
 

 

 

 

 

 שבטל שמו חמץ

 במקום אחד, חייב לבער. ואם לא, בטל במיעוטו.  )מן הבצק(אם יש כזית , בצק שבסידקי עריבה: משנה)מ"ה א'( 

אלא במקום שאין עשוי לחזק. אבל במקום )שכזית במקום אחד חייב לבער( אמר רב יהודה אמר שמואל: לא שנו 
 אינו חייב לבער., כעץ( והוו מסתמא בטלינהו,)העשוי לחזק 

 אינו חייב לבער. ,שאין עשוי לחזק , אפילו במקום)במקום אחד(מכלל, דפחות מכזית 

, בטל במיעוטו. אמר רב יהודה אמר )שאין כזית בצק במקום אחד(: ואם לאו )לחומרא( איכא דמתני לה אסיפא
)אפילו שיש בו פחות ער שמואל: לא שנו, אלא במקום העשוי לחזק. אבל במקום שאין עשוי לחזק, חייב לב

 . מכזית במקום אחד(

)כיוון שהוא , חייב לבער )אע"פ שודאי מבטלו שם(, אפילו במקום העשוי לחזק )במקום אחד(מכלל, דכזית  )ומדייק(

 .חשוב, אינו בטל(

 קשיין אהדדי!תניא כלישנא קמא. תניא כלישנא בתרא. 

 . לחומרא( שנא בתראכה כלי)והלאמר רב הונא: סמי קילתא מקמי חמירתא  )מ"ה ב'(

חייב לבער, מפני  - סלה מאכילת אדם()ונפהפת שעיפשה : תניאדרב יוסף אמר: תנאי שקלת מעלמא? תנאי היא. 
בן אלעזר אומר: במה דברים אמורים?  בי שמעוןרבה כמה עיסות אחרות.  )להחמיץ(שראויה לשוחקה ולחמע 

  .1שאור שייחדה לישיבה, בטלה )חתיכת(. אבל כופת )לצרכי אכילה, לחמץ אחרות(במקוימת לאכילה 

כל כזית, אף על גב  אלמא קסבר .א סבר לא בטלהמכלל דתנא קמ ,מדאמר רבי שמעון בן אלעזר בטלה
 לא בטיל.  דמבטל

 לא קשיא, האהא והא רבי שמעון בן אלעזר היא, ו אלא כזית, פחות מכזית מי תרצת?אמר ליה אביי: תרצת ב
 במקום לישה, הא שלא במקום לישה.

 , אלא)מבחוץ(, אגבה דאגנא (חוצץ יתמכזו בציר ילדאפן ביה רדאמ) אמר רב אשי: לא תימא שלא במקום לישה
 אשיפתא דאגנא.

 .)שכיוון שביטלה, בֵטלה, ואפילו הרבה(בן אלעזר  בי שמעוןאמר רב נחמן אמר רב: הלכה כר

. דאמר רב יצחק בר אשי אמר רב: אם בי שמעון בן אלעזררב נחמן אמר רב: אין הלכה כר איכא דאמרי: אמר
 .בטיט, בטילה. טח אין, לא טח, לא )של כופת שאור לתקנה לישיבה(טח פניה 

 שיטות הראשונים

 תלוי אם נמצא כזית במקום לישה, או  : לדעת רב הונא, סמי קילתא מקמי חמירתא. ולדעת אבייבצק שבסידקי עריבה

                                                
 ביר ,וי לחזק אפילו כזית בטלמקום העשומתניתא קמייתא דקתני נמי ב .בטל א ליה אפילו כזית, מכי מבטיל להאיכא דסביר אלמא . 1

 שמעון בן אלעזר היא, דכיון דאינה מקויימת לאכילה בטלה.

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כא
 מ"ה| דף:  ג| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 

 

בשפה עליונה, תמיד חייב לבער. בטל. תמיד מקום העשוי לחזק, ליים, שהוא בשו, , למסקנהרש"י ולפי ביאורלא. 
 -במקום לישה . 2ביאר, מקום העשוי לחזק, היינו את הכלי ור"יבדפנות, רק אם יש כזית במקום אחד, צריך לבער. 

