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.(שראל'בתנורשאפה'נכר' ,גק"סא"מ,בק"סו"ט.שםח"ב.אחרוניםמ

בתחלתזכהכברבפמחשחלקו)שםו"טמא זכהלאכשמכרשדוקא)שםא"מ,(השיתפיח

.ט.פ.חלהכיליתהווולאבחמץמעולם מל.יכדלע,ג"מח-פךמב

.ג"מרמה" מעמג

"
.סו סא"ממד

'בנכרשמועיל,מעיתבקניןיהפנט,גק" א"רמראה.חטץממרתבמררכדלקמן,רית.בשכ

ט"סקצה'סי.הק"סשםוסמהא"סקצר'סימ"חי ,ם'וצענמ"מ.כק"סשםע"וממ

איתא"פמידרוניותהגהתך.קיא'.סרשייחשיבותמה "הםש"ומה"דח-1,ג

.גק"סא-ת.אתגיר' םלעילראהסו

.ג"ושי"ממרמה" קושיתולתרץ)ג"מע"ישוטור,תתהרמזעץמרדכי.מ

לקמןגםיראה,ה.הקנרכי-מבאחדכקנה,בק"מו"הט ,(ד"מיסיף

/כילהתנותצריךומלכתחלה,ד-ג"מכדלעילמח מט

ו"ט,א'ק"סא-מ.תשד"מאגיר.ב"חב"פ'רושלמ' ,הק"ס

~-וגושור.משאנץש"הרבשםתקפדרמז.מרדכג מ

שלבחמץאפילויהיני,תנירן.לענה"סוכרלעיל.ר" ,נ"ישג"מתכר'סיל'כדלע,נכרי

האגיררהט'לפ.ז"םע"ישוטור,ה"הב"פתוספתאגא .שםא"יהמ

.זף'מענב .ה"םח-פך.הק-סא-מגג

ימסשםהאטרכפירוש.ה"רא-רם.תשד"מאגירנד ק"ס

צדקצמחת"שווראה.בסתם.ר'דמיא'וחקי רת.מכשבמררהחררהשכרתן.לענ)גאיתמט"םה"אי

,י'עקשב"העי,(חמץ



ריגתנממחהלכות

יכניסלאאםשאףמדירםשכראלאמחמץמכנמתשכרממנוגומלאינומישראלמקים
:")משכרוכלוםלוינכסלאמפסחמי'כללתוכוחמץ

שיאפהלימפרש'הנכרשאיןפ"אע"בפסחבולאפותתנורלולמשכיראמוראבלי
חמץבושיאפסלוכמפרשמ~'ומרחמץהוא'מנכראפיתמתםמקוםמכלחמץבו
שמשכירבשעם'מנכרעםלמתנותמישראלצריךלפיכךי)מנאם'באימורכמשתכרונראמ

כךעמווכשמתנםמצםבוויאפסתבשילובויבשלאלאבפמחחמץבויאפסשלאלו
שכרממנולקבלומותר")בידולמחותצריךאיןבפמחחמץבואופה'שמנכרפ"אע

'הנכרהיהלאאםשאףכיוןהנאה'באימורמשתכרזמואיןמפמחבתוךאפילומתנור
ביןלשבועלומשכירו'שמרמשלםשכרוכללישראללפרועצריךמיסכלוםבואופמ

אופמ'שמנכרבמסכלוםמשתכרמישראלאיןכ"אכלוםבויאפמלאביןמרבםבואפס' באימורכמשתכרנראמימאשלאכדיכךעמולמתנותצריךשלכתחלמאלאחמץבו
'

:ןחמץבולאפותכדיאלאמתנורשוכר'מנכרשאיןרוע'שמדברכיוןן)מנאמ

אבלחמישיתשעםקודםאפילופמחבערבאומפמחבתוךלוכשמשכירמ~יכליא
'שמנכר'פעלאףחדרביןתנורביןחמורבין'לנכרלמשכירמותרפמחערבקודם

כול''שמנכרדכיון""ממנושוכרםמואכןמנתועלבפמחחמץבמןשישתמשלומפרש
ששיתשעמעדלושמשכירםמשעםדמיינו]מיתרןבשעתחמץבמםאחדום'למשתמש

