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בושישרכל,]]תםכיבינואלא,חייםכיבינוליהנמייאדלאז]לשיטתיהאזילדהטוי טעם
.ימצאזבלידאהבבלועוברכרתחייבממנוכזיתועל,האינויכגוףלהיותכולונתהפךאינוי .ן]מאויךש"עס"תמ"בבשכתבתיכמו,הכילןקיימאלא,אנאמל

צ"דאפשיטא,מדיבנןנילבעיויחייבבפנהשנתעיבפ"אע,חמץטעםבתעיובתאיןאםאבל
לממיתדומהזה'והי,"]תקלהחששמשוםאלאעצמומצדזהבביעוימצוהשאיןכיון,לביך
ופשיטא,זי"נ'נינוףד"ביוש"כמן]ת7להמשוםולהשהותןלמוכיןשאנויהנדיניםעופות
ומהינה"תל,בניהלכה,לפגהאחיוניםשהעתיקו]ימ"במבהדיאמ"וכ."יזהעללביךשאין

יאכלשלאאלאלבעיצייךואינו,שביטלויזפ"אעהפנהשבתוךחמץוביעויבדיקהעלשמביך
גזרווחכמיםהתורהמןבביעויחייבזהשחמץ,כי1היינו,]י7מאפי7ייש'התונש"כמ,ממנו

הדיןוהוא.מדיבנןימצאובלייאהבבלעוביהואהיימבעיואינואםכ"א,יןכלוםאינושביטול
מה."יכזיתמשוםגוייהמדיבנןימצאובליאה'סבלעליושעובי,ייביטלושלאמכויתלפחות

ש"כמ,נופייםמדבייייאהבבלעליועוביאינותקלהמשוםאלאלבעיוצ"שאבחמץכןשאין
ומדבייו,נ71שהחמץ,'לענלהדיאמדבייוממאיזהחילוקשםעיין,זין"תמ"ננוףא"המ

.תב"תמ'בגיבפניםש"וכמ,לביךאיןנוקשהחמץביעוירעלנשמע
בתבשילהנמצאתתטהאבלגמודבחמץודוקא,הלשוןבזהשכתב"תבכאןדבריוביאורכןגםוזהו

בלשון)'כוביעויה'כודאינהומיכתב,ל"עכביעויהעליביךדלאליניאהגמויחמץדאינה

.0.1תלו"פל"כראיז

אחרןלקונטרהם.1נ.צ

ביותרכזיתלענין,נתגאו(א"סבפנים)שםאבלכב באכילהחייבשאינושאף,פרסאכילתמכדי

לשיעורהחלקיםמצטופיןיראהבללעניןמ"מ שנתבשלו)כפשוטוממשוולאטעמוהואואם.כזית

ז"סבפנים)שםנתבאר(טעמווקיבלאחדבכלי כיון,ביעורועללברךשאינוהטעם(וק"סא"ובקו

.לךנראהאינוהבלועשטעם ביותוכזיתשאף,א"סשםשנתבארמהלפיבג

,ט"סשםנתבאר,יראהבבלחייבפרסמאכילת דמיירי,פוסשתייתבכרימזיתבזהשצריךהטעם

.זהשכרשלמשמריםהנעשהש"ביי תמס'סילעילונתבאר,תנג,בסישמתגממחכד

,וק"סא"קו ,שבוראש'בתוסכה

.(חייםכובינול"רקיי)חק"וסוק"סא"בקובו סיכדלקמןבז

ה"ר)בק"סולקמן.א"סתמו' (אחרוןבקונטרס)בזהשכתבלמהמציין(איגרא

טק"סא"קותמס,סילעילגםוראה,תמז'בסי נתערבואם,הפסחעליועברלענין(וכיוןה"ד)

באכילהשחףר"פשםלעילראה,הפסחקורס .מותר

ת"בשוהובא,לג'סידייםבתמיםד"הראבכת שסשייךשלא,ובמרדכיה"דפו'סיצביחכם

.'הסהטעםאלא,ר"סחלא'סידלעיל'האהטעם

שבזה,(וכיוןה"ד)טק"סא"קותמב'סילעילוראה לאסורקנסוהואם,הפסחעליועברדיןגםתלוי

(איבראה"ד)בק"סא"קולקמןגסוואה,בהנאה סיולקמן

,ד,כחיהודהשאריתוראה.א"סתמז' 'סילקמןכמבואר,ביניהםחילוקישמ"שמאףבס

ואתמידלבערצריףהחמןשאת,א"סתמז ,באוחודשלהשהותמותרהנדרסיםהעופות

.חדשיכ בשועזהסימןל
ע"שווראה,לידינוהגיעלאר" לקמן,ד"לתלה,סילעילגםוראה,כסעיףשם

.א"סתמז'סי .ג"ושז"סתמב,סיכדלעיללא
תוכןקמט,ע(ו"ירות)ב"העווראה.ו"הנ"פלב .משבהראיה

,ד"סשםלעילגסוראה,בק"סשםא"וסז"טלג ושא"סבפניםכמבוארלד
.נ" .אורה"דא,בלה

,'האבטעםד"סתקא'סיכדלעיללו .ד"סכדלקמןמברך.שבזהלז
.ת"סכתמכ'סיכדלעיללת סלט

עליוכשעברנוקשהחמץזהשמטעם)מזק" .(אותוקונסיםאיןהפסח
,כסעיףמ .אק"סמא



קמאתמופסחהלכות

יראםבבלעליושעוברשלםכויתמשוםירמ,ג"'מכללדברילבערוחייבכדתבסשאין
.ביעורםעללברךחייבן'ולפיכךמתורסמןימצאוכל
נתחמצמלאאםאבלמנ"תנבמימןשיתבארגמורחימוץכשנתחמצמאמוריםדבריםבמם
שנתבקעמפיעלשאףבמימנישנשרתאובתבשילםמנמצאתחמסוכן"גמורנחימוץ
"תם'בסישיתבארכמוגמורנזחמץאינס

"י~
בתוךשנתחמצמפ"אעביעורמעליברךלא

:מפסח

בויבערנמלאכויתבמישאפילובשבתאומ"ביובביתו,נחמץחתיכתמצאשםה
ובערבנחויאכלנמישכחשלאמעיןמןלכמותםמערבעדכלינןעליםיכפמאלאביום
יבערנמנן

