומו כמו שנתבאר למעלה:448
__________________
 441שו"ע שם )מה שאין כן בדבר הבלל וימוח ,שאם פל  ...לתוך רוטב של היתר  ...ואחר כך תרבה הרוטב של
היתר עד שיש בין כולו ס' לבטל  ...כולו ,מותר ,שהכל בלל ותערב(.
וראה שו"ת תורת שלום סי' יג )אבל להוסיף בידים אסור בלח בלח .ע' סי' תמ"ב ]ס"ה[(.
 442ולא עד בכלל .וכדעיל סל"ו )והערה  ,(268שבחומרות שהגו בפסח ,משום חששות רחוקות ,התירו לאכלם
באחרון של פסח.
 443ראה שו"ת תורת שלום סי' יג )מכאן ראה דלפי מהגיו להחמיר בזה כמש"ל ,הייו גם אם רק הכלי היא של
חמץ ,אפילו שהמלח בדוק מפרורי חמץ וכמו שת"ל ,ואילו הי' הכלי איו בן יומו אסור לפי המהג( .והכווה למה
שהובא מדבריו לעיל סל"ו )והערה .(269
 444טור )וזיתים שכבשן בשאר ימות השה  ...אפילו לא זהרו לכובשן בקדירה חדשה ,אם איה בת יומא מותרין(,
שו"ע ס"ח )זיתים שזהרו לחתכם בסכין חדשה ,אפילו לא זהרו לכבשם בקדירה חדשה ,אם איה בת יומא
מותרת לכולי עלמא(.
וכבר תבאר לעיל בתחלת הסעיף )והערה  ,(428שמי הכבישה מותרין בפסח אפילו כבשו בכלי חמץ בן יומו ,משא" כ
כאן לעין אכילת הזיתים עצמם בפסח ,לא התירו בטור ושו"ע אלא כשהקדירה איה בת יומא ,וכדלקמן.
 445טור )כיון דבשעת כבישה ותן בהן מים בטל חורפייהו ,ולא שייך תו למימר מחליא להו( .מ"א ס"ק לט )אף על גב
דבדבר חריף אוסר אפילו איו בן יומו ,הכא כיון שותין בהן מים בטל חורפייהו )טור(( .רמ"א יו"ד סי' קיד ס"ח
)דמאחר שיש מים עמהם כבר תבטל חריפתן(.
וכדלעיל סכ"ח )אם איו מלוח כל כך ,איו קרא דבר חריף ,כיון שהוא שרוי במים הן מבטלין את חריפותו(.
 446איסור והיתר הארוך כלל ב דין ה )ציר המעורבת במים  ...דהציר בטילה ברוב בעלמא ,ואפי' בספק רוב( .ש" ך
ביו"ד סי' ע ס"ק ) במים  ...בעין שיהיו מרובין מהציר  ...וכן הוא בהדיא באיסור והיתר הארוך כלל ב דין ה(,
וסי' קיד ס"ק יג )דוקא שהרוב מים ,אבל אם הזיתים רוב ,הרי הן בחריפתן ,ואסורים אפילו הכלים אין בי
יומן ,דמשוי ליה לשבח( .ופר"ח שם סי' ע ס"ק לו )המים  ...עכ"פ בעין שיהו מרובים מהציר ,ש"ך בשם
אחרוים( .וסי' קיד ס"ק יח )דוקא שהרוב מים ,אבל אם הזיתים רוב ,הרי הן בחריפתן ,ואסורים אפילו הכלים
אין בי יומן ,דמשוי ליה לשבח( .ומחת יעקב כלל ו ס"ק כד )בש"ך  ...ובאמת דבריו כוים להמעיין בפוסקים(.
וראה פסקי אדה"ז לסי' ע ס"ו.
 447הייו שביו"ד סי' ע מיירי לעין ציר )דלעיל סכ"ח( ,שהמים מרובים מהציר .ובסי' קיד מיירי שהמים מרובים
מהזיתים.
 448סעיף כט -ל )אם לא תן עליו מים עד לאחר ששהה הציר בתוך הכלי כשיעור בישול ,אם היה הכלי בן יומו ,אסור
לאכול מהמליח שכבש בתוכו  ...כיון ששהה הציר בכלי כשיעור בישול הרי הוא כאלו תבשל בתוכו ,ובלע
חריפות הציר בתוך הכלי ,ועל ידי כן עשה טעם החמץ הבלוע בכלי חריף מעט על ידי חריפות הציר שכס בתוכו.
וכיון שטעם החמץ הבלוע בכלי עשה חריף מעט בעודו משובח ,דהייו בעוד שהכלי הוא בן יומו ,איו פגם לעולם
אפילו לאחר כמה ימים .ומכל מקום אם הוא יודע שיעור המקום מן הכלי שהיה בו הציר קודם שתן בו המים,
וברור לו שיש ששים במליח הכבש עם מי הכבישה כגד אותו מקום מן הכלי בכל עוביו ,מותר לאכול מליח זה
בפסח ,שהרי לא כס חריפות הציר אלא באותו מקום מן הכלי שהיה מוח עליו ,ושאר החמץ הבלוע בשאר הכלי
הוא ותן טעם לפגם בשעה שפלט לתוך המליח ,דהייו לאחר מעת לעת משעה שכבש המליח במים בתוך כלי
זה(.
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תערובת חמץ שעבר עליו הפסח
449

סא חמץ דגן גמור של ישראל שעבר עליו הפסח  ,בין בשוגג בין במזיד ,ונתערב לאחר הפסח
בשוגג ,450בין במינו בין בשאינו מינו ,בין לח בלח בין יבש ביבש ,הרי הוא בטל ברוב ,ומותר אפילו
באכילה .דכיון שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא משום קנס ,שקנסוהו חכמים על שעבר עליו
בבל יראה ובל ימצא ,לפיכך אינו אסור אלא כשהוא עומד בעינו כמו שהיה בשעה שעבר עליו ,אבל
אם נתערב אחר כך ברוב היתר ,כיון שנשתנה מכמו שהיה בשעה שעבר עליו הפסח לא קנסוהו
חכמים.451
ומכל מקום אסור לערבו בידים ברוב היתר ,שאין מבטלין איסור לכתחלה .452ואם עבר ועירבו במזיד,
דהיינו שידע שאסור לערבו 453ואף על פי כן עירבו ברוב היתר כדי לבטלו .דינו כשאר מבטל איסור
במזיד ,שאסור לו ולאנשי ביתו 454ומותר לאחרים ,כמו שנתבאר ביורה דעה סי' צ"ט ,455עיין שם כל
פרטי דין זה.
ויש אומרים 456שחמץ שעבר עליו הפסח ,כיון שהוא אסור מדברי סופרים ,הרי דינו כשאר איסורי
__________________
וכך גם כאן ,אם היה הכלי בן יומו ,ולא תן מים רבים על הזיתים )שיהיו המים הרבה מהזיתים( עד לאחר ששהו
בתוך הכלי כשיעור בישול ,הרי הוא כאלו תבשל בתוכו ,ובלע חריפות הזיתים בתוך הכלי ,ועל ידי כן עשה טעם
החמץ הבלוע בכלי חריף מעט ,בעוד שהכלי הוא בן יומו ,ואיו פגם לעולם אפילו לאחר כמה ימים ,ואסרו
הזיתים שכבשו בתוכו .אלא אם כן יודע שיעור המקום מן הכלי שהיו בו הזיתים קודם שתן בו מים רבים ,וברור
לו שיש ששים בזיתים עם מי הכבישה כגד אותו מקום מן הכלי בכל עוביו.
וכל זה כשאו דים על הזיתים הכבשים .משא"כ לעיל בתחלת הסעיף ,שדים אודות מי הכבישה עצמם ,מיירי
שבתחלה היו מי הכבישה יותר מהזיתים ,ולכן "מי הכבישה מותרין בפסח" ,אפילו אם "כבש אותם במלח ומים
בכלי של חמץ בן יומו".
 449גמרא ל ,א )קסא קיס הואיל ועבר עליו בבל יראה ובל ימצא .הי מילי בעייה אבל על ידי תערובת לא(.
 450רש"י ל ,א ד"ה אבל )ואפילו שהייה בעייה ועבר עליה ,לא קיס למיסר תערובת דיליה( .רא"ש פ"ב סי' ה )אבל
על ידי תערובות לא קיס ,אפילו שהיה בעייה ,ותערב אחר הפסח( .טור )ואפילו שהייה בעייה ותערב אחר
הפסח בטל( .ט"ז ס"ק יח )דבתערב אחר הפסח בשוגג בס' שרי ,אפילו שהיה במזיד בפסח(.
ואם תערב קודם הפסח ועבר עליו הפסח ,תבאר לעיל סי' תמב ס"ג )ואם עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי כל
התערובת הזה אסור באכילה ,מפי שיש בו טעם חמץ שעבר עליו הפסח(.
ואם תערב במשהו בתוך הפסח ועבר עליו הפסח תבאר לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ט )דהיכא דלא עבר
אדאורייתא ליכא למיקסיה  ...בדבר שלא הצריכוהו לבער משום מצות ביעור עצמה אלא משום חשש תקלה שלא
יאכלו ,כגון  ...משהו חמץ בתוך הפסח(.
 451מ"א ס"ק מד )כל הפוסקים כתבו דלא בעין ששים ,וכן משמע פשטא דתלמודא  ...דבטל ברוב בעלמא ,דלא
קיס אלא היכא שהוא בעייה  ...ולכן ראה לי דהמקיל לא הפסיד( .פר"ח סי"א )מותר דקאמר אפילו בותן טעם
 ...ומשמע ודאי דאפילו ביותר מכזית בכדי אכילת פרס שרי  ...ומיהו פשיטא דבבציר מרובא לא מבטיל ,דלא
מקרי תערובת אלא אי הוי רובא היתר ,ועוד כיון שאסר מדרבן אין לו להתירו בפחות מרוב היתר( ,בשם כל
הפוסקים.
 452רא "ש פ"ב סי' ה )דרבא לא שרא אלא כשתערב ממילא ,והוי בכלל שאר איסורים שאם בטלן במזיד אסורין(.
