
 

 

 

 

 

  ץ המשועבד להלוואהדין חמ

, אחר הפסח מותר )ושיעבד לו הישראל את חמצו(על חמצו )מעות קודם הפסח( נכרי שהלוה את ישראל  משנה:)ל' ב'( 
אחר הפסח אסור , (מון הישראל מאותה שעהשב החמץ כמנח) ישראל שהלוה את הנכרי על חמצו. בהנאה )החמץ(

 בהנאה.

  – )המלווה את חברו ושיעבד לו חברו נכסיו אם לא יפרע(ל חוב , בעאיתמר

 . (עמדו נכסיו הללו בחזקתומשעה שהלווהו ד)כשגובה המלוה, איגלאי מילתא אביי אמר: למפרע הוא גובה  (1)

 . )אינם בחזקתו אלא מכאן ולהבא(ורבא אמר: מכאן ולהבא הוא גובה  (2)

, כולי עלמא לא פליגי דאתי מלוה הגיע הזמן ולא פרע(ו, בתוך הזמן) וזבין לווה ,כל היכא דאקדיש לווה)ומבאר( 
 .מההקדש. שאין מכירת הלווה מכירה, ולא הקדשו הקדש(), ואתי מלוה ופריק (ן הלקוחותמ)וטריף 

. אביי אמר למפרע הוא גובה, (1והוהגיע הזמן, ולא פרע הלובתוך הזמן, ), ואקדיש מלוה כי פליגי, דזבין מלוה )ל"א א'(
, ושפיר )משעת ההלוואה(כיוון דמטא זמניה ולא פרעיה, איגלאי מילתא למפרע דמעיקרא ברשותיה הוה קאי 

 מכאן ולהבא הוא גובה.  )רק(אקדיש ושפיר זבין. ורבא אמר 

אה. אי אמרת בשלמא בהנ )החמץ(: נכרי שִהְלָוה את ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר )במשנתנו( תנן )ומקשה(
ולהבא . אלא אי אמרת מכאן (2)כי משעת ההלוואה נחשב של הנכרילמפרע הוא גובה, אמטו להכי מותר בהנאה 

 !ברשותא דישראל הוה קאי ,הוא גובה, אמאי מותר בהנאה

 . הנכרי, ובעל חוב קונה משכון( נתנו בבית)ַהלֶֹוה הישראל הכא במאי עסקינן, כשהרהינו אצלו 

 נהי נמי דהרהינו אצלו, הא נכרי מישראל לא קני.  (ומקשה) '()ל"א ב

)כשהרהינו אצלו אמר לו אם לא אתן לך עד יום פלוני, יהא שלך מעכשיו. ומאותה שעה קנה דאמר ליה מעכשיו  )ומתרץ(

 . (המלוה את המשכון

 שיטות הראשונים

ו הישראל אם לא אפרע לך עד זמן פלוני, יהיה : ודוקא אם אמר לגוי שהלוה ישראל על חמצו, אחר הפסח מותר בהנאה
 זמן הפרעון קודם הפסח, , דדווקא אם רבינו חננאל, רמב"ם, ורבינו אפרים. דעת 3, והרהינו אצלוהחמץ שלך מעכשיו

                                                
 מן המכירה או ההקדש. המלוה חוזר בובא לגבותה מן הלווה,  הואכשוכעת  . 1
ו כבר קודם הפסח היה ברשות חזינן כאיל ,אמרינן כיון דלמפרע הוא גובה ,אלא שאין האחריות על ישראל ,דבבית ישראל קאי ג"עא . 2

  .(י , אותש קרבן נתנאל"עיי)ש "הראמדברי . הנכרי
הרי לא , דבמאי קנה, לא נקנה לו החמץ כלל אפילו ע"י מעכשיו תחת ידו של הנכרי,לא היה החמץ וביאר המשנ"ב )ס"ק ב( שאם  . 3

את  נכריאמנם אם הקנה ל ן שלא עשה הנכרי קניין בחמץ, אם כן עדיין ברשות הישראל הוא, ואסור לאחר הפסח(!)וכיו משך אצלו
מותר אם התנה  ,ישראל חת ידודעת כמה אחרונים דבזה אפילו נשאר המשכון ת ,ומעכשיו אם לא יפרע לזמן פלוני ,החמץ בקנין

