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.מחמצולאכוללביתליכנוםלהניחומותרעליו
)השלחןיה~עלאוכלשישראלבשעההשלחןעלמחמצושיאכללהניחואמוראבל

אםאפילו
~

יאכילנושמאלחוששאיןייהנכריה~עםהכירותשוםלואיןהישראלה

פירוריתערבשלאהדבררהיק.נמשהנפמהשהמץכיוןמקוםמכלמחמציהנכרי
אף,מיוחדתןמפהעלאוכלהואהישראלאםואפילו]ישראליבשלהנכרישלאחד
לךלךיימשוםחמצועליואוכלשהנכריהשלחןעליאכלשלאלהחמירישכןפיעל

:"תקרבתלאלכרסאמחורמחורלנויראאמרינן

רקיןעליואוכלישראלשאיןבשעההשלחןעלחמצולאכוללהניחומותראבלך

פירוריןשםשארו'שלאהנכריאכילתאחריפההשלחןלנקותהישראלשינהר
,ת.מהמצ

מאומהממנוישתיירולאעמוחמצוכלשימולמביתוהנכריכשילךליזהרצריךוכן
בוישהשנהכלבחמץרגילשהואכיון"ויאכלנותישכחשמאגזירההישראלבבית
מהםעצמובודלשאדםתורהאיסוריבשארחוששיםמשאנויותר]לשכחהתלחוש
שמאלחושאיןבביתשהנכרימן~כלאבל)תבהםרגילשאינוכיוןאיסורושוכחואינו

:נעצמתי,משמרהוא'הנכר'שהר,מחמצהישראלימהפק

הישראלואין]מדעתותשלאישראלבביתמונחחמצווהניחהנכרימשםהלךואםוו
שיעשהצריךהרביםלרשותביתומןחמצולהשליךהנכריעםלהחגרות(נ)רוצה

אחריןקינמרם

.יח"תמ'בגיש"במעייןנרלהתגרות(ג)

.שםע"שי.שםא"ושבלדב"מע"ושוסיר,מחיצהלועושהה"רא,י'"רשבת כשבלז,(ה"סכדלקמן,ם.טפה'.מחינהצדיןזהשמטעם)

.זק"סא"מ.שםא" שבתלח,יק"מא"מראהכס

,איי ,זק"סא-מלט.ג"מע-וצושוך,א,ובריתאל

.ב'ק"מ'"חראהמ,זקוקאיןה"דשם'"רשלא כדלעמאב"פאגודהראה)אסדהבשםגק"מ)ת"סא-תלב

.ג"ושנ"םל' ,נ"וע('הבבטעם)ר"מחלא'סיל'כדלעמב,('ק"ם.רבהאליה.ג"מכ

.גק"סא"ממג,ג"מן-שו,ף/ק."מא"חא-השבת"שולג ק"ססיףי-ח.ג"מח"פר,סיגשבתעולתלד

,יק"סא"מ,שםא"משבטדחק.ג' םש"ריבת"שוטה,ב'ק"מוסף'

.ב"מא-רת,תא" ,(מפההפסקלענין)שםא"רשבלה

אחנטדם,לקם.נ,צי

'"ו'סעי



פהתםשמחהלכות

יבאולאחמץאיסורעלישכחולאהיכרלושיהיהכדי1מפחיםיגבוהמחיצהלפניו
שםהעובריםהיאשחוממתקבועמדברעשויההמחיצהשתהאוצריךממנותןלהסתפק

,יבואשמאלחושיש""המדיןתחתולבאלילךשיכוליןכיוןבווכיוצאממדיןלאאבל
מחיצהלעשותאפשרשאימ"יואושבתהואואםשםהמונחהחמץמןלהמתפק

יבואוולאהעיןמןסכומהשיהיהכדי)הערבעדהכליאתעליויכפהתןקבועמדבר
גזירההכליכפייתעליסמוךולאכהלכתהמחיצהלפניויעשהמידולערבממנולאכול
:ויאכלנווישכחהחמץויתגלה")תשמישולצורךהכלייגמלשמא

מונחשחמצוהישראלשללביתוחוץהנכריישתההשלאוידועברורהדברואםן

לעשותצ"אמשםחמצולימולהישראללביתיחזורכ"ואחהיוםכחצירקבתוכו
אומןמעשהשאינה)מלאכהבעשייתשמותרמועדשלחולוהואאפילומחיצהלפניו
חמצווימולהנכרישיבאעדכליבכפייתלודיאלא(])ם"תקבמימןשיתבארכמו
:ו)זהיוםבחציהכליינמלשמאחוששיןאיןהיוםכחצירקהנכריישתההשלאדכיון

הישראלמדעתשלאהישראלבביתמונחחמצוונשאר'הנכרלוהליכשכברה~וכלז
לאאפילועמוחמצוימולכןאםאלאמביתולילךהישראליניחנולאלכתחלהאבל
:י)כהלכתהמחיצהלפניולעשותרוצהואפילואחתשעהרקלביתוחוץשםישתהה

קודםאבללמעלה.ששיתמשעהפמחבערבאוהפסחבתוךאמוריםדבריםבמהח
כלבביתוהפקדוןשיהיהפ"אעהנכרימןחמץפקדונותלקבל")מותרששיתשעה

:י)שנתבארכמו"כהלכתהמחיצה.לפנישיעשהרקכלוםבכךאיןהפמחימי
ןבאונםואבידהמגניבהישראלהעלהפקדוןאחריותכשאין")אמוריםדבריםבמהכן

יתחייבלאממנויאבדאויגנבכ"ואחהשומריםכדרךהישראלישמרנושאםדהיינו
ממנושקיבלכגון"עמוןעלוחוקיוהמלךמדיןולאתורהמדיןלולשלםהישראל
ממנויאבדאויגנבאםלולשלםשיתחייבהישראללואמרולא]במתמןהפקדון
יתחייבנאמםממנויאבד.איגננשאםנ"הישראלעלהפקדוןאחריותאםאבלנאינמ
אויגנבאםהישראללושאמרכגוןבשמירתופשעשלאפ"אעתורהמדיןלולשלם

לאאפילואובויחזורשלא"מודריבקנין

,ג"ע2"רל'יכדלע.רמז'"מיםרוקחנח רבאמרה-הה.רםגז

,ב"מע"ישומור.א,י .ג"ושהף'מענז

'הבדעה,ב-טבמעיפיםשמבוארת'הא.רעה'עהנח ,ו"מטלקמן-וההכרעה,לך.יאג".םלקמןמביארת

.קיג'עם.מלככבידוראה ,א"פע"ישטור.ב,הגמראנט

ה"דב,פבמ"ב'בתים,"'רבישיםר'פיא"פש"א.ס א

.(י"אחב~ה"דח"בראה)נ"הר"פרמצים.מיר' .טק"בא"קווראה,שםישביעבטור'האדעה

ט.שםמ"המיכביאור,ד"הפידד-תאךא"ס

-

,אק"מ ח

.(ע.לרעה.אף)חק"מי" '"ירשנ"הד"תם"הרמבממשמעית,אק"מי"חסיב

,י .הפקיריה"דא

.שםע"ושיפיר.שם.חראשג .שםי-ח,המגןהרבכתב.ה"רשא'סימ-תוי.]שד

ולקמן,הק"א,מהא"קיראה'בנכרר-מהקניןלעמןשה ם
,ישיגגק"סא"קותמאי'

