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קגתסבשמחהלכות

חסמבזיתפחותאפילומופריםימיבריג

"
חממעםבהתערובתויששנתערב

"
חייב

.,ןשלםכזיתמשוםגזירהפמחבערבי'לבערו
אבל)לגמריהעולםמןלבערוחייבהפסחבתורונזכרפמחבערבביערוולאשכחואם
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.(~ון"תמ'בסישיתבארכמוהפמחקודםהזההחמץאתבימל
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עליוועברהתורהמןלבערחייבשהואהכזיתיותרחמץהרבהבתערובתיש(א)ואפילו
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לקונמונזעודלנואיןממנונהנהואינולאיבודהחמץדמישמשליךוזהיראהבבל

אחריןקינטרם

ןו"בטמשמעוכן,"ולבושאז"ימבשםנזוטא'והאלישבתנהעולתדעת"כןנרישאפי:(א)
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תסבשמחהלכותקד

הולנכריהתערובותכללמכוריכולייכן
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דמיםממנוימולשלאדהינו,]איסורמדמי
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:ח]1"תמבמימןשיתבארכמוביבשיבשנתערבכןאםאלא

ישאםאבלהחמץכנגדששיםבושאיןדהיינוהחמץמעםבתערובתכשיש1הכל.ך

החמץנבללאםכמותופעמיםבששיםמעםנותןהחמץאיןשבודאיששיםבו
מותרהתערובתבתוךבעינועומדמשהוחמץבונשארשלאיפהיפהבהתערובת

דיןפרמיכלש"ען]1"תמבמימןשיתבארכמוהפמחבתוךהתערובתכללאכולאפילו ,
:ה

אחריןקינמרם

מדמינןיינןלנתםאינוריןשכללפיז'הפנהבתוךאףכןפנלחדשפייו'הנהנרינולזנן(ב)

אבל.[י]נעיףז"תנ'בגיל"עכל"זהיאשוניםכתבושכךזנן"דע[ג]מפילן"היש"כמלהו
י'שעהכלפילבמרדכישהובאמ"הימדבייוהוא.שמניא"ימש"כמאלא,הכיל"קיילאאנן

לייןדמדמינןזותקנהמהנילאבומעויבדאויייתאאינוישגוףשכל"'ה"תמ'גיא"במוהעתיקו
ייןדאףלהומדמינןיינןדלגתםמודוע"כדיבנןבאינויב"וא.ש"עבייןייןשנתעיבודאיגנך
ע"לכ'בנבטלהואשהיי,יינםמנתםטפידקילהפנהעליושעביחמץבדיןש"וב,שייביין
"]א"במבהדיאמ"וכ.]דגמיאמדינאבמשהואונייינםונתםן'בעלמאביובאהפונקיםוליוב
.הפנחבתוךאףלהומדמינןיינןלנתםדאויייתאאינויאדליכאהיבאדבל]]ה"תמ'נייעקבוחק
היינו,לנביידמכייהתקנתאהזבייולא,דפדיוןתקנתאנ]ז"תמנימןבנוףא"ימשהזכייומה

:א"יממלשוןמשמעשכןי]א"המש"כמ,באכילהאףהיתילמצואדכוונתומשום

.,],יתנהמןרב.(נפךיןלערן)א,ר;1.;במשנהנ.רשבכה כ11תשהלכה)שם

כאןא.ק1ראה.1.פכתפו"ם.אוב.םשםכדלקמןבז'.ה.(ביןשנתערביזםבפתםה' ם

,בק"מ.(דרבנןאימירכשהיאנפסחבחמץ)זק"מתמה" ,גק"משםא"יקו,במעיףכת-ידק'מסמיתר)ו"םסיףלקמןה"יכ,בק"מא"קויראה

שםלקמןנתבארפה'יפהנבלללאיאם,כבמעץכסטעםאלאבתעריבתכשאין)ז"םוסוףבכךןיתי.עש ים(ההמץ
שםלקמןראה,הפמח-בתקנתערבואם,ה-ד"מכ.(הפמחאחרכשנתערב)מאמעוףתם" מ]קוהתערובתשוהשהיה:'"בכתנד

.א"מהחמץנפל~ אחריןלקינטרםם.ציינ

ח"יוות)ב"העוואה,זהאחרוןקונטוסלכללותיג ,ואילךה'עי"ח

האיסוומרמיחוץלנכריהמכירהשמועלתיד מעוזבהחמץכשממשותואפילו,ננסחאפילו

וקממשותבוכשאיןש"וכ)רירןכבנידוןנתעוובת ,החמץטעם

ומהכ-א"סתמ"סדלקמןככנידו7 .(ו"סכתפז
"סלקמןוראה,(הראשוןדיבורבסוףב,כב)סו שכםק"סא"קותמו

ם"הושבדעתגםה" .מיינניותובהגהותבממכישהובאוה"והואבי
לשרוףנוהגיןהחמץטעםרקבוכשיששאפילוטז ממשותוכשיש,(הפסחבתוךלמכווולא)הכל

דלא)מדינאשאסור(א"סתמזטה)ע"השוגסמודה וואמכושמינ

לקמןא"בקזזנתבאד,(הנקוייןה"' .שט
ונינותשובתאת(תקנחרמז)שהביאשאחויז תרנגולתלנכרילמכורשמתירמפוישיחיאל

ולאטענרקשםשאין)במישולהטהבהשנמצא

מזדכיר"ה1"עש"מאת(תקםומז)הביא,(ממשות דייןל"וקיי,חמץהיאההטהוסביבלחלוחיתדטפה

.איסוומרמיחוץלנכרילמכוראסורדאורייתאביין אםהיאביניהסשהמחלוקת,שםלקמןא"בקווראה

ממשותאו,ומותרטעםנקראתהחטהשסביבהטיפה ורה"וואבים"הרשבעלהחולליםלדעת)ואסוו

"7 .(ל"הנ
,וק"סית סלקמןהדעות'בראהיט

כשנתערב)א"מסתמז" .ג"וש,(הפסחאחו
דלא,המפרשיםבשם)טור.ב"חח"פז"עתוספתאכ כר

,ב"מקלדמהע"ושו(ייןה"דא,עגשםת" .שבכא

,זק"ססוףכב ,יאסעיףבג

א"ססשםלקמןה"וב,מהק"סריששםכד אףמועלתהפסחאחרשנתעזבהחמץשפדיית)

.(לאכילה



קהתסבשמחהלכות

חסלבמלאמורלכתחלהאבלה

"
בתוךלאכלוכריבמתכוין(נ)הפסחקורםבששים הפסחן

היתרשעתעדייןהפמחשקורםפ"ואע"ןביריםאיסורכמבמלשהואמפני

אחריןקינמרם

וצמח"]ז"תנבנימןשבתועולתי]ז"תמ'בגיא"ורמן]ח"הבכתבו]]כן'נונדיבמתנוין(ג)

שכתב"יג"תנ'גיהטוידעתהואוכן.ילדבייוהנכיםעצמוע7ב'והחל.ן](ו)פ'בניצד7 משהבדיכיכ"וכ.אנודדבמתכויןמשמע,לבטלכדימחכויןשאינוכיוןאיגורמבטלכאןואין

'מכיא"העהביאהיזבתשומהא"הישבכ"וכינז"תנ'גיי"הבהביאה,]יז"היתשובתבשםשם
הובאו,(מתכויןבשאינושמחמירבמהכותייםל"7ידלאאף)'מי"מהידעתהואוכן.".ז"תמ

.ש"עייג"תנבנימןמפשיטותחדשרפייכ"וכ.א"תתל'ניא"הישבמתשובתדבייו
בהדיאמ"וכ.אינוודאיוזה,בנוכריתכמובידיםלעיבומותייהיה"זי"הטיאיותלפיוהנה
'נישובודאי,בהםהנדבךחמץמלמחריחייםלנליינהגוגת"תנ,בניהאחייניםוכלע"בש

מקיםהיהלאבידיםלעיבומותיהיההדיןמעיקיואם,ביחייםהנדבק7מחנגדהנטחןבקמח

זהמחששנהגוכבי,מיבשבש'נקיאבקמחד7מח]תללאומייםחששוואם."לנקרותלרחמיי תנהפנהקודםהכללאפות

שםש"במעיין"י'ב"תנ'ניע"בשמ"וכ.ז'שםיע7מבח7כמבואי ,ובהתןבפנים
לעיבמותייראכ"דאל,"באמתתמנתביוכן.ץ'שםחדשופייח"י7"נשםע7ב' שםלבשלמיםבהשמיתיחיןידייהבתוךחלב

'בנשנתבטלהחלבמעטעםאלובמיםבשי שם,שנתקודםבמים

ועילי.יאמיולאהדביישתקעו"וח,תטעדייןאינויכאןשאיןכיוןהמשי

.'.פנ"ת"1םם.'1פ1.פםלקמןראה,בש'ב.תפה"פא.]הךשת.ש1.נ"ה"פהרן1ת.שנו'מי לב)מרמנב1רנת,תהןת.ש1

ש1.נ"ש"פב"

0.17צם"פר.1.ו.1ש7101ראה.ב,רבעהיאת.

"פ.ה.בהנם.'1פ1.פםלקמןנםוראה.1הן'ר'פרםא,ת.1.פרישתנו'.פ1פק,].(תחלא"פא.הא.הרשב מ

"ם.א-ה"סתם"מ,ו"םתגב"מ.א"ימםג-ב"מנתמו"םח"פך,(ח"הב'דבראתק'שהעת)מבק"מתכה" תבשםמו.ק"מתמז"מי"וח.גק"סז-רםדלא,ג"מתנג

-

,ה"ברגמ"סתרכי'.ם,ג"מ וראה,ם.האחרינ

יבששנתערביחטיםן'ילענ.גק"סא"קי

אחריךלקינטורםם.ציינ

(ו"ירות)כ"העוראה,זהאהווןקונטרסלכללותבה .ואילךי'עי"ח
שהואאלא)ו"סרישתמז"סולקמןו"טכאןבו .וניעורחוזרשבפסחאומויכדישמכעסאסר

.(טז'עי"חו"ירותב"העוראה סבז

,מבק" .ואסה"ראסעיףכת
אמילושאסו,מהק"סתמו"סא"בסהומאכס כריאלאבפסחלשתותמנתעלמערבוכשאית

תמו"סכדלקמן,כותיהל"קיילאומזה)הייןלתקן .(ב"א

סכלליעקבלמנחתצייןושם)לדק"סתמז,בסיל בחלבחפץהואהייןלתוךהחלבכשנותן:אק"ס

איסורמבטלמקרישמיר.כ"אהיין.תוךלהשיםעצמו ,יהק"סתנב,ובסי,(לכתחלה

,שנתערבועכבריםמאכילתנשוכיםחטיםלעניןלא ,ח"משםוכדלקמן,ביחדהכללטחוןשיכול

מבוקעותחטיםלטחוןאפילושאסר,ט-ת"סלב ל"קיילאובזה)מבוקעותשאינםחטיםעם

.(שטמן,נרל,נחתיה .ן"הרכתבה"דלג
שנתעוכ1שנתחמצוחשןלעמן,הפה'סיא"חלד ,סעדעליהםלהוסיףשאסורמרוביםבחטין

.'סיתנםמן,יירל,ייטמן .מהק"סלה
שנתבקעוחטיםלענין,שלב"ס(לבוב)ת"בשולו

,יחרוטוחנן'בסונתערבו

'נסעד'י .כק"סתרכו"וט,הק"סתמז"סלה
.א"הקובסוףכדלקמן,שאניהתםודאיאלאלט שווראה

חמדשדי,ה-נר'סיב"חציונית" .ב"מאמערכתכללים
,ט"מכשםולקמןמ צריךאיןהדיןשמעיקר,א"סלשםלקמןראהמא

,לבטלכדילטחוןכוונתואיןשהרי)לנקרם ומ.(ח"סשםכדלקמן

מותרהיההדיןמעיקראםמ" מקוםהיהלא,לכטלכשמחכויןאפילובידיםלערבו

,לנקזולהחמיר הבדעהמב

חוזר11שלדעה,א"סתמז"סדלקמן' .ט"סתנג'סיכדלקמןבפסחוניעור
,וניעורחוזרואיתכלחלחהויהכללדברישאזמג סכדלקמן

,א"וסלט"סתנג" ,לעצמויחמירנפשבעלזהשמטעם)יגק"סמך

א"ומתנהי"סוסטורוראה.(ט"סשםוכדלקמן ,(המדקדקיםנהגושכן)אק"סשם

,יד'עי"ח(ו"ירות)ב"העוואהמה דהויהכליסהגעלתממייהנהשלא,וסעיףמו

,כידיםאיסורכמבטל דאסעיףמז

.ואכתיה" ,ההיתרכזמןאפילובידיםלבטלשאסורמה

כשאיןדוקאשמותר,ב"סנתמז"סכדלקמןמט .ג"וש,כשרעםלשתותכוונתו



תסבשמחרכותקו

מ~מרימפסחבתוךדמיינו]1איסורובשעתלאכלוכריכןעושםשמואכיוןמקיםמכל
אחרערלמשמותוכרי(י)מפסחקורם'בהמחמץלבמלמותראבלאיסורכמבמל
:איסירמבמלכאןאיןהיתרבשעתלאכלוכרימיתרבשעתמבמלושמוארביוןינמפסח

שהוארקחמץתערובתיריעלעשייתותיקון(")ררךשאיןברבראמוריםדבריםבמסן

עשייתושררךדבראבללבערויצמרךשלאכריבעלמאבאקראיחמץבולערברוצם

אחריןקינמרם

ופשיטא.ודעתטעםבטוב])ן"הדבשם")א"המשםתירץכבר,)ו"תרכ'מסיהיאו"הטשלדאייתו
ח"ובמשהבדיכיא"וימי"ובוטוין"ויא"וישבם"מהינגדנ)יע7בוח7ו"הטעללנמוךשאין

:חדשופייז)יעלביח7צד7וצמחשבתועולתא"ומ

נעיףז"תנ'ניחדשבפיימ"וכ,י)ז"תמ'גינוףח"והב"הטוידעת")כן'נושהותו.להנדי(ך)
שכןכתבה"מ7"נז"תמ'בגיא"המואף.ש"עוניעייחוזידאינון)האומייםלדביי")'א
ח"הברבדיאלאלפניוהיהשלאמשוםוהיינו,"וא"הדשבנגדלהקלשאיןשמנייםאלא,עיקד

