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 ד"בס

  ומה שביניהם- דת ומדינה - מצהוחמץ 

 נבון. מ

 

 אשר צבן-תמר ברשופטת י "עירושלים משפט ה בית פסיקת

 
ד בניסן "מצהרי יום י" :קובע לאמור, "איסור הצגת חמץ"שעניינו העבירה של ,  בחוק חג המצות1סעיף 

פומבי מוצר חמץ למכירה או לא יציג בעל עסק ב, א בניסן"עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ

 ".כל מוצרי קמח חמץ אחרים פיתה ;לחמנייה ;לחם –' מוצר חמץ, 'לעניין זה; לצריכה
... 

.  בחוק חג המצות1היא שנסיבות ארבעת כתבי האישום אינן מתארות עבירה לפי סעיף , המסקנה כאמור

לאור הגדרת . ירה או לצריכהלמכ, כהגדרתו בחוק,  מוצר חמץבפומביחוק זה אוסר על בעל עסק להציג 

, בפרהסיה, שנועד למנוע הצגת חמץ בפומבי, ולאור תכליתו של חוק חג המצות, בחוק העונשין" פומבי"

 באים בגדרו –מסעדות ופיצרייה ,  מכולת–אין אותם בתי עסק שבבעלות הנאשמים , לצריכה או למכירה

 .של מקום פומבי
 

  ~~ לשמה– לא לשמה –כפיה ~~ 
 

  ב עמוד קה דף סנהדרין מסכת בבלי תלמוד
 שמתוך, לשמה שלא אפילו, ובמצוה בתורה אדם יעסוק לעולם: רב אמר יהודה רב אמר
 . לשמה בא - לשמה שלא

 
 א עמוד פח דף שבת מסכת בבלי תלמוד

 שכפה מלמד :חסא בר חמא בר אבדימי רב אמר ,ההר בתחתית ויתיצבו +יט שמות+
 ,מוטב - התורה מקבלים אתם אם :להם ואמר ,כגיגית ההר את עליהם ברוך הוא הקדוש

 .תהא קבורתכם שם - לאו ואם
 ~~חמץ ומצה ~~ 

 
 ם הלכות חמץ ומצה פרק א הלכה א "רמב

כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב 
אחד האוכל , ייב קרבן חטאת קבועהבשוגג ח, כי כל אוכל חמץ ונכרתה+ ב"שמות י+כרת שנאמר 

 . ואחד הממחה ושותה
 

 ם הלכות חמץ ומצה פרק א הלכה ג "רמב
והמניח , לא יאכל חמץ לא יהא בו התר אכילה+ ג"שמות י+ שנאמר החמץ בפסח אסור א בהנייה

לא יראה לך שאור + ב"שמות י+ שנאמר פ שלא אכלו עובר בשני לאוין"חמץ ברשותו בפסח אע
ואיסור החמץ ב ואיסור השאור שבו מחמצין אחד , ונאמר שאור לא ימצא בבתיכםבכל גבולך 

 .הוא
 

 שמות פרק יב פסוק לט 
ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ ִּכי גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו 

 :  ָלֶהםְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו
 

  טו פסוק כג פרק שמות
 ָיָצאָת בֹו ִּכי ָהָאִביב חֶֹדׁש ְלמֹוֵעד ִצִּויִתָך ַּכֲאֶׁשר ַמּצֹות ּתֹאַכל ָיִמים ִׁשְבַעת ִּתְׁשמֹר ַהַּמּצֹות ַחג ֶאת

 : ֵריָקם ָפַני ֵיָראּו ְולֹא ִמִּמְצָרִים
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 שמות פרק יג פסוק ג
' הכי בחזק יד הוציא יצאתם ממצרים מבית עבדים ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר 

  :ולא יאכל חמץאתכם מזה 
 

 ~~מצה בקורבנות~~
 

 ויקרא פרק ב
:  משחים בשמןמצות מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מנחהוכי תקרב קרבן ) ד(

 ... 
 :'נו אשה לה כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממלא תעשה חמץ'  אשר תקריבו לההמנחהכל ) יא(
 

