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  בדיקת חמץ (ב)
  והמתיר שבבדיקה הביעור שבבדיקה

  י בדיקה)"(מיסוד הריחוק והניתוק הנולד ע

  'מצות' בדיקה מן התורה

רבי יהודה אומר בודקין אור "ב אמרו ". ובמשנה להלן י' ע"אור לארבעה עשר בודקין את החמץ"א) אמרו בריש מכילתין 

עשר, לא  לארבעה עשר, ובארבעה עשר שחרית, ובשעת הביעור. וחכמים אומרים לא בדק אור לארבעה עשר יבדוק בארבעה

  ."בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך המועד, לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד

בהלכה זו של 'בדיקה' דנו הראשונים בשתי קומות. א. מה מחייב לבדוק. ב. האם הבדיקה מועילה לדברים נוספים חוץ 

  מאשר למצוא את הנעלם, דאחר שבדק, אינו עובר גם על החמץ שנעלם מעינו.

י האם הבדיקה מועילה שלא יעבור בבל יראה על החמץ שלא מצא, מצאנו הרבה ראשונים לכאן והרבה בחלק השנ

אמנם בחלק הראשון מה הוא הכח המניע את חיוב  1.ה", ועוד נעמוד במחלוקתם בסוף הדברים בעראשונים לכאן

הבדיקה, בזה השיטה היותר מוחלטת ועיקרית בראשונים ובאחרונים היא שעבירת בל יראה העתידה לבוא היא זו המצווה 

ו מכריחה אותו לרדוף אחר החמץ שברשותו ללקטו "את מצוות הבדיקה, שחובת האדם שלא להלכד באיסור בל יראה ח

  ב)."י י' ע"מנו ואפשר גם בתוך זמנו (לבד שיטת רשלבערו קודם ז

וגם תוס' ודעימיה הסוברים שלאחר חובת הביטול שוב בל יראה אינו מחייב בדיקה, גם הם מודים שלולי הביטול ודאי 

  א ז'."א תל"כ מג"עבירת בל יראה היתה מחייבת בדיקה דבר תורה, וכמש

קה במה שהיא אמרה 'לא יראה', דכאן אמרה תורה שלא יהיה אבל אין וכל אחד פותח לעיין היכן ציוותה תורה על הבדי

כאן ציווי לרדוף אחרי חמץ ולחפש. וגם כאשר הקדימה תורה וציוותה 'תשביתו', לא אמרו בזה לחפש אלא להשבית את 

שרואים עיקר א שרק עליו עובר בבל יראה, (וכבר ביארנו בפתיחה)], ומהו דבר זה "א ע"כ תוס' כ"הידוע והמצוי, [וכמש

  בראשונים שהאיסור מחייב את האדם לחפש את החמץ דבר תורה.

בדיקה א', על כן בסימן זה לא נוסיף על השאלה, והרוצה לראות את  - ובהרחבת מוחלטות השאלה כבר הארכנו בסימן 

  המסמרים הקובעים את השאלה כנגד כמה מהתירוצים יעיין שם.

  ינוי'דברי הראשונים שהכוונה 'ביעור' זה 'פ

ב) דבר נוסף המתרחב מהלכה זו שיש לנו לעיין בו זה מה שמצאנו בהרבה ראשונים שכינו את הבדיקה 'ביעור'. תחילה 

'. זאת לבערם'הטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי הנאה שלא הצריכו א) שכתבו לברר מה "הוא בדברי תוס' (ב' ע

  מץ בפסח, ובאים תוס' לברר מדוע.נ היחיד שמצאנו שצריך 'לבער' זה ח"אומרת שהאיסוה

                         
  .שוגגאלא שהוא  -ב) והטור נקטו שעובר "ש (ו' ע"ב) שאינו עובר. ואילו תוס' הרא"י (ו' ע"ן המאירי ורבינו דוד האריכו כשיטת רש"הר 1
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נ המתבערים, "נ היחיד שמצאנו בו חובת 'ביעור', הרי כלאי הכרם ערלה ועוד הם איסוה"וכל אחד משתומם וכי זה איסוה

, ומה דבר הוא "ואלו הן הנשרפין חמץ בפסח ישרף ותרומה טמאה והערלה וכלאי הכרם"ב) "ג ע"וכמו שאמרו בתמורה (ל

  איסורי הנאה 'לא הצריכו לבערם'. והוא פלא. זה שאמרו תוס' שכל

וכבר השתדלו בה אחרונים, אך עדיין לא מצאנו בזה ביאור לפשוטו של מקרא התוס'. ונראה כדברי הקו"ש כי תוס' 

"ולא דמי לבשר בחלב וערלה וכלאי הכרם שאיסורם נוהג הודיעו לנו בהמשך דבריהם מה היא כוונתם, שהמשיכו ואמרו 

אי נמי שאני חמץ שהחמירה בו תורה לעבור בבל יראה ובל ימצא החמירו  .נזיר נמי איסוריה שרי לאחריניאיסור עולם ו

. שבו ואמרו לנו תוס' שהם באים להשתדל לבאר מדוע חמץ חמור שצריכים 'לבדוק ולבערו', דהיינו חכמים לבדוק ולבערו"

  הבדיקה ולא בחלק של חובת הכילוי. נ בחלק של חובת"שהם באים לחפש את החילוק בין חמץ לשאר איסוה

מ רואים אנו כי השם שהם נתנו לבדיקה בתחילת דבריהם זה 'ביעור', אנו רואים כי "וכאשר זה בנין דברי תוס', ומ

  החיפוש הרודף אחרי החמץ יכול לקבל כינוי של 'ביעור' על אף שבמציאות הוא רק 'מחפש' מה לבער.

בעוד רבים מהראשונים כאשר הם באים לבאר מדוע מברכים על הבדיקה 'על  מטבע זו הקוראת לבדיקה ביעור נמצאת

ש "א). דיש מהראשונים שפירשו דכיון שעיקר הבדיקה לצורך השריפה, לכך הוקבע מטבע הברכה ע"ביעור חמץ' (ז' ע

ק "ח) ובעל העיטור (הובא בקש"ק עמ' קס"י (הובא בקש"ה וספר האורה לרש"א והראבי"העיקר והתכלית, אבל הריטב

ב) מהכל בו, פירשו שתיבת 'ביעור' המוזכרת בברכה אינה מיסוד בערה, והברכה אינה "ח (תל"ט) וכן הביא הב"עמ' קס

מדברת על שריפת המחר, אלא מלשון 'ביערתי הקודש מהבית', 'תבער דם הנקי', שכל אלו לשון 'פינוי' ולא לשון בערה 

  מדבריהם נלמד כי הבדיקה עצמה נקראת 'ביעור' ואינה רק 'לצורך' ביעור.ואף לא לשון כליון. גם 

ט הברכה הראויה 'לבדיקה' היא 'ביעור', אמנם תימה שגם לדבריהם "וגם בדבריהם יש לעיין, שהם ירדו בזה לבאר מ

פוש' החמץ ברכה זו צריכה לבא על מעשה 'הוצאה' מרשות, שזה המעשה המפנה את הרשות, אבל החלק המקדים של 'חי

  הוא אינו 'פינוי' החמץ אלא מכשיר הגורם לידע מהו מקום החמץ הצריך פינוי, ותימה מה הואילו הראשונים בביאורם.

  י שאי חובת בדיקה אלא קודם שחשכה"דבר רש

לא בדק אור י"ד יבדוק בי"ד לא בדק בי"ד יבדוק בתוך  ב) דחכמים אומרים"הבאנו את דברי המשנה להלן (י' ע ג)

שהוא מועד  'שעה ששית' זהבתוך המועד דהכוונה רש"י ופירש המועד לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר המועד. 

י שכל שחשכה כבר אין "'. נמצא פירוש רשעד שתחשך'משש שעות ולמעלה  זה 'לאחר המועדואילו הכוונה ' ,הביעור

רגע משבעת הימים, פ שודאי איסור בל יראה ממשיך לחייב אותו שלא יהיה ברשותו חמץ בכל "דיקה, ואעעליו מצות ב

  מ 'מצוות' בדיקה כבר פרחה לה הלכה."מ

איסור בל יראה, וכיצד יתכן שקודם זמן  הואי דבדיקה דאורייתא, והמחייב "ושיטה זו מפליאה כל לב, שהרי שיטת רש

האיסור האדם מחוייב לחפש אחר החמץ מכח האיסור המצווה שלא יעברו עליו, ואילו אחרי שכבר הגיע זמן האיסור, ועובר 

  הוא עליו בכל עת, האיסור אינו מצווהו להשתדל בחיפוש לעצור את האיסור והוויתו.

במשנה שהבדיקה באה למנוע בל יראה, אמנם לא הרחיבו לפרש. ומדבריהם י לשיטתו דפירש "והנה תוס' הזכירו כי רש

נראה כי רומזים לומר שהבדיקה היא מצוה שתכלית עניינה וסוד ציוויה למנוע שלא 'יתחיל' האדם לעבור על בל יראה, אבל 
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  אין בדין תורה עילה לחייב מצוות בדיקה בשביל 'להפסיק' איסור תורה.

ה היא אמת מידת סברת משפט זה שהאיסור יצווה את האדם מצווה שלא יתחיל האיסור ולא אמנם היא גופא דתימה מ

  יצווה מצווה להפסיק את האיסור. והוא פלאי.

