
חמץ שעבר עליו הפסח

האיסור
תמצו עשה מהתורה להש�ית החמץ שלו לפני פסח, ואף שמן התורה די שי�ב
טל או יפקיר חמצו, חיי�ו חכמים שיש�יתנו �איזה אופן שיהיה1, ודי גם �מה שמוכר החמץ לנכרי לפני זמן האיסור2, או עכ"פ 

כשמפקירו �פיו ומוציא החמץ מ�יתו למקום מופקר לכל3. 

בשוגג ואונס
חז"ל קנסו שחמץ של ישראל שע�ר עליו הפסח אסור �הנאה4, אפילו הניחו �שוגג או �אונס ואפילו שלא ידע כלל עד לאחר 

, שלא ע�ר על �ל יראה5, יש לחוש שאדם יניח חמצו ויאמר שהפקירו6, ואסור לעוב חהפס
לם לכל אדם �כל מקום שהיא שלא חילקו חכמים �גזירותם7, �רם, יש פוסקים שדנו האם 

יש אופנים ש�אונס גמור מותר החמץ �הנאה או אפילו �אכילה8.

ביטל, בדק או הפקיר
עוד כת�ו הפוסקים שאפילו �יטל חמצו �זמנו כדין, ומצא חמץ שלו לאחר הפסח, אסור 
החמץ לאחר הפסח, מטעם האמור9, ויש שהתירו �הנאה �מקום הפסד מרו�ה10, ואפילו 
אם גם �דק כמנהגנו נחלקו הפוסקים שיש שכת�ו שאסור �הנאה, ויש שהקילו גם �זה 
�הפסד מרו�ה11. ויש שכת� שאפילו הפקירו �פני אדם והשליכו למקום הפקר כדי שלא 

יע�ור על �ל יראה ו�ל ימצא, אסור החמץ12.

מכר לאחר שש, יורש
חמץ של ישראל לאחר שש שעות אסור �הנאה13, ולרו� פוסקים אסור אף לאחר הפסח 

אפילו אם מכרו לגוי לפני הער�, א�ל יש שהקילו להתיר �הנאה כאשר לכמה ראשונים אינו עו�ר על '�ל יראה' לפני הער�14. 
ויש שכת� �מי שלא מכר חמצו ומת תוך הפסח, שהחמץ מותר ליורשיו כי �תוך הפסח היה אסור �הנאה כדין חמץ �פסח 
ולא זכו היורשים עד לאחר הפסח, והקנס אינו חל עד מוצאי הפסח ואז א�יהם מת ואילו הם לא חטאו שיקנסו אותם15, א�ל 
שייכת  שלדעתם  מפני  או  היורש16  של  לממון  החמץ  אחש�יה  שרחמנא  מטעם  אם  החמץ,  ואוסרים  חולקים  פוסקים  הר�ה 

ירושה �איסורי הנאה17.

מכר לגוי אוהבו או על תנאי, 
לחזור  שחיי�  תנאי עם הגוי  יעשה  שלא  ו�ל�ד  לאחר הפסח,  ממנו  לקחת  ולחזור  לגוי  �מתנה  ליתן  או  למכור חמץ  מותר 
ולמכור לו החמץ לאחר הפסח, א�ל אם מכר �מכירה גמורה הגם ששניהם יודעים שיחזיר החמץ לאחר הפסח, הרי זה מכור, 

שהרי הלוקח יכול למכרו ולהקדישו מ�לי מוחה 18. 

מכירה בהערמה
איסור  להפקיע  נעשית  אם  אף  מותרת  �הערמה(,  )מכירה  איסור  להפקיע  שנעשית  שניכרת  מכירה  האם  נחלקו  הפוסקים 
דאורייתא19, ולכן נחלקו האם מותר למכור החמץ �הערמה רק לאחר ש�יטל חמצו שמהתורה אינו עו�ר '�ל יראה' או אפילו 

לפני ש�יטל החמץ20. 