)על פי הרמ"א, חו"מ רז,יד, דאף אם אמר מעכשיו, ואינו תחת  מחמיר בזהויש מי ש .ישראל שאין מקבל עליו אחריותו של המשכון
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ראב"ד, רא"ש, . ודעת 4הזמן לאחר הפסח, אע"פ שאמר לו מעכשיו, אסורמותר ליהנות ממנו לאחר הפסח. אבל אם 
 .6השו"ע. וכן פסק 5שאפילו לא הגיע הזמן שקבע עד אחר הפסח, מותר ,ור"ן

, 'קנה חמץ זה מעכשיו'קא אם אמר לו דווש הרמב"םדעת : גוי שהלוה ישראל על חמצו, והגיע זמן הפירעון קודם הפסח
הגיע זמנו דכש, בעל העיטור, רא"ש, ור"ןד, ראב"דעת ו .7הכי הוי אסמכתאדבלאו . , ומותר לאחר הפסחהרי זה ברשות הגוי

 .ם"כרמב משמע 8השו"עמדברי ו, שאין דין אסמכתא לגוי. )הגוי(, אפילו לא אמר מעכשיו קנאו )ולא פרע(קודם הפסח 

, ומשום כך 9ואמר ליה מעכשיוביאר גם סיפא דמתניתין בהרהינו אצלו,  הרא"ש: חמצו לעגוי את הישראל שהלווה 
. 11לא הזכיר דין ישראל שהלוה לנכרי על חמצו ב"םוהרמ .10כשהגיע פסח ולא פרעו, נחשב חמץ הישראל, ואסור בהנאה

 .כרא"שפסק  12השו"עו

 

                                                                                                                                                                         
 ידו, עדיין אסמכתא היא, ולא נקנה החמץ לנכרי(.

ברשותיה קאי ועבר  ,בעי תוך הפסח פריק ליהכיון דאי  ,דלא אייתי ליהג ", אעעד אחר הפסחליה אי לא מייתינא לך  רדאי בדאמ . 4
שהלוה את ישראל על  כרינראיה מהתוספתא, הביאו ו .מהר"ם חלאווה. ליה לאחר הפסח נןוהלכך קנסי ,בבל יראה ובל ימצא העלי

  הפסח.געת זמן קודם חמצו ואמר לו 'אם לא באתי מכאן עד קודם הפסח, הרי הוא מכור לך' וכו', אלמא דבעי ה
ומשום , עסקינן 'מעכשיו'בדלא אמר לו אין ראיה, ד התוספתאומ דכשהגיע הזמן ולא פרעו, נקנה לו למפרע, והוי ליה חמצו של גוי. . 5

 . ר"ן.ו כשקבע לו זמן אחר הפסח מותראפיל ,'מעכשיו'אבל בדאמר ליה  ,'אם לא באתי קודם הפסח'הכי דוקא כשאמר ליה 
דכל שאמר ליה מעכשיו אפילו הגיע  ,ודעת רוב האחרונים כדברי הראב"ד בחלק הראשוןאו"ח תמא,א. כתב הב"י בשם הרב המגיד:  . 6

וכן כתב , קרוזה עי ,וכן נראה מדברי הרי"ץ אבן גיאת ,רי"ף( שהכא תלוי במעכשיו=וכן נראה מדברי ההלכות ) ,הזמן אחר הפסח מותר
 .בעל העיטור

שיו' לא קנה הנכרי את משכונו אפילו הגיע הזמן שקבעו ולא פדה הישראל, משום דהוי ליה אסמכתא בעלמא, וממילא דבלא 'מעכ . 7
 החמץ של ישראל הוא, ואסור מדין חמץ שעבר עליו הפסח.

