
 

 

 

 

 

 חמץ  איסורזמן 

, )כל שעה חמישית של ערב פסח(כל חמש  )חמץ(רבי מאיר אומר: אוכלין  (1) :)משנה לקמן י"א ב'( התם תנן)ד' ב'( 
רבי יהודה אומר:  (2). )ולא ימתין עד תחילת שבע, שהוא אסור מן התורה, לפי שאדם טועה בשעה(ושורפין בתחילת שש 

 אוכלין כל ארבע, ותולין כל חמש תרחק מן העבירה יותר, ולא יאכל מסוף ארבע ולמעלה()טועה אדם יותר מכאן, וצריך לה

 , ושורפין בתחילת שש. )אין צריך לשרוף, אבל לא יאכל(

לא הוו גזרי ביה, דבין יממא  ,דאי לא מיתסר עד אורתאמן התורה, )דכולי עלמא מיהא, חמץ משש שעות ולמעלה אסור 

 לן? . מנ(לליליא לא טעו אינשי

ִחי")ומסיק(  )ה' א'( ם ִזבְׁ ַחט ַעל ָחֵמץ ד ַ ְׁ )וזמן שחיטת הפסח, ועדיין חמץ קיים  )קרבן(, לא תשחט מהכא "לֹא ִתש 

 . הפסח הוא מתחילת שבע, שהוא בין הערבים(

ֹון "ַאךְׁ  :נמי הכי תניא י ֹום ָהִראש  יֶכם" ב ַ ת ֵ אֹר ִמב ָ ְׁ יתו  ש   ב ִ ְׁ ש  לא ביו"ט עצמו? תלמוד , מערב יום טוב. או אינו את ַ
ִחי", לא תשחט את הפסח וע ם ִזבְׁ ַחט ַעל ָחֵמץ ד ַ ְׁ  דיין חמץ קיים, דברי רבי ישמעאל.לומר "לֹא ִתש 

 שיטות הראשונים

ו ר ֲאכִ  )חמץ ומצה ב,א(: הרמב"םכתב : זמן חיוב השבתת חמץ ַמן ִאס  ית ֶהָחֵמץ קֶֹדם זְׁ ב ִ ְׁ ַהש  ֹוָרה לְׁ ה ִמן ַהת  ַות ֲעש ֵ יָלתֹו, ִמצְׁ
יֶכם" )שמות יב,טו(  ת ֵ אֹר ִמב ָ ְׁ יתו  ש   ב ִ ְׁ ש  ֹון ת ַ י ֹום ָהִראש  ֱאַמר: "ב ַ נ ֶ ֶ ָעה  -ש  ב ָ ֹון" ֶזה הו א יֹום ַארְׁ "ִראש  ֶ דו  ש  מו ָעה ָלמְׁ ְׁ י ַהש   ִ ִמפ 

ִחי ם ִזבְׁ ַחט ַעל ָחֵמץ ד ַ ְׁ ֹוָרה: "לֹא ִתש  ת  תו ב ב ַ כ ָ ֶ ָדָבר ֶזה, ַמה ש   ָאָיה לְׁ ר. ו רְׁ ֶהָחֵמץ ָעש ָ ַסח וְׁ ֶ ַחט ַהפ  ְׁ ש  לֹוַמר לֹא ת ִ " )שם לד,כה(, כ ְׁ
ַסח  ֶ ִחיַטת ַהפ  ְׁ ם; ו ש  ר ַאַחר ֲחצֹות. -ַקי ָ ָעה ָעש ָ ב ָ  הו א יֹום ַארְׁ

 חמץ של אחרים ודין החזקת חמץ של נכרי

ַעת ָיִמים ש ְׁ  תנו רבנן:ה' ב'( ) בְׁ ִ יֶכם""ש  ָבת ֵ ֵצא ב ְׁ ָ ָך ָחֵמץ  1. מה תלמוד לומר? והלא כבר נאמראֹר לֹא ִימ  לֹא ֵיָרֶאה לְׁ "וְׁ
ֻבֶלָך"  ָכל ג ְׁ אֹר ב ְׁ ָך ש ְׁ לֹא ֵיָרֶאה לְׁ לֹא ֵיָרֶאה )אלא( ! )הרי בתים במשמע(וְׁ ךָ לפי שנאמר "וְׁ אֹר" לְׁ )משמע שאם טמון,  ש ְׁ

 שלבגבולך, כגון חמץ )אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים שלך אי  המילה "לך" באה ללמד(וכן  ), שפיר דמי(