איסורשעתבעדשמואונראמניכראינומישראלממנושגומלמשכרכ"אפמחבערב
למשתמשכול''שמנכרמסבעדדמיינומיתרשעתבעדאלאפמחשלשבועבעדדמיינו
:פמחבערבששיתשעמעדלושמשכירםמשעמחמץבמן

לישראלמגעתמנאמשוםשאיןבמןוכיוצאותנורוחדרבחמוראמוריםדבריםבממ:יב
בושמבשלין'כל'לנכדלמשכיראמוראבלבפמחחמץבמןשחמש''שמנכרממס

לוידועאםמפמחקודםימיםכמסאפילובמןוכיוצאויורםקדירמכגוןמאורגביעל
למשאילואפילוחמץבושיבשללומפרש'מנכרשאיןפ"אענ"בפמחחמץבושיבשל

אם'שמרממחמץמנאמלמישראליגיעבפמחחמץבויבשלשאםלפיאמורתבחנםלו
נשאר'מכלומיסמאורגביעלבתוכושמתבשלמחמץאת'מכלמןמערסמימ'מנכר
עלבתוכומתבשלשמחמץועכשיומאורמחמתמתבקע'מכלמיממאורגביעלריקן
.""בפמחממחמץמנאמקצתלישראלשמגיענמצאמתבקע'מכלאיןמאורגבי
פ"אעמפמחבתוךאפילולולמשכירמותרחמץבובשל''שמנכרלנודוע'איןאםאבל

מקוםמכלבמנאםשאמורמרבממחמץבלועמוא'ומרפמחלשםמוכשרלא'שמכל

ב"'םרמה"םל.לע.(בהגלעה)ז"םלבוזםראהסיב,בהמירה"םכדלעילנח עםבהבלעה)ע-וזושור.משאנץש"הרבשםתקפדרמזמרדםנו

"מח"אוצדקצמחשיית,(אהדום' לילזהעיממעם)א,לבצדקצמחד"פס,ג"מממה"םוכדלעיל,(כדלקמןכשמתנהרקשמותר)ונ"ם

לי'שאפ)
מדעתו.שלא5ה"

ימצהחמץמערכתהמד'שד.(החמץשביהחדרלהשכיר,(המעיתלקבלאמיר ק"סא-טגז

.יצעתםמ"מ.'ובדברה"דגאותש"מ.יצעתםמ"מיראה,א' -וצושורסיג.שםע-וזושוך.משאנץהרשבשם,שםמדרכיגת

,מץ~ ,דק"משבתעולת.ר.להשכאמירה"דף)םה"בד.ס.ה"סח-פך,הק"מא-טגט

,אחרוניםמ~],ם'ק"ס'"יח,וק"סזומאאליה,א.ק"סא"מסי םאגורמא

'עז"חמש"לקיוראה.א'ק"סא-הסרוש.לפ,מורה.ס.הק"סז-ט.משהרבנו'תוסבשם,תשר" ,130,וק"סא-ט



תנפסחהלכותריר

בכליהבלועהחמץבעדדמיםלוונותןממנושוכרהנכריואיןבהנאהנאמרלאהכליגוף
:,בהנאהןהמותרהכליגוףבעדאלא

,אלבחמיןלהשתמשכדימחמץהבלועבכליבפסחחמיןלהחםמותרה~יממעםיג
מןולאהכלימןאלאנהנהאינושהרי"הראשןאתבהןולחוףןןולכביסהלרחיצה

החמץמעםבהןוישהללוחמיןלתוךהכלימןנפלסשהואפ"אעבתוכוהבלועחמץ
מעםמןכלוםנהנהאינוהריוכבימהלרחיצהאלאלשתיהעומדשאינוכיוןמקוםמכל

.לתוכןשנפלסהחמץ
לאכילהבולהשתמשדרךשאיןולכבימהלרחיצההמיוחדבכליאמוריםדבריםבמה

במקוםלהצניעוצריךושתיהלאכילהלפעמיםבולהשתמששדרךכליאבלן"ולשתיה

"בוללהשתמשואיןאל"תנ'בסישיתבארכמוהפסחימיכללשםלילךרגילשאינוצנוע
.~לושתיהלאכילהבווישתמשישכחשמאגוירהצונןידיעלואפילווכבימהלרחיצהאפילו
עראידרךבולהשתמשאבלבקביעותבפמחבולהשתמשכשרוצהאמוריםדבריםבמה