 ~~מנחה~~
 בראשית פרק לב

ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן ) כא(
 :אראה פניו אולי ישא פני

 
 בראשית פרק מג 

ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש ) יא(
 :דבש נכאת ולט בטנים ושקדיםמנחה מעט צרי ומעט 

 

 ~~מנחה חדשה~~
 ויקרא פרק כג 

 :ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהְּתנּוָפה ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹת ִּתְהֶייָנה) טו( 
) יז( :ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעת ִּתְסְּפרּו ֲחִמִּׁשים יֹום ְוִהְקַרְבֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה ַליקָֹוק) טז(

   : ֵּתָאֶפיָנה ִּבּכּוִרים ַליקָֹוקָחֵמץ ְּתנּוָפה ְׁשַּתִים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים סֶֹלת ִּתְהֶייָנה ֶלֶחםָּתִביּאּו ִמּמֹוְׁשבֵֹתיֶכם 
 
 יח -רים פרק ח פסוק יזדב

ְוָזַכְרָּת ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכי הּוא ַהּנֵֹתן ְלָך ּכַֹח : ְוָאַמְרָּת ִּבְלָבֶבָך ּכִֹחי ְועֶֹצם ָיִדי ָעָׂשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶּזה
 : ַלֲעׂשֹות ָחִיל ְלַמַען ָהִקים ֶאת ְּבִריתֹו ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ַלֲאבֶֹתיָך ַּכּיֹום ַהֶּזה

 
 ברים פרק כו ד
ְוָלַקְחָּת ) ב( :ְוָהָיה ִּכי ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה ִויִרְׁשָּתּה ְוָיַׁשְבָּת ָּבּה) א(

א ְוָהַלְכָּת ֶאל ֵמֵראִׁשית ָּכל ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנ
ּוָבאָת ֶאל ַהּכֵֹהן ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ַּבָּיִמים ָהֵהם ְוָאַמְרָּת ) ג( :ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

ְוָלַקח ) ד( :ינּו ָלֶתת ָלנּוֵאָליו ִהַּגְדִּתי ַהּיֹום ַליקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ִּכי ָבאִתי ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיקָֹוק ַלֲאבֵֹת
ְוָעִניָת ְוָאַמְרָּת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ֲאַרִּמי אֵֹבד ) ה( :ַהּכֵֹהן ַהֶּטֶנא ִמָּיֶדָך ְוִהִּניחֹו ִלְפֵני ִמְזַּבח ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך

ַוָּיֵרעּו אָֹתנּו ַהִּמְצִרים ) ו( : ָעצּום ָוָרבָאִבי ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה ַוָּיָגר ָׁשם ִּבְמֵתי ְמָעט ַוְיִהי ָׁשם ְלגֹוי ָּגדֹול
ַוִּנְצַעק ֶאל ְיקָֹוק ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ְיקָֹוק ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ) ז( :ַוְיַעּנּונּו ַוִּיְּתנּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקָׁשה
ָוק ִמִּמְצַרִים ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ָּגדֹל  ְיקַֹוּיֹוִצֵאנּו) ח( :ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו

) י( : ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁשַוִּיֶּתן ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַוְיִבֵאנּו) ט( :ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים
 ְיקָֹוק ְוִהַּנְחּתֹו ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך ָנַתָּתה ִּליֶׁשר ְוַעָּתה ִהֵּנה ֵהֵבאִתי ֶאת ֵראִׁשית ְּפִרי ָהֲאָדָמה ֲא

    :ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ִלְפֵני ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָך
 
 

 )שחוברה במחנה ברגן בלזן (בפסח תפילה לפני אכילת חמץ
הנה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות , אבינו שבשמים : לפני אכילת חמץ יאמר בכוונת הלב"

אך על זאת דאבה לבנו שהשעבוד , ך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץרצונ
" וחי בהם"הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך . ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות, מעכב אותנו

על כן תפילתנו לך שתחיינו ".  השמר לך ושמור נפשך מאוד"ולהיזהר באזהרתך , ולא שימות בהם
 .אמן, לנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלםותקימנו ותגא


