 .1שמות יב ,טו

בס"ד אור לי"ז באדר התשע"ז

מצוות "תשביתו"
א) ראה בפסוקי התורה בחומש שמות יב,טו (מקור מס' .)1
ב) וראה הרמב"ם בספר המצוות מצוות עשה קנ"ו (מקור מס'  )2וביד החזקה פרק ב' מהלכות
חמץ ומצה ה"א-ג' ,ופרק ג' הי"א (מקור מס' .)3

ִׁש ְבעַ ת י ִָׁמים מַ ּצֹות ת ֹּאכֵלּו אַ ְך בַ ּיֹום ָה ִׁראשֹון ַת ְש ִׁביתּו ְשאֹּ ר ִׁמבָ ֵתיכֶם כִׁ י כָל אֹּ כֵל חָ מֵ ץ
וְנִׁ כְ ְר ָתה ַהנֶפֶ ש ַה ִׁהוא ִׁמּיִׁ ְש ָראֵ ל ִׁמּיֹום ָה ִׁראשֹּן עַ ד יֹום ַה ְש ִׁב ִׁעי:

 .2ספר המצוות לרמב"ם מצוות עשה קנ"ו
והמצוה הקנ"ו היא שצונו לבער חמץ מבתינו ביום ארבעה עשר מניסן וזו היא מצות
השבתת שאור והוא אמרו יתעלה (בא יב) אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם.
ויקראוה החכמים גם כן מצות ביעור ר"ל ביעור חמץ .ובגמר סנהדרין מתלמוד דבני
מערבא (פ"ה ה"ג) אמרו חמץ חייבים עליו עשה ולא תעשה ,עשה על ביעורו דכתיב
תשביתו שאור מבתיכם ,לא תעשה שאור לא ימצא בבתיכם (על"ת ר  -רא) .והנה
התבארו משפטי מצוה זו בפרק ראשון מפסחים (ד ב  -ח א ,י  -טו ב ,כ ב):

 .3היד החזקה פרק ב' מהלכות חמץ ומצה
ג) עיין בגמרא פסחים ד" :דכולי עלמא מיהא" וראה את זמן השבתת החמץ (בגמרא מספר דרשות
ראה עכ"פ דרשת אביי המופיעה ראשונה בגמרא).
ד) ראה במשנה פרק "כל שעה" דף כא .מחלוקת התנאים באופן ביעור החמץ וראה כז :מקורות
דיעות התנאים.

ה) ראה בגמ' יב" :אלא ר' יהודה לטעמיה" וברש"י שם ד"ה "שלא בשעת ביעורו" ותוד"ה "אימתי" –
מחלוקת ראשונים לאיזה זמן מתייחסת מחלוקת ר' יהודה וחכמים.
ו) כמי נפסקה ההלכה במחלקת חכמים ור' יהודה? ראה ברמב"ם הנ"ל .ראה בטור סימן תמה ,א'
(מקור מס'  )4ושו"ע שם.

א .מצות עשה מן התורה להשבית החמץ קודם זמן איסור אכילתו שנאמר +שמות י"ב +ביום הראשון תשביתו
שאור מבתיכם ,ומפי השמועה למדו שראשון זה הוא יום ארבעה עשר ,וראיה לדבר זה מה שכתוב בתורה +שמות
ל"ד +לא תשחט על חמץ דם זבחי כלומר לא תשחט הפסח ועדיין החמץ קיים ,ושחיטת הפסח הוא יום ארבעה
עשר אחר חצות.
ב .ומה היא השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטל החמץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו
חמץ כלל ,ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל.
ג .ומדברי סופרים לחפש אחר החמץ במחבואות ובחורים ולבדוק ולהוציאו מכל גבולו ,וכן מדברי סופרים שבודקין
ומשביתין החמץ בלילה מתחלת ליל ארבעה עשר לאור הנר ,מפני שבלילה כל העם מצויין בבתיהן ואור הנר יפה
לבדיקה ,ואין קובעין מדרש בסוף יום שלשה עשר ,וכן החכם לא יתחיל לקרות בעת זו שמא ימשך וימנע מבדיקת
חמץ בתחלת זמנה.

פרק ג'
כיצד ביעור חמץ שורפו או פורר וזורה לרוח או זורקו לים ,ואם היה החמץ קשה ואין הים מחתכו במהרה הרי זה
מפררו ואחר כך זורקו לים ,וחמץ שנפלה עליו מפולת ונמצא עליו עפר שלשה טפחים או יתר הרי הוא כמבוער
וצריך לבטל בלבו אם עדיין לא נכנסה שעה ששית .נתנו לנכרי קודם שעה ששית אינו צריך לבער ,ואם שרפו קודם
שעה ששית הרי זה מותר ליהנות בפחמין שלו בתוך הפסח ,אבל אם שרפו משעה ששית ולמעלה הואיל והוא
אסור בהנייה הרי זה לא יסיק בו תנור וכירים ולא יאפה בו ולא יבשל בו ,ואם אפה או בשל אותה הפת ואותו
התבשיל אסור בהנייה ,וכן הפחמין שלו אסורין בהנייה הואיל ושרפו אחר שנאסר בהנייה.