יראםבבלעליועוברשאינוד"ביחמצושבימלקודםשנתחמץבחמץאמוריםדבריםבממ
שלאכדימ"ביואפילומבערומ~מריבפסחשנתחמץבחמץאבלמתורסמןימצאובל

"1לנהרוישליכנויפררנונהרלפנילישאםמנערלוכיצדןימצאוגליראהנבלעליזיעשר
ינלרוחרמ~וייפררנואוישרפנונמרלפניואיןואם]מן"יובחילוללמעםכדיישרפנוואל

וביעור"ןמ"תצ'במישיתבארכמוייתעשםולאעשממצותבמישמ"יוששביתתפ"ואע
ובליראמבלתעשמולא'וגושאורתשביתועשממצותאלאכןגםבואיןבפמחחמץ

אחריןקינטרמ

דאפילומשמענתבקעהבשלאדמייניפירשולאומדנתם.תנקאידאחטהבהדיאמשמע(נקיבה
שנמצאתחטהגבי"תז"תס'בסיזהטזרתדש"דהאוכדעת,תגבבידודגמודחמץאיגדנתבקעד
מ"מ,ן'שםמחמיייןשאנוואף,דבריהםעללנמוךישמחבהדבהפנדתןי"הבשםופנל,בעינה

:להקלביכורדנפלכךעללבדךאין

היהגמורחמץההטההיתהשאילי)אק"מא"מיח הטעםומבואר,לברךצריך

שלא,אק"מא"נקי

"םשלעיל)ג"מלעילבגממןוראה,(טל.כשבאלאהתירי ,(נזהא"הסעלחלקח'ק"מא"קיתמב

ולא)שלםכזיתמשיםרה'מהואאיסורושטעםכיוןיט שמאמחששרק

אק"מא"בקוונתבאר,(לאכילבא' ,אבלה"ד

.יגף.מעב םא"מבא

.בק"סתלה" ,מכיהתמו"םלקמןוראה.אק"סא"מבב

."וםא"משםלקמןראהבג מב"שש-ראנד

המז"םע"בשי'האודעהטור,כה" ,(מה'בענמצאתן'לענ)א".ם

שבמע'הארעהבה

"
וראה,(בעיסהנמצאתלעמן)לה .שםיבמצוין,אק"ססוףא"קו

א"בקיתבאר',בתבשילחטהכשמצאכ"משא;נה'בעבו .ץ'מכתמז'סיילקמן,(אבראה"ד)בק"מ

'סיל.לעגםוראה,א"סע"ושיטור.א.עוזןגמראבז .ז"םלקמן.ה"םתם

.כיפהה"דשם'"רשבת "רשבס

בק"סא"קווראה,שםע"שו.עושהה"רשם' לעיליראה,פסהשל'ביטביעמצאהאםגםשכיה

.לבערה-צרןהפסהאחרשגם,ד"םתלה'סי רל

.(המוצאה"מדי"הבריש.לפ)כופה.ה"רשםי-~ .טאיתנ"פמימוניותהנהית.(ג,קץ)לטעשיןג"ממ

ןןינוי.אחבשםשור.המיצאה"ד(ב,ב)שםן-ר .המעמןשבסיףבפסקח"ב.יחיאל

הלכהשכיה,ד"םתמה"םל'דלע'האכדעהלא ,ז"םשםכדלעיל

ו"םלקמןה"יכ.בק"סזוטאאליה,'.הםמוףח"בלב לעדן)

.('שדמ.1' מלאכה11בריהשישא.'ש,ליםמלהשליכירביעיג

.נ.יטה.בהנ0.1כדלקמן,מהתרה .א.וע,כהשבתלד
.או'פעיה

אחרוןלקונטרסציונים
חימוץליריתבאזמירותיכףלהחמיץקרובהבקועהמטעם,לנרךצריךאיןבודאיהתרנגולתעלאבלמב הנ

ה"סכשםראה,בתבשילנמצאתולענין"גמורמשהותערובתביעורעללברךשאין,ל" הואזהשמטעם,האוסריםלדעת,בנתדככהאפילו).כפסח

.(התודהמןודאיחמץאף,עצמההחטהניעורעלמברךאינוולכןמג .א"מישםע"שווראה.א"הרשבכתםה"רמו,הכל.לדבריכביעודוחייכתביטלשלא
בהפסדמתיריםשאין)ו"מלסוףשםלקמןראהמז,כה"סב"פמך

.(מקוםבנטילתאלאמרובהשחטה,שםראה)ה"סלשםדלקמןהאיכרעהמה



תמושמחהלכותקמב

שמלאכתכיוןמקוםמכל"תעשמולאעשממפניתעשםולאעשמרוחיןואין"ימצא
שלאאפילולגמרימותרמאכילמלצורךמתורסמןמ"ביומותרסלרוסמ"ומזרממבערם
כמוביוםבושזמנהעוברתמצוםלצורךכגוןמ"נ'צורךבמןשימיםוכלבראכילמלצורך

שמשמםורגערגעכלשמריעוברתמצוממיאכ"גממץוביעור"1מ"תצ'בסישיתבאר
.יןימצאוכליראםבבלעליועוברמבערוואינואותו
ישואפילומ"ביויבערנמלאבפממנתממצמראפילוואומריםזמעל(ב)מולקיןתויש

ואמורמוקצממואמריבפממבמנאםאמורשמצמץרביון"תלשםישליכנמלאנמרלפניו

אחריןקינמרם

דהמשההמשום,אחיטעםעודנתןאביהםתןהמגן"נרןהעמידוהנמשנרין,חווקט(ב)

לעשהניתץייאהדמלדהלאומשוםימצאובליראתדבלבלאועוביאינולבעיוודעתוחמצו
ביוםבויבעינולאדאמ,פנהשללשביעייפהעולהאינוזהדטעםמשום,")העתץתיוולא.)'כו
זוולא,באכילהאפילומוחדההיאשבשעה11'כ,])הפסחאחריבערנואםאדהעשהעודמ"יללא

,הפנהבתוךשעבדידאהדבללאומידימוציאתוהדדך

כמבוארזהעלדולץם,הרמב'הר'הכובלאו"."ש"עב"מ'גי'צבחכםת"בשובזהשהאייךממו

,;'סנהדריןמהלכותט.'פרץ1ביביאבהיבשביעיחטהבהשנמצאתרנגולתזנבי"א"דבמאיבדא

לכלוכשהגיע,ם'הלוץן'לאויבךכלימנהן"דבדיוהכידבלאואלא.]הכיןמשמעלאפנחשל העשהקייםיאאםהתנהיעשההניתץיאו

