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 ס"ק ג נתיבות המשפט ביאורים סימן רלד

ואין המוכר מחזיר לו כלום. בש"ך ביו"ד סימן קי"ט ]סקכ"ז[ פסק דאפילו המותר משויו א"צ להחזיר ע"ש. 

ולכאורה אינו מובן, כיון דהמקח בטל הוי כמזיק או כאוכל שלא במקח ולמה יצטרך לשלם יותר משויו. ואפשר 

רין, מ"מ באיסור דרבנן א"צ שום דאף דבאיסורי תורה אפילו אוכלן בשוגג צריך כפרה ותשובה להגין על היסו

כפרה וכאילו לא עבר דמי. תדע, דהא אמרינן בעירובין דף )מ"ז( ]ס"ז ע"ב[ בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן 

תיובתא, ואילו היה נענש על השוגג היאך היה מניחין לו לעבור ולקבל עונש, אלא ודאי דאינו נענש כלל על 

האוכל כאילו אכל כשירה, והרי נהנה כמו מן הכשירה, ומש"ה צריך לשלם כל השוגג באיסור דרבנן והרי הוא ל

דמי הנאתו כמו בזה נהנה וזה חסר מועט, דכללא הוא דצריך לשלם כפי מה שנהנה, משא"כ באיסור דאורייתא 

 שמקבל עונש על השוגג וחסרונו גדול מהנאתו.

 פרק כג פסוק לו פרשת אמוררמב"ן 

כשר שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון שהגיע זמנן ליפטר אמר  עצרתי אתכם לפני, -עצרת היא 

בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד שקשה עלי פרידתכם, לשון רש"י, ודברי אגדה הם בויקרא רבה. ועל דרך 

ת האמת, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ )שמות כ יא(, ויום השביעי הוא שבת ואין לו בן זוג, וכנס

ישראל היא בת זוגו שנאמר ואת הארץ, והנה היא שמינית. "עצרת היא", כי שם נעצר הכל. וצוה בחג המצות 

שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם כי כולם קדושים ובתוכם ה', ומנה ממנו תשעה וארבעים יום שבעה 

כחולו של מועד בין הראשון שבועות כימי עולם, וקדש יום שמיני כשמיני של חג, והימים הספורים בינתים 

והשמיני בחג, והוא יום מתן תורה שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו מתוך האש. ולכך יקראו רבותינו 

ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, כי הוא כיום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. וזהו מאמרם )חגיגה יז א( 

תשלומין דראשון הוא, כי הוא אצילות הראשונים ואינו כאחדות שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין פז"ר קש"ב. ו

שלהם. ולכך יזכיר בפרשת כל הבכור )דברים טז טז( בשלש רגלים, חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות 

 שבעת ימים, ולא יזכיר השמיני, כי שם אמר יראה כל זכורך וגו', והנה זה מבואר:



Riddle of the week 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תפט סעיף ב

עד צאת והמדקדקים אינם סופרים  לספור כשתחשך. חוזרים רכו על ספירת העומרבאם טעו ביום המעונן ו

יה אפשר להקל לספור הר"ל דמן הדין  והמדקדקים ידס"ק  שם ובמשנה ברורה וכן ראוי לעשות. הכוכבים,

משתחשך אף קודם צה"כ דבה"ש הוא ספק לילה ואזלינן לקולא בספק דרבנן בספירה בזה"ז שהוא מדרבנן 

לרוב הפוסקים אלא דמ"מ אינו נכון להכניס עצמו לספק לכתחלה ולהכי המדקדקים ממתינים עד צה"כ שהוא 

 .בודאי לילה

 זשולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן י סעיף 

 רובו סתום אםם סתומים, מטה, ולמעלה המלבושים שהם פתוחים מן הצדדין למטה, ויש להם ד' כנפות לצד 

ואין יוצאין בו וחייב בציצית,  מטילין אותו לחומרא ואם חציו סתום וחציו פתוחחייב.  רובו פתוח ואם ,פטור

דשמא פטור והציצית הוי כמשוי וכדלקמן בסי' י"ג. ועיין במ"א  .שבתב ובמשנה ברורה שם ס"ק כז בשבת.

שכתב דאף לכרמלית אסור דאין עושין ספק דרבנן לכתחלה ורבים ]לה[ מן האחרונים מסכימים עם הע"ת 

 .דמיקל בזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selected audio from our listeners 

Answers to the riddle 1 click here 

Answers to the riddle 2 click here 

Comments on the Show 1 click here 

Comments on the Show 2 click here 

Comments on the Show 3 click here 

Comments on the Show 4 click here 

Comments on the Show 5 click here 

Show Suggestions- Sefira Tapes Acapella click here 

Answers to the riddle 3  click here

Answers to the riddle 4  click here

Comments on the show 6 click here

Clarify the Satmar "Shita" click here

Comments on the show 7 click here

Comments on the show 8 click here

https://drive.google.com/file/d/14IBkAHe_JOo4wkbH7XMRysog-LBIZEpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jvmRoozohUzfZRZZnpoCSVeMID3Meu8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-T87SzzhU9I2ztGJG2QEwGP0ElSviExA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cp-kdhVmfOpytOWk1FUyT31mY-kImAD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HRES8w5Od-toU9uz6AFsPyyl9k2wiNVs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W1tv3WIQvWOtkTdltrxWdbBXBB-5KFPB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tcj8alW9rDn_pDYJLZY5HbgrezxrVcR0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sXzGOw8QxApOyX5FJJov9gwLd6Unb0wf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dr8zNc-nObU2McE395R-klAvDT6uBNZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkYg2QJexP9Z-HrwyGy4KVoFRKAzN-Lx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11ptUGIc66PdT4yo9n1rfi0_PWxY8EVdG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xVOGlGb5e4L4ZDJFt6yCfj-b5Po7JAS2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okT6P_VjMytdj8SgBPqazgMKplfGGJ0z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V3AXFXomocEpeRwxR7uu7qpbIswvQanj/view?usp=sharing


Selected emails from our listeners 

B"H 

 

Dear Rabbi Lichtenstien, 

I would like to return to the issue of the beer for a second.  

I have noticed that you have displayed listener's emails, so I just wanted to add another 
point. Some people have made different points in their emails, and it seems that they do 
not know the facts. 

Some have insinuated that the sale was not a legal one. I have not heard one word 
such a mention in the interview with Rabbi Weinfeld. 

I would just like to state the following, I approached Rabbi Weinfeld myself and asked 
him upfront certain specific detailed questions, and here are the facts. 

1# the sale was a legal one, one which the companies lawyer checked over. 

2# the owner made sure that the buyer (the COO of the company BTW) got full profits 
for the full 9 days. 

3# the owner refused to sign any documents over the period of time, because he said 
he was not the owner. 

In this case I think it is clear that even the Maharam Shik would agree that this is an 
open and shut case and the sale is binding. 

Thank you again. 

Nochum Shmaryohu Zajac 

------------------- 

Dear Rabbi Lichtenstien, 

I heard your podcast just now on the beer, and even though it is only a few minutes 
before Shabbos I wanted to make but a few comments. 



In regards to Rabbi Weinfeld's point in regards to the fact that since the Jew did some 
type of thing because he was trying to go according to a certain Shita that there is no 
Din of Chometz Sheovar Olov Hapesach, I would like to call attention to the following: 

 מגן אברהם סימן תמח

ב סי' נ"ט כ' דצריך להקנות לו בכסף ובמשיכ' או בהקנאת מקום כמ"ש בי"ד סי' ש"ך אבל בדיעבד והמ"
קנה בכסף לחוד משום דרוב הפוסקים ס"ל כר"ש וכ"מ בח"מ סי' קצ"ד ועוד כיון שהחמץ אינו ברשותו 

מסר לו אלא שהתורה אוקמה ברשותו בגילוי דעת' סגי כמ"ש בב"י סי' תל"ה עכ"ל ומשמע שם דאפי' לא 
 .המפתח שרי בדיעבד

 שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תמח סעיף ח

אבל בדיעבד שלא קנה הנכרי את החמץ אלא במשיכה בלבד או בכסף בלבד ועבר עליו הפסח הרי זה 
מותר אפילו באכילה וכן אם נזכר לאחר שהגיעה שעה ששית שאז אינו יכול להקנותו לנכרי כמו שנתבאר 

ריך לפדותו מהנכרי ולבערו מן העולם ואף על פי שיש אומרים שהנכרי אינו קונה בסימן תמ"ג אין צ
מטלטלין בכסף בלבד אלא במשיכה כמו שנתבאר בח"מ סימן קצ"ד וזה שלא משך את החמץ מרשות 
הישראל לא קנהו כלל אף על פי שנתן לו כל דמיו והרי הוא חמצו של ישראל מכל מקום (הרי יש אומרים 

מטלטלין אפילו בכסף בלבד או במשיכה בלבד כמו שנתבאר ביו"ד סי' קל"ב ויש לסמוך על שהנכרי קונה 
דבריהם להקל בחמץ שעבר עליו הפסח שאינו אסור אלא מדברי סופרים שבדברי סופרים הלך אחר 
המיקל ועוד) כיון שהחמץ לאחר שהגיע זמן ביעורו אף אם לא היה מוכרו לנכרי לא היה ברשותו של 

א נקרא שלו כלל שהרי אין רשאי ליהנות ממנו אלא שהתורה העמידה את החמץ ברשותו הישראל ול
להיות שמו נקרא עליו שיעבור עליו בבל יראה ובל ימצא אם לא הוציאו מרשותו קודם שהגיע זמן הביעור 
ולא ביערו מן העולם לאחר שהגיע זמן הביעור לפיכך בגילוי דעת בלבד שהוא מגלה דעתו קודם שהגיע 

מן הביעור שאין רצונו כלל שיהיה החמץ שלו די בזה להפקיע מעליו איסור בל יראה ובל ימצא וגילוי דעת ז
זה הוא מה שמקנה אותו לנכרי אף על פי שאינו קנין גמור המועיל מדין תורה שלא יוכל אחד מהן לחזור 

  :בו ולבטל המקח

  משנה ברורה סימן תמח ס"ק יז

אבל בדיעבד אף אם לא מכר .... צריך להקנות בקנין גמור [מג] ומוסכם לכו"עולענין דינא לכתחלה בודאי 
אלא [מה] בכסף בלבד או שמכר באחד [מו] משארי קנינים שהזכרנו ועבר עליו הפסח [מז] מותר דמאחר 
דחמץ לאחר הפסח אינו אסור אלא מקנסא דרבנן ועוד כיון דחמץ לאחר זמן איסורו בלא"ה אינו ברשותו 

הכתוב כאלו היה ברשותו לעבור עליו בקנין כל דהו סגי דעכ"פ מגלי דעתיה דלא ניחא ליה  אלא שעשה
  .ואפקיה מרשותו



There is a similar idea from the Mishne Berura based on a Pri Megadim (though see the 
Piskei Teshuvos that it is not so Poshut) 

  משנה ברורה סימן שיח ס"ק ב

וכל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או בשאר מלאכות כה"ג אין לאסור  - בשבת
בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא [פמ"ג באות יו"ד וכעין זה כתב 

 ].המג"א בסימן שכ"ג סקי"א ועיין בסקל"ב וצע"ק

 

In regards to Rabbi Elephants points, it was not clear so much why selling the business 
won't work even if they don't hold that one can sell Chometz, it was not explained why 
the same applies to a business. However a more serious Question was not addressed 
and that is the Issue of Kabolas Achrayus when insurance is involved. See attachment. 

