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'א"הישבמתשומתיאידומחיא,ן'בניז7גימאאלאאינומכיולאופשעלמכורלוכשהיהדאף ע

,"'חנםבשומיאףוחייבפשיעהמילייכיאויבפניהנעללאאםשהיי,דפייותמוהיםמאד,ש" לאפוטיופונהדיןוהוא
גדיהפויץאף'שהי,מזוגדולהגימאלךואין,]'חנםכשומיהוהאי

נ'בעלמאגימאאלאדאינומשוםפטויונאבדהמאליהשיצאהאולנטיםוגנבוהחבייובהמתבפני עאלא

אלא)'עצמההפשיעהמחמתבאחיובואיןהפשיעהעלחייהחנםששומידמהל"צכ" משעה

בתוךשאםאלא,הזמןנןכשיגיעבשלימותלולהחזייונתחייבנשתעבד,הפקדילושנמני ,לעשותלוהיהדמהופטיתוהתויהעליוחנהבשמייתופשיעתוי"עשלאממנונאבדההזמן

השיבשהאפוטיופונא"הישבבנידוןאבל,יותיובלוה,יותיובשואל,יותיההמייהשכיובשומי מהוגםלהשיבלושהיהמהכל
לנואיןכ"א,,כהוגשלאשטען,י,בישותעשהלאחיימשמני כשלאאבל.הואבעלמאדגימאלחייבוא"אזוטענהומחמת,בלבדזוטענהמחמתאלאלחייבו

לוהחזירשלאמהעלחייבכ"אחנשיף'אכ"א,פשיעהנקיאזהאם,למכוילושהיהמהמכי מהכלבשלימות
.לידונישנמני חייבשאינומהוהנה

"'ם"וימבי'הגמיאכמשמעות,אבידההשבתמחמתאלאהחמץלמכוי אףב"וא,בפניםשכתבתיכמההואהטעםכ"ע,ן'משפטחושןע"וטוש
לפטוייששכיבשומי ]יעקבכח7דלא,לחייבוישולכן,]טעמאהאישייךלאבאפוטיופונאבל.טעמאמהאי

אבל."

מעמב

"'

.(בק"פא"קיראה)הנםבשומרפ"עכ,שםי-התרעת.א בחדןשלא)רק"ס,"הםתכתבות.שםא-ת.שםח"במג

אלאהנפקדיב' בםאוזךאדןמד

,(במשכיןה"יכחק"מ'"שבחיבשאלתו,תמנ"

אחריןלקינטורםם.ציינ

,חק"סו בז

,ח"מרצא,סימ"הע"ושוטור.ב,צגמ" ,ח"משג,סישםע"ושוטור,שםגמראת

,אפוטרופוסגבי(שםי"כחהובא)קכג,סיט

עלהאפוטרופוסלחייבאפשרשאי)קו'א'סיא"חי 'סימ"חוא"רמ.(בהשהפסידטענהר"בבשטען

,כ"מרצ חו,ב,מהק"במשנהיא

,א"סשצו'סימ" ,ס"סרצ"סע"ושוהטורכדעתיב

.שסותישי"רשלפיויש.כ"מע,גהק"בכדייתאיג סמ"פוא"ורמטור

,חק"סשםע"ממ.ד"סשצו" כמזיק.שפושעה"כהגי"מתם"סלעילראהיד

'ע'גחיינומביתוראה,שםכנסמןוראה,בידים

הערההחסידותתורתשלענינהקונטרסראהסו חהמלךשלחן,103

.סו'עב" .שסזיבותבדברישפסקכמוודלאטז

,א,יגיי .נ"הז"פופקדוןשאלה'הלית
,ז"סיוצב,סייט לבנותולהכניסלהוציאעצמועלקיבלשהריכ

,1"סרצ'סימ"בחוכמבואר,'וכוולסתור אלאחייבשאינוכיוןלחייבושאין,חק"ססוףכא

,בכטניסנכתבולג.מקוסומכל,כפשיעה "כחדלאשהן,אלוהלכות

,בפוסקיםהובאהולאי ,זהחילוקיההי"החלדעתשאףכיון,במשכוןאבל

.(מטעמיהולאו)בפניםזהחילוקנתבארלכן



תסגשמחהלכותקלח

מצותמחמתאלא]לשומרותעליושקיבלמחמתפמחבערבלמוכרוכללחייבואינו
הואמריבמנאםלאמורקרובשמוא'משעםשמגיעםדכיון,לבעלימתאבידממשבת
השבתמצותלקיםכרי'לנכרלמכרונאבראותומרואםאדםכלוחייבמבעליוכאבוד
.אבידמ

