
י"א ניסן ה'תשע"ט

יוצא לאור על ידי
תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

פאקאנאס, פענסילוועניא

 קובץ
ביאורים

בשו"ע אדמו"ר הזקן
   בעניני בדיקת
וביעור חמץ

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד





 קובץ
ביאורים

בשו"ע אדמו"ר הזקן
   בעניני בדיקת
וביעור חמץ

י"א ניסן ה'תשע"ט

יוצא לאור על ידי
תלמידי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש

פאקאנאס, פענסילוועניא

·
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד



ב"ה

פתח דבר

 שמחים אנו להגיש לפני קהל הרבנים, תלמידי החכמים, ותלמידי הישיבות שליט"א
 מפרי עמל תלמידי ישיבתנו במשך זמן חורף ה'תשע"ט. קובץ זה כולל י"ב ביאורים
חברים בדיבוק  נתלבנו  אלו  ענינים  הזקן.  אדמו"ר  שיטת  לפי  חמץ  בדיקת   בעניני 

 ובפלפול התלמידים, נכתבו ע"י התלמידים, ונערכו ע"י המערכת.

 תודתנו נתונה להנהלת הישיבה על מסירותם לתלמידים – הרב מנחם מענדל סילמן,
 הרב שמרי' מטוסוב, הרב שמואל ניומאן, הרב מנחם אייזנמן, והמנהל הכללי, הרב

מנחם מענדל הכהן הנדל.

המערכת
י"א ניסן ה'תשע"ט



 ענינים מפתח

 

 7 ........................................................................................... זמן בדיקת חמץ
 מנחם מענדל היידינגספעלד

 19 ....................................................................... נאמנות קטנים בביעור חמץ
 דוד סאמיולס

 33 ...................................................................... טענת מקח טעות לענין חמץ
 יהודה קלמן קדנר

 41 ..................................................................................... העושה ביתו אוצר
 שניאור זלמן רייצעס

 49 ................................................................................... "בתיכם" לענין חמץ
 אהרן סידעראוו

 59 ............................................................................. המפרש והיוצא בשיירא
 מענדל גנזבורגמנחם 

 65 ................................................................................... חמצו שבעיר אחרת
 שמואל וואלאוויק

 75 ......................................................................... ביטול חמץ בשעת הביעור
 מרדכי מענדל קדנר

 81 ................................................................ עשאן הכתוב כאילו הוא ברשותו
 הלל לוינזון

 92 .................................................................................. תשביתו קודם חצות
 מנחם מענדל הכהן בראנשטיין

 101 ....................................................................... חורים המחוייבים בבדיקה
 ישראל שלמה שוויי

 108 .............................................................................. ביעור בשעה חמישית
 פלדמן דובער





 קובץ ביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן בעניני ביעור חמץ  ·  7

 

 זמן בדיקת חמץ
 מענדל היידינגספעלד מנחם

 :ו, אדה"ז תלא

אפילו אם היה עוסק באחד מכל הדברים הללו קודם שהגיע ו

אפילו היה עוסק  הבדיקה חייב להפסיק כשיגיע זמנהזמן 

צי שעה לפני צאת דהיינו שהתחיל לעסוק קודם ח בהיתר

ואפילו הוא עוסק בתלמוד תורה שאם לא יפסיק  הכוכבים

לבדוק מיד בתחלת כניסת הלילה אע"פ שיבדוק אח"כ הרי זה 

שתקנו לבדוק בצאת הכוכבים מיד כשיש  מבטל תקנת חכמים

 .עדיין אור היום קצת

ואף על פי שעדיין לא קרא ק"ש של ערבית וק"ש היא מצות 

תורה וגם היא תדירה בכל יום ויום ב' פעמים וכל עשה של 

אעפ"כ צריך להקדים את  התדיר מחבירו קודם את חבירו

שאם לא  הבדיקה לפני ק"ש ותפלה לפי שהיא מצוה עוברת

יבדוק מיד בצאת הכוכבים הרי הוא נקרא עובר על תקנת 

חכמים אבל בק"ש אף על פי שמצוה מן המובחר לקרותה 

בתחלת הלילה מכל מקום אינו נקרא עובר על תקנת חכמים 

סימן אלא אם כן קורא אותה אחר חצי הלילה כמו שנתבאר ב

 .רל"ה
 

  :א קו"א, אדה"ז תלא

 ואף שלא תיקנו חז"ל תחלת הלילה אלא כדי שלא יתרשל...

כמ"ש הראב"ד, מ"מ ה"ז דומה לקורא ק"ש אחר חצי הלילה 

שנקרא עבריין ואף שאינו אלא משום סייג, עיין בעולת תמיד 

דאמרינן וכי תימא זריזין מקדימין  וכן משמע בגמרא .סי' רל"ה

כו', וקשה למה תקנו חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"ד ועשו 

ות שיתקנו שכולם את כולם זריזים מה שלא עשו כן בכל המצ

←←



יהיו זריזים לקיימן בתחילת זמנן, אלא ודאי דכל המצות 

הקבועים להם זמן על פי התורה או על פי חכמים כגון תפלה 

חצות  כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע כגון כנגד תמידין

אין צריך לקבוע  לתפלת השחר צאת הכוכבים לתפלת המנחה

זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחלת זמנן, דכיון שיש 

לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע, אבל בדיקת חמץ 

לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסח חייב לבדוק שאי אפשר 

כך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן , לכמו שיתבאר בסי' תל"ה

וכיון  ,דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל הבדיקה בזמן ידוע

שאין לבדיקה זמן מצד עצמה כמו בתפלה וקריאת שמע תקנו 

והיינו הקדמת זמן זריזין לפי הס"ד. וכיון שקבעו  ,לה חכמים זמן

זמן אם כן מי שאינו בודק בתחלת זה הזמן אינו נקרא עצל אלא 

גזירת חכמים והוא הדין והוא הטעם  נקרא עבריין שעבר על

 .לפי המסקנא

 

 א.

  :במשנה )ב, א(

 .אור לארבעה עשר בודקין את החמץ

 המאור ריש פסחים: וכתב 

ותנא דמתני' לפי שפתח בדבריו בהל' בדיקת חמץ תפש לשון אור כדכתיב פתח דבריך 
 ליל ארבעה עשר לא היה זה פתיחת דבריו. יאיר ותנא דבי שמואל דאמר

 על זה: ראב"דוכתב ה 

 זה הטעם אין לו טעם, וכי לא שנה התנא לשון אור אלא בפתיחת דבריו, והרי המפלת
אור לשמונים ואחד ]פסחים דף ג.[, יכול יהא נאכל אור לשלישי ]שם[, וכמה כיוצא 
באלו. ועוד ]אטו[ מי ליכא לילה במשנה ובברייתא, ומה ראו לומר אור במקצת 
המקומות ובמקצתן אמרו לילה. אבל הטעם הברור שכל המקומות שהוא צריך 

ות ]ראש השנה דף כב ב[, להקדים לתחלת הלילה, כגון בדיקת החמץ ומשיאין משוא
תני אור, מפני שעדיין יש שם אור היום ואינו חושך, כדכתיב ]בראשית א ה[ ולחשך 
קרא לילה, והמפלת אור לשמונים ואחד, ויכול יהא נאכל אור לשלישי, כולם לצורך 

←←
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נשנו, שלא תאמר כל זמן שיש בו אור היום יהא נדון כיום שלפניו, לכך שנו בהם אור, 
כל מקום ששנה אור לצורך נשנה. וכן אור יום הכיפורים מתפלל שבע וכן תמצא 

ומתודה ]יומא דף פז ב[ גם הוא לצורך נשנה שלא יאחר מהתוודות כדי שיהא עליו כל 
היום בריצוי לפני הבורא ומאי דקבעינן בגמרא ותנא דידן מאי טעמא לא תנא לילה 

שמואל ששנה לילה בא  הכי קאמר התנא הזה היה לו לפרש ולא לסתום ותנא דבי
 לפרש המשנה, כי כן דרך הבריתות לפרש המשניות.

", עדיין יש שם אור היום ואינו חושךלי"ד" היינו, בזמן ש" אורהיינו, שהראב"ד חידש שדין "
שכל המקומות שהוא צריך להקדים לתחלת הלילה, כגון בדיקת החמץ ומשיאין משואות תני "

 ".אור

 השלחן ערוך )תלא, א(:ונראה שכן הוא דעת 

ליל י"ד בניסן בודקין את החמץ לאור הנר בחורין ובסדקין בכל המקומות  בתחלת
 .שדרך להכניס שם חמץ

 ב. 

והנה לפי חידוש זה של הראב"ד שעיקר מצות הבדיקה היא בתחלת הלילה, יש לבאר את דברי 
 הגמ' )ד, א(:

לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר דנגהי ארבסר  אמר אביי הילכך האי צורבא מרבנן
 .דלמא משכא ליה שמעתיה ואתי לאימנועי ממצוה

 וכך ביאר הפרי חדש:

דהא דאמרינן בגמרא דילמא אתי לאמנועי ממצוה לאו למימרא דחיישינן לדילמא 
ישכח ולא יבדוק, דכיון דאית ליה זמן כל הלילה לא חיישינן להכי, אלא היינו לומר 

 .עיקר המצוה לבדוק בתחילת הלילה שיש קצת אור וכפירוש הראב"דשימנע מ

 ועפ"ז הסיק הלכה למעשה:

ולפי זה אפילו אם התחיל ללמוד בהיתר כשיגיע זמן הבדיקה צריך להפסיק, דאע"ג 
דקיימא לן גבי תפילה ואם התחילו אין מפסיקין וכדלעיל היינו בדאיכא שהות, אבל 

בהגה  לת ערבית כמו שכתוב לעיל בסימן רל"הבדליכא שהות מפסיק ואפילו לתפי
וכן אם היה טרוד ולא  והכא כליכא שהות דמי לעיקר המצוה שהיא תחילת הלילה,

התפלל תפילת ערבית עם הציבור יבדוק ואח"כ יתפלל מטעמא דכתיבנא
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 וכן דעת העולת שבת:

בתי ולענין אם יתפלל תפלת ערבית תחלה או יבדוק תחלה, הנה מדברי הראב"ד דכת
לעיל דמדייק מדקתני אור לארבעה עשר משמע דצריך לבדוק סמוך לכניסת הלילה, 
הנה על כרחך סבירא ליה דיבדוק תחלה, דאם לא כן הרי אי אפשר לו לבדוק סמוך 

 לכניסת הלילה דהא צריך להתפלל תפלת ערבית תחלה.

 אבל החק יעקב כתב:

 ר ושאינו תדיר תדיר קודםכי תדי המי שרגיל להתפלל ולקרות ק"ש בזמנה אל ישנ

 והנה דעת אדה"ז בשו"ע )תלא, ו( כדעת הפרי חדש והעולת שבת:

ואף על פי שעדיין לא קרא ק"ש של ערבית וק"ש היא מצות עשה של תורה וגם היא 
תדירה בכל יום ויום ב' פעמים וכל התדיר מחבירו קודם את חבירו אעפ"כ צריך 
להקדים את הבדיקה לפני ק"ש ותפלה לפי שהיא מצוה עוברת שאם לא יבדוק מיד 

בל בק"ש אף על פי שמצוה מן בצאת הכוכבים הרי הוא נקרא עובר על תקנת חכמים א
המובחר לקרותה בתחלת הלילה מכל מקום אינו נקרא עובר על תקנת חכמים אלא 

 אם כן קורא אותה אחר חצי הלילה כמו שנתבאר בסימן רל"ה.

 ג. 

ובקו"א הוכיח שיטה זו של הראב"ד שעיקר מצות הבדיקה היא בתחלת הלילה ממשמעות 
 צריך להקדים את הגמ' )ד, א(: הגמ', ובכדי להבין את הוכחת אדה"ז

וכי תימא זריזין מקדימין . חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה ונבדוק בשית...
אמר רב נחמן בר יצחק בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור ...למצות נבדוק מצפרא

 הנר יפה לבדיקה

 ופירש רש"י:

מי כולי האי דבשלמא חמץ בתחלת שש וקודם איסורו יבערנו למה לי לאקדו -נבדוק 
נבדוק . אי אור יממא הוא איכא לתרוצי דמתניתין נמי בשש קאמר אבל השתא תקשה

דאיכא הקדמה לזריזים כדאשכחן גבי מילה ובזריזותיה דאברהם שנאמר  -מצפרא 
 ם.וישכם אברהם בבקר שלא המתין עד הנץ החמה ומכל מקום בלילה לא הקדי

 ", הקשה אדה"ז:נבדוק מצפרא ,ין מקדימין למצותוכי תימא זריזועל מה שאמרה הגמ' "
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וקשה למה תקנו חז"ל לכל ישראל שיבדקו אור לי"ד ועשו את כולם זריזים מה שלא 
 עשו כן בכל המצות שיתקנו שכולם יהיו זריזים לקיימן בתחילת זמנן

 ומתרץ:

המצות הקבועים להם זמן על פי התורה או על פי חכמים כגון תפלה  אלא ודאי דכל
כנגד תמידין כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע כגון חצות לתפלת השחר צאת 
הכוכבים לתפלת המנחה אין צריך לקבוע זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא 

אבל בדיקת חמץ  בתחלת זמנן, דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע,
שאי אפשר לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסח חייב לבדוק כמו שיתבאר בסי' 
תל"ה, לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל 
הבדיקה בזמן ידוע, וכיון שאין לבדיקה זמן מצד עצמה כמו בתפלה וקריאת שמע 

 ן לפי הסלקא דעתך.זמן זריזיתקנו לה חכמים זמן, והיינו הקדמת 

היינו, שכל המצות שיש להם משך זמן שבו חייבים לקיימם, אין חיוב לקיימם בתחלת זמנם, 
אלא שיש דין של "זריזין מקדימין למצוות", שאף שאין זה חיוב, מ"מ המקיימם בתחלת זמנם 

חייב  שאי אפשר לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסחנקרא זריז. אבל בבדיקת חמץ "
 ".לבדוק

היינו, שאם יאמרו חז"ל שבדיקת חמץ עד חצות יום י"ד, מי שמאיזה טעם לא בדק עד אז, 
 יסבור שפטור הוא ממצות הבדיקה, ואין הדין כן אלא כמ"ש במשנה )י, ב(:

לא בדק בארבעה עשר יבדוק בתוך  לא בדק אור ארבעה עשר יבדוק בארבעה עשר
 אחר המועדהמועד לא בדק בתוך המועד יבדוק ל

 וכן נפסק להלכה בסימן תלה, א:

לא בדק בליל י"ד יבדוק ביום י"ד באיזו שעה שיזכור מהיום לא בדק כל יום י"ד יבדוק 
 בתוך הפסח לא בדק בתוך הפסח יבדוק לאחר הפסח

לכך הוצרכו לתקן זמן קבוע לתחילתן דהיינו שחייבים כל ישראל להתחיל הבדיקה בזמן ולכן "
 ".ידוע

". היינו, שאין שום זמן שהוא מוקדם מידי לבדיקת חמץ, וכיון שאין לבדיקה זמן מצד עצמהו"
תקנו לה חכמים זמן, והיינו כי הרי יכול לבדוק "אפילו מראש השנה" )לשון הגמ' ו, א(, ולכן "

ן לפי הסלקא דעתך". היינו, שמכיון שגם במצוה שאפשר להקדים לעשותה הקדמת זמן זריזי
נה, יש גבול להקדמה הראוי', והוא הקדמת זריזין, לכן במצוה זו, עשו חכמים את לפני סוף זמ

 זמן זריזין לחובה על הכל. וממשיך:
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אם כן מי שאינו בודק בתחלת זה הזמן אינו נקרא עצל אלא נקרא  ,וכיון שקבעו זמן
 עבריין שעבר על גזירת חכמים והוא הדין והוא הטעם לפי המסקנא.

חתה הגמ' שאי אפשר לומר שמה ש"אור לי"ד" הוא זמן הבדיקה הוא משום היינו, גם אחרי שד
בשעה שבני אדם מצויין בבתיהם ואור הנר יפה "זריזין", ומסקנת הסוגיא היא מטעם "

", עדיין זמנה אינו כל הלילה, אף שטעמים אלו מצד עצמם לא היו מחייבים בדיקה לבדיקה
קה מיד כחובה, מ"מ מכיון שטעמים אלו אינם מיד, כמו שדין "זריזין" לא הי' מחייב בדי

, זמן קבוע מצות הבדיקהלסוף  שאיןדכיון הטעמים לזה שתקנו זמן לבדיקה, אלא הטעם הוא 
חייבים כל ", וטעמים אלו באים רק לקבוע איזה זמן הכי ראוי לזמן זה שיהיו "אתו למיפשע"

בבתיהם ואור הנר יפה לבדיקה, ", ולכן תחילת הזמן שבו בנ"א מצויים ישראל להתחיל הבדיקה
 שהוא תחילת הלילה, אז דוקא הוא עיקר המצוה והחיוב.

 ד. 

 אלא שצריך ביאור במה שחילק אדה"ז בין בדיקת חמץ לשאר מצוות:

 דכל המצות הקבועים להם זמן על פי התורה או על פי חכמים כגון תפלה כנגד תמידין
כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע כגון חצות לתפלת השחר צאת הכוכבים 

אין צריך לקבוע זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחלת זמנן,  לתפלת המנחה
דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע, אבל בדיקת חמץ שאי אפשר 

 וק כמו שיתבאר בסי' תל"הלקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסח חייב לבד

היינו, שבשאר מצוות, אחרי סוף זמנם אי אפשר לקיימם יותר, אבל בבדיקת חמץ רצו חכמים 
שלא יאחרו את הבדיקה לזמן האיסור, אבל לאידך רצו גם לחייב מי שלא בדק עד שהגיע זמן 

יש האיסור שיבדוק אחר כך. ומשמע מדברי אדה"ז שא"א לתקן את מצות הבדיקה באופן ש
זמן של לכתחילה שעד זמן פלוני יש לקיימה לכתחילה, וזמן של בדיעבד, שמי שעבר את זמן 

 הלכתחילה עדיין מחוייב לקיים המצוה אחר הזמן הראשון.

 אבל צ"ב הרי ק"ש של ערבית הדין הוא )שו"ע רלה, ג(:

 וזמנה עד חצי הלילה ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא י"ח

שחז"ל תקנו שלכתחילה זמנה עד חצות, ואף מי שאיחר אחר חצות יאמרה לצאת י"ח  היינו,
בדיעבד. ואף שבביאור הגר"א שם הביא את דעת הרמב"ם שגם בדיעבד לא יקרא ק"ש אחר 

 חצות, אבל לא קי"ל כדברי הרמב"ם בזה.



 קובץ ביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן בעניני ביעור חמץ  ·  13

של  וביותר קשה, שהרי אדה"ז עצמו דימה בקו"א כאן את זמן הבדיקה לזמן חצות של ק"ש
 ערבית:

  ה"ז דומה לקורא ק"ש אחר חצי הלילה שנקרא עבריין ואף שאינו אלא משום סייג

 ".כגון חצות לתפלת השחר צאת הכוכבים לתפלת המנחהולמה כאן הזכיר רק "

 ה. 

ואולי הי' מקום לומר, שק"ש אחר חצות שונה מבדיקת חמץ אחר חצות, כי באמת מי שקורא 
ק"ש אחר חצות הלילה הפסיד לגמרי דין זה של חכמים של "עד חצות", ורק מקיים מצוה 
מה"ת. אבל בבדיקת חמץ, הרי מחוייב לבדוק אחר חצות עם כל פרטי הדינים שלפני חצות, 

בסימן תלה, היינו שיש לו לא רק את האיסור מה"ת של ב"י,  ומחוייב בברכה כמו שמבואר
אלא גם מצות חכמים. ואם היו אומרים "עד חצות", הי' נשאר לו רק אותם הדינים של בדיקה 

אי מה"ת, ללא ברכה וללא כל פרטי הדינים שנתבארו בגמ' ובשו"ע שאינם אלא דרבנן, ולכן "
", היינו, שעד סוף הפסח חייב יב לבדוקאפשר לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסח חי

 לבדוק ממצות חכמים.

אבל אם זוהי כוונת אדה"ז, עדיין קשה קצת שלא הבהיר זאת אדה"ז, אף שהאריך כאן ביותר, 
ולכאורה הבהרה זו מוכרחת. ועוד צריך ביאור, למה באמת אי אפשר לקבוע זמן של לכתחילה 

יכלו חז"ל לומר "בדיקת חמץ עד חצות, ומי שלא בדק וזמן של בדיעבד? בסגנון אחר: למה לא 
 עד חצות, יבדוק אחר חצות"?

 ואולי יש לומר בכוונת אדה"ז: 

יש חילוק גדול בין מצות ק"ש שיש לה זמן של לכתחילה )עד חצות( וזמן של בדיעבד )עד 
ה כי מצות ק"ש, אם יקיימה בזמנה, אינו מתחייב ב –עלות השחר(, למצות הבדיקה, והוא 

אחר זמנה, כי כבר יצא ידי חובתו, משא"כ מי שכבר קיים מצות בדיקה קודם הפסח, עדיין 
מחוייב בה כל ימי הפסח. היינו שבשאר מצוות הזמן של הבדיעבד הוא המשך של אותו החיוב 
של הזמן של הלכתחילה, ומחוייב בזמן הבדיעבד רק כי לא קיים המצוה בזמנה לכתחילה, 

ענינה האופן בו חז"ל תקנו שנחשוש לאיסור בל יראה, ואיסור בל משא"כ בבדיקת חמץ ש
יראה הרי הוא בכל ימי הפסח, א"כ כל רגע ורגע מימי הפסח הוא הזמן של לכתחילה של מצות 

 בדיקת חמץ.
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 ו. 

 ביאור הדבר:

 אדה"ז פסק )תמו, א(:

המוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"ד בין שמצאה בביתו בין 
בכל מקום שהוא ברשותו אם הוא חול המועד חייב לבערו מן העולם מיד  שמצאה
ויברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על ביעור חמץ אע"פ שכבר ביטל כל חמצו  שיראנה

וחייב לברך כמו  שמא ישכח ויאכלנה דברי סופריםבליל י"ד מכל מקום חייב לבערו מ
 .שמברכין על כל מצות מדברי סופרים

  :סימן תמו, א מג"אומקור פסק זה הוא מה

 .מ"מ מברך על תקנת חכמים אע"פ שכבר ביטל נ"ל דיברך על ביעור חמץ

 בסימן תלה, סק"ב: ואף שלכאורה זה סותר את דברי המג"א עצמו

ם תקנת חכמים ימצא חמץ בביתו צ"ע אם יברך עליו כיון שבטלו קודם פסח וכבר קיואם 
 .בבדיקה

 והפרי מגדים בסימן תמו רצה ליישב הסתירה: 

 דכאן מיירי שלא בדק כלל, דלא קיים כלל מצות חז"ל.

היינו, שמי שבדק בזמנה, ומצא חמץ אחר הבדיקה אינו מברך כי כבר יצא ידי חובת מצות 
 חז"ל.

 אבל המחצית השקל בסימן תמו שם כתב: 

אע"ג דלעיל סימן תל"ה ס"ק ב' הניח דין זה בצריך עיון, מכל מקום צריך לומר בתר 
 דאיבעיא ליה הדר פשטיה דיש לברך.

 וכנראה סובר אדה"ז כדברי המחצית השקל, כי פסק בפשיטות שיברך אף שכבר בדק.

 ומצה )ג, ו(: ויסוד פסק זה הוא מהמגיד משנה הל' חמץ 

ומה שכתב כשבודק לאחר הפסח אינו מברך הם דברי רבינו ראויין אליו דודאי אין 
לברך בבדיקה שלאחר הפסח שהרי בכל אותו זמן הוא אוכל חמץ ואין הבדיקה אלא 

וא"כ היאך יברך על ביעור חמץ כדי להבדיל בין חמץ זה שעבר עליו הפסח לחמץ אחר 
לא יראה שום חמץ ברשותו ודאי יש לו לברך ודבר ברור אבל בתוך הרגל שהוא מצווה ש

 .הוא זה
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  וע"ז כתב הט"ז תלה, ב:

ולפ"ז נראה דאם ביטל קודם הפסח ובא בתוך הפסח לא יברך על הבדיקה כיון דגם זה 
 ...אינו עובר על בל יראה כיון שכבר ביטלו ואין הבדיקה אלא כדי שלא יאכלנו

 : כתב חק יעקב תלה, האבל ה

ומשמע דדוקא על הבדיקה שלאחר פסח לא יברך, אבל על הבדיקה שבתוך הפסח 
ואף על פי שביטל ג"כ, דאז צריך לברך, כיון שהוא אסור באכילה ובהנאה דבר תורה. 

שוב אינו עובר בבל יראה ובל ימצא, אפילו הכי צריך לברך עכ"פ כיון שמצוה עליו 
 .כמשמעות התוספות ריש פסחיםלבערו, אף שאינו עובר בבל יראה ובל ימצא, ו

  אדה"ז תלה, ד:וכדברי המג"א בסימן תמו ודברי החק יעקב תלה ביאר 

שנאמר תשביתו  מצוה מצד עצמוכשהוא בודק ומבער בתוך הפסח שאז יש בביעור ...
שאור מבתיכם ואם אינו מבערו עובר עליו בבל יראה ובל ימצא ואף אם כבר ביטל כל 

מכל מקום כיון שגזרו חכמים שאין צווה לבערו מן התורה חמצו קודם הפסח שאינו מ
ועובר עליו בבל יראה מטעמים ידועים הרי חמץ זה כאלו לא נתבטל  ביטול מועיל כלום

מברך וצונו על ולכך  תשביתו מדברי סופריםוגם יש בו מצות  ובל ימצא מדברי סופרים
 .ביעור חמץ

 ז. 

שגזרו חכמים שאין היינו, שתקנת הבדיקה היתה כמ"ש אדה"ז כו"כ פעמים בהלכות פסח "
וא"כ תקנה זו מחייבת בביעור בכל רגע ורגע מימי הפסח מצד עצמו, ואף ", ביטול מועיל כלום

מי שקיים מצות הבדיקה בשלימות פעם אחת בזמנה וגם ביטל שאר החמץ שלא מצא, ואח"כ 
תו, הרי ביעור חמץ זה שמצא הוא שוב בכלל מצות הבדיקה של מצא חמץ שלא מצא בבדיק

חכמים, וחל על זה חיוב ביעור, ועתה הוא זמן חיוב זה לכתחילה, ולא לפניכן, ולכן גם מברך 
 ע"ז עוד פעם.

]ואין הפירוש שחמץ זה מגרע בדיקתו שבדק בזמנו, אלא במה שבדק כדינו יצא ידי חובתו, 
כשהוא עושה כך אם בתוך הפסח מצא כזית חמץ בביתו שלא וכמ"ש אדה"ז בסימן תלג, יג: 

מצא בבדיקתו לא עבר עליו למפרע בבל יראה ובל ימצא שהרי אנוס הוא כיון שבדק 
 [.כדינו
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נמצא מכל זה שלא יכלו חז"ל לומר שחיוב הבדיקה בימי הפסח הוא בדיעבד, כי אז הי' חייב 
יעורו לפני הפסח, ולא ביערו, אבל אחר בבדיקה וביעור מתק"ח רק על חמץ שהי' מחוייב בב

שקיים מצותו, שוב הדרינן לדין ביעור מה"ת, שפטור על חמץ שביטל, ואינו מחוייב בברכה 
 וכו'. 

]ועוד יש לומר שלא רק שמחוייב בביעור חמץ שביטל מתקנת חכמים דהבדיקה, אלא גם 
יטל וביער כל חמצו קודם מחוייב בבדיקת הבית בכל רגע ורגע מימי הפסח, כי גם מי שבדק וב

חצות י"ד, ובפסח מצא חמץ שלא מצאה בבדיקתו, ואז שוב נאבדה לו בביתו, באופן שאינו 
מחוייב לבדוק מן התורה אבל מדרבנן מחוייב לבדוק, עי' בסימן תל"ח ותל"ט כו"כ אופנים 

ם כל בזה, יש לעיין אם עתה מחוייב בבדיקת ביתו, ולכאורה הדין פשוט שמחוייב בבדיקה ע
החומרות המבוארים בגמ' ובשו"ע, אף שכבר יצא פעם אחת ידי חובת בדיקה, כי חכמים תקנו 

 בדיקה על מנת להנצל מאיסור ב"י, וכל רגע שיש בו ב"י חל עליו תק"ח זו[.

 ולפי הנתבאר אתי שפיר מ"ש אדה"ז בקו"א דידן:

המצות הקבועים להם זמן על פי התורה או על פי חכמים כגון תפלה כנגד  ודאי דכל
כיון שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבוע כגון חצות לתפלת השחר צאת הכוכבים  תמידין

אין צריך לקבוע זמן לתחלת עשייתן שיעשו אותן דוקא בתחלת זמנן,  לתפלת המנחה
דכיון שיש לסוף עשייתן זמן קבוע לא אתו למיפשע, אבל בדיקת חמץ שאי אפשר 

 תל"ה לקבוע זמן לסופה שהרי עד סוף הפסח חייב לבדוק כמו שיתבאר בסי'

היינו, שמכיון שמצות בדיקת חמץ זמנה בכל רגע ורגע מימי הפסח, ואי"ז רק דין דדיעבד, 
וא"כ יכול האדם לבוא לידי מכשול, שבכדי להציל עצמו מאיסור ב"י מה"ת יבטל חצמו קודם 

האיסור, ובכדי לקיים תקנת חז"ל בבדיקה ובברכה, שמא יפשע וימתין עד אחר זמן  זמן
האיסור, כמו זה שמצא חמץ בפסח שלא מצא בבדיקתו, שיכול ומחוייב לקיים מצותו אחר זמן 

 האיסור.

 ח. 

 ולפי ביאור זה אולי יש לבאר עוד דבר:

ופה שהרי עד סוף הפסח בדיקת חמץ שאי אפשר לקבוע זמן לסלכאורה כל ביאור אדה"ז ש"
", הוא רק לדעת חכמים במשנה הנ"ל )י, ב(, אבל לדעת חייב לבדוק כמו שיתבאר בסי' תל"ה

 רבי יהודה, מבואר בגמ' שם:

 רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלשה פרקים הללו שוב אינו בודק
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אדה"ז נמצא, שיש זמן לסוף תקנת הבדיקה לדעת רבי יהודה. וא"כ, יש להקשות על ביאור 
הנ"ל בגמ' )ד, א(, האם רוצה אדה"ז לומר שכל סוגיית הגמ' לא אתיא כרבי יהודה, וזהו דוחק 
גדול לכאורה. ועוד יותר קשה הרי לפי דברי אדה"ז, יוצא שלרבי יהודה לא היו צריכים חכמים 

 לומר "אור לי"ד בודקים את החמץ", רק "בודקים את החמץ עד חצות".

ושיא כלל, כי פשוט שגם לרבי יהודה, )וגם לחכמים לדעת רש"י שם אלא שלפהנ"ל אין כאן ק
שפירש בדעת חכמים שבודק רק עד הלילה(, מי שמצא חמץ שלא מצא בבדיקתו בפסח, 
מחוייב הוא לבערו בחול המועד עכ"פ, וכל מחלוקת רבי יהודה וחכמים הוא רק אם חיייבוהו 

ב. וא"כ לכו"ע תק"ח זו אין זמן לסופה,  לבדוק ולחפש את החמץ שאינו ידוע, ע"ש בסוגיא י,
עכ"פ לענין ביעור חמץ, וא"כ אם היו חז"ל מחלקים תקנתם, דלענין בדיקה יש זמן לסופה 
ולענין ביעור אין זמן, ואומרים "בודקים עד חצות, ומבערים כל הפסח", אף שלא הי' חשש 

מצוות שיש להם זמן, אבל פשיעה לענין בדיקה, והיו בודקים עד אז וכדעת רבי יהודה וכשאר 
לענין הביעור שמא יפשעו ולא ימהרו לבער עד חצות דוקא, כי זמנה כל הפסח, וא"כ מה 

 הועילו חכמים בתקנתם.

ולכן הוצרכו לומר "אור לי"ד בודקין את החמץ", היינו שכללו את הבדיקה והביעור בתקנה 
מטרתה ביעור )עיין היטב אחת, וחייבו את כל ישראל להתחיל מיד בתחלת הלילה בבדיקה ש

 בשו"ע אדה"ז תמו, ב(, ובזה נמנע החשש שיפשעו ולא יבערו החמץ בזמנו.

]ומה שציין אדה"ז לסימן תלה, ששם רק נתבאר שחייב בבדיקה כל הפסח ולא לסימן תמו על 
שחייב גם בביעור, הרי י"ל שהעדיף להביא הראי' היותר פשוטה מדין הפשוט בשו"ע, אף 

עות התנאים והראשנים שלא קי"ל כוותיהו, מאשר להביא הדין בתמ"ו שאינו שאינו לכל הד
פשוט כלל וחלקו בו גדולי האחרונים, אף שלפי איך שפסק אדה"ז במוסגר בסימן תמו שם 
יהי' יסוד זה קיים גם אליבא דהתנאים והראשונים דלא קי"ל כוותיהו, אבל אה"נ שיכל גם 

 להביא ראייתו משם[.  

 ט. 

 ולפי כ"ז, שאדה"ז מדבר כאן על חובת הביעור מדרבנן, יש לבאר דקדוק לשונו של אדה"ז: 

דכיון שיש לסוף עשייתן זמן ...שיש לסוף זמן עשייתה זמן קבועכל המצוות...
 ...אבל בדיקת חמץ... קבוע

וצריך ביאור מדוע לא קיצר "כל המצוות יש לזמנם סוף, משא"כ בדיקת חמץ", אלא משמע 
שגם לבדיקת חמץ יש סוף לזמן עשייתה, רק שאין סוף זה קבוע, היינו, שיש סוף שחייב לבער 
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כל חמצו שימצא מביתו מיד בחצות, אבל אי"ז "סוף קבוע", ראשית, כמו שנתבאר בריש סימן 
כי מותר ומצווה לבער חמצו עד הלילה, וכל זמן שעוסק בביעורו הרי אינו תמ"ה בשו"ע אדה"ז 

עובר על תקנת חז"ל, וא"כ מי שרואה בחבירו שעדיין מבער חמצו יסבור שעדיין יכול להמתין 
מלבער, ושנית, כמ"ש לעיל שיש גם חיוב בכל ימי הפסח לבער חמץ שמצא גם אם כבר בדק 

מיד שמצא חייב לבער, אבל אי"ז קבוע, כי למי שלא מצא  וביטל, ואף שיש זמן לסופה, היינו
עתה, כבר עבר סוף זמן ביעורו, ולמי שימצא בעתיד עדיין לא הגיע סופה, ומכיון שיש מי 
שמצותו לבער חמץ בפסח, יבוא אדם לפשיעה ע"י שיסבור שאפשר לקיים מצות חכמים 

 .בבדיקה וביעור לכתחילה גם אחר זמן האיסור )כי כבר ביטל(
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 נאמנות קטנים בביעור חמץ
 דוד סאמיולס

  :י, בדה"ז תלא

כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ יכול לעשות אפילו 

או קטן שיש בו דעת ויכולת לבדוק ככל משפטי  עבד או אשה

הבדיקה שיתבארו בסי' תל"ג שהכל כשרים לבדיקת חמץ והכל 

נאמנים על הבדיקה ואין חוששין שמא יתעצלו לבדוק יפה 

וישקרו לומר יפה בדקנו דכיון שבדיקת חמץ אינו אלא מדברי 

סופרים שמן התורה די בביטול בלבד כמו שנתבאר בסימן 

ך האמינום חכמים והם אמרו לבדוק והם אמרו תל"א לפיכ

שהללו נאמנים על הבדיקה )ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא 

דרבנן אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסור כמ"ש ביורה דעה 

סי' קכ"ז והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל 

השנה אפילו הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית 

ה בידו לבער וכל דבר שהיה בידו לעשותו נאמן לומר הואיל והי

 שעשאה כמו שנתבאר ביורה דעה שם ובסי' ק"כ עיין שם(.

 א. 

 בשו"ע סימן תלז, ד:

בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר ואמרו אשה או עבד או קטן אנו בדקנוהו הרי אלו 
 .נאמנים והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק

ן לומר שבדק הבית מחמץ, אף שהבית הי' בחזקת שלא בדקו היינו שבשו"ע נפסק שקטן נאמ
 בעל הבית. ודין זה נמצא בגמ' )ד, ב(:
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והכא במאי עסקינן דמוחזק לן דלא בדק וקאמרי הני בדקיניה מהו דתימא לא 
בביטול  להימנינהו רבנן קא משמע לן כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא דמדאורייתא

 בעלמא סגי ליה הימנוהו רבנן בדרבנן

 וברש"י שם:

דאיכא לאוקמא להא כגון דמוחזק לן בהאי דלא בדק, כגון שראינוהו טרוד או יצא  ...
 מבעוד יום לדרך, ואמרי הני אנחנו בדקינוהו.

הצריכו והם התירו לסמוך  הימנוהו רבנן בחיובא דליתא אלא מדרבנן, דהם -בדרבנן 
 באמירתן של אלו, וכח בידיהם להאמינם במידי דלאו דאורייתא.

והנה אף שבגמ' נאמר שנאמן הקטן מצד ש"הימנוהו רבנן", וכמ"ש רש"י "כח בידיהם 
כאן הביא את  בסק"חלהאמינם", אבל נחלקו הפוסקים בגדר נאמנות זו. דהנה המגן אברהם 

 ג:ביורה דעה קכז, מ"ש הרמ"א 

ואם מעיד על איסור דרבנן להקל ולא אתחזק ...קטן אין לו דין עד להיות נאמן באיסורין
( אבל אם ]רמ"ה[ ריב"ששם באיסורא כגון בדיקת חמץ נאמן דהמנוהו רבנן בדרבנן )

 .אתחזק איסורא אינו נאמן כלל

שלא היינו שדעת הרמ"א שמה שנאמן הקטן בבדיקת חמץ היינו רק כש"לא אתחזק איסורא", 
 המגן אברהם שם: מוחזק לנו שבבית זה יש חמץ. ועל זה העיר

וצ"ע על רמ"א שכ' בי"ד סי' קכ"ז דחמץ לא אתחזק איסורא ולפיכך נאמנין דהא חמץ 
אתחזק איסורא וכמ"ש הריב"ש בהדיא בסי' רמ"ה אלא יש נאמנין משום שהוא בידם 

 ע"ש

הרי מ"ש בגמ'  –מסברא  היינו שהמג"א מקשה על הרמ"א מסברא וגם ממ"ש הריב"ש.
שנאמן קטן בבדיקת חמץ בפשטות הוא בכל אופן, וגם כשמוחזק לנו שיש חמץ בבית, גם אז 
נאמן הקטן, ואיך אומר הרמ"א שנאמנות הקטן רק כשאין מוחזק לנו חמץ בבית. וגם בתשובת 
הריב"ש סימן רמה, שהוא מקור דינו של הרמ"א כמו שמצויין ביו"ד שם, משמע שבבדיקת 

 חמץ האיסור מוחזק לנו, וגדר הנאמנות הוא "משום שהוא בידם".

