
א"תשע●ג"מיצחקבית


נשמתלזכר

ל"זצישראלבןאבאיהואשהרב



בניגוד.מקומותבהרבהפסחהלכותשלהפרטיםעלמדברתהתורה

שלהפרטיםהכילהרקלאהתורה,המועדיםשארעלשמדברותלפרשיות

המצוותלשהסידוראתכפלהאפילואלא,יבפרקשמותבספרפסחשלההלכות

שמבדיליםהשינוייםאתמבליטגםהאלוהפרשיותביןהדמיון.יגפרקבשמות

חגבמצוותעיקרייםרעיונותשנישישנראה,לשינוייםלבנשיםאם.ביניהם

.הפסח

הוא)יבפרקשמות(הפסחמצוותשלהראשונההפרשהשלההקשר

בכורותמכתשכוונתמראוה"הקב,ז:יאבשמות.היציאהולפניבכורותמכתלפני

ה"היא יפלה אשר תדעון ישראל'למען ובין מצרים שהקב,"בין להראות ה"כדי

יא-גבפסוקיםמתחילההבאההפרשה.למצריםישראלביןהבחנהשתהיהרוצה

לפרשממשיךהתורה,יד-יבבפסוקים,אז.פסחקרבןואכילתהקרבתבמצוות

:אלולמצוותהגורם

מצרי בארץ בארץועברתי בכור כל והכיתי הזה בלילה ם

שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם מצרים

ה וראיתי.'אני שם אתם אשר הבתים על לאת לכם הדם והיה

בהכתי למשחית נגף בכם יהיה ולא עלכם ופסחתי הדם את

מצרים לה.בארץ חג אתו וחגתם לזכרון לכם הזה היום 'והיה

תחגהו עולם חקת יד-יב:יבשמות.לדרתיכם

כדי?הביתפתחעלדםולשיםפסחקרבןלעשותה"הקבצוהלמה

ישראלשבניהואהגורם.ביניהםהיכרולעשותמהמצרייםישראללהפריש

איךשילמדורצההואברוךהקדוש.נבדלכעםעצמםאתלזהותללמודצריכים

יבדילוישראלנישבצוותההתורה,לכן.מיוחדעםלהיותואיךעצמםאתלבדל

:מחמץעצמם

שאר תשביתו הראשון ביום אך תאכלו מצות ימים שבעת

מיום מישראל ההוא הנפש ונכרתה חמץ אכל כל כי מבתיכם

השבעי יום עד וביום.הראשון קדש מקרא הראשון וביום
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אך בהם יעשה לא מלאכה כל לכם יהיה קדש מקרא השביעי

לכ יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל המצות.םאשר את ושמרתם

מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם מצריםכי

עולם חקת לדרתיכם הזה היום את בארבעה.ושמרתם בראשן

ועשרים האחד יום עד מצת תאכלו בערב לחדש יום עשר

בערב אכל.לחדש כל כי בבתיכם ימצא לא שאר ימים שבעת

ובאזר בגר ישראל מעדת ההוא הנפש ונכרתה הארץמחמצת .ח

מצות תאכלו מושבתיכם בכל תאכלו לא מחמצת (כל שמות.
).כ-טו:יב

החגימיבשבעתחמץשאוכלישראלבתאובןשכלאומרתהתורה

שלובייעודבגורללהשתתףשלאבוחרגםחמץלאכולהבוחרכל.העםמןייכרת

שלבפסוקאחתפעם:פעמיםשתיהזאתנקודהמדגישההפרשה.ישראלכלל

כל"הואאלולמצוותהגורם.'ימצאלא'במצוותשניופעם'תשביתו'וותמצ כי

ונכרתה חמץ ונכרתה","אכל מחמצת אכל כל מפנירקלאשזהמסתבר".כי

מההיאפסחימיבזמןמחמץשההבדלהמפניאלא"לנשמהמזיק"שחמץ

הקדוששרצהכעם,מיוחדכעםאותנוומייחדאחריםמעמיםאותנושמבדילה

.ממצריםלהוציאהואברוך

.שניהפעםפסחקרבןבפרטי,כח-כאבפסוקים,מסיימתהפרשה

קרבןבמצוותסוגרתוגםמתחילההיא.)א-ב-ב-א(כההפוכהקבלהנראההפרשה

לא'ו'תשביתו'שלהמצוותאתבסוגרייםכמושמההתורה,הפרשהתוך.פסח

כי"נמצאהזהשלבתוך.'ימצא המצות את אתושמרתם הוצאתי הזה היום בעצם

עולם חקת לדרתיכם הזה היום את ושמרתם מצרים מארץ (צבאותיכם ).יז:יב"
.אחריםכעמיםתהיהולא,המצותאתתשמרו

