חבל נחלתו

סימן ט

שאלה

ביטול חמץ ע "י שליח

האם ניתן לבטל חמץ ע"י שליח?
השאלה נשאלת הרבה בדורנו ,כאשר
הורים אינם יודעים כלל מהו ביטול חמץ,
וילדיהם החוזרים בתשובה רוצים לזכות
את הוריהם ולהשבית את חמצם.

תשובה
א .פסק הטור )או"ח סי' תלד(egelye" :
."lhal leki
וכתב הבית יוסף )שם אות ד(egelye" :
'a wxta cibnd axd azk ok .lhal leki
)ה"ב( ) xehird lra myaח "ב הל' ביעור חמץ
קכ`nw wxta o"xd ok mb azk oke (:
) migqtcג :סוף דבור ראשון( mixne` yiye
gily da erbp xwtd zxezn lehiac oeikc
exiagl mc` xn` m` ixdy lhan ivn `l
ile .o`k cr melk jka oi` iqkp dz` xwtd
)=מרן הב"י( oicn lehiac ab lr s`c d`xp
gily ici lr lhal leki xity ea erbp xwtd
mc` ly ezeyxa epi` ungc oeikc meyn
`ezeyxa `ed eli`k aezkd e`yry `l
dil iedlc dil `gip `lc `zrc iielba
`nrhc inp i` .ibq llk dieba `zekf
meyn epiid zegily ipdn `l xwtdac
.1

`nw wxta gkenck xcp oic el yi xwtdc
) mixcpcזmixcp zeklda m"anxd azkcke (.
)פ"ב הי"ד( ikd meyn el yi xcp oicc oeike
law exiagl xne`dy zegily dia ipdn `l
ea xeq` `d`y izegilya df xcp jilr
`xcpl oipr epi`y lehia la` ,melk epi
."zegily dia ipdn xity
היינו ,היסוד להגדרת הדין הוא היחס
שבין בעל החמץ לחמצו ופעולת הביטול.
האם יש לראות את הביטול ככל פעולה
קניינית או כפעולה מיוחדת .כמו "כ החמץ
עתיד לצאת מרשותו של האדם משש
שעות ולמעלה בער"פ .ומתוך כך האם
ישנה יכולת להעביר זאת לאחר .ישנן
דעות שכיון שביעור חמץ הוא ע"י הפקר,
והפקר לא ניתן להיעשות ע"י שליח ה"ה
ביטול החמץ.
הב "י עצמו חולק וסובר שאין פעולת
הביטול דומה להפקר משום שהחמץ
בער"פ לאחר שש שעות יצא מרשותו,
וע"כ בגילוי דעת בלבד די להוציאו
מרשותו  ,1ובמינוי אחר כשלוחו מספיק.
וכן אין להשוות בין ביטול חמץ להפקר
שהרי הפקר הוא כנדר ,אבל ביטול אינו
כנדר.
וכך פסק בשולחן ערוך )או"ח סי' תלד

לכאורה אחרי זמן איסורו אי אפשר לבטלו ,וא "כ אין מכאן ראיה שהרי כשאינו ברשותו גם לא
יכול לבטלו? וצ "ל שהב "י הביא ראיה שגדר ביטול אינו כהפקר דוקא מכאן ,שהרי אם ביטול
חמץ שווה להפקר מדוע לא ניתן להפקירו? אלא מכאן ראיה שאף לסוברים שביטול מטעם
הפקר ,הוא שונה מהפקר.
הערת הרה "ג אביגדר נבנצל – רב העיר העתיקה ירושלים :עי' ר "ן דבעינן שהסכימה דעתו
לדעת המקום ,והיינו קודם שהפקירתו תורה.
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ס"ד() .lhal leki egely" :וכשמבטל שליח
צריך שיאמר :חמצו של פלוני יהא בטל וכו'(