 ב. 
 והנה כך הם דברי הריב"ש שם:

דעד אחד נאמן ...אלא שנראה שאין הקטן נאמן לאסור היין שהוא בחזקת התר...
דמה שאמרו  .אבל קטן אינו נאמן לאוסרו וכ"ש באסורא דרבנן בנדון זה ,באסורין
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והא דאמרינן במסכת סוכה )מ"ב( ...רבנן בדרבנן היינו להקל אבל לא להחמיר דהמנינהו
אבל במה שאין  זהו בטהרות שבידוקטן היודע לשמור את ידיו אוכלין על ידו טהרות, 

  אין הקטן נאמן להוציא דבר מחזקתו להיתר או לאסור.בידו 

ציא דבר מחזקתו, ופסק היינו, שמצד אחד בתחילת דברי הריב"ש דיבר על נאמנות הקטן להו
היינו להקל אבל שאינו נאמן, וע"ז הקשה מהגמ' פסחים הנ"ל ש"המנינהו רבנן", וע"ז תירץ "

", משמע מזה שנאמן הקטן בבדיקת חמץ להקל לפטור הבית מבדיקה, אף לא להחמיר
 שמוציא את הבית מחזקתו. וזהו ראי' לשיטת המג"א.

", ומשמע מזה וציא דבר מחזקתו להיתר או לאסוראין הקטן נאמן להאבל בסוף כתב הריב"ש "
שמה שכתב לעיל בסמוך, שהקטן נאמן להקל הוא רק באם אינו מוציא מחזקת איסור. וזהו 

להקל ולא אתחזק ראי' לרמ"א שגם באיסור דרבנן שהאמינו חכמים לקטן, נאמן רק "
ששם נאמן  חמץ משמע שמפרש בדיקת". ומזה שהריב"ש הביא הגמרא הנ"ל אודות איסורא

 ", היינו שהבית אינו בחזקת חמץ. להקל ולא אתחזק איסוראמצד שהוא "

והמג"א מפרש שטעם הנאמנות לקטן בבדיקת חמץ שייך לענין הב' שהזכיר שם הריב"ש )אף 
אבל במה שאין בידו אין הקטן  שבידוזהו בטהרות שהריב"ש לא כתב זה על בדיקת חמץ( "

", היינו שהקטן נאמן להוציא דבר מחזקתו בדבר או לאסורנאמן להוציא דבר מחזקתו להיתר 
 שהוא בידו, ובבדיקת חמץ סובר המג"א שהבדיקה היא בידו של הקטן. 

נמצא שיש מחלוקת בין הרמ"א למג"א אם נאמנות הקטן בבדיקה הוא מצד ש"לא אתחזק 
 איסורא" או מצד "בידו". 

 ביאור הענין: 

 יבמות פח, א: בהנה דין נאמנות עד אחד מבואר בגמ' 

עד אחד נאמן...סברא היא מידי דהוה אחתיכה ספק של חלב ספק של שומן ואתא עד 
התם לא איתחזק איסורא הכא איתחזק ..אחד ואמר ברי לי דשומן הוא דמהימן.

איסורא...הא לא דמיא אלא לחתיכה דודאי חלב ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן 
קדש וקונמות האי טבל היכי דמי אי דידיה משום הוה דלא מהימן...מידי דהוה אטבל ה

 ...דבידו לתקנו

א' לא אתחזק איסורא, ב'  –היינו שבסוגיא זו נתבאר שיש שני אופנים שנאמן עד אחד 
כשבידו לתקנו. והרמ"א והמג"א נחלקו אודות דין זה שהאמינו חכמים לקטן בבדיקת חמץ אם 

ה, הרי בריב"ש מפורש שאם הוא בידו הקטן הוא באופן הא' או הב'. אבל צריך ביאור לכאור
נאמן גם כשאתחזק איסורא, והאם הרמ"א חולק על יסוד זה המפורש בריב"ש עצמו? ואם אינו 
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חולק, א"כ למה להרמ"א לומר שבבדיקת חמץ "לא אתחזק איסורא", הרי י"ל כמ"ש המג"א 
 שבבדיקת חמץ בידו של הקטן לבדוק?

 ג. 

 עוד צריך ביאור בדעת הרמ"א מה שהעיר החק יעקב תלז, יא:

ולא איתחזק איסורא כגון בדיקת חמץ נאמן, דהימנוהו ...ביורה דעה סוף סימן קכ"ז
 עכ"ל. וכאן סתם דנאמן אפילו היכא דאתחזק שאינו בדוק רבנן בדרבנן

שו"ע סימן תלז היינו דאם הרמ"א סובר דאין הקטן נאמן כשמוחזק האיסור מדוע לא חלק על ה
", וזה בגדר "אתחזק איסורא", כי הבית בית שהוחזק שלא בדקוהנ"ל שנאמן הקטן אף ב"

 מחוייב בבדיקה בודאי.

 ועל זה ביאר החק יעקב שם:

דוקא כהאי גוונא שהוא בחזקת שאינו בדוק, אבל אם הוא מוחזק שיש בו ודאי חמץ 
ונסתלק ...ה נראה דעת רמ"אואמרו אלו בדקנוהו וביערנו, אפשר דאינם נאמנים. וז

 תמיהת המ"א על רמ"א בזו

היינו שבאמת כשמוחזק הבית שלא נבדק יודה הרמ"א שנאמן הקטן כמ"ש מפורש בגמ', רק 
 בבית שיש בו חזקת חמץ אין הקטן נאמן לדעת הרמ"א. 

אבל צריך ביאור, לכאורה גם "בית שהוחזק שלא בדקו" הוא בגדר "אתחזק איסורא" כי הוא 
מחוייב בבדיקה. ושנית, איך "נסתלק תמיהת המג"א", הרי נאמנות הקטן בבדיקה הוא  בודאי

 משום שהוא בידו, וממילא גם אם הוחזק הבית בחמץ, צריך להיות נאמן.

 והנה המקור חיים )בסוף סימן תלז( כתב לבאר דברי הרמ"א:

פק דודאי חמץ לא איתחזיק איסור מיקרי דאינו חייב לבדוק אלא משום שהוא ס
 אפשר דאין קטן נאמן אפילו בדרבנן ואיכא טורחהמצוי אבל באיתחזיק איסור 

היינו שלדעת המקור חיים מכיון שבדיקת חמץ יש בו טורח א"כ לא נחשב שהבדיקה בידו של 
הקטן לבדוק, וממילא מבואר דעת הרמ"א דאין הקטן נאמן אלא אם כן לא אתחזק איסורא. 

 ורח הוא ע"פ מ"ש בתוס' ד"ה הימנוהו )ד, ב(:והנה מה שכתב שבדיקת חמץ הוא ט

 דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק גדול כדמוכח בירושלמי

 אבל שם סיים בתוס':
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אין בידם  היינו משום דתחומין...ותחומין דרבנן מהימנינן להו לאשה ועבד ולא קטן
  כלל לכך אין נאמנים כמו בבדיקת חמץ

היינו שלענין בדיקת חמץ דרבנן נחשב הבדיקה בידו של קטן לדעת התוס'. אלא שאין זה 
קושיא על הרמ"א כי יתכן שלדעת הריב"ש מכיון שבדיקת חמץ הוא טורח לכן אינו נחשב 

 זק איסורא.בידו, והטעם שהאמינום חכמים הוא מטעם אחר, והוא משום שלא אתח

א' מדוע לא נחשב בית שלא נבדק לאתחזק איסורא, בשלמא לענין  –אבל עדיין צריך ביאור 
איסור דאורייתא יתכן שאין חיוב בדיקה אם אין מוחזק שם חמץ, אבל לענין חיוב בדיקה דרבנן 
הרי בית זה מחוייב בבדיקה אף אם אינו מוחזק שיש שם חמץ, ומדוע לא יחשב נאמנות הקטן 

א להוציא את הבית מחזקתו, לנאמנות בדבר שאתחזק איסורא? ב' האמנם סתם בית שלא שב
 נבדק נחשב לאינו מוחזק בחמץ, הרי אוכלים שם חמץ כל השנה?

 ד. 

 והנה כתב אדה"ז בשו"ע שלו תלב, י:  

האמינום חכמים ...קטן ...כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ יכול לעשות אפילו
 והם אמרו שהללו נאמנים על הבדיקה והם אמרו לבדוק 

 והוסיף במוסגר:

ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסור כמ"ש 
ביורה דעה סי' קכ"ז והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל השנה אפילו 

דבר שהיה הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית הואיל והיה בידו לבער וכל 
ביורה דעה שם ובסי' ק"כ עיין שם."ש בידו לעשותו נאמן לומר שעשאה כמ

", מ"מ אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ כל השנההיינו שאדה"ז פוסק דאף על פי "ד
". ולכאורה פסק כדעת המג"א נגד הרמ"א וכך מצויין על הואיל והיה בידו לבערנאמן הקטן "

 הגליון "מ"א סי' תלז". 

ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן נאמן לומר שלפ"ז צ"ע מה שמקשה " אלא
", הרי לכאורה זהו דעת הרמ"א, )כמו שציינו בשו"ע כמ"ש ביורה דעה סי' קכ"ז תקנתי האיסור

בהוצאה החדשה ובספר דובר שלום, אבל בס' מ"מ וציונים להגרמ"ש אשכנזי ע"ה ציין רק 
היכא דאתחזק שחלק על הרמ"א, יחלוק גם שם לומר שאפילו להריב"ש(, וא"כ המג"א 

 , וא"כ מהו הקושיא? איסורא דרבנן נאמן הקטן לומר תקנתי האיסור
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ואף שהמג"א כתב שטעם הנאמנות הוא משום ש"בידו" לתקן, וכמו שביאר אדה"ז שם בסוף, 
, הרי אם הקטן אומר "תקנתי האיסור", הרי לכאורה אבל צ"ע מעיקרא מה הוקשה לאדה"ז

מדובר באופן שבידו לתקנו, כי אם אין בידו לתקן ואומר תקנתי הרי הוא בודאי משקר, וא"כ 
 "?אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסורבאיזה אופן "

 ה. 

 ואולי יש לומר הביאור בזה: 

 הנה בגדר "בידו" לגבי בדיקת חמץ כתב החק יעקב תלב, י כאן:

ועיין בעירובין דף ל"א ע"ב בתוספות ד"ה כאן שכתבו דאע"ג דקטן נאמן לענין בדיקת 
חמץ היינו בבית שלהם אבל לענין שליחות אפשר דלא סמכי עלייהו עכ"ל וזה הוא נגד 

 .משמעות האחרונים שבסימן זה

 שם: וזה לשון התוס' עירובין

לכן נראה לפרש דעירובי תחומין הואיל ואסמכוה אקרא חמירי ולא הימנוהו רבנן ולא 
ואף על גב דבפ"ק דפסחים )דף ד:( אמר גבי בדיקת ...הוי עירוב אם לא בעומד ורואהו

חמץ המנינהו רבנן בדרבנן היינו בבית שלהם דרמי עלייהו אבל שליחות איכא למימר 
.דמייאשי

 סוגייתנו כתב:והנה התוס' רי"ד ב

אבל במידי דלא רמיא עלייהו כגון בדיקת הבית שהיתה מוטלת על בעל הבית ...
אי לאו דהוי מדרבנן לא  ,כי אנחנו בדקנו אותו םומוחזק לן דלא בדקי' ואלה אומרי

א הרשה אותנו לעשרן ומהימני שאם מעידין על פירות ראובן שהי' טבל ואומרין כי ה
אבל  ,משום דעלייהו רמיא מילתא ,ע"ג דבטבלייהו נאמניןוא ,ועישרנום אינן נאמנין

דוקא לבעה"ב שעשאו שליח נאמנין אבל לאחרים  ,בטיבלא דאחריני דלא רמי עלייהו
 ...לומר כי אנו נעשינו שלוחים עליו ועישרנוהו אינן נאמנים

' רי"ד שנאמנות הקטן הוא מחמת דין "בידו", אבל בדברי התוס' ואף שלא כתבו התוס' והתוס
" היינו שהקשה מסוגיית הגמ' משום דעלייהו רמיא מילתא ,ואע"ג דבטבלייהו נאמניןרי"ד "

ביבמות הנ"ל דנאמן עד אחד על טבל שלו מדין "בידו", וא"כ י"ל שגם התוס' עירובין נתכוון 
 ". הוהיינו בבית שלהם דרמי עליי ש ""לזה במ
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ולפ"ז לדעת התוס' בעירובין והתוס' רי"ד כאן הנאמנות של "בידו" נאמר על בעל הבית, אבל 
דלא רמי ", והטעם בזה כי "לומר כי אנו נעשינו שלוחים עליו ועישרנוהו אינן נאמניםאחרים "

 ", היינו, שאין זה חיובם ואחריותם.עלייהו

"תיקנתי האיסור" ובאמת הי' לו  נמצא מזה, שלפי דעת התוס' הנ"ל אפילו מי שאומר
 האפשרות לתקן אי"ז מספיק להחשיבו ל"בידו", אלא צריך להיות "בבית שלהם".

יש לשליח דין "בידו", הרי על ידי השליחות "רמיא אבל בבעל הבית שמינה שליח האם 
 עלייהו"? 

היינו שאי"ז  נראה מהתוס' עירובין שאין לשליח דין "בידו", כי "איכא למימר דמייאשי",
דוקא לבעה"ב שעשאו שליח נאמנין חובתם כל כך כמו בבית שלהם. אבל התוס' רי"ד כתב "

", היינו שהשליחות לומר כי אנו נעשינו שלוחים עליו ועישרנוהו אבל לאחרים אינן נאמנים
מצ"ע נותן לשליח גדר "בידו", רק שלאחרים שאינם יודעים שנעשה שליח, אין השליח נאמן 

 ו להיות שליח, אבל לבעה"ב עצמו נאמנין.שמינוה

 ו. 

ויש לעיין מהו דעת אדה"ז בענין זה, האם סובר כהתוס' הנ"ל או כהחק יעקב שדעת התוס' 
 "? נגד משמעות האחרונים"

 הנה בשו"ע המחבר תלז, ד:

או עבד או קטן אנו בדקנוהו הרי אלו  בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר ואמרו אשה
 נאמנים 

 והנה לשון אדה"ז בסימן תלז, ה:

אומר שבדק הוא אפילו  ואחד מבני ביתואפילו אם ידוע לנו שהמשכיר בעצמו לא בדק 
הוא עבד או קטן שיש בו דעת לבדוק או אשה הרי אלו נאמנים ואין צריך לחזור 

 .ם האמינום חכמיםולבדוק דכיון שבדיקת חמץ הוא מדברי סופרי

המדייק יראה שאדה"ז דייק לשנות מלשון השו"ע ופירש את סוגיית הגמ' שדוקא בני הבית 
נאמנים ולא אחרים, אף שיש לדחוק שאם אינם מבני הבית איך יבדקו, אבל מזה ששינה 
מלשון השו"ע משמע שאפילו אם יהי' אפשרות למי שאינו מבני הבית, לא יהי' נאמן לומר 

ולי הביאור בזה ע"פ דעת התוס' הנ"ל דנאמנים על הבית שלהם יותר מבית של שבדק. וא
 אחרים. 
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ואף שהם רק בני הבית ולא בעל הבית, אבל כאן שבעל הבית לא בדק ואינו בעיר כמ"ש בסימן 
 תלז שם, הרי החיוב על בני הבית כמ"ש אדה"ז תלב, ח:

אין חיוב הבדיקה חל  חובת הבדיקה היא על בעה"ב אבל בני ביתו האוכלים משלו
 כיון שאין החמץ שלהם.( כמ"ש סי' תל"ו אלא אם כן אין האיש בביתול )עליהם כל

ז אלא שעדיין צ"ע כי משמע שאפשר לעשות שליח גם אם אינו מבני הבית, וזה לשון אדה"
 שם בסימן תלב, י:

או קטן  כשהוא רוצה לעשות שליח לבדיקת חמץ יכול לעשות אפילו עבד או אשה
שיש בו דעת ויכולת לבדוק ככל משפטי הבדיקה שיתבארו בסי' תל"ג שהכל כשרים 

 לבדיקת חמץ והכל נאמנים על הבדיקה

ומזה שלא הזכיר שצריכים להיות מבני הבית משמע שהכל נאמנים אפילו אינם מבני הבית, 
מר רק "בבית וצ"ע, הרי לפי הנ"ל מה שקטנים נאמנים הוא רק משום ש"בידם", ו"בידו" נא

 שלהם".

ואולי י"ל שסובר אדה"ז כמ"ש התוס' רי"ד, שלבעה"ב עצמו נאמן השליח לומר שעשה 
הבדיקה, רק לאחרים אינו נאמן לומר שמינהו בעה"ב שליח. וא"כ י"ל שבסימן תלב כשמדבר 
על בעה"ב שעושה השליח בעצמו, לכן נחשב הקטן, אפילו אם אינו מבני הבית, ש"בידו 

בסימן תלז שמדובר על שוכר אם יכול להאמין לקטן שבדק שם צריך הקטן להיות  לתקן". אבל
 מבני הבית, על מנת שיחשב ל"בידו".

 ז. 

ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן לפי כל זה אולי יש לבאר את דברי אדה"ז, שכתב "
מן אפילו הכי נא...אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסור כמ"ש ביורה דעה סי' קכ"ז

...". וצריך ביאור הרי גם כשאומר "תקנתי האיסור" הרי לכאורה הואיל והיה בידו לבער...הקטן
מדובר שיש לו האפשרות לתקן ו"בידו" הדבר, ואעפ"כ כתב שאינו נאמן כשאתחזק אסורא, 

 ואיך סיים שנאמן הקטן הואיל ובידו הוא.

כך: אף שקטן זר שאינו בעל הבית, )ואינו מבני הבית כשאין בעל הבית  ואולי כוונתו לפהנ"ל
בעיר(, אינו נאמן לומר "תיקנתי האיסור" אפילו אם יש לו האפשרות לעשות כן, כל זמן שאין 
ידוע שיש לו הרשות והשליחות לעשות כן אין אנו מאמינים לו, והוא כי כל נאמנותו של קטן 

ורא ולהקל, אבל אם אתחזק איסורא ומעיד להקל, )או אפילו בדרבנן הוא רק כשלא אתחזק אס
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לא אתחזק התירא ומעיד להחמיר(, אינו נאמן. מכל מקום, כאן נאמן לומר לבעל הבית 
 "בערתי החמץ מן הבית...הואיל והי' בידו לבער", היינו שבעל הבית הרשהו ושלחו לבער.

באמת שניהם נלקחו מתשובת נמצא, לפ"ז שדין המג"א ודין הרמ"א אינם סותרים, כי 
הריב"ש, אלא שהרמ"א פירש את סוגייתנו שמדובר בקטן שאינו מבני הבית, ולכן צריך לומר 
שנאמן רק מחמת שלא אתחזק איסורא, והמג"א פירש שמדובר על קטן מבני הבית שלכן נאמן 

 אפילו כשאתחזק איסורא, כי בידו לתקן.

", היינו שמוכח שגם הרמ"א יסכים ק"כ עיין שם כמ"ש ביורה דעה שם ובסי']ואדה"ז מציין "
לדין זה שקטן נאמן אפילו באתחזק אסורא אם הוא בידו, וכמ"ש הש"ך יו"ד קכז סקל"א על 
דברי הרמ"א שם שאם בידו של הקטן לתקן האיסור אז נאמן אפילו להוציא דבר מחזקתו. וגם 

ין לשלוח קטן להטביל כלים כתוב בתרומת הדשן סימן רנ"ז שאביו"ד סימן קכ הביא הב"י "
", וכך נפסק בשו"ע סי"ד וט"ז דכיון דטבילת כלים דאורייתא לא מהימנינן לקטנים עלייהו

סקט"ז, ומשמע מזה שאם הי' דרבנן הי' נאמן, אף שהכלי בחזקת איסור, אלא ודאי שנאמן אם 
 הוא בידו[.

 הוספת המערכת:

 ח. 

שנתבאר שמסכים למ"ש המג"א שכשבידו  אלא שעדיין צריך ביאור קצת בדעת הרמ"א, דאף
נאמן אף באתחזק אסורא, אבל מדוע לא פירש סוגייתנו באופן זה, ומדוע כתב שבדיקת חמץ 

והכא נמי אתחזק איסורא שהבית הוא מלא חמץ זהו "לא אתחזק אסורא"? הרי אדה"ז טוען "
 ", ומה יענה על זה הרמ"א?כל השנה

בלשון אדה"ז, ועי"ז גם יבואר דעת הרמ"א. הנה זה  ואולי יש לומר ביאור אחר ע"פ דקדוק
 לשון אדה"ז: 

אפילו ...ואע"ג דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן נאמן לומר תקנתי האיסור
הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית הואיל והיה בידו לבער וכל דבר שהיה 

 בידו לעשותו נאמן לומר שעשאה

 יה בידו לתקן האיסור,הונאמן הקטן הואיל כאן אפילו הכי כתב בקיצור "ויש לדקדק: מדוע לא 
בערתי החמץ  לומרנאמן אף אם אתחזק איסורא", ולמה דקדק א' "נאמן בידו  ואכל דבר שהבו

". ובאמת בסימן לבדוקאת הבית", והיה בידו  בדקתי", ולא כתב "לבערוהיה בידו ", "מן הבית
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כל דבר שהיה ". וב' מהו האריכות "הוא שבדקביתו אומר  ואחד מבניתלז, ה כתב אדה"ז: "
 ".לומר שעשאה נאמן לעשותובידו 

אולי יש לומר שבזה מתרץ את סברת הרמ"א שבדיקת חמץ נחשב ללא אתחזק איסורא. 
 וביאור הענין בקיצור:

הנה באמת מצינו שיש מחלוקת בגדר "בידו", ראה ש"ך יו"ד קכז, א דרש"י ס"ל שכל מי שהי' 
 דו לעשות נאמן לומר שעשה, אבל הרא"ש ס"ל שרק הבעלים, או שלוחם נאמן מדין "בידו". בי

והנה השו"ע יו"ד קכז, א פסק כדעת רש"י כמבואר בש"ך ס"ק א שם, שגם אם אינו שומר 
 עבור הבעלים יש לו דין בידו מטעם מיגו, שהי' בידו לעשותו. 

א הבעלים ונאמן על שלו, ב' מחמת מיגו א' מחמת שהו –נמצא שיש שני גדרים בדין "בידו" 
 שהי' בידו לעשות. 

והנה בקטן הובא מהריב"ש דיש להם נאמנות ב"בידו" גם באתחזק אסורא יש לעיין אם הוא 
 מדין בעלים או מדין מיגו, או אולי יש לו ב' הגדרים, והנה לשון הריב"ש שם:

אוכלין על ידו טהרות, והא דאמרינן במסכת סוכה )מ"ב( קטן היודע לשמור את ידיו 
אין הקטן נאמן להוציא דבר מחזקתו להיתר או אבל במה שאין בידו  זהו בטהרות שבידו

 לאסור.

ולכאורה הי' מקום לומר שנאמן מטעם שהקטן נחשב כבעלים, כי נעשה שומר על טהרות אלו, 
 ו.או יש לומר שגם אם אינו שומר על הטהרות נאמן מחמת מיגו שבידו לשמור טהרות אל

 ט. 

 אלא שבשו"ע קכז, ד נפסק ללא חולק:

אלא חששא שמא יחליפנו עובד כוכבים או יגע בו יש  רדברים שאין בהם חזקת איסו
 .מי שאומר שסומכין על הקטן מכיון שבא לכלל דעת שמירה

ולכאורה מוכח מדין זה שאין לקטן שנעשה שומר דין הבעלים לענין דין "בידו", דא"כ למה 
ר", הרי כשבידו הדבר נאמן אף דברים שאין בהם חזקת איסוכתב בשו"ע שנאמן רק בדברים "

להוציא הדבר מחזקתו, כמ"ש הריב"ש והובא בש"ך שם. ואף שאפשר לחלק שדין השו"ע הוא 
ולכן אף שבידו לשמור אינו נאמן רק כשאין חזקת איסור והוא רק חשש גם באיסור דאורייתא, 
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איסור, אבל לפ"ז הי' צריך השו"ע לחלק בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן, ולהשמיענו 
 שבאיסור דרבנן נאמן אף להוציא הדבר מחזקתו כשבידו הדבר כמ"ש הריב"ש.

שבידו, היינו או שהוא בעלים  אלא על כרחך צריך לחלק שמה שאמר הריב"ש שנאמן על מה
ממש, או שהוא בידו ממש, אבל לא מדין שומר שהוא כבעלים, וא"כ כאן שהטהרות לא היו 
של הקטן נאמן מחמת מיגו שיכול לשמור מה שממש בידו. משא"כ בדין שבשו"ע שאף 

 שנעשה שומר אבל אין הדבר ממש בידו. 

שהביא בשם הר"ן )על אותו הדין בגמ' וחילוק זה מצאנו בפירוש בדרכי משה סימן קכז שם 
 סוכה מב הנזכר בריב"ש(:

ומיהו דוקא בידו ממש ומכאן יש ללמוד שסומכין על הקטנים לשמור דברים המותרים 
 .אבל ביד נכרי לא שלא למדנו על עדות קטן לשמור מה שביד אחר

י אין הבית בידו וא"כ לפ"ז לגבי בדיקת חמץ אין כאן גדר "בידו" אלא אם כן הוא בעל הבית, כ
ממש. ואולי לכן הוצרך הרמ"א לומר שבדיקת חמץ "לא אתחזק איסורא", כי אם הי' אתחזק 

 איסורא לא הי' נאמן אלא אם כן הוא בעל הבית, כי לא נחשב שהבית "בידו". 

אבל צ"ע, הרי בבדיקת חמץ הבית אכן בחזקת איסור כמ"ש אדה"ז "שהבית הוא מלא חמץ", 
 ים, הרי אין כאן גדר "בידו"? ואיך נאמנים הקטנ

 על זה ביאר אדה"ז: 

 .אפילו הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הבית הואיל והיה בידו לבער

היינו, שאין הוא מעיד שבדק הבית, שלזה אין כאן גדר "בידו ממש", ואינו נאמן. אלא כאן הוא 
נאמן לומר "ביערתי החמץ מן הבית", ועל חמץ הידוע בידו, נאמן לומר שביער, כי בידו הוא 
 ממש לבער, ויש כאן דין בידו מטעם מיגו וא"צ לזה לגדר "בידו" דבעלים, וזהו שסיים אדה"ז: 

 .דבר שהיה בידו לעשותו נאמן לומר שעשאהוכל 

היינו, שאין נאמנות זו דין הא' ד"בידו", שנאמן להעיד על שלו, דבזה צריך שיהי' שלו ממש, 
אבל כאן אף שאינו בעל הבית שייך רק דין הב' מטעם מיגו, "נאמן לומר שעשאה", ובזה נאמן 

 .ר"(מה שביד אחשלא למדנו על עדות קטן לשמור הקטן רק במה שבידו ממש )"

ונמצא שהשקו"ט בדברי אדה"ז אינה רק שבתחילה הו"א שאינו נאמן כי אתחזק איסורא ואינו 
בידו, וקמ"ל שהוא בידו ונאמן אף בדאתחזק איסורא. אלא שגם בתחלה ידענו שנאמן קטן 
בדבר שהוא בידו להוציא הדבר מחזקתו, רק שהו"א שאינו בידו כי הבית אינו שלו ממש, וגם 

דכל היכא דאתחזק איסורא דרבנן אין הקטן נאמן לומר תקנתי ו ממש בידו, וא"כ דינו "אינ
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", ואף אם הקטן הזה נעשה שליח בדבר, אי אפשר להאמינו כי דינו כשומר שמפורש האיסור
 בשו"ע קכז, ד שנאמן רק בלא אתחזק איסורא. 

נו שאף שנכון הדבר ", הייאפילו הכי נאמן הקטן לומר בערתי החמץ מן הביתוע"ז קמ"ל "
 שאינו נאמן לומר שבדק הבית, אבל נאמן לומר שביער החמץ, כי החמץ בידו ממש. 

 י. 

 ומעתה אולי יש לבאר דברי הרמ"א:

 כגון בדיקת חמץ נאמן ולא אתחזק איסוראואם מעיד על איסור דרבנן להקל 

מן באתחזק איסורא היינו, שאין נאמנות לקטן שאינו בעל הבית לומר שבדק הבית, כי אינו נא
היכא שאינו בידו ממש, והבית אינו בידו ממש, ומה שנאמן הוא רק משום ש"לא אתחזק 

 איסורא". ובזה הרוויח הרמ"א:

א( כך משמע בריב"ש אף שכתב שקטן נאמן כשבידו, לא כתב שנאמנים קטנים בבדיקת חמץ 
ש הריב"ש שם. משום דבידו, אלא משום שהוא להקל, והיינו כשלא אתחזק איסורא כמ"

 והטעם כי הבית אינו בידו של הקטן ממש.

ב( אם לא אתחזק איסורא, א"כ נאמן אפילו קטן שאינו בעל הבית, וא"כ מרווח יותר בסוגיית 
הגמ' שלא נתפרש בגמ' שמדובר רק בקטנים שהם מבני הבית, ואדרבה בגמ' משמע שאיירי 

אמנים על ביעור חמץ...אפילו בכל אופן, גם בקטן שאינו בעל הבית, כמ"ש שם "הכל נ
 קטנים".

ג( לפ"ז אולי נאמן הקטן גם לומר שראה שבדק בעל הבית, ואפילו כשלא יכל הקטן לבדוק 
 בעצמו, כי אין צריך כאן לגדר "בידו".

 יא. 

שהוא בחזקת שאינו בדוק. וזהו  הרי סתם בית הוא בחזקת חמץ, ובודאי –אבל עדיין קשה 
קושיית המג"א על הרמ"א. ומזה הוכרח המג"א לומר שטעם הנאמנות הוא משום דין "בידו", 

 אף שלא משמע כן בריב"ש.

 ואדה"ז ביאר ותווך בין הרמ"א והמג"א:
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אם מעיד שבדק הבית, אינו נאמן אלא אם כן הוא בעל הבית, כמו שמשמע בסימן תלז, שהקטן 
הוא מבני הבית ובעל הבית אינו בעיר, ולכן דין הקטן כבעל הבית. אבל אם מעיד שביער 
החמץ, אינו מעיד על הבית ואינו נחשב שמעיד להוציא הבית מחזקתו, וע"ז יש לקטן נאמנות 

ש, רק שהבית ממילא יוצא מחזקת איסור. ולכן בסימן תלב כשמדבר מחמת שהוא בידו ממ
לו דין בעלים, נאמן לומר שביער החמץ מחמת שבידו ממש לבער החמץ, אבל  ןבשליח שאי

 אינו נאמן לומר שבדק הבית, כי הבית בחזקת איסור ואינו ביד הקטן ממש.

 ואולי יש לבאר קצת:

חמץ הידוע, ב' בדיקת הבית לחפש אחר חמץ שאינו בביעור חמץ ישנם ב' חיובים, א' ביעור ה
מציאת החמץ שאינו ידוע  –ידוע. והנה גם בבדיקת חמץ יש ב' חלקים, א' מעשה הבדיקה 

ביעורו של החמץ הנמצא מן הבית. והנה אם יבוא אדם  –לעשותו ידוע, ב' תכלית הבדיקה 
הביא הכל והוא מונח ויבדוק בית שמוחזק בחמץ ויעיד שבדק הכל ומצא הרבה חמץ והנה 

לפנינו, אפילו אם נסמוך על דבריו עדיין לא הוציא הבית מחזקת חמץ לכאורה, כי כל החמץ 
עדיין בתוך הבית, ואף שאם נסמוך על דברי העד הזה בזה אנו פוטרים עצמנו מחיוב בדיקה, 

הוא  אבל אין זה גדר נאמנות ב"אתחזק איסורא", כי העד אינו מעיד שאין כאן חמץ, אדרבה
 אומר שיש כאן חמץ והנה הוא לפנינו. 

ומה שמעיד על כל זוית וזוית בבית שהוציא משם החמץ, הרי בהם גם לפני בדיקתו לא הי' 
בכל זוית חזקת חמץ, כי אף שהבית מלא חמץ, אבל כל זוית בפנ"ע אין מוחזק בחמץ, ונמצא 

 "אתחזק איסורא".שבשלב הא' דהבדיקה שהעיד שבדק כדין ולא ביער, אין זה עדות ב

ואימתי נחשב שמעיד להוציא הבית מחזקתו, דווקא כשמעיד "ביערתי החמץ מן הבית". אבל 
י"ל שמכיון שאינו מעיד על הבית, אלא על החמץ שהי' בידו שביערו מן הבית, הרי נאמן, אף 

 שעי"ז יוצא הבית מחזקתו. 

כשדנים על הפרטים אין חזקת בסגנון אחר: כשדנים על כלל הבית, הרי יש חזקת איסור, אבל 
איסור בכל זוית וזוית מהבית. ובמילא, כשמעיד שבדק, אי"ז עדות על כלל הבית, כי עדיין יש 
חמץ בבית, ורק מעיד שאין בזויות, ועליהם אין חזקת חמץ. וכשמעיד ביערתי החמץ מן הבית, 

ידו, הרי אינו מעיד אף שמעיד על הכלל, אבל עדותו על החמץ והחמץ בידו, ואף שהבית אינו ב
 על הבית.

נמצא ששני הטעמים צריכים זה לזה, היינו ראשית צריכים לטעם הרמ"א שאין עדות בדיקת 
חמץ אתחזק איסורא, והוא מחמת שרק עושה מהחמץ שאינו ידוע לידוע והבית עדיין בחזקתו, 

טעם המג"א, וכל זוית וזוית בפנ"ע אינו מוחזק באיסור ונאמן לומר שבדקם, ושנית, צריך ל
שגם כשמעיד על הביעור, ביערתי החמץ מן הבית, נאמן כי בידו הוא ממש. אבל אם הי' מעיד 

 רק אני בדקתי, היינו שמעיד על הבית, לא הי' נאמן אלא אם כן הוא בעל הבית.
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 יב. 

ולפ"ז יבואר גם מה שאין עדות הקטן נחשב למוציא מחזקת חיוב בדיקה שיש על הבית, 
את החמץ מכל הזויות אינו מוציא את הבית מחזקת חיוב בדיקה, דעדיין  דכשמעיד שקיבץ

חייב לבער החמץ, ומה שעתה אינו צריך שוב לבדוק הזויות והחורין, הרי י"ל שאין חיוב 
הבדיקה על כל זוית וזוית בפנ"ע, אלא על כל ה"מקום שמכניסין בו חמץ", ועדיין הוא עומד 

" )ל' אדה"ז שהרי אינו בודק אלא כדי לבערו מן העולםבחיוב הבדיקה כל זמן שלא ביער, "
תמו, ב(. וכשמעיד שביער החמץ הרי זה כבר בידו לבער. וא"כ י"ל שהרמ"א איירי בקטן 
שמעיד שבדק זויות הבית ולא ביער, וזה אינו מוציא מחזקת איסור ולא מחזקת חיוב. והמג"א 

ולכן הוזקק ל"בידו", ובזה גופא ב'  איירי שמעיד שביער החמץ וזה אכן מוציא מחזקת חיוב,
אופנים: או שהקטן הוא בעלים )כמ"ש התוס' עירובין( או שמעיד על החמץ ולא על הבית 

 שהוא מדין מיגו שהי' יכול לבער.

ולא "בדיקת חמץ", כי להעיד על  ביעור חמץ"ולפ"ז זהו דיוק הברייתא "הכל נאמנים על 
 ל" נאמנים. בדיקה צריך הקטן להיות בעלים, ולא "הכ

  



 קובץ ביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן בעניני ביעור חמץ  ·  33

 

 טענת מקח טעות לענין חמץ
 קדנר יהודה קלמן

  ז: אדה"ז תלז,

שהתנה עמו בפירוש המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק דהיינו 

ונמצא שאינו בדוק אף על פי שהשכיר לו  על מנת שהוא בדוק

ביום י"ד ונמצא שכבר נתחייב המשכיר בבדיקה אפילו הכי אם 

אומר המשכיר איני רוצה לעשות מצוה או שאינו לפנינו שהלך 

ולומר  חייב השוכר לבדוק ואינו יכול לחזור ממקחולדרכו 

שמקחו היה בטעות אפילו אם הוא מקום שאין נוהגין שם 

יש בביתו אלא שוכרין להן אנשים אחרים שיבדקו לבדוק כל א

להם ונמצא ששוכר זה יש לו מזה הפסד ממון שיצטרך לשכור 

לפי מי שיבדוק לו בית זה אף על פי כן אינו יכול לחזור בו 

שודאי בדעתו היה שאף אם לא יהיה בדוק יתקיים המקח 

 בין בממונו שמן הסתם נוח לאדם לעסוק במצות בין בגופו

 ומה שחזר בו עכשיו הוא מפני דבר אחר.

ויש אומרים שמכל מקום חייב המשכיר להחזיר מה שיצטרך 

להוציא שכר בעד הבדיקה הואיל והתנה עמו בפירוש שיהא בדוק 

ואע"פ שדעתו היה שאף אם לא יהיה בדוק יתקיים המקח מכל 

שאין נוח לאדם מקום לא היה בדעתו למחול שכר הבדיקה 

 ופו או בממונו אלא במקום שאין חסרון כיסלעשות מצוה בג

כגון לברך על טלית שלו אבל בחסרון כיס אין נוח לו כלל. ולענין 

 הלכה יכול המוחזק לומר קים לי כסברא הראשונה:

 א. 
  :בגמרא דף ד, ב

איבעיא להו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ומצאו שאינו בדוק מהו מי הוי כמקח 
תא שמע דאמר אביי לא מיבעיא באתרא דלא יהבי אגרא ובדקו דניחא . טעות או לא
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ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופיה אלא אפילו באתרא דיהבי אגרא ובדקו דניחא ליה 
 .לאיניש לקיומי מצוה בממוניה

 ופירש רש"י:

ואם בא השוכר לחזור בו על ידי עלילותיו ולומר לא כך שכרתי  -מי הוי מקח טעות 
אפילו הכי אי ידע ביה אתמול דלא בדיק לא הוי הדר ר...שלנו קיים מהו לחזוואין תנאי 

ביה דניחא ליה כו' והאי דקא הדר ביה משום מלתא אחריתי היא דאשכח ביתא 
 אחריתי דשפירא מינה

 :ג, זדין זה הובא בשו"ע סימן תל

 המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק על השוכר לבדוק ואינו מקח
 טעות ואפי' במקום שבודקים בשכר שהרי מצוה הוא עושה

 וכתב על זה הרמ"א:

)המגיד פ"ב  .וי"א דצריך להחזיר לו שכר הבדיקה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוק
 .ומשמע לעיל סי' י"ד(

 ומקור דברי הרמ"א נמצא במגיד משנה )ב, יח(:

שלומי ליה מאי דאפסיד והרא"ה ז"ל כתב בשם הרמב"ן ז"ל דפשיטא להו דודאי בעי ל
אבל איבעיא לן אי הוי מקח טעות דאפילו בעי הך לשלומי  מיניה כיון דאתני בהדיה

דניחא ליה לאינש לקיומי מצוה בנפשיה  ,ליבטיל כדין מקח טעות ופשט אביי דלא
ואפילו בממוניה כיון דסוף סוף אתי לאשתלומי מיניה הא לאו הכי לא אמרינן להאי 

 .טעמא

 "המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוקשו"ע והרמ"א הסכימו ש"והיינו, שה
 , ורק נחלקו על שכר הבדיקה )במקום שבודקים בשכר(. שאין כאן מקח טעות

 ב. 