טור )ומיהו דוקא כשתערב שוגג ,אבל במזיד לא( .מ"א שם )וכתב הרא"ש דאם ערבו אחר הפסח במזיד אסור(.
פר"ח שם )שאם עירב וריבה ההיתר במזיד אסור ,וכסברת הרא"ש(.
 453ט"ז יו"ד סי' צט ס"ק ט )ראה לי דמה שכתב הטור אבל המכוון להרבות ,פירושו שיודע שיש איסור בדבר
ואפילו הכי עושיהו ,זה מקרי מזיד ,כן ראה לי .שוב מצאתי כן בדברי התוס' בבכורות )דף כ"ג( דיבור המתחיל
סבר כו'  ...בשוגג שקסבר שמותר לבטל מותר(.
 454ים של שלמה חולין פ"ז סי' ט )אם כיון לבטלו אסור לו ,והותר לאחרים ,ולבי ביתו אסור( .ט"ז שם ס"ק י
)ובמקום האסור לו אסור גם כן לבי ביתו כן פירש רש"ל שם(.
וראה גם לעיל סי' רג סכ"ד )ומכל מקום לבי ביתו אין להתיר( .ולקמן סי' תקג סי"ב )אסור לו ולכל אשי ביתו(.
 455שו"ע יו"ד סי' צט ס"ה )ואם במזיד ,אסור למבטל עצמו ,אם הוא שלו ,וכן למי שתבטל בשבילו .ולשאר כל אדם
מותר(.
 456טור )ולאחר הפסח בין במיו בין שלא במיו בטל בששים( ,ושו"ע סי"א )בטל בששים(.
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דברי סופרים שאינן בטלין בפחות מששים ,אם התערובות הוא לח בלח ,בין שנתערב במינו בין שלא
במינו ,בין שיש בתערובת ממשו של איסור בין שאין שם אלא טעמו בלבד ,כגון חתיכת חמץ שעבר
עליו הפסח שנפלה לתבשיל רותח של חמץ שנתחמץ לאחר הפסח ,ואין בתבשיל ס' כנגד החתיכה,
הרי התבשיל אסור באכילה ובהנאה ,אף לאחר שהסיר החתיכה ממנו.457
ומכל מקום מותר למכרו לנכרי ,שהרי אין הנכרי מוסיף לו דמים בעד טעם החתיכה שנפלט לשם,
ונמצא שאינו נהנה כלל ממנה.458
אבל אם יש בהתערובת ממשות חמץ שעבר עליו הפסח ,צריך ליזהר שלא יקבל דמים מהנכרי רק מה
שהתערובת היה שוה קודם שנפל החמץ לתוכו .או שיקבל ממנו כל דמי התערובת עם החמץ שבתוכו
וישליך דמי החמץ לאיבוד ,כגון לים או לנהר עמוק ,דנמצא שאינו נהנה כלל מחמץ זה .459ואפילו
הוא עצמו מותר לאכול כל התערובת 460על ידי שיפדה את החמץ שבתוכו ,דהיינו שיטול ממעותיו
__________________
 457משמעות השו"ע שם.
 458מרדכי רמז תקח )שאל לרביו יחיאל מפרי"ש על תרגולת שמצא בה חטה בבישול  ...אם מותר למוכרה
לכרי ,והשיב דמותר למכור התרגולת לכרי מיד ,ואין צריך להשהותה עד לאחר הפסח ,לפי שאיה מכרת יותר
בשביל החטה שמצאת בתוכה ביוקר משלא מצאת ,מצא שאין לו האה כלל מן החטה( .הראב"ד בתמים דעים
סי' לג )חטה שמצאת במאכל או בתבשיל בפסח ותבקעה ,אסור התבשיל באכילה ,אפילו בפחות מכשעורה ,שאין
למשהו שיעור ,אבל מוכרו לעובד אלילים ואפילו בפסח( .שו"ע סי' תסז ס"י )תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח
חטה מבוקעת ,מותר למוכרה לאיו יהודי ,שאיה מכרת יותר ביוקר בשביל החטה שמצאת בתוכה(.
אלא שהם מתירים אף בתוך הפסח ,כדלעיל ס"א )אם אין ממשות החמץ כלום בתערובת אפילו משהו ,יש מתירין
למכור לכרי כל התערובת  ...שהרי אין הכרי מוסיף לו דמים בעד טעם החמץ משהו שבתוכו ,ומצא שאיו הה
כלל מהחמץ(.
ובזה לא קיי"ל כוותייהו ,כדלעיל ס"ב )אבל יש חולקין על כל זה ואומרים ,דאפילו אין בתערובת כלום ממשות
החמץ ,אלא שפלט לשם טעם חמץ משהו ,אסור למכרו לכרי ,אלא שורפין כל התערובת מיד .וכן והגין במדיות
אלו(.
אבל כאן בחמץ שעבר עליו הפסח שהוא רק איסור דרבן ,מותר לדברי הכל ,כדלעיל סי' תמב ס"ג )עבר עליו הפסח
ולא ביערו  ...יכול למכור כל התערובות לכרי חוץ מדמי איסור ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת
הוא שוה בלא החמץ שבתוכו ,דמצא שאיו הה כלל מהחמץ(.
סיכום פרטי מסקות רביו בהלכות מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,או בהשלכת דמי האה לים ,לעיל סי' תמז
ס"א -ג )ושם הערה .(19
 459הגהות מיימויות סוף הל' פסח )אף על פי דקסא קיס רבי שמעון הואיל ועבר עליו בל יראה ובל ימצא ,מכל
מקום די לו בזה דיוליך האה לים המלח( .רמ"א סי"א )סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח( .טור ושו"ע
יו"ד סי' קלד ס"ב )תערב סתם יים ביין מותר  ...ימכור כולו לעובד כוכבים ,ולוקח דמי היין האסור שבו
ומשליכו לים המלח ,ויהה בשאר המעות(.
וכן הוא לעיל סי' תמב ס"ג )עבר עליו הפסח ולא ביערו ,הרי הוא מותר בהאה על ידי שיפדה את החמץ שבו .דכיון
שהחמץ שעבר עליו הפסח איו אסור בהאה אלא משום קס ,שקסוהו חכמים על שעבר עליו בבל יראה ,וזה
שמשליך דמי החמץ לאיבוד ואיו הה ממו ,אין לו עוד לקוסו(.
 460ב"י סוף הסימן )ומשמע מדבריו דאחר שהוליך האה לים המלח מי אסור באכילה ,דלא מהיא הולכה לים
המלח אלא להתיר בהאה בלבד .ולא ידעתי למה( .מ"א ריש ס"ק מה )ומסתימת לשוו משמע דאפילו באכילה
שרי( .והייו שממה שכתב הרמ"א )סגי ליה בהשלכת האת האיסור לים המלח( ,ראה שאפילו באכילה שרי.
ותבארה הוכחה זו לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק ב )ומה שהזכיר רמ"א בסוף סימן תמ"ז תקתא דפדיון,
ולא הזכיר תקתא דמכירה לכרי ,הייו משום דכוותו למצוא היתר אף באכילה ,כמ"ש המ"א שכן משמע מלשון
רמ"א( .משא"כ כשתערב קודם הפסח ועבר עליו הפסח ,תבאר לעיל סי' תמב ס"ג )ואם עבר עליו הפסח ולא
ביערו ,הרי כל התערובת הזה אסור באכילה ,מפי שיש בו טעם חמץ שעבר עליו הפסח  ...רק שיפדה את האיסור
שבו(.
משא"כ רביו כותב כאן את שתי התקות:
)א( "שלא יקבל דמים מהכרי רק מה שהתערובת היה שוה קודם שפל החמץ לתוכו" ,שזה מועיל רק להיתר האה.
)ב( "ואפילו הוא עצמו מותר לאכול כל התערובת ,על ידי שיפדה את החמץ שבתוכו ,דהייו שיטול ממעותיו סכום
דמי החמץ זה וישליכם לאיבוד".
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סכום דמי החמץ זה וישליכם לאיבוד ,דנמצא שאינו נהנה כלל במה שעבר הפסח על חמץ זה ,ושוב
אין לנו לקונסו שלא יאכלנו ,כיון שכבר נתערב בהיתר.
ואם התערובת הוא יבש ביבש הרי הוא בטל ברוב ,כמו בשאר איסורין ,461ומותר אפילו באכילה.
ואם אין בתערובת רוב כנגד חמץ זה ,כגון שנתערב אחד באחד או שנים בשנים ,צריך לפדות את
החמץ ,ואחר כך יאכל את כל התערובת ,או שימכור הכל לנכרי ולא יקבל ממנו רק מחצית הדמים,
דהיינו דמי היתר בלבד.462
ולענין הלכה יש להחמיר כסברא האחרונה .אבל אם הוא הפסד מרובה או שעת הדחק ,יש לסמוך על
סברא הראשונה) 463כי כן עיקר(:
סב עיסה שנתחמצה לאחר הפסח בשמרי שכר שעבר עליו הפסח ,אע"פ שיש בה ס' כנגד השמרים,
הרי היא אסורה 464אפילו בהנאה .דכיון שהשמרים העמידו אותה ,וכל דבר המעמיד הרי הוא כאלו
הוא עומד בעין ,465הרי כאלו כל העיסה היא שמרים.
לפיכך אם הוא רוצה למכרה לנכרי ולא יקבל ממנו רק כמו שהיתה העיסה שוה קודם שנתן לתוכה
השמרים ,אין זה מועיל כלום ,כיון שאנו רואים כל העיסה כאלו היא שמרים .וכן אם הוא רוצה
לפדות את השמרים ,אין מועיל כלום ,שאין פדיון מועיל לדבר שהוא בעין.
וכן הדין אם העמיד גבינות בחומץ של שכר שעבר עליו הפסח ,או שהעמיד מי דבש בשמרי שכר
שעבר עליו הפסח ,וכן כל כיוצא בזה.
ויש חולקין על זה 466ואומרים שפדיון מועיל לדבר המעמיד ,וכן יכול למכרו לנכרי ולא יקבל ממנו
__________________
 461ט"ז ס"ק יח )חד בתרי פשיטא דמותר  ...דמן התורה חד בתרי בטיל( .וכמבואר ביו"ד סי' קט ס"א.