)תשו' מהר"י ברי"ן("...
ב .פסק בשבולי הלקט )סדר פסח סי' רו(:
"mixg` ziaa wceady ig` azk cere
jk xg` lhane ung xeriad lr jxan
exiag gily dyrp mc` zeevn dnk ixdy
dlg oebk ely opi`y b"r` odilr jxane
ly egelyy itl ozlefe dkepg xpe dnexze
``l `xing lk xne`e lhanyke ,ezenk mc
ely epi` zeyxd ixdy izeyxa `ki`c xn`i
`dizeyxa `ki`c `xing lk xn`i `l
lhail dil xran `lce 'ia rci `lc ipeltc
) iedleהפקר( wcead eze` xn`i e` `xtrk
ze`a ze` exne`l edcnlie ziad lrad mr
`lka e` frl oeyla e` ycewd oeyla e
."oiaiy oeyl
בדרכי משה הביא מהמהרי "ל שבעל
החמץ יעמוד ליד השליח המבטל את
החמץ .ונראה שלפי דעתו אין לבטל ע "י
שליח .ודין הביטול כדין ברכת המצוות או
ברכת הנאה שמברך עבורו ומוציא אותו
י"ח ובעל החמץ יוצא מדין שומע כעונה.
עולה לפי"ז שהמהרי"ל לא החשיב את
ביטול החמץ כפעולה שאפשר שתיעשה
ע"י שליח ,אלא הביטול הוא של בעל
החמץ והוא צריך לעמוד בצד המבטל אלא
שאת האמירה אומר השליח אבל בכך הוא
"מוציא " את המבטל ,אבל אין לו שליחות
.2

.3
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מלאה לביטול .ואולי השמטת הראשונים
את דעת שבולי הלקט שהובאה לעיל הוא
משום שפרשוהו כמהרי "ל) .אם כי דוגמאות
המצוות שהביא הן מצוות הנמסרות לגמרי לידי

שליח .(2

ג .דעת הב"ח שאין לבטל ע"י שליח.
ודייק כן אף מהר "ן שהביא דעת החולקים
על העיטור ולא השיב על דבריהם .עוד
דייק שדעת העיטור כראשונים הסוברים
שחמץ אינו משום הפקר אלא משום
ביטול  .3אבל הסוברים שביטול חמץ משום
הפקר אי אפשר לעשותו ע"י שליח .ועוד
הביא ראיה מכך שביטול יכול להיות בלב
וא"כ אי אפשר להיעשות ע"י שליח.
וכן בשו "ת הלכות קטנות )ח "ב סי' רט(
השיב על הב "יivn gilyc `d dl`y" :
?`zkld ied i` lhan
") i"a :daeyzבאו"ח ס"ס תל"ד( itlc azk
.xehd azk oke azky minrhdn ipdn ezrc
mixac dil dedc `cg daeyz eilr il yie
`iddk dil ded xeac jxhvi 'it`e .alay
]oxqnin `l ilin opixn`c [h"k oihib
z` lhae jl dil xn`c i` cere .gilyl
`ed ixde elhal ezrca xnb ixd ivng
eiwqr lk zeyrl d`yxda `aa m`e lhean
 exqnl ecia oi` xeaca ielz `edy dne` y"w zexwl leki egely oi` `dc ,gilyl
."all xeqnd xac y"k ecra lltzdl
עולה מדבריו שחלק על יכולת מינוי

כך הביא הב "ח )או "ח סו "ס תרעו(" :מצאתי בהגה "ה )הגהות מנהגים לר "א טירנא מנהגי חנוכה
אות יח( אדם שהדליק נר חנוכה יכול להדליק לאשה ולברך כגון שעומדת אצלו בשעת הברכה
אבל בענין אחר נראה למהר "ח שאין לברך ע "כ .ונ "ל דוקא דבר המוטל על גוף האדם ולא על
דבר הנתחייב ברכה .וראיה מחלה ותרומה שהשליח מברך בלא המשלח ע "כ מצאתי " .ואח"כ
ראיתי שהביא זאת אף במחה "ש.
עי' חי' הרמב"ן על פסחים ד ע "ב.
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השליח אף לדעה שביטול אינו מצד הפקר.
וטעמו שהם מילי ודברים שבלב שאינם
יכולים להימסר לשליח .ואפילו הרשאה
לא תועיל מפני שהביטול כמצוה שבגופו
שאינו יכול לעשותם ע"י שליח.
ד .בשערי תשובה )או "ח סי' תלד ס"ק ח(
הביאhx 'iq h"wld oiire h"dar - epi`" :
drivwe xenae .gily i"r lehiaa wtwtny
gilyn `ticr zeyx ila ezy`c azk
iqtl`a r"nxd mya `iad a"gnae ,zeyxa
i"r lehia ipdn ung iabc ezrcy `hef
`zln ielba 'ek ezeyxa epi`c oeik gily
`lyc b"r`e el `ed zekf d"rac mbe ,ibq
ici lr mewn lkn ,lhan epi` ezrcn
k"ke y"re lhal leki ezrcne zegily
jxca ung el `ay in dgizta n"ta
oikf dfa opixn` `l elha my didy l`xyie
ezy`c r"nxd mya a"gna cer y"re 'ek
`xazqn elyn lek`l zeyx mdl yiy eipae
gily inp eeyne elhal zeyx mdl yiy
edpip devn carn ipac milecb mdy `wece
."l"kr
תחילת דבריו היא כפי שהבאנו לעיל,
והוסיף מדברי הרמ"ע באלפסי זוטא כפי
שמובאים במחזיק ברכה לרב חיד "א
שביטול חמץ עדיף מהפקר וע"כ בגילוי
דעת בעלמא סגי )כדברי הב"י שהובאו לעיל(,
ואעפ"כ אין אדם יכול לבטל את של חבירו
.4

