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 דף ז' ע"א
 בהא דאינו יכול לבטל חמץ כשאינו ברשותו

(דף ו' ע"ב) דילמא משכחת ליה לבתר איסורא ולאו ברשותיה קיימא ולא מצי מבטל וכו'. ולעיל בדף ד' נחלקו 
רש"י ותוס' אם ביטול מהני משום תשביתו הוי השבתה בלב או ביטול הוי הפקר ומהני משום שלך אי אתה רואה 

של אחרים. והריטב"א כאן הק' על רש"י דלמה אינו יכול לבטל אחר איסורו, וכוונתו דלתוס' ניחא אבל אתה רואה 
דא"א לעשות חלות הפקר על דבר שאינו ברשותו אבל לפי רש"י אין זה חלות אלא שמשביתו בלב. והחי' ר' שמואל 

דאף זה הוי חלות דין דצריך לחול  סי' א' אות ט' יישב דהריטב"א ביאר כוונת רש"י דמבטלו מתורת לחם ונוכל לומר
ואינו יכול לעשות אא"כ הוא ברשותו, אבל הגר"ש הק' דלפי מה שביאר הר"ן בריש פירקין דביטול מהני כיון דחמץ 
אינו ברשותו של אדם אלא שעשאה הכתוב כאילו הוא ברשותו מש"ה בגלויי דעתה בעלמא דלא ניחא ליה דליהוי 

הרמב"ן שם דכיון שלא הקפידה תורה אלא שלא יהא חמץ שלו ברשותו, ואיסורי הנאה זכותא בגוויה כלל סגי, ולשון 
אינן ממון ולא קרינן ביה לך בדין הוא שלא יעבור עליו בכלום, אלא שהתורה עשאה הכתוב כאילו הוא ברשותו וכו' 

עובר עליו דלא קרינא  מפני שדעתו עליו ורוצה בקיומו, וזה שהסכימה דעתו לדעת תורה ויצא לבטלו וכו' שוב אינו
ביה לך כיון שהוא איסור ואינו רוצה בקיומו וכו' עכ"ל לסברא זו למה לא מהני גלוי דעת אף אחר זמן איסורו. וכבר 
קדמו הקובץ שיעורים לעיל דף ד' ע"ב אות ח' ותי' דכל שקודם זמן איסורו שהחמץ הוא חשוב והוא משויהו כעפר זה 

א ברשותו, אבל אם כבר עפר ועכ"ז חייבתו תורה לא נתחדש בביטולו שום דבר מהני שלא יעשה הכתוב כאילו הו
דכבר היה עפר ולכן לא מהני, וממש סברא זו כיון הקהלות יעקב סוף סי' א', אבל עדיין ק"ק דהגמ' קאמר סברא 

 שאינו ברשותו ולא קאמר שכבר הוא עפר.
 י ביטול חמץבדין אינה ברשותו באיסורי הנאה דרבנן לגבי קידושין ולגב

ולא מצי מבטל דאמר רב גידל אמר ר' חייא  כיון דאיסורא דרבנן עלויה כדאורייתא דמי ולאו ברשותיה קיימא
בר יוסף אמר רב המקדש משש שעות ולמעלה אפילו בחיטי קורדנייתא אין חוששין לקידושין. ופי' רש"י ואע"ג דאתי 

אשת איש לעלמא הא מתרצינן בכמה דוכתין כל דמקדש  איסור הנאת חמץ דרבנן דשש ומפקע קידושי תורה ושרי
אעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן קידושין מיניה עכ"ל. ובחי' הריטב"א איתא ואגב אורחיה שמעינן שהמקדש 
באיסורי הנאה דרבנן אין חוששין לקידושין כלל ואפילו להחמיר, ולא משום טעמא דכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש 

העיטור ז"ל אלא שכך דינו מן התורה דשוה פרוטה אמר רחמנא וליכא וכו' עד כאן בשם רבו הרא"ה כדכתב הרב בעל 
 זצ"ל, וכ"כ הריטב"א מס' קידושין דף נ"ו ע"ב וכ"כ המאירי, וצ"ב בסברת פלוגתתם.