לעולם אינו  -. ושלא במקום לישה 3לעולם חייב לבער, עד שיהא תרתי לטיבותא, פחות מכזית, במקום העשוי לחזק
  .4צריך לבער, עד שיהא תרתי לריעותא, כזית, במקום שאינו עשוי לחזק

לעולם חייב לבער. ופחות מכזית, דכזית כלישנא בתרא דרב יהודה, , ו5פסקו כרב הונא רי"ף ורמב"םולעניין הלכה, 
כתב  והרא"ש. 6כאביי ופסק ,רז"הו ורבינו חננאל. . אבל במקום שאין עשוי לחזק, חייב לבער, בטלבמקום העשוי לחזק

כרי"ף פסק  7והשו"עשישראל קדושים הם, וגוררים ומבערים כל חמץ, אפילו כלשהו, ואפילו נדבק בכותלי הבית. 
 .ורמב"ם

צריך אלא  כרבי שמעון בן אלעזר, שאין הלכהפסק כלישנא בתרא בדעת רב,  הרמב"ם: פת שאור שייחדה לישיבהכו
 .8השו"עוכן פסק חת פניה בטיט. יטיחוד כיפת שאור לישיבה. ושני תנאים כדי שיתבטל: י

 שולחן ערוך

 תמב(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ק ּבֹו   .ז ּזֵ חַּ ׂשּוי לְּ ה עָּ יָּ או, ִאם הָּ ִאם לָּ ֵער; וְּ בַּ ב לְּ ּיָּ ד חַּ חָּ קֹום אֶׁ מָּ ִית ּבְּ ּזַּ ה, ִאם ֵיׁש ּכַּ ֵקי ֲעֵרבָּ ִסדְּ ּבְּ ֵצק ׁשֶׁ ּתֹם ּבָּ ה אֹו ִלסְּ ֲעֵרבָּ ֵרי הָּ בְּ ׁשִ
ִמעּוט ֵטל ּבְּ ב, ּבָּ קֶׁ ֵער.ּבֹו נֶׁ בַּ ב לְּ ּיָּ או, חַּ ִאם לָּ  ֹו; וְּ

ֵאׁש  ט.  פֹו ּבָּ רָּ ְּ ׂשּ ב, אֹו ׁשֶׁ לֶׁ ּכֶׁ ת הַּ ל ֵמֲאִכילַּ סַּ ִנפְּ ן ִאסּורֹו וְּ מַּ ם זְּ ׁש קֹדֶׁ ּפֵ עַּ תְּ ּנִ ֵמץ ׁשֶׁ ּנוֹ )חָּ מַּ ם זְּ ב,  ן(")רַּ  (קֹדֶׁ לֶׁ כֶׁ אּוי לְּ ֵאינֹו רָּ ד ׁשֶׁ ךְּ עַּ רַּ חְּ נֶׁ וְּ
ה וְּ  יבָּ ֲחדֹו ִליׁשִ ּיִ ח.אֹו ׁשֶׁ סַּ פֶׁ מֹו ּבְּ ּיְּ קַּ ר לְּ יט, ֻמּתָּ ּטִ ח אֹותֹו ּבַּ  טָּ

י ִא   .יא ן; ּכִ ֵמץ ֵמהֶׁ חָּ ִרין הֶׁ ּקְּ נַּ ין ּומְּ ּמִ חַּ ן ּבְּ רֹוֲחִצים אֹותָּ ֶׁ ה ׁשּ ל מַּ מֹךְּ עַּ ֵמץ, ֵאין ִלסְּ ן חָּ הֶׁ ין ּבָּ ׁשִ ּלָּ ּלֹא ֲעֵרבֹות ׁשֶׁ ן ׁשֶׁ רָּ ּקְּ נַּ ר לְּ ׁשָּ פְּ י אֶׁ
ּכְּ  הַּ ִית, וְּ ּזַּ ּכֹל ּכַּ ין הַּ ן ּבֵ הֶׁ ֵאר ּבָּ ָּ ה לְּ ִיׁשּ נָּ ּתָּ מַּ ן ּבְּ נָּ ִריךְּ ִלּתְּ צָּ פֹו; וְּ רְּ צָּ יןי וֹ גִלי מְּ ּדִ הּוא הַּ יט. וְּ ּטִ ן ּבַּ טּוחָּ ח, אֹו לְּ סַּ ּפֶׁ ר הַּ חַּ אַּ ד לְּ ֵצק  עַּ בָּ  לְּ