,""בוהאםאתשילךולאכויי'לעננתנוולאפנלעצמול"זשהוא,זהאתזהונותייןתמוהין

לאאםכ"גהחנהולא,י'מעשהבושיהיה'כד,"עיסהששמןכגוןכ"גהתנהבפסידמןם"המץ'וגב סערו
"יץמאפרץרישלמלךהמשנהש"כמבזהדהעיץרודאיאלא."י'כבהדכםש"כמ,הפסךבתוך דבלליהרא.סבם,דהרמב

הןמצא'ובלדאה'דבלם'להאומר'ודאמוכרההנאוכן.לעשהתץ.נלאדאה' לאועללוץהלעשההנאץאףן'לאו'בכא'דאכא'הוכל,(יץ,פרישמ"בכעין)אדדאיסורעלן'לאו'ב

.;ין'דיולץ,פרישא,במהרשועין.יידתמורהץ,פרישנן'כדאמר,"יאדד

.לעשההרתקלאו'ה1חלא"כפ,תכת"פ'שלפנהמצנתבמרןל';כרליו 'אמעםשכתב)'לפה.רב,כרדבת].]'תוסמ.א.ם

ם1י .הנאהולאמצנהאלאבזהשאןם.1'בם'קרשפת'שי,מ)שםף.'1יא.;ם,למ.ב'.הס'.פ;,בק.םא.מיז
ולא,א.1מופייהמ"שבכרגועםשהואנק.םא.ק1ויאה.(ב ;םית

'הארעה.שםת"תי1ש'לפ,ה.הנ.פת.]ךת.(כןל.קיק.םכאןא.ק1נםויאה.נק.םשםא.1ק1,נף' .שםע.,ש.נם1י.נ
.ה.יבשלה.רבק.םא.ממא'א,בק.םא.ק1ויאה.נ.1ש0.1תלד"םל';כרליט

אמרןלק1נטרםלנים'צ
,מגכללוההוראההפוסקיםכלליראהמא סל

.ב,י הגמראשלפי)וסופוה"דא,ב'התוסעלסג

לוקהואינואחדלאומבטלהעשה,שםבתמווה ,('מאלא

.ח"והכה"רכק"ססי כ"אחיכערנושלא'כובתרנגולתשדוקאמה

שלבאחרוןמשהותערובתלהשהותשמותר) מכתסו'סיכדלקמן,פסח

אחרלאכלוומותר,ח" סע"בשוכמבואר,הפסח

ניתקהוילא(א"מיתמו" אחריכערשכודאיממשבחמץכ"משא,לעשה

אף,לעשהניתקהוי(ו"טתלה"סכדלעיל)הפסח .מהתורהכולכערצריךשאינו
נאסרהשלג,'כותרנגולתלעניןזהטעםשכתבסו חיובישבזהשגם,משהותערובתמטעםאלא

לאהפסחאחריקיימוואס)מדרבנןפ"עכביעור לבערוצריךולכן,שבחהביעורחובתאתיבטל

.נכריי"עפסחשלבשביעי

ח"יוות)ב"העוואה,זהאחרוןקונטרסלכללותמת ,ואילךקנר'עי"ח

,ה"וכשלה"דכק"סמט ככדעתנ

א,צהאשיורבה"סדכ,כס'בתוסי" .בפרטיהה"ר

רגעכלעלשעוברו"סתלר"סלעילוראהנא ,ג"וש,מכערשאינו

אזמותרהתורהשמן,פסחשלבאחרוןהיינונב ,באכילהאפילו

.טהלכהגג ,קטואותנך

.קיטאותגה ,צטאותנו

,נ"הא"פומצהחמד'כהלשכידריבמוט שחמץליהמביראם"הרמבשגם,שםשכתבנח

.לעשההניתקלאוהויבפסח הלנט

,ג"הומצהחמץ' ,(לוין'כשנחשביםהטעם)גהלכהס



קמגתמושמחהלכות

מדבריאלאאינוהמוקצהמלמולשאיסורפ"ואעלכלוםראויאינושהרי]מת"ביולמלמלי
אחריןקינמרם

משוםאלאלבעיוצייךואינו,עליועוביאינובאכילהמותוהתווהשמןדבלי"ב"תמ'גיבויש
לידםשביטלוחמצולהמשההדמיולא,ימצאובלייאהבבלעבילאמדיבנןואפילו,תללהחשש
לתעיובתהדיןוהוא,בעיניהנוקשהחמץלענין"זן"תמנימןנוףא"המש"וכמ,שעוביהפנה
שכתבתימהועיין,ןב"תמ,בניבדבייובהדיאכמבואי,א"המדעתלפייןלהדדידדמיין,משהו

של'זביןישהפישמהתקלהחששמשוםאלאלבעיוצ"שאוכיון."]1"תמ,גילקמןזהעל
'באליכ"יכנ]לגמייזהדיןעלוחלק,ו"פ'ניצביחכםת"בשוהשיגווכבי.]]'אליוםפנת
כללהעתקתילאולכן.עכשיונוהגיןשכןוכמדומה,ח"כהבבזהנהגלאש"מהישהגאוןז]זוטא
איןשהמחמיייםובמרט,ן]אחיוניםביןמחלוקתשישבמקום"]עדיףתעשהועלשבכיזהדין

ש"מכי.והפונ7יםהגמיאבדבייכללשוישלושאיןדביעלטוביוםלחללכללטעםבדבייהם
דמדזוטא'באליהואוכן)צביוחכם"]א"במעיין,אחייוהבאיםכלעליוחלקכבר"בזהח"הב
ששם,(לעילש"כמ)ב"תמ'בגיש"ממזהאתזהונותיין,תמוהין]בזהא"המודביי.(ן]'כובכך

."יעקביבחקשםעיין,האחיוניםהנכמתשכן.עיקם
היבאדכל,ז]'בתונש"ענ]א"עב"לדףז"בעעיוךתלמודנגדהואבזה]יע7ביהח7ש"ומ