פסחבמצוותשעוסקתהשניהשהפרשהראיותהרבהיש,זהלעומת

מכתאחריהואיגפרקשלההקשר.אחרתרעיוןעלמדברתיגבפרקהנמצאת
:התחילוכברוהחרותהגאולה.מצריםויציאתבכורות

ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור העם את משה ויאמר

ה הוציא יד בחזק כי עבדים חמץ'מבית יאכל ולא מזה .אתכם

האביב בחדש יצאים אתם ה.היום יביאך כי ארץ'והיה אל

לתת לאבתיך נשבע אשר והיבוסי והחוי והאמרי והחתי הכנעני

אר הזהלך בחדש הזאת העבדה את ועבדת ודבש חלב זבת .ץ

לה חג השביעי וביום מצת תאכל ימים את.'שבעת יאכל מצות

גבלך בכל שאר לך יראה ולא חמץ לך יראה ולא הימים .שבעת
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ה עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך בצאתי'והגדת לי
).ח-ג:יג(ממצרים

היום"שלבציווימתחילגפסוק את ממצריםזכור יצאתם אשר הזה

עבדים (מבית ,יבבפרקשמצאנוכמו.מצריםיציאתסיפורשלהציווי–)ג:יג"

חמץ"שאומרתהתורה יאכל מצת"ישפהגם".לא (תאכל לך"ו)ו:יג" יראה לא

(חמץ יציאתסיפורבמצוות,בהשהתחילהמצוהבאותוסוגרתהפרשה).ז:יג"

לא:מצרים ההוא ביום לבנך הוהגדת עשה זה בעבור ממצרים'מר בצאתי "לי

הםמצריםיציאתסיפורשלהציווים.כההפוהקבלהיש,הזאתבפרשהגם.)ח:יג(

יראה"וחמץאכילתאיסוריש,אלותוך.החיצונייםהסוגריים פה".לא מצוות,גם

.האמצעיתהמצוההיאמצהאכילת

הפרשיותתיששל"החיצונייםסוגריים"השלשהמשמעותד"לענראה

וגםהלשונותגם.פסחשלבמצוותנפרדיםמחייביםשנישישלנולרמזהיא

פרשהשלהרעיון.הזהתזהמקיימותהפרשיותבשתימצוהכלשלההלכות

מבניכאחדזיהוישלהמחייב,פסחהקרבןשלהרעיוןהיא,שביארנוכפי,ראשונה

כברהזההמחייב.דתיתויהחושלהםהמצוותשלהתכלית.שלהםובגורלישראל

,כאן.יגפרקלנויש,שנימצד.במצריםעודםשהעםבזמן,הגאולהלפניניתנה

.העתידיםלדורותוהחינוךהזכרוןהואהעיקריהרעיון

.אחתאחת,מצוותלכמהזהאתונעשה,לזהראיותלהביאצריכיםאנחנו

בדףפסחיםבמסכתנההמש.'תשביתו'שלהמצווההיאשננתחהראשונההמצוה

אחתדרךרקשישאומריהודהרבי.והחכמיםיהודהרביביןמחלוקתמביאה.כא

ואומריםעליוחולקיםהחכמים.החמץשריפת:חמץביעורשלהמצוהלקיים

 היה אפשר ,המשנה רק לנו היה לּו .ברוח או בים זריקה י"ע הציווי לקיים שאפשר

מקוייםרקלביעורשהשיעורסבוריהודהרבי.בשיעוריןהיאשהמחלוקתלהבין

.כךכלקיצוניתאינההדרישהולחכמים,שריפהי"ע,ביותרהקיצוניבדרך

:שםדאיתא,כןנשמעלא:כזבדףמהגמרא,אבל

אין:יהודהרביאמר,תניא.'וכוביעוראיןאומריהודהרבי

בבלשאינונותרומה:נותןוהדין.שריפהאלאחמץביעור

ימצאובליראהבבלשישנוחמץ,שריפהטעוןימצאובליראה

תחלתודןשאתהדיןכל:לואמרו?שריפהשטעוןשכןכללא

יהאלשורפועציםמצאלא.דיןאינולהקלוסופולהחמיר

מבתיכםשארתשביתו)יבשמות(אמרהוהתורה?ובטליושב

".להשביתויכולשאתהדברבכל
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לאהחכמים.בשריפהשמצותובנותרמהדיןשלודיןלמדיהודהרבי