                                                
ואין חילוק בין אם הוא בשוליה או במקום אחר, אלא אם בצק זה עשוי לתקן הסדק שבעריבה, ולא היה ניתקן זולתו, אז הוא בטל  . 2

אך במקום לישה )והיינו כל העריבה חוץ משפתה העליונה. טור( יש להחמיר יותר, שיש לחוש שידבק מאותה עיסה לעיסה  יותר. טור.
 .ה, או תבלע מן הטעם. תוספותידי ליש אחרת על

 . תוספות.דלא גזרו ביה רבנן, דכיון שהוא דבר מועט, יכול לשמור שלא ילוש עליו . 3
ובמילים אחרות: יש ג' גורמים בהם צריך להתחשב )כזית, מקום לישה, עשוי לחזק(. אם אחד מהם לריעותא, ושניים לטיבותא, אין  . 4

 .יבותא )וכ"ש שלושה לריעותא(, צריך לבערצריך לבער. שניים לריעותא ואחד לט
ונתן בעל המאור טעם לדבריו משום דאביי מוקי תרתי ברייתות  .שאביי מתרץ שתי הברייתות אהדדי אין נראין לו דברי אביי ע"פוא . 5

 בשמעתין דאין הלכה כרבי שמעון בן אלעזר. נןואמרי ,כרבי שמעון בן אלעזר
דבריו רש ורב אשי פי, וגם תרי לישני דרב יהודה ,דהא עדיפא דמתרץ תרתי הברייתות אהדדי ,ביילסמוך על ההיא דא שנראה להם . 6

 לא תימא שלא במקום לישה וכו'.
או"ח תמב,ז. וראה בביאור הגר"א )ס"ק יט( שמציין שש שיטות בסוגיא זו. וכתב המשנ"ב )ס"ק לג( שמה שחייב לבער כשאין בבצק  . 7

אחד, ואינו עשוי לחזק, היינו דווקא כשיש בין הכל כזית, דאז הכלי מצרפו. אבל כשלא נשאר בין הכל  שבסדקי העריבה כזית במקום
כזית, אין צריך לבערו, ואפילו אין עשוי לחזק. אכן יש בזה מחלוקת פוסקים, ויש שסוברים שאפילו פחות מכזית צריך ביעור. ודווקא 

רי"ף )יג ב בדפיו(. רמב"ם  -מכזית, אין צריך לבער לכולי עלמא. מקורות  כשראוי לאכילה קצת. אבל אם היה מטונף קצת ופחות
 הו"ד ברא"ש(.)הל' חמץ ב,טו(. רבינו חננאל )הו"ד ברא"ש(. רא"ש )סי' ב(. רז"ה )

ה או"ח תמב,ט. וכתב המשנ"ב )ס"ק מב( דמלשון המחבר משמע דצריך לטוח אותו מכל צד. וברש"י איתא "שטח פניה לתקנ . 8
 רמב"ם )הל' חמץ ב,טו(.  -לישיבה", משמע דרק למעלה במקום המושב. ראה שעה"צ )ס"ק ע(. מקורות 
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הֹוִציאֹו.  כֹול לְּ ֵאינֹו יָּ ִרים ׁשֶׁ סָּ ֵלי נְּ כְּ ּבִ ה  הגה:ׁשֶׁ נָּ ָּ ׁשּ ל הַּ ח ּכָּ מַּ ם קֶׁ הֶׁ ִהין ּבָּ ׁשְּ ּמַּ ִלים ׁשֶׁ ּכֵ ן ּבַּ ֲעׂשֹות ּכֵ טֹוב לַּ ם  ,ו("ֲהִרי)מַּ וְּ הֶׁ יִחים ּבָּ ּנִ ּמַּ ִלים ׁשֶׁ ּכֵ ֵכן ּבַּ וְּ

ה נָּ ָּ ׁשּ ל הַּ ת ּכָּ פֶׁ  .ּפַּ יהָּ ּבְּ לֶׁ ׁש עָּ ּמֵ ּתַּ ִהׁשְּ ֵדי לְּ ּבּוס ּכְּ ה ּכִ ִריכָּ ּה ִנעּור ּוצְּ ֵני לָּ הָּ ח, לֹא מְּ מַּ ק קֶׁ ל ׂשַּ ת עַּ חַּ ה ֻמּנַּ תָּ יְּ הָּ ה ׁשֶׁ ּפָּ ח ּומַּ ֲהִריסַּ  .ל(")מַּ