יע הזמן שקבע עד לא הג אפילואו"ח תמא,א. כן דייק המשנ"ב )ס"ק ד(, ממה שכתב המחבר 'אפילו' )"...והגיע זמן ולא פרעו, מותר,  . 8
אחר הפסח" משמע לא רק הגיע הזמן קודם פסח, אלא אף אם הגיע רק אחר הפסח, בשני האופנים הדין שווה, שאם אמר עכשיו 

. והמשנ"ב )ס"ק ד( כתב שיש לסמוך על דעת המתירים כתב שדברי הראב"ד הם עיקר)ס"ק ב(  אבל הגר"אמותר, ואם לאו, אסור(. 
 אשונים סוברים כראב"ד, וגם בביאור הגר"א כתב שהעיקר כראב"ד.בשעת הדחק, דרבים מן הר

הילכך אפילו הרהינו  .( דישראל מגוי לא קני משכון"א ב'דקיימא לן כתנא קמא דרבי מאיר )ל ,דאי לאו הכי לא קני ליה ישראל . 9
 .דאי האחריות עליו אפילו לא היה המשכון שלו עובר, ומיירי שאין אחריות המשכון שבידו עליו .אי לא אמר לו מעכשיו שרי ,אצלו

 ל יראהקודם הפסח לענין איסור ב וכדעה זו פסק השו"ע )תמא,ב( כדלהלן בסמוך. וכתב המשנ"ב )ס"ק ח( דהוא הדין )לדעה זו( . 10
חמצו )שמא לא יפרע הגוי, ונמצא עובר עליו למפרע(. ואם עבר ולא ביערו, שמחויב לבערו או למכור חמץ זה בזמן המכירה כשאר 

לקבל ממנו המעות, ולתת חמצו. ובביה"ל )ד"ה אסור( כתב שהבית מאיר ומקור חיים קיימו דעת ובא הגוי בפסח לפדותו, רשאי 
המקילים שיכול להשהותו אצלו עד שיגיע זמן הפירעון, ואם לא ישלם לו הנכרי בזמנו ימחול לו על החוב ויאמר הריני כאילו 

 התקבלתי, וממילא אין המשכון קנוי לו. עיי"ש.
וכדין  ,דאמר הכין בגמרא, וכרבי מאיר ,דישראל מגוי קונה משכון ,לפי שנראה שהוא פוסק כסתם מתניתין עמו,טהרב המגיד  וביאר . 11

   .שחייב לבערו ,וכבר נתבאר שחמצו של גוי ברשות ישראל וחייב ישראל באחריות, הילכך חייב באחריותו .ישראל מישראל
מותר החמץ  ם כןבכלה זמנו קודם הפסח ולא פרעו ג וא הדיןמדעת המחבר דהאמנם כתב המשנ"ב )ס"ק ט( דמשמע  או"ח תמא,ב. . 12

 ,אין זה אסמכתאלדעת הראב"ד והרא"ש ועוד, לעיל ד הובאוכבר  .דאסמכתא לא קניא ,לאחר הפסח אם לא אמר ליה מעכשיו
ויש ליזהר  .חמץ של ישראל וצריך למוכרו קודם הפסח או לבערו נעשה )בכזה מקרה שכלה הזמן ולא פרעו, קודם פסח( ולדעה זו

 .אפשר שיש לסמוך אדעת המחבר בזה ומותר ,אכן אם עבר עליו הפסח. בזה דרבים עומדים בשיטה זו

 ת”בעזהשי

 "אפתש טבת ז
 ל"א| דף:  ב| פרק:  פסחיםמסכת: 



 

 

 

 

 ולחן ערוךש

 )או"ח, הלכות פסח, תמא(

נוֹ גֹוי   .א ּכְ ְ ָרֵאל ַעל ֲחֵמצֹו ּוִמש  ִהְלָוה ְלִיש ְ ֶ ָידֹו, ְוָאַמר ֵליהּ  ש  יעַ  ּבְ לֹוִני, ְוִהּגִ ָך ִאם לֹא ֶאְפַרע ְלָך ִלְזַמן ּפְ ּלְ ֶ ו ְיֵהא ש  ָ ַמן  ֵמַעְכש  ַהּזְ
ָרעֹו, ָרעֹו, ִנְקָנה לֹו לְ  ְולֹא ּפְ ַמן ְולֹא ּפְ יַע ַהּזְ ִהּגִ ֶ ּ ִמש  ַסח; ּדְ ַבע ַעד ַאַחר ַהּפֶ ּקָ ֶ ַמן ש  יַע ַהּזְ ר ֲאִפּלּו לֹא ִהּגִ ַמְפֵרַע ְוָהֵוי ֵלּה ֻמּתָ
ל  ֶ  . גֹויֲחֵמצֹו ש 