ןהנכריממנווקנהלךאשלםממנייאבד

א.רמ.(המפקירלען)ב.פ;.1ש1מוו.א,י"תי)מי ה.פלקמןה.כ,.(המעךהול.לע)נק.פ1.מ.שם
א.ק1תלנ"פלשלוראה.1.1פממ.פתמא"פ.א.'1פ שמאהנאיןשאיןרנונים,רק.פ

בפפהענבריםנרר1ה1' .למהעהה1ץה1ה1'נ'1

.לועיטהה"רשם'רשימז .רק.פ,א"תמח

.1.פשמו"פכרלעלמט רבנ

המץמוצאלענין)שםבותקרבאמרהרה' פ1כרלקמן,גפפה

שםא.1רמרשש.(ה.פתמו" .(הטהרבלאבביתוהמץשהניה'נכרלענין)
.לוושה;ה.רשם..ישנא לציגןלאר.;ש1'בזהפיןנב

שם;.ש1יראה,נס' .א.פ
.הק.פא,תגג שבפפה,נ.פרשלעילשנפמנ1)ת,סק,הןתשתיתנד

שיק,ה.בפ1שנפמנ1;המץפקרכןכלללקבלאפזר שהנ'כ

.(מיעהלעשתואי'כללכפתוצרךמרעתישלאי'



תםפסחהלכותפו

מפקדוןבשעתבפירושכןלושאמרכיוןלושישלםמואממלךשדיןאלאממנוקמ
כאלוממץביעורלעניןלמישראלנמשבזמפקדוןמרי,אצלוןמפקידוזמממךועל
לאואםמתורסמןפמחבערבלבערווחייבבאחריותוחייבשמואכיוןממששלומוא

לכםימצאלאנאמרולאבבתיכםימצאלאשנאמרהתעשםבלאעליועוברביערו
מופקדמואאםעליועובראמריםבשלאףכרמךעלאלאאמריםלשלפרסבבתיכם
לא":נאמרכברשמריעליויעבוראמריותעליוקיבלכשלאאףלזמראפשרואיאצלו
אלאמדברמכתובאיןמאאמריםשלרואמאתמאבלרואםאתםאישלךלךיראם

'מרמישראלעלממפסדחלנאבדאונגנבמיסשאלוכיוןן:אמריותעליוכשקיבל
:מכתובמגזירת"בלבדןממץביעורלעניןממשכשלולמוא

וה'שמלשמורעלקשקיבל'פעלאף4אמריותמישראלעליוקיבללאאםאבלי

,וה'בשמפשע'אם,השומריםכדוןמערלהמנכריאםואפילו*לןבאונםואבידמגניבמ
ייירייםתרהב'ההימייםבדידשמיני'ילאאויגנבאםאףלולשלםויכפמואלםמוא
ןדכ:ךשמישראלכיוןמקוםמכלבאונםממנויאבד

~

(:::בן5;:"ין,ין'ן:א,:זי
בלבדהשמירהקבלתנקראזהאלאותו'אדרמדיןפמורומואמאונםאמריותעליוקיבללא

פשע'אם,'נכרשל,דמצשישמיעעלאבל'שגעדכשלונמשבמממץאיןממלךמדין.י1ירמ הואשהפושעלולשלםחייביפהישמינוולא

לללען:מנכריהבגזילתבאמריותושמתמייב

שמרוילאי'עיממדד'יהמפקם'השימישלאבמתםמפקדוןממנוכשקיבלזמיכליא

'בעצמיאלאמפקדוןבולמנים"מקומרלויימד

ולפנותולמלמלובידוורשותשבביתוזויתבאיזםומנימומנכרימידמישראלנמלו
וכןלממצואמתזויתקרןלימדלמנכרימבמיסשלאכיוןאמרתבזויתולמניסו11מזוית
דכיון,בביתלשתרצםמקוםבאיזמפקדונךמנסלפניךביתיכלמרילמנכריאמראם

מקרןלפנותומישראלבידממורמממץמרילממצומיוסדתזויתמישראללויימדשלא
מריאמריותועליוקיבלאםלפיכךממששלוממץכמואמרתבזויתולמנימו11זוית
.עליוועוברממשכשלונעשממוא
שיבאעדשםמונסממצושימיםמיומדתזויתלוחד"אצלולשמפקידבשעםאםאבל

שהניםאומישראלהלושיימדזויתבאותםבעצמומנכריומנימו"משמללימלומנכרי

.שםי-ח1.ס ,יבשמיתמז
.ט' .זיגשמיתמח

.שםחראמט .נ"השםרגבים.שםרבאע

לממוןהגורםדברר"למ-א"רע,ו."ורשגמראעא

א"קירמי'סיל'כרלע-ל"קוהכי,'דמכממוןלאי ,ם.וציינמ"מיראה.נ"יש.(והאה"ד)גק"פ
ק"פי-ח.(ג"ושט"כש'רוכדלעיל)ג"ח-פידם-רחבעב יכדלע,שקיבלריקאדהיינו)א

א"פח"מ.(ט"כל' ,נקמעסרהמ,הלכהילענין.ה"ר)

הידעה.שםכ"הככניכר,,ד"חד"תד-ראהעג
לקמןנתבארה'הברעה.אק"אז-ש,א"כע"שבשי ,מגז-יההכרעה,ג".ם

ה"דא"פח"פר.הזגב"פרית.שכהלם"רמבעד םלקמןגםוראה,ם"והרמב

לקמןוראה.ר"מיתמא"

המלךשלחן,ב,מבגהלבות'חקר.בק"פא"קיתמג"מ עב"ח

.כאעימת"דקיבץ,1הערהמז' ,מ"משצו"םל'לגוראה.אויוגראבריתאעה

הקריוראה.(עלדעהגםמהנילאשזה)בק"פמץעו ,א,מדנ"ההלכות

,י-ח,ח-פךעז בתיםת"ר.ך,טעת
"מא-הרחת"שו,הד'ה"רא,י' ה"ד(ב,ב)ן"ר.ב"הר"פ..מ"במהיבאן-רטב,קעו

שכיה,הק"פא"קו.וראה,ו"םא"פש-רא,בננו"גרם וריאהרפדדעתגם

,ג"מלקמןנתבארה'הבדעה,ז" ,ממץ-יההכרעה

כלבית'להנברכשיהד:(כ,מ)ר"פכהטאורה"חעט דקבג"אעהפסח.עמ

רו'שהחזבטן.נםאיאמריותל'

עליואחריותשאיןהפסה'עמכל'נכרשללרשותישראל" כישיהאהרייתאלאחד''מסלארי'החזשכשהישראל'הר)

,א"קווראה,(הנכריעל



פזתםשמחהלכות

שיבאעדלחמצומפחדתתהא11ת'ש11"]לו1הבמיח]'הנכרבמעמד(י)הישראלשם
11מנויתולפנותולמלמלוהישראלבידממורהחמץשאיןכיוןמשםוימלנה'הנכר

עלתשקיבלאףלבערוצריךאין]]'להנכרנויתאותהממרכבר'שהראחרלמקום
כמו)]כהלכתומחיצהלפניולעשותשתהרורק)באונםואבידהמגניבהאחריות