אבל כאן לא כתב "חד בתרי" ,אלא "בטל ברוב  ...בתערובת רוב כגד חמץ זה" .וכדלעיל סי' תמב סי"ד )והערה
.(140
 462ט"ז ס"ק יח )אפילו חד בחד מותר ,עכ"פ על ידי פדיון ,ודיו כמו לח בלח בפחות מס'(.
וכן הוא לעיל סי' תמב סי"ט )אם היה שוה בשוה  ...פודה את האיסור שבהן ,או שימכרם לכרי חוץ מדמי איסור
שבהן(.
 463ח"י ס"ק מט )בהפסד מרובה ראוי לסמוך על משמעות הרבה גדולי פוסקים ,בחמץ שלאחר פסח שתערב ,אפילו
בפחות מששים(.
 464שו"ת מהר"ם מלובלין סי' קכא )שפחה שלקחה שמרים של שכר שעבר עליהם הפסח ,והחמיצה בהם עיסה ...
יפה דתם ובדין אסרתם העיסה ,והטעם הוא דכל מידי דלטעמא עבידא לא בטיל( .שיירי כסת הגדולה סי' תמח
הגה"ט אות ב )שכתב מהר"ם מלובלין בתשובה  ...דעיסה שתחמצה בשמרים של שכר שעבר עליו הפסח העיסה
אסורה( .מ"א ס"ק מה )שמרי שכר שעבר עליו הפסח וחימץ בו עיסה אסור )ר"מ מלובלין סי' קכ"א( דהוי כאלו
הוא בעייה(.
 465ע"ז לה ,א )כיון דאוקמיה קא מוקים ,חשיב ליה כמאן דאיתיה לאיסוריה בעייה( .מ"א שם .וכדלעיל סי' תמב
ס"י )והערה .(107
 466ח"י סי' תמב ס"ק טז )ראה דאפשר דכל הי דאמרין מידי דלטעמיה עבידי לא בטילי ,או משום דבר המעמיד,
לא גרעו מתערב פחות מששים שעבר עליו הפסח ,דסגי בהשלכת האת האיסור לים המלח  ...אכן מדברי קצת
אחרוים שהבאתי מבואר דכולו אוסר ,דהוי כמו בעייה(.
וכן הוא לעיל שם סוף ס"י )אם לא ביער את כולם עד לאחר הפסח הרי הן אסורין בהאה ,אפילו אם רוצה לפדות
את דבר המעמיד ,דהייו להשליך דמי השמרים לים המלח ,לפי שאין פדיון מועיל אלא להתיר איסורי האה
שתערבו ואין עומדין בעין ,אבל כל דבר המעמיד כיון שהוא חשוב כאילו הוא עומד בעיו ,אין פדיון מועיל לו.
ויש חולקין על זה ואומרים דפדיון מועיל לדבר המעמיד להתירו בהאה כמו בשאר תערובות .וכן יכול למכרו
לכרי חוץ מדמי איסור שבו  ...ויש לסמוך על דבריהם במקום שיש הפסד מרובה(.
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דמי דבר המעמיד ,467ובמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דבריהם:468
סג אם לקח שאור מעיסה שנתחמצה בשאור שעבר עליו הפסח ,469ומעיסה זו השניה לקח שאור
וחימץ בו עיסה שלישית ,ומעיסה זו השלישית לקח שאור וחימץ בו עיסה רביעית ,הרי עיסה זו
הרביעית מותרת אפילו באכילה 470בלא שום פדיון .אבל עיסה הב' והג' דינן כעיסה הראשונה.
וכן אם לקח שמרים ממי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר שעבר עליו הפסח ,והעמיד בהם מי דבש ב',
__________________
 467כמו בתערובת חמץ שעבר עליו הפסח ,שתבאר לעיל סי' תמב ס"ג )וכן יכול למכור כל התערובות לכרי חוץ
מדמי איסור ,דהייו שלא יטול ממו דמים רק מה שהתערובת הוא שוה בלא החמץ שבתוכו ,דמצא שאיו הה
כלל מהחמץ(.
 468ח"י שם )ומכל מקום במקום הפסד מרובה אפשר להתירו בהאה על ידי השלכת האת המעמיד לים המלח( .וכן
הוא לעיל שם.
 469אוצ"ל :וחימץ בו עיסה שיה.
 470תוספתא פסחים רפ"ב ,וירושלמי ערלה פ"ב ה"ו )אימתי חמיצן של כותיים מותר לאחר הפסח ,של בעלי בתים
אחר שלש שבתות של אפיה ,ושל חתומים בכרכים לאחר שלשה ימים ,ושל חתומים בכפרים לאחר שלשה
תורים( .ותפרש לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק ט בהגהה )פירוש של כותים ,בזמן שהיה חמצן כחמצו של
ישראל ,שעבר עליו הפסח(.
וכן פסק בעיטור ח"ב הל' ביעור חמץ קכו ,ב )שחמץ של איו יהודי אחר הפסח מותר מיד  ...אבל חמצן של כותיים
אסור עד לאחר ג' אפיות ,כדקתי התם של חתומין לאחר ג' שבתות ,מפי שבטל הוא( .הובא ברביו ירוחם תיב
ה ח"ה )מה ,ד(.
ומזה למד ב"י ביו"ד סוס"י קטו )ויש ללמוד מכאן למי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של גוים ,ולקח חלב זה
והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח מחלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב אחר ואוכלו ,דלאחר שלש פעמים
כבר כלה חלב של גוים( .וכן פסק בט"ז שם ס"ק יד )כתב ב"י בסוף סי' זה ,מי שעבר והעמיד חלב בחלב חמוץ של
עובד כוכבים ,ולקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומהאחר אחר ,שמותר ליקח חלב שלישי זה ולהעמיד בו חלב
ולאוכלו ,דלאחר )זה( ג' פעמים כבר כלה חלב של עובד כוכבים(.
ולעין פסח כתב שו"ת שבות יעקב ח"ב סי' טז )אחר העיון ראה לי ברור דאין לסמוך על זה באיסורים החמורים
כמו חמץ  ...מה שלא מצא בפירוש בש"ס דידן ופוסקים ראשוים  ...אך אם עבר ושהה יש להתירו בהאה אחר
פסח(.
ויתירה מזו למד מכאן פים מאירות ח"א סי' קז )אם כן הוא הדין כאן ,דאם אותו דבש הוא רביעי לדבש שתחמץ
בשמרי שכר מותר ,הן לעין חדש הן לעין פסח .מכל מקום לא מלאי לבי להתיר לשתותו בפסח ,אבל לשהותו
ראה דמותר( .והייו שלמד מכאן אף לעין מעמיד רביעי שלפי הפסח ,שמותר להשהותו בפסח.
ויתירה מזו למד מכאן שיירי כסת הגדולה סי' תמח הגה"ט אות ב )ומכאן התרתי בתשובה חאו"ח סי' צח לעשות
חלב הקפא הקרא יוגורט בחלב שתחלב בשאור קודם פסח ,ומאותו חלב עשה עוד פעם אחר פעם ג' ,שמותר
לאכול בפסח החלב שקפא בו( .והייו שלמד מכאן לא רק לעין להשהותו ,אלא אף לעין לאכול ממו בפסח.
וכן פסק פר "ח סי"א ד"ה שמרים )אם לקח חלב זה והעמיד בו אחר ,ומאחר אחר ,שמותר ליקח מחלב שלישי זה
ולהעמיד בו חלב אחר ולאכלו ,דלאחר שלש פעמים כבר כלה חלב של איסור(.
אמם יש פוסקים החולקים על היתר זה בתערב קודם הפסח ,כמבואר במ"א סי' תמב ס"ק ט ,בשם הראב"ן
פסחים קס ,א )אירע מעשה בוורמשא ,ביהודי אחד שבישל דבש והחמיצו בשמרי דבש שבישל כל השה ,ודבש
הראשון שבישל היה מחומץ בשמרים של שכר ,וזה שבישל עתה היה רביעי לו או חמישי  ...השמרים שמחמיץ בהן
הוו כאלו הן בעין ועובר(.
ולכן לא פסק כאן להיתר אלא בתערב אחרי הפסח ,שבזה מיירי בתוספתא ובירושלמי .משא"כ לעין העמידו
קודם הפסח ,פסק לעיל סי' תמב ס"י )מי דבש שהעמידוהו בשמרי שכר ,ובשמרי מי דבש זה העמידו מי דבש שי,
ובשמרי מי הדבש השי העמידו מי דבש שלישי ,וכן לעולם ,הרי הוא חייב לבער אפילו מי דבש האחרון ...אם לא
ביער את כולם עד לאחר הפסח הרי הן אסורין בהאה  ...ויש מי שאומר שמי דבש הרביעי שהועמד בשמרי מי
דבש השלישי הוא מותר אפילו בשתייה בלא פדיון ,לפי שכבר כלה כח שמרי השכר בג' מי דבש הראשוים .ויש
לסמוך על דבריו אם הוא בעין שיש הפסד מרובה אם אסור אותו בשתיה(.
והייו שלא סמך במי דבש הרביעי ,על דברי הפים מאירות ושיירי כסת הגדולה ופר"ח ,אלא בדיעבד שכבר עליו
עליו הפסח ,וגם בזה לא התיר אלא בהפסד מרובה.
וטעם החילוק בין העמידו אחרי הפסח ,שתפרש להיתר במי דבש הרביעי ,לבין העמידו קודם הפסח ועבר עליו
הפסח ,תבאר לעיל סי' תמב בקוטרס אחרון ס"ק ט )והא דשרין שאור הד' הייו בתערובת שלאחר הפסח ,שאף
שאור הא' אין לו עיקר מן התורה(.