עםמסכיםא"שהרשבכיוןהכרעתועללסמוךא"המרצהולא,יונהר"הרנגד'כסטזשהכריע
אפילולהקלז]ומרדכינ]ה"כדאבישפנקו]]ע7ב'וח7ז"הטדבדילפנינושישאנןאבל,יונהר"הד

יאיהאיןה"ומיאבי)ואחיוניםיאשוניםיובמהנכמתדחויםדבייהםשבזהאף,בפנהלאכולכדי
מבכימיםחדשוהפייח"והבוהטוי,דבייהםנדחולאלהשהותולעניןמ"מ,("שיתבאיןכמו

:המיללתןאחיהלךנופייםשבדביילכלליןוהדריגן.עילישכןכתבא"המוגם,להקלעמהם

,בעוצין]כאןא"המהביאה,ד"היאבבשם"]בתשובהא"הישבכתבי]כןביעשייתותיקון(ה)
ש"היאכ"וכ.]שםע"בשכןופנק,ש"עחולץשוםבליד"7ל'ניד"יוי"מבבאויךוהובאה

נ]ש"היאכוונתכ"גוזהו.]]א"במהובא,"]ייוחםיבינוכ"וכ.'ל'ניז"דע'הבפיקד"היאבבשם

,לאולשהויילעייוביאבלי"אלמויגבישכתבמה[ב)(דבייוייוחםיבינוהוציאשממנו)יבו
ויבינוא"הישבדעתהביא'אשבנעיףל"י,'אנעיףש"מעייןזהעלוכתב,ר"י7"נא"במוהובא
לעירובימתייז"תמ'ניבנוףהטויהיי,'כולעירוביאבוילמהטעםגלמודומדבייהם,ייוחם

'1נ'צ.ר-נ,טצדקצמהר.פפויאה.ת.1אה.רא.פתסו.שםתוו'סיק,ן]לנ יג
.גה"פב.הש.1מה.ר1.פכאןק.].תנו'.1בפ1פכאןסרי .ן].אלאש"ומה.דו.פש'יושם,דמותי

"".' צ

אשריןלקינטורםם'ינ' .ביריםלבטלמותרפסולשבסכךנ
הלכהרהתס,ה"בהגט"סשםולקמן,גק"סנא ,הואמסינילמשה

,(א,ה)דסוכהק"פנב סיגג

לקמןוראה.אחרוניםבשם,.טק"סתמו' י"וחז"הטדעתמצרפיןפ"שעכ,דק"סא"קו

.להשהותוכדילבטלולהתיר כנ)לרק"סתמז,סינד

.יהק"סתגב'וסי,(ל" (ו"יוות)כ"העוואה,זהאהווןקונטרסלכללותנה

,ואילךטז'עי"ח ,(יונהרכינועלבזהשחולק)כאןוגם,תמז'סינו

.ו"סוכאן,ו"טרישנו ואה"דנח

,ת" אלא.בלחכלח)כ"מכתמז'סידלקמן'האדעהנט

כחטיםמייוי,דלקמןא"ורשבא"ומ,ח"שבפר שאיןר"סידלקמןהדכרעה(והיינו,שנתערבו

לעניןולאהכילהלעניןאלאוניעווחווראומרים כ"העווואה.(ח"סישם'הבכדעהדלא)ביעור

,יז'עי"ח(ו"ירות) ,להשהותושאסורבודאיוניעורחוזרשאםס

מסתבראלהצניעושאף,תפה"סא"חת"בשומא .דאסור

.גק"סא"קולעילדעתםשנתבארהסב ונתבטלניכרביקועןשאיןבחטים,תיכטהסג

והשארהפסחקודםמעטלזרוקשמותר,ברוב איסורמבטליןמשוסבזהוחין,(ז"סיכדלקמן)מותר

.הפסחשיגיעערנינהואיסורלאוואמתילמתחלה כתבה"דג"מתסומהח"וב,ה"בהגתקמטרמזסד

.ה"ראבידברישהעתיקו,במזדכי וקוז"סטלקמןסה

שכברשאנידהתס,יק"סא" אחרכזהלאכלוומותרביבשיבשברובנתבטל

.(איסוויכבשאר)זה .א,1ז"ע16
(ו"ירות)כ"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותמז .ואילךכא'עי"ח
,עיד"סג"חמת ,אק"ססט

.יגסעיףע .(א"מע,מז)ה"חהנתיבעא
.אק"ססוףעב ,אסוסייב"פעג



קזתסבפסחהלכות

,קלויןלחםבושמשימין("רגים1שומןפירוש)מוריםכגוןחממיתערובתיריעלהוא
הרילחםיריעלהואממוריםתיקוןשררךכיוןמקוםמכלהלחםכנגר'םבושישפ"אע
קידםמופרים'מרברלבערוחייבולפיכךבאלףןןאפילובמוריםבמלואינוחשובהוא

אתפורהכןאםאלאיןבהנאהאפילואמורהפמחעליוועברביערולאואם"1הפסח
'מסבפחותשנתערבחמץבריןשבואיסורמרמיחוץלנכרימוכראושבתוכוהחמץ
:הפסחתעליוועבר

איןאםאבלניכרואינויפהיפהשנבללאלאהחמץממשותבתערובתכשישזהוכלז
אחרבכלישנתבשלתבשילכגוןכלברמעמואלאהתערובתבתוךכלוםהחמץממשות

]התורהתמןלאכלושאמורפ"אע"מממשותכלוםבוואיןהחמץמעםוקיבלחמץעם

אחריןקינטרם

,תילישדיךמשוםהואדהטעםודאיאלא,אחיוניםושאי"]א"ומח"הבפנ7וכך,י]ולשהויי
,בלשונולד7ד7בעיניוחשוביםא"המדביישאיןמפנין]יעלבוהחך.א"הישבש"כמ,'כועשייתו
.פיזייםא"המודבייכדתשלאעליווהשיג,'אבנעיףש"במעייןש"מעלהשגיחלא

וניעויחוזידאינולהאומייםשמנכיםניאהי]ז"תמ'גיע"שבשו,ע"בשוי"הבכוונתכ"גוזהו
'בגיי"בבשהעתיץל"הניוחם'יבינודבייאחישנמשךלפי,בפנהה"התייא7אני"]וכאן
דמלשונו,'דפי7נוףם"ימבלשוןדהעתיץמשוםאלא,עליוהגיהלאאי"ימואף.ן]ז"תמ

,ליהדמודהאפשיה"בתייא7אבל,"]באכילהאבויכךעשייתותילוןדיךשאיןדביאףמשמע

,עליהפליגיוניעויחוזיובדיןה"התייא7בדיןמ"הימבדבייהעתיקו)]וטוי]שי"היאשהיי כמבואר
נאמראסואף.ע"השרעתשוהו"חרשיהפרישמכ"דכ.יפד"ובבטורש"עס"תמ,בסי

ויבינוש"ויאד"וראבא"כישבלפנוקלנוישהלכהלעניןמ"מ,ן]ה"בהגא"ימכוונתכןראין

"]כאןו"הטוגם,א"הישבלדבייהכלהנכימוי]ד"שביוובפיט,חדשופייא"ומע"וטושיוחם'
פונ7יםדבייכלדאשתמיטתיהמשוםאלאהחייולאן]יע7בהח7ואף.באכילהה"התייא7אוני .ש"כמא"המעלמשיגהיהלאדבייהםיאהואלו,כללהביאןלאשהיי,הללו

ובמאיש,ד'י"בג.יהישניאת.בשוהובא.7.]א]"ל פה.פ1.;

.א'.פ1פב.פש.רא(מירשו'1לש).ל" .סגך.(א.;פ,מ1;ר.וע,מה)ה.ההנתיבקת,ך.,).]ך

.ן'1לענה.רר.פתנו"פריח].ר'ק.1פאק.פא.מ פנ.הלררתהלה.הק.פא.ק1ניאה

'שעי.מק.פלו" צמהת.ש1ויאה.קפו';1.השם'אהל.א,בר.התויה

ן'שמעיבלרם1הביןלחלק,באותפו"פר.1'צדק

.להצלילובפרכי .ר.'פתיצ"פלקמן.נ.פשכא"פלעליאהיה
.שםא.מ.שםימם',דנה.שםם'פפהש.דאיו לערןב.פכלקמןה.ניז

אע1ששםאלא)ה.אק'מי

.ה"סבפניםוכדלעילעד א"קווכדלעיל,הדיןמעיקושהתיר,מהק"סעה

,דק"ס סעז

.יהק" ,ב"סכשםלקמן,ר"שבמבסתם'האדעהעז

ק"סא"קולקמןגםוראה.ם"מכולקמן.דסעיףעת .יא

,הפסחבתוךודוקאה"דעט סכאןפ

אףוניעורחוזרשאיןהאומריםשלרעת,ד" ,המסהלויםבטלתבטלמותרכאן

וניעורחוזרשנתבטלשאףם"הרמבשדעתפא

.(כאןכ"כהמא,להשהותופ"עכ'מותרולכן,אדימחבל דמןההפרש.

ב"העוראה,'"םרלקמןכיגמרן'לדזהן' .רעו'עי"ח(י"רית.)

.אק"מ,מקא"מ,(א,מי)שםירוהטרביטלח שםש"ראלט

א"המלפירושרג,מה)שםירוהטורביני 'מדבראלאשהייתועלעברשלאואף,ד'ק"ס

.טק"סא"נקינתבאריהטעם,ם'מיפר ,ג"מכדלעילמ
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"
'התעייבת'ייעלשהרי
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'.םיסף'זכריןיראה.(בממיךלקמןהאמירמטעם .ג-ומב

.מהף'נענח .שם'"חנט

,ט"בהגההגרילהכנמת.(עצמםם.הכללענין)אף'מעש "מהרת"שובשם

שמיתרלדבריםקצת"מל"וז' ר"אדמוד"ממצור'בקוכה,לאיכלןיאמירלהשהיתן

שאמרומקוםכל:(ריג'עה"השליק"אג)ב"מיהרש להשהותושמיתר

,'כי ,תפס."מיםלקמןגםראהיא

מנחםת"שי.נח'.םמין'בנמשאתת"שו,אחרוניםשב בר)מטיקטיןדוד

,שםקראקא,נשיםמדרהרפףש' 'סי'צבהבםת"יבשו,דק"מ'"בחהובאי.(הגהיתיושעם

,ד,זצרךצמה"הוראה,כ רשבתוספותסע

שםי"ח.דקין.בה"דא,בא" .בתיתובה

ת"רבשם,שםא"משבוהיספות,א"מנ"פ~-ראמד שהיא)

ושחיבפרםאכילת'בכדת'מכזותר' לבערימ'ב'שהי)ה"סע-וצוטור.(לנערו

~

לקמןיראה. ם

ך.שצרהטעם(לתוספיתוהנהה"ד)אק"מא"קיתמי" .ש"הרא.לדעתפרםת"שתבכדכזית"ה.שדיקא

,ג"ושא"מל.לעגםראהה.ס



קיאתסבפסחתלכות

פ"אעהזהמפרםכזיתהאוכלוכלעצמואיסורשלכגופולהיותנתחפר(")היתרשל
אימורשלשלםכזיתאכלכאלוטייבהואהריאימורשלשלםכזיתבואיןהזהשבכוית

ן"פרםשתייתבכדיכזיתכמץבושישהזהששכרוכיון,ןאימורנעשהההיתרשגוףכיון
ש"ייגםלפיכךכמץשלעצמועלכמו"כרתןטייבממנוכזיתוהשותהכמץכולונעשה

חמיצותיותרבהןישהשמריםשהריכמץשלכעצמודינוזהשכרשלמשמריםהנעשה
התמיםאוהשעוריםקמתשגוףלפיעצמומבשכר
ל:(למהיימאדהגהה):"ן]בשמריםלסמהנצללהואכמוצים

ומכל.בהנאהלו.אפאסורזה.הרביערוולא

אםשאפילו("ערעןעיש,רא)עף.'רעי'תוס)ם.האומרעללסמוךש.מאודגדולהפסדבזהש.אםמקום

אולאכולאפשר'שאודוקף'דרדברשהואאלאפרסת"שתאואכילת'בכדרמץכזיתבתערובתש' שיעור'בכדמהרמץכזיתשותהאואוכלשאינוונמצאבינתיםשישההלאאםמהתערובתפרסלשתות

ואיןבתעיובתטעםניתןהרמץאיןאםהתויהמןבפסדלהשהותומותיעןמהתערובתפרסת"שתאואכילת נותנ

הפסדקודםלבערוצרךואיןצות'ולדמלדחיפותדהינו(טור)בעלמאוהא'לקאלאהדמץאתבון' מיאעוין'תוס)ס'ס1פו'מדבואלא

(וין)בדנאדמזתוד~'דוביעוזולאדפסתעלסעבואסולפיכך(' עלאףשכר'משמראורמוצהמתבואהשנעשהזהיש"אףולדביהם,"עז,תמסימןבסוףתבאו'שכמו

אפשר'שאודזקף'דרדברהואש."שהכיוןלקוםמכל"מהתערובתעפרסת"שת'בכדדמץכזיתשיש'פ בל.ממזפדהלשתות

'נ'ממהנעשהש."ה'שהדבת,בתעדטעםנותןהדמץאין.בינתיםשהיההפסק' כךאלאזהש,בהואין!דמוצהמתבואההנעשהש."לשוהטעמודבש'מסאוקע'גרשקוריןקטניות

סופרים'מדבראלאלבערוצריךאיןולפיכך"!בעלמאוהא'קרקשהואודזקף'דרכן'ד'עלשנעשההדמץ שעברשרמץכיוןמאדגדולהפסדבמקוםעליהםלסמוךויש.בהנאהמותרביערוולאהפסךעליועברואם

בהנאהלהתירוישי!תמיךבסימןשיתבארכמוהכל'לדברסופרים'מדבראלאאסוראינוהפסךעליו לנכרשמכרנודהינו

ובשתיהי!ממנושתה'.לישראלמכרנו'ו'הנכרדוור'שלאבעניןהא'ששיזהררק.)!' .בהנאהאפילולהתיראיןמאדגדולהפסדשםאיןאםאבל.שלוהדמץשאיןלמילו.אפישראללכלאסור

אחרוןקונפורם

.לזהשהסכימון],ש"והיא"],התוספותמדביישניאהחייםיבינושיטת)]"זהונרנתהפך(ח)