בלועביןלחלץגדולודוחק.אחידברי"עבקיומויוצהמשוםמיתגילאבעיניה'לאינויידליתא

שכתבבמהועיין.בעיןהואהחמץן]דהתם,יאיהאיןנ"ת'ניומנוף."]במאכללבלועבכלי ]שם

בנוףהטוידעתפירש,ו"ט7"נה"פכללע7ב'מנחתשבגפרולשיטתואזיליעקבוהחק.י

.נ.'םתנך"םל';ינרל.בק.םש'יא.מ.מתוךה.רא,1ת,],ת]]ק.].תרסמב
איריןלקינטורםם'ינ'צ

ן"חמולעניןבמינומיןתערובתלענין,אק"ססו .נוקשה

אם,הפסחעליוכשעבר,בזהלחלק)מוק"ססח ,(אותוקונסים

,מדוכנןאלאנאסרולאששניהםסט תעוובתולענין,נוקשהוחמץבמינומיןלעניןע

.לג,סידעיסבתמיםד"הראבכןביארמשהו ,דלקמןצביבחכםהובא

חיישינןחמץבתערובתשדוקאהטעם)אסעיףעא ה"ד)אק"סא"קולעילונתבאר.(זולתקלה

ק"סא"קותמב,ובסי,הביעורעלברמהלענין(אבל ד)ט

,קנסוהואסהפסחעליועברלענין(וכיוןה" התרנגולתעלכליבכפייתסגי'אשביוםוכמועב

,פסחשל,בזגםה"ס,חטהבהשנמצאה עליושיכפהופסקעג

אוכלואזט"יומוצאיערכלי .התבשיל

א"המעלחלקגק"סרבהובאליה,בק"סעד ,שםצביבחכםהאמורמטעכ

הפסחאחרער(כליכפייתי"ע)להשהותועה ח-1"סכתסו'סילקמןאבל.להתירושיחזור

וראה.להשהותויכולפסחשלבאחרוןשרק,פסק .נ'ער"בשועעיונים

.מרכללוההוראההפוסקיםכלליראהעז שלאכרי,פסחשלבשביעיהתרנגוללבערעז

,להתירוהאיסוריחזור ויבערואיסורשיעשהרחוקהסבואשהיאעת

,להתירויחזורשלאמשוםט"ביו א"מיתמו,בסיהכירינאהא,להתירושיחזורעט

הפסחעליושעבובמשהוחמץשתערובות)

.(מותו עפסחשלבשביעישיבעונופ

יקיימושאם,נכריי" ,שבוהביעזוחובתאתיבטללאהפסחאחר

בתערובתשגם,האחרוניםהסכמתבשם,אק"ספא ,תקלהמחששאלאנאסרלאמשהו

א"והמח"הבטעמישדההשאחר,ו.ק"סכאןפב .:כתב,ל"כנ

כיוןפשוטהדברטעםנראהולי שלבקיומוכרוצההויכ"א,..להיתרושחוזר

לקמןכמבוארחמץלגביראסור,'הזביוםאיסור לגויכליםלהשכיראסור:בטורושם,תגי"סוס

שלבקיומושרוצהמפניחמץבהםשיבשלבפסח .הכלייבקעשלאאחרדברי"עאיסור
,אחרדברי"עבקיומורוצהדאסרמאןשאףפג ייןבהםשבלועבקנקניםלהשתמששמותרמודה

.בעיניהלאיסוריהרליתיהכיון,נסך דברלהשיםת"רהתיוזהדמטעם,והאה"סדפך

חמץאובחלבמבשרהבלועותבקרירותיבש .בפסח

לעניןג-ב"טתמז'סילקמןוראה)זהלעניןפה ,(שבואיסורמדמיחיץלנכרימכירה

.אלובכליםבפסחמבשלשהנכריהחמץפו אוצפז

ב"סישםש"למוהכוונה,שםשכתבתי:ל" ,(הטורבדברישםא"המכביאור)האיסורטעם

מטעםולא)הנכרישלמהחמץהישראלנהנהז"שעי ,(3.1הערה130'עז"חטש"לקווראה,כקיומורוצה

.בעיןבחמרןאפילובקיומורוצהאיסוראין.זהשלפי ואפשר.אחרוןהקונטרססוףלקמןגםוראה

הגיעשלא,ההואשבסימןאחרוןלקונטרסשהכוונה ,לידינו



תמושמחהלכותקמר

חסוביעורמופרים

"
וכליראהבבלעליושעוברהתורהמןהואהפסחקורםבימלושלא

החכמיםבירכחשישתנתעשהולאעשהבמקוםדבריהםהעמידוחכמיםמקוםמכלימצא

אחריןקינמרם

אחידביי"עמקיימויוצהלהיותאבויבמשהובהנאהשאונודחמץליהדנביוא,"ני"תנימן
מעמידיו,איפיל"והמידכין"והתוי,'כון],בייכןשאיןמה,בעיניהלאינויאדליתאהיבאאפילו
כתבינהוושכיבנייםוכד.דבייותוכןכאןעד,]"בובמשהובהנאהאוניאינודחמץלהונבייא

דבבתםכוונתוואם."'שייה"ואפ]במשהתבהנאהאונייינןנתםגםדגמיידמדינא,מילילהני יינם

מזתדגנךבייןדגם,אינוזה,'בחמץץכןשאיןמה'אינויןמדמיחוץלנביילמכוימותי י"עבקיומויוצהלהיות
בכליםמשקיםושאישכילירןמותישהיי,בעיןהאינס,'כשאאחידבי ננךמייןהבלועים

,מינובשאינווכשנתעיב.ן'בייןייןכשנתעיבלנכיילמכיואנויננךויין,"' בחמץאף
במהעיין.]"הטויביהדמייייבכליהבלועכגון,",מינואסולמיגזידליכאהיכאמותי שמותךשכל,,הדשןתיומתבשםמ"[י]נלז"תמ'גייעקבבחל],ועייןנ,ז"תמ'בגי[שכתבנתי

,י,למכיםכ"גמותין,להשהותםשמותיחמץכליב"וא,בפנהממנוליהדותמותילהשהותו
איןדיןכלמןזכר.נ,שםחדשרפדיכתבכך,,דאחדזניםבשם",נ"ת'גינזףזטא~'דאליש"כמ

דחמץליהנמייאדהמידכישכתבמהגם.ע"וצש"ע','הככללמשמעמ,ע'שבמנחתהלשון
מנילדבהדיא,מאדתמוההואנ"וטוי]',ש"שביא"',ד"היאבכדעת,במשהובהנאהאוניאינו