P.S. I think you mention a lot in your Mareh Mekomos but there may be a drop here 

 
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=39649 

Nochum Shmaryohu Zajac 

------------------- 

Gut Voch and Yasher Koach again on another great podcast episode. Regarding the 
episode of the beer in the New York area... Getting the background on the story was 
invaluable and hearing the various halachic opinions enlightening. 

I understand there are different opinions one can choose to follow regarding the sale of 
Chametz and each and every individual can choose for himself whether to follow this or 
that opinion.  

However, I do have a problem with institutions, especially kashrut organizations, coming 
out against. Here they have a situation where they have been trying to get this guy, for a 
long time, to sell his Chametz, and for whatever reason it never worked out. Finally he 
agrees to sell it, and then the same kashrus organizations that have been pushing him 
to sell are saying thank you for selling, but we don't hold of it. 

http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=17&t=39649


Why should any non-frum businessman bother agreeing to sell his Chametz next year 
after finding out that many kashrus organizations spoke out anyway against him and his 
sale? WHY should he bother? 

I even consider it almost hypocritical from the perspective of the kashrus organizations, 
pushing people to sell and then saying we dent rely on it. 

Anyways, Yasher Koach again and much further Hatzlacha.  

Kol Tuv 

Rafi Goldmeier 

------------------- 

This weeks show is definitely one of your best. An amazing story of Hashgacha Elyoina 
and very clear spoken guests. If you were to make a “best of headlines” compilation, 
this one would make it for sure! 

 Thank you for a great Torah’dige podcast! 

Shloime Baumwolspiner 

------------------- 

R’ Dovid, 

I want to give you a Yasher Koach for your show in general and for the Big Beer 
segment in particular. 

  

Having spent more than a decade in Phoenix AZ  and the last five years at the STAR-K, 
explaining the Torah and Halacha to people who want to know but don’t have a deep 
and broad yeshiva education, has given me a great appreciation for the type of 
approach you have chosen. This, despite the criticisms I am sure you are subject to 
regularly. 

I want to make a point to you that I believe was lost last night which I believe, is quite 
salient to the subject at hand. I don’t think your belief that Rav Moshe would endorse 
relying on this sale wholeheartedly is correct. 



R’ Moshe’s cases specifically and many of the others are dealing with a sale prior to 
Pesach of Chametz, where there is a concern as to whether the seller will buy new 
Chometz on Pesach or sell Chometz that he sold to a non-Jew illegally.  While the sale 
is valid according to Rav Moshe and should be done, he writes in OC 2:91 

אבל העיקר שצריך להזדקק לזה הוא להציל אחרים שיקנו ממנו מאיסור חמץ שעבר עליו הפסח מרוב 
שמכר החמץ דהרי עכ"פ אסור לקנות ממנו שמא יתן אבל אין ליתן לו כתב איך הדברים שיקנו ממנו. 

וממילא לא יטעה שמותר לו גם למכור חמץ וגם הרב צריך לומר לו  לו מהדברים שקנה בתוך הפסח.
 .שאסור לקנות ולמכור חמץ בפסח

  

Indeed the beer case is distinct as the sale was for the whole business but again the 
challenge is that the sale was not executed in a completely legal manner. It is wholly fair 
to say that in the spirit of Rav Moshe’s teshuva he would encourage this type of sale 
and but not certify or encourage the public to rely on it Lechatchila due to 
legitimate challenges to the legality and effectiveness of the sale. (Some of which 
we are not at liberty to share due to confidentiality issues). 
  

Let me say Yasher Koach again 

All the very best 

Rabbi Zvi Holland 

------------------- 

Thank you for your interesting programs. 

Re: Beer Chometz sale. You and the Rabbonim said the Rav Moshe said one could rely 
on the sale of Chametz if the business is open. If you read the Teshuva in the Igros 
Moshe, Rav Moshe ZT"L said the Mechira is valid and the seller is violating the Issuur 
Geneiva and should be done to help the owner avoid the Issur of owning Chometz on 
Pesach. However, one should not give them a letter to show and not to purchase from 
them in order not to encourage this activity of selling Chometz and them transacting in 
the Chometz on Pesach. 

Shmuel Foxman 



------------------- 

I read the article on the beer issue. 

https://forward.com/news/398518/orthodox-rabbis-order-jews-to-stick-to-budweiser-or-skip-beer/ 

The system seems to ignore a few points: 

Why would a corporation have to sell the beer if it isn't owned by an actual Jew but 
by a corporate entity? 

If the merchandise is owned by the corporate entity as a legal person, then it isn’t 
owned by Jew himself that he sells. 

Indeed, Rabbi Moshe Feinstein, who they would consider seriously, once stated that 
unlike a person, it is possible to lend money to a corporation at interest because it is a 
separate legal entity. 

Plus whatever the corporation sells is wholesale to be owned by other stores, not 
to individuals. The individuals buy the beer from new companies who now own the 
beer. So the sale of Chametz would not be necessary on two counts. 

In medieval times there were no corporate businesses. Property was owned by human 
beings. 

But none of this is a problem today because everything is owned by corporate entities... 

David Goldman 

------------------- 

 

Hi thanks for your show.  

I’m just wondering why Rabbi Elefant said that they tried to get him to sell but he said he 
wasn’t interested.... 

I thought the OU policy is not to sell? 

Sam Wham 

https://forward.com/news/398518/orthodox-rabbis-order-jews-to-stick-to-budweiser-or-skip-beer/


Response: He meant in a way, that the owner wouldn't buy new merchandise and be 
busy with it... that would avoid this problem  

------------------- 

Well-earned title of Yeshiva Shel Maala. Beautiful program in all aspects. Deep insight 
into how the Kashrut organizations work together with erudition. 

Yaakov Ulano 

------------------- 

Rav Lichtenstein 

Gut voch 

 

Ari came past my house today to give my the book. Thank you so much. I am truly 
touched. Now not only can you accompany me on my drives, but also in the OR where I 
can read! 

I must say that you have now added even more pressure - because I have much much 
work to do to reach the status of Talmid Chacham that you so generously but (I hope) 
prematurely, gave me. 

 

Allow me to share a recent story so that you know some of the very real impact your 
shiur has. 

I am an attending Anesthesiologist and Intensivist at Hadassah in Jerusalem. Issues of 
medical Halacha/Shabbos/End of life are every day issues in the ICU and especially in 
an environment where the majority of patients are Jewish. 

I was recently treating a young man who unfortunately, for not entirely clear reasons, 
was brain dead. The man and his family were a "very Chareidi" family from Bnei 
Brak.  There is, justifiably I believe, a lot of suspicion on the part of Chareidim, of the 
medical system. For this reason establishing trust with Chareidi families is difficult. But 
in situations such as these it is paramount, because I have to treat the family as much 
as the patient. The patient has no prognosis without a Neis, but the family needs to feel 



that everything that can be done was done, על פי הלכה or it can add even more 
devastation to the tragedy. For this reason I try to learn end of life issues and to try be 
fluent with the various opinions. Knowing which Psak the family is likely to follow allows 
me to know how to approach them. They are looking for certain key and phrases words 
to reassure them. Although reading from sforim gives the knowledge, hearing interviews 
with others in the field adds a level of understanding. In emotional situations, a Mashal 
or a story can be for more connecting than a simple statement. And so at my first 
meeting with the family, whilst establishing my Halachik credentials, instead of only 
telling them that I would follow and respect the Psak of their Posek, I was also able to 
follow that with a story of how in Lakewood there is an ICU that does just that. And that 
was, as Hashgacha would have it, because I had recently listened to your episode 
where you interviewed the doctor that runs it. The family and I did form a connection of 
trust and it was no small part to the Halacha I had learned from your shiur. 

As an aside, through this case I came to meet Rabbi Doctor Chaim Brier. He is a doctor 
at Maayanei Yeshua Hospital in Bnei Brak and has recently published a book, which a 
sent me, called  רופאמפנקסי של  - on various complex medical Halacha issues from his 
years of practice. I think you may find some very interesting topics for your shiur in it.  

Thank you again 

Baruch Batzofin  
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 בס"ד
 כו ניסן תשע"ח

 לכל מאן דבעי למידע 

 , הנני להבהיר כמה דברים. OKארגון הכשרות  הנעשה למכור חברת "מנהטן ביר" ע"ירבים שואלים ע"ד השטר 

בשתית בירה שעברה פסח אצל יהודי  נכשלו הרבה יהודים חרדים באיסור חמץ שעבר עליו הפסח, משך שנות רבות .א
וגם להנזהרים שהשתדלו  ,א"א להיזהר ממנו שמצודתו פרוסה בכל איזורי היהודיםשוכמעט  אינו שומר תורה ומצוות,

 ן.יעקיפבלמנוע מלקנות ממנו, אזי הגיע אליהם בדרך 

אין אנו סומכין על מכירה של עסקים שהן פתוחין בפסח, ש םשה המכירה, הגעבמ  OKןוע"כ חשבנו לעזור להאירגו .ב
ע"פ המבואר כדברי רבותינו בשו"ת האחרונים, ברם במקרה זה, שרבים נכשלים בו חשבנו לתועלת לעשות מכירה 

 בשו"ת חלקת יעקב ח"ג סימן לא.

לעשות נוסח  ובסמיכת דעת, וע"כ הי' מוטל עליהםלהשפיע על הבעה"ב לעשות מכירה זו, בנפש חפיצה  עוד הי' עליהם .ג
 קל להבין, המועיל לפי הענין.

  לבוא עם שטר הנ"ל. הי' מוגבל, ובשעה קטנה הי' עליהם הבעה"ב לסדר השטר וגם הזמן שנתן להם .ד

משך ימי הפסח, אזי מוכח שאין המכירה רציני רק  עיקר הרינון על מכירה זו הוא שכיון שהבעה"ב ממשיך בעסקו .ה
 משפה ולחוץ ולא נחשב לכלום.