אלעאי'יבלמהל1קת(א,מר)בנמיאנן'א1קמ'רבהכעז 1הכמ

.'רנבלבכיתהם' .שםן'1ו'הת1ם'רביא"שהב,אק.םעז

.כ.םלקמןנפפקבן.ב.'ם;.ש1'בעת היאה)המץשלכעצמוהיאהכאתשהנקהואףעט

" .(נמלהה.רר,מ1צדקצמה
שכין,(א,שמה)שםצרקצמהר.פםיאהפ 1שהתעיפת

מעםלהםן.שאבמיםהואהחמץת;' .ממשמעםרהשצאפשי,העצמן

האמנישכל,(ר,ישנו)שםצרקצמהר.פםיאהפא לפהואכאן

ל.יקים.בימב(ה.הא.פ)מ.הכי1ש' לרעתיקכאןי"התלכן,,בכתהשמריבאלעט'כיב

'שלפנהבנ11תבמנןל'לעאמנם.1פיעתםף.'1הי'הת1ם מ

ל.רקים.הרמבברעתשםמ.המש,ר'כפנפפקתכת" לת'אכ'בכרבכרתאלאמחיברלא)בכותהם'כהכמ

,1הא'קולאמעם'ה1ש.שימנועםאפיוכאן.(פים שלפ

.ןתם,'1םף.'1הי'הת1םלרעתאףנאפי1ה' .אפלץפג

ה.ראאותה"פוננההמץמעיכתהמר'שדיאהפג ;והנה

.נוףל;הנהה.רכנ"םפהמאבן'נ;.'עת' .'.סכרלקקפד

ש"וברא,רבאה"דב,צחחולין'בתוםמ"הנו.רבו.ס "מוםפיזשם

א"קווראה,שה"םריר'ובסיר,לא' שזהו(רשמג)צדקצמחד"פםוראה,ל"קיי.דהכהק"מ

,בקייהאולאטעםבנותןדוקא תרמילקמןראהפיז

.ג"וש,היוח"פנ"ברהמדר.ו"מטב' .היאסיףא"פ.ם"רמב,א,להברייתאראהת"ס

_שםי-חסוט היאזושהגויהג"מע,שמזצדקצמחד"פסראהע

(רמג.רג)ק-צצמח'חיוראה,מהרצלמאחיו מהרעלכןעורמה

.למעשההלכהמרכיני .סוק"מ'"ה,ה"סשבתעולתעא

אכלתעלשעובריםר"למשגם)ואלוה"דא,מבעב בלמ"מ,לקעהא,שמתהביץנעריבת.ר

.(כא'לראה' 'אבנוראת.(מברבנןלבעריך'צרפ"שעכ)אירה"דץ,ב

,."םתקמב'.םח"אונזר )ג"כעג

באשלהשאף,תא'בבריכחכמםל"דקי)אגג' .מדרבנךאלאאמוראעי

.(ל"הנף"וכרי'כתוםגשפמקא"םנ"פעד )ג"כעה

וברייה,'כתוםשפסק)ולפיכךה"ד(אי' .(כריףשסמקנראהם'וחכמ

אחרוןלקונטרסציונים

.רבאה"דב,צחחוליןקבהק"ירות)ב"דעוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותקכד ,טוי"סוסחלהוהל,לאי"סוסז"פחוליןקבו,ואילךמג'עי"ח



תסבשמחהלכותקיב

]שכריבשמריאותםשמעמידאלאממוצםשאינסמתבואמאפילומנעשמש"יייכןי

מתבואממנעשמש"בייאו,שכרישלבחומץאובשכראותמשמעמידגבינמוכן
פיעלאףממעמידודברכנגר'םוגבינמש"ביישישפיעלאףשכרבשמרישמעמידומ

אמוריןביערםולאמפממעלימםעברואםןימופריםמדבריפממבערבלבערובייבכן
.במלתלאבאלףאפילוממעמידדברשכללפי"]במנאםאפילו
דבשמיולפיכךממשןבעיןמואכאילומשובמואמריממעמידרברשכלאלאעודולא

מדבשמיובשמרישנידבשמימעמידומ~דבשמיובשמרישכרבשמרישמעמידומו

מאחרוןדבשמיאפילולבערטייבמואמרילעולםוכןשלישידבשמימעמידומשני
שמריםוגם"ממץןכולונעשממואמרישכרבשמרימועמדמראשוןדבששמידכיון

וכןמראשוןדבשמיבשמרישמועמדמצמתממץכולונעשמ[]משניידבשמישל]
לעולמם

רוצםאםאפילובמנאמאמוריןמןמרימפממלאמרעדכולםאתביערלאאםולפיכך

אחריןקינטרם

מ"מ,"],לעילש"כמ,זהעלחולקיןי],א"וישבד"שהיאבואף.ח"צ'פיד"יוהטויכתבוכן
ושאי"י,יעקבוחלי,א"בממבואיכןכי,חדשכןכפייודלא,חייםכיבינולהחמייניאה

יוצאהיהלאכןלאראם,לאינותההיתינתהפךפרגאכילתבכדיכזית'"דע,ג"תנ'בגיאחרונים

היהלאז"בהמלעניןוכן.לשיטתו]י,חדשהפייש"כמפינשיאכלעדמצהבבזיתחובתוידי
נעיףח"י'בניוהאחיוניםע"השכךכתבוולא,מצהבאכילתכמופינשיאכלעדלברךראוי ט

כ"אאלאחייבתאינהדגןמינישאיעםאויזטייבאםוניעתוד"דלהיאב,חלהלעניןוכןינ,' בדגןוישדגןיובה

'ניחדשכפיי'עי,ע"פ[א]"יצ'גי'בחלקץ"בישבכמבואי,חלהופיעוי קירשםיעקבוחקקידזוטא,ובאלי,ג"תנ

בהגהתי'צבנחלתבישים,כהק"בש"מראה)י-חפה כגמעד"מהבשם,דנליוןעל

רטט'מ;'בענ,ץ" וראה.ח"ממתמו"מלקמןה"יכ,(שכרבשמרשהועמד

.ר-ש'ע'"ח(ירוחו)ב"העי .האביןבשם,ה"ראמבשםתתכןרמזז"עמדרכיפו

,ה"סן-וצושוך מפז

.(הטורבדעתגם)שםי"ח.ה"חח"כר,טק"סא" .שם'"ח.לה'.םשבעהנחלתת"שו,שםצבינהלתפח

אימירעלעמרשלאאףיני.ימ,א.ק"סרבהאליה

הביתוכתורת,רבאאמרה"סדשםבחידושיוקכז באימוד"הראבבשם,(22,ע)אשערדכיח

.(פרסאוכלכ"אאחטבשאינו)ב"פמשהו בקוקבת

.וק"סא" רנקטינן,א"והושכר"והראכה"סדאסעיףקכט

.כוותייך סמקל

קמחעםחטיםקמחבתערוכת)דק"סתנג ידיבושיוצא,פרסאכילתבכדיכזית,אווז

שנראה,(1"סשםדלקמן'הבלדעה,מצהחובת ,כלכרכזיתכאכילתוסגימלשונו

קמחעםדגןקמחבתערדבת)יק"סשםקלא כזית,קטניות

יריבושיוצא,פרסאכילתבכדי שנראה,ק"סשםדלקמן'האלדעה,מצהחובת

,כלבדכזיתבאכילתדסגימלשונו

:ין,ד"ביועייןהכיל"קיילאאנןאבל,

.טק"מא"בקיתבאר'והטעם,תורהשל פש

וראה,טק"מא"מ,א"סש"מד"1'א"ירמע"שי כשהיאדוקארהימ,בהגיהי"ממתכה"םלקמן

.עצמימחמתאמיר ,נ"מםשםלקמןגםיראה,שםותירמ"ומרן"ראבצ

.ם.ינ.וצמ"מראהעא .ויטאמירבדפוםתיקןכןצב

.שםא-מ,(א,קם)מחים~ן-ראךצג

.ב"טשםקלכ ברהסדוואהאבלקלג

אתגסשהביא,נ"הח"פנ" לחוששישומסיק,א"ורשבד"הואכדעת

גםהואכןז"שלפ)בוכותבספקלהקללדבריהם סירלקמןמצהולענין,כאן
חלהולענין,ז"סתנג' רה,סילדורתהלהוואה.(ץ"כושבלהחמיר

,36'עתתמג,24'עתשנהכ"העו,הק"ס

.נ,,סתנו,,סקלי מן,נרל.,א,הושבלרעתפ,ענשנעה),,,סקלה

.('לככיעה,סעושם רליתאעם)ט,,סשסו"ט.ט"סשנר'סיקלו

ה"ה)יו,,סשסשיך.(לשרברוןתלהשיעיו מא'הלגל

.(ןון'

אחריקלקינטייםם.ציינ



קיגתסבשמחהלכות

מועילפדיוןשאיןלפיהמלסליםהשמריםדמילהשלירדמינוהמעמידדבראתלפדות
שהואכיוןהמעמידדברכלאבלבעינןעומדיןואינןשנתערבוהנאהאיסורילהתיראלא
דפדי1ןואומריםה~עלדולקיןןןויש"לוןמועילפדיוןאיןבעינוייעומדהואכאילוכשוב
דוץלנכרילמכרויכולוכןתערובותייבשארכמובהנאהלהתירוהמעמירלדברמועיל

"ויאכלנוןלישראלוימכרנוהנכריישורשמאלדוששאיןדברהואאםשבואיסורמדמי
במקוםדבריהםעללסמוךוישלאכלהיןאמורנכרישלהיאשאםבהוכיוצאגבינהכגון
.,מרובההפסדשיש
מותרהואהשלישידבשמיבשמרישהועמדהרביעי(ם)דבששמי""שאומרמיויש

אחריןקינטורם

משםו"קטי"בנד"ביוי"הבש"ממלזהדאיההביאיי,מאידותפניםת"בשונדהרביעי(ם)
ישהפנחלפניבחמץאבל,ין,הפנהעליושעביחמץכ"גמוזכיושם,"י,העיסויבעל

,"ת,התויהמןעיקילושישלפי,(ן"הגדולהכננתכשיויידלא)האיכולימקילינןלאדאפשדלומי חמץדהיינו
.להשהותוגמוי פנהבעיבלבעיושחייבוכיון

הואהפנחלאחיגםלפיכך,הראשוןדבשמיכמו,נופייםמדביי

יראהבבלועבילבעיושצוול"חזמצותעלשעביכיון,היאשוןדבשמיכמו]ת,בהנאהאבוי חמץמבזיתלפחותדומהזהוהיי.נופריםמדבייימצאובל
)ת,בהנאהשאנויהפנחעליושעבי דלאדהיכאאמיינןולא

לפעיהצייכוהושלאבדביאלא,תו,למיקנניהליבאאדאויייתאעבי ומשהותן,נוקשהחמץכגון,]ת,יאכלנושלאתקלהחששמשוםאלאעצמהביעורמצותמשום

,בעצמהביעוימצותמשוםלבעישהצייכוהודביאבל,באלווכיוצאלההפנחבתוךי',חמץ
,הפוסקיםלרובהתורהמןלבטלו'נשישאףהמעמידרבדכן,,כעתמשבגמדהמכויתפחזתכגזן
דרבנןביעויעלעביהייבטלאינונופייםשמדבייכיוןמ"מ,),יעקבוהחלתן,חדשהפייש"כמ

נופריםמדבייאלאשאינוכיוןמקוםמכלכבעיןשהואאף,כןלאראם,דיבנןימצאובלייאהובל

.שםלקמןה.1כ.שם'.הק.א,להן.עתנא)עד עה

1כ.ת.),האקןשת]שם.."

.(להשהותו)ה;"פב.1הקו"פא.הת,ן,תאת.)]קא.ב.פםתמו"פלקמןה.
.(הכפה1'ל;כשעבי)נו"םב.הבקבשבתת.ש1.שםלקמןה.1כ.,עצתתדיתשם..קעז כרלעעז
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,נ"וע40גסיףכרלעילקלו )נ"פן"רקלח

ג"םש"הריבת"שו.ולפיכךה"ד(אג' .ם'יצזנמ"מיראה,(נוקשהן.לענ)

,שם'"חקלט בתערובת)במעץעם

.(הכל'לדברבנשבש'

שלמעשה,ח"'םלקמןוראה,א'ק"מתמו"סא-תועמא להחמהם

במקיםגם,מרובההפסדשםכישיאיןר' ,ז"םתמז"מלקמןגםוראה,האחרינההמבראשמתרת

תסו"סא-מ,במדרכי.עיה"רה"סתמז"נח-]קמי .(ג,ח)מח'סיו]כל,ח"הבכתבה"דדק"מ

_ב"מא",רכקמג ק"סא"קוראהקמר

,לנטלכדיבטיחןאפילורהיעי,' תנגמילקמןהאמירמטעםר'להתן.שלאשאז

מיתרמ"מלאכולכן'כדאלאלבטלכוונתון'שא)ח"מ .(נתבמלשכברק.כ)כאןהאמורמנדלם

שיהאעדלבשלו)א'ק"מתנץ"משםא-מעמה מגםיראה,(כמוה
.וק"סתנג" .טמעיףעמד

אחרוןלקונטדטציונים
,כךזהכיןכרמהכ"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותקסת ירות)

,(ה"סלעילכמו)לשהיהרקולאקעא.ואילךס'עי"ח(ו" ק"סז"ובט,יגק"סך"וכש,ב!סעיףקעת.,בוכלטחון'כולהוסיףשיכולקמט

.לותרעצלובפניאחדשכללבשלולהתירדקשמחבאף)יאק"סתמזמהקע הואשהרי,(,סכמרסוכשיש,נימוחשיראעד



קתתסבשמחהלכות

הרמץקמתשיתבמלכריביתרהכלוימתוןהכמוציםכנגר'םשיהיהערכשריםתמים
ואין(בפסתתי"באכילהמותריןויהיו'בה

~
האיפורנתבמלשכברכיוןביריםאיסורמבמלה

בבתהתערובתכללאכולאלאאימוראיןאיסוריםבשארבנהוכיוצאמאליוהיתרברוב

אחריןקינמרם

ואידיאידי,שנאדמאילהוניףדמותיהדיןוהוא,נימוחשיהאעדלבשלא"המהתיוכאןגם
ולפישכתב'ד7"נז"תנ'ניא"במעודמ"וכ.ו],ו"בא"7'גיד"ביועיין.הואבידיםמבטל
הואוכן'בנולבטלן,לטוחנמותיכ"אברובבטלהפנהקודםביבשדיבשז"תמ'בגיכ"מש
הכיבלאוהחמוציםהחטיםנגדבכיי'נישואם,ז],שכתבתיכמווכוונתו,ל"עכט"7'ניד"ביו
אלא,ה"מ7"נז"תמ'בניא"המש"וממ,ן],לבטלכדיטוחןדאינו"],ג"תנ'בניש"כמ,שיינמי