ִהְלָוה לְ   .ב ֶ ָרֵאל ש  נֹו גֹוי ִיש ְ ּכְ ְ ָרעֹו, ֲאִפּלּו ֵאין ַעל ֲחֵמצֹו, ִאם ִמש  ַסח ְולֹא ּפְ ַמן ֲאִפּלּו ַאַחר ַהּפֶ יַע ַהּזְ ו, ְוִהּגִ ָ ָידֹו ְוָאַמר ֵליּה ֵמַעְכש  ּבְ
ר. ַאֲחָריּותֹו ָעָליו ו, ְוֵאין ַאֲחָריּותֹו ָעָליו, ֻמּתָ ָ ָקֵני ֵליּה ְלַמְפֵרַע. ֲאָבל ִאם לֹא ָאַמר ֵליּה ֵמַעְכש  ּום ּדְ ּ  ָאסּור, ִמש 

  שראל ופועלים נכרים ולהיפךחנות של י

)לעשות של ישראל, ופועלי נכרים נכנסין לשם  )פת ויין הנמכר בה(חנות של ישראל, ומלאי  תנו רבנן:)ל"א ב'( 

)כי תולים שהוא מהסחורה שבחנות, , חמץ שנמצא שם אחר הפסח אסור בהנאה, ואין צריך לומר באכילה מלאכה(

 .ולא מהפועלים(

ת של נכרי ומלאי של נכרי, ופועלי ישראל נכנסין ויוצאין לשם, חמץ שנמצא שם אחר חנו (הברייתא:)המשך 
 .)תולים שהחמץ היה מסחורת החנות, ושל נכרי הוא(הפסח מותר באכילה, ואין צריך לומר בהנאה 

 שיטות הראשונים

פועלים גויים, או להיפך, , בחנות ומלאי ישראל, ורב האי גאון ורש"י: לפי גירסת האם תולים חמץ בחנות או בפועלים
, וכתב כרש"יסתם  15והשו"ע. 14, תולים תמיד בפועליםרבינו חננאל. ולגירסת 13תולים בחנות ובמלאי הנמצא שם

 גרס בהיפך.  שרבינו חננאל

 שולחן ערוך

 תמט(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ָרֵאל ּוְמַלאי   .א ל ִיש ְ ֶ חֹוָרה ּוְכֵלי ַהֲחנוּ )ֲחנּות ש  רּוש  ַהּסְ ם  (תּפֵ ָ ְכָנִסים ְלש  ָרֵאל ְוַהּפֹוֲעִלים ַהּנִ ל ִיש ְ ֶ ם ַאַחר גֹוִייםש  ָ ְמָצא ש  ּנִ ֶ , ָחֵמץ ש 
ַסח ל  ַהּפֶ ֶ ֲהָנָאה. ֲחנּות ש  ל  גֹוִייםָאסּור ּבַ ֶ ר ֲאִפּלּו  גֹוִייםּוְמַלאי ש  ם ֻמּתָ ָ ְמָצא ש  ּנִ ֶ ָרֵאל, ָחֵמץ ש  ם ִיש ְ ָ ְכָנִסים ְלש   ּופֹוֲעִלים ַהּנִ

                                                
 ר,מעש םלעול ,מאי שנא מהא דתנן מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה ?וכי תימא וניזל בתר רובא דנכסיןכתב מהר"ם חלאווה:  . 13

 .אמרינן כאן נמצא וכאן היה ,כיון שהחמץ קבוע שםהלכך  ,שפירש מלאי פת ויין ,כבר נשמר ממנה רש"י ז"ל !אזלינן בתר לוקחיןד
 .ופעמים שאינו מוכר כלל ,ביד הלוקחין ולא ביד המוכר תמה שאין כן במוכר בהמות שהמעו

ת מלאי של מיני מזון חמץ, אלא שאר סחורות, שבכזה מקרה גם ומהר"ם חלאווה כתב דלא פליגי, ורבינו חננאל איירי כשאין בחנו . 14
 רש"י מודה דאזלינן בתר פועלים, בין לחומרא בין לקולא. 