 נו מבטל בזה השטר, עם כל זה הצעתי להםאי , אף אם המשיך לעסוקשחתם בשטרברם ידוע דעת הפוסקים שאחר  .ו
 נמצא באמת המתעסק הי' רק  managerלמכור כל העסק למתעסק ראשי שלו ,הרבנים , ע"פ עצתתיקון יותר

  הבעה"ב של כל העסק.הוא שטר ועתה ע"פ ה managerה

שבשעה שהבעה"ב קרא השטר, דייק בכל דיבור שבו, ועשה חשבונות כמה ששמעתי מהנוכחים בהמכירה, ולהוי ידוע  .ז
 שדרש הסכום כלשיש בידו לשלם  managerוקיבל הבטחה גמורה מן ה וגם דמי חמצו, שוה דמי שמנה ימי הפסח

 .להרוויח להקונה כדאי שיהא וגם הרווח למכור שכדאי חשבונו כפי

 ת שלימה אחר שהבינו היטיב הענין.עבגמירת דהחתימות הי'  .ח

שהוא יתן  ראי' על גמירת דעתו[ על כן הצענו זהלחתום בעצמו שירא מן השלטונות, ]ולמעשה הבעה"ב בעצמו לא רצה  .ט
 .שהוא בכוחו למכור העסק. היפוי כח נעשה עם קנין סודר והודעה בפיו של הבעה"ב ,יפוי כח להרב קלמן ווינפעלד

ויש בו שני חלקים. חלק אחד מכירת  , והסברנו להמוכר היטיב הענין,קצר ולהעניןאחד שהוא  רנוהשטר עצמו בח .י
 מכירת החמץ. העסק וחלק שני

שאם יחליט להשאיר הכל אצלו  בע"פ, וגם הותנה עמו הי' מכירה מוחלטת בלי שום תנאים, מכירת החמץ .יא
בשומה על הרווחים של ימי הפסח כמבואר  מכירה לזמןומכירת העסק הי' ולשלם הנשאר, ישלם לפי שומת המומחים, 

. והסבר הדברים, שמכירת החמץ צריך להיות מוחלטת כמבואר בכל הפוסקים, ברם מכירת העסק הוא יותר בשטר
בכל  אצלינו שמופיע ר פרנסתו לעולם. וכדוגמאלחלוטין מקו גמירת דעת שהוא רק לזמן שהרי אף אחד אינו מוכר

 החמץ הוא רק לזמן. שנתון מכירה של מקומות שטרי מכירת חמץ שה

כדת וכדין, מעות, סודר, אודייתא, וחצר שמבואר בשטר שקונה גם מקום החמץ, על החמץ והעסק נים נעשו הקני .יב
 .אחיזת יד שהוא קנין הסוחרים כידועוהסברנו לו שאיתו קונה בקנין אגב כל המטלטלין. וגם הי' 

 .והסכים בכל לב ,אחר גמר הקנין ידע היטיב מה שעשהל .יג

 ברם לא באנו להורות דבר טוב ומועיל להציל רבים מאיסור חמץ שעבר עליו הפסח. ע"פ הנ"ל נוכל לומר שנעשה כאן
 . הנזהר שלא לסמוך על מכירה כל עיקר תע"בתחילה ולסמוך על מכירה זו, וליחיד לעשות מעשה לכ

 

 וע"ז באעה"ח
 אשר אנשיל עקשטיין



 ב"ה

אני פשוט איני מבין מה שכותבים )עכ"פ על פי תורת אמת(, ועצה היחידה שיש לי הוא, שפשוט לא כל 

 Old timeדבר שכותבים מאמינים אפילו הכותבים, ויותר מפחדים מה שהוא או שני יאמר, ובקיצור ל

politics 

  ו,רב עקשטיין מביא בפירוש בהמכתב של

 כמה פרטים בנוגע המציאות וגם באות ה הרינון העיקרי על המכירה.

וברור לכולם שעיקר הרינון אינו שייך לאחר ממה שמבואר בהמציאות כאן, ובמילא אינו מובן כלל הבעיה 

 ואיזה חסרון תוקף יש, ולמה זה אינו לכתחילה?

cajaochum Shmaryohu ZN 

 



Rabbi Kalman Weinfeld 

 סעיף גסימן תמח  -שו"ע אורח חיים 

ואם מכרו או נתנו לאינו יהודי  או אנוס.חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה אפילו הניחו שוגג 

שמחוץ לבית קודם הפסח, אע"פ שהישראל מכרו לאינו יהודי ויודע בו שלא יגע בו כלל אלא ישמרנו לו עד לאחר 

הפסח ויחזור ויתננו לו, מותר ובלבד שיתננו לו מתנה גמורה בלי שום תנאי, או שימכרנו לו מכירה גמורה בדבר 

 לא מהני: מועט; אבל מתנה על מנת להחזיר

 ס"ק דמשבצות זהב  שם פרי מגדים

והוי יודע מומר שנשא עכו"ם הוולד עכו"ם, ולהיפך הוולד ישראל, עיין אה"ע ]סימן ד סעיף יט; סימן ח סעיף ה[ 

מזה. ומכל מקום דיעבד צריך עיון, די"ל דעדיף מתינוק שנשבה לבין עכו"ם, ואין לך אונס גדול מזה, ואף 

 עדיף טפי, ודיעבד אם קנה ממנו בהפסד מרובה יש לצדד.בישראל אנוס אסור זה 

 ס"ק גאשל אברהם  שם פרי מגדים

מה שכתב המחבר אנוס, הוא כהר"מ ז"ל ]חמץ ומצה[ פרק א' הלכה ד'. ועיין מגיד משנה שם וכסף משנה 

כבסעיף ה' דמהר"ן ]פסחים ז ריש ע"ב[ משמע דכל שהיה אנוס שרי, ומירושלמי בפרק ב' דפסחים ]הלכה ב[ 

י"ל דחייש להערמה, מה שאין כן באונס הידוע ויש לו קול ולא שכיחא כההוא מעשה שהובא בתורת השלמים 

]סוף ספר תורת חטאת[ סימן ו' באחד שהיה תפוס וצוה למכור החמץ וסבור כל ימי הפסח שמכרו, צידד להקל 

 אחר הפסח, יע"ש.

 שו"ת מהרש"ם חלק ב סימן קיז

  :"ה נחום וויידענפעלד נ"י אבד"ק דאמבראוועלהרב הה"ג וכו' מו

מכתבו הגיעני וע"ד שאלתו באחד שמכר פרה מבכרת למשרתו הערל וקבל אדראן וגם עשה תק"כ ואח"כ מכר 

הישראל הראשון הפרה לישראל אחר ולקחה לביתו והערל ראה ושתק ולא מיחה בו כלל וילדה זכר ורו"מ 

  :כלום דא"א מוכר דשא"ש ופלפל בדין קנין סטימותאהאריך למעניתו דהמכירה שני' אינה 

הנה מלבד שבשו"ת דברי חיים מחמיר בכמה תשובות דכיון דהמכירה דרך הערמה ובדד"מ אין בה ממש אין זה 

קנין סטימותא ודוקא במכירה גמורה בלא הערמה מהני סטימותא או גם בהערמה וקנין גמור מהני משא"כ 

זה נראה דבנ"ד יש להולד דין בכור שהרי הפוסקים נחלקו בדין גזל עכו"ם אם בסטימותא אבל גם להמקילין ב

אסור מה"ת ואי נימא דגז"ע דרבנן א"כ מדאורייתא יש לו דין בכור וחז"ל לא עשו תקנתם להקל על ד"ת כמ"ש 

ע"א( הר"ן פ"ב דפסחים לענין דשיל"מ וכ"ה ברש"י זבחים )דף נ"ו ע"א( ד"ה והתניא ובתוס' ב"ק )דף ע"ט סו

ועוד בכמ"ק ואני מצאתי בירו' פ"ד דב"ק ה"ג מפורש דר"ג גזר על גזל עכו"ם ונעלם מהפוסקים ועוד שהרי 

בכפתור ופרח פ"ד העלה דבמטלטלין גז"ע דרבנן ורק בקרקע אסור מה"ת ואף שדעת היראים דגם אם גז"ע 



סתירות לשי' היראים מש"ס מותר מ"מ לא מקרי לכם מלבד שדעת רש"י ברפ"ג דסוכה אינו כן וגם יש כמה 

דב"מ )דף פ"ז( ובכורות )דף י"ג( אף גם הרי בנ"ד ידע העכו"ם מזה ושתק א"כ נתייאש ודעת הש"ג רפ"ג דסוכה 

וכפ"ת שם דיאוש לבד קונה בגזל עכו"ם ובשעה"מ פ"א מגזילה העלה שכ"ה גם דעת רש"י וגם לשי' המלחמות 

ל המוכר הוציאה מהרפת וקבל דמים עבורה והוא הגוזל והוי גם דגם בגז"ע בעינן יאוש וש"ר הרי בנ"ד שהישרא

שינוי רשות ביד השני ובפרט לשי' הנו"ב מה"ק יו"ד סי' פ"א ונה"מ סי' שמ"ח ויד אפרים סי' תקפ"ו דגם אם גז"ע 

אסור מה"ת מ"מ ליכא בי' מצות השבה א"כ פשיטא דהו"ל קדושת בכור אבל בשעה"מ שם הוכיח להיפוך ואני 

בתוספתא פ"י דב"ק הגוזל את הגוי חייב להחזיר לגוי חמור גזל הגוי מגזל ישראל אבל י"ל דהוא מדרבנן מצאתי 

מפני חה"ש כדאי' בירושלמי הנ"ל שמטעם חה"ש גזר ר"ג ובנ"ד שראה ושתק ליכא עכ"פ חה"ש ובפרט שכל 

ם מכר חפץ בק"ס מכירה ראשונה בהערמה וליכא משום חה"ש כלל ועוד דלפמ"ש בנה"מ סי' צ"ה סק"ג דא

וכדומה ונתן הדמים ואח"כ מכר החפץ לאחר אפי' הוזל ואינו שוה אלא מחצה מחויב לשלם לו כל הדמים דכיון 

שאינו נותן החפץ מתבטל המקח למפרע ע"ש א"כ ה"נ בנ"ד נתבטל המקח למפרע ולכן יש להולד קדושת בכור 

ר והעכו"ם שתק גלי דעתייהו דמכירה ראשונה ואסור להטיל בו מום: +]ויש להוסיף דע"י שמכרה לישראל אח

נעשה דרך הערמה בעלמא ואינה כלום וכה"ג כתב הר"ן סופט"ז דשבת בשם הראב"ד בהא דהישראל וגוי 

שקבלו שדה בשותפות לא יאמר ישראל לגוי טול אתה חלקך בשבת ואני חלקי בחול ואם התנו מעיקרא מותר 

פי' דאהתני' מעיקרא קאי כלומר אף על פי שהתי' אם אמרו אח"כ ואם באו לחשבון אסור וכתב הר"ן דהראב"ד 

שיבואו לחשבון ותהא חלוקתן שלה אסור דכיון דבאו לחשבון אשתכח דתנאי דמעיקרא הערמה בעלמא הוא 

עכ"ל. ומזה י"ל שיש ליזהר אחה"פ או בשט"מ לשבת לחזור ולקנות מהעכו"ם ואם יזלזל בדבר באמרו שאין בו 

לחוש דאיגל"מ שהוא רק הערמה בעלמא אף שי"ל דשא"ה שבא לחשבון עם העכו"ם עצמו  אלא חשש גז"ע יש

 .מ"מ אין להקל וגם עפ"ד נה"מ סי' צ"ה שהבאתי בפנים יש חשש בזה ובנ"ד שהעכו"ם ראה ושתק בודאי י"ל כן

והנה במ"ש דאיכא יאוש וש"ר חזר וכתב השואל דהבעלים הוציא הפרה מהרפת להוליכה לשוק למכירה 

והמשרת עכו"ם ראה ולא נתייאש עדיין דשמא לא ימצא קונה ולא נתייאש עד אחר שנודע לו שנמכרה וא"כ הוי 

ש"ר ואח"כ יאוש דלשי' כמ"פ לא מהני וכ"פ הש"ך אבל ז"א דהתם טעמו דל"מ יאוש שאחר ש"ר משום 

לזה שפיר כתבתי דמהני  דבאיסורא אתי לידי' ובנ"ד דגז"ע דרבנן כמ"ש בתשו' שם אלא דלשי' יראים אינו לכם

יאוש וש"ר דמדאורייתא אתי לידי' בהיתרא וע"י יאוש וש"ר נעשה שלו ג"כ ואף דמדרבנן גז"ע אסור כבר כתבתי 

 .דחז"ל לא עשו תקנתם להקל על ד"ת. והנלע"ד כתבתי

 

 

 

 

 



ותשובותחאו־ח מהר־םשיהשאלות
 דלא טון • דכוונתס • קצת לדחוק אפשר • עצמן התוס׳ דברי31
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 שי־ך לא ובמתנה י יכתוב שמא משוס . וממכר מקח חכמיס שאסרו
 תמ״ז בסי׳ והמג״א • הקניניס כל אסרו ■ פלוג לא משוס אלא . זה טפס