מכירה של רבים
יש שכת�ו שאף למתירים הערמה רק �דר�נן הוא רק מפני החשד, ולזה חששו �יחיד א�ל �ר�ים אין חשש חשד, ולכן �ר�ים 

שמוכרים על ידי שליח, כמו הר� שאוסף החתימות של כל המוכרים, מותרת ההערמה לכולי עלמא אפילו �דאורייתא21.

4  תמ"ח סעיף ג'. 
5  ראה מ"ב שם ס"ק ט' ושער הציון ס"ק י"ב דגזרינן התירא אטו איסורא.

6  שם סעיף ג', שועה"ר שם סעיף א'.
7  ראה מ"ב תמ"ג ס"ק י"ז, שועה"ר תמ"ח סעיף א'.

8  ראה מ"ב תמ"ח ס"ק ט' וביה"ל  שם ד"ה אפילו, שדי חמד חלק ח' מערכת חו"מ סי' ח' אות ו' ואות ע"ה.
9  שם סעיף ה'.

10  ראה טור סי' תמ"ח ס"ק ג', בשם העיטור בביטל שמתיר בהנאה, ובשו"ת כתב סופר או"ח סי' פ"ב העלה שהרי"ף והרמב"ם מתירים באונס, ובדע"ת 
סעיף ה' ד"ה והנה בדין, מא"ז הובא גם בהגהות אשרי סי' ד' ובדרכי משה סי' תמ"ה ס"ק א' אבל גם האו"ז בעצמו לא סמך על זה, עיי"ש, ובביאור הלכה סעיף ג' ד"ה 

אפילו, כתב שהמתירים בבדק וביטל )ראה מ"ב ס"ק כ"ה( מתירים אפילו רק ביטל לבד, ולכן מסיק להתיר בהפסד מרובה.  
11  ראה סי' תמ"ח מ"ב ס"ק כ"ה ובשער הציון ס"ק ע', ע"א.

12  שועה"ר סעיף כ"ט, וראה במהדורה החדשה בהערת המהדיר אות קל"ב משארית יהודה או"ח סי"ד שמביא ביאור הדבר מקו"א שנאבד מאתנו.
13  תמ"ג סעיף א'.

14  ראה מ"א תמ"ג ס"ק א' כביאור המ"מ בדעת הרמב"ם שאינו עובר, וכן סתם בשועה"ר תל"א סעיף א', וראה מ"ב תמ"ג ס"ק א' ובשער הציון ס"ק א' 
ב', ובביאור הלכה ד"ה אסרוהו.  

15  שו"ת נודע ביהודה קמא או"ח סי' כ' ד"ה ומעתה, וראה חק יעקב תל"ה ס"ק ב'.
16  מקור חיים סי' תמ"ח ס"ק ט'

17  אבני מילואים סי' צ"ב ס"ק ה', ובשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קפ"ט כתב דזוכה באיסורי הנאה אגב שאר הירושה, וראה שו"ת נאות דשא סי' ל"ט שרוב 
אחרונים חולקים על הנוב"י.

18  ראה ב"י סימן תמ"ח בביאור דברי הבה"ג, וראה בשו"ת חת"ס או"ח קי"ג שביאר, שגם המוכר בתנאי שיחזירנו היא מכירה גמורה מהתורה ורק 
אסור מדרבנן בגלל ההערמה.

חג  בהתקרב 
ידעו  לא  הפסח, 
משפחת  בני 
במה  פרידמאן, 

יפארו את שולחן ליל הסדר שלהם?

החדש,  ביתם  את  הם  חנכו  מאז  שבועות  מספר  כבר 
כאן בגולה. אך כל רכושם עושה עדיין את דרכו לכאן 

מארץ הקודש.

וכפי  מלך  כבן  בשולחנו  להתנהג  יהודי  כל  חובת  הן 
שפסק השלחן ערוך )אורח חיים, סימן תע"ב סעיף ב'(:

יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כוחו.

כשנודע מכל הענין לר' חיים, מיד יצר הוא קשר עם 
אבי משפחת פרידמאן והציע את עזרתו.

- אוכל למצוא לך מספר כלי כסף נאים, בהשאלה. 