אחתמינהנפקארקשיששחשבוומהאחרוניםמהראשוניםיש.הלימודלזההודו

בתמורההמשנה.כןסברושלאיש,אבל.המצוהמקיימיםדרךאיזהב–ביניהם

'תוס.קבורהמהםואיזהשריפהצריכיםהנאהמהאיסוריאיזהרושמת:לגבדף

נעשיתכאילושעשהאחרלשורפןהכתובשצוהכיוןנשרפין"שאומריםשם

מצותושנעשיתכיוןנ"הבוומועליןמצותושנעשיתדברלךואיןמצותו

שקייםכיון,אותולבערמצוהלושישדברכל,אחריםבדברים".אסוריההלך

]חמץשל[באפרוליהנות"שפסקהטור.בהנאהמותרהדברמעכשיו,החיוב

,מותר,בשריפהשהוא,יהודהלרבי.ורבנןי"דרבפלוגתאתלויזה,ורפששאחר

"אסוראפרןהנקבריןדכל,אסורולרבנן,מותראפרןהנשרפיןכללןדקיימא

.)תמה'ספסח'הלח"או(

וחכמיםיהודה'רשלשהמחלוקתהטורשסברמסבירסולוביציקחיים'ר

:יסודיתהיא

דברבכלדהשבתתויתותשבשלהמצוהדמידלאונראה

עיקרהויהשבתותבשאריתשביתודמצות,שריפהלמצות

בשריפהמצותואםכ"משא,חמץיהאשלאהמצוה

שריפהדיןבודחלההחמץשלבשחיילמצוההוי

.)ג:אמ"חו'הלהלויחיים'רחידושי(

לחזקעשהאיסורישאלא,בפועלהחמץלבערחיובאיןלחכמים,לכן

חיובשישסובריהודה'ר.בהנאהחמץמתירההשריפהאין,כןואם,בחמץ

ואחר',מצותונעשה'שלדיןלחמץישגםולכן,מנותרנלמדשמקורו,פעולתי

.בהנאהמותרהאפר,שריפה

האוראתלהציתמהו":יסודיתהיאשהמחלוקתמבוארמהירושלמיגם

"מותרמנותרלהיליףדלאומאן,וראסמנותרלהדיליףמאן?חמץבמדורת

.)בפרקשבת'מסירושלמיתלמוד(

אםשבתבערבטמאהתרומהלשרוףאיסורשישאומרשםהירושלמי

הירושלמי".ט"ביוקדשיםשורפיןאין"שמפניעצמובשבתדלוקעודיהיההאש

םגאסוריהיהאז,יהודה'רשיטתכמו,מנותרנלמדתחמץשריפתשאםמוסיף

!ט"ביודולקתעדייןהמדורהאםט"יומערבחמץלשרוף

רקלאנובעתתשביתושלהמצוה,יהודה'רשלפי,לפרשונראה

בדרךלחמץלהתיחסצריכיםאנחנו,שבפסחצוותההתורה.מחמץמהסלידה

זמןיש,אותולאכולמצוהישהקרבןאכילתזמןשתוךבנותרשמצינוכמו.שונה
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מתייחסים,השנהשבכל,נוטרלי,לפחות,אוטובכדברלחמץמתייחסיםשאנחנו

