
ביעור חמץ

כשהשנים כתקונם נהגו (כבר מזמן התנאים) לקיים מצוה זו בשריפה. ובכמה קהילות עושים מדורה גדולה, והכל באים 
וזורקים את חמצם אל תוכה. אכן בשנה זו, שסכנה היא להתאסף חבורת אנשים, ואם כל אחד ואחד יעשה מדורה לעצמו 
יש לחוש שזה גופא יגרום לסכנות של שריפה, ועוד, במדורה קטנה קיימת אפשרות שרק ישרף החמץ על פניו מבחוץ, 
ומבפנים ישאר עדיין ראוי לאכילה. ועוד שצריכים ליזהר מאנטישמיות, שלא יראו השכנים הנכרים שכל אחד ואחד מהיהודים 
שורף את חמצו בפומבי, כאילו לא קרה שום דבר, וכאילו אין אנו משתתפים בהצער מחמת הדת שלנו, וכאילו לא איכפת 

לנו בצרת כל העולם כולו. 

ואולי העצה היא שלא להשבית כ"כ חמץ (דמעיקר הדין סגי בכזית לקיום המצוה), ועל השאר ימנו את הרב כשליח למכור 
דפסחים)  שני  ר"פ  (במשנה  יהודה  דר'  כחכמים  קיי"ל  הדין  דמעיקר  בשריפה,  שלא  תשביתו  מצות  ולקיים  עבורם, 
דהשבתתו בכל דבר, ולעשות כמו שעושים כשע"פ חל להיות בשבת כשזורקים את פתיתי החלה אל תוך האסלא שבבית 

הכסא, ושוטפים את המים, וזה דומה למפרר וזורה לרוח או מטיל לים.

It has been our custom that Chametz should be destroyed on Erev Pesach by burning it. Many 
communities have made controlled public Chametz burnings for the sake of fi re safety. However, 
during these times it is not safe to gather. On the other hand there is a real danger of people making 
their own fi res on their property. In addition, when people make small fi res the heat is not intense 
enough to burn the Chametz all the way to the center and sometimes people are left  with edible 
Chametz that they did not realize was still there. Finally, we must also be careful of the public 
perception that Jews are going about their business as usual and conducting their aff airs in public 
while the rest of the world is confi ning themselves to their homes. It could appear as if the Jewish 
people are not sharing the burden and pain with the rest of humanity because of our religion.

Perhaps the best advice would be to limit the amount of left over Chametz we have in our possession 
on the morning of Erev Pesach. And the small amount of Chametz (no more than a k’zayis is needed) 
should be crushed into tiny particles, so as to not clog the plumbing, and fl ushed in the toilet. Th is 
would also fulfi ll the directive of Chazal.

For further halachic inquiries please email ravschachter@gmail.com
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