אפילואו"לחרםכליאינואםליושתיהאכילהלצורךאפילולנמותרצונןידיעלבמקרה
~לא"תנ'במישנתבארכמוחרםכליהואאפילו,לוכבימהרחיצהלצורךחמיןידיעל

:ה~דיןפרמיכלש"ע

מישכלהעירבניכלעלמהמושלקבועחוקלווישהעירממושליורותשמחניקמייד
שכשמתיישניםבעניןהואאםבישולמכלאחתמדהלוליחן.צרץאלוביורותשמבשל

ישראלצריךשמתקלקליןאוהיורות
~

יורותהריחדשיםלעשותאולתקנםשכרןהנותלה
שנתבארממעם"לבפמחחמץבהןשיבשלולהנכריםלהניחלוואמורממשכשלוהןאלו

.לןלמעלה
לימוללואמורפניםכלעלכרחובעלחמץמבשליןוהןאותןלמנועכחלואיןואם

שבישלוהיורותשכרבעדהנכריםשהפרישוחמץבישולישלהמדותאתהפמחלאחר

שדרכןדכיוןמהןליהנותאמוראלומדווולנמלשכהאוענראםואתיללנפסחהמץנהל
הבישולבשעת11במדההישראלכה~הריהיורותשכרבעדהבישולמןמדהלתתלעולם
לקבללואמורמעותואפילוהפמחעליושעברישראלשלחמצוונעשההפמחבתוך

לעיליראה.ב'ק"סא"מ.בק"סתשהבזרמיא"רתסי1 סי

שהוכיח,גק"סתמו"ום,בק"ססיףא"קותמו' .סיק"מפהכללועקבכמנחתדלא

.ז"םא-רת,תקםרכהחןזמיפיז שערח.ס

.ג"משםחטאתתורת.פהכלל2"רדורא' הכשר1.רמיף,המחריני)המהערעלצדק'מעגלט.ס

.וציוניםמ"מוראה.נק"מא-ת,(הכלים ,אסלףע

כרלקמןלהשהיתןשמותר,ם'אימורבשאראשליעא .שם

'.םר"וביו,א"סתנא"מא"רמ,תקמהרבהמרדכיעב
,א'ק"סתנא"ובם,ירק"ס'"ח,שםויד.א"רמעג יבמנחת

,מקצא"םר"יוך"ש.יק"סא'כללעקב' ב"מתנא'.םלקמן.ג"מתכה"סלוסלח"וכ,גק"מ

ומלראה'בבלעיברשאיניהמעםשםלעילוראה,ג"יממ

ישבהשמאחכמיםבוחשוויפלאהבליעההמץעלמצא ,בפסחבהןנשל.

ה"דשםי"הבריש'לפ)ג"םצד"םד"עע"ושיתירעד שםך"ש,(להדבראפילודהינו,מותראךש"ימ

,ד'ק"סי-ח.(כשמקנחה)גק"ססוףצא'ובמי,ב'ק"ס יתנחת

בהדחהשדרכישבדבר)סוק"ספהמללק1~ אדהץ'פמקיראה.ישםשםלקמןה"יכ,(בלהאףמותר

,1~3ל 'בכלבפסהלהשתמשלאשהמנהג,שםכדלקמןעה

.ם'2נ"חרם ע1

א"מ.הראשוןה"דמי"ספיחחוליןשלמהשלם' ,שםלופלגם.וראה.רק"מצר'.םויד.ז"ת,ב.ק"ס

,מגף'ומעבמעיףעז "ח,המשןמוףא"מ.המהמןמוףח"ב.אחראיתעת

ק"ס'

,ב.מעץעט



רמותנשמחהלכות

]הנאהבאמוריישתכרשלאכדיבפסדרמץבהןשבשלוהיורותשכרבעדהפסדלאדר

."]למעלהשנתבארכמומהםלהנותלומותרוקבלםעברשאםאלא
שראל'עשה'וכיצד

~
עםת,ר,'הכלאתהפמד'מ'כלעל'לנכרמכור'הפמדכשיגיעה

עמוויתנהוממכרמקדהלכותמשפתבדושןשנתבארהקניהמדרכיבארד]המדותיכל
בעדלויתןהפמדשלאדר

~
לאדראםאףכךעמווכשמתנהדבריםשאריאומעותה

לקבלםלומותרהיורותבשכרבפמדשקיבלדמץשלהמדותאתהנכרילונותןהפמד
:י]למעלהשנתבארכמונ]ולאכלם