רקלאמצוהיש,ושריפהביעורמצוותיש,בפסחאבל.יוםיוםכצורךלחמץ

'הלם"רמב("כללצורךבושאיןוכדברכעפר"לולהתיחסאלאממנולהפריש

,ובנמצא'תשביתו'שהפרשהשלהעיקרירעיוןעםמתאיםזה,כןאם.)ב:במ"חו

מכלמובדל,ישראלמבניכאחדלזהותהדרךהיאמחמץהפרשה,בפסח.יבבפרק

לאשהיאמפנייגבפרקהזאתהמצוהאתכופלתאינההתורה.האחריםהעמים

.הגאולהעלהבניםוחינוךמצריםיציאתסיפורשללענייןנוגע

שהםאפשר',תשביתו'לבנוגעיהודה'כרסובריםאינםשהחכמיםפ"אע

בל"מצוותעלמדברתהתורה.פסחשלאחרותבמצוותלפחות,לרעיונוודיםמ

.ד:טזודברים,ז:יגשמות,יט:יבשמות:מקומותבשלשה"ימצאובליראה

פסחיםבמסכתהגמרא.יגובפרקיבבפרקהפסוקיםביןהבדליםהרבהיש,כידוע

:האלהההבדליםאתדורש:הדף

מהבבתיכםימצאלאשאריםימשבעת)יבשמות(:רבנןתנו

שארלךיראהלא)יגשמות(נאמרכברוהלא?לומרתלמוד

לךיראהלאשנאמרלפי.גבלךבכל]חמץלךיראהולא[

ושלאחריםשלרואהאתהאבל,רואהאתהאישלךשאר

לאלומרתלמודהנכרימןפקדונותויקבליטמיןיכול.גבוה

.בחצרעמךשרויואין,בשתוכישלאבנכריאלאליאין.ימצא

ימצאלאלומרתלמוד?מניןבחצרעמךושרוישכיבשתונכרי

ובמערותבשיחיןבבורות,שבבתיכםאלאליאין.בבתיכם

עוברבבתים:אומראניועדיין.גבלךבכל:לומרתלמוד?מנין

מןפקדונותיקבלובליטמיןובלימצאובליראהבלמשום

אחריםשלרואהאתהאבל,רואהאתהאישלךבגבולין.הנכרי

?בזהזהושלבזהזהשלהאמוראתליתןמניין.גבוהושל

.שוהלגזירהשארשאר:לומרתלמוד

.שווים"יראהבל"ושל"ימצאבל"שלההלכותשכלמסכםהגמרא

שילובישאםאו)חזקיותר(דומננטיהנוסחותמשניאחדאםלהסתפקיש,אבל

הואהדומננטישהמחייב,ספקבלי,שסברומהראשוניםיש.אחדייבלמחביניהם

היהן"הרמב".ברשותו"שהחמץהיאהגורםקביעת,הזאתדעהלפי".ימצאבל"

:ברשותושהחמץהואי"ובי"בשלשהמחייב,זולשיטהתומך

בכלשנאמרלפינאמרלמהבבתיכםבמכילתאשמצאתיעד

אףברשותךביתךמהתיכםבבל"תכמשמעואנישומעגבולך
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פ"אענכריברשותשהואישראלשלחמצויצאברשותךגבולך

שהואנכרישלחמצויצאברשותואינואבללבערויכולשהוא

שהואפ"אעמפולתעליושנפלהוחמץישראלשלברשותו

,לבערויכולאינואבלברשותו





כןאומראתהאיןשאםמוכרעהואומעצמו

אתה]אחרת[בעירגויבידמופקד'אפישלךחמץאומרנמצאת

שלךשאינוחמץ,בגבולךולאבביתךשאינופ"ואעעליועובר

גבולךאמרהוהתורה,עליועובראתהאיןבביתךאפילו

.):ופסחיםן"הרמב'חי(ובתיכם

בל"היאהדומננטישהמחייבשסובריםמהראשוניםגםיש,לחלופין

אנגליהחכמי'תוס".שלו"שהחמץהיאהגורםהקביעת,הזאתדעהלפי".יראה

:בעלותהואי"ובי"בשלשהמחייבסוברים'התוסמבעליאחריםוגם

אחרולוקחיםוחוזריםגויאצלחמץהמפקידיםדאותם.פסק

שאינוכיוןיראהבבלעוברדאינו,כןעושיןיש,הפסח

פיעלאףשלושהואכיוןימצאבבלדעברול"ונ.ברשותו

.):הדףפסחיםמסכתאנגליהחכמי'תוס(ברשותושאינו

:כותבם"הרמב.כןסוברם"הרמבשגםלהביןניתן

טמוןאפילוברשותויחוהנאםישראלשלשחמץלמדתהא

משוםעוברזההריגויםבידמופקדואפילואחרתבעירואפילו

אצלשהיהגוישלאוהקדששלוחמץ,ימצאולאיראהלא

שלושאינומפנימותרזההריבביתעמוהיהאפילוישראל

.)ב:דמ"חו'הלם"רמב(

ם"מבשהרהואהראשון.ם"הרמבבשיטתמשוניםדבריםשנייש,אולם

כוללם"הרמב,א:דמ"חו'בהל.ב"עהבפסחים'הגמשלהמסקנאכותברקלא

.בגמראהנמצאים'יראהלא'ו'ימצאלא'שלמהפסוקיםאחדמכלהדרשותאפילו

"יראהלא"ו"ימצאלא"כוללם"שהרמבהיאהשניההבעיה?לזהישצורךאיזה

לאם"הרמבלמה.)א"ור'רתעשהלאמצוות(המצוותבספרנפרדיםלאויןכשני

מ"נואיןשוהגזירהי"עאותםמשוה'הגמהרי?אחדכלאואותםמחשיב

!ביניהם
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פ"שאעכווןלאם"שהרמבכותבמשנההכסף,השניההשאלהבעניין