 הגמ' דן אם גם איסור הנאה של דבריהם מפקיע הממון מן החפץ, וצ"ב מהו הספק של הגמ'והנראה דהנה 
. ועל אינו שוה כלום כי אי אפשר להשתמש בו מחמת האיסור ומה נפק"מ איסור דאורייתא או איסור דרבנןהא בפ

 החפץ ממון אינו מפקיעפץ מצד האיסור ה שהאדם אינו יכול להשתמש בהחמאר השערי יושר (שער א' פרק י') שובי
חלות בהחפץ עצמו שהחפץ נעשה  הואדהחפץ בעצם ראוי ואריא הוא דרבעיא עליה, ורק דאיסור הנאה של תורה 

הא ביאר ים שלהם כמו כן. והנה רש"י בעצם לדבר שאינו ראוי כלל, ועל זה מיבעיא הגמ' אם גם החכמים עשו איסור
דאין מקודשת הוא משום דאפקעינהו רבנן קידושין מיניה, ומבואר דאף להמסקנא אין בכח החכמים לעשותו בעצם 

ליכא כלל להקשות דהאיך יכולים להפקיע אשת איש דאורייתא כיון שלאחר שאסרו אינו ראוי דאם היה זה בכחו א"כ 
הוי בעצם אינו שוה, אע"כ זהו רק עוד דין שחכמים עשו חיזוק לדבריהם להחשיבו כאילו הוא של תורה והוי אינו ראוי 

נהו משא"כ לגבי חמץ דהוי ולגבי קידושין בעינן אפקעידהיינו שתקנו שינהג כאילו הוא דבר שאינו ראוי בעצם, בעצם, 
ובזה יכולים להבין סברת השיטות דבחמץ דרבנן ושעות דרבנן מקודשת  אפקעינהו, לחומרא אז יכולים להחמיר בלא

 שיובאר בדיבור הבאה.
ובדעת הריטב"א יש לומר דלא ס"ל כיסוד הנ"ל וכל שבפועל א"א ליהנות אין בה דין ממון ואין שייך לחלק 

לאיסור דרבנן וכן ביאר הגר"ש רוזובסקי, אבל יותר נראה לומר דגם להריטב"א בעינן שלא יהא בין איסור דאורייתא 
דין ממון בעצם ולא סגי במה שאסור ליהנות בפועל וזה מה דס"ד להגמ' דאיסור דרבנן נחשב עדיין ברשותו, אלא 

ונראה לי ראי' מהרבנו יהונתן דס"ל דיש כח לחכמים להאלים איסורם כשל תורה ולעשותו איסור בעצם אפי' לקולא. 
מלוניל דכתב וז"ל וקס"ד השתא דיכול לבטלו באותה שעה ששית שלא החמירו חכמים כ"כ אע"פ שאסרוהו בהנאה 
באותה שעה שישית אפילו הכי אכתי ברשותיה ויכול לבטלו, ומשני אשכחן שנתנו והרחיקו דברים כשל תורה שהרי 

 מץ גמור אלא חמץ נוקשה ואפ"ה אמרו חכמי להקל בקידושין ולא הצריכוה חיטי קורדנייתא אם נפל שם מים אינו ח
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גט, הכי נמי לחמץ גמור בשעות דרבנן אין רשות בעלה בה כלל ותו לא מצי מבטיל לה כלל עכ"ל, ולא משמע 
 דלמסקנא בעינן אפקעינהו אבל בעינן שחכמים יעשו דבריהם כשל תורה.

שיורי כנה"ג ששאלו בוינציה אם א' ביטל חמצו בשעה שישית ולא והפרי חדש סי' תל"ד ס"ק ב' הביא מספר 
ביערו אם עובר על בל יראה דאורייתא או לא דמי אמרינן דמדאורייתא מהני הביטול. וכתב החי' ר' שמואל דכפשוטו 

ייתא זה תלוי במחלוקת רש"י וריטב"א, דלפי רש"י הוי קידושין מדאורייתא ובעינן אפקעינהו ה"נ הוי ביטול מדאור
ואינו עובר אלא מדרבנן, אבל לפי הריטב"א כיון דאיסור דרבנן עצמו מבטל הקידושין מדאורייתא (בין אם מפרשים 
דמה שאסור בפועל מבטל הקידושין, בין אם מפרשים שהחכמים מאלים איסורם לאסור החפץ עצמו) ה"נ אין זה 

 ביטול מדאורייתא.
הוא ברשותו הוא רק אם כל איסור הנאה הוא מטעם חמץ,  והקובץ שיעורים סבר דמה שעשה הכתוב כאילו

אבל חמץ של כלאי הכרם וכדומה שאסור בהנאה בלא טעם חמץ לא עשאה הכתוב כאילו הוא ברשותו. ולפי הנחה 
זו הק' הקובץ שיעורים דמאחר שאסרו חכמים חמץ בשעה שישית ואינו ברשותו שוב האיך יכול לעבור עליו מן התורה 

הקו"ש דלגבי דיני ממונות ורשותו עליה הפקיעו חכמים הממון, אבל לגבי להתחייב עליה משום בל יראה אח"כ. ותי' 
לא הפקיע הממון, והביא לזה הר"ן בנדרים דף מ"ד דחכמים הפקיע הממון אבל עדיין חייב במעשר דלא הפקיע אלא 