ולכאורה מלשון המגיד משנה והרמ"א משמע שגם אם התנה השוכר עם המשכיר שיהי' בדוק, 
בא השוכר לחזור בו עדיין אין כאן מקח טעות. ולכאורה יש לכך רמז גם ברש"י שכתב "ואם 

 ר".מהו לחזו תנאי שלנו קייםעל ידי עלילותיו ולומר לא כך שכרתי ואין 
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ובממוני'", אבל  ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה בגופיהוהדבר צריך ביאור, הרי אפילו אם ש"
אם התנה שאין הוא רוצה לשכור את הבית אם אינו בדוק, מדוע לא יתקיים התנאי, ומדוע לא 

 יוכל לחזור בו.

 והנה המאירי כתב כאן:

אין  בהדיא שבדוק הואויש מפרשים בששכרה בי"ג וא"כ צריך לפרש שהוא אמר לו 
שלא התנה כן אלא שדרך השבחת אלא שהם מפרשים  ,ספק שחוזר בו אם ירצה

 .שכירותו אמר לו כן שבדוק הוא ולא דרך תנאי

היינו, שיש לחלק בין אם אמר המשכיר שהוא בדוק, שיש לומר שאין זה בגדר תנאי, אלא 
ת, כי התנה ", לבין אם התנה השוכר בלשון תנאי, שאז יהי' מקח טעודרך השבחת שכירותו"

 כן.

 ג. 

 :"הואיל והתנה בהדיאוהנה המג"א כאן כתב על דברי הרמ"א "

דבח"מ סי' רל"ב ס"ה פסק דכל מום שאינו בגוף המקח מנכה לו מן שה קצת וק
דניחא ליה במצוה הלא בכל דבר מר לו אהדמים ומקח קיים וא"כ מה צריך כאן הגמר

 אפי' התנה המקח קיים: הדין כן וי"ל דהתם מיירי בלא התנה והכא

היינו, לפי המגן אברהם בדיקת חמץ הוא מום שאינו בגוף המקח, כי הרי מה שהבית אינו בדוק 
אינו מום בגוף הבית, ואם כן, לפי היש אומרים שברמ"א )דעת הרמב"ן שבמגיד משנה(, 

מקח, שמשלם המשכיר את הפסד הבדיקה, הרי כן הדין )חו"מ רלב, ה( בכל מום שאינו בגוף ה
שהלוקח מנכה למוכר מדמי המקח את הפסד המום, אבל המקח קיים, ומדוע משמע בגמ' 

 שזהו דין מיוחד בבדיקת חמץ דוקא, מכיון שהוא מצוה ונוח לאדם לקיים מצוה בממונו.

ותירץ המג"א שצריך לומר לשיטת הרמב"ן שמה שנפסק )בחו"מ שם( שכל מום שאינו בגוף 
ק כשלא התנה הלוקח שקונה בתנאי שאין את המום ההוא, אבל המקח אינו מקח טעות, הוא ר

אם התנה, הרי גם אם אינו בגוף המקח, הרי זה מקח טעות. וכן כאן בבדיקת חמץ, כיון שהתנה, 
 אלמלא שהי' זה מצוה, הי' זה מקח טעות, אף שאין כאן מום בגוף המקח.

 והנה על דברי המגן אברהם כתב המקור חיים כאן:
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מצינו למימר דמיירי שהתנה בתנאי גמור דזה פשוט דהוי טעות וכמו  לא ל כרחךוע
וע"כ צ"ל כונתו שהתנה שאמר לו בפירוש שהוא בדוק ושם מיירי ...שכתב הפרי חדש

שלא אמר לו בפירוש.

 ואלו הם דברי הפרי חדש )שציין המקו"ח(:

אם כן  ולדידי פשיטא לי דאי אתני בהדיא השוכר עם המשכיר שאינו שוכר הבית אלא
יהיה בדוקה דלית דין ולית דיין דלימא דלא להוי מקח טעות, ומה שייך הכא ניחא ליה 
לאיניש וכו' כיון דגלי דעתיה דלא ניחא ליה, ואפילו בעי הך לשלומי בטל מקח, אלא 

אי נמי שהשכירה אפילו בי"ג ואמר לו המשכיר ...הכא עסקינן במשכיר בית בי"ד
ם ולא אתני עמיה מידי, וכהאי גוונא מיירו הר"ן שהיתה בדוקה והשוכר לקחה סת

 ...והרב המגיד שכתבו דאתני בהדיא

שיהי' בדוק, רק  היינו, שהפרי חדש פירש בדברי המגיד משנה שלא התנה השוכר בפירש
 שאמר לו המשכיר כן, כמ"ש המאירי, שאי"ז בגדר תנאי.

וכן פירש המקו"ח בדברי המג"א, )שחילק בין מ"ש בחו"מ שם שכל מום שאינו בגוף המקח 
אינו מקח טעות, ששם לא התנה, אבל כאן התנה, ולולא שהי' מצוה הי' צריך להיות מקח 

לו המוכר כלל שאין במקח את המום, ולכן אין טעות(, שכוונת המג"א שבחו"מ שם לא אמר 
זה מקח טעות, משא"כ כאן, שאמר לו המוכר שהבית בדוק. אבל גם כאן, אילו הי' מתנה 

 השוכר בפירוש "על מנת שהוא בדוק", גם כאן הי' מקח טעות.

 ד. 

 (:תלז, ז) אלא שאדה"ז כתב שלא כדעת הפרי חדש והמקו"ח, וזה לשונו

 ...על מנת שהוא בדוקחזקת בדוק דהיינו שהתנה עמו בפירוש המשכיר בית לחבירו ב

היינו שאדה"ז טרח להוסיף "על מנת שהוא בדוק". ונראה ברור שכוונתו להוציא מדעת 
 הפר"ח. אבל צ"ע בשנים:

מה שייך הכא ניחא ליה לאיניש וכו' כיון דגלי דעתיה א' מה יענה אדה"ז על טענת הפר"ח "
 "?דלא ניחא ליה

 כרח של אדה"ז לפרש כן?ב' מהו הה
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ר"ן שם )א, ב( . מ"א" אבל בהוצאה החדשה הוסיפו "רמ"אוהנה על הגליון בשו"ע אדה"ז: "
 ". וזה לשון הר"ן שם:ד"ה המשכיר בית לחבירו בחזקת

וקאמר סתמא בחזקת בדוק כלומר דאי חזקתו בדוק מתוקמא בסתמא ואם אין חזקתו 
 ...בהדיא מר לי'דקאבדוק מתוקמא 

והנה המדקדק בלשון הר"ן יראה שלא כתב לשון תנאי, וא"כ דברי הר"ן אין שייכים כלל 
לעניננו, כי המאירי הנ"ל ביאר שכשהמשכיר אומר לו שהוא בדוק אי"ז תנאי כלל. ומובן היטב 
מה שלא ציין לר"ן, אף שבאותה הלכה שבשו"ע אדה"ז, מציין לר"ן על כו"כ פרטים אחרים. 

שו"ע אדה"ז הוצאה החדשה שהוסיפו ציון לר"ן אף שניכר שבדוקא לא  וקצת פלא על עורכי
 ציין לר"ן כאן, וכנ"ל.

 ה. 

אבל עדיין צריך ביאור, הרי הפר"ח ביאר את דברי המגיד משנה והרמ"א שכוונתם כמ"ש הר"ן 
שלא הי' תנאי, ומה הכריח את אדה"ז לפרש דבריהם באופן אחר. וגם בדברי המג"א למה לא 

 ז כמו שפירש בדבריו המקו"ח, ומהו ההכרח לומר ש"התנה" כוונתו כפשוטו. פירש אדה"

ועוד יש לדקדק, מה שציין בדוקא לרמ"א, ולא למגיד משנה ולרמב"ן, הרי הרמ"א רק העתיק 
את לשון המגיד משנה, והי' מתאים יותר לכאורה לציין "רמב"ן. מ"מ" כמו שציין להלן באותה 

 ההלכה עצמה.

 ויש לבאר בזה:

אף שהי' אפשר לדחוק שכוונת המגיד משנה והרמ"א לא לתנאי ממש, אבל בדברי המג"א 
 לכאורה אי אפשר לומר כן, כי זהו לשון השלחן ערוך חו"מ שם )רלב, ה(:

וקלקלו קצת מקומות ועשנו  ...ראובן שמכר לשמעון בתים שיש לו בעיר אחרת
הכתלים ועקרו דלתות הבית והחלונות, ורוצה שמעון לחזור בו, וראובן טוען שכיון 
שהוא מום עובר ינכה לו מן הדמים כדי שיחזיר הבית לקדמותו ויקיים המקח, הדין עם 

 ראובן. 

 וכתב על זה הרמ"א:

, כגון שיש לאחר דרך תשאינו בגוף הביוכן מום  שהרי בית מכר לו ועדיין נקרא בית.
עליו או אמת המים עוברת שם, מסלק המים והמקח קיים. אבל אם המום בגוף הבית, 
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, ונמצא רעוע, אינו יכול לבנות לו כותל שלם; וכל כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם
 כיוצא בזה.

ר והיינו שהחילוק שהביא המג"א בין מום בגוף המקח למום שאינו בגוף המקח, לכאורה ברו
שמדובר גם כשדיבר המוכר בפירוש על אותו המום, ונמצא שלא כדבריו, כי לשון הרמ"א הוא 

", וכל הטעם שהוא מקח טעות, הוא כי הוא כגון שאמר לו שיש לו כותל שלם, ונמצא רעוע"
מום בגוף המקח, ומשמע מזה, שאם הי' מום שאינו בגוף המקח לא הי' מקח טעות אפילו 

 וש שאין את המום הזה.כשאמר לו המוכר בפיר

וע"ז הוסיף המג"א כאן שאעפ"כ אם התנה הלוקח "על מנת שאין את המום הזה", שגם אם 
אינו בגוף המקח, הרי הוא מקח טעות. ורק בבדיקת חמץ, שהוא מצוה, אומרים שאינו מקח 
טעות אף שהתנה. וא"כ מוכרחים לפרש את דברי המג"א שכאן מדובר שהתנה בפירוש "על 

 וא בדוק".מנת שה

ומעתה לכאורה יש לנו מקור ברור לדברי אדה"ז לפרש את דברי המג"א כפשוטם, שהתנה 
בפירוש על מנת שהוא בדוק. וי"ל שמהמג"א נשמע להרמ"א, כי המג"א הוכיח דבריו מדברי 

 הרמ"א בחו"מ, וא"כ כך יש לפרש דבריו כאן. 

 ו. 

על דברי אדה"ז, הרי אף אם כך  והנה עוד דבר מוכח מדברי הרמ"א, שלכאורה יש להקשות
דעת הרמ"א והמג"א, אבל הרי פר"ח, וכן משמע מהר"ן, דעתם כמ"ש המאירי שאם התנה 
השוכר בפירוש, יהי' מקח טעות, ומדוע פסק כאן אדה"ז כדברי המג"א נגד הפר"ח ומשמעות 

 הר"ן ללא חולק. 

וי"א דצריך להחזיר "א "אלא שמהרמ"א מוכח שסבר שהשו"ע אינו חולק בזה, כי זה לשון הרמ
". והנה מלשון הרמ"א משמע שכשהתנה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוקלו שכר הבדיקה 

בהדיא, דעת השו"ע היא שלא זו בלבד שאין זה מקח טעות, אלא שאף שכר הבדיקה לא 
יצטרך להחזיר לו. וא"כ נמצא שלפי דברי הרמ"א, גם דעת השו"ע כדעתו לענין זה שאין זה 

 –ות אף שהתנה עמו בפירוש. ולכן לא הביא אדה"ז דעת הפר"ח, כי כן דעת כולם מקח טע
 השו"ע והרמ"א והמ"א.  



 קובץ ביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן בעניני ביעור חמץ  ·  39

 ז. 

אלא שעתה צריך ביאור מה יענו כולם על טענת הפר"ח הנ"ל )וכנראה שכן סברו הר"ן 
 והמאירי הנ"ל(:

כן ולדידי פשיטא לי דאי אתני בהדיא השוכר עם המשכיר שאינו שוכר הבית אלא אם 
, ומה שייך הכא ניחא ליה דלית דין ולית דיין דלימא דלא להוי מקח טעותיהיה בדוקה 

 .לאיניש וכו' כיון דגלי דעתיה דלא ניחא ליה, ואפילו בעי הך לשלומי בטל מקח

 ואולי יש לומר הביאור בזה:

דלית דין ולית דיין דלימא דלא להוי אם הי' התנאי "על מנת שאין חמץ", ונמצא חמץ, י"ל ש"
דלית דין ולית דיין דלימא ". ואם הי' התנאי "על מנת שבדק המשכיר" גם י"ל ש"מקח טעות

". אבל כאן יסוד הספק הוא כי לשון התנאי הי' "על מנת שהוא בדוק", דלא להוי מקח טעות
על החמץ, וגם אינו על ", והיינו שהתנאי אינו המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוקכלשון הגמ' "

 המשכיר ומעשיו, אלא התנאי על הבית, וכדלהלן. 

", האם הכוונה שמצא חמץ בבית ומצאו שאינו בדוקהנה עוד יש לעיין על מה שנאמר בגמ' "
או שנמצא שאינו בדוק באיזה אופן אחר. ולכאורה דוחק לומר שהוכיח שלא נבדק ממה שמצא 

תכן שישאר חמץ, כמ"ש בגמ' )ו, ב( "הבודק צריך חמץ, כי הרי אפילו אם נבדק הבית, י
שיבטל...שמא ימצא גלוסקא". ועל כרחך צריך לומר שהעידו לו עדים שלא נבדק, או אולי 

 אפילו אמר לו המשכיר אחרי שהשכיר לו, שבאמת לא בדק. 

 וא"כ יש לעיין, "מום" זה שהתנו שהבית בדוק ואינו כן, היכן נמצא מום זה? הרי השוכר אינו
יכול להוכיח מהבית עצמו שאינו בדוק, וכנ"ל אפילו אם יחפש וימצא איזה חמץ בבית, אי"ז 

 גדר "אינו בדוק", וכל גדר "אינו בדוק" הוא רק מצד מעשה בדיקה שנעשה בבית. 

ויש לעיין, האם מה שנעשה מעשה הבדיקה בבית, ונפקע מעל בית זה חיוב הבדיקה, פועל על 
טעות, שעתה הוא "בית בדוק", ואם יתנה השוכר על מנת שהבית הבית שם אחר לענין מקח 

הוא "בית בדוק", התנאי קיים, או אולי י"ל שמעשה הבדיקה אינו פועל על הבית שם אחר, 
ואם התנה כן, הר"ז כאילו אמר "בית", ומה שאמר "בדוק", דבריו בטלים, ולכן אין התנאי 

 קיים.

 ע קמג, יב(:ואולי הוא ע"ד )רמב"ם אישות ו, ז. שו"

ואין זה אלא כמפליגה בדברים דרך  שהדבר ידוע שאי אפשר לה לקיים תנאי זה,...
  .שחוק והיתול
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 ", היינו האם יש כאן איזה חלות שם בדוק לעניןמי הוי כמקח טעות או לאוזהו ספק הגמ' "
 מקח טעות, ויחשב כמום או אינו במציאות כלל.

 ח. 

דניחא ליה לאיניש ומסקנת הסוגיא, שגם בלא שנפשוט הספק הנ"ל, יש לפשוט מטעם אחר "
", היינו שאפילו אם הי' איזה חלות שם "בדוק" על הבית, וא"כ הי' לקיומי מצוה בממוניה

מקום לומר שהתנאי קיים, כי המקח יש בו "מום" זה, שלא נעשה בו מעשה הבדיקה, מ"מ כאן 
מה שלא נעשה עדיין מעשה הבדיקה הרי ענינו שלא נתקיים בו המצוה, ויש בו עדיין חיוב 

ם כלל, כי מצד עצמו אינו במציאות, וכל ענינו בדיקה, וחיוב זה אינו יכול להעשות למו
 שיתחייב השוכר במצוה, והרי ניחא לי' לעשות מצוה.

וא"כ, אף שהי' מקום לומר שלהשוכר חיוב הבדיקה הוא מום מחמת תנאו, והי' עדיף לו בית 
שאינו מחוייב בבדיקה כלל, כמקום שאין מכניסין בו חמץ, אבל מחמת ש"ניחא לי' לאיניש 

ובממוני'", אנו אומרים שבתנאי זה לא התכוון לומר שחיוב בדיקה הוא  מצוה בגופיהלקיומי 
"מום" אצלו, אלא אדרבה ניחא לי' בבית עם חיוב בדיקה, אלא רק שהי' ניחא לי' יותר אם הי' 
מקיים )"לקיומי' מצוה"( מצות בדיקתו ע"י טרחת המשכיר, ועל ידי תנאי זה שעשה עם 

אי ידע ביה נאי זה עצמו הוא יקיים מצותו בגופו ובממונו, אבל גם "המשכיר, סבר שעל ידי ת
אתמול דלא בדיק לא הוי הדר ביה דניחא ליה כו' והאי דקא הדר ביה משום מלתא אחריתי היא 

 ".דאשכח ביתא אחריתי דשפירא מינה
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 העושה ביתו אוצר
 שניאור זלמן רייצעס

 אדה"ז תלג, ל:

חמץ שנפלה עליו מפולת )פירוש גל של אבנים ועפר( אם אין 

הכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו דהיינו שיש עליו גובה ג' 

טפחים הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ואינו עובר עליו בבל 

יראה ובל ימצא מן התורה אף על פי שלא בטלו ואפילו 

אחר שהגיע לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורה אף ל

זמן הביעור ובכך הוא מבוער מן העולם ולאחר הפסח יכול 

לפקח את הגל ולחזור ולזכות בחמץ הטמון אבל מדברי סופרים 

אפילו אם נפלה עליו מפולת מאליו צריך לבטלו קודם שתגיע 

שעה ששית גזירה שמא יתפקח הגל בתוך הפסח ויתגלה 

ה אם לא היה החמץ ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא מן התור

מבטלו קודם שעה ששית שמשעה ששית ואילך אינו יכול 

לבטל עוד דכיון שאינו יכול עוד ליהנות ממנו מחמת גזירת 

חכמים שאסרוהו בהנאה מתחלת שעה ששית ואילך הרי אין 

 לו שום חלק וזכות בו ואינו נקרא שלו שיוכל לבטלו ולהפקירו.

 א. 

 בגמ' ה, ב:

 .תלמוד לומר לא ימצא...יכול יטמין...רלפי שנאמר לא יראה לך שא

 וברש"י פירש:

ת"ל ...יכול נלמוד ממקרא זה שיטמין את שלו ביד שלא יראנו ודיו דהא לא יראה כתיב
 .אסר לך הטמנה שאף היא בכלל מציאה -לא ימצא 
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היינו, שאיסור חמץ חל גם על חמץ טמון שאינו נראה, כי בפסוק "שאור לא ימצא בבתיכם" 
 לשון מציאה ולא לשון ראי', וגם חמץ טמון בכלל מציאה, כי יכול למוצאו.נאמר 

 והנה במשנה לא, ב: 

רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שאין  ,חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער
 .הכלב יכול לחפש אחריו

 ובגמ' שם: 

 .אמר רב חסדא וצריך שיבטל בלבו

 וכתב רש"י: 

 .יפקח הגל במועד ונמצא עובר עליושמא  -צריך שיבטל בלבו 

היינו, שאם נפלה מפולת אבנים על חמץ, נחשב החמץ למבוער. ומ"מ צריך לבטל החמץ, כי 
 שמא יפתח גל האבנים ויתגלה החמץ בפסח.

והנה דין המשנה צריך ביאור לכאורה, הרי חמץ זה שתחת המפולת הרי הוא כמו חמץ טמון, 
 טמון מחוייב לבערו.ובגמ' )דף ה, ב( נתבאר דגם חמץ 

 ב. 

 והנה הב"ח בסימן תלג, י הביא ביאור הסמ"ק במשנה זו, וכך כתב הסמ"ק:

עליו מפולת הרי הוא כמבוער ודוקא כשנמצא עליו עפר שלשה טפחים  החמץ שנפל
 וצריך לבטלו בלבו משום בל יטמין.או יותר 

 והוסיף הב"ח:

אל פירשתי דברי רב חסדא מצאתי בהגהות מהר"ש משליצשט"ט וזה לשונו אני שמו
דמדאורייתא צריך לבטלו ואע"ג דמדרבנן הרי הוא כמבוער שלא יבוא לאכלו בפסח 

 .שהרי טמון הוא מכל מקום עובר הוא בבל יראה ובל ימצא ובל יטמין וצריך לבטלו

היינו שהסמ"ק והמהר"ש משליצשטט מבארים שבאמת אין חילוק בין חמץ טמון לחמץ 
ושניהם צריך לבער מה"ת. רק שכוונת המשנה שאם נפלה עליו מפולת שנפלה עליו מפולת, 

הרי הוא כמבוער, רק לומר שאחרי הביטול לא חייבוהו חכמים להוציא החמץ מתחת המפולת, 
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כי כל מה שחייבו חכמים לבער חמץ אפילו אחרי ביטול, הרי רק שמא יבוא לאכלו, אבל חמץ 
 לבערו אם ביטלו.שתחת המפולת לא יבוא לאכלו, ואינו חייב 

" כתב רש"י וצריך שיבטל בלבואבל זה ברור שרש"י לא סובר כהסמ"ק, כי על מ"ש בגמ' "
", נמצא שאם לא ביטל ולא נפתח הגל לא עבר על חמץ זה. ורק שצריך לבטל שמא יפקח הגל"

משום חשש שמא יפתח הגל. ונמצא שרש"י פירש את מ"ש במשנה "הרי הוא כמבוער" שאינו 
 חמץ זה אפילו מן התורה. עובר על 

וא"כ עדיין צריך ביאור בדעת רש"י מאי שנא חמץ שתחת המפולת שאינו עובר עליו לחמץ 
 טמון שמפורש בגמ' שעובר עליו.

 ג. 

 והנה מצינו ביאור בהחילוק שבין חמץ שתחת מפולת לחמץ טמון בט"ז )תלג, ח(:

א יפקח הגל במועד במשנה חמץ שנפלה עליו מפול' אר"ח צריך לבטלו פירש"י שמ
ונמצא עובר עליו ובסמ"ק כ' דצריך לבטלו משום בל יטמין משמע אפי' בענין שלא 

בל יטמין דהיינו שאיסור בל יטמין  םיפקח הגל במועד חייב לבטלו דאל"כ עובר משו
כיון שהוא אינו מטמין בידים אינו הוא אפי' אם מטמין עד אחר הפסח ורש"י לא ס"ל כן 

 .עובר בזה

היינו שהט"ז מבאר שבמפולת אינו עובר על החמץ שתחתיו כי לא הוא הטמין את החמץ 
 בידים, משא"כ חמץ טמון שעובר עליו כמ"ש בגמ' הוא חמץ שהטמין בידים.

 והנה אדה"ז כתב )תלג, ל(: 

הרי הוא כמבוער מן העולם לגמרי ואינו עובר עליו בבל ...חמץ שנפלה עליו מפולת
תורה אף על פי שלא בטלו ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו יראה ובל ימצא מן ה

 .מפולת מן התורה אף לאחר שהגיע זמן הביעור ובכך הוא מבוער מן העולם

היינו, שאדה"ז מבאר את דין מפולת כשיטת רש"י )כמו שמצויין על הגליון שם שזהו שיטת 
ה יכול להפיל עליו מפולת ואפילו לכתחלרש"י(, שגם אם אינו מבטלו אינו עובר, אבל הוסיף "

 ". מן התורה

" מצויין על הגליון שם ואפילו לכתחלה יכול להפיל עליו מפולת מן התורהומקור דין אדה"ז "
 לפר"ח )תלח, ב(, וזה לשון הפר"ח:
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פילו לכתחילה מצי להפיל עליו מפולת מן התורה ולבערו בכך, אלא דמדרבנן א
לכתחילה אין זה ביעורו כדמוכח בההיא דעושה ביתו אוצר דפרק קמא דפסחים ]ו, א[, 

 .הוי מדרבנן כמו שכתב רש"י ,ומאי דאמרינן התם ]לא, ב[ דבעי ביטול

ת רש"י החילוק בין מפולת לחמץ ודין זה צריך ביאור לכאורה, כי אם מבארים כהט"ז שלשיט
טמון הוא אם נטמן מאליו או נטמן בידים, אתי שפיר. אבל אם גם מפולת אפשר להטמין 

 בידים, א"כ שוב אינו מובן מהו החילוק בין מפולת לחמץ טמון שעטבר עליו.

 ד. 

 אלא שבאמת חילוק הט"ז צריך ביאור, שהרי מצינו עוד דין בגמ' )ו, א(:

ביתו אוצר קודם שלשים יום אין זקוק לבער תוך שלשים יום זקוק אמר רבא העושה 
 לבער

 ופירש רש"י: 

אוצר שהכניס שם תבואה ותחתיה חמץ ואמרינן לקמן חמץ שנפלה עליו מפולת הרי 
קודם שלשים לא חלה . תוך שלשים זקוק לבער דלכתחלה לא זהו ביעורו. הוא כמבוער

 .מחוייב כדאמרן דהא נפלה עליו מפולתחובת ביעור עליו וכי מטי ההיא שעתא לא 

היינו, שאם שלושים יום קודם לפסח מכניס תבואה לאוצר, על גבי חמץ, אינו מחוייב לבער 
 החמץ שתחת התבואה, כי החמץ יש לו דין "חמץ שנפלה עליו מפולת". 

 ". והנה דיןדלכתחלה לא זהו ביעורו]ומה שתוך שלושים יום לפסח מחוייב לבער הוא משום "
זה דתוך שלושים לכתחילה לא זהו ביעורו הוא דין דרבנן, כמו שמשמע מרש"י לעיל שם 

". חל עליו להיזהר בצרכי הפסחכנגד ששואלין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ומאז "
ואם אינו חייב לבער חמץ שתחת התבואה באוצר שעשה קודם שלושים יום, כן הוא הדין 

 גם אחרי שלושים יום[. מה"ת

נמצא, שאם עשה אוצר קודם שלושים יום אינו עובר על חמץ שתחת התבואה שבאוצר. 
ולכאורה כשעשה האוצר הרי הטמין את החמץ בידים, וא"כ לפי ביאור הט"ז אי"ז דומה לחמץ 

 שנפלה עליו מפולת אלא לחמץ שהטמין שעובר עליו.
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 ה. 

 י הט"ז:הנה אדה"ז בקו"א )תלג, ט( ביאר דבר

וצ"ל לדבריו דאוצר אינו נקרא מטמין בידים כיון שאין כוונתו אלא לאצור הפירות ולא 
 .להטמין החמץ תחתיו

היינו, שהטמנה בידים פירושו שכוונתו להטמין החמץ, אבל באוצר לא נתכוון לכסות ולשמור 
יסתה החמץ אלא לשמור ולהטמין התבואה, והחמץ ממילא נתכסה, והרי זה כמו מפולת שכ

 את החמץ מאלי' בלי כוונת האדם.

 ולפ"ז ביאר אדה"ז את מחלוקת הרמ"א והט"ז בסימן תלו. הנה בסימן תלו כתב הרמ"א:

ואוצר חטים שיש חטים מחומצים בקרקעית הבור אם נעשה האוצר שלשים יום קודם 
 .הפסח אינו זקוק לבער אלא מבטל בלבו ודיו

 וע"ז כתב הט"ז:

דהרי  ...ולא עמדתי על דעתו...ע שיודע בודאי דבר זהשיש חטים מחומצים. משמ
בתשו' הרשב"א שם כ' דאוצר חטים אפשר גרע טפי ממפולת כיון שדעתו לפנות בידו 
ולמכור הנמצא בקרקעיתו ובקירותיו אלא דשרי מטעם שאין כאן חמץ ידוע דדלמא 

ו תמוה לי ות ,לא היה בי' בפסח כלל ואח"כ נתבקע כו' עכ"ל משמע דבודאי יש איסור
דאין זה ענין לזה דהא  ,במה דחילק כאן בין ל' יום או קודם ל' לענין להיות זקוק לבער

במקום שיש בו חשש חימוץ  בזה היינו לעשות אוצר מחטים טובים אדחילקו בגמר
משא"כ כאן לענין לעשות אוצר ויש חשש חימוץ באותו אוצר גופי' לפי ודעתו לפנותו 

חמץ ודאי באותו אוצר אסור אפי' מראש השנה דהוה כמטמין דינא הכי דאם יש  ההנרא
 .ודעת רמ"א נעלמה ממני...תלמפולא דמי בבורות ול

היינו שנחלקו הרמ"א והט"ז, דהרמ"א כתב שדין אוצר חיטים קודם ל' שייך גם כשיש חטים 
בקרקעית האוצר, כדין חמץ שנפלה עליו מפולת, אבל להט"ז אם יש שם  מחומצות בודאי

חטים מחומצות בודאי בקרקעית האוצר, לא יועיל מה שהם מכוסים בחיטים טובים ואינם 
מחומצים, כי סו"ס כשכיסה והטמין החטים המחומצים, הי' כוונתו להטמינם, וא"כ דינם כחמץ 

 טמון שחייב לבערו. 

", משמע שיש חמץ בודאי תחת תבואה ותחתיה חמץב בדין אוצר "והנה באמת רש"י כת
התבואה, אבל הי' אפשר לחלק לדעת הט"ז, שאם החמץ אינו מאותו מין שהוא מכניס לאוצר, 
א"כ אין כוונתו אלא על מה שמכניס לאוצר ולא על מה שתחתיו, אבל אם החמץ הוא חטים, 
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י כוונתו לשמור ולהשתמש ולמכור את ועל גביהם מכניס חטים טובים ואינם מחומצים, הר
 כולם, וא"כ נחשב שהטמין החמץ בידים ובכוונה.

 ו. 

 והנה אדה"ז סיים שם בקו"א:

א"כ לדידן דלא קיי"ל כהט"ז שם אלא כרמ"א שאחריו נמשכו כל האחרונים, הכא נמי 
 .העיקר כהפרי חדש

" הוא מיוסד יכול להפיל עליו מפולת מן התורה ואפילו לכתחלההיינו, שמה שפסק אדה"ז ש"
על הרמ"א שם, שכתב שמותר לעשות אוצר כזה קודם שלושים יום אף שיש חטים מחומצים 

 בקרקעית האוצר, א"כ נמצא שמותר להפיל מפולת על חמץ לכתחילה.

אלא, שלכאורה עדיין לא נתבאר איך יבאר הרמ"א, הפר"ח ואדה"ז החילוק בין חמץ טמון 
 ץ שהכניס לתחתית האוצר. לחמ

 ואולי יש לבאר זה ע"פ מ"ש הר"ן על המשנה שם:

אמר רב חסדא צריך שיבטל בלבו, פי' מדרבנן דאלו מדאורייתא כיון דנפלה עליו מפולת 
אינו עובר עליו, והכי תניא במכילתא יצא חמצו של נכרי שהוא ברשותו של ישראל וחמץ 

 .של ישראל אבל אינו יכול לבערושנפלה עליו מפולת אעפ"י שהוא ברשותו 

היינו שהר"ן סובר כרש"י שאינו עובר על חמץ שתחת המפולת גם אם לא ביטל, והוסיף 
 שהיסוד של דין זה ד"נפלה עליו מפולת" נתבאר במכילתא )בא פרשה י(:

בבתיכם למה נא' לפי שנ' בכל גבולך שומע אני כמשמעו ת"ל בבתיכם מה בתיכם 
שותך. יצא חמצו של ישראל שהוא ברשות נכרי אף על פי ברשותכם אף גבולך בר

וחמץ שיכול לבערו אבל אינו ברשותו יצא חמצו של נכרי שהוא ברשות ישראל 
 .שנפלה עליו מפולת אף על פי שהוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו

היינו שהפטור של חמץ שתחת המפולת הוא גדר "ברשותו ואינו יכול לבערו". וצריך ביאור 
 מדוע חמץ שתחת המפולת אינו יכול לבערו, הרי יכול הוא להוציאו מתחת המפולת ולבערו. 

 ז. 

 והנה ההגדרה ד"מפולת" הוא כמו שמבואר במשנה, ובלשון אדה"ז:
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ריו דהיינו שיש עליו גובה ג' טפחים הרי אם אין הכלב יכול להריח ריחו ולחפש אח
 הוא כמבוער מן העולם לגמרי

היינו, שחמץ שנפלה עליו מפולת עד שהוא במצב שאין הכלב יכול לחפש אחריו, הוא במצב 
 שמוגדר "כמבוער מן העולם לגמרי". וצריך ביאור מדוע נחשב מצב זה למבוער.

חמץ שנמצא במצב כזה שאפשר להגיע ואולי הביאור בזה: החמץ שחייבה התורה לבער הוא 
אליו ולבערו ללא שיעשה האדם שינוי במצב החמץ, אבל אם בכדי לבערו צריך האדם לשנות 

 את מצב החמץ, נחשב מצב זה "אינו יכול לבערו", כי במצבו עתה "אינו יכול". 

אף ". כל שאין הכלב יכול לחפש אחריוומה יחשב לשינוי במצב החמץ, על זה אמרה המשנה "
יותר מהכלב ואיסור חמץ הוא על הבעלים, וא"כ מדוע נקבע דין  שהבעלים יכול לחפש טוב

החמץ לפי הכלב, אלא כי מה שהאדם יכול לעשות הוא שינוי במצב החמץ, אבל בכדי להגדיר 
את מצב החמץ ללא שינוי ע"י האדם, נקבע הדבר לפי הכלב. אם אין הכלב יכול לחפש אחריו, 

 מו הוא "אינו יכול לבערו", וממילא הוא כמבוער. מצב החמץ מצד עצ

וא"כ עתה צריך ביאור מהו גדר חמץ טמון שחייב לבערו, והי' אפ"ל שהוא רק חמץ שיכול 
הכלב לחפש אחריו, אבל אם נמצא באופן שאין הכלב יכול לחפש אחריו אכן פטור מלבערו 

 מדין חמץ שנפלה עליו מפולת.

דלת על אוצר מלא חמץ ולא יוכל הכלב לחפש אחריו האם  אבל צריך ביאור, וכי אם יסגור
 יפטר מלבערו. אלא שלזה הוסיפה הגמ':

 כמה חפישת הכלב שלשה טפחים

 וכן כתב בשו"ע אדה"ז:

 דהיינו שיש עליו גובה ג' טפחיםאם אין הכלב יכול להריח ריחו ולחפש אחריו 

 יחשב למפולת.דהיינו שעל גבי החמץ יש כיסוי בעומק ג' טפחים, ורק זה 

ואולי הביאור בזה הוא, כי כל זמן שהכלב אינו יכול להגיע להחמץ אבל החמץ עצמו אינו 
מכוסה תחת ג' טפחים, אין זה נחשב שהחמץ במצב שאין הכלב יכול לחפש אחריו, כי מצד 
החמץ יכול הוא להמצא להכלב, אלא שמצד הכלב יש איזו מניעה, ואין זה שייך למצב החמץ. 

חמץ עצמו מכוסה בדברים אחרים בעומק ג' טפחים אי"ז רק מניעה מצד הכלב, אלא אבל כשה
זה מגדיר את מצב החמץ, ואף שהבעלים יכול לגלותו, הרי זה ע"י שינוי במצב החמץ. ולכן 
כשיש חמץ סגור מאחורי דלת, מה שסגור וטמון אי"ז בגדר "מפולת" כי פתיחת הדלת איננה 

עצמו יכל הכלב לחפש אחריו. משא"כ תחת ג' טפחים של גל  שינוי במצב החמץ, ומצד החמץ
 אבנים, פתיחת הגל הוא שינוי וחידוש במצב החמץ.
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 ח. 

 ובשולי הדברים יש להעיר שבסימן תלו, ו כתב אדה"ז לגבי דין המפרש בים והיוצא בשיירא: 

והרי  ,כיון שאין מצוי אצלו בימות הפסח והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי בידך...
חמץ זה נחשב אצלו כחמץ שנפל עליו מפולת וכדברי האומרים שהוא כמבוער מן 

 העולם לגמרי

והנה כמה מחברים )מ"מ וציונים להרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה. קובץ רשימות שיעורים 
ח"ב ס"כ להרי"י קלמנסון שליט"א( הבינו שאדה"ז בסי' תלו מפרש שפטור מפולת נלמד מדין 

שמצוי בידך", וטרחו ומצאו מקורות בראשונים ואחרונים לביאור זה שאינו "לא ימצא מי 
 כדברי הר"ן דלעיל, ואינו נרמז ברש"י.

אלא שצ"ע אם זהו כוונתו שם, כי אם הי' כוונתו שזהו יסוד פטור מפולת, הי' לאדה"ז להביא 
שאם זהו  קודם את דין מפולת ואז לבאר שהוא נלמד מפסוק לא ימצא מי שמצוי בידך. ועוד,

יסוד הפטור למה לא ביאר אדה"ז זה בעיקר דין מפולת שבסימן תלג, ולמה המתין לבאר זה 
 עד סימן תלו כשמזכיר דין מפולת כבדרך אגב לבאר דין אחר )דין המפרש והיוצא בשיירא(.

אלא נראה שכוונתו בסימן תלו לומר ב' ענינים שונים, שהמפרש בים והיוצא בשיירא אינו 
מצו משום ב' טעמים א' לא ימצא מי שמצוי בידך, וב' והוא נחשב לחמץ שנפלה עובר על ח

 עליו מפולת. אבל דין מפולת אינו פטור מדין "מצוי בידך".