הוא'שהר"]בידךמצוישאינו1היצאבידךשמצוימיימצאלאשנאמר(שנתבארת

המונח'נכרשלחמצואחריותעליולמקבלדומה1ה'והר'לנכרהמיוחדתבנויתמונח
'נכרברשותהמונחממשישראלשלשהחמץפ"אע,עליזיעוברשאינו'הנכרברשות

אלא'הנכרשלהוא1החמץמקוםמכלן]למעלהשנתבארכמועליועובר1ה'הר
עליועוברואינו"ממשישראל'שלחמצודיןלואיןלפיכךהישראלעלהואשאחריותו

:ממששלוחמץכמושירצהמקוםלכלולפנותולמלמלובידוממורהואכןאםאלא

פמחבערבששיתשעהדהיינוהביעורבשעתהוהכשהחמץאמוריםדבריםבמה:יב
ומןכלן]הפסחשיבכלוכןלבערוצריךאיןולכךלושייחד11יתבאותהמונחהוא
הישראלפינהאםאבלשנתבארממעםעלטעיבראינולושייחדב11יתמונחהואשהחמץ

וכשהגיעשברשותומקוםשבכלאושבביתאחרתלזויתלושייחד11מזויתהחמץאת

.למקומומידשיח1ירנואולבערוחייבהאחרתזויתבאותומונחהואהביעורשעת
אחר'לנכרוהוליכוהביעורומןשהגיעקודםהוההחמץאתהישראלנמל(")ואפילו

אחריןקינמרם

מצאתיוכן.]בי-פהמאויבספרבהדיאמצאתיוכן."הי-הבכתבכך'כוהנכריבמעמד,ד)

מחיצהלושעשהדאףמפרשיםושאין-והימב)יהעיטורבעלבשם)ימשנהבמגידבהדיא
עליושחלץחדשייכפיידלא."חי-הבשכתבמטעםהואכיחךועל,ביתלוייחדלאאםבגילא
ולהפרי,'כומחיצהשיעשהצריךאחריותעליויבל,לאראםשכתבבטויבהדיאיימצאתיוכן.בזה

לאראםדבייותבנוףז-בסמשמעוכן.במחיצהנגיאחריותעליוכשליבלאףיןז-וט"חדשי ודולדבריוהבנהאיןכן

-7:

כלשארלנהדסכימז,,]למ"זן,אחד'ישעי'דבשם""א-דםכתבכך'הגהישראלגמל(ה)

.ג"ושהף'מעפדן-רתך,מ"הגהג"כנה'ר"ש,'לויראהה"דג"מח-בפ גמראפה.(מדבריהםההיכחהא"קוראה)שםת-כחהיבא

,3הערהיה'.םעירים'שרשמניתיראה,א,י .(פפאלרב)הד'ה"דשם'תוספדק"סא"קוראה)בולחזירונולממטקנהשלאאףפא

,אף'מעפזג"מילקמןראית;החדרלנכריהשמראםש"ימכחג זהשגם-

,(מדיםלעניןלששתי)הי'ימה"ד(ב,ב)שםן"רפח.(עבמחליקת'תלי ג"חלרירתהלהיראה.(ב,מ)ב-פבהמאורה-רזפט.הק"סא"קוראה.ברך'מצון'שאה"דשם."רשפב

,א'איתתא"מ.דק"סא"קיוראה,שםמ"מפג

אחרןנטרם,לקם.נ,צי
,ליוידאהה"דג"מלא ג"אעהפסחימיכלביתלהנכריכשיחד:(ב,ט)לב

ישראלשהחזירוכגוןנמיאיאחריותדקביל עליואחריותשאיןהפסחימיכלנכדישללרשותו

אלאיחרמהנילאהחזירושכשהישראלהרי) .(הנכריעלכשהאחריות
,ב"הר"פלג ,ג,קכאלד

.זייתכאיתהזכהלאכ"וחחפץלאגוי"ושמאלה מחיצהדסגי,חמצוה"דשםא"ריטכוראה

לקמןלזההוכחותעודוראה,דגוימדעתוכשעושה ,הק"סא"קו

א"קולקמןגסוראה.ח"בבספדכתבה"דב"טלו

.הק"ס סגילאביתלוייהרשבלא)משמע:ל"חוצלז

,(מחיצהבעשה סשםדאהלת

מחיצהצריךשאין)וצריךה"דמ" .אחריותןקיבלכשלאאלא
כקיבלאפילומחיצהמועלתזושלדעה)בק"סלט .(אחריות

הנהלוכשאמרמהניולאמקוםליחדשצריךמ כפניושייהרסיירישבודאי,,בולפניךהכית

.פסח'הלע"שועלהגהותודאה.ומדעתו .אסעיףמא
הגבוריםשלטי.יאאותא"דא"פז"ריאפסקי.מב ,באות(א,ב)



תםממחהלכותפח

הנכריסירולימלולילךטייבהביעורומןכשיגיעכןפיעלאףבביתוןאצלויפקירו
.המפקירלהנכרישייתרנויתלאותושיהירנואוולבערו

אחרוןק1נמרם

]תתםיבינועלבמכינןדבדיעבדג"אעתנבזהאבויבדיעבדדאפילומדבייהםומשמע,האחוונים

כיון,מודהתןת"יגםבזהמ"מ,האחיוניםבשם"יע7בתהח7ש"כמ,ביתלוייחדדמהניוניעתו

ביתלומייחדדגיע,אחילמקוםלפנותובידומנויהואהייהנבייבידהפקידובעצמושהוא
בפשיטותשכתב"חדשתכפיידלא.ץ'י"כדפיישלנביימנויהזויתאותהשהיילומנוישאינו

לידנבידאזהדיןמוצאשממנו1"הריאשהרי,אינווזה,בהאשייוניעתות"דלייאיהשוםבלי

.האחיניםמכלכדמשמעדהעי7יודאיאלא,בזהאוניה"ואפ,בימתןלובייחדוניעתוח"כי בידומנויהואעכשיונוףנוף,)ביתלובייחדזהבדיןלהקלכללנביאאיןשובשכןוכיון

.שםמונחשהואומ,ממלפנותו
אינה7י7עשכייותשהיי,")לומנויהשהיאי7,להנכייקנויהאינהלושייחדזויתאותהוגם

מחודשיןב"7צ'גינוףמ"הי"בבכמבואי,בכנףשנקניתראמי,לפאאף,בחזקהי"לאתנית

ו"בט'ועי.,טנעיףה"7צ'ניע"ובטוששםכמבואר,בזהשויםשהן7י7עלשאילתה"וה.ו"[ט]
.")בולחזוייכולהישיאלב"וא,])ח"הבבשםנ)שםך"השפנ7וכך,])ה"בהגא"נד"7צ'נישם
בוכשחזיאבל.להנכיימניהשכביכיון,בידךמצויאינונקראבוחזישלאזמןשכלאלא

מצויוהיינו,שייצהמ17םלכללטלטלובידומנויהואמעתה,'הנכילביתזומזויתומטלטלו
חמצועלאחייותעליולמקבלדומהזהדהייפירשווניעתו"ת"שישאף.בגמיאדאמיינןבידך
לושיתןהזכייושלא,גמזיבקניןמקומואתהנכיישיקנהצייךאיןכ"אעפהנכייבביתנביישל