מדין זכין לאדם שלא בפניו ,אלא רק
במינוי ברור לשליח.
הגר "א בביאורו הביא ראיה לפסק
השו"ע מנדרים )עב ע"ב( שם חלקו ר'
יאשיה ור' יונתן אם יכול למנות
אפוטרופוס להפר נדרי אשתו .ואף ר'
יאשיה האוסר בנדרי אשתו היינו מגזה "כ.
ה .הט "ז )ס"ק ו( כתב על דברי השו"ע:
"oixaeqy d"ae o"xde n"nde xehd zrc df
zxtdn ueg ezenk mc` ly egely n"ka
`l` iaizk i`xwc milraa dl`ye mixcp
oeik mixaeqy mixg` zrc `ian o"xdy
`l gilye da erbp xwtd meyn lehiady
ezy`a y"n s` f"tle i"aa y"r xwtn ivn
`dc ezy` i"r lhal ivn `l ef 'ricl inp
`ly xiwtdl dleki dpi` ezy` s` i`cea
y"`xd y"nl ef zencl l"pc `l` .ezrcn
dly lfba dy` yciw m`c w"t oiyeciwa
eidiy dy` dvex `nzqny iptn zycewn
oiyeciwd eidiy ick dpzna el zernd
inp `kd d"d k"`e .zekix`a y"r oiqtez
`envr z` riwtdl dvexy oeikc opixn
ungd z` ozp `nzqn ung xeqi` icin
lhal lkeiy ick ely gilyl 'pzna ely
ipelt ly evng xnel gilyd v"` f"tle
cer l"pe 4 dpzna el dpzp `ed `nzqnc
xacl gily zeyrl dvex a"drady oeikc
dyri `ly opiwqr iphteya ike efk devn

