בס"ד
חמץ ומצה  -דת ומדינה  -ומה שביניהם
מ .נבון
פסיקת בית המשפט ירושלים ע"י שופטת תמר בר-אשר צבן

סעיף  1בחוק חג המצות ,שעניינו העבירה של "איסור הצגת חמץ" ,קובע לאמור" :מצהרי יום י"ד בניסן
עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ"א בניסן ,לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או
לצריכה; לעניין זה' ,מוצר חמץ' – לחם; לחמנייה; פיתה כל מוצרי קמח חמץ אחרים".
...
המסקנה כאמור ,היא שנסיבות ארבעת כתבי האישום אינן מתארות עבירה לפי סעיף  1בחוק חג המצות.
חוק זה אוסר על בעל עסק להציג בפומבי מוצר חמץ ,כהגדרתו בחוק ,למכירה או לצריכה .לאור הגדרת
"פומבי" בחוק העונשין ,ולאור תכליתו של חוק חג המצות ,שנועד למנוע הצגת חמץ בפומבי ,בפרהסיה,
לצריכה או למכירה ,אין אותם בתי עסק שבבעלות הנאשמים – מכולת ,מסעדות ופיצרייה – באים בגדרו
של מקום פומבי.
~~ כפיה – לא לשמה – לשמה ~~
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה עמוד ב
אמר רב יהודה אמר רב :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה ,אפילו שלא לשמה ,שמתוך
שלא לשמה  -בא לשמה.
תלמוד בבלי מסכת שבת דף פח עמוד א
+שמות יט +ויתיצבו בתחתית ההר ,אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא :מלמד שכפה
הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה  -מוטב ,
ואם לאו  -שם תהא קבורתכם.
~~ חמץ ומצה ~~
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א הלכה א
כל האוכל כזית חמץ בפסח מתחלת ליל חמשה עשר עד סוף יום אחד ועשרים בניסן במזיד חייב
כרת שנאמר +שמות י"ב +כי כל אוכל חמץ ונכרתה ,בשוגג חייב קרבן חטאת קבועה ,אחד האוכל
ואחד הממחה ושותה.
רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק א הלכה ג
החמץ בפסח אסור א בהנייה שנאמר +שמות י"ג +לא יאכל חמץ לא יהא בו התר אכילה ,והמניח
חמץ ברשותו בפסח אע"פ שלא אכלו עובר בשני לאוין שנאמר +שמות י"ב +לא יראה לך שאור
בכל גבולך ונאמר שאור לא ימצא בבתיכם ,ואיסור החמץ ב ואיסור השאור שבו מחמצין אחד
הוא.
שמות פרק יב פסוק לט
ָכלוּ
הוֹציאוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ֻעגֹת ַמצּוֹת ִכּי לֹא ָח ֵמץ ִכּי ג ְֹרשׁוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם וְ לֹא י ְ
ַויֹּאפוּ ֶאת ַה ָבּ ֵצק ֲא ֶשׁר ִ
ְל ִה ְת ַמ ְה ֵמ ַהּ וְ גַם ֵצ ָדה לֹא ָעשׂוּ ָל ֶהם:
שמות פרק כג פסוק טו
את
ָצ ָ
אָביב ִכּי בוֹ י ָ
מוֹעד ח ֶֹדשׁ ָה ִ
ית ָך ְל ֵ
ֹאכל ַמצּוֹת ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוִּ ִ
ָמים תּ ַ
ֶאת ַחג ַה ַמּצּוֹת ִתּ ְשׁמֹר ִשׁ ְב ַעת י ִ
יקם:
ֵראוּ ָפנַי ֵר ָ
ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם וְ לֹא י ָ
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שמות פרק יג פסוק ג
ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ה'
אתכם מזה ולא יאכל חמץ:
~~מצה בקורבנות~~
ויקרא פרק ב
)ד( וכי תקרב קרבן מנחה מאפה תנור סלת חלות מצת בלולת בשמן ורקיקי מצות משחים בשמן:
...