כיוןשייה"ואפ,לבטלכדיבטוחןמיייי",נמיאי.'נעדלהוניףמותי'נאיןאםאףמיייי

ה"חך"בנא"המשאייואף.טעמאמהאילהוניףדמותרה"וה,ביבשיבשביובנתבטלשכבי להוניף

א"הישבנגדלהקלשאיןהטעםפיישהיי,""

איתדילמא],הטעםביאיא"והישב,ן],

אינוימבטלזההייהלכך,"],הטחינהקודםאיובנתבטלודלאכלומר,'כושנתבקעוגיגייםבדו בידים4
.שנתב7ע44גיגייבהודליכאאיייינןאנןאבל,

י!גל,מןתנ'סכפריךדלא,עליהםמוסףאם4בהוליתאילהוניףלהתייז],שבתהעולתדעתוכן

.;!גל.תנ-בסתבאר'בהות.א,וא44לאכולכדיביןלחלץשדעתואלא,שנתבקעגיגיי ],לעילש"כמהכיל"7ייולא,להשהותכדיובין
". לאכולכדידלהוניףא"הישבשמשמעותואף
משוםהיינו,ן],שנתב7עגיגייבהוליתאיאףאבוי ש"כמ)איסוריןבשארביבשיבשתערובתעללהוסידהמתירי],ה"דהראפלגותיהברהואא"דהרשב

בני'דבשכןכלזהולפי.שםד"ביל"7יידהכיי],א"המנמךזההיתישעל,("],בשמון"הי גוונאדבכהאי,ן,להשהותמותריםאדם
.קיאשםד"ביוכמבואי,מודהא"הישבאףאינוייםכשאי ,זהוכל

אמשיויאייתו,להשהותאינויאיןלחודוניעויחוזידמשוםל"דנינ,א"המלדעת]'

.א..םתני'.םלקמןנםיאה~..ק.םא.~נקהתבאי~.ב.יקם'סי].,שבילרןזה.רמרמ,שם".תמשמשתרמז
אתריךלקינטורםם.ינ.צ

,האיסורלבטלכדילרסקגםשאסורקעג להוסיףהיינו,,בסולבטלןלטוחנןשכתבשמהקער

'כובכוי,נשישנאמושאס,ולטוחנן'סעד כמקוסאפילושמותר)ג"ושח"משםלקמןקעה

.(ניכויםשהםכגון,ההיתוברובנתבטלושלא אלאקעו

,מתבטלהואומאליולאמולכריוהן" ככרשישמיירישםא"שהמנפרשאםאפילוקעו ס
בפניםכאןכמבואר)לכסלכדישטוחןאלא' זהשמטעם,מכךלהוכיחישמ"מ,(הסעיףבתחלת

.להוסיףגםמותר כפסחלאוכלןכדי,סערעליהןלהוסיףאסורקעת

,לכתחלהאיסורכמבטלדהוי סת"בשוקעט

.רק"סא"קולעילונתבאר,תפה" ,שםא"במומובאקפ

לקמןזהחילוקנתבארוכן,ניכריםשהןכיוןקפא .א"מיענג'סי

ניכריםכשהםלטחוןשאסר,הנהה"דג"מקפח סבוישאפילו

.לכטלכדיטוחןאיהואפילו' .י-חסעיפיםקפג
כיןזהחילוקשכתב)יאסה"דא"סתסו'סיקפד .(ניכריםלאינםניכרים
מוכחקט,סיר"שמיו,א"הקוובתחלתבפניםקפה הסעיףלעילונתבאר.לאכולמדיאחלושמותר

מכלולבטללהוסיףמותושלהשהות,דק"סא"וקו

.(היתוכרובהאיסורעדייןנתבטללאאפילו)אופן ועוד:הוסיףלאסורהטעמיםשביארשאחריקפו

.'כוניכראיסורדבל,רבהטעמאלזמרנראה תורתלפסקיה"הואהשגיתשהן,המיתממרקקפו

א"הרשבחולקכאןוגם.א"להרשבהבית ההלכהמקורשהוא)ה"הראפסקעל(שםת"כשו)

יבשתעווכתעללהוסיףלהתיר.ב"טקט"סד"שביו .(ביבש

,לו)ז"פחוליןן"ברהיאל"הנלהלכההמקווקפת ד(א

כרמישכתבשאחר,'בגמ'גרסיה" :כתב,יחרהתערובתלבשלשרינןדלאא"הרשב

.,.בתריחדשנתבטלדכלל"זה"הראכתבמיהו ,לכתחלהומבשלןששיםשיעזוכריעליהןמוכה

.(ג,יט)צדקצמחד"פסוראה בסקפט

שלאהרי,ד.ק"סתסזוכסייאק"סתמו" .א"הרשבלדעתבזהחשש
.ז"סיבפניםכמבוארקצ .הריעותלכלמותרשזה,אסעיףקצא
שאףלעילשנתבאר,ז"שבסיזההיתרקצב .כזהמודהא"הרשכ
דק"סתסזבסההביאוכן.יאק"סתמז"סקצג סבוכלכשם,ח"הבכתבה"ד

,(ג,ח)מח" הרעהשהיא,בממכיעורה"רה"סתסז"סח"וכ

.ד"סישבפניכ'הא



תסבשמחרכותקיח

אחרביהכולולאכלואבלאחת
~

ה~איןכןאם"ת"מופריםמצבריאףגמורהיתרהואה

אחריןקינמרם

,ן"הכימשמעלאו"בטאבל."ן,לקיימומותיהכיואפילווניעויחוזיבלחלחדאףי',מהנוביים
,ש"ע'כודמשהוחומדאמצדאלאהאינויאיןמדיבנןאפילוי',ח"י7"נז"תמ'בגיכתבשהיי ולהמ

,דמשהוחומיאמצדולאט"7'גיד"שביוא"הישבלדעתלאנוייאויהדיןמעיקי"',א" אלא
לעניןאףוניעוידחוזדדמשהוחומיאמצדאנוהשםש"היאלדעתאףז"הטכוונתודאי
,ובניא"ננוףז"תנבנימןח"הפיכ"וכ.להשהותו

1.תמ"בסכתבוכן,יבלחלחלעניןאף4וגם."ן',א"הישבתשובתבשםא"ננוףכן)"תמ

ייא,והמ."יבעלמאטעמאלעסןאףי"נלהשהותדאניייןהאיוךוהידכי"ימיימוניותהגהות
דנפ7א'מאאלא,יא,הרשבמתשובתהעתקלאש"כהיאלהןנבייאחמנטמא,ביבשיבשתערובת

.דןיי'לדנה.ממיימוניותהגהותהמגדייםשהיי,אינוייםבשאי תלמידיהםומידכי
,ש"כהיא,ל"נם"ומהיחם"מהי ,ש"כהיאל"נ7"הנמוגם.טין"לכלליעקבובמנחת,ל"תש'ניא"הישבבתשובתדבייוהובאו

."'ימקוםבמלדבייואחדלימשךמיימוניותהגהותודיך.'ישםחטאתבתויתכמבואי ומ
ינןהאיוךהמירכיוכןז'יהפנהקודםחמץלבטלמתייעצמונ'יו"שהטכיון,]'ילהוניףלעניןמ"

ישלמיכך.הכיל"נמיימוניהגהתדגםואפשי.יניברובנתבטלדכברהיבאמ"עכלבטלמתיי הומיילנקוטלנואיןנופייםדבדביי,י'יא"המכדעתבזהלהקל
חומיתל"י,"'ידמיוהומיידמי חיזרביבשדיבשז"הט

,ן'ילהשהותאנורנמיעצמובפניואחדאחדכלב"וא,להשהותוגםוניעוי מטעםאלאבידיםלבטלשיידלאמלשונודמשמעמאיא"המוחומית
,ט"7'ניד"ביוהמבואי הואעצמובפניואחדאחדשכלדהיינו

,להשהותשלאלהחמייישהוניףלאאםאבל.ש"עמותי

,א"דקט"םד"ו'קמח

אחריןלקינטורםם.ציינ

,ד"סתמו'סיע"בשו'הבדעהקצר כןשלמר,אחרוןהקונטרסבסוףלקמןראהקצה

ק"סשםא"במכמבואר,ד"סתסו'סיע"מהשו .א"מישםולקמן,ט
.ח"סישכפנים'הבהדעהשהיאקצו ,הפסחעליושעברכתריתרביבשיבשלעניןקצו

,'כוואפילו,מהתורהיראהבלעלעברשלא תמו,סיא"כהמהיאו"הטשכוונתנאמראםקצת

לדעתאלאלהשהותאסורשאין,יאק"ס הרשב

.איסוויסכשארגםשאוסרל"הנא" כהגאוניסשפוסק,(גג,בסיה"וכ)תפה'סיקצט

אףואוסרים,וניעורחוורבלחלחשאף ,להשהותו

שהואאלא)כ"מכתמז"סדלקמן'הבכדעהר ,(להשהותואףמןסומר

אףכןסוברשהואאלא)שםדלקמן'הג.כדעהדא .(להשהותו
.מהק"לתמז,סירם סירג

כדי,בסהחמיןלבטלשאסור,תפה' ,להשהותו

ק"סא"קוכדלעיל)ב1הלדעתוחוששא"שהמרד וניעורחוזולעניןדבריוסיוםאקהביאולא,(ד

,כוותיהל"קיילאשכנה,להשהותואפילובלחבלח .שםולקמן.ר"מתמז'סיא"ברמכמבואר

ק"סתמז,סיח"במהובא)ומצהחמץ,הלסוףרה ולאכשרכחטיחמץחטינתערבואם:(מה

הנאהדיוליךבזהלודי..,הפסחלאחרעדנודע .המלחלים
הובא.תיכ'סיה"ראכיבשם,ה"בהגתקמטרמזרז

'סיא"ובת,במרדכיכתבה"דג"מתסז'סיח"בב הבכתבה"דדק"סתסז

פסקועצמםשהםאלא)ח" .(שנתעזבוהחטיס.להשהותשהתיר,בוכהכל

סוכריםשהם,שאסרוהדברשטעםלזמראיןרי ביבשיבשכתוישחר,איסוריםבשארא"כהרשב

,ו"מטכדלעיללהשהותואסורולכן,היתרנעשהלא 'כומסתמאכי

,ולו;רכסכלליםוההוראההפוסקיםכלליראהרת .יבאותרט

,הדיןלטכללרי וכיון,רלכללוההוראההפוסקיםכלליראהריא

(ר"כידלעיל'האדעה)ש"הראלרעתשגם להשהותשאין,ח"בסיפסקלכן,להשהותאוסרים

,מרובהבהפסדאלא שמהטריס
,מוורההפטרכלאאפילולהתיריש,ו" לאשעדיין,,מספחותכלחלחאפילו)הק"סריג

.(היתרנעשה קוכדלעילריר

,ד-גק"ס.א" ק"סא"קולעילהובאו.שםה"ראביבשם.,שםרטו

,כשרותכחטיםשנתערבושנתבקעוחטיםהיינורטז שהתירריו
,סערלהוסיף,יאק"סתמז'בסי כדבריושנתכאומהלפי)לבטלכדיולטחון

היתרהואעצמובפנימהםאחדשכלכיון,(לעיל .גמור

כלליבשם,וק"סא"קותם,סיכדלעילריח ,ג"וש,ההוראה

יגדילקובץ,ד-עב'עי"ח(ו"ירות)כ"העוראהריס ,0אהערהיה,עה,חוב(,י.נ)תורה



קיםתסבפסחהלכות

כדיןהואהחמץבימולשדיןבשעהמבמלושהריתן"הואהיתרמבמלאלאאיסורמבמל
:)"הפסחקודםדהיינואיסוריםשארבימול

וימולהחמוציםהחמיםהיוכמהדעתובאומדישערכשריםחמיםעודלואיןואםיז
אולנכריאוהפמחקודםשימכרםדהינו""מביתוויבערםמהתערובתחמיםכךכל
אותווכןהפמחלאחרעדלהשהותםלומותרוהשארהפמחקודםאחרלישראלאפילו

השהיהאימורשהריהפמחלאחרעדלהשהותםלומותרהחמיםממנושלקחהישראל
בבתלאכולאימוראיןאימוריןובשאראימוריןלשאראחתבבתאכילהלאיסורדומה
אחדברגעאפילוהתערובתכללאכולמותריןאדםבנישניאבלאחדלאדםאלאאחת
קנךשםרעהביורהשנתבארכמו

התערובתמזהכלוםבפסחלאכולשאמורכיוןי)"ואומריםנ"ה~עלחולקיןוישיה
לאכלואמורמשהואלאממנושיירולאהפמחקודםלנכריהתערובתכלמכרואפילו

קודםביערוולאשכחואםלאכלויבאשמאגזירהת,להשהותןכןגם",אמור"),בפמח
איןאם"),לדבריהםלחושוישלגמריהעולםמןלבערוצריךהפמחבתוךונזכרהפמח
:ן)"מרובההפסדשם

אחרוןק1נטרמ

,ישהנולאמשהואלאנשתיייולא]יהתעיובותכלביעיאפילודהיינו,עצמובפניאחדכלואפילו

שאנויכשםלדעתםשהיי,חדשופייז-וטמיימוניותוהגהותוהמידכיא-הישבלדעתלחושכדי
וכהאימיובהבהפנדמ17םומכל.טעמאמהאילהשהותואבויכךוניעוישחוזימשוםלאכלו
,להשהזתזלענין1ניעודהוזראמרינןדלא"]די-נו-תג'בגיע-השדעתשהיי,להללישגוונא

.נ]ישםשכתבתיובמה]]יא"בעש-ע

בשם,'בגמ"גרםה"ד(א,לי)פיזהיליןן"רקמט .הראיה
שםך"הנגק"משם"ט.ב"משםע"שי ,יגק"מ

חוריהאלא~י"כאלאלין~מוסיןואינו:'"בנתלנ דשאךגםבזזכזזצאהפסחכשזעזעכ-אחזךעזד

יבשעללהוסיןתותךאלילהאיסוךלתניןאיסוריו נ'סנדברובשנתבשלביבש

אחתבקערהלבשלוי" לסברתאפילו.אחתבבתרולסאתאחדאזםולאכול השב

בידיםאיסוךתבשלמשםבזהואיןלעיל"א- .כת
ה"ד).ק"מא'קריראה,ש-עקם"ס"-דיו~ לקמןהאימרתלדעהלי'אפר'להתש'שבזהמג"ימ