נמלקלאש"'מפייחיאל,יואף,ש"ע'כואוגר'כובן,לחלוחיתדטפה]'"שעהכלבפילהמירכי

.א.םק,ן].בק.םש'יא"ת.צתהה.רכ"םמליביןם.מהית.,שמג
אחריףלקינטורםם.ינ.צ

דשאני)ל"הנהחילוקבעצמושכתבאחרפת (בעיןשהואן"חמבולכשללנכריהכליהשכרת

שהכליכיוןועוד:שםשבטור'הבטעםאתהביא אף)לכתחלהלהשכיוואסורבהנאהאסורעצמו

.(בעיןאינו.שבכלישהטעם ,לב1"ע,בגס)בהםלהשתמשעשרוייןקנקניפט

.דוקאיינםבסתם(הטוולרעת)סיירי(א להשתמששהתיו,והאה"סדשם,בתוםת"רצ

,בפסחן"חמאובחלבבשובהםשבלועבקערות ,תתברמזשםצא

בקנקניםלהשתמששמותוייניכסתםדינם.ולכןצב .שלהם

א,עגז"ע'בתוסי"רראה)הזהבזמןכ"משאצג ד

,(ב"טקלך.'סיד"יוא"רמ.יין.ה" ,המפרשיםבשם)טור,ב"הח"ח1"עתוספתאצד

,שםע"ושו(שםת"כרכלא קדרותיגרעוולמה,שלהסבקנקניםלהשתמשצה

,בפסחן"חמ רשבצו

שסנחמןרבלפירושא,עדז"עבמשנהג" ,(בייןשנתערביינסבסתםכוותיהשהלכה)

אףלהשתמשמותרזהשמטעםי"להחליהומבירא ,שלהםבקנקניס

שםא"בקוונחבאו,ב-א"סתמז'סיכדלקמןצו ס

ששאר,בק"סא"קותסב'סיולעיל,בק" ליהמביראולכן.להומדמינןנסךלייןאיסורים

,ן"מחמהבלועבקדרותלהשתמששאסוגלהטור עצח

,ר"מקלו,סיר"ייע"ושוטור.כ,לגנ" מכירתודאיאלא.א,עדז"ענחמןמרבכדלעילצט

גרעשבואיסורמדמיחוץנסךייןתעוובת להתירישכ"וא,שלהסבקנקניםמהשתמשות

,חמץשלבקערותאףלהשתמש

מרמיחונןמכירהשלעניןרואיםשלכאורהואףק נסךייןשהרי,נסךמייןגרעחמץשבואיסור

כמבואר)מינובאינואיסורמרמיחוץלמכורמותר ושה"סקלר'סיר"יוא"ברמ

(בגק"סשםך" ,תם,סילקמןשיתבאומטעם)אסורבפסחובחמץ
,(גק"סא"קו לגזורשישבמקוםשדוקא,שםא"בקוכדלקמןקא

,בפסחבחמץב1המחמיויסמינואטו שלבקדרותלהשתמשלעניןלהחמיואיןב"ואקב

,נסךייןשלמקנקניםיותרן"חמ ,ל"וכנ,גק"סא"קוקג

חוץלנכרימכירהשלעניןנאמראפילויבאמתקד מ"מ,נסךמייןחמץגרעשבואיסורמרמי

לנכרימכירהאיסוראיןבוראיחמץשלכליסלענין .,בויעקבבחקכמבואר,שבואיסורמרמיחוץ
,ד"סכתמב,סיוכדלעיל.קיג,סיקח סתנא,סיכדלקמןקו

,א" לקמןא"בקוהוכיחוכן.ג"מתמז'סיכרלקמןקו

.שב .וק"סקת
.ש"מגםה"דזסעיףקט מחמתהואבכליםלהשתמשהאיסורשטעםקי

אלא,שבהםאיסורמרמיחוץלמכרםהאיסור .בפסחבהנאהאסורמשהושתערובתמטעכ

,ב"פמשהואיסור,הלכהה"דא,ערז"עקיא .ל'סיה"פז"עקיב
.תמזי"רסקיג ,תקםרמזקיד

חמץהיאבתונגולתשנתבשלההחטהשסביבקטו 'סיכדלקמן,בפסחהתרנגולתלמכורואוסרת

,בק"סשסא"וקוב"סתמו



קמהתמושמחהלכות

אלאביריםהתורהמצותעוברשאינוכלומרתיתעשהואלבשבהתורהמןדברלעקור
שאינופ"אע,אמורתבמקומהלשרפהואפילו(נ)]תמאליהמתבמלתוהיאובמליושבהוא

אחריןקינמרם

לרויוןזהביןלחלץ7שהי',דיןכלמןובי.'כוליןלחלוחיתדטפהליהנבייאדלאאלאבזהעליו
:ן"נ"ת'"נונשכתבתיבמהעין.""ח"תמ,שבני

מ"מהרבשםאחד.טעמיםשניכתב],אביהםהמגןהנה'נובמקומהלשרפהואפילו(ג)

בפיקן"היכדעתוהיינו,טובביוםאפילועליהםכליתויתאין]],דעציםמשום"],לובלין
וכן,זהעלחול7יןן],ש"והיא]],החונפותאבל.י],ב"ת7נימןיונףהביתשהביאנ],רביצה'ד

כלים,כדי,,לטלטלומותיטובביוםעציםעלכליתוותדישן],ו"וט"]ול"וישי],הטויפנ7 שמלאכתן

,"י,מ"הכבשםכתב'הבטעם.י,ניטלשאינודבילצויך'אפילטלטלןשמותילהיתי ,כלוםזה,אימצוהדאיכאג"ואע,הגוףהנאתולאהיוםצויךכאןראין,]חדשניהפריכתבוכך

.ש"עינ,דביצהמא,בפיקן"היש"כמחדשהפייוביים,ש"עט"ביוקדשיםאשייפתדהוהמידי וכל
,ן"כהרדלאיו,ו"תקכ'בגידפנךע"השפנקיאחיהנמשכין,ד'לדלהלכהפה'עולהאינוזה

.ין,ח"ת7י'בניהטויש"כמהגוףכהנאתהוהמצוהדלצויך,ין,י"וי]י,ש"כהיאאלא
,ויןטוביוםבמוצאילשויפןדאפשימשוםדחידלאטעמאהיינוס"ביקדשיםשייפת"י,זהולפי כדפיוש

שהותרהמתוךבהלמיהודאיכאג"דאע,"ת,בזמנהשלאלמילהה"וה,ת,ד"כדףבשבתי" נמהותיה,שחיטהדהיינו,אכילהלצויךחבורה