ר' חיים הנ"ל יהודי טוב לב הוא, אשר אזנו כרויה לכל 
מצוקה של יהודי. אינו נזקק שיבקשו ממנו, הוא פועל 

מדעת עצמו.

יוכבר למחרת בא ר' חיים לבשר בבית משפחת פריד
מאן כי השיג בעבורו בקבוק כסף נאה.

תשתמש  שלא  ביקש  הוא  גרונם.  מר'  זאת  הישגתי   -
בזה ביין, רק תניח את זה על השולחן לנוי. הוא מקפיד 

מאד על כשרות כליו.

- לשם מה לי הבקבוק אם לא אוכל להשתמש בו? - 
תמה פרידמאן.

של  במשכונות  משתמש  היה  שמהרי"ל  ידוע  הן   -
)עיין משנה ברורה שם סק"ו(.  נכרים על שולחנו לנוי 
ודאי שהוא לא השתמש בהם, וכלשון המשנה ברורה 

שם 'לשמוח בראייתם'. 

הרי לן שגם להניח הכלים לנוי בעלמא יש בזה 'ענין'... 
- התפלפל בלמדנות.

הבית  ואם  פרידמאן,  משפחת  מבית  חיים  ר'  יצא  אך 
תהתה באזני בעלה:

- מהיכן לגרונם ההוא בקבוק כסף כה יפה ומהודר? וכי 
בעל פרנסה יפה הוא?

פרנסה  שבעל  אף  כך.  על  תמהתי  אני  שגם  האמת   -
מלהי קשת  כמטחווי  הוא  רחוק  עדיין  אך  הוא,  ייפה 

במועט'  'מסתפק  הכסף...  בקבוקי  קוני  כת  על  מנות 
הוא...

לאחרונה,  הלא  בכסף.  'מצופה'  רק  הבקבוק  ושמא   -
מאז שעלה מחירה של מתכת הכסף, רבים מכלי הכסף 
המצופה  פשוטה  ממתכת  אלא  אינם  בשוק  הנמכרים 

בכסף...

בדק וביטל חמצו 
לפני הפסח 

ומצא חמץ לאחר 
הפסח האם מותר 

בהנאה

בדיקת ומכירת חמץ
הרב חיים קאהן שליט"א

מהדורת וויינרעב לעילוי נשמת הרה"ח ר' ארי' לייביש ז"ל בן הרה"ח ר' זאב אהרן ז"ל נתנדב ע"י בנו הרה"ח ר' יעקב שליט"א

גליון שבועי
שמיני | תשע"ז מהדורת וויינרעבמשא ומתןמשא ומתן

ט " ר ן  ו י ל ג    | א    " ט י ל ש ן  ה א ק ם  י י ח ב  ר ה ת  ו א י ש נ ב    | ם    י י ח ץ  ע ה  א ר ו ה ת  י ב י  " ע ל  " ו י

מעשה שהיה פסקי דינים

5. ]3[ ראה מ"ב סי' תמ"ה ס"ק י"ח  ]1[ ראה גליון ר"ח תחת הכותרת 'חיוב ביעור'. ]2[ שועה"ר תמ"ה סעיף א', ראה גליון הנ"ל הערה 

ושער הציון ס"ק ל"ב, ביאור הגר"א סי' תל"ג סעיף ו' ד"ה אבל לקמן, ועיין מ"א תמ"ח ס"ק ח. ]4[ תמ"ח סעיף ג'. ]5[ ראה מ"ב שם ס"ק 

ט' ושער הציון ס"ק י"ב דגזרינן התירא אטו איסורא. ]6[ שם סעיף ג', שועה"ר שם סעיף א'. ]7[ ראה מ"ב תמ"ג ס"ק י"ז, שועה"ר תמ"ח 

סעיף א'. ]8[ ראה מ"ב תמ"ח ס"ק ט' וביה"ל שם ד"ה אפילו, שדי חמד חלק ח' מערכת חו"מ סי' ח' אות ו' ואות ע"ה. ]9[ שם סעיף ה'. 

