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לתמוה]'נ"תי"בננא"המשהאריךכמו,ע"השוכפנקהואהדיןמעיקראבלהמנהגמהמת
אבוילפיכךלנבייהנאהאינויילהאכילדאנוימשוםהואהמנהגשטעםוהעלהנ'זההמנהגעל

ולא,חמץגבילהחמיישנהגובעלמאחומיאאלאאינוזהובודאי.שבואינוימדמיחוץלמכיו

,ד"צ"נד"ביוש"כמ,הפלילבהמתואפילולנכרילהאכילואבוייםשכולם,הנאהאינוייבשאי בשםד"נלנוףו"בטש"עיי
י'תמורהנוףבמשנהמ"וכ,ניחטאתותויתנןל"וישי'והיתיאינוי 'שםחדשהפייש"כמ

גנךייןכגון,ן'שבהןאינוימדמיחוץלנכיילמכרןמותיכ"ואעפ," ]חללים'ובתעיובתואיןנמינובשאינושנתעיב

א"ימש"כמיין]]ומיאהטעםשםשישכנגדו" .]]משהו,בחט1"71ש"וב,י]ך"בשש"עיינ]ה"בהג'הנעיףד"7ל'גיד"ביו

,מ.פתמה"פלעילוראה.1.פכתפו"פלקמןה.נ.'.פק,ן].(לקמהקמה)ר.התרמת'מהלנ.'פת.]ךתין ה.רמ.פ
.המץשלמהליםבישלאוכשאפהמיעלת11תמהאםבק.פתזותיתןן.1ס,א.שהרשבורע 1:מה:ש.כאפילו)

.שםא,ומ.קער"מב.ההרשןתומתמשניע1ת.ממ,(מ.מנ"ת'.פכדלקמן,הר' .(מכירההמתרתלרעה)א.פל';כרלמא.(רלא'ע)רמ"פהיתיק
.'.פתפז"מא.רמ.שםהרשןתושתמב,מ.פנ"ת"פלקמןוראה.,,,השברעתשםמי1לז 1:מה:ש.כנם,שםק.הפמשלרעת

תפו"פלקמןה.1כ.בק.פא.בק1שיבארממעםמגן'רלהםשהר' לעפן)מבשמש'

,לסקלמעמיסעית"שכמטסלו'לצרכן.סכרו.יד'שנאפועד,(ומעויר"י .:.וששםכדלקמן.שםק,ן]יח
תמז"ום,א"פא"מח,מ"הרבישיםתקםרמזתורכילט

אדריןלקינטרםם.ציינ
(נ"ועבק"סא"קותמב,סיוכדלעיל.א,עדז"ע) מותומינובאינוכ"משא,במינומיןדוקאהיינו

כדלהלן)ומראהכעסבנותןאפילולנכרילמכוו לנכרילהאכיללאיסורבזהחוששיםואין,(בסמוך

שנמצאהמחטהגם)החמירובחמץורק,הנאהאיסורי ,(ומשהומינובשאינומיןשהוא,בתרנגול

כמבואו,טפםמנותןרקבמשהואסורשאינוב ביו

.ג"מקלך,סיר" ,חלקים'ועדטעםנותןבמיםייןכשהואכא

,ה"סשםכמבואר פמקואות.ראהכב

,(שאוביםמיםלענין)ה.משנהז" ם"לעכוהכלמוכרהזהכשיעורבמיסאיןואםבג

.שבונסךייןמדמיחוץ ז"כטדלא)נסךבייןאףשמיירישמשמע,כגק"סכך

מגדיםפוי,פתיחתואה.(ל"רשכשםטק"סשמ להל

,קעהששםב"העו,זאותנ"פג"חפסח' דהויכלברזודלא,בתונגולתשנמצאהחטהכה

,משהודהויזאתאףאלאמינובשאינומינו נהגולאוכאן,נסךבייןגםמדינאמותוזהשכל

ק"יוות)ב"העוראה,זהאחרוןקונטרסלכללותט ח

.ואילךקעב'עי" ,י"פתפזמהי

אסרתמוי"שבוסהטעםיתבאוולהלן)שםיא ,(מריש

.צדקובמעגליה"ריכק"סיב שהסיג
בתרנגולתשנמצאהחטהמיןמחלקאינוא" מהעלותמה,חמץבהןשנתבשלכליםלבין

ג"סכדלקמן)לרחיצהחמיןמיםבהןלהחםשמותו שטעםוהעלה,לנכריהתרנגולתלמכווואסוו(נ"וש

,כרלהלן.הואלמכורשלאהמנהג .פהכללדוראושערי,ב"סיכאכללהאווךיד
,ו"סמרישח"פחוליןשלמהשליםסו ,ג"ספהכללטז

,ישרפולאהנקכריןכל:ח,לריז סית
להשליכוש"וכאסורלשרפןשאפילו:יק" תמה,סילעילראה,בפסחחמץולענין)לשוק

בייןשנתערבנסךייןלנכרילמכורשאסוושמהיט



תמזשמחהלכותקעב

אחריןקינמרם

יינןלנתםאינוייןשכל(ז"תנ'גיחדשבפייוהובאהואשוניםבשםן]ן"הו)אומניםשישובפוט
המירכישהביא,"]ה"וראבים"הישבדעתכ"גבודאיוזהו.שייבייןייןדאפילולהוימדמינן

והוא,בחמץגםמהניליםהנאהדהולכת,חמץהלכותנוףמימוניובהגהתן]הצלמיםכלבפיל מדמיחוץלנביילמכירהדין

ם"יישמ1ה"ראבישהביאבראיהבהדיאשםכדאיתא,אינוי ימהייושלמי
]יגמליאלבןשמעון'דית7נתאמהנינמיבלחדבלהאלמא,מיימוניותבהגהותש"ע" 'ודד
ה"יאבישהביאשבירושלמיהדריוניחיגכמו,]ילהמדמינןיינןדלגתםמשוםינאליעזי .ממנויאיה

מדמינןגנךדלייןיןשעהכלבפילהמידכיש"כמאלא,"יבלחבלחהכיל"7יילאדאגןאלא

,בתינגולתכלוםהחטהממשותשאיןמשוםדמי7לאלאבזהנחלץלא"זי"מפייי"יואף.להיי וכ
ז"מפריי"ידאף,ממשבלחבלחמייייזת"תמ'בגיכאןע"בשאבל,זין"תנ'ניע"בשפ" מלשוןכדמשמע,בזהמודה

ל"נלאז"מפייי"דימכלל,'כו"לחלוחיתתדטיפהשחידשהמידכי

והשיגעתי"השבדביישנדחך]אביהםתבאשלעיין)ל"נדהכייתשכח7"דו,מתייהואולכן'הכ
.(ניחאש"מולפי]תחדשהפייעל

בןשמעוןוריביאליעזי'דידת7נתאץ'י"הבפנ7דתן"7ל'ניד"שביולשיטתוהולך"עע"והשו
תןמשהבדיכיא"ימכוונתכ"גוזהו.השםהאחיוניםהנכמתהואוכן,בייןבייןמהנילאגמליאל

דאפילוז"מפריי"רעלשחולץ,שעהכלפי7שבמידכיןה"'ויאבם"הישבדעתבתחילהשהביא

אחריףלקינטייםם.ינ.צ
בחמץשהחמיוווהטעם)חמץמחומרתאלאלאסרו כוחוץלממרולאסרו,נסךמייןיותר

בשאינומיןאף' ,(גק"ססוףא"קולקמןיתבאר,במשהוואףמינו

.(הראשוןריבועבסוףב,כב)ב"עז"עבו דקייבז

מותריינםבסתםשדוקא(א,עדז"ע)ל" איסורמדמיחוץבייןייןתערובתלנכרילמכור

ב"וא,איסוריםבשארגםהואשכןסוברן"והר,שבו ממשותתערובתאפילולנכריבפסחלמכורמותר

עליושעברבחמץרק)הכיל"קיישלאואף.חמץ ישמ"מ,(בק"סא"קותמר,סיכרלעיל,הפסח

,כרכושיולחטענןילמכורלהתירוורעהלצרף ה"דב,פאיבמות'בתוס)ס"רשבבטסתיר'סיכת

.(כולן .תחמאומזכס

מהירושלמיס"לרשבואיההביאשםה"ראביל למכורשהתירו
ייןמדמיחוץהדרייניחרסלנכרי תערובתלמכורהתירם"שרשבמוכחומזה.שבונסך

אפשרכ"וא.שבואיסורמדמיחוץלנכריחמץ טעמותעוובתמביותאתלהתירזודעהגםלצרף

.ממשוולא פערלהלא

,א"הסוףנ" איסורמדמיחוץלנכרילמכור)א,עדז"עלב

.(שבו ,(המלחליסהנאההולכתי"ע)א,מטז"עלג

.דלעילן"הרכדעתלל .ב,,סא,.,תחב'סילעילנסגאהלה
לנכרילמכורלאסור,(מ"הךבשם)תקםרמזלו ,'כוחוץבפסחחטהבהשנמצאהתרנגולת

'כוחונןבייןייןתערובתלנכרילמכורשאסורלז

למכורשמתיו,תקנחרמזשםבמרדכיהמובאלת .,כוחונןלנכויהתונגולת
,יסעיףלט ומשמע,בהנאהגםחמץמשהותעוובתשאוסרמ

הולכתי"עואפילו'כוחוץלנכרילמכרואפילו .המלחליםהנאה

זאתשמחשיבהיינו)חמץהיאהחטהדסביבמא וכל,(אסורולכןטעמורקולאלממשות

שבמורכי)מורכיו"להז"מפריי"הרביןהמחלוקת טעמורקהיאבתרנגולתהחטהאם,היא(שם

ומותי לעילגסוראה.למכורואסורממשואףאולמכור

.בק"ססוףא"קותמו,סי ,(באותז'סי)א,לפסחים(ברודא)מב

'ובסימשהותעוובתבהנאהאסרתמזי"שברסמג מתסו

שנמצאההתרנגולתלנכרילמכורהתירי" .חטהבה

סייריתתזי"שברסשהילק,ה"סתתז'סימל י"סתסו,ובסיהתערובותהשביחשהמשהו

,התונגולתהשביחהלא.שהחטהמיירי ליסהנאההולכתלעניןשאףלהוכיחבאעתהמה

י"כחרלא)ה"וראבים"כרשבל"קיילאהמלח .(כוותייהופסקשבזהבק"ס
,מטז"ע)אלעזררבישלהתקלהשגם,בסעיףמז אלאמהנילא(המלחליסהנאהלהשליך-א

בייןנסךייןבתערובתולאבייןיינססתםבתעוובת ,(שבואיסורמדמיחוץמכירהשלהתקנהכמו)

שאף)שעהכלבפרקמהמרדנימוכיחשפירולכן חמץתערובתלנכרילמכורשאסורמודיםהמתירים

יל"קדלא,(שבואיבודמדמיחונןבלחלח עשהתירו)ה"וראביס"כרשכ
ליםהנאההולכתי" בפניםוראה)אלותקנות'בביןמחלקואינו,(המלח

איסוריםבשארכ"משא,ז"בעדוקאדהיינו,ט"ססוף שמועלתבמקוםאף,מועילאינושפריוןל"קיי

,(שבואיסורמרמיחוץמכירה שהוכיח,בהיתושנתערבגמורנסךייןה"דמז

שאינם,רלקמןש"וראם"ורמבף"הרימלשון ,(1"עלענין)האלוהתקנות'בביןמחלקים

,יאק"וסטק"סשםך"שמת .בק"סמט
כ"ואח,[תתמארמו]הצלמיםכלפרק:ל"אוצנ .'כו[תקסרמו]שעהכלפרקהמרדכידעתהביא



קעגתמזשמחרכות

תולנכרילמוכרויכולהכללצבריביבשיבש(נ)בתערובתאבל

"
כמושבואיסורמרמי

.תישנתבאר
אחריןקינמרם

גנךדלייןמשוםמודהז"מפייי"יאףממשבלחובלח,למוכיהאבויחטהבהשנמצאתונגולת

,")ש"ויאז)ם"ורמבנ)ף"כיישפנל])ד"ביוע"השלפנל,")מועיל,פדיו,דאיה"וה,לה,מדמינ
כמובלחבלח'אפיאינוייןבשאימהניג"דישבת7נתאדאףל"דנה"וראבים"כישבדלאוהיינו
ותראהשימותיהמקומותבכלהיטב,עיי,ם"וישבה"יאבישהביאביאיהכמבואי,יינןנתםגבי
דאשתמיטתיד"ע7ב'כח7דלא,ל"1אחרוניםכלושארא"וימע"השדבייכהוגןעלוובזה.הואשכן
בהדיאכדמשמע,")בשמםוהיתיבאינויש"מאלאיאהולא,י)ה"ויאבים"ישבשלהדיןמ17ר

