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  בדיקת חמץ דרבנן
  בגדרי התקנה

  ע"מצות בדיקה דרבנן קיימת לכו

כי עיקר שיטת הראשונים דמיסוד דין תורה  - א) 'אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר'. כבר למדנו בסימן 

בבדיקה  שבאיסורי חמץ עולה 'מצוה' דאורייתא על בדיקה, ולכך מי שלא ביטל ויש לו רשות שמכניסים בה חמץ, חייב

לבאר היכן טמון בדין תורה חיוב על רדיפת הבדיקה והחיפוש, ועתה נבא  - ובסימן  - מדאורייתא. וכבר הארכנו בסימן 

  ל גם על מי שאינו מצווה בבדיקה מן התורה."לסופה של הלכה, היא חובת הבדיקה שהוסיפו ותיקנו חז

י הוא "טל ואינו מחוייב בבדיקה דבר תורה. ואף ברשל בדיקה גם למי שבי"בתוס' הוא מפורש בריש פרקין שתיקנו חז

ד על מי חובת בדיקה הוא "ה לעשות) שספק הגמרא במשכיר בית בי"א ד"מפורש במה שכתב בסוגיית שוכר ומשכיר (ד' ע

א) שאמרו "רק במקרה שחובת הבדיקה אינה אלא מדרבנן מחמת שכבר ביטל. ובאמת היא כבר גמרא ערוכה לקמן (י' ע

  קת חמץ דאורייתא, דרבנן היא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי'.'אטו בדי

ב האם חובת בדיקה דרבנן או דאורייתא, לא נחלקו "פ והן בפירוש המשנה י' ע"י ותוס' הן בר"פ שנחלקו רש"ואע

תוס' י וגם "בדין, אלא בכוונת המשנה, האם דיני המשנה מדברים על בדיקה דרבנן או דאורייתא, אבל זה מודים גם רש

  ).- ל מדברי הגמרא (ובסימן "ל ותיקנו 'מצות' בדיקה דרבנן, וכנ"שישנה 'מצות' בדיקה דאורייתא, ושוב הוסיפו חז

  האם בדיקה דרבנן כעין בדיקה דאורייתא תיקון

ל עוד מצות בדיקה דרבנן במקום שאין מצות בדיקה "ב) וכאשר אנו יודעים כי לבד מצות בדיקה דאורייתא תיקנו חז

דאורייתא, יש לעיין בגדרי תקנתם, האם שנו את התקנה כעין דאורייתא, דאותו מטבע שחייבה תורה בבדיקה חזרו וקבעו 

ד מילתא חדתא שנו בה, שחידשו מצוה חדשה בתבנית חדשה לא "חכמים מדבריהם למקרה שאין בדיקה מן התורה. א

  קה המחויבת מן התורה.במידת הבדי

ת לומר שהמציאו חכמים מידה חדשה של מצוה אחר שכבר מצוה זו קיימת בתורה, ומדוע לא "יבא השואל וישאל מה

  מ שכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון."לומר כמו בכ

ה, ומאידך ל בדיק"תשובתו כי ספק זה נולד מהעיון בסיבת התקנה, שכאשר נעיין מה היא הסיבה שמחמתה תיקנו חז

נבחן מה תבנית מצות הבדיקה הנוהגת מן התורה, נמצא כי יהיו טעמים שלא יוכלו לדור בכפיפה אחת עם מידת מצות 

  בדיקה כפי שהיא ידועה מן התורה.

  ביאורי הראשונים בסיבת תקנת בדיקה דרבנן

רשו שמצות הבדיקה מדרבנן זה א) ועוד הרבה ראשונים פי"ג) נביא את ביאורי הראשונים ונבחן על ידם. תוס' (ב' ע
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מחמת החשש שמא יבא לאוכלו, שגם אחר הביטול עדיין עומד החשש שמא ימצא חמץ במועד ויאכלנו, ומשום כך ציוו 

  1חכמים על רדיפת החיפוש והבדיקה.

ט הוסיפו טעם נוסף שמא ימלך "ב והתויו"והרע 2פ) הוסיף טעם שמא הביטול לא היה בלב שלם."ף בר"ן (עהרי"הר

  פ הביא מרבינו יחיאל סברא נוספת, שתקנת בדיקה דרבנן נועדה להזכיר לאדם שיבטל."ואילו תור 3מביטולו.