ולכן נראה שעיקר הביאור בדין דמפולת הוא מבואר בסימן תלג שם שכל שאין הכלב יכול 
ל להבין שחלוק גדר לחפש אחריו, הרי החמץ במצב שכבר מוגדר ל"מבוער", וכנ"ל. וק

"מבוער" מגדר "אינו מצוי בידך", דגדר "אינו מצוי", הוא חסרון ביחס הגברא אל החמץ, לא כן 
 "מבוער" מתאר את מצב החמץ עצמו.
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 לענין חמץ "בתיכם"
 אהרן סידעראוו

  :א, מדה"ז תא

כתוב בתורה לא יראה לך חמץ יכול אם טמן אותו בבור עד 

שאינו נראה או שהפקיד אותו ביד נכרי לא יהיה עובר עליו 

שהרי אינו נראה לו כל ימי הפסח תלמוד לומר שבעת ימים 

שאור לא ימצא בבתיכם אפילו הטמינו או הפקידו בין ביד נכרי 

שאם יגנב  בין ביד ישראל אפילו אם הנפקד קיבל עליו אחריות

או יאבד ממנו יתחייב לשלם לו דמי חמצו ונמצא שהנפקד 

עובר עליו בבל יראה כמו שיתבאר אף על פי כן עובר עליו גם 

המפקיד בבל יראה ובל ימצא כיון שגוף החמץ הוא שלו ואע"פ 

שנאמר לא ימצא בבתיכם וחמץ זה אינו בביתו מכל מקום כיון 

רשות להניחו בתוך  שהנפקד קיבל הפקדון מדעתו ונותן לו

ביתו הרי השאיל להמפקיד את המקום שהחמץ מונח עליו והרי 

מקום זה קנוי להמפקיד לפיכך עובר הוא על החמץ המונח שם 

כאלו היה מונח בביתו שהוא דר בו שהרי אמרה תורה לא 

יראה לך שאור בכל גבולך כל מקום שהוא גבולו אע"פ שאינו 

חמצו בחצירו של חבירו  אבל מי שהטמין ביתו שהוא דר בו.

שלא מדעתו שלא השאיל לו חבירו מקום בחצירו להניח שם 

חמצו אינו עובר עליו מן התורה כיון שאינו מונח לא בביתו ולא 

 ברשותו של בעל החמץ.

 א. 
  :ימן דכתב הרא"ש בס

יש מן הגאונים שאמרו ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי או אצל ישראל חבירו וקבל 
אחריות הנפקד חייב בביעורו ולא המפקיד אע"פ שהוא שלו כיון שאינו הנפקד עליו 
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ברשותו. והביאו ראיה ממכילתא דתני התם בבתיכם למה נאמר. לפי שנאמר בכל 
גבולך שומע אני כפשוטו. ת"ל בבתיכם מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך. יצא 

א חמצו של ישראל יצחמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו. 
דלעולם ברשות . וה"ר יונה ז"ל היה אומר ברשות הנכרי שהוא שלו ואין ברשותו

וחייב לבערו מן התורה. כדאמרינן בפ' מרובה וגונב מבית האיש ולא  המפקיד הוא
ולא הבנתי ראייתו. וגם לא כתב לפרש הא  .מבית הקדש כך מצאתי בשם ה"ר יונה ז"ל

דמכילתא שהביאו ממנה ראיה. ונ"ל דדבר פשוט הוא דאע"פ שהנפקד קבל עליו 
וכיון שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת אחריות מ"מ עיקר הממון של הבעלים הוא 

. וההיא דמכילתא מיירי בנכרי שהלוה לישראל על חמצו כדתנן ממונו קרינא ביה ביתו
 .עהבפ' כל ש

היינו, דהרא"ש הביא ג' דיעות בענין ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי וקיבל הנפקד עליו 
אחריות, דעת הגאונים דאין המפקיד עובר כי אינו ברשותו, דעת רבינו יונה דעובר כי עדיין 
ברשותו הוא, ודעת הרא"ש עצמו דהחמץ המונח אצל הנפקד כמונח בביתו כיון שהשאיל לו 

 הנפקד מקומו.

הנה בנוסף לג' שיטות הנ"ל ישנה שיטה רביעית והיא שיטת הרמב"ן )בפי' לחומש שמות יב, ו
 יט וגם בחידושיו. הובא בר"ן על הרי"ף כאן(:

מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך...להוציא חמצו של ישראל   -לא ימצא בבתיכם 
א שלא נקיים שהוא ברשות נכרי. ולמדנו מן הברייתא הזו שלא הוזהרנו מן התורה אל

חמץ שלנו ברשותנו, בין בבתינו בין בגבולינו, אבל אם הפקדנו אותו ביד גוי בבית שלו 
  אין אנו עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא.

היינו, שדעת הרמב"ן שלעולם אין המפקיד עובר על חמצו מן התורה. ולכאורה דעה זו אינה 
קד על אחריות אין המפקיד עובר, אבל דעת הגאונים דלעיל, כי הם אמרו רק שאם קיבל הנפ

 ברמב"ן משמע שבכל אופן אינו עובר.

 וצריך ביאור סברת המחלוקת בין ד' דעות הנ"ל.

 :ד נפסק שהמפקיד חייב על חמץ המונח אצל הנפקד, מבשו"ע סימן ת והנה

ישראל שהפקיד חמצו אצל ישראל חבירו או אצל העכו"ם אף על פי שקבל עליו  
 .ובר עליו אף המפקידהנפקד אחריות ע

והנה דעת רבינו יונה והרא"ש שניהם שעובר המפקיד על חמצו, וצריך ביאור האם יש איזה 
 חילוק למעשה בין השיטות או אולי רק חלוקים בטעם החיוב.
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 ב. 

 והנה אדה"ז )תמ, א( ביאר את דעת הרא"ש:

ואע"פ שנאמר לא ימצא בבתיכם וחמץ זה אינו בביתו מכל מקום כיון שהנפקד קיבל 
הפקדון מדעתו ונותן לו רשות להניחו בתוך ביתו הרי השאיל להמפקיד את המקום 

לפיכך עובר הוא על החמץ המונח  והרי מקום זה קנוי להמפקידשהחמץ מונח עליו 
 .שם כאלו היה מונח בביתו שהוא דר בו

אדה"ז הוסיף על מה שכתב הרא"ש )והפוסקים שהביאו דבריו( שמקום החמץ המופקד היינו ש
 "קנוי להמפקיד". וצריך ביאור:

א' מה הכריח את אדה"ז להוסיף ביאור זה? ב' איזה קנין הוא זה, הרי לא הקנה לו מקום 
 מסויים? ג' הרי משמע בגמרא )מועתק להלן( שאפילו אם יחד לו מקום מסויים אינו נקנה

 למפקיד, כי שכירות לא קניא, וכ"ש כאן שלא יחד הנפקד למפקיד מקום מסויים?

 והנה בגמ' )ו, א(:

בידו אין זקוק לבער הפקידו אצלו זקוק  תנו רבנן גוי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו
רב אשי אמר לעולם ...מאי קאמר. לבער יחד לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא

אסיפא קאי והכי קאמר יחד לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא בבתיכם והא לאו 
תנן למימרא דשכירות קניא וה. דידיה הוא דגוי כי קא מעייל לביתא דנפשיה קא מעייל

אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניסין לתוכו עבודת גלולים 
שאני הכא . ואי סלקא דעתך דשכירות קניא כי קא מעייל לביתיה דנפשיה קא מעייל
 .דאפקיה רחמנא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך יצא זה שאינו מצוי בידך

קדון, נחשב הבית לרשות המפקיד, ובמסקנא היינו, דבהו"א סברה הגמ' דנפקד המיחד בית לפ
הוכיחה הגמ' ד"שכירות לא קניא", ואפילו אם יחד לו בית נחשב מקום הפקדון לביתו של 

 הנפקד, )וטעם הפטור ב"יחד לו בית" הוא מטעם אחר(.

והנה הי' מקום לתרץ שמה שאמרו ששכירות לא קניא, היינו שעדיין נחשב לביתו של 
 שוכר נחשב אף לביתו כי שכר הבית, והבית נחשב של שניהם.המשכיר, אבל בנוגע ל

 וכן הי' משמע לכאורה מהגמרא )ד, א(:

על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה  .משכיר בית לחבירו בארבעה עשר, על מי לבדוקה
 .דלמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאיהוא, או 

 וכתב שם רש"י:
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 הבית שלו.שהרי עתה  - דאיסורא ברשותיה קאי

היינו, שלדעת רש"י כוונת הגמ' שהבית נחשב לרשותו של השוכר, אלא שהפני יהושע הקשה 
 שם מהגמ' הנ"ל:

ומשמע לכאורה מזה דפשיטא ליה לבעל האיבעיא שהבית הוא של השוכר דשכירות 
מסקינן דשכירות לא קניא ומוכחינן לה ממתניתין דעכו"ם לא  וקשה דלקמן...קניא

 עי"ש. כו'ובד כוכבים ישכיר ביתו לע

היינו שהפנ"י הוכיח מהגמ' הנ"ל שאין בית השכור נחשב לביתו של השוכר כי "שכירות לא 
קניא". וכן משמע מכמה ראשונים שאין הבית נחשב רשותו של השוכר, כי שכירות לא קניא. 

ל דעת כן מבואר במהר"ם חלאווה, ולכן פירשו את הגמ' )דף ד, א( הנ"ל באופן אחר מרש"י. אב
 רש"י צריך ביאור.

מי שמצוי בידך"  –]בחידושי רבינו דוד )ד, א( כתב דלענין חמץ ילפינן בגמ' )ו, א( מ"לא ימצא 
שגם שוכר "הבית הוא ברשותו לגמרי לענין חמץ", כי הוא מצוי אצל השוכר דוקא, אבל 

רבינו דוד  ראשית, אי"ז מתאים לרש"י שם שפירש הסוגיא באופן אחר, ואכן בדף ו שם, מביא
את שיטת רש"י וחולק עליו. ושנית, שיטה זו של רבינו דוד היא מחודשת, כי בפשטות "מי 
שמצוי בידך" הוא תנאי נוסף, שמלבד שצריך להיות ביתו ורשותו, צריך גם שיהי' מצוי אצלו, 
אבל השוכר, אף שמצוי אצלו אבל חסר גדר "ביתכם", ומנין לנו ש"מצוי בידך", מפקיע דין 

 יכם" לגמרי. ולימוד זה כפי שביאר רבינו דוד לא מצאנו בדברי הפוסקים[."בת

 ג. 

 והנה הדין ד"שכירות לא קניא" נפסק להלכה ללא חולק ביו"ד קנא, י:

אף במקום שהתירו להשכיר לא התירו אלא לאוצר וכיוצא בו אבל לא לדירה מפני 
 .שמכניס לתוכו אלילים בקבע

 וברמ"א שם הוסיף:

של עובד  םבית מעובד כוכבים יש להחמיר שלא להניח שם עבודת כוכביהשוכר 
 .)הגהות אשיר"י ספ"ק דעבודת כוכבים(ם כוכבי

היינו, שהרמ"א פסק דאף שהמשכיר בית לנכרי, עדיין הבית נחשב של המשכיר הישראל, אבל 
 השוכר בית, נחשב זה לביתו, ואסור לו להניח ע"ז שם.
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 ות אשרי )ע"ז א, כב(:והנה מקור דין זה הוא בהגה

רבינו אפרים ברבי יצחק כתב שאם שכר ישראל בית מעובד כוכבים אסור לישראל 
דשכירות קניא קצת ואין נראה ומ"מ הואיל ונפק ...להניח עבודת כוכבים בתוכו

 מפומיה דגאון טוב ליזהר. מא"ז ע"כ:

השוכר גם כן. וביאור היינו, שרבינו אפרים מחדש ש"שכירות קניא קצת" ולכן נחשב הבית של 
 הדבר ביאר בביאור הגר"א שם:

 .דשכירות קניא במקצת ר"ל דמש"ש שכירות לא קניא היינו לחומרא

ולפ"ז, לכאורה הי' מקום לבאר דעת אדה"ז, במ"ש שהבית קנוי להמפקיד כיון שהשאיל את 
קום מקום הפקדון, כי אף ש"שכירות לא קניא", היינו שלא נפטר הנפקד מחמת שהשאיל המ

 לנכרי, וזהו כוונת הגמ' בדף ו, אבל לחייב המפקיד, הרי "שכירות קניא".

ולפ"ז הי' אפשר גם לבאר דעת רש"י, שפירש דמ"ש בגמ' דף ד ש"איסורא ברשותי' קאי", 
שהבית הוא של השוכר, היינו כי "שכירות קניא". אלא שעדיין צריך ביאור, הרי לפ"ז הבית 

הגמ' ומלשון רש"י "שהרי עתה הבית שלו" משמע שנחשב  הוא גם של המשכיר, אבל מלשון
 הבית לרשותו של השוכר בלבד.

אלא שבאמת א"א לבאר כן את דברי אדה"ז, שהרי הרמ"א שהביא דעת רבינו אפרים כתב 
בלשון "יש להחמיר", היינו שזהו חומרא ולא מעיקר הדין, והטעם הוא כי שם בהגהת אשרי 

וא"כ לא  ."ן נראה ומ"מ הואיל ונפק מפומיה דגאון טוב ליזהרואיכתב על דעת רבינו אפרים "
מסתבר שיטרח אדה"ז להוסיף ולבאר דברי הרא"ש לפי דין זה שאינו אלא חומרא, ולא מעיקר 

 הדין.

 ד. 

 ואולי יש לומר הביאור בזה:

  ח:-מכירה כג, ושאינו קנין גמור, וזה לשון הרמב"ם  הנה באמת מצינו כמה אופנים בקנין

ומה הפרש יש בין המוכר קרקע לזמן קצוב ובין המקנה אותה לפירותיה שהקונה 
לפירות אינו יכול לשנות צורת הקרקע ולא יבנה ולא יהרוס אבל הקונה לזמן קצוב 

ומה  עולם.הוא בונה והורס ועושה בכל זמנו הקצוב כמו שעושה הקונה קניין עולם ל
הפרש יש בין המוכר שדה זו לפירותיה ובין המוכר פירות שדה זו לחבירו שהמוכר 
פירות השדה אין ללוקח להשתמש בשדה זו כלל אפילו להכנס אלא בשעת הוצאת 
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הפירות ויש לבעל השדה להשתמש בה כחפצו אבל המוכר שדה לפירותיה אין בעל 
ומה  לוקח להשתמש בה כחפצו.השדה יכול להכנס בה אלא מדעת הלוקח ויש ל

הפרש יש בין הקונה שדה זו לפירותיה ובין השוכר שדה מחבירו שהקונה שדה 
לפירותיה יש לו לנטעה או לזרעה כל זמן שירצה או להובירה והשוכר אינן כן כמו 
שיתבאר בענין שכירות ואין השוכר רשאי להשכיר אבל הקונה מקנה לאחרים כל מה 

 שקנה.

א' קנין פירות בלבד, ב' שוכר,  –כמה אופנים של קנין כשאינו קונה קנין גמור נמצא מזה שיש 
 ג' שדה לפירותי', ד' מוכר לזמן קצוב. 

והנה מי שקנה רק "פירות שדה זו" בודאי שאין לו קנין בגוף השדה, ולאידך בודאי מי שקנה 
קנוי להלוקח, אבל יש "לזמן קצוב", יש לו קנין בגוף הדבר, והמוכר כבר איננו הבעלים בזמן ש

לחקור האם מי ששכר, האם קנה רק זכות השתמשות, אבל דין בעלים שייך למשכיר, או האם 
זכות ההשתמשות נותן לו גם דין בעלים על גוף הדבר, ומה שהמשכיר יש לו גם עתה זכויות 

 בדבר, אי"ז מספיק לדין בעלים, וע"ד מוכר לזמן קצוב.

ירות לא קניא", היינו שאף שקנה השוכר את זכות ונראה שזהו מה שאמרה הגמ' "שכ
ההשתמשות, מ"מ אנו דנים את גוף הדבר בבעלותו של המשכיר, וכן כלפי השוכר אף שקנה 

 זכות ההשתמשות, אבל אין הדבר שלו, לחייבו בדינים התלויים בבעלותו. 

 כנ"ל.  אבל מ"מ דעת רבינו אפרים, וכן יש להחמיר להלכה, שגם השוכר בעלים על הדבר,

ויש לעיין באיסור חמץ שנאמר בו "שאור לא ימצא בבתיכם", האם לומדים מ"בתיכם" 
 שאפילו מי שיש לו חמץ בבעלותו בפסח, אינו עובר עד שיהי' מונח במקום הקנוי לו? 

ולא תביא תועבה אל לכאורה הי' נראה לומר שכמו שהגמ' בע"ז )טו, א( לומדת מן הפסוק "
תלוי בבעלות, ולפ"ז אם רק שכר הבית אינו עובר על איסור זה ך" )דברים ז, כו( שהאיסור בית

מעיקר הדין, כמו שמבואר בהגהות אשרי והרמ"א דלעיל, כמו"כ נאמר בחמץ "בתיכם", ועל 
 חמץ המונח במקום השכור לו לא יעבור, ומאי שנא.  

 ה. 

א. וזה ונראה שבזה נחלקו ד' שיטות הראשונים דלעיל בביאור הלימוד מ"בתיכם" שבמכילת
 לשון המכילתא כפי שהועתק בר"ן כאן )ונוסח דומה לזה ברא"ש וברמב"ן הנ"ל(:
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בכל גבולך למה נאמר לפי שנאמר בבתיכם שומע אני כמשמעו ת"ל בכל גבולך א"כ 
למה נאמר בבתיכם לומר לך מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך יצא חמצו של 

 ו אבל אינו ברשותוישראל שהוא ברשות הנכרי אע"פ שהוא יכול לבער

חמצו של ישראל שהוא ברשות מהמכילתא משמע שאלמלא נאמר "בתיכם" הי' סברא לחייב "
", ולכן נאמר "בתיכם" ללמדנו שאם הוא ברשות נכרי הרי הוא פטור. וצריך ביאור, הרי גם נכרי

, "גבולך" משמעו הגבול "שלך", והיינו בעלות, ומדוע הו"א לחייבו על חמץ שברשות הנכרי
 מקום שאינו בבעלותו?

והנה איך שיהי' הביאור בזה, מוכח מהמכילתא ש"גבולך" אין פירושו מקום שקנוי לו, וא"כ יש 
", ובזה נחלקו לומר לך מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותךלעיין מהו הלימוד מ"בתיכם" "

 הד' שיטות הנ"ל:

ו ברשותנו, בין בבתינו בין שלא הוזהרנו מן התורה אלא שלא נקיים חמץ שלנ"דעת הרמב"ן, 
", בגבולינו, אבל אם הפקדנו אותו ביד גוי בבית שלו אין אנו עוברים עליו בבל יראה ובל ימצא

 ביאור הדברים:

הלימוד "ביתך ברשותך" הוא שצריך המקום להיות קנוי לו לגמרי, ומה שלמדים מ"גבולך" 
ין לי שאסור אופרש"י שם " ",אין לי אלא שבבתיכםהוא כמ"ש בברייתא שבגמ' )ה, ב( "

 ,בבורות בשיחין ובמערות מנין", "לשהות חמץ אלא בבתים מפני שהוא מצוי אצלו תמיד
". היינו, שגם אחרי שלמדים מ"גבולך" שאין "בתיכם" כמשמעו, מ"מ תלמוד לומר בכל גבלך

שנאמר "בתיכם", עדיין צריך להיות המקום "שלו", וקנוי לו, וגבולך רק מלמד שחייב גם  מכיון
 על "בורות שיחין ומערות".

ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי או אצל ישראל "יש מן הגאונים" שהביא הרא"ש סוברים "
ון חבירו וקבל הנפקד עליו אחריות הנפקד חייב בביעורו ולא המפקיד אע"פ שהוא שלו כי

 , ביאור הדברים:"שאינו ברשותו

ממה שנאמר "גבולך" למדים שאין צורך בבעלות על המקום, ומה שנאמר בתיכם הוא ענין 
", ויש לדקדק בלשון המכילתא, "מה ביתך מה ביתך ברשותך אף גבולך ברשותךאחר "

חמצו  ברשותך", ולא "מה ביתך שלך", היינו, שאף למסקנא אין צורך בבעלות, ולכן יעבור על
שאצל הנכרי, רק שאם קיבל הנכרי אחריות על חמצו, אז סוברים הגאונים, שאינו נקרא 

 "ברשותו". 

 והנה כבר תמה הפר"ח בסוף סימן תמ על שיטה זו:

ויראה שטעמם דכיון דאמרינן בגמרא דבקביל עליו אחריות מיקרי שלו ועובר עליו 
משמע דאע"פ שהחמץ עצמו  א"כ הרי אינו מן המפקיד ואינו עובר עליו. ולפי זה
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ברשות המפקיד, כל שיש אחריות על אחר אינו עובר עליו המפקיד. וסברא זו תמוה 
בעיני דכיון דבקבל אחריות סגי לעבור עליו, משמע דאי מיגניב ומיתביד בעי לשלומי, 
כל שכן כשהממון שלו ואי לא מיגניב ומתביד ברשותיה קאי, ואם נאמר שאלו 

עינן תרתי שלא לעבור עליה המפקיד דהיינו קבלת אחריות ושיהא הגאונים סוברים דב
ברשות אחרים, אכתי קשה טובא דממה נפשך אי סבירא להו להני גאונים שאחריות 
אינו גורם והיינו טעמא שאינו עובר לפי שהוא ברשות אחרים, א"כ למה בעו שקבל 

ם אחריות גורם שלא עליו הנפקד אחריות בלאו הכי אינו עובר לפי שאינו ברשותו, וא
לעבור עליו המפקיד, אם כן אפילו בביתו ממש מצי לראותו דהא הוי של אחרים, 

 ושלך אי אתה רואה אבל רואה אתה של אחרים, וצ"ע:

ואולי יש לומר, שלדעת הגאונים פי' הלימוד "מה ביתך ברשותך", שאף שאין החמץ צריך 
צריך בעלות על המקום, אבל מ"מ צריך  להיות במקום שקנוי לו, כי ילפינן מ"גבולך" שאין

 להיות עכ"פ באחריותו. 

]אבל אם החמץ שלו בביתו ממש, ורק שהוא באחריות הנכרי, בפשטות יודו הגאונים שעובר, 
וכן משמע במכילתא "יצא חמצו של ישראל ברשות נכרי" אבל לא אמרו "יצא חמצו של 

 ישראל שבאחריות הנכרי". 

"גבולך" מוציא "בתיכם" מפשוטו לגמרי, ואם הוא ממש בביתו אין  ולכאורה הטעם הוא כי אין
צריך שיהי' באחריותו, אבל לגבי מה שנתרבה מ"גבולך" שחייב גם על מקום שאינו קנוי לו, 

 עכ"פ צריך להיות תנאי ד"מה ביתך ברשותך", היינו שהוא באחריותו, ולא באחריות אחר[. 

בסגנון אחר: מ"בתיכם" למדים שצריך חדא מתרתי או שגוף החפץ בבית שלו, או אפילו אם 
גוף החפץ אינו אצלו, עכ"פ צריך שיהי' אחריות החפץ עליו, אבל אם גם גוף החפץ אינו אצלו 

 וגם אין אחריותו עליו אי"ז "בבתיכם" כלל. 

 ו:. וביאור דברי"דלעולם ברשות המפקיד הוארבינו יונה סובר "

כנ"ל בדברי הגאונים שאחרי שלמדים מ"גבולך" שאין צריך שיהי' מקום החמץ קנוי לו, הרי 
"בתיכם" מלמד רק שצריך להיות "ברשותו", היינו במקום כזה שיש לו עדיין "שליטה ורשות" 

גזל ולא נתייאשו הבעלים על החמץ, שיכול להקדישו ולמוכרו, וע"ד לשון הגמ' )ב"ק ע, א( "
", היינו שהחמץ אצל וזה לפי שאינו ברשותויכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו  שניהם אינן

גזלן המחזיק החמץ נגד רצונם של הבעלים, אין זה ברשותם, אבל לא כן בפקדון, שהנפקד 
 ".וה"ר יונה ז"ל היה אומר דלעולם ברשות המפקיד הואמחזיק בחפץ עבור הבעלים, ולכן "

ל עליו אחריות מ"מ עיקר הממון של הבעלים הוא וכיון דאע"פ שהנפקד קבוהרא"ש סובר "
 ביאור הדברים:  ."שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת ממונו קרינא ביה ביתו
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אחרי שלמדנו מ"גבולך" שאינו צריך להיות מקום החמץ קנוי לו קנין גמור, עדיין למדנו 
קנוי קנין כלשהו, מ"בתיכם" "מה ביתך ברשותך", היינו שהמקום בו מונח החמץ צריך להיות 

". והדבר שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת ממונו קרינא ביה ביתוולכן כאן בחמץ מספיק מה "
פשוט, שאף ששכירות לא קניא, אבל יש לו קנין השתמשות במקום הזה ובחמץ גם זה נכלל 

 בגדר "בתיכם".

ונמצא, שדעת הרא"ש ודעת הרמב"ן הוא ש"בתיכם" מלמד על מקום החמץ, אלא שלהרא"ש 
אין צריך קנין גמור ולדעת הרמב"ן צריך קנין גמור, אבל לדעת רבינו יונה והגאונים אין 
"בתיכם" מלמד על מקום המונח בו החמץ אלא על ענין אחר, שבנוסף לבעלות, צריך גם גדר 

ענינו שהחמץ באחריות הבעלים, ולרבינו יונה ענינו שהוא "רשות", אלא שלהגאונים 
 בשליטתם ויש להם היכולת לעשות בו כחפצם.

 ו. 

 ולפ"ז יבואר לשון אדה"ז הנ"ל שהולך בשיטת הרא"ש, וכנ"ל, ומבאר דבריו:

ואע"פ שנאמר לא ימצא בבתיכם וחמץ זה אינו בביתו מכל מקום כיון שהנפקד קיבל 
רשות להניחו בתוך ביתו הרי השאיל להמפקיד את המקום הפקדון מדעתו ונותן לו 

לפיכך עובר הוא על החמץ המונח  והרי מקום זה קנוי להמפקידשהחמץ מונח עליו 
שהרי אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל שם כאלו היה מונח בביתו שהוא דר בו 

חמצו אע"פ שאינו ביתו שהוא דר בו. אבל מי שהטמין  גבולך כל מקום שהוא גבולו
בחצירו של חבירו שלא מדעתו שלא השאיל לו חבירו מקום בחצירו להניח שם חמצו 

 אינו עובר עליו מן התורה כיון שאינו מונח לא בביתו ולא ברשותו של בעל החמץ.

ולכאורה צריך ביאור, שבתחילה בא לבאר שאף שאינו ביתו, היינו שהמקום אינו שלו, מ"מ 
שהרי אמרה תורה לא יראה לך ו המקום, ומביא ראי' ע"ז "הרי הוא קנוי לו ע"י שהשאיל ל

", ולכאורה לימוד זה רק שאור בכל גבולך כל מקום שהוא גבולו אע"פ שאינו ביתו שהוא דר בו
מלמד שאינו צריך להיות בביתו שהוא דר בו, אבל מנין לנו שאינו צריך להיות בגבול 

 שבבעלותו ממש.

אע"פ שאינו להיות בביתו שדר בו , הי' צריך להקדים " ואם רק רוצה לבאר שלא נחשוב שצריך
". אמרה תורה לא יראה לך שאור בכל גבולך כל מקום שהוא גבולו" מ"מ "ביתו שהוא דר בו

מכל מקום כיון שהנפקד קיבל הפקדון מדעתו אבל איך לימוד זה שייך למה שהקדים שם "
שהרי אמרה תורה לא יראה ע"ז כתב "" ווהרי מקום זה קנוי להמפקיד...ונותן לו רשות להניחו
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". ולפהנ"ל פירושו שהמקום צריך להיות קנוי לו כי נאמר "בתיכם", אלא לך שאור בכל גבולך
שמ"גבולך" למדים שאין זה תלוי בבעלות גמורה, כי גם מקום שאינו קנוי לו "גבולו" הוא, לכן 

הלימוד הנוגע כאן, וממילא  מספיק שיהי' קנוי בקנין שאלה, וזהו לימוד המכילתא וזהו עיקר
 ", וזהו לימוד הברייתא שבגמ' הנ"ל.אע"פ שאינו ביתו שהוא דר בוגם נלמד עוד פרט שעובר "

 ז. 

ולפ"ז הי' אפשר לבאר דברי רש"י הנ"ל ס"ב, "שהרי עתה הבית שלו". שאם נאמר שרש"י ס"ל 
וב "בכל גבולך", כשיטת הרא"ש, י"ל שאף ששכירות לא קניא, אבל לענין חמץ, למדים מהכת

שכוונת הכתוב "בתיכם", אינו לגוף הבית, אלא להשתמשות הבית, שיהי' שלכם לענין 
 ההשתמשות, ולכן כששכר הבית, לענין חמץ הבית הוא שלו ולא של המשכיר. 

ובנוגע למה ששאלנו לעיל ס"ב, הרי הנפקד לו השאיל לו מקום מסויים, ואיך נקנה המקום 
ה"ז )תמ, קו"א ה( שבישראל קנין שאלה ושכירות נעשה ע"י קנין להמפקיד, עי' בדברי אד

חזקה, היינו במה שמשתמש המפקיד במקום הנפקד להנחת חמצו ברשות הנפקד, בזה עצמו 
 נקנה לו אותו המקום. 

ובנוגע למה ששאלנו לעיל ס"ב, מה הכריח אדה"ז להוסיף ביאור זה, הרי עתה י"ל שלולא 
הבנה, שאפילו אם השאיל לו המקום, אבל אי"ז "בתיכם", ומהו  ביאור זה, אין לדברי הרא"ש

", ולכן הוסיף שיש כאן קנין בבית, ולענין חמץ גם על קנין כזה קרינא ביה ביתוכוונת הרא"ש "
 ".קרינא ביה ביתו"
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 המפרש והיוצא בשיירא
 גנזבורג מנחם מענדל

 אדה"ז תלו, ו:

על זה ואומרים שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד  ויש חולקין

בתוך ביתו אינו זקוק לו אם יוצא קודם ל' יום ודי לו בביטול 

וגם ביטול זה אינו  שיבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח

אלא מדברי סופרים שמן התורה אינו עובר כלל בבל יראה ובל 

ימצא על החמץ שבביתו כיון שאין מצוי אצלו בימות הפסח 

והרי חמץ זה נחשב  והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי בידך

שהוא  וכדברי האומרים אצלו כחמץ שנפל עליו מפולת

כמבוער מן העולם לגמרי ואין צריך אפילו לבטלו מדברי תורה 

אלא מדברי סופרים שמן התורה אינו עובר עליו כלל בבל 

יראה ובל ימצא אף חמץ זה שאינו מצוי אצלו בימות הפסח 

הרי הוא אצלו כמבוער אלא שחכמים גזרו שאין יוצא ידי 

ור כזה אלא חייב הוא לבערו ביעור גמור חובתו לכתחלה בביע

כדינו קודם שיצא מביתו אם יוצא בתוך ל' יום אבל קודם ל' 

יום לא חלה עליו גזירת חכמים ומן התורה יכול הוא לבערו 

דהיינו במה שמפליג מביתו שכשיגיע  לכתחלה בביעור כזה

 .הפסח לא יהא החמץ מצוי אצלו ויהיה אצלו כמבוער
 

 א. 

 גמ' פסחים ו, א:  

ואמר רב יהודה אמר רב המפרש והיוצא בשיירא, קודם שלשים יום אין זקוק לבער, 
תוך שלשים יום זקוק לבער, אמר אביי הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק לבער לא 
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ו לחזור, אבל אין דעתו לחזור אין זקוק לבער. אמר ליה רבא ואי דעתו אמרן אלא שדעת
לחזור, אפילו מראש השנה נמי, אלא אמר רבא הא דאמרת קודם שלשים יום אין זקוק 
לבער לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור אפילו מראש השנה זקוק 

ודם שלשים יום אין זקוק לבער. ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא העושה ביתו אוצר ק
לבער תוך שלשים יום זקוק לבער. וקודם שלשים נמי לא אמרן אלא שאין דעתו 

 לפנותו אבל דעתו לפנותו אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער.

 וכתב על זה הר"ן:

וגרסינן בירושלמי ובספק אבל ודאי אפי' מר"ה כלומר דכי אמרי' קודם לפסח ל' יום 
הני מילי בספק כלומר שאין שם חמץ ידוע אבל יש שם חמץ ידוע אין זקוק לבער 

בודאי אפילו מראש השנה זקוק לבער ואינו נראה כן לפי גמרתנו דמדאמר לישנא 
דאין זקוק לבער ולא אמר אין זקוק לבדוק משמע דקודם ל' יום אפי' יש שם חמץ ידוע 

 ליה בביטול בעלמא.לפי שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו מפולת דסגי אין זקוק לבערו 

 

ומשמע שלדעת הבבלי המפרש והיוצא בשיירא אפילו אם יש לו חמץ ודאי בביתו, ולא ביטלו, 
 אינו עובר עליו.

שכתב על  שמדובר כאן על חמץ ודאי, וטעם הפטור הוא מדין מפולת,וכן משמע קצת מרש"י 
 דין אוצר הנ"ל:

לקמן חמץ שנפלה עליו מפולת  ואמרינן ותחתיה חמץשהכניס שם תבואה  -אוצר 
 -דלכתחלה לא זהו ביעורו. קודם שלשים  -הרי הוא כמבוער. תוך שלשים זקוק לבער 

דהא נפלה עליו לא חלה חובת ביעור עליו וכי מטי ההיא שעתא לא מחוייב כדאמרן 
 .מפולת

 ומזה שהגמ' משוה בין דין המפרש לדין אוצר משמע שבשניהם הוא כדין מפולת. 

 הר"ן:רש"י ורש המהרש"א את דברי וכך פי

ולי נראה דודאי איירי אף בשיש לו ודאי חמץ בביתו ואפ"ה כשאין דעתו לחזור אין זקוק 
לבער דעשאוהו כנפלה עליו מפולת דמבטלו ודיו וכ"כ הר"ן וכן נראה דמדמי לה לאוצר 

 שאין דעתו לפנותו שפירש"י בהדיא דה"ל כנפלה עליו מפולת.

 בואר בפסחים לא, ב: מוהנה דין מפולת 

מתני'. חמץ שנפלה עליו מפולת הרי הוא כמבוער...גמרא. אמר רב חסדא וצריך 
 שיבטל בלבו.
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 ופירש רש"י שם: 

 שמא יפקח הגל במועד, ונמצא עובר עליו. -צריך שיבטל בלבו 

 וכן דעת הר"ן שם: 

צריך שיבטל בלבו, פי' מדרבנן דאלו מדאורייתא כיון דנפלה עליו  אמר רב חסדא
מפולת אינו עובר עליו, והכי תניא במכילתא יצא חמצו של נכרי שהוא ברשותו של 
ישראל וחמץ שנפלה עליו מפולת אעפ"י שהוא ברשותו של ישראל אבל אינו יכול 

 לבערו.

 ראה מ"ש, אבל דעת הסמ"ק אינו כן והיינו שדעת רש"י והר"ן שדין מפולת הוא כמבוער מה"ת
 הב"ח לתלג, י: 

מצאתי בהגהות מהר"ש משליצשט"ט וזה לשונו אני שמואל פירשתי דברי רב חסדא 
דמדאורייתא צריך לבטלו ואע"ג דמדרבנן הרי הוא כמבוער שלא יבוא לאכלו בפסח 

טלו שהרי טמון הוא מכל מקום עובר הוא בבל יראה ובל ימצא ובל יטמין וצריך לב
...ונראה לי דלדעתו צריך לפרש המכילתא דוקא שנפלה עליו מפולת גדולה כל כך 
שאין בידו לפקח הגל והוא אבוד ממנו ומכל אדם שהוא מותר דלא קרינן ביה שלך 
אבל מתניתין דמיירי בשאין הכלב יכול לחפש אחריו אבל ביד כל אדם לפקח הגל 

 יו דאורייתא אם לא יבטל שהוא קטן וזה דומה למטמין בבורות ועובר על

 ב. 

 ו כתב בדעת רש"י והר"ן:-אוהנה אדה"ז בסימן תלו, 

מן התורה אינו עובר כלל בבל יראה ובל ימצא ...לעיר אחרת קודם הפסח יוצא מביתוה
על החמץ שבביתו כיון שאין מצוי אצלו בימות הפסח והתורה אמרה לא ימצא מי 

כחמץ שנפל עליו מפולת וכדברי האומרים שמצוי בידך והרי חמץ זה נחשב אצלו 
שהוא כמבוער מן העולם לגמרי ואין צריך אפילו לבטלו מדברי תורה אלא מדברי 

 ...סופרים

, שאדה"ז פירש דהר"ן סובר דאינו עובר מה"ת על חמץ שבעיר אחרת. וכך הם דברי היינו
 אדה"ז בקו"א שם, ו: 

כחמץ שנפלה עליו מפולת דסגי  ועיין בר"ן הביאו הב"י שכתב הטעם לפי שעשאוהו
בביטול בעלמא עכ"ל, וכוונתו דאף דבדאורייתא אין לחלק בין תוך שלשים לקודם, 



 62  ·  י"א ניסן ה'תשע"ט

מכל מקום כאן אין דאורייתא לפי שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו מפולת שהוא מבוער 
לגמרי מן התורה לשיטת הר"ן, כמ"ש בסי' תל"ג, אבל לשיטת סמ"ק וסיעתו דאינו 

אין לומר דאפילו הכי קודם ל' אוקמוהו אדאורייתא, דסגי בביטול תא, כמבוער מדאוריי
 אפילו לחמץ ידוע, דא"כ למה ליה להר"ן לפרש לפי שעשאוהו כו'.

היינו, שאדה"ז מוכיח שכוונת הר"ן לומר שאינו חייב מה"ת כשחמצו בעיר אחרת, אף שהי' 
 מקום לבאר אחרת וכמ"ש הפר"ח סימן תלו:

עמא דקודם שלשים יום אין זקוק לבדוק משום דלא חל עליו דהא על כרחך היינו ט
חובת בדיקה וכדמפרשינן בגמרא הני שלשים יום מאי עבידתייהו כדתניא שואלין 

וכיון שאין דעתו לחזור ולא חל עליו חובת ביעור, מה לי ידוע מה לי בהלכות פסח וכו', 
הוא הדין לחמץ ידוע דלא חל ידוע לא חל עליו חובת בדיקה  , כי היכי דבשאיןאינו ידוע

 עליו חובת ביעור.