 . )חמץ שהוקדש לבדק הבית(, ושל גבוה נכרים(

)אפילו בגלוי, , ויקבל פקדונות מן הנכרי (" כתיבלֹא ֵיָרֶאה, דהא "חמץ שלו שלא יראנו, ודיו)יכול יטמין ( הברייתא:)המשך 

ךָ " דהא כתיב צֵ ", שלך(לְׁ ָ  .א"? תלמוד לומר "לֹא ִימ 

, ואין שרוי )תחת ידך(אלא בנכרי שלא כיבשתו  )שמותר להחזיק ברשותך חמץ של אחרים(אין לי ( :2הברייתא)המשך 
 ושרוי עמך בחצר, מניין  )או שלא כיבשתו אבל(, ממונו כממונך(דהוי )תחת ידך, נכרי שכיבשתו  )חמצו של(עמך בחצר. 

                                                
 שמות יג,ז.  . 1
 לץ להגיהה. ראה בגמרא. על פי פירוש רבא לברייתא. משמעות הברייתא המקורית קשה, ואביי נא . 2
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ֵצא ב ְׁ ? תלמוד לומותר להחזיקו()ש ָ יֶכם"מר "לֹא ִימ   .3ָבת ֵ

מנין ליתן את האמור של זה בזה, ושל זה בזה? תלמוד לומר "שאור" "שאור" לגזרה שוה: מה ( הברייתא:)המשך 
עובר משום בל יראה ובל ימצא, ובל יטמין, ובל יקבל פקדונות מן  )נאמרה בו החומרא שהוא(שאור האמור בבתים 

שלך אי אתה רואה, אבל אתה  )נאמרה בו קולא(גבולין, הנכרים, אף שאור האמור בגבולין. ומה שאור האמור ב
 רואה של אחרים ושל גבוה, אף שאור האמור בבתים. 

ֵצא" )אפילו בגלוי(, ויקבל פקדונות מן הנכרים )חמץ בגבולו(אמר מר: יכול יטמין  ָ )הכל אסור, , תלמוד לומר "לֹא ִימ 

 ך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה! הא אמרת רישא של )ומקשה(. אפילו טמון, ואפילו של נכרי(

 ., הא דלא קביל עליה אחריותעל חמץ הגוי המופקד אצלו, נחשב כשלו, ואסור() לא קשיא, הא דקביל עליה אחריות

מבתייכו, כיוון דאילו מיגנב ואילו  4: בעירו חמירא דבני חילאעירו()בני כי הא דאמר להו רבא לבני מחוזא 
 .)לכם להחזיקו בפסח, כאילו הוא ממונכם(, ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי, כדילכון דמי ואסור )נאבד(מיתביד 

 שיטות הראשונים

ואינו מותר  ,יבחים נמי , דאפילו שומר חינבה"ג ורבינו ירוחםדעת : איזו קבלת אחריות מחייבת את השומר באיסור חמץ
, דדוקא שומר שכר דחייב בגניבה ר"יבשם  רא"ש דעת. כגון שהתנה, חייב באחריותו כלל אפילו בפשיעה אלא כשאינו

, דאינו חייב, אא"כ קיבל עליו אחריות אף מאונסים. תוספותודעת  .הרמב"םוכן דעת  נם, לא.יואבידה. אבל שומר ח
  ."גכבה, ובשם יש אומרים כרמב"םסתם  5שו"עוה

ָרֵאל " םהרמב" כתב: גוי אלים שהפקיד חמץ אצל ישראל ִקיד ֲחֵמצֹו ֵאֶצל ִיש ְׁ ִהפְׁ ֶ ם ש  ֹוי ַאל ָ ִאם  -ג  ֶ ֵאִלי ש  רְׁ ש ְׁ ִאם יֹוֵדַע ַהי ִ
ל ַאֲחָריו ת, ֲהֵרי  ֹא ִקב ֵ ל  ֶ י ש  ִ ַאף ַעל פ  ם וְׁ ל ֵ ַ ש  סֹו לְׁ אֹונְׁ כֹוֵפהו  וְׁ מֹו, וְׁ ל ְׁ ַ ש  בֹו לְׁ ַחי ְׁ ַנב מְׁ ו  ָאַבד אֹו ִנגְׁ ִאל  ב כ ְׁ ָ ֲהֵרי ֶנֱחש  ֶ ַבֲערֹו, ש  ב לְׁ ֶזה ַחי ָ