]10[ ראה טור סי' תמ"ח ס"ק ג', בשם העיטור בביטל שמתיר בהנאה, ובשו"ת כתב סופר או"ח סי' פ"ב העלה שהרי"ף והרמב"ם מתיי

רים באונס, ובדע"ת סעיף ה' ד"ה והנה בדין, מא"ז הובא גם בהגהות אשרי סי' ד' ובדרכי משה סי' תמ"ה ס"ק א' אבל גם האו"ז בעצמו 

לא סמך על זה, עיי"ש, ובביאור הלכה סעיף ג' ד"ה אפילו, כתב שהמתירים בבדק וביטל )ראה מ"ב ס"ק כ"ה( מתירים אפילו רק ביטל 

כלים נאים
הרב אריה ליכטנשטיין 

המשך ההערות בעמוד ב'
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לדיני תורה, שאלות בדיני ממונות, שטרות, ריבית, צוואות, דיני מקח וממכר בשבת ויו"ט, או לכל ענין הקשור לגליון אפשר להתקשר:

קו ההלכהמעשה שהיה

  mm@businesshalacha.com לקבל את הגליון באימייל  שלחו ל

חתנו של שכני הניח את רכבו )car( הישן - שחדל 
 shared( המשותפת  בחניה   - בו  מלהשתמש 
ואין  מכיון  חמיו.  עם  יחד  לי  שיש   )driveway

יברצוני לערב את חמיו, התריתי בו מספר פעמים שיפנה את הרכב משם, אך הוא אינו מתייחס לא
זהרותי. כעת הודעתי לו שיש כאלה שיקפצו על רכבו ואף ישלמו על פינויו משם, ועדיין אינו מגיב.

שאלה: מה הם האפשרויות העומדות לי על פי ההלכה?

תשובה: עליך להתקשר אל בעל הרכב ולהודיעו שעליו לפנות את רכבו. הזהר אותו שאם לא יעשה 
זאת, תעשה זאת אתה. עליך לתת לו פרק זמן סביר לעשות זאת. אם הוא יבחר להתעלם ולא לטפל 

בכך בעצמו, הנך רשאי לפנות את הרכב בעצמך.

בגמרא )בבא מציעא דף ק"א ע"ב( מסופר שאחד קידש אשה בכדי שתשכיר לו מקום בחצירה להניח 
את חביות היין שברשותו. לאחר שהיין עמד בחצירה, שלח לה את גיטה. כיון שכך, הלכה ומכרה מעט 
מיינו בכדי שיהיה לה מה לשלם לפועלים שיוציאו את היין מרשותה ולהניחו ברשות הרבים. ְוִהְצִּדיק 
רב הונא בריה דרב יהושע את מעשיה. ואף אם חצירה עומדת לשכירות, רשאית היא לסרב להשכירה 

לאותו אחד שאינה סומכת עליו.

כך גם פסק המחבר )חושן משפט, סימן שי"ט סעיף א'( כי מי שהכניס את פירותיו לחצר חבירו שלא 
מדעת בעל החצר, או שהטעה את בעל החצר והערים עליו להכניס את פירותיו - רשאי בעל החצר 

למכור מהפירות בכדי לכסות את ההוצאות שיהיו לו מהוצאת הפירות מרשותו. 

דעת המחבר שמעיקר הדין אין צורך להודיעו כלל ורק ממידת חסידות יודיע לבית דין והם ישכרו 
מקום להניח את הפירות, כדי שלא להפסיד את הבעלים משום השבת אבידה. זאת, אף שנהג שלא 

כשורה. 

אבל הרמ"א מביא את דעת הסוברים שצריך להודיע לבעל הפירות לפני שמוציאם. רק לאחר שעשה 
זאת, נפטר בעל החצר מאחריותו.