 .4טור אורח חיים הלכות פסח סימן תמה
ז) גדר מצוות "תשביתו" – האם מצוה בקום עשה או בשב ואל תעשה – ראה צדדי הספק והנפק"מ
במנחת חינוך מצווה ט' (מקור מס' .)5
ח) האם תלוי ספק זה במח' חכמים ור' יהודה?
ראה בדברי הגר"ח הלוי בחידושיו על הרמב"ם הלכות חמץ ומצה (מקור מס'  )6ובדברי המנחת
חינוך (מקור מס' .)7
ט) כיצד נוקטים לדינא – ראה סימן תמ"ה ,א' ברמ"א וכן תל"ד ,ב' ברמ"א ,ומשנה ברורה תמ"ה
סק"ו ושעה"צ שם.
ועיין הליכות שלמה פסח פרק שישי ,י' (מקור מס' )8

רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה ורש"י פוסק כוותיה וכן בספר המצות והגאונים פסקו כחכמים דאמרי
מפרר וזורה לרוח או מטיל לים פירוש גם יפרר כשיזרוק לים ולא ישליכנו שם שלם וכ"כ הרמב"ם ז"ל ובעל העיטור
ואף ר"י לא קאמר דוקא בשריפה אלא שלא בשעת ביעורו אבל בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר ופירש"י שלא
בשעת ביעורו הוא שעה ששית אז הוא דוקא בשריפה ובשעת ביעורו הוא מכאן ואילך ור"ת פירש איפכא שעת
ביעורו הוא שעה ששית ואז השבתתו בכל דבר ומשם ואילך דוקא בשריפה ולפ"ז אפילו לרבי יהודה א"צ לשורפו
שרוב העולם מבערין קודם סוף שש כתב א"א הרא"ש ז"ל דאפילו לרש"י בשעה חמישית השבתתו בכל דבר כיון
שמותר בהנאה ואינו נראה כן מפירושו שהוא פי' דלר' יהודה אפילו יוצא בשיירא הוא דוקא בשריפה