המגן אברהם )ס "ק ט( כתב" :שלוחו – פי' שצוהו לבטל אבל כשצוהו לבדוק אין יכול לבטל.
ובד "מ כתוב בשם מהרי "ל שצריך שיעמוד אצלו וכמ "ש סוף סי' תרע "ו וב "ח פסק דאין לבטל ע"י
שליח " .עולה מדבריו שאע "ג שניחא לבעל החמץ שיבוטל חמצו אין השליח יכול לבטלו אם לא
נשתלח לכך .ואילו בשליחויות אחרות אין הדבר כן כגון בתרומה .ונלענ "ד שהשאלה תלויה
בדרך הבנת גילוי הדעת שנוח לו בביטול החמץ .לפי הט "ז והחק יעקב שמבינים שהחמץ הועבר
לבעלות המבטל לצורך הביטול יכול לעשות זאת אף ללא מינוי מפורש .לעומת זאת לדעת
המג "א צריך מינוי מפני שהחמץ ברשות בעליו ולא ברשות המבטל .ועי' להלן בדברי הברכ "י.
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leki oi` zegily `lae f"r gily dyryk
`ed zekfc `kid s` exiag ly evng lhal
b"nt] lhal gkye jxca `edy oebk el
."[dgizta
 נעיין עתה ביסודות הדין מדוע אין.ו
אדם יכול לבטל חמצו ע "י שליח למ"ד
.ביטול חמץ משום הפקר
כתב רבי עקיבא איגר בחידושיו על
migqtc w"t o"xa oiierie" :(גיטין )לב ע"א
i"` xwtd zxezn `edc ung lehiac 'ky
exagl xn` m` ixdy gily i"r lhal
oiadl izikf `le .melk jka oi` iiqkp xwtd
i"r xwtd ipdn `lc o"xdl el heyt ji`
oicn iedc xnel izayge .`l i`n`c gily
epxxa `d zn`a la` .oxqnin `l ilin
mbe .gily i"r ( )=גטlhal lekic oiibeqn
.gily ipdn b"dkc gken mixcp zxtdn
' )בסיi"dfra xi`n zia 'qa iz`vn k"g`
mgipde l"pd o"xd ixac `iady (קכ ס"ד
 )ח "א סימןh"ixdnd ixac `iad mbe .`iyewa
iedc meyn gily i"r yicwdl i"`c (קכז
.gily i"r mixcp zxtd oicn df xzqe ilin
gily i"r hbd lehiac oiibeqn mb zn`ae
 )הג "ה ועי' חי' כתובות דף.h"ixdn ixac xzqp
.( אות כ"ד,'ע
`ibeq `id c"prl oicd sebdy xzeiae"
gily ieeyc `ax xn` ( )דף יdxenz dkexr
i"r yicwdl xyt`c `icdl ixd .iyecw`l
 )דף כטlirl l"q envra `ax ixde ,5 gily
l"q k"tr`e gilyl oxqnin `l ilinc (ע"א
dna mpn` .gily i"r yicwdl lekic

df el 'id `nzqac `l` envra efk devn
`ai `ly `xie `xiiya yxtn epiidc gxkda
okle gqtd mcew lhal gkyie gqtd jeza
."oiliwn` jenql yi okle gily dyr
.הט "ז משנה את הבנת דעתו של הב "י
הסיבה שבגילוי דעת בעלמא יכול חברו
להפקיר הוא מטעם שגילוי הדעת מלמד
שזיכה לחבירו את נכסיו כדי שיוכל לבטל
 ועל כן אי"צ לומר חמצו של.את החמץ
.פלוני משום שקיבל במתנה את החמץ
oeik epiid" :וכן בחק יעקב )ס"ק יד( כתב
leki `l jkl egelyl eiqkp dkif `ly
`gip `nzqn opixn` `kd ok m` ,exiwtdl
exiwtdl lkeiy ick evng egelyl dkife dil
: אולם הוסיף, וכן כתב במחה"ש."elhale
eze`a gilyd dkf dna izrci `l oiicre"
."oiipw mey dyr `ly oeik ung
עכ "פ מאחרונים אלו עולה ששליחות
.מועילה למשלח
:(וכן פסק המשנה ברורה )סי' תלד ס"ק טו
xne`de xwtd mrhn `ed lehac b"r`c"
cr melk jka oi` iqkp xwtde jl exiagl
yi ung oiprl `kd envra `ed mxiwtiy
laa eilr xaery drya ungd ixdy lwdl
xeq` ixdy ely epi` `vni lae d`xi
oiprl ezeyxa ecinrd dxezdy `l` ,d`pda
cala zrc ieliba jkitl ,eilr xeariy
iedilc dil `gip `lc ezrc dlbn `edy
dfa oixingn yie ibq dieba llk `zekf dil
miwqetd aexc lwdl yi wgcd zryae
`wec f"k n"ne xagnd zrcl enikqd

 וכן,לענ "ד אין בכך ראיה מכרעת שכן בציבור הוא ודאי אחד מן הציבור לו שייכת הבהמה
 אבל בביטול השאלה היא בשליחות ללא שותפות.בשותפים אפשר שהוא אחד מן השותפים
.()לפחות לחלק מן הדעות

