
ז"התשעז באדר "ד אור לי"בס

"תשביתו"מצוות 

(.1' מקור מס)טו,יבבחומש שמות בפסוקי התורהראה ( א

מהלכות  ' וביד החזקה פרק ב(2' מקור מס)ו "קנמצוות עשה ם בספר המצוות"הרמבוראה ( ב

.(3' מקור מס)א"הי' ופרק ג,'ג-א"חמץ ומצה ה

בגמרא מספר דרשות  )וראה את זמן השבתת החמץ " מיהאדכולי עלמא ":בגמרא פסחים דעיין ( ג

(.המופיעה ראשונה בגמראאבייפ דרשת "ראה עכ

מקורות  : כזוראה מחלוקת התנאים באופן ביעור החמץ. כאדף "כל שעה"במשנה פרק ראה ( ד

.דיעות התנאים

–" אימתי"ה"ותוד" שלא בשעת ביעורו"ה "י שם ד"וברש" יהודה לטעמיה' אלא ר: "יב' ראה בגמ( ה

.יהודה וחכמים' מחלוקת ראשונים לאיזה זמן מתייחסת מחלוקת ר

' א, ראה בטור סימן תמה. ל"הנם "ראה ברמב? יהודה' כמי נפסקה ההלכה במחלקת חכמים ור( ו

.שםע"ושו(4' מקור מס)

מ"והנפקראה צדדי הספק –האם מצוה בקום עשה או בשב ואל תעשה–" תשביתו"גדר מצוות ( ז

.(5' מקור מס)' במנחת חינוך מצווה ט

?יהודה' חכמים ור' האם תלוי ספק זה במח( ח

ובדברי המנחת (6' מקור מס)ם הלכות חמץ ומצה "הלוי בחידושיו על הרמבח"הגרראה בדברי 

(.7' מקור מס)חינוך 

ה "ומשנה ברורה תמ, א"ברמ' ב, ד"וכן תלא"ברמ' א, ה"ראה סימן תמ–לדינאכיצד נוקטים ( ט

.שםצ"ושעהו"סק

(8' מקור מס)'י, פרק שישיועיין הליכות שלמה פסח

ו"קנעשהמצוותם"לרמבהמצוותספר.2
מצותהיאוזומניסןעשרארבעהביוםמבתינוחמץלבערשצונוהיאו"הקנוהמצוה

.מבתיכםשאורתשביתוהראשוןביוםאך(יבבא)יתעלהאמרווהואשאורהשבתת

דבנימתלמודסנהדריןובגמר.חמץביעורל"רביעורמצותכןגםהחכמיםויקראוה

דכתיבביעורועלעשה,תעשהולאעשהעליוחייביםחמץאמרו(ג"הה"פ)מערבא

והנה.(רא-רת"על)בבתיכםימצאלאשאורתעשהלא,מבתיכםשאורתשביתו

:(בכ,בטו-י,אח-בד)מפסחיםראשוןבפרקזומצוהמשפטיהתבארו

טו,יבשמות.1
ְבַעת יםשִׁ אשֹוןַבּיֹוםַאְךתֹּאֵכלּוַמּצֹותָימִׁ יתּוָהרִׁ רַתְשבִׁ ָבֵתיֶכםְשאֹּ ימִׁ ֵכלָכלכִׁ ָחֵמץאֹּ

ְכְרָתה ואַהֶנֶפשְונִׁ ְשָרֵאלַההִׁ ּיִׁ ּיֹוםמִׁ ןמִׁ אשֹּ ייֹוםַעדָהרִׁ עִׁ :ַהְשבִׁ

ומצהחמץמהלכות'בפרקהחזקההיד.3
תשביתוהראשוןביום+ב"ישמות+שנאמראכילתואיסורזמןקודםהחמץלהשביתהתורהמןעשהמצות.א

שמות+בתורהשכתובמהזהלדברוראיה,עשרארבעהיוםהואזהשראשוןלמדוהשמועהומפי,מבתיכםשאור

ארבעהיוםהואהפסחושחיטת,קייםהחמץועדייןהפסחתשחטלאכלומרזבחידםחמץעלתשחטלא+ד"ל

.חצותאחרעשר

ברשותושאיןבלבווישיםכעפראותוויחשובבלבוהחמץשיבטלהיאבתורההאמורהזוהשבתההיאומה.ב

.כללצורךבושאיןוכדברכעפרהואהרישברשותוחמץושכל,כללחמץ

שבודקיןסופריםמדבריוכן,גבולומכלולהוציאוולבדוקובחוריםבמחבואותהחמץאחרלחפשסופריםומדברי.ג