לאה"ואפהצלמיםכלפי7המירכישהביא,משהבדיכיא"ימש"מאשתמיטתיהוגם,מלשונו

:כדתשלאא"ימעללהשיגלוגרםו1ה,שנחבאימטעם,כפנ7

דלפי,לכאויהדמשמע,"נן"תי"בנא"במעייןןנראפילוגלמנאןנרה.לרביבשבש.(ג)

לנביילמכוראיןביבשליבשה"הכ"א,לנביילהנותדאנוימשוםהואהמנהגשטעםדבייו
בודאיע"השושהיי,לזהיאיהלהביאאיןזותקנהאחיוניםומהשמטת)]שבוןאינוימדמיחוץ

ז"זוטא'באליעיין.ביבשביבשזותקנההרכיילאה"1אפנ",ינעיףז"תננימןש"כמהכיל"נ
אנויחמחמץהבלועכליוכן,(טמןשבנעיףאומייםכישדלאע"הששדעת"יע7בןובמנחת

לעניןמ"ומ.ביוםבותבשילולתוךשיפלוטהחמץמטעםשיהנהלנכיידמהנהבפנהלנכיילמכיו
."לעיליש"כמבעלמאחומיאאלאזהאיןא"להמאףשהיי,זהבכללהחמייראיןפשיטאדינא

הפייהחייוכליםמביית.היתי[ל]מפרישאחיוניםובשאי,ן"לאינוימפוישאינוא"שבסובפיט
]]הדשןתיומתבשםח"י7"ניעקבבח7כ"וכ,נ"תי"בבנאחיוניםבשם"]זוטא'ואלי]חדש

,מהליהנותמותיכ"אלהשהותומותיחמץוכלי,בפנחממנולהנותמותילהשהותושמותישכל
א"החש"כמז]ה"בהגכוונתוכ"גוזהונ]נ"תי"ננמשהבדיכיא"הימפ"וכ,לנכיילמכיןדהיינו

.אפוץלעלמד

אחייןלקינטורםם.ינ.צ
ראסר)שעהכלבפוקמהמררכישהוכיחהיינונא אינופדיוןשאף,(שבואיסורמרמיחוץמכירה

הולכתי"עשמתירים,ה"וראבים"כרשבדלא)מועיל ,א"סע"בשובהגהתופסקולכן,(המלחלים.הנאה

,פדיוןמהנידלא סינב

ף"הרימלשוןהוכיחשםי"ובב.ב"טקלך' ,כביןמחלקיםשאינס,דלקמןש"וראם"רמב

.האלוהתקנות ,(ב,כב)1"עבג

.ט"הכז"פטאסורותמאכלות'הלנך ענח

.ט'סיג"כ1" מרמיחונןלנכרילמכוראסוגק"שבסשאףנו

,(שעהכלשבפרקהמרדכיכדעת)שבואיסור בסהתירמ"מ

ליםהנאתווהולכתפדיוןי"עבק" באיסורשהובאוה"וראבים"הרשבכדעת)המלח

שלאלושדבריםוכתב,(ידיןכאכללוהיתר וראבים"הרשבפסקשהביא)והיתוהאיסור

(ה" .פריוןי"עשאסרא"מהרמנשמטו
.ל"וכנ,שבואיסורמרמיחוץמכירהאףשהתירנו הנאההוללתי"שעהיתואלאבשמםהביאשלאנח

.המלחליס אפילוחמיןכלילמכורשמותו,גאסעיףקאינט

.בפסח (ו"יוות)ב"העוראה,1האחרוןקונטרסלכללותס

.ישלו7צ'ע',ד

רישא"קווכדלעיל,צדקובמעגליה"דיבק"סמא ,בק"ס

זהמטעםאסרבפניםשכאןהטעםכ"אומהוסב והתיר(ממשוולאבטעמואפילו)בלחבלח

,(ממשואמילו)ביבשביבש ,זהלמנהגחששולא,בלחבלחאפילושהתירסג

.(אק"סא"קוומלעיל)ט1ק"סתסו'סיסד .(שסוכדלעיל)טזק"סלטכללטה
,ברובבטלביבשיבשחמץשתערובת,תמז'סיסו לאהכיואפילו,באלףאפילובטלאינואלא

.שבואיסורמרמיחוץתקנתהנכיר ,,בולמכרו1המטעםלאסורלכאורהמקוםהיהסו

אהווןהקונטרסבהמשךולהלן.בק"סא"קוסח .ב1הולאב1השהחמירוהטעםיתבאר
,בכליםולאביבשביבשולא,בלחבלחרקסט סתג'סיע

תמו,סילעילגםוראה,ש"מגםה"ד.ז" .גק"ססוףא"קו
.וק"סתנ'סיעא .ד"סכתמב'סיוכדלעיל,קיג'סיעב
בכליחמיןלהחםשמותר)מהמורכישהוכיחעג חמץכלי(למכורוכן)להופכיוגםשמותר(חמץ

.(שםכהצורדלא) סשםעד

שמזה,חמץבכליחמיןלהחםשהתיר,ז" .למכוןאףשמתירנואה



תמזשמחהלכותקער

החסעםהתערובתכלרמימהנכרילימוללואמוראבל

"
הרסרמיולהשלירשבתוכו

" כמו"תהנאהאיסוריבשארלאאבלורהבעבורהאלאמועלת11תקנהשאיןליםשבו ביושנתבאר
:המעםש"ע,קשתמימןר"

כהןנראהחמץיהאשלא"הימכתומריחןמשפשפןת1בפסחחמץבהןשנתבשלכליםכ
מצויאינושהריימצאוכליראהבבלעליועובראינובדפנותהבלועשהחמץבעין

אחריןקינמרם

ש"מואשתמיטתיה,כהטורלהחמידא"רמשדעתשכתבו"נ7טה"פכלליעלבכמנחתודלא."]שם
ביבשיבשומביית.ש"עיין]ו"תמבנימןש"כממאדשםתמוהיןרבדיוה"ובלא,משהבדרכיא"רמ

עיין)ן]הנאהאינויילכלכללשנתן,"י"7י"ינד"ביוך"והש,"ר"מ,"ניעלבהח7החייו
.(ז]ב"צ'ניהכנףובנקודות)]ג"ויב"י7"נב"7'וני]יה"נ7ט"7'וני"יא"נ7א"7'גי]ך"בש
גנךייןכגון,מינובשאינונתעיבאםבלחבלחגםזותקנהבהמועלתהנאהאינויידבשאיואף

כנונחאותלןדנבייאמשוםהיינו.ן]הטדבהשנמצאהתרנגולתלשיוףמחמיייןואנו,"]במים
למכוידאנויודאיוליב,"]כיבבמשהובמינושלאביןבמינוביןא"ע,לדףשבגמיאי]שלפנינו
לדעתהדיןמןדאנודבמינומשוםגוייה,מינובשאינונתעיבאפילואינוימדמיחוץחמץלרכיי

יינןבנתםאפילודליבשםדמשמע'ד"עדףז"ע'במנועיין)בייןדייןדומיא,ן]וניעתוהמירכי לא
,זוגוייהמחמתאלאליבאבויאינובמינושלאמשהושהיי,(ש"עייבייןבייןזותקנהמהני משא

אינוייןדבשאילדידןדאף)'שם'בתונועיין.זו]'לגזייה"'גזייהגזיינןדלאננךבייןכ"

.(מ.פנ"ת"פלאלראה)רמיהתשפת.מ"פנ.?1.;ש,ךא.כגלןה.רב,א?במגת.'ת1פמה .ן]1כןק.פ)1.ש.נו,ככ)ג.נפשם1.]

ךתמזד.,.]"

גםהיאכן,תנא'.יפלקמןש.שמ)א.פא,

ק.פ..ק.אק.פא,ת.(כרפההמץבהןשל'שנתב'כתמה"פא.מ.'1אכתה.רא.פהכאן,בק.פ.ק'.ס פלאלניאה.1.פק

לערן,ה.פתמב"פלעילניאה.אק.פ]תת'.1בס,רהמץהעינבתשלערן,נ.פתסב" .אלונכליםשנתבשלהתבשיל.מועלת11תקנהנם,הרפה1'ל;שעבי
(הצפהקורםבהתבשל)א.פתנא"פלקמןיאהמתה.י?1ך.שויאה,נס'לצ;'הגלאי.בשק1הפשןמז מלעיל.שם

,(הנעלהם'כ'צישאןבכלים)ב.1מגעברהשמקאהואוהמעם:מ.מתמה" שאפההמץכ.משא,1ן'ר?בלה'פנרמיהשתיכפתויה

אחייןלקינטרסצורמם
גםוראה,ה"סקלד'סיד"יוא"ברמכמבוארפה וט,בק"ססוף.לעיל

,בק"ססוףתמו" זותקנהך"הששהתירממדההוכחהמהיב"ואפו

.במסחבחמץאףשיתיוהאיסוריםבשאר שמותרבמקוםאלאבחמץהחמירושלא,ומתרץ

מייןחמורחמץשכזה)מינובשאינובמיןנסךביין ממיןאמילונסךבייןשהתירוממקוםולא(נסך

מייןיותרבפסחכחמץהחמירולאשבזה)במינו ,(נסך

אמרה"דשס,שבתוםת"ורג"כהגירסתלמעוטיפז .(ב,ז)שםף"הריוגירסת,וכא
במינושבתורהאיסוריןכל:ב,כסהתםראמרפת חמיןגזררב,טעםכנותןכמינושלאבמשהו

.מינואסובמינו.שלאבזמנו תקנהשאין,להומרסינןנסךליין.האיסורין.רכלפט

,בייןייןבתערובתמועלתזו לאאבלבחביותחביתג"כושכהלכהובאמוצ

.(יינםלסתםנסךייןביןמחלקואינו)בייןיין בייןשנתערבומים;ג"מקלר,סיר"ביוכמכותרצא

בשאינומיןשהםמפניטעםכנותןכמיסייןאו .מינו

.רב'עשםב"העוראהצב .כמשהוכוכהלכהמיהובהא:רבאאמרה"דצג

.יכק"סוישעה ,בק"ססוףא"קועז

שבואיסורמדמיחוץכיבשיבששמכירתשכתבעז ,נסךייןכדיןשתלויכתבושם,גק"בסנתבאר

,בחביותחביתשמותר ,ביבשיבשבטליםשאינסבדברים,בק"סעת

.שבואיסורמדמיחוץלמכוםשמותר כאלףכטליםשאינסהחשוביםבדבריםרקלאעט

בחמץאףאלא,(שסע"בשומיירידבזה) כרכריםאפילוכאלףבטלאינוביבששיבש,בפסח

,חשוביםשאינס .קצוששםב"העוראהפ
הראויהחתיכהבחלבכשרגביגםכןשכתבפא ,כאלף.בטלהשאינהלהתכבד

בפסחחמץתערובתדיןמיושלאשהמחכופב מהעלשסמך,באלףכטלשאינוביבשיבש

,ט"סתפז"סח"באושכתב בשה"בפג

:שלדוכרמוסים,ו"תקראקאהוצאתך" יכשכפסח)חמושתערוכתהטעם)ל"ויג"י

.(בטלאינוכיבש הטעלפך

מכעסכמשהואוסרחמץאם)טזק"סו" .(מתיריםלושישרכר



קעהתמזצמחהלכות

והכשרהגעלהבלאבהןלבשלמותרשאןהפסחלאחרעדלהשהותןמותריפיכר~יו
מותרוכן)א"תנ"בםשיתבארכמוהפמחימיכלצנועבמקוםלהצניעןשינהררקכלל

מיםבהןלהחםאועראיררךצונןדברבתוכןלהניחוכן")הפמחבתוךאפילולמכרן
קודםחמץבושנתבשלכליכדיןבפסחאפילומותרעראידרךולכביסהלרחיצהחמין
הפמחלאחרעדאותםישההאםחכמיםחשוולאנן"ת'בסיתבאר,י)שכמוהפמח
משוםבפמחבאכילההנאמרבמאכלשחששוכמוהפמחבתוךבהןויבשלישכחשמא

חששא
~
:))ו

ונתפשמכשנבללבמשהובפמחתערובתואומרבפמחשחמץאמוריםדבריםבמהך

בומולדתשהידחםתבשיללתוךשנפלחמץמשהוכגוןההיתרבכלהחמץמעם

הרומנבתוךמקצתהשמונחתבשרחתיכתגביעלשנפלביןהרומבלתוךשנפלבין

מעםמתבמלאימוריןשבשאראלאי)הקדירהבכלמשהוהחמץמעםמוליךשהרומב
משהו

~
כלנאמרולפיכךאלפיםבאלפיאפילומתבמלאינובפמחחמץאבלבששיםה

:שבקדירהמה

אלאאומראיןממנובמקצתאלאההיתרבכלהחמץמעםנתפשמלאאםאבלוו
בומולדתשהידחמץככרכיצדבאכילהאפילומותרוהשארבושנתפשההמקצת