,מרובההפמדבלאלי'אפ.נו'והי,ח"'ם ,לה.באכואמירעיר.ינחוזרשלכן)בעילםונשארענא

ראה,נשרפהאיכשנאכלהכ"משאדג"מיכדלעיל באכלה.אשלרותעריבתבלשמותרת)סיירתמו'.סלקמן

.ב".םתנ'.יםבפמחגכשנתערבהיאפילו םהנב

רנורסיף)'ק"מא"בקוינתבאר,א"מקט" הקורםשבמעיףההיתר.עלם'החולקשאףג,ריאשו

.בזהם'מוך סתתזי-סוסז-שקנג

יכלה"דיק"סא"קויראה.ח'ק" םהפרחדעתגםח"שכ,זה

"מ,א"ססוףתמב" אףכןמוברשהיאאלא)א"ימיףתמו"ום,ד"םתכה

.(כייתיהקהללאיבזה,בלהבלה הבלדעהגםאמירשבזה)ד".שבםבדיןרקשלאלנד

' שמותר)ז"שבמיבריןאפילואלאיג"מטדללל

.להשהותיאמורמ"מיג"מטל.דלע'הגלדעה .ד".מכדלעיל,ומעורהחרמבששיבשקנה

תכןקנו

-

,אסוךהרי:'"ובכת.מהרכלבהגהתן
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,להשהותומותרכןפיעלאףלאכלוואסורבפסח.הפסחאחרעדוישמדנו



תסבפסחהלכותקכ

לדבריבשוםשוםמיםאםאבלמממוציםכנגדרובמכשריםכממיםכשיש1מיכלים
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'ן"ימעלהוימכרםמנכריימ1ורשלאבעניןלתקןשיזמררק
אימורמדמימוץלנכרימפתוימכורפתממםויעשמשיממנםדמיינוי""אמרלישראל
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.ב"מעשם' פשלגד

.מאבק:'"יבכת,שםם"להרמבהמשמית" .שםן"ר.השכרכותקה"דא,תגזןי-רשתעה

ה"רשםן"ר,ושכרכותהה"דאמג.'"ורשגמראקער _שםג"ממ_זומא

אבל,פמוריהאוכלי2רף"שיאור)ב,מחמשנהגז,ק ש)אמגגמרא,(אמור

אמיראלמא2רף"איר' ח"'םתמז"םלקמןוראה,מששה"דב,ו'תים,(בהנאה

.ם.בשששבמל תיםקעת

א"סנ"פש"רא,א"רשבבשםאורה"דא,ב' יראה,שם'שבתים'האלטעםפ"עכ)
ק"מא"קי ,ולפיכךה"ר(א,ג.)שם1.:.(נ

ונק"מ'"ח.אק"סא"תקעט ,ה".וםג"ימיז"םלעילה"יכ.אק"מי"חקפ

'.םלקמןיראה.(ממשוילאטעמילעמן)זמעיףעפא תמו

ביעורעלגםלברךן.אזהשמטעםק"סא"קי .מוק"מתנץ"םא"מסנלמר.זהושרבר,נוקשהחמץ
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בתערובתישואפילובפסחלקימומותר"ילחוליםאלאמאכלשאינוה"התריאקכגון
הרילאכילהראוישאינוכיוןמקוםמכל]יפרםאכילתבכדימכויתיותרהרבהחמץהוה
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נלחוליםשנותניםהיופאיםמאכלישכלשםמבואי,ד"ל

-

ואינועשייתודיךרא
:ש"עמתבטל

.נק.פא.מ.מ.פ;.יטומור.מל1נמאה.ר .שםמ.מקצב

,בפפימרבהנית'לאףימיתו.ב'פניע.(א,ר.)ף'.רקצו פכרוקמן
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.בהנאהאפרראפרן פדלקמןקצח

.נז1.פתמה" .ר.פ;.1ש1מור.ב.'הר.פת-]יהקצט
ראהשנתירנמקשההשןן'1לש.".נו.1ק.סא,תי .ה.'פתמו"פלקמן

.ר.פלבושרא פלקלנםראהרב

נ.פלולקמן,(נ1'במן'מלעפן)נ.' נתןשלהאיפור'שבל,(כלבלת'מאכנכפללעפן)

.ברובנמלמעם פם.רמברג

.א.פפוף;.ש1.'.הר" .ר.פ;.1ש1מור.ב.'הר.פם.רמברד
אפויולק,אדפבמאכל'מיישזפאלא)1ף'פעזה ק.פא.ק1ויאה.(להשהותואף

.הק.פולעילא'

ע"שי,ג"םש"הריבת"שי,כך'ילפה"דשםן"רעפם םתתזי-סוס

ששםאלא)ו"ימטג".םוכדלעיל.ב"' פ"עכג"מלעילה"ב,לה.באכאףזהמטעםנאמרלא

עירךלישאיןדהחנו,טק"מא"קויראה,(מרובהבהפסד משא)התירהמן

,(."יםו"יםג"מלעילכ" .גגק"סשםי-ח.ח-פך.שםש-ריךמשכילותעפג

ן'לענ)ז"םלעילוראה.מיק"סשםרבהאליה

.(נו'בממיןלענין)ו"ימטג"'ום(ממשיולאטעמי נוהמץה"דאק"סא"מעפר

-

:שה טור.ב,תהזףרייק]עפה

,ב"מע"ושי .ד'ק"סא"מ.שםמ"מ.ב"הא"פם"רמבעפד

,שםושריעטיל.מ"הג"מתוספתאקפי '"ה,א"מא"פשביעיתם"להרמבהכהזנייתשרישקפת
,1ק"מ )ן"ר.(באכילה,כרתעליוהימן)."פלתא.מכעפט

,ד' ק"סא"אם.מנד.פר,רחמנאן.ה'אמר:א"רע

י ,ד'ק"יםאק"סא"המממשמעית

ע

~

ראה.ט"סע"ושיטיר.שםע"שו,(בג')שםריףצ סילעילגם

תמה'.ם.ד-מליבלקמן.מכהתלג' .ג"מתמו"ס.ד"ס

(א,ד)ן-ר.שםמ-התרוש.לפ,א"היר"פז-מאךקצא



מסב
*,*11נשוו8118",1*"

הריהביעורקורםאחתשעהנתןאפילוועורותקמחלתוכןשנתןהעברמןערבתכב
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נחנןאםאבלהתערובותייריעלצורתונפמרהשכבר"לבערויצריךאיןשבעריבה
.'לבעריחייבהביעורלשעתמשעהבפחות
מותרהביעורלשעתימים'גקורםבתוכההקמחונתןהעריבהלתוךהעורותנתןלאואם

חייבהביעורלשעתימים'גתוךהקמחנתןאםאבלונפמרנבאששכברבפסחלקימן
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י"וי.יתהאחיוניםכלש"כמל"קייוכן.ייןא"רשבבשם,"ייקמאפילייש'שבתונשינוייאלחד

'נמהנאהמור'דא)קיג"מהדשןתרומתמשמעיתריב.א"מע"הטיסיר.נתן'כרבב,תהדףרייתא~רן מרז
א-תגםוראה.(ההשהאהכמובלאואלאאינם,בק"מא" ראה.,יחק-סתרזסרחץ,זק"מ.שםמסייעטיר,ה"הד"תם"רמברת

לקמן.ב.ק"מא"קי ה"ד)בק"מא"קיתמי"ם.אפרסן'לענ)ה"סתמה"מ.שםע"שו,'"השםם-ימתרט

ח"אום'פתלמנחתהומפית,גק"מא"קיתמו"ם,(ש"ימ.אפילוש"ומה"דא"ם.מיףח-פךרי ,תמה'.ם.שםע"ישמור,שםבריתאריא

.גק"משםוקראג"מתכה"םכדלקמןריג

אחריקלקינטרםם.ציינ
אכילתבכדיכזיתבושישבכותחיראהבבלעובר ,(פרס

א"סח"והפר,(הכללדברי)והשתאה"די"הברלד ,לרירןאבל)'התוסלרעת,חייםורבינוה"ד

ם"כהרלבל"רקיי,שםהמצותממניןללילראה שישבכותחשאף,ומאחרה"דשםח"הפרלפירוש

.(כרתסואיןפרסאכילתבכריכדתבו ועפרלה

בוכשאיןוהנאהבאכילהשאסורל"הני" היה,בוישמשוםגזרהפוסאכילתבכדיכוית

י,כוובאמת,להשהותגםזהמטעםלאסרוצריך ,(מהעולםעובראינושכותה)ואלוה"דא,מבדלו

,כויהירהמטעםלהשהותואסורמ"מ ,ג"וש('הבטעם).ד"סתלאסמכדלעילרלז

להשהותשאסוו,האלתירוץ,אורה"דא,ברלה .מיניהבדילילאדחמץכיוןבפסח
אףכןשכותב,א"הרשבבשםשם,תוםראהרלט קבלתיונץ

להשהותהסרסורושטעםשם,שבתרס' ,ובתום,ק"ובי"בבבחמץתווהשהחמיוהכיוןהוא

רקכןכותב,בורקיןה"סד(א,ב)משאנץא"הרשב דיעווראה.'האלתירוץ

.פז'עי"ח(ו"יוות)ב" .נ"וש;(נוקשהבחמץ)כ"מכדלעילרם

ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותרכו חק"ירות)

,ואילךפד'עי" בפסחכותחלהשהותשמותות"רלדעתשאףרכז

ו"טלעילראה,ולדידן)למכרואסורמ"מ מטעםמותחלהשהותשאסור,ה_ק"סא"וקו

.(אחי אסורת"רבדעתזה'לתוסשגם,א"הקובסוףרכה

.סופריםמדברימיתחלהשהות דאערכס

אסוומ"מיראהבבלעליהעוברדאינוג" ,אסורהדבהנאהכוכביםלעוברלמוכוו

א"ומהוש,מהתוםכןשהוכיח,ובמרדכיה"סדרל ,שם

ש"שמוהיינו,(קראדרבייא)ואלוה"דא,מברלא ר

בגמואש"למקאי,להשהותושמותרשםת" באכילהדקאיל"סדמתניתיןדתנא(א,מג)שם

,בהנאהאף.אסורולכן,בלאו שלפניהמצותבמניןלעיל)ל"רקיילדידןהיינורלב

"וש,תכט"ס

"
כותחשחין,(ח,מר)כחכמים בכריכזיתבוכשישאלאהתורהמןבאכילהאסור

.פרסאכילת ואה,לרירןאבל),החוסלדעת,בשהיהכ"משאדלג

אס,י"מבתג"בשוה,שםהמצותבמניןלעיל



קכגתסבשמחהלכות

לקימןמותרהחמץממשותבהןשנראהפיעלאףי'יחמהבחלבהמכובסיםבגדיםכה
נראההחמץשממשותבבצקאותןשדבקוניירותוכןצורתונפסדהשכברבפסח

.,צורתויןנפמרהשכברולבערולגררוצריךאיןמבחוץ
הפסחלפנייוםשלשיםקודםהניירותונדבקוהבגדיםכשנכבמו(ע)אמוריםדבריםבמה

ונדבקונכבמואםאבלי"צורתויונפסדהשבהןהחמץנתקשהכברהביעורמן~שכשהגיע
ממנוישאםשנראהמהלגרורצריךן'הרמץיממשותבהןנראהאםיוםשלשיםתוך
ממנוואיןהניירכלפניעלמפוזרשהואפיעלאףאחדבנייראואחדבבגד"'יכוית
הרמץמןואיןאחדבחלוןהרבהניירותדיבקואםן'מצרפןיהניירהריאחדבמקוםכזית
ואין]יכביתהואהרילביתמחוברשהואדמיוןמצרפןהחלוןאין(י)אחדבמקוםכזית

אחרוןק1נטרם

נמיאי)יתי"ישהואחונפותמנתםשהוא,]יתשינויאכאידךל"נ"יתשעהכלפי7ייש'בתונ
שנשתההינביושמאלגזורלנוהיהלאנופריםמדבריאלאלהשהותואנודדלאכיוןיתזי"לרל"ס

,מדאויייתאדאנויר"כמל"נבהנאהאבל,"בפנהאצלו
מכרושבפסךאמרו'שמאמשיםלאי'א":"יתי"בבעיין,אליעזיכיבידהלכהם"הימבש"וכמ .כדמסיק

'יתא"המכתבכוויתןיום'לקודם'נוסו:שגננ.נ(ג')
דטעםבדבייוומבואי,"יתיוםשלשיםקודםנשיםצעיפילעשותמחמיייםגאוניםשיאה
החמץממשותניאהבאמתראםבהדיאמשמע,מבחוץניאהמיליילאדוהמשוםהואהמ7ילימ

להחמייישיתןה"דליאבי,ב"נ7ו"הטבהדיאכ"וכ.יום,לקידםנעשהכ"אאלאלהשהותואבוי בכךמד7ד7יזשאיןהעולםמנהגלושהוקשהאלא,החמץממשותבהםניאהאםבבגדיםאף

פ"וכ,ה"כיאבילפנוקוהנכיםדבייואתיע7ביןהח7נתיוכבי,ה"יאביעללחלוקוהאייך
משם]~ימשהבדיכיא"ימפנ7וכן,ה"כיאמילפנ71שישא"בממ"וכ,"~יהדשןבתיומתי"מהיא

.)~יו"מהרי
הדמייםכלנתבאיושםעייבהגבי"~ל7מןישכתבתימהז~עייןי'נומצרפןהחלוןאין(ד')

.;.פישא.(בפמוךדלקמן,בחלןנירותדבקליצן)קצורבינוהעםשכן,ה.םנ'וש.רא.א.הר"פם'רמבכיד יבעבשםמשילם

.נ'ק.םא.ק1ויאה.'ק.ם'.ה.נ.ם;.1ש101י.הנרגלאייי ,שםא"מריח,שםע"ישוומביםרטד

נו'שאהנראההחלקדהחנו,.ןק"דא"קוראהריסקמת"מם'ובפמק,קץ"מהרשןתרומתממקנתרטז לקמןיראה,מחמיריםגאיניםשראה,הק"חא"מ
.לצק'עשי מ'.מלעילגםיראה.נ"ישז"מישע"םכדלללרב.(חדשיםבי,טעםנת'נתן'לענ)מנידתכה"מ