יש מהפוסקים שחילקו בין היכא שהחצר עומדת להשכיר להיכא דלא. אם אינה עומדת להשכיר - 
רשאי בעל החצר בכל מקרה להוציא את הפירות. אך אם עומדת להשכרה - רשאי בעל החצר להוציא 
את הפירות רק במקום שבעל הפירות הטעה אותו והערים עליו )בית יוסף, סמ"ע סק"א וקצות סק"ב 

בשם רבינו ירוחם(.

יש שהוסיפו, שכאשר בעל החצר זקוק למקום - רשאי הוא להוציא את הפירות לאלתר מדין 'עביד 
איניש דינא לנפשיה'. כמו שמצאנו )בבא קמא דף כ"ז ע"ב( במי שממלא חצר חבירו בחביות, שרשאי 
בעל החצר לשברם בכדי לפלס לעצמו דרך בתוך רשותו )ט"ז וראה פתחי תשובה משו"ת חות יאיר 

סימן קס"ה(.

לאור הנ"ל - עליך להודיע לבעל הרכב שיבוא לפנות את אותו, ובאם לאו, תעשה זאת בעצמך. אם 
יבחר שלא לפנותו - רשאי אתה לפנות זאת בעצמך. בפרט שיתכן מאד ובעל הרכב נתייאש מלקבל 

עליו תמורה, או שמתעצל ואינו רוצה לטרוח בפינויו.

כל האמור לעיל נכון גם אם השכן - השותף בחניה, הותיר שם בעצמו רכב המפריע את השימוש שלך.

ותוך כדי דיבורה הגביהה מרת פרידמאן את הבקבוק - אכן, הוא כבד מידי... אם היה 
כסף, הרי שמחירו היה הון תועפות... - פסקה בידענות.

...

בלילה הוא נדדה שנת הגנב... הוא פרץ לבית משפחת פרידמאן ונטל עמו לשלל את 
בקבוק הכסף של גרונם...

הם ניסו להתנחם ששוויו כנראה אינו כה גדול. שהרי לא מכסף הוא...

אך גרונם טען שהבקבוק של כסף הוא. לא סתם, אלא יוצר במדינת איטלי"א, שם כלי 
הכסף כבדים מאד... שוויו אכן הון רב...

...

כתב בהגהות מרדכי )סוף פרק הכונס(:

לו  שואל  והיה  ואבדו.  מעכו"ם  במשכון  לו  שהיה  סייף  משמעון  ראובן  ששאל  מעשה 
שמעון דבר גדול כמו שהיה שואל ממנו העכו"ם.

דהיינו, שראובן השואל סבר בדעתו שסייף זה, זול ופשוט הוא. לאחר שאיבדו ראובן, 
תבע ממנו שמעון שישלם עליו הון רב, כפי שתובע העכו"ם שהיה בעל הסייף, שטען 
ששוויו של סייף זה היה יקר מאוד )ובפשטות אכן כך הוא, ולא שהעליל עליו העכו"ם, 

עיין בסמ"ע סימן ע"ב סקכ"ח וש"ך שם סק"מ(.

יוהכריע המרדכי שאינו צריך לשלם אלא שוויו של סייף פשוט, כפי שסבר ראובן שש
ווה.

והוכיח את דבריו מדינא דגמרא. האשה שקיבלה לידה בשמירה דינר זהב, ואמר לה 
המפקיד שדינר של כסף הוא. אם פשעה בשמירתו )ולא הזיקתו בידים( - חייבת לשלם 
רק מחיר דינר של כסף )בבא קמא דף ס"ב ע"א וכך נפסק להלכה בשלחן ערוך - חושן 
מדברי  סק"י  הש"ך  שם  שהוכיח  וכפי  לשואל  הדין  הוא  ד'.  סעיף  רצ"א  סימן  משפט, 

המרדכי דידן העוסק בשואל(.

הרי לנו, שהשומר אינו מתחייב בתשלום אלא כפי מה שקיבל על עצמו לשמור. ואף 
ראובן זה שסבר שמחיר הסייף אינו יקר, לא קיבל בשמירתו סייף יקר. 

וסיים שם המרדכי דצריך עיון )אמנם המחבר בהביאו את דברי המרדכי בשלחן ערוך 
- חושן משפט, סימן ע"ב סעיף ח' כתב בהחלט לפטור ולא הביא מה שסיים המרדכי 

דצ"ע(.