 .5מנחת חינוך מצווה ט'
והנה לכאורה יש ספק אם המ"ע הוא שיהא החמץ מושבת ואם יש לו חמץ חוץ מה שעובר על ל"ת דב"י וב"י עובר עוד על העשה ואם אין לו חמץ א"ע
בלאו וגם המ"ע מקיים בשוא"ת כמו בשבת ויום טוב איכא עשה דשבתון בעשיית מלאכה ואם עבר ועשה מלאכה עובר בעשה ול"ת ואם לא עשה
מלאכה חוץ מה שלא עבר על הלאו קיים גם כן מ"ע דשבתון וה"נ עיקר המצוה כאן שלא יהי' החמץ ברשותו והוא מושבת מרשותו כמו המ"ע דשבתון
דלא הוי כמו לאו הבא מכלל עשה דאינו מקיים המצוה באם א"ע רק בעובר על הלאו הבמכ"ע עובר על העשה אבל אינו מקיים המצוה ובאמת בשבת
אינו כן דהתורה כתבה בלשון עשה המחויבת ע"כ מקיים העשה וע"כ נחשב מ"ע דשוי"ט למצוה בפ"ע לא כן לאו הבמ"ע עיין ס' המצות להר"מ
והרמב"ן ותבין א"כ ה"נ אם הי' לו חמץ עובר על עשה ול"ת ואם אין לו חמץ מקיים גם כן המצוה דתשביתו אף דהיא שוא"ת ולפ"ז א"צ לדקדק שיהא
לו חמץ קודם פסח ויבערו כמו מצות ציצית דמצוה על כל איש ישראל ללבוש ד' כנפות כדי לקיים המצוה בקו"ע אבל כאן ממילא נתקיים המצוה וא"צ
לחזור כלל אחר חמץ וגם נ"מ אם רוצה לבער חמצו בפסח ובא אחר וחטפו ממנו וביערו דמבואר בח"מ שפ"ב דמונע לחבירו לעשות מצוה כגון שחטף
ממנו כיסוי צריך לשלם לו אבל כאן כיון דאין מצוה כלל עליו בקו"ע אלא ממילא נתקיים המצוה א"כ לא חטף ממנו כלל כי בכ"ע שמושבת מן העולם
מקיים הבעל החמץ מ"ע דהוי בכל הענין כמו עשה דשוי"ט א"ד דמצוה עליו בקו"ע דישבות החמץ ואם אין לו חמץ לא קיים העשה כמו מי שא"ל ד'
כנפות נהי דא"ע מ"מ לא קיים המצוה ה"נ ג"כ כמו התם דמצוה עליו לקנות טלית וכדי לקיים מצות השי"ת ה"נ מצוה לחזור שיהי' לו חמץ קודם פסח
ויבער אותו בי"ד כדי לקיים מ"ע בקו"ע ולפ"ז אם חטף א' המצוה מידו חייב בקנס כמ"ש בח"מ שם ועוד יש נ"מ אי אמרינן דמצוה זו היא בקו"ע א"כ
אם השבית חמץ בפסח ע"י שאכלו ל"ק המצוה כי הוי מהב"ע להסוברים מהב"ע מה"ת לא יצא ומובא בח"ז כ"פ אבל אי המצוה היא בשוא"ת א"כ
אפילו אכלו מ"מ אינו ברשותו וקיים המ"ע כיון דא"ל חמץ וגם אם המצוה בקו"ע לא יצא אא"כ קיים המצוה בזמנה חצות יום י"ד כמו מילה דהתורה
קבעה לזמנה ביום השמיני וקודם לכן ל"ק המצוה ה"נ קודם חצות אם השבית ל"ק המצוה אבל אם המצוה בשוא"ת א"כ העיקר דלא יהי' לו חמץ
וכשמגיע הזמן וא"ל חמץ קיים המ"ע
...והנה מד' הר"מ שכתב מ"ע להשבית החמץ וכו' ואח"ז כתב ומה היא השבתה האמורה בתורה אין הכרע דהיא בקו"ע דכמו כן כ' בתחלת ה' שבת
וכאן נמי הכוונה דיהי' מושבת אדרבא מדכתב דהמ"ע שישבית קודם זמן איסור אכילתו מבואר דהמצוה בשוא"ת דאי בקו"ע מנלי' דלמא המצוה רק
בחצות זמן שקבעה התורה וכן מבואר בתוס' פסחים ד' ע"ב ד"ה מדאורייתא שכתבו איך נילף ביטול מתשביתו הא אמרינן לקמן אך חלק והוא
בחצות ובחצות א"א לבטל דהוא לאח"ז איסורו ע"ש ואי המצוה בשוא"ת א"כ ל"ק כלל דהתורה אמרה דבחצות יהיה מושבת כבר כפירש"י לקמן
בסוגיא ד"ה אך חלק אע"כ דס' התוס' דהעשה הוא בקו"ע א"כ קבעה התורה זמן למצוה ולא קודם כמו מילה ומהר"מ שכתב קודם זמן איסור אכילה
וגם כתב דתשביתו היינו ביטול כשיטת רש"י וזה הוי קודם זמן איסורא אם כן מוכח דסובר דהמצוה היא בשוא"ת והעיקר היא דבזמן איסור יהי'
החמץ מושבת מביתו

 .7מנחת חינוך שם
ואין ענין זה תלוי בפלוגתא דר"י ורבנן לענין אב"ח אלא שרפה ל"מ לר"ת
דר"י יליף מנותר וחכמים לא ילפי ועיקר פלוגתתן לאחז"א ודאי ניחא דר"י
סובר מצות השבתה המוטל על האדם הוא בשרפה וחכ"א בכ"ד אלא אפי'
לרש"י דס"ל דבזמן היתר ס"ל לר"י חמץ בשריפה ואח"ז דהיינו תחלת שבע
מודה ר"י דהשבתתו בכ"ד מ"מ ניחא דתשביתו באמת הפירוש שיהיה נשבת
וא"כ בזמן איסור אם נשבת עכ"פ מקיים מ"ע דתשביתו דגם ביטול סגי לר"י
ער"ן אך הוא סובר דמצוה בשרפה כמו כה"כ וערלה דג"כ אינו מצוה
אקרקפתא לשרוף כה"כ שלו דבאמת אינו ברשותו ואינו שלו ורק חמץ עשאו
הכתוב כאילו הוא שלו אבל לא שאר איסורי הנאה אך התורה גזרה דהדין
כך הוא דאם א' רוצה לבער כה"כ ישרוף וחמץ אם ביטל א"ע כלל מ"מ אם א'
רוצה לבערו מן העולם ישרפנו אבל המצוה דתשביתו שיהא מושבת בי"ד
וזה עיקר המצוה לרש"י והר"מ ואינו מוטל אקרקפתא דגברא ושרפה יליף
מנותר אבל לא מתשביתו דלרש"י הוי תשביתו ביטול ולא שרפה ואף אם
נאמר דגם שרפה בכלל מ"מ ר"י סובר דדוקא בשרפה אלא באמת זה ענין
אחר ויליף מנותר ולא מתשביתו ואין תלוי זב"ז ומ"מ מדברי התוס' משמע
דתשביתו היינו שרפה ונפיק מתשביתו אך לדבריהם בלא"ה הוי מצוה בקו"ע
א"כ המצוה שיהיה בשרפה.