והי' אולי מקום לומר שכן הוא גם כוונת הר"ן, שבא רק לומר שאין צריך לבער הודאי חמץ, כי 
דה"ל קודם ל' לא חל עליו חובת ביעור, וסגי בביטול. אבל מוכיח אדה"ז ממה שהוסיף הר"ן "

 כוונתו שאינו עובר מה"ת כלל על חמץ שבביתו, אפילו אם לא יבטל.ש "כנפלה עליו מפולת

 ומסיק שם אדה"ז: 

לשיטת הר"ן מי שיש לו חמץ בפסח בעיר אחרת אינו עובר עליו מן התורה שהוא 
 כמבוער אצלו. 

 ג. 

ס"ח רצה להוכיח  והנה בספר רשימות שיעורים לגרי"י קלמנסון שליט"א פסחים ח"ב ס"כ
מדברי הר"ן בחידושיו שיצאו לאחרונה ולא היו מצויים בידי המהרש"א ואדה"ז, שמעולם לא 

 התכוון לר"ן למה ש"תפס אדה"ז בדעתו". כי כך הם דברי הר"ן בחידושיו על הש"ס:

אי דעתו לחזור אפילו מר"ה נמי, כתב רש"י ז"ל דכי הדר בימי פסח עבר עליה וההיא 
ואינו ברור אצלי ותי' דליבטלי' שהרי אינו שלו וכשרואהו עובר עליו, שעתא לאו ברש

דאי לא כיון שהוא ברשותו  דודאי כל אינו זקוק לבער דאמרי' הכא, ביטול מיהא בעי,
בפסח נמצא עובר עליו דקרינן בי' בכל גבולך, וראיה לדבר דהא מדמינן ליה להעושה 

דאמרי' לקמן דצריך שיבטל בלבו,  ביתו אוצר, ולא עדיף אוצר מנפלה עליו מפולת
אלא כך ראוי לומר דקודם ל' יום לא הזקיקוהו חכמים לבער, ובביטול דסגי 
מדאורייתא סגי ליה, ומקשי' אי דעתו לחזור אפי' מר"ה נמי ראוי שיבער דילמא אתי 
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למיכל מיניה, ומסקינן דאה"נ, אלא דקודם ל' ואין דעתו לחזור בביטול בעלמא סגי ליה 
א אתי למיכל מיניה, אבל תוך ל' כיון שחלה עליו חובת ביעור חייבוהו לבער, זה דהא ל

 נ"ל.

ך", דקרינן בי' בכל גבול...כל אינו זקוק לבער דאמרי' הכא, ביטול מיהא בעיומזה שכתב "
מוכח שלא סובר שהוא כמבוער מן העולם לענין שאינו עובר מה"ת. ובחידושיו גם מדמה 

ת, ואעפ"כ יש חילוק גדול ביניהם, שבמפרש עובר מה"ת אם לא המפרש לנפלה עליו מפול
 יבטל חמצו, משא"כ בנפלה עליו מפולת לשיטת הר"ן הנ"ל אינו עובר כלל. 

ומה שבכל זאת מדמה לנפלה עליו מפולת, כי יש שני דינים בנפלה עליו מפולת, א' שאינו 
, ב' שגם מדרבנן בביטול בעלמא סגי, כי לא יבוא לאכלו. וא"כ הוא מדמה דין עובר מה"ת

 המפרש למפולת לענין דין השני 

ולפ"ז הכריע בספר הנ"ל שכאילו המהרש"א ואדה"ז "לא תפסו" כוונת הר"ן. ולכאורה קשה 
לומר כן על המהרש"א ואדה"ז, מה גם שדברים אלו פשוטים, ואיך לא עלה על דעתם לפרש 

זה נתכוון הר"ן שאינו עובר מדרבנן, ובמקום זה חידשו חידוש גדול שכל מפרש הוא של
 כמפולת.

 ד. 

אלא שכל המדקדק בדברי הר"ן יראה שמה שהביא דין מפולת בחידושיו על הש"ס אינו כלל 
וכלל האופן שהביא את דין מפולת בחידושיו על הרי"ף, כי בחידושיו על הש"ס בא להוכיח 

לבטל, וע"ז מביא מזה שגם במפולת מחוייב לבטל, וא"כ נלמד מזה לדין שהמפרש מחוייב 
אוצר, ומזה נלמד במכ"ש וק"ו לדין המפרש, שאין לו דין מפולת לפי דבריו בחידושיו שם, 
אבל אינו מבאר את דין המפרש עצמו שדומה למפולת. וכשבא לבאר גדר דין המפרש, מפרש 

 כך:

הזקיקוהו חכמים לבער, ובביטול דסגי  אלא כך ראוי לומר דקודם ל' יום לא
מדאורייתא סגי ליה, ומקשי' אי דעתו לחזור אפי' מר"ה נמי ראוי שיבער דילמא אתי 
למיכל מיניה, ומסקינן דאה"נ, אלא דקודם ל' ואין דעתו לחזור בביטול בעלמא סגי ליה 

 .דהא לא אתי למיכל מיניה

הטעם פשוט כי לפי דבריו בחידושיו ו, רשהמפ דין בביאור מפולת דין הביא שלא ברור ונראה
שהמפרש עובר מה"ת על חמצו, אין זה שייך כלל לדין מפולת, שלדברי הר"ן בחידושיו הן על 
הרי"ף והן על הש"ס, אינו עובר מה"ת, וזהו כוונת המשנה "הרי הוא כמבוער". ודין הב' הנ"ל 
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זה אין צריך לדמות למפולת, כמו שאינו מחוייב לבער גם מדרבנן אי"ז דין המיוחד דמפולת, ול
שלא דימה כזאת בחידושיו שם, כי זהו סברא פשוטה שאם לא יבוא לאוכלו י"ל שאין זה בכלל 

 תקנת הבדיקה ולכן באמת בחידושיו שם כתב זאת מסברא ללא ראי'. 

ואם תאמר שבחידושיו על הרי"ף משום מה רצה הר"ן לטרוח להביא לזה ראי' הי' מתאים יותר 
 מדף י, ב: שיביא

 לא אתי למיכלה...בעי רבא ככר בשמי קורה

ו"ככר בשמי קורה", שאינו יכול להגיע לחמץ, דומה יותר להמפרש, מאשר למפולת, שהוא 
בחידושיו  מבוער לגמרי לשיטת הר"ן, כי החמץ עצמו נמצא תחת מפולת. ומזה שדימה הר"ן

לרי"ף את דין המפרש לדין מפולת, בודאי שכוונתו שם שדין המפרש הוא שאינו עובר מה"ת 
 כל זמן שלא חזר לביתו, וכמו שמשמע מרש"י.

שם שלשון הר"ן הוא "שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו  4ומה שדקדק בספר הנ"ל בהערה 
מבוער, גם זה אינו דיוק, כי מפולת" ומשמע שרק חכמים עשואוהו כך, וא"כ מה"ת דינו שאינו 

מי אמר דין זה ד"המפרש...קודם ל' אינו זקוק לבער" אם לא "רב יהודה אמר רב", וע"ז אמר 
 הר"ן שדין זה של רב הוא מחמת שעשאוהו לחמץ של המפרש כחמץ שנפלה עליו מפולת.

 ה. 

פשר לומר ומה שלפ"ז נמצא שהר"ן סותר עצמו מחידושיו לרי"ף לחידושיו לש"ס, מדוע אי א
שבחידושיו לרי"ף חזר בו ממה שכתב לפני זה, שכידוע נכתבו אחרי חידושיו על הש"ס, 
)כמוכח מזה שמרבה לציין בחידושיו לרי"ף "כמו שכתבתי בחידושי", וכן כתב הרש"א 
ווערטהיימר בהקדמתו לר"ן על מס' ע"ז שי"ל בשנת תרס"ג(. ובלא"ה צריך לומר כן כי כל 

 שיו שם אינו דומה כלל למ"ש על הרי"ף.סגנון פירושו בחידו

ומסקנת הדברים הוא שמוכח מדברי הר"ן על הרי"ף שלמד שהמפרש דינו כמפולת שאינו 
עובר על חמצו שבביתו כ"ז שהוא בעיר אחרת, ואין צורך לדחוק בפירוש דבריו על מנת 

 להשוות את מ"ש על הרי"ף למ"ש בחידושיו. 
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 חמצו שבעיר אחרת
 שמואל וואלאוויק

 ו:-אדה"ז תלו, א

ואם יוצא קודם ל' ...לעיר אחרת קודם הפסח יוצא מביתוה

אם דעתו שלא לחזור לביתו עד לאחר הפסח אין צריך ...יום

במה ...וכשיגיע ערב פסח יבטל כל החמץ שיש לו...לבדוק כלום

באותן חדרים שחיוב הבדיקה בהם בליל י"ד   דברים אמורים

כגון אוצרות יין ושמן שמסתפק מהן ...סופרים  אינו אלא מדברי

לסעודה וכיוצא בהן ושאר כל החדרים שאין רגילות להשתמש 

אבל הבית וחדריו שרגילות לאכול בהן ...בהן חמץ בתדירות

חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן ...חמץ כל השנה 

התורה כשיגיע חצות יום י"ד שנאמר אך ביום הראשון 

ה שיוצא מביתו ולא יחזור קודם הפסח שכשיגיע וז 'תשביתו וגו

חצות יום י"ד לא יוכל לבדוק ולבער החמץ שבביתו הרי בשעה 

שמן  ,זו שהוא מפליג מביתו חל עליו מצות תשביתו מן התורה

התורה אין חילוק בין תוך שלשים יום לקודם שלשים וכיון 

שחל עליו מצות תשביתו חל עליו גזירת חכמים שגזרו 

זו אינה מתקיימת בביטול והפקר בלבד אלא עד שהשבתה 

 שמוציא את החמץ מביתו ומכל גבולו. 

ויש חולקין על זה ואומרים שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד 

בתוך ביתו אינו זקוק לו אם יוצא קודם ל' יום ודי לו בביטול 

וגם ביטול זה שיבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח 

שמן התורה אינו עובר כלל בבל  אינו אלא מדברי סופרים

כיון שאין מצוי אצלו יראה ובל ימצא על החמץ שבביתו 

והרי  בימות הפסח והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי בידך

חמץ זה נחשב אצלו כחמץ שנפל עליו מפולת וכדברי 

ואין צריך אפילו  האומרים שהוא כמבוער מן העולם לגמרי

←←



ומן התורה יכול הוא ...לבטלו מדברי תורה אלא מדברי סופרים

לבערו לכתחלה בביעור כזה דהיינו במה שמפליג מביתו 

שכשיגיע הפסח לא יהא החמץ מצוי אצלו ויהיה אצלו 

 כמבוער.

לסברא הראשונה אבל  ולענין הלכה יש לחוש לכתחלה

בדיעבד כגון ששכח ויצא מביתו ולא ביער החמץ ממנו ונזכר 

בדרך וטורח לו לחזור ולבער יש לסמוך על סברא האחרונה 

 ואין צריך לחזור לביתו לבער אם יצא קודם שלשים יום:

 

 א. 

  גמ' פסחים ו, א: 

אין זקוק לבער,  -ואמר רב יהודה אמר רב: המפרש והיוצא בשיירא, קודם שלשים יום 
 -זקוק לבער, אמר אביי: הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק לבער  -תוך שלשים יום 

אין זקוק לבער. אמר ליה רבא:  -לא אמרן אלא שדעתו לחזור, אבל אין דעתו לחזור 
אלא אמר רבא: הא דאמרת קודם  -ואי דעתו לחזור, אפילו מראש השנה נמי? 

 -אמרן אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור לא  -שלשים יום אין זקוק לבער 

 .אפילו מראש השנה זקוק לבער

דהיינו שלאביי קודם ל' יום אין זקוק לבער בכל אופן, ובתוך ל' יום תלוי באם דעתו לחזור או 
 לא. ולרבא תוך ל' יום זקוק לבער בכל אופן, ולפני ל' יום תלוי באם דעתו לחזור או לא. 

 ופירש רש"י: 

דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה, וההיא שעתא לאו  -מראש השנה נמי  פילוא
 ברשותיה היא דליבטליה, שהרי איסור הנאה הוא ואינו שלו, וכשראהו עובר עליה.

 וע"ז הקשה המהרש"ל:

משמע דעל מה שמצא אינו עובר עליו כל זמן שלא ראה אותה עד עתה אפי' לא בטלו 
ו לבער מ"מ חמץ שלו בביתו הוא ועובר בבל יראה ודבר תימה הוא נהי שלא היה ביד

 כל זמן שלא ביטלו

←←
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", הרי לעיל בגמ' )ה, ב( נלמד שגם בלא ראי' כשראהו עובר עליההיינו שמקשה מדוע רק "
 עוברים בב"י.

 ומתרץ:

שיש לו חמץ בביתו וכן איתא  והנראה בעיני לפרש דמיירי בספק שלא ידע בודאי
  בירושלמי ומש"ה אינו עובר אלא משעת הידיעה

היינו, שהמהרש"ל מפרש שרש"י אינו מדבר על חמץ ידוע אלא חמץ שאינו ידוע לו, ואם לא 
 יבדוק ויבער לא יעבור מה"ת, ורק שחכמים חששו שכשיבוא לביתו ימצא החמץ ויעבור.

 אבל המהרש"א תירץ:

איירי אף בשיש לו ודאי חמץ בביתו ואפ"ה כשאין דעתו לחזור אין ולי נראה דודאי 
זקוק לבער דעשאוהו כנפלה עליו מפולת דמבטלו ודיו וכ"כ הר"ן וכן נראה דמדמי לה 

 לאוצר שאין דעתו לפנותו שפירש"י בהדיא דה"ל כנפלה עליו מפולת 

מפרש שמדובר גם בחמץ שידוע לו ואף על פי כן כל זמן שאינו בבית ואינו  היינו, שהמהרש"א
 עובר כמו הדין בחמץ שתחת המפולת, ורק כשיחזור לביתו שוב יראה החמץ ואז יעבור על ב"י.

אלא שקשה מדוע לא יבטל קודם הפסח ואז לא יעבור מה"ת כשיגיע לביתו, וע"ז המשיך 
 המהרש"א שם:

סח חששו כיון דהוא בים ובמדבר בשיירא ואין כאן מקום וכשדעתו לחזור בימי פ
בדיקה ושמא יפשע ולא יבטל כדלקמן בשמעתין דלכך לא תקנו שיבטל אלא בלילה 

 .וכשיבא לביתו בימי הפסח עובר בבל יראה בה',ו ד'בזמן בדיקה ולא ב

כ יש היינו שתירץ כי מדובר כאן במי שלא יהי' בבית בערב פסח ולא יתחייב בבדיקה, וא"
חשש שישכח מלבטל במקומו. אלא שהקשה ע"ז מהמשך הגמ' שאמרה את אותו הדין אודות 
מי שעושה ביתו אוצר קודם ל' יום שחייב לבער אם בדעתו לפנותו בפסח, והרי שם יהי' בביתו 

  בערב פסח ויבדוק ויבטל, וא"כ מדוע חייב לבער קודם ל' יום: 

בדיקה וליכא למיחש שמא לא יבטל אין  ומיהו בההוא דעשה ביתו אוצר שהוא מקום
  לפרש כי הכא אלא אפילו אם יבטל איכא למיחש שמא יפנה בימי פסח אתי למיכליה

היינו, שתירץ שבאמת בעושה ביתו אוצר הטעם אינו משום ב"י, אלא משום חשש שמא יבוא 
 לאכלו.
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 ב. 

 ומה שהביא המהרש"א מהר"ן, נמצא בר"ן כאן:

בירושלמי ובספק אבל ודאי אפי' מר"ה כלומר דכי אמרי' קודם לפסח ל' יום  וגרסינן
אין זקוק לבער הני מילי בספק כלומר שאין שם חמץ ידוע אבל יש שם חמץ ידוע 
בודאי אפילו מראש השנה זקוק לבער ואינו נראה כן לפי גמרתנו דמדאמר לישנא 

ל' יום אפי' יש שם חמץ ידוע  דאין זקוק לבער ולא אמר אין זקוק לבדוק משמע דקודם
 .לפי שעשאוהו כחמץ שנפלה עליו מפולת דסגי ליה בביטול בעלמאאין זקוק לבערו 

היינו, שיש מחלוקת בין הירושלמי לבבלי בדין זה, להירושלמי אם יש לו חמץ ודאי גם באין 
זור דעתו לחזור יבער קודם יציאתו, ורבא בבבלי סובר שגם בודאי חמץ הוא תלוי באם יח

לביתו בפסח. וביאר הר"ן את סברת הבבלי כי החמץ שבמקום רחוק הרי הוא כחמץ שנפלה 
עליו מפולת, וכמו שבחמץ שנפלה עליו מפולת, מכיון שאינו יכול להגיע אל החמץ, אינו עובר 
בב"י לדעת הר"ן )עי' בקונטרס זה בדברי שניאור זלמן רייצעס(, כמו כן כאן במפרש יהי' הדין 

 כן.

 בסברות המחלוקת בין אביי לרבא, מבאר הלקח טוב כלל ו אות ג' ד"ה ואמנם: והנה

יש מקום ספק בזה אם מצות הנוהגות בזמנים מיוחדים כל עיקר החיוב שלהם הוא 
רק בשעת זמן המצוה ועד"מ מצות סוכה ולולב חל החיוב על האדם רק בסוכות וקודם 

דול החיוב מוטל עליו לקחת לולב לזה אין עליו ענין החיוב או דילמא מאז שנעשה ג
ולישב בסוכה בזמנו ואין שום חילוק בין לפני הזמן לתוך הזמן רק לענין הקיום בפועל 
שהקיום בפועל הוא רק בתוך הזמן ומפאת הקיום בפועל הוא שנקראו מצות הזמניות 
מ"ע שהז"ג לפי שאינם דומים לשארי מצות שקיומם תמיד אבל ענין החיוב אין שום 

 ...ויש לי להעיר בזה מכמה מקומות בעזה"י...ק בו בין לפני הזמן לתוך הזמןחילו
א"ל רבא ואי דעתו לחזור ...אמר אביי...בפסחים ו' א' המפרש והיוצא בשיירא קודם

וברש"י ד"ה אפי' מר"ה נמי דכי הדר בי' בימי הפסח עבר עליו ...אפי' מראש השנה נמי
שהרי איסור הנאה הוא ואינו שלו וכשרואהו  וההיא שעתא לאו ברשותי' הוא דליבטלי'

 עובר עליו עכ"ל. 

ומבואר דרבא ואביי נחלקו פה בזה אם יש חיוב המצוה לפני זמן המצוה וס"ל לאביי 
דאין החיוב לפני הזמן וע"כ אפי' בדעתו לחזור אין מחויב זולת תוך ל' דאז יש חיוב 

לכות הפסח וכפירש"י שם. דרבנן להזהר בצרכי הפסח כמו ששואלין ודורשין אז בה
ורבא ס"ל דיש חיוב המצוה גם לפני זמן המצוה וע"כ אם דעתו לחזור מחויב מאז לבער 

ורק אם אין דעתו לחזור תליא בתוך ל' וקודם ל'  כדי שלא יעבור ביו"ט בשובו לביתו
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דתוך ל' אפי' באין דעתו לחזור חייב משום דאז כבר חל עליו חיוב השבתה מדרבנן 
לא יהי' בביתו ביו"ט כמו שיש חיוב דאורייתא לבער ערב יו"ט שלא מפאת  ואפי' אם

העבירה ביו"ט דהחיוב דאורייתא חיוב עצמי והחיוב העצמי הזה מתחיל מדרבנן מיום 
 .ל' לפני הפסח ובאתי רק להעיר

 ג. 

 והנה לכאורה יש לבאר מחלוקת אביי ורבא באופן חדש ע"פ חידוש אדה"ז בסוגיא זו.

 ו:-והנה בשו"ע אדה"ז תלו, א

אם דעתו שלא לחזור ...ואם יוצא קודם ל' יום...לעיר אחרת קודם הפסח יוצא מביתוה
וכשיגיע ערב פסח יבטל כל החמץ שיש ...לביתו עד לאחר הפסח אין צריך לבדוק כלום

באותן חדרים שחיוב הבדיקה בהם בליל י"ד אינו אלא מדברי   במה דברים אמורים...לו
כגון אוצרות יין ושמן שמסתפק מהן לסעודה וכיוצא בהן ושאר כל החדרים ...ים סופר

אבל הבית וחדריו שרגילות לאכול בהן ...שאין רגילות להשתמש בהן חמץ בתדירות
חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה כשיגיע חצות יום י"ד ...חמץ כל השנה 

צא מביתו ולא יחזור קודם הפסח וזה שיו 'שנאמר אך ביום הראשון תשביתו וגו
שכשיגיע חצות יום י"ד לא יוכל לבדוק ולבער החמץ שבביתו הרי בשעה זו שהוא 

שמן התורה אין חילוק בין תוך  ,מפליג מביתו חל עליו מצות תשביתו מן התורה
שלשים יום לקודם שלשים וכיון שחל עליו מצות תשביתו חל עליו גזירת חכמים 

נה מתקיימת בביטול והפקר בלבד אלא עד שמוציא את החמץ שגזרו שהשבתה זו אי
 מביתו ומכל גבולו.

ויש חולקין על זה ואומרים שאפילו יש ודאי חמץ הרבה מאד בתוך ביתו אינו זקוק לו 
וגם אם יוצא קודם ל' יום ודי לו בביטול שיבטל במקום שיהיה שם כשיגיע ערב פסח 

שמן התורה אינו עובר כלל בבל יראה ובל ימצא על  ביטול זה אינו אלא מדברי סופרים
ו בימות הפסח והתורה אמרה לא ימצא מי שמצוי כיון שאין מצוי אצלהחמץ שבביתו 

האומרים שהוא והרי חמץ זה נחשב אצלו כחמץ שנפל עליו מפולת וכדברי  בידך
ואין צריך אפילו לבטלו מדברי תורה אלא מדברי  כמבוער מן העולם לגמרי

ומן התורה יכול הוא לבערו לכתחלה בביעור כזה דהיינו במה שמפליג מביתו ...סופרים
יע הפסח לא יהא החמץ מצוי אצלו ויהיה אצלו כמבוער.שכשיג
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ולענין הלכה יש לחוש לכתחלה לסברא הראשונה אבל בדיעבד כגון ששכח ויצא 
מביתו ולא ביער החמץ ממנו ונזכר בדרך וטורח לו לחזור ולבער יש לסמוך על סברא 

 האחרונה ואין צריך לחזור לביתו לבער אם יצא קודם שלשים יום:

שאדה"ז ביאר שהן הבבלי והן הירושלמי סוברים יסוד זה שחיובים מן התורה מתחייב נמצא 
שחל עליו מצות גם קודם ל', וחיובים דרבנן רק ביוצא תוך ל', וגם סוברים יסוד זה שכ"

תשביתו חל עליו גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו אינה מתקיימת בביטול והפקר בלבד אלא 
 ", רק שנחלקו אם חל עליו תשביתו מן התורה".מכל גבולועד שמוציא את החמץ מביתו ו

על מה נחלקו, רק אם עובר מה"ת על חמץ שנמצא במקום רחוק, היינו בעיר אחרת. ולפי 
הירושלמי עובר ע"ז, ולכן גם חל עליו תק"ח שביטול אין מועיל כלום וחייב לבער חמץ ודאי 

 לכן אינו מחוייב לבערו קודם ל'.קודם ל', ולפי הבבלי שמה"ת אינו עובר על חמץ זה, 

 ד. 

 והנה לפי ביאר אדה"ז אולי אפשר לבאר מחלוקת אביי ורבא כך:

רבא סובר, כנ"ל כמ"ש אדה"ז, שאפילו בודאי חמץ קודם ל' כשאין דעתו לחזור א"צ לבער 
שהוא כחמץ שנפלה עליו מפולת ואם דעתו לחזור ה"ה כאלו נפקח הגל ולכן צריך לעשות 

שצריך לעשות ביטול מה"ת גזרו חכמים ואמרו שצריך לעשות בדיקה ג"כ אע"פ  ביטול וכיון
שהוא קודם ל', ועדיין לא חל עליו תקנת חכמים. ואביי חולק ואומר שלא חל עדיין גזירת 
חכמים כלל קודם ל', לכן אין עליו גזירת חכמים שאין ביטול מועיל וצריך בדיקה, ולכן יכול 

 ול בלבד.לקיים חיובו קודם ל' בביט

וע"פ יסוד זה, שלדעת רבא כשחל עליו חיוב מה"ת גם חל עליו חיוב חכמים לבדוק אפילו 
 קודם ל' אולי יש לבאר מ"ש רש"י בסברת רבא:

דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה, וההיא שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה, 
 שהרי איסור הנאה הוא ואינו שלו, וכשראהו עובר עליה.

שמע מרש"י שלא ביטל, והרי אפשר לבטלו בערב פסח, וכמו שהקשה המהרש"א, ולכאורה מ
ומחוייב הוא לעשות כן מדרבנן, כמו הדין במפולת שמפורש בגמ' וברש"י )בדף לא, ב( 
שמחוייב הוא לבטל בערב פסח, וא"כ גם כאן חייב לבטל בערב פסח אף כשאינו בביתו, וכמ"ש 

 לא יעבור על ב"י. אדה"ז כנ"ל, וא"כ כשיבוא בימי הפסח
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 ה. 

ואולי יש לבאר באופן אחר מהמהרש"א )כי המהרש"א עצמו הקשה שלכאורה לא יתאים 
 ביאורו שחוששים שישכח מלבטל בעושה ביתו אוצר, וכנ"ל(:

אולי רש"י לא בא לבאר חיובי המפרש, שאינו מחוייב בביטול עד שיבא לביתו, אלא בא לבאר 
בער החמץ לפני שמפרש הוא לפי שבימי הפסח יהי' לו סברת רבא, שאומר שזה שמחוייב ל

חיוב דאורייתא, ורק בחיוב דאורייתא צריך ליהזהר קודם ל', והחיוב דאורייתא אינו חל עליו 
כל זמן שאינו בעיר ודי לו שמפרש מביתו, )ומוכח מזה גופא שרבא מחלק בין דעתו לחזור או 

חיוב בימי הפסח מדאורייתא(, ורק עליו  לא שכשאין דעתו לחזור א"צ לבער, לפי שלא יהי'
מדרבנן יש לו חיוב כשהוא בעיר אחרת, וכיון שמדאורייתא לא יהי' לו חיוב ביטול בער"פ וגם 
עכשיו א"צ לעשות ביטול אם לא שהי' בדעתו לחזור בתוך ימי הפסח, א"כ נשאלת השאלה, 

ל זמן שאינו חוזר לביתו, מדוע חייב לבער עתה כשיוצא, הרי חמץ זה אינו מחוייב בביעור כ
ואם יחזור לביתו, יבטל אז. ועל זה אומר רש"י "דכי הדר ביה בימי הפסח עבר עליה, וההיא 
שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה", שאז כשיבוא יתחייב בביטול ולא יוכל לבטל, ולכן 

 מחוייב עתה לבטל, ומכיון שחייב לבטל עתה חייב גם לבער, וכנ"ל.

דמרש"י משמע שאילו הי' יכול לבטל כשיגיע לביתו הי' די בכך, ולא הי'  אלא שקצת קשה,
מתחייב לבער עתה קודם ל' יום כשיוצא מביתו. ומדוע, הרי אדה"ז יסד שכשחל עליו תשביתו 
מה"ת, חל עליו גם תק"ח שלא יועיל ביטול בלבד, וא"כ גם אילו יצוייר שיכל לבטל כשיגיע 

מדרבנן, ועד שיבערנו מן העולם הרי הוא עובר בב"י מדרבנן,  לביתו, עדיין לא יספיק הביטול
 וא"כ יחול עליו גם עתה החובה לבער.  

 ו. 

וי"ל, שמכיון שלשיטת רש"י כל זמן שאינו בעיר אינו עובר על החמץ שיש לו בביתו, לכן אילו 
א גזירת יכל לבטל כשיגיע לביתו, לא הי' חל עליו עתה שום חיוב, לא מן התורה, וממילא גם ל

וההיא שעתא לאו ברשותיה היא חז"ל שלא יועיל הביטול. ולכן הוצרך רש"י לכתוב "
 ", וממילא מחוייב עתה בביטול וחז"ל תקנו שלא יועיל הביטול, וממילא חייב לבער. דליבטליה

אלא שיש להקשות עדיין, גם אחרי שביאר רש"י שאינו יכול לבטל כשיגיע לביתו, אבל הרי 
ר"פ בכל מקום שהוא ובזה ינצל מב"י, ומדוע יתחייב עתה בביטול, ואם לא אפשר לבטל בע

 יתחיייב עתה בביטול, גם לא יתחייב עתה בביעור. 
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וי"ל שבכל אופן שבימי הפסח יתחייב בביעור מן העולם ממצות תשביתו, ולא יוכל לבער אז 
ו, חל עליו גזירת כדינו יתחייב בתשביתו לפני יציאתו, אף קודם ל', ומאחר שחייב בתשבית

חז"ל שלא יועיל הביטול. וא"כ אף שיוכל המפרש לבטל בער"פ בכל מקום שהוא, אבל לבער 
 לא יוכל, וממילא חל עליו עתה מצות תשביתו. 

שאף שלשיטת רש"י )ד, ב( למדים ש"ביטול בעלמא סגי" "מדכתיב תשביתו ולא כתיב 
ת תשביתו לכאורה, מ"מ כבר ביאר תבערו", א"כ אם יוכל לבטל בער"פ לא חסר בקיום מצו

הרמב"ן )שם( בדעת רש"י שאין הכוונה ש"תשביתו" הוא ביטול, אלא ודאי תשביתו הוא 
ביעור, וביטול סגי להציל מהאיסור מדכתיב "תשביתו" ו"השבתה בלב הוי השבתה", וא"כ מה 

 שיוכל לבטל אח"כ אינו פוטרו ממצות תשביתו עתה. 

בסגנון אחר: אף לרש"י שביטול נלמד מתשביתו, מ"מ ביטול אינו קיום המצוה, אלא שע"י 
 הביטול פוטר עצמו מהמצוה, כי חמץ שביטל כבר "מושבת", וממילא נפטר מלבערו.

ואף שיחול עליו החיוב לבער רק כשיבא לביתו, ואז יכול גם לבער החמץ, וא"כ יוכל לקיים 
חיוב להקדים ולבער קודם יציאתו, אלא ודאי שאי אפשר לבער חיובו אז, ולמה יחול עליו ה

 מיד בבואו לביתו, ועד שיתבער כל החמץ יעבור על מצותו, ולכן חל עליו החיוב קודם הזמן. 

 ז. 

 אלא שיש להקשות ע"ז, הרי דעת אדה"ז בריש סתמ"ה:

כשם שמן התורה אע"פ שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו וכל 
ע ורגע שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו הוא עובר על מצות עשה של רג

תורה אף על פי כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת ז' 
 אלא מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו

היינו, שאינו עובר על תשביתו כל זמן שמתעסק בביעורו, משא"כ ב"י שעובר אפילו אם 
מתעסק בביעור )כמ"ש אדה"ז בקו"א לסימן תלב, א(, וא"כ כשיבוא לביתו לא יעבור על 
תשביתו בזמן שמתעסק בביעור ורק יעבור על ב"י, וא"כ שוב לא יחול עליו חיוב תשביתו 

נצל מב"י הרי לזה מספיק מה שיבטל בערב פסח בכל מקום קודם יציאתו ומה שמחוייב לה
 שהוא. 
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 ח. 

 ודעת אדה"ז לחלק בין תשביתו לב"י לענין הזמן שעוסק בביעורו, גם משמע ברש"י ד, ב: 

אפילו שעה אחת בתוך השבעת ימים וכתיב  -שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם "
 ".אך ביום הראשון תשביתו הרי שהה בו שעה אחת

מדוע לדעת רש"י יתחייב בתשיבתו קודם יציאתו,  הרי מה שמחוייב להנצל מב"י שלא  וא"כ
 ישהה אפילו רגע אחד, הרי לזה מספיק מה שיבטל בערב פסח בכל מקום שהוא. 

ונראה לומר בזה, דהנה אף שנתבאר שביום י"ד אינו עובר כ"ז שמתעסק בביערו, אבל בלילה 
בביעורו, כי חיוב תשביתו ביום י"ד נלמד מהפסוק כבר עובר גם על תשביתו כ"ז שמתעסק 

דתשביתו, ומשמעות הפסוק שיבער בזמן המצוה, אבל מה שיש תשביתו בכל ימי הפסח נלמד 
מהפסוק דב"י, א"כ האיסור הוא לפי גדרי הב"י, שאסור להשהות אפילו רגע אחד במשך 

 השבעת ימים. 

 ' שם:]דוגמא לזה מצינו בשיטת רש"י ד, ב, וזה לשון הגמ

אימא לרבות לילי חמשה עשר לביעור דסלקא דעתך אמינא ימים כתיב ימים אין "
 "לילות לא קא משמע לן אפילו לילות

 וכתב ע"ז רש"י:

שלא ימתין עד הבוקר והכי קאמר אך בכניסת יום  -ואימא לרבות ליל חמשה עשר 
 הראשון מיד תשביתו דאי משבעת ימים הוה אמינא ימים אין לילות לא

ריך להבין הרי אפילו לפי הס"ד שלילות לא, אבל אחרי שנתרבה בל יראה לליל ט"ו עדיין וצ
קשיא הא כיצד, הרי שהה בו שעה אחת, אלא ודאי הפירוש בזה שאם נלמד ב"י מפסוק 
דתשביתו שריבהו ללילה, הרי הוא לפי גדרי החיוב דתשביתו, וכן איפכא זמן שנלמד מהחיוב 

 י גדרי ב"י שעובר אפילו כשעוסק[.  דתשביתו מב"י הרי הוא לפ

 ט. 

נמצא לפ"ז שמה שיעבור על תשביתו כשיגיע לבית והוא רק כי יעבור אז על ב"י, והתשביתו 
דכי הדר ביה בימי הפסח עבר שבתוך ימי הפסח מוגדר לפי הב"י, לפ"ז יש לבאר מ"ש רש"י "

הוא ואינו שלו,  עליה, וההיא שעתא לאו ברשותיה היא דליבטליה, שהרי איסור הנאה
 ."וכשראהו עובר עליה
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היינו, שרבא סובר שחייב עתה לבער ואינו מספיק ביטול כסברת אביי, אף שהוא קודם ל' יום, 
 כי חייב עתה בתשביתו, כי לא יוכל לבער כשיגיע לביתו מיד, ויעבור על תשביתו. 

תשביתו, כי מצד תשביתו אבל אילו הי' יכול לבטל אז כשיגיע לביתו לא הי' חל עליו עתה 
לבד יכול לבער כשיגיע לביתו, ורק שמצד ב"י צריך לבער מיד כשיגיע, וממילא גם חל עליו 
תשביתו מיד, וכשחל עליו תשביתו שוב חל עליו תק"ח שאין ביטול מועיל כלום, אבל עתה 

שלא  שביטול לא יוכל לעשות כשיבוא לביתו כי אסור בהנאה, א"כ הרי גם מצד תשביתו נמצא
חל עליו מצות תשביתו חל עליו יוכל לבער אז מיד, ואף שעתה עדיין יכול לבטל, אבל אם "

גזירת חכמים שגזרו שהשבתה זו אינה מתקיימת בביטול והפקר בלבד אלא עד שמוציא את 
 ", רק שנחלקו אם חל עליו תשביתו מן התורה".החמץ מביתו ומכל גבולו

ו מחייב את המפרש לבער קודם יציאתו, כי עליו רק בסגנון אחר: בל יראה מצד עצמו אינ
להנצל מהאיסור קודם שיבוא וזה יוכל לעשות ע"י ביטול, אבל ביעור חמץ דתשביתו מחייב 
ביעור דוקא קודם יציאתו כדי לקיים המצוה, ואף שיכול לבטל ולהיפטר מהמצוה, מ"מ עם 

 ול. חלות המצוה דתשביתו כבר חל גם תקנת חז"ל שלא די לו בביט

והנה כאן כשיגיע לביתו יוכל לבער, ומה שמשהה רגע אחד, הרי אי"ז ביטול מ"ע דתשביתו 
כנ"ל, ולכאורה לא יחול עליו תשביתו קודם יציאתו. אבל באמת לפי שתשביתו דתוך הפסח 
נלמד מב"י, א"כ אם רק יתחייב לבטל קודם הפסח מצד ב"י, כי מצד ב"י א"א להשהות אפילו 

יכול לבער מיד כשיגיע לביתו, וגם לבטל אי אפשר כשיגיע לביתו, ממילא  שעה אחת, ואינו
חל עליו גם תשביתו מיד כשיגיע לביתו, וא"כ גם חל עליו תשביתו קודם הפסח, ואם יהי' 

 במקום רחוק ולא יוכל לבער, חייב לבער קודם שיצא.

 י. 

את דברי  32ערה בהכ"ק אדמו"ר שליט"א מביא  ,65ויומתק לפ"ז מה שבלקו"ש חל"ה ע' 
שו"ע אדה"ז לבאר סברת המחלוקת בין אביי לרבא ודברי רש"י הנ"ל, אף שמביא בהערה 
שלאח"ז את דברי הלקח טוב בנוגע כללות הענין אם חיוב המצוה מתחיל קודם זמנה, אבל אינו 
מביא דבריו בנוגע המפרש והיוצא בשיירא, כי אדרבה לפי דברי אדה"ז מחלוקתם מתפרשת 

 רווח יותר וגם דברי רש"י מתפרשים היטב.באופן מ
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 הביעור בשעתביטול חמץ 
 קדנר מענדל מרדכי

  :ידדה"ז תלד, א

מן  טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום עד שיבער תחלה

ביתו כל החמץ הידוע לו כדי שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ 

 .שלו שלאחר הביטול אין החמץ שלו שהרי בטלו והפקירו

 א. 

  ט:ימן כתב הרא"ש בס

שעה ששית בשעת  כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל ויש שנוהגין לבטל בתחלת
וכן היה אומר ריצב"א והטעם לפי שרגילין ...שריפה. ואומר אני ששניהם כאחד טובים

לקנות פת ביום וגם בפת שיבטל בלילה הוא חוזר וזוכה וגם לא בטל בלילה אלא 
ממנו כזית. ומה שכתב בתשובת רש"י בתחלת שעה  החמץ שלא ראה ושמא ישאר

 שיתחיל איסוריה.  ששית רצונו לומר סוף חמישית קודם

 דין זה הובא בשו"ע סימן תלד, ב:

וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד סוף שעה חמישית, קודם שתגיע שעה  
 ששית, שמשתגיע שעה ששית נאסר ואין בידו לבטלו.

ביאור הדברים: בשעה ששית נאסר הנאת החמץ ומשום כך אי אפשר לבטל ולהפקיר החמץ 
 ו, ב(, לכן צריך להקדים ולבטל קודם שעת האיסור שהוא שעה ששית.כמו שמבואר בגמ' )דף 

 על זה הוסיף הרמ"א עוד פרט: 

ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו 
)מהרי"ו(.