  כעין דאורייתא או תקנה חדשה דרבנןלשיטת תוספות האם תקנת בדיקה 

ה ד) וכאשר נבא לבחון מה בנין תקנת הבדיקה הראויה על פי סברת תוס' למניעת חשש 'שמא יאכל' נמצא כי בנין שונ

שיכול לבא  - ובסימן  - הוא הרבה מהבנין הנרצה למצות בדיקה דבר תורה, דבנין מצות בדיקה דבר תורה ביארנו בסימן 

'מטוהר', או דוגמת משתי בחינות, או דוגמת מצות בדיקת ארץ ישראל מחמץ שזו מצוה להחליף את תואר המקום למקום 

תק את הבעלים משייכותו לחמצו. וכאשר נבחן האם תכלית זו מצות ביעור שבעה עממין מן העולם שזו פעולה הבאה לנ

  הנולדת ממצות בדיקה דאורייתא מועילה שלא ימצא אדם חמץ ויבא לאוכלו, נראה כי תכלית זו לא מכוונת לדבר זה.

מ כאשר אנו "פ שגם בדיקה הנעשית לצורך אותה תכלית דדבר תורה תועיל שבפועל החמץ לא יהיה ולא ימצא, מ"ואע

שהיא מניעת אכילה,  - ם להחליט מה גדר מצות בדיקה דרבנן, יותר מתאים כי גדרי התקנה הוקבעו על פי תכלית התקנה באי

נמצאנו עומדים כאשר הסברא הפשוטה נותנת כי  שזה טיהור המקום. - ולא על פי הבדיקה הקיימת בתורה לתכלית שונה 

בגדר בדיקה דאורייתא הבאה לטהרת הרשות או לניתוק הזיקה תקנת בדיקה דרבנן באה כמצוה למנוע חשש אכילה, ואינה 

  בין הבעלים ובין החמץ.

                         
  .לאוכלו יבא שמא לחשוש ל"חז בו החמירו לכך, יראה בבל עליו לעבור תורה שהחמירה חומרא דמשום בדבריהם הוסיפו' ותוס 1

' אכילת' חשש הוא' תוס לדעת בו עומדים שאנו החשש ואילו, חמץ' החזקת' על בתורה נשנה יראה בל דאיסור, חתומים נראים ודבריהם
  .חמץ אכילת לידי יבא שמא חשש כל להרחיק חיוב מוסיפה חמץ החזקת על תורה חומרת מה ותימה, חמץ

 מחמת באה החמץ מהחזקת התורה מניעת שכל יראה בל באיסור' דקרא דטעמא' ן"כיסוד האמור בר' דעת תוס כי רושם נותן זה ודבר
 באכילה תורה החמירה כ"כ שאם אמרו ולכך, בה שמעו לנזירא אמרינן סחור סחור ובחינת, חמץ אכילת של החמור מהאיסור להתרחק הרצון
 דבר מועיל שביטול ומה[ .ביטול במקום גם הנהגת הבדיקה י"ע אכילה חשש כל ולהרחיק להוסיף גם חכמים ראו, החזקה מחמתה לאסור
  .ע"צ ועדיין]. מידה באיזו החשש את מרחיק הוא שגם כיון. יראה בל למניעת תורה

על ככר בשמי קורה או בבור האם יש בזה חובת 'ביעור' מחשש שמא ב) "(י' עכ מה מקום להסתפק בגמרא "והנה מקשים על שיטה זו א 2
  דחזינן שחששו לה חכמים בתקנת 'בדיקה'. - מ מוטל עליו לבער שמא ביטולו אינו מועיל "מ ,והלה גם אם אין חשש שמא יאכל ,יאכל

ובזה סברא  ,כי כל החשש של הריעותא בביטול צריך ליפול מחמת הכוחות הכהים המחשבים להשתמש בחמץ בפסח ,ונראה לתרץ פשוט
מילא כל שננקוט מו ,תשמישו לע לוחשים בגחלת האורבת שכלפיו הכוחות הכהים ,חשש אכילההעומד בחמץ שכוחות אלו קיימים רק כלפי 