ן)ג"7כ'נימ"בהך"בש'ועי,הזכייולאנודיקניןואף.ש"ע")ז"הייאבהדיאכ"וכ,י)כנף שהכייע
נקנהאיזקיקעושאילתדשכייותן'התונלשיטתובפיט,נודיבקניןקונהנכייראין

ושאילתבשכייותלנכייקנייהלהמשכחתלאכןאם.י"נ7ה"7צ'בגיך"השש"כמנודיבקנין
ודאיאלא,ה"בהג,אנעיףד"צ,,בנישםא"ימש"מעלהחולקים,"זן"וטך"והשח"להבע,7ר

:ש"ע]"7"בפהמאויבנפיבהדיאמ"וכ.כדאמרן

כלשארלזהמ1'1הפכ.('כ1כ1'1ה1ל1נמל1כשיהר(א,ב)ם'יגב1ר'שלא.א.אותא.הא.פ1.א'ר'פפקע האהר1נהרן1ה1א,ביתלויהרבלא)א.םא,ךת.באות

.(הק.םא.ק1)ם'
אחריףלקינטורםם.ציינ

שלךהרילנכרילומושהתיראק"סא"מראהמג ,לפניך

.(א"שכסיהדעהשהיא)יחרה"דא,ו'שבתוסמד סמה

,ז"סטלקמן,גק" ,ביתלוייחדכמוזהחשיכדלאמו

.א"מיוכרלעיל.מצוישאיןה"דא,ומז ססוףמת

לעילגםוראה,ואפילוש"ומה"דא" ,דק"סא"קו

רבה"דשםר"רי,תום)ה"מזבשם,יאותשםמט .(אשי
.אאות(ב,כ)הגבוריםשלטי כמבואר,אחרלנכריכשהוליכונאסרמהשגסנ

.בפיס לוייחדשריןאמרינן(א,ו)שבגמראאף,כלומרנא

1"ריאפסקיוראה)קניאאישכירותבדיןתלוי סא"משבת"ושושם

אולושהשאילודהיינוקעו" גםהיאזושמחלוקת,ג"מילקמןוראה,לוהשכירו

יחודמהנימקוסמכל,(חרואוזויתלוכשמשכיר בפניפלעילכמכותר)לנכויקנויהכשאינהאפילו

כיןחילוקישמהשגסאלא;לקוהבטיח:א"סי ,לומסורה.אינהלביןלומסורה

רלא)ככסףקונהאינום"מעכוישראלששכירותנב ך"מהשבסמוךלקמןמובאוכן.(שםא"כרמ

סדרראהאמנם.א"הקובסוףלקמןה"וכ,ח"והב מונחשהחמיןהמקומותשמשכיריםחמץמכירת

וראה,(ל"הנא"הרמכדעת)כסףבקניןלנכריבהם

.(ג"בשוה)קנה'עמקוואותתיקוני .בק"סגג
,ן"הרכתבה"דשםגל וב,בכסףאפילוגה

.בחזקהש" ,יחדה"דשם'בתוסמ

,כסףקניןבודמהניל"הנא"הרמלדעתאףמ נח

השכירואולושהשאילו,לגויביתוישראלהר" ,לו

גק"סא"קותמאמהלקמןגםראה,לק"מנט א
.נ" ה"דכ,יאמ"כ.ומקומוה"דא,בזקידושיןס

,א"יבשםט"סקצה,סיע"ושוטור,מקומו אפילומנכריקונהאינושישראל,הנזכריםמא

,כחזקהש"וכ,ככסף מראהסב

,ט)כ"בפ:ל"ואוצ.(א"מע,ב)שםש" כלנכרישללרשותוישואלשהחדווכגון:ב

שאםמשמע;עליואחריות.שאיןהפסחימי מעצמושהחזיווכמהסגילאהישראלעלהאחריות

.(הנכרילרשות



פםתםשמחכלכות

שקיבלכדרךמממץאמריותעליוקיבללאמשנימנפקדכשמנכריאמוריםדבריםבמס
מנפקדמנכריכןגםעליוקיבלמישראלעלשמיסמאמריותכלאםאבלמישראלעליו

אף'נכראצלהמופקרממששראל'שלשמואשממץפ"אעלבערוצריךאיןמשני
בבלעליויעבורשלאמישראלאתלפמורכלוםמועילאיןאמריותמנכריעליושקיבל
הואשאמריותואלאנכרישלשמוא1מממץמקוםמכל"למעלמןשנתבארכמויראם
שהיםאמריותעליוקיבלאמרשנכריוכיוןשלומיסכאלונעשמכןי"ועמישראלעל
אםאף]כללןלבערוצריךואין1מכממץונמלםמלקלישראלאיןמישראלעל

:ממפקידםלנכרימיוסדתנויתיימדלאמישראל

לאאפילומישראלעלמואמממץשאמריותדבלואומריםומייכלעלמולקיןוישיכ
שמרשלאפשיעותוסממתמבאיםואבידמגניבמשלאמריותאלאעליוקיבל

לאאםאפילווכן"באונסןמבאיםואבידמגניבמשלבאמריותולאמשומריםכדרך
,במנצןלשמור(י)אלאאונםסממתביןפשיעמסממתביןכללאמריותעליוקיבל

פשיעותו(,)מצמת"ממנוןמאבדגנב'אםממנומפרעאלםהוא'שהנכרונמצאה

אחריןקינטרם

והעתקתי,שומייםדיןלנבייראיןמשום,בזהלהקלכתבז"יעקבהחלנ"הנהנרבחגםלשמור(ע

להחמיידאיןכיוןחנםבשומיאבל,ן"בדיעבדמינהנפקאדיש,שכישומילענין""דבייו
תויהבאיפורלחושישדלכתחילהודאי,""יעקםוהחלי"זוטא'האלישכתבכמו,לכתחלהאלא
אף.נבייבשלאףבפשיעהחייבחנםרשומיכהאומייםשפכךן"א"ש'לימ"בחוך"השלדעת
כמבואי,תויהבאיכוייכלוםזהאין,]חנםבשומיכאןמיקלם"והימב,שםם"הרמבדעתשזהו

:"]ההויאהבכללי

,נמיחנםשומידאפילוכתבג"ובהשכתב,]]ש"בראבהדיאמוכחכןנרבשמירתושיעותו.פ(ז)
.ל"עכ'כואלםהנביישאםכתבם"והימב,קאמיבפשיעהומיתביומגנב

שמקבלפרשולאבהנםלשמודקיבלשאפילי,כלשרעז.אף.;פעא כלקמןמבנאיתהלודעה.אק.בא"מעב

לנתהלהי'להימש'מקוםמנץ,איירתעלא,ד.'