חמץואם)
~

מפירעוןמן~מגיעשכברביןאצלוממושכןמיסלגמרימעולםמןשביערומ
יותרשוסממשכוןמימאםמפמחלאחרעדמגיעשלאביןלופרעולאמפסחקודם

אינוולפיכך("ב"ע'סימ"בחוש"כמממותרמ~עלשומרדיןלמלוםישמריחובומכדי
אינושמשומרכמומפמחקודםלנכרימ~ממותרמכרשלאמסעלללוסלשלםחייב
אף%כלוםלולשלםחייבמלוסואיןחובומפסידמקוםמכלאבלשנתבארממעםחייב
מפסידלאממנונאנסואםשומרדיןאלאלמלוהאיןחובושכנגדממעלשגםפיעל

שלאמן~שכללותןממשכןכןמנתשעלמואממשכןכלדעתודאימקוםמכלחובו
באבידתאנוםממלומימיםכןאםאלאחובוממנולתבועיוכללאמשכונוממלוםלויחויר

בחושןשנתבאר)מאונסיםמשארבווכיוצאמזוייןלסמיםממנושיגולנוכגוןממשכון
למכרולממלומאפשרשמיסכאןאבלממםלמנצלממלומבידכחשאין()ג"ש'מימשפס
בביעורונתחייבבמנאמשנאמרממשכוןמפסדגרמםעצלותומרימכרוולאמפמחקודם
משכונולויחזירלאאםחובולושישלםאצלוכשמשכנומלומדעתמימלאובודאי
.מפמדמאותומלמצילואנוםממלוממימולאשנפסדמחמת
לאחרממלומביערולאואם

~
שכברפ"אעמפמחלאחרעדאותוומשמסמביעורמן

מלומחייבללוממחזירומואאםמקוםמכלמפמחעליושעברחמץכדיןבמנאמנאמר
שנתתכמושלםלפניךשלךמרילולזמריכולשממלוםמפניחובולוולפרועמידולקבלו

:(])מואניכרשאינוחסרוןבמנאמאמורמואשעכשיופ"ואע)")לי

אולמכרוואמורמנאותמיניבכלמתורסמןאמורשמואפיעלאףבפסחחמץכן
וחילופיודמיואתתופםאיסורואיןמחלטואוומכרועבראםמקוםמכללמחליפו

אחריןקינמרם

ועל.חייביעקבלהחלאףכ"א,שכיכשומיעליונעשהדבזהכיון,חובושכנגדמהבמשכון

גםומח)]חנםכשומיאבידהרשומיר"כמ]]ליליםל"די,יעקבלהחלאףלפוטוישהמותי שלאדכיון,מאודמאודהןתמוהיןמזהיעקבהחלשדביי
,להאמידההואשומיאיזההחמץמכי בשדההאבידהאתשיאהמיוכי

לפיבגניבתהחייבהואמשםנגנבהכ"ואחממנהונתעלםועבי במקומותוהפונקיםהתלמודהפךשזהו,יאמרולאהדברישתקעושלוםוחב,וניעתום"הימבדעת

:י]מנפיאין

כאמורהואהחילוקטעםולדלין,שכרלשומרחנםשומר.נ"הז"פופקדוןשאלההלם-רמך,אי'גתראמה שהם)שםהגמראמשתנותמד

שכרהשימרגםרן'שלר,ם'רנזעמביןמינהונפקא.בפניםמוצרןשלהמשנהאי' בפנ

,(חנםכשיומרשהואאף,חיבהאפוטרופיםדך'ילא,צמורושור.שםת-]וגת.(רה'אבהשבת'מפנביד' -וצו

"לחא'נרממתמא.:בק-מן~"סת-צחוך-שראהמטאה'מצ'הללקמןגםיראה.ז"'ם[מצנךסימןת-תו~ ,(כף.ר'להשנזהבמשכיןתעסק'שהמלוהם'להבעל).דה'באבשמתעמקכדרך:ין-ופק