  שהוא אינו נתון במארב הדעת להמלך על ביטולו. ,כצד הספק שאין כלפיו חשש אכילה אין ריעותא בביטולו

  ז)."ח סק"פ שבסוגית ביטול רשות בעירובין אין אדם חוזר מביטולו משחשכה. (עיין בשיטות בגבול עולם ל"ואע 3

כ חמץ גם אם נניח שהביטול קובע הכרעה "דמיירי בביטול המעמיד עסק ממון בין בני אדם, ואשר ביטל זה נכנס לזה. משאשאני התם 
בדיני בעלות גברא, עדיין הכרעת בעלים בינו לבין עצמו היא, ובידו לשנות את היחוד והיעוד בכל עת כשם שבידו לחזור ולשנות יעוד כופת 

  ז)."ג ה"בינו מנוח פשאור שיחדה לישיבה. (עיין ר
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  או בתחתית הבורהגמרא בככר בשמי קורה, מנידון ספק ה להכריע את

  ב במצות ביעור דרבנן על ככר בשמי קורה או בעומק הבור."ונראה להכריע בדבר מספק הגמרא להלן י' עה) 

ב) "ל לרבא (י' ע"הוכיחו תוס' את שיטתם שתקנת המשנה באה למנוע אכילת חמץ גם במקום שביטל, מהא דמספ דהנה

מ דבדיקה במקום שביטל היא מדברת, שאם לא "האם מצות בדיקה מצווה להוריד ככר משמי קורה, או להעלותו מבור, ש

  ביטל ודאי שצריך לבער.

דהגמרא שם מדברת על חיוב להתאמץ להחזיק  ,צות 'בדיקה' ממצות 'ביעור'וראשית יש לשים לב כי תוס' השוו ללמוד מ

ולמדו תוס' להשוות את הדברים שכשם שאמרו ביעור 'שמא יאכל' כך יש 'בדיקה'  ,מחשש שמא יאכל - בחמץ ידוע ולבערו 

  פ)."כ בתור"(וכבר עורר ע שמא יאכל.

שהשתנה גדר התקנה, שאם תקנת בדיקה דרבנן באה  ראיה זו גופא שהביאו תוס' לשיטתם היא גם מכריחהלכאורה ו

לקבוע את הרשות כמטוהרת מחמץ, או לנתק את הבעלים מזיקתו לחמץ, ודאי שחובת בדיקה תחייב לפנות את הככר 

דעיקר מצות 'בדיקה' מדרבנן מחייבת  ,לולי מצות 'ביעור'וגם  ,להיכגם אם לא היה חשש א -  משמי קורה ומתחתיות הבור

מ מספק זה גופא שתקנת הבדיקה באה "מטוהרת והבעלים לא מנותק. אלא ש שלא פינה עדיין הרשות אינה , דעדזאת

ל על ככר בשמי קורה ", ולכך מספולא שחשש אכילה קבע תקנת טהרת הרשות במידה חדשה של חובת סילוק חשש אכילה

  שאין בו חשש אכילה.

מ שודאי לא תיקנו רבנן חובת 'טהרת הרשות' "ש ,כילהואם כל ספק הגמרא נאמר על חובת 'ביעור' מחמת חשש א

ובזה בא הספק על  ,וחובת בדיקה דידהו אינה 'טהרת הרשות' אלא מצות הרחקת 'חשש אכילה' ,מדבריהם גם על מי שביטל

  זה האם גם בו קיימת תקנת הביעור.החמץ הידוע הנתון בחשש אכילה רחוק 

ט לא "מ ,חשש אכילה' תשאם תקנת בדיקה דרבנן מוגדרת 'מניע ,מצד חדשאמנם כאשר הגענו למידה זו תעלה לנו טענה 

ל דבדרך כלל הוא מקום שאין מכניסים בו "בשמי קורה י '. דבשלמא על ככרהוקבע ספק הגמרא על עיקר חובת בדיקת 'בור

 ,(חדות) שאין לו לבזבזא) על בור "א ה"[וכמו שדנו בירושלמי (פ ,אבל על בור שהוא מקום העלול לנפילת כל דבר ,חמץ