ה.1כ)בפישורהריב'בנכיהנםששישנם,ם'כהאשי.1.פם-ה;1ההכי ק1בץניאה.1ק.פא.ק1ניאה.(ר.'פתמא"פלקמן'ר'בשהפקירר1'ש.כ;מ.מ,ת'11ל1כשיהרנם'שהיעג

.ילנ';נ(.'.נ)תניהל'ער.הק.פא.בק1כמבנאי,ר1'במפניה1אאחי אע1'בנכיהנםאנמילהאשיםאפילהא1,כלשיעזמהלסת'רשהן,ב'-פגםלעילשנחבאימהכלל;עד

;רפיאלםה1א'שהננישנננאאלא,בפשקההיב.1.פםלקמןהיאהההכנעה.ר-נ.'בפפ1ים1'שנתורבת לפייט,הפקירךה.רא,1..ישעה

.1ק.פא.ק1יאה.בפשיקהמפנייאברשענב'כממנך(ב,ב))שםן.הי א1'שהב)101יר.פא.פיאש.ר.הר.פת.]יתעחה.רא.פה.פי1'ברביהט'1כרפ,'בש"נדםה.ר

.א.פ;.בשו'הארעה.(להלם'מבלם.הימב'רבי.(נ.יע,בם)פפה'הלנ.בהובשם,ר.פא.פש,ךא.ק.בפ הבדעה
,א"יע"ושובמור'

אשריןלקינטרםם.ציינ
,קבוק"ססו"בסשהאויךלמהשציין,גק"ססט הל)ם"כהרמבלמסוק

,(נ"הב"פשכירות' שקיבלשכאןיוצאב"וא.ג"ושי-ט"סכדלעילע

לכל,הדעותלכללבערחייבאיםכחנםלשמור .מטעמיהאחד

וכתבה"דהפלפולבסוףרמבי"סוסד"יוך"שעא וראה,1אותהוראותבהנהגתובקיצור,הזבעוד

.לזכללוההוואנההפוסקיםכללי ממנויפרעלאהאלםשאפילושדעתו,ד"סא"פעב

שלרעתאף)לבערחייבמ"מ,בוכשפשעאלא הדמב

ממנויפרעכשהאלםאלאכשלואינו.בעצמום" .ק-ט"סכילעיל,באונסואבידהבגניבהגם

קיבלשאפילו,כפניםהאמורעלבמצוייןיאהסג ,אחריותעליושמקבלפירשולאמחנםלשמוד

שגם,כהאומויםלכתחלהלהחמירישמקוסמכל תמאסמלקמןג"וכ)בפשיעהחייבבנכריחנםשומר

.'כויעקבשהחקאףדהיינו,כאןמבאוז"וע.(ד"סי ק"ססל

.חק"סתמאוסיירק"וסי ,ט"סהמאטהלקמןגםוואה,ט"סיעילסח

אהודתשמצקיכל,1"סטולקמןט"סכדלעילסו ,בדיעבדאףאסוושכושומו

,גק"ססו



תםממחכלכותצ

אםאפילווכןמתורסמןפמחבערבלבערוב"וחממשכשלומוא1מחמץמריבשמירתו
1מבשבילמחיובונפמרשאינוחמצושםשיניחבביתומיוחד(")חדרתלנכרימשכיר

:,שירצמלמקוםולפנותולמלמלומישראלבידממורמחמץשאין(אלא)
אצלוומפקידואחרנכרילביתומוליכומפקדוןאתמישראלנמלאם(ט)אפילווכןיו4

לבערחייבכןפיעלאףמישראלעלשמיסמאחריותכלמשנימנכריעליווקיבל
לושישלםמישראלעלחוורממפקידנכרימרימשניממנכרייאבדאויגנבשאםדכיון
1מחמץנחשבלפיכךמאוממבידומפקידלאשמרימשנימנכריעלכלוםלוואיןחמצו

וקיבלנכריבידמופקדמואאםאףלבערוחייבשמואממששלומיסכאלולמישראל
.],למעלסשנתבארכמו",באונםואבירםגניבמשלאחריותאפילומנכריעליו
מנכריבידמפקידואלאמישראלבידמחמץאתכללמפקידלאממפקידמנכריאםאבל
לאמנפקדמנכריאםאפילועליועובראינומפקדוןאחריותעליוקיבלומישראלאחר
מישראלשלוברשותובביתואינומחמץו1מבבתיכםנאמרשמרינ,אחריותשוםעליוקיבל

אחריןקינטרט

משנהבמגידכמבואי,כפיהידיעללשלומיבעיתוךדמפישמשוםהואנ]ם"הימבשלוטעמו
:ן]חדשבפייועיין,"]כריכו,ליניאהלמימיליההוהכ"דאל,ש"ע

,יחודדיןהשמיטלמהכ"דאל,יחודמהנילאבאלם'דאפי,ם"הימבדעתהואכןנרטיוחך(ח)

מוכחוכן.וניעתון]ת"יעלפליגם"דהימב"ןי"והבי]משנההמגידהוכיחומזהשהיי בש
דאגןיעקביבחלועיין.א"בנלא"המש"כמ,ת"כרל"קיידלא,יחוד,דילגמיישהשמיטע" לא

כדעת,חנםבשומי'אפייחודמהנידלאלהחמייישלכתחילהאבל,דיעבדלעניןהכיל"קיי רש
:ע"השוכמשמעותי"

ולכן,בזהלהנתפלשישנ]חדשהפייכ"וכ,]]א"כמדלא,"]יעקבהחלכ"כנראפילוזנן(ט)

שהוא,ביתלוייחדגמי"]האחיוניםשכתבוכמו,בדיעבדולהקללכתחילהלהחמייי]כתבתי מחלוקת
,האליכתבוכך,י]ן"וימבהלויויחיה'ויש"ויאת"יוביןו]ם"וימבף"וייי"ישבין

,"'י"וים"ימבובין'ש"ויאג"ובהי"ישביןמחלוקתשהוא.חנםשומיגבין]יעקבוחק"]זוטא
:כהמחמיייןפנליעקבהוהחלכהמקיליןפנל]'ז"שהט,באלם,לפגוישוכן

שהשמים)א.פ;.ש1.נם1ר'הארעה.(1ת'אהרבל'קנן'אמרא,1כגמרא.לויהרשיק'מירא..פל.לעעט תל1שוה

לא1ם,נשכל,באלם'מיוכאן.(ביתלודיהרההיאת.ש1נםראה)א.קנ.או1ת'שכן.בר' .הק.פא.נק1ונתבאר,ה1ר''מהנאוכשהשכירנםה.שכ,הק.סא.יבק1,קעו"פא'רישנ
וראה.ב.'פל';רלא.1רמ1.א'רברעת,הק.פי,קיא.(לוהשאיל שהשמ)נ.הר.פת.ךתוק

.םק.פא.ק1ראה.ת'בלוריהרא'ההם' .אפלץקבף..ך.(הלנךה.רנ.פה,1בהלנךה.ר'.ב.שםמ.מ

הסכמתבשםבק.פהשבבאר.ת.~ק~עסיתקג'.רפא.הרשבת.ש1ראה.ביתלוריהרההיאשהשמים .ב.קעו
.ם'הפ1פקבלא'רמיר)הר'ה.רא,1..דש.(שםה.1ב'

אחריןלקינטרםם'ינ'צ
.ר,,סמייפג.באלטשמשיב,הערר"פעג .סטתלימןפד.ב,הבנמיאנואמיואתעד
.ניס.האיובשטנ,,סיעיפהמסבואהלנהמיסייס,שהומבמלסבבלעה ,ג"מיסוףכפניםכמצוייןפו.רנפשיה