יפההנרואורבבתיהןמצוייןהעםכלשבלילהמפני,הנרלאורעשרארבעהלילמתחלתבלילההחמץומשביתין

מבדיקתוימנעימשךשמאזובעתלקרותיתחיללאהחכםוכן,עשרשלשהיוםבסוףמדרשקובעיןואין,לבדיקה

.זמנהבתחלתחמץ

'גפרק
זההריבמהרהמחתכוהיםואיןקשההחמץהיהואם,ליםזורקואולרוחוזורהפורראושורפוחמץביעורכיצד

כמבוערהואהרייתראוטפחיםשלשהעפרעליוונמצאמפולתעליושנפלהוחמץ,ליםזורקוכךואחרמפררו

קודםשרפוואם,לבערצריךאינוששיתשעהקודםלנכרינתנו.ששיתשעהנכנסהלאעדייןאםבלבולבטלוצריך

והואהואילולמעלהששיתמשעהשרפואםאבל,הפסחבתוךשלובפחמיןליהנותמותרזההריששיתשעה

ואותוהפתאותהבשלאואפהואם,בויבשלולאבויאפהולאוכיריםתנורבויסיקלאזההריבהנייהאסור

.בהנייהשנאסראחרושרפוהואילבהנייהאסוריןשלוהפחמיןוכן,בהנייהאסורהתבשיל

תמהסימןפסחהלכותחייםאורחטור.4
דאמריכחכמיםפסקווהגאוניםהמצותבספרוכןכוותיהפוסקי"ורששריפהאלאחמץביעוראיןאומריהודהרבי

העיטורובעלל"זם"הרמבכ"וכשלםשםישליכנוולאליםכשיזרוקיפררגםפירושליםמטילאולרוחוזורהמפרר

שלאי"ופירשדברבכלהשבתתוביעורובשעתאבלביעורובשעתשלאאלאבשריפהדוקאקאמרלאי"רואף

שעתאיפכאפירשת"ורואילךמכאןהואביעורוובשעתבשריפהדוקאהואאזששיתשעההואביעורובשעת

לשורפוצ"איהודהלרביאפילוז"ולפבשריפהדוקאואילךומשםדברבכלהשבתתוואזששיתשעההואביעורו

כיוןדברבכלהשבתתוחמישיתבשעהי"לרשדאפילול"זש"הראא"אכתבששסוףקודםמבעריןהעולםשרוב

בשריפהדוקאהואבשייראיוצאאפילויהודה'דלר'פישהואמפירושוכןנראהואינובהנאהשמותר



'טמצווהחינוךמנחת.5
ע"אחמץלואיןואםהעשהעלעודעוברי"ובי"דבת"לעלשעוברמהחוץחמץלוישואםמושבתהחמץשיהאהואע"המאםספקישלכאורהוהנה

עשהלאואםת"ולבעשהעוברמלאכהועשהעברואםמלאכהבעשייתדשבתוןעשהאיכאטובויוםבשבתכמות"בשואמקייםע"המוגםבלאו

דשבתוןע"המכמומרשותומושבתוהואברשותוהחמץ'יהישלאכאןהמצוהעיקרנ"והדשבתוןע"מכןגםקייםהלאועלעברשלאמהחוץמלאכה

בשבתובאמתהמצוהמקייםאינואבלהעשהעלעוברע"הבמכהלאועלבעובררקע"אבאםהמצוהמקייםדאינועשהמכללהבאלאוכמוהוידלא

מ"להרהמצות'סעייןע"הבמלאוכןלאע"בפלמצוהט"דשויע"מנחשבכ"ועהעשהמקייםכ"עהמחויבתעשהבלשוןכתבהדהתורהכןאינו

שיהאלדקדקצ"אז"ולפת"שואדהיאאףדתשביתוהמצוהכןגםמקייםחמץלואיןואםת"ולעשהעלעוברחמץלו'היאםנ"הכ"אותביןן"והרמב

צ"ואהמצוהנתקייםממילאכאןאבלע"בקוהמצוהלקייםכדיכנפות'דללבושישראלאישכלעלדמצוהציציתמצותכמוויבערופסחקודםחמץלו

שחטףכגוןמצוהלעשותלחבירודמונעב"שפמ"בחדמבוארוביערוממנווחטפואחרובאבפסחחמצולבעררוצהאםמ"נוגםחמץאחרכלללחזור

העולםמןשמושבתע"בככיכללממנוחטףלאכ"אהמצוהנתקייםממילאאלאע"בקועליוכללמצוהדאיןכיוןכאןאבללולשלםצריךכיסויממנו