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וממי דבש הב' לקח שמרים והעמיד בהם מי דבש ג' ,וממי דבש הג' לקח שמרים והעמיד בהם מי
דבש ד' ,הרי מי דבש הד' מותר אפילו בשתיה לדברי הכל ,עיין סימן תמ"ב 471וכן כל כיוצא בזה:

קוטרס אחרון
472

473

)א( בין שנתערב יבש ביבש כו' .כן משמע בשו"ע שהביא דיעה ראשונה בסתם  .וכן פסקו החק
יעקב 474ואליה זוטא .475וכן כתב הט"ז ביו"ד סי' צ"ב .476וכן משמע במ"א סימן תנ"א סוף ס"ק
ל"]ז[ 477וסי' תס"ז ס"ק ל"ג .478וכן משמע בשאר כל אחרונים .ועיין במנחת יעקב כלל ל"ט 479שהביא
ראיות שכן דעת השו"ע ,וכן הוא באליה זוטא:480
)ב( גדול מאד כו' .זה 481פשוט ,כיון שהשו"ע 482מתיר לכתחלה .ואף רמ"א 483לא נחלק עליו אלא
מחמת המנהג ,אבל מעיקר הדין הוא כפסק השו"ע.
כמו שהאריך המ"א בסס"י ת"נ לתמוה על המנהג זה ,והעלה שטעם המנהג הוא משום דאסור
__________________
 471סוף ס"י )ויש מי שאומר שמי דבש הרביעי שהועמד בשמרי מי דבש השלישי הוא מותר אפילו בשתייה בלא פדיון,
לפי שכבר כלה כח שמרי השכר בג' מי דבש הראשוים .ויש לסמוך על דבריו אם הוא בעין שיש הפסד מרובה אם
אסור אותו בשתיה(.
 472סעיף ט )יבש ביבש ,אף על גב דבשאר איסורים חד בתרי בטיל ,חמץ במצה אפילו באלף לא בטיל .ויש אומרים
דחמץ שוה לשאר איסורין בזה(.
 473ראה כללי הפוסקים וההוראה כלל עג.
 474ס"ק מד )כיון דלח איסורו במשהו ,גם ביבש החמירו ,כן העלתי בספרי מחת יעקב כלל ל"ט ס"ק ט"ז ,שזה
הטעם הוא עיקר להלכה  ...ולדיא העליתי שם דעיקר כדעה ראשוה שהובא בשלחן ערוך בסתם ,דיבש ביבש לא
בטיל ,וכן הסכמת האחרוים(.
 475ס"ק טז )העולה לדיא ,בפרוסה חמץ ממש דלא בטיל ,כפסק הלבוש ,וכן פסקו הב"ח וט"ז ביו"ד ,וכן משמע
בשו"ע ,לפי כלל המסור בידיו דעיקר כדיעה הראשוה שכתב בסתם(.
 476סוף ס"ק טז )בפלוגתא שהביא בשו"ע סי' תמ"ז סעיף ט' ,וראוי להחמיר בזה(.
" 477מצה חמוצה  ...ותערבו ראשוות באחרוות  ...בפסח לא בטיל כמ"ש סי' תמ"ז ס"ט".
" 478אם יש לספק שגע בשאר החתיכות מדיא  ...ואף שידעין בודאי שלא גע אלא באחד מהן ,ולא ידעין באיזהו
גע ,מדיא כולם אסורים  ...דחמץ בפסח לא בטל ברוב כמ"ש סי' תמ"ז ס"ט".
 479ס"ק טז )כמובא לעיל ,ולקמן בקוטרס אחרון ריש ס"ק ג(.
 480שם )לפי הכלל דהעיקר כדעה הראשוה שהביא בסתם( ,והובא גם לקמן שם.
 481תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"א-ב תבאר ,שבתערובת ממשות לח בלח ,אסור למכור לכרי כל התערובות ,אפילו חוץ מדמי איסור שבו,
אבל בתערובת טעם החמץ יש ב' דעות ,ובהפסד גדול מאד יש לסמוך על דעת המתירים.
ומבאר כאן הטעם מדוע סומכים בהפסד גדול מאד על דעת המתירים; אף שכתב הרמ"א ש"והגין לשרוף הכל":
)א( כיון שהמהג להחמיר בזה איו אלא חומרא בעלמא )בחמץ בלבד(.
)ב( גם מה שתבאר במ"א ,שהוא מטעם דאסור להאכיל איסורי האה לכרי ,איו אלא חומרא בעלמא )בחמץ
בלבד(.
)ג( בפרט שיש פוסקים המתירים למכור גם בתערובת ממשו )בשאר איסורים חוץ מיין סך( .ומבאר דעתם בזה,
ומוכיח דלא קיי"ל כוותייהו.
)ד( גם הפוסקים המתירים הולכת האה לים המלח )גם בשאר איסורים( ,מוכח שמתירים למכור חוץ מדמי איסור
שבו .ומוכיח שגם בושא הולכת האה לים לא קיי"ל כדעת המתירים.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קעב ואילך.
 482סי' תסז ס"י )תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח חטה מבוקעת ,מותר למוכרה לגוי ,שאיה מכרת יותר ביוקר
בשביל החטה שמצאת בתוכה(.
 483שם )ובמדיות אלו והגין לשרוף הכל( .ולא כתב "ויש אוסרים ,וכן המהג".
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להאכיל איסורי הנאה לנכרי ,לפיכך אסור למכרו חוץ מדמי איסור שבו .484ובודאי זה אינו אלא
חומרא בעלמא שנהגו להחמיר גבי חמץ ,ולא בשאר איסורי הנאה ,485שכולם אסורים להאכילו לנכרי
487
ואפילו לבהמת הפקר ,כמ"ש ביו"ד סי' צ"ד ,עיי"ש בט"ז סוף סק"ד 486בשם איסור והיתר
ורש"ל 488ותורת חטאת ,489וכ"מ במשנה סוף תמורה 490כמ"ש הפרי חדש שם .491ואעפ"כ מותר
למכרן לנכרי חוץ מדמי איסור שבהן ,כגון יין נסך שנתערב בשאינו מינו 492ואין בתערובת ו'
חלקים 493כנגדו ,שיש שם טעם ומראה 494יין ,495כמ"ש רמ"א ביו"ד סי' קל"ד סעיף ה' בהג"ה,496
עיי"ש בש"ך ,497וכל שכן וקל וחומר בחמץ משהו.498
ובפרט 499שיש אומרים )הר"ן 500בשם הראשונים ,והובא בפרי חדש סי' תס"ז (501שכל איסורין לסתם
__________________
 484ס"ק יב )ואף על פי כן אסור למוכרו לעכו"ם .וצריך לומר דדבר העומד לאכילה ,כשהעכו"ם אוכל והה ממו,
הוה ליה כאלו ישראל הה ממו ,דמהה הוא לעכו"ם ,כמ"ש סוס"י תמ"ח( .והייו כמבואר בשו"ע שם ס"ו
)אסור להאכיל חמצו בפסח אפילו לבהמת אחרים או של הפקר( .וכן הוא לעיל סי' תמג ס"ג )איו יכול ...
להאכילו לבהמה חיה ועוף ,אפילו אין שלו אלא של הפקר(.
וראה גם לקמן ריש קוטרס אחרון הבא.
 485אף שבתחלה ביאר המ"א שם בדברי התורת חטאת "בקדירה הבלועה מבשר בחלב דמותר לעשות בו חמין לחוף
הראש ,ואף על פי כן אסור למוכרו לעכו"ם" .וראה הערות וביאורים ח"י ע' קעג -ד.
" 486המאכל שאסר ,כתוב באיסור והיתר הארוך ורש"ל ותורת חטאת שצריך להשליכו דוקא לבית הכסא ,אבל לא
לפי הכלב ,אפילו אין הכלב שלו".
 487הארוך כלל כא סי"ב )וכן תבשיל שאסר מבשר וחלב דאורייתא ,דהייו שתבשלו יחד בותן טעם ,פירוש שאין
ששים באחד לבטל טעם חברו ואסור בהאה ,כתב ר"י מדור"א סימן פ"ה ,לא מבעי שאסור ליתן לשפחתו או
לכלבו שהרי הה בו ,אלא אפילו לכלב דעלמא שלא ראה אותו מעולם אסור ליתו לו עכ"ל( .והוא בשערי דורא
כלל פה.
 488ים של שלמה חולין פ"ח ריש סמ"ו )המאכל אסור בהאה ,ואסור ליתן אפילו לכלב דעלמא ,ואפילו לגוי דעלמא,
כל שכן דאסור לשפחתו ולכלבו ,והכלים שאסרו בבשר וחלב אסורין גם כן(.
 489כלל פה ס"ג )ודוקא הקדירה משום דליתא לאיסורא בעיא ,אבל המאכל אסור בהאה אפילו ליתו לגוי או לכלב
דעלמא שאיו הה ממו כלל ,אסור(.
 490לד ,א )כל הקברין לא ישרפו(.
 491יו"ד סי' צד ס"ק י )דתבשיל שאסר מבשר בחלב דאורייתא ,דאסור בהאה ,דאין להשליכו לשוק ,אולי יבוא
שום כלב ויאכלו ,ואיסורי האה אסור להאכילן אפילו לבהמת הפקר  ...שצריך לקברו ואיו יכול לשרפו ,וכל
שכן להשליכו לשוק ,וכדתן בפ"ב דתמורה ואלו הן הקברין ,ושי בהדייהו בשר בחלב(.
 492כמבואר בשו"ע יו"ד סי' קלד ס"ג )מים שתערבו ביין ,או יין במים ,בותן טעם ,מפי שהם מין בשאיו מיו(.
 493כמבואר בשו"ע שם ס"ה )כמה יהא במים ויהא בהם כדי לבטל טעם היין ,ששה חלקים כגדו(.
 494הייו אף שתבאר בשו"ע סי' תקיג ס"ג )ביצה שולדה ביום טוב  ...אם לבו בו התבשיל וכיוצא בזה ,מידי
דלחזותא וטעמא עביד לא בטיל( .ותבאר לקמן סי' תקיג קוטרס אחרון ס"ק ד.
 495כמבואר במשה מקואות פ"ז משה ה )שלשה לוגין מים ופל לתוכן קרטוב יין והרי מראיהן כמראה היין ...
הולך אחר המראה(.
" 496ואם אין במים כשיעור הזה מוכר הכל לעכו"ם חוץ מדמי יין סך שבו".
 497ס"ק כב )כלומר אף על פי שהיין מכשירין המים בזה ,וכן בכל מקום שמכשירין האוכל ,מותר למכרו חוץ מדמי
איסור( ,וס"ק כג )משמע דמיירי גם בסתם יים( .והייו דמיירי הן בסתם יים והן ביין סך ממש.