ספק אם של נכרי או חמץ שנמצא אחר הפסח, וולגבי  או"ח תמט,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ה( דלעניין דינא נקטינן כדעה קמייתא. . 15
ויש שמקילים ואומרים דגם  ,יש שכתבו דמותר בהנאה ואסור באכילה, יש דעות בין אחרונים, כתב המשנ"ב )ס"ק ה( שישראל

. וכל זה אסור בהנאה דודאי מישראל נפל ,ואם באותו מקום רוב ישראל מצויים .כשאר ספיקא דרבנן דלקולא אזלינן, באכילה מותר
אבל אם אפשר לתלות שנפל אחר הפסח מותר  .לומר שנאפה אחר הפסח , שאי אפשרסח או שהפת ישןכשנמצא מיד אחר הפ

דזמן מרובה כזה לא  ,משנתלה לומר שמישראל נפל קודם הפסח ,דיותר יש לתלות שמאחר הפסח הוא ,אפילו באכילה בכל ענין
 ב', ד"ה ת"ר(. והרמב"ם השמיט הדין. רב האי גאון )הו"ד בטור(. מהר"ם חלאווה )ל"א -. מקורות היה מונח בדרך
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ֲאִכי ִ ּבַ ְרַסת ַרש  ְך ִהיא ּגִ נּו ֲחַנְנֵאל ּגֹוֵרס"ָלה; ּכָ נּו ַהאי, ֲאָבל ַרּבֵ ֶהֶפְך. י ְוַרּבֵ   ּבְ

  חמץ שנפלה עליו מפולת

: )מפרש דברי תנא קמא(. רבן שמעון בן גמליאל אומר 16חמץ שנפלה עליו מפולת, הרי הוא כמבוער משנה:)ל"א ב'( 
 .מץ()ולמצוא החכל שאין הכלב יכול לחפש אחריו 

 . )שמא יפקח הגל במועד, ונמצא עובר עליו(אמר רב חסדא: וצריך שיבטל בלבו 

 כמה חפישת הכלב, שלושה טפחים. תנא:

אמר ליה רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי: הא דאמר שמואל כספים אין להם שמירה אלא בקרקע. מי בעינן 
 שלושה טפחים, או לא? 

, בעינן שלושה טפחים. התם משום איכסויי מעינא ו ומחטטו ומוציאו()שהכלב מריחאמר ליה: הכא משום ריחא 
 הוא, ולא בעי שלושה טפחים. 

 .? אמר רפרם בר פפא מסיכרא: טפח)צריך שם(וכמה 

 הראשוניםשיטות 

אבל צריך  .אלא לומר שאין צריך להשמיע לאזניו ,איכא מאן דפירש דלבו לאו דוקא, ן"הרכתב  :שיבטל בלבווצריך 
 . םאינן דברי דדברים שבלב ,שיוציא בשפתיו

כיון  ,אבל מדאורייתא ;מדרבנן ני מיליכי מצריכין בטול ה, דן"רי ו"רשעת ד :צריך ביטול מדאורייתא או מדרבנןהאם 
 .18ש"הראדעת כן ו צריך לבטלו בלבו משום 'בל יטמין'.וכתב,  ק"הסמו .17שנפלה עליו מפולת אינו עובר עליו

הפסח, מותר באכילה לאחר  ,הואיל ולא עבר עליו בבל ייראהד, ז"ריא עתד :שנפלה עליו מפולת, לאחר הפסחחמץ דין 
  20אסר. שרב האי גאוןוכתב . א"הרשבדעת כן ו .19הואיל ונפלה עליו מפולתה, שאין לחוש להערמ

                                                
  .(בבא מציעא מ"ב א')רש"י ואין צריך לבערו, דאין כאן עוד 'בל יראה'.  . 16
תו של שהוא ברשו פ"עעליו מפולת א וחמץ שנפלה ,יצא חמצו של נכרי שהוא ברשותו של ישראל :הכי תניא במכילתא בהדיאו . 17

ב "משנדממילא נפל עליו הגל, אינו עובר.  הכא, כיוןאבל מדאורייתא. ים אסור דוקא להטמין בידיד ן."ר. ישראל אבל אינו יכול לבערו
 . (ק לח"תלג, ס)