הןהריכשמתיישניןאוכשמתקלקליןהיורותלתקןהישראלעלסומלאינואםאבלפן
איןשהריבפמדדמץנכריםבהןיבשלושלאמונהרהישראלואין"]המושלברשות

עלריקניןוישארומתוכןהדמץינהלאםשאףבתוכןהמתבשלהכמץמןהנאהשוםלו

.לתקנןהישראליצטרךלאויתבקעוהאורגבי
שלאדרהפמדקודםעמהםיתנהבפמדדמץשיבשלוהנכריםאתומכיריודעהואואם

שנתדמץדמץאודמץשאינודבריםשאריאומעותהיורותשכרבעדלויתנוהפמד
וכשהתנה,]דמץשלדובשוםלהישראליהיהלאהפמדימישכלכדיהפמדלאדר
תנאיעמהם

~
דמץשלהבשוליםמןהמדותהנכריםלונותניםהפמדלאדראםאףה

.~]לקבלםלומותרבפמדשבישלו
ואין

~
להישראלואיןלגמריהמושלשלהןהיורותשגוףכיון"]הנאהבאמורימשתכרה

אינןהמבשליםוהנכריםן]בלבדהמגיעדוקאלאהיורותגוףשכרשלאבהןזכייהשום
שלהןשהיורותוכיוןהדמץאתבהןשבישלוהיורותשכרבעדאלאשנותניןמהנותנין

שהמושלנמצאהמושל
~

הנאהבאיסוריהמשתכרוהואבהןשבישלומידבשכרןכה

המעותבעדאלאהנאהאיסוריבעדכללמשתכרואינוהמושלמןונוכהדוורוהישראל
:להמושלשיתןאושנתן

הפמדולאדרהפמדקודםה~תנאיעמהםהתנהלא.שכה.אשענרנדיענדאבלפזז
וכןלקבלמןלומותרבפסדשבשלודמץשלהבשוליםמןהמדותהנכריםלונותנין

ה~הריהפמדקודםה~תנאיעמושיתנהבפמדדמץיבשלנכריאינהיודעאינואם
."כדיעבדן

שיפרישופסדשלהמדותכלהפמדקודםלנכרילמכוראובאפשראםמקוםומכל
היורותבביתהמשרתיםלנכריםיצוהאולמעלהשנתבארדרךעלבפמדהמבשלים
בפמדשיבשלודמץמבישולכלוםיפרישושלאהבשוליםמןהמדותלהפרישוממונים

המדותהפרישושלאמן~שכלהפמדלאדרהמדותמהןויגבוהמבשליםשםיכתבואלא

.שפל';כרלפז.שפא"ת.שפק.]פ ,אפיללקבללכתהלה,לשאפר,ה.פלהלשנחבאופח.הפלץפא
.מעזת.שפא"תפב שבל)]ק"סן.ספג

.שפא"תפט.(מיעיל'התנאאיןהתתרהקאת' נ.פפלל'כרלע,.הפלפלא"ת.הפלפוףק.]ע.1פלץפד
.ר.פפוף,.הפשןפוףק.]פה .שפא.שק.]פו

.שםק.]עא.פ'מר,הכבהקר.פל'רלע:י



תנשמחהלכותרמז

שיבשלוהבישוליםמןשיפרישוהמדותאלאמהמושלקנהלאשהריהישראלבהןוכהלא
:המושליישלביורות

'משכלהעיר'בנכלעלמהמושלקבועחוקלווישהעירממושלרחיםשמחרק'מיז
לעניןבפסחדינוהנסחןמקמחקמחאחתמדהלויתןאלוברחיםתבואהשימחון

וכמו)יחמץבישולילעניןיורותשמחניקמיכדין(ץ"מאל)שקוריןמחומצתתבואהמחיגת
:שנתבאר

פסולתיאכילנהשהנכרילוידועאםהפסחבימילהאכילהלנכריבהמתוליחןאמוריח
היאכןידישעלהאדםהנאתהיאהבהמהשאכילתלפיייחמץשהואשעוריםשל
שאינןאחריםדבריםאוכלתהיתהשאםפ"ואע]בדמימןומתוספתומשבחתמתעלה

ידיעללהבא1הועילויששבחעכשיומקוםמכלומשבחתמתעלהכןגםהיתהחמץ
'ומי"ן'ם'סיד"ביועתן)נכרתישלהואשהחמץפ"אע,אמורי1ההריבפמחחמץ
בפמחולאכלהלשדמהשמותרבפמחחמץבעצמווהאכילההישראלעברשאםבין"קמ
ידועאיןאםמקוםומכל(",המעםש"ע,לאיבודהחמץהנאתדמילהשליךצריךואין
:],חמץיאכילנהשמאחוששיןואיןלוליתנהמותרחמץשיאכילנהבודאילו

יודעשהואפ"אעואכולוקנה1הדינרהילך)"נכרילעבדובפמחלזמרמותראבליכל
],לרבוהנאהחשובהאינההעבדשאכילתלפיי,ויאכלחמץויקנהילךשהעבד

:י,א"רכמימןד"ביושנתבארממעם,"הבהמהאכילתכמו

וקנה1הדינרהילךעבדושאינוביןעבדושהואביןלנכריבפמחאדםיאמרלאאבלכ

אמורבפמחחמץלקנותלואמורבעצמושהישראלדכיון",ואכולהחנונימןחמץלך
מקוםמכלהישראלבשבילולאלעצמואותוקונהשהנכריפ"ואעלקנותולנכרילומרלו
שלבדיבורואותוקונהוהנכריחמץבושיקנהלוואומרלהנכרידינרנותןשהישראלכיון

קנהלולומרמותראבל"',1"שבמימןשנתבארממעם',כשלוחונראה1ההריישראלה

:]',ואכולשלךבדינרחמץלך

עליוקחלךי"עליושמזונותיועבדוהואאפילו)',לנכריבפמחלומרמותרוכןכנא

_שםא-תצב ח-]צג

,המימןסיףא-ת.מן'הםבי ע-ו~.קמא"םמהרעלת"שי,בג"םב"פאגופהצד ס

,ז"םתרח" תוםצח

.ז"םשםלבוש.יזוןולאה"דא,לחנדריםן"ור' כשהנכרילישראלהנאהן'לענ,ב".םל.לעראהצג

,בכליוהמץמבשל כדלעצו

.נ"ישג"תמבי'סיל' .וק"סתמה"םזוטאה.אלוראה,בהגיהאמעיףצח

מעצט

"'

.א םל.לעדנתבארכהאע

.ט"ם.תמה" ברכת.'"םשםלעיליראה,גרםיזהזהמטעםקא

.ם'וציונמ"מ.תנאמייב"וחא"מא"חאברהם פמק

,8'עהזקןר"אדמו' ק"סא-ת.שםמהרצל.(מיתרשבמתם)שםאגופהקב

,(מיתרשבמפק)י םלעילראהעג

כבוששהיאאףרהיט)ב"מתם" לו'קנינו.כשארהיימ)ז"םתמח'.וםדיג.תחת

.מנבימידש'לםת"מהדוב,(תות'לצמ

.י"מ~-וצושוך,זריעאירבשםתרטטרכה'מררכקד .תיה

.(נ1ק.תן.לענ)מק.פ" .ה..פל.;רלקו ה,מן.פקו
.ב'פשםע'שייראה,לירכיע"הנלאו'בשיע פב.פאנקרהקח

.'ק.פרבהאליה.כ" .(נוההנאהלשראלט"כש)כסק.פשן'סיא"תקט
אפזרשראל'שבשל)"ק,סדצן'סי".,י]שיו הרעדת'בונתבארת.(לשראלהנאהבלאאפילו

"פלעי .לפרשש'ר;1ה.ררק.פא.ק1רמה
.א'2ש"פלתש .נ.1ש,להפלץשא
.נ.1ש.הפרףברסטשםל'כרלעשב ת)קין

'מררכ.(ת';'יטבנפךיןלענין)ב,פג1.;א" .1.פ;.ש1'ב'רנרעה.(המץלענין)תריברמ )למדרל.מהישיגהת

יצק.מק.פא,ת.(עוקרשכן .1.פ

'מירשבזה)נפךיןמשדםולאה.רשם'.רששל רשרל.1קי,שםבגמרא

לקמןנראה.שם'מררכ.(' .(המץשלמ1נ1תלותן'לצ.האע1פ.שעכ)נ.פכ



ריזתנפסחהלכות

ממי"
שהחמץבעודאפילולחנונילפרועלוומותרלואפרעואניואכולמפנונימן

11שבשעהכיוןה~בפרעוןלישראלנקנההחמץואיןהעבדכןאכלולאשעדייןבעולם

הישראלשלבהצרוההמץהניהשהענדפ"שע)הענדנינידאלאהישראלנידהחמץאין
'בסישנתבארכמובפסחחמץכגוןלונוחשאיןדברלוקונהאדםשלחצירואיןמ"מ

לשותאלאבמשיכתונתכויןלאהחנונימןהחמץאתהעבדשמשךבשעהוגם("י,ח"תמ
ולאבמשיכתולהעבדהחמץלהקנותנתכויןהחנוניוגםהישראלבשבילולאלעצמובו

הואחנונישלשחמצונמצאן'"עבדובעדלושיפרעהישראלעלשיחווררקלהישראל
:רביהישראלשלחמציילא],הענדשאיכל

"]"בפמחלעבדומנונותשיתןלוולזמרנכרילחנונידינרלהקדיםלישראלאמוראבל:מנב
ז],ישראלשלהיאןהוחמץנ]"חמץלויתןשמא1]"חשבוןעמויעשההפסחואחר

ממלמליןקונהאינושישראל,],האומריםלדבריואפילו)להחנונידינרעליונתןשכברכיין

דעתוהריהישראלמןהדינרקיבלכברשהחנוניכיוןמקוםמכלבלבדבכסףמנכרי
לונותןאינולהעבדחמץכךאחרנותןוכשהחנונידינרוכנגדשונותלהישראללהקנות
הישראלשליחותעושהוהואישראלשלחמץנתינתבתורתאלאשלוחמץמכירתבתורת
:(לעבדומנונותליחןלושצוה

שכל,]"לךאפרעואנילעבדיחמץתןלולזמרמותרדינרלומקדיםאינואםאבלכג
מכירתבתורתלונותנוהואהרילעבדוהחמץשנותןקודםהישראללופרעשלא

ליחןחייבהואשאםן],ב"קל'סידעהביורהן"וע)בעדולויפרעוהישראלשלוחמץ
שאינןאחריםמנונותלושיתןבמהעצמואתלפמוריכולואינוחמץשלמנונותלעבדו
חמץלוותןעבדיממנונותפמרנינכרילחנונילומרלואמורהעבדשלכרחובעלחמץ
.(הפמחלאחרלךאפרעואניבפמח
וכל

~
לומרשלאלהחמירכןישחמץחומרותשמחמתח]"אומריםישאבלהדיןמעיקרה

לחנונייאמרשלאלומרצריךואין[לנואפרעואניהחנונימןחמץלךקנהבפמחלנכרי
לנכריחמץתן

~
:לדבריהםלחושומזבלךאפרעואניה

שלאינהרחמץלשתותאולאכולצריךשהואקצתחולהתינוקלושישמילפיכךמזך

לתינוקחמץתןלנכרייאמר
~

במתנההחמץשיתןממנויבקשאלאלךאפרעואניה

הכא.(ג,מס)בשערהמת.הארעהמתתירתעטו רקלבמיר"ז.י"בב
שפירשמהכש..מקומותישה" ,בגמראנן'גרםה"ד(א,לר)ה"פץ'ען"הרי.ברבר

ג"מכלקמןגםיראה.שםח"כר.חק"סא"ממשמעות המעבסוףישם,(לחנוניבאומר)

/הבדעה-ף' ה"ד1[קנל"סד-1ץי-ךקטו

בשם,מקימותם" .שםהביתבתירתא"הרשב

.1.רמבבשם,ב"םה"בעץש-ראקיז מעקיח

"
.ג. ,ואיטה"דשם'תוסקיט

,ונים.יצמ"מראהקב נמךחןלענין)ב,מגז"עבגמראפלארבקבא

.('הבלדעה.אף)ו"םע"שו.שםמרדכי,(ת.ישביע מ"מ.וראה.מחשביארה"רשם."ורששםגמראקבב

.יצואנים .ה"הכפרגאמירותמאכליתהלם-ימ1קנג

,כשהקדיםה"דשםי"רשכבד םלעילקבה

.נ"ישה"סתמה" היבא.(ג,ממ)בשערהביתהארוךהמתתורתקבי

ששרשמה'כפ.מקומותהםה"דקלב"םד"עי"בב .בדבר
א-ת.בגמראנן.גרםה"ד(א,לר)ה"פז"ען"רדי קחפירשאפילו)א"מכלכלנסוראה,ו"בח-פך,מק"מ

.57לתתנגב"העיוראה,(חמץ'על רביעלאר"בשועזהמצוןקנז

שםי"בוראה.ליריני א"חעשר'אנצי,שםהביתבתירתא"הרשבבשם

,קצר"מ םר"ויו,מיתרה"דג"מח-1קנח

ה"דג"מיקלב" ש"ימ

,י"מח"הפררהמ'לפ)קמג"םת"יבשו,בל~ .וציוניםמ"מוראה,יא.ק"םי-ח(ו התשלא,שםן"הרכרעתקפלט

לפמורכיל.כשאלארי' תן.שבפירושליאמרילאאחריםבכיינותעצמו

,(שםח"בת"שוראה)המץלי



תנממחהלכותריח

"ן"הראשונהמבראעללסמוךישבמתנהשיתןמיבקללמצואאפשראיואםן,ליתינוק
הישראלבביתחמץשהניחאחראוהתינוקלידהחמץשנתןאחר]לוחלפרועומותר

פ"אעבאלאעדייןהישראלולרשוההפירעוןק1דמ'הנכרחרשנהן.החמצא'שכנר

החמץאתמכרלאהנכריוגםינ"כרחובעללוקונהאדםשלחצירושאיןבביתושהניחו
.להתינוקאלאלו

כברבווכהכןאםאלאהפירעוןקודםאפילויי"הנכרימןבידהחמץלקבלאמוראבל
וחורהישראלבביתהנכריהניחואפילוהתינוקבווכהשלאומןשכל"ן,בהגבהההתינוק
:בפסחחמץכקונה1ה'הרמידוהישראלוכשגומלוכשהיהשלוהואהריונמלו

החמץאתולהשקותולהאכילוגדוללישראלר,אםבחמץהתינוקשיכהלאחרשפיליכה
בחמץליגעאפילושהריממנוויסתפקחמץאיסורעלהגדולישכחשמאגוירה

אפילולקמןאולנכרייאמראלא""ו"תמבמימןשנתבארכמו11גוירהמחמתאמור
.יי"להתינוקהחמץאתוישקהשיאכילישראל
ויסתפקוישכחושמאלחוששישפיעלאףהביתבתוך1החמץלהשהותמותראבל
המתםמןוגם"הביתהמןלהוציאואפשרואיחולההואשהתינוקכיוןמקוםמכלממנו

לשתותאולאכולהתינוקשירצהופעםפעםבכלחמץמעםשיביאנכרילמצואאפשראי
בפנילעשותמזבאפשראםמקוםומכלבפמחבביתוחמץלהשהותלוהתירולפיכך
.ת"מוביוםאושבתהואאםכליעליולכפותאוין,מפחיםעשרהגבוהמחיצההחמץ
לאכולהתינוקשירצהופעםפעםבכלמעממעםשיביאנכרילמצואאפשרכשאי1הוכל

להאכילומותרקמןאונכריידיעלולהשקותולהאכילואפשראיאםוכןולשתות
מעממעמנכריידיעלחמץלולהביאאפשראםאבל"ת"גדולישראלידיעלולהשקותו

התינוקאיןואםאחתבבתהרבהלהביאאיןולשתותלאכולשירצהופעםפעםבכל
יאכילוהוושםהנכרילביתמביתויוציאנוהביתמןלהוציאואפשרשאיבעניןכךכלחולה

:]כללתתלביתוחמץיכניסואלחמץוישקוהו

תנ"1הבכללדקדקאיןמכנהבושישבחולהאבלמכנהבושאיןבחולה1הוכלמזך

חמץלאכילתצריךהואאםבאכילתולמהרכדימותרהשוקמןחמץלקנותואפילו
לךשאיןתי"עליועוברהחמץאתשהקונהימצאוכליראהבלשלללאוחוששיןואין

:ש"עה"קנמימןד"וביו"ת"ח"שכבמימןשנתבארדרךועלנפשפיקוחבפנישעומדדבר

ואפילו,נכריותשלבמעותיואפילובפמחחמץלולקנותלנכרישליחלהיותאמורכז
שישלפיבפמחבלבדדמיםלונותןאלאהמוכרמרשותהחמץאתמושךאינו

,שםא"מקלח,א'ק"מי-חקל יאנלימרמיתר)מק"מא-תקלא
,א'ק"סי-חקלט.(פירע' ו,א"מככדלעילקלב

~

,ה"סתמו"מכדלעילמ מל.כדלעקלג

.דאיתשמג"מלדורתהלהיראה,שםי-חעמא.נ"ישג"מתמה" עאשירבשלד

.שםי"וחא"מעמםסיףע"שי,תקממרכהמרדכי.במג" ,ה"סתמי"םלקמןיראהבק"מא-תעמג,(בדונתןשנשא)ו"ח ראהקלה

.נ"הא"פהמביםקמר,ם.וציונמ"מ,ו"ממרכג"םמ"חי .בף'נעקמה.ומעיףקלד

אמרוראה,ו"םא-מ~נ.תא'.םרטשת"שיקמושמג"מלעילוראה,גק"ססוףשמג"סא-תקלו ם

.,קל"מב"מישר'.ונים'יצמ"מ.ה"



ריםתנא-תנפסחהלכות

להישראלנקנהשהחמץונמצאבלבדבכסףמנכריממלמליןקונהשישראלתי,אומרים

אתקונהשאינולהמוכרמפרששהואפיעלואףימצאוכליראהבבלעליוועוברבפסח

המעותשנתןלישראלההמץנקנהכןפיעלאףששלחו'הנכרכשנילאלאלעצמוהחמץ
הריבשליחותונמנםוהישראלנכרישלהןשהמעותכיוןאומריםואיןהמוכרלידמידו

שנעשהבישראלאלאכמותואדםשלשלוחואומריםשאיןבעצמוהנכרינתנםכאלו1ה
:תן"ח"קפמימןמשפסבחושןשנתבארכמו"ת"חבירולישראלשליח

:מעיפיםח"עובונעיםהגעלתדינירננא
חרםכליכלוכן"ליבוןאוהגעלהידיעללפסחלהכשירןרוצהשאינוהכליםכלא

]הפסחלאחרעדלהשהותןרוצההואאםוליבוןהגעלהידיעלהכשרלהםשאין

]מעםולהדיחןפסחבערבששיתשעהקודםהימזגי()ד"חממימןעתן)לשפשפןצריך

הפמחימיכללשםלילךרגילשאינוצנועבמקוםויצניעםבהןניכרחמץיהאשלאבענין
מותראימוריןמשארהבלועיםהכליסשכלפ"ואע,בפסהבהןוישתמשישכחשלאכדי

השנהכלבורגילשהואכיוןחמץמקוםמכללשכחהחוששיןואיןבביתעמולהשהותן
לשםילךשלאהמפתחולהצניעמיוחדבחדרלמגרםומזבלשכחהייותרבולחושיש
:"הפמחימיכל

דברבהןולהשתמששהצניעןממקוםלהוציאןמותרומקרהעראידרךמקוםיסכלב צונןן
שלאבושמשתמשקודםהימיבהכליאתלהדיחשיזהררק'יבשוביןלחבין

קדרההיאיאשלי(]'1"תמ'סיעייןדיעבדולעמן)"'בעיןבודבוקהמץמשהושוםיהיה
מעיקרבפמחצונןבהלהשתמשבהדחהלהדיהשנהכלחמץבהשנתבשלחרםשל
כמוי'בצונןאפילוישניםחרםבכליבפמחכלללהשתמששלאהואהמנהגאבל))'הדין

בושמשתמשקודםקשהבקרקעפעמיםעשרלנעצוצריךמכיןהואואם(,שיתבארן

אפילוואילךן'כמחבערב'המשעה"יבקביעותיןבהןלהשתמשאמוראבלסןבפמחצונן
ישכהשמאגזירהשיתבארדרךעלליבוןאוהגעלהידיעללפסהשיכישירםעדבצונן

:בחמיןבהןוישתמש

.נ.יםה.פתמה"פל'כרלעלמז וקמח

מ.מנראה.'ק.פא.מ.1.פלבים.שםש.ב'
;.1ש1מורנראה,נ1'לן;'הגלאר.;ביש1זהפסןקמט נםנראה.(ם.כ1;לשליהגתשאין)אפרףשם
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