 498חטה שמצאה בתרגולת ,דלא זו בלבד דהוי מיו בשאיו מיו אלא אף זאת דהוי משהו ,שמותר מדיא גם ביין
סך.
יוצא אם כן שמה שהגו לשרוף התרגולת ,ולא למכרה לכרי ,אין זה אלא חומרא בעלמא שהגו להחמיר גבי חמץ
)יתבאר לקמן סוף ס"ק ג( ,ולכן יש מקום להקל בהפסד גדול מאד ,כמבואר בפים.
 499עתה בא לבאר עוד טעם להקל בהפסד גדול מאד ,שהרי יש מתירים למכור לכרי אפילו בתערובת טעמו וממשו.
ואף דלא קיי"ל כוותייהו ,מכל מקום אפשר להסתייע בהם לסיף להקל במקום הפסד גדול מאד.
 500ע"ז פ"ג כב ,ב )יש לספק שאר איסורין שבתורה למי דומין ,ודעת הראשוים ז"ל דלסתם יין מדמין להו ...
הלכך בכל האיסורין אפילו דומיא דיין ביין אמרין דימכר חוץ מדמי איסור שבו(.
 501ס"י )כתב הר"ן בסוף פרק כל הצלמים שדעת הראשוים ז"ל דכל איסורים שבתורה כסתם יין מדמין להו,
הילכך בכל האיסורים אפילו דומיא דיין ביין אמרין דימכר חוץ מדמי איסור שבו(.
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יינן מדמינן להו ,502דאפילו יין ביין שרי.
וזהו בודאי 503גם כן דעת הרשב"ם וראבי"ה ,504שהביא המרדכי בפרק כל הצלמים ,505ובהגהת מימוני
סוף הלכות חמץ ,506דהולכת הנאה לים מהני גם בחמץ ,והוא הדין למכור לנכרי חוץ מדמי איסור.507
כדאיתא שם בהדיא בראיה שהביא ראבי"ה 508ורשב"ם מהירושלמי 509עיי"ש בהגהות מיימוניות,510
אלמא דבלח בלח נמי מהני תקנתא דר' שמעון בן גמליאל 511ודר' אליעזר ,512משום דלסתם יינן
מדמינן לה ,513כמו חרס הדריוני שבירושלמי שהביא ראבי"ה ראיה ממנו.
אלא דאנן לא קיי"ל הכי בלח בלח ,514אלא כמ"ש המרדכי בפרק כל שעה 515דליין נסך מדמינן לה.
__________________
 502דאמרין )ע"ז עד ,א(" :אמר רב חמן הלכה למעשה ,יין סך יין ביין אסור ,חבית בחבית מותר ,סתם יין אפילו
יין ביין מותר".
 503שלא רק הר"ן וסיעתו סוברים דכל איסורים שבתורה כסתם יין מדמין להו ,אלא כך סוברים גם הרשב"ם
וראבי"ה ,אף שדים לעין הולכת האה לים .ואם כן יש גם בזה סיף להקל במקום הפסד גדול מאד.
 504סי' תיד )ובפסקות דרביו שמואל כתב בעבודה זרה ,חביתא דאיסורא שתערבה יוליך האה לים המלח ומשתרו
איך  ...וחמץ בפסח  ...יש לו פדיון להוליך דמי האה שלו לאיבוד  ...אב"י העזר"י(.
והוא בתוס' יבמות פא ,ב ד"ה כולן )רביו שמואל פירש שם דהוא הדין בכל איסורין(.
 505רמז תתמא )פסק רשב"ם חביתא דאיסורא שתערבה יוליך האה לים המלח ומשתרי אידך  ...וחמץ בפסח  ...יש
לו פדיון להוליך דמי האה שלו לאיבוד(.
" 506פסק רשב"ם בע"ז גבי חבית דאיסורא שתערבה יוליך האה לים המלח ומישתרו איך ,והוא הדין  ...חמץ
בפסח  ...יש לו פדיון להוליך דמי האה שבו לאיבוד ומותר ליהות".
 507אף שלא הזכירו בדבריהם שכן הוא גם לעין מכירה לכרי חוץ מדמי איסור ,מוכח מדבריהם שכך הם סוברים.
ואם כן יש גם בזה סיף להקל בתערובת טעמו ולא ממשו.
כי זה שהם מתירים להוליך האת חמץ לים ,אפשר לפרש בשי אופים:
)א( הא דאמרין )ע"ז עד ,א(" :יין סך ,יין ביין אסור" ,הייו שאסרו למכור חוץ מדמי איסור שבו .משא"כ הולכת
האה לים מועלת אף ביין סך יין ביין .ולכן מותר להוליך האת חמץ לים )כדלקמן שכן מפרש הח"י בדעתם(.
)ב( הא דאמרין "יין ביין אסור" ,הייו דוקא ביין סך ,משא"כ שאר איסורים לסתם יים מדמין ,ולכן מותר
להוליך האת חמץ לים ,וכן מותר למכור חוץ מדמי חמץ שבו.
ומוכיח כאן כאופן השי )וכן יוכיח לקמן מדברי הרמ"א בדרכי משה( ,יוצא אם כן שלדעתם מותר גם למכור לכרי
חוץ מדמי חמץ שבו.
" 508ובפסקות דרביו שמואל כתב  ...וחמץ בפסח  ...יש לו פדיון להוליך דמי האה שלו לאיבוד  ...ולי ראה כפסק
רביו שמואל גבי חמץ בפסח  ...דגרסין בירושלמי בפרק בתרא דערלה תמן תין ]ע"ז כט ,ב[ אלו דברים של גוים
אסורין ואיסורן איסור האה וכו' עד וחרס הדרייי ]שברי כלי חרס שספג בהם יין סך[  ...אם כשמכרו חוץ
מדמי יין סך שבו דברי הכל מותר  ...אב"י העזר"י".
הרי שמדין זה של "מכרו חוץ מדמי יין סך שבו" למד לדין "חמץ בפסח  ...יש לו פדיון להוליך דמי האה שלו
לאיבוד".
ואף שעיקר ראייתם הוא שתקות אלו מועילות גם באיסור עצמו שלא תערב )שתי הדעות בזה תבארו לעיל סי'
תמה סוף ס"ט( .מכל מקום רואים מכאן דעתם ,שדין תקת הולכה לים שוה לדין תקת מכירה חוץ מדמי איסור
שבו .וראה הערות וביאורים ח"י ע' קעח -ט.
 509ערלה פ"ג סוף ה"א )תמן תין אלו דברים של גוים אסורין  ...וחרס הדרייי  ...אם כשמכרו חוץ מדמי יין סך
שבו דברי הכל מותר(.
" 510וראבי"ה הביא ראיה לדבריו דגרסין בירושלמי  ...וחרס הדרייי  ...ואי בשמכרו חוץ מדמי יין שבו דברי הכל
מותר  ...די לו בזה דיוליך האה לים המלח".
 511ע"ז עד ,ב )רשב"ג אומר ימכר כולו לעובד כוכבים חוץ מדמי יי" שבו(.
 512ע"ז מט ,א )רבי אליעזר אומר יוליך האה לים המלח(.
 513כדעת הר"ן דלעיל.
 514עתה בא להוכיח מה שתבאר בפים ס"א ,שבתערובת לח לח קיי"ל שאסור למכור חוץ מדמי איסור שבו:
)א( מדברי המרדכי ראה שכל המחלוקת בטיפה לחלוחית שסביב החטה ,אם היא רק טעם ומותר ,או שיש בזה גם
ממשות ואסור.
)ב( מדברי השו"ע שבטעם התיר בסי' תסז ,ובממשו אסר בסי' תמז.
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ואף ר"י מפרי"ז 516לא נחלק בזה ,אלא דמיקל משום שאין ממשות החטה כלום בתרנגולת ,517וכ"פ
בש"ע סי' תס"ז .518אבל בשו"ע כאן בסי' תמ"ז 519מיירי בלח בלח ממש ,דאף ר"י מפרי"ז מודה בזה,
כדמשמע מלשון המרדכי שחידש דטיפה לחלוחית 520כו' ,מכלל דר"י מפרי"ז לא סבירא ליה הכי,
ולכן הוא מתיר ,דו"ק ותשכח דהכי סבירא )עיין באשל אברהם 521שנדחק בדברי השו"ע ,522והשיג על
הפרי חדש ,523ולפי מ"ש ניחא.(524
והשו"ע 525הולך לשיטתו ,שביו"ד סי' קל"ד 526פסק הב"י 527דתקנתא דר' אליעזר ודרבי שמעון בן
__________________
וכן הוא לעיל סי' תמב קוטרס אחרון ס"ק ב )אבל אן לא קיי"ל הכי ,אלא  ...שכל שגוף איסור דאורייתא מעורב
בו לא מהי תקה זו ,דמדמין ליין סך ודאי שתערב יין ביין(.
 515רמז תקס )ראה לי תשובה לדבריו ,דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ ,וקיימא לן בפרק בתרא דע"ז הלכה
כרבי שמעון בן גמליאל חבית בחביות ולא יין ביין דאורייתא( .הובא במ"א סי' תמה ס"ק ו.
וכן פסק בפים ס"א )אם יש בתערובות משהו ממשות חמץ ,והוא מעורב בו כעין תערובות לח בלח שהן בללין יפה
שאי אפשר להפרידן זה מזה  ...אסור למכור לכרי כל התערובות אפילו חוץ מדמי איסור שבו(.
 516המובא במרדכי שם רמז תקח )שאל לרביו יחיאל מפרי"ש על תרגולת שמצא בה חטה בבישול  ...אם מותר
למוכרה לכרי ,והשיב דמותר למכור התרגולת  ...לפי שאיה מכרת יותר בשביל החטה שמצאת בתוכה ביוקר
משלא מצאת ,מצא שאין לו האה כלל מן החטה(.
 517והייו שטעם המחלוקת בזה ,במכירת תרגולת שתבשלה עם חטה מבוקעת ,חוץ מדמי איסור שבה ,שהר"י
מפאריש התיר מטעם שיש בזה רק טעם )ולא ממשות( ,והמרדכי אסר מטעם שלדעתו יש בזה גם מעט ממשות
)ראה לעיל הערה .(21
 518סעיף י )תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח חטה מבוקעת ,מותר למוכרה לאיו יהודי ,שאיה מכרת יותר
ביוקר בשביל החטה שמצאת בתוכה(.