 שני חצאי זיתים וחוט של בצק ביניהן

, רואין: )ומחברם(ביניהן  )עובר(, וחוט של בצק )בסדקי עריבה(אמר רב נחמן אמר שמואל: שני חצאי זיתים  )מ"ה ב'(
 חייב לבער. ואם לאו אינו חייב לבער.  מצרפם()החוט וניטלין עמו,  )של בצק(כל שאילו יינטל החוט 

. אבל בבית, חייב לבער. מאי בועים בה()שקאלא בעריבה  )שאם אין ניטלין עמו, אינו חייב לבער(אמר עולא: לא אמרן 
 . )ויצטרפו לכזית(, ונפלי גבי הדדי )מכבד הבית(טעמא, דזימנין דכניש להו 

, מהו? בית ואכסדרא, מהו? שני בתים זה )חצי זית בצק בכל אחד מהם(אמר עולא: בעו במערבא, בית ועלייה 
 לפנים מזה, מהו? תיקו. 

 שיטות הראשונים

 בכל הבעיות לקולא, וכתב ם, בעל העיטור, ורא"שרמב" ופסק: כסדרא, שני בתים זה לפנים מזהבית ועליה, בית וא
ּבַּ , "הרמב"ם ִית ּבַּ ה, ֲחִצי זַּ רָּ דְּ סַּ כְּ אַּ ִית ּבָּ ֲחִצי זַּ ִית וַּ ּבַּ ִית ּבַּ ה, ֲחִצי זַּ ֲעִלּיָּ ִית ּבָּ ֲחִצי זַּ ִית וַּ ּבַּ ִית ּבַּ ה ֲחִצי זַּ יָּ ִית הָּ ּבַּ ִית ּבַּ ֲחִצי זַּ ִית וַּ

ִני פְּ ּלִ ּנּו ׁשֶׁ א  -ם ִמּמֶׁ ּלָּ ֵער, אֶׁ בַּ ב לְּ ּיָּ עֹות, ֵאינֹו חַּ קָּ רְּ ּקַּ ּקֹורֹות אֹו ּבַּ ִלים אֹו ּבַּ תָּ ּכְּ בּוִקים ּבַּ ֵיי ֵזיִתים ּדְּ ֲחצָּ ֵאּלּו הַּ ִלּבֹו הֹוִאיל וְּ ל ּבְּ ּטֵ בַּ מְּ
ּיֹו. דַּ  .הרמב"םהעתיק לשון  9השו"עו דאזלינן לחומרא. ראבי"הודעת  , לאו דווקא דבוקים.הרא"ש" וכתב וְּ

 לחן ערוךשו

 תמב(או"ח, הלכות פסח, סימן )

חּוט ִנּטָּ   .ח ֵטל הַּ ִאּלּו ִיּנָּ ל ׁשֶׁ ם, רֹוִאים ּכָּ יֵניהֶׁ ֵצק ּבֵ ל ּבָּ חּוט ׁשֶׁ קֹומֹות וְּ ב' מְּ ֵאי ֵזיִתים ּבְּ ֵני ֲחצָּ יּו ּבֹו ׁשְּ ִאם הָּ ֵער; וְּ בַּ ב לְּ ּיָּ ִלין ִעּמֹו, חַּ
עֵ  בַּ ִריךְּ לְּ או, ֵאינֹו צָּ ִרים ֲאמּוִר לָּ בָּ ה ּדְּ ּמֶׁ ה ?יםר. ּבַּ ֲעֵרבָּ ִית .ּבַּ ּבַּ ל ּבַּ ב  ,ֲאבָּ ּיָּ ִלין ִעּמֹו, חַּ חּוט ֵאין ִנּטָּ ֵטל הַּ ִאם ִיּנָּ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ אַּ