יכולשאדםנסיבותשישמפנילאויןשנייש.לאויןשנייש,מינהנפקאשאין

עוברתרוייהודשייכיהיכא",מ"הכסכותב,לדוגמא.מהםאחדרקעללעבור

עברלאבטמוןאבל,ימצאלאעלנמיעבריראהלאעלדעברהיכאדכל,בשניהם

.)ג:אמ"חו'הלמשנהכסף("ימצאלאעלאלא

שניכוללם"הרמבפעמים,מ"נבלישאפילולומראפשר,באמת

,א"יטשלרוזנצוייגמיכאלהרבר"ממושמעתי.נפרדותמצוותכשתיניסוחים

,שוניםמחייביםלהםכשישבנפרדמצוותשלניסוחיםכוללם"רמבשה

המצבכךוביאר.השניעלגםעוברמהםאחדעלשעוברפעםכל,שלדיןפ"אע

.י"ובי"בב

שלהעיקריהרעיון,נ"כש.יבפרקבשמותנמצא'ימצאבל'שלהלאו

קרבןלהקריבצריכיםישראלשבניהואיבבפרקהנמצאתפסחשלמצוותפרשת

,כןאם.ישראלעםשלבגורלוכמשתתפיםעצמןלזהותכדימחמץולהיפרשפסח

צריך.גלוידברוביןטמוןבין,נכרישלוביןישראלשלחמץביןהבדלאין

חמץלישראלישאם.בפסחצורךבליכדברלוולהתיחסחמץמכללהיפרש

.מחמץהפרשהלענייןנוגעואינואליושייכותלואין,נכריברשות

העיקריהרעיון.יגפרקבשמותנמצא'יראהבל'שלהלאו,זהלעומת

למסורצריכיםואשהאיששכלהואיגבפרקהנמצאתפסחשלמצוותפרשתשל

לדורותישראלעםשלוההסטוריהממצריםישראליציאתשלהסיפוראת

.ביציאתינולנועשההואברוךשהקדושהניסיםכלבזכרוןולהעלותהעתידים

.ובמדברבמצריםשלנוהמצבלשחזרהואהזהמחיובחלק,לכן

גם.חמץאכלוהמצרייםרק.חמץשלהמותרותלנוהיהלא,במצרים

אפייןחמץ-אישלהמצב.חמץלאפותאפשרותישראללבניהיהלאביציאתינו

לנוחשובלא.שלנוחמץלראותלנואין,בפסח,כןאם.הגאולהוגםהעבודהשם

ברשותנכרישלחמץישאםלנואכפתולאנכרישלברשותנמצאהחמץאם

דורשלבמצבשאנחנוההזיהלעשותכדיבחמץבעליםלהיותלנואסור.ישראל

.החיקויאתהורסלאטמוןחמץרק.ממצריםהגאולה

רצה.הגמראשלהדרשותכלכותבם"הרמבלמהלנומסבירזהפירוש

שנייש,האחרבלימהלאויןאחדעללעבורשאפשרמצבשאיןפ"שאעלנוללמד

.האיסוריםשלשוניםהיבטיםלנושמלמדיםנפרדיםמחייבים

בשיטתובמיוחד,בהלכהמשוניםדבריםלנומסבירגםזהפירוש

.פרטייםדיניםבשלשהנתמקד.בחמץוהנאהאכילהבאיסורשנמצאים,ם"הרמב
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זקיהח–זההעניןשיטותשתימצטטהגמרא.הנאהלאיסורלמקורנוגעהראשון