 519ס"א )חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במיו בין שלא במיו במשהו ,אפילו בהאה .הגה :וצריך לשרוף הכל ,ולא
סגי בפדיון דמי החמץ ולמכור השאר(.
" 520דטפה לחלוחית דסביב החטה היא חמץ  ...יין ביין" ,הייו שמחשיב זאת לממשות ,ולא רק טעמו ,ולכן אוסר(.
וכן תבאר לעיל סי' תמו קוטרס אחרון ס"ק ב )דבהדיא מסיק המרדכי בפרק כל שעה דטפה לחלוחית כו' אוסר כו'
עיי"ש ,ואף ר' יחיאל מפרי"ש לא חלק עליו בזה ,אלא דלא סבירא ליה דטפה לחלוחית כו'(.
) 521ברודא( פסחים ל ,א סי' ז אות ב )מדברי הפוסקים שכתבו שאף משהו אסור בהאה  ...ודאי דלית לי' פדיון
וצריך לשרוף הכל .ובס' פרי חדש מפרש האי משהו לאו דוקא  ...ודבריו תמוהים מאד .וראה עיקר דסבירא להו
דלא מהי השלכת דמי האה לים ,וקמ"ל דאוסר בהאה במשהו ואסור וצריכים לשרוף הכל(.
 522רס"י תמז )חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במיו בין שלא במיו במשהו אפילו בהאה( ,וברמ"א )וצריך לשרוף
הכל ,ולא סגי בפדיון דמי החמץ ולמכור השאר( .ואילו בסי' תסז ס"י )תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח חטה
מבוקעת ,מותר למוכרה לאיו יהודי ,שאיה מכרת יותר ביוקר בשביל החטה שמצאת בתוכה(.
 523סי' תמז ס"א )ומה שכתב במשהו אפילו בהאה .לאו דוקא משהו ,אלא פחות מששים קרי ליה משהו ,אי מי
במשהו שהשביח התערובת ומכר התערובת יותר ממה שהיה מכר מקודם .דאי לא תימא הכי הרי כתב המחבר
לקמן בסימן תס"ז סעיף י' על תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח חטה מבוקעת שמותר למוכרה ,וכאן כתב
דבמשהו אוסר בהאה ,אלא ודאי כדאמרן(.
 524דבריש סי' תמז מיירי בתערובת ממשו ,ולכן צריך לשרוף ואין מועלת המכירה חוץ מדמי איסור שבו.
אבל מכל מקום יש בדעה זו סיף להקל בתערובת טעמו ולא ממשו ,בהפסד גדול מאד.
 525עתה בא להוכיח מה שפסק בפים ס"ב )אבל אסור לו ליטול מהכרי דמי כל התערובת עם החמץ שבתוכו
ולהשליך דמי החמץ שבו לים(.
וכפי שתבאר לעיל שזהו האמור בשו"ע ס"א )חמץ בפסח אוסר תערובתו בין במיו בין שלא במיו במשהו אפילו
בהאה( ,וברמ"א )וצריך לשרוף הכל ,ולא סגי בפדיון דמי החמץ ולמכור השאר(.
ודלא כדעת הח"י ס"ק ב )הבאתי דעת הגדולים המקילין ,דבמקום הפסד מרובה מאוד או בשעת הדחק המיקל
להתירו בהאה ולהשליך דמי האה החמץ משהו שמעורב בו לים לא הפסיד ,כי יש לו על מה שיסמוך(.
והייו שמפרש בדעת הרשב"ם ומהרא"י ,שאף שאסרו חכמים מכירת תערובת יין סך חוץ מדמי איסור שבו ,מכל
מקום התירו הולכת האה לים המלח אפילו בתערובת יין סך ,ולכן התירו אף בתערובת חמץ בפסח.
ועל זה מבאר כאן ,שבשו"ע ורמ"א כאן אסרו זאת ,כי גם בתערובת יין סך פסקו כדעת האוסרים הולכה לים
המלח.
*
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גמליאל לא מהני ביין ביין .וכן הוא הסכמת האחרונים שם.528
וזהו 529גם כן כוונת רמ"א בדרכי משה 530שהביא בתחילה דעת הרשב"ם וראבי"ה שבמרדכי ]פרק כל
הצלמים ,ואחר כך הביא המרדכי [531פרק כל שעה ,שחולק על ר"י מפרי"ז דאפילו תרנגולת שנמצא
בה חטה אסור למוכרה ,ובלח בלח ממש אף ר"י מפרי"ז מודה משום דליין נסך מדמינן לה .והוא
הדין דאין פדיון מועיל ,לפסק הש"ע ביו"ד 532שפסק כרי"ף 533ורמב"ם 534ורא"ש .535והיינו 536דלא
__________________
ובאמת תבאר כאן בפים ס"ב )שאין תקה זו מועלת אלא בעבודה זרה ,אבל לא בשאר איסורי האה( .אשר לפי זה
אין תקה זו מועלת אפילו בתערובת יבש ביבש.
אמם כאן מבאר שאף בלאו הכי אין תקה זו מועלת בתערובת לח בלח )דתקתא דר' אליעזר ודרבי שמעון בן
גמליאל לא מהי ביין ביין(.
וראה מדברי רביו ששיהם אמת ,ולכן אין תקה זו מועלת לא בתערובת חמץ יבש ביבש ,ולא בתערובת יין סך
ביין.
 526סעיף ב )תערב סתם יים ביין מותר ,הרי זה אוסר בכל שהוא בשתייה ,וימכור כולו לעובד כוכבים ,ולוקח דמי
היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ,ויהה בשאר המעות .וכן אם תערבה חבית של יין סך בין החביות ,הכל
אסורים בשתייה ומותרים בהאה ,ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל לעובד כוכבים .וכן בחביות
של סתם יים(.
הרי שגם התקה של רבי אלעזר )להשליך האה לים המלח( לא מהי אלא בתערובת סתם יים ביין ,ולא בתערובת
יין סך ביין ,כמו התקה של מכירה חוץ מדמי איסור שבו.
 527ד"ה יין סך גמור שתערב בהיתר ,שהוכיח מלשון הרי"ף ורמב"ם ורא"ש דלקמן ,שאים מחלקים בין ב'
התקות האלו.
 528ש"ך שם ס"ק ט )הוא הדין כשמוכר לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו  ...דשוה בכל מילי להולכת האה לים
המלח ,כדאיתא בסקי]"א[ ובפוסקים ,וכ"פ ב"י והאחרוים( ,ובס"ק יא )אבל אם תערב גוף ודאי יים ביין ,לא
מהי לא הולכת האה לים המלח ,ולא מכירה לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו ,כדאיתא בטור ופוסקים ,וכ"פ
ב"י ואחרוים(.
יוצא אם כן ,שלפי שי הפירושים ה"ל בדעת המתירים הולכת האת חמץ לים ,לא קיי"ל כוותייהו ,כי דין תקת
הולכה לים דומה לדין תקת מכירה חוץ מדמי איסור ,ודין תערובת חמץ דומה לדין יין ביין ,שאין מועילות בו
שתי התקות האלו.
 529עתה ממשיך להביא עוד ראיה ,כאופן השי דלעיל )הערה  ,(507שמה שהתירו הרשב"ם וראבי"ה להוליך לים
האת תערובת החמץ ,הוא מטעם ששאר איסורים לסתם יים מדמין ,שמותר להוליך האת חמץ לים ,ולמכור
חוץ מהאת איסור שבו.
 530ס"ק ב )וכן הוא במרדכי סוף פרק כל הצלמים )ע"ז סי' תתמא(  ...דכל איסורי האה שאוסרין תערובתן בהאה
בכל שהוא מוליך דמי האיסור לים המלח והשאר מותר בהאה  ...אבל במרדכי פרק כל שעה )רמז תקס( ראה
דמסקתו דלא מהי ליה פדיון והכל אסור בהאה(.
הייו שהוכיח מהמרדכי בפרק כל שעה )דאסר מכירה חוץ מדמי איסור שבו( ,שאף פדיון איו מועיל )דלא כרשב"ם
וראבי"ה ,שמתירים על ידי הולכת האה לים המלח( .ולכן פסק בהגהתו בשו"ע ס"א ,דלא מהי פדיון.
 531כן הגיה בהערות ובאורים ח"י ע' קפה.
 532סי' קלד ס"ב .ובב"י שם הוכיח מלשון הרי"ף רמב"ם ורא"ש דלקמן ,שאים מחלקים בין ב' התקות האלו.
 533ע"ז כב ,ב )ההוא גברא דאיערבא ליה חביתא דסתם יין בחמריה ,אתא לקמיה דרב חסדא ,אמר ליה זיל שקול
ארבעה זוזי דמי חביתא ושדי בהרא ,ואידך תשתרי לך בהאה( .ושיה מוסח הגמרא שלו )מט ,ב(" :חביתא דיין
סך".
והייו שלדעת הרי"ף מועלת הולכה לים רק בסתם יים ולא ביין סך )ששוה דיו לדין מכירה חוץ מדמי איסור
שבו(.
 534הל' מאכלות אסורות פט"ז הכ"ט )תערב סתם יים ביין הרי זה אסור בכל שהוא בשתייה ,וימכר כולו לעכו"ם,
ולוקח דמי היין האסור שבו ומשליכו לים המלח ,ויהה בשאר המעות .וכן אם תערבה חבית של יין סך בין
החביות הכל אסורין בשתייה ומותרין בהייה ,ויוליך דמי אותה חבית לים המלח כשימכור הכל לעכו"ם .וכן
בחבית של סתם יים(.
 535ע"ז פ"ג סי' ט )שגרס כהרי"ף ה"ל(.
 536ולכן מביא הרמ"א ראי' מהמרדכי )דלא מהי מכירה חוץ מדמי חמץ( ,דלא כרשב"ם וראבי"ה )דסבירא להו
שמועלת בחמץ הולכה לים המלח( .כיון שדים אחד ואין הפרש בים.
אלא שהרשב"ם וראבי"ה סבירא להו ששאר איסורין כסתם יין ,שמועלת בהן שתי התקות .והמרדכי סובר ששאר
איסורין כיין סך ,ששתי התקות אין מועילות בהן.