.לך.ואגף'מענ,גף'מעשםא"רמראהמז .הק"סא-תנאשכן,בק"אסיףא"קויראה.שםי-בתמשמעכןמח

,השתאה"דא,מהק"ב'תים.שםי"חראהנבביןמחלקשהיא)ממעמיהלאואבלע-לדיגםהוא

אחריףלקינטייםם.ציינ
המשכוןרמימותרלענין,ב"ססוףעב'ובסי,אבידהשםך"ושב"טכה"סמ"חוא"ורמטורדאהכב ס

,החובעלהיתירים.ג"ושדק"סתלו"סלעילגםוראה.יזק" סמ"חוא"מרמכמסואדבג

,בעיקרואולםה"דב"סמאירבביתכתםז"וערכדשומדלעניןד"סטרמז"



קלםתסגשמחרכות

שמכרופ"אענ)ממליפיואומצמץמדמילימנותמותראלאכמומובמנאםאמוריןשייו
אתתופסתומיאמנאםמאיסוריכןגםמיא1רמשעבודםמפניי)מפממבתוךמצליפואו

"מבמיםודרשוכמומומרםומיית")שנאמרכמוסבמנאםאמוריןשמןומילופימדמים
תורסואמרסכמומומרםמןמריומילופימדמיםדמיינוממנםממוסשאתםמסכל

אבלוסילופיודמואתותופםמרםמואי)סכמיםודרשומואמרםכי1רמעבודםבאיסור
אתתופמיןאינןבפממוממץ")בצלבובשרמכרםוכלאיערלםכגוןמנאמאיסורישאר
:ומלופימןדמימן

מצליפיואומצמץמדמילימנותלואמורמופריםמדבריאבל(נ)מתורסמן1מוכלי
מחליפיןאלואומדמיםשאלודכיוןואילךששיתשעםמתפלתשמצליפואושמכרו

אחריןקינטרם

ש"מי"עפ,וכליםלכנותמעותביןשחילץ]]יעץבבחלעיין'נוסופריםמדבריאבל(ג)

ש"מואשתמיטתיה.י]1"דע'דפרקי"רשמדבריוהוא,ן]דתוליןקמאפרקרישהתוספות
וחליפיאנוריןמעותהןאפילודחליפיןמדבייומבואי,ש"ע"]דץידישין['ב]פילנוףש"היא

לאאם,חליפיןבחליפיאפילולאנוי'ותוני"רשודעת.מותייןוכליםכנותהןאפילוחליפין
במשנהדבייהםשמיאיכמו.וכליםכנותכמוחניכידבישאינומשוםאווימיהפייהביטולמשום

פייושש"ע"ידנדיים'בתונהואוכן.ימכייהמהלכות[טז]ופילן]אישותמהלכותה"פ[למלך]
לכלהדיןוהואוינ"רי'גיד"ביוך"השש"כמ,הכיל"ץיילא,אנאבל.]ווישיטהלפיא'הנוג

הנאהאינוייבכלהיאזודאיבעיא,בגדייםיןא"הישבובחידושי]ין"ביכמבואי,]יהנאהאינויי
אלא,הנוגיאכלשםמוכחתוכך,עצמולמחליףמוחייםהדמיםאםדמיהןאתתופניןשאין

ואחד1ניםע"השש"כמאלא,הכיל"ץיילאאנןאבל,לץולאזואיבעיאפנץי"ןי"ויאין"שהישב
.חולץשוםבלילהחמיריןשם

שהיי,כהמץיליןשהכייעכאןתחדשהפיידבייביטוללךויתביין"ויבגמיאהיטבשםעיין
ונוגיאחדשהפייש"ומ."הכיתל"'ץילאואנן,לץולאהאיבעיא,דפונץימשוםהמץיליןטעם

דלאהוא,להץלנמךזהועל,]תדחוליןץמאפיליישבחידושיוא"הישביישבהכבידנדיים
והוא,למתחלהלהחליףמותיאםלסודאיבעיאדנדרימנוגיאמפיששםא"הישמשהיי,כהלכתא