.5
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oi` ixeeyn cg` xey yicwde `v exiagl
`l ilinc l"iwe edpip ilinc ycwd oic ea
ol `niiwc dpzna s` gilyl oxqnn
hbk `id ixd dpzn xn`c ipica l`enyk
`aiyg dnexz edine ,lawzd 'ta opixn`ck
yi`d wxta opikxtc ab lr s` dyrn
daygna dpyi oky dnexzl dn ycwn
xg` cva lke`e df cva eipir ozepy yexit
dyrnk `aiyg dnexz zaygn mewn lkn
dyrn opixn`c `d` xne`d wxta gken oke
d`iven epi` daygn daygn cin `iven
opikxte ,daygn cin `le dyrn cin `l
zetqeza eywde .wetiz zdin daygn cin
opgei iaxl lirl dnexz iab inp jextl
eznexz oi` lha mxz `ly cr m` xn`c
eznexz lha mxzyn m` la` dnexz
yie ,daygna gilyd mxz elit` dnexz
dyrnkc rcei did dnexz zaygnc xnel
`iede mkznexz mkl aygpe aizkc inc
la` .mpeyl o`k cr micia mxz eli`k
oxqnn `le edpip ilin ycwd ly xeac
."gilyl
וכאמור דברי המהרי "ט הם המקור לכך
שאין אדם יכול לעשות שליח לביטול
.חמץ
 אולם בערוך השולחן )או"ח סי' תלד.ז
ס"ט( פסק שמשלח יכול למסור מילי
lekiy r"yde xehd ewqt" : וכך כתב.לשליח
dnk ewqt oke evng lhal gily zeyrl
enk dwical gily dyery myke miwqetdn

―
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zligza l"pd xi`n zia xtqa izi`xy
l"pd h"ixdnc `pic lr wtwty eixac
`ly j` ilinc `zerixbc d`xp i"yxitnc
gilyd la` eizgz xg` zepnl gilyd lkei
inp `teb dpzne hb ixdc ilina ipdn envr
mipzepe miazek mde ilin i"r `l` epi`
c"nl `gip edfc epazk xak c"prle .l"kr
exn` xne` c"nl la` xyk exn` xne`
`"`c wx `zerixbdc xnel `"` leqt
xne`y dn `dc eizgz xg` gily zepnl
`l` eizgz xteqd dpnn epi` aezk xteql
envra edfe aezk el xne` lrad z`eevac
gily xteqd dyriy oey`xd zegily
lradn xteqd zegilye lrad ly enewna
lrad edyer df xacle df gily i"r dyrp
k"r` .aezk xteql xn`i ezegilyay gily
`iadc dne .ilinl llk gily zeyrl i"`c
.`teb dpzne aezkl hbn di`x n"ad
xac xqen epi` lrady s`c ,epi` z"kgna
n"n hb ozil e` aezkl edevn wx gilydl
edevn m` la` .dyrn zeyrl edevn
."ipdn `l `nlra ilin zeyrl
רעק "א נוקט שלדעה שלא ניתן לעשות
שליח לבטל חמץ הטעם משום שלא ניתן
.6 למנות שליח לדיבור בלבד ללא מעשה
(וכן עולה משו "ת מהרי "ט )ח"א סי' קכז
iaxz`c `ed dnexzl `wecc eze" :שכתב
yixa opixn`ck mz` mb mz`n zegily
oic ea oi` ycwdl la` ycwn yi`d
mc` xn` m`y mixacd il d`xpy ,zegily