]ת,דכתובות7מאבפרקכדאמיינן,מצוהלצויך' משום,דחילאה"אפ,מצוהבעילתגבי
ש"ככ"1אתנ,שםי"כדפיישלמחיהמצוהלקייםדאפשי 71"

ולא,לנהיהחמץלהשליךכגון,טוביוםחילולבלאבוםבוהמצוהלקייםדאפשיהיבאי

.א.םא,ךת.ה.פכתצההמץהלהיםת,איהמז.נ.יםנ.םקבה"םל';כרל,.א.;ם,צנמותותאמד .רשמה
.1'פםתנך"םלצלנםדאה,.שבה.רשם'

אעיןלקינטורםם.ציינ

אחוי)טעםוקחמץממשותמיקרידלאקטו למכורמותרולכן,(החטהשמוציאים

ונתבאר,א"סשםדלקמן'האדעה)התרנגולת ,(שםח"כקו

שלכליסלהשכירשאוסרהטורלדעתאפילדקיז רוצהאיסורשאיןיודהבודאי,בפסחחמץ

,פסח(שלשביעי)במשהותערובתכשמשההבקיומו משםלקמןקית
דורוןלישראלמביאכשהנכרי,ג" שלבקיומורוצהאיסורבזהשאץ,חמץשל

נקנההוא1"שעיומטעם,כשניכראלא,הנכריחמץ ומב,לו

מהשאין,כעיןשאיךחמץבתערובתש" .כקיומורוצהאיסור
מטעםלא)לנכריהכליהשכרתבאיסור,ב"סיקיט מזההנאהשיגיעמטעם(אלא,בקיומוווצה

,זהלסימןאחרוןלקונטוסהכוונהואפשר.להישראל ,לירינוהגיעשלא

.גק"סקב סקכא

,שכתכתומהה"דכ" שאינואמרינןובזה,להסקהכשניתנואפילוקבב

לדברולאהניטלדברלהסקתאלאניטל .חמץכמוהאסור
.(ב"רע,יה)קכג ,ה"סשםדלקמן'האדעהקכד

.והלכתאה"ד.א,לגקכה ס.ר"פביצהקבו

,יב" .תקב"סקכז
,טז"סד"פביצהשלמהשליםקבת

,ח"משסרלקמן'הכדעה,דק"סתקב"סקכט סכדלעילקל

,ח"ומעב"מעשח"ס,ח"סרעז" סד"סאכוהסחייחלקאבביתת"שווראה

,באות פקלא

,ה"הנ" ,אסעיףקלב

שבת)ן"הרמבבשם,ודאמרינןה"ד(ב,ג)קלג דא,קלט

.(ואמרה" "וט,ג"סשםלקמן.רק"סשםא"מ.אסעיףקלך

,ג"סתצה סיק"פביצהקלה

.כ"סבגכלל.ת"שו.ה' טור,תכה"סץ"כתשכהובא,הלוייואלרבינוקלו

.תקבו"ס בסקלו

יואלורבינוש"כהראשפסקנראהתקכו" אינהאפילו:הטעםמבוארתקיח"ובס,הלוי

.מצוהלצורךאלאלצרכו קלת
,א"שבסהטעמים'כבל"קיידלאשביאראחרי ,בפניםכאןהאמורכטעםל"שקיילבארבא

,ח-ז"סיתנז'סילקמןראהקלט :(קדשיםושריפתמילהלענין)לבדוה"סדקם

למחרלעשותהויכולקבועזמנהשאיןרמצוה קדשיםלשריפתהדיןוהוא,טוביוםדוחהאינה

,טמאים סלעילראהקמא

סוףא"קורמח"ס,ד"סשלא" ,אק"ס

,א,זקמת סלקמןונתבארקמג

,גק"סא"קותצה"



תמושמחכלכותקמו

לצורךשמותרסשמתוךאומריםאיןאכילמלצורךמותרסמשריפמימלאכתממלמליתן

"מת"יומילולבלאממצוםמ"לקאפשרמתורסשמןכיוןמצוםלצורךמותרמאכילמ
'מדבראלאאמוראינוממוקצממלמול'שמרמכסאלביתאולנמרשישליכנודמיינו
מלאכותמאבותמואשמ1ורמאמרוולאתןלרוםולנרותלפררמתורסמןיכולוכןמופרים
(מפסולתמתוךאוכל)בוררשמואממוץאתממנםלמפרישכריתבואסב1ורמאלא

ולפיכךמתורממןאיסורכאןאיןלרוסמאוכלכלכש1ורמאבל()מאוכלמתוךפסולת)
")מתורממןמאמורדברלמתירלסכמיםאפשרואימתורממןמ"ביומצמץלשרוףאמור
עובראינומערבערמצמץאתשמשמם11שמיידועלמערבערכליעליוכופםאלא
אנוםמואמריאותומונעיםשסכמיםאלאלבערורוצםשמואכיוןימצאוכליראםבבל
:])לבערבירושישלמיאלאימצאובליראמבלתורסמ1מירמולא

אחריןקינמרם

ה.ל.הוולא,י",תעשהולאעשהטוביוםהוילאאי"י"דהא.ז"טובליוםדחינן
-

למעטרא

שייפת

-

דשייפתעשהראתיאמינאהוי,ץ"דשים

-

דאפשיאף,ה,ט"דיתעשהלאודחידשים
ל

-

מוכל,טוביוםבמוצאיהמצוהיים

-

ליכולאתהאםת"ולעשהמוצאשאתהום

-

שתיהןיים
ומדאויייתא.תן,'כומוטב

-

במנחות'התונש"כמדלא,"),ז"מדףפנחים'בתונכדמשמע,),אמי ש"כמאלא,]),,מדף
דהכיש"ענ),א"י,ביציציתבהלכותי"ובהטוי

-

דהאל"צכ"וע.ל"יי
דשייפתד"דנ

-

רכל,ל"ז"),ן"הימבבשםז),בחידושיושםא"הישבש"כמהיינוט"יודחידשים
לאפשישלא

-

נזהאיןביוםבוהמצוהיים

-

לאפשייא

-

למגהכיואפילו.ש"עשתיהןיים

-

נא

לדאפשיהיבאשכןוכל,מתוךלמימידאיכאאףט"יודוחהזומצוהאיןת"ולעשהט"די

-

יים
דלמנפשיטא,מחללינןלאר"נדהוהלמאידאף,תילולבלאביוםבוהמצוה

-

אףמחללינןלאנא

,לשיפולמשריליההוהלנהילהטילולטלטלוחכמיםדאניודעכשיוואף.",מתוךלמימידאיכא
בהתויהמןאבוידבילהתירהחכמיםבידכחאיןמ"מ