. ותי' זה הוא מרווח לשיטת רש"י דאין להחמיר עליו ולא להקל, ואף דבקידושין הוי להקל זה תוצאה מהפקעת הממון
החכמים יכולים להפקיע הממון כלל רק לעשות דין כאילו אין כאן ממון, ולהריטב"א אם נפרש דגם הריטב"א מסכים 
דמה שאינו יכול להשתמש בפועל אין זה מפקיע הממון אלא מה שחכמים האלים האיסור אולי יכול לומר פלגינן 

ע הממון ולא לגבי הפקעת הבל יראה, אבל אם נפרש הריטב"א דכל שאינו יכול להשתמש והאלים האיסור לגבי להפקי
בפועל הממון מופקע מאליו אז א"א לתרץ כהקובץ שיעורים. ובשו"ת אחיעזר ח"ג סי' א' אות ח' הביא שכבר קדמו 

לחנן הק' כבר האחרונים ביסוד הקו"ש דמה שאסור בהנאה ממקום אחר לא אוקמה התורה ברשותו, וקושיית ר' א
המהר"ם מאובן בשו"ת מהר"ם מינץ, והאחיעזר תי' דלא אסרו חכמים אלא כל שעה שישית אבל מיד בשעה שביעית 

 פקע איסור חכמים ונעשה שלו וחל איסור תורה ועשאה הכתוב כאילו הוא ברשותו.
 בשיטות הראשונים במקדש בחמץ דרבנן או בשעות דרבנן

רש"י פי' ויש בזה כמה שיטות,  בחיטי קורדניתא אין חוששין לקידושין.המקדש משש שעות ולמעלה אפילו 
דמתחלת שש אינה מקודשת וכ"כ הרמב"ם הל' אישות פ"ה הל' א', ונחלקו המפרשים בדעת רש"י והרמב"ם, דהמ"מ 

ח פי' בדעתם דאף בחמץ דרבנן ושעות דרבנן לעולם אינה מקודשת וחיטי קורדנייתא הוי חמץ דרבנן וכן פי' הב"
סובר דדעת  סף משנההכ, אבל ומשמע כדבריהם בשיטת רש"י בהתוס' מס' קידושין דף נ"ח ע"א והט"ז סי' תמ"ג
הוי מקודשת  רבנןבשעות דדדוקא חמץ דאורייתא בשעות דרבנן אינה מקודשת אבל חמץ דרבנן  רש"י והרמב"ם

עיין שם  בתחלת שעה ו' דאל"ה מאי למימראי הוכיח כן מרש"י דף כא: שכתב דרב גידל מייר והחק יעקב שם ס"ק ו'
שהאריך וסובר דלרש"י והרמב"ם בחמץ דרבנן אף בשעות דאורייתא מקודשת, דרק בשעות דרבנן הוי כעין דאורייתא 

קשה לשיטתם מהו הרבותא של חיטי קורדנייתא ו דיכול לבא לדאורייתא, אבל חמץ דרבנן לא הוי כעין דאורייתא.
א ונ"ל לתרץ דרצה לחדש דכל חיטים אפי' הם קשים מאוד אם באו עליהם מים הוי ודאי חמץ כיון דהוי חמץ דאוריית

אבל לשון רש"י בפרק שני הוא חיטי קורדנייתא קשות הן ואפי' הכי אם באו  .ף בנוגע להתיר אשת איש דאורייתאא
אין זה חידוש אפי' בשעות לחשש חמץ כגון שנפלו עליהם מים אסור עכ"ל ומשמע דהוי רק חשש חמץ, וצ"ע א"כ למה 

 דאורייתא, ועוד אם הוי ספק למה אין חוששין לקידושין מספק, וכבר האריך בזה החי' ר' שמואל.
דהכוונה משש שעות ולמעלה שהוא שעות דאורייתא אבל חיטי קורדנייתא הוי חמץ דרבנן ודעת התוס' כאן 

אה"נ הוסיף שם הרא"ש ד"ש בקידושין פ"ב סי' ל"א ווהראכ"כ והגמ' מייתי ראי' מזה לחמץ דאורייתא ושעות דרבנן 
ודעת הרמב"ן והר"ן דדוקא בשעות דאורייתא  .דשת דחשיב כאין לו עיקר מן התורהבחמץ דרבנן ושעות דרבנן הוי מקו

שכיון ב"ן משום הוי אינה מקודשת אף בחמץ דרבנן אבל בשעות דרבנן אף בחמץ דאורייתא חיישינן לקידושין להרמ
י ולהר"ן משום דחיישינן לטעות דאדם טועה בין ה' לו' ואת ,בדילי מחמץ אתו לאחלופי בד' וה' רפין ולאשעדיין שו

 למישרי אשת איש דאורייתא.


