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  ץשוגג ואונס בהחזקת חמ

  לענין בל יראה

  ם בין חמץ שכוח סתם ובין שכחת זמן הביעור"חילוק הרמב

 'בלבו והיה עליו דעתו שהיה' חמץ מצא ולמעלה שעות ומשש ,שש דםוק טליב לא אם"ח) "ג ה"(פ ם"א) כתב הרמב

  ."טליב ולא עריב לא שהרי ,ימצא ולא יראה לא על עבר זה הרי ,ערויב ולא 'עוריהב בשעת ושכחו'

הביאור הפשוט בלשונו שכל חמץ שהיה שכוח מעיקרא איזה זמן ואינו רק 'שכחת זמן הביעור', אינו עובר עליו כלל, לא 

  .שם ש"כ במחה"וכמש ה"סק ד"תל א"עבירת שוגג ואפילו לא עבירת אונס. ואכן כך פירש מג

ם ופירשו דבריו באופנים שונים. "ה רבים מהאחרונים ניידי מפשטיה דהרמב"אמנם הלכה זו חתומה עד מאוד, ומשו

והתימה בו מתרתי. חדא, רחוקה היא עיקר הדרך האומרת שחמץ שכוח אין עוברים עליו, שהרי בכל דיני תורה שכחה 

בפסח שתהיה שכחתו מוחקת את האיסור באופן מוחלט. וחלק זה כשם ש חמץ "הגורמת חסרון ידיעה אינה אלא שוגג, ומ

ה ואי), שאף מדבריהם "ב ד"א ע"ב (כ"ם מידי פשוטו, כך הוא גורם לדון על דברי תוס' ברפ"שהוא גורם להוציא את הרמב

  נראה כן.

' כלל כללי שחמץ שאינו ידוע אין ם הוא הפלגינן שאנו מוצאים בו, דלא אמר כתוס"והפלא היותר גדול בדברי הרמב

עוברים עליו, אלא חילק שהדבר תלוי 'מתי' שכח, שהשוכח קודם זמן הביעור אינו עובר עליו, ואילו השוכח בזמן הביעור 

כן עובר עליו. והיא תימה הרי שגגת השכחה שווה היא בשניהם, שבשניהם מצווה הוא שלא יהיה חמץ בבעלותו, ושגג 

ל מתי היתה השכחה עד שנחלק ששכחת זמן מוקדם גורמת שלא יהיה בו עוון כלל, "חמץ, ומה איכפושכח ויש בבעלותו 

  ואילו שכחת זמן הביעור כן נידונת לשגגת עוון. והוא פלאי.

  ן שהסומך על החזקה שוב אין בו עוון בל יראה"חידוש הר

 עבירת ולא שוגג עבירת לא[ למפרע עליו עובר אינו, חמץ מצא ושוב שהבודק) מכילתין בריש ף"הרי על( ן"הר ב) כתב

, שחזקת הבדיקה מורה שאין לו חמץ, וכיון שחזקה היא 'דין' ולא מציאות, לכך אפילו אם 'החזקות על שסומכין' כיון] אונס

  אגלאי מילתא שבאמת היה לו חמץ, כיון שהדין קבע לו הנהגה שאין לו חמץ, לכך אינו עובר עליו.

עשה  איסורא דעבד מ"אגל ולבסוף החזקה על הסומך התורה בכל הרי) ועוד המשנה על גדול אור עיין( רבים עליו ותמהו

ד א') "ת חמדת שלמה (יו"ט האחרונים מה היא העבירה, האם עבירת שוגג או אונס, וכמו שהאריך בשו"עבירה ואפילו דשו

ן חידש "ואילו הר מ איסורא מיהא איכא."א) הביאו בהערות עוד הרבה שהרחיבו בה], מ"ח (מכון משנת ר"ת הנדמ"[ובשו

ש איסור זה משאר איסורי התורה שהסומך על "שהסומך על 'חזקת' ביתו בדוק אינו עובר כלל על חמץ הנמצא בו. ותימה מ

  1החזקה ונמצא איסור בידו נקרא עובר או בשוגג או במזיד.