 ועל זה מוסיף המגן אברהם:
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 .וא"כ צריך לשרוף קודם שעה ששית

ביאור הדברים: הרמ"א מיסד שמצות שריפת חמץ צריך להיות בחמץ שלו, וא"כ צריך לבטל 
רק אחר ששרף החמץ, כי אם יבטל לפני השריפה, הרי החמץ כבר אינו שלו. ומכיון שצריך 
לבטל אחרי השריפה, ואי אפשר לבטל אחר שעה ששית )כנ"ל(, א"כ צריך להקדים גם 

 השריפה קודם שעה ששית.

 ב. 

 על דין זה של הרמ"א הקשה הפרי חדש, ובכדי לבאר קושייתו יש להקדים: הנה

 במשנה בדף כא, א:

רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או 
 .מטיל לים

 ובגמרא דף יב, ב: 

 .אמר רבי יהודה אימתי שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר

 "י פירש:ורש

אימתי אני אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה. שלא בשעת ביעורו, בתחילת שש וכל 
שש, דאכתי מדאורייתא שרי אבל בשעת ביעורו בשבע שהוא מוזהר מן התורה 

 השבתתו בכל דבר.

 אבל רבינו תם בתוס' שם פירש: 

ינה מצוה אבל בשעת ביעורו דהיינו בשש כיון שא...דשלא בשעת ביעורו היינו אחר שש
 .לבערו אלא מדרבנן השבתתו בכל דבר

היינו שנחלקו רבי יהודה וחכמים אם ביעור חמץ בשריפה או בכל דבר, ואף רבי יהודה הסבור 
שאין ביעור חמץ אלא שריפה, אין דין שריפה אלא "שלא בשעת ביעורו", ובזה נחלקו רש"י 

דה מחייב שריפה רק לפני שעה ותוס', דלרש"י פירוש "שלא בשעת ביעורו", היינו שרבי יהו
שביעית, היינו לפני חצות, שאז מתחיל איסור מן התורה, אבל אחר חצות יכול לבער החמץ 
בכל דבר. אבל התוס' פירשו להפך, שקודם חצות יכול לבער בכל דבר, ורק אחר חצות מחוייב 

 בשריפה.
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וב שריפה הוא רק והנה הפר"ח האריך בסימן תלא להוכיח שלהלכה העיקר כדעת התוס' שחי
אחרי חצות. ועפ"ז העיר הפר"ח בסימן תלד על דינו של הרמ"א שצריך לשרוף החמץ קודם 

 הביטול:

ומה שכתב ]בהגה[ כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו וכו'. אין טעם להגה זו אלא 
אליבא דרבי יהודה דקאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה וכפירוש רש"י בפרק קמא 

קאמר רבי יהודה אימתי שלא בשעת ביעורו, דשלא בשעת ביעורו דפסחים בההיא ד
היינו מקמי איסורא, אבל לפי מה שהעלינו לעיל בריש סימן תל"א דאין פירושו מחוור 

דמקמי איסוריה השבתתו בכל דבר אין צריך  אלא העיקר כמו שכתבו בתוספות
 .לדקדק בזה ודוק

 ג. 
 הביא את דין זה שצריך לבער החמץ קודם הביטול בשינוי: והנה אדה"ז

טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע 
שלאחר הביטול אין החמץ שלו שהרי  שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ שלולו כדי 

 .בטלו והפקירו

שינה מלשון הרמ"א שכתב "לקיים מצות שריפה" וכתב במקומו "מצות ביעור",  היינו שאדה"ז
ובספר מ"מ וציונים לשו"ע אדה"ז )להרב מרדכי שמואל אשכנזי ע"ה( כתב שאולי שינה לשון 

 הרמ"א לתרץ קושיית הפר"ח. 

דהיינו, שאין טעם דין זה רק לקיים מצות שריפה בחמץ שלו, שע"ז העיר הפר"ח שהעיקר 
התוס' שאין דין שריפה קודם חצות, אלא דין זה הוא לכל הדיעות, שצריך ליזהר לקיים כדעת 

 מצות "ביעור חמץ" בחמץ שלו, ואין דין זה תלוי בדעת רש"י אליבא דרבי יהודה דוקא.

אבל קשה קצת מה עלה על דעת הפר"ח שכתב ש"אין טעם להגה זו", היינו שלדעתו יכול 
עלה על דעת הפר"ח שגם אם אין חיוב שריפה, צריך לקיים לבטל קודם הביעור, ומדוע לא 

 מצות ביעור בחמץ שלו. 

 ד. 
 בכדי לבאר זה יש להקדים מה שחקר המנחת חינוך במצוה ט:

הוא שיהא החמץ מושבת ואם יש לו ]דתשביתו[ והנה לכאורה יש ספק אם המ"ע 
ו חמץ א"ע בלאו חמץ חוץ מה שעובר על ל"ת דב"י וב"י עובר עוד על העשה ואם אין ל
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דישבות החמץ  בקום ועשהדמצוה עליו  ילמאדו א...בשב ואל תעשהוגם המ"ע מקיים 
וגם אם המצוה בקו"ע לא יצא אא"כ קיים המצוה ...ואם אין לו חמץ לא קיים העשה

א בזמנה חצות יום י"ד כמו מילה דהתורה קבעה לזמנה ביום השמיני וקודם לכן ל
המצוה אבל אם המצוה בשוא"ת  א קייםם השבית להמצוה ה"נ קודם חצות א ייםק

 ...א"כ העיקר דלא יהי' לו חמץ וכשמגיע הזמן וא"ל חמץ קיים המ"ע

ביאור הדברים: המנ"ח חקר אם מצות תשביתו מקיים בשב ואל תעשה או בקום ועשה, היינו 
מעשה האם מקיים המצוה עי"ז שאין לו חמץ ברשותו ואם אין לו חמץ אין עליו חיוב לעשות 

ביעור, או שהמצוה מקיים רק כשעושה מעשה ביעור, והוסיף שאם יש מצוה לבער חמץ בקום 
 ועשה צריך לקיים זה אחר חצות דוקא. 

ולפ"ז יש לבאר דעת הפר"ח שאין טעם להקדים הביעור קודם הביטול, כי אם יקדים הביעור 
המצוה, שהרי זמן המצוה לקודם שעה ששית, אין הוא מקיים מצוה בקום ועשה, כי אינה בזמן 

הוא מה"ת בחצות, ומדרבנן בשעה ששית )עי' משנה יא, ב. ושו"ע אדה"ז תמה, א(, אבל אם 
מבער קודם הביטול, אין זה בזמן המצוה. א"כ מה שמבער אז החמץ הוא רק על מנת שלא יהי' 

ק"מ אם לו חמץ אח"כ כשיבוא זמן האיסור, ואז יקיים מצוה בשב ואל תעשה. ואם כן, מאי נפ
 החמץ שלו אם כבר מופקר, בלאו הכי אין הוא מקיים מצוה בקום ועשה במה שמבער החמץ.

אלא שעדיין יש מקום לבער את חומרת הרמ"א לבער קודם הביטול, ע"פ דקדוק לשון הרמ"א 
הרי יש חיוב שריפה קודם שעת  ", היינו שלשי' רש"י אליבא דר"ישריפה"לקיים מצות 

האיסור, ודין שריפה זה הוא דין מיוחד שנלמד בגמ' )דף כז, א( מדין שריפה בנותר, ולפי רש"י 
רבי יהודה לומד דין שריפה דוקא לפני שמתחיל חיוב תשביתו ואיסור חמץ, וא"כ אתי שפיר 

יפה שנלמד מ"ש הרמ"א "מצות שריפה" כי אין כוונתו למצות תשביתו אלא למצות שר
 מנותר.

ולפ"ז מובן מ"ש הפר"ח שאין טעם לדין זה לפי דעת התוס', כי לדעתם גם לרבי יהודה דין 
שריפה הוא רק אחר זמן איסור חמץ ולא קודם לכן. א"כ לדעת התוס', וכן הוא העיקר להלכה 
כמ"ש הפר"ח, אם יבער חמצו קודם הביטול, היינו קודם שעה ששית, אין מקיים שום מצוה 

 בביעורו, ואין צורך שיהי' החמץ שלו.
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 ה. 

ועתה צריך ביאור בדעת אדה"ז ששינה מלשון הרמ"א וכתב "מצות ביעור", הרי לפי מה 
שנתבאר לעיל אין מצות ביעור קודם הביטול, ואם יש איזו מצוה אז, זהו רק מצות שריפה, 

 לשיטת רש"י אליבא דר"י, וא"כ למה שינה אדה"ז מלשון הרמ"א.

 35יש לבאר זה ע"פ דברי אדה"ז עצמו בסימן תמו, ב )ראה בכ"ז ס' שלחן הפסח ע' ואולי 
 ואילך(:

לפי שכל זמן שלא הגיעה שעה ששית עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה שהרי אינו בודק 
אלא כדי לבערו מן העולם וכל זמן שלא הגיעה שעה ששית אין צריך לבערו ונמצא 

רו עד שהגיע שעה ששית ואין חמץ נמצא שלא עשה כלל מצוה בבדיקתו ובביעו
נגמרה ונמצא דכשמגיע הפסח ...אזי למפרע עשה מצוה בבדיקתו ובביעורוברשותו 

 ...למפרע מצוה מן התורה במה שבדק וביער את החמץ מרשותו

היינו שאדה"ז מבאר שאף שהבדיקה והביעור שעשה קודם לזמן המצוה אינו מצוה כלל עד 
שמגיע זמן מצות הביעור, הבדיקה והביעור נעשים מצוה למפרע, שיגיע זמן המצוה, מ"מ כ

", במה שבדק וביער את החמץ מרשותומן התורה נגמרה למפרע מצוה וכמו שמשמע מלשונו "
 שאחרי שמגיע זמן תשביתו נעשה ביעורו שקודם לכן למצוה מן התורה.

פני הביטול כדי לקיים ולפ"ז אולי יש לבאר את שיטת אדה"ז בדין זה שיזהר להקדים הביעור ל
מצות ביעור בחמץ שלו, דלעיל נתבאר ע"פ מ"ש המנ"ח דאין נפק"מ קודם שעה ששית אם 
החמץ הוא שלו או אם כבר הופקר, אבל אם נאמר שכשמגיע זמן חצות נעשה ביעורו שקודם 
לכן למצוה למפרע, א"כ י"ל שיש נפק"מ בין אם החמץ שלו וביטל אחר הביעור או אם ביער 

שכבר מופקר, דאם ביטל קודם הביעור והחמץ כבר הי' מופקר, הרי כשהגיע זמן מצות חמץ 
תשביתו בחצות לא נעשה ביעורו למצוה למפרע, כי חמץ זה שביער כבר הופקר וגם אם לא 

 הי' מבערו לא הי' עובר מה"ת, וא"כ לא עשה מצוה למפרע בביעורו. 

ל, כמובאר בגמ' )דף ד, ב(, וא"כ למפרע ואף שמדרבנן הי' חייב לבער החמץ גם אחרי הביטו
קיים מצוה מדרבנן במה שביער החמץ שכבר הופקר, אבל הפסיד את מצות תשביתו מה"ת. 
אבל אם יקדים הביעור לפני הביטול, א"כ כשיגיע חצות יקיים מצות ביעור מה"ת למפרע במה 

 שביער חמץ שלו.
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 ו. 

ודרך אגב יש להעיר שלפי ביאור אדה"ז יש לתרץ מה שהקשה המנ"ח שם )ע' בס' שלחן 
 הפסח שם(: 

כיון דחל על אדם חיוב מצוה בחצות היום א"כ מצוה עליו שיהיה לו ...ולפ"ז קשה לי
א"כ היאך תיקנו חז"ל לשרוף בתחלת שש והיאך יכולין לעקור ...חמץ ויבערו בחצות

 .ואין עושים המצוה בשום פעם...סייג מצות התורה מכל וכל משום

היינו שהקשה שאם המצוה בקום ועשה לבער החמץ בחצות )וזה מוכח בכ"מ ע"ש(, איך תקנו 
חז"ל להקדים הביעור ללפני הזמן, ובזה מבטלין בכל שנה ושנה את כל ישראל מלקיים מצות 

 תשביתו.

אבל לביאור הנ"ל שמקיים מצוה למפרע כשמגיע הזמן, א"כ גם כשמבער החמץ קודם הזמן 
 הרי בזה יקיים מצוה מה"ת כשיבוא הזמן, ואין זה נחשב שחז"ל ביטלו המצוה.  

רק שעדיין צ"ע מאי שנא מצות עשה זו מכל שאר מצוות שמקיימה למפרע. )עי' בקונטרס זה 
 ( בדברי הת' מנחם מענדל בראנשטיין

 ז. 

לסיכום: לשיטת הרמ"א בביעור חמץ קודם שעה ששית מקיים מצות שריפה. לשיטת הפר"ח 
קודם שעה ששית אין בביעורו מצוה. לשיטת אדה"ז כשיגיע חצות נעשה למפרע מה שביער 

 קודם ששית למצוה.
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 עשאן הכתוב כאילו הוא ברשותו
 הלל לוינזון

 אדה"ז תלה, קו"א ב:

אבל על כל פנים אינו הפקר גמור עד שכל הרוצה ליטול ...

דאם לא כן למה ליה , בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים

לרש"י למימר דלאו מידי חסריה תיפוק ליה דהפקרא הוא, וכל 

רה כהן ואכלה זר במזיד פשיטא דפטור מכלום. תרומה שהפקי

וכן מצינו בהדיא בפסחים דף ו' ע"ב ולא מצי מבטיל ליה, 

משמע דאי הוה מצי הוה מועיל, ואי בלאו הכי נמי הפקר גמור 

הוא עד שאין בניו יכולין לירשו ואפ"ה עשאו הכתוב כו' אם כן 

אלא ע"כ כשהוא הפקר גמור לא עשאו  ,כשיפקירנו מה מועיל

הכתוב כו', ועכשיו שאינו הפקר אלא שאין לו זכות בגופו 

מחמת שאסור לו ליהנות ממנו ולכך אינו יכול להפקירו, עשאו 

הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי. וא"כ לא דמי כלל לעבד 

מור, ואפשר שבניו יורשים החמץ דירושה שהפקירו הפקר ג

הוא וחיילא על כל מה ששם אביו נקרא עליו אף שאין  ממילא

 ו...לו זכות בגופ

 א. 

 הנה הגמ' )ו, ב(:

אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיבטל מאי טעמא...אמר רבא גזירה שמא ימצא 
גלוסקא יפה ודעתיה עילויה. וכי משכחת ליה לבטליה, דילמא משכחת ליה לבתר 
איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל דאמר רבי אלעזר שני דברים אינן 

בור ברשות הרבים וחמץ משש  ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו ברשותו ואלו הן
 שעות ולמעלה
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 וכתב רש"י:

בלבו סמוך לבדיקה מיד ואומר כל חמירא דאיכא בביתא הדין  -הבודק צריך שיבטל 
חשובה היא בעיניו וחס  -הרי מבער כל הנמצא. ודעתו עליה  -ליבטיל. מאי טעמא 

מצא אבל עליה לשורפה ומשהה אפילו רגע אחד ונמצא עובר עליה בבל יראה ובבל י
אינו שלו. דאמר ר'  -משבטלה אינו עובר דלא כתב אלא תשביתו. דלאו ברשותיה הוא 

 להתחייב עליהן.  -אלעזר ב' דברים אינן שלו ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו 

 וזה לשון החק יעקב )תלה, א(:

וצ"ע במי שלא בדק חמץ קודם זמן אסורו ומת אי על היורשין מוטל לבדוק ולבער אי 
מא דאיסורא לברי' לא מורית...ועוד דחמץ גופיה חידוש הוא שאינו ברשותו ועשאו ני

הכתוב כאלו הוא ברשותו להתחייב עליה כדאיתא פ"ק דפסחים ובב"ק א"כ אין לך 
אלא חידושו ושלא לחייב היורשים...ומכל מקום טוב לבערו כיון שכבר נאסר בהנאה 

ביעור כיון שאינם מחוייבים לבדוק ולמה להם לקיימו אך שאין לברך על הבדיקה ו
 ולבער החמץ שאינו שלהם

היינו, שהחק יעקב דעתו שמי שמת אחר זמן האיסור, אין היורשין יורשים החמץ, ולכן אין 
מחוייבים מן הדין לבערו, והביא ב' סברת לדין זה, ראשית ממ"ש בגמ' גיטין )מ, א( "איסורא 

לדבר הוא רק מה שהוא בעל האיסור, אין זה עובר  לא מורית לברי'" היינו שאם כל זיקת האדם
בירושה לבן. ושנית, שהרי כל חיוב ביעור חמץ הוא חידוש, כמ"ש בגמ' הנ"ל, וא"כ אין לך בו 

 אלא חידושו ולא יעבור חיוב הביעור לבן.

והנה אדה"ז חלק על דברי הח"י באריכות גדולה בסימן תל"ה קונטרס אחרון ב. וכאן נעמוד רק 
)בדברים שלהלן נעזרתי בספר הערות וביאורים בהל' בדיקת חמץ שי"ל ע"י  דה אחתעל נקו

 :כולל צמח צדק בירושלים ת"ו, ואין ביהמ"ד בלא חידוש(

החק יעקב תפס בכוונת הגמרא כדבר פשוט, שאחר זמן האיסור אין החמץ של בעליו כלל, ורק 
ר האיסור והחיוב בירושה לבן, וב' נשאר לו האיסור וחיוב הביעור, וכל השאלה היא א' אם יעבו

האם מה שחידשה התורה "עשאן הכתוב כאילו ברשותו", הוא עד כדי כך, שגם ברשותו הוא 
 לענין ירושה. 

וע"ז הוכיח הח"י שא' רק ממון יורש הבן, לא כן איסור. ב' אפילו שבחמץ האיסור תלוי בדין 
ברשותו", וא"כ הי' מקום לומר  בעלות )שלך אי אתה רואה( וא"כ "עשאן הכתוב כאילו הוא

 שגם עשאן הכתוב ברשות הבן, מ"מ מכיון שכל דין זה הוא חידוש, אין לך בו אלא חידושו.
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 ב. 

דעתו שם שאיסורי הנאה יש בהם דין ממון, וגם בשאר איסורי הנאה אפשר יש  אבל אדה"ז
בהם דין ירושה, וגם יש איסור לגזול איסורי הנאה מבעליהם, וזה לשונו בלא הראיות 

 והשקו"ט:

דכל איסורי הנאה אינן הפקר גמור...חמץ יש לו בו צד ממון, שאם עבר ומכרו מותר 
ל כל פנים אינו הפקר גמור עד שכל הרוצה ליטול ליהנות מדמיו מן התורה...אבל ע

...ועכשיו שאינו הפקר אלא שאין לו זכות בעבירה יבא ויטול בעל כרחו של בעלים
בגופו מחמת שאסור לו ליהנות ממנו ולכך אינו יכול להפקירו, עשאו הכתוב כאלו הוא 

 שלו לגמרי...

 והוסיף שאפשר שיש גם דין ירושה באיסורי הנאה:

הוא וחיילא על כל מה ששם אביו נקרא  ואפשר שבניו יורשים החמץ דירושה ממילא
עליו אף שאין לו זכות בגופו, אבל אינו יכול להפקירו ולמכרו וליתן במתנה כיון שאין 
לו שום זכות בגופו, אף שהוא שלו ואין אחר יכול להוציא מידו בעל כרחו כמו 

 שנתבאר. 

 והוסיף בהגהה שם:

מר דאיסורא לא ניחא ליה דליקני, דהא ירושה בעל כרחו חיילא, ואף אם אומר ואין לו
 איני חפץ בה לא אמר כלום.

זכות בחמץ להפקירו וכדומה, מפני שאסור בהנאה ואינו לו אין שהיינו, שאדה"ז מבאר, שאף 
 .רחוכל שלו ושמו נקרא עליו, ואין אחר יכול להוציאו ממנו בע הדבר הואברשותו, אעפ"כ 

 . ג

 שטז, ט(, וז"ל: או"ח מקשה האבני נזר )על דבריו אלו של אדה"ז ו

אך רש"י פירש להדיא ...כתב בקונטרס אחרון דחמץ מיקרי שלו רק שאינו ברשותו
הכי אינו  דחמץ אינו שלו. וכן מוכרח לדעת הר"ן. שפירש דביטול מהני משום דבלאו

איך יועיל להחשב הפקר. ודברי הרב ז"ל נכונים  ברשותו. ואי מכל מקום הוא שלו.
 .לשיטת התוספות דביטול הוא הפקר גמור. אך לשיטת רש"י אי אפשר לומר כפי' הרב

 ".אינו שלו -דלאו ברשותיה הוא בסוגייתנו, וכנ"ל " רש"יהיינו שמקשה על דברי אדה"ז מ
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כתב בהתחלת המסכתא )ד"ה ומפני, באמצעו( שאף שהאומר שנכסיו ר"ן ועוד מקשה ממה שה
יהיו כעפר אין נכסיו הפקר, בביטול חמץ לשון זה מועיל, מפני שחמץ אינו ברשותו של אדם 
אלא שעשאו הכתוב כאילו הוא ברשותו ולכן בגילוי דעת בעלמא, שאין רצונו לזכות בו 

וא שלו לפי דעת אדה"ז, הרי לכאורה אבל אם בלא חידוש התורה החמץ המוציאו מרשות, 
 צריך הפקר גמור ולא יועיל גילוי דעת.

 האבנ"ז )שמא, ג( וז"ל:  מעירועוד 

שם כתב דחמץ אינו ...וכך הם דברי הרב מלאדי בשלחן ערוך שלו סימן תמ"ה סעיף ב'
 ...שלו כלל. אך בקונטרס אחרון סימן תל"ה סק"ב ביאר דאינו הפקר גמור

 ה"ז בסימן תלא, ב: כ"ק אד וזה לשון

ולפיכך אינו יכול  ואינו שלו כלל הרי אין לו שום זכות בו וכיון שאסור לו להנות ממנו
 ולהפקירו לבטלו

 : , ג(תמה)ועוד בסימן 

 ו מתחילת שעה ששית עד כלות ימי הפסחואם הוא מבער חמץ בזמן הביעור דהיינ
 צריך לבערו מן העולם לגמרי ולא די במה שמוציאו מרשותו ומניחו במקום הפקר

ואף על פי כן התורה  שהרי משהגיע שעה ששית כבר נאסר בהנאה ואינו שלו כלל
יאו ולפיכך אף כשמוצ עשאה אותו כאלו הוא שלו שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא

מרשותו הרי הוא עובר עליו בבל יראה ובל ימצא שעשאתו התורה כאלו הוא מונח 
ברשותו ממש ואין לו תקנה אלא שיבערנו מן העולם לגמרי דהיינו שישליכנו לאיבוד 
 בענין ששום אדם לא יוכל ליהנות ממנו ואע"פ שבריות אחרות יכולות ליהנות ממנו

 מכל מקום כיון ששום אדם לא יוכל ליהנות ממנו הרי זה נקרא ביעור מן העולם

 ובסימן תלד, ז: 

אע"פ שמי שרוצה להפקיר נכסיו ואמר הרי נכסי כעפר אין זה כלום מכל מקום כיון 
כלל ואין לו שום חלק וזכות בו  שלושזה החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה אינו 

הא שמו נקרא עליו שיעבור שי אלא שהכתוב עשאו כשלו שהרי אסור לו ליהנות ממנו
לפיכך אין צריך להפקירו בלשון הפקר גמור אלא כשהוא  עליו בבל יראה ובבל ימצא

 מסיח דעתו ומבטל בלבו ומחשבו כעפר דיו בכך להפקיע שמו מעליו שלא יהא נקרא
 .שלו ולא יעבור עליו כלום

 ושוב שם, טו:

שהרי החמץ בשעה שעובר עליו בבל יראה ובל ימצא אינו שלו כלל אלא שהכתוב 
 עשאו כשלו שיהיה שמו נקרא עליו שיעבור עליו
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 אדה"ז כותב שחמץ אינו שלו כלל, וכאן בקו"א אומר שהיא שלו ואינו ברשותו! שהרי לך 

שהכתוב עושה שיהיה שמו נקרא פעמיים )סעיפים ז' וט"ו( כתב אדה"ז בסימן תלד  ועוד צ"ע,
 על החמץ, וכאן בקו"א אומר שאפילו לפנ"ז שמו נקרא עליו!

 ד. 

 והנראה לומר בביאור שיטת אדה"ז:

ראשית כל, המדקדק בלשון אדה"ז יראה שאין דעתו כמו שמשמע שהבין האבנ"ז בדעתו, 
 ם, רק שאינם ברשותו.שאיסורי הנאה שלו ה ,ו, בבסימן תכדעת הקצה"ח 

 : הקצה"ח וז"ל

ונראה בזה משום דבאסורי הנאה לא מהני הפקירו כלל וכדמוכח בפסחים )דף 
אלא דאיסורי הנאה ...אלמא דאין לבעלים שום כח להפקיר אחר שנאסר בהנאהו(...

דודאי איסורי הנאה בעלים ...אע"ג דלאו ברשותיה קאי אבל בעלים מיהא אית ליה
ואפ"ה הפקירו אינו מופקר ומשום דלא עדיף מדבר שאינו ברשותו דאף ע"ג דשלו הוא 

 אינו ברשותו להקדישו ולהפקירו וכמ"ש בסי' רי"א ע"ש

 אבל בלשון אדה"ז לא נמצא חילוק זה בין שלו לרשותו, אלא כך הוא לשונו:

שלו עשאו הכתוב כאלו הוא ...זכות בגופואלא שאין לו ...גמור הפקראינו 
ששם אביו הוא וחיילא על כל מה  ...ואפשר שבניו יורשים החמץ דירושה ממילאלגמרי

 ...שהוא שלו, אף שאין לו שום זכות בגופו...שאין לו זכות בגופואף  נקרא עליו

היינו, שאדה"ז מחלק בין גדר "זכות בגופו" ו"שלו לגמרי", לבין גדר "אינו הפקר גמור", "שמו 
 עליו", "שלו".

למכרו או לתת במתנה או  לו זכות בו כי אין ו,הגברא אינם של מצד ,כל איסורי הנאההיינו, ש
 מצד החפצא אבל ממי שגזלו ממנו באיסור משמע שאינו יכול, , ואפילו לתבעו בבי"דלהפקיר

 רשוהו ממילא.יא"א ליטלו ממנו בע"כ ובניו יולכן  ,שמו נקרא עליווהם שלו יש לו בעלים, ו
 )עד"ז כתבו בספר העו"ב שי"ל ע"י כולל צ"צ הנ"ל(.

או בסגנון אחר: בכל חפץ יש הבעלות החיובית והבעלות השלילית, היינו, מה שיש להחפץ 
שייכות לבעליו, ומה שהחפץ מושלל מאחרים, ובאיסורי הנאה, החפץ מושלל מבעליו, אבל 

 גם מושלל מאחרים, ומה שהוא מושלל מאחרים, לזה "שמו עליו" יקרא.

 בביאור דברי אדה"ז בקו"א הנ"ל: 53ע'  וזה לשון כ"ק אדמו"ר שליט"א בלקו"ש חלק לד
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הסברת הדבר יש לומר, ": "אין אחר יכול להוציא מידו בעל כרחואיסורי הנאה...
איסורו וחיובו של מזיק הוא משום : דחלוקים איסורי גניבה וגזילה מאיסור מזיק

שמפסיד את חבירו, ולכן לא יתכן דין מזיק אא"כ יש בחפץ הניזק תועלת והנאה 
שנוטל חפץ מרשות חבירו ומכניסו  משא"כ איסור גניבה וגזילה הוא בזה...להניזק

בעצם לרשותו, ואין הדבר תלוי בשוויות החפץ )בהנאתו ותשמישו בהחפץ(, אלא 
 .הבעלות של חבירו

 ואפשר שבניו יורשים החמץ דירושה ממילאוהוסיף אדה"ז, ש"אפשר" דין ירושה תלוי בזה ש"
היינו, שירושה אינה  ,הוא וחיילא על כל מה ששם אביו נקרא עליו אף שאין לו זכות בגופו

כזכות שהאב מעביר לבנו, אלא שייך ל"עצם הבעלות", וכמו שהי' שמו של האב על החפץ אף 
יעמוד במקום האב, וגם שמו של היורש חל על החפץ שלא הי' לו בו זכות, כמו"כ היורש 

 במיתת אביו. 

 ה. 

הרי נאמר "לא יראה לך" "שלך אי אתה רואה", היינו שבכדי לעבור על ב"י  ,בחמץמעתה ו
צריך גדר בעלות, וכאן לא יספיק מה שיש גדר בעלות כלפי אחרים, כי על חיוב בל יראה כלפי 

"עשאו הבעלים אנו דנים, ולזה צריך להיות בעלות חיובית ולא רק בעלות שלילית. אלא ש
שבדרך כלל הוא רק כלפי אחרים  "שמו עליושמה שגדר " ,נוהיי –הכתוב כאילו היא ברשותו" 

זכות או חובה )שגם חובה כלפי הבעלים הוא בשום מזכה או מחייב הבעלים ואינו  בלבד,
 הנה לענין בל יראה מיחס הכתוב שם זה לבעלים ג"כ, שייכות חיובית, ולא רק שלילית(,

 .לעבור עליו בבל יראה

הוא ברשותו" היינו שבעלות שלילית נחשבת כחיובית לענין  בסגנון אחר "עשאו הכתוב כאילו
 בל יראה. 

א"כ יש לתווך בין מ"ש בקו"א למ"ש בפנים השו"ע כמ"פ, כי מה שכתב בשו"ע בפנים שאינו 
שלו כלל, ביאר שם "שאין לו זכות בו", אבל מה שכתוב בקו"א שהוא שלו היינו כלפי אחרים, 

 שיש על החפץ את שם הבעלים. 

בסימן תלד )סעיפים ז, טו( שעשאו הכתוב שיהי' שמו עליו, היינו, כי לולא חידוש ומ"ש 
שיהא התורה, מה שמו עליו כלפי אחרים אינו מועיל לבעלים ליצור איזה זכות או חובה, ומה "

", היינו שגדר שמו עליו, יועיל גם לחייב שיעבור עליו בבל יראה ובבל ימצאשמו נקרא עליו 
 לפי אחרים, וזה "עשה הכתוב".הבעלים, ולא רק כ
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 ו. 

ומעתה נעמוד כאן על ראי' אחת של אדה"ז כנגד דברי הח"י, ומזה יצא לכאורה ביאור בסוגיא 
 )ו, ב( הנ"ל, וזה לשון אדה"ז:

כן מצינו בהדיא בפסחים דף ו' ע"ב ולא מצי מבטיל ליה, משמע דאי הוה מצי הוה 
שאין בניו יכולין לירשו ואפ"ה עשאו מועיל, ואי בלאו הכי נמי הפקר גמור הוא עד 

אלא ע"כ כשהוא הפקר גמור לא עשאו הכתוב ל, הכתוב כו' אם כן כשיפקירנו מה מועי
כו', ועכשיו שאינו הפקר אלא שאין לו זכות בגופו מחמת שאסור לו ליהנות ממנו ולכך 

 .אינו יכול להפקירו, עשאו הכתוב כאלו הוא שלו לגמרי

מדייק בלשון הגמ' "ולא מצי מבטיל לי'", שמשמע שאילו יצוייר שהי' יכול  היינו, שאדה"ז
לבטל, הי' מועיל הביטול להיפטר מאיסור חמץ, א"כ משמע שיש עדיין לבעלים עדיין איזה 
קנין בחמצם למרות שכבר אסור בהנאה, ואילו יכל להפקיע עצמו מקנין זה, הי' מועיל גם 

או ברשותי' ולא מצי מבטיל", היינו שאין החמץ ברשותו להפקיע עצמו מאיסור חמץ, רק ש"ל
 לבטלו ולהפקירו, ולכן אינו יכול להפקיע מעצמו קנינו בהחמץ, ולכן גם איסור חמץ לא פקע.

דלאו ברשותיה אבל ראי' זו צריכה ביאור, הרי כבר העיר האבנ"ז, שלשון רש"י להלן שם הוא "
", ומשמע שבאמת כך כוונת הגמ' )עכ"פ לשי' רש"י( שמכיון שכבר לגמרי אינו שלו -הוא 

 ל".כשיפקירנו מה מועיאינו שלו, לכן אין מועיל לו הביטול, כי "

 ז. 
דילמא משכחת ליה לבתר ונראה שדיוק אדה"ז הוא מזה שהגמ' יכלה לקצר ורק לומר "

"ל הגמ' מביאה מר"א ראי' , היינו שלפהנ"כדאמר רבי אלעזר איסורא ולאו ברשותיה קיימא
שלא יועיל שום הפקר אחרי שכבר הופקר, כי כל איסורו חידוש הוא, ומהו מה שהוסיפה הגמ' 
"ולא מצי מבטיל", ומשמע שיש סברא שיועיל הביטול להפקיע איסור חמץ, רק שלא מצי, כי 

 אינו ברשותו הוא להפקיר, ומשמע מזה שיש איזה בעלות עדיין.

ובן כ"כ איזה ראי' יש כאן, כי בלא"ה נצטרך לתרץ את דעת רש"י שכתב מ"מ עדיין אינו מ
 "שאינו שלו", וכן נתרץ גם בדעת הח"י.

 ח. 
 ח:מקשה הצל" בגמרא הנ"להנה ו

הנה יפלא למה הביא דברי ר' אלעזר, דאי למימר דחמץ אינו ברשותו, ואטו עד דאתי 
י להורות שאע"פ שאסור רבי אלעזר לא ידענא מדברי התנאים שחמץ אסור בהנאה. וא
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בהנאה אפ"ה עובר בבל יראה כאילו הוא שלו, ג"כ למה לי דר' אלעזר קרא כתיב לא 
 יראה ולא ימצא. 

היינו, שמקשה מדוע צריכה הגמ' להביא את דברי ר"א כדי להוכיח שא"א לבטל אחר איסורו, 
 הרי ידענו שחמץ אסור בהנאה ואיסורו הנאה אינו שלו גם לולא ר' אלעזר.

 ומתרץ:

ונראה משום דמקרא דכתיב לא יראה לך הוה אמינא שאינו עובר בבל יראה אלא 
במכוין שיהיה החמץ שלו ורוצה לעבור על איסור תורה שאסרתו בהנאה והוא רוצה 
להחזיקו וליהנות, וכן משמע לא יראה לך שלך אי אתה רואה, ולא שהוא שלו באמת 

יקו כשלו. אבל אם אינו מכוין ליהנות שהרי הוא אסור בהנאה, מ"מ בדעתו הוא מחז
ממנו ולהחזיקו, אז ממילא כיון שהוא אסור בהנאה אינו עובר עליו אפילו לא בטלו. כך 

 ומשני דלמא משכחת לבתר איסורא וכו' וכדר' אלעזר וכו'..עלה על דעת המקשן.

מץ יהי' היינו, שלדעת המקשן ביטול ענינו שאינו רוצה בחמץ, ולא הפקר ממש, כי בלא"ה הח
לא שהוא שלו באמת הפקר, וא"כ מה שאמרה התורה "שלך אי אתה רואה", כוונת התורה "

", ולפ"ז הי' יכול לבטל אחר איסורו, שהרי הוא אסור בהנאה, מ"מ בדעתו הוא מחזיקו כשלו
בזה שלא ירצה בו, וע"ז הביא התרצן את דברי ר"א ש"עשאן כאילו הוא ברשותו", היינו שאין 

 י במה שרוצה בו, אלא במה שהוא ברשותו מחמת חידוש התורה.האיסור תלו

 ט. 
לכאורה לפי ביאור הצל"ח הי' מקום להשיב על טענת אדה"ז כנגד הח"י, כי אדה"ז הוכיח הנה ו

 מלשון הגמ':

הפקר גמור  ולא מצי מבטיל ליה, משמע דאי הוה מצי הוה מועיל, ואי בלאו הכי נמי
 להוא עד שאין בניו יכולין לירשו ואפ"ה עשאו הכתוב כו' אם כן כשיפקירנו מה מועי

מצי  , הוהברשותו כאילו הואר"א שחמץ  דברילא בלתרץ ש אבל לפי דברי הצל"ח הרי יש
". ושוב צריך ביאור בראיית מחזיקו כשלושהו"א שהכל תלוי במה "היה מועיל, מפני ולבטל 
 אדה"ז.

 י. 
 ולי יש לומר בזה:וא

אם נאמר כדעת הח"י שהחמץ אינו שלו ממש, הרי גם אחרי שהתרצן חידש שלפי ר"א שחמץ 
"כאלו הוא ברשותו", ואי אפשר לבטל, מ"מ עדיין נצטרך לחלק בין חמץ שהופקר קודם 
איסורו לחמץ שהופקר אחר איסורו, כי חמץ שהפקיר קודם איסורו לא עשה הכתוב כשלו, 
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י' שלו ברגע חלות איסור ההנאה, עליו חל חידוש התורה ש"כאילו הוא משא"כ חמץ שה
 ברשותו".

החפץ ברגע חלות  בנמצא לפ"ז שכל מה שעובר על החמץ בב"י לדעת ר"א הכל הוא מצד מצ
ולאו דילמא משכחת ליה לבתר איסורא האיסור, שאז הי' שלו. א"כ צריך ביאור בלשון הגמ' "

". דהנה לפי ביאור הצל"ח פירוש הדברים דאמר רבי אלעזר ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל
הוא שאינו יכול לסלק מעליו איסור ב"י, כי אינו תלוי ב"מחזיקו כשלו" אלא ב"כאילו הוא 

 ברשותו", וה"כאילו הוא ברשותו" הרי תלוי אך ורק ברגע חלות איסור ההנאה. 

' משמע שזה שאינו יכול לבטל הוא כי "לאו ברשותו קיימא" לא משמע כן. כי אבל מלשון הגמ
לפי דברי הח"י, ש"לאו ברשותי'" היינו שאינו שלו לגמרי, מה שאינו יכול לבטל אינו שייך לזה 
שאינו שלו, כי המקשן סבר שיכול לבטל אף שאינו שלו. נמצא שזה שאינו שלו אינו טעם לזה 

כאילו אדרבה, מה ש"לא מצי מבטיל" הוא רק משום "שעשאן הכתוב ש"לא מצי מבטיל" כלל, 
דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ולא מצי ". ולפי דברי הצל"ח הו"ל לגמ' לומר "הוא ברשותו

 ".מבטיל דאמר רבי אלעזר

", היינו שאילולא זה שהי' לאו ולא מצי מבטיל ולאו ברשותיה קיימאומזה שאמרה הגמ' "
ברשותו, הי' מועיל הביטול, משמע שהסברא שיועיל הביטול אחר איסורו הוא רק מצד 

שנשארת אפילו אחר איסורו, ואם רק הי' לו גם גדר זה של "רשותו", הרי יכל לבטל  הבעלות
" בעלות והי' מפקיע מעצמו האיסור, ורק שבאמת הוא ש"לאו ברשותו", ולכן "לא מצי מבטיל

 זו שיש לו.