.א"מילעילכמצוייןפז.א"ססוףעז .גק"ספת,ג-כ"חר"פעז
,1ק"ספט.הלכךה"רעת .ג"סירישבפניםכמצוייןצ.יחרה"דאה,בתוםעט
,ט"רסלעילכמצוייןצא,ז"סטלקמןח"וכ.גק"ספ סידלעיל,א"ורמ1"ריאכדעת,הק"ספא

.אק"ססוףצב.ב" ,חק"סצג.שםדלעיל,אק"ספב



צאתםשמחכלכות

למנכריאלאבביתועליומונסשמצמץממקוםאתלמישראלמשאיללאמנפקדנכרישמרי
.שמשאילותמואאצלוממפקיד

שאחריותוי"עאלאשלואינומצמץשגוףדכיון",לבערוצריךאיןמופריםמדבריואף
:מנכריבידבעצמומואמפקידוכשלאסכמיםעליוגורולאלפיכךכשלונעשממואעליו

מישראלבידממצואתמצמץבעלמנכרישמפקידאמרשאם(')לומהצריךיאיןפן

אצלוומפקידומנכריבעליולביתומוליכומישראלמוראטריותמישראלעליווקיבל

פיעלאףמקדםשמיםכמומפקדוןאטריותעדייןעליושימיםמנכריעמושמתנםפ"אע
:,"מישראלשלברשותוולאבביתושאינוכיוןמופריםמדבריאפילועליועובראינוכן

למצמירישמאמרונמלמבראמראשונממבראביןשישדברים'דבכלמלכסילעניןמז
לנכרישימכרנואו(א.)לבעליומפקדוןשימירדמיינוי"מאמרונמכמבראלכתמלמ

אחריןקינטרם

מכל,זהעלפץפץ"'יעץבשהחלואף.י'אביהםהמגןכתבכןנרשאםלזמרצריךואין(ל
שאינואחילנביישכתב,אביהםכהמגןבהדיאמבוארזהדיןמוצאשממנוז,בריאמקום

לגמיאפשיואי.שיידבבעליומשמע,'כובעליו
,הפוסקים'בדבןכללשיןלואיןן!האויןשהדאויחא"לעיץישתפנ'הב'בתייעץבהחלש"כמ

מר'למליהדהוה,לסתוםילאלפיש..םשןא,ולפרשבלשונולהאייךלולמהכ"דא,כרדמילתא
ץףיי.בנתםאחילנכיילמיצרליההוה

ן'א"תמ'גיע"ובטושהמפישיםכלשפיישוה,'כושהלוהנביי"'שעהכל'דפ'במתניבהדיאמ"וכ
הישראלעלהאחייותשאיןמייייובניחא,'כו,אבלדץתנילישנאכדמשמע,דיישאדומיאגימא

הרכייעלהאחייותשאיןג"בכהאפילונמידביישאל"צכ"וע,",שםע"וטושש"היאש"כמ

מונחשהואכיוןמץיםמכל,הישיאלעלשאחייותואף,הנכיישלהואהחמץשגוףכיון,],שיי
.],ג"בלא"תמ'ניא"במ'ועי.שיישםהניחושהישיאלפ"אע,בעליוהנכיישלבביתו

משוםוהטעם.שלושאינואףולבעיולמוכיוריכול[א]"נלו"בטמבואיכןנרשימנרנואו(לא
דמילהחזיישלאמנתעלממשלגזלונתכויןכןאםאלאאינויבהאין7,הנכיידגזילת

,"1תחמודלאמשוםאלאתגזוללאמשוםעוביאינודמיולולשלםיוצההואאםאמל,הגזילה
תחמודלארגביוכיון,ומפישיםן,'בתונש"וע,ב"ענוף'הדףמציעאדבבאץמאבפיץכדאמיינן

ועוד.~1עושץלעניןגזילהמהלכותא"פיישמשנההכנףש"כמ,נכייבשלאינויאיןרעךכתיב
א"ימכ"וכ.שםמ"הכש"כמדשייהלוואתולהפץעתדומהזההיילידיהאתידבהיתיאכיון

.בתלמ1רנמצאתשלאנצרהנ1'מרעתלחרשלןרמנא,מרעתושלאהברושלבהצרון'שרממ'במנמוקד ;רל

.א.ק1נראה.אק.פא"תקו.א.פל' .םק.פא.ק1וראה.1ק.1פנק.פקעי.ית),אקן,קהבירזשלבהצרון'ברממא.פלסללעריךכמוקח
(אמרתןב.1'שבכ)אק.פא.ק1וראה.מרעתושלא

איריןלקינטרםם.ציינ

ךג:בג איולנני'שקטצו
רמיתיניין,.בעלי.שאי ,אחריותעליוקיבלהשנישהנכרי

.כרכללוההוראההפוסקיםכללידאהצו .ב"מתמא'סיולקמן.ב,לצת
.י"משםולקמן,בסעיףצט. :שלפניםכמשנהאכל.א,לאכברייתאה"בק

.'כווישראל .שםוכדלקמןקא
,ב"סשםכדלקמןקב ם"עכושלחמצואחריותכמקבלליהדהוהקג

.ם"עכושלבביתו ,א"סוגניבהגזילה'הללקמןראהקד

אותמד'סינזראמניוראה,ה"סשםלקמןדאהקה ס,ד

,סואותשכהטה.האותשכד"ס.שבג" דיני(אויערבאך)חייםדברי,פב"סד"יושאלהעמק

שדי.ר-גאותלאטהג"חלדודתהלה,ג"סחילה דקלכלללכלליםחמד

,מהועלה"ורומצאתיה" סת"מהיומשהיכר

א"חהלכיתחקרי.יאיתצח" ,ב,בג

.בלאה"דקו סשםלקמןג"וכקו
וק"סשסא"וקו,ג"ומכד" ,ו"טתעב"סלקמן.(הצנזורהשמטת)



תםממחתלכותצב

שאיששיתשעםמגיעשכברבדיעבדאבלפסתבערבששיתשעםשתגיעקודם""אתר
שיתזירנובעיראינומחמץבעלמנכריוגםן"ג"תמ'בסישיתבארכמולנכרילמכרואפשר

'לגמרמעולםמן.לבערב"תמישראלואיןזמבכלמראשונממבראעללסמוךישלו
יחזירמפסתבתוךבאאפילולעירמנכריבעליושיבאעדזמחמץלמשמותלומותראלא
כדי("'"ד"תמבמימןשיתבארכמובידיובויגעשלאשיזמררק)בבואומיד'"תמצולו

מותרמפמתואתרמאתרונממבראלפי]'"זובשמייםשישתורסשלאיסורמתששלצאת
:מפמתאתרעדלבעליומחזירולאאפילובאכילמאפילוזמתמץ

אחרוןקונמרם

[7"ס]מתו77מתללתש"וע.",שםשמואלהביתש"מלפי,ה"בהג'אמעיףת"כ'סיהעזרבאבן
וקנהגמויהמפייהזההיישבידונביישלמשכוןדהמוכיבהדיאשםממואר[א]"כק"וס'ג

דירןבנידוןש"וב.בומתקדשתהאשהשהיי,הלוקת
שלאזמןכל,כול'שאינואפשרלבטלואבל":"מיתושביתכאןראיןדמיולודישלם שלושיהאידותמתלכבשותחלהן.נתכו