.ה"ם'"רםל"וי'"מהרת"שו,תפז'.םה"ראביבשםסירריו

אחרוןלק1נטרםם.צי1נ
כותהלהשהותמותות"רשלדעתשכותב,שםרמא ,בפסח

כשםשםש"כמל"סולא)שםא,ב'שבתוסרמח אסרינןזהתיווץלפישגס,ת"ולרעתא"ושב

כאןהאמורהכלליוצדקלאזודעהולפי.(להשהות .בפניכ

.וכאכללוההוראההפוסקיםכלליואהרמג שאסורליהסכיראשעהכלפ"ברי"רשגםרמך

ש"ומ,סופריםמדבריבפסחכותחלהשהות הכסחקודםיוםלכותולמכורגזרינןשלאשם

,'כוכיוןהיינו,מכרושבמסחשיסבוומטעםאלא ל"דקיי,שםהמצותבמניןלעילראהאכל.שסרוה

,ומאחוה"דשםה"הפולפירושם"כהרמכ בכריטיתבואיןשאם,(א,מד)כחכמיםדהלכה

,התווהמןבאכילהאףמותרפוסאכילת (ו"ירות)ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותרמו

,צ'עי"ח .ה.ק"סז,רנ
אלאהחומראמכרהלאג"מא"שכרמאףרנות .מבחוץשנראהבחלוןניירותלענין
,בטורהובא,תפזטהרמס סרב

.יק" סרבא

.קמט"סוכפסקים,קיז" ..ק"סרנכ
.בעיןהחמןכנראהלאסור,קצג"סרישרנג ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותרגל

.צג'עי"ח(ו"ירות) מכרנה
.טזק"סא"וקו.ט-ח"



ווענמסויג,קכן;כיםהרר

חצאיאתמצרףהבית
~

שאפילו]]יאומריםויש"]ישיתבארכמובכתליוהמדובקיםיתים
נפסלושכברמפנילבערוצריךאיןהחמץממשותבהןונראה'לתוךונדבקונכבמו

:הראשונהלמבראלחושוחובבעלמאכעפךהואוהרי)]הכלבימאכילת

להניחאמור(טי)החמץממשותבהןנראהשאיןפ"אעחמהבחלבהמכובסיםבגריםכך

נראהואינוחמהחלבמקמחממשותקצתבהןישרלפעמיםז]יפסחשלקמחבתוכן

אחריןקינמרם

בנימןשכתבממהכדמשמע,"~ילחזךעשויהואכולושהבצלמייייי~יאביהםהמגןוהנה.ימהללו
אחדבמלוםכזיתהבצץמןדכשאיןה"ההגבנוףשםא"ימש"ממלהביאוכוונתו,'הנעיףז"תמ

המחוביבחלוןאבל,כלישהואבחביתמיייישםא"ימוהנה.לחזךעשויהואאםלבעיצייךאין
פחותשהואי7)מקומותבהיבהוכןלחזךעשוישאיןהיבהבצץאחדבמלוםישאפילולמית
החלוןהנוטלשהיי,כ7י7עהואהייל7י7עהמחובישכל,מציפןהחלוןאין(אחדבמקוםמבזית
שיתבאיכמומציףאינווהביתייןעצמוהביתנתיכאלוקבועבניןנותימשוםחייבבשבתמהבית ל7מןין

בביאורא"המקיצרלפיכך,לחזקכולושבביתבצץשנתםלפיאלא."הייושלמייובשם
:]יןקציהדיךשאוחזכריכו,זהדיןטעם

ד7ודםמשמע,בפנה7מחכתבז"יא"המ)"יהנהנרפססשלקמרבחונןלהניסאסור(סו)

.י"יהפנהלידםאפילומשמע,דפנחאלמחאבשמוהעתירייןיעלבבח7אבל,"יןשייפנה
החומץלתוךמהכותהיפולאםדאףמשום,נותחשלכדאצלחומץשלכדליחןשמותיואף

.היחישעתשהואהפנחרודם'בנהפייוייןיתבטלונ"וה,"יןה"צ'גיד"ביוש"כמ,בביתנטל
.ן"גי"י7"נו"תנ'נייעלבהח7ש"כמ,יפהמתעיביןראינןברמחבטליןאינןדפיויין,אינוזה

האינוילבייאפשישאיפ"דאע,עבהמייטבשנפלכגוןלגנניאפשיואיבלסיבשכמווהוה
שזהלזהזהביןהתישוישמההיתיהואמובדלשבמקומוכיוןכ"אעפ,דליתומחמתבידיםמשם

מתבטלאינולכךבזהזהנבלליןואיןיבשוזהלח בתוכו4
עיבזהשנהליו,ץט"סביועד..בבועין4עמויהנכימו,"יןד"7'ניד"ביוו"הטלדעת,

.ש.עם,הרמבעםא,הרשב7"נה"פכלליעקבומנחת)]יח"ופי]י]כהןהמנחת
הונא.ן.ראככנסשםש.רא.שםהראפרהטפתוכהמדונןלעמן)ט.וכנ('לנלדבוקלעוין)כיכיףונא .(לכיתל

הלררתהלהיאה~

.י~נם.לס"פנ.
.~םק.םא.~קיאה.הפפהקורםאפילוענדרעה.נוריםר;כתב~ה.ר..]"ירש.]..עןסנירכש הא

.שםא.בימ'

אחריקלקינטרםם'ינ'צ
.בביתאוככליהדבוקברמץלכויתצירוףדינירנו ססוףרנו

פחותבחלוןישדאבלינראה:הק" וסיח"מסוףש"כמע"לכולבערצ"אמכזית

,ה"סז"תמ כאןכ"משא,מצרפןאינווהניירהבגדאף.ולכןרנת

,לחיקןעשוישאיתבחלקמייויממנים סכדלעילרנט

,ג"וש1"סישיג" .טזק"סא"יקוט"מכר6
,ב"חנ"פרפא .שלאכללוההוראההפוסקיםכללייאהר6ב
ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותרסג ירות)

.ואילךצו'עי"ח(ו" ,רק"סרפד

,'כסיבטלשאזרסס ,יאק"סרפו

,הפסחקורםאפילובקמחבטלאינושהפירוררמז סכדלקמן

.ט"סתסו" רלא,טזק"סו"וט,כבק"סך"וש,ה"סע"שורפת

.'בסובטלבעיניההוי .ט"סשםולקמןרפט
שחלבאף)ם"עכושלחמאהאוסריםאסער שישהחלבצחצוחימפני,(עומדאינוהטמאה

במיעוטושיבטלכריהחמאהעםמעורבשאינובה שכלאו,ח"הטג"פאסורותמאכלותהלם"רמב)

הואההיתרמתוךהאיסורלברריכולאתהשאין ,(ד"עצ,ושעוגבית,א"להרשבהביתתורת)בטל

,יה"סובינות"בשוגםזומחלוקתנתבארה סרעא

ק"סשסך"יש,א"סשסא"כרמדלא)אק" :א"מישסלקמןוראה.(שםהכסףונקודת,ג

,מתבטלאינובלחשיבשכבאומריםלהחמירשיש שוגםוראה
שעושיםטחונהמצהלענין)ו"טרבינות" הפוסקיםמחלוקתרברביבאשליתלוי;(עגוליםכמנה

בפריש"עבלחיבשתערובתגביד"ק"סד"ביו .חדש

.ג"פב"חהתערובות,סערס סד"יורעג

,גק"סקר"



קכהתסבשמחהלכות

להציעאמורוכן(,]י[ו]"תם'סיעין)פמחשלהקמחלתוךמהןיפררשמאלחושויש
וגםהמאכללתוךמהןקצתיפרךשמאעליושאוכליןהשולחןעלבפסחהבגריםאותן

ש'מהןליפרךשררךי]קצתיעביןשנעשיןער,]קמחיעםלתקנןהרגיליםנשיםצעיפי
השלחןעלקארמיןהנקראיןבקלפיןבפמחמלשחוקלמנועישוגם)אכילהבשעתלהמירן
:(ח]המאכלילתוךשבהןנוקשהמחמץיפרךשמאעליושאוכלין

שמיןשמודבקפ"אעאחרמןבמקוםכזיתממנוישאםעריבהבמרקיהמונחבצקכז
עלאףולגררולבערוחייב]נקבתלמתוםאו"יןהעריבהשברילחזקועשויבחוזק

לגביבמלתיואינוחשובהואהריכזיתבושישרביוןבמימייימיחנואושבימלופי
.במיסמחאוכןאםאלאדפנותיהמכללנחשבלהיותהעריבה

בהרבה"יזיתיםחצאיהרבהבעריבהשישפ"אעאחרבמקום"יןכזיתממנואיןאםאבל
העריבהלגביבמליןהןהרינקביםלמתוםאוהעריבהשברילחזקעשוייםהןאםמרקים

אחריןקינמרם

בושישכיון""מאדד7שהואאףיבשדיןלויששהפייויבקמחהמעויבבפייויה"וה.יי]ז"נ
בידנימוחשהואבקמחכןשאיןמה,קצתממשות

סקסלעטכללע7ב'במנסתשכתבכמי""וזה,(ייןבלחלחמלייבקמח7מחולכן)ממשכלח

."שכהןהמנהיבשםשדינןוכיון.יפהמתעיביןשאינן"ייעקב,ההשכתב
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,שםע"ושי
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ספרכהןבמנחתש"וכמידיםמשמושי כמנחתודלא,השניבתירוץג"בפב"חהתערובת
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,(כבאותעיל)צח' "מהאלהגהיתרמה

יק"סא"מ.חק"ס"

.(ל"הנלדעה) יראה

כדעהדלא)ל"'קירהמלהניהמזא"קי .(שםשבמש'הב

,ה'ק"מא"קוראהאבל.ב'ק"ממיףא"מרמד םח-פך.ב"הנ"פירושלמירמז
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'כועמוינטלוהחוטינטלשאילוכלש"כמ,שניז"ובה"בע"ושם"ביטבמייריומהכי.לבערטייב
מייייובהכי,והטוי1"מפייי"והי7"הנמלדעתלבטיחייבדבוקהואואם,הואדבוקדאינואלמא
בהדיאמוכח,ח"ופר"'שוטויהגדולהכננתושווייי"שז"ידבשםשכתבמהולפי.א[י]נעיףע"בש

והבצץאחתמחתיכההעשויהעייבהדאףמדבייהם

בהשישבין'לפלוגליה'הרבזלאיאם"צייךכןמיעלאף"בנדקולאבגומאאינושבה

אלתרץ,שהמ,כמ,ןבה'םלשא'גימיתיניקא"המואף,]עיוךשושולחןהטורלדעתכליצייוף
תםקישעלקושייתםשתייץאלא.בזהעליהםחלקלא

שהואמשוםוהיינונ"שבפניםש"במעיין.]]שג"נ7יט"תנ'גיא"במבהדיאמ"וכ."]שע"הטוש
ביןבכליביןצייוףצייךאיןדבוקין,יבאינ,דבוקבשאינודמיידי'חבנעיףכ"משא.]]שדבוק
,בבידויע"השדעתכן.צייוףמהנילאלחוץובעשוי,כ7ילתאאתיוהייושלמי,לחמייתאבבית

."]שחדשכפרידלא
הואאםכליצייוףי"עאפילוכזיתכשאיןלהללע"הטושדעתמבואייבוותאהנישלכלוכיון
דעתהכידבלאו.שיןנופייםבדביילהקל71טינןהכי,ונדקבגומאדבוקאינו'אפי,בכלידבוק
בפחותלהקל,ל"זיאשוניםיובשיטתשהיאכתבשיןבמלחמותן"וימב,"]שש"ויאשיי'התונ
הפייכןופנק,".זל"תנ'ניי"הבהביאוד,7נ'ניייי"מהראכתבוכך,,דבואינו'אפימכזית
יותינופייםבדביילהחמייאבלשייע"בשוי"בהיבש"כמאלאלנואיןדאגואלא,]שיחדש

:שין'כוהןקדושיםישראלאבללהלכהזהוכל."לנושימניןזו]שיע"בששהחמידממה

.ם'נ,'צ,מ.מראה,.-נ,נום'רבררנ"םלקמןנםראה,.הללכבית"ן.]ש,י"תשוכמט םתמר

.ם.'
אחריקלקינטורםם'ינ'צ

.יק"סשיג עתהיוכלכ"א,ע"בשוכןפוסקי"שהבאחרשיד

.ס"הומבבדעתגםכןלפרש אפילוהיינולחנקרעשוי,1"סכבפניםכמבוארשטו

.לקמןויתבאר,דבוקאינו ובאיןלחזקבעשוי,בכלישםשנתבארמהכלשטו

,בכותלורק)דבוקבאינומיירי,לחזקעשוי ,(בדבוקרמייתישםממווש,לחזקעשויכשאינו

הגרולהבכנסתהובא)תפח'סיא"חז"רדבשיו הגה
שהיא,(א"מיח"ובפר,טזק"סא"ובס,ט" כנסתבשיירימסיקוכן.בהנהגוולאיתירהחומרא

.כןמנהגינושאין,דאותהגדולה .ש"מפויי"הודבריאתהביארקהטורשית
למד,ע"ושובטורב1החילקושלאומזהשיט הרדב

גומותבהכשאיןאפילודמייריז" ,יתיוהחומואשהיאכתבולכן.,וסדקים

לנקרהשאפשרכיוןיתירהחומראשהיאאלאשב .היטב

.לנסרנסרביןחויציןשישבעריכותדמיירישכא שגס,ע"ושוהטורלרעתלהוכיחישז"ומב

.לנזיתצירוףי"עאלאלבערחייבאילבכליבדבוק החמץלכסלצריךחמץאיסורכזמןכשלששכב

.שיחמיץקורם,בעיסהששימשושבכלים בכלדבוקבצקכזיתשאיןדמיירי,א"מכשםשבג

,בביטולסגיולכן,כלי .לבזיתבצירוףאלאנאסרלאשכך
איןשאואלא,צירוףמועילאיןשבתלוששכה ,לבערוחייבלצירוףצריך