'דל"שאמיכמוהעשהקייםלאחמץלואיןואםהחמץדישבותע"בקועליודמצוהד"אט"דשויעשהכמוהעניןבכלדהויע"מהחמץהבעלמקיים

פסחקודםחמץלו'שיהילחזורמצוהנ"הת"השימצותלקייםוכדיטליתלקנותעליודמצוההתםכמוכ"גנ"ההמצוהקייםלאמ"מע"דאנהיכנפות

כ"אע"בקוהיאזודמצוהאמרינןאימ"נישועודשםמ"בחש"כמבקנסחייבמידוהמצוה'אחטףאםז"ולפע"בקוע"מלקייםכדיד"ביאותוויבער

כ"את"בשואהיאהמצוהאיאבלפ"כז"בחומובאיצאלאת"מהע"מהבלהסובריםע"מהבהויכיהמצוהק"לשאכלוי"עבפסחחמץהשביתאם

דהתורהמילהכמוד"ייוםחצותבזמנההמצוהקייםכ"אאיצאלאע"בקוהמצוהאםוגםחמץל"דאכיוןע"המוקייםברשותואינומ"מאכלואפילו

חמץלו'יהידלאהעיקרכ"את"בשואהמצוהאםאבלהמצוהק"להשביתאםחצותקודםנ"ההמצוהק"ללכןוקודםהשמיניביוםלזמנהקבעה

ע"המקייםחמץל"ואהזמןוכשמגיע

שבת'הבתחלת'ככןדכמוע"בקודהיאהכרעאיןבתורההאמורההשבתההיאומהכתבז"ואח'וכוהחמץלהשביתע"משכתבמ"הר'מדוהנה...

רקהמצוהדלמא'מנליע"בקודאית"בשואדהמצוהמבואראכילתואיסורזמןקודםשישביתע"דהממדכתבאדרבאמושבת'דיהיהכוונהנמיוכאן

והואחלקאךלקמןאמרינןהאמתשביתוביטולנילףאיךשכתבומדאורייתאה"דב"ע'דפסחים'בתוסמבוארוכןהתורהשקבעהזמןבחצות

לקמןי"כפירשכברמושבתיהיהדבחצותאמרהדהתורהכללק"לכ"את"בשואהמצוהואיש"עאיסורוז"לאחדהואלבטלא"אובחצותבחצות

אכילהאיסורזמןקודםשכתבמ"ומהרמילהכמוקודםולאלמצוהזמןהתורהקבעהכ"אע"בקוהואדהעשה'התוס'דסכ"אעחלקאךה"דבסוגיא

'יהיאיסורדבזמןהיאוהעיקרת"בשואהיאדהמצוהדסוברמוכחכןאםאיסוראזמןקודםהויוזהי"רשכשיטתביטולהיינודתשביתוכתבוגם

מביתומושבתהחמץ

אפרקומצהחמץהלכותהלויחיים'רחידושי.6
ולאהפסחובאהפסחקודםחמץלוהיהאםאבל,מעשהבושיעשהכדיחמצואובפסחחמץקנהכןאםאלאימצאולאיראהלאמשוםלוקהאינו

.ל"עכמעשהבהעשהשלאמפניהתורהמןלוקהאינולאויןשניעלשעברפ"אעברשותוהניחואלאביערו

הניתקלאוהוייןימצאולאיראהדלאדלאוילהדיאמבואר[א"ע]ה"צדףבפסחיםוהרי,ימצאולאיראהדלאלאויעלכלללוקהדאיךהקשווכבר

.ע"וצ,לוקהמעשהדהויבפסחחמץדבקונהשפסקם"הרמבעלוקשה,דתשביתולעשה

דהשבתתוולרבנן,מותרדאפרןהנשרפיןכלכדיןמותראפרובשריפהמצותודחמץיהודה'דלרשכתבהטורעלהקשהא"הגרעדהנה,בזהונראה

משוםהואאסוראפרןונקבריןמותראפרןדנשרפיןדהא'התוסשכתבומהדלפיא"הגרעזהעלוהקשה,הנקבריןכדיןאסוראפרודברבכל

בחמץכ"וא,מצותןנעשיתהויולאתקלהמשוםורקבקבורתןמצוהשוםדליכאנקבריןכ"משא,מצותןנעשיתהויכ"ועבשריפתןמצוהאיכאדנשרפין

בכלדהשבתתותשביתושלהמצוהדמידלאונראה.מותראפרןע"לכולהיותצריךהאכ"אדתשביתומצוהאיכאהלאדברבכלהשבתתואםדגם