 כמו . כך כל חמיר לא • פלוג לא משוס שהוא דדבר הביא • ס״קה
 • שני׳ן סי׳ במג״א באמת הוא וכן • טפי גבי׳ להקל ויש • האיסור גוף

 מצינו לא מכירה אבל ־ מתנה הדחק בשעת . שבת לצורך התירו
 הקושיא עמדה ועדיין • ממתנה ראי׳ להביא ליכא וא״כ . שיסירו

ל  • דעדובין מהא • טפי צורך איכא חמץ גבי • דהכא ונהי • מ׳׳
 • יראה בל על שיעבור או • מיני׳ למיכל אתא דלמא . חשש איכא דהא
 יבוא שלא חשש משוס ■ מכירה או - דשכירות התירא מצינו לא מ״מ

: איסור לידי
 דהרמבי׳ס דנהי . ושכירות למכירה • מתנה בין לחלק יש ועוד

 מלק-ן בשבת הנותן או המוכר כ׳ • מכירה הלכות סוף
 • נראה מ״מ • למכירה שוה דנתינה משס ומשמע וכו׳ אותו
ר  ולא ,תשלומין מחיר בלי ליתן דדרך ■ בזה כיוצא או • מאכל דינ

 איסור בכלל הוי לא זה דלכ״ע • נראה בכה״ג למכירה כלל דמי
 איכ״ל זה • במחיר אלא ־ להנתן דרכו דאין דברגדול■ דדווקא • מכירה

 • הא־סור דיייקר .כן גס משמע הנ״ל ומהרמב״ס • וממכר דדמי.למקח
 מ״מ עובריס דשניהס דנהי - נראה במו״מ דגס . הנותן על רק הוא

 ומטעס • יכתוב שמא חשש טפי שייך דגבי׳ . המוכר על האיסור עיקר
ה  דעל שכ׳ • מ״ה סי׳ באהע״ז . המקנה דברי מבין אני איל . מ

^ ו  איסור הנותן על אין דלפעמיס לומר ואפשר • איסור אין הנ
ח כ׳ כבר דהנה  משא״כ - אסור איז בשבת דביטיל תמ״ד בסי׳ הפד׳

 דמסלק • טאוש אלא אינו דהביטול • הוא והסברא . וכו׳ להפקיר
 יאוש דגבי . שי״ז סי׳ חיו״ד זצ״ל חת״ס בעל הגאון מרן כמ״ש .רשותו

 וגס • עיי״ש בהפקר משא״כ .בו לחזור ויכול • רשותו מסלק רק
;החמץ ממנו מסלק הוא • הביטול

ה מ  • בודקיס לי״ד דאור שכ׳ פסחיס ריש הרע״ב דברי מבין אני ד
 מטעס וה־ינו • מביטולו ־חזור דלמא . יראה בל על יעבור שלא

ק הוא דהביטול הנ״ל  אינו שהביטול כיון ־ תמה שאני אלא • טאוש י
 נימא ■ סגי בעלמא בביטול מדאורייתא .אמרינין למה א״כ יאוש רק

 בסוגי׳ הר״ן דברי הביא תמ״א בסי׳ המג״א דהרי חוזר בפי ואי הואיל
 • ממון דמחוסר משוס .פריק בעי וא־ הואיל אמרי׳ דלא דהרהיגו

 ס״ל ולא .הואיל אמר־נין שפיר ־ ממון מחוסר דלא חמץ גכי משמע
 :וצ״ע דהואיל בסוגיא .הואיל ל״א חמץ דגבי ־ בתוס׳ הא׳ כתי׳

 דהנותן ■ קל״ח דף בב״ב כ׳ והרשב״ס מותר דס־לוק מוכח עב״פ
 כו המחזיק כל • לקבל רוצה אינו והלה ■ אחר ע״י מתנה

 מבואר ■ הרשב׳ס על התוס׳ שהקשה ומה . זה מטעס ג״כ היינו . זכה
א סי׳ בתרא הגוזל פרק גרא״ש  • שהחש־ך מי ר״פ ובגמרא • לישב ט
 • הדבר דקונה אע״ג . בה לזכות רשאי ־ בשבת מציאה דהמוצא גראה
 ובזה ־ הרשב״ס פ־׳ עפ״י דמותר • אחר עי׳י מתנה ־ לה משכחת וא״כ

 סברא ולפי .אחר ע״י משלח דשס .הנ״ל מסבלונות הקושיא לישב יש
 דטוב לגוי הנשאר החמץ ליתן דצריכין בשבת שחל דע״פ ־ נ׳׳ל זו

 אפשר ולפ־״ז • עצמו מסלק ממילא דבחול אלא • אחר עי׳י לו ליתן
 בחלק ־ זצ״ל חת־׳ס בעל • הגאון מרן מ׳׳ש עפ״י • הנ״ל דח״י דין ־ לישב
 מועיל אינו דלכאורה שלנו חמץ מכירת על שהקשה ■ ש״י סי׳ יו״ד
 ליתא מעיקרא דהקושיא שס וכ׳ • לקנות מכוון אינו שהגוי מפני .כלל

 להוציא אלא • בעידן לא אנן • לא או • לקנות הגוי דעת ■אס לי דמה
 בחמץ. אבל .בבהמה הגוי שיזכה בעינין . בכור דמכירת .מרשותינו

 הוציאו הישראל והרי .עליו עובר אינו ־ ישראל של מרשותו שיצא כל
 וא״כ • בידו ימחה לא .לו ליקח הגוי ירצה ואס ■ באמת מרשותו

:עי־״ש לקנות גוי של דעתו שאין ־ בזה לן איכפת מאי
. שרי דסילוק אמרנו וכבר * בסילוק סגי חמץ במכירת גס א״כ

• מהתס ראי׳ הח״י כ׳ שפיר וא״כ * בעלמא כמבריחארי רק דהוי
 ע״י אפילו . מותר ■ רשות סילוק רק והוי הואיל . התס דאמריגין כמו

 ובין במתנה דבין .ני׳ מעלתו בחקירות גס א״כ ־ הכא ה״ה ־ שכירות
 בעלמא רשות סילוק רק דהוי • חמץ גבי • בהפקר ובין • כשכירות

 זצ״ל הגאון מרן שבאמת אלא י כדלעיל ויו״ט בשבת אפילו • מותר זה
 כול• .לי׳ ברור דלא ומשמע ■ תירוצו על לסמוך שאין שס כ׳ • עצמו
 כדברי . להפקיר רשאין אס . לחקור לכאורה יש עדיין א״כ • האי

 דהד משוס ־ אסור דהפקר . אמרינין דאי • דממ״נ אלא • מעלתו
 בשעה״מ דגס ■ מעלתו גס הביא וכבר • הפר״ח וכמ״ש ־ לחברו כמקנה

• אסור דהפקר • והריטב״א הרשב״א בשס הביא לולב מהלכות ע״ח

 הפוסקים מרוב הנראה לפי מ״מ • דמותר כתב מפנין ר״פ ובמאירי
 עוד אמרתי שאני אלא . להפקר מתנה בין • נפ״מ אין וא״כ • דאסור

 לכ״ע • ביאוש כגון . בעלמא סילוק רק דהוי דהיכא ■ שביארת־ מה לפי
 הסקר משוס דאסור ■ והפחר חמץ בביטול וכן ־ ויו״ט בשבת מותר
 עליו שהשיג וכמו • כקצוה״ח דלא ■ לעלמא דבר אותו דמקנה ■ כקנין

:שט״ו סי׳ בחיו״ד מרן
ם ע ט ה  וביארתי • כנדר דהוי משוס הרמב״ס כ׳ ־ קנין דהיי ו

 לענייס בין הוי דהפקר קצ״ה) תשובה (לעיל אמר במקוס
 • הרמב״ס של טעמו זהו ־ כנדר הוי לעני אתן והאומר ■ לעשיריס בין
 וא״כ שס יעויין וברשב״ס ■ קמ״ח דף בב״ב .הגמרא מלשון נראה וכן

 הוס דלא איכ״ל • בו זכות ישראל לעני דא־ן ■ בשבת דמפקיר בחמץ
 .בהפקר גס דלטע אפשר וממילא ־ בפלמא סילוק רק והוי מדר

 דהסקר דהסובריס ■ טעמא ל־ נראה ובלא״ה ־ קנין איסור בו אין
לסלק אלא • דעתו אין דמסתמא משוס ויו״ט בשבת איסור בי׳ לית
על . שא״מ כדבר והוי ■ אחריס ש־קנו דווקא רוצה ואינו ־ עצמו

 ז הו ולא • בהמות שיאכלוס שאפשר דבר ובסרט . לאחריס הקנין
שא״מ דבר למ״ד דדווקא ■ איכ״ל וא״כ • אחריס שיקנו הקנין ־ פ״ר

. דלכ״ע איכ׳׳ל • בחמץ ועכ״ס ־ בשבת להפקיר אסור הוי ■ אסור
 דבשולמא ׳ לאמריס להקנות ־ מתכוין דאינו . איסור בי׳ לית לדיק

דדעתן ■ הנ״ל בב״ב הרשב״ס כמ״ש איכ״ל . הראוי חס׳ במפקיר
אפשר. לא וגס ־ מתכוין שאינו כדבר הוי ־ בחמץ ■משא״כ לאקנויי

ט זס ומטעס ■ יי׳ה דף בפסחים ־ בדרבק־ דשר־ ־ מכוץ קא ולא ג
משא״ה ■ אסור הפקר איכ״ל . אחד שיקנה שצריך ־ י״ג בסי׳ ציצית

: להפקיר אסור אינו ■ אחר שיקנה דא״צ קל״א דף בשבת
כל מ  • יפקיר ־ מתנה דכמקוס מעלתו שסלסל מה ■ אדע לא מקוס ו

 משוס ■ להוציאו יכול אינו • הרביס לרשות הרי . דממנ״ס
 דווקא אלא . הפקר מהני דלא קי״ל הרי ־ וברשותו • שבת איסור

 ,תמ״ח סי׳ באו״ח מי״ל ■ בדיעבד ואפילו ■ מדרבנן לבער צריך
 אסור הפסח לאחר אפי״ה . גמור בהפקר • שהפקירו עדיס יש דאפילו
 • למכרו או .לבערו או אלא תקנה לחמץ אין דמדרכנן • בהנאה

 • לבערו דא׳׳א בשבת וא״כ • האיסור זמן שיגיע קודם ־ לגוי ליתנו או
 ולבערו חוה״מ עד • כלי עליו יכפה או . תמ״ד בסי׳ פסקו שסיר

 סמוכין לו ועשיתי הח״י ולדעת ־ המותר באופן .לגו־ ליתנו או ■ אז
 והפסד ■ הדחק שעת הוא אס • למכור אפילו מותר ־. טעמו להסביר
 יבוא שלא התירו .מרובה הפסד דמשוס רמ״ד בסי׳ כדקי״ל . מרובה

 והנראה . כן לומר אפשר ה״נ וא״כ • חמור היותר איסור לידי
 בשמחת ותשמח ■ לך אשר כל ואת אותך ה׳ ויברך • כתבתי לפענ״ד

. רבך ונפש . נסשך כאות ■ ולשלוס לחייס לקראתינו הבא יו״ט
: שלומך הדורש

: מברעזאווע שיק משה ה׳׳ק

ר״ה תשובה
: חוסט לס״ק תרל״ו ויקרא ה׳ בעזהי״ת

ת  בתורה המופלג המאוה״ג הרב חורגי בן בדיצות יחוג המצות חג א
 אבדק״ק ־ נ״י אורינשטיין • נ׳יי מרדכי ישראל מוה׳ כש״ת