מהמצהשימירדהיינו")מגעומקוםאלאאומראינובומולדתשהידחםמצהבככרשנגע
אפילומותרוהשאר"אגודלכרוחבבעומקאותהוימירהחמץבושנגעהמקוםאת

רומבשםשאיןדכיון")משהואפילוכללחמץמעםלשםי)נפלמלאשהריבאכילה
.ן)מגעוממקוםיותרבמבעומעצמוהולךהחמץמעםאיןהחמץמעםאתלהוליך

אחריןקינטרמ

אינהשטעםן'ן"והימב"'ם"הימבלדעתל"ואצ.כוותיהמחמידיכןבחמץמ"מכדביול"קיילא
:("חנא)ג"אע.י'מתיייןלושישדבימשוםהואמשהו

,קם)ם'פמחן"הראבבישים,אק"מ[תננא'סיא-ממט סיל.לעה"יכ,(א

-יק"משםא"וקיץ'םתסב' .מכהניילאטעמין.לענ

.אף'מענ ק"ס)תי"סוסזוטאאליה.ש"מגםה"דז"םח-פךגצו

כייפםגםנהוהי,גק"סא"קיוראה,אחרוניםדשםי וראה_ז"כשםיבמיהב"ט.תג"םמשה.בדרסא"הרמ

.ימנןה"ר).בק"סא"קיתמי'סיל.לעגם מעינ

.ג'ף' םלקמןראהגג
כאןחוששיןמקיםשמכל,א"סתנא" .עם'להצנצריךילבן,מירים'אמשארעתר

ה"דא,ק,2"אםה"דב,צוהילין'בתום'"רנד ע"ושושנטור'הבדעה.פת'טה"דא,קח,חתנה

ד"פסיראה,ג'ק"יםדק"סצב"מך"ש.ר"מקה"מ

חיץככילה.116ל)ז"אדה.פסק,ג"משםצדקצמח ,ו"םלקמןראהלרוטב

ר"פצ"ת.כה"מב"פש"רא,נב'"מוםהשלםם.רא'גה _א"סנ-שו.המפרשיםבשםהפא

,כד'סיץ'פהיליןש"רא,(נטילה'כד)זק"ס'"חנו

נו"דה)'ק"סאסא"סא-ת,ד"םקה"מד"עע"שי אצבעשכלג"מם..לב"םל'לעוראה.(אצבעריחב'בעוב

םלקמן,ה"יכ,גודלא.המתם

~"
יראה.ו"מטתמא"מ.ב םלקמן

מור'שבא,ח"מיתמא'.ום,ו"ימםמניותנא" שבחטה,לך'יאט"מנתמז"םוראה,בקליפה'מגבליע

,קלעה'בכד'מגבקועה "נכתגז

,נפלטולאעתרהחנוןטעםנתפשטשלאלפי:' ,א"רעצון'חיל'תיםראהגח

,ו"מטתמא"םלקמןוראהגט

אחרוןלקונטרסציונים

במינוכמיןדקהואהאיסוריםשבכלג"ואעצז,ששיםעדאלאנאסרלאבמינובמיןשאףצד ביוכמבואר

אינוגודינןנחמץ,(א"סקב"סד"ביוכמבואד),א"סצח"סד" באינוגםזותקנהשעלתלגולכן,כינוגטוכיחלקמןוראה,ט"כו"פטאסירותמאכלות,הלצח

.מיה"סלעילגםודאה,כוותייהול"קיירלאח"סי סלעילדאהצת.וק"ססוףא"קותמה

,הק"וסרק"סא"קותמה" בישלאוכשאפהזותקנהלעניןלכאןשמציין.(ב,ז)שםמלחמותצו

.בחמין



תמזצמחהלכותקעו

חםבהשנגעהמצהאתבישלואם

"
להמירואפשראםאפילומגעומקוםהמירולא

הכלבקדירהעמהשנתבשלמהכלעם11מצהכלהרימקומואתמכירשהואעכשיו
ידיעלההבשילנכלעכשיונהפישטמגעונמק1מנל1עשהיהן.החמשטעםלשאמור
:במשהויבפסחשחמץהכלאתואומרהרומב

ההיתראםאבלבהוכיוצאכמצה"כחושןהואהחמץבושנגעכשההיתרזהוכלן

מונחוהואמבושלאונ"צלישמןבשראו]ןבשמןהמשוחהמצהכגוןשמןהוא
אתומשמין,מפממןהוא]מגעוןשבמקוםהיתרשלהשמנוניתהרילרומבתחוץכולו
ההיתרבכלומתפשםזהמשהומעםמפעפעכןידיועלהנפלמןןמשהוהחמץמעם
מולדתשהידעדכךכל""חםכשהואולהתפשםלפעפעשמןדברכלדרךשהואכמו
בפמחשחמץכולואתאומרהואהריההיתרבכלמשהוחמץמעםשנתפשמוכיוןבו

:לעולםמתבמלאינושישנומקוםבכל

אפילון"כולואתלאמורחםחמץבושנגעחםבבשרלהחמירנוהגיןאלוובמדינותז
נראההבשרשלפעמיםלשמןלכחושביןלחלקבקיאיםאנושאיןלפיכחושהוא
שמנוניתבוששייךדברבכללהחמירנוהגיןלפיכך"למבפניםשמןוהואמבחוץכחוש

ואיןרומבשםשאיןפיעלאףחמיןושניהםחמץבונגעאםבהנאהכולואתלאמור
שוםבהםלמצואאפשרשאימדבריםבהוכיוצאבמצהשנגעבחמץאלאמקיליןאנו
דיניםפרמיכלש"עזלי"ותםאלנ"תםבמימןשיתבארכמו]שמנוניתלבהםשיהיהצד
:אלו

מכלבתערובתונרגשהחמץמעםשאיןבמשהואומרבפמחשחמץפיעלאףח
ביןבאכילהאפילו]כללעאומראינובהתערובתלפגםמעםנותןהחמץאםמקום
נתערבשלאבין,בהתערובתללפגםמעםליחןכדיבושישבעניןהרבהממנושנתערב

מעםשכללפיכללנרגששאינולפיהתערובתפוגםמעמושאיןמעםאלאממנו
וישהתערובתלתוךכללנפלסלאוכאלוכללטמעםנקראאינובתערובתשפוגם
יותרמעםבימוללךואיןבמשהואומרבפמחשחמץכיוןואומריםזהעל"חולקיןל

בושישביןלןלפגםמעםלנותןהדיןוהואאמורכןפיעלואףאלפיםבאלפיממשהו

אליה.נתבישילהאםכ"יאה"רלגק"סתסו'סיא-חסי תמז"מלקמןה"וכ.טק"ס'"ה,גק"מכאןזיטא

מותראם)א,כאצרקצמחד"פסוראה,ר"מנ

.(להשהותי .הפאר"פמ"מס1א

,א"אע-ו~ ב"מלקמןראהבשמןנילהבהיאואם,בק"סא-חסיב

.לרזךלגעקב'פעמייראה ,בק"סו"טג.ס

לי'אפהכלאומרהריטבתךכשמקצתוכ"משאד.ס כדלע,בכחוש

.נ"ש:ד"םל' ברעת,אבלרמנוש"ומה"דקה"םד"יוח"בה.ס

א"מנתמז"םוברלקמן.ט'ק"משםך"ש,הטור .נ"ש

קה"מר"י'ע"ושיטור.(ח.רלעמן)ב"רס,עזגמראו.ס צללענין)ה"ס

.שםא"מ.בק"סכאןו"ט,(' ב"העייראה.נ"יששםיכדלקמן,שםושיךח"בפיז

,-,ואי71'עתתוב םלקמןראה,ימליחצינןכשהיאכ"משאסיח

תמז"

,(דעות'ב)א"מנ מא"רמסוט

.(כולהכה'החתאותהר:לאם)א"'םתמז" ה"סשםא"רמראה.קה"סד-ריוש-ונם:'"בכתע

שמפטםתר.ההלעניןה"וכ,עצמימיר.האלענין)ט"ים םלקמןוכיה,(ההמץאת

א"מנתמז'.ם.ו"מםתנא" וצמ"מוראה.ט"מנ.

.כים' ,זק"משםר"יוו"ט.ע"םפיההיליןשלמהשלם.עא רמעב

ק"מתסו"וםהק"סתמא"מ,-ש.שםד"עא" .נ"מנשםלקמןגםיראה,ט'

,יאילךטזמעיףעג .עסלףעד
,'"םע"שו.ו"מה"פז"עש-ונאי-רשבשםטילעה "חעד

.(מ"פהיאתעריבת)כהןמנחתבישים,מהק"מ' _שםראשעז

,נב"'מוםהשלםראים'בם"והראם"רשבבשםטירעת _תצת'.םא"חא"הרשבת"שו

בדעתשםש"וראמכללה"דא,סוז"ע'תוםעט האימר

.שםהטבע.ם'



קעזתמזפסחהלכות

יהכלאומראלפיםבאלפישנתערבמשהוואפילובושאיןביןלפגםמעםליחןכדי
ישידועמנהגשםשאיןבמקוםאבלאלובמדינותנוהגיןוכן"]ובהנאהבאכילה
:]יברכהעליוהנאהמהמיראבלהפסידלאהראשינהכמבראשהמיקללהיריה

אינןאימוריןששארפיעלאףכן
אומריי

בהיתרמעםנתנוכןאםאלאההיתראת

ריחאיןהאיסורריחבושנקלספיעלאףהאיסורממעםכלוםבהיתראיןאםאבל

~
אומרשהואכיוןבפסחחמץאבלח"ק'סיר"ביושנתבארכמוההיתריאתאומרה

י]אמורריחוגםלפיכךבתערובתהחמץמעםמועמיןשאיןפיעלאףבמשהותערובתו
שנצלהביןשמןבשרבתנורנצלההואאפייתוובעתבתנורשנאפהחמץככרכגון

ומפסםבהכברנפנםהצלישלהשמנוניתריחהרי"]מגולהבקדירהשנצלהביןבשפוד
."]בצליויבליעוהחמץשלהכחושריחעמורומוליךהשמנוניתריחוחוורריחוםאת
לאפותיכוליןשאיןדהיינו)מצחןשלעשרוניםב"ימחניקשאינון]קמןשהתנורוהוא

הואככרכלועוביעשרון"'עשרוןשלמצהשלככרותב"יאחתבבתבקרקעיתו
הואהתנורופי(מיי"ת'בסישיתבאר]המצותןאפייתכדיןמשהוממפחפחות
פינקבבתנורישוכןהצדמןקצתפתוחאלאלגמרימתוםשאינופיעלאףיימתום
מקוםאיןמתוםהואפיושעיקרכיוןכןפיעלאףיוצאשהעשןבמקוםלמעלהפתוח
."'בההיתרונקלסלחוץלהתפשםלהריח
שנאפיתמצהפתלזמרצריךואיןכחושהואאםאבלשמןבצליאמוריםדבריםבמה

אםאפילומותרהכלמהמצהמרובההחמץאפילו,'חמץשלככרותעםאחדבתנור
וההיתרהחמץנשתהוואפילופתוחנקבשוםבוואיןצדמכללגמרימתוםהתנור
הןהככרותאםואפילוכלליינודףריחםאיןכחושיםשהםכיוןימיםכמהבתוכו
."כחושימןנקראיןהןכןפיעלאףבשמןאובשומןנילושין
אבלמצהשםלאפותלהכשירוהימקצריךהחמץשםשנאפההמקוםמקוםומכל
:רומבתבלאבכולומתפשמתהחמץבליעתשאיןצריךאיןהתנורכלשאר

אפילו,נאמראינובקדירהשמןבשרבתנורנתבשלהחמץאפיתבעתאםוכןי

.'"םא-רת,קבה"םהזמןתרושתפ לפק)מבק"מרבהאליהפא

.(פ" "מלקמןגםוראה.מאק"סא-ת,שםהדשןפותתפב

'סי.ג"וממ(.1'שלמנ'האמרעהקר'שומ1)ג"מלתנא .מ".םתגב

שרק)א"סקח'.םר"ז'ע"ושומור,ב,עי'לופג ,(אמורלכתהלה

היליןף-הדשמעות.מ.רבאמדיהב,מיז"ע'תוספד םק"ממהגהת.יאיכאמריהשםן-ר,(א.,לב)פץ

" א"ברמ'האמעה,א"מא-מ]ך)ב'הםרעוד.(רבא'ע)רש

,שם-ויד' אג,סי)אשערדמתהארוךהמתתירת,ה-אופה

.דק"מכאןא-ית,צו'"מיםד"יוהביהרוש.לפ תפד

.א- ,קחמה]-ריוא-רם.ח-פךפז

,אק"סשםיקזך"ש.לרבב"רע,עזגמראפח א"רמפס

,דק"סא"מ.שםויד' מוזד'מורצ

.(רכהוו)ריגי"מוםק-מ~בשם,צז" ,א"סקח'.םשםע"שו

,ב"מתנו"םלקמןשקוריעא העקבמנחת.צז"סאחרוןךקונשרסד-יוח-פךעב

'עז"ארה'פמקוראה.אן'דלהכלללכסחהבסולת 192_

.יף'מעצג א"רמ,שםק"ממהגהתעד

.שםויד' אףלאמידם.ניהג.לגמרשבמתים)דק"מואעה

.(ם.מיר.אבשאר סיריקהצד
,תקערכהכי-במההיבא,ת"רבשםרבב' ,גק"סכאןץ'ט.טק"סשםא"מ,תמא'.םיכמור