,אחרוןהקונטרסבתחלתשהובאא"כסדלאשכו רא,מהשפז

תמו,סילקמןבנסמןראה)מאןה" ,(ג"מ

,(שסלקמןבנסמןראה)בי"סוסב"פשכת אלאעובראינומכזיתשפחות,(א,יד)נ"פשבט

.לישהבמקום בתרנגולתשנמצאתרטהעל)ב"חהדשןתרומתשל

.(מכזיחפחותשהיאהחטהאתלבערצריךשאין דהסימןבסוףשלא

.בכתביכתובה" ,ן"ורמב'כתוסשפסק,הלכהולעניןה"ד1"סשלב

לברךאיןמ"ומ,בעינומכזיתבפחותלהחמירשלג .שםכדלקמן,ביעורו.על
,רעטכללוההוראההפוסקיםכלליראהשלד כמלהחמירשלה

רבוקמכזיתבפחות,יק"סא" .לכלי
,ג"ושל"סבפניםכדלקמןשלו



קכםתסבשמחהלכות

מופריםמדברימקוםמכל("')"יבכויתראיהאף(,')בכויתאכילהמה'וגושאוריו
גורה],ילבערוחייבאחרלדברמודבקואינובעינועומדשהואחמץמכויתפחותאפילו
נ,יכויתמשום
גוירהשבימלופ"אעלבערוחייבחמץמעםבתערובותוישאחרברברנתערבואפילו

אחריןקינמרם

שיעויחציאיןלמה"שינכוןטעםו"פ'גיצביחכםבתשובתשייעייןנרבנויתראיהאף(לז
מדמריושםשמשמעואף.לאכלושאסורכמו,ימצאזבלידאהבבלהתורדמןאסור
]שתיעקבוהחק"שתא"המדעתהיימ"מ,התויהמןאבוישתע"בשלשונושהעתיקשיןם"דלהימב

שיצאכיוןלחזויצייךהיהבודאיהתויהמןהיהשאם,נופייםמדבייאלאדאינוד"חמ'בגי

וכיוןמדיבנןאלאאינוודאיאלא,הישותדביממניתויהשלאינוינדחהדהאיך,הישותלדבי
ושות"תמ'בניא"המשהביאהתונפותשתנלדעתובפיט.לחזוייבנןאטיחוהולאיצאשכבי אינולפעיוודעתוחמצודהמשהה

:"שתשם[שכתבנתיבמה,ועיי,עליועובי שיהנה'כומכויתפחות'אפיםזפריםמדברימ.מ(לח

שביןהמחלוקתשהביאאחד,"שא"המ' ששת"היא
פחותדאפילוופשוטהלשוןבזהניימ,שתןמשנהוכנףמשנהומגידך"להרמ" צייךביטלולאואםביטולצייךמבזית

לביתדבוקהואאםדאפילומדבייומשמע.ל"עכביעוי הו

.בלבדמבזיתפחותאלאשםאיןאפילו,ביטולצייךי"אעפוניעתוך"להימ,לחוכעשויליה' ,שז"תמ'בנישכתבתיבמהעיין.תמוהיםדבייודבאמתמשום,,שבפניםכןכתבתיולא
בפירוש"

פחותד"דלמ,נשמעשםשכתבתיבמהודבייי"מהיאדבייוממוצא,ד"קנ,גי],שי"מהיא'דבי צ"אמכזית
,'כושנואחדיגע'כולמלקותה"נ7כאןו"הטוכדעתנ,שביטלולא'אפיהיינוביעוי

,לנערך'1צרמאלטבמללאלארץהמושלךבצקשאפילו.(מאכילה1ר;'בנן'לפ'1ב,1שת"נתירפא שלרבר,,ק.םא.ק1ראהרגב

.רגועםשםונתבאר.מדרבנןרקהינוהכל' וראה.ר.םתמו"ם.ם.פכלקמן.נ.םלצלה.נךנ1הפסה1'ל;עברשאם,םק.םא.ק1לעילנראה

ם1ר'האמצםבזהשנם,'האה.ביגנוק.םא.ק1,ה'ק.ם10ףא.ק1וראה,בהנאהאם1רר1;'בולא .לאכלונאשמאהוא

אחריקלקינטרםם'ינ'צ
ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותשלז ח(ו"ירות)

.קבר'עי" כאןהאמורכטעם,(וגסה"ד)שם'האטעםשלת

באיסוריאלאתויהאסרהשלא,בפנים סר"יוצדקצמחת"שוראה)מאכלות

יאותטז" ר"ומא"סשם"סלעילראהאבל.(ואותרנת"וט

מלאכותלענין(והנהה"ד)אק"סא"קושבומה

כטעםדהיינו)א"סוגניבהגזילה'הלולקמן,שבת רשםצבישבחכם,הב

חמןשביעור,נמיאיה" שו"חש"לקווראה.(מעשהעושהשאינושאני

תורהכיחס,מדשב"חהמלךשלחן,36הערה110 עא

,ככללוההוראההפוסקיםכללי.11' ,ו"הטב"משלט

אינושאם)במניםכאןנפסקשכוותיהו.חסעיףשמ ואפילומכזיתמחותאמילולבערצריךדבוק

,טזק"סא"קולעילונתבאר.(ביטל סשמא

הרשותלדברבהולך)פ"סישםולקמן,ידק" .(מכזיתפחותביתוכתוךלושישונזכר
,סוק"סשמב ,אשירבה"סדכ,כסשמג

,בק"סשדם סא"קושמה

,בק" ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותשמו

,ואילךקבו'עי"חק"ירות)

,יבק"סשמז ב"פס"הומבבדעתשמפרש,בי"סוסנ"פשמת

איןלכותלדבוקשאיתמכזיתשפחות,ז"סט ,לבערוצריך

דבוקשדוקא,שםס"הרמבבדעתשמפרשיםשמט ,לסערצריךואיןלחזקעשויכמוהויבכותל

הואאמילולבערוצריךלכותלדבוקכשאינואבל ,מכזיתפחות

שהובאו,(שלמניתהמהיורהבמסח)בפניםראהשב אובביתדבוקממניתפחותלעניןא"המרברי

ז"סכ)לחזקעשויולענין,(ט"מכסוף)בכלי ס)המהוויםלרעתבעינוזיתהציולענין,(במוסגר

" וכאן.לכאבןמצייןאק"סשםא"ובקו.ג"מתמו

,כשלשתןא"המעלשחולקנראהא"בקו הגיעולאזהשבסימןאחרוןהקונטרסרובשנא

.לידינו בתרנגולתשנמצאתחטהעל)ב"חהדשןתרומתשנב

,מבייתפחותשהיאהחטהאתלבערצריךשאין וראה,(הביטולבכללהיתהולאבפסחשמצאהאף

א"המכתגזהשמטעם,אק"סא"קותכו"סלקמן ,גמורחמץאינהכשהחטהדוקאה"שכ,אק"סשם

.ש"עיי,ד"סתמו'סיכדלקמןדלאשגג בלאדמייריהוי)עוברנדרסתשהיאקודםשבל

,לבערצריךאיןמכזיתבפחותמ"ומ,(ביטול



תסבשמחהלכותקל

"מאכלותיאיסורישבכלהתורהמןאיסורכאןוישי~בפמתיממנוויאכלישכבשמא
.שיעורייתצילרבותכל'וגוצלבכל"שנאמריהתורהמןאמורמכויתפתותאפילו

אחריןקינמרם

באינו'ר..דמתסעוסימןבפריךשםן..וע"שהנכיםי~זש"ותנ"וש"ותנ"~דש"תמ'גיח"י[פ)וה

ואם)"מכתישיעלליחנובודדפץמבטלוע"ושי"שם"הימבמלשוןבהדיאמ"ומ."י"למהיא

איןח'מכזרפדותדהא,עלמא'ל,לכאסורבזבעיאדהיאמשוםביטולהצייכוהתםדד71א,ת"ננ

שןובטילב'ךשדלאמשוםהיא"'שבזעייך'צי,דוקאכשמיטללקולאונ7טינן,"שן,מגםאיפשיטאדלא

ספלושיי,א'יהר.("ןשן'ייי'פכמיממילאאתזהגותייםדדבייוע"וצ.1"שםלא"המש"כמ .
'בצריךשכזיתדפדותדאמרכמאןשן-

,;עורשן

באמתאבל.ח.הפרדעת'לפשיין.הרוכן שןאיבאוההיא

נן'לאשמועהכאהרעןת'נךדלאל..שמלבדהכיידבלג"אע)]שןבחישתאדטבעא" אלאמה,פדים,ס'מדברלכתחילהעוד.הבדיןחטימפרזייםשהםכיון)מכזיתשנפחותממוהוה

שלאהביטולתקנו.דלהכ,התורהמןשעובר,"שןכ7ילתאהפונ7יםלדעת]שנמצדדאינווהכלי,(חטי

מתאם'אםואפילוכתב'הכומשום,עבור' שן'כו

ה'דדעתדשובהה'פ'פ.גלוס7אדדו7א,כזיתבהםשישן'רור'בפאף'ר..דמלזמרש'זאתגםאף." לאודגלוס7אהרעןשכתבואף.כזיתבהםשיש'פעלאףעליהםדעתושאין,שבארץן'רור'פולאעלויה

מכללצאו'לאכזיתבהםשיששאף,ן'רור'פלהמשכרתמקנםמכל,'כון'רור'פמכללשיצאכלאלאדוקא פ

הרעןלשוןמת.מסחמשמעוכן,'כוכזיתבהןשישן'דור'הפאתנוטלדברכותשי1בפיךא.כדתנ,ן'רור' רוד'ופכזיתבהש.שנו..הדגלוס7א'.פשלא

לו.אפ.,מילתאא'תלת'בכזדלאו.ודאאלא,כזיתבהםאיןן' .ך.הפרבשםלעילש"כמ,סופרים'מדברפ"עכביעורצריכהת'מכזפדותהגלוס7א

פו'פי'צבחכםת.ש1.ראה'בלם1ר'אכ.משארנהמשנםמרהלנערחיבב1השנם,נ.םלעיראהרוד .נ.וש,ק.םא.קוויאהביכהלעמן)אלום.מימבמןלוק.והד.ת.כו
.כנ,1קיא.1רנולקמן,מק.םלעיא.ק1יאה(הפכהשעביהמץן.נ;1ל ם

.שםמ.1כמ.מ.1.הא.פם.רמבראה.א,ר;ומא.רוז.34'עתתמנב.1;הויאה.אק.םתמו" לקקנהם.נ,.צ

-

אחם

-

ן,
,דסעיףשנה וכן:וסייסי"מהואדבריאתשהביא)אסעיףשנו

,(עיקר .והשבתיה"ודטסעיףשנו
במאיתטעהואל:שםח"המרדברילבאובאשנת בעילאדמירוריןוממחיםק"בפדאמרינן

,עובריםאלו,בפז"ויאלסברתמיבעיולא,ביטול בהדיאדפסחיםבפיקן"הרמדברימשמעוהכי

צריכיםמירוריןדאףל"רס,שיבטלצריךדהבודק בסהוכתביםפסקיםלרעתאףאלא,לכתחילהביעור

אסלכתחילהאףביעורבעילאדפירוריןסד[ק]

-

פיקוכן,אותןואה

-

טעמאהיינוהתםכ"אעפ, דתחציאבל,השיבירלאמשוםהתםכדאמרינן

,וביעורביטולרבעיפשיטץר"בנהכא.כמודחשיב .(כןהסובריםלרעת)מדרבנןאףשנט
:(א,מה)המשנהמלשוןכןשמוכיחלקמןראהשם ,במיעוטונטללאוואם

.ו"טתלר"סוכדלעיל,ב,ושבגמראשמא פבפסקיושסב

הגבוריםשלטי)באותבהלכהנ" מתשלמירוויןשאףאומוואני:(א"רע,יד

.לעיןנראיןמשהןלמתחילהאותןמבערין גםמ"מ,ובטילהשיבלאשפירוריןאףולכןשסג

.מכויתמחותלבערצריךביטולאחר פשסד
האבביתוחמץמירורין.:אמרה"ד(א,ג)א" ימצאסואמילו,ממילאובטליםחשיבילא

,שסח"המרוכתב,עליהםעובראינומכןלאחר ;לבערםפ"עכצריךשמשימצאםדעתו.משמעשמכאן

ן"הרשגס,אק"סרישא"קותמו"סכדלקמןודלא ס

,לבערצריךשאיןל" אינולכתחלהשגסאף;עליהםעובראינושסה

.לבערםצדיך ,ב,נבשסו

זיתוחציבביתזיתחצילענין,ו"הטב"משסו משא)בעליה

פחותכמו,ההלכותבשארכ" אפילולבערצריךאין,לכותלאולכליהדבוקמטית

(ביטולבלא ,ב,מהשטת

,יגק"סשסט שמסשע

ק"ובס,ביטולצריךאופןשבכלכתביבק" .איפשטאולא,בגסדאיבעיאבמקוםרק-יג
,א"כתמכאןלהוכיחישראשונהשבהשקפהשעא ,כדלקמן,הוכחהמכאןאיןבאמתאבל

שנמלהחטיםמלאהעריבה)ב,מבגמראשעב למכרהוצריך,בפסחלהשהותהשאסור,לנהר

,(בפסחלאכלםיבאושלא.קבאקבא לאלמהמכזיתפחותהמתיריםלרעתוקשהשעג

הכאדמיירי,מיושבא"המולדעת)אותםישהה פחותאפילוהכללדברילהשהותשאסור,ביטולבלא

.(מכזית מ"מ,כלישהיאבעריבההםשהחטיםאףשעד

,כזיתלהחשבאותםמצרףאינוהכלי סלקמןשנתבארשעה

להושמביראג"מתמו" מוכיחוכאן,לבעזצויךאיןמכויתשפחות

עשויאינואמילו,מצרףאינוהכלישאףי"רמדברי .לחזק



קלאתסבשמחהלכות

עומרהואאפילולבערוצריךאיןייןלאכילהראוישאינוקצתממונףהואאם""לפיכך
:בימלווכברכויתבושאיןכיוןבעינו

לקרקעיתואוהביתלכותלהדבוקבצקאבלכליםשבשאראושבעריבהבבצקה~יכל:פ:כ
"בבימוליןלודיאלאמצרפןיןהביתאיןאחרבמקוםכויתממנואיןאםלקורותיואו

.]יןהתורהמן

אחריןקינמרם

שו,מדה,"שלביתכליביןלחלץל"נדלא"שכאבייהפונ7יםוניעתושנןחונפותבעלי"ידהיינו
דהכליכהייושלמיל"נבתלושאבלבמחובידמייייל"אתואף.שי7"נמהגהת'עי.שנןי"פיישעל