ֵער בַּ ֲחִצי זַּ  ,לְּ ִית וַּ ּבַּ ִית ּבַּ ה, ֲחִצי זַּ ֲעִלּיָּ ִית ּבַּ ֲחִצי זַּ ִית וַּ ּבַּ ִית ּבַּ ה ֲחִצי זַּ יָּ ם. הָּ ץ אֹותָּ ּבֵ קַּ ִמים מְּ עָּ ּפְּ ֵני ׁשֶׁ ה, חֲ ִמּפְּ רָּ דְּ סַּ כְּ אַּ ִית ִית ּבְּ ִצי זַּ
ה  ִית זֶׁ בַּ ֲחִצי ּבְּ רְּ וַּ ּקַּ ּקֹורֹות אֹו ּבַּ ִלים אֹו ּבַּ תָּ ּכְּ בּוִקים ּבַּ ֵאי ֵזיִתים ּדְּ ֲחצָּ ֵאּלּו הַּ ּנּו, הֹוִאיל וְּ ִנים ִמּמֶׁ פְּ ּלִ ִית ׁשֶׁ בַּ ִית ּבְּ עֹות ֵאינֹו זַּ קָּ
ֵער בַּ ב לְּ ּיָּ ּיֹו. ,חַּ דַּ ִלּבֹו וְּ לֹו ּבְּ ּטְּ בַּ א מְּ ּלָּ  אֶׁ

                                                
 דוקא בדבוקים בכתלים או בקורות, הא לאו הכי חייב לבער.או"ח תמב,ח. והמגיד משנה פירש מה שכתב הרמב"ם "דבוקים", ש . 9

ל' חמץ ומצה ב,טז(. רא"ש )סי' ב(. ראבי"ה )ריש סי' תצ; הו"ד רמב"ם )ה -והמשנ"ב )ס"ק לז( הביא גם דברי הרא"ש. מקורות 
 ברא"ש(. העיטור )עשרת הדיברות, הל' ביעור חמץ; הו"ד ברא"ש(.

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת כא
 מ"ה| דף:  ג| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 פקעו מתורת אוכלאוכלים ש

מטמאה טומאת אוכלים  ,יכול לאוכלה )עדיין(הפת שעיפשה, ונפסלה מלאכול לאדם, והכלב  תנו רבנן:)מ"ה ב'( 
עם הטמאה בפסח  )אם תרומה טהורה היא(. ונשרפת (לא פקע תורת אוכל מינה ,דכל זמן שהיא ראויה לכלב)בכביצה 

)היות שנפסלה משום רבי נתן אמרו: אינה מטמאה  .10ם(אה בידיי)בערב פסח. שמכיוון שאינה ראויה לאדם, מותר לטמ

  .מאוכל אדם, פקע ממנה תורת אוכל(

תוך  )אם נתן בתוכה קמח( -, שנתן לתוכה קמח )שנותנים בה עורות לעבד, ונותנים שם קמח(עריבת העבדנין  תנו רבנן:
. קודם שלושה ימים, אינו )עדיין שם חמץ על הקמח, ואפילו אם היו בה עורות(חייב לבער  לפני פסח()שלושה ימים 

 ?. אמר רבי נתן: במה דברים אמוריםריח הכלי. ואע"פ שלא נתן לתוכה עורות( ל ידי)שכבר התקלקלה עחייב לבער 
, אין חייב לבער ימים לפני פסח(), אפילו תוך שלושה )בקמח(שלא נתן לתוכה עורות. אבל נתן לתוכה עורות 

 .)שביטלו מתורת חמץ(

 .ה אחתיום אחד, ואפילו שע )נתן העורות(אמר רבא: הלכה כרבי נתן, אפילו 

 שיטות הראשונים

הא  .11נראה, דחייב לבער אפילו נפסלה מאכילת אדם ף"הרי, דמדברי א"ריטבכתב  :םשעיפשה ונפסלה מאכילת אדפת 
ד, "ראבדעת וכן . לדבריו א"ריטב סכיםהו נפסל מלאכול לכלב, נפיק ליה מתורת אוכל, והוה ליה עפרא בעלמא.אם 
לא אתי לאשמעינן אלא דין ודכשנפסלה מאכילת אדם אינו חייב לבער. , ה"ראהודעת . ם חלאווה"ן, ומהר"ש, ר"רא

 פסק כדעה ראשונה. 12ע"השווטומאה. 