.אק"סשםד"עיעזך"שראהצז .םי-חצח
ם'פתלמנחתהיספותוראה,ד.ק"סתמא' ל.לעראהבשמןבמגיהההיאואם.תמא"םח"או

.לרך)לגיעקב'פעמוראה,ו"ם .שם."חצט

שעררביתהאריךת'הםתירתלפירוש,ב,עוגמראע םוזר'טור.(א,סו)א

א"מ,צז'"מוםשםה"ב,קח" ,דק"מכאן



תמזשמחהלכותקעת

כמוכךכלנודףריחואיןהמתבשלשדברלפיימיםכמההתנורבתורביחדנשתהו
.בתוכוולהבליעוולחוורהחמץריחאתלפסםכחבוואיןהצליריח
היהלא,'לגמרמתוםהיהאםאבל'לגמרמתוםהתנורהיהכשלאאמוריםדבריםבמה
בתוכוונשתההפתוחנקבשוםבו

~
בתנורשנתבשלחמץשלתבשילאפילומדובהמן

שההיתרבין""שמןהואשהאיסורביןשמןהואמהםואחדהיתרשלתבשילעםאחד
פתוחנקבשוםבוואיןלגמרימתוםהואוהתנורהתנורבתוךמגוליןושניהםשמן

בתוכוהתבשיליןונשתהו
~

מתוםבתנורלשבתחמיןלהממיןדרךשהואכמומרובהמן
שחמיןרואותעינינו'שהרובהנאהבאכילה],אמורהכל'הרהרבהבתוכוושוהין

חריחלהםישלשבתהממונים
~

ומויטמיןשתיםאושעהבחולמבשליןאםאבלנ"ק
ששניהםפיעלאףבההיתרהאישרריחנקלסשמאלחושתאיןשעהלפי'לגמרהתנור
.לתוכונקלמאחרריחולאממנויונאשלוהריחאין],סכומהמהןאחדאםוכןשמנים
על,"חולקיןויש

~
נקלמשלאכיוןכללאומראינובלבדהחמץשריחואומריםה

שמניםהןהתבשיליןששניפיעלאףולפיכךמשהואפילוכלוםהחמץממעםבההיתר
ריחונקלסימיםכמהן,בתוכוונשתהולגמרימתוםשהואהתנורבתוךמגוליןוהם

.בפסחלאוכלומותרהיתרשלבצליאובתבשילהחמץ
מאכליםלושאיןמ"יושמחתלצורךכגוןהדחקבשעתאומרובההפסדובמקום
:ברכהעליותבואהמחמירמקוםומכלן"נוהגיןוכן",דבריהםעללסמוךישאחרים

הואמהםאחדאםאבלהחריפיםמדבריםאינןשניהםוההיתרכשהאיסור"בייא
אםאפילו',אמוראימוריןבשאראפילוהתנורבתוךמגוליןושניהםחריףדבר
:ה~דיןפרמיכלש"ע]'"ח"ק"מד"ביושנתבארכמו"ופתוחיגדולהתנור

בכללהתירישבהיתרלפגםהואאםאבלבהיתרפוגםאינוהחמץכשריחה~יכל:יב
עיקרוכןלפגםמעםאפילומתיריןשישכיוןמרובההפמדשםאיןאפילוינ,ענין

:י'"למעלהשנדובארכמו
שלאפיעלאףהשנהכלהתנורבושמותמיןבדףבפמחהתנורפימתמואםיג

:,מותרהשבתנורמהכלכןפיעלאףבושמתמוקודםכללהדףהדיחו
ונאבדהמצהחתיכותבאלףחמץחתיכתכגוןביבשכןיבששנתערבבפמחחמץיוד

כלהרישנשרפהאובשוגגשנאכלהכגוןלגמריהעולםמןמהחתיכותאחת

,מעמםמ"מראהעא %כוהיתראיסורבשם,י"פביותיכותכללהמאתתורתקנ

שלמהשלם'ו,מד'גיתיל'"ומהר,סון'דלס "מומז"כהילין

שםר"ז'א"רמ.שםא-תלפירוש,ן' ,(מירים.אבשאראף)ב"מ

,שםא-~קג מקד

.שםא" קח

,שםנ"'ומהרתר.והאיניתי ע

ה"סתמא'גיח"פרראה)תקערמזתצלמימשמעית~ קפי'.םל".מהרשיית.(זק"סכאןרבהיאליה הברעה.(גק"סא"במהיבא)

'הארעהא"סא"ברמ' .שםמייד

.זק"פסוףרבהאליה,'ק"מי-חקו אבשארהן)שםד"עא"רמעת

,'לגמרבמתום,מירים'

,(בפסהבחמץהן. יאףבפמחבחמץאף)מק"מיוסףחק,יק"סי-חעט

,לנמרקבמתום

.מרדכ.ובצלה"דתתמם"םא"חא"רשבת"שוקי דיניםלסכללוהיתראיסור,תרמורבהז"פן.הול

.א"פשםר"ז'א"רמ.כא-כ ,דק"מזומאה.אלקיא

שםא"רמוראה,ליריניהגיעלאבשוערזהמצוןקיב

הןגין,ש מעקיד

"
.ח

קק"סי-ח.זקנובשם,דק"ססיףעמאאליהעטי שאימר,אק"פא"יבקי,א"סש'רל.לעשנתבארעטו

במשהו

_



קעםתמזשמחהלכות

היאחמץשלמחתיכםאותםלזמרחוליןשאנו"',באכילמאפילו",מותריתעריבת
מדבריאלאאינוברובמתבמלאינובפסחשחמץשמסכיוןמעולםמןשנאבדמ
כלעםהמעםש"ע~,'"ק'סיניעדשנהנארדרךועללהקלדנריהמומפק"'"מ1פרים
:1מדיןפרמי

אחרותחתיכותברובמיעומןשנתערבאלאממןחתיכמשוםנאבדמלאיאפילוכן
הרימצמשלאחרותחתיכותברובמיעומןנתערבמשניס11ומתערובתמצםשל

'מיד"ביושנתבארממעםמפסחבתוךננ"באכילמ"נ,מותרתמשלישית11מתערובת
:מ~דיןפרמיכלש"ע)נ,י"ק

מןמתערובתרובנאבדאפילומפמחבתוךשנתערבבלחלחאבלביבש1מיכלכזז

1מתערובתמקצתנתערבאםוכןשמיסכמובאיסורועומדמשארמרימעולם

וכןלרביעיתומשלישיתשלישיתלתערובתמשניתוכמתערובתשניתבתערובת

לתבשיל1ממתבשילרומבמעםונפלמשמוחמץמחמתשנאמרתבשילכגון)נ"לעולם
,נ"אמוריןכולםלעולםוכןלרביעיומשלישישלישילתבשילשניומתבשילאחר

ונאמרמשנאמרומללומתבשיליןבאחדשנתבשלמבשרחתיכתוכןובמנאםבאכילמ
ששיםתבשילבאותושישפיעלאףאחרתבשילעםנתבשלמכךואחרעממםמיא
בתבשילשנבלעחמץשמשמולפי,נ"מכלאתאומרתמיאמרימחתיכהאותמכנגד
ממעםמשמובוימיהשלאבתבשילמשמוואיןמתבשילחלקיבכלנתפשמראשון
משמוייןאלפיםלאלפיולמתחלקלמתפשממואויכולשיעורלואיןשמשמומחמץ

מחמץממעםמשמוגםעמונפלאחרלתבשיל1ממתבשילרומבמעמוכשנפל
באחדשנתבשלמבשרחתיכתוכןלעולםוכןמתבשילחלקיבכל1ממשמוונתפשמ

בתבשילוכשבישלמשבתבשילמשמומחמץממעםמשמוקבלםמנאמריםמתבשילין
.מתבשילכלואומרתשבתוכםמשמוחמץממעםמעמפולסתמיאאחר

אלאנן,באכילמאמורותכולןביבשיבשחתיכותבאלף11חתיכמנתערבמואפילו
אפילונן,מתיריןוישנח,למעלמשנתבארכמושבמןאיסורמדמיחוץלנכריימכרם
מעםאלא11בחתיכמשאיןכיוןביבשיבשאחרותחתיכותבבנתערבמאםבאכילמ
חתיכמוימירמדחקשעתאומרובםמפסדבמקוםדברימםעללסמוךוישחמץמשמו
:ן,מ"ק'מיד"ביושנתבארממנמגלפיאחת
מדינותולמנמג)ביוםבומגיםכךואחרמללוממתבשיליןאחדבושמגיםכףוכןיז

,דק"ססיףתמז"מא"מלז שהולעמןליח

שאפילו,ז"'םתמב'.םל.לעראה,ה' מותרהפסחקידםרו'לחבאחתכה'חתנותן

ב"מוהרשר"אדמוק"אגיראה.מרובהבהפסדלהשהיתם ח
.וציוניםיו,ריחך)2"רה" מד"עי"בבהיבא,א"רשבקיט

שאינירבאה"ד'ק" ב"מיחב"םלקמןיראה.מיק"סשםך"זבש,במל

ממעםן'מקלבישי.בובשבריבנתבמלשמההורהשמין מפמפק

.נ"הת,קא' ו

~

א"ירמע"שיוראה,נו'ד'להגחןלאר"בשהןזה;שםנ ברקלאכילשמותר)ז"בשם

'לכוריקא,חד'ב.'ב' מלקמןגםיראה.('כואנשים

,ב"מיתע" .רק"ססוףתמז"םא"משכא

,מעמםמ"מראהקנב

שםע"שייראה,נו'ד.להגיעלאר"בשועזהמצוןושבג _ה"ח

.דק"ממוףתמז"םא"מקנד בנתערבפ"עכ)מזק"מף)םצב"סז-חיוז-שקנה

.הק"ס'"ח.(מכושל ,(מבהנוילאנמעמואף)שםז"המעלהכסףנקורתקימו

מ"הכש"לקייראה.שם'"ה,ג'ק"מתסו"סא-מ ,34הערה156ך)

.שתא-מקנז וראה,ב-א"מלכח

.רלי1)גג(.'.נ)תירהל'גד' .מרק"סמוף'"ח,מזק"סזומאאליהועבט

שםא"רמיראה,יני-ליהגיעלאר"בשוע1המעמןקל



תמזשמחהלכותקפ

להגמהלעתמעתאדרבוהגיסאפילו"י,בפמדלפגםמעםנותןשאומריםאלו
]י"אמורהכלהכףכנגדששיםבושישפיעלאףאדרתבשיל(כןהדיןראשונה
צריךנומולדתשרידהםכישדואתבשילנאותוששמשודבליםכלוכןינ"נהנאה
.יי"הפסדלאדרעדלהצניען

לאדרעדכולןלהצניעןצריך"ן"אדריםכליםבאלףהללומהכליםאדדנתערבואם
נתערבשאםיי"אומריםויש,ן"עניןבשוםלעולםבימוללואיןבפסדשרמץהפסד
מדמתאלאנאמרשלאכיוןברובבמלהואהריאדריםכליםבשניהללומכליםאדד
"אדתה'כלוימירהדרקשעתאומרובההפמדבמקוםדבריהםעללסמוךוישמשהו
:ין"מ"ק'סיד"ביושנתבארהמנהגלפי

עדת,ששיתמשעהפסדבערבאפילוהפמדקודםאבלהפמדבתוךה~וכליח
בושאיןכיוןמקוםמכל"ת"התורהמןובהנאהבאכילהאןאמורשהרמץהלילה

בששיםמתבמלהואולפיכך]ת"תורהאיסורימבשאריותרדכמיםבוהדמירולאכרת
כמוברובותינתבמלביבשיבשנתערבואםבלדלדנתערבאםתנ,אימוריןכשאר
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ראה)ברטשנתגמלבנשבש'נ1'במן' פלעל
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:ילעתממעתבפחותאוסראינובפסדשדמץחהאומריםעללסמוךישולהבדלהלקידושאו

מ"מראה..מניהכדלקמן,עגבבגרשמצנואףרצח וצ

.כים' ע

~

חמץשראיניכזן4השחוששיםז"ממלקמןראהצט ,לחיכונפל

ק"מסוףא"קותמב'סיל.לעימבואר,יק"מטץראהר

כיוןבטליובלחשצשם.האומרכדעתדהינו,סי יראה,(משמוש'"עניכראיניאפילו)מובדלהואשבמקימי

,ד'ק'עאשם'אהל.(ג,מא'א)מ"חימערכת-הבושד שמקראהרא

.טז'עהרב' צדעורכשהםאלאר'התשלא)ב-סיתסו"ם.א-רתרצ

,(בגק"סשםא"מראה.להקלאחד ,ל-ט"מכרג

עודש'כשא"כהרמשפסק)מק"מתסז"סי-חרד .ל'םשםיכרלקמןמפיקאגמפקמטעם,מפק

גםיראה.הדחקבשעתלהקל,ל"םשםכדלקמןרה ,כ"ממלקמן

כה"מב"מש"הראלרעתגםה"וכ.תמז"םסיררז םולבוש,יק"סמשהדרכילפירוש)

והמטמאאג"' ,עט'.םל-מהרששייתלפירוש)קעג'.םא"חת"בשי

ימ,נהיראולאה"דח"מח"וב
ושי~

ק"מז-ום,א".םעיט ש"ומה"דא"מיח-ירך,צ

.('וראי .(שםא"הרמבדעת)כדק"סשםא-תרז

.ב"ימננ"יםז"ממיסיףג"ממסיףלקמןגםראהרח

טעםבהםשנבלעם'ת'זן'לענ)ם"םלקמןיראהעפו אמרינןבאדריםשנתערבבלועבטעםשגם,חמץ

,מניומוףתנא'.ם.(וניעורתוזר .מכיברהבכדליללפז

משה.הדרכרוש.לפקעת'.םא"חא"הרשבת"שילפח ק"מ

ט"מכתמז'.םלקמןה"יכ.ד"םא-רת,ג' ,(למיםבנפל)

.ץ'וממט"מכשםלקמן,ט"'םלללגםראהלפט .ב"מנמוףלקמןגםוראה,יגק"מא-מקצ

,ד"םמוףח"מר.ד'ק"סא"מאצא .הפסחבתוךלעתמעתשההשלאאףקצב

להניעלאר"בשועזהמצוןקצג
-

שםע"שייראה,נו,

ו"וט,בק"ס,מהשםך"ושכמבושלנושהיא)א"מ לקמןגםיראה.(לעתהמעתבסוףוההואאק"משם

.(לעתהמעתבסיףשהוא)ח"ימכ(כמבושלשהיא)ז"מב אמורחמץטעםכה2הו.תערובתשגם)א"מכדלעילקצר

.ג"וש,(ילהשהיתובהנאה גורץמשמעותקצה

טור.נאין'הארבתששתבשםאת' .שםא"רושבת"שו.נאין'נטרינארב-בשםתמב"מ

,א"'םתמי"מלקמןגםוראה.ח'ק"מ'"ח.ב'ק"מא-מ מיכדללל,שםי-חקצו

.נ"הנד"מכתמם" לעילגםוראה.ג'ק"מא"מ,שםא"הרשבת"שוקצו

.(כומהיתעריבותכמהלענין)ו"מט



תמזשמחהלכותקפד

:וניעורםחוורואינומפסחקודם'בםנתבמלכברמרימייןלתורמפתמעםשנפלם

'קצתיעבבבגדלמננולי1מרצריךמפמחתוךביןמפמחקודםביןוכשממננוה:ס

מי.לתךפתנפלאםלפיכך".מבגדינקביתוךלעבוררקפירורשוםיוכלשלא
לשתותותקנםלואיןקצתעבשמואיינבגדלעבוריוכלשלאקצתעבמואאםדבש

:דקיןפירוריןשםנשארושמאלתוכושנפלמפתאתממנושממירפ"אענ'בפמחי

פ"אעכללומדחסמ"שרשוםבלאמדיןמןבפסחלאכלםמותרמלוחיםמיניכלך:ס
שררךחמץמפירוריממלחאתבדקושלאדמיינומחימוץי'במןינומרושלא
'בםונתבמלוונימוחויןןנימוסוכברחמץפירוריבושמיופ"אעשמרי,בוסלממצא
.מפמחקודם
ע"מעלתוךבחמיןחמץבושנשתמשודמיינויומובןחמץשלכליבתוךנמלחוואפילו
מןמפלימוממלחאיןכןפיעלאףן'בכליימבלועחמץנפגםלאשעדייןלמליחמ

מןסומללמפליםאלאבמלחכחשאיןלפי"'בתוכוימנמלחבאוכלומבליעומכלי
:ייןקשמשמואמכלימןלאאבלרךשמואמאוכל

שאינןמלוחיםודגיםמלוחםגבינמכגוןיבשיםמלוחיםבמיניאמוריםדבריםבמסכז
אוינבמיםשרויםמיואםאבלחמץכליבתוךלעתמעתבציראובמיםשרוים

אמורלתוכוממליחשנתנובשעםיומובןמכלימיסלאאפילו"לעתינמעתבציר
אבלומצירממיםבתוךממנושמונחמסאלאנאמרדלאינימ"ק"מדעמביורםוענן)

גליותשלמאחרוןמ"ביואפילולאכלו(נאמרלאומצירמסמיםחוץשיוצאממקצת

ממלחמןפמחשלבכלייפמיפמומדיחומפמחקודםחמץשלממכלישמוציאפ"אע
מעםנפלסמריחמץשלכליבתוךלעתמעתשנכבשכיוןמקוםמכלבומדבוק
כמבושליננמואמרילעתמעתמכבוששכל11כבישםידיעללתוכומכלימןמחמץ

מפגוםכשממעםמקוםמכלשבתוכומחמץמעםונפגםיומובןמיםלאשמכליפ"ואע

,מכיביכרלעיל.ג'ק"מא-ות,שםא-רחחמתתותרט חיזרבזהאימריםן.שאהראשונהכמבראשהלכה

.יניעיר

,ד'ק"סהישךדאירי .סיק"ממוף.תמב"מל'לע,וק"מו"טראהריא

.בגד-דק:תיקן'"בכתריב ק"מא-חריג

,ג' כללש"הראת"שו.כד'.םפמחהלטרי'ימחייהפיד

.ה"חע-וצוסיר.צרפתמנהגבשםד"חכד ם.מינערטד

.(ב,ל)עחן'לאיג"ממ.גה"מהתרומה' ז"ט..הק"סא"מ.א"מח"אוב"חט"מהרית"שו

.ה"מל.תנא"םלקמןגםוראה,זק"ססיף רטז

ם'נפירור)ד"מככרלעיל,ם.מתבטלאין.הבשבלאי ,(יניעירהחרנו'א)כי"םב"פ.אגירהיראה.(ן'שבי

.41'עתתמיב"ושו,שםו"ט,טיק"סא"מ ק"מתשהדרכי.טוך,ה-דאיתשםש"אריו

ק"ומי -ה"סח-פך,ב'

ק"סי-ח.לבק"יםטזק"סא-ח,י ,להק"יםש

"םח"פן'חול~.רא.טהורה"דא,ג"קחולין'תוסריח -שושוך,מב

שםא"ורמ.ג-ב"'םקה'סיד-דיו~ תבוא.לכתחלהר'שהמחמ,סניולקמןוראה,ו"מטסם"ס

,ברכהעליו

פירחית.קכט"מא"חא"הרשבת"שו,שםיסיר'תוסריס ,ה"הראבשם,מא'.םמאכלית.מור.אהלחים

פ"עכ)ה"סע"ושיטיר,ר"מכדכללש"הראת"שורב .(א"מללקמןיראה,בצמחכשנשרה

ו"מבל'כדלע)'מכלט'מפלהציראיןכההשפחיתרפא "םנלקמןוראה,מלחן.לענ

אצוהחימץשגם" מפל

ק"סממ'.םר"ז.,-ש.(לעתממעתבפחית'מכלט' קקביבמנחת,ט'ק"מכאןי-ח,מחק"סשםד-ש,מא

כןרשו'שפ.גזק"סשםז-ריוח-פך,ד'ק"מב'בלל "מהראהגהתש"במ

יאיסוך,טז."רםדורא'לשער' א-ורבבג'סיגכללראה)והיתך

א-סםדלא.ו"מטת~ ,טזק"ממיףכאן

שכןא.ק"םשםך"יבישי,א"משםא"ברמ'הבדעהרבב ע

.ורעה"דטזק"סכאןא"מ.(כחושמיר'בא)קר' ר'שבצ,ץ'מנתמז"מלקמןיראה
מליחהן'דפ"עכלי2" ,(ל"כנ)לכליםחה.מלשאיןכאןכ"משא,כולושאומר

,כבישמטעםרקמיר.האיכל שמואלרנג

קה"םר"י'ע"ושיטור,(כמבושל)א,עי משה'דרכ.(לעתמעתבצונןכבושדהיתו)א"ס

יראה.משה'בררככתבה"דטזק"סא"מ,ב'ק"סכאן מ.ם"ם,מכיהלקמן,ד"מכל.לעגם

שם.ם"םתנא" .ט"מכתעב"מ,ב"נתמז"ם.ב"מיהמא"מ.ב"מע

.נ"ועט"בכלקמןראה,חימץאובצירכבושולענין



קפהתמזפסחהלכות

פגוםטעםמריבושנכנסממלחטעםטחמתוחנקחריףשמוא7]יממליחלתורנבלע

~
:,]פגימתויאתמבטלשמחריפותלשבחבונמפךמ

בשרלמליחדרךשהואכמומאדהרבהמלוחשהואבמליחאמוריםדבריםבמסנח
שיתקימוכדידגיםאו

~
שרויןשמןאףולפיכך,]מלחיבמםומרביםמ"מרסמן

כיוןחריףדברנקראאינוכךכלמלוחאינואםאבלחריפותןמבטליןממיםאיןבמים
יומובןמכלימיסאםאפילוולפיכךן]חריפותויאתמבטליןמןבמיםשרוישמוא
עדלתוכוממכלימחמץנפלטלאשמריבפסחלאכלומותרלתוכושכבשומובשעם
ייתרש'כברלעתהמעתשבסוףההיאוברגעשנכבשמשעםח]לעתימעתסוף

:ן]טעמוינפגםוכברמכלילתוךמחמץשנבלעמשעמלעתממעת

חמץשלמכליבתוךמצירשנראמקודםממיםעליוכשנתןאמוריםדבריםבממכמ
בתוךצירשנראמלאחרעדממיםאתעליונתןלאאפילואובתוכושנכבש

דמיינובישולכשיעור(מיםעליושנתןקודם)מכליבתוךמצירמ"ששלאאלאמכלי

מתחילמצירמיממאורגביעלשבתוכומצירעםמכלינותןמימשאםבכדי
כשיעורמכליבתוךמצירששמםלאחרעדמיםעליונתןלאאםאבללמרתיחת

טובביוםאפילובתוכושנכבשמממליחלאכולאמור"יןיומובןמכלימימאםבישול
שעליוממלחכחידיעלמממליחיוצאשמואכיוןחריףדברמואשמצירלפימאחרון

וכיון)ייא"וצ]יןט"ס'סידעמביורםש"כמגמורכרותחודינובצירממלחכחכלמרי
מצירחריפותונבלעבתוכונתבשלכאלומואמריבישולכשיעורבכלימצירששממ
די'על]מעטיןחריף'בכלמבלועמחמץטעםנעשמכןידיועלמכליתיבתוך

בעודומעטחריףנעשמבכלימבלועמחמץשטעםוכיוןבתוכושנכנםמצירחריפות
:,ייימיםכמסלאחראפילולעולםנפגםאינויומובןמואשמכליבעודדמיינומשובח

בושנתןקודםמצירבושמיסמכלימןממקוםשיעוריודעמואאםמקוםומכלל
מןמקוםאותוכנגדמכבישםמיעםמנכבשבמליחששיםשישלווברורממים

אלאמצירחריפותנכנסלאשמריבפסחמ~מליחלאכולמותרעוביויןןבכלמכלי

.ט"מכלקמןוראה,ה"םשבתעולתרבד ן-שו,ט.ק"מי-ח,נראהושןה"דה"םח-פררבה

א-רם.(מכין'גב)א"שבס'הבדעהצו"םד"ע גב,במתם)ג"משם

וק"מדן"סז-.דיך-ש.ט'תבל' יכדלקמן.(ם'ניהגוכןם'האחרינכלדעתשכן)שק"ים

.מבלעניןט"מנ
"

,ג"וש כלליעקבמחת.נראהילבןה"דסיףה"סח-פךרנד

ה"סצא'.םד"יוע"שיגםיראה,.ןק"סיב מגלאלארדאדטעיליח,שבט)

פג'טך"ש.(נרדדה' 'פמק.עטזךה(י.נ)תורהל'גד',מהק"מצו"ום,ב'ק"מ

,185ך)ז"אדה ע"ישוטוררכז

"םלקמןגםוראה.ה"םצא"םויד' .ח"מהמז

,ד"מכל'כדלערצח ים)בק"מקח"סד-שרטט
.(מחק"ים'ק"ממט" ה"וכ.שק"מי-ח.טק"מוכאן,אק"משםו"ט

פסקי,30ך)ר"אדהפסקיוראה.ג"םםתנא"םלקמן ,כאך)הרב

.א"מקה7-יוע-ו~.מט'"מוםפיהחוליןש-רארל יבכת

"מלקמןגםיראה.ח"'םסם:תוקןמהרעלק"' החימץניתנים)ב".םתקכז'.ם,ט"מכתעג'סי,מניותמז

יראה.מכיהתרמה"מ,(שבתוכהל.התבשעםר'וע. עז"אדהפסק

'54, ,בק"סקבב"יםגק"סצה'.םד"יוך"שראהרלא

הבלועהפגוםהטעםאתלשבחמשייף'החרן'שא משא)רה-נק

הטעםט'שמפללאחרשגםג"מכל.לעכ" .(מתו.פגאתומבטליחריףמליההואן"ער'מהכל

'עז"ארה'פמקיראה.עאק"משםך"ש,יהמעץרלב 57.

,המשףמזףא"רטללג רכרלעילרלד

'טהכלמפלשאיניר.שהצ,,'מכש' ,יצואניםמ"מיראה.(טבליערק)לעתממעתבפחית

,52'עאדהר'פמק לשיךהכסףת-נקהראהרלה

,בק"סקכב'.םויד' ,(שבתתוראשוןהבליענפגםואצו)ט.ק"ס'"חרלד

נחלתת"שיוראה,נ"ישי"ממ,מקלקמןגםיראה

.(ד,כד)טעם'דבר,ח'"מה"אי(קאדקאיימקא)הישע' פחיםלמנחתהוםפית
תזרה.שער.מידתמו"סח,אי לוהותם'התמ,בז"מח"אוהחים'פר.קפהמי.ץ'ח

,פב;פל)ה(.'.נ)תורהל'גד',ז"אדהע"לשיותרות,לט

,ם.ינ'וצמ"מיראה.הכלי.עיבבכלמבליעשהציררלי .46'עאדהה.פמק,לגך)הרב'פמק



תמזשמחהלכותקפו

נותןהוא'הכלבשארהבלועהחמץושארעליומונחשהיההכלימןמקוםבאותו
המליחשנכבשמשעהלעתמעתלאחרדהיינוהמליחלתוךשנפלסבשעהלפגםמעם
'כלנהיךנמים

~
:ה

אמור"בפמחיןלפגםמעםנותןשאומריןאלומדינותמנהגלפימקיםיסכללא
שהיהחמץשלהכלימןהפסחקודםהוציאוכןאםאלאעניןבכלבפסחלאכלו

מעתעדייןעברשלאפיעלאףהפמחבתוךבתוכושרויכשהואאבלבתוכוייןשרוי
שהואצונןוכלבפמחולאכלולקנותורוצהשהואשעהעדבתוכושנשרהמשעהלעת
"יו"תם"בםשיתבארכמולעתמעת[מ]פחות'מהכלכלוםמפליםאינו'בכלשרוי
שעתישאםאבל"הדחקיתשעתשםאיןאםמלקנותולדהרמזבלכתחלהמקוםמכל

שנשרהמשעהלעתמעתעברלאעדייןאםבפמחולאכלולקנותו~מותריתהדחק
.בפמחמתוכושמוציאושעהעדחמץשל'בכל
ואפילווהדחהשדיהדי'עלאפילובפמחלאכלואמורלעתמעתעברכבראםאבל
כליאם

~
חמץשלה

~
יהיהשלאחמץכךכלמעולםבונבלעלאבתוכושנכבשה

בתוכוכבוששהואכיוןמקוםמכל'בכלהבלועהחמץכנגד'םבתוכושנכבשבדבר
לפילפגםמעםנותןהואאפילולעולםסימוללוואיןבמשהובפמחוחמץהפמחבתוך

:מנהגינו

הרבהמלוחשהואפיעלאףהפמחקודםחמץשלמהכליהוציאואםאבללב
כךכלמעולםנבלעלאאםמקוםמכלימיםכמההכליבתוךכבושוהיהמאוד

בכליחמץ
~

במליחהיה'שלאה
~

החמץנפלםאםשאףבפמחלאכלומותרכנגדו'םה

:יתיבפמחוניעורחוזרואינו]יתהפמחקודם'בםנתבמל'הרלתוכומהכלי

ימיםכמהבתוכוונכבשזמו'בןהואאפילוחמץשל'כלבתוךשמלחוהובשרלג
חריפותו'והרמאדהרבההבשרשנמלח'פעלאףממנושנפלמהצירבתוך

כמוהבשרנתייבשכךאחראםמקוםמכל"יתלתוכושנפלמהחמץמעםפגימתמבמל
שנתייבשדכיוןבפמחלאכלומותרמרובהלזמןשיתקיםכדיבשרליבשדרךשהוא
:,שבתוכויתהחמץמעםנתבמל

בש'בשרואםלך
~

לומועילוהדחהשריהאיןקמחשםשמרקדיןבחדרתלויהיהה
ונעשהמתדבקהואואדרבה"הדחהי'"עעובראינושהקמחבפמחלהתירו

:%יבבשרמאדונדבקיןמאדדקיןבצק'פירור

קמחרקדו'ביוהירלעםלהזהירצריךפסחשלוכליםומשקיןאוכליןשאריכןלה
:יתןאליהםלהגיעכול'הקמחשאבקמקוםלהםבסמוך

.קילתיהי~דכ,הראשוניתרעית'לב,ב"מבל'כרלעהמד.ח"ת.ל'כדלערלה ,ט-מכהכדלעילרמה.מק"מתנא,סיא-מרלט

.טזק"מא-מ,יבבשרה"דא"מח-ךרמו.ט"מכשםדלקמן'האלרעהרנו ,טק"ססיףז-שרמז,שזק-סא-תח-1רמא

תנא"םלקמןוראה.ג"מכתנג"םכדלקמןרמחשבשעת,בהגייהמכרילעיל,ל"משםכדלקמןרמב התהדחק

,מיהתמה"מ,נ-ט"ממ,רי' ,כהק"מי-חרמס,ט.ק"מי"חרמג



קפזתמזפסחהלכות

לאכולשלאלכתחלמלמחמיראלובמדינותנמגוכבראבלמדיןמעיקרזמיכללו
ממלחלבדוקנזמרושלאמלוחיםמיניכלגליותישלמאחרוןטוביוםעדבפסח

שלדקפירורעדייןעליהןיששמאמששיןשאנילש")בייהנמצאיםן.חמ'מפיריר
רוצםמואאםואפילולעיןנראמאינודקותוומחמת]~יממלחמןבושנדבקבעיןחמץ

עבור'כברבעיןחמץמשמועלימםמיסאםשאףונמצאפס'ולמדיחןבמיםלשרותן
]~ימדחסבלאויאכלנמישכחשמאגזירםאמורכןפיעלאףומדחהמ"שרדי'על

דגיםכגוןמדחמבלאמשנסבכללאכלםשדרךמלוחיםבמיניאמוריםדבריםבמס
מלוחיםש"ולימוני(אוגרקעםשקורין)קישואיןומיניקרובמזמןשנמלחומלוחיםלחים

נאכליםאינןמשנסשבכלמלוחיםמיניאבלבמןכיוצאוכלמלוחםוגבינמוכבושים
מזמןמלוחיןשמן(מערינגשקורין)בחביתממלוחיםאויבישיםדגיםכגוןמדחמבלא

איןמקרובנמלחואפילולחמואאפילומלוחובשרמדחמבלאנאכליןואינןמרובם

בפמחלאכלוומותרלמדיחוישכחשמאלחושאיןולפיכךמדחמבלאלמאכלדרכו
וגם"פסחישל'כלבתוךישרנוואם)במים"~פעמימישלששישרנומדחמיםדי'על

משמומעליוויעבור[")יפמיוידיחנופסחשלכליבתוךמפסחקודם](י)ייפמידיחנו
:ייןמשובחזמ'מר[עניןבכלוממחמיר]בומדבוקחמץ

מועילומדחסמ"שראיןממחמץנבדקשלאבמלחשנמלחויבישותכרכשותאבללז
ונכשרשנמלחמבשרהואשבפניםהמוליתאאםאפילויןבפמחלאכלןלהתירןלהן

בצדאותןמלחודמןמידילמכשירןהכרכשותשמלחובשעת'הרמקוםמכלפמחלשם

.ג"וש,ם'כלבמתםנתבשללעמןממץכדלקמןרנ מק"כמהגהתלנא

,ה"סא-רת,(יכהף))רכב" יראה.ץק"מא-ת.א"מה"איב"חמהרהטת"שורגב

.נ"יש,הריסמעיקררים'המתבדעת)מכיול'לעגם .טק"מץ'ט.יאק"סמשהדרכי,שםק-סחהגהתרנג

ם'טעמ(ג,כא)צדקצמחד"פסוראה.יהק"מא"מ ,כוהלהחמירם.נומפ

.שםא"ימ"וטמשה'דרכ,שםק"ממוגהתרגד פעמשלשההבשרהריחו)שםא"ירממשה.ררנרנה

.(ם' .רלקמןבנימיתוראה.(קצתשריה'"ע)בגק"מ'"ח

.טזק"סא"מ.ש"הראשכתבתהיה"דא"סח"ברוו ירז"ת

,שם' ,(משריהערץרהדחה)ץק"מא"מרנו

הדחה'ירעלבפמחלאכליומיתר:ראשוןבדפיםרוח פעמשלשהשנסרנו

יושלכ4בתיךם'במם' מעליוויעבירפה'חנו'יד
זה'הרבוהדביקחמץמשהי .משובח

רי'עלבפמחלאכליומותר:ר"שבדפוהתקיןבלוה פעממהדחה

וגםפמחשל'כלבתיךישרטיאםם'במם' זה'הרביהדבוקחמץמשהועליו[מ]ייענור.פה'חני'-,

.ם.הבאם'בדפיםתוקןוכן,משיבה תבתגםבתחלהנוספהיאילךז"תרטושאמירבדפים

,(ם'פעממשרני.ש.הדחה'"ע)שישרנו התבליח
:הגיהנומפהז"תרר'טאמ'זדפיםשבסוףקון' י.אחל"זב'להורא'מיודהמפירסםהרבשלם.ובכתב

:ל"יכצכאןלהגיהך.שצרנמצאל"זהקרושהגאוןשל "ע

של'כלבתוךם'במם.פעמשלשהשצנרנוהדחה' בוהדביקחמץמשהיו.מעלייעבורפה'חנו'יידפמח

ח"הבנו'הי](לבושח"ב)משובחהץעניןבכליהמהמיר

עללממיךלאשנהגו,ל"הממטכבשםקכג"םת"בשי

ם'בדגלהחמירשנושו,ה"סוהלבוש,מליחבבשרההדחה אפילו

ל"מהריק".בכתהיאל"הנ.להגייההכקור.[בישיים' .י.נתורהל'יגדבקובץשנדפסה)ר"שועשלמהרירה-

במיםשרני.ש'"עבפסהלאכלימותר:(ד-כג'ע.ה'חוב כלבתיך

משהימעליו-ויעמרפה'חט'-וי(ו"ט)פמחשל' העניןבכלוהמחמיר,,,בוהנדבקהמץ

ח"ב)משובח" ,"(לבוש .םצדקצמחבשייתישףרמהעוד
ך.צרשכןנ"ול":קטו' 'לפנשרני.ואםהפסח'לפנפ"גהדהה,בהגיהלהיות

איפמחשל'כלבתוך'מרכ"ודא,כף'כל.בתךהפסה מ

ש"ממנ"יכ,דהנו.פמח'דבכלטשא'פהפמחחיך.ר" גםוראה."כרהפמחקידםהדיהםולאב"מף'מע

.תמו'.םח"לאואברהםמטיהשלחךקישורם "עתוקווג"עהל".מהרק"בכתי

פעמםשלשההדחה' ואםם.במ

קויםפמחשל'כלבתיךאובנהרתרנו" הדביקחמץמשהיי.מעלויעבורפה.ידיהטוגםהפמה

.[חק"ס]זוטאה.אל[שם]'"ח)משובחזההריבי אלאנוהגיוואיןזוותקנה:ל".מהרק"'בכתהגיהרנט

[תלו11שךאלאמןעוביןואיןקצתומק-ח ת(הפסחקזזתעתיתושוריןהכלימןהכלשתענין)

ומ~ '1סי.ש-טת11שך.אלאשתתהאין~ט-יןתחת~תניעת

התלוחימדגיתוצפרם)תלוחימדגיםא1לט-תקר בשרלואיןר-אאמןוהנין]אין[הברינגשקורין1ח1ית

[הפסקידתהחציתתרלהכללערותשצריךלפי)כלל תן'ואהדבוקחתץשתשהו[ופסהחביתמןיטולולא

'הכ1ושיגיר-שאךגסואוסךצציךרעושהוא'הדגי דתיתלשרותהפסחקוותהחביתתןולערותעתו

נוהגיולפיסךהזניתיתקלקלולא~יבוסתא~וטין[ בכללאסור

.[1-סת"ס]הזחקשמתהואואת.ענית דרכרסן
,ה"סא-דת.ן.בר'"מהרבשם,א'ק"סמשה'



תמזפסחהלכותקפח

כ"ואח"הין"עסימןדעהביורהשנתבארכמושםדבוקשהשומןמקוםשלהםהחיצון
:]יןשמבחוץהדחהלותועילוהאיךמבפניםהואשנמלחהחיצוןוצדאותםמהפכין

הללימדבריםאחדבישלשכברו]בדיעבדיאבללכתחלההןאלומנהגיםיכללח
שלאהפסחלאחרעדאותםלקיםאפשרואיושריההדחהשוםי"בלאי יתקלקלין

נתערבאםלזמרצריךואיןבפסחלאכלוומותרהדיןעיקרעלמעמידין" מםבפחותאפילו,אחרימיןבדבריםהללומדבריםאחד
כללאכולמותריןן'

:"יןהפמחלאחרעדלקימואפשראפילוהפמחבתוךהתערובות

הממולאיםכרכשותרקמובליליוםאחרבשרלושאיןהדחקיםשעתהואאםלס
שלבמכין]לידקדקנחתךוגם"ילחמץמפירורינבדקשלאבמלחשנמלחבבשר

וישהבשרבושחתךקידםילליפהמקונחהמכיןהיהלאהמתםשמןפ"אעחמץ

חמץמשהויהאשלאאפשראייפהמקונחשאינוחמץשלמכיןשכלאומרימליי
חמץמשהונפרדבחתיכתובבשרהמכיןדוחקידיעלשמאלחושישכןואםבודבוק
הבשר.בתך"בעיןלימשהוהחמץעדייןהפמחוכשמגיעבבשרונדבקהמכיןמן

מכיןרמתםיטהאומריםדבריעללסמוךישהדחקשעתשהוא,ילכיוןשבכרכשות

ובקינוחונדבקהנמרךדבראינושהחמץבוהדבוקהחמץמןהואמקונחבושמחתכין
:"מהמכיןילנפרדהואמעם

שארולאבצלולאשוםלאהכרכשותשבתוךבמילויכשאיןאמוריםדבריםבמהנו
אלוכרכשותלאכולאמורהחריפיםמהדבריםאחדבוישאםאבלחריףדבר
הפמחבתוךהואאםהתבשיללתוךמהםנפלואםגליותשלהאחרוןמזבביוםאפילו

במכיןנחתךבוודאישבתוכוהחריףהדברשהריבמשהוהתבשילאתאומריןהםהרי
במכיןשנחתךחריףדברוכלייבפמחמהןלאכולכוונתוהיתהשלאכיון]יעןחמץשל
מובביוםאפילולאכלואמוריומובןהיהולאונקימקונחהיהאפילו["]יחמץשל

שיתבארינךכמומפסחבתוךבמשמדתערובתואתואומרהאחרון

שםע"שייראה,ליריניהגיעלאר"בשועזהמשןא.רס .א"פ

שבזה)להתירש.בשרה"רפמחהלהקמחלקםב.רס .ם,'חתירה.שערוראה,(א"הרממירי
.קבה' ,ה"עא-יטרתע

,בלאאפילונ'"בכתד.רס ,בוק"מיעקבחקרשה

הג"ממסוףכדלקמןמהיתךשומןן'לענ)שםא"רמ1.רס ים
.(בדוקשאעומכיןלעמן)ז" חק,כק"מא-מרסס

מניחלקמןז"עדיראה.שםעקב' מטתמז'.ם,(ביוחלענין)

ח"'ים(רכשלענין)." ,(שנתינשיפירותלענין) .שםיעקבחקראהרסיח

הכלהדחקשביגיעת)ם'אחרינבשםכבק"מ'"חרסיס בג"ממלקמןוכיה)הורחשלאבשרלענין,(שרי .כרכרכשותלעמןגסכיק"ס. ע)בפמחאמורותמאכלותהלל".סהרער

בשם,(קכח' בשרן.לענ,(סי"ממהריש'ימנרנהלכית)מהריש

,הריהשלא שמתירח"מללעילשנתבאררעא

.עבד'בדם' לקטיראה.(א"הרמרי.משבזה)ט.ק"סא"מערב

ה-מחשמזה)ר'להתם"בישירה"דפמח'הלהכלה

,(איפןבכללאמירא"הרמ האפירושרע4
דיג"םק"ממ,א"רע,ב'קהילין'"ברש' 'סיד"יוך"ש,(רמז'ע)

.אק"סץ'וטגק"סצי הקמחלקט.(כא.אמשהיפ"דעכ)לק"סא"סעדר

_שם עליטוחע.בעמיר.יהא)שםהקמהלקםערה
כ"משא.י' ,(ב"מבכרלעיל,ינקורהחרם.אומראיןבמעם ,מניהלקמןגםראה. "בכתרעו

.מיוןקום"פנל:' ח-פך.(לחישן.אבתבשילנתערבשאם)שםא-רםרעו

,מאק"ממוףי-ח.(ץ'םמוף.ראה) תרעת
כלביהנדבקדברנו'שא)א"הרמברעתשםא- "יבכת,(כך

.ח"מגלקמןה"~,י-ח:' ,כק"סא"מ,גה"םהשניחיטת"שי.מ-]רעט

לקנחשמהראףרהיט,שםהשניחוםראה.ז.ארפ חמחששהממן

טת'לפללבישםשלאאלאמיץ' ,ף.ההרהדברי"עהמכין
שבנוסחהשלחןקינטרםוראה,'"כתי"עפהישלםרפא הדפום

.מובןאיניהלשוןם' אימרמכיןבמתםהאומריםשדלעת)נהף'מערפב

שנהתךחריףשרבר)ט"ימנ(במשהוהתעריבת .(אמורבממן



קפמתמזפסחהלכות

דקאותושחותכיןשוםאבלהמולייתאשבתורובצלבשוםאמוריםדבריםבמהמא
נודףהשוםריחשיהיהכדיליבשבשרבושמולחיןבמלחאותוומערביןדק

נהתךשהשוסשאףי]והדההישריהדי'עלנפסחהממרלאכילמיהרהנשרלהיך
מעלהשוםממשותכלעיקרנופלוהדחהשריהידיעלמקוםמכלחמץשלבמכין
כלוםבוואיןבלבדומהשוםאלאאינוה~וריחיניריחואלאבונשארולאהבשרגבי

:השוםבושנחתךבמכיןהבלועחמץמריח

מלוחבשראומלוחיםדגיםרק"מזבייליוםבשרלושאיןהדחקשעתהואאםנקב
לשרותםמותרהפסחקורםהריחםולאחמץ'מפירורנבדקושלאבמלחשנמלחו

ובלבדפסחשלכלילואיןאםייןחמץשלכליבתוךואפילוייהפמחבתוךולהדיחם
כלוםמפלימיןצונניןמיםאיןלעתממעתשבפחות"יילעתמעתבתוכוישרהשלא

:ינן~"תם'בסישיתבארכמומהכלי

לאאםהפמחקודםשהתיכוהומהשומן'האחרוןימזביוםעדבפמחלאכולאמורנסג
התכתובשעתמחימוץבונהרולאשבוודאיבפמחלאכלוכדי"בהתכתויןנתכ11נ1

בתוךבעינועומדהואועדיין]משהויןחמץפירורבתוכואןנתערבשמאלחושויש
נ'יהפמחקודם'במשיתבמלהששן.בתךפה'ונבללמתערבאינוהפירור'שהרהששן י'י,במשהתערובתואומראינוהפמחבתוךאחריםבמאכליםנתערבאםמקיםמכל.
מרובההפמדובמקוםחמץמשהוחששאלאבושאיןכיון"ין'בםהואמתבמלאלא
.,ין'מםבפחותנתערבאםאפילולהקלישהדחקבשעתאו

שומןוהתיךחזרואם
~

לאכלוכדי~קצתיעבבבגדאותותיומינןהפמחקודםה
הריבפמח

~
שהרילומועילמינוןאיןבפמחאבלן'למעלהישנתבארכמומותרה

שמיננופיעלאףחמץפירוריבתוכוהיושאםונמצאהמינוןנקודםלהתיכוצריך
ישוגםבמשהובפמחוחמץ"לתוכונמעמןונפלםבתוכונתבשלוכברהרימתוכו
:הבישולידיעלונימוחוחמץפירוריבתוכוהיושמאלחוש

ק"ס'"ח.גה"מ'השנחיטת"שייראה,ל-תהרירפג ,בבשרטעםכשנתן)כה

,הפמחקידםוהריחיהי יכול,ח.ררקשנתןכאןכ"משא,'במבטלההמץיטעם

ה"הב"מיהרשר"אדמואגליראה.(בפמחאףלהדיחו ר

,רבאך)2" כאןכ"משא,א"'םכרלעיל,חריפיםם'בדברשאומררפד

,מהחמץאיניח'שהר הדחקשבשעת,ט"מללללראהרפה

לאכולכיל' ,ג"וש,להןמועלתהדחהשאיןכרכשיתאפילו

מ"הנבשם,מ"בהגכתיביו."בראה)מ-חגרפג סיק"ממוגהתבשם,א"פסיףקושטא

וךרמב' שבדבר,רכה

'"עלאכלימותרהדחה'בלנאכלשאיני בשם,כדק"מ'"ח,(ת-ז:'"ובכת.ו"מלוכרלעיל,הדחה

בשםקכחג'ע)נפמחאמיריתמאכליתהלל-מהרי ומנהגהלכית)ש"מהר

שאין'עמלהקל)סו"ם(מהריש' ,(בפסהההרחהר'להת)שה'ומי(בפמחבשרלו

.טק"מו"ט,שם'"ה,א-מא-רםרפו לעראהרפת

,ז"מבל' ,בהגייהמכירלעילוראה.ט"מכשם'האדעהרפט

נמירחמץכאןכשאיןם'מידם'המהמןשאשלי ,מפקאלא

.נ"הת,ם'כלבמתםנתבשלן.לענז"ממכדלקמןרצ .כאק"מא"מ,מיהא"רמרצא

ק"סא"מ,ש"הראשכתבוזהוה"דא"ססוףח"ברצב .נבדקשלאבמלחו"מלל.וכדלע,כב

,ליןשנפלריר'בפר"מבכדלעילרצג לחוששישאשומןזוקאקאי:ובכתן.שםא"רמרצד

אלאלחושאיואסאבלבעיןחמץלפירורי11 מפירורינבדקשלאמלחאותתץמלישנתבשלמשום

כמוונמסניתוחשבודאיבעיןאינוהפירור~החמץ 'סשאיןנדהרבהנתנרןאפילו[מכיו]לעילשנתבאר

לעילשנתבאךממותיתךהכיאפילוהאיסוךכגד לענןה.מממללקמן,,נברקשלאמלהלענןה.ןמל

.[בוק"ס],א-ת)[המץ'בכלנתבשל ,לבק"בי-ח.כוק"מא"מרצה

_שםי-חרצו .ד"מכמוףל.יכדלע,לגק"סי-חרצו

,ה"מככדלדולרחצ "בכתרצט

.(ה-מכיר)לייןשנפלפתגבי:' .ונים'וצמ"מראהש

בתיךריר'הפעםין'הכשנכבש,ד"מככדלללשא _הפצה



תמזשמחהלכותקצ

חספירורישוםבנהנתערבשלאליבריאומרהואשפילומד

"
שהתיכוהובשעה

איןהפסחקודם
~

שאיןלפיכלוםה
~

שנתכויןודברבמתכויןשעשהדבראלאוכר

אבללעש1ת1מהר
~

נתכויןולאהפסהעלדעתוהיהלאהשומןאתשהתיךשנשעהה
ולאעליודעתוהיהלאמשהופירורבונתערבאםאףכ"אחמץמפירוריבולהזהר
לאחרמזהנזכרואינובוהשגיח

~
:מןננ

פ"אעחמץמפירוריבוונזהרבפסחממנולאכולכדיבהתכתונתכויןאםאבלנוה
אלאבואיןשהריבפמחלאכלומותריומהבתחמץשלקדירהבתוךשהתיכו

החמץמןמעםשוםהשומןלתוךנפלםשלאכלומרהיתרשלמעםנותןבןמעםנותן
נותןבן[מעםנותן]כאןישוהרילשומןומקדירהלקדירהנפלסהחמץמןאלאעצמו
מותרולפיכךכללהחמץנאמרולאהפמחהגיעלאשעדייןכיוןהיתרהכלועדייןמעם

מאודקלושהואעצמוהמאכלממשותנפלסשאינומעםרכלהפמחננבתוךלאכלו
כחבואיןבאכילהעדייןמותרה~שמעםבשעהאחרמאכלבתוךנבלעוכשהוא
כשיגיעכךאחרלאמור

~
.אימורוינמן

עלחולקיןויש
~

אלאהיתרשלמעםנותןבןמעםנותןהתירושלאואומרים"הש

בחלבבשרכגוןלזהה~שויןשמותיהןשאיןמחולקיןשמותהןוהאיסורכשההיתר
לאכלומותרשלומעםנותןבןמעםונותןבשרושמוגמורהיתרהואלבדושבשר
שםעליולחולשיוכלכךכלממשותבואיןכךכלנקלשהבשרשמעםמכיוןבחלב
עלאףחמץשלמעםנותןבןמעםנותןאבלבחלבבשרשםדהיינואיסורשלחדש

שםעליוחללאאימותומן~כשמגיעמקוםמכלהיתרשלעדייןהואהפמחשקודםפי
חמץשמוועכשיוחמץשמוהיהמאודקלוששהיהפיעלאףמתחלהשהריחדש
שםכאןשאיןוכיון,נבילהנכחתיכתהואועכשיוהכתובאמרולאעכשיושעדאלא
שמאליוכיוןכזהקלושמעםעלאפילולחולהואיכולמאליוהבאאימוראלאחדש
משומןלאכולאמורולפיכךנאמרהוא

~
ואילךחמישיתמשעהפמחבערבאפילוה

.האחרוןנימזבביוםואפילו
שומןעירההפמחקודםאםאבל

~
להשתמשמותראחרכלי.לתךרותחכשהואה

כחבואיןמאודקלושהואשבשומןחמץשמעםדכיוןהכשרבלאבפמחכליבאותו
."נהפמחכשיגיעשיאמרכדיהכליבתוךשנבלעשומןמעםלאותוחמץשםלהקרות

שנתבשלחריףדבראבלחריפיםשאינםבדבריםבווכיוצאבשומןאמוריםדבריםבמה

שלאחרכלילתוךרותחכשהואאותוועירהיומובןהיהשלאפיעלאףחמץבכלי

'ל'בראשולענין1.פמ1כרלקמן.כהק.פי."שב בןהיהשלא

.נ.1ש,ש1' שאף)שםא.כרמ,(בהלנבבשר)א"פצה'.פר'1'ש1

פלכאןהארזךתשהרני".(ברעברמנתרבבישול .כתה.הנשם.במ.יגההנרגלהכנפת.באות
ברעת,' נםנראה.שנמגר(ב,קבההמץבשרהל)העטירנעל

.בהק.1פהק.פתנא"פ1.מ פא.הא.רשבת.ש1דש

א,מא)ה.פהנליןן.ר.תקנס" ה.בהננ.'פהנא"פלקמןנםנראה.(הראשנןרצ1ר
.(ב1ן.לם'ב'הצרבכליםהנעלהלענין) .ישףשה

ך.(ב,לנ)רשעררביתהביתבתגרת"

.[
"פלקמןנםנראה.כרק.פא"ת,(ב.;ר,ה)ב.פ

,בהגיהג"מיתנא המלךשלהן,21הערה1106ךב"חכש"לקו.ראהשך

"םשלמהמשנה.רמס'עחשם'אהל,מה'עב"ח ,האיתלד

א"רמר.התשלא)דק"סתסב'.ים,א'ק"מז-ששז יכדלקמן,כליםמתםן.לענרקאחרוןמ"בעשם

.(ז"ממ םא-משח

שהכל)בק"מתנא"בסי-ח.אק"ם.תנב" ז"מב"בראש,(מעם'מתנהרבהכשהםם'מיד

שםה"ובוגג"מיתנב"םיכרלקמן.(כאןהמביארהמעם) האימרשגם)

.(כאןהמבוארממעםעדומעםנותם'בגם' ,קצה'עמזתורה'דברקימץוראה



קצאתמזפסחהלכות

מוציאשהחריפותלפיהאחרוןמ"ביואפילוהכשרבלאבפסחבולהשתמשאמורפמח
והריהבלועהמעםוגוףעיקראת

~
מןהחמץמעםאתחריףהדברמקבלהיהכאלוה

ראשוןמעםנותןהואהחריףשדברונמצאהכלינןידיעלולאעצמוהחמץממשות
מעםשםעליוישועדייןשנימעםנותןהואלתוכושעירוהופמחשלוהכליהחמץשל
.הפסחכשמגיעונאמרחמץ
הששןנתערבהפסחבתוךאםאבלהאחרונהכמבראלכתחלהלהחמירש'הלכהולענין

~
ממשותמעםבתוכובלועהיהשאםכמו"'במשהוש'אומרנאינואחריםבמאכליםה

שוםבלאלאכלומותרהראשונהמבראשלפיכיון'בםהואמתבמלאלאעצמוהחמץ
עללגמרימומכיןשבדיעבדלפילבמלוצריךאין'םשאפילו]'אומרימשוישבימול
:)'הדחקנשעתאומרובההפסדבמקוםדבריהםעללסמוךוישהראשונהמברא

קודםיומובןחמץבכלישנתבשלובהןוכיוצאדבשומימבושלבייןהדיןיכןמך
אםואפילו,גלויותנןשלהאחרוןמ"ביואפילוי'בפמחנלשתותןשאמורהפמח

בניאינןכליםומתםיומובןשאינובכליאויומובןשהואבכלינתבשלואםיודעאינו
יומוניבן'הכלהיהשמאולחושלהחמירישחמץחומרתמשוםמקוםמכליומןנןן

.יומובןשאינובידועכןאםאלאכליבמתםשנתבשלמשקהשוםלשתותואין
קיוהאמדברשנעשהמרקחתכגוןחריףדברהואאםאבלחריףדבריהיהשלאוהוא
שנפלסהמעםפגימותאתמבמלשהחריפותהאחרוןמזבביוםאפילולאכלואיןוחריף
שבישלוביורהשנתבשלדבשמיוכן""'לשבחנמעםבוונעשה1מ1'בןשאינו'מהכל
האחרוןמ"ביואפילולשתותואמורהבישולים'בביןימיםכמהישאפילוש"ייבה

"'שהפסיקודםבינה,העמידאםכך.לפ4איןחריפותוומחמתמאדחריףהואש"שהיי )בדלב

הקבהבתוךהנמצא(צלולשי דרשהוא

לאאפילירמץשל'כלבתוךלעתשיימעתהיההדלבוזהגבינותבון'ד'ומעמ"שי,ודמוף' ממנושהעמידבחלבישכןאםאלאהאהרוןט"ביואפילובפסחזוגבינהלאכולאסוריומושכגבןהיה

היההקיבהשהלבחמץשלהכליכנגד'סבושישאושרזבושהעמידקיבהשלהחלבכנגד'סהגבינה

ואינוהפסהקודםהגבינהחלבבתוך'בסנתבטלהקיבהשבחלבהמץשטעםדנמצאלעתמעתבחוכה הואהמעמידכשהדבראלאבטלאילאבאלףאפילוהמעמידדבראמרוולאבפסחשכהוניעורחוזר

הקיבהבחלבהבלועחמץטעםכגוןאיסורבושנבלעמחמתאלאאסוראינואםאבלעצמומחמתאסור

,כללמעמידאינוהבלועאיסורשהרישכיז"פ'סיד"ביושנתבארכמו'בסמהבטלהואהרי

.א.ק"סשםמשה'דרכ.ב"מצה'סיז-חיוא-רחשט מור.אשארן.לענאף)1ק"משםשיך

שמוחד,ם' וראה.(כבושן'לענ)כחק"סכאןא"מ,(ט"בנט"נבהם

"'פמק
,170ך)דהה

.באותסוףהארוךתשהזכרי,ה"ם.א-רתשי סלקמןוכיהשיא

ההמגלה'מן'לענ)ממדהסו" .(שנתערבו

יראה.(י"ממרלקמןמבושליןלענין)בוק"מא-חשיב מ
.ישניםמ" ,לבק"סי-חשיג

.ה"סא"רמ.קפו"מב"חהדשןתרומתשיד ק"מז-ששטו

א"רמר'התשלא)דק"מתמם"ום,א' וכדלקמן,ם'כלמתםלעניןרקאחריןט"ביושם

.(ממרו .בכמבוארשטו
.י"פקבב'.מד"י 'ק"פץ'טגםיראה.בגק"מא"מ,ה"סשבתעולתשיו

רים'מתשבזהג"ממלקמןוראה,דק"מתסב"ום

,ית'גלושלהאהרוןט"מי

,נ"יש,ן'מכלעניןט"מניכדלקמן,'ק"מ,מהז-ששיח חז-מזןשיט

א-מ.הנהההגרילהכנמת,תפי"םא" ,טק"מב-תת"ס

.כסק"משםך"ש.'"ם,פ"מיויד'א"רמראהשב אלשכא

.א'ק"סתמס"מרבהה' ושםהצירשגסמ"ומכ,'מככרלשל).שםא"משנב

.לעתממעתבפחית'מהכלמפלשיםאינםמלוחים יראה

קנההחלבאיןמהקנהשאף)."ם,פ"מר"י' ,סוך)הרב'פמק.ם.ינ'יצמ"מ,(ע"מכיעלבפחיתמפלש

,54לתתמטב"העי לטעםלשבהה'מהליחמהף'החרקיבהשחלבשבג

,בישנבלעההמץ ק"סשםשיך.(בחלבבשרלענין)שםד"עא"רמשנד

,ל ,ב"מבכדלעילשכה

.ג"וש'"מתמב"םכדלעילשכו הגיעלאר"בשיעזהמצוןשכז
שםא"רמוראה,ליריני .94'עץ'אדהסמקיוראה,שםך"ש,א'-'"מ



תמזשמחהלכותקצב

במילשבחמעםנותןוהואימימננחכמהלאחראפילונפגם(ביורהמבלוע)מעמי שלאשיודעמישראלאלאהשנהכלשלדבשמיהאחרוןש"ביוליקהאיןלפיכךדבש

:שכרננןשלנישמריממלהאמיצוניהריגסש"'ינחשנישלניירהנישלי

לשםשבישלוכגוןיומובןהיהשלאשידועחמץבכלישנתבשלחריףשאינודברנקז הפמחנן

לומותר"פמחנןשלכלילתוךחמץמהכליאותועירההפסחוקודם
הפמחקודםשנעשהלפגםמעםנותןשכל)נילמעלהשנתבארכמו]נןבפסחלשתותו

.בפסחוניעורחווראינו
שאמוריומובןשאינוחמץשלבכליפמחלשםלבשלאמורלכתחלהמקוםומכל

.גניי"ק'סיד"ביושיתבארכמולכתחלהלפגםמעםנותןלעשות
וסו'בןהכליהיהשלאליבריאומרשהואפ"אעהפמחלשםבישלולאאםאבל

כ"יועדממנולשתותואין"כלזמנןה~איןבושנתבשלבשעההחמץמבליעת ,האחרוןנן
לדקדקצריךהיהולאהפמחעלדעתוהיתהלאשבישלושבשעהדכיון

לאהואהרייומובןהיהשלאלישברישאומרדבריולפיואףיזמובןאינוהכליאם
.ניסלמעלהשנתבארכמובמתכויןשלאשנעשהמהוכר~אדםואיןלכךנתכוין
שלאפ"אעמחמץבלועשהואבכלילבשלושלאונוהרדקדקשבישלובשעהאםאבל
כדשבכלישבישלוכגוןבנהנוהראחרדברמחמתאלאהפמחלשםכונתוהיתה

בונתערבשמאחששמחמתמקוםומכלס"שבפמחלשתותומותרבנהוכיוצאלרפואה
למננוצריךהפמחקודםמיננולאואםהפמדניןקודםלמננוצריךמשהוחמץפירור
אנוואיןלשתותומותרהמסננתפיעלחמץפירורשוםמצאלאואםהפמחבתוך

:חמץלתוכושנפלמעולםראינושלאכיוןנתנראהשאינודקפירוריששמאחוששין
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הכליאםנליבפמחלאכלומותרהדיןשמןפיעלאףחמץשלבכליהנתוןמלחנו
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המחמירמקוםמכל"בתוכונינידוךכ"אאלא"הבליניבתוךשבלועמהמפלים
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במכיןבעלמאבאקראיבביתונחתךואפילוחמץשלבמכיןשנחתךדבראותוכנגד'ם
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