ו' סימן ל"ד( תמה על דברי המרדכי. מה  המהרש"ל )ים של שלמה - בבא קמא, פרק 
ענין הנידון לראיה? 

בנידון הגמרא, המפקיד הטעה את האשה לסבור ששל כסף הוא. בפשיעתו וברמייתו 
סברה ששל כסף הוא הדינר וקיבלה על עצמה שמירת דינר כסף ותו לא.

אך בנידון הסייף, המשאיל מעולם לא דיבר עם השואל מאומה משוויו של הסייף. מה 
בכך שטעה השואל לחשוב שסייף פשוט וזול הוא?

ומסיים שם 'אחד שיתן לחבירו בפיקדון אבן טוב שוה מאה מנה וכו', לאו כל כמיניה 
למיטען סבור הייתי ששווה כסתם אבן פשוט, זהוב או שניים'.

כדעת  שמסיק  סק"ד  רצ"א  סימן  קצות  )וראה  הרש"ל  של  טענתו  חזקה  ולכאורה 
המהרש"ל(. ובט"ז )שם בסימן ע"ב( יישב וחילק בין 'סייף' לדין 'אבן טובה'. 

ולסוחרים.  למבינים  אם  כי  לכל,  הידוע  דבר  אינו  ומרגליות  טובות  אבנים  של  שווים 
על כן, השומר אינו יכול לפטור את עצמו שסבר ששווי האבן מועט הוא. להיפך, סתם 
שומר שמקבל אבן טובה, יודע בליבו שיתכן ושוויה עולה להון רב, ומקבל על עצמו 

את שמירתה מכל מקום.

אך בסייף, הכל יודעים כי שוויו של סתם סייף מועט הוא. על כן, מתיישבת על הלב 
טענת השומר שסבור היה שאין שווי סייף זה רב.

)וראה עוד בש"ך שם סק"מ שסובר שדינו של המרדכי ספיקא דדינא הוא. אך באבנים 
טובות מודה גם הוא שחייב, שמצוי שיהיו שוות הרבה וכדברי הט"ז.(

ואף שמכל הנ"ל עולה לחייב את משפחת פרידמאן בשוויו האמיתי של בקבוק הכסף 
ולא  לנוי  השלחן  על  להניחו  אלא  הרשהו  ולא  מכיון  בכך.  לדון  יש  עדיין  גרונם,  של 
להשתמש בו, אפשר שדינו כ'שואל על מנת ליראות בה' שספק הוא ואין מוציאין מידו 

)שלחן ערוך - חושן משפט, סימן שמ"ו סעיף י'(.

אך גם זה אינו. ראשית, שגם השואל ע"מ ליראות בה חייב בגניבה ואבידה כשומר שכר 
)ש"ך שם סק"ו(. ועוד, שהרי נהנה מכך שכלי זה מיפה ומהדר את שולחנו. ואינו כשואל 
ע"מ ליראות שיחשבוהו לעשיר, שאין לו עצמו כל הנאה מכך )עיין משפטי החושן - 

סימן שמ"ו, ציונים אות פ"ז(.

הנחה ועקירה

המשך ההערות מפסקי דינים
לבד, ולכן מסיק להתיר בהפסד מרובה. ]11[ ראה סי' תמ"ח מ"ב ס"ק כ"ה ובשער הציון ס"ק ע', ע"א. 
]12[ שועה"ר סעיף כ"ט, וראה במהדורה החדשה בהערת המהדיר אות קל"ב משארית יהודה או"ח 
סי"ד שמביא ביאור הדבר מקו"א שנאבד מאתנו. ]13[ תמ"ג סעיף א'. ]14[ ראה מ"א תמ"ג ס"ק א' 
כביאור המ"מ בדעת הרמב"ם שאינו עובר, וכן סתם בשועה"ר תל"א סעיף א', וראה מ"ב תמ"ג ס"ק 
כ'  סי'  ביהודה קמא או"ח  נודע  ]15[ שו"ת  ובביאור הלכה ד"ה אסרוהו.  ב',  א'  ובשער הציון ס"ק  א' 
מילואים  אבני   ]17[ ט'  ס"ק  תמ"ח  סי'  חיים  מקור   ]16[ ב'.  ס"ק  תל"ה  יעקב  חק  וראה  ומעתה,  ד"ה 
סי' צ"ב ס"ק ה', ובשו"ת מהרש"ם ח"ו סי' קפ"ט כתב דזוכה באיסורי הנאה אגב שאר הירושה, וראה 
שו"ת נאות דשא סי' ל"ט שרוב אחרונים חולקים על הנוב"י. ]18[ ראה ב"י סימן תמ"ח בביאור דברי 

יהבה"ג, וראה בשו"ת חת"ס או"ח קי"ג שביאר, שגם המוכר בתנאי שיחזירנו היא מכירה גמורה מה
תורה ורק אסור מדרבנן בגלל ההערמה. ]19[ בכור שור פסחים כ"א ב' שמשמע שמתיר הערמה רק 
בדרבנן, וכן ביאר דבריו בשו"ת בית אפרים או"ח סימן ל"ג, וראה קצות סי' קצ"ד סק"ג, וכתב בשו"ת 
שואל ומשיב מה"ק חלק א' סימן ס"ו שכן סוברים התשב"ץ חלק א' סימן קל"ה ומהר"י באסן סימן 
ג', אבל בשו"ת חת"ס או"ח סימן ס"ב, מקור חיים סימן תמ"ח ס"ק י"א )ושו"ת נחלת יעקב סימן א'(, 
20[ ראה בכור שור הנ"ל ע"פ שבת קכ"ו ב' בתיי ]עונג יו"ט סימן כ"ח כתבו דמהני אפילו בדאורייתא. 

רוץ הראשון דבמכירת חמץ לאחר שביטל ההערמה היא דרבנן, אבל בשערי תשובה סימן תמ"ח ס"ק 
וכן כתב  ואינה הערמה,  ומקנה,  גמר  ח' מדייק מלשון הבכור שור שסובר למסקנא שבמכירת חמץ 
השד"ח מערכת חו"מ סימן ט' אות ג', ובשו"ת בגדי ישע סימן ב' כתב דלא שייך כלל לומר שהמכירה 
קשורה לביטול, דאם המכירה היא לאחר ביטול הלילה הא במה שמוכר גילה דעתו שלא ביטל, ואם 
מוכר לפני הביטול של היום והמכירה היא תמורת הביטול מה מהני הביטול כאשר מוכח מהערמת 
וכן מבואר בסדר מכירת חמץ להרב התניא שמי שעולה על דעתו  לביטול,  המכירה שאינו מתכוון 
שמכירת חמץ הוא מדברי סופרים לפי המנהג שהכל מבטלין החמץ כו' שגגה הוא בידו כי חמץ הנמכר 
והשיג  ח"ג סימן קכ"ד,  ]21[ מהרש"ם  סי' תמ"ח א"א סק"י.  וכ"כ הפרמ"ג  והפקר,  ביטול  אינו בכלל 
על מה שכתב בכת"ס או"ח סימן ס' דרבים היינו שותפות אבל יחידים שממנים שליח אחד שימכור 

ילכולם אינם כרבים. ומבואר מדבריו שאפילו לחוששים להערמה אין חשש על המכירה עצמה דו
דאי כוונתו למכירה גמורה דסו"ס אינו רוצה לעבור על ב"י, וכן כתב בשו"ת אחיעזר ח"א אה"ע סימן 
יהודה  שו"ת  וע"ע  החמץ,  יאסר  חלה  שהמכירה  דלולי  גמורה  למכירה  כוונתו  חמץ  דבמכירת  ל"ד 
יעלה או"ח חלק א' סימן קכ"ה ויו"ד סימן שמ"א, ועיין בשדי חמד הנ"ל שציין לכמה תשובות בנדון.