:אבהו'ור

שמות(שנאמרבהנאהשאסורבפסחלחמץמנין:חזקיהאמר

רחמנאדכתבטעמא.אכילההיתרבויהאלאחמץיאכללא)יג

אכילהאיסוראמינאהוהיאכללאכתבלאהאחמץיאכללא

רבידאמר,אבהודרביופליגא.משמעלאהנאהאיסור,משמע

אחדתאכלולאתאכללאיאכללאשנאמרמקוםכל:אבהו

לךשיפרטעד]במשמע[הנאהאיסורואחדאכילהאיסור

.):כאדףפסחים(בנבילהלךשפרטכדרךהכתוב

איסורשישהנחהאין,אכילהאיסורישאם,כללשבדרךסוברחזקיה

לעומת.הנאהאיסורשישמשמע"מץחיאכלולא"שלהגירסא,בחמץאך.הנאה

לימודשאיןכל,הנאהאיסורגםיש,אכילהאיסורשבכלסובראבהו'ר,זה

כןפוסקם"הרמבגם.אבהו'כרסובריםהראשוניםרוב.הנאההאיסורלאפוקי

:אסורותמאכלות'בהל

לאיאכלולאתאכלולאתאכללאבתורהשנאמרמקוםכל

עדבמשמעהנאהאיסורואחדאכילהאיסוראחדיאכל

אשרלגרשנאמרבנבלהלךשפרטכדרךהכתובלךשיפרוט

,מלאכהלכליעשהבושנאמרוכחלבואכלהתתננהבשעריך

כגון,בהנאהמותרשהואפהשבעלבתורהשיתפרשעדאו

מותריןאלושכלהנשהוגידהחימןואברודםורמשיםשקצים

ם"רמב(באכילהאסוריןשהןפיעלאףהקבלהמפיבהנאה

.)טו:חא"מאכ'הל

מצטטהוא,שם.ומצהחמץ'בהלעצמואתכסותרנראהם"הרמב,אולם

:חזקיהשיטת

חמץיאכללאג"ישמותשנאמרבהנייהאאסורבפסחהחמץ

פ"אעבפסחברשותוחמץוהמניח,אכילההתרבויהאלא

לךהיראלאב"ישמותשנאמרלאויןבשניעובראכלושלא

ואיסור,בבתיכםימצאלאשאורונאמרגבולךבכלשאור

'הלם"רמב(הואאחדמחמציןשבוהשאורואיסורבהחמץ

.)ב:אמ"חו

הדיןעלמוסיףזהמה?כחזקיההדיןבחמץשרקחושבם"הרמבלמה

?אבהו'רשל
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לא"הפסוקעלמדברהירושלמי.ירושלמי'בגמנמצאתהשניהההלכה

הנאההאיסורעלהלכהמוסיףהזהשהפסוקמניח'הגמ.)ג:יגמותש("חמץיאכל

רקלאחמץלהאכילנוספתאיסורשישהיא,למסקנא,הזאתהוספה.הנורמלי

:הפקרלבהמתאפילואלאישראלשללבהמה

בהזההרילכלביםאפילוהיוםחמץיאכללאדאאמרואיידא

הנייהאיסוריההנלכלבואםקיימיןאנןמהבהנייהלאוסרו

שאסוראומרתזאת'אחרילכלבאפילוקיימיןנןכיאלא

.)א:בפסחים'מסירושלמיתלמוד(הבקרלבהמתלהאכילו

להפיקאסור.הנאההאיסוראתמרחיברקזהשדיןהביןברורההמשנה

"לבהמהלהשביערצונושממלאבמה"שקבלכהנאהמחמץמועטתהנאהאפילו

נוסףאיסורשישסובראברהםהמגן,זהלעומת.)כח:תמחסימןברורהמשנה(

מהמיליםנובעתזהאיך.)ט:תמח'סא"מג("לבהמהכשנותןהואדמהנה"במה

?"חמץיאכללא"

.עדדףיומאבמסכת'הגמ.בחמץ'שיעורחצי'שלההלכההיא,שלישית

אסורסורהאבדברשיעורחציאםבענייןלקישורישיוחנן'רביןמחלוקתמצטט

שחצייוחנן'כרפוסקאסורותמאכלות'בהלם"הרמב.מדרבנןרקאוהתורהמן

:התורהמןאסורשיעור

מןואסור,הםמסינילמשההלכההשיעוריןכלעםזהושיעור

עלאלאלוקהאינואבל,האסורמדברשהואכללאכולהתורה

מכתאותומכיןמכשיעורפחותשהואכלאכלואם,כזית

.)ב:ידא"מאכ'הלם"רמב(מרדות

:בחמץשיעורחצילדיןמקורמצטטם"הרמב,ומצהחמץבהלכות,אבל

התורהמןאסורזההרישהואכלבפסחעצמוהחמץמןהאוכל

חייבאינוכןפיעלואף,חמץיאכללא)ג"ישמות(שנאמר

פחותוהאוכל,כזיתשהואכשיעורעלאלאקרבןאוכרת

.)ז:אמ"חו'הלם"רמב(מרדותמכתאותומכיןדבמזימכזית

"חמץיאכללא"הואבחמץשיעורחצילדיןשהמקוראומרם"הרמב

ששייךיוחנן'רשלדינועלמוסיףזהמהשואליםמהאחרוניםהרבה.)ג:יגשמות(

חילוקשיש,הסבירא"שליטרוזנצוייגמיכאלהרבר"מו.שבתורהאיסוריןלכל

,האוכל.כשיעורבאיסורוהעוברשיעורחצישליוחנן'רשליןבדהעוברבין
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מי,אבל.בנבילהאכילהבאיסור,פרטיבאיסורעובר,נבילהשלכזית,לדוגמא