שחיילמצוההויבשריפהמצותואםכ"משא,חמץלהבעליםיהאשלאהמצוהעיקרהויהשבתותבשאריתשביתודמצות,שריפהלמצותדבר

כשהבעליםולא,החפץניתראזבהחפצאמצותונעשיתשיהאדוקאבעינןמצותודנעשיתהיתרולענין,שריפהדיןבודחלההחמץשלבהחפצא

הבעליםרקדברבכלהשבתתודאם,שריפהוביןדברבכלהשבתתוביןהטורמחלקשפירכ"וע,החפצאבזהניתריהאעלייהודרמיאמצוהקיימו

.האפרהותרכ"עמצותונעשיתוהויבהחפצאהמצוהדנעשהבשריפהמצותואםכ"משא,האפרהותרלאכ"וע,חמץלהםשאיןמצוהקיימו

דהךל"דסמשוםדהואל"צלעשההניתקלאוחשובדלאדהטעם,ימצאולאיראהדלאלאויעלדלוקיןם"הרמבדבריהיטבמיושביםהריז"ולפ

אםאלאזאתשייךלאכ"וא,לעשהניתקהוידלאתעשהולאבעשההאסוריןדבריםכלכמווהויחמץלויהאשלאעשהאיסורהואעיקרותשביתו

דמצותונימאאםכ"משא,חמץלהםיהאשלאהואדתשביתוהקראעיקרדברבכלהשבתתוד"דלמשנתבארוכמו,דברבכלדהשבתתונימא

בהךנכלללדידיהדגםנימאאםואפילו.וכדומהנותרשריפתכמולעשהניתקדהויפשיטאואז,החפץבגוףהנעשיתמצוההויאכ"אבשריפה

נכללזהדגםוכיון,שריפההטעוניןדבריםכשאריעשהמצותדהויפשיטאהאשבחמץהשריפהחיובאבל,חמץלהםיהאשלאאיסוראדתשביתו

'דראליבאקיימאהאשהבאנוה"צדףבפסחים'הגמדסוגית,ם"הרמבדעתניחאהריז"ולפ.לעשהניתקזהידיעלדמיחשבפשיטאכ"אבהקרא

בכלדהשבתתוומצהחמץ'מהלג"בפדפסקם"הרמבכ"משא,לעשהניתקדהויפשיטאבשריפהדמצותול"דסי"ולר,שםבסוגיאוכמבואריהודה

.שנתבארוכמועליוולוקיןלעשהניתקהוידלאפסקשפירכ"ע,חמץלהםיהאשלאלחודעשהאיסוררקדתשביתובהךליכאכ"וא,דבר
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שםחינוךמנחת.7
ת"לרמ"לשרפהאלאח"אבלעניןורבנןי"דרבפלוגתאתלויזהעניןואין

י"דרניחאודאיא"לאחזפלוגתתןועיקרילפילאוחכמיםמנותריליףי"דר

'אפיאלאד"בכא"וחכבשרפההואהאדםעלהמוטלהשבתהמצותסובר

שבעתחלתדהיינוז"ואחבשריפהחמץי"לרל"סהיתרדבזמןל"דסי"לרש

נשבתשיהיההפירושבאמתדתשביתוניחאמ"מד"בכדהשבתתוי"רמודה

י"לרסגיביטולדגםדתשביתוע"ממקייםפ"עכנשבתאםאיסורבזמןכ"וא

מצוהאינוכ"דגוערלהכ"כהכמובשרפהדמצוהסוברהואאךן"ער

עשאוחמץורקשלוואינוברשותואינודבאמתשלוכ"כהלשרוףאקרקפתא

דהדיןגזרההתורהאךהנאהאיסורישארלאאבלשלוהואכאילוהכתוב

'אאםמ"מכללע"אביטלאםוחמץישרוףכ"כהלבעררוצה'אדאםהואכך

ד"בימושבתשיהאדתשביתוהמצוהאבלישרפנוהעולםמןלבערורוצה

יליףושרפהדגבראאקרקפתאמוטלואינומ"והרי"לרשהמצוהעיקרוזה

אםואףשרפהולאביטולתשביתוהויי"דלרשמתשביתולאאבלמנותר

עניןזהבאמתאלאבשרפהדדוקאסוברי"רמ"מבכללשרפהדגםנאמר

משמע'התוסמדברימ"ומז"זבתלויואיןמתשביתוולאמנותרויליףאחר

ע"בקומצוההויה"בלאלדבריהםאךמתשביתוונפיקשרפההיינודתשביתו

.בשרפהשיהיההמצוהכ"א
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