-

.ועשהום
דילןגמיאלפום"),התויהמןחייבאינוליוחוזורהדמפייט"שי'בגי[תי)שכתבבמהי),ועיין

בפים"הימבכתבוכך'כובוייהיינוזויההיינו(ג"עדף)בשבת

-

:שבתמהלכותן)הו"כ

.ם.1הרמבלן'רהתלמררחתנראהשכן,נק.פפליא.ק1.נק.פא.ק1תקם"פלקמןראהמז פלעילנראה.בהניה1.פלקמןמכרתהלה;1רזהמחםכתבמרק,נק.פביוק1נמרפראהמת

שים" .נ.1שם.פכה.רפו"פ'כבארץנראה.הכל'ליברשהנא,רקא
.52';תתלרב.1;ה.ם'1נ'הימ.מראהנ.בזהוילה"רא,נלנעה1'ר1ש'1בה,מתהלהוהנה קה.רר,כה)נכתריםראשנו

שאסריהם1.עבששאףנ1'רהי,נק.פפוףא.ק1ראהנאה'תרהנ1פ'כ.(ד1נמה" .לשרפוליהנן.שרלאמ.מ,ם.הכמ.פב'ע
,בק"ס2"רא-ת,שםת-כנבה"דג"מ-תם'סיח-ב.ר"יה"ד(ב,סי)נ"פה"רזמט להראתשובה

וראה.(ם"הרמבלשיןה"ריבאן)ש"

אמריןלקינטורםם.ציינ

.בפניםכאןכמבוארקמה עדיףביוםבולקייםשאפשרלהוכיחבאקמה

,טוביוםבמוצאילקייםמאפשר .ב"מע,כדשבתאשירבשלכטעמיהקמו
,שםואבייחזקיהשלכטעמייהוקמו הגמכשאלתקמת

.מילימנהניה"רשםי"ורש' ,א,קלגשבתקמט

.נוכללוההוראההפוסקיםכלליראהקב עקנא

.אחרישהה"דכ" ,כיוןה"דא"עקנת

,לנושאיןועתהה"דקנג .דאיבעיהאה"דקנל
.מיליהנימנאה"דשםקנה

שאפשראף-ת"לדוחהעשהאומריםשהריקנו לקייםכשיכולכ"משא)למחרשניהםלקיים

לקייםכשיכול-מתוךאומריםאיןאבל,(היום ,(היוסלקייםכשיבולשכןוכל)למחרהמצוה

שהזורהאמרושלא,בפניםש"כמלהוכיחבאקנז ,'כומלאכותמאבותהוא

זורהמשוסשחייבר"כמ,ט"מכשםלעילראהקנה וראה,(ה"בהגו"טדלקמןאומריסישכדעת)

,יגק"סקמו'סיהשלחןבדי והמרקדוהבוררשהדרה:א"היח"פ:ל"אוצקנט

חייבשאינומכךנראה)לזהזהעניניהםדומין .(המוץממנהכשמפרישאלא



קמזתמופסחהלכות

שאיןבמקוםאבלבידםלמחותאיןהראשונהכמבראשנוהגיןבמקוםהלכהולעניןן

))האחרונהכמבראלהחמירישמנהג לזמריכולבשבתואפילוי)הכמאלביתאולנהרשישליכנהלנכרילזמריכולמקיםמכל.
שבימלקודםנתחמצהואפילוהתורהמןלמלמלשאמורבמקוםיעבירנהשלארקכן

וכברלבערהמצוהמופריםמדברימקוםמכל")התורהמןעליועוברשאינוד"ביחמצו
ייןלעשותושאמורדברשכל"1"ש'בסינתבאר לרוחולודותלפררלנכרייאמרלאאבל9

ש"ש"יאומריםשישכצןיןט,ו.באפילואםלעשותולנכרימותרמופריםמדבריבשבת

שנחבאוכמוהתווהמןגמרהמלאכהזובזועה."מצוהצורךבויש שיבסימן

בתוךנתחמצהואפילושםעייןם'ט" עלאףהתורהמןביעורמצותכאןשישהפסךמןשהואראשוןמ"ביואמוריםדבריםבמה

לרמו,ו'התולאדביהםהעמידום'דכמכן.פאלאשאינו]ןגליותשלשנימ"ביואבלהתורה

ןמציהוים"יציידימייהמיאכהלעשית'ינכיהראשונהמבראעללממוךישמיפריםמדברי שנתבארכמומילהממצותחוץהתורהממצות

."יא,שלבסימןשעיבד""כויתבהויש)"הצמחבתוךכשנתחמצה
אםמקוםומכלהתורהמןימצאוכליראהבבל

בחילוללמעםכדילרוחי1רנהולאישרפנהלאלנהראוהכמאלביתלהשליכהלואפשר
.,ישראליידיעליעשהלאנכריידיעלאפשראםוכן"ןמ"יו

איןועכשיון"המצוהמקיםאינובעצמושהואכיוןיברךלאנכריידיעלמבערוכשהוא

לפיגליותשלשנימ"ביוואפילולנהרלהשליכולולומראפילונכריידיעללבערנוהגיו
:"ןליעושההואכשפיםהנכרייאמרשלאלמכנהשחוששין

ישראלשללגגונכרישלמגגוהחמץונתגלגלישראלשללגגו.ממךשהיהנכרישלגגוז
לגגון"בקנהדוחפו1ההריואילךששיתמשעהפמחערבאוהמועדחולהואאם
שםלהשתמשגגועלכשיעלהממנולאכוליבאשמאגוירההרביםלרשותאונכרישל
הקנהדחיפתידיעלהיכרלושיהיהכדינכרישללגגולהחוירובידיוימלמלנולאאבל
לנכרישללגגושמתירונשעה.עבשיממנולאכוליבאולאהמץאימלרעלישכחללא

ישראלשלבחמץליגעמותראבל"להפמחימיכלנכרישלבחמץליגעאמור1הוממעם

רלקמךין.הצלכאןך'שי'ואול,מ"ר:ל"איצ)מ-מגג יו
כתבה"דבק"מא-ת,(כ'"מיםלובליןם"מדי ,גק"ססוף'"ח,ח"הב