כמושהיא)איבאמההואלהוציאםי[י]למשתל"המ"מ,(]]שלעילשנחבאיבמהעיין)"שימציף
דיבטל,שפייאתילאא"להמאף,כ"דאנ]אינושזה.ולהשהותםכביתשהואלאוציולהכנינם(כלי

שייחדשהפייבשםשיןלעיל]שיש"כמ.'כו7בא7באלמכוייצטיךולא]]שהפנהאחיעדוישהה
הכלתליא,"שידאויייתאכזיתלעניןה"וה,דיבנןמבזיתפחותלענין,מילתאתליאדבחשיבותא
מפניהואשביטולודמשמע,במיעוטובטלמכאןפחותעייהמשנהלשוןכמשמעות,בחשיבותא

אליהןעוברודאיחשוביןשהןמחומצותחטיםשלבייכןואם,לכלוםנחשבשאינומיעוטו
שהיזיתכבצץממשאחדבמלוםשאינןשאף,אחדבמלוםמהןכזיתאיןאפילוה"וה,מדאויייתא

נמימיליי,בזוזונוגעותהםשהחטיםאלא,הקמחהמחבייםהמיםידיעלימחובידבוקהוא
ומשמע,נתםבמשנההשנויאחדבמקוםבצץמכזיתגייעיולא.בטיליולאוהשיביאחדמקום

פייותבמיהואהקמחחיבויועילי,'שלהחמיץשממהייםמיםמעטעםפייותבמינילוש'אפי
הלכותש"ביאהובא,"'שרחלה[ב]פי7בייושלמיכדאיתאוחלהטומאהלעניןחיבויחשובשאינו

.ב.הנ.פ.ירשיתרם,,לאכלבא'שמאהנאר,ם'האמעםשעקרן,.כרנת ;יברל

מכיתת,פהאלאשםאין,שאפיל)ב'ק.ם".תרפאלהשיםשאןשבמקנםל.ם,ם.'םתלי"םל' .(ף';הםבהמשךכרוקמן,ל,ם'בצריךרבתנוק.םא.,קראה,.(בכיתנם)בבטיל'פר,לאכלשיבא
ראה~ ,ה'ק"בא"קו.ה"בהגיהק"מוסיף,'האה"בהג

,מא'סיג"חירידתהלהראהרשים"ראבשם,תאותהאיב"פיות]תייתוהגהותרנט מרא

,'ק"פא-ת,שא"מתשלםם'

אחריןלקינטרםם.ציינ
,כאןה"דא,מהשעו ,ב,מהשעז

,אחרבביתכשאינם)מצוףאינושהביתשכמושעה מצרףאינוהכליגםכך(ט"מכבפניםכדלקמן

.(לחזקעשויאינואפילו) אלאאמרןלא:שםבגמראדאמרינןמהאשעט

רזימניןמשוםלכערחייבבביתאבלבעריבה שס)י"לרשואילו,(ט"טככאןבפניםכמבואר)'כו

גס(אביירבריאתבמיוושו,והאהאאלאה"ד ואף,לישהבמקוםשלאלבערחייםמטיתמהות

מ"מ,מכזיתפחותלעניןרק'בתוסנתפרששלא אחדמביתשדוקא,צירוףלעניןגםהיא11הוכחה

.בעריבהכ"משא,לבזיתמצטרפין סשפ

,ש"מפוייחיאלמרכינושהביא,(עד'ע)צח" מצרףשהכלי(כ"הנ"פ)מהירושלמישהוכיח

,(לחנקעשויכשאינו) ואשפא

,בחישתאדטבעאדארבאמהגתקשהלאב" מחוכריםאינםוהחטיםכליהיאהארכאשהרי

,לטיתהחטיםכלאתמצרמתהארבאכ"וא,לכלי ,כקילתאל"סשהירושלמי,טזק"סא"בקושפב

.מצרףבתלושאבלכמחוברמצרףאיגרוהכלי י"רשגםל"יכ"וא

מהגמראל"הנוהוכחתו,כןיסכוי

,בתלושכ"משא,מצרףשאינולכליבדבוקרקהיא מכזיתפחותשגם,א"כהממכאןלהוכיחאיןשפג

למכורצריךולכןביטלוכשלאלבערצריך ,קבאקבא

מבטלוהואשאם,ב"טתמהטהלקמןראהשפד אינוהפסחאחרבוולנכותלחווווכדעתו

,כשלוהואוהריגמורהפקר שהטעם,לתרץצריךהמללדבריודאיאלאשפה

וצריךטיתכמוחשוביםשבעריבהשהחטים .כרלעילשנתבארכמוהואלבערם
.ה"ההגבתחלתשפו סשפז

,א"ס.תם" ליחןשרוצהמכזיתפחותלעניןשסכרלעילשפת

כאןכך,מדרבנןלבערושצריךמכתועל וחייבכניתחשובמהתורהשגםהחטיםצירוףלענין

.לבערו .(מכזיתפחותלענין)א,מהשפט
.ג"מתסב"סכדלקמןשצ מיאיןטומאהשלעניןמודיםשהכל.:אהלכהשצא

שאףל"סלויכןיהושעורבי,מחבריןפירות ,מחבריםאינםחלהלענין
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כתלים'כבהםאפילואחרבביתדבוקיםמים,חצאי'באםמופריםמדברימקוםומכל

אחריןקינמרם

שאינואף,אדםבניבעיניחיבויחשובוהואהואיל,ביעוילעניןחיבויחשובה"ואפ,]'שחלה
נוגעותאינןאםאמל.בזוזוהנוגעותחטיםבבזיתהטעםוהואהדיןוהוא,התורהפ"עחיבויחשוב

במיעוטובטלחדוכל,""מקומות'כבהןהיי

מפררבכללשהן'נמיאפשי""פלוגתאאיבאומדרבנן,שצןעלמאלכוליתא"מדאוי

,;!וזורהש

,'!הש,תמ"בסשכסעקבחץדעתלפ.הפונץיםמחלוקתוכן,וחמייתאדץילתא ,,"בגמראשתכיאמרינןנמידבחטי

ש"דמצח~הראישש"משפיראתי'שיזהשתא

צייךמבזיתדפחות"תכחמייתאל"נם"דהימבג"אע,תדושאלאוהוא,דבתישגןם"הימב ]לבעית

המושלךאבל,,מדרביפ"עכדחשיב,שבעייבה,מצדשאדהיינוש"להיאל"דנאלא.
,ממילאובטליכללהשיבידלאתנקמאבפילדאמרינןפייוייןבכללוהוא,כללחשובלאלאיץ

מאירכלאלפא,במיעוטובטלמכןפחות]תשנינוכ"גביעורגבי'שהר,=ביעורולאביטולצ"וא
דלאלפייוייןה"וה,ביעויצ"אחשובולאדבטיל
,תץ"ממא.בשםהר,"חיוצלבוכעןיתרבוקיםל"רס'תע"והשומשנהוהמגיד."""'השיב
ממונף"הים",עישיב"היב,"'תבצקלפירוריפחפירוריביןלחלקל"סכ"ע,דוקא

כ"וכ,ה"מזבשםגבוריםבשלטי]'ת."ריאש"כמ
נתכויןולזה,(תנןל"במהיי)ל"יונץיז"יבשם7'תנ"ת'גיהגדולהכננתושיייינ"תמשהבמטה

שדעתלתרראין.ן'ת'כודחיישינןל"מהייבשם"'תשםו"והטי"תח"הבש"כמדלא,תנישםא"המ
צייךאמאיכ"דא,]זת"ייאכדעתלביעויביטולביןאלאלבצקפתביןלחלץשלאע"ושמ"המ

צייכיםשבדבקיםאפשיואיך,לבטלצ"אטפידחמירדבקיםבלא'שאפיכיוןתצאבדבקיםלמטל
:שחרלושאיןדביזהו,ביטולולאביעויצייכיםליץעגביעלובמונחיםביעויולאביטול

אחריקלקינטורםם.ינ.צ

ך"בשהובא)ב"מב"פלחלהובפירושו,ג'סישצב .(טק"סשבט'סיד"יו
.א,כאשבמשנהשצג סשםלקמןוראה.כק"סשצד

,גק"סא"וקוד" .א,כחשצה
שלרכרי,י1ק"סא"ובקו,ח"מכבפניםכמבוארשצו בבלהתורהמןאסורשיעורחציאיןהכל

,ימצאוכליראה איןמכניתשפחותהסובריםשגםשנתבארשצו

חשובהואשאסמוריס,מדרבנןלבערצריך הסובריםשגט,גימאלאידךגםלומריש.לבטלצריך

אינושאםמודים,מדרבנןלבערצריךמכזיתשפחות .לבטלצריךאין.לגמריחשוב
.בי"סוסנ"פשצת זיתוחציבביתדבוקזיתשחצי,ו"הטב"פשצט

רבוקיסוהםהואיללבערחייבאיןבעליה ,בכתלים

בעליהתהכביתוהומונחיםדכוקיסאיןשאפילות .לבעזחייבואיןמצטרפיןאין
לחנקעשוישאינומטיתשפחות,ו"הטשםתא ה"ר)טזק"סא"קולעילונתבאר.לבערחייב

.(אלא בדעתדמייריש"הראדבריבתחלתהניחאב"ואחב

צריךאיןמכניתשפחות,כקילתאל"רס,עצמו סכדלקמן)לבער

אבל,(אק"סא"וקוג"מתמו." כותבאיך,ס"הומב'וברשמבאירבדיובסוף

צריךאיןדבוקיםכשאינסוגס,דוקאלאושדבוקים סלקמןוראה.לסער

שפירש,אק"סא"קותמו" צריךאיןמכזיתשפחותלשיטתוש"הראדברי

הואכן,לבטלצריךשאיןלעניןבטל.שהואכמותך ,לבערוצריךאיןאותו.שרואיםשאףלעניןבטל

,במיעוטובטל(כזיתבושאין)לאוואם:א,מהתה סיסוףתו

איןבביתמכניתפחותזהשמטעם,ד" ,לבערצריך

.שא"סהשלםביראיםתו .ההגהותכתבוה"דתת
.ח"סכסוףבפניםוראה,יק"ס)א"וס:ל"אוצחט קולעיל

ו"ירותב"העו,'האה"מהגז"חק"סא"

.(לבערצויךלביתדבוקיםשבאינן)חסעיףסוףחי ,ממילאבטליםואיןיותרחשוביםשהםחיא

.ד"הריזקנו.מורובשם,שםז"ריאפסקיתיל סתיג

.תקעט" ,גאותט"הגהתיל

.(מה'עחאות)מצותאפייתהלתטו סתטו

בצקדפירורי:(ה"סשםולקמן)כק"סחס" שמטעםדהיינו)והשיביונדכקיןיחרמתככרין

ולא,ד"הויכרעת,מכזיתפחותאפילוחשובזה ,(יחדיתדבקושלמעשהשחיישינן

.דיכאה"דב"טשםפיז ,גק"סתית

בחתיכת,כאןלבערצריך'הילאזהשמטעםתיט דבוקהואינהמכזיתפחותשהיאאחתבצק

שטל"מהריעלדולקרונקילז"שמהראלא)לבית וס

,(כאןאףלכעוצויךזהומטעם,ד"כהויל" ,ממילאשבטליםפתבפירורישאפילו,שםתכ

.(הדה"בהגוכדלעיל)לבערםצריךכשנראין ,(יגק"סא"ומ)ח"ס.ע"ושוז"הט.שםם"ברמבתבא

מיון,במליהכזיתוחצימביתדמוקמניתבחצי .לאותולבטלצויךאיפשטאדלאבעיאשהיא



קלגתסבשמחהלכות

י"מביתיכיבודידיעלנ"ביחדימתקבציןמןשלפעמיםמפנילבערןהחבמ1מ1ממרחוקים
.ב1מ1מונדבקין
אומימנושלפניםבביתדבוקאחרדתוכחצי1מבביתדבוקבצק1יתכחצימיואםאבל

בחדרדבוקיםאינםזיתיםמחצאי'שככיון"יןגביושעלבעליםאושלפניובאכמדרמ
ממדובקבלבד1יתלחציכמו,יןבבימוללודיולפיכךביחדיתקבצושמאחוששיןאיןאחד
אםאפילולבמלןבידושאיןששיתשעםמגיעוכברבימלןלאאםאבלבכליםאובבית

י"לגמריימעולםמןלבערוחייבבכליאובביתדבוקומואמכויתפחותאלאשםאין
:בימלולאאםמתורסמןעליועוברשמוא"כזיתיימשוםג1ירמ

כלוגורריםעצמןעללמחמירונומגיןמםקדושיםישראלאבלמדיןמעיקימ,יכלל
ממפסליםלגרורעודומחמיריןבכליאובביתדבוקומואמשמואפילומנמצאמחמץ
יטיחאחריולחמסיכולשאינובמדקחמץישואםחמץבמןשנגעומכתליםומכסאות

:מימיםמעםעליו

ליתנמאוליבמיסלמוחסצריךמדיןמעיקראפילומשנסכלחמץבסשלשיןיעריבמלא
ואיליללנמרנמרביןחריציןשישרביםמנמריםמיאאם"ילמפסחקודםלנכרי

ממנושישמסנצרףאםכויתממנוישתיירשלאשבחריציםמבצקכלמימיבלנקראפשר
לכ1יתילנמצרפתשמעריבםמעריבםבכל

עייממםמחמץלנקריוכלוחריציםמדקיםבמןשאיןאחתמחתיכםמעשויותעריכותאבל 'בסישיתבארכמו"לימפמחימיכללשםלילךרגילשאינונחדריסמינם.הימינלרחצם.
.וחריציןמדקיםבמםואיןיעיבעיממששימשומכליםושארמגלגליןבעצייעשמוכן,ילא"תנ

למחמירמזבמימיבלנקרםאפשרשאיכיון"ילמשנאכלחמץבמםשמניחיןנצריםמליאבל

מובוכןמפסחייאחרממנוויסלםויחזורמפמחקודםגמורמילןבמתנםלנכריוליתנם
במןלמשתמשרוצםשאינופיעלאף"משנמייכלקמחבמןשמניחיןבכליםלעשות
.נפתח
יתבארבפסחבמןלמשתמששרוצםמקמחוכליממליםוכןמלישםכליושארמעריבמודין

.ג"יג"ותנגנךא"תנ'בסי
.ח"מע"ושיתיר,ב,מהגמרארתע .ממניןה"דשםי-רשפסד
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