ַאֲחָריו תֹו. ס ב ְׁ בֹו ָהַאנ ָ ַחי ְׁ ְׁ מ  ֶ ֵני ש  ְׁ ֹו, ִמפ  ל  ֶ   8והשו"ע. 7, שאין החמץ נחשב שלוראב"ד, ריטב"א, ומהר"ם חלאווהדעת ו 6"הו א ש 

                                                
. ודרוש ביה: לא ימצא לך אף במצוי אצלך, והיינו שרוי עמך קאמינא לך, דאין חמץ אסור אלא אם כן שלך, אבל אתה מוצא את שלו . 3

בפרשת ראה, וכתיב לא יראה לך חמץ , ראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימיםמשום שנאמר בגבולין בשאור לך לך תרי זימני, לא י
בפרשת בא, ואם אינו ענין להאי לך בגבולין גבי ראייה, דהא כבר אמור, תניהו ענין ללא ימצא, ודרוש  ,יראה לך שאור בכל גבולךולא 

על פי ביה: לא ימצא לך אף במצוי אצלך, והיינו שרוי עמך קאמינא לך דאין חמץ אסור אלא אם כן שלך, אבל אתה מוצא את שלו. 
 רש"י.

 . רש"י.גייס של בית המלך, ומטילין תיקון טורח מזונותיהן על העיירות . 4
או"ח תמ,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ב( דמיירי שקיבל עליו אחריות בהדיא, וקנו מידו. דאי לאו הכי, אין דין שומרים לגוי )ראה שו"ע  . 5

ח( דלכתחילה יש לחוש לדעת בה"ג, וגם שומר חינם יחזיר ד(. או במקרה שכך הוא דין המלכות. עוד כתב המשנ"ב )ס"ק -חו"מ שא,א
לגוי. ואם אינו כאן, יעשה מכירת חמץ ויבטל ג"כ. אך בדיעבד, כשהגיעה שעה שישית שאי אפשר למוכרו, יש לסמוך אסברא 

תוספות  הל' חמץ ומצה ד,ג(.. רמב"ם )ה ח"ה(תיב רבינו ירוחם )נ(. ש"ד ברא"הובעל הלכות גדולות ). )סי' ד( רא"ש -ראשונה. מקורות 
 ד"ה שומר(.א',  )בבא מציעא פ"ב ב', ד"ה אימור; שבועות מ"ד

דאמר להו רבא לבני מחוזא, בעירו חמירא דבני חילא מבתייכו, כיון דאילו מיגנב ואילו מיתביד, ברשותייכו קאי, ובעיתו לשלומי,  . 6
 כון דמי, ואסור. ואע"פ שעל פי הדין אינו נעשה שומר לנכרי, אפילו הכי חייב לבער, כשיודע שהגוי אלים ויכפהו לשלם.כדיל

וסבירא להו דתשלומין אלו )של בני מחוזא( היו מן הדין,  ריטב"א. גזל לשעתו הוה, ולא חשיב כשלו לעבור עליו. ,דבודאי כל שבאונס . 7
 הגר"א )ס"ק ו(.אור בייל שהיו שומרים את העיר(. שחוק המלכות עליהם )לפרנס אנשי חו

או"ח תמ,א. וכתב המשנ"ב )ס"ק ט( שהעיקר כדעה ראשונה. ומכל מקום אם עבר עליו ולא ביערו ועבר עליו הפסח, אין להחמיר,  . 8
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 .כראב"ד, ובשם יש חולקים כרמב"םסתם 

 וכלבו(, ד"ה הא דקבילסוה' ב', )פ"ק,  רא"ה, ריטב"א: דעת עליו הפסחעבר ווקיבל הישראל אחריות,  גוי שהפקידחמץ 
, שלא גזרו חכמים בחמץ שעבר עליו הפסח, אלא בחמץ ישראל, ולא בחמץ נכרי המופקד ד"ה נכרי שהלוה( )סי' מח

   9.10)הו"ד באליה רבה תמ, ס"ק ב(, דאסור באכילה, ומותר בהנאה ראב"ןביד ישראל. ודעת 

שאינו חייב לבערו, אפילו אם כבוש תחת ידו, כגון  בברייתא: מבואר עליו אחריותהישראל לא קיבל שהפקיד גוי וחמץ 
 .11השו"עגר תושב, ושרוי עמו בחצר. וכן פסק 