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כרשב"ם וראבי"ה דסבירא להו דאף תקנתא דרשב"ג מהני בשאר איסורין ,אפילו בלח בלח כמו גבי
סתם יינן ,כמבואר בראיה שהביא ראבי"ה ורשב"ם ,עיין היטב בכל המקומות שרמזתי ותראה שכן
הוא.
537
ובזה עלו כהוגן דברי השו"ע ורמ"א ושאר כל אחרונים ז"ל .דלא כחק יעקב  ,דאשתמיטתיה מקור
הדין של רשב"ם וראבי"ה ,538ולא ראה אלא מ"ש באיסור והיתר בשמם ,539כדמשמע בהדיא מלשונו.
וגם אשתמיטתיה מ"ש רמ"א בדרכי משה ,שהביא המרדכי פרק כל הצלמים ,ואפילו הכי לא פסק כן
מטעם שנתבאר .וזה גרם לו להשיג על רמ"א שלא כדת:
542
541
)ג( יבש ביבש לדברי הכל כו' למכרן אפילו 540כו' .עיין במ"א סוס"י ת"נ  ,דמשמע לכאורה ,דלפי
דבריו שטעם המנהג הוא משום דאסור להנות לנכרי ,אם כן הוא הדין ליבש ביבש אין למכור לנכרי
חוץ מדמי איסור שבו) 543ומהשמטת אחרונים תקנה זו אין להביא ראיה לזה ,שהרי השו"ע בודאי
546
סבירא ליה הכי כמ"ש סימן תס"ז סעיף י' ,544ואפילו הכי לא הזכיר תקנה זו ביבש ביבש .545עיין
באלי' זוטא 547ובמנחת יעקב 548שדעת השו"ע דלא כיש אומרים שבסעיף ט' .(549וכן כלי הבלוע
__________________
 537שאף שבס"ק ג אסר למכור לכרי חוץ מדמי איסור שבו )כדעת המרדכי שבפרק כל שעה( ,מכל מקום התיר בס"ק
ב על ידי פדיון והולכת האתו לים המלח )כדעת הרשב"ם וראבי"ה שהובאו באיסור והיתר כלל כא דין י( ,וכתב
שדברים אלו של האיסור והיתר )שהביא פסק הרשב"ם וראבי"ה( שמטו מהרמ"א שאסר על ידי פדיון.
 538שהתיר אף מכירה חוץ מדמי איסור שבו ,וכ"ל.
 539שלא הביא בשמם אלא היתר שעל ידי הולכת האה לים המלח.
 540קאי על מ"ש בס"ב )אבל בתערובת יבש ביבש לדברי הכל יכול למוכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו( ,ומ"ש בס"ג
)כלים שתבשל בהן חמץ בפסח  ...מותר למכרן אפילו בתוך הפסח(.
 541תוכן המשך הדברים בקוטרס אחרון זה:
בפים ס"ב תבאר שבתערובת יבש ביבש מותר למכרו לכרי חוץ מדמי איסור שבו .ובס"ג תבאר שמותר למכור
בפסח כלי חמץ לכרי.
ומבאר כאן שאף לפי שיטת המ"א )שהובאה בקוטרס אחרון הקודם( ,שטעם איסור מכירה לכרי ,כי אסור
להאכיל איסורי האה לכרי ,אשר לפי זה יש מקום להחמיר אף בתערובת יבש ביבש .ואף במכירת כלי חמץ
לכרי.
מכל מקום גם לדעתו אין זו אלא חומרא בעלמא .ובשאר האחרוים מפורש להיתר ,הן בכלים והן ביבש ביבש.
ואף שביבש ביבש מבוארת תקה זו בעיקר בשאר אסורי האה ,ראה שכן הוא גם לעין חמץ בפסח.
אלא שבשאר אסורים מועלת תקה זו אפילו בלח בלח ,אם היא תערובת מין בשאיו מיו .משא"כ בתערובת חמץ
בפסח גזרו מין בשאיו מיו אטו מין במיו.
לכללות קוטרס אחרון זה ,ראה הערות וביאורים ח"י ע' קצ ואילך.
 542ס"ק יב )ואף על פי כן אסור למוכרו לעכו"ם .וצריך לומר דדבר העומד לאכילה ,כשהעכו"ם אוכל והה ממו,
הוה ליה כאלו ישראל הה ממו ,דמהה הוא לעכו"ם ,כמ"ש סוס"י תמ"ח( .וכדלעיל קוטרס אחרון ריש ס"ק ב.
 543ומהו אם כן הטעם שכאן בפים אסר מטעם זה בלח בלח )אפילו בטעמו ולא ממשו( ,והתיר ביבש ביבש )אפילו
ממשו(.
" 544תרגולת מבושלת שמצא בה בפסח חטה מבוקעת ,מותר למוכרה לאיו יהודי ,שאיה מכרת יותר ביוקר
בשביל החטה שמצאת בתוכה".
 545הרי שכמו שהב"י סובר שמותר למכור תערובת יבש ביבש חוץ מדמי איסור שבו ,מכל מקום לא הזכיר זאת
בפירוש ,כך גם שאר האחרוים יכולים לסבור כן ,אף שלא הזכירו היתר זה.
ולקמן יתבאר שבאמת הוזכרה תקה זו הן ביבש ביבש והן בכלי הבלוע מחמץ.
 546ואין לומר שהב"י לא הזכיר תקה זו ביבש ביבש ,מטעם שיבש ביבש בטל ברוב בתערובת חמץ ,כדעה השיה
שבשו"ע ס"ט )יבש ביבש  ...יש אומרים דחמץ שוה לשאר איסורין בזה( .שהרי העיקר היא כדעה הראשוה שאיו
בטל אפילו באלף ,כדלעיל ס"א ,וקוטרס אחרון ס"ק א.
 547ס"ק טז )וכן משמע בשו"ע ,לפי כלל המסור בידיו דעיקר כדיעה הראשוה שכתב בסתם(.
 548כלל לט ס"ק טז )דעיקר הטעם תפסו האחרוים לפסק הלכה הא דיבש ביבש חמץ בפסח לא בטיל ... ,שכל מקום
שסתם הרב ב"י דעה ראשוה היא דעתו לפסק הלכה(.
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מחמץ אסור 550למכרו לנכרי בפסח ,דמהנה לנכרי ,שיהנה מטעם החמץ שיפלוט לתוך תבשילו בו
ביום.
ומכל מקום לענין דינא פשיטא דאין להחמיר בכל זה ,שהרי אף להמ"א אין זה אלא חומרא בעלמא
כמ"ש לעיל .551ובפרט שבמ"א אינו מפורש לאיסור ,552ובשאר אחרונים מפורש ]ל[היתר.
מכירת כלים התירו הפרי חדש 553ואלי' זוטא בשם אחרונים בסס"י ת"נ .554וכ"כ בחק יעקב ס"ק
י"ח 555בשם תרומת הדשן שכל שמותר להשהותו מותר להנות ממנו בפסח ,וכלי חמץ מותר
להשהותו ,אם כן מותר ליהנות מהן ,דהיינו למכרן לנכרי .וכ"פ הרמ"א בדרכי משה סס"י ת"נ,556
וזהו ג"כ כוונתו בהג"ה 557כמ"ש המ"א שם .558ודלא כמנחת יעקב כלל פ"ה סקט"ו 559שכתב שדעת
רמ"א להחמיר כהטור ,ואשתמיטתיה מ"ש רמ"א בדרכי משה .560ובלאו הכי דבריו תמוהין שם מאד,
כמ"ש בסימן תמ"ו 561עיי"ש.
ומכירת יבש ביבש התירו החק יעקב ס"ק מ"ד ,562והש"ך ביו"ד רס"י ק"י ,563שנתן כלל לכל איסורי
__________________
" 549יבש ביבש ,אף על גב דבשאר איסורים חד בתרי בטיל ,חמץ במצה אפילו באלף לא בטיל .ויש אומרים דחמץ
שוה לשאר איסורין בזה".
וכדלעיל קוטרס אחרון ס"ק א )כן משמע בשו"ע שהביא דיעה ראשוה בסתם(.
הרי שלא בטיל באלף ,ומכל מקום לא הזכיר תקת מכירה חוץ מדמי איסור שבו.
 550היה מקום לכאורה לאסור מטעם זה למכרו כו'.
 551קוטרס אחרון ס"ק ב )ובודאי זה איו אלא חומרא בעלמא שהגו להחמיר גבי חמץ(.
 552רק בלח בלח ,ולא ביבש ביבש ולא בכלים.
 553סי' ת ס"ז ד"ה גם מ"ש )ומעתה ראה גם כן להתיר למכור בחול המועד של פסח קדירות אסורות של חמץ,
והוא הדין להשכירן(.
וראה גם לעיל סי' תמו קוטרס אחרון סוף ס"ק ב )כלי חמץ שמותר להשהותם מותר גם כן למכרם ,כמ"ש האלי'
זוטא סוף סי' ת" בשם האחרוים ,וכך כתב הפרי חדש שם(.
 554ס"ק ו )ודרך מכירה או תיה שרי אף לכתחלה לעולם(.
" 555ובתרומת הדשן סי' קי"ג כתב גם כן כל מה שמותר להשהות מותר ליהות ממו".
וכן פסק לעיל סי' תמב סכ"ד )כל דבר שמותר לקיימו מותר להות ממו בפסח ,כגון למוכרו לכרי או שאר מיי
האות(.
" 556דבטור משמע דאסור מאחר )שרוצה בקיומו של איסור על ידי דבר אחר( ,שאוסר להשכירו לכתחלה ,כל שכן
ליהות ממו בעצמו .אמם המהג כדברי המרדכי" .ואם כן מותר להשכיר או למכור.
 557שם ס"ז )ויש מתירין להחם חמין בכלי חמץ ולחוץ בהם ,וכן שאר צרכי האה בכלי חמץ ,וכן הוא המהג( .אשר
שאר צרכי האה כולל השכרתם ומכירתם ,כמבואר בדרכי משה ה"ל.