 .8הליכות שלמה פסח פרק שישי

 .6חידושי ר' חיים הלוי הלכות חמץ ומצה פרק א
אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו כדי שיעשה בו מעשה ,אבל אם היה לו חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא
ביערו אלא הניחו ברשותו אע"פ שעבר על שני לאוין אינו לוקה מן התורה מפני שלא עשה בה מעשה עכ"ל.
וכבר הקשו דאיך לוקה כלל על לאוי דלא יראה ולא ימצא ,והרי בפסחים דף צ"ה [ע"א] מבואר להדיא דלאוי דלא יראה ולא ימצא הויין לאו הניתק
לעשה דתשביתו ,וקשה על הרמב"ם שפסק דבקונה חמץ בפסח דהוי מעשה לוקה ,וצ"ע.
ונראה בזה ,דהנה הגרע"א הקשה על הטור שכתב דלר' יהודה דחמץ מצותו בשריפה אפרו מותר כדין כל הנשרפין דאפרן מותר ,ולרבנן דהשבתתו
בכל דבר אפרו אסור כדין הנקברין ,והקשה על זה הגרע"א דלפי מה שכתבו התוס' דהא דנשרפין אפרן מותר ונקברין אפרן אסור הוא משום
דנשרפין איכא מצוה בשריפתן וע"כ הוי נעשית מצותן ,משא"כ נקברין דליכא שום מצוה בקבורתן ורק משום תקלה ולא הוי נעשית מצותן ,וא"כ בחמץ
דגם אם השבתתו בכל דבר הלא איכא מצוה דתשביתו א"כ הא צריך להיות לכו"ע אפרן מותר .ונראה דלא דמי המצוה של תשביתו דהשבתתו בכל
דבר למצות שריפה ,דמצות תשביתו בשארי השבתות הוי עיקר המצוה שלא יהא להבעלים חמץ ,משא"כ אם מצותו בשריפה הוי מצוה שחייל
בהחפצא של החמץ דחלה בו דין שריפה ,ולענין היתר דנעשית מצותו בעינן דוקא שיהא נעשית מצותו בהחפצא אז ניתר החפץ ,ולא כשהבעלים
קיימו מצוה דרמיא עלייהו יהא ניתר בזה החפצא ,וע"כ שפיר מחלק הטור בין השבתתו בכל דבר ובין שריפה ,דאם השבתתו בכל דבר רק הבעלים
קיימו מצוה שאין להם חמץ ,וע"כ לא הותר האפר ,משא"כ אם מצותו בשריפה דנעשה המצוה בהחפצא והוי נעשית מצותו ע"כ הותר האפר.
ולפ"ז הרי מיושבים היטב דברי הרמב"ם דלוקין על לאוי דלא יראה ולא ימצא ,דהטעם דלא חשוב לאו הניתק לעשה צ"ל דהוא משום דס"ל דהך
תשביתו עיקרו הוא איסור עשה שלא יהא לו חמץ והוי כמו כל דברים האסורין בעשה ולא תעשה דלא הוי ניתק לעשה ,וא"כ לא שייך זאת אלא אם
נימא דהשבתתו בכל דבר ,וכמו שנתבאר דלמ"ד השבתתו בכל דבר עיקר הקרא דתשביתו הוא שלא יהא להם חמץ ,משא"כ אם נימא דמצותו
בשריפה א"כ הויא מצוה הנעשית בגוף החפץ ,ואז פשיטא דהוי ניתק לעשה כמו שריפת נותר וכדומה .ואפילו אם נימא דגם לדידיה נכלל בהך
דתשביתו איסורא שלא יהא להם חמץ ,אבל חיוב השריפה שבחמץ הא פשיטא דהוי מצות עשה כשארי דברים הטעונין שריפה ,וכיון דגם זה נכלל
בהקרא א"כ פשיטא דמיחשב על ידי זה ניתק לעשה .ולפ"ז הרי ניחא דעת הרמב"ם ,דסוגית הגמ' בפסחים דף צ"ה שהבאנו הא קיימא אליבא דר'
יהודה וכמבואר בסוגיא שם ,ולר"י דס"ל דמצותו בשריפה פשיטא דהוי ניתק לעשה ,משא"כ הרמב"ם דפסק בפ"ג מהל' חמץ ומצה דהשבתתו בכל
דבר ,וא"כ ליכא בהך דתשביתו רק איסור עשה לחוד שלא יהא להם חמץ ,ע"כ שפיר פסק דלא הוי ניתק לעשה ולוקין עליו וכמו שנתבאר.
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