 דעת. בועז( הביא שתי דעות בענין מילי לא מימסרן לשליח,בתפא "י על המשנה )גיטין סופ "ו
רש "י שאם המשלח מוסר משהו מוחשי הקשור לשליחות לשליח הרי מילי מיסרן והוא יכול
 ולעומתו את דעת המרדכי שמילי מימסרן לשליח כאשר נמסר לו גמר,לעשות שליח במקומו
 )וכתב שהובאו שתי הדעות באה"ע.מעשה השליחות וע "כ הוא יכול להעביר זאת לשליח אחר
.סי' לה ס"ו וסי' לז ס "ה( אולם לא כתב האם המניעות הנ "ל חלות אף על המשלח
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חבל נחלתו
my daeyza iz`ady enk mixcpl gily
d"c `"r `"i sc xifp zkqna 'qezd zrc
a"a zkqnl eiyecga o"anxd zrce ,iedc
'qa l"vf oe`bd e"n`` e`iad a"r e"kw sc
,y"r a"r `"k sc zekxa zkqnl g"lv
zeyrl leki oi`c l"f o"xd dlz xity k"`e
meyn `ed lehiac mrhn evng lhal gily
e`l i` la` ,xcp meyn `ed xwtde ,xwtd
lhal gily zeyrl leki did `nrh jd
ded ilin wx `ed lehiady s`c evng
,l"pk envr glynd cin gilyl oxqnin
`icda azk c"lz oniq g"e`a i"aa oiire
zeyrl leki `lc xaeqy in mrh yxtl
mrhn `ed lehiae li`ed evng lhal gily
epi`y myke xcp oicn `ed xwtde xwtd
zeyrl leki `l ok xcpl gily zeyrl leki
."icin `l eze .wece y"r ,xwtdl gily
 בברכי יוסף )או"ח סי' תלד( הסתפק.ח
במקרה של עני ועשיר בבית אחד והעשיר
עקב טרדותיו לא יכל לבטל ונזכר בכך רק
 ובא העני וביטל חמצו.לאחר חצות היום
של עשיר בזמן הראוי כדי שלא יעבור
 הרב חיד "א מביא את.באיסורי חמץ
מחלוקת האחרונים האם משלח יכול
 ומביא את המהרי"ט.למנות שליח למילי
 וכנגדם את,ומהריק"ש שסברו שאין יכול
ס' בתי כהונה )חלק בית ועד סי' כד( ומחנה
 ולאחר.אפרים )שלוחין סי' ז( שחלקו עליהם
:שמביא את הראיות לשני הצדדים מסכם
gily m` `zlin `dc zepey`xd lr xefgp"
xg`ne ,`z`eeaxc `zbelt `ed lhal leki
lhiae cnr envrn oernyc c"pa oky
oeik ,melk dyr `l ,oae`x ly evng
oxn azk ixdc `niz ike .car dinxbnc
xwtd mrhn lehiac b"r`c oey`x mrha
`kd k"`e .ibq zrc ielba `kd ,ea erbp

df oi` `nlra xeaic iedc b"r`e lehial ok
dyeryk edfc gilyl `xqnin `lc ilin
la` ,xg` gilyl mixacd xeqnl gily
mixacl elit` zeyrl leki envr gilydl
dyriy oae`xl xnel f"tle [.h"k oihib 'r]
edfc zlekia oi` lhal oernyl gily enya
."gilyl `xqnin `lc ilin
וכן בשו"ת שיבת ציון )סי' צה( חולק על
טעמו של רעק "א וסובר שדוקא שליח אינו
 אבל משלח,יכול להעביר לשליח אחר
 והחסרון למ "ד,יכול למנות אף למילי
ביטול הוא הפקר משום שהפקר כנדר
.ודוקא נדר אין יכול לעשות ע"י שליח
:וז"ל הגאון ר' שמואל בן הנודע ביהודה
migqt zkqnc w"ta l"f o"xa izi`x mpn`"
azky xehird lra lr miwleg `ianc
 )עיין בב "יevng lhal gily zeyrl lekic
mixg`c o"xd azke (ובש"ע או"ח סימן תל"ד
xwtd zxezn `ed lehiac oeikc miwleg
mc` m` ixdy lhal gily ivn `l i`ce
melk jka oi` iqkp z` xwtd exiagl xne`
ixac z` yxtny in yie ,y"r o"xd l"kr
zegily oi`y azky dna ezpeekc l"f o"xd
gilyl xqnp `le ilin iedc mrhn xwtdl
o"xdn reiq l"f h"ixdn axdl didi f"tle
df dlr `l mlerne zerh `ed df mpn` ,l"f
o"xd zpeek `ed jk m`c l"f o"xd zrc lr
ung lehiac micwdl jixv i`nl dyw l"f
ung lehia m` 'it` `d xwtd mrhn `ed
zeyrl ivn `l d"t` xwtd mrhn e`l
`ed lehiad t"kr `dc evng lhal gily
dpeekc e"` !?gilyl oxqnin `le ilin
`ed lehiae li`edc o"xd ixaca `ed zxg`
mrhn `ed xwtd oic xwire xwtd mrhn
c"i 'd mixcp 'ldn a"ta m"anxd y"nk xcp
zeyrl leki epi`c l"f o"xdl l"q xcp iabe
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ביטול חמץ ע "י שליח
'x ipzde 'i`c a"r g"nw zaya yxetn
elv` libxd drex lv` mc` jled `irye`
mzd ea `veie eyicwne egqtl dlh el ozepe
'il yicwn iyecw` elv` libxc oeik inp
ielir ycwd ipzw yicwn `de `xwirn
'il yicwn iyecw` l"f i"yxite opaxcn
eilr jneq dfy rcei ixdy y"rn drex
eyicwiy `nlra dlrn ielir d"c k"g`e
h"ixdnd lr dax dniz `ede l"kr milra
oir enilrdy dfa mixacnd mipexg`de
dxrd `ide ,dfk x`eane jexr cenlzn
oirk f` izexrdy dnn xzei zxxeane dwfg
."b"rve ,ecarl xne`dc 'ibeqn df
 וכך כתב בשו"ת פסקי עוזיאל.ט
:()בשאלות הזמן סי' נח
dpeek zekixvd zeevn lkc xen`dn opihwp"
zrc `ed oke ,mda zbdep zegily oic oi`
i"ad oxn c"r azky ( )או"ח סי' תל"דg"ad
j`id ,ungd lehal gily zeyrl xizdy
xaca ezenk mc` ly egely xnel xyt`
:ixtqa `ipz `dc ?ald zaygna ielzd
rnyne .jala lha xe`y jl d`xi `le
,k"r ?egely ala `le jixvc `ed eala
'eqn `ldy midenz eixac dxe`kle
ielzd xacy jtidl gken ( )מב ע"בoiyecwc
,ea zbdep zegilyy xzei `xazqn daygna
dpyi oky jxtnl `ki`c meyn y"nke
dizhiyl g"ady xn`py `l m` ,daygna
lehay dinirce z"x zrck rixkdy lif`
,xeaca xiwtiy jixve ,xwtd oicn `ed ung
mb lhal jxvd cer sqep ungay `l`
dyrna zniiwzn devnd oi`y xnelk ,eala
lehad mb dil` sxevi `l m` cal xwtdd
,dnexzl dnec epi` df mrhne ,alay
d`ivene dnexzd zraew dcal daygny
lehiaay oeik xity dywn jklde ,daeg ici
73