.נבילהאכילתאיסורֵשםאין–כלליבאיסורעובררקמכשיעורפחותשאוכל

מדלל"חמץיאכללא"שלבפסוקמשמשם"שהרמבהסביררוזנצוייגהרב

.שיעורחצישלכללירקולא,חמץשלפרטיאיסורגםהיאבחמץשיעורשחצי

.מכשיעורבפחותאפילוחמץאכילתֵשםיש

לאכולשאסורקובעתהתורה,יבבפרק.שלנולתזהמתאימהזהסברה

מדיןנובעהנאהשהאיסורסבוריםהיינו,הזאתהניסוחאלאלנוהיהלאאם.חמץ

איסורישארכמובחמץהנאהאיסורהיהזהלפי.כולההתורהבכלאבהו'רשל

בכלשיעורחציכדיןהיהשיעורחצידין.הפקרלבהמתהאכלהאיסורבליהנאה

לאזהכיישראלמכללכפרישהנחשבתשיעורחציאכילתהיתהלא.כולההתורה

.חמץאכילתנקרא

.חמץבאיסורשנירעיוןשישהתורהקובעת,יגבפרק.המצבלאזהאבל

יציאתבסיפורקיוםגםחמץבאיסוריש.מחמץלהרחיקמצוויםרקלאאנחנו

.מצריםיציאתשלמהשחזורחלקהיאבחמץובעלותאכילהבליהסביבה.מצרים

בכלשנמצאהאיסורעלהזהאספקטלהוסיףחזקיהשלהדיןמצטטם"הרמב

שאסורהואזהאיסור.שונההאיסורשלשהאופיאלא,זהרקלא.כולההתורה

בעלותמראההפקרשלבהמהלענגאפילו.חמץשלהמותרותעלבעלותלהראות

החוויהאתהורסחמץשלמכזיתפחותלאכולאפילו.הירושלמילפי,בחמץ

,"יאכללא"בלשוןהתורהכתב,לכן.מצריםיציאתסיפורלקייםכדישצריכים

אכילתבליסביבהליצורכדיגםהיאהאיסורשלהתחליתשלנוללמד,נפעלבבנין

מכללחמץהאוכלפסחשבימיבעבוררקלא,חמץ ,הגבראבעבור,ישראלמתנתק

הקיוםואתהחוויהאתהורס,חמץיאכלשאםהחפצאמצדבעיהגםישאלא

.בסיפור

מוצאיםשאנוהסביררוזנצוייגהרב.אלודיניםשניישמצהלמצוותגם

,החפצא,הגברא,הזמן:דרכיםבארבעהוזה.ומצהחמץביןחזקחיבורשיש

.והקיום

"אומרת'הגמ,הזמןלענין ?כןלומראפשרוכי:שמעוןרבילומרא:

כןאם.מצותעליותאכלימיםשבעתנאמרכברוהלא

ישנומצהאכולבקוםשישנובשעהחמץעליותאכללאלומרתלמודמה

"חמץתאכלבבלאינומצהאכולבקוםשאינוובשעה,חמץתאכלבבל

.):כחפסחים(
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באכילתחייבותנשים:אליעזררבידאמר":אומרת'הגמ,הגבראלענין

חמץתאכלבבלשישנוכל'וגושנאמר,תורהדברמצה

.):מגפסחים("מצהבאכילתישנו

אמר:יעקבבןאליעזררבידביתנאכןו":אומרת'הגמ,החפצאלענין

דבריםמצותעליותאכלימיםשבעת)טזדברים(קרא

לידיבאיןשאיןאלויצאו,במצהחובתוידיבהןיוצאאדםחימוץלידיהבאים

.).להפסחים("סירחוןלידיאלאחימוץ

לומרודתלמ?מנין,ענימעשרואפילו":אומרת'הגמ,הקיוםלענין

זהיצא,חמץעליותאכלבלמשוםשאיסורומי)טזדברים(

.):להפסחים("טבלתאכלבלמשוםאלא,חמץתאכלבלמשוםאיסורושאין

לויש,חמץאיסורלושישמי.חמץאיסוריש,מצהמצוותשישבזמן

לעבוריכולהיהאםרק.מצהלהיותראוילחימוץשראוימהרק.מצהמצוות

וגם.'חמץ-אנטי'ההיאשהמצהנראה.מצהמצוותלקייםיכול,חמץבאיסור

עשרארבעהזההראשוןביוםאךיודהדרביטעמאמה":כןמשמעמהירושלמי

היוםאתחלוקכיצדהאאךלומרתלמודכולוהיוםכליכול

")ברגע,ולכןלחמץההפךהואמצה.)א:אפסחיםירושלמיתלמוד

חיובשאיןפ"אע"למצהחציו"זמןאותוקוראהירושלמי,חמץאיסורשמתחיל

.הסדרלילעדמצהלאכול

תאכלו".כךמשמעטו:יבבשמותשהפסוקאפשר מצות ימים שבעת

ההוא הנפש ונכרתה חמץ אכל כל כי מבתיכם שאר תשביתו הראשון ביום אך

יו עד הראשן מיום השבעימישראל צריך.'תשביתו'למתיחס"כי"המילה."ם

,אבל.ישראלמכללעצמךכורתאתה,חמץאוכלאתהאםכיהחמץלהשבית

מצהלאכולצריך.מצהלמצוותמתיחסגם"כי"שאפשר,רוזנצוייגהרבהציע

מצהאכילת.ישראלמכללתנתקמאתה,חמץאוכלאתהאםכיהחמץולהשבית

.חמץ-האנטיאכילתהוא

:תנן.שניתקיוםבמצהיש,אבל

דבריםשלשהאמרשלאכל:אומרהיהגמליאלרבן"

.ומרור,מצה,פסח:הןואלו.חובתוידייצאלאבפסחאלו

שנאמר[,במצריםאבותינובתיעלהמקוםשפסחשוםעלפסח

מצה,]'וגופסחאשר'לההואפסחזבחואמרתם)יבשמות(
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,]ויאפו)יבשמות(שנאמר

שמררושוםעלמרור,]'וגוממצריםהוציאואשרהבצקאת

וימררו)אשמות([שנאמר,במצריםאבותינוחייאתהמצריים

].'וגוחייהםאת



.