: יע״א קרעסטוהר
תבך  לבער שטוב • בשבת שחל ע״ס בדין • נשאלתי ובו קבלתי מכ

• הקמח למכור להס מותר אי ■ חצות קורס בע״ש החמץ
 ואת • הס״מ הוא כי ־ קודש לשבת סמוך עד ־ בחנותס וכדומה
 . שכיח דלא בדבר והנה • עכ״ל חצות קודם ישרפו ־ לשריפה המוכן

 דהמרדט הב״י הביא כבר הנה • לי נראה ולדינא • מנהג שייך לא
 שהטור אלא • חצות קודס הכל לשרוף טוב ־ רש״י בשס זה הביא
 דלא משוס . הכל לבער וטוב וכתבו . בש״ע וכן ־ הנוסחא שינה
 • ע״ש בסירור סגי או • שריפה בעי דחמץ קי״ל אי • להו ברירו
 שעומד . חמץ על אלא . לבער וטוב האי קאי דלא . מבואר ומזה

 לשייר שמותר כשם • לעצמו שמשייר בחמץ אבל ־ העולס מן להתבער
 שייר ולא ־ ממנו ליהנות שצריך מה • לשייר דמותר ה״ה • לאכילה

 הי״ לא • לאכילה גס דא״כ ־ ק שניס בשאר גס שיטעה . גזירה בזה
 • ואילך ד׳ משעה אסור .פסח דערב • ידעו וע״כדמידע .לשייר רשאי

 ז לאכול דרשאי כיון • מותר שבת דבערב ־ בשבת ע״ס בשחל משא״ב
; ג׳׳כ ממנו ליהנות דמותר וודאי נראה

ם ע ט מ  קודם בשבת אלא • בע״ש שיבטל תקנו דלא ■ ג״כ נראה זה ו
. לבטלו א״א • חמץ דאוכל כיון משוס • איסורו זמן

 הרי׳׳ן> דברי מבאר אני זה דרך ועל • טעס עוד נתנו והסוסקיס
ט • ברתותא איש בי׳י אליעזר כרבי שס דפסק י״ג דף בססחיס  ו

 שהד* • ראשוניס ושאר • הבעהמ״א והקשה . כוותי׳ ס״ל בר״צ דר״א
 ומביא • בזמנן וחולין .השבת לפני . תרומה דווקא קאמר ראבר״צ

 בשבת דאמר • ר״ג של ממונה • מזונין ראי׳ מ״ט) דף (בססחיס שס
טערן • אביו ר״צ טס . אליעזר ר׳ והלך • החמץ לבער זמן הגיע  ו

טי וגס והראשוניס .החמץ את אז « בזה האריכו • תמ״ד בסי׳ ה
’ ולפי



מהר״סשיהחאו״חשאלות
דולפי ד • א״ב כר״א לפסוק א״א דלכאורה • ליישב בא qדהרי״ • פ

 דא״ב • כר״י דס״ל משום .הוא דסעמי' • למימר דאיכא
״ ולפי״! • במלחמות כמ״ש • שריפה אלא ממן ד  לקמן דפסק qה

א כחכמיה הלכה בפרקכ״ש ד .q כר״א הלכה אין • לרוח ו!ורה ממרר • 
 • השבת לפני דתרומה דס״ל • בר״צ דר״א • qהרי״ מביא זע״ז

 משום הוא .מע״ש דתרומה דטעמי׳ ■ למימר ליכא ע״כ • מנן1ב וחולין
 משוה דטעמי׳ וע״כ • בזמנן חולין אמר דהרי • לחמן שריפה דבעינן

 לו אין • בתרומה דמסתמא . צריך דלא טרחא . בשבת לטרוח דלא
 שיור האי וא״כ כן הוא הטטה • א״ב דלר״א הא • ה״נ א״כ • אוכלין

 אצל שייך ולא • דווקא לאו הוא ■ א״ב ב״י ר״א שאמר • סטודות ב׳
 כמה ויודט • ומצומצמים ידוטיה בית בני לו שיש דמי • אדה כל

 • קמ״ל טובה טצה וגס . ויפה טוב בוודאי • סטודות לב׳ יצטרך
 לטרוח יצטרך לא וממילא • מצומצמות סטודות מב׳ יותר ישייר שלא

: צריכה שאינה טרחא • בשבת
 אנשיה . אצלו לבוא ורגילין • מרוביה אוכליה לו שיש מי אבל

 בוודאי • ר״ג של הנשיא בבית וכמו .בביתו לאכול • אחריה
 כמה • בטצמו יודט אינו כי • סטודות ב׳ • השיור לצמצה יודט אין

 ראי׳ והביא . בזמנן דחולין ראב״צ דקאמר והיינו .אצלו יהיו אוכליה
 • יצטרך כמה יודט הי׳ לא כי • צמצה לא שבוודאי • ר״ג של מהממונה

 .הביטור זמן וכשהגיט • בביתו חמץ אצלו נשתייר וטיי׳ז • אוכליו לפני
 . הסטודות לב׳ שהכינו ממה שנשתייר • המותר לגטר הממונה אמר

 • הסכנה בטת • הה שחשבו מה כפי • אוכליה כך כל להה הי׳ לא כי
 אחדטולי׳• שניההבקנה ראב״צ ודברי ר׳אא״ב ודברי .לי נראה כן

 • לשטר יוכלו כן • שיצטרכו מאי לפי . לאכילה שמשייריה כשה ולכך
 • דבט״ש כיון וא״כ • השבת כניסת קודה • למכור טוד לו שיצטרך מה

 .מר׳מ בו ולטשות • ממנו ליהנות שרשאין • בשבת שחל ט״פ שקודה
 • ט״ש באותו לטשות דמותר • האחרוניה הסכימו מלאכה ואפילו
 להס להניח רשאין דוודאי וממילא : בשבת שחל פסח טרב שקודם

: השבת כניסת קודם • חצות אחר למכור ש״וכלו • חמץ
א ל  טכשו שנוהגין ־ לגוי חמץ מכירת בוודאי דהרי . לדון דיש א

 לכתחילה מחוייבין וא״כ • הביטור בכלל וודאי וזה • החמץ למכור
 • למטטי דלא היכא כי • איסורו זמן שטת שיגיט קודם • החמץ למכור

 מבטל הוא בזה והרי . ממנו ליהנות רשאי איך מכר שכבר וכיון
מאדהגוי ואם . המכירה  ־ בט״ש ימכור הוא . החמץ לו שמכר ני

 • הגוי ש״מכור ־ טצמו בפסח גס יקילו כך שמתוך • לתקלה לחוש יש
 אני ואין • מחמץ ונהנה • בקיומו שרוצה ■ חששות הרבה יש ובזה
 החמץ לגמרי הגוי שנוטל א״כ אלא • גוי ט״י למכור בקהלתי מניח
 צדך וא״כ • ישראל שם טל נקרא שאין • אחרת ובחנות • לביתו

 טד דצטרך . פמשטר מת לפי רק • ישייר שלא לצמצם הישראל
 לגוי יתננו . לו יותר ואם . שבת כניסת קודם שתים או • שטה

 דימכור דאפשר דה״ה • ובוודאי * שם בש״ט המבואר אופן טל במתנה
 ויקחנו • בט״ש למכור •שצרך מה הגוי מן אח״כ ויקח . לגוי הכל

 בשטר שיכתוב או ־ במדה ג״כ • לו יחזיר ישתייר ואם . במדידה
 • אג״ק לו מכור ג״כ . שבת קודם אחת שטה שישתייר מה . מכירה

 ■ להטרמו׳ לחוש יש שבזה אלא • ומסויים .הידוט בסך ומדה מדה כל
: כטרמה ומחזי

עכ״פ  שנים בשאר במו • הבית שכירות שיתחיל • שיכתוב צריך ו
.לכתוב שצריך . זצ״ל חת״ס בטל הגאון מרז שכ׳ • בט״פ

השכירו׳ יתחיל • טשירית שטה כגון בהנאה איסורו זמן קודם שבט״ש
. השכירות מתחיל אין אז

ותשובות
ונפש • נפשו כאות

 י היום סתם כותב אבל
 . קרקט אגב לקנות וא״א • בהנאה אסור כבר ואז

 דבסון) • זה שייך לא • בט״ש מוכר והוא בשבת
בכר\ג גם • לכתוב יש מ״מ . שרי החמץ טדיץ

 • מקום שלאותו
 ־ היום לסו!! אלא
 שחל דבט״פ ונהי
ט״ש של היום

 הגאון בתשובת כ׳ וכבר • בשבת הקנין יחול •’ משוסדאל״ב • השטה
 הקנין ש״חול דאסור . קכ״ט סי׳ בכתבים זצל״הה איגר טקיבא ר׳

 מקח גזירת משום אסור • בשבת הוא הקנין שגמר פיון . בשבת
: בשבת וממכר

הי  אבל • בכה״ג אסור • ישראלים שניהם אם דדווקא • ד״ל ונ
 לו מוסר הוא והישראל • נכרי הוא דהקונה • הנ״ל בנידון

 • ולקנות להגביה או למשוך הנכרי ויכול . טשירית בשטה . המפתח
 • שבת קודם כשלו והוי • ממון מחום׳ אינו דהרי • הואיל . ואיכ״ל

 אמרינן לא מדרבנן הרי וגם • בשבת חל מקום שכירת • מקום מכל
 שהביא • המרדכי מדברי נראה וכן • בשבת הגמר וא״כ • הואיל

 הקנין גמר וגומר טושה הגוי אם דאפילו • ס״קה רנ״ב סי׳ המג״א
 כתב בתשובת וכ״כ • וממכר מקח גזירת בכלל והוא . אסור בשבת
 טרב בין לחלק דאין ־ הפוסקים כתבו הרי ובלא״ה • מ״ו סי׳ הופר
כמו ט״ש הנ״ל דלטנין בשבת שחל ט״פ ובין • שנים שאר של פסח

 משטה • מפורש הזמן למכתב צריך כאן גם וא״כ . דטלמא פ ט
ד׳ יהי • המשולשת בברכה ואחתום . לפיטני׳ד נראה כן • טשירית

 לו אשר כל ואת • ביתו ואת אותו רברך טמו
:הדור״ש א״ח

; מברטזאווט שיק משה הק׳

ר־ו שאלה
: לפ״ק תר״ג אב מנחם טר״ח בטזהי״ת

 מוהרר כבוד .וכו׳ ה״ה טולם וטד מטתה • שלום רוב טל יתענג
;טאפאלטשון כק״ק תחכמוני בשבת היושב נ״י שלום יטקב

 והנני • תורתו ובאור בשלוותו ושמחתי • נכון טל הגיטני יקרתו
• בא אני אחרון וטל . מטלתו ב׳ אשר ד״ת טל לו להשיב

 הא אי לי׳ שמספקא כ׳ מטלתו הנה • אפתח אנא דסיים ובמה
 • בח״ש אפילו ואי . ממילא בנשרן) אפילו . מותר אפרן • דנשרפין

 אפרן דנשרפין תמורה סו!! התום׳ מ״ש טפ״י הספק וטטם . כן הדין
 . בו ומוטלין . מצותו שנטשה דבר לך דאין מטטם הוא • מותר

 בנשרן) שא״כ מה .בשריפתו מצוה טושה אם דווקא למימר איכא א״כ
 • תפ״ו בסי׳ החדשים המג״א דבגליון • לרון יש בח״ש וה״ה • מטצמו