―

סימן ט

lke ,dwica zevna ligzd xak oae`xc
`dc ,df zrc ieliba lhan `ed mipyd
ipdn ezevn miiwl ezrc dlb `kd `zy
,`id `zlin e`l `d .lirei oerny lehiae
`zbelt `ki` `d gily diieya s`c `cg
.gily e`yr `la e"we ,zegilyd ipdil `lc
axd xak ,zrc ielba lwdl oxn azkc `de
oeik `axc`c oxn ixac lr azk g"a
xzei lwdl epl oi` mipiipr dnka elwdc
d`xed dhyt `dac mbde .gily ieyilc
`lc ead n"n ,gily iieeyl oxn zrck
lr opiknq gily e`yra `wecc ,dlr siqel
la` .mzriqe oxne u"ayxde xehde xehrd
zepnle `xwir`e .`l gily e`yr `la
yegi `xid yi`d ,dligzkl lhal gily
i"r lhal leki epi`y mixne`d zrcl
ic m"xdn ciqgd axdl iz`vn ik .egely
m"xd azk :azky ynn eci zaizka ep`fpel
mc` oi` miyxtnd lk zrcl ik ipeaxpd
.l"kr ,ezegilya exiag ung lhal leki
l"q i`nw `z`eeaxa miaxc zcnl `d
 ומוסיף עוד טעמים."lhan ivn `l gilyc
מצד המקרה שהיה לפניו שביטול העני לא
.הועיל כלל
וכן כתב בקצרה בשו "ת חתם סופר )ח "א
ely xeq`l gily zeyrle" :(או"ח סי' פד
mc` oi`c ,`zil inp f"rl epikdle epinfdle
y"nk deabl ixear ixkk ycwd xnel leki
gily i"r ung lehia iab migqtc w"t o"x
 וע "ע."'e w"q c"lz 'iq g"` f"h oiire
.(בשו"ת אחיעזר )ח"ב יו"ד סי' לז אות ה
בשו "ת קול מבשר )ח"ב סי' כח( הביא
y"n c"lz 'iqa" :ראיה למהרי "ט וסיעתו
b"ntd xirdy gily i"r ung lehia oiprl
gily i"r n"l ycwdc h"ixdnd c"itr
q"y k"g` iz`vn ip`e ...p"de ilin meyn