שאינולהקדשדומהזה'והר,בדיבורוומפקירוממנועצמואתשמסלקהואההפקרעיקר'שהר,.לגמר

ן.שיתכועד,די'קאה'דמרברשותיהכא'דאכא'הדבל,'נכישלאפילו"7שבידופקדוןבדיבורולהקדישכול' 'אמרו7ולא.לוזכתהלאן.נתכוכשלאכןן.שאמה,דצירולוזכתהדאובולזכות

שלאלוקונהדדצירו" א,רמכמיש,לוקונהנו.ארו.בדצמונךשהואודע.נו.אאםגמורבהפקרלו.ואפ.גמורבהפקראלאמדעתו

,ין.עדהפקרנו.א.שהר,רו.דצבתוךהפקרשישיודענו.אנמיוהכא,;ך7י,בשערש,ך7יי,רס'.סמ,בך

אין1"טעמא7'מהאדגםואפשר,ש7יי,הראכמישמקוםלוהשאילשהרי,.קאה.דמרה.ברשותקדון.דפ דצ

'לעש"מן"ע,משאילתובודורשלאזמןכל.לקונהה'

שלונו.אלגבוהאמירתושקודםכיון..י"ל7

,כתקפהאינושה'דהקדדיימ,דבקמאבפרקנן'כדאמר,,כ'ד'עללהקדישוזורה.אמ'ד'עללזכותכול'אינו ע

.והב,כלוםהקדשון.ואשלונו.אתקפהשלאו.עכששה.להקדכול.היהתקפהשאםדאף,"בתוססיש" ורעןש,רארוש.בפבהדיאמוכךוכן.ולהפקירולבטלוכול.נו.אלעצמובוזכהשלאכלדן.דדון.בנ.נס

לפניוויעשהבטלנו',"דילבערוהצריכולמהלבטלוכול'דדעתךמלקאדי.דא."דיב.עש.רלעדדףם.בנדר מך

לדודבביטול'סגדלאדהא,דיים'האדרונכלכתבווכן,;די'להתוס'שהר,ממנולאבולבא'ולאדייצה' בדילדלאמשוםהינוצה'במך'סגדלאהאלזמרצרךברדךעל,מיניהלמכל'אתלמא'דמשוםהינו

,לזכרוןצה'במךלו'ודמעטמיניהל'דבד'נכרשלברמצוכןשאיןמה,צה'המךעלאףוישכךכללמיניה זאיכ
בשלוכמוכללמיניהבדיללאדאוזת'אחרקיבלבין.זת'אחרקיבללאביןלדלקכללסבראאין בונזהרהואואדרבה,שלואינוסוףדסוף,ממש

."עליותיותו'כשאדרכלוםממנודסר'שלאותר'

.1.פתמו"1פ,עפלץקיא.א.ק1ראה.אק.פ0.1קת כראשב.נף.פעקט
הלבערכא1ההנםשעובר,1.פתלך"פל" יבפ,אק.פא,תקי

.ר"מ,1.'פלקמןנםראה.רק.פתמא" .א.'פתמא"ובפ
אתרעלקונטרסם.נ.צי

הלרש.1הפלושלננועלאמושרפאקיט.ה,,סקח ,,בואהקט
.לנשא1נהאמושלאי"אעפ,מקרשתלפי1ה..של.שאינלפי1ה)ב,סי .'.נראי,.לבטליביל.ראינואיהעיר.קב.(.בושות.שאינ

בסיו..לבעו,.,1.אצל.הפקיר:א,.בגמואקכא.ב,.,,,בקי ,.לבעויייב:א"סשמע..ב,מט,,בקיא
שליןואה..(גנוישל.בימצ)ה"סנרלעילקבב.נמעייקיב ..-ה,,סקיג

.11'עהפסי .אנוה"רא,בקכג.א"סנרלעיל..סירא"פקיד
.סערחלא,סילעילנעה.קכדנייןנסאלאיירע.שאינמימת,ולא.היינקטו שלבימץביטילמיעילרלא,הטעםוראיאלאקבה.לגנוימישאלשהיצו

'סיאויהבשאגהכיה...עלי.שאחויהנכויהלו'סילעילואה...כלחסושיכיל,הק"סקטו

'סיא"אמנןיספוי.ה'סייהישעפנישמת.ע1נואה,לשינומנההמישנושבית,א"סמיי מצה.ימץמעונתימרשריואה..ר,,סתמא.שםבהנסמן .,לאיתה"ס.א,.קיז
.הא.ה"רקיח



צגתםשמחהלכות

ביערוולאנאנסאוושכסמראשונממבראלפיאףלבערומייבשמואמקוםכלאבליז
יראםבבלישראלעליושעברכיוןמקוםמכלמנכרישלמואמממץשגוףפיעלאף
שראל'שלממצובריןו.,מישראלארםלכלובמנאםבאכילמאמורמואמרי(")ימצאוכל

.י"ס"תמ'בסישיתבארמפממעליושעבר
לאמרשבאביןמפממבתוךשבאביןממצולימולמממץבעלמנכריבאאםמקוםומכל
מישראלנתחייבלאשמרימנאםמאיסורימוכוכפורע1מואיןלוליחנומישראלרשאימפממ
.,ן"לפניךשלךמרילואומרמריבעיןמואשממצוכיוןלמנכריכלום
שאינואמרלישראלמפממלאמרמ1ממממץאתמנכריימכורשמאלמוששישפ"ואע
וימנםויאכלןן"ובמנאמבאכילמאמורכןיריועליראמבבלישראלעליושעבריורע
שלממצושיבערמנפקרמישראלאתלכוףלנואין11מששאמפנימקוםמכל(נ.)ממנו

אחרוןקונמרם

שכתב"],ם"בימבבהדיאי],מצאתיוכן.ן],א"המכתבכךנרבאבילהאמורהואהרי(לב

בהדיאמ"וכ.ן],י"הבוהביאו,ש"עהפסחלאחיבאכילהמותיות'אחיעליוליבללאאם
חמצושמשכןדנכיי,האחיוניםכלכתבווכן,]ליא"תמ'גיע"וטוש1א,ב"פש"והיאי"בתונ
,למתחלהמותראחייותעליוקימללאואם,נכרישלהחמץדגוף,מעכשיולואמיולאישיאלאצל
גביינ,האחיוניםוכלש"היאעודשםכ"וכ.הפנהלאחיאפילואבויאחייותעליוקיבלואם
כיוןכ"ואעפלנבייקנויהחמץדגוףמעכשיולוואמיאצלומשכןולאלישראלשהלוהנביי הישיאלעלשהאחייות

יז,בגמיאדאמיינןמהאזהדיןלהםויצא.המנחלאחיאפילואנוי משכוןקינהמנכריישיאלד"דלמ
ואינולחלוטיןלושוישאינופ"אע,הפנחאחיאפילואנוי התונפילשיטתבאונניןחייב

משמעוכן.שכיכשומיאלאעליוואינויי,ם"וימבין,ש"ויא" שהואמדברלהחמיילפנוק,זהדיןלהםיצאשמכאן,'כושקונהה"דמ"ע[א]"לדף'בתונ