 .אין צריך לבער ,הקילור והאספלנית והרטייה שנתן לתוכן קמח, תוספתא הביא ףהרי": נתחמצה ולבסוף הסריחה
מלוגמא האם ש ,חילקו הירושלמיבשם  ורא"ש אב"דרהילו או. םהרמב"וכן פסק . 13עראין צריך לב ,מלוגמא שנסרחה

 סתם דבריו. 16והשו"ע .15חילק בין נסרחה קודם פסח, לבין נסרחה בפסח ןוהר". 14נתחמצה ואח"כ נסרחה, זקוק לבער

                                                
 ואפילו לרבי יוסי שאמר בפרק ראשון )י"ד א'( שאסור לשרוף תרומה טהורה עם טמאה, אלא זו לעצמה, וזו לעצמה.  . 10
  א."ריטבהוא מותר לטמאה. שור, לבעיתא תרתי אשמעינן, שהוא חייב ולדידיה, מתנ . 11
 .(סי' ג)ש "רא. (חמץ ומצה א,בהשגות הל' )ד "ראב .(ר"ה ת"ד)א "ריטב. (א"ד בריטב"הו)ה "רא :מקורות. (יק "ס)ב "ומשנח תמב,ב. "או . 12
מאכילת אדם חייב לבער, הא דמלוגמא שנסרחה אינו חייב לבער, היינו שנסרחה  ודעימיה, הסוברים שגם פת שנפסלה ף"הרילפי  . 13

דהא מעיקרא נמי לא חזיא  ,שנסרחה מאכילת כלב משמע תמצי לומרואם בנפסלה מאכילת אדם.  , או דמייריה"ולרא. בלכמאכילת 
שוב אינו נפקע עד שיפסל  ,דכיון דחל עליה שם איסור בעודו מאכל אדם ;למאכל אדם, מוקמינן לה שנסרחה אחר זמן איסורה

 וראה להלן. א. "ריטב. דהוי עפרא בעלמא ,מאכילת כלב
לפי שדברי הירושלמי הם בנתחמצה בפסח ובכהאי גוונא רי"ף ורמב"ם,  ושלמי ולא הביאוהוביר וכתב הרב המגיד באמת שכן הוא . 14

 ,ודברי התוספתא הם בנסרחה קודם הפסח דכי אתאי פסח לא חל עליה איסור חמץ דהא הוה סרוחה .בעינן נסרחה ולבסוף נתחמצה
 . וראה להלן בדברי הר"ן.ף עיפשהדודאי נתחמצה ולבסו ,( ונפסלה מלאכול לכלב"ה ב'והוה ליה כפת שעיפשה )מ

אבל  .("א ב'זמנו שמותר בהנאתו אחר זמנו )כ כחרכו קודםהר"ן ביאר התוספתא, מלוגמא שנסרחה, היינו קודם הפסח, דהוה ליה  . 15
הכי . וכתב דהילכך אינו חייב לבער ,דהא לא חל עליה איסור ,הוא כחרכו קודם זמנו ,אם נסרחה ולבסוף החמיצה ,נסרחה בפסח

 .א בירושלמיאית
מגיד משנה, שאם החמיצה ולבסוף נסרחה, אם נסרחה בכתב דבריו כש, של הר"ן ו,ב. והמשנ"ב )ס"ק יב( פסק כחילוקאו"ח תמב . 16
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ֵמץ, "הרמב"ם: כתב פסד מאכילההתערב חמץ ונ ֵרב ּבֹו חָּ עָּ תְּ ּנִ ר ׁשֶׁ בָּ ֵאינֹו  היה בלתי ראוי לאכילה()קודם הפסח, ועל ידי שהתערב נ ּדָּ וְּ
ם דָּ ל אָּ ל ּכָּ ֲאכָּ ֵאינֹו מַּ ל, אֹו ׁשֶׁ לָּ ם ּכְּ דָּ ל אָּ ֲאכַּ ּיֹוֵצא ּבֹו חולים(ל)אלא רק  מַּ כַּ ק וְּ יָּ רְּ ּתִ גֹון הַּ סּור  -, ּכְּ מֹו, אָּ ּיְּ קַּ ר לְּ ּתָּ ּמֻ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ אַּ