אבל מעתה צריך ביאור לדעת אדה"ז מה יענה על קושיית הצל"ח, למה הביאה הגמ' את דברי 
ולאו רבי אלעזר, וכי לא ידענו שחמץ אסור בהנאה ואיסורי הנאה אינם ברשותו? והול"ל "

 " ולא להזכיר מר"א כלום.ברשותיה קיימא ולא מצי מבטיל

 יא. 

 ת הסוגיא כך: אדה"ז אשמפרש  ואולי י"ל

לולא רבי אלעזר הו"א שמה שעובר על איסור בל יראה "שבעת ימים", גם אחרי שכבר נאסר 
ואינו שלו לעבור עליו בבל יראה )כי גדר שלו להתחייב בב"י הוא רק אם יש לו זכות בו(, הוא 

שלו, וע"ז אמרה תורה "שלך אי אתה רואה", ולא יבא היה החמץ חמץ שלולא איסור  מפני
סור הנאת חמץ ויפקיע איסור שהיית חמץ, אלא על מציאות זו, שלולא איסורי חמץ יש גדר אי

 "שלך", ע"ז אמרה תורה "לא יראה לך".

האיסור תלוי בזה שלולא איסור  , כיאחר זמן האיסורולהפקיר לבטל  גם אפשר לוהו"א ש וא"כ
ההפקר חל בחמצו, ר היה לולא האיסוחמץ הי' חמץ זה עדיין שלו, אבל מי שהפקיר חמצו, הרי 

 . ולא ע"ז אמרה תורה "לא יראה לך", כי חמץ זה גם אלולא האיסור אינו שלך



 90  ·  י"א ניסן ה'תשע"ט

מפני ההנאה, אלא  אינו מצד מצב החפץ לולא איסור עובראינו כן, שמה שוקמ"ל ר"א ש
 "הוא ברשותו", כי "עשאן כאילו הוא ברשותו".שאפילו אחר האיסור עדיין 

ומעתה צריך לשאול, מהו החילוק בין חמץ שהופקר קודם זמן האיסור לחמץ שלא הפקיר 
קודם הזמן, אבל בלאו הכי אינו שלו מצד איסור הנאת חמץ, ועל איזה חמץ חל החידוש 

 ש"עשאן כאילו הוא ברשותו"?

ב' גם י"ל בב' אופנים: א' על מה שברגע הראשון הי' שלו, חל גדר "עשאן כאילו הוא ברשותו", 
אחר איסורו הוא עדיין בגדר שלו, ולא הפקר גמור, ואף שגדר זה לא מועיל מצד עצמו להחיל 
על בעליו איסורים וחיובים, מ"מ מצד גדר זה שיש לו בכל רגע ורגע מימי הפסח, חל עליו 

 ה"כאילו הוא ברשותו". 

חרי חלות האיסור, והנפק"מ בין בב' האופנים, דלפי אופן הא' אין יכול להיפטר מחידוש זה א
ולכן מחוייב לבערו, אבל לאופן הב' אילו יכל להפקיר החפץ בהפקר גמור, הרי ממילא גם 

 יתבטל ממנו חידוש זה ד"עשאן כאילו הוא שלו".

שמו נקרא עליו, ואין אחר וגדר זה שעליו חל החידוש של "כאילו הוא שלו" הוא מ"ש אדה"ז "
הבעלות השלילית, ועל זה חל חידוש התורה ש"כאילו רחו", היינו כל יכול להוציאו ממנו בע

 הוא ברשותו", היינו שתחשב שמו לבעלות חיובית לענין ב"י.

ולכן אמרה הגמ' כאן ג' פרטים: א' דלאו ברשותי' )אין לו בעלות חיובית( ב' ולא מצי מבטיל 
ת )אינו יכול להיפטר מהבעלות שלילית(, כדאמר רבי אלעזר )שמה שעובר תלוי בבעלו

 השלילית, ולא בבעלותו החיובית שלולא איסורו(. 

 יב. 

 ועפ"ז סרה ג"כ קושייתו של השפת אמת )ד"ה בגמ' שמא(, וז"ל: 

לומר דלא עשאו הכתוב ברשותו אלא לעבור עליו בבל יראה, ולא שיהיה  א לןומנ
 ממונו ממש?

אלא שכנראה ויש לפרש קושייתו, כי הי' אפשר לתרץ בפשיטות שאין לך בו אלא חידושו, 
כוונתו, שלענין ב"י יועיל הפקרו, ואדרבה מצד ש"אין לך בו אלא חידושו" נאמר שלא חידשה 
תורה שיהי' כאילו ברשותו אלא במי דלא ביטל, אבל במי שביטל אף שהוא אחר איסורו מנין 

 שגם אחר הביטול חידשה תורה ששכאילו הוא ברשותו.

הוא ברשותו אינו רק "כאילו", וא"כ כמו שהוא אלא שלהנ"ל י"ל שמה שחידשה תורה שכאלו 
כאילו ברשותו לעבור, נאמר שהוא כאילו ברשותו לבטל ג"כ. אלא שגם אחרי הכאילו הוא 
ברשותו אין לבעלות שום זכות בגופו, ולא שינתה התורה דבר בנוגע לבעלות הבעלים על 

מץ תלוי בעצם בעלות החפץ, לא באמת ולא בכאילו, אלא שכוונת רבי אליעזר הוא שאיסור ח
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כלפי אחרים מו נקרא עליו" החפץ ולא בזכויות שיש לו בו, ואף שעצם הבעלות הוא רק ש"ש
שמושלל מהם הבעלות, הרי לענין חמץ כאילו ששמו עליו כלפי הבעלים ג"כ, אבל שיהי' לו 

 זכות להפקירו עדיין צריך לבעלות שלו לגמרי, כי כלפי זה לא נאמר שום חידוש. 

 יג. 

 עפ"ז אולי יש לתרץ הקושיות הנ"ל מהאבנ"ז:ו

א' מ"ש אדה"ז אינו סותר את דברי רש"י "אינו שלו", כי באמת גם אדה"ז סובר ש"עשאן 
הכתוב כאילו הוא ברשותו" היינו שלו, כי מה שהחמץ שלו בלאו הכי אינו מועיל לעבור עליו, 

 ולגבי הבעלים לולא חידוש התורה הרי החמץ אינו שלו כלל.

מה שהקשה שלדעת הר"ן איך אפשר לבטל, הרי ביטולו מועיל כי בלאו הכי אינו שלו, ב' 
ומועיל גילוי דעת שלא יהי' "כאלו הוא ברשותו", אבל לפי האדה"ז גם לולא חידוש התורה 
הוא שלו ואיך יועיל ביטולו, ולכאורה מובן לפהנ"ל, כי מה שבלא חידוש התורה הי' עדיין 

 ם, ומועיל הביטול שלא יהי' שלו כלפי הבעלים, ולכן לא יעבור בב"י. שלו, הוא רק כלפי אחרי

, שלפי ביאור הנ"ל נמצא שאם ביטול אלא שהי' מקום להעמיק יותר בקושית האבנ"ז מהר"ן
אינו כהפקר גמור, הביטול מועיל רק שלא יעברו הבעלים בב"י, אבל אפילו אחרי ביטולו, 
ואחרי שהגיע פסח, עדיין שמו עליו, ואינו הפקר גמור, וגם בניו צריכים לירשו, ואסור לכל 

משהגיע הפסח הרי אדם ליטלו בעל כרחו של בעלים, ולכאורה אינו כן, אלא אחר ביטול ו
 החמץ הפקר גמור. 

ובגמ' "ולאו ברשותי' קאי ולא מצי מבטיל", משמע שאילו הוה מצי הוה מועיל, ולפי דברי 
הר"ן ממ"נ אינו מובן למה באמת אינו יכול להפקיע מעצמו חידוש התורה, ואם הוא משום 

לא מצי מבטיל, כי  שעדיין שמו עליו וע"ז חל חידוש התורה, א"כ גם אי הוה ברשותי' להפקיר
 אין ביטולו הפקר גמור. 

וצריך לומר לכאורה, שחידוש התורה "עשאן כאילו הוא ברשותו" היינו ששמו עליו יש לו 
שייכות לבעלים, א"כ אם מהני ביטולו להפקיע שמו מעליו לענין ב"י, נפקע שמו מעליו 

סורו שאינו יכול לגמרי ונעשה ממילא הפקר גמור. אבל כ"ז קודם איסורו, אבל אחר אי
להפקיר, אינו יכול להפקיע מעליו חידוש התורה מהאי טעמא גופא, כי אם יפקיע שמו מעליו 

 שמחייבו בב"י, ממילא יעשה הפקר גמור, וזה אינו יכול אחר איסורו.
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 חצותתשביתו קודם 
 מנחם מענדל הכהן בראנשטיין

 אדה"ז תמה, א:

הוא מצוה שלא כשם שמן התורה אע"פ שמתחילת שעה ז' 

ימצא חמץ ברשותו וכל רגע ורגע שנמצא חמץ ברשותו ואינו 

אף על פי  על מצות עשה של תורה מתעסק לבערו הוא עובר

כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא 

לת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו כך אלא מתחיבתחילת ז' 

מדברי סופרים אע"פ שמתחילת שעה ששית ואילך הוא מצוה 

וכל רגע ורגע שנמצא חמץ ברשותו  שלא ימצא חמץ ברשותו

ות עשה מדברי סופרים ואינו מתעסק לבערו הוא עובר על מצ

אף על פי כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעה חמישית כדי שלא 

ימצא ברשותו בתחילת שעה ששית אלא מתחילת שעה ששית 

 ואילך הוא שמחוייב לבערו

 א. 

 כתב הרא"ש )ס"י(:

אמר רב יהודה אמר רב הבודק צריך שיברך. דלא תימא אינה כל כך מצוה כיון דאינה 
ץ מן הבית. ומה שאין מברכין על ביעור בשעה חמישית בשעה אלא לבער את החמ

שהוא מוציא החמץ מן הבית והוא מצוה מן התורה כדכתיב ביום הראשון תשביתו 
שאור מבתיכם ודרשינן לעיל דביום הראשון היינו בי"ד. אומר אני דהוצאת חמץ מן 

)פסחים דף הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו דהא אמר רבי עקיבא לעיל 
ה:( תשביתו היינו שריפה. ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר. מידי דהוה 
אנותר לקמן )פסחים דף כז:(. אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו ומה 
שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו בבל יראה ואין מפורש בו מצות עשה 
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ומן הראוי שיברך קודם בדיקה על בדיקת חמץ מן התורה שיהא מצוה לברך עליו. 
ותקנו לומר על ביעור חמץ לפי שלאחר הבדיקה מיד הוא מבטל והיינו ביעור לחמץ 
שאינו ידוע לו ומצניע את הידוע לו ואוכל ממנו עד שעה חמישית ואז מבערו מן הבית 

 ועל עסק זה נגררה הברכה של בדיקה שהיא תחלת הביעור ונגמר בשעה חמישית. 

והנה ממ"ש הרא"ש "דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו...ולא 
ומה שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר...

 עליו בבל יראה" למד אדה"ז )תמה, א(:

רגע שמן התורה אע"פ שמתחילת שעה ז' הוא מצוה שלא ימצא חמץ ברשותו וכל ...
 על מצות עשה של תורה ורגע שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו הוא עובר

אלא ' ף על פי כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעה ששית כדי שלא ימצא בתחילת זא
 מתחילת ז' ואילך הוא שמחוייב לבערו 

היינו, שמצות תשביתו אינו מחייב לבער קודם לזמן האיסור, אלא הביעור עצמו הוא המצוה, 
 ועל הגליון מצויין לרא"ש פ"ק, ומסתבר שכוונתו לרא"ש הנ"ל.

ויתירה מזו למד אדה"ז מהרא"ש, שלא רק שאינו מחוייב לבער קודם חצות מה"ת, אלא שאם 
ולכן לא שייך לברך ע"ז, ואלו דבריו בסימן  ביער קודם הזמן לא עשה כלל מצוה בביעורו אז

 תלב, ה:

אם שכח לברך קודם התחלת הבדיקה...אם נזכר לאחר שגמר בדיקתו לגמרי לא יברך 
אבל לאחר גמר עשייתן היאך יברך  שכל המצות מברכין עליהם עובר לעשייתן כלום

שאף על פי כן  י שאומרשכבר עשה ויש מ וצונו לעשות מצוה פלונית ואינו עושה כלום
פה זו עיקר ששורף את החמץ שמצא בבדיקה שהרי שרייברך למחר בסוף שעה ה' 

ביעור חמץ והיה ראוי לברך עליה אלא שפוטרין אותה בברכת על ביעור חמץ שמברכין 
 בשעת השריפה ויש לחוש וזה שלא בירך בשעת בדיקה צריך לברך בשעת בדיקה

   לברך אותה בלא שם ומלכות

 וביאר שם בקו"א א:

...איך יברך על ביעור כיון שאינו מצווה עדיין לבער, והרי זה כמברך באמצע השנה. וכן 
דמשהגיע שבע עובר עליו בבל יראה ובל ימצא  בהדיא, אלא דסבירא ליה כתב הרא"ש

מן התורה ומשהגיע שש עובר בבל יראה מדרבנן, וא"כ מן הדין צריך לבערו בסוף ה' 
ואפילו הכי כתב דאין לברך על זה, וכל שכן לדידן  כדי שלא יעבור כשתגיע שעה ו',
ז' הוא מצווה להתעסק בביעור מן התורה,  ומשתגיע דאינו עובר בבל יראה עד הלילה,
...אבל אם אבל קודם לכן אינו מצווה כלל ואיך יברך ומדברי סופרים משתגיע ששית,
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מבער משש ואילך פשיטא דמברך...ובפנים סתמתי הדברים ולא חילקתי בביאור בין 
קודם שש לאחר שש, מאחר שחילוק זה אינו מבואר בהדיא באחרונים אף על פי 

 וכרחשהוא מ

היינו, שנפק"מ לגבי אם שכח לברך על הבדיקה אם יכול לברך על הביעור, אזי אם מבער קודם 
שש לא יברך, אבל אם מבער אחר שש יברך, כי יש מצות ביעור מדרבנן בשש, כמו שיש מצות 

 ביעור מה"ת בשבע, אבל לא קודם לכן.

"ד, ומדרבנן קודם שעה משמע מכל זה לכאורה שאין מחוייבים בתשביתו קודם חצות יום י
 ששית. אבל לכאורה מצינו משמעות הפוכה מזה במ"ש אדה"ז )תלו, ו(:

 כשיגיע חצות יום י"ד והרי הוא חייב לבודקן ולבער החמץ שבתוכם מן התורה...
אך ביום הראשון תשביתו וגומר וזה שיוצא מביתו ולא יחזור קודם הפסח  שנאמר

א יוכל לבדוק ולבער החמץ שבביתו הרי בשעה זו שהוא שכשיגיע חצות יום י"ד ל
שמן התורה אין חילוק בין תוך  מפליג מביתו חל עליו מצות תשביתו מן התורה

וכיון שחל עליו מצות תשביתו חל עליו גזירת חכמים  שלשים יום לקודם שלשים
א את החמץ אלא עד שמוצי שגזרו שהשבתה זו אינה מתקיימת בביטול והפקר בלבד

 מביתו ומכל גבולו.

נמצא מזה לכאורה שיתכן להתחייב במצוות תשביתו קודם חצות י"ד, והיינו כי מצות תשביתו 
 ענינה לעשות מה שביכלתו שלא יהי' לו חמץ ברשותו בזמן האיסור, וא"כ מי שאין ביכלתו
לקיימה בחצות יום י"ד, לא רק שיכול לקיימה קודם ליום י"ד, אלא גם חל עליו חיוב המצוה. 
ולא משמע שכוונתו שמה שמבער החמץ מביתו הוא רק הכשר מצוה למצות תשביתו של יום 

 י"ד. 

וא"כ גם מי שאינו מפרש, ואינו חייב להשבית קודם חצות, מדוע לא יקיים בביעורו שקודם 
ת תשביתו, כיון שסו"ס ע"י ביעורו שקודם חצות לא יהי' לו חמץ בזמן האיסור, חצות את מצו

ולענין קיום המצוה מה החילוק בין מי שמפרש למי שאינו מפרש, הרי שניהם מבערים החמץ 
 קודם חצות שעי"ז לא יהי' להם חמץ בחצות.

ממנו המצוה  והגע עצמך, אם המפרש ביער חמצו, ונמלך וחזר לביתו קודם חצות, האם נעקר
 שקיים בביעורו.

דעה חולקת, אבל לכשתדייק תראה שאין הדעה  בסימן תלו להלן שםאדה"ז  ואף שהביא
השני' חולקת על יסוד זה, אדרבה כולם סוברים יסוד זה שחל על מי שמפליג מביתו מצות 

 תשביתו אפילו קודם י"ד, וזה פלא הרי "אך ביום הראשון" כתיב.



 קובץ ביאורים בשו"ע אדמו"ר הזקן בעניני ביעור חמץ  ·  95

 ב. 

אם אפשר לקיים מצות תשביתו קודם חצות י"ד, תלוי בשאלה אם  ולכאורה שאלה זו,
תשביתו הוא מ"ע שמקיימים בקום ועשה או בשב ואל תעשה, היינו האם מקיים המצוה 

 במעשה הביעור או במה שמגיע הזמן והחמץ מושבת. וכך כתב המנ"ח במצוה ט:

יש לו  הוא שיהא החמץ מושבת ואם]דתשביתו[ והנה לכאורה יש ספק אם המ"ע 
חמץ חוץ מה שעובר על ל"ת דב"י וב"י עובר עוד על העשה ואם אין לו חמץ א"ע בלאו 

דישבות החמץ  בקום ועשהדמצוה עליו  ילמאדו אבשב ואל תעשה...וגם המ"ע מקיים 
וגם אם המצוה בקו"ע לא יצא אא"כ קיים המצוה ...ואם אין לו חמץ לא קיים העשה

א תורה קבעה לזמנה ביום השמיני וקודם לכן לבזמנה חצות יום י"ד כמו מילה דה
המצוה אבל אם המצוה בשוא"ת  א קייםהמצוה ה"נ קודם חצות אם השבית ל ייםק

 ...א"כ העיקר דלא יהי' לו חמץ וכשמגיע הזמן וא"ל חמץ קיים המ"ע

ונמצא לפ"ז שמסימן תלב משמע שמצות הביעור מה"ת ומדרבנן מתקיימת בקו"ע, במה 
נה דוקא, וע"ז שייך ברכה, אבל קודם לזמן הזה לא שייך ברכה, ולאידך שמבער החמץ בזמ

בסימן תלו משמע שיש חיוב למי שמפליג מביתו לפני י"ד לבער החמץ מביתו והוא ממצות 
תשביתו שחל עליו, וא"כ לכאורה המצוה הוא מה שיבוא הזמן ויהי' מושבת, וחיוב זה חל עליו 

לברך על בדיקה זו כי מחוייב בה ממצות תשביתו, רק  קודם שמפליג מביתו )ואף שהי' שייך
שמ"מ "על בדיקה זו לא יברך על ביעור חמץ כדרך שמברכין על בדיקת ליל י"ד כיון שאינה 

 תלו, א(.  –בזמן העיקרי שתקנו לה חכמים דהיינו ליל י"ד" 

קודם  ועוד יוקשה, הרי לפי מ"ש אדה"ז בקו"א לסימן תלב הנ"ל הרי להרא"ש חייבים לבער
חצות ממצות ב"י מה"ת וקודם שעה ששית מב"י מדרבנן, וא"כ לפי דברי אדה"ז בסתל"ו 
שכשאי אפשר לקיים תשביתו בזמנה, חל החיוב קודם זמנה, וא"כ מדוע כתב הרא"ש "אומר 
אני דהוצאת חמץ מן הבית קודם זמן איסוריה לא נפיק מתשביתו...ואין מפורש בו מצות עשה 

ה לברך עליו", וביאר בקו"א הנ"ל "איך יברך על ביעור כיון שאינו מצווה מן התורה שיהא מצו
עדיין לבער, והרי זה כמברך באמצע השנה", הרי להרא"ש אי אפשר להמתין עד שש ומחוייב 

 לבער בשעה חמישית.

והנה ליסוד זה שבסימן תלו שבשעה זו שהוא מפליג מביתו חל עליו מצות תשביתו מן התורה 
ב' מקורות שאינם ל ציינו של שו"ע אדה"ז בהוצאה החדשהור על הגליון. לא צויין מקו

 :מהספר מ"מ וציונים להגרמ"ש אשכנזי ע"ה, וכאן נציע מקור אחרוהוא מפורשים, 
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 ב(:-הנה אדה"ז כתב )תמו, א

 וחייב לברך כמו שמברכין...מוצא בפסח חתיכת חמץ שלא מצאה בבדיקת ליל י"דה
ואע"פ שכבר בירך על ביעור חמץ בליל י"ד ובברכה זו ) .על כל מצות מדברי סופרים

מכל מקום לא נפטר אלא  (נפטר מלברך על ביעור ביום י"ד כמו שנתבאר בסי' תל"ב
פי שכל זמן שלא ביער את החמץ שמצא ...לכשמבער את החמץ שמצא בבדיקה

שבדיקה בלא ביעור אינה שוה  בבדיקה הרי עדיין לא נגמרה הבדיקה שבירך עליה
ל כשמבער החמץ שמצא אב...שעדיין לא נגמרה מצות הבדיקה שבירך עליה...כלום

חייב לברך  ,לאחר שגמר לבער את החמץ הידוע לו בשעת הבדיקה שיצטרך לבערו
במה דברים אמורים כשמבערו ...עליו שהרי כבר נגמרה מצות הבדיקה שבירך עליה

 לאחר שהגיעה שעה ששית אבל כשמבערו קודם שעה ששית אין צריך לברך עליו
אע"פ שכבר גמר לבער כל החמץ שהיה ידוע לו בשעת הבדיקה לפי שכל זמן שלא 
הגיעה שעה ששית עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה שהרי אינו בודק אלא כדי לבערו מן 

ונמצא שלא עשה כלל מצוה  העולם וכל זמן שלא הגיעה שעה ששית אין צריך לבערו
בבדיקתו ובביעורו עד שהגיע שעה ששית ואין חמץ נמצא ברשותו אזי למפרע עשה 

 מצוה בבדיקתו ובביעורו.

עורו". והוסיף אדה"ז שעה ששית "אזי למפרע עשה מצוה בבדיקתו ובבי כשמגיעהיינו, שרק 
 אח"כ עוד יותר:

ואפשר שאף כשמבער משעה ששית ואילך עד הלילה אין צריך לברך עליו אלא אם כן 
מבערו בתוך הפסח דכל שלא הגיע הפסח עדיין לא נגמרה מצות הבדיקה 

ונמצא דכשמגיע הפסח נגמרה למפרע מצוה מן התורה במה שבדק וביער את והביעור...
 החמץ מרשותו.

ונמצא שבדיקתו וביעורו שקודם זמן האיסור, כשהגיע הפסח נעשו ל"מצוה מן התורה", ואף 
כאן, שכשמגיע הסגנון זה, יש ללמוד מהשכתב כאן "ואפשר", אבל לכאורה גם לולא חידוש 

"נגמרה למפרע מצוה מן התורה במה שבדק וביער את החמץ מרשותו". וזה ש פשוט חצות
 לי"ד למצוה מה"ת, ורק "דכשמגיע הפסח נגמרה למפרע". צ"ב איך תיהפך בדיקתו באור

 עכ"פ מוכח מכאן ששייך מצות תשביתו קודם לזמן תשביתו.
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ל"רא"ש", ולכאורה כוונתו לרא"ש הנ"ל, וכל מה  והנה על תחלת דין זה צויין מקורו בגליון
שמבאר אח"כ בסעיף ב', לכאורה הכל בכדי לבאר את דברי הרא"ש. והיינו, שאדה"ז מפרש 

תחלת הביעור ונגמר בדברי הרא"ש שמ"ש "ועל עסק זה נגררה הברכה של בדיקה שהיא 
ור, ועד אז "לא ", שהבדיקה היא תחלת הביעור, ונגמר בשעה שמחוייב בביעבשעה חמישית

עשה כלל מצוה בבדיקתו ובביעורו", אבל כשמגיע הזמן של חיוב הביעור "אזי למפרע עשה 
 מצוה בבדיקתו ובביעורו".

אבל לכאורה מה שכתב הרא"ש ש"נגמר בשעה חמישית", היינו רק ביאור בנוסח הברכה "על 
היינו כי כל זמן  ביעור חמץ", ולא "על בדיקת חמץ", כי נגמר מצות הבדיקה במה שמבער,

 שלא שלא ביער, לא באה הבדיקה לתכליתה. 

אבל מנין לנו דין זה שקודם שש מעשה הבדיקה והביעור אינם מצוה כלל, ו"כשמבער החמץ 
שמצא לאחר שגמר לבער את החמץ הידוע לו" אם הוא קודם שש אין צריך לברך, ואם הוא 

 י הרא"ש. לאחר שש צריך לברך. לכאורה אין הכרח לפרש כן בדבר

אלא שבאמת יש לדקדק בלשון הרא"ש שכתב "ונגמר בשעה חמישית" ולא "ונגמר בביעור" 
או כיו"ב, משמע מזה שתלוי בשעת חיוב הביעור )שלהרא"ש חיוב הביעור הוא בשעה ה', 

 ולדידן שעה ו', כמבואר בקו"א הנ"ל(, ולא שנגמר רק בביעור עצמו. 

ן "ומה שמוציאין אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו ועוד יש לעיין במ"ש הרא"ש שם לפניכ
". ויש לדקדק בלשונו ואין מפורש בו מצות עשה מן התורה שיהא מצוה לברך עליובבל יראה 

"ואין מפורש בו מצות עשה", האם מצות עשה שאינה מפורשת יש בהוצאת החמץ בשעה 
 חמישית?

אלא אחר איסורו, "דהא אמר ר"ע לעיל ועוד צ"ע, הרי לפי הרא"ש מצות תשביתו מה"ת אינה 
תשביתו היינו שריפה. ולא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר מידי דהוה אנותר לקמן 
אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו", ולכאורה לפ"ז מצות תשביתו מקיים רק במה 

"שמוציאין ששורף החמץ אחר איסורו, אבל לפי ביאור אדה"ז בקו"א הנ"ל בדברי הרא"ש 
אותו מן הבית היינו שלא יעבור עליו בבל יראה", שלהרא"ש יש ב"י מחצות, וב"י מדרבנן 
בשש, וא"כ מחוייב לבער החמץ כבר בשעה חמישית, נמצא שלעולם לא יוכל לקיים מצות 

 תשביתו. 

וא"א לומר שאין המצוה מתקיימת בקום ועשה אלא במה שאין לו חמץ כשמגיע הזמן, כי 
כיח שאין מצות תשביתו קודם לחצות, ממה ש"לא צותה תורה לשורפו אלא אחר הרא"ש הו

 שכבר נאסר", והיינו שמצות תשביתו היינו גם מצות שריפה, וזהו מעשה בקום ועשה. 
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 ה. 

צריך לומר שבאמת במצות שריפה רק מחוייב מי שהשהה חמצו אחר לכאורה ומכח קושיא זו, 
 מו בתוס' הרא"ש )ד, ב(:חצות באיסור, כמו שביאר הרא"ש בעצ

 –וכתיב אך ביום הראשון תשביתו לכאורה משמע דפריך קראי אהדדי, והכי קאמר 
כתיב ז' ימים שאור לא ימצא בבתיכם דמשמע כל ז', וכתיב אך ביום הראשון תשביתו 
דמשמע זמן השבתתו ביום הראשון, מכלל דמקצתו מותר, וכן פרש"י. דהא תשביתו 

עיל, ולא צוה כתוב לשורפו אלא בשעת איסורו, דקודם איסורו שריפה היא כדפרשית ל
למה צוה לשורפו יאכלנו או ימכרנו, וא"כ לא קשו קראי אהדדי, דצוה המקום שלא 

ואידך קרא ימצא שאור בבית כל ז' אלא יוציאו מן הבית קודם שיתחילו ז' הימים, 
כתוב לשרוף נותר קאמר שאם לא הוציאו מן הבית ביום הראשון ישרפנו כמו שצוה ה

 בשעת איסורו.  

ולפ"ז יצא שמי שלא עבר על ב"י, לא מתחייב במצות עשה דתשביתו, אבל מלשון הכתוב 
)שמות יב, טו( "שבעת ימים מצות תאכלו אך ביום הראשון תשביתו שאר מבתיכם" משמע 

 ה. שהוא חיוב על כל מי שמחוייב לאכול מצה, ולא רק על מי שכבר עבר על הלאו דלא ירא

' )ה, א( שלמדים מ"תשביתו" חיוב השבתה בי"ד, מה שלא היינו וכן משמע בסוגיית הגמ
יודעים מהכתובים דלא יראה ולא ימצא שבעת ימים, אבל אילו הי' רק מצוה למי שעבר על 
ב"י, איך מרבים יום י"ד לביעור שאין בו חיוב השבתה מצד הכתוב דבל יראה, ורק אחר 

גם לאו דבל יראה, לשיטת אז  שישתשביתו מלמד שלמדנו לרבות י"ד לביעור מתשביתו, 
 הרא"ש לפירוש אדה"ז.

 . ו

 ולכאורה צריך לומר: 

מזה שהרא"ש מצד אחד סובר שיש ב"י מחצות, ולאידך סובר שאין תשביתו קודם חצות, 
מוכרחים אנו לחלק ולומר שבתשביתו יש ב' זמנים חלוקים יש את זמן מעשה המצוה ויש את 

חמצו עד אחר חצות מעשה מצותו הוא גם בזמן קיומו, ורק זמן קיומה, ורק מי שעבר והשהה 
 באופן כזה נלמד דין שריפה מנותר, כמו שנותר הוא רק אחר איסורו.
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, ובזה נכלל כל מה שעושה ב' חלקים, א' מעשה המצוה יש בה מצות תשביתוביאור הדבר: ב
הוא רק בזמנה  ב' קיום המצוה, וקיום המצוהקודם איסורו שלא יהי' לו חמץ אחר איסורו, 

  .מחצות ואילך

אבל אי"ז כדברי המנ"ח הנ"ל שכתב שאם יש מעשה מצות תשביתו קודם זמנה, א"כ מה 
שמקיים המצוה אחר זמנה הוא רק בשוא"ת, אלא שגם אחר חצות נעשה מעשה מצותו 

 שקודם לכן למצוה בקום ועשה. 

שקודם חצות אין מצות וההכרח לומר כן הוא כי להרא"ש הרי תשביתו היינו שריפה, ואף 
לא צותה תורה לשורפו אלא אחר שכבר נאסר שריפה, הרי כתב הרא"ש שהוא רק משום "

", אבל מביעורו שאחר חצות נלמד לגדר הביעור שקודם חצות, שמכיון מידי דהוה אנותר
שמצוה אחת הם, גם מה שמחוייב לעשות קודם חצות, אף שאינה בשריפה, אבל הוא מצוה 

 נעשה למצוה בקו"ע למפרע, בזמן קיומה.  בקו"ע, ע"י ש

, היינו, כי כדי שיהא מצוה לברך עליו"ואין מפורש בו מ"ע מה"ת " הרא"ש ואולי זהו שכתב
לתקן הברכה על מעשה מסויים צריך שיהי' גם מעשה בקו"ע וגם קיום מצוה, ואף שיש 

אבל  וה בזמנה,בהוצאת חמץ מן הבית מעשה מצוה דתשביתו, כי עי"ז יקיים אח"כ את המצ
 כי עדיין לא נגמרה המצוה.  ,"בו מ"ע מה"ת מפורשאין "

]ומה שמברך על הבדיקה בליל י"ד, הרי זהו משום שמדרבנן מעשה הבדיקה אז הוא קיום 
מצוה מדרבנן, רק שברכתה בנוסח "על ביעור" כי אינה רק ברכה על הבדיקה אלא גם על 
הביעור, כי יש עוד גדר בבדיקה והוא מה שתכליתה היא הבעור, ומצד גדר זה "לא עשה מצוה 

עור שקודם ששית אינו מברך, אף שמחוייב בה לדעת הרא"ש, כי גם כלל" עדיין, ולכן על הבי
חיוב הביעור מדרבנן הוא לפי גדרי התשביתו דאורייתא, והיינו שאינו מקיים שום מצוה עד 

 שיבוא שעה ששית[.

לבער קודם חצות,  ולפ"ז יש לבאר מה שבסימן תמ"ה למד אדה"ז מדברי הרא"ש שאין מחוייב
כי מהרא"ש רואים שמצד תשביתו עצמו, אין החיוב לבער קודם חצות, כי אילו הי' מחוייב 
לבער אז, הי' זה די לחייב ברכה על הביעור של אז, ואף שיש חיוב מב"י לבער אז, אי"ז מקדים 

צות את חיוב תשביתו, וא"כ כ"ש לדידן שאין שום איסור ב"י מחצות בודאי שא"א להקדים מ
 תשביתו לקודם חצות.

ולכן גם בסימן תלב כתב שאין מברכים בשעה חמישית. ולאידך בסימן תלו כתב שחל עליו 
תשביתו קודם י"ד, היינו, כי זהו המ"ע שאינו מפורש בו, שכשאי אפשר באופן אחר יש במצוה 

 זו חיוב לעשות המעשה קודם זמנה. 
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ד אחד אין מברכים על הביעור כי אין והתווך הוא בסימן תמו בפירוש דברי הרא"ש שמצ
 מפורש בו מ"ע מה"ת, ולאידך עדיין לא נגמר מצות הבדיקה עד שעת הביעור.

ואולי ב' החלקים של מצות תשביתו הם ב' הענינים בכתוב "אך ביום הראשון תשביתו שאור" 
ה, היינו שתהי' התוצאה הנפעלת מהמצו –היינו זמן המצוה ופעולתה בקו"ע, "מבתיכם"  –

היינו שלא יהי' חמץ בבתיכם, ומצד התוצאה יכול לעשות הביעור מתי שירצה. והחידוש הוא 
שאין אלו ב' ענינים נפרדים, אלא כל פעולה שהביא לכך שבזמן האיסור לא הי' החמץ בבתיכם 

 נעשה מצוה למפרע. 
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 חורים המחוייבים בבדיקה
 ישראל שלמה שוויי

 אדה"ז תלג, יט:

קרקעית הבית היא מרוצפת בנסרים ויש ביניהם חורים ואם 

אין  קטנים עמוקים ואין יכול להכניס את ידו לתוך החור לבדוק

ואפילו אם ראה  לבדוק תחתיהם צריך לקעקע את הנסרים

שנפל חמץ לחור זה הקטן ואם לא יוציאנו משם יהיה מונח שם 

כל ימי הפסח אעפ"כ אין מטריחין אותו להוציאו משם אלא 

תקנת בדיקת החמץ אחר שביטלו אינה  מבטלו ודיו שהרי עיקר

אלא משום גזירה שמא יבוא לאוכלו בפסח וזה החמץ שהוא 

מונח במקום שאינו יכול להכניס ידו לתוכו בודאי לא יאכלנו 

 .בפסח

  :ח, מודה"ז תא

ואינו יודע אם חמץ או מצה הרי הוא  מצא פת בביתו בפסח

שהרי בדק כל הבית  מותר אפילו באכילה שבודאי מצה היא

ואפילו מצא פת זו  קודם הפסח וביער כל החמץ שהיה בו

בגומא או בחור אין חוששין שמא לא ראה אותה בשעת 

כמו שנתבאר  ינו בחורין ובסדקיםהבדיקה שמן הסתם בדק כד

ע"ש במה דברים אמורים כשהגומא היא מגולה  בסי' תל"ג

שבודאי ראה אותה כשבדק ומן הסתם בדק בתוכה אבל אם 

מצא פת בגומא שאינו נראית לכל כגון שמצא בחריץ שבשולי 

התיבה והיא מכוסה בקרשי שולי התיבה ואין נראה לכל שיש 

וחייב לבערו מן  שם חריץ יש לחוש שמא פת זו היא חמץ

 .העולם מיד
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 א. 

  :בגמ' )ז, א(

אימא שרבו ...אמר רבה בר רב הונא אמר רב הפת שעיפשה כיון שרבתה מצה מותרת
והא תניא רבי יוסי בר יהודה אומר תיבה שנשתמשו  ומי אזלינן בתר בתרא...ימי מצה

בה מעות חולין ומעות מעשר אם רוב חולין חולין אם רוב מעשר מעשר ואמאי ליזיל 
 רב פפא אמר כגון דאישתכח בגומא ...בתר בתרא

 ופירש רש"י:

וכל  ,כדי שלא יתעפשו, נוטלין ראשון ראשון ,וסתם תיבות שמשתמשין בהן אוכלין...
אם רוב חולין . והאי דבתרא היא ומצה היאשכן דמסתמא בדקה זה אור לארבעה עשר 

דליכא למימר  -בגומא . נשתמשו בה חולין אלמא בתר רובא אזלינן ולא בתר בתרא -
 שמא בגומא נטמן ולא ראוהוזיל בתר בתרא דקמאי הא שקלינהו משום דיש לחוש 

בו הפת ואין ידוע אם הוא מצה ממה שנאפה  היינו, שאם נמצא בפסח פת בתיבה שמניחים
לפסח אם הוא חמץ ממה שנאפה קודם הפסח, יש לנו לסמוך שהוא מצה, ולא חוששים שהוא 
נשאר מהחמץ של כל השנה, כי "אזלינן בתר בתרא" וכל החמץ שהי' בבית כבר בדקוהו 

שמא  א, "וביערוהו. אבל אם נמצא פת זו בגומא חוששים שחמץ הוא, שמכיון שהי' בגומ
 "בגומא נטמן ולא ראוהו

 :ד, מודין זה הובא בשו"ע סימן תהנה 

צא פת בפסח בביתו ואינו יודע אם הוא חמץ או מצה מותר אפי' באכילה דאזלינן מ 
 בתר בתרא

 וכתב על זה המג"א:

ומאן  ,דהא מסתמא בדקה בי"ד כמ"ש רש"י ,דאפי' משתכח בגומא שרי ראה לינ
אם לא שיש חריץ המכוסה בקרשי  ,בדק כדאמרי' בנדה דף נ"ו דבדיק בגומא נמי

 .התיבה )תוספות שם(

היינו, שהמג"א מחדש, שאף שלפי פשטות הסוגיא משמע שאם נמצא בגומא אנו חוששין 
", אבל בסתם חריץ המכוסה בקרשי התיבהשחמץ הוא, אבל זה מדובר רק אם נמצא הפת ב"

 גומא, הפת מותרת.