:זהכלדאשתמיטתיהין,יע7בהח7שהביא"1,בייושלמימחלוקת

ליהפשיטאלאאבל,'כול"יבלשוןכתב"ת,א"רמואד.ת,ע7ב'הח7כתבכןנר'מפגמ.מ(לג

מאיבודיחובוכפורעיהאשלאלפדותומחוייבאםננתפק]ת,ג"בקא"תמבנימןשהדי,מילתא

.לפדותומחויבאינוכךדבשבילודאיאלא,אחילישיאלימכינושמאלתקלהחששולאהנאה
,גוונאבכהאילתקלהחששדלאתז,ב"7ל'ניד"יוהיללביתבשםתנ,ה7מחבלקטמצאתיוכן
:]ת,היללהביתדעתבודאיכ"גהואשכןש"ע,ד"נלח"תמ'בגידבייועקב'הח7שפיישוכמו

,דק"סי"ח.ב,ציק"במשנה'"עפ,שםא"מולטד.ב'ק"מא"קייראה.אק"מא"ת,ג"חד"תם"~רתקיג שדיראה

,ח"מתמג"מלקמןגםיראה,בגאותח"מומצהחמץמערבתחמר' .שםא-ח,ן-תתן,ה"ח,'תוסקטו,אמעיףקיד

אמרץנטרם.לקם.נ..צ

.סמי.,פמ"בקלו.א,,סקבו שני'הלקלו.משמע:ל,איצקכז

ית-
.היאי"פ פקכח

אה-..ב,,סא,.,לעילשהיבא,העבב,פקלח.היור" .א,בזצדקצמחד"פס,ג"כהבשםש"ומה"דקכט
.א,נו.א,יי,צרצמיר,פסאה-..ר,,סקלט'סיאמישלמהליסאה-..שקנהה"רב,לאקל .ר,,,סקם.אנתו.ע
.שרחמיו,אק"ססנןקמא.י'סילא,

.ו-סערמיישסלימן.קמב.ר-סיבשםלימן..במעייקלכ 'הלקמג.סעושסלימן.א,,סשסא"מקלג

.פסי ,סעקמך.ב,לאקלך
.אי .סניישסלימןפיהםעל,כפסגן.קמה.שלנהה"רשסקלה



תמא-תםכטחהלכותצד

הואאםממשריחמצולנכרילמכוראלאה~מפניאמרוולאמכיסודמיולווישלםערי
"'"1"תם'בסישיתבארכמוהנכרימןחמצושיקחאחרלישראלתקלהלבאשאפשרבענין
אבל

~
אםרק".,כךעלאותולכוףלנואיןממנוקונהשאינואלאכלוםלומוכראינוה
לישראלתקלהתבאשלאכדידמיולהנכריולשלםלבערוהישרהמזבלעשותמעצמוירצה

:ברכהעליותבא(-)ידועלאחר

רנכ
~

:סעיפיםז"טובוחמץעלשהלוהמידיןא
ניטעהנידישמשכנינרן"חמץשלמשכיןהליהליינתןהנירילישראלשחליהישראלא הלואהן

שבידךה~ממשכוןחובךתגבהפלונילזמןאפרעלאאםואמרכךלאחרבין

משכונולבערחייבהפמחכשיגיעכןפיעלאףהפסחלאחרפרעוןמן~לושקבעפ"אע
יגנבשאםהלוהעםשהתנהפ"אעיראהבבלעליועוברמבערואינוואםהתורהמן

שיגיעקודםיאבדאוהמשכוןממנו
~

חובוכללוויפרע)באחריותויתחייבלאפרעוןמן
טלי'כהיא'יהרליקנויהיאהמליהנידהיאשהמשכיןומןשכלכייןמקוםמכלמשלם
העזרבאבןשנתבארכמו"וקרקעותעבדיםבוולקנותהאשהיאתבולקדשדברלכל

היהכאלועליועוברהואלפיכךהכתובמגזירתמשכוןיקונהמישראלשישראל,ח"כ'סי
:("ג"תמ'במיעיןבביעורויתנהגוכיצד)ממששלו

כליהא'מעכשיולוואמרחמץןשלמשכוןהישראללוונתןלישראלשהלוהנכריב
חמץ

~
אפרעלאאםלישנתתהמעותבעדגמורה)'במכירהאויןבמתנה"ישלךה

יאבדאיהמשכיןממניגנב.שאם'הנכרעמיי'שהתנהפיעלאףפלימלומןלךאיתה

אחריןקינטרת

,תן,א"המלנבאתלחושכדילושאפשהלמילעשותנכוןשכןבודאינדברנהעליותבא(לד

:ותןהנבטת'לבליישבויש"ת,מ"הנלשוןכי,באיהביהלהםאיןץ"שהמתיייןבאשי

מעת
"

.יאילךו סיר,1-נלדףמשנהט
.א"סע"ושי פראי

-

,שםע"ושיטיר,ב"עלאן רת,קשיאלאה"דשםי-רשיא

,מ)שםבמלחמותן"~ לקמן.יראה.המעמןש'רח"ב,שםע"ישוטיר,(ב"מע ושמץ

דק"סא"יקו(לישנתןמעותבקניןמגיאם)ג" (

,(משיכהבקמןדהיעי .אבלה"דגק"מא"מראהיב

.ונים'יצמ"מוראה,שםה"ב,שםן"רמביג "םלקמןה"יכיל

האהרייתהמתםמןאבל,שהתנה-' ראה)מעכשיוואמראצלוכשהמשכיןהמלוהעלא'ה

,ב"מלקמןיראה.(גק"סא"מתעלם'אפרמדהמוגם ש'מעכאמרלאשאם

עלהמתםמןהאחריותאיןו" םלקמןוראה,אצלוכשהמשכוןאפילוהמלוה

לאשאם," נשארהמתםמןאזיהמליה'לירהמשכוןאתנתן האחר

,(מעכשויאמראפילו)הליהעלית'

תמב'.םכרלקמן,בהנאהומותרבאכילההאמירקיז _מ".ם

.ואילךבף'נעשיח "חקיט

תמה"םלקמן.יגק"סא"קייראה,דק"ס' .ח"מכ

תמאסימן םלגושא

"םמץ,זהי-סוסא-ומה"ב.ד"םמלתם" .רק"ם.תמנ

,יצחק.בדרבה"דב,לל'תיםוראה.שםח"בב .םזוטאה.אל,שםה"בג
שלמהלחםוראה.חק"סתמ'

.קאל)לג(.'.נ)תורהל'גד'קיבץוראה,שםו"טד תוםה

,'"םא"פשםראשבשיכוךה"רב,חן.קיריש' .הלראתיבשעתאףרהיטשם'האוכדעה,נמעיףו

כ'סיעירים.שרשימותיראה,1-~לאזףגמראי .13.הערה

אחרוןלקונטרסציונים

וימכדנוהנכרייחזורשלאלתקןויוהד,לנכריוימכור,אק"ססוףקמו סכרלקמן)לישראל,דק"סי"חקמו

.(ט"סיתמב" מוכרשאינושאנידהכא,כאןבפניםכמבוארקמטמחטישנתערבוחמץחטיגבי,מ"טו'הלסוףקמה

.'כולו,המלחליםהנאהיוליךהפסחשאחדחמץ