ח סַּ ּפֶׁ ר הַּ חַּ ד אַּ לֹו עַּ כְּ אָּ ֵאין)דבפסח חוזר וניעור( 17לְּ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ אַּ הּוא  ; וְּ ל ׁשֶׁ א ּכָּ ּלָּ ֵמץ אֶׁ חָּ לֹו. -ּבֹו ִמן הֶׁ כְּ אָּ סּור לְּ ה אָּ " וכן ֲהֵרי זֶׁ
  כתב שיש חולקים ומתירים אם נתבטל קודם הפסח, והכי קיימא לן. והרמ"א. 18השו"עפסק 

 שולחן ערוך

 תמב(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ֵמץ,  .א ת חָּ ֲערֹבֶׁ ה  ּתַּ אֶׁ ל ֵירָּ ּום ּבַּ יו ִמׁשּ לָּ ִרים עָּ מֹות יג, ז(עֹובְּ ֵצא  )ׁשְּ ל ִיּמָּ מֹות יב, יט(ּובַּ ִלי )ׁשְּ בְּ ּבַּ ח הַּ כּותָּ ס וְּ יָּ ּמֹורְּ גֹון הַּ ר  ּכְּ כָּ ׁשֵ וְּ
ּמַּ  יהַּ ה, ּדִ ֲאִכילָּ אּוי לַּ ֵאינֹו רָּ ֵמץ וְּ ת חָּ ֲערֹבֶׁ ׁש ּבֹו ּתַּ ּיֵ ר ׁשֶׁ בָּ ל ּדָּ ִלים. ֲאבָּ ֱאכָּ ּנֶׁ ִרים הַּ בָּ ֵאּלּו ִמּדְּ ּיֹוֵצא ּבְּ ל ּכַּ כָּ מֹו ּבְּ  וְּ ּיְּ קַּ ר לְּ ח; ֻמּתָּ סַּ פֶׁ

ּבְּ  עַּ ת הָּ גֹון ֲעֵרבַּ עֹורֹות, ֲאִפּלוּ  ִניןדָּ ּכְּ ח וְּ מַּ תֹוכֹו קֶׁ ן לְּ תַּ ּנָּ ן  ׁשֶׁ תַּ ִאם לֹא נָּ מֹו. וְּ ּיְּ קַּ ר לְּ ה ֻמּתָּ עּור ֲהֵרי זֶׁ ּבִ ם הַּ ת קֹדֶׁ חַּ ה אַּ עָּ ן ׁשָּ נָּ תָּ נְּ
לֹׁשָּ  ִאיׁש; ּתֹוךְּ ׁשְּ ִהבְּ ד וְּ סַּ ֲהֵרי ִנפְּ מֹו ׁשֶׁ ּיְּ קַּ ר לְּ עּור, ֻמּתָּ ּבִ ת הַּ עַּ ִמים ִלׁשְּ ם ג' יָּ ח קֹדֶׁ מַּ ּקֶׁ ן הַּ תַּ נָּ עֹורֹות, וְּ ֵכן הָּ ֵער. וְּ בַּ ב לְּ ּיָּ ִמים, חַּ ה יָּ

הָּ  ילֹור וְּ ּקִ נִ הַּ לְּ ּפַּ ִאסְּ הָּ ה וְּ ִטּיָּ ֵמץ."ית והתריאקרְּ חָּ ת הֶׁ ד צּורַּ סַּ ֲהֵרי ִנפְּ ח ׁשֶׁ סַּ פֶׁ ן ּבְּ מָּ ּיְּ קַּ ר לְּ ֵמץ, ֻמּתָּ ן חָּ תֹוכָּ ן לְּ תַּ ּנָּ  ה ׁשֶׁ
ֵער. ב.  בַּ ב לְּ ּיָּ ה, ֵאינֹו חַּ חָּ רְּ סְּ ּנִ א ׁשֶׁ מָּ ּלּוגְּ ב, ּומְּ לֶׁ ּכֶׁ ֱאכֹל הַּ ה ִמּלֶׁ לָּ סְּ ִנפְּ ה וְּ ׁשָּ ִעּפְּ ּה ׁשֶׁ מָּ צְּ ת עַּ ּפַּ  הַּ
ר ׁשֶׁ  ד.  בָּ ֲא ּדָּ ֵאינֹו מַּ ל אֹו ׁשֶׁ לָּ ם ּכְּ דָּ ל אָּ ֲאכַּ ֵאינֹו מַּ ֵמץ וְּ ֵרב ּבֹו חָּ עָּ תְּ גֹון התריאקּנִ ם, ּכְּ דָּ ל אָּ ל ּכָּ ר "כַּ ּתָּ ּמֻ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ ּיֹוֵצא ּבֹו, אַּ כַּ ה וְּ