                         
 טריפה שהוא לו ונודע בשבת קרבן שהשוחט ידענו כבר. א. ומכמה . זה אינו,מתעסק משוםואם נשתדל לפרש שהסיבה שאינו עובר זה  1
 ח"מקו פירש. ג. איסור עבר אבל פטור שמתעסק') ח ת"שו( א"הגרעק שיטת ידועה. ב. מצוה בדבר טועה של הפטור לא אם חטאת חייב היה

 .מתכוין ואינו במתעסק גם אסור, יראה בל איסור דוגמת' שיהיה' איסור אלא' מעשה' איסור שאינו איסור דכל) א"סק א"תל לסימן פתיחה(
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  לל, אינו עובר כל"מחמת מניעת גזירת חז - מ שהאנוס מלבער "חידוש הכס

 -ט אינו שורפו מיד "ט המוצא חמץ ביו"ח) לבאר מ"ג ה"(פ מ"בכס כ"מילתא דתמיה דיש לנו לעמוד בה היא מש ג) עוד

 ליה שרינן דרבנן איסורא משום כיגם במקרה שלא ביטל. והביא את דברי התוס' שהטעם הוא משום 'מוקצה'. ותמה עליהם ו

 עובר אינו אסרוהו שחכמים אלא לבערו היה רצונובתירוץ השני דכיון שותירץ . ימצא ובל יראה בבל עליו ולעבור להשהותו

  .הוא אנוס וזה לא אנוס הוא אם אבל מבערו ואינו לבערו היה כשברשותו אלא ימצא ובל יראה בל תורה אמרה דלא עליו

פ שפתח "על אינו בכלל פרשת האיסור כלל. וא"וגם זה פלא גדול, מדוע האנוס על האיסור מחמת הגבלת גזירת חז

ל אין בו איסור "מ הרי סיים בה שכל האנוס מחמת תקנת חז"ת, מ"מ בכך שיש כח לחכמים לעקור דברי תורה בשוא"הכס

תורה כלל, ונקודת סיום זו היא חידוש מיוחד לענין עוון בל יראה. וכאן היא התימה מה מיוחד באיסור זה דבל יראה 

  2עובר עליו. ל מלקיים את הדין אינו"שהאנוס מחמת תקנת חז

נמצאנו יורדים לברר. א. מדוע אין עוברים על חמץ שאינו ידוע. ב. מה החילוק בין חמץ שאבדה ידיעתו קודם זמן ביעור 

שעוברין עליו. ג. מדוע בלאו דבל יראה, הסומך על החזקה  - שאין עוברין עליו, ובין חמץ שאבדה ידיעתו בשעת הביעור  - 

  ל אינו עובר."ו. ד. מדוע המעוכב מהביעור בגזירת חזמ שהיה לו חמץ, עובר עלי"ואגל

  תוכן העוון דבל יראה

) בדברי הראשונים והאחרונים מה תוכן העוון דבל - נחזור ונאיר בתמצית מה שלמדנו בפתיחה (סימן  ד) להבין ולשכיל

יראה. שעוון זה אינו בא למנוע את מציאות הווית הבעלות על החמץ, ואף לא בא למנוע את הזמנת החמץ לשימוש. אלא 

למנוע את השימוש הגלום בחמץ בעצם  פרטים אלו של הבעלות וההזמנה לשימוש הנמנעים מישראל בחמץ בפסח באים

הווית הקנין, שכל הקנוי לאדם משמש אותו בעצם מציאותו כמזומן לשימוש, שיחוד הדבר לשימושי גברא זה עצמו מוגדר 

ואפילו בחינת השתמשות גרועה זו המשתמשת בעצם  - השתמשות בדבר, ובאה תורה למנוע כל 'שימוש' בחמץ בפסח 

  ההזמנה להשתמשות.

, תוכן האיסור דבל יראה הוא 'לא להשתמש בחמץ', והחידוש הוא שגם מידת השתמשות זו הגלומה בעצם הווית ובקצרה

  הבעלות המייחדת להשתמשות, זו גם השתמשות אסורה. והרוצה להרחיב יעיין בפתיחה.

                         
ה קודם) כלפי כמה מדיני תורה, ואינו דין מיוחד רק ללאו דבר "א ד"ומה שהביאו בה המפרשים מתוס' שכתבו בדומה לה בשבת (ד' ע 2

  יראה.

