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בקצתשנמגומרושם'ד'עלדמינו]"בולקנותם'ממוחרשנמגודברבכלכגוןבולחוור

נ"גמורקניןלו'קנושמוארוע'מן'םלומ'מ'ש'כדממקחעלרושםשכשמלוקחמקומות
פרוממנותןשכשמלוקחשנומגיןבמקומותפרוממנתינתידיעלאוכףתקיעתידיעלאו

בולחווריכולממםאחדואיןממקחנגמר]ומןגביעל1מבכפימןשמכיןאולמוכרי
הואאםבתוכומונחשמחמץמחדרמןממפתחאת'למנכרמישראלשיסמורדי'עלאו

.,גמורןקניןקונסממפתחשממירתשנומגיןבמקום
ויאמר"בתוכוןמונחשמחמץמחדרגם'למנכרשימכורדמיינוי"קרקעאגבדי'עלאו

מכרשמתחלםפ"אעמ1מכלשוןאומראינואםאבלשבתוכומחמץת1כממחדראגב
שמואדי'על'למנכרנקנממחמץאיןשבתוכומחמץאתלומכרואחאמחדראתלו

הואשמחצרבישראלאלאלוקונמאדםשלחצרואמרושלא'נכרשלבחדרומונח
:שנתבארלכמוכמותו'נכרשלשלוחואיןאבלכמותוישראלשלושלוחון"כשלוחו

דמיכלבעדכמףשוסאו"כםףל'ממנכרשימולצריךמחדראת'למנכרכשמוכר:יב
שישלםקבלןערבלועמיד'משארובעדכמףשומאוכמףמעםשיקחאוממכירם

לאקרקעקונמ'מנכרשאיןלנמכירםשמרלויכתובוגם]ל'למנכרשקבעפרעוןלומןלו

צדקצמחד"פסיראה.פררשניה"דא,עאעץ'תוסזז יאבבג
,לך' .(הק"סרמג'סישםראה)קרן"סב"בחוך-שות

בית.ל"משבעהנחלתת"בשודטבר.קאש-ר מהדצןתרומתביו,הי-סוסשתואל

א"מ.רצט" השרהפאת-הבו'שדיראה.ד'ק"ססיף'"ח.דק"ס

.מהועלה"דעחאותף"אלמערכת להגיעלאר"בשועזהמימןנט

ע"ישוסירוראה,דינו' חות'שלשאין)אף'מעשם

ל'לעגםוראה,(ם"לעכי ,ז"מחתג"םלקמן.א"מרמג'סי

,דק"סש'רא-מס חיראה,חק"סא-ממא
.כק"ס'" םבנסיןכהנאת.אחראיתשב

'"ה,דק"סא"מ,צו" .דלג"מר"ז'צרקצמחת"שייראה,ידק"ס

.א"מדא"ממ"חוג'ס .ב"משםמ"חוד.ס

,הק"סשםע"ממסנה .ב"משםא"רמסיו

כשהייזקה"ד(א,קמא)ם'פמחממכתש'רה"שלפיז

ו"ט,י"משב"מר"ו'ב,מבכרתבהמהממרתלעמןכיה. "מיםשבעהנחלתת"בשוקאידנוברהריש.1ק"משם
.ל' במדראמנם.שםא"מ.זונה'יבמדה"דב"מה"בח.ס

יאגב'כובשמירותאלאתקנהן'יא:חמץממרת כושבהםהחמץכללוקנחה.ה.ם.החדרשכירותן.קנ

', ריקאלהיותצריכהם'ההדרהשכרתאושמכירתרושעם.

,קנגלכקפאיתקוני.תראה,בהםמונחשהחמץם'החדר קאהריששט

צמחר"פםוראה.שםי-ח,שםדניבר' ,ד-ג,כהדל?
וראה.גאיתלד"נצרקצמחת"שי מכירתמדרוראה,(שליחותמטעםשחצר)ג"מל'לעגם

נכוה"דהמץ

"
לחדריםממיךיהיהשהנכרינכיןמ"שמ שאז)

שםלקמןה"יכ.(ירמטעםשקונהאומריםש' .המבכרתבהמהבמכירת

,'ף'מעע ,דק"ממ4אעא

,צמו,ההמץבור;הכפףלערן,ה.פושל';כרלעב .ההמץמכרתבפרראתבאר

.'כישהיתה.ר(א,קמא)פ'פפהמפכתרשה.שלעג



תסחפסחהלכותרד

ועין)דלי"קצ"ממ"בהשנתבארכמומכסףעםבשמראלאקמ~בחולאבלבדבכסף
.("בשמרייממכירםלשוןיכתובמאיךא"קצ'בסישם
מכירהשתהיהחמץבמכירתהדעותכלידילצאתבלבונגע'הראת'אשראישכלאך

:,לבמידורמכתובכנוסחמכירםמשמריכתובמכללדבריגמורם

מחדראתלומכרולאמקניםדרכימשארבאחדלמנכרימחמץאתמקנסאםאפילויג
שיוכלכדיבתוכומונחשמחמץמחדרמןממפתחאתלמנכרילסמורצריךכ"אעפ

לצמרצריךוכןמפסחימימכלשירצמעתבכלחמצוטאתולימוללמחדדליכנםמנכרי
שלאכלוםמחמץמןלימולמנכרישייראכדימחמץעלחותמואתמישראליניחשלא
אתלוממרלאאםמפמחלאחרבמנאםמחמץאמורבדיעבדואפילו"מישראללמדעת

]מכירתובשעתאומכירתוקודםמחמץעלחותמושמניחאוששיתשעףקודםלןממפתח

מחמץאתמנכרישימולרצונושאיןלמנכרידעתומישראלגילםמכירמשבשעתדכיון
."]בעלמאמערמםאלאמ~ואיןכלוםלומכרלאמרימדעתושלאמישראלמרשות
מחמץעלחותמומישראלמניחכ"ואחממפתחבממירתכדינומחמץלומכראםאבל
מחמץנאמרלאבדיעבדמקוםמכלכןמעושםבידלמחותוצריךכןלעשותשאמוראף

ומריגמורקניןלמנכרימחמץנקנסמידכדינולמנכרימחמץשמכרדכיוןמפמחלאחר
עלמנכרימרשותמחמץיצאלאבחותמומישראלחתמוכ"שאחואףממשכשלומוא

חלקלמישראלמיסולאממשנכרישלשמואמחמץאתחתםכאלומ~ומריכךידי
רוצםשמנכריומתיאימתכלכיכךבשבילמחמץנאמרלאשבודאימעולםבוונכות
::שירצמימסכלמחמץמןוגומלמחותםאתממירמוא

כרחובעלממנוונמלוחורמכירמבשעתלנכריממפתחאתשממרלאחראםאבל)יד
מפמחלאחרמ~חמץמריממחמץכלוםוימולמחדרלתוךמנכרייכנסשלאכדי
שמחמץמחדרלתוךליכנםמנכריאתמניחשלאדכיוןמישראלאדםלכלבמנאמאמור
מישראלעלממפסדחלמחמץמשםיגנבשאםמחמץמאחריותמנכרינפמרמרישםמונח
חמץוכל)]לושמכרמחמץבעדלושחייבחובולולשלםמנכרייצמרךשלאדמיינו

ימצאוכליראםבבלישראלעליועובריאבדאויגנבאםלישראלמפסדממנושיגיע
'בסישנתבארכמומפמחעליושעברממשכחמצובמנאמאמורמואמפמחולאחר

:(וי]מ"ה

למצריךכן
~

ולאלישישמחמץכלאתלךמוכרמרינילמנכרישיאמרועםלממוןמיר

א"ורמשיהוראה,נו'ד'להגיעלאבשוערזהמן.םעד "הרכתבה"ד.שםח"ב.יראה.א"סשם

"
שםך"וש ס

הכסףשקניןרוש'בפכשהתנהאףמהםדלא,בק"

,וציוניםמ"מ)ודאר,ל'וע' יראה.(טק"מהכוללשער.ראה)ן.קנשטרכשהיאעה

שבמדרהשטרשנומה,קמה'ע.מקמאותקימ'ת ,'דאישטרהיאחמץמבדת

)ןיתע"ן::7נ,)]":י:י:ינךז::::עי פפהמסכתרישה.שלגאהעז

ה.ר(א,קמא)ם' ..כשהית
ק"מא"מ.דק"מו"ט.הי'ימה"דג"מה"ב,אחרוניםעת "ח,(מפתה)ד

.ידק"ס'

מכהשהבא)ה-מ'סיח"אוצדקצמחת"שיראהעט העאנשי

,מעכבתהמפתחממירתן'אלנכריומיכרר' ג"חק"אג,א.'ע4שם'אהל.(בזמניםנהוגן'איכן

אוצר,קצבך)א"חפמח,אל'גבר'בע.ג'ש'דאגרת מנוג

.קם'עחמץמכירתממר,פב'ע,נימן,ד"חב.' ,שם'"ה,שםטץפ

.שם'"יחימדח"בפא _שםי-חפב

חנותבעלהיאכשהמוכר)ד'סירבנית"שיראהפג מהיכ"אחוליקה,ש"י

ב"חציון'שאל.(למכורש"' תקנתלפיכקפאיתתזיני,תי.ראאכןה"דבאיתיד'סי

,קמה)ענו'רבית מעפד

.וציוניםמ"מוראה,-,'ואטף'



רהתסחשמחהלכות

במנאםמחמץאמורבדיעבדואפילוכלוםאינוש1מממפתחאתלךמוכר'מרינלואמר' שמרמפסחלאחר
:]כללימכרולא'

'לנכרימכרנילאשבתבערב'לנכרחמצומכרולאושכחבשבתשחלפמחערבכזז
לומוכרואוממקחמכוםעמוקוצץאלאכללמעותממנולוקחאינואפילובשבת

1מ'מרמקנייממדרכיבאחדמחמץלוומקנסמקחמכוםקציצתבלאשבשוקכשער
לאחמץביעורמצותלצורךמיא11שמכירםפ"אעמרובםמפסדבמקוםאפילואמור

אפילומתירולאגמורוממכרשמקח,]ז"שבמימןשנתבארכמובשבתחכמיםמתירומ
שהיאומיודעוממכירו'לנכרגמורםבמתנםיתנגויעשמכיצדאלאשםן"עמצוםלצורך
שימשכנו"במשיכםאובמגבמממחמץלולמקנותויזמרמפמחלאחרלושיח1ירנובויודע

עין"די"תמ'בסישנתבארכמומרביםרשותדרךלמעבירוצריךאיןאםלרשותומנכרי
שאמורפ"ואען]ממפתחבממירתלולמקנותיומרלמושכואפשרשאירבמחמץואםשם
:שםעין"ון"שבמימןשנתבארכמומחירוןמצומלצורךמ"מבשבתמתנםליחן

חמץלוקחשאתםעד]קודמןאופמחבערב'מבשעם'לנכרלזמרשראל''רשאיז
ואחזירמפמחלאחרממךייואקחנומינ'במאת'ממנקחבמנםאחרמישראלאו'מנכר

מחמץלולמחזירמוכרחמוא'שמנכרפ"ואע]ומןעלריוחעודלךואוסיףמעותיךלך
מחמץאתלומכרשכברכיוןמקוםמכל,שויוןמכדיביותרממנולקח'שמרפ"לאחמ

מישראלחורשלאומןכלממשכשלומוא'מרגמורבקניןלוומקנםייגמורמבמכירם
:ממנוולקחו

היא'מרומןלאחרלושיח1ירנממנתעלמתנממנותןכולםמתורםשבכלפיעלאףיח
מחמירובפסחחמץלעניןמקוםמכלמזמן.בתךממשכשלומיא'ומר"יגמורממתנמ

אםואפילומפמחיןלאחרלושיחזירומנתעל'לנכרבמתנממחמץליתןואמרוחכמים
לאחר'לשתחזירוראםלוואומרלונותנואלא'לשתחזירומנתעל'לנכראומראינו

כיוןכ"אעפ",מפמחמי'כלגמורמבמתנמשלךמוא'מר'לתחזירולאאםואף,מפמח
ללמודואיןחמץחומרתמחמתחכמיםבומחמירולושיחזירובפירוש'למנכראומרשמוא
:]"אחריםלמקומותמכאן

רבהה'אל.ד'ק"ס'"ח.דק"ססיףא"מ,חרונים"פה ,זק"ס

'לדברכהסיכהן'קנמיעילשבמתנה,מ"סכדלללפז .הכל

כשהואבישיבתבמתנהליליתןכול.ש)ממעץפח "ום(מצוהלצירך

-דקרי'להעם-צרןשכישיאין)' .(אחתבבתהדבה,לתן.לכיל'הדברםוישית

"םבפאהיבא.בההבשםתרעירמזביצהמרישצ
,מיק"סשי 'לגמרוצא'כישיאימאוהעםלצורךרקשמיתר)שםצא

"םלעילז"ועד.(להחזירמנתעלבמתנהאימרשותי .ם'ונ'וצמ"מוראה.(שו"לסן"צשםוגם)מ"סתמר

,54ו)הכב.רב"',והן ,ד"םע"שוצב

.ד"םע-ופוטוך.ץ'הפידת-רעב,הץב"נתוספתאצג "פא"מ.מורצד

.י ז-ש,(ביתר)באותי"פשבת'הלטונעת'מהנהיתצח

,מ.ק"סי-ח,הק"ס כפדרםעו

ריש'פ,'קרמארבנןבשםשםמנוחרבני "מלקמןוכה.מכרויאםה"דב"מח"שבבהשט
,ד"םתמו .שםז"וחח"בעז

,באותפיהשבתוניית(ק.מוגהות,ב,יקדושיןעת .םל.לעגםיראה
.דק"סא"קירמה' ]ה.תרומת,שםטיימוניות.הגהותצט

~-שו.קב"מ1~ ,ג"מ

בזהשיש,ט"'םלקמןוראה,ב"מבלקמןה"~ וראה.'כועשה.לאשמאתירהשלמיר'אמפקגם שארית

בישת2ר"מאדמושעימם.."מיםח"אוהרה' ז"רדבפסקוובן.התורהמןהמצאיבלראה'בלמיר.א

אבלה"דג"מיפריחשמגא"במהובא,תמה'א"םה"ח) .ג".םשםיהוסהשאריתגםוראה,מתנה

צדקצמחת"שי ,א,כהד"חהלכית'חקר.אאיתמט"ם

,הק"סא-טע שאמרקא

ק"ממיף'"החהת.תמישב.ל)בכרישכןלי יקב

.ז'ק"סי"ח.שםא"מ,שםהדשןתרומת



תסחשמחהלכותרו

במתנהלךנותנו.אמוכרוהרינילושאמרכגוןתנאיעללמכוראוליחןשפילוימ
עלאףהפמדלאדראוהפסדבתוךפלונידברשתעשהמנתעלמעכשיולדלומין

מקודם,שלההמץהיהשלמפרענמצאלושקנענחןדבר,אותהנכרישכשיעשהפי
לאשמאתורהשלאיסורמפקכאןוישג"כןלעשותאמורלכתדלהמקוםמכלהפסד
והריי,מעולםלנכריהרמץנקנהלאשלמפרעונמצאשקבעבנמןדבראותוהנכרייעשה

""ימצאוטליראהבבלהישראלעליושעוברנכריבידהמופקדישראלשלכרמצו1ה
:,"ס"תבמימןשנתבארכמו

פלוניהברתעשהאםלוואמרבמתםלונתנואלאמעכשיולואמרלאאםאבלכ
בנמןדבראותוהנכרישעשהפ"אעשלךהדמץיהיההפמדלאדראוהפמדבתוך

היהומןאותווקודםואילךומןמאותואלאהדמץלונקנהלאכןפיעלאףלושקבע
1הרמץולפיכךי"ימצאובליראהבבלהישראלעליוועברהנכריבידכמופקדהדמץ

:""הנכרימןלקנותומישראלאדםלכלואמורבהנאהאמורהפמדלאדר

לפדותודמיםליכשיהיהלישתד1ירהומנתעללךמוכרוהרינילואמראםיכןמנא
ויוםיוםבכלשהריהדמץדמיכלהנכרילונתןאםאףכללמכירה11איןממך

שאיןנמצאידועללעכביכולהנכריאיןרמצולפדותהישראליבאאםהפמדמימי
בהנאהאמורהפמדלאדר1הרמץולפיכךממשכשלוואינוכלללהנכריקנויהדמץ

:ן,ימצאובליראהבבלהישראלעליועברשהרי
היהלאהפמדימישכלכיוןהפמדלאדרלישתד1ירהומנתעללואמראםאבל:כב

הפמדלאדרולפיכךהפמדימיכלממשכשלוהואהרילהישראללהדגירומדויב
אלאימצאובליראהבבלהישראלעליועברשלאכיוןבאכילהאפילו',מותרהוא
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