 וא״כ • כלל מצוה כאן אין • מצה דת חצי כגון • מצוה דלטנין כתב
 . אסור אפרן ואיכ׳׳ל * לשרפו מצוה כאן ואין ■ תשביתו לטנין ה״ה
 • מותר חפרן שלם ושיטור • אסור אפרן יהא דח״ש ■ תימה זה ואין

 דאינו • יוה״כ לטנין • משגגות ספ״ג במל״מ • בזה כיוצא דמצינו
 בטי טטמא דבאמת • כ׳ נ״י ומטכ״ת • יטו״״ש שיטור חצי טל מכפר
 סוף מבואר • ממילא בנשרף והנה • ה״ש טל יוה״כ יכפר לא אמא׳

ך . ט״ב כ״ז דף ובפסחים • תמורה  המסיק דמטל היכא וכל פד
 י וכו׳ חוץ וכו׳ מותר אפרן הנשרפין כל והתניא . לחולין נפיק
 מאלי׳ דליקה שנפלה כגון • רמב״ח ואמר ■ אסור לטולס הקדש ואפר
 ׳ ממילא בנשרף ואפילו • מותר אפרן • הנשרפין דכל מוכח א״כ י וכו׳

 ואט״ג • מותר אפרן הנשרפין שארי • אסור הקדש דאפר דדומיא
 אסושי • פליגו דלא במאי מ מ״ . אחרינא בגווני לה מוקי שמטי׳ דרכ

; מפשינין לא פלוגתח
אע״ג  מ״מ • מאליו שנשרף • בשרפתו מצוה אדם שוה קיים דלא ו

 ואחר . שישרף ומצוותו הכשירו דזה • בי׳ קרינין מצותו נטשה
 מ״מ "■■■ • מצוה אדם שום בו קיים שלא אט״ג • הכשרו שנטשה
 • מצוה אדם בו שטשה דבר לך שאין חמרו לא שהרי • נטשה מצותו

 לא • גוי ט״י או • ממילא חמן נשרף אם ובוודפי • בו ומוטלין
 ואין • שכ״א בסי׳ • סופר החתם מרן וכמ״ש • מצוה אדם שום קיים

 אס והנה • לדון יש • ח״ש לטנין . הב׳ בדין אמנם • בזה תליא זס
 נמשך .לשרפו מצוה בו דאין כיון דבח׳ש • הנ״ל הספק כפי י נימא

 אסור הי׳ • לכאורה ח״כ • בנקברין כמו • האפר טל גם האיסור
 דהרמב״ם ואט״ג • ישרפו לא • הנקברין בל קי״ל דהרי • לשורפו

 טליו תמהו כבר • דישרף פשק ׳ה ואפי • אסורים גחליו דחמץ • פשק
 • כן הדבר הי׳ ואם • תמ״ה בסי׳ דבריו לתרץ והאריכו • האחרונים

 יטקב חק בס׳ המובאים . התמוהים מהרא״י דברי • לישב אפשר הי׳
 חטה נמצא דאם שכתב מהמרדכי להכריח שכ׳ סק״ב תמ״ז סימן

; בחוה״מ לשרפה • כלי עליו יכפה • בתרנגולת
 א״צ מכזית פחות דהא • קאי דאהטה נראה דאין • מהרא״י וכתב

, יטקב החק ותמה • יטויי״ש קאי אתרנגולת אלא • לבטר
 כ״ש א״כ .ביטור א״צ דהחטה אי ותו • ביטור צריך מדרבנן טכ״פ הא

 דאחטה למימר דליכא • כוונתו דזה • א״ש הוי ולהנ״ל • התרנגולת
 ואשור • מהנקברין הוא כן ואם ■ מה״ת ביטור א״צ דהא • קאי

 • משהו תטרובת רק דהוי . קהי מתרנגולת וודאי אלח לשורפה
 • כן האמת אם אמנם • דבריו לפרש נכון הי׳ וזה • לשורפה ורשאין
 ברש״י מבואר דהרי • בח״ש אפילו • שרי׳ דאפר ראי׳ לן הי׳ ממילא

 משיטור דפחות וכו׳ חוזר כמה דטד במשנה • ט״א מ״ט דף בפסחים
 הירושלמי כוונת נמי נראה וזה . לחזור צריך דאין אלא • שורפו ההוא

 • לחזור אותו מטריחין אין מזה דפחות התם דקאמר . פסחים
 ; במשנה מבואר טצמו זה דהרי • קמ״ל מאי בו טמד טדה והקרבן

ד ״ ענ לפי  אבל • למזור אותו מטריחין אין • דבפחות שכוונתו ו
 קמ״ל ־ מכזית פחות דהוי אט׳׳ג . בטי במקומו שריפה

 איך .אסור דאפרן ס״ד ואי • וכפרש״י . בטי שריפה ■ ח״ש דאפילו
 טל • שם קאי דרש״י • ארי׳ לא נמי הא משום מיהו לשורפן רשאין
 בסוף דסובר .דר״י אליבא דקאי אפשר והירושלמי • מכביצה פחות

 דהרי • מסברא נראה איברא הנקברין אפילו לשרוף דרשאי • תמורה
 • הר״ןבשבוטו׳ כמ״ש רקמטטסדחזילאיצטרופי הוא .דאסור ה״ש
 אסרן ח״ש גם . מותר אפרן יהא • לכזית יצטרף אם . אדרבה וכאן

 • שלם משיטור • חמור יהא ;דח״ש כאן למימר אפשר ואיך י מותר
 דח״ש דזה שאני דהתם .הנ״ל שגגות קהלכות המל״מ למ״ש דמי ולא

 • אסור אינו • צירוף לכלל בא לא אם אבל • לאצטרופי חזי מצד אסור
: תורה איסור רק

י הנ״ל מאיסור ונטשה נתגלגל טתה ־ צירוף לכלל בא אם אבל
איסור



 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קמט

בחנונים חשודים לאיסור חמץ שמכרו חמצם לנכרי ע"י הרב כנהוג ה' אייר תשי"ז. מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ר 

 נחמן יוסף גאלדשטיין שליט"א. 

בדבר החנונים שמוכרים חמצם ע"י הרב כנהוג והוא חשוד לעבור לסחור בחמץ בפסח ונוטל כל מה שצריך 

כור בפסח מאלו החמץ שמכר ע"י הרב, פשוט שאין זה בטול על המכירה כי מצד תנאי המכירה להעכו"ם למ

נכתב בשטר המכירה שמה שיטול יהיה כקונה אז מהעכו"ם ויצטרך לנכות מהסך שחייב לו העכו"ם וממילא אין 

 כאן שום בטול על המכירה ומה שלא לקח הוא של העכו"ם. 

נין שכבר נעשה ואינו שוב בעלים על זה אלא הוא או כקונה מחדש או כגוזל, שהוא ובלא זה אין שייך לבטל ק

 ודאי עבר על בל יראה כיון שקנה בין למקח בין לגזל אבל רק על מה שלקח בידו וקנה ולא על מה שנשאר. 

ואין לומר שאיגלאי מילתא שלא מכר בלב שלם אלא שהערים, דמה"ת נימא כן דאף שחשוד לעבור להנאתו 

כשאינו יכול בהיתר לא יעבור על מה שיכול לעשות בהיתר. ואף אם נימא שבזה"ז במדינה זו ליכא חזקה זו 

דבחולין דף ד', הוא רק שלא יחליף שהוא לבקש תחבולות להיתר אבל על מה שעשה בהיתר ממש, ודאי לא 

השתדל שימכרו וטוב עשה כתר"ה ש ולכן ברור ופשוט שהמכירה קיימתנימא שבלבו לא רצה בההיתר, 

 חמצם. ידידו, משה פיינשטיין.

 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן צא

לבאר התועלת דמכירת חמץ של חנונים חשודים ער"ח אייר תש"כ. מע"כ ידידי הרב הגאון מוהר"ר דוד ראקמאן 

 שליט"א. 

הנה בדבר הערתו על מה שכתבתי בספרי אגרות משה או"ח בסי' קמ"ט שהחנונים המוכרים חמצם ע"י הרב 

כנהוג והחנוני חשוד שימכור מזה החמץ בפסח שמ"מ לא נבטלה המכירה אלא על מה שלקח עבר על ב"י שהוא 

מנו אחר הפסח שלא כקונה מחדש או כגוזל שהערה כתר"ה דמה נרויח מזה שנזדקק לו, הנה לאלו שלוקחים מ

יכשלו באיסור חמץ שעבר עליו הפסח ודאי הוא ריוח. וגם הוא ירויח שלא יעבור על בל יראה עד שיקח מהם ורק 

עד שיאכלם הקונה, כי מכירתו כיון שנאסר בהנאה כשלקח לא חלה והיא שלו אף אחר שלקח הקונה לביתו, 

ית בלאו וכשמכר לא יעבור אלא על הכזיתים שקנה אבל על הנשארים לא יעבור. ובלא זה הא יעבור על כל כז

ולכן גם בשבילו מכיון שהוא רק מומר לתיאבון הא איכא תנאי דלא סברי הלעיטהו לרשע וימות בב"ק דף ס"ט, 

ואף לרשב"ג מסתבר דהוא רק שאינו מחוייב להטריח לציין שהוא ערלה בשביל הרשע אבל אם הרשע רוצה 

אף שיודעין שיעבור על האיסורין במעט מהן גם רשב"ג יודה שכיון שהוא  לתקן שלא יעבור איסורין הרבה

 לתיאבון שחייבין להחיותו כדאיתא בגיטין דף מ"ז צריכין להזדקק לו. 



ואף שלענין מה שיחזור ויקח בתוך הפסח יהיה האיסור במעשה שיתחייב מלקות ובאם לא ימכור קודם הפסח 

עט שיקח יותר היה טוב שלא ימכור כדי שתהיה עבירתו בלא מעשה לנכרי יהיה בלא מעשה ונמצא שלענין המ

שלא מתחייב מלקות, אינו כלום חדא דהא יעבור על הרבה שיעורים יותר ממה שיקנה, וריבוי הלאוין דבלא 

מעשה נגד המיעוט דבמעשה חמור אלו המרובין. ועיין בר"ן יומא דף פ"ג שלכן לגבי חולה חמור נבלה משבת 

יסור לאו ושבת איסור סקילה איכא חומרא אחרינא לפי שהאוכלה עובר בלאו על כל זית וזית דנהי דנבלה א

ושבת לא עבר אלא חד לאו, וכ"כ הוא הכא לענין חומר לאו שיש בו מעשה מאין בו מעשה שהוא רק בשיעורין 

אוין ע"י ריבוי שוין ולא כשהלאו שאין בו מעשה הוא בהרבה שיעורין יותר וגם בהרבה זמן יותר, שריבוי הל

השיעורים והזמן חמור אף שאין בו מעשה מהמיעוט שבמעשה. וגם לא ברור לי שנחשב לאו שאין בו מעשה קיל 

מיש בו מעשה אלא לאו הניתק לעשה נחשב קלין ביומא דף פ"ו אך אולי גם לאו שאין בו מעשה יש לדמות 

 מצא שגם לו יש ריוח בזה שימכור חמצו. לניתק לעשה משום שג"כ אינו לוקה עליו אבל אפשר יש לחלק. ונ

אבל העיקר שצריך להזדקק לזה הוא להציל אחרים שיקנו ממנו מאיסור חמץ שעבר עליו הפסח מרוב הדברים 

שיקנו ממנו. אבל אין ליתן לו כתב איך שמכר החמץ דהרי עכ"פ אסור לקנות ממנו שמא יתן לו מהדברים שקנה 

לו גם למכור חמץ וגם הרב צריך לומר לו שאסור לקנות ולמכור חמץ  בתוך הפסח. וממילא לא יטעה שמותר

 בפסח. 