 558ס"ק יב )לכאורה צ"ע מה עין זה לכאן .אבל בדרכי משה כתב דלדעת הטור דאסור להשכירו מפי שהכלי עצמו
בלוע מחמץ ,אם כן כל שכן שאסור להחם בו חמין ליהות בו בעצמו ,אמם המהג דשרי  ...כיון דכאן מותרים
לרחוץ בהם ,אם כן ימא גם כן דתבשיל שתבשל בכלי חמץ מותר למוכרו לעכו"ם(.
" 559והרב שפסק שם בהג"ה כהמרדכי והתוספות דמותר להחם חמין בכלי חמץ  ...צריך לומר דאין דעת הרב לפסוק
כן להלכה ,אלא שכתב שכן המהג".
 560ס"ק ב )דבטור משמע דאסור  ...אמם המהג כדברי המרדכי .וכן כתבו התוספות פרק אין מעמידין בשם רביו
תם דשרי ודחו דעת האוסרים( .הרי שפוסק בפירוש שלא כדעת הטור.
 561קוטרס אחרון סוף ס"ק ב )שם תבאר שגם הטעם שתן המחת יעקב שם לאיסור זה ,גם הוא תמוה(.
" 562ועיין לעיל ס"ק ג ,אי מותר למכור לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו" .ושם בס"ק ג "עיין בש"ך ביו"ד סי' קל]ד[
דאסור למכור לעכו"ם חוץ מדמי איסור שבו ,כל שגוף האיסור דאורייתא עצמו בלח מעורב בתוכו ,וכדאמרין
סוף עכו"ם ]ע"ז עד ,א[ הלכה כרבן שמעון בן גמליאל חביות בחביות ,אבל לא יין ביין" .הרי שבתערובת יבש ביבש
התירו לעשות כן.
 563ס"ק ב )דברים החשובים האסורים בהאה אם תערבו אפילו באלף כולן אסורות בהאה  ...מותר למכרן לעובד
כוכבים חוץ מדמי איסור שבהן( .והייו יבש ביבש.
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סי' ק"א סק"א ,566וסי' ק"ט סק"ה ,567וסי' ק"ב ס"ק י"ב וי"ג ,568ובנקודות

הנאה) 564עיין בש"ך
הכסף סי' צ"ב.(569
ואף דבשאר איסורי הנאה מועלת בה תקנה זו גם בלח בלח ,אם נתערב בשאינו מינו ,כגון יין נסך
במים .570ואנו מחמירין לשרוף התרנגולת שנמצא בה חטה.571
היינו משום דסבירא לן כנוסחאות שלפנינו 572שבגמרא דף ל' ע"א ,בין במינו בין שלא במינו במשהו
כרב .573ולרב ודאי דאסור למכור לנכרי חמץ חוץ מדמי איסור אפילו נתערב בשאינו מינו ,גזירה
משום במינו דאסור מן הדין לדעת המרדכי וסיעתו ,574דומיא דיין ביין )ועיין במס' ע"ז דף ע"ד,575
דמשמע שם דלרב אפילו בסתם יינן לא מהני תקנה זו ביין ביין עיי"ש( ,שהרי משהו שלא במינו אינו
אסור לרב אלא מחמת גזירה זו .משא"כ ביין נסך דלא גזרינן גזירה 576לגזירה 577זו.
ועיין בתוס' שם ,578דאף לדידן דבשאר איסורין לא קיי"ל כרב ,579מכל מקום בחמץ מחמירינן כוותיה.
__________________
 564אף שבש"ך שם לא זכר חמץ ,מכל מקום כלל במה שכתב אודות כל איסורי האה .ועל זה מציין לכמה מקומות
בש"ך ,שמהם ראה שדים שוה.
ועל זה ממשיך ומבאר ,שאף שבלח בלח או מוצאים חילוק בין חמץ לבין שאר איסורים ,מכל מקום ביבש ביבש אין
טעם לחלק בים.
 565ראה הערות וביאורים שם ע' קצו.
" 566דאיסורי האה כגון בשר בחלב וכה"ג אם הן חתיכה הראויה להתכבד אוסרין תערובתן גם כן בהאה ,אפילו
באלף  ...ועי' סימן ק"ט ס"ק ה' .מיהו מותר למכרן לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבהן ,כמו שכתבתי לקמן סי'
ק"י ס"ק ב".
" 567הטור הביא מחלוקת הפוסקים גבי אסורי האה ,כגון חמץ בפסח וכה"ג .והמחבר השמיטו כאן ,לפי שסמך
אמ"ש בא"ח סימן תמ"ז דאפילו באלף לא בטיל ,ושיש אומרים דחמץ שוה לשאר איסורין .ועי' לעיל סי' קב ס"ק
יב".
 568כ"ה בש"ך הוצאת קראקא ת"ו ,ובדפוסים שלו :י"ג )יש אומרים באו"ח סימן תמ"ז ס"ט דאם תערב ביבש
בפסח אפילו באלף לא בטיל  ...ואי הוי דבר שיש לו מתירין ,אפילו בערב פסח מי( ,וי"ד )יש לומר דהשי סברות
שהביא המחבר באו"ח שם ,מי בהא פליגי ,אי חמץ הוי דבר שיש לו מתירין או לא(.
 569על הט"ז ס"ק טז )וכן פקא מיה לעין חמץ בפסח בדבר יבש ,למאי דקיי"ל דיבש ביבש בפסח לא בטל משום
דבר שיש לו מתירים(.
 570כמבואר ברמ"א יו"ד סי' קלד ס"ה )ואם אין במים כשיעור הזה מוכר הכל לעכו"ם חוץ מדמי יין סך שבו(.
וראה גם לעיל סוף ס"ק ב )מותר למכרן לכרי חוץ מדמי איסור שבהן ,כגון יין סך שתערב בשאיו מיו ואין
בתערובת ו' חלקים כגדו  ...כמ"ש רמ"א ביו"ד סי' קל"ד סעיף ה' בהג"ה( ,וסי' תמו סוף ס"ק ב )ויין סך אסור
למכרו לכרי כשתערב יין ביין .וכשתערב בשאיו מיו ,אף בחמץ מותר היכא דליכא למיגזר אטו מיו ,כגון
הבלוע בכלי דמיירי ביה הטור(.
 571ואם כן מהי ההוכחה ממה שהתיר הש"ך תקה זו בשאר האיסורים שיתיר אף בחמץ בפסח .ומתרץ ,שלא
החמירו בחמץ לח בלח אלא במקום במין בשאיו מיו )שבזה חמץ חמור מיין סך( ,אבל לא במקום במין במיו
)שבזה לא החמירו בחמץ בפסח יותר מיין סך(.
 572למעוטי גירסת בה"ג ור"ת שבתוס' שם ד"ה אמר רבא )ועוד אומר ר"ת דלא גרסין במשהו כרב ,וכן משמע בה"ג
דלא גרס ליה( ,וגירסת הרי"ף שם ז ,ב )אמר רבא הלכתא חמץ בזמו בין במיו ובין שלא במיו אסור(.
 573והייו כרב שם כט ,ב )כל איסורין שבתורה במיו במשהו שלא במיו בותן טעם ,רב גזר חמץ בזמו שלא במיו
אטו מיו(.
 574דכל האיסורין ליין סך מדמין להו ,שאין תקה זו מועלת בתערובת יין ביין.
 575אמר רב הלכה כרשב"ג חבית בחביות אבל לא יין ביין )ואיו מחלק בין יין סך לסתם יים(.
 576כמבואר ביו"ד סי' קלד ס"ג )מים שתערבו ביין או יין במים בותן טעם מפי שהם מין בשאיו מיו(.
 577ראה הערות וביאורים שם ע' רב.
 578פסחים ל ,א ד"ה אמר רבא )בהא מיהו הלכה כרב במשהו(.
 579שאף במין במיו )לח בלח( לא אסר אלא עד ששים ,כמבואר ביו"ד סי' צח ס"א )מין במיו  ...משערים בס'(.
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ואין צריך לומר לדעת הרמב"ם 580והרמב"ן 581שטעם איסור משהו הוא משום דבר שיש לו מתירין.582
ואע"ג )חסר:(583

__________________
 580הל' מאכלות אסורות פט"ו ה"ט )חמץ בפסח  ...לפי שאין התערובת אסורה לעולם ,שהרי לאחר הפסח תהיה כל
התערובת מותרת כמו שביארו ,לפיכך אוסר בכל שהוא בין במיו בין שלא במיו(.
 581במלחמות ז ,ב )דכיון דקיימא לן כל דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל ,אף חמץ בפסח איו בטל לעולם,
שהרי תבשיל זה שתערב בו חמץ ,ואין אתה אוסרו אלא ליומו ,היום אסור למחר הוא מותר  ...ואם תאמר אם
מפי כן במיו יהא אסור במשהו ,אבל שלא במיו עד שיהא בו בותן טעם ,שהרי כל דבר שיש לו מתירין שלא
במיו בטל  ...יש להשיב רבא גזר בחמץ בזמו שלא במיו אטו מיו כרב(.
וראה בפים סי"ח )ואיו קרא דבר שיש לו מתירין דהייו לאחר הפסח ,כיון שאף לאחר הפסח אין לו היתר אלא
על ידי שתבטל ברוב ,שהרי החמץ שהוא עומד בעיו שעבר עליו הפסח אסור בהאה( ,לעיל סי' תמה קוטרס
אחרון סוף ס"ק ו )ולהרמב"ם אפילו משש ואילך אסור במשהו ,משום דהוה דבר שיש לו מתירין( .ולא קיי"ל
כדעת הרמב"ם והרמב"ן.
 582ואע"ג שבכל האיסורים הוא רק במין במיו )כמבואר ביו"ד סי' קב ס"א( ,בחמץ גזרין איו מיו אטו מיו ,ולכן
לא מועלת תקה זו גם באיו מיו.
 583ראה לעיל סי' תמה קוטרס אחרון ס"ק ד וס"ק ה ,שמציין לכאן לעין תקה זו כשאפה או בישל בחמץ .ואולי
הוא בהמשך הקוטרס אחרון.
ולעיל סי' תמב ס"ק יח )עיין במה שכתבתי בסי' תמ"ז בפירוש דברי מהרא"י( ,וקאי על קוטרס אחרון בהמשך
הסימן ,שלא הגיעו לידיו.