אצל  שאמרו ישראל שהפקיד חמצו אצל נכרי או הגאוניםיש מן , הרא"שכתב : הפקיד חמצו וקיבל הנפקד אחריות
כיון שאינו  ,שהוא שלו, אע"פ (פקדאלא הנ) חייב בביעורוהמפקיד אין  ,ישראל חבירו וקבל הנפקד עליו אחריות

. 14, דדבר פשוט הואהרא"שוכתב . 13היה אומר דלעולם ברשות המפקיד הוא וחייב לבערו מן התורה וה"ר יונה. 12ברשותו
 . 15השו"ע. וכן פסק הרמב"םוכן פסק 

 שולחן ערוך

 תמ(או"ח, הלכות פסח, סימן )

ָרֵאל, ִאם  ֹויג    .א ִקיד ֲחֵמצֹו ֵאֶצל ִיש ְׁ ִהפְׁ ֶ ָכל ָמקֹום ש  הו א ב ְׁ ֶ ין ש  ֵביתֹו ב ֵ הו א ב ְׁ ֶ ין ש  ֵנָבה ַוֲאֵבָדה, ב ֵ ַאֲחָריו תֹו ִמג ְׁ ב ב ְׁ הו א ַחי ָ
ו תֹו, ש  רְׁ ַבֲערֹו.  ב ִ ב לְׁ ַיד הגה:ַחי ָ ִקידֹו ב ְׁ ִהפְׁ ו  ָחַזר וְׁ ָפִסי פַאֵחר  ֹויג   ַוֲאִפל  הֹות ַאלְׁ ָסִחים(. ")ַהג ָ פְׁ ו  ק ד ִ ֲאִפל  ֶ ִרים ש  ֵיש  אֹומְׁ א וְׁ  ֵאינֹו ָעָליו ֶאל ָ

                                                                                                                                                                         
חמץ ומצה ד,ד(. מהר"ם חלאווה )ו' א', ד"ה כללא דשמעתין(. ריטב"א )ה' ב',  רמב"ם וראב"ד )הל' -מקורות  ואפילו באכילה מותר.

 ד"ה הא דקביל(.
שחייב הישראל באחריות.  נכריםשעבר עליו הפסח מותר בהנאה, היינו בחמץ של  נכריחמץ של  )כ"ח א'( שפירש כן מתני' דפסחים . 9

 תמ, ס"ק ב(.)אליה רבה . שלא קיבל ישראל אחריות נכריאבל מכל שאר פוסקים בסימן תמ"ח משמע שפירשו כפשטיה בחמץ 
והמשנ"ב )תמ,א, ס"ק ה( כתב שדעת הרבה פוסקים )אחרונים, וכתבו להוכיח כן מדברי הרמב"ם ורא"ש( דאסור באכילה ובהנאה כמו  . 10

א איכפת לן במה שנהנה מזה ר לו החמץ, ולחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח )ומכל מקום אם בא הנכרי אחר הפסח, רשאי להחזי
 בו(. ויש מקילים בעיקר דין זה, ויש לסמוך עליהם לעניין היתר הנאה.שפורעו 

 או"ח תמ,ב. וכתב המשנ"ב )ס"ק י( שבפסח אינו רשאי לכתחילה לקבל כלל פקדון חמץ, אפילו בלא אחריות, ואפילו בחינם. . 11
מה  - בבתיכם למוד לומרת ,שומע אני כפשוטו ,לפי שנאמר בכל גבולך? בתיכם למה נאמרב :דתני התם, הביאו ראיה ממכילתאו . 12

שות יצא חמצו של נכרי ברשות ישראל שהוא בביתו ואינו יכול לבערו. יצא חמצו של ישראל בר ;ביתך ברשותך אף גבולך ברשותך
 .)וגם בנידון שלנו, הוא שלו ואינו ברשותו( הנכרי שהוא שלו ואין ברשותו

וראה ביאור הגר"א ולא הבנתי ראייתו. וכתב הרא"ש, ולא מבית הקדש.  ,( וגונב מבית האיש'ו א"דאמרינן בפ' מרובה )עוהביא ראיה מ . 13
 )ס"ק יב( בביאור הראיה.