להדרלרומםלפארלשבחלהלללהודותחייביםאנחנולפיכך

הנסיםכלאתולנולאבותינושעשהלמיולקלסלעלהלברך

.):קטזפסחים("...האלו

לחם"היאהמצה.לאכילתוטעםולפרשהמצהעללדברחיוביש

שבעת"כתוב,יגבפרק.).קטופסחים("הרבהדבריםעליושעונים את יאכל מצות

גבלך בכל שאר לך יראה ולא חמץ לך יראה ולא ההוא.הימים ביום לבנך והגדת

ה עשה זה בעבור ממצרים'לאמר בצאתי (לי יג" היא).ח-ז:שמות מצה אכילת

מ לבנך"חלק האנטי,כאן."והגדת רק לא לאיסור-המצה מקבילה היא אלא חמץ

לקיום–חמץ תורמים .מצריםיציאתסיפורבמצוותשניהם

את"–חירותשלהאוכלוגםעבדותשלהאוכלהיהמצה ויאפו

יכלו ולא ממצרים גרשו כי חמץ לא כי מצות עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק

להם עשו לא צדה וגם (להתמהמה יב" מצה).לט:שמות לאכול חלק,חיוני שהיא

אםאלאחובתךידייוצאאתהאין,גמליאלרבןאמר,לכן.הגאולהבסיפורגדול

.המצהעלמדבראתה

:ומצהחמץהלכותבתחילתהזאתכתזהמשתמעם"מהרמב

חמשהלילמתחלתבפסחחמץכזית-אהלכה"

כרתחייבבמזידבניסןועשריםאחדיוםסוףעדעשר

,קרבןחייבבשוגג

.ושותההממחהואחדהאוכלאחד,הקבועחטאת

-בהלכה

בפסחברשותוחמץוהמניח,אכילההתרבויהאלא

לא)ג"ישמות(שנאמרלאויןבשניעובראכלושלאפ"אע

ימצאלאשאור)ב"ישמות(ונאמרגבולךבכלשאורלךיראה

אחדמחמציןשבוהשאורואיסורבחמץהואיסור,בבתיכם

.)ב-א:אמ"חו'הלם"רמב("הוא
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,בפרט,יבבפרקהנמצאהראשוןהמחייבעלמדברהוא,אבהלכה

מבניאחדשאם,הגבראעלמתמקדתזוהלכה.אלוימיםבשבעהחמץ

מדברהוא,בבהלכה.ישראלמעםעצמוהקיצוץהוא,בפסחחמץאוכלישראל

בהנייהאסורבפסח"ש,החפצאעלהמתמקדתחמץבאיסורקטהאספעל

לראותחיובשישמלמדיגפרק,שראינוכמו".חמץיאכללא)ג"ישמות(שנאמר

,מחמץנהנה,חמץאוכלהואאםאפשראיוזה,ממצריםיצאהואכאילועצמואת

ישאלאחמץאכילתשלבמעשהרקלאהבעיה.ברשותוחמץמניחאפילואו

.עצמובחמץבעיה

אחת:הפסחחגבמצוותמחייביםושניעיקרייםרעיונותשנישישראינו

המנעותי"עישראלמבניכאחדלזהותהיאהראשונה.יגבפרקואחתיבבפרק

כדיההכרחיחוויהוליצורמצריםביציאתלספרהיאהשנית.חמץמאכילת

ביוםלבנךוהגדת)יגשמות(שנאמר,ממצריםיצאהואכאילועצמואתלראות"

מחייביםשני.):קטזפסחים("ממצריםבצאתילי'העשהזהבעבורלאמרההוא

מיוחדכעםשלנומעמדלהתחדש–בפסחמטרותשתילנושישלנומודיעיםאלו

יבינושהבניםכדיהבאלדוראותהולמסורשלנוהסטוריהלזכורוגםבגוים

"מצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלוקיכם'האני"הפסוקיםשלהכוונה

בארץהייתםגריםכיהגרנפשאתידעתםואתםתלחץלאוגר"ו)מא:טובמדבר(

.)ט:ג"כשמות("מצרים