מ שקבע את הדבר "ל אינו 'ענוש' עליה, ואינו דומה לחידוש הכס"דבריהם באו לענין 'עונש', שכל העושה עבירה מחמת מגבלת גזירת חז
  היתר.כ

מ. אמנם המתבונן יראה שכל דבריהם אמורים לשיטתם שבל יראה הוא "ה רב אשי) כדברי הכס"ב ד"ט ע"עוד הביאו כן מתוס' לקמן (כ
מ "ט הוסיפו חידוש ואמרו שאם דעתו לקיים את העשה המנתק ללאו אפילו איסורא ליכא, וכמו שפירש אותם במל"לאו הניתק לעשה, דמה

  ג)."א ה"(פ

שהרי לוקין עליו, א"כ אין את תחילת הדרך  - ג) שבל יראה אינו ניתק לעשה "א ה"ם דסבר (פ"אנו עומדים בדברי הרמבאבל כאשר 
 מ הוא חידוש חדש שאינו בא ממשפט דברי תוס'."המובילה ליסוד התוס', וחידוש הכס
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  ם"ביאור שיטת הרמב

וח הוא מתבאר יפה, דמחמת השכחה ה) ומעתה נבא לפרש את הדינים הנזכרים. עיקר היסוד שאין עוברים על חמץ שכ

יש לראות נפילה בדרגת מיוחדות הדבר לשמש את הבעלים, דכיון שאינו מזומן לו, הרי הוא פחות 'עומד לשמש' אותו. 

וכיון שהוא פחות מיועד לו ממילא סברא היא שנפלה מידת הבעלים כמשתמש בו בעצם הוויתו והזמנתו לשמשו, ולאחר 

עלות אלא 'השתמשות' הבעלים בחפצא בעצם מה שהוא מזומן לו לשמשו, בזה שאינו בדרגת שהאיסור אינו מציאות הב

  'משתמש' בו אינו בכלל האיסור.

ם בין שכחת זמן הביעור ובין שכחה קודם זמן הביעור, דחילוקו במטבע הנזכר "ואחר תחילת היסוד בא חילוק הרמב

ם, ויש שכחה 'המכסה' את הדבר מתשמישו של אדם. ובזה יתבאר שיש מידת שכחה 'המוחקת' את הדבר מתשמישו של אד

ם ששכחת זמן מרובה נתפסת שדבר שנמחק מיעודו התדיר כמשמש אדם, אבל שכחת זמן מועט נתפסת כדבר "חילק הרמב

  שעומד עדיין כמיועד תדיר לשמש את האדם אלא שכביכול נסגרה דלת בעדו.

שכחת זמן מועט האדם התרחק מתשמיש החפץ וזה הרחקת 'גברא' ואם נרצה למצות את החילוק בנוסח קצר נאמר כי ב

  ואילו בשכחת זמן גדול החפץ התרחק מתשמישי אדם וזו הרחקת 'חפצא'.

ם לענין בל יראה, שכל השוכח בזמן מוקדם "וכאשר זה החילוק בתוקף הריחוק העולה מהשכחה, מובן חילוק הרמב

לתשמיש תדיר', וממילא האדם לא 'משתמש' בו להזמינו לתשמישיו,  השכחה שינתה את הגדרת החפץ, וכבר אינו 'מיוחד

  שזה להמנע מההשתמשות הגלומה בהזמנת הבעלות לתשמישים. - ואינו בבל יראה 

כ שכחת זמן הביעור היא שכחה שאינה מבטלת את הזמנת 'החפצא' ונמצא הקנין עדיין קובע את ההזמנה לשימוש "משא

  בחמץ בעצם מיוחדותו להשתמשות, והיא גופא עבירת בל יראה. תדיר בחמץ, ונמצא הבעלים משתמש

  מ"ן והכס"ביאור שיטת הר 

ן שסמך על החזקה לפטור מבל יראה, פירש דהחזקה מכריעה "מ. דהר"ן והן דברי הכס"ו) ופשוטים וברורים הן דברי הר

ומעתה אפילו על הצד שיש חמץ הנהגה, וממילא מוחלט אצל האדם על פי הכרעת החזקה שאין על חמץ העומד לשימושו, 

מ חמץ זה אינו עומד לשימושו, ומאחר שהאיסור זה ההשתמשות בחמץ בכך שהוא עומד לשימושו, זה שהחמץ "ברשותו, מ

  אינו עומד לשימושו ודאי אינו 'משתמש' בו להעמידו לשימושו, ונמצא פלט מהאיסור בתור ודאי.

ח תקנת חכמים אינו עובר בבל יראה, דהמוחלט בידו לבער וחכמים מ דהנמנע מהביעור מכ"ודבר זה הוא גם יסוד הכס

מעכבים בידו, היחס שלו לחמץ הוא כדבר שאינו עומד לשימושו אלא לבערו, וכל שאינו מחזיק לצורך תשמישו, כבר אינו 

  משתמש בו בעצם החזקת קניינו, ולכך אינו עובר עליו.