מוֹ  ּיְּ קַּ הּוא, הֲ  לְּ ל ׁשֶׁ א ּכָּ ּלָּ ֵמץ אֶׁ חָּ ֵאין ּבֹו ִמן הֶׁ י ׁשֶׁ ל ּפִ ף עַּ אַּ ח, וְּ סַּ ּפֶׁ ר הַּ חַּ ד אַּ לֹו עַּ כְּ אָּ סּור לְּ לֹו. אָּ כְּ אָּ סּור לְּ ה אָּ ן  הגה:ֵרי זֶׁ ּמָּ קַּ ּולְּ

ן תמ ן."ִסימָּ א לָּ מָּ יְּ ִכי קַּ הָּ ח, וְּ סַּ ּפֶׁ ם הַּ ל קֹדֶׁ ּטֵ ּבַּ יִרים ִאם ִנתְּ ּתִ ִקים ּומַּ ֵיׁש חֹולְּ ֵאר ּדְּ ּבָּ ה ִיתְּ ּגָּ הַּ ִעיף ד' ּבַּ  ז סָּ
ְּ   .ט ׂשּ ב, אֹו ׁשֶׁ לֶׁ ּכֶׁ ת הַּ ל ֵמֲאִכילַּ סַּ ִנפְּ ן ִאסּורֹו וְּ מַּ ם זְּ ׁש קֹדֶׁ ּפֵ עַּ תְּ ּנִ ֵמץ ׁשֶׁ ֵאׁש חָּ פֹו ּבָּ ּנוֹ )רָּ מַּ ם זְּ ב,  ן(")רַּ  (קֹדֶׁ לֶׁ כֶׁ אּוי לְּ ֵאינֹו רָּ ד ׁשֶׁ ךְּ עַּ רַּ חְּ נֶׁ וְּ

ח. סַּ פֶׁ מֹו ּבְּ ּיְּ קַּ ר לְּ יט, ֻמּתָּ ּטִ ח אֹותֹו ּבַּ טָּ ה וְּ יבָּ ֲחדֹו ִליׁשִ ּיִ  אֹו ׁשֶׁ

 

                                                                                                                                                                         
פסח, אף שאינו ראוי לכלב, חייב לבער, כיון שהתחייב בביעור קודם שנסרחה. ואם נסרחה ב קודם פסח, מותר לקיימה. אבל אם

רק מאכילת . ואם נפסלה גם מאכילת כלב)ובשעה"צ, ס"ק כה, ביאר דהיינו כשנסרחה קודם שהחמיצה י נסרחה קודם שהחמיצה, אפילו בפסח, שר

ירושלמי  -מקורות  .כתב בשם פמ"ג, שנחשב רק נוקשה. ובמלוגמא שהוא רק על ידי תערובות, באופן זה אפשר דלגמרי שרי. ונשאר בצ"ע, עיי"ש( ,אדם
 יא(. רא"ש )סי' ד(. -"ף )יד א בדפיו(. ר"ן )ד"ה מלוגמא(. רמב"ם וראב"ד )הל' חמץ ומצה ד,י. רי)פסחים פ"ג ה"ב()פ"ב ה"ו(. תוספתא 

 וביאר המשנ"ב )תמב, ס"ק כא( שאף שאינו ראוי לאכילה, מכל מקום כיון שהוא אכלו, אחשביה. . 17
שום , מ(אף שהתערב קודם הפסח) או"ח תמב,ד. וכתב המשנ"ב )ס"ק יח( שדווקא כשהתערב חמץ מעליא, מחמיר השו"ע לאסרו . 18

דחוזר וניעור. אבל אם היה חמץ נוקשה קודם שהתערב, מותר להרבה אחרונים לאוכלו, ואפילו כשהתערב תוך הפסח )היות שאין 
 -כרת באכילתו, ולכמה ראשונים איסורו רק מדרבנן, ראה ריש פירקין, לא החמיר לאסור תערובתו במשהו ככל חמץ(. מקורות 

 רמב"ם )הל' חמץ ומצה ד,יב(.

 ת”בעזהשי
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