.(הכרם'וכלארלה;'ים,למ)ב,נר1.;1.שםנמחאנו.נ.םע.,ש,,ת.רבשםסנן.כלה.רא,כא'ת01גג 1צמ.מראה.נ.םשבתולת;.נ.גפלק,ן]נד

.ם'1נ' .ב,מן'קירישמשנהנח.בוגדבריםנח

,א,נחלןקידושין.גד

אחרןלקונטרסם.נ.צי
שנעה,1,.בס..בחליפיןהסויהשמפוט,א,.סלג בנקדת..פלצניעל.האלשויתנס.,באימוס,

.מנתויליפיןשיליפי,ניתבשטהנסי פיויתבקנסבנידוהיאא,מ1שבהאיבעיאלד על.האל

הגמואויצהב,מ1שס.,פליני .הנאהאסיוייליפימריןהאיבעיאלפשיט
.ומיבעיורעהא,מ1שסלה
.ראיבעיאהאורעהשסלי ,יבאאמורעהב,מ1שסלז

.הלנהלענין.ה"רשסלח .סרבוטו'סייארלט
.גי,סעמ בימןנאןוטאינ.,סיבוטו'סיר,.,במא

בפסי .הניייעל,לא
נלימובייליפיהן.מהפ,ה.:סבונהה,ןב,רמב .'.נבייליפיהןליהנית.להיליפן.מה

,טק"סכה אסורחליפיןרבשארג"אע)מותרה"רב,ךכו

אסרולאנמיאיודביהפריהמשוסשריבאשה ,(ונראההניכררברשהואומליםמירותמגוןאלא

אבלאשהקידושיודוקא)למעוטיה"דב,נדבז .(אסורמדוכנןמינייהואיתהנויי
(,שבתום)ל"הנהתירוציםאתשהביא,לא"סכת אם:ומסיק,עליווחלק,שסז"בעי"דששםעל

עלוכליספירוזןהנאהאיסורימדמילקחבדיעבד ,רבנןגזורלאחליפין

.הנדאהה"דא"הכס .ידהלכהל
,מקוציש"הרבשם,לכתחלההאג"חה"דב,מזלא לב

ורק,לכתחלהשאסור,חליפיןבחליפידקדמיירי בחליפישקידשמאשתולהנותמותרבקידושין

.הנאהאסורי



תסגשמחתלכותקם

מחאידיעללידובאו

"
מדמיםלימנותמותריןאחריםאבלמנאםבאיסורימשתכר1ממרי

אינןמרישלמםמיסלאשמרימחמץידיעללמםבאםאינם11שמנאםכיוןאלווחילופין
:ן)מנאםבאיסורימשתכרין

שהואביןשלוחוידיעלאובעצמומחמץבעלישראלומחליפוכשמכרו1מיכליא
מחמץבעלמדעתשלאאחראדםומחליפומכרואםאבלנכרישמואביןישראל

מאישלאותומןאמוריןאבלעצמומחמץלבעלאפילומותריןאלווחליפיןדמיםמרי
:שמחליףןאושמכר

הריחלשיואורמיונתןכ"ואחלרשותומחמץאתתחלםמלוקחמנכרימשךיאם:יב
לרשותומחמץאתמנכרישמשךדכיוןבעצמומואומחליףמכראפילומותריןמן
אודמיוכ"אחשנותןומסממשכשלומןומרי11משיכםידיעלמידמחמץלונקנס

."]וחליפיומחמץימינקראיןואינןבעלמאכמתנםמןמריחליפיו
אודמיוונמלנעצמוההמץנעללההליפלמכרזדאפילוואומרים1הכלעל]]מללקיןליש

וישאלווחליפיןמדמיםלימנותלומותרלרשותומחמץאתמנכרימשךכ"ואחחליפיו

אחריןקינטרם

.ע"בצוהניחו]תאישותמהלכותה"פלמלךבמשנהעליותמהוכבד]תבנרדיםשםש"הדא'פיכעין
הכיל"קילאהכיובלאו.פוסקיםושארן"החכפירושופירש,בוחזרלנדריםבחידושיוא"הרשבוגם
דמפישים,שםד"ביוואחיוניםע"בשש"כמאלא

.בשמו1"ו.[מ)שער[ות]התרומבעלש"כמ"לחומיאאזלינןאיפשטאן]דלאוכיון.בדיעבדהאיבעיא
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