עובר  ,בחינם פירש כן, דאפילו לא יפקח את הגלו :במועד, ונמצא עובר עליו מא יפקח הגלששיבטלנו בלבו,  פירשש י"שרעל שכתב  . 18
כמו במטמין  ,מדאורייתא מחויב לבטלו הו, דלדיד(ק לח"ס ח,תלג,)ב "משנהכתב ו , שהרי טמון הוא ברשותו.'בל ימצא'בעליו 

ו, כתב, מק "צ, ס"ובשעה) כיון שאינו ברשותו לבטלו ,לפקח הגל לבערו חייב ,טלו עד לאחר זמן איסורואם לא ב ,הוולדיד .לכתחלה
ו אפשר דעובר בבל דעתה כשמוכסה היא כמבוער מדאורייתא, וכשיגלה ,אם כדאי להחמיר לפקח הגל ,ויש לעיין לדעת רש"י ור"ן

 '.שלך'דלא קרינן ביה  ,מותר לכו"ע ,והוא אבוד ממנו ומכל אדם ,לפקח י אפשראכן אם נפל עליו גל גדול שא. (יראה טרם שיבער
ה "ותיו, דתוספ)ש "רא. (מצוה צח, בסופו) ק"סמ. (ה אמר רב חסדא"ף, ד"ט ב ברי)ן "ר. (צריךה "ד)י "רש :תמקורודוד. חי' רבינו וראה 
 . (אמר

בר ע והכא בעניננו לא, 'בל ימצא'ו 'בל יראה'משום שעבר על  ,שחמץ שעבר עליו הפסח אינו אסור אלא משום קנס שקנסוהו חכמים . 19
 .(טק ל"ס ח,תלג,)ב "משנ .עליו כלום ואין ראוי לקונסו
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 שולחן ערוך

 תלג(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ל, ֲאִפּלוּ   .ח ה ּגַ חִֹרין, ְוָנַפל ְוַנֲעש ָ ש  ּבֹו ָחֵמץ ּבַ ּמֵ ּתַ ְ ש  ּנִ ֶ יו  ּכֶֹתל ש  ְחּתָ ֶלב, ֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹק ּתַ ת ַהּכֶ ֵדי ֲחִפיש ַ בֹוּהַ ג' ְטָפִחים ּכְ ֵאינֹו ּגָ
ַנת ש  ּבֹו ַסּכָ ּיֵ ֶ יָון ש  ש   ּכֵ ִמְצָוה ְיַחּפֵ ֵאינֹו עֹוֵסק ּבְ ֶ ִדיָקתֹו ש  ִלים ּבְ ְ ש  ּיַ ֶ א ַאַחר ש  ּמָ ֶ יָנן ש  ִ ים ַחְייש  ּלִ ּגַ צּוִיים ּבַ ּמְ ֶ ט ַאַחר ַמחַ ַעְקָרב ש 

יו ָחֵמץ, ִאם ֵאין ָעָליו ְחּתָ ש  ּתַ ּיֵ ֶ ָידּוַע ש  ְסָתם, ֲאָבל ּבְ י ּבִ ָנה. ְוָהֵני ִמּלֵ ֱאַבד לֹו ְוָיבֹא ִליֵדי ַסּכָ ּנֶ ֶ ה ְטָפִחים, ָצִריְך  ש  ָ לֹש  ְ ּגַֹבּה ש 
ָנה; ְוִאם ֵיש  ָעָליו  ֵאין ּבֹו ַסּכָ ֶ ִעְנָין ש  ָמָרא ַוֲחִציָנא ּבְ ם ּבְ ָ ּ ה ְטָפִחים,ְלהֹוִציאֹו ִמש  ָ לֹש  ְ ִלּבֹו ְוַדּיֹו. ּגַֹבּה ש  לֹו ּבְ   ְמַבּטְ

 

                                                                                                                                                                         
 . (א סי' ע"ת ח"שו)א "שבר. (ד כה ב, סעי'הל)ז "ריא :ותמקור .להקל (טק ל"ס ח,תלג,)ב "משנה, הכריע הלכה ולעניין . 20
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