)יא( כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה':
~~מנחה~~
בראשית פרק לב
)כא( ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההלכת לפני ואחרי כן
אראה פניו אולי ישא פני:
בראשית פרק מג
)יא( ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש
מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים:
~~מנחה חדשה~~
ויקרא פרק כג
נוּפה ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימֹת ִתּ ְהיֶינָה:
יא ֶכם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְתּ ָ
וּס ַפ ְר ֶתּם ָל ֶכם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ִמיּוֹם ֲה ִב ֲ
)טו( ְ
יעת ִתּ ְס ְפּרוּ ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָשׁה ַליקֹוָק) :יז(
)טז( ַעד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִב ִ
כּוּרים ַליקֹוָק:
אָפינָה ִבּ ִ
נוּפה ְשׁ ַתּיִ ם ְשׁנֵי ֶע ְשׂרֹנִ ים ס ֶֹלת ִתּ ְהיֶינָה ָח ֵמץ ֵתּ ֶ
יכם ָתּ ִביאּוּ ֶל ֶחם ְתּ ָ
מּוֹשׁב ֵֹת ֶ
ִמ ְ
דברים פרק ח פסוק יז-יח
יך ִכּי הוּא ַהנּ ֵֹתן ְל ָך כּ ַֹח
ָכ ְר ָתּ ֶאת יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָדי ָע ָשׂה ִלי ֶאת ַה ַחיִ ל ַהזֶּה :וְ ז ַ
אָמ ְר ָתּ ִבּ ְל ָב ֶב ָך כּ ִֹחי ְוע ֶֹצם י ִ
וְ ַ
יך ַכּיּוֹם ַהזֶּה:
ַלעֲשׂוֹת ָח ִיל ְל ַמ ַען ָה ִקים ֶאת ְבּ ִריתוֹ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ַל ֲאב ֶֹת ָ
דברים פרק כו
ָשׁ ְב ָתּ ָבּהּ) :ב( וְ ָל ַק ְח ָתּ
יר ְשׁ ָתּהּ וְ י ַ
ַח ָלה וִ ִ
יך נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אָרץ ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
)א( וְ ָהיָה ִכּי ָתבוֹא ֶאל ָה ֶ
יך נ ֵֹתן ָל ְך וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּ ֶנא וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאל
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אשׁית ָכּל ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ְ
ֵמ ֵר ִ
אָמ ְר ָתּ
ָמים ָה ֵהם וְ ַ
את ֶאל ַהכּ ֵֹהן ֲא ֶשׁר יִ ְהיֶה ַבּיּ ִ
וּב ָ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם) :ג( ָ
ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע יְ קֹוָק ַל ֲאב ֵֹתינוּ ָל ֶתת ָלנוּ) :ד( וְ ָל ַקח
אתי ֶאל ָה ֶ
יך ִכּי ָב ִ
ַד ִתּי ַהיּוֹם ַליקֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ֵא ָליו ִהגּ ְ
יך ֲא ַר ִמּי א ֵֹבד
אָמ ְר ָתּ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ית וְ ַ
יך) :ה( וְ ָענִ ָ
ָד ָך וְ ִהנִּ יחוֹ ִל ְפנֵי ִמ ְז ַבּח יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטּנֶא ִמיּ ֶ
ָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמּ ְצ ִרים
ָרב) :ו( ַויּ ֵ
ֵרד ִמ ְצ ַריְ ָמה ַו ָיּגָר ָשׁם ִבּ ְמ ֵתי ְמ ָעט וַיְ ִהי ָשׁם ְלגוֹי גָּדוֹל ָעצוּם ו ָ
אָבי ַויּ ֶ
ִ
ַרא ֶאת
וַיְ ַענּוּנוּ וַיִּ ְתּנוּ ָע ֵלינוּ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁה) :ז( וַנִּ ְצ ַעק ֶאל יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינוּ וַיִּ ְשׁ ַמע יְ קֹוָק ֶאת ק ֵֹלנוּ ַויּ ְ
וּבמ ָֹרא ָגּדֹל
וּב ְזר ַֹע נְ טוּיָה ְ
ָקה ִ
ַיּוֹצ ֵאנוּ יְ קֹוָק ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם ְבּיָד ֲחז ָ
ֲמ ֵלנוּ וְ ֶאת ַל ֲח ֵצנוּ) :ח( ו ִ
ָענְ יֵנוּ וְ ֶאת ע ָ
וּד ָבשׁ) :י(
ָבת ָח ָלב ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֶא ֶרץ ז ַ
וּבמ ְֹפ ִתים) :ט( וַיְ ִב ֵאנוּ ֶאל ַה ָמּקוֹם ַהזֶּה וַיִּ ֶתּן ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
וּבאֹתוֹת ְ
ְ
יך
ַחתּוֹ ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ָת ָתּה ִלּי יְ קֹוָק וְ ִהנּ ְ
אשׁית ְפּ ִרי ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶשׁר נ ַ
אתי ֶאת ֵר ִ
וְ ַע ָתּה ִהנֵּה ֵה ֵב ִ
יך:
ית ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ָ
תפילה לפני אכילת חמץ בפסח )שחוברה במחנה ברגן בלזן(
"לפני אכילת חמץ יאמר בכוונת הלב :אבינו שבשמים  ,הנה גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות
רצונך ולחוג את חג הפסח באכילת מצה ובשמירת איסור חמץ ,אך על זאת דאבה לבנו שהשעבוד
מעכב אותנו ,ואנחנו נמצאים בסכנת נפשות .הננו מוכנים ומזומנים לקיים מצוותך "וחי בהם"
ולא שימות בהם ,ולהיזהר באזהרתך "השמר לך ושמור נפשך מאוד" .על כן תפילתנו לך שתחיינו
ותקימנו ותגאלנו במהרה לשמור חוקיך ולעשות רצונך ולעבדך בלבב שלם ,אמן.
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