ומצד הקנין לא חסר קנין חצר דהא משכירים המקומות שמונח שם החמץ והחמץ הוא סימן על המקום שקנה 

ולא מתבטל השכירות בזה שמשתמש בהמקום גם הוא כי כן הותנה עם הנכרי בשטר המכירה שאח"כ יכול 

מש שם כשצריך לילך לשם לדברים שאינם חמץ שמונחים ג"כ שם שאותן הדברים לא נמכרו, הישראל להשת

וגם יש עוד הרבה קנינים. אך אם חושב הרב שיותר טוב שלא ימכור מצד איזה טעם ודאי הרשות ביד הרב 

 לעשות כפי הבנתו בזה לשם שמים. ידידו משה פיינשטיין.

 

 השו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן צ

 בעניין מכירת חמץ אדר תשכ"ח לרב אחד. 

הנה בדבר שאלתך אין סברא להחמיר אחר הפסח שלא לאכול חמץ שמכר חנוני ישראל לנכרי במכירת חמץ 

כנהוג שמא לא היתה המכירה בלב גמור, משום שהוא דברים שבלב שאינם דברים, ואנן סהדי ליכא אף 

שלא יעברו איסור הרי יש אדרבא חזקה דלא שביק היתרא  בפושעים וכ"ש בסתם בני אדם דמה שיכולים לתקן

ואכלי איסורא כדאמר רבא בחולין דף ד' ע"א, ואף אם נימא שבזמן הזה ליכא חזקה מ"מ אנן סהדי לא הוי 

 וממילא אף אם לא היה בלב גמור הוא דברים שבלב שאינו כלום לבטל המכירה.

 



 שו"ת חלקת יעקב אורח חיים סימן קצד

 ות שטר מכירה על פסח, לחנוני שמוכר חמץ בפסח אם מותר לעש

הוד כבוד ידידי הרב הה"ג, מעוז ומגדל, חו"ב בח"ת, עוטה אורה, דייק וגריס, כש"ת הרב ר' שלמה שניידער 

 שליט"א רב דבהכנ"ס אגודת אחים, דברונקס בנויארק, יצ"ו.

 אחדשכת"ה בכבוד והערצה כערכו הרם. 

וגע למכירת חמץ, וכיון דאידחי אידחי, וכעת שהדבר בעתו הנני להשיבו, וז"ל יסלח כת"ה על איחור תשובתי, בנ

 שאלתו: 

בחנוני המוכר חמץ בפסח, בעוה"ר, אי יכול להיעשות שליח עבורו כנהוג, בכדי שלא ייאסר חמצו שבחנותו 

 לאחר הפסח, והאריך בזה בבקיאות וחריפות, ורוצה לשמוע חוות דעתי בזה. 

א רק שמותרין למכור חמצו, רק גם מחוייבין אנו לאפרושי' מאיסורא במה שאפשר, ובכגון א( ולפע"ד נראה, דל

זה לא שייך הכלל של אין אנו אחראין לרמאין והלעיטהו לרשע... רק מה שבידינו להפרישו מאיסורא, וגם שלא 

כו"ם כנהוג, בכדי ימכור חמץ שעבר עליו הפסח, אנו מחוייבין לעשות, ואם הוא רוצה למכור החמץ שבחנותו לע

 שלא ייאסר לאחה"פ, מותרין וגם מחוייבין לעשותו, וכאשר נבאר. 

מי זוטר לנו, מה שמבואר להדי' בדברי חיים ח"ב סי' מ"ו בשאלתו ישראל מומר ויש לו אשה נכרית ודרכו בכל 

תו קודם שנה למכור חמצו לאיש ישראל א' והישראל מוכר לנכרי, וכתב לאשתו מדרכו שמחמת שלא יבא לבי

הפסח תמכור לישראל הנ"ל חמצו "לפנים" ואיש הישראל יכתוב שטר מכירה כנהוג בכל שנה כדי שלא יהי' לו 

אחר כך תלאות מזה, והשאלה מחמת שכתב שימכור רק "לפנים" הרי שלא רצה למוכרו מכירה גמורה, והשיב 

כי מסתמא ניחא לי', וגם בני"ד הרי  הד"ח, לפי המבואר באחרונים, דרשאי ישראל למכור בע"פ חמצו של חברו,

מכר ישראל החמץ, ומה שכתב לאשתו שתמכור "לפנים", דעת המומר הי' מחמת שידע שאחר החג יקנה 

בעצמו בחזרה חמצו, נראה לו כמכירה "לפנים", אבל מסתמא אם הי' יודע המומר שמהצורך למכור מכירה 

ע"כ מותר החמץ עכ"ל. הרי לך, אף שמסתמא מומר גמורה... מסתמא מסכים למכירת ישראל חמצו לנכרי, ו

הלזה עם אשתו הנכרית אוכלים ומוכרים חמץ בפסח, ואפה"כ מותר חמצם לאחה"פ כשעשה שט"מ כנהוג, ואף 

 שיש גם הריעותא שכתב רק למכור "לפנים", וכידוע שהד"ח רב גוברי' וחילו לסמוך עליו. 

ין זביניה זביני, מ"ט כל דמזבין איניש אי לאו דאניס לא הוי מזבין ב( והרי סוגיא ערוכה בב"ב מ"ז ב' תליוהו וזב

ואפה"כ זביניה זביני, וברשב"ם שם שלא נתנה תורה חילוק במשא ומתן בין דברים הצריכין לו ומכרן לדברים 

ואר שאין צריכין לו הואיל וקיבל דמים, אף על גב דלא גמר ומקני, ואונסא דנפשי' עדיפא מאונסא דאחריני, וכמב

בגמרא שם, ואונס קטן ג"כ עדיפא מאונס גדול, וכמבואר בסמ"ע סי' ר"ה ס"ק ג'. וזה פשיטא, דאם ימכור המוכר 

אח"כ הדבר שמכר מקודם ע"י אונסא, דלא מיבטל מכירה הא', דכיון דאמרינן דזביני' זבינא מחמת אונסא, 



חילוק בזה אף כשנודע לן שבתחילה ג"כ הי'  ממילא אין יכול למכור דבר שאינו שלו, והוי רק כגזל מחברו, ואין

רצונו למכור להשני, ולבסוף באמת ג"כ מכר עוד הפעם לשני, ולא שייך בזה לומר דיש לן גילוי דעת שלא הי' 

כוונתו למכרו באמת, וכהאי דתוס' קידושין מ"ט ב' ד"ה דברים דיש דברים שאי"צ תנאי כפול ומהני רק גילוי 

גילוי דעת אי"צ, כהאי דכותב נכסיו לאחרים ושמע שיש לו בן, וכמו דאנן סהדי דלא זבן דעת, ויש דברים דאפילו 

רק אדעתא למיסק לא"י, דבכל הני חז"ל אמדוהו דאם הי' יודע שיש לו בן, או שאי"א לו ליסע לא"י לא הי' מוכר, 

שלא הי' רוצה למכור ונמצא דהיתה מכירה בטעות וחוזר, אבל היכי שלא נתהווה שום חדשות רק שאנו יודעים 

ברצונו הטוב, ולבסוף מכר ע"י איזה אונס או קטן או גדול, אמרינן דזביני' זביני, וכלשון הרשב"ם הנ"ל הואיל 

וקיבל דמים אף על גב דלא גמר ומקני, וממילא אין בכחו לבטל מכירתו בזה שמוכר אח"כ דבר זה, הנמכר על 

. ועי' בשיטה מקובצת ב"ב מ"ז דאע"ג דלא יהיב זוזי בעידן זביני ידי אונס, כיון דחל כבר המכירה למוכר ראשון

מוכר סמכא דעתי' דיהיב לי' זוזי בתר גמר זביני, ובסימן ר"ה ברמ"א סע' א', ב' דעות בזה, יש אומרין דבעינן 

דוקא שנתן לו המעות ויש חולקין, ועי' ש"ך שם ס"ק ב' ומשמע דס"ל דהלכה כיש חולקין. ועי' פמ"ג יו"ד 

הקדמה, כללים, ס"ק ד' כשהרמ"א כותב י"א וי"א, בדרבנן אזלינן לקולא, אם כן בני"ד דעיקר הנפמ"נ לענין ב

החמץ שעבר עליו הפסח, דאזלינן לקולא, א"כ בני"ד שמכר החמץ קודם הפסח לעכו"ם בכדי שלא ייאסר לאחר 

ופה לו למכור חמצו קודה"פ, הפסח, וכלשון הד"ח הנ"ל, שלא יהי' לו אח"כ תלאות מזה, זה הוא האונס שכ

ואונס קטן עדיפא עוד יותר מאונס גדול, וכנ"ל בשם הסמ"ע, וזביני' זביני, וממילא אין בכחו לבטל אחר כך 

המכירה בזה שימכור לאחר בתוך הפסח, ולומר שיש בזה גילוי דעת שלא היתה כוונתו רצוי', שהרי בכל מכירה 

הכי מהני, וזביני' זביני. וחוץ לזה, אין כוונתו כלל בזה שמוכר בפסח, על ידי אונס יש גילוי דעת הלזה ואפילו 

לבטל כל המכירה ראשונה, אדרבה הוא רוצה שהמכירה ראשונה ג"כ תתקיים בכדי שלא ייאסר לו חמץ הנשאר 

לאח"פ שלא יהי' לו מזה תלאות, אטו מי שמוכר לחברו מכירה גמורה עשרה כורין חמץ ומכר אח"כ מזה לאחר 

כורין, האם לא יכול לוקח הראשון להוציא ממנו מה שלא מכר, בדיינים, ואף מה שמכר לאחר גם כן מחויב חמש 

להחזירו, דהוי כמו גזלן, והכא נמי כשמכר בתוך פסח מחמץ הנמכר לאחר לא נתבטל המכירה ממה שלא מכר, 

 וממילא מותר לאחר הפסח. 