דשיןאפשר]לובליןמ-ר,ובשליהה"דבק"מא-תנד .[ל.ינדלע,ם-הקזלציין

פסחיםממכתש'רה-ל~ ,ערבה"ד(א,קמא)

,שםשליהגה סענו

,ב'ף' .ל"ונה"דבק"מא-מגז

"םזריעאיר,(א"מע,מס)ב"הז"פשבת'רושלמ.נח הלמהרכל,נס

"םא"רמ.(רפה'ע,בואות)שבת' .ו"טשש

,כסמעיףנט םכדלקמן.ס

ה"סשי"םלעילגםוראה.ד"מכתקפי" .ד'ומלנ"'ומ

אמירהם.המתדרעתעלמומכיםבזהשרק)זף'מעא"ס לנכר

,(מצוהבמקים' ,ב"מן-שן,ח"מכומצההמץהלם'חיארחותסיב

.(.לראה'וה"ד)אאותהגהההגדולהכנמתרי'שיסיג .הק"ממוףי-ח

לשורפה'בר'כלכפיתצתך,מכרתת,פהכ."משסל מררכ)המנעםבהול

רדש'לצ,'.רבשם,תקלנרמו' ,אק.פתנו"פ'.ה,,מה,ה.ר,פ"פ.צברכםת.,ש

.מ.'פפלתנך"פלעילה.כ,.(עצמהבהמה'רמיר פלקמןראהאבל

כמשפתלהעשה.ש,ה.פכפיתפו" .נ'ער.,,בישנים,';ראה,.כאןשנתבאר
.('האלרעה)פיהל.;לה.כ,.שםי,ק.רק.פ".תמה .הסו

.שם' .,י]ן.סשז
רפנ"פלשלנתבאר,.,ק.פ],ק).סי"

.ב.פכתלנ"פל';נרל.תילה.פרבק"פא.מסח נ,מימבהנאתהבא.ב.הב.פ.ירשיתסט
ת,' שעת.שמחה,רבדבשם,ר.פריש(קזשמא)

.נ.פ;.,ש.את'נץ.'הרבשםתא"פש.ב'הר נ,מימוגהרתע
1.מ.קלה"פשן-התרמת.שםת,' .הק.פא.ש

.מ.פא'תר"פ.ה.פכתג"פלקמןראה,.שםש.ב'רעא



תמז-תמופסחהלכותקמח

ישכחשמאלחושואיןממועדבחולאוכמחבערבמעולםמןלבערושמתעמקבשעם
.]לויאכלנמישכחמיאךמעולםמןלבערוכדיאלאבומתעמקאינועצמושכלכיוןויאכלנמ

שמריבקנסידחפנולאלגגושנתגלגלנכרישלחמצומזבביוםאובשבתמצאואם
'בסישנתבארכמוליאחרדברידיעלאפילולנמוקצמלמלמלשאמורמוקצמממלמל

לרשותאונכרישללגגובקנמידחפנוואן,מערבלעדכליעליויכפמאלא"אל"שי
:מרבים

באכילמאפילומותרמואמרימצםאוחמץאםיודעואינו"בפסחבביתופתמצאח
בולןשמיסמחמץכלוביערמפסחקודםמביתכלבדקשמרי"למיאמצמשבודאי

שמןמבדיקםבשעתאותםראםלאשמאחוששיןאיןבחוראובגומא11פתמצאואפילו
אמוריםדבריםבמסש"ע"]ג"תל'במישנתבארכמו]ובמדקיםבחוריןכדינובדקממתם

מצאאםאבלבתוכםבדקממתםומןכשבדקאותמראמשבודאימגולםמיאכשמגומא
בקרשימכומסוחיאמתיבםשבשוליבחריץשמצאכגוןלכלנראיתשאינובגומאפת

וחייב]]חמץמיא11פתשמאלחושישחריץשםשישלכלנראמואיןמתיבםשולי
.מידמעולםמןלבערו
למתעפשלסאפשרשאיבעניןמיאאםמעופשתשמיאאלאמביתבאמצעפתמצאואפילו

מדברניכרמרי(מפמחקודםשאופיןמ~מבנמןמצותשאפםמשעםאו)מפמחמשנכנס

משעמאו)מפמחמימיכךכלעברואםאבלמידלבערםוחייבחמץשלמיאשבודאי
שאפממשעמאו)מפמחמשנכנםבשמייתמשנתעפשמלתלותשישבענין(ממצותשאפמ
קודםמביתאתשבדקכיוןנ]באכילמאפילוומותרתלמקלאוליןעתםעד(ממצות
אםאפילולמקלתוליןיוםבכלחמספתבצמחלאפותביתבאותונומגיןואםי]מפמח

פתומניחויוםיוםבכלאפסחממפתאומריםשאנומרבםמעופשתמיאשמצא11פת
:"למתעפשימרבתםולכךשמצא11פתעלמחמס

:מעיפיםג"מובוהפסחבתוךחמץתערובותדיןתמז
ליחןכדיאלאתערובתןאומריןאינןשנתערבושבתורסאימוריןשכל"פיעלאףא

מלילדמיינומפסחיבתוךשנתערבחמץאבלששימיעדדמיינו]בתערובותמעם

גםיראה.שםא"מ.שםהרשןתרומת,א,א'גתראעב מל.לע

תנא"מלקמן.ג"'ם-תם"מ,ב"מתלה" .ג"ש

,ג"מא"רמ,שםש"ב'רעג סו"טעד

.וק" .ג"ושג".ם-תמ"םלעילגםוראה,ידביועה

רהטוברלעיל.שםע-שו.שםש"ב.ר,שםרישלת'עו .ה"ר

תמה"םלקמןנתבארהפמחלאחרתו.בבמצאיארעז ,ל"ם

.ר"טע"ישימור,א,ודףאתראעת ק"סא"מ.הביתבהרמדיהשםרשייעט

.י ק.ק"םי-ח,2ם,א-תפ

.ח"ימאמעלףפא תשפב

.שםא"מ.בטמאה"דבגהנדה'

--------- .2ם'יריעטור.שתגמראפג

הכר'אה"די2םועריפד .שםע"ועץסיר.שםגמראפה

תמזסימן בקיבץ14

(2ם'מבואראה)''היב"!נ)תירהגדל' זהמטןשלמהרעילק"הרהק"כחתצלעירימו
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