ב) "ג סק"צ תמ"ב שעה"ה משש, והובא במ"ב ד"ט ע"ק כ"מ, ובב"ה בין לר"י (ד' ע"א ד"ובה הוסיפו ושאלו דשיטת רש

ית, ומשתחשך לא נוסף עליו אלא כרת על 'האכילה'. [ועיין ברמב"ם פ"ג ה"ח דעיקר איסור בל יראה נוהג כבר משעה שיש

  שנחלקו בנו"כ ובמפרשים האם גם דעתו כרש"י].

ועל פי זה הפלא יותר גדול, דנמצא האיסור מצווה מצוות בדיקה בין קודם זמנו ובין תוך זמנו, והוא כל עוד שעדיין אין 

על האכילה, מעתה פרחה ממנו 'מצות' בדיקה היונקת את עניינה לשיטת רש"י כרת באכילתו, ואילו כאשר נוסף דין כרת 

האוסר להחזיק חמץ. והיא תימה מה נחתך מן האיסור משעה שיש בו כרת דעתה כבר אינו מצוה על  - מאיסור בל יראה 

  2'מצות' בדיקה.

י מדוע "נקראת 'ביעור'. ג. לרש נמצאנו משתדלים לברר. א. היכן אנו מוצאים 'מצות' בדיקה בתורה. ב. מדוע בדיקה

  כשקדש היום כבר בטלה מצות בדיקה.

בדיקה א' לבאר את הדברים מיסוד הגדרת הבדיקה כמצוה הבאה להחליף את תואר המקום למקום  - וכבר הארכנו בסימן 

סוד שונה ז. ועתה נבוא לבאר את ההלכה מי"ם בהלכות בדיקת ארץ ישראל מע"מטוהר ומפונה, והוא יסוד העולה מהרמב

  באור שונה.

  מצות חיפוש גויי שבעה עממין

ד) לבירור ההלכה נביא מקום נוסף שמצאנו בו חובת חיפוש ובדיקה דבר תורה והיא מצות הריגת שבעה עממין בכל 

, ולאבדם כנען בארץ שישבו עממין שבעה להרוג שציוונו"ל "ז) וז"מקום שהם. דכתב הרמב"ם בספר המצוות (עשה קפ

 דנלמ שלא כדי זה שסיבת כתובים בהרבה לנו ובאר תחרימם, החרם יתעלה אמרו והוא. הראשון ויסודם ז"ע שורש שהם

 אחריהם לחטט' מצווים ואנחנו מצוה מלחמת והוא בו נצטווינו צווי ולאבדם עממין שבעה להרוג וכן מכפירתם וכו'

  וכו'. "איש מהן ישאר ולא שיכלו עד ודור דור בכל 'ולרדפם

ם שבהלכה זו נוסף על עיקר החיוב להרוג, קיימת אף חובה לחפש אחר החפצא דמצוה שיוכל לקיימה, "הרמבחידש לנו 

  ט."ל הא ומ"וחיפוש זה הוא חלק מעיקר המצוה ואינו רק 'מכשיר' לקיומה. ויש להבין מנ

                         
ל שלא יתעסק בבדיקה מפני החשש 'שמא "י שכל שיש כרת באכילתו החמירו חז"ט דרש"דהב) דפירש "ף למשנה י' ע"ן (עהרי"ועיין ר 2

  יאכל'.

ל לעבור דין תורה בשב ואל "ל ביטלו מצות בדיקה דבר תורה בזמן זה כהרבה מגזירות חז"י דחז"ז מחודש ההלכה לשיטת רש"ועפ
  תעשה, ואין כאן הלכה מעיקר שורת הדין.
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  המשותף למצות חיפוש שבעה עממין עם מצות חיפוש חמץ

, חיפוש חמץ וחיפוש שבעה עממין, נמצא כי בשני המקרים יש שהבאנות ה) ואם נבא לבחון מה המשותף לשתי ההלכו

גם לאו וגם עשה, כאשר העשה בא לצוות על אותו דבר שהלאו כבר ציוה. דבשבעה עממין יש לאו 'לא תחיה כל נשמה', 

וות כמצוה פ חזר העשה לצ"ט), ומינה אתה למד שאתה חייב להרוג אותם, ואע"ת מ"ם בספר המצות (ל"וכאשר מנה הרמב

  ע 'החרם תחרימם'."בפנ

 י אפילו קודם הפסח,"ולשיטת רש ,בפסח בלאוז אנו מוצאים גם בחמץ בפסח, דעל אף שנאסר האדם בחמץ "ועד

  3מ חזר הדין וקבע עליו מצות עשה להשבית את חמצו."ומחוייב הוא לדאוג שלא יהיה לו חמץ בכל הזמנים האסורים, מ

ת, "שכאשר באה תורה והוסיפה לך עשה לחייב פעולת ביעור המוקדמת ומחוייבת מכח לוהכלל שיש לנו ללמוד מכאן 

כ "להוסיף לך בחיזוק חובת המעשה, שהניתוק וההפרדה יהיו כ הכתובבזה ציוו לך להשתדל עמו בחיפוש, שזה גופא בא 

  מוחלטים כפי המידה העולה מהחיפוש.

 - ור', אלא כמו שכבר אמרו הראשונים וביארנו במשפטם (בסימן ופירושו דענין הבדיקה והחיפוש אינו רק מעשה 'ביר

מ להוציאו, בכך הוא קובעו כאינו עומד לתשמישו ומפיל את אחיזתו "אחרי החמץ שברשותו עפתיחה) כאשר האדם רודף 

  כמה מדרגות. בו

את ההרחקה, מבינים אנו מסברא לעשות בזה את  וכאשר אנו רואים את השתדלות המצוה לחזק את הניתוק ולהאלים

הניתוק והריחוק היותר גדול שיש בידינו, וזה על ידי הבדיקה המפרידה בין האדם ובין הדבר בכך שהוא עושה מעשה 

  המורה שהדבר אינו עומד לו ואינו מיוחד לו (בחמץ), ואין לו עסק עמו (בשבעה עממין).

הבדיקה, כך נבין מדוע זה נקרא בדברי הראשונים 'ביעור' או 'פינוי', כיון שעצם  בתוקר חיוכשם שאנו מבינים בזה את ע

הניתוק בין האדם ובין החמץ הוא פינוי, דמה לי מרחיק החמץ מן האדם מה לי מרחיק האדם מן החמץ, וכאשר זה ענין 

  ור.הבדיקה המנתקת יכולה להיות מוגדרת ביע ףהביעור 'לנתק' בין האדם ובין החמץ, שפיר א

אינה מצוה זו ש , שיטתו כשיטת הסובריםי נבין נפלא, דכאשר דבר זה נגזר ממצות התורה 'תשביתו'"ואף בשיטת רש

חשכה כבר אין עליו מצות תשביתו, שוב אין עליו את הבדיקה הנגזרת מכפלות הציווי על וכיון שכאשר  ,אלא עד שתחשך

  וטוב. ידי התשביתו.

  

  יסוד מחלוקת הראשונים בבדק כדין ואגלאי מילתא שהיה בידו חמץ האם עבר

בדיקה א' מהו יסוד חיוב הבדיקה דבר תורה, יש לנו להבין יפה  - ו) וממה שעלה בידינו עד כאן בצירוף האמור בסימן 

יון שבדק שוב אינו ד כ"ביסוד מחלוקת הראשונים בדין הבודק ולא מצא, ובאמת היה ברשותו חמץ, האם עובר באונס, א

  עובר על כל הצדדים.

                         
  ואל תתמה מדין מידות ומשקלות. דהתם הלאו אוסר את ההחזקה, אבל העשה אינו מצוה להוציאו מרשותו, אלא 'לתקנו'. 3



  "עיון הסוגיא"                                                                                                                                    "מועדי השם"

  עיון ישיבתי במרחבי התורה                                                                                            מסכת פסחים                       

                                                                                             ר הכהן בן פורת          אליעזהרב 

אלא  - תוס' הרא"ש (ו' ע"ב) והטור שעובר דעת שיטת רש"י (ו' ע"ב) שאינו עובר. ואילו בהר"ן המאירי ורבינו דוד דעת ד

  שהוא שוגג

שביארנו בסימן זה או כמהלך שביארנו בסימן  ונבין ביסוד מחלוקתם דנחלקו ביסוד הגדרת בדיקת חמץ האם כהמהלך

  הקודם.

בסימן הקודם ביארנו שיסוד המחייב דבדיקה דבר תורה הוא הציווי להחליף את תואר המקום לחדש בו תואר 'מקום 

לא הועילה לו בדיקתו להחליף את  ,ז הדעת נותנת שאם נשאר חמץ במקום על אף הבדיקה"מטוהר ומפונה מחמץ'. ועפ

כ שפיר "מ המקום אינו ראוי לקבל תואר מקום מפונה. ע"מ ,גם אם אנוס הוא ,דמקום שיש בו בפועל חמץ ,םתואר המקו

  עובר עליו.

ובזה הסברא נותנת  ,ענין הבדיקה הוא יצירת הניתוק בין הבעלים ובין החמץ ,כ על פי המהלך שביארנו בסימן זה"משא

וקבע את תכלית הבדיקה שהחמץ אינו עומד  ,כאשר הארכנו בפתיחה שכל שהשתדל בבדיקה כבר ניתק את עצמו מהחמץ

וכמו שהארכנו  ,וכל שאינו משתמש בו בכך שהוא מיוחד לו אינו עובר עליו ,ווכל חמץ שאינו עומד לו אינו משתמש ב ,לו

   ונחמד. בפתיחה.