מדוע בא הספק על ביעור חמץ הידוע בו ולא אעיקרא דדינא  ,שיהיה נקרא 'מקום שמכניסים בו חמץ' מחמת חשש נפילה]

  5 4.ם שהסוגיא מדברת על הנהגת 'לכתחילה' ולא רק על הנהגת 'בדיעבד')"(לשיטת הרמב על עיקר מצות דרבנן לבדוק

                         
ואפילו אם יש בו חמץ  ,שהוא ספק אם יש שם חמץ ,ס"ג יש לראות זאת כס"כיון שכל כה ,והיה מקום להשיב שעל 'בדיקה' לא הסתפקו 4

  דאולי אין בו חשש אכילה. - ספק אם הוא מחייב בדיקה 

כ ספק ראשון זה אינו צריך להחשב "ע ,מכלל ספקכיון שכל תקנת בדיקת חמץ נקבעה מעיקרא כמצוה הבאה להוציא  ,אך זה לא נראה
  ס."כספק לענין ס

  ט) דפשיטא ליה באמת שבור צריך בדיקה."ג סק"א (תל"ועיין מג 5

כ תימה "זה נידון כחמץ שנפלה עליו מפולת. וא א דחמץ"ופירש שם מג ,ח ב) שככר בבור מבטלו ודיו"ע (תל"אמנם מאידך נפסק בשו
  מדוע מקום זה צריך בדיקה.

  ד דכל נידון הסוגיא מדבר על 'דיעבד' אבל לכתחילה ודאי יבער."מכאן נלמד לכאורה כי שיטתו כהראב
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 ,אלא באמת מצות בדיקה היא באה לחייב את תיקון המקום והכרעת טהרתו מחמץ ,ינודבר נותן להבין כי לא כאשר דימ

ות טהרת החובה קבועה כמצ אדמדאוריית ,ובחינת דומיא דאורייתא שנו בה. אלא שזה רק 'דומיא' ולא כתבניתו ממש

ומצד שני רצו  ,אכילהשמצד אחד רצו רבנן למנוע חשש  ,ואילו מדרבנן נקבעה המצוה על 'טהרת מקום גברא' ,'הרשות'

ושם  ,שזה המקום שבו הוא נמצא בחשש אכילה - לכך התמקדו במקומו של אדם ברשותו  ,אלתקן בדיקה דומיא דאוריית

כאשר עדיין היא עומדת במסגרת המצומצמת של תחומי  אשבזה הוקבעה התקנה דומיא דאוריית ,קבעו חובת טהרת המקום

  החשש המוליד את התקנה.

ם שנידון הסוגיא מדבר על "(היינו לשיטת הרמב ,אם ביטל - ובת בדיקה ודאי שאין חיוב על בדיקת בור ולכך אם מצד ח

מקום וכל שאינו 'מקומו' לא הוקבע ל ,דמקום ששימושו דחוק אינו מוגדר 'מקומו של אדם' ,ולא רק על דיעבד) ,'לכתחילה'

  הצריך טהרה מחמץ בבדיקה דרבנן.

ל "דמספ ,עדיין עולה הוא מאותה פרשה אלא ,אינו ספק מהלכה חדשה על הביעור כאשר יש בו חמץ ידוע ומה שהסתפקו

דין מקומו של אדם  וחוזר עליו ,כיון שהדבר נתון בזיקתו לאכילה - האם דרגת חשש אכילה זו קובעת את המקום כמקומו 

ולא בא המקום לדפוס לחובת טהרת  ,ואינה מקומו ד מידת חשש זה רחוקה היא"א ,ולכך צריך לבער - לחובת תיקון המקום 

  ואין צריך לבער. ,הרשות מדרבנן

  

                                                                                

נ ספק הבבלי "ז איה"ועפ ,א שצריך לקרא 'ברור' במקום 'בבור'"ש וגם הגעק"א גם במחה"אך לקושטא כבר תיקנו הגירסא בדברי המג
  תהיה שבור אינו צריך בדיקה. הההלכ והכרעת ,ה לדעת תוס'"א כמו שנבאר בע"מתבאר גם לדעת המג