ג( ובני"ד עדיף הרבה יותר משארי מכירות, כיון דיש מצוה במכירה, שלא לעבור בפסח על בל יראה, וגם שלא 

ייאסר לאחר הפסח, ושלא יכשל בו ישראל שיקח ממנו החמץ לאחר הפסח, ובכה"ג יש גם הסברא בב"ב מ"ח 

ברמב"ם הלכות גירושין פרק ב' א' לענין גיטין, דכופין אותו לגרש משום דמצוה לשמוע דברי חכמים, וכהסברו 

ה"כ וז"ל אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה, והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד 

שנתרחק מדבר האסור לעשותו, אין זה אנוס ממנו, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרעה, לפיכך זה שאינו רוצה 

שות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו, לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ורוצה לע

וכיון שהוכה עד שתשש כחו ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו עכ"ל הרמב"ם, הרי לן דאפילו לענין איסור אשת 

איש, דגט מעושה פסול מה"ת, ואפילו הכי באלו שכופין אותו לגרשה, אף שאמר קודם לכן ואחר כן, שאינו רוצה 

שהיא חביבה עליו, ואין לנו גילוי דעת יותר מזה, אפה"כ כשאמר בשעת גירושין רוצה אני מהני,  לגרשה מפני



אם לא כשמסר מודעה בפני עדים מקודם לכן, ועי' בב"י אע"ז סי' קל"ד בשם הרשב"ץ חלק א' סימן א', וכן גם 

הוי מודעה, כבב"ב מ' א' בריב"ש סי' קכ"ז, דבמודעה בעינן שימסור דבריו אל העדים, ושלא בפני עדים לא 

מודעה בפני שנים, אף על פי שהלה מודה לו שמסר מודעה בפניו, ואפילו שאמר לאחרים שאינן ראוין לעדות 

מפני קורבה או פסול אחר אין זו מודעה, עי' תשב"ץ ח"א סי' א' ד"ה השני )ועי' גם בבי"מ אע"ז סי' קל"ד( ואין 

לא מקודם וגם אומר לאח"כ שאינו רוצה בהגט, רק מחמת הכאה לנו גילוי דעת יותר מזה שלא רצה בגיטא 

 -בשוטים נתרצה לומר רוצה אני, אפילו הכי כיון שעושה מצוה בגיטא, ואמר רוצה אני, מהני אפילו לענין א"א 

אם כן כל שכן בני"ד, כשמוכר החמץ מחמת אונסא דנפשי', שאינו רוצה שיהי' לו תלאות לאחה"פ, ואונסא 

יותר מאונסא דאחרינא, וכנ"ל מב"ב מ"ז, וכן מבואר להדי' בתשב"ץ הנ"ל ד"ה אונסא וז"ל משמע  דנפשי' עדיף

מהכא )מב"ב מ"ז ב'( דכל דאניס מדנפשי' לא דמי לאונסא דאחרינא ולא מקרי אונסא כלל, ואונס קטן גם כן 

צה בהמכירה, כיון דאמר עדיפא מאונס גדול, וכנ"ל בשם סמ"ע סי' ר"ה. אם כן מה איכפת לן אם בלבו אינו רו

בשעת המכירה רוצה אני, מהני, אי משום דבכל מכירה נמי מהני, וכנ"ל דתליוהו וזבין זביני' זביני, אי משום 

דמצוה עביד שלא יעבור על ב"י ושלא ייאסר החמץ אחה"פ ויכשלו בו ישראל, וכיון דזביני' זביני, אין בכחו לבטל 

אחרים בתוך הפסח, ובפרט שי"ל דאין רוצה כלל לבטל מכירתו מכירתו בזה שמוכר אח"כ חמץ זה גם ל

מהשאר, כדי שלא יהי' לו תלאות מחמץ הנשאר, ואף שמחמת יצרו הרע אינו חושש אחר כך לאיסור בל יראה 

 בזה שמוכר חמץ בפסח, אבל מחמץ הנשאר רוצה במכירה כדי שלא ייאסר. 

ורא במה דאפשר, על פי מה שהעלה בספר טוטו"ד ח"א ד( וכשבאנו לזה, י"ל דאף מצוה איכא לאפרושי' מאיס

סי' קע"ח, בסוגית הגמרא דב"ק ס"ט גבי כרם רבעי היו מציינין אותו וכו' אמר רשב"ג בד"א בשביעית אבל 

בשאר שני הלעיטהו לרשע וימות, והאריך הטוטו"ד וז"ל דהאי כללא לא שייך רק אם אף כשנעשה לו תקנה 

ין אחרת באותו דבר עצמו, איסור דגזילה, שייך הסברא דהלעיטהו לרשע וימות לעבירה אחת, סו"ס יעשה עדי

ואין אנו אחראין לרמאין, אבל כשאנו יכולין להצילו שלא יעשה עבירה כלל, אף כשהוא רשע וחוטא מכבר, שפיר 

הפקר, רק  אנו חייבין לעשות תקנה להצילו, ומשה"כ בתוס' גיטין מ"א לא הקשו גבי שפחה דהיו נוהגין בה מנהג

האיך אומרים חטא בשביל שיזכה חברך, משמע דזולת זה לא הוי אמרינן למה נכוף לרבו, הלעיטהו לרשע 

וימות, וסיים ודבר זה נפמ"נ לכמה דינים כיו"ב. אם כן הכ"נ בני"ד, אף שעושה איסור בזה שמוכר חמץ בפסח, 

שלא ייאסר החמץ בפסח ויוכשלו אחרים אבל בחמץ הנשאר, בכדי שהוא בעצמו לא יוכשל באיסור דב"י, וגם 

 לאכלו לאחה"פ, צריכין לעשות תקנה למכור החמץ שלו לעכו"ם.א 

ה( ועי' ד"ח ח"ב סימן ל"ז לענין שט"מ הנכתב בלשה"ק, וז"ל באמצע התשובה אך באמת שקי"ל דאזלינן בתר 

מסכים לדבריו וכו' א"ו דאין  דיננו בין להקל בין להחמיר, כמבואר בשערי אפרים סי' ע"ט וגם בש"ת סי' תמ"ח

לנו רק דין שפסקה לנו התורה, ולכן אין חילוק כלל אם נכתב בלשון הקדש או אשכנז עכ"ל, ולפע"ד מוכרחין אנו 

לומר כן, הגע עצמך, בדיננו אג"ק או אודיתא הוי קנין לקנות בו, ובדיניהם מגחכין ע"ז, וכהנה רבות, היעלה על 

ר בקאג"ק וכדומה, דלא הוי קנין מחמת שבדיניהם לא הוי קנין, ישתקע הדבר הדעת שאם אחד יקנה מחברו דב

ולא יאמר, א"כ בטלה דינה של תורה, ועי' ש"ך חו"מ סי' ע"ג ס"ק ל"ט אריכות גדולה דדבר שהיא נגד תוה"ק לא 



, ודלא אמרינן דדמ"ד, ובמג"א סי' תמ"ח ס"ק ד' דבין ישראל לעכו"ם אזלינן בתר דין תורה ולא בתר דיניהם

כמ"ב עי"ש, אם כן בני"ד, כשמכר ע"פ החמץ לעכו"ם בקנין דמהני על פי דין, וכנ"ל דתלוי' וזבין זביני זביני, אי 

משום דמצוה עביד, ועי' בתוס' ב"ב מ"ח א' ד"ה אילימא וז"ל ותירץ ר"י דכל דבר שהוא מחויב לעשות הוי כמו 

שגמר המקח, כל אחד לפי קנינו, אין שום אחד מהם  מכר, א"כ ממילא הדין מפורש בחו"מ סימן קפ"ט דלאחר

יכול לחזור בו אפי' לא היו עדים בדבר, וברמ"א שם אפי' מחלו זל"ז לא מהני אלא צריכין לחזור ולהקנות זל"ז, 

א"כ מה איכפת לי מה שמוכר אחר כך את החמץ לאחר, זה לא מהני לבטל מכירה הראשונה, ואי משום גילוי 

תו רצוי', בכל מכירה על ידי אונסא יש גילוי דעת דלא היתה כוונתו רצוי' ואפה"כ מהני ואף דעת שלא היתה כוונ

על גב דלא גמר ומקני, כלשון הרשב"ם ב"ב הנ"ל הואיל וקיבל דמים, או משום דמחויב לעשותו, ובני"ד תרוייהו 

רה מה שהעכו"ם הקונה חוזר איתניהו, וכנ"ל, ועי' תשו' נובי"ת או"ח סי' נ"ח שהעלה כעין זה דאין מועיל חז

 אח"כ. 

ו( ולפע"ד אף שיש רבנים גדולים המפקפקים בזה, מובא בשדי חמד חומ"צ סי' ט', זה רק למיגדר מילתא, 

ובמקומות החרדים לדבר ד' ונותנים אוזן קשבת לקול הרבנים, אבל לדאבון נפשנו בעתים הללו ובמקומותינו, 

מן מוכשרים לעשות מיגדר מילתא כזה. אם נמצה עומק הדין, כמה שהפרוץ מרובה על העומד, אין המקום והז

מעבריינים שאין מבטלים החמץ בע"פ, לאמור כל חמירא הנדפס בסידורים, ולדעת התב"ש אין מועיל המכירה 

רק לאחר הביטול, וצריכין אנו לסמוך על הפוסקים החולקים עליו, והדברים ארוכים ועתיקים. כללו של דבר, אין 

ואם אחד בא לפנינו ורוצה למכור חמצו ועושה הקנין הנרצה, אין לדחותו רק  -לעשות מיגדר מילתא כזה  יכולין

אדרבה צריכין אנו לסייעהו בזה במה דאפשר. ובפרט לפי שאנו נוהגים לכתוב בשטר מכירה עד למדידה, לא 

כר קצת מן החמץ בתוך סכום מסוים, רק זה החמץ שימדוד לו אחה"פ, ודאי דלא מבטל בזה המכירה אם מו

הפסח. ואם שגיתי בזה, ד' הטוב יכפר בעדי. ואני כותב רק מה שנלפע"ד. וכמובן, דלאו כל מקום ולאו כל זמן 

 שוין, והחכם עיניו בראשו לדקדק שלא ייעשה כחוכא ואטלולא, ודי לחכימא. 

 "ד, ציריך יצ"ו.והנני בזה ידידו דושכת"ה מברכו בשמחת פורים וחג כשר ושמח. תענית אסתר תשכ
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 ס"ק גתמב סימן שערי תשובה 

וכל כיוצא. עבה"ט ועיין בשו"ת ח"צ סי' כ' שכתב שיי"ש הנעשה ממאלץ אסור ד"ת דאף שנשתנה טעם המאלץ 

מ"מ כיון שעיקרו של המאלץ לעשות היי"ש והו"ל כפירות עפוצים מאוד שאין ראוים לאכילה כשהם חיים ונאכלין 

לתייהו קיימי כו' ע"ש ובפ"י בק"א ע"י בישול במים או עם דבש וצוקר דאף שנשתנה טעם ע"י בישול וטיגון במ

לקידושין בענין חדש שהאריך בזה ובשו"ת שב יעקב חלק י' סי' מא ועיין בשו"ת בית אפרים סי' מט תשובה 

אחת להגאון מוה' יושע ז"ל בעהמ"ח מג"ש שכתב להחזיק במעוז היתר דיי"ש מחמת זיעה בעלמא ובספר באר 

ים נ"ל ועיין בשו"ת נ"ב מ"ת סי' סד שנראה מדבריו שלא רצה יעקב שהאריך לישא וליתן עם חביריו הגאונ

לתקוע עצמו לדבר הלכה להתיר מחמת טעם זה ואפילו בצירוף היתר הביטול ועיין בשו"ת בית אפרים מ"ש 

בשם הגאון בעהמ"ח פ"י שצידד להתיר במכירת מאלץ דמאלץ הוא חמץ נוקש' ע"ש וא"כ מה דמשמע מראש 

גם דאסור מה"ת אינו מוכרח לדעת כמה פוסקים דנוקשה מדרבנן ומ"מ שם ביארתי דברי הח"צ דעובר בב"י ו

שהכל לפי הענין אם נתקלקל הרבה עד שאין ראוי לאכילה כלל אם לא ע"ש וא"כ י"ל דהח"צ מיירי במאלץ 

שנשתנה טעמו אלא דמ"מ עדיין ראוי לאכילה קצת אחר שיטחנו אותו אך ממה שמדמה ליה לפירות עפוצים לא 

 מע הכי וצ"ע מש

 משנה ברורה סימן תמב ס"ק ד

האחרונים דהוי חמץ גמור וגרע מתערובות חמץ ועיין בח"י ובמקו"ח  הנעשה מחמשה מיני דגן הסכימויין שרף 

 דה"ה אם נעשה משמרי שכר ועיין בפמ"ג: 
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