 בסוגייתנו, לגמ' בנדה נו, ב, ולתוספות בנדה שם.  והמג"א מציין לרש"י
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 ב. 

דמסתמא בדקה זה אור הנה מה שציין לרש"י אצלנו מפרש המחצה"ש שכוונתו למ"ש רש"י "
", היינו שמרש"י למדים שיסוד דין זה ד"בתר בתרא אזלינן" הוא משום לארבעה עשר

 ".דמסתמא בדקה זה אור לארבעה עשר"

 ב:-א ומה שציין לגמ' נדה נו,

השרץ שנמצא במבוי מטמא למפרע עד שיאמר בדקתי את המבוי הזה ולא היה מתני'. 
עד שעת כבוד חזקתו בדוק או דלמא  איבעיא להו...גמ' בו שרץ או עד שעת כבוד

אי אמרת חזקתו בדוק מאן דבדק  ,דאשתכח בגומא...ומאי נפקא מינה, חזקתו מתכבד
 .מא לא מתכבדאבגומא נמי בדיק אי אמרת חזקתו מתכבד גו

 ופירש רש"י: 

מי מחזקינן דבדיק ליה בשעת הכיבוד ומשום הכי טהרות דקודם כיבוד  -חזקתו בדוק 
דאי הוה התם בשעת כיבוד הוי נפיק האי שרץ  -או משום דחזקתו מתכבד . טהורות

 . מחמת כיבוד

מה שיש ", משמע שאם בדק ימצא גם מאן דבדק בגומא נמי בדיקהיינו, מזה שנאמר בגמ' "
 בגומא.

 ועל זה הקשו התוס' שם מסוגייתנו:

והא דאמר בפ"ק דפסחים )דף ז.( דגומא אינה נבדקת גבי תיבה שנשתמשו בה מעות 
 .התם בחריץ המכוסה בקרשי התיבה דההיא גומא אינה נבדקת ,מעשר שני

 בחריץ המכוסה בקרשי התיבההיינו, שהתוס' העמידו דברי סוגייתנו שמדובר רק כשנמצא "
". אבל בגומא סתם יש להניח שנבדק גם הגומא, ואין חוששין שמה דההיא גומא אינה נבדקת

 שנמצא שם לא נמצא בבדיקתו.

ועפ"ז חידש המג"א, שפת שנמצאת בגומא סתם, הפת מותרת. והנה אדה"ז הביא דברי המג"א 
 להלכה בסימן תמו, ח, ונביא דבריו להלן.

 ג. 
 והנה כתב אדה"ז בסימן תלג, יט:

ואם קרקעית הבית היא מרוצפת בנסרים ויש ביניהם חורים קטנים עמוקים ואין יכול 
לבדוק תחתיהם  אין צריך לקעקע את הנסרים להכניס את ידו לתוך החור לבדוק
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ואפילו אם ראה שנפל חמץ לחור זה הקטן ואם לא יוציאנו משם יהיה מונח שם כל 
ימי הפסח אעפ"כ אין מטריחין אותו להוציאו משם אלא מבטלו ודיו שהרי עיקר 

א יבוא לאוכלו בפסח תקנת בדיקת החמץ אחר שביטלו אינה אלא משום גזירה שמ
 וזה החמץ שהוא מונח במקום שאינו יכול להכניס ידו לתוכו בודאי לא יאכלנו בפסח.

 וכתב על דין זה הגרמ"ש אשכנזי ע"ה בספרו מ"מ וציונים:

 אולי מקור לזה מתוס' נדה נו, ב, ובמג"א סימן תמ"ו סוף סק"ח. ועי' שוע"ר שם ס"ח.

 -ברי התוס' הנ"ל שבכל גומא שמכוסה בקרשים היינו, שהגרמש"א ע"ה רצה להוכיח מד
", היינו, שאפילו מי שבודק כדין אין צריך לבדוק חריץ כזה, דאם הי' דההיא גומא אינה נבדקת"

 מחוייב לבדוק את גומא זו, מדוע לא בדקה, אלא ודאי שאינו מחוייב לבודקה.

 אלא שאדה"ז העתיק דין המג"א הנ"ל בהוספת כמה תיבות, וזה לשונו:

מצא פת בביתו בפסח ואינו יודע אם חמץ או מצה הרי הוא מותר אפילו באכילה 
שבודאי מצה היא שהרי בדק כל הבית קודם הפסח וביער כל החמץ שהיה בו ואפילו 
מצא פת זו בגומא או בחור אין חוששין שמא לא ראה אותה בשעת הבדיקה שמן 

"ג ע"ש במה דברים אמורים הסתם בדק כדינו בחורין ובסדקים כמו שנתבאר בסי' תל
ומן הסתם בדק בתוכה אבל אם מצא  כשהגומא היא מגולה שבודאי ראה אותה כשבדק

כגון שמצא בחריץ שבשולי התיבה והיא מכוסה בקרשי בגומא שאינו נראית לכל פת 
יש לחוש שמא פת זו היא חמץ וחייב  ואין נראה לכל שיש שם חריץשולי התיבה 

 לבערו מן העולם מיד.

 ויש לדקדק בלשון אדה"ז:

בגומא שאינו נראית ...אבל...במה דברים אמורים כשהגומא היא מגולהא( מהו זה שהאריך "
", והי' לכאורה יכול לכתוב בקיצור "בגומא מגולה...אבל ואין נראה לכל שיש שם חריץ...לכל

 ".שמא פת זו היא חמץשלא בדקה וש יש לחובגומא מכוסה 

", ולא כתב בקיצור "בקרשים". ובאמת מכוסה בקרשי שולי התיבהב( יש לדקדק בלשונו "
שיש לדייק גם בלשון התוס' שכתבו "מכוסה בקרשי התיבה" ולא כתבו "בקרשים" סתם, אבל 

מכוסה,  באדה"ז הוסיף "קרשי שולי התיבה", ופלא לכאורה, מאי נפק"מ באיזה קרשים היא
 הרי סו"ס מכוסה היא, ואינה נבדקת.

ונראה שבאריכות זו ביאר אדה"ז כוונת התוס', שאין כוונתם שגומא זו מכוסה בקרשים סתם, 
 אלא דיברו דוקא באופן שמכוסה בקרשי שולי התיבה.
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 ד. 

 ביאור הדבר:

לק ראשית כל בודאי אי אפשר לומר שכוונת התוס' שהיו בתיבה קרשים רפויים שאינם ח
מהתיבה עצמה, שאם יש קרשים סתם מונחים בתוך התיבה, הרי חלק מהבדיקה היא ליטול 
הקרשים ולבדוק מה מתחתיהם, אלא ודאי שהקרשים הם קבועים בתוך התיבה, אלא שיש 
לעיין האם הם קבועים באופן כזה שהם מכסים לגמרי על הגומא שתחתיהם או יש עדיין 

 ה נראית לכל".אפשרות להגיע אל הגומא רק "שאינ

תיבה שנשתמשו בה מעות חולין ומעות מעשר הנה הגמ' בפסחים הנ"ל הקשתה מברייתא "
", וביארה ששם לא אזלינן בתר בתרא כי "אשתכח אם רוב חולין חולין אם רוב מעשר מעשר

בגומא", ואם יפרשו התוס' שכוונת הגמ' שנמצאו המעות מתחת קרשים סתם, מאי קמ"ל 
תר בתרא, כי איך נאמר שהגומא שנמצאת סגורה תחת הקרשים שקבועים פשיטא שלא ניזל ב

בתיבה נבדקה, ומוכרחים לומר שכהגמ' תירצה "כגון דאשתכח בגומא" נתכוונה למקום שהי' 
 סלקא דעתך שנבדק. 

ולכן מסתבר לומר שמדובר שאפשר להגיע אל גומא זו, ואין עוד קרשים בתיבה המכסים על 
התיבה עצמם הם מונחים בזוית כזו, שהם מכסים מעין הרואה את הגומא, רק שקרשי שולי 

 מציאות הגומא, אף שיש אפשרות להגיע ולבודקה.

 ולפ"ז מיושבים כל הדיוקים בדברי אדה"ז, וכפשוט.

 ה. 

דיש לחוש שמא בגומא ...דליכא למימר זיל בתר בתרא -בגומא והנה רש"י בסוגייתנו כתב "
", ב' לא ראוהושלחוש  א' לא כתב רש"י בקיצור "דיש –", ויש לדקדק מדוע ולא ראוהו נטמן

" ולא כתב "בגומא...שמא נטמן", ג' מהו שכתב נטמן בגומאשמא ...בגומאמהו הכפילות "
 ".דאישתכח בגומא"שמא בגומא", הרי אין זה רק שמא אלא ודאי שמצאו בגומא כלשון הגמ' "

רי התוס' נדה הנ"ל, כי אין כוונת הגמ' לומר דגומא אלא שדברי רש"י כאן מתאימים עם דב
אינה נבדקת, אלא "שמא נטמן בגומא ולא ראהו". היינו, שגומא מחוייבת בבדיקה, ולכן גם 
בגומא הי' לנו להניח שבדק ו"קמאי שקלינהו", אלא שאם יש חשש של "שמא נטמן בגומא", 

ינו שאם יש מקום כזה "שאינו ", היבחריץ המכוסה בקרשי התיבהאו כלשון התוס' בנדה "
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נראה לכל" אז אף שהי' חייב לבודקה, והי' ס"ד שגם על זה נאמר "קמאי שקלינהו", מ"מ אנו 
 חוששים שמא לא נבדק.

וכל החילוק בין רש"י לתוס' הוא רק אם חשש זה ש"שמא...לא ראהו" הוא רק על מקום כזה 
כל גומא "שמא נטמן בגומא", היינו שאינו נראה לכל, וזהו דעת התוס', או אולי חוששין ב

שאף שהגומא נבדקת, אבל הבדיקה בה קשה יותר, ויש לחוש שלא ראהו בבדיקה יותר משאר 
 מקומות.

 ו. 

ופירוש זה בדברי התוס' מפורש בתוס' הרא"ש שם שכתב "התם בגומה מכוסה בדפי התיבה 
 ". ואינה נראית

אין צריך לקעקע את ולפ"ז אין כל ראי' מדברי התוס' הנ"ל למ"ש אדה"ז בסימן תלג, יט "
אין יכול להכניס את ", כי בתוס' אין מדובר על קרשים המכסים על הגומא באופן ש"הנסרים

", אלא אדרבה מחוייב שם לבדוק רק שיש חשש ש"אינה נבדקת", היינו ידו לתוך החור לבדוק
 שם. שלא ראה החמץ שהי'

וקצת פלא על הגרמש"א ע"ה שהוצרך להביא ראי' לדברי אדה"ז, בה בשעה שאדה"ז עצמו 
 הביא בקונטרס אחרון שם את דינו מדין הברייתא )ח, א(:

והשאר  עד מקום שידו מגעתוזה בודק  עד מקום שידו מגעתחור שבין אדם לחבירו זה בודק 
  מבטלו בלבו

 הרצפה, לחור שבכותל?ומדוע נחלק בין חור שבין הנסרים של 

 ]ואדה"ז האריך שם לבאר את הדין הזה, וזה לשונו:

ואין לומר דשאני חור ...זה נלמד מחור עמוק שבכותל, דהשאר די בביטול אף בודאי חמץ
שבכותל שיש לחוש שמא יגררו חולדה ועכברים בפסח את החמץ ויניחוהו במקום מגולה, כמו 

וכיון  ,לא מחזקינן ריעותא ממקום למקום אחר...שחוששין במפולת פחות משלשה טפחים
שבמקום זה עצמו שהחמץ מונח בו בזמן הביעור אי אפשר לבוא בו לידי תקלה הלכך די לו 

 . [בביטול
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 ז. 

, העיר ג"כ על דברי הגרמש"א ע"ה שלדברי אדה"ז 68הערה  195והנה בספר סגולת אברהם ע' 
אין צריך לקעקע את ' אינה נראית לכל, וא"כ אין ראי' לדין שבסימן תלג ש"גומא זו שבתוס

אפילו אם ראה ", כי שם )סי' תמו( לא ידע כלל שיש גומא, אבל כאן )סי' תלג( מדובר "הנסרים
 ", היינו שיודע שיש גומא תחת הקרשים. ועפ"ז הקשה שיש סתירהשנפל חמץ לחור זה הקטן

פילו יודע שיש גומא פטור מבדיקה, ובסימן תמו הרי הוא לכאורה, שבסימן תלג משמע שא
פטור מבדיקה רק כשאינו יודע שיש שם גומא, אבל אם הי' יודע שיש שם גומא ומצא שם פת 
אח"כ, תהי' מותרת, כי הי' חייב לבדוק גומא כזו. והקשה שם למה חייב לקעקע את הקרשים 

 לקעקע את את קרשי הרצפה.של שולי התיבה כשיודע שיש שם גומא ואינו מחוייב 

ומחלק שם שהדרך הוא להרים את קרשי התיבה, ויש חשש שיבוא לאכול מה שתחתיהם 
 בפסח, משא"כ בקרשי הרצפה.

ואחרי הנתבאר לעיל, לכאורה נראה פשוט שהקושיא והחילוק והנפק"מ להלכה שנתבארו בס' 
 סגולת אברהם שם אינם נכונים:

ל הרצפה לשל התיבה, ואין צורך לקעקע קרשים בבדיקת דבאמת אין כל נפק"מ בין קרשים ש
חמץ כלל, גם לא בתיבה. ומה שבסי' תמו נתבאר שבגומא שגלוי' לכל צריך לבדוק, היינו 
בגומא שיכול להכניס ידו לשם, וגם הגומא המכוסה שמדבר שם, גם שם יכול להכניס ידו, רק 

", אף לכלשאינה נראית שיש חשש שלא ראה את אותה הגומא בשעת הבדיקה, מחמת "
 שבאמת הי' מחוייב לבודקה.
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 ביעור בשעה חמישית
 דובער פלדמן

  :יב-יאדה"ז תלד, א

ולפי שיש לחוש שמא נתגלגל כזית מחמץ זה שאכל ממנו יא 

עד שעה ה' ונפל לאחד מן החורים או לאחת מן הזויות 

וכשיגיע הפסח ימצאנו ויעבור עליו בבל יראה ובל ימצא )אם 

ישהה מעט קודם שיתעסק בביעורו שכזית אינו דומה לפירורין 

לפי שאינן חשובים אבל כזית חשוב הוא ואינו בטל מאליו( 

לפיכך נכון הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ 

ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם שנית כל חמץ שיש ברשותו 

כדי שיבוטל גם כן החמץ שנתגלגל מחמץ זה ששיירו למאכלו 

 ולא יעבור עליו בבל יראה ובל ימצא כשימצאנו בפסח:

וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור )מטעם שנתבאר(  יב

וא ליזהר ולבער קודם שתגיע שעה ששית שמתחלת צריך ה

 שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו כמו שנתבאר בסי' תל"ג.

 

 א. 

 במשנה )יא, ב(:

רבי מאיר אומר: אוכלים כל חמש ושורפין בתחלת שש. רבי יהודה אומר: אוכלין כל 
רבן גמליאל אומר: חולין נאכלין כל ...ארבע, ותולין כל חמש, ושורפין בתחלת שש.
 ארבע, ותרומה כל חמש, ושורפין בתחלת שש.

 היינו, שלכל הדיעות במשנה זמן ביעור חמץ הוא בתחילת שש. אבל ברא"ש ס"ט כתב:

כתב בתשובת רש"י מיד בלילה יבטל ויש שנוהגין לבטל בתחלת שעה ששית בשעת 
או זמן איסורא ולאו זמן ביעורא שריפה. ואומר אני ששניהם כאחד טובים מדאמר דל
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משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי וכן 
היה אומר ריצב"א והטעם לפי שרגילין לקנות פת ביום וגם בפת שיבטל בלילה הוא 
חוזר וזוכה וגם לא בטל בלילה אלא החמץ שלא ראה ושמא ישאר ממנו כזית. ומה 

ובת רש"י בתחלת שעה ששית רצונו לומר סוף חמישית קודם שיתחיל שכתב בתש
 . איסוריה

רצונו לומר סוף היינו, שיש נוהגין לבטל בתחלת שש בשעת שריפה, ועל זה כתב הרא"ש "
 ".חמישית קודם שיתחיל איסוריה

הנה, לכאורה הי' אפשר לפרש דברי הרא"ש שרק הביטול הוא בסוף חמישית, אבל הביעור 
יד אח"כ בשעה שישית כמ"ש במשנה הנ"ל, כי רק הביטול צריך להיות בסוף ה' מחמת יעשה מ

שאי אפשר לבטל אחר זמן איסור הנאת חמץ המתחיל בשעה שישית, אבל הביעור צריך 
 להיות בתחלת שש.

מדאמר דלאו זמן אלא שקשה לומר כן, כי הרא"ש נתן טעם למה ש"שניהם כאחד טובים", כי "
ביעורא משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא איסורא ולאו זמן 

". היינו, שמכיון שביטול היום נעשה בשעת הביעור, הרי הוא "זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי
פשע". ולכאורה לפ"ז הביעור הוא בשעת הביטול ממש ולא אח"כ, כי אם הביטול אינו בשעת 

 הביעור אין זה "זמן קבוע". 

 שזה צריך ביאור, הרי במשנה נאמר "שורפין בתחלת שש". אלא

 ב. 

ואומר אני ששניהם כאחד טובים מדאמר דלאו זמן איסורא עוד צריך ביאור במ"ש הרא"ש "
ולאו זמן ביעורא משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע 

 הנה כוונת הרא"ש למ"ש בגמ' ו, ב: –" שפיר דמי

ניבטליה בארבע וניבטליה בחמש כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא ו
.דילמא פשע ולא מבטל ליה

היינו, שהגמ' הקשה מדוע מבטלים בשעת הבדיקה ולא סמוך לזמן איסור חמץ, והגמ' מבארת 
שאינו זמן האיסור ואינו זמן הביעור. וע"ז כתב הרא"ש  שסמוך לביעור אינו "זמן קבוע", מכיון

". היינו, משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי"
שלפי המנהג לבער בשעת שריפה, הרי אין חשש שיפשע ולא יבטל, ולכן אפשר לסמוך על 
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שלא תקנו לבטל שלא בשעת  ביטול כזה, ומה שאמרה הגמ' "דילמא פשע" הוא רק טעם
 הביעור. 

למה באמת לא תקנו לעשות כן, לבער בשעת הביעור, וזוהי קושיית  –אבל לפ"ז צריך ביאור 
 הגמ' )שם(: 

כיון דאיסורא דרבנן עילויה כדאורייתא דמיא ולאו ברשותיה קיימא  ?וניבטליה בשית
 .ולא מצי מבטיל

' תירצה שא"א לבטל בשעת הביעור, כי הביעור הוא בשעה שישית, ואז הוא כבר היינו, שהגמ
אחרי איסורו, וא"א לבטל, ולכאורה לפי דברי הרא"ש שאפשר לבטל בשעת הביעור ב"סוף 

 חמישית", יש להבין למה חז"ל לא תקנו כן לבטל אז, ולמה תקנו לבטל בשעת הבדיקה דוקא.

 ג. 

 י הרא"ש:והקרבן נתנאל כתב בביאור דבר

 .אבל בזמן התלמוד היה שעת שריפה בשעה ששית ואז לא יוכל לבטלו

היינו, שחז"ל לא תקנו לבטל בשעת ביעור, כי היו בזמנם מבערים בשישית, אבל אנו מבערים 
בסוף ה' ולכן אפשר לבטל. אבל הא גופא צריך ביאור, ממה נפשך, מדוע אנו מבערים בסוף ה' 

 יש איזה טעם, מדוע חז"ל לא תקנו לבער בסוף ה' מאותו הטעם.ולא כמו בזמן התלמוד, ואם 

 והנה רבינו פרץ בהגהות סמ"ק )סימן צח( כתב:

היינו  ת ו'אע"ג דתנן ושורפין בתחל...ולמחר בשעת שריפה יחזור ויבטל פעם אחרת
לפי שהיו זהירין וזריזין במה ה דוקא בימיהם שלא היו עושין בטול שני בשעת שריפ

ר הבדיקה אבל אנו שאין אנו זהירין כל כך צריך ביטול שני בשעת שמשיירין אח
 שיועיל הביטול דהיינו קודם תחלת שש.שעה ואם כן צריך שישרפנו בה שריפ

והיינו, שהטעם שאנו מבערים החמץ קודם שש, הוא בכדי שיהי' הביטול בשעת שריפה, אבל 
 ". וזריזין במה שמשיירין אחר הבדיקהלפי שהיו זהירין חז"ל לא היו צריכים לביטול זה "
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 ד. 

אבל צ"ב אם זהו ביאור דברי הרא"ש, כי ראשית, לא נרמז סברא זו ברא"ש, ושנית, אדרבה 
משמע אי הוה בזמן מהרא"ש משמע שרוצה להוכיח מהגמ' שיש עדיפות לביטול שביום, "

ניהם כאחד טובים". ", ולכן "שאיסוריה או בזמן ביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר דמי
 וכך ביאר הב"י את דברי הרא"ש )תלד(:

ולפ"ז שניהם כא' טובים דקאמר היינו לומר שיבטל ב"פ אחת בלילה ואחת ביום והא ...
דמייתי מדאמר דלאו זמן איסוריה ולאו זמן ביעוריה וכו' היינו לומר דשפיר יש סמך 

לחזור ולבטל באותה שעה  ולא תימא דהוי מילי דכדילחזור ולבטלה ביום באותה שעה 
 אלא דכיון דזמן ביעוריה הוא שפיר דמי

היינו, שהב"י פירש שהרא"ש מביא ראי' מהגמ' שעדיף לבטל ביום, רק שא"א מכיון שאין זה 
זמן קבוע, אבל אם הי' זמן ביעור, שפיר דמי ועדיף יותר, ולכן אין ביטול היום אחרי שכבר 

 ביטל בלילה "מילי דכדי", ללא צורך.

אלא שלפ"ז אי אפשר לבאר את דברי הרא"ש עם דברי הרבינו פרץ דלעיל, דבזמן חז"ל היו 
זריזין, שהרי מביא ראי' מהגמ' שעדיף לבטל ביום, וצריך למצוא טעם אחר לזה שלא אמרו 

 בגמ' לבער ולבטל בסוף ה'.

 ה. 

ל ונראה שהביאור בזה פשוט, שאף שיש עדיפות להסמיך את הביטול לשעת האיסור ככ
וכו'", אבל אין זה טעם מספיק שיחייבו חז"ל להקדים  לפי שרגילין לקנות פת ביוםהאפשרי, "

א צותה תורה לשורפו את שעת הביעור, וע"ד מ"ש הרא"ש עצמו בסימן שלאח"ז )ס"י( "ל
", ועד"ז חז"ל לא יחייבו אבל בעוד שהוא מותר באכילה לא ישרפנו...אלא אחר שכבר נאסר
דיין מותר בהנאה. אבל אנו שרוצים להחמיר על עצמנו, יכולים לנהוג לבער החמץ בזמן שע

 להקדים הביעור, ולבטל אז.

אבל עדיין צריך ביאור, מדוע א"א לבטל בלא להקדים את שעת הביעור, ומדוע צריך לבטל 
כיון דלאו זמן איסורא הוא ולאו זמן ביעורא הוא בשעת ביעור דוקא. בשלמא, בגמ' נאמר "

", אבל אנו שמבטלים בלילה אחר הבדיקה ורק מחמירים לבטל גם לא מבטל ליהדילמא פשע ו
 ביום, כמו שנתבאר בב"י הנ"ל, א"כ אפילו אם ישכח מלבטל, הרי כבר עשה ביטול בלילה.
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משמע אי הוה בזמן איסוריה או בזמן ולכאורה, גם זה מתבאר מדברי הרא"ש, שהאריך "
זמן אי הוה ", והי' יכול לומר בקיצור "משמע מיביעוריה שהוא זמן קבוע ולא פשע שפיר ד

", וכי הרא"ש בא ללמדנו כאן שהוא זמן קבוע ולא פשעביעוריה שפיר דמי", ולמה הוסיף "
פירוש דברי הגמ'. אלא שלכאורה כוונתו לומר, שגם אנו המחמירים לבטל גם ביום מחמת 

רו, כי אנו נקדים לבער חשש הנ"ל, צריכים לחוש ל"דילמא פשע", אבל אם הוא בשעת ביעו
 בסוף ה', אז "שפיר דמי" כי הוא "זמן קבוע". 

ואולי הסברא בזה כי בגמ' מוכח שחז"ל היו מתקנים את הביטול בשעת הביעור אם הי' אפשר, 
 אז אנו שאפשר לנו לבטל בשעת הביעור, הרי שעדיף לנהוג שהביטול יהי' בשעת הביעור.  

, שטעם הקדמת הביעור לסוף ה', הוא כדי לבטל ביום והנה כ"ז הוא הביאור בדברי הרא"ש
בשעת הביעור, אבל בשו"ע לכאורה לא מצינו טעם זה, אבל מצינו טעם אחר. הנה בשו"ע 

 )תלד, ב(:

וטוב לחזור ולבטלו פעם אחרת ביום י"ד סוף שעה חמישית, קודם שתגיע שעה 
 ששית, שמשתגיע שעה ששית נאסר ואין בידו לבטלו

 מ"א:והגיה ע"ז הר

ואין לבטלו ביום אלא לאחר ששרף החמץ, כדי לקיים מצות שריפה בחמץ שלו 
 )מהרי"ו(.

 וכתב ע"ז המג"א שם:

 .וא"כ צריך לשרוף קודם שעה ששית

מבאר שלהרמ"א צריך לבער קודם ששית, כדי שיוכל לבטל אחרי הביעור.  היינו, שהמג"א
אבל צריך ביאור, הרי מקור דברי השו"ע הם ברא"ש, ולמה לא ביאר כדברי הרא"ש, שצריך 

 לבער בסוף ה', כדי שיהי' הביטול בשעת הביעור, כדי שלא ישכח לבטל, כמבואר בגמ'.

 ו. 

 חר, דהנה בסימן תמה, א כתב הרמ"א:אכן באמת שהמג"א הביא טעם זה במקום א

 אך אם רוצה לשורפו מיד אחר הבדיקה כדי שלא יגררנו חולדה הרשות בידו

 וע"ז כתב המג"א:

 .ומהרי"ל כתב לשרוף דוקא ביום כדי שיזכור לבטל עסי' תל"ד ס"ב
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נמצא שיש ב' טעמים להקדמת הביעור לסוף ה'. טעם הרא"ש )ורבינו פרץ( כדי שיהי' הביטול 
יום בשעת ביעור, כדי שיהי' בזמן קבוע ולא ישכח לבטל, וזה מובא במג"א בס' תמ"ה. שב

 וטעם ב' מובא ברמ"א בס' תלד שיקיים מצות שריפה בחמץ שלו.

והנה אדה"ז הביא ב' הטעמים בשו"ע, וגם ביאור בדקדוק לשונו נפק"מ בין הטעמים, ואם 
עור לסוף ה', והנה זה לשון אדה"ז נדייק בדבריו אולי נרמז עוד טעם שלישי להקדמת הבי

 יב(:-בשו"ע שלו )תלד, יא

לפיכך נכון ...ולפי שיש לחוש שמא נתגלגל כזית מחמץ זה שאכל ממנו עד שעה ה'
הדבר שבשעה שהוא מבער מן ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם 

ליזהר ולבער וכיון שהוא צריך לבטל בשעת הביעור )מטעם שנתבאר( צריך הוא ...שנית
קודם שתגיע שעה ששית שמתחלת שעה ו' ואילך אין בידו לבטלו כמו שנתבאר בסי' 

 תל"ג.

וכיון שהוא צריך לבטל בשעת ...יחזור ויבטל פעם שנית...שבשעה שהוא מבערהנה מ"ש "
..." היינו, שהביטול צריך להיות בשעת הביעור מאיזה טעם, לכאורה כוונתו כדי שלא הביעור

 ו שהביא את דברי המג"א הנ"ל בסי' תמה, ז:ישכח. וכמ

וגם כדי שלא ...ואם לא מצא שום חמץ בבדיקתו טוב לשרוף הכלי שלקח לבדיקה
 .ישכח לבטל ביטול השני שנתבאר בסי' תל"ד

 היינו, שצריך שיהי' ביעור ביום, כדי שלא ישכח לבטל. ואולי לזה כוונתו בתלד, יב גם כן.

 ואח"כ )תלד, יד( כתב אדה"ז:

טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום עד שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע 
לו כדי שיקיים מצות ביעור חמץ בחמץ שלו שלאחר הביטול אין החמץ שלו שהרי 

 .בטלו והפקירו

לבער קודם הביטול. ואי"ז הטעם שכתב  היינו, שהביא כדין בפנ"ע את טעם הרמ"א, לצריך
", כי דין זה בסי"ד אינו שצריך לבטל בשעת שהוא צריך לבטל בשעת הביעוריב "-בסעיפים יא

 הביעור, אלא שצריך לבער קודם הביטול, והוא ענין אחר לגמרי. 

 ז. 

ר צריך הוא ליזהוהנפק"מ בין דין זה למ"ש לעיל הוא ברור בלשון אדה"ז שבסעיף יב כתב "
טוב ליזהר שלא לבטל החמץ פעם ב' ביום עד ", ובסעיף יד "ולבער קודם שתגיע שעה ששית
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שהוא צריך לבטל בשעת ", היינו דמצד הדין "שיבער תחלה מן ביתו כל החמץ הידוע לו
", מספיק שיתחיל הביעור קודם שעה ו', ויש לו מעשה ביעור המזכיר את הביטול, הביעור

 כל החמץעד שיבער תחלה מן ביתו רי צריך להקדים לשעה ו' "אבל מצד הדין בסעיף יד ה
 ", כדי שיקיים מצות הביעור בחמץ שלו.הידוע לו

היינו בסעיף יב הוא מקדים הביעור מצד הביטול, ולכן מספיק להקדים מעט, אבל בסעיף יד 
 ו'.צריך להיות קודם לביטול, וקודם לשעה  כולוהוא מקדים הביעור מצד הביעור עצמו, לכן 

וכיון שהוא צריך לבטל אלא שיש לעיין בזה דהנה אדה"ז הוסיף הגהה בתוך דבריו בסעיף יב "
 ", וצ"ע איזה טעם נתבאר למה שצריך לבטל בשעת הביעור?)מטעם שנתבאר(בשעת הביעור 

ודוחק גדול לפרש שכוונת אדה"ז רק לומר שנתבאר הטעם בסעיף שלפני זה על שצריך לבטל 
וכיון שהוא רש בסמוך לו, ואין צורך להגהה זו כלל, וגם לפ"ז הי' צריך לומר "ביום, הרי זה מפו

...". וא"כ ברור שכוונת אדה"ז שנתבאר בשעת הביעור, והביטול צריך לבטל )מטעם שנתבאר(
 טעם למה "שצריך לבטל בשעת הביעור", אבל היכן נתבאר זה? 

וכיון שהוא צריך ירשו את מ"ש "ובשו"ע אדה"ז הוצאה החדשה וכן בס' דובר שלום נראה שפ
" שהוא מהטעם שיתבאר אח"כ בסעיף יד, שצריך לבער קודם הביטול, לבטל בשעת הביעור

אבל זה דוחק משני טעמים, א' עדיין לא נתבאר זה וכתב כאן "כמו שנתבאר", ב' אי"ז טעם 
 לזה שצריך לבטל בשעת הביעור, וכנ"ל, והול"ל "צריך לבטל אחר הביעור". 

 ח. 

לאידך, קשה לומר שמתכוון למה שנתבאר לעיל שכוונתו לטעם הא' הנ"ל שלא ישכח חובת 
 הביטול, כי ענין זה לא נתבאר עד סימן תמה, ולשון אדה"ז "כמו שנתבאר".

 ובדוחק הי' אפשר לומר שמתכוון למ"ש בתחילת הסימן )תלד, א(:

חמישית מטעם שיתבאר ואינו מבערו מיד אלא צריך להמתין עד למחר בסוף שעה 
 בסימן תמ"ה.

". ובשו"ע להמתין עד למחר בסוף שעה חמישיתוצ"ע למה כוונתו שנתבאר בסימן תמה "
 אדה"ז הוצאה החדשה כתבו:

סעיף ז )הטעם ששורפין בבוקר(. וראה לקמן סי"ג )הטעם ששורפין בסוף שעה 
 חמישית(.
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 ששורפיןכשבאמת אין שם טעם ומובן לכל שזהו דוחק, שיציין אדה"ז למ"ש בסימן תמ"ה, 
 " אלא הטעם נמצא כאן בסימן זה להלן.בסוף שעה חמישית"

ואם לא מצא שום חמץ בבדיקתו טוב אלא שנראה לפרש שאדה"ז נתכוון למ"ש בס"ז שם "
", וגם כדי שלא ישכח לבטל ביטול השני שנתבאר בסי' תל"ד...לשרוף הכלי שלקח לבדיקה

ביטול השני והיינו קודם ו'. אבל אם יקדים הביעור ישכח  היינו שצריך לעשות ביעור בזמן
 מלבטל קודם שעה ו'.

ואולי לפ"ז יש מקום לפרש מ"ש בסעיף יב "מטעם שנתבאר" על מ"ש "שצריך לבטל בשעה 
ואינו מבערו מיד אלא צריך הביעור", שנתכוון למה שציין לעיל באותו סימן )תלד, א( "

והיינו, שצריך להמתין  ."מטעם שיתבאר בסימן תמ"הלהמתין עד למחר בסוף שעה חמישית 
 כי צריך לבטל בשעת ביעור דוקא, שלא ישכח הביטול. 

 ט. 

אבל זהו דוחק מכמה טעמים: א' הרי הטעם לא נתבאר, רק צויין לעיל, והול"ל "כמו 
שיתבאר", ב' גם טעם זה שלא ישכח מלבטל אינו טעם לזה "שצריך לבטל בשעת הביעור", 

טעם "שצריך לבער בשעת ביטול", כי הביעור בא כדי להזכירו את הביטול ולא אלא הוא 
 להפך.

ולכן נראה לומר שאדה"ז רמז לטעם שלישי לענין זה של הקדמת הביעור לסוף ה', והוא כי 
 צריך לבטל בשעת ביעור דוקא ולא קודם לכן. והוא ע"פ דקדוק לשונו בסעיף י"א:

ביתו את החמץ ששייר למאכלו יחזור ויבטל פעם הדבר שבשעה שהוא מבער מן נכון 
שנית כל חמץ שיש ברשותו כדי שיבוטל גם כן החמץ שנתגלגל מחמץ זה ששיירו 

 למאכלו

יחזור ויבטל פעם שנית  ששייר למאכלואת החמץ  מן ביתומבער וצריך ביאור אריכות לשונו "
". ואולי יירו למאכלומחמץ זה ששכל חמץ שיש ברשותו כדי שיבוטל גם כן החמץ שנתגלגל 

יש לומר שכאן ביאר טעם חדש לזה שצריך לבטל בשעת הביעור דוקא, כי הרי כל הטעם 
שמבטל ביום הוא כדי שיבוטל גם מה שלא נכלל בביטול הלילה, היינו מה ששייר למאכלו, 
ואם מבטל כשעדיין מותר לאכול מהחמץ, ועדיין לא ביער החמץ מביתו, עדיין יש חשש שלא 

איזה חמץ שעדיין שייר למאכלו. ואפילו אם יבטל אחרי שכבר נאסר באכילה, היינו  יוכלל
תחילת שעה ה', עדיין יש חשש שישייר חמץ למכור או להאכיל לבהמתו, ולא יוכלל בביטול 
ואולי יתגלגל ממנו, ומה הועיל בביטולו השני. לכן זמן ביטול זה השני הוא בשעת הביעור, 
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בביתו, אף שעדיין מותר בהנאה, מ"מ אין כבר חשש שישייר להנות כשאינו משייר עוד חמץ 
ממנו כי מבער הכל מביתו. ולכן הוצרך אדה"ז להוסיף הגהה עמ"ש "שצריך לבטל בשעת 

 "מטעם שנתבאר" כי אינו ברור ומפורש בדבריו הטעם, ורק נרמז בדקדוק לשונו. –הביעור" 

 י. 

ויש שנוהגין לבטל בתחלת שעה "ל בפשיטות "ואולי מקור דברי אדה"ז הוא ממ"ש ברא"ש הנ
", ולפי פירוש הב"י הנ"ל כוונתו שיבטל ואומר אני ששניהם כאחד טובים בשעת שריפהששית 

 בשעת שריפה יחזור ויבטלולמחר פעמיים, וכן הוא יותר מפורש בהגהות רבינו פרץ הנ"ל "
בביטול הלילה, מדוע , ואם הטעם הוא כדי להחמיר ולכלול את החמץ שלא כלל "פעם אחרת

פשוט כ"כ שצריך להיות דוקא "בשעת שריפה", ומדוע א"א לבטל ביום מתי שירצה, ואם כי 
לפי חוששים שישכח, כמ"ש בגמ', מנין הפשיטות שחוששים כ"כ גם עבור החשש הזה "

וכו'" שהוא רק חומרא שאינו נמצא בגמ'. אלא ודאי, שעצם החשש  שרגילין לקנות פת ביום
יטול ביום, מחייב שיהי' בשעת הביעור, כי אם עדיין לא ביער את כל החמץ, ועדיין המחייב ב

 מותר לאכול ולהנות, מה תיקן בביטולו. 

אלא שע"ז הוסיף הרא"ש עוד דבר, שאם מבטל בשעת הביעור, הרי כבר אין גם את חשש 
 הגמ' שמא ישכח מלבטל.   

 : ולפ"ז נמצא שיש ג' טעמים להקדמת הביעור לקודם ו'

 א' טעם הרא"ש והמהרי"ל והמג"א שיהי' הביטול בזמן קבוע ולא ישכח. 

 ב' טעם המהרי"ו והרמ"א שיקיים מצות ביעור בחמץ שלו. 

 ג' טעם אדה"ז שלא ישייר כלום אחרי ביטולו שלא יוכלל בביטולו.

ביניהם: לטעם הא' מתחיל בביעור קודם ו' אף שמסיים ביעורו אחר ו'. משא"כ  והנפק"מ
לטעם הב' כנ"ל. לטעם הא' מספיק גם שיבטל בשעת ביעור חלק מחמצו אף שמשייר עוד 
חמץ לבהמתו או למכירה, משא"כ לטעם הג'. לטעם הג' גם אם יבטל מיד לפני שעה ו' ומיד 

 יר שום דבר שלא נכלל בביטולו, משא"כ לטעם הא' והב'.יבער גם זה יספיק, כי בודאי שלא שי

 
 

 
 







 לעילוי נשמת
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לזכות

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר

·
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