נא קרי, שהשאילו הנפקד ביתו לשמירת ממונווכיון  ;עיקר הממון של הבעלים הוא, מכל מקום דאע"פ שהנפקד קבל עליו אחריות . 14
 ל"א א'(.כל שעה ) רקכדתנן בפ ,ביה ביתו. וההיא דמכילתא מיירי בנכרי שהלוה לישראל על חמצו

ָקד ַאֲחָריו ת, עֹוֵבר ָעָליו ... :ע"דפוס ראשון כתוב בשוב או"ח תמ,ד. . 15 פְׁ ל ָעָליו ַהנ ִ ב ֵ ק ִ ֶ י ש  ִ ִקיד ַאף ַעל פ  פְׁ ַ עֹוֵבר " :הנוסח הואובדפוסים  .ַהמ 
ִקיד ַאף ָעָליו פְׁ ַ , שהרי כתב בסעי' א, שאם קיבל עליו הנפקד (כנוסח הדפוסים) שכן מוכרח בדבריועל זה באר הגולה, כתב ו ."ַהמ 

הנפקד  וכיון שעל המפקיד מוטל לבערו, נראה שאין :(תמ,ד)מנם הלבוש כתב א ח."פסק הבוכן וחייב לבערו.  אחריות, דעובר עליו
אף על גב שהוא ברשותו אין זה נקרא רשותו, . רוחי לבעורי חמץ של ישראל חבירועובר עליו אם הוא ישראל, דלא רמיא עליה לאט

ששית כדי שלא  דהא השאילו לאחרים כיון שהמפקיד ישראל הוא. והני מילי מדאורייתא, אבל מדרבנן חייב לבערו כשהגיע שעה
 רא"ש )סי' ד(. רמב"ם )הל' חמץ ומצה ד,ב(. –מקורות ש. "עיי .יכשל בו
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י וֹ  ֶ א ש  ין, ֶאל ָ ד ִ ַאֲחָריו תֹו ב ַ ב ב ְׁ ו  ִאם ֵאינֹו ַחי ָ ַבֲערֹו. ַוֲאִפל  ב לְׁ יָעה, ַחי ָ ִ ש  פְׁ ב ב ִ ַחי ָ ֶ ם ש  ֹוֵמר ִחנ ָ הָ ש  ֶ ם  ֹויג  ֵדַע ש  ל ֵ ַ ש  הו  לְׁ ֵ פ  ִיכְׁ ם וְׁ ַאל ָ
ַבֲערֹו; ב לְׁ ִקים. ִאם יֹאַבד, ַחי ָ ֵיש  חֹולְׁ   וְׁ

ִאם  .ב רו י ִע  ֵאינוֹ  וְׁ ָ ש  ב וְׁ ָ ֹוש  ר ת  הו א ג ֵ ֶ גֹון ש  ַחת ָידֹו, כ ְׁ בו ש  ת ַ ו  ִאם כ ָ ַבֲערֹו ֲאִפל  ב לְׁ ַאֲחָריו תֹו, ֵאינֹו ַחי ָ ב ב ְׁ ָצִריךְׁ ַחי ָ ָחֵצר. וְׁ ֹו ב ֶ מ 
ח כ ַ ְׁ ֹא ִיש  ל  ֶ ֵדי ש  ָפִחים, כ ְׁ בֹוה ַ י' טְׁ ה ג ָ ִחצ ָ ָפָניו מְׁ ֹות לְׁ .  ַלֲעש  ו  ֶלנ  יֹאכְׁ ִלי  גֹויוְׁ  הגה:וְׁ ֹוֶפה ָעָליו כ ְׁ ו תֹו, כ  ש  לֹא רְׁ ָרֵאל ב ְׁ ֵבית ִיש ְׁ יַח ָחֵמץ ב ְׁ ִהנ ִ ֶ ש 

ה  ;א("ש סי' ת")ריב ִחצ ָ ֹות מְׁ יֹום טֹוב, ֲאָבל ִאם הו א קֶֹדם יֹום טֹוב ָצִריךְׁ ַלֲעש  ָקא ב ְׁ ַדוְׁ ֵעיל ִסיָמן תמוְׁ ן לְׁ   .ו ָסִעיף א'(")ַעי ֵ
ִקיד ֲחֵמצֹו ֵאֶצל  .ד ִהפְׁ ֶ ָרֵאל ש  ָרֵאל ֲחֵברֹו אֹו ֵאֶצל הַ  ִיש ְׁ ָקד ַאֲחָריו ת, עֹוֵבר ָעָליוֹויג  ִיש ְׁ פְׁ ל ָעָליו ַהנ ִ ב ֵ ק ִ ֶ י ש  ִ ַאף  , ַאף ַעל פ 

ִקיד. פְׁ ַ  ַהמ 
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