חבל נחלתו
daxd zrc zn`ae ( )עין טו"ז שם סק"וeleha
i"r dyrp epi` ung lehay `ed `zeeaxn
sqei ikxaa `"cigd oxn azk oke ,gily
zrcl ik ipeaxpd m"xd azk ()או"ח סי' תל"ד
ung lhal leki mc` oi` miyxtnd lk
.k"r ezegilya exag
devn dpi`y i"tr` ung lehay zcnl `d"
el oi` m` ixdy ,zizilkz `le zigxkd
zevn miiwl ick zepwl aiig epi` ung
xearl `ly ick devn xykd `ede ,leha
devn `id mbe ,eplk`i `ny e` ,d`xi laa
oi` z`f lka ,eteb lry devn `le etebay
jixvd xac `edy meyn ea zlren zegily
.gily i"r ziyrp dpi` ald zpeeke ,dpeek
ziyrp xzidd zpeek oi`y dvilgl oecp dpin
zlren zegilyd oi` `linne ,gilyd i"r
..."dvilgd dyrnl elit`
וכן בשו "ת דברי יציב )חו"מ סי' צח אות
lk dpd ik ,epaiy` el drax` lre" :(ד
(` ,miwlg ipyn zakxen dxezay devn
,mleray zeiyre zelert lkk diyrd mvr
c"nl dpeek oebke ,devnd zeki`e okez (a
wlg lr dpde .a"eike dpeek zekixv zeevn
g"ad] y"nke ,zegily oipr lg `l 'ad
lehia oiprl [egelye d"ca c"lz 'iq g"e`
lehiac oeik gily ici lr ipdn `lc ung
daygnd lr zegily jiiy `le ala ielz
."zekix`a y"iir
וע "ע בשו "ת יביע אומר )ח"ב חו "מ סי' ה
.(אות ב

מסקנה
כיון שהמחלוקת גדולה מן הראוי שלא
 אא"כ,להסתמך על ביטול חמץ ע"י שליח
 ובודאי.בשעת הדחק ובמינוי מפורש
.שאין אומרים בו זכין לאדם שלא בפניו

lehad zilkzl ,ald zpeek dyexc ung
.zegilya zxzip dpi`
oxn c"r 'k ( )ח"ב סי' ר"טh"wld zaeyzae"
iedc `cg ,daeyz eilr il yie :l"pd i"ad
ied ,xeac jxhvi elit`e ,alay mixac dil
,gilyl oxqnn `l ilin :exn`y `iddk dil
ixd ivng z` lhae jl :dil xn`c i` cere
m`e ,lhean `ed ixde lhal ezrca xnb
`edy dn ,eiwqr lk zeyrl d`yxda `aa
`dc gilyl exqenl ecia oi` xeaca ielz
lltzdl e` y"w `exwl leki egely oi`
cenrl yie .k"r all xeqn xacdyk ecra
jl :el xn`c i` ,y"na h"wld ixac lr
dn itly ,lhean `ed ixd ivng lhae
oi` ea erbp xwtd oicn lehay x`azdy
jixv `l` cal daygna miiwzn lehad
lhae jl gilyl xn`yke exeaca xiwtiy
evng lehaa dvex epi`y ezrc dlb daxc`
.gilyd eplhaiy cr
all xeqnd xac lky epcnl eixacn t"kre"
xehde oxn s`e ,gily i"r dyrp epi`
,ungd lehal gily zepnl lekiy mixaeqd
oi`y g"ad ly epic xwira miwleg mpi`
dpi`y enk ,alay mixacl dliren zegily
rneya `l m` dlitzl zegily dliren
mrhde (' )ש"ע או"ח סי' קכ"ה סעיף אdpere
`nrhn ,`ed ung lehal zegily `ipdny
ezeyxa epi` ungc sqei ziaa oxn azkc
zlhpy dnexzk dyrpe ibq `zlin ielbae
e` eiyrna `han `ed gilyde daygna
iepnc xn`py e` ,daygnd z` exeaca
z` el dpwd el`k aeyg ,lehal zegilyd
oick ,elhal ivnga ikf :el xn`e ,ungd
oec lif :azeky (' )ב"ק עilhlhna `zkxe`
op` ikd el azk `lc b"r` ungae ,ikfe
lireiy ick ez`